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  داءـــإه

  هم إلى قلبي قدوتي وشفيعي إلى أحب الخلق إلى اهللا وأحبّ 

  *مى اهللا عليه وسلّ محمد رسول اهللا صلّ *

  وشجعاني ةً كبير   واحتوياني ةً إلى من ربياني صغير 

  ير في طريق العلم على السّ  

  *أبي الحبيب وأمي الغالية*

  ل أزري وعليهم بعد اهللا أعوِّ بهم  إلى من أشدُّ 

   *خواتيخوتي وأإ*

  الدنيا  وزينة الحياةة العين رّ إلى قُـ 

   *الحبيبابني *

  إلى من أفتقده في كل لحظات حياتي 

   *جدي الغالي أسكنه اهللا فسيح جناته*

   إلى كل هؤالء أهدي ثمرة بحثي

  



  شكر وعرفان

  مئ خئ حئ جئُّ هنعمه ظاهرة وباطنب ناء إىل من أسبغ عليّ احلمد والثّ به أتوجّ 

 مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ

ب وقرّ  ،سرر من العُ ه الذي يسّ ؤ ، اجلزيل عطاهؤ فاحلمد هللا اجلليل ثنا ،]19:النمل[َّجح

، وأعانين إلمتام هذا أمحده ريب على ما منحين من جهد ،حالر من الصّ وقدّ  ،جاحمن النّ 

  .واآلخرة البحث فله احلمد كله يف األوىل

الدكتور املريب القدوة  إىل اجلزيل كر اخلالصه بالشُّ أتوجّ  ،وإقرارا مين بالفضل واجلميل

 ،اإلشراف على هذا البحث بقبول لهعلى تفضّ  -رعاه اهللا- عبد القادر مهاواتالفاضل 

، ع هذا العمله تتبّ إنَّ ، حيث الكثرية انشغاالته، رغم ةمينالثّ  بنصائحه الذي مل يبخل فيه عليّ 

على الوجه  هإلكماليف طّياته،  ألثر احلسناليت كان هلا ا ،هاتيالتوجصائح و مرشدا إياي بالنّ 

  .الب والباحثنيورزقه اإلخالص، ونفع اهللا بعلمه الطّ  ،فجزاه اهللا عين كل خري ،املرغوب

إىل كل من أكرمين اهللا  ،ناء والعرفانوالثّ  ،قديركر والتّ ه بأعلى مقامات الشّ أتوجّ كما 

  .استثناءء دون وخ األجالّ يكل سنوات اجلامعة الشّ   ،على أيديهم راسةبالدّ تعاىل 

  .باملناقشة والتصويب ذين تكرموا عليّ يوخ القدير الشّ كر والتّ بالشّ  أخصُّ و 

  .المةأسأل اهللا هلم العافية والسّ  ،وأشكر كل من أعانين وأفادين يف البحث من قريب أو بعيد



 ملخص

 تكمـن أمهيتهـا -دراسـة فقهيـة مقاصـدية معاصـرة-مص املرأة ـن: ـــــــهذه الدراسة املوسومة ب  

الــذي تســعى لإلجابــة  كــان اإلشـكال الــرئيسو املــرأة املســلمة،  خيــصُّ زينـة انــاول موضــوعً تا ت�ـأ يف

  ؟ما هو ُحكم نـَْمُص حاجْيب املرأة يف الّشريعة اإلسالمية: عليه هو

ل املبحـــث األوّ : اآلتيـــة باحـــثامل هـــذا اإلشـــكال وضـــعُت ُخطّـــة تضـــمنتإلجابـــة علـــى ول   

ــــ ،بتعريفــــه يــــتُ نِ مص عُ رعية للــــنَّ فيــــه للحقيقــــة الّشــــ تطرقــــتُ  ق بــــه مــــن وبيــــان موضــــعه، ومــــا يتعّل

مص ة للـــنَّ بّيـــوء علـــى احلقيقـــة الطِّ طت فيـــه الّضـــلّ اين َســـأمـــا املبحـــث الثّـــ .مصـــطلحات ذات صـــلة

بيـان ب ،وأحـدث مـا وصـلت إليـه تقنيـات رسـم احلواجـب ،عروسـائل إزالـة الشَّـ فيـه ألهـمّ  تعرضتُ 

أمـــا املبحـــث الثّالـــث تضـــّمن . الطبّيـــة والّشـــرعية، مث عرضـــُت أقـــوال األطبـــاء يف املســـألة أحكامهـــا

ــرعي للــنَّمص، بـَّينــُت فيــه أقــوال الفقهــاء يف مســألة نـــَمص حواجــب املــرأة، مــع عــرض  احلكــم الشَّ

  .ناقشة والّرتجيحألهم األدلة وامل

حبســـــب أقــــــوال -َتوّصـــــلت الّدراســـــة إىل مجلـــــة مـــــن النّتـــــائج لعـــــّل مـــــن أمههـــــا أّن للـــــنَّمص  

أضرارًا على صّحة املرأة، كما أنَّ العلماء اختلفوا يف علّـة حترميـه، فـذهب بعضـهم أّن  -املختصني

ء معّينـــات العلّـــة هـــي تغيـــري خلـــق اهللا، ومـــنهم مـــن ذهـــب بـــأّن العلّـــة هـــي كونـــه عالمـــة علـــى نســـا

ضــعيفات احلصــانة، أو عالمــة للمخّنثــني، ومــنهم مــن ذهــب إىل كونــه أذى، أو مــا كــان بقصــد 

  .   الّتزّين لألجانب، أو أّن العّلة هي املبالغة يف ترقيق احلواجب

  

  

  

  

  

  



ABSTRACT 
 
       This study is characterized as a title by: "Women's eyebrows 
plucking" -a contemporary study of the doctrinal jurisprudence- is 
important in that it deals with the subject of the adornment of the 
Muslim woman, and the main problem that seeks to answer is: 
What is the rule of woman's eyebrows plucking in the Islamic 
Sharia?. 
       To answer this question, a plan is developed that includes the 
following topics: The first topic deals with the legitimate truth of 
the eyebrows plucking , its definition, its location, and related 
terms. The second one sheds light on the medical truth of the 
eyebrows plucking, in which exposed the most important methods 
of hair removal, the latest techniques of drawing eyebrows, and 
the statement of medical and legal provisions, and then presents 
the doctors' statements on the matter.The third topic includes the 
Islamic ruling on the eyebrows plucking, and  the jurists' 
statement on the issue of women's eyebrows, with a presentation 
of the most important evidence, discussion and probability.   
        The study reaches a number of results, perhaps the 
most important of which is that according to experts, the sneezing 
damages women's health, and the scholars differed in the cause of 
its prohibition. Some of them said that the reason is to change the 
creation of Allah. Some of them are of the view that the illness is 
a sign of weak women Immunity, or a sign of the bisexual, and 
some of them go to harm, or is intended to adorn the foreigners, 
or that the cause is exaggeration in the thinning of the eyebrows. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé 
 

       Cette étude se caractérise par un titre sur: "la cueillette des 
sourcils des femmes" -une étude contemporaine de la 
jurisprudence doctrinale- est important car il traite du sujet de 
l'ornement de la femme musulmane et le principal problème à 
répondre est: Quelle est la règle de la cueillette des sourcils de la 
femme dans la charia islamique? 

       Pour répondre à cette question, un plan est développé qui 
inclut les sujets suivants: Le premier sujet traite de la vérité 
légitime de la cueillette des sourcils, de sa définition, de son 
emplacement et de ses termes connexes. Le second met en 
évidence la vérité médicale de la cueillette des sourcils, où 
exposent les méthodes d'épilation les plus importantes, les 
dernières techniques de dessin des sourcils et l'énoncé des 
dispositions médicales et légales, puis présente les déclarations 
des médecins sur le sujet.  Le troisième sujet inclut la décision 
islamique sur le repli des sourcils et la déclaration des juristes sur 
la question des sourcils des femmes, avec une présentation de la 
preuve, de la discussion et de la probabilité les plus importantes. 

        L'étude atteint un certain nombre de résultats, dont le plus 
important est que selon les experts, les éternuements 
endommagent la santé des femmes et les chercheurs diffèrent 
dans la cause de son interdiction. Certains ont dit que la raison 
est de changer la création d'Allah. Certains d'entre eux sont 
d'avis que la maladie est un signe de faiblesse de l'immunité 
féminine, ou un signe du bisexuel, et certains d'entre eux vont 
nuire ou sont destinés à orner les étrangers ou que la cause est 
exagérée dans l'amincissement des sourcils. 
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  ن الّرحيمبسم اهللا الّرحم 

َمبعوِث ـراج املِنري، الذير، والسٍّ ري النَّ الم على البشِ الة والسَّ احلمد هللا رب العاملني، والصَّ 

م رام وسلَّ وعلى آله األطهار وصحابته الكِ  حممد بن عبد اهللا الصادق األمني  رمحًة للعاملني؛

 :ين، أما بعدتسليماً كثرياً إىل يوم الدِّ 

ا على مجيع زً متميـِّ  ،يف أحسن صورةريفتني بيديه الشَّ  بأن خلقهُ اإلنسان  اهللاُ  مكرَّ لقد  ف

، ]04:التني[َّرب يئ ىئ نئ مئ زئُّ :قال تعاىل والباطن اهريف الظَّ املخلوقات 

الة الذي هو من صفاته سبحانه وتعاىل، قال عليه الصَّ  مالاجلَ  بِّ حعلى  سبحانه وفطرهُ 

  .1»يٌل ُيِحبُّ اْلَجَمالإنَّ اللََّه َجمِ « :الموالسَّ 

مال، فلم رق ووسائل اجلَ عن طُ  احبثً و  ااهتمامً أكثر جل بأ�ا ومتيزت املرأة عن شقيقها الرّ 

اليت �تم بشكلها  األنثىعن كو�ا  ...وطبيبة وباحثة ،وداعيةوأم،  ،كزوجةها وظيفتها  نستُ 

بحث عن بت فيه، فدفعها هذا للورغّ  اإلسالمية ريعةهذا مما دعت إليه الشّ ف وزينتها؛ ونظافتها

وحىت  عرات وتسرحيات الشَّ صّ كمساحيق الوجه، وقَ   ؛نزيُّ ل والتَ جمُّ أحدث وسائل وطرق التَ 

  .عاصرمُ ـتفرض نفسها يف واقعنا ال جميل اليت أصبحتعمليات التَّ 

، فما كان فيه مصلحة ووافق مقصد ريعة اإلسالمية حىت تضبط هذا األمرهنا تتدخل الشَّ 

ته، املفسدة أباحو حّرمته، وما تساوت فيه املصلحة ظاهرة ، وما كان فيه مفسدة شرعته الشارع

ة االجتماعيّ  أوة احية الفقهيّ ومن بني املسائل القدمية احلديثة اليت كثر الكالم فيها سواء من النّ 

  . ة هو منص احلاجبنيالطبيّ  أو

 ،ة، وآراء طبيّ ةعكاسات اجتماعيّ ة، وانوبسبب ما أحاط هذا املوضوع من اختالفات فقهيّ      

  ."صرةادراسة فقهية مقاصدية مع: نمص المرأة" :موسوما بـ حبثي موضوع أن يكون اخرتتُ 

  

                                                           
  .1/93 ،91: وبيانه، حديث رقم الكرب حترمي باب اإلميان، كتاب ،يف صحيحه مسلم اهرو  - 1



 ةــــــــمقدم

 

 ب 
 

 الموضوع أهمية: أوالً 

واليت  ،من طرف النِّساء املطلوبةينة يتعّلق بنوع من أنواع الزّ تكمن أمهية املوضوع يف كونه 

درجات اجلمال واجلاذبية، ويدل على أمهية هذا  ىأعلللحصول على  ترى فيها املرأة وسيلة

رة داخل الصالونات والعيادات اخلاصة بالبشرة النوع من الزِّينة، ظهور معدات وأجهزة متطوّ 

     .ساعد املرأة يف احلصول على أفضل النتائج، بأقل أمل، ووقت، وجهدوالّتجميل، تُ 

  إشكالية البحث: ثانياً 

  : نبغي اإلجابة عليه يف هذا املوضوع هوإن اإلشكال األساسي الذي ي

  ؟ريعة اإلسالميةيف الشَّ  حاِجْيب املرأة صِ مْ نَـ  كمما هو حُ 

  :اليةة التّ اإلشكال وضعُت التساؤالت الفرعيّ  لإلجابة على هذاو 

 ؟موضعه هو وما ؟مص عند الفقهاءبالنَّ  ما املقصود -1

 إىل أين وصلت التِّكنولوجيا يف هذا اجلانب؟  -2

 اُتو احلواجب؟ وما هي أنواعه؟ما هو تَ   -3

 مص؟ لّنهي عن النَّ يف اما هي العّلة احلقيقية   -4

 عترب من تغيري خلق اهللا؟وهل ترتيب املرأة حلاجبيها يُ   -5

 ؟اتصتنمِّ مُ ـوال اتامصْعن النَّ قهاء واحملّدثني يف فهم حديث لَ ما هي مذاهب الفُ   -6

 رمحة اهللا؟رد من وهل نزع ُشعريات من احلاجب يوجب الّلعن والطّ   -7

اإلجابة عليها من خالل هذا البحث  -إن شاء اهللا-سأحاول  اوغريه ه األسئلةكل هذ

  .املتواضع

  الموضوع اختيارأسباُب : ثالثاً 

  :هناك عّدة أسباب دفعتين الختيار املوضوع أذكر منها

طالع على آراء شرف، وبعد اإلمُ ـمن األستاذ ال باقرتاحجاءت يف البداية الفكرة أّن   -1

 .املوضوع يستحق فعال الدراسة من جديد رأيت أنَّ  ،لعلماءا

وجب البحث فيه، ومعرفة أحكامه؛ حماولة مين  بالّدرجة األوىل، ه يهم املرأة املسلمةألنّ  -2

 .ذه املسألةموض الذي أحاط �إلزالة الغُ 
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 .آراء وأقوال الفقهاء فيه، سواء من القدامى أو املعاصرين تعدد -3

، على اختالف وضعهن الّنساءفأصبح مطلًبا للعديد من  ى،وَ لْ البَـ ت به مَّ ألنه ممّا عَ  -4

 .االجتماعي واملادي والعائلي

 . ألجل هذه األسباب وغريها، قررت اختيار هذا املوضوع

  أهداُف الموضوع: ارابعً 

  :اليت أحاول حتقيقها من خالل هذه الدراسة هيهداف األ إنّ   

  .إلسالميةعة اير الشّ منص احلواجب يف كم حُ  بيان -1

  . ومجع شتاته يف هذا البحث املتواضع ،حماولة اإلحاطة جبوانب املوضوع -2

  .أل�ا تتناول مجيع نواحي احلياة ريعة صاحلة لكل زمان ومكان؛الشَّ  أنّ التأكيد على  -3

  .بيان حقيقة اآلثار الطبية اليت ُخيّلفها النَّمص حبسب أقوال املختصني -4

  قةابراسات السَّ الدِّ : اخامسً 

وقفت على بعض الدراسات ذات الصلة باملوضوع أذكر  ،خالل اطالعي املتواضع من

  :منها

دراسة حديثية فقهية -: مصالنَّ " ،آمال، وبشول عبير، ورمضاني إيمانبكوش  -1

بكلية العلوم االجتماعية ، ليسانس ُمذكرةعبد القادر مهاوات،  :إشرافب، "-معاصرة

 امعة الشهيد محة خلضر بالوادي، اجلزائر،، جبواإلنسانية، قسم العلوم اإلسالمية

  .م2015/ه1436

بّينوا فيها تعريف النَّمص، وألفاظ ذات : قّسمت الباحثات عملهن إىل أربعة مباحث

 هحكم مع بيانا ومتناً، بالتعليق عليها سندً  ،هاألحاديث الواردة في ومجعنصلة والعالقة بينهما، 

 .ريعة اإلسالميالشّ من خالل نصوص 

احلاجب،  مص هو نتف شعرالنَّ  أنَّ : ويف ختام البحث وصلت الباحثات إىل نتائج أمهها

  . وهو حمّرم عند أكثر الفقهاء لورود األحاديث الصحيحة يف ذلك

أفدته وهو ما ، سندا ومتناً، صحتاً وضعفاً د جيّ بشكل يف هذا البحث األحاديث  ُدرست

   .، واملقاصديالفقهي نباجلا علىبدوره طغى  والذي من هذه الّدراسة،
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، دار ابن اجلوزي، 2ط ،"شقيرمص والتَّ من أحكام النَّ "، أحمد بن محمد خليل -2

إحدى عشرة  الدراسة على احتوت ، م2008/ه1429مام، اململكة العربية السعودية، الدَّ 

عر من أحكام إزالة الشَّ ، و هوعّلة حترمي ،، وحكمهمصتعريف النَّ : إىل الباحث فيهق تطرّ ، امبحثً 

  .كالقص واحلف ه، وغري النتفبالوجه وبني احلاجبني، 

اإلحاطة  ته،طّ حاول من خالل خُ و  ،مصالنَّ  رمةحُ وصل الكاتب يف �اية الدراسة إىل     

 مع بيان العالقة، مص أو القص واحلفسواء كان عن طريق النَّ  ؛شعر وجه املرأةإزالة بأحكام 

 .من هذه الدراسة هفدتُ شقري، وهو ما أمص والتَّ بني النَّ 

أتطرق إىل  ولن ،ما يتعّلق بشعر احلاجبني فقطيف دراسيت هو  عليهالرتكيز  يهمينوما 

  .مصشعر الوجه إالّ من خالل تعريف الفقهاء للنَّ 

أحكام تجميل النساء في الشريعة " ،ازدهار بنت محمود بن صابر المدني -3

م، 2002/ه1422ربية السعودية، ، دار الفضيلة، الرياض، باململكة الع1ط، "اإلسالمية

املؤلفة لكلية الرتبية مبكة املكرمة، قسم  اتقدمت � ،مطبوعة ماجستري أصل هذا الكتاب رسالة

 . ه1415 سنة ،الفقه

األحكام املتعّلقة بتجميل الرأس، وتزيني البدن وامللبس، هذه الدراسة على  اشتملت  

فقهاء أقوال  تعرضف ،حبثها للنَّمص وتطرقت خالل ،جميليةومدى مشروعية اجلراحة التّ 

      .هم، وعّلة حترميهمص احملّرم عندالنَّ  معىن فبّينت املذاهب املتقّدمني؛

يف هذا البحث من خالل طريقة عرضها لألقوال، ومناقشتها  اجمهود الكاتبة ملحوظً كان     

راسة فقهية دلف يف املسألة، بأقوال السّ على  ولكنها اقتصرتمع حتكمها يف املصطلحات، 

  .ألقوال فقهاء املذاهب اخلمسة

موقف الفقهاء  باإلضافة إىل بيان موقف املتقدين عرض من خالل دراسيت وسأحاول

  .، بدراسة فقهية مقاصدية معاصرةودور اإلفتاء يف املسألة ،املعاصرين

 :إشرافب، "أحكام زينة وجه المرأة في الفقه اإلسالمي" ،نقاء عماد عبد اهللا ديك -4

والتشريع بكلية  فقهاليف  ماجستري،نالت �ا الطالبة درجة ، محمد حسن حشاش جمال

 . م2010 سنة فلسطني، نابلس،بجبامعة النجاح الوطنية  الدراسات العليا
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مفهوم الزينة،  تناولتحيث جاء هذا البحث يف فصل متهيدي وثالثة فصول وخامتة،    

عن  حتدثت فيهيني الوجه باألصباغ واحللي، تز و وحكمهـا، وضـوابطها، ومفهوم الوجه وحدوده، 

طالء الوجه باملساحيق واألصباغ،  ، وحكـمما، وحكم إزالتهماوحكمهالكحل و مفهوم الوشم، 

مبا يف عر والتعديل، تزيني الوجه بإزالة الشّ كما حبثت عن أحكام ،  وحكم تزيني الوجه باحللي

احلاجبني،  ـعر مـن بـنيزالـة الشَّ إ: ، وحكم كل مناملفهوم، واحلكممص من حيث النَّ ذلك 

لق، وإزالة شعر واحل ـفواحلشقري تَّ الو�ذيب احلاجبني، وإزالة احلاجبني كليًا وإعادة رمسها، و 

   .باملطعومات اللحيـة والشـارب، وتـزيني الوجـه

ابقة وهو مصطلح تعديل و�ذيب يف البحوث السَّ  امصطلحني مل يذكر الباحثة  فتوظّ   

ووصلت إىل . مص للمرأة املتزوجةحكم النَّ  وهو ،أضافت مطلب يف هذه اجلزئيةاحلاجبني، و 

وجيوز �ذيب مص، لألدلة الشرعية الواردة يف ذلك، على حترمي النَّ  وااتفق العلماءأن  وهينتيجة 

 .احلاجبني إذا كان شعر احلاجبني فاحشاً 

العلماء، ومناقشتها، اإلحاطة جبوانب املوضوع، من خالل إيراد أقوال  الباحثةحاولت 

تكوين  إىل أرشدتينواليت  اجلانب الطيب يف املسألة، وتطرقها إىل والرتجيحات اليت اختار�ا،

      .األولية للموضوع الفكرة

سواء من درس املسألة مباشرة أو من  ،هذا وأقول أن هناك دراسات أخرى يف املسألة  

ألن بقية الرسائل  - نظريمن وجة - خالل جزئيات حبثه، ولكن هذه أمههامن عرّج عنها 

   .  العلمية كانت عالة عن هذه البحوث

  منهُج البحثِ : اسادسً 

  :أستخدم املناهج اآلتيةتقتضي طبيعة حبثي أن   

 منوموقفهم  ؛كالم العلماء والفقهاء والباحثني  تقصيوهذا عند  :المنهج االستقرائي -1

واآليات  ،حباثهم العلمية وفتاويهمكتبهم وأمن خالل   مسألة منص احلاجبني، وتعاريفهم

  .بوية، والقواعد الفقهية واملقاصدية اليت ختدم املوضوعالقرآنية، واألحاديث النّ 

  .وذلك عند تصوير املسائل الفقهية اليت وقع فيها اخلالف :الوصفي المنهج -2
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 اوأنواعه اوصوره بدراسة املسائل املستحدثة يف هذا اجلانب، :التحليلي المنهج -3

   .ما يتعّلُق �ا من أقوال وحبوث أهم وعرض للبحث، اجلانب التطبيقي من خالل ا،�وأسبا

ن النصوص الّشرعية الواردة يف يوتبا ،العلماء آراء مقابلةوهذا عند  :المنهج المقارن  -4

  .املوضوع

   :منهجيُة البحثِ : سابًعا

  : �ا كمنهجية يف كتابة مذكريت هذه هي التزمتُ أهم اخلطوات اليت       

اآلية بني  وجعلتُ ، ]رقم اآلية:اسم السورة: [عزو اآليات يكون يف املنت بالطريقة اآلتية -1

تثخني اخلط، متييزًا لكالم املوىل عزَّ وجلَّ عن باقي كالم مع     َّ  ُّ : ن اآلتينييْ  املزهرَ ْني القوسَ 

 . البشر

مثخنة اخلط إذا   » «: ملنت بني مزدوجني بالشَّكل اآليتجعلُت األحاديث الّنبوية يف ا -2

، على أن يكون رِ شَ على أقوال غريه من سائر البَ  األقوال؛ متييزًا لكالمه  قبيلكانت من 

-عنوانه، الكتاب والبابُمصّنف احلديثي و ـذكر صاحب ال: خترجيها يف احلاشية بالطريقة اآلتية

 .والصفحة -إن ُوجد-اجلزءرقم  -إن ُوجد-رقم احلديث -إن ُوجدا

أو عند أحدمها فإين أكتفي به، دون ذكر  -رمحهما اهللا-إذا كان احلديث عند الشيخني -3

، وإن أيضا األربعة، أو يف أحدهم، فإين أكتفي به الُسنندرجته، وإذا كان عند غريمها من كتب 

، عند أهل األخرى، مع ذكر درجة احلديث ة، أحاول خترجيه من كتب السنّ عندهم مل أجده

 . الصناعة احلديثية من املتقدمني أو املتأخرين

 وذلك بوضعها ،يف املنت الكرام  الصحابةأو  املروية عن أمهات املؤمنني ثارباآل عنيتُ  -4

 .غري مثخن اخلط « »: بني قوسني صغريين بالشكل اآليت

أجد أبذل جهدي يف ختريج اآلثار الواردة يف البحث، من خالل كتب السنة فإن مل  -5

، مع ذكر درجته عند أهل الصناعة احلديثية املتقدمني فأحاول خترجيها من كتب السري والرتاجم

 .منهم أو املتأخرين

-جُت أمهها ر املتعّلقة مبوضوع حبثي؛ حىت ال أثقل على املنت، ولكن أد األدلةمل أورد كل  -6

 .لالستدالل �ا يف املسألة الفقهاءواليت تناوهلا أكثر  -حبسب علمي
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 .إيراُد مذاهب وأقوال الفقهاء يف املسألة وبيان أدلتهم، ما أمكن من املصادر األصلية -7

 . ُكلَّما أمكن ذلك  ،وبيان ما ميكن ترجيحه ،مناقشة أدلة املذاهب -8

 .على أمهات املصادر واملراجع األصلية، يف التحرير والتوثيق االعتماد -9

 .ب األربعة املعتمدةالتزمت يف هذه الدراسة بآراء علماء وأئمة املذاه  -10

لماء املذاهب ذكر أقوال عُ أحماولة مين االلتزام بعدد الصفحات احملددة يف املذكرة، مل   -11

اإلشارة إىل أقواهلم املعتمدة باختصار يف املنت، مث اإلحالة يف باملتقّدمني؛ لذلك فإين اكتفيُت 

ربط القول يف و م والّصفحة، اهلامش إىل موضع املعلومة يف املصدر أو املرجع األصلي، مع الرّق

، وعنيت بإدراج باملتأخر املتقدمفتاء، بقصد ربط املنت مبا جاء يف كتب املتأخرين، ودور اإل

 . القول الذي يكون فيه إضافة يف اهلامش

يف حالة عدم الوصول إىل املعلومة اليت ختدم موضوعي يف الكتب أو يف ا�ّالت الِعْلمية   -12

املواضيع فإنين أتوجه يف عملية البحث للمواقع االلكرتونية، وخباصة يف  احملكمة أو يف اجلرائد؛

 .اليت ختدم حبثي املعاصرة

 .شرُح الغريب من األلفاظ الواردة يف املنت، وجعلها يف احلاشية حماالً على مصدره  -13

عند استعمال الكتاب يف موضعني متتاليني ال يفصُل بينهما استعماُل كتاب آخر، فإنين   -14

  تنفُسُه مث أردفه برقم اجلزء والصفحة، هذا إذا كانأو املرجع املصدر : العبارة اآلتية أوردُ 

: االستعماالت يف الّصفحة نفسها، أّما إذا كان األّول يف صفحة، والثاين يف ُأخرى، فإين أقول

  .املصدر أو املرجع السابق

إن - ، الـُمؤلَّف، رقُم اجلزءالـُمؤلِّف: توثيق املعلومات الواردة يف اهلامش يكون كاآليت  -15

رقُم الصَّفحة، على أن أذُكر سائر معلومات الكتاب يف فهرس املصادر واملراجع وفق  -وجد

رقُم الطَّبعة، داُر النَّشر، مكان النَّشر،  -إن وجد-، الـُمؤلَّف، التحقيقالـُمؤلِّف: الرتتيب اآليت

 .تاريُخ النَّشر

صاحُب املقال، : جملَّة، فإّن التوثيق يكون كاآليت إذا كان املرجع عبارة عن مقال يف  -16

، رقُم الصَّفحة، على أن أَذُكر سائر معلوماِت )اإلشارة بني قوسني إىل أنه مقال(عنواُن املقال 

 .ومكا�ا - إن ُوِجَدتْ -ا�لَّة، رقم العدد، سنة الصدور، جهُة اإلصدار
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فها بكلمة دكر اسم األوَّل وأُر إذا كان ُمؤلِّفو الكتاب أكثر من اثنني، أكتفي بذ   -17

 ."وآخرون"

: التوثيق بالنِّسبة للمعاجم والقواميس اللُّغويَّة، أَذُكُر فيه إضافة إىل املعلومات السَّابقة  -18

 .كذا، قبل َرْقَمْي اجلزء والصَّفحة: مادة

، -دَ إن ُوجِ -قها بذِْكِر عنوان املوضوع ية فإين أُوثمن الشَّبكة العنكبوتعند أخِذ معلومة   -19

أُْتِبُع بإثبات اليوم والسَّاعة اللَّذْين ُأِخَذِت الـمعلومة فيهما، وكذا سائُر مث اسم الكاتب مث 

 .صَّفحة كما هي باحلروف الالتينيةمعلومات ال

عند أخذ الفتوى من دور ومراكز وهيئات اإلفتاء، فإين أوثقها بذِْكِر اسم الدار، ورقم  -20

، مث أُْتِبُع بإثبات اليوم والسَّاعة اللَّذْين ُأِخَذِت -وجد إن- ، وتارخيها -إن وجدت-الفتوى 

 . الـمعلومة فيهما، وكذا سائُر معلومات الصَّفحة كما هي باحلروف الالتينية

املؤمنني، واخللفاء  أُترجُم جلميع األعالم الواردة أمساؤهم يف املنت، باستثناء أُمهات  -21

فإين أحاول الرتمجة هلم من  م، بالنسبة لرتمجة املعاصرين، وأئمة املذاهب األربعة لشهر�الرّاشدين

فإن مل أجد أترجم هلم مما تيسر من املواقع  االلكرتونية على الشبكة العنكبوتية، ممواقعه

  .املوثوقة

ثالُث نقاٍط : ... (ا من النُّصوص الـُمقتطفِة حرفي�ا أضُع العالمةعندما أحذُف كالمً   -22

 ).متعاقبة

ُر العزو يف اهلامش بكلمة إذا نقلُت الك  -23 الم عن قائله باملعىن، أو تصرَّفُت فيه، فإنين ُأَصدِّ

، والعزو حينئٍذ يكوُن " "، أّما إذا كان النَّقُل حرفًيا فإنين أجعُلُه بني الـُمزدوجني اآلتيني "يُنظر"

 ".يُنظر: "خالًيا من كلمة

ص، : ت، الصَّفحة: التَّحقيق ط،: الطبع: التزمُت رموز معّينة إلفادة املعاين اآلتية  -24

م، وهذا من باب االختصار؛ لتكررها معي يف البحث : ه، التاريُخ امليالدي: التَّاريُخ اهلجري

 .ِمرارًا

: إذا وجدُت باملصدر أو املرجع التَّارخيني اهلجري وامليالدي أُثبتهما مًعا بالطريقة اآلتية  -25

 .وجدُت أحدمها فقط أُثبُت املوجود وحدهالتَّاريُخ امليالدي، وإذا / التاريُخ اهلجري
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اسم : لقاء شخصي مع: بالنِّسبة للقاءات الشخصية، يكون بالطريقة اآلتية التَّوثيقُ   -26

 .ولقب الشخصية، مكاُن الّلقاء، تاريُخ الّلقاء، توقيتُه من اليوم بدقة

  البحثِ  حدودُ : ثامًنا

بقّية اجلسم يف هذا البحث، إّال ما ختتصُّ الدراسة بَِنْمِص احلاجبني فقط، وال عالقة ل  

، وحتديد موضعه، أو عند ذكر بالنَّمص، عند التعريف واجلبني جاء ذكره عرًضا، كنمص الوجه

     .، كما خيتُص باحلاجبنيوسائل النَّمص احلديثة، ألنَّ استعماهلا يشمل بقية اجلسم

   خطُة البحث: تاسًعا

مة وثالثة مباحث وخامتة وفهارس فنية، ضمنت مقدّ ة تبعد اختيار املوضوع مت تناوله وفق خطّ 

 .وفيما يأيت تفصيل موجز هلا

وأسباب وأهم اإلشكاالت املراُد اإلجابة عنها،  ،وقد اشتملت على أمهية املوضوع: مةالمقدّ 

ة منه، والدِّراسات السَّابقة حوله، واملنهُج املّتبع، مع ذكر طريقة ، واألهداف املرجوّ اختياره

  .ة البحثطّ خل خمتصر  سرُت عليها ضمنه، مث توضيحالعرض اليت

: مطالب ثالثةعلى  ىحتو الذي او تطرّقُت فيه للحقيقة الشَّرعية للنَّمص،  :لاألوّ مبحث ال

الث فقد مص، أما الثّ اين بينت فيه موضع النَّ مص لغة واصطالًحا، والثّ هلا عرّفت فيه النَّ أوّ 

 راسة،ظري للدّ النّ جلانب يف ا ةة املادة العلميّ لقلّ ظرًا نو . خّصصته لأللفاظ ذات الصِّلة بالنَّمص

  .األخرىمن املباحث  أقلستغرق هذا املبحث عدد صفحات ا

ذكرت يف : ثالثة مطالبة للنَّمص، فجعلته يف بيّ عنيت فيه ببيان احلقيقة الطّ  :انيالمبحث الثّ 

طت فيه الّضوء على ، وثالثها سلّ ن تَاتُو احلواجبابيخصصته لا هعر، وثانيأوهلا وسائل إزالة الشَّ 

     .فسري العلمي لنمص احلواجبالتّ 

 يف وهذا املبحث كان هو اآلخراحلكم الّشرعي للنَّمص،  نتضمّ والذي  :المبحث الثّالث

أهم ب يف الذي يليه وثنّـْيتُ مص، أقوال الفقهاء يف النَّ بعرض ل يف األوّ  بدأت :ثالثة مطالب

املناقشة ب األخرياملطلب الثّالث و يف  وختمتاللة منها، ووجه الدّ  املسألةردة يف اة الو دلّ األ

  .والّرتجيح



 ةــــــــمقدم

 

 ي 
 

ذكر مجلة من االقرتاحات  مع إليها ُمتوّصلـال الّنتائج أهموقد اشتملت على : الخاتمة

  .التَّوِصياتو 

ة، وآثار بويّ اآليات القرآنية، واألحاديث النّ : لة يفممثّ فهارس فنّية بالبحث  ُذّيل :الفهارس

وقائمة املصادر واملراجع، مع  ،وغريب األلفاظ ارد ذكرهم يف البحث،حابة، واألعالم الو الصّ 

  .قائمة احملتويات

   صعوبات البحث :عاشًرا

واجهتين عوبات اليت من بني الصّ و عوبات، ه بعض الصّ لّ تخلّ تال يوجد عمل يف احلياة ال   

إضافة إىل  طبيعة العمل اإلداري الذي أشغله،ل انظرً  ؛البحث ازالجن كافوقت  توفري  مشكلة

ى، هاء القداميف البحث حال دون ذكر أقوال الفق لنا عدد الصفحات احملدد فإنّ ذلك 

مل  ة البحثيبدا يف ري عليهاة اليت وضعتها للسّ ، كما أن اخلطّ فقط يهاإلشارة إلبافاكتفيت 

قت ة البحث يف و إىل تغيري خطّ  ررتطفاض ،من حتقيقها يل يحتتتسمح اإلمكانات اليت أ

  .اآلن هي عليهاخرج البحث �ذه الصورة اليت يل تأخرم

علم خيدم  إذا كان هذا الة العلم، وخاصّ  طلبها �ون يف سبيل كلّ   عوباتالصّ  ههذ ولكن   

، ، وأن يعّلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا مبا له مّين ب اهللا، وسّنة رسوله، فأرجوا من اهللا أن يتقبّ كتا

   . عّلمنا، إنه ويل ذلك والقادر عليه

ه هللا كر كلّ قص، والسَّهو، والنِّسيان، فالشُّ ه النُّ لّ وختاًما فإنّه ال يوجد عمٌل بشري ال يتخلّ   

عبد كر موصول إىل أستاذي الفاضل الدكتور ، والشُّ اضعالجناز هذا البحث املتو الذي وفّقين 

، وكل اليت حاولُت أن آخذها بعني االعتبار ؛مةعلى صربه معي وتوجيهاته القيِّ  القادر مهاوات

ا يضيفه أساتذتنا املناقشون الكرام، حىت يزول ما يف البحث ملقدير مع ُشكر ُمسبق جزيل، التَّ 

  .تَّمامويقرب من ال -اولو نسبي� -من نقص

افع والعمل للعلم النَّ  وفقينسأل اهللا تعاىل التَّوفيق والسَّداد، واإلخالص والرَّشاد، وأن يُ وأ  

ا حممد وعلى آله دنا وحبيبنذلك والقادر عليه، وصلى اهللا وسّلم على سيِّ احل، إنه ويل الصَّ 

   .وصحبه الطيِّبني

    .لميناوآخر دعوانا أن الحمد هللا ربِّ الع



  

  

  لالمبحث األوّ 

  مصلنَّ الّشرعية لحقيقة ال

  :اليةالمطالب التّ وفيه 

  مصالنَّ  تعريف: لالمطلب األوّ 

  موضع النَّمص: انيالمطلب الثّ 

  مصالنَّ بصلة  ذاتُ  مصطلحات: الثالثّ المطلب 
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  مصالنَّ  تعريفُ : المطلب األول

، حيحاً صَ  ليالً ألة حتْ يل املسْ طيع حتلِ ستَ ره، وحىت نَ صوّ عن تَ  عٌ يء فرَ عن الشّ  كمَ احلُ  إنّ   

  .ح طالَ غة واالصْ يف اللُّ  �ذه املفردةعريف قهي؛ جيب التّ ها الفِ صول إىل حكمِ والوُ 

  لغةً  الّنمصِ  تعريفُ : الفرع األول

أو  عرِ الشَّ  ةِ على رقَّ  اد أصيل يدلُّ ون وامليم والصّ النّ  ،صَ مَ ـنَ ": غةاللُّ  يف مقاييسِ  جاءَ   

نتفته : ميصٌ َـ ن ، ونبتٌ يصٌ مِ َـ ن وشعرٌ  ،اشْ قَ نْـ مِ ـال: اصُ مَ نْ مِ ـوال ،رِ عْ الشّ  ةُ رقّ : صُ مْ فالنَّ  ،له فٍ تْ نَـ 

  .1"املاشية بأفواهها

 ةُ قَّ رِ : مصُ والنَّ  ،يشالرِّ  رُ صَ قِ : مصُ النَّ : "العربِ  لسانِ  عن هذا املعىن جاء يف بعيدٍ  وغريُ   

. اجلبنيِ  مصَ ـنورمبا كان أَ  2احلاجبِ  صُ أمنْ  مص ورجلٌ ْـ أن ، رجلٌ غبِ راه كالزَّ ه حىت تَ تِ قّ ودِ  رِ عْ الشَّ 

  .3"هُ فَ تَـ نَـ : منصاً  مصهُ شعره ينْ  مصَ َـ ون ،عرِ الشَّ  تفُ نَ : مصُ والنّ 

ُر من ِب، والِقَصارِّقة الّشعر، ودقّته حىت تراُه كالّزغ: "مبعىن يف القاموس احمليط والنََّمصُ   

   .4"توفنامل: الرّيِش، والنَِّميصُ 

قاِش ِمْنماص ألَنه ِقيَل للِمنْ  ه، ومنهِ تـَْنِتُف الشََّعَر من الَوج يتاِمصُة الالنَّ ": 5قال اْلَفرَّاءُ 

  .6"اك بِنفسهلفعل ذ تَ يتهي ال: ُمتَـَنمِّصةُ ـ، واليـَْنِتُفُه به

                                                           
 .5/481، صَ مَ َـ ن: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مادة -1
نَـْني  :احلَاِجَبان -2 احلَاِجُب الشَّْعُر : بَِلْحِمِهَما وَشْعرِمها، ِصَفة َغالِبة، واَجلْمع َحَواِجٌب؛ وِقيلَ  الَعْظَمان اللََّذان َفوق الَعيـْ

َحَجَب، : ابن منظور، لسان العرب، مادة: يُنظر. الَعْني ُشعاُع الشَّمسالنَّاِبت على الَعظِم، ُمسي بذلك ألنّه َحيِجُب عن 

1/298-299. 
  .7/101، صَ مَ َـ ن: ابن منظور، لسان العرب، مادة -3
  .1/633، صَ مَ َـ ن: ، القاموس احمليط، مادةالفريوزآبادى -4
ب، إمام أهل الكوفة جوم، والطِّ ا بالنُّ مً ـا، عالتكلمً ا، مُ قيهً فَ  كان  اء،رَّ يلمي، املعروف بالفَ بن زياد، بن منظور الدّ  هو حيىي -5

مجال : يُنظر. احلدودو معاين القرآن، : ، له العديد من املؤلفات منهاه207حو، والّلغة، واألدب، تويف سنة النّ ب وأعلمهم

  . وما بعدها 4/7، الرواة على أنباه النحاة إنباه، الدين القفطي
 . 7/101ابن منظور، لسان العرب،  -6
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من  عرَ الشَّ  تفُ ناليت تَ  :النَّاِمصةُ " :هاية يف غريب احلديث واألثروقال صاحب النّ 

وِن على بتقدِمي النّ  ،ْرويه اْلُمْنَتِمَصةُ وبعُضهم يَـ ، �ا ذلك اليت تأُمر َمن يَفعلُ : تنّمصةمُ ـوالها، وجه

  .1"ِمْنَماص: قاشومنه قيل للِمن ،الّتاء

، ورقَّته رِ عْ الشَّ  فِ تْ نَـ ال خيرج عن الّنمص  معىن ظهر أنّ يَ  ،غةأهل اللُّ  هظر إىل ما ذكر وبالنّ   

  .كان حمددمب خيتصُّ ، وأنّه ال وِدقَِّته

  اتعريف الّنمص اصطالحً : الفرع الثاني

هذا و مص، غة من تعريف النَّ تب اللّ عريفات الفقهاء كثريا على ما جاء يف كُ مل ختتلف تَ   

  .أهم ما جاء يف كتبهم

  ةالحنفيّ  تعريفُ : أوالً 

: ةصَ مِّ نَ واملتَـ  ،من الوجهِ  عرَ الشّ  اليت تنتفُ : ةامصَ النَّ ": أنّ  تيار لتعليل املختارورد يف االخ

   .2"�ا ذلك فعلُ اليت يُ 

 نقشُ ة هي اليت تَ صَ امِ النَّ : "يقه فقالرقِ وتَ  اجبِ احلَ  بنقشِ  ّصّصهأما يف فتح القدير فقد خَ 

  .3"ل �ا ذلكفعَ ة اليت يُ صَ مِ نَ ه، واملتَـ قَّ لرتِ  بَ اجِ احلَ 

َومنه اْلِمنَماُص  ،نـَْتُف الشَّْعرِ : "هأنّ ب عرَّفهيف حاشيته  - رمحه اهللا-4ولكن ابن عابدين

  .5"اْلِمنـَْقاش

  

  

  

                                                           
 .5/119هاية يف غريب احلديث واألثر، ابن األثري، النّ  -1
 . 4/164املوصلي، االختيار لتعليل املختار،  -2
  .6/426ابن اهلمام، فتح القدير،  -3
مث عني  ،فقيه حنفي، ولد بدمشق، توىل اإلفتاء يف بعض املدن الصغرية ،، املشهور بابن عابدينحممد أمني بن عمرهو  -4

رد احملتار على الدر املختار، والعقود الدُّرِّيَّة على تنقيح  :من مصّنفاته، ه1307تويف يف دمشق سنة أمينا للفتوى، 

 .1/152األعالم،  ركلي،الزّ : نظريُ . الفتاوى احلامدية يف الفقه
 .6/373 ،احملتارابن عابدين، رّد  -5
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   المالكية تعريفُ : ثانياً 

  .1"نتُف الّشْعر من َوجهَها صُ والتـََّنمُّ : "فقال مصَ النَّ  ةالقوانني الفقهيّ  صاحبُ  فَ عرّ 

بضم امليم وفتح الفوقية والنون وتشديد  اتصَ مِّ نَ تَـ مُ ـوال" :قوله حاشية العدوي جاء يفو 

احلاجب حىت  رَ عْ شَ  فُ تِ نْ وهي اليت تَـ  امليم املكسورة وفتح الصاد بعد األلف فوقية مجع ُمتَـَنمَِّصة

  .2"اا حسنً يصري دقيقً 

اص، وهو مَ نْ مِ ـهها بالجْ من وَ  عرَ الشَّ  عُ قلَ اليت تَ " :أ�ا - اهللارمحه -3رطيبالقُ  هاعرّفبينما 

   .4"صةامِ قال هلا النّ عر، ويُ الشّ  عُ لَ قْ الذي يَـ 

  افعيةالشّ  تعريفُ : ثالثاً 

عر من الوجه، ومنه الشّ  وهو نتفُ : مصِ صة من النَّ نمّ تَ مُ ـوال" :ّنة قولهرح السُ شَ  ورد يف

  .5"فعل �ا ذلكاليت يُ : ةصَ مِّ نَ تَـ مُ ـفعل ذلك، والاليت تَ : صةامِ اص، فالنَّ مَ نْ ـمِ ال: اشُ قَ نْـ قيل للمِ 

النَّامصُة بِالّصاد اْلُمهملِة " :أنّ  على مسلم هيف شرح - رمحه اهللا- 6وويالنّ  اإلمام ىورأ  

  .7"َواْلمتنمَِّصُة اليت َتطلب فعل ذلك �ا ،فهي اليت تُزيل الّشعَر من الوجه

صة اليت تأخذ من والّنامِ : "احلَاِجب فقال من َشعرِ  األخذُ بأنه  يف ا�موع قّيدهبينما   

  .8"فعل ذلك �اصة اليت تأمر من يَ مِ تَ نْ مُ ـوال ،اليصري حسنً  ؛هقَ قـِّ رَ ب وتُـ اجِ عر احلَ شَ 

                                                           
 .293ابن جزي، القوانني الفقهية، ص -1
 .2/459العدوي، حاشية العدوي،  -2
الشرق رين، صاحل متعبد، من أهل قرطبة، رحل إىل ، أبو عبد اهللا، القرطيب، من كبار املفسِّ بن فرْح هو حممد بن أمحد -3

الديباج ، ابن فرحون: نظريُ . والتذكار يف أفضل األذكار ،ه، من كتبه اجلامع ألحكام القرآن671سنة  واستقر مبنية، تويف

  . 244- 2/243، املذهب
  .5/392القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،  -4

  .12/105البغوي، شرح السنة،  5-
بن شرف الّنووي، حمي اّلدين، أبو زكريا، اإلمام احلافظ، الفقيه الّشافعي، كان زاهدا قانعا متابعا لسرية  هو حيىي -6

من أهم  ،هـ676ا على أنواع اخلِري، ال َيصرف ساعة يف غري طاعة، ، تويف سنة من أهل السنَّة واجلماعة، مصابرً  ،الّسلف

 . 8/395تاج الّدين السُّبكي، طبقات الّشافعية الكربى، : يُنظر. نيا�موع َشرح املهّذب، وروضة الطالب: مصّنفاته
 .14/106، املنهاجالنووي،  -7
  .3/141، النووي، ا�موع -8
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صة اليت امِ والنَّ  ،اصمَّ صة اليت تطلب النِّ نمِّ تَ مُ ـال" :بأن - رمحه اهللا-1ووافقه ابن حجر

قال إن ويُ  ،لذلك ماصاً نْ مِ  اشُ قَ نْـ مِ ـسمى الويُ  ،اشقَ نْـ مِ ـشعر الوجه بال اص إزالةُ مَّ والنِّ  ،فعلهتَ 

  .2"ويتهماسْ فيعهما أو تَ اجبني لرتَ احلَ  عرِ شَ  خيتص بإزالةِ  ماصَ النِّ 

 ، وهو األخذ من شعرِ يصُ مِ نْ والتـَّ : "يف �اية احملتاج وردما من هذا املعىن  اوليس بعيد

  .3"نُ احملسَّ  واحلاجبُ  الوجهِ 

   الحنابلة تعريفُ : رابعاً 

  .4"نقاشِ مِ ـمن الوجه بال عرِ الشَّ  أخذُ :" هو مصَ نية لطاليب طريق احلق أن النّ جاء يف الغُ 

من الوجه،  عرَ فهي اليت تنتف الشّ : امصةا النَّ فأمّ : "املغين جاء يف ما من هذا املعىن وقريبٌ 

  .5"شعرها بأمرها املنتوفُ : صةتنمِّ مُ ـوال

هو تعريف الفقيه  مصِ ا للنَّ ا دقيقً يف هذا الباب واليت أعطت تعريفً عريفات ومن أهم التَّ 

ب حىت احلاجِ  شُ قُ نْـ اليت تَـ : امصةوالنَّ " :هحيث يقول ما نصّ  - رمحه اهللا-6داود أيباحملدث اإلمام 

  .7"�ا املعمولُ : ةصَ ، واملتنمِّ هُ قَّ رِ تَ 

          

  

                                                           
أديبا، وشاعرا، وقاضيا، وحافظا، وحمّدثا، برع يف احلديث، وتقّدم كان هو أمحد بن علي، شهاب الّدين، العسقالين،   -1

: يُنظر .�ذيب التهذيب، وتقريب التهذيب: يف مجيع فنونه، ولد مبصر، له العديد من الّرحالت العلمية، من مصّنفاته

   . 251الّسيوطي، ذيل طبقات احلفاظ للذهيب، ص

 .10/377ابن حجر، فتح الباري،  -2
  . 2/25الّرملي، �اية احملتاج،  -3
 .1/47عبد القادر اجليالين، الغنية لطاليب طريق احلق،  -4
 . 1/70ابن قدامة، املغين،  -5
 أصله من سجستان، رحل رحلة ،داود، إمام أهل احلديث يف زمانه هو سليمان بن األشعث، األزدي السجستاين، أبو -6

:  نظريُ . ة، وله املراسيل صغري يف احلديثالسنن، وهو أحد الكتب الستّ : مصنفاته، من ه275سنة  كبرية وتويف بالبصرة

 .405-2/404 وفيات األعيان، ،ابن خلكان
  .6/246أبو داود، سنن أيب داود،  -7
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 ،صة اليت تطلب النِّماصنمَّ تَ مُ ـوال ،صةتنمّ مجع مُ  صاتُ تنمِّ مُ ـوال: "وجاء يف حتفة األحوذي

 ،نقاُش منماصًا لذلكمِ ـسمى الويُ  ،نقاشمِ ـوالنِّماص إزالة َشعر الوجه بال ،والنَّامصة اليت تفعله

  .1"ويقال إن النِّماص خيتص بإزالة شعر احلاجبني لرتقيقهما أو تسويتهما

يظهر  راح احلديث؛وبعض شُ  ،األربعة اجلولة يف كتب فقهاء املذاهب ومن ِخالل هذه

مص، النَّ  حتديد موضعيف  وافُ اختل بأنّه نتف الّشعر، ولكّنهم اتفاق الفقهاء يف معىن الّنمصيل 

  .الشرعي نتج عنه اختالفهم يف حكمهف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .8/55املباركفوري، حتفة األحوذي،  -1
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  مصِ النَّ  وضعُ مَ : المطلب الثاني

مص ع النَّ وضِ مَ  عن السؤال يُطرح ،مصلنَّ ل ابقةات الفقهاء السَّ ظر يف تعريفالل النَّ من خِ 

  احلاجبني فقط؟ َشعر بنتف  مقّيدأنّه ، أو عر الَوجهنتُف شَ  بط، هل هوبالضّ 

  .إىل فريقني مصع النَّ وضِ الفقهاء يف حتديد مَ  فقد اختلف

  :مصوضع النَّ أقوال الفقهاء في مَ  :الفرع األول

  الوجهعر شَ مص جميع ن بشمول النَّ القائلو : أوالً  

رمحهم -، 3وابن جزي، 2والقرايف ،1احلنفّية، وإليه ذهب القاضي عياضوبه قال بعض 

  .الشافعّية، وهو مذهب احلنابلة بعض واختارهمن املالكّية،  - اهللا

: الوجه فقال َشعر مجيعالنَّمص  بشمول ةاحلنفيّ  من - رمحه اهللا– قال ابن عابدين

ه حممول على ما إذا فعلته لتتزين لألجانب، ولعلّ  ش،اقَ نْـ مِ ـاص المَ نْ مِ ـومنه العر مص نتف الشَّ النَّ "

  .4"عدعر ينفر زوجها عنها بسببه، ففي حترمي إزالته بُ وإال فلو كان يف وجهها شَ 

اليت تنتُف الشَّعر من  هيلنَّاِمَصة إىل أّن امن املالكية  -رمحه اهللا– القاضي عياض وذهب

  .5الوجه

  

  

                                                           
حمدِّث ومفسِّر، فقيًها  ،كان قاٍض وإمام  ، املالكي اليحصيب، األندلسي السبيت هو عياض بن موسى بن عياض - 1

إكمال املعلم يف شرح صحيح مسلم، الشفا بتعريف : هـ، له العديد من املصّنفات منها544ويف مبراكش سنة أصولًيا، تُ 

  .   2/40ابن فرحون، الديباج املذهب، : يُنظر. حقوق املصطفى 
، شهاب الدين، الفقيه األصويل، واملفسر، انتهت إليه رئاسة الفقه يف مذهب اإلمام مالك، أمحد بن إدريس القرايف هو -2

: ه، له العديد من املصنفات منها684أمجع الشافعية واملالكية على أنَّه أفضل علماء عصره يف الديار املصرية، تويف سنة 

  . وما بعدها 1/216ابن فرحون، الديباج املذهب، : يُنظر. الذخرية، وشرح التهذيب
ثً اي� أصول هو حممد بن حممد بن جزي الكليب، من أهل غرناطة، كان فقيًها حافظًا، -3 ا، مالكي ، وخطيبً ا، ومفسِّرً ا، وحمدِّ

القوانني الفقهية يف تلخيص مذاهب املالكية، وتقريب : له العديد من املؤلفات منها ،ـه741ويف شهيدا سنة املذهب، تُ 

  .  2/216ابن فرحون، الديباج املذهب، : يُنظر. الوصول إىل علم األصول
   .656احلصكفي، الدر املختار، ص: نظرويُ . 6/373ابن عابدين، رّد احملتار،  -4

  . 6/654، ملد مسئبفوا لمِإكمال املع، القاضي عياض -5
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امصة اليت النَّ ": ذهب إىل أنَّ النَّمص يشمل شعر الوجه فقال -رمحه اهللا–وكذلك القرايف 

  1"فعل �ا ذلكعر من الوجه واملتنمصة اليت يُ تنتف الشَّ 

 تفُ ص نَ نمُّ والتَّ ": فقال عر الوجهالّنمص يشمل مجيع شأّن  -رمحه اهللا– ويرى ابن جزي

  .2"هَهاْعر من َوجْ الشَّ 

 ،الوجه عرِ ل مجيع شَ يشمُ أّن النَّمص  ،ةمن الشافعيّ  -اهللارمحه – 3اجلملسليمان وذهب 

  .4"نحسّ مُ ـال اجبِ واحلَ  ،الوجهِ  من شعرِ  وهو األخذُ  نميصُ والتَّ : "هتفقد جاء يف حاشي

  .الذي يف الوجه عرِ مجيع الشَّ  يشملُ  صَ مْ النَّ  إىل أنّ  احلنابلة بينما ذهب فقهاء

 توفُ نْ مَ ـال: ةصَ مِّ نَ تَـ مُ ـجه، والمن الوَ  عرَ الشّ  نتفُ فهي اليت تَ : امصةالنَّ : "5فقال ابن قدامة

  .6"عرها بأمرهاشَ 

ا، واحملرم إمنا هو ه نص� جه وحفُّ الوَ  حلقُ  - أْي املرأة- وهلا : "ف القناعاشّ وقال صاحب ك

  .7"عر وجههانتف شَ 

 عر منالشَّ  نتفُ : أيّْ  صُ مْ َـ حرم نُـ وي: "تاإلراداشرح منتهى  يف هذا املعىن على دأكّ و 

  .8"الوجه

  

                                                           
  . 13/314 خرية،الذّ  ،القرايف -1
   .293ابن جزي، القوانني الفقهية، ص -2
إحدى قرى الغربية  ،فاضل من أهل منية عجيل ،األزهري، املعروف باجلمل سليمان بن عمر بن منصور العجيلي هو -3

: يُنظر .حاشية على تفسري اجلاللنيو الفتوحات اإلهلية،  :منها له مؤلفات .1204، تويف سنة انتقل إىل القاهرة ،مبصر

  .3/131الّزركلي، األعالم، 
  . 1/418اجلمل، فتوحات الوهاب،  -4
من شيوخ  هـ،632عبد الرمحن بن حممد بن قدامة املقدسي، اجلماعيلي، اإلمام الفقيه احملدث القاضي، تويف سنة  هو -5

ابن رجب، ذيل طبقات : يُنظر. ضة الناظر وجنة املناظراملغين، ورو : له العديد من املؤلفات أمهها املذهب احلنبلي،

  .  وما بعدها 4/172احلنابلة، 
  .1/70ابن قدامة، املغين،  -6
  . 1/82البهويت، كشاف القناع،  -7
  . 1/45، اإلراداتالبهويت، شرح منتهى  -8
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  عر الحاجبشَ بِ ن بتخصيص النَّمص القائلو : ثانًيا

  :  قول عند احلنفّية، وهو مذهب املالكّية والشافعّية، كما ورد يف كتبهم وهو

جاء يف فتح ف، خاص بنقش احلاجب وترقيقه مصالنَّ  بأنّ  ،ةاحلنفيّ  من فريقٌ أفاد فقد 

  . 1"فعل �ا ذلكة اليت يُ صَ تنمِّ مُ ـ، والهُ قَّ احلاجب لرتُِ  شُ قُ نْـ امصة هي اليت تَـ النَّ " :القدير أنّ 
جاء يف  كماا،  صري دقيقً حىت يَ  ؛احلاجبعر شَ  فِ تْ نَ بِ  خاصٌ  أنه املالكّية يرىيف حني 

  .2"اا حسنً صري دقيقً احلاجب حىت يَ  رعشَ  فُ نتِ هي اليت تَ : ةصَ مِّ نَ تَـ مُ ـال: "أنّ  مر الداينالثَّ 

 هو األخذ من مصأّن النَّ ذهبا إىل ة افعيّ الشّ من  - رمحهما اهللا– ووي وابن حجرالنّ  وأيًضا

َصُة اليت تأخُذ من َشعر َوالنَّامِ : "، كما جاء يف ا�موع قولهليصري دقيًقا حسًنا عر احلاجبنيشَ 

  .- رمحه اهللا– 4ابن حجرذهب إليه القول ، ومثُل هذا 3"اِجِب وترققه ليصري حسناـحَ ال

  الترجيحو المناقشة : الثانيالفرع 

  .الرتجيحاملناقشة و  نصل إىل بعد هذا العرض املوجز ألقوال علماء املذاهب

  مناقشة ال: أوالً 

قلنا برجحان القول  لو :هأنَّ بعليه  ردُّ ل يُ ما ذهب إليه الفريق األوّ : القول األولمناقشة  -1

ألّن  ؛بشكل مشّوها جيوز إزالته خاصة إذا كان ظاهرً  ولكنه ؛مص جلميع شعر الوجهمول النَّ شُ بِ 

فهو  لقة املعهودة، فإذا ظهر فيه شعرٌ عر ظاهر، وهذه هي اخلِ اهللا تعاىل خلق وجه املرأة بال شَ 

جة املتزوّ  ةوخاصّ على أّن املرأة  ،غيريتّ اله، وإزالة العيوب جائزة شرعاً، وليس من شوُّ عيب وتَ 

من مظهرها، ومينع كمال  االمشئزازه ملنظرها، وجيلُب مشوِّ  عرُ ن لزوجها، وهذا الشَّ بالتزيُّ  مأمورة

  .5االستمتاع

  

  

                                                           
  . 6/426ابن اهلمام، فتح القدير،  -1
  . 689مر الداين، صاآليب، الثَّ  -2
  .3/141، ا�موع النووي، -3
  .  10/377ابن حجر، فتح الباري،  -4
  . 18صاحل الفوزان، تغيري خلق اهللا، ص: يُنظر -5
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من مشول  إىل ما قاله الفقهاءضافة اين أنّه باإلقول الفريق الثّ  نوقش :الثانيمناقشة القول  -2

، بل يقصروا تعريف النَّمص على نتف احلاجبنيأهل الّلغة مل  فإنّ  مص مجيع شعر الوجه،النَّ 

على عدم اختصاص  وأعم كما يف قول الفرَّاء وهو نتف َشعر الوجه مما يدلّ جاء مبعىن أوسع 

   .1النَّمص مبكان معّني 

      الترجيح: ثانًيا

 يكون موضعأن  يرتّجحُ بعد هذا العرض املوجز ألقوال الفقهاء يف موضع النَّمص  

 كما ذكر أهلُ   ،مصِ من النَّ  الغرضَ  ؛ ألنّ 2بعض الفقهاء اجبني كما يقولاحل شعرِ  نتفُ  مصِ النَّ 

  .3ممّا هو عليه يف الواقع ، هو إظهار احلاجب أدقُّ العلمِ 

اليت : وتفسري النَّامصة: "حيث قال - رمحه اهللا–ويُؤيد ذلك ما جاء يف سنن أيب داود 

بإزالة  خيتصُّ  اصَ النِّمَّ  إنّ : "فقال حتفة األحوذي ووافقه صاحب ،4"هُ قَّ رِ تنقش احلاجب حىت تَ 

  .5"سويتهمايقهما أو تَ قِ احلاجبني لرتَ  عرِ شَ 

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  . 134ازدهار املدين، أحكام جتميل النساء، ص: يُنظر -1
  . 285عبد اهللا اجلديع، الّلحية، ص -2
  . 26شقري، صمص والتَّ أمحد اخلليل، من أحكام النَّ  -3
  .6/246أبو داود، سنن أيب داود،  -4
  .8/55املباركفوري، حتفة األحوذي،  -5
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  مصبالنَّ  لةصِ  ذاتُ  مصطلحات: الثالثالمطلب 

يف معرض  إىل بعض املصطلحات اليت ذكرها الفقهاء ق املطلب سوف أتطرّ هذا  يف

 ما جيبُ ، ولكن عريف �االتَّ  أحاولُ  وضوحاً، ورة أكثرالصّ  مص، وحىت تكونكالمهم عن النَّ 

مل أجد التعريف االصطالحي  ،فيما توّفر يل من مراجع بالّرغم من حبثي هأنّ عنه هنا أن أنبه 

يف الّلغة  عرّفتهفقد  ،للحّف واحللق، لذا اكتفيُت بالتعريف اللغوي هلما، على عكس التَّشقري

بني هذه ، وبيان وجه االتفاق واالختالف كما جاء يف كتب أهل ذلك الفن  ،واالصطالح

  .مصوبني النّ  املصطلحات

  والَحلُق والتَّشقير فُّ الحَ : الفرع األول

   فِّ الحَ  تعريفُ : أوالً 

حتَِفُّ وْجهها من  َحفَِّت املرأةُ : "الّلغة مبعىن النَّتُف والتّـْقِشري، فقيل كتب  قد ورد احلفُّ يف

هي : أزالت عنه الّشعَر باملوسى، وَقشََّرْتُه، كاحتفت، ويقال: الشَّعِر، حتَِفُّ ِحفافا بالكسر وَحف�ا

  .1..." رِ شْ ا خبيطني، وهو من القَ شعر وجهها نتفً  حيَِفُّ تأمر من : َحتَْتفُّ 

هو أن يَنَكِشف و  ... جانِباه: وِحَفافَا اجلََبلِ : "رهاية يف غريب احلديث واألثجاء يف النِّ و 

أَنَُّه َعَلْيِه الصََّالُة َوالسََّالُم ملَْ َيْشَبع ِمْن طََعاٍم إالَّ «الّشعر عن وسط رأسه ويبقى ما حوله، وفيه 

أصابَه َحَفٌف وُحُفوٌف، وَحّفِت األرُض؛ : قالالضِّيُق وقلَّة املِعيَشة، يُ : ، اَحلَففُ 2»َعَلى َحَفف

  .3"أْي مل يشبع إال واحلال عنده ِخالف الرَّخاء واَخلَصب: إذا يبَس نَبا�ا

  تعريف الحلق: ثانياً 

قة إذا أدار دائرة، وحلق لَ حَ  قَ لَ غة، وحَ فرَ مُ ـلقة الهم كاحلَ : "جاء يف أساس البالغة        

  .4"... مامقة احلَ لَ ، وهم حَ جلُ الرَّ  تلقَ واحْ ق رأسه، الَّ احلَ 

                                                           
. 1/142، فَ فَ حَ : الفيومي، املصباح املنري، مادةو . 23/148 ،فَ فَ حَ : الزبيدي، تاج العروس، مادةمرتضى : نظريُ  -1

  .9/50، فَ فَ حَ : وابن منظور، لسان العرب، مادة
  . ،1/126باب ما جاء يف عيش رسول الّله ، الشمائل مجع الوسائل يف شرحمال علي القاري،  -2
 .1/408ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث واألثر،  -3
  . 1/209الّزخمشري، أساس البالغة،  -4
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ــق لقطــع الشَّــ: "أنّــهباحللــق  1عــّرف الراغــب األصــفهاينو   حلــقَ : عر وجــزّه، فقيــلجعــل احلَْل

  َّ خس حس ُّ  : ، وقال أيضا]196:البقرة[   َّ حس جس مخ ُّ    :قال تعاىلشعره، 

: يف الـدعاء علـى اإلنســان، أيْ  3»2عقــرى َحْلَقـى«ورأس َحِليـق، وحليـة حليـق، و ،]27:الفـتح[ 

  .4"أصابته مصيبة حتلق النِّساء ُشعورهنّ 

  التَّْشِقير: ثالثًا

  ْشِقير لغةتعريُف التَّ  -1

ية ُمحْرٌَة صاف اَألْشَقِر، وهي يف اإلنسانِ  لونُ : الُشْقَرةُ : "ْشِقريُ التَّ : جاء يف تاج العروس

َنُب، فإن اسودَّا فهو حيمرُّ معها الُعْرُف والذَّ  يل محرٌة صافيةٌ ويف اخلَ  ،إىل البياضِ  وَبَشَرتُُه مائلةٌ 

  .5"تهُ قتلَ حمت ابنها فَ فرس رَ  اسمُ : والشَّْقرَاءُ  ،مرةِ َأْشَقُر، أي شديُد احلُ الُكَمْيُت، وبعٌري 

  

  

  

  

  

                                                           
، سكن بغداد، أديب، من احلكماء بأصفهان، املعروف بالراغب، ولد األصفهاينهو احلسني بن حممد، أبو القاسم  -1

ريعة إىل املفردات يف غريب القرآن، والذّ  :هـ، من مصنفاته502ويف سنة ايل، تُ حىت كان يقرن اإلمام الغز العلماء، اشتهر 

  .  2/56، سلم الوصول إىل طبقات الفحول ،حاجي خليفة: نظريُ  .ريعةمكارم الشّ 
راها إالّ َعْقرى َحْلَقى، َما أَ «: إِنـََّها َحاِئض، فـََقالَ : ِحني قيل َلُه يوَم النـَّْفر ِيف أَمر صفّية ِيف َحِديث النَِّيب  -2

َصابـََها أَ : وَحَلَقها ،َقوله عَقرها يـَْعِين عقر جَسدهافَـ  ،َحَلَقها: عَقرها اهللا، وَحْلَقى :معىن َعْقَرى: ، قَاَل أَبُو عبيد»حابسَتنا

َا ُهَو  ؛»َعْقَرى َحْلَقى«أصحاُب اَحلِديث يـَْرُوونَُه : قَاَل أَبُو عبيد ،َحْلقهااهللا بوجٍع ِيف  َوَهَذا على : قَالَ  ،)َعْقرًا َحْلقاً (َوِإمنَّ

  .1/145األزهري، �ذيب الّلغة، : نظريُ  .وعه، َال يـُرَاد بِِه اْلُوُقوعمن غري إرادٍة لُوقُ  ،َمْذَهب اْلَعَرب ِيف الدَُّعاء على الشَّْيء
 ع واإلقران واإلفراد باحلج، وفسخ احلج ملن مل يكن معه هدي،متّ باب التّ رواه البخاري يف صحيحه، كتاب احلج،  -3

احلج  إفرادأنه جيوز و حرام، ، باب بيان وجوه اإلحه، كتاب احلجّ ورواه مسلم يف صحي. 2/141، 1561:حديث رقم

  .2/877 ،1211: حديث رقم القارن من نسله، على العمرة، ومىت حيلّ  دخال احلجّ إن، وجواز اع والقر متّ والتّ 
 .253األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، صالراغب  -4
  .2/701، رَ قَ شَ : اجلوهري، تاج اللغة، مادة -5
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  ير اصطالحاقِ شْ تعريف التَّ  -2

  .1ايقً قِ ه دَ طُ وسَ  ظهرَ ليَ  ،اجبفلي من احلَ لوي والسُّ العُ  رفِ الطَّ  بغُ هو صَ  :ريُ قِ شْ التَّ 

ال تعمَ ذلك باسْ  تمُّ رة، ويَ شَ البَ  للونِ  وافقب بلون مُ عر احلاجِ شَ  هو صبغُ  ريِ قِ شْ فاملراد من التَّ 

  . 2نيا للعَ كون واضحً ريقة ال يَ فر، و�ذه الطَّ ون األصْ عر اللَّ عطي الشَّ ي يُ ماء األكسجني، الذّ 

  : 3ّدة طرق نذكر منهاولتشقري احلَاِجِبْني عِ 

رقيٌق رسم عليه بالقلم َحاجب أْن َتصبغ احلاِجب كّله بَِلون موافق للون الَبشرة، مث يُ   -1

 .ودقيق

ظهر احلاجب وافق للون البشرة، حبيث يَ والعْلوي، بلون مُ  فليطريف احلاجب السُّ  أن تصبغَ   -2

 .رقيقاً ودقيقاً 

 ا ما يكون بلون موافق للونصبُغ مجيِع شعِر احلاجِب، بلون غري لونه األصلي، وغالبً   -3

 .عرالشَّ 

  مصنَّ وال العالقة بين الَحف والَحلق والتَّشقير: الفرع الثاني

بني  اختالفوأوجه  اتفاق،شقري تبّني أن هناك أوجه من خالل تعريف احلف واحللق والتَّ 

   : هذه املصطلحات نبّينها فيما يلي

  .حلف واحللق والنَّمص كل منهما فيه إزالة الشَّعرأن ا: أوجه االتفاق: أوالً 

أّن كل منهم إخفاء للشَّعر، وتغيري يف شكل  والنَّمصشقري واحلف واحللق والعالقة بني التَّ 

  . احلاجب أو الوجه

، فهو عدم إزالة 4ايشرتُك التَّشقُري مع النَّْمِص أّن كليهما يُظهر احلاِجَب حسناً، ودقيقً 

الشَّعر أصًال، ولكن إظهار احلاجب أدقُّ ممّا هو عليه يف الواقع، بإخفائه عن العني، وذلك 

  .5البشرةبصبغه بلون موافق للون 

                                                           
  .40شقري، صمص والتَّ أمحد اخلليل، من أحكام النَّ  -1
  . 79نقاء ديك، أحكام زينة وجه املرأة، ص -2
  .35، صريشقمص والتَّ م النَّ أمحد اخلليل، من أحكا: يُنظر -3
  . 34املرجع نفسه، ص -4
  . 22املرجع نفسه، ص: يُنظر -5
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هو إزالة الشَّعر، لكن ليس من أصوله أو جذوره، احلف واحللق  أنّ  :أوجه االختالف :ثانًيا

ويكون باملوسى، أو بأّي وسيلة تُزيل الشَّعر كاملقص، أو الّشفرة، أو كرميات إزالة الشَّعر، أو 

  .1البودرة، كما أنّه يقوي نبات الشَّعر

، )الـِمنـَْقاش(أصوله أو جذوره، وُيستعمل فيه الـِمْنَماص عر من مص هو إزالة الشَّ بينما النَّ 

   .2عرضعف نبات الشَّ أنه يُ كما ،  مؤمل خبالف احللق لكونهباإلضافة ، )اخليط(أو النِّمَّاص 

مادة  ه هياملاّدة املستعملة فيو  ،3شِقري ليس فيه إزالة لشعِر احلَاجِب خبالِف النَّمصالتَّ أما 

ِمْنَماص ـ، وال)اخلَيط(ي يستخدم فيه الِنمَّاُص ماء األكسجني، وأْقالم الزِّينة، خبالِف النَّمص الذّ 

  .، والـَحالوة والشَّمع)ِمنـَْقاشـال(

مص أحكامه للنَّ أّن وكل حالة من هذه احلاالت هلا أحكامها الفقهية اخلاصة �ا، كما        

، كي تكون الصورة ع بيان آراء الفقهاء واختالفا�مفيها، مبالبحث أقوم واليت س اخلاصة به،

  .نـَمص احلاجبني مسألةأكثر وضوحا يف 

 إقباًال كبريًاوالذي لقي  ،حديثةمن دخول تقنيات  احلواجبإليه جتميل  وصلونظرا ملا 

واليت أصبحت حمور  ؛طبيةمن أقوال  املسألة أحاطا مل ، ونظراالّنساءمن طرف العديد من 

ة، مع عرض ألهم ما بيّ لنّاحية الطِّ أدرس املوضوع من اارتأيُت أن  تساؤل يف الواقع احمليط بنا،

     . ة املرأةصحب لعالقتها املباشرة ،زينة احلواجبيف  من تكنولوجياستحدث أُ 

  

  

  

                                                           
  .285عبد اهللا اجلديع، الّلحية، ص -1
  .285املرجع نفسه، ص: يُنظر -2
  .44، صريشقمص والتَّ م النَّ أمحد اخلليل، من أحكا: يُنظر -3



  

  انيالمبحث الثّ 

  مصة للنَّ بيّ الحقيقة الطّ 

  :اليةالتّ  مطالبال وفيه

  عروسائل إزالة الشَّ : لالمطلب األوّ 

  و الحواجباتُ تَ : انيالمطلب الثّ 

  مص الحواجبالّتفسير العلمي لنَ : الثالمطلب الثّ 
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  عروسائل إزالة الشَّ : المطلب األول

رها فة، واليت كان هلا أثُ ت املختلِ االا�قنية يف ورة التِّ لمي، والثّ قّدم والّتطور العِ مع التّ 

 ؤقتة ودائمة، مُ تعددةمُ  رقطُ يف إجياد اإلنسان  دعبْ أَ املرأة، فقد  وزينةيف عامل اجلمال الواضح 

 هاكّلفقليدية اليت تُ رق التّ دل الطُّ بَ  ،احلاجبِ  ا يف ذلك شعرُ مب ،رغوب فيهاملغري  املرأة عرشَ إلزالة 

ة دّ هور يف مُ بالظُّ  أعر يبدقت فإن الشَّ ويف نفس الوَ  ،اسبب هلا آالمً وتُ  ،واجلهد قتالوَ الكثري من 

  .هذا اجلانبانعكاساته يف  ، والرأي الّطيبلميطور العِ قصرية، فكان للتّ 

  ؤقتةالمُ عر إزالة الشَّ  :الفرع األول

عر ص من الشّ تستعني �ا املرأة للتخلّ  لة الّشعر املؤقتة وال زالت أدواتكانت وسائل إزا  

  :    غري املرغوب فيه، وتتمثل هذه الوسائل يف

، إّن هاتني الطريقتني سريعتان وال تتسببان بأي أمل ولكن: والكريم المزيل للشَّعر َحلقال :أوالً 

املؤقتة إلزالة الشَّعر بني ِنساء العامل، لُسهولة وُسرعة للطرق  ،هو أكثر األساليب شيوعاً 

ينمو ريقة تكمن يف أّن الشَّعر ة هذه الطَّ لبيّ ما سِ ، أكونه غري ُمؤمل، و ُلفته الَبسيطةاستخدامه، وَتكْ 

   .1وحاد امللمس اويكون قاسيً  ،بسرعة ويصبح أقصى

، تُعدُّ 2ذو الطّرفنينقاش مِ ـويسمى الوهو الـِمْلقاط الذي يُلقط به الّشعر، : قاشنْ المِ  :ثانيا

غرية، من مميزات هذه الطريقة أّن صالطريقة املثالية إلزالة الّشعر غري املرغوب فيه، من األماكن ال

  .الّشعرة تستغرق مدة لتعاود الّنمو من جديد، ومن سلبيا�ا ظهور امحرار وبعض االلتهابات

ؤملة، وهذا األمل ُيصبح حمتمًال مع مرور الة جدا ولكن مُ طريقة فعّ : الشَّْمُع أو الَحَالَوة :ثالثًا

، أّما حسنة هذه الطريقة ليمرتاتييُزيل ِسوى الشَّعر الذي يبلُغ طوله ِبضعة مال لكن ؛ األيام

  .3ومن مثّ البُد أن تَنتظر املرأة حىت يـَْنمو الشَّعر وُيصبح َطويالً  ينبُت ببطء، الّشعرفإّن 

  

                                                           
  .52، صصويف الكوست، وصفات اجلمال السحرية -1
وأمحد رضا،  .2/946ن، املعجم الوسيط، و إبراهيم مصطفى وآخر . 20/79مرتضى الزّبيدي، تاج العروس، : يُنظر -2

  .5/393معجم منت الّلغة، 
  .57وصفات اجلمال السحرية، ص، الكوستصويف  -3
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  ائمةعر الدَّ الشَّ  الةُ إزَ : الفرع الثاني

قدم العلمي و�دف الّتخفيف والتيسري على املرأة، أصبح هناك وسائل طور والتّ مع التّ 

ول للحص متطورة، فظهرت أجهزة اجبنيمبا يف ذلك احل حديثة إلزالة الّشعر من جسم املرأة

   .على نتائج أفضل، ويف وقت أسرع

ة لَ يْـ هربائي يف ُبصَ ار كَ تيّ صلة بِ تّ رة مُ بْ رس إِ ريق غَ عن طَ  مُّ تِ هرباء تَ عر بالكَ إزالة الشَّ : الكهرباء: أوالً 

ة بعد ملية مرّ كرار العَ ضعفها، ومع تِ إىل الُبصيلة فإنّه يُ  الَكهربائي اريَّ ل التـَّ صِ ، وعندما يَ 1عرالشَّ 

ذه تائج اجلّيدة هلنمو من جديد، إّال أّن النَّ لدرجة ال تستطيع معها أن تَ  ف الُبصيلةعُ ضْ ة تَ مرّ 

إىل أكثر  منفرد، وحتتاجُ  عاجل بشكلٍ حيث إّن كل ُبصيلة تُ  ،وصربًا ب وقتًا طويالً الطريقة تتطلّ 

تطّلب الذي يَ  ة اليت تعمل على اجلهازنيّ ب مهارة عالية من الفَ لسة، إضافة إىل أّ�ا تتطلَّ من جَ 

ؤدي إىل يقة الوحيدة اليت تُ ر عترب اإلبرة الكهربائية الطّ صول اإلبرة إىل الُبصيلة، وتُ أكد من وُ التَّ 

  .ائمدَ  عر بشكلٍ إزالة الشَّ 

، وعدم إمكان الباهظةكلفة كرار، والتّ الجية، والتِّ ة العِ كمن يف املدّ لبيا�ا تَ كن سِ ل 

  .2استخدامها إلزالة منطقة كبرية، كما أ�ا تتطّلب مهارة عالية

طريق  عر به عنزع الشَّ يتم نَ احلديثة، وَ  نيةقالتِّ  رة يف عاملوْ ثَـ ) Laser(ر يزَ عترب اللِّ يُ  :ريزَ اللِّ : ثانًيا

تيجة ونَ  ،اقةفتقوم بامتصاص الطَّ  ،ل اجللدعر داخِ صيالت الشَّ بة إىل بُ املناسِ ر يزَ اللِّ  عةشِ أَ ليط سْ تَ 

ويتّم  ،عر ويقف منوهايالت الشَّ صَ بُ  رُ مَ ضْ تَ فَـ  ،)حراريا(عر وساقها الت الشَّ صيْ كل بُ   فُ لِ تْ لذلك يُـ 

مة حبيث تكون صمِّ يزر احلديثة مُ ّن أجهزة اللِّ إ حيث ،ض لهيزر اجللد املعرَّ ن حيرق اللِّ ذلك دون أ

 ،هلةهي طريقة آمنة وسَ  ،عر باللِّيزرزالة الشَّ ملية إِ عَ  ربيد ذايت؛ ولذلك فإنَّ زة بوسيلة تَ جمهّ 

ّتايل فإّن هذه رر، وبالعريض اجللد للضَّ من اجلسم دون تَ  فيه الـَمرغوبغري عر خّلص من الشَّ للتّ 

خص إىل آخر، ف من شَ تائجه ميكن أن ختتلِ نطقة من اجلسم، ولكن نَ ناِسب أي مِ الطّريقة تُ 

                                                           
َلة الشَّْعر -1 : يُنظر .عرةة للشَّ يَّ وِ مَ ة والدَّ يَّ بِ صَ ية العَ ذِ غْ ركز التـَّ ا مَ أس أو اجلسم، �وة الرَّ رْ ر الّشعرة يف فَـ ذْ جِ  تصغري َبَصَل، :ُبَصيـْ

  . 1/213 ،لَ صَ بَ : ، مادةغة العربية املعاصرةعجم اللّ مُ  ،أمحد خمتار
" اإلسالم اليوم"، من موقع 20:52: اعةم، يف السّ 2017-04- 10: عصام محادة، ليزر إزالة الشعر، أخذتُه يوم -2

  :ن الصفحة اآلتيةبكة العنكبوتية، معلى الشّ 

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-40-1232.htm 
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عرة، وقد وجد أّن أكثر شرة، واملرحلة اليت مترُّ �ا الشَّ عر، ولون البَ الشَّ  على نوع ُبصيالتِ  اعتمادا

  .1يزر يكون أكربة اللِّ ا ألشعّ عر أسود ومسيك؛ ألّن امتصاصه، هي اليت �ا شَ تجابةسْ املناطق اِ 

  :يتمّيز هذا اجلهاز عن غريه من األجهزة بــــو 

عر الشّ  قيق، وبذلك ميكن إزالةُ ودَ  انتقائيعر بشكل الشَّ  استهدافُ يزر ميكن للِّ : قةالدِّ  -1

  .لفللتَّ  عريض اجللد احمليطِ اخلشن دون تَ 

عر يف نفس الج الكثري من الشَّ وميكن عِ  ،انيةمن الثَّ  زءً يزر تأخذ جُ بضة لِ كل نَ : رعةالسُّ  -2

 .2الوقت

صول درة على اخرتاق اجللد والوُ ه ليس له القُ ل، ألنَّ اخِ ن الدَّ أخطار على اجلسم مِ له ليس  -3

  من 3ةمَ األدَ  بقةطَ وجد يف عر، واليت تُ يلة الشَّ صَ صل فقط إىل بُ م ألن يَ مّ صَ إىل ما حتته، فهو مُ 

  .4يزروء اللِّ عرض لضَ قبل التّ  ،اقيةارة الوَ ظَّ نني بارتداء النَّ يْ اجللد، ودائما جيب محاية العَ  

، كما يُؤكدون من حيث 5شاورة طبيببعد مُ  يزر إالّ اللِّ  اء بعدم استخدامِ نصح األطبَّ ويَ 

  .6قنيات احلديثة أمناً ه من أكثر التِّ اجلملة أنّ 

  

  

  

                                                           
  .1: ، من امللحق1صورة : ويُنظر .وما بعدها 75صعر، الشّ  مشاكل، خالد الغامدي: يُنظر -1
  .مقال إلكرتوين سابق عر،عصام محادة، ليزر إزالة الشَّ  -2
معجم اللغة ، أمحد خمتار :يُنظـــر .هي مكون من نسيـج ضام حيتوي على أعـداد خمتلفة من خاليا الدهن :ةمَ دَ ألَ ا -3

  .1 :من امللحق 2صورة : نظريُ  .1/285العربية املعاصرة، 
اجلمعية "، من موقع 10:50 :اعةم، يف السّ 2017- 04-03: يزر، أخذتُه يومأمحد الرتكي، إزالة الشعر باللّ  -4

   :بكة العنكبوتية، من الصفحة اآلتيةعلى الشّ " السعودية ألمراض وجراحة اجللد

           http://ssdds.org/main/index.php?option=com                                                 
  .السَّابق اإللكرتوين رجعامل -5
الرّكن "، من موقع 11:38: اعةم، يف السّ 2017-04-03: يزر، أخذتُه يومعر باللِّ كمال احلسيين، إزالة الشّ   -6

 : على الشبكة العنكبوتية، من الصفحة اآلتية" األخضر

http://www.grenc.com/show_article_main.cfm?id=7270                                                   
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  إزالة الشَّعر  لوسائلالحكم الطبي والشرعي : الفرع الثالث

ز به كل نوع، جيب أن نعرف احلكم الّشرعي عر وما يتميّ بعد التعريف بوسائل إزالة الشَّ   

العلماء أناطوا جواز استخدامها  ائمة، ألنعر الدّ ة وسائل إزالة الشَّ ذه األجهزة، وخاصّ هل والطّيب 

  .بعدم وقوع ضرر على املرأة

  الحكم الطبي لوسائل إزالة الّشعر: أوالً 

الة الّشعر املؤقتة فهي وسائل متعارف عليها منذ القدم، وأثبت الطب بالنسبة لوسائل إز 

شكل أّي خطر على صحة املرأة، ولكن الّسؤال الذي يطرح نفسه ما مدى ا ال تاحلديث أ�

  ؟الدائمة؟ وما هي ضوابط استخدامها عرإزالة الشّ  وسائلسالمة استعمال 

 أوالً  حوضّ أُ  :قائالً  فأجاب يزر،اللِّ  استخدام ضوابط عن 1العيسى اهللا عبد الدكتور ئلسُ "

 الذي بيبالطِّ  كون  حيث من حيحة،الصِّ  ريقةبالطَّ  استخدمت إذا -كعالج- يزراللِّ  عةأشِ  أن

 استخدامها، طرائق وعن ،عنها ناسبةمُ  مليةوعَ  ميةلْ عِ  رايةدِ  هولديْ  ،تمكناً مُ  األجهزة ستخدميَ 

 ... عاتطلُّ التَّ  من الكثري حققتُ سَ  ريقةالطَّ  هذه نّ فإ ليم،السَّ  حوالنَّ  على مليةالعَ  جتري وأن

 املراكز يف ،يزراللِّ  أجهزة استخدام يف يبيةدرِ تَ  راتوَ دَ  على احلصول بيبالطَّ  من بتطلَّ يَ  ذلكو 

 مفصالً  شرحاً  بيبالطَّ  مقدِّ يُ  أن ،مليةالعَ  إجراء يف روعالشُّ  قبل هأنَّ  ،أيضا املهم ومن ،صةخصِّ املتَ 

 ليس املرضى من الكثري أنَّ  بتثَ  فقد ملية،العَ  بعد دوثهاحُ  احملتمل عاتوقُ لتَّ ا عن للمريض

 ويف ،مليةالعَ  قبل االختبار منطقة ملعَ  أنَّ  كما  ونتائجها، العمليات هذه عن كرةفِ  يُّ أ لديهم

 ةعّ األشِ  ةوّ قُـ  درجة عرفةمَ  على بيبالطَّ  دسيساعِ  اجلسم من اهرةظَ  غري نطقةمَ  يف حمدودة احةسَ مِ 

 بعدها ذلك، على بةاملرتتِّ  املضاعفات ومدى هلا، استجابته ودرجة ،للمريض إعطاؤها املفروض

                                                           
 الرياض مدينة من بالليزر، والعالج تة،حْ البَ  جميليةالتّ  واجلراحة عر،الشَّ  زراعة يفهو عبد اهللا العيسى، أخصائي  -1

 لألمراض السعودية اجلمعية لرئيس ونائباً  العرب، اجللد أطباء طةلراب العام األمني منصب شغل السعودية، العربية باململكة

على " خنبة األطباء"، من موقع 21:35: اعةم، يف السّ 2017-04-04: يوم بتصّرف هذه الّرتمحة أخذتُ . اجللدية

  :بكة العنكبوتية، من الصفحة اآلتيةالشّ 

http://www.elitedoctorsonline.com/dr228 
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 تيجةالنَّ  بيبالطَّ  ظالحِ يُ  حىت أسبوعاً، عشر اثين إىل أسابيع، مثانية بني ترتاوح ةدَّ مُ  يضاملر  ينتظر

 كنتَ  مل بأشياء فاجأيُ  وال ،امتامً  ضعبالوَ  عارفاً  ليكون للمريض سبةبالنِّ  راألمْ  وكذلك هائية،النِّ 

   .1"احلسبان يف

بالطُّرق  يف َمعرض َكالمه عن أجهزة إزالة الّشعر 2وهذا ما َأكَّده الدكتور عصام محادة

ه إىل نُقطة ُمهمَّة كثريًا ما َتسأل عنها السّيدات، وهي وهنا أحبُّ أن أُنوِّ ": قالحيُث  احلديثة

بس جاء من ه ال توجد عالقة َتربط اللِّيزر بالسَّرطان؛ ولعلَّ اللُّ رغم أنّ  ... عالقة اللِّيزر بالسَّرطان

ةيَّ نِ ياستخدام كلمة أِشّعة، فارتبط ذلك باألشّعة السِّ 
سبب التَّعّرض هلا أكثر وغريها، اليت قد يُ  3

استخدام  ه من األفضلرطان؛ لذلك أرى أنّ إىل اإلصابة ببعض أنواع السَّ  ،من حد ُمعّني 

وقد رخَّصت إدارة األغذية واألدوية األمريكية ، من أشّعة اللِّيزر يزر بدالً مصطلح ضوء اللِّ 

ُمنذ بضعة أشهر، على أساس أ�ما ميكن أن ينقصا من عدد  ،لنوعني من أجهزة اللِّيزر

الشَّعرات بعد كل َجلسة ِعالجيَّة، إال أنَّنا ال نستطيع أن حندد عدد اجللسات اليت ُتوصلنا إىل 

صورة غري ولكن بإزالة الشَّعر؛ بصة فإن ترخيصها ، أمَّا باقي أجهزة اللِّيزر املرخّ نتائج فّعالة

  .4"دائمة

  

  

  

                                                           
  ن ـــــ، م21:05: ةــــاعم، يف السّ 2017-04-04: ومـــــه يـــــزة الليزر ليست احلل السحري، أخذتُ ــــة إبراهيم، أجهــأسام -1

 : كبوتية، من الصفحة اآلتيةبكة العنعلى الشّ " إسالم ويب"موقع 

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=31104           
ة، مبستشفى امللك فيصل التخصصي، ومركز الدكتور عصام محادة، استشاري ورئيس قسم األمراض اجللدي هو -2

" الرياض"، من موقع 18:00: اعةم، يف السّ 2017-04-06: يوم بتصّرف مجةهذه الرتّ  ، أخذتُ األحباث بالرياض

  :بكة العنكبوتية، من الصفحة اآلتيةعلى الشّ 

http://www.alriyadh.com/1112876           
 يف تشخيص املرض أو اإلصابة أو تعمال الطاقة اإلشعاعّية، وخاّصةخيتّص باس بفرع من الطّ  :ةيَّ ينِ األشّعة السِّ  -3

  .2/1209معجم اللغة العربية املعاصرة،  ،أمحد خمتاريُنظر،  .الجهماع

 .عر، مقال إلكرتوين سابقعصام محادة، ليزر إزالة الشّ  -4



 مصة للنَّ الحقيقة الطّبيّ  :انيالمبحث الثّ 
 

31 
 

  عرإزالة الشَّ وسائل ل رعيالشّ  كمحُ ال :انًياث

سم كم إزالة شعر جِ عن حُ  1اإلماراتية ة للشؤون اإلسالمية واألوقافاهليئة العامَّ  ُسئلت  

زيل جيوز للمرأة أن تُ " :فأجابت اهليئة ؟إزالة الّشعر منها جيوزُ  ع اليت؟ وما هي املواضِ يزراملرأة باللِّ 

ك أثرا يف اجلسم رت يزر، بشرط أن ال يَ وسيلة أخرى كاللِّ  تف، أو أيّ شعر اجلسم باحللق، أو النَّ 

اليت حّرمها اهللا  الّنظر إىل عور�اّل له جيوز للمرأة أن تنكشف على من ال حي، وال اا أو مضرً مؤذيً 

أس به، طالع أحد عليها، فال بَ بنفسها من غري ا يزرفإّن إزالته بالوسيلة املذكورة كاللِّ تعاىل، 

  .2"ررالضَّ  وهو عدمُ  ؛رط املذكور أعالهلكن بالشَّ 

يز إذا كان القصد منه التزين للّزوج، سواء باللِّ  عردار اإلفتاء األردنية إزالة الشّ  زتوقد أجا

  .3د املزيلةاملوا استعمالباحللق أو النتف، أو 

على  واألمل، الذي يوفّر عليها اجلهد والوقت ،ا إىل حاجة املرأة إىل مثل هذا اجلهازونظرً 

ساء الت، والنِّ ساء العامِ سبة للنِّ ة بالنِّ تائج، خاصّ قليدية، مع إعطائها أفضل النَّ عكس الوسائل التَّ 

رج احلة و شقّ امل يف فتقعُ  بة عند الّنساء،ا وكآمً ـأل بُ سبّ اليت تُ ، 4الشَّْعرَانِيَّةالّلوايت يعانني من 

 ساءوظهوره عند النَّ  ،فة للّرجالعر هي صِ وج أو غريه، فكثرة الشَّ ن، سواء كان أمام الزَّ شديديْ ال

                                                           
وم ـــــة اإلمارات يــــرار من رئيس دولـــــأنشأت بق ،ةــــــة القانونيــاألهلية و ــة املستقلــة االعتباريــبالشخصي هي هيئة عامة تتمتع -1

- 06 :أخذُت هذه الرتمجة بتصّرف من املوقع الّرمسي للهيئة، يوم .م2006-10-09املوافق لـ  ه،1427رمضان 17

  :يـــــة، من الصفحة اآلت7:36: اعةم، يف السّ 05-2017

http://www.awqaf.gov.ae/About.aspx?SectionID=1&RefID=4 
  : ومـــــــي اتُـــــــهأخذ م،2009-02-15: اريخــــــــــ، بت3715: فتوى رقم ،افــــــــــة واألوقـــــؤون اإلسالميــــــة للشـماة العـــــاهليئ -2

بكة على الشّ " ة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقافاهليئ" ، من موقع 22:15: م، يف الساعة05-04-2017

  :العنكبوبية، من الصفحة اآلتية

http://www.awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?SectionID=9&RefID=3715  

: م، يف الساعة2017-05- 12: ، أخذُ�ا يومم2010-03-16: ، بتاريخ781: ، فتوى رقمدار اإلفتاء األردنية -3

  :بكة العنكبوبية، من الصفحة اآلتيةعلى الشّ " إلفتاء األردنيةدار ا"، من موقع 00:01

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=781#.WRVQLoZniVY 

خالد الغامدي، : يُنظر. عر عند الّرجالوأسود عند املرأة يف أماكن مشا�ة للشَّ  ظهور لون كثيف ومسيك: الشَّْعرانِيَّة -4

   .69مشاكل الّشعر، ص
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كالُعزلة، واالنطواء، وفقدان الثّقة يف   ة،نفسي أمراضلقة املرأة، فيمكن أن يُؤدي إىل خارج عن خِ 

  .الّنفس

يسري ورفع التّ "للقاعدة الفقهية  خيص باستعمال هذه األجهزةلرتَّ وهلذه األسباب ميكن ا

 نث مث زث رث يت  ىت نت مت ُّ: ولقوله تعاىل يف كتابه العزيز ،1"احلرج

: وقوله تعاىل ،]6:املائدة[َّاك يق ىق يف ىف  يث ىث

ولقوله ، ]61:النور[َّىف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت نت مت زتُّ 

 » ،ُنواَيسُِّروا َوَال تـَُعسُِّروا ه يف القاعدة هو ما أوقع واحلرج املعّرب عن ،2»فُِّرواَوَال تـُنَـ  َوَسكِّ

 .3عاجل واآلجلماله يف الأو  على بدنه أو نفسه، ،ة زائدة عن املعتادعلى العبد مشقّ 

زينة  ضوابطمن  وأنّ  ها استخدام هذه األجهزة،كاليف الباهظة اليت ُيكلفُ فبالّرغم من التّ 

احلفاظ على املال من جانب الوجود ف مطالب بكلَّ مُ ـالوأّن  بذير،راف والتّ دم اإلسْ املرأة هي عَ 

إال به، لذلك  ، إذ ال تستقيم أمورهمةمن املقاصد الضرورية للّشريع وهو ،ومن جانب العدم

  . 4منه ةتوخامُ ـيما ُحيقق املصلحة السرف إال فيُ ال جيب أن 

ؤدي إىل يُ مع زوجها، فَـ  راجقع يف إحْ تَ ة حىت ال جَ للمتزوِّ ة وخاصّ مطلوبة، ساء للنّ ينة زِّ فال

يـُنَـفُِّر َزوجها منها ففي  عرٌ كان يف َوجهها شَ   وإالَّ لو: "رمحه اهللا قال ابن عابدين ،نـُُفورِه منها

   .5" إزالته بـُْعد؛ ألنَّ الزِّينة للنِّساء َمطلوبةميَحتر 

وحتسني  إزالة الشَّعر، الذي كان له األثر الواضح يف تعديل ونتيجة هلذا التَّطور يف وسائل

   .  احلواجب، أو تغيري شكلها، فمن الضروري معرفة آخر ما توصل إليه يف هذا اجلانب

                                                           
 .7يوطي، األشباه والّنظائر، صالسّ  -1
، 6125: ، حديث رقم»َيسُِّروا َوَال تـَُعسُِّروا«: الّنيب  قول، باب األدبرواه البخاري يف صحيحه، كتاب  -2

، 1734: ، حديث رقموتَرِك التَّنفري التـَّْيسريِ يف األمِر بومسلم يف صحيحه، كتاب اجلهاد والسَّري، باب  .8/30

3/1359.  
   .47ص ،رفع احلرج يف الّشريعة اإلسالمية، صاحل بن محيد: ظريُن -3
  .  وما بعدها 295ص ،اإلسالميةحممد سعد اليويب، مقاصد الشريعة : يُنظر -4
  .6/373 ،رد احملتار ابن عابدين،: يُنظر -5
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  واجبو الحَ اتُ تَ : لمطلب الثانيا

ب، تلجأ ينة احلواجِ عامل زِ  يف إليه ُتوصِّلما  أحدثُ  ،باحلواجِ  رسمأو  ،بو احلواجِ اتُ تَ   

على أقصى درجات اجلمال واجلاذبية، ول غبة يف احلصُ وذلك رَ  ؛يف زمننا هذا الّنساءبعض  إليه

  .مع توفري للوقت الذي يستلزمه منص احلواجب كل مرة

  أنواعهوأهم واجب، و الحَ اتُ تَ : لالفرع األوّ 

رسم احلواجب، والذي أصبح مطلب كثري من  تقنياتيأخذنا هذا اجلانب للدخول يف 

  ؟وما هي أنواعه ؟و احلواجباتُ ، فما هو تَ الّنساء اليوم

ب اصطناعي واج حاجِ اتْ و أو التَّ اتُ والتَّ ، 1شمالوَ للفظ العريب هو ترمجة : واجبو الحَ اتُ تَ : أوالً 

قوم اآللة بإزالة ون املطلوب، مث جيري حتضري اجللد بتطهريه، وتَ عبأة باللّ رسم بواسطة آلة مُ يُ 

جل ستعملها من أَ ة تَ قنة خاصَّ املرأة حُ  ىعطمث تُ  ،ون حتتهدخل اللَّ ليا من اجللد، ويُ بقة العُ الطَّ 

  .2لتهاباتا ا حلصول أيّ نعً إىل استعمال الكرميات واملطهرات مَ  ، إضافةً ستقبالً توش مُ بعض الرُّ 

  :وهي واجبعامل جتميل احلَ اتو املعروفة يف ع من التَّ ا و ثالثة أنهناك : أنواعه: ثانيا

جهاز  طريق عن ،خال َصبغاتيف اجللد َعرب إد حتقنُ عالمة ثابتة : مائِ و الدَّ اتُ التَّ : الّنوع األول

على شكل  قن �ا مادة معينةحت ،)ال ميكن رؤيتها بالعني ا�ردة( 3إبرة رفيعةب حقن ينتهي

دقائق أو  ة، اليت قد تستغرقُ مليّ ب هذه العَ وتتسبّ  ،حبيبات حتت اجللد، فتعطي ألوانًا خمتلفة

 ملوتة من اإلحساس باألتفام وبدرجات مُ زف الدَّ قش، بقليل من نَ ساعات حسب مساحة النَّ 

   .4عياملوضِ 

                                                           
حّىت تُؤثر فيه، ّمث َحتشوه بالُكحل أَِو النِّيل أَو  َوذِلك َأن املرأَة كانت تـَْغرُِز ظهَر كفِّها وِمْعَصَمها بإْبرة أو ِمبسلَّة: الَوْشمُ  -1

  .  12/638ابن منظور، لسان العرب، : يُنظر .بالنـَُّؤور، والنـَُّؤوُر دخاُن الشَّْحِم، فيَـْزَرقُّ أَثره أَْو َخيَْضرُّ 
اعة، يف السّ  م،2017-04-07: ه يومالوشم املؤقت، والدائم، أنواعهما، وحكمهما، مل يُذكر اسم صاحبه، أخذتُ  -2

  :بكة العنكبوبية، من الصفحة اآلتية، على الشّ "ملتقى أهل احلديث"، من موقع 11:05

 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=107024                                           
  .1 :من امللحق ،3 صورة :يُنظر -3
 .26-25حممد فنخور العبديل، الكالم املوشوم يف بيان حكم الوشوم، ص -4
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كل عمل على ترتيب شَ ي، على اإلطالقحدث وهو األ :عرةشَ عرة بِ شَ  واتُ التَّ : الّنوع الثّاني 

تقوم األخصائية بعملية رسم  ،1ئة الفراغاتعبِ طبيعية لتَ  أيْ  ،اجب بطريقة غري ظاهرةاحلَ 

ة لشكل احلاجب، ويبقى طي نتيجة طبيعيّ ة، ويُعو العاديّ اتُ عر مثل عملية التَّ شعريات بني الشَّ 

   .2سنة مثّ خيتفي ةملدّ 

ب، ، أو أقالم احلواجِ 3احلنَّاء تَاتُوإىل  الّنساءبعض جه تِّ تَـ : تقَّ ؤَ و المُ اتُ التَّ : الّنوع الثّالث

ايل ميكنها تغيري وبالتّ  قّتة،ؤ ريد وإّمنا لفرتة مُ كل احلواجب اليت تُ مكن للمرأة احلصول على شَ يُ فَـ 

من  ستمرُّ ة يَ و احلنّ اتُ كر أّن تَ لياً، واجلدير بالذِّ طبيقه منزِ عجبها، والذي ميكن تَ كل إذا مل يُ الشّ 

   .4أسبوعني إىل شهر كحّد أقصى

  وتَاُتو َشْعرة ِبَشْعرة قتؤَ المُ و ائم، و الدَّ اتُ بين التَّ  الفرقُ : الفرع الثاني

  :اليةتَّ قاط اليف النِّ ميكن أن نفرق بني هذه األنواع الّثالثة 

 لوع األول ال يزو مع الفرق أن النّ ائمة، ينة الدَّ الزِّ  منف صنَّ يُ ف اينوالثّ  لوع األوَّ سبة للنَّ بالنِّ  -1

أما الثاين فيصل إىل الطبقة  ،إال بعملية عن طريق الّليزر فهو يصل إىل الطبقة السابعة من اجللد

 .5الثة من اجللد، فيعمل اجللد على طرده بعد مدةالثّ 

 حلكُ م، مث ُحيشى ذلك املكان بِ تغرز إبرة يف اجللد، حىت يسيل الدَّ ل والثاين وع األوَّ يف النَّ  -2

 .6شم احملّرملقه اهللا تعاىل لصاحبه، وهذا هو الوَ أو غريه ليكتسب اجللد لوناً غري الذي خَ 

                                                           
   .1 :من امللحق ،5-4صورة  :نظريُ  -1
: ، يومالكائن بساحة الّشباب بالوادي ةدودي إفريقيا، منزل األخصائيّ  :أخصائية بشرة وجتميل :لقاء شخصي مع -2

 .19:05: ةاعالسّ  يفم، 19-05-2017
  .1من امللحق  ،7-6صورة  يُنظر. وإمنا هي صبغة معبئة يف قارورة، هلا ألوان خمتلفة ليست احلناء املعروفة، -3
          .10حممد فنخور العبديل، الكالم املوشوم يف بيان حكم الوشوم، ص -4
 .26صاملرجع نفسه،  -5
أن يـُْغَرز اجلِلُد بإبرة، ُمث ُحيشى بُكْحل أَْو نِيٍل، فَيزَرّق أثـَرُه أَْو " :قد ذكر أهل اللُّغة وُشرّاح األحاديث صفته، فقالوا -6

ابن األثري، غريب احلديث : يُنظر. اليت يـُْفعل �ا ذلك: واْلُمْستَـْوِمشَُة واْلُموَتِشَمةُ  ،وقد وَمشَْت َتِشُم َوْمشًا فهي َواِمشَةٌ  ،َخيَْضرُّ 

سأبّني  والذي. »َلَعَن اللَُّه الَواِشَماِت َوالُموَتِشَماتِ «ث املروي يف الصحيحني ودليل حترميه هو احلدي .5/189واألثر، 

  .خترجيه فيما سيأيت من املذكرة
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سومات رُ  ، بل، فهو ليس تغيريًا للون اجللداءضاب باحلنّ خِ الث هو عبارة عن وع الثَّ النَّ  -3

  .1قصرية ةدّ زول بعد مُ تَ  فوق اجللد قوشات وألواننُ و 

  واجبالحَ  واتُ كم تَ حُ : الثالفرع الثّ 

مة، وهي من تغيري تة، فاألوىل حمرّ ينة املؤقَّ وبني الزِّ  ؛)ائمةالدَّ (ابتة ينة الثَّ ق العلماء بني الزِّ رَّ فَـ 

  :وتفصيل ذلك للمرأة زّين املباح، وهي من التّ باحةانية مُ ، والثّ 2خلق اهللا تعاىل

فق الفقهاء على حيث ات ؛هو من شّر النَّمص احملّرم سيلة كانتوَ  إزالة احلاجب بأيّ  أنّ 

  .4نوبائر الذُّ بلق اهللا املنهي عنه، وهو من كَ  خَ غيريإزالة احلاجبني داخل يف تَ  ؛ ألنَّ 3حترمي ذلك

ها عن حكم نتف احلواجب، ووضع خط أسود بدل من -رمحه اهللا– 5ثيمنيئل العُ سُ 

ه لعن أنَّ  بت عن النيب ص، وقد ثَ مْ َـ ذلك ن ألنَّ  ؛ه من كبائر الذنوبكم هذا أنّ حُ " :فقال

وإال فما  أيضا، عف العقل، وعلى ضُ ينة الدِّ لِّ عل على قِ هذا الفِ  صة، ويدلُ تنمِّ مُ ـامصة والالنَّ 

ا هً شوِّ ونه مُ ها، مع كَ ث به جلدة وجهلوِّ ود تُ ا أسْ ضع بدله خط� مث تَ  ،قلع الشَّعرائدة من أن تَ الفَ 

ة، ونَ عُ لْ ه فهي مَ نوب، ومن فعلتُ رام، بل من كبائر الذُّ ال هذا الفعل حَ وعلى كل حَ  ،للوجه أيضا

  .6"صّرففه يف التَّ قل، والسَّ عف العَ وهو دليل أيضا على ضُ 

ه أنّ " :هو باحو املاتُ و احملّرم والتَّ اتُ فريق بني التَّ ابط يف التَّ الضَّ  أنَّ  "إسالم ويب"وبّني موقع   

اهر اجللد، فيجوز كما جتوز احلناء إن كانت املادة على ظَ  غٍ بْ وضع بشكل صَ و يُ اتُ إذا كان التَّ 

                                                           
  .10حممد فنخور العبديل، الكالم املوشوم يف بيان حكم الوشوم، ص  -1

 .5/445ابن الـُمَزيِّن، املفهم، : يُنظر -2
وابن . 3/141ووي، ا�موع، النّ و . 293وابن جزي، القوانني الفقهية، ص. 6/373 ،ابن عابدين، رد احملتار: يُنظر-3

 . 1/70قدامة، املغين، 
 .77صنقاء ديك، أحكام زينة وجه املرأة،  -4
عودية، اهتم بالتأليف وحترير الفتاوى، واخلطب، نيزة، بالسّ ر، من عُ واملفسّ  ثيمني، احملقق والفقيههو حممد بن صاحل العُ  -5

ه، من مؤلفاته فتاوى نور على الدرب، والقول املفيد على  1421ويف جبدة سنة يد من املناصب العلمية، تُ تقّلد العد

يخ ، من املوقع الّرمسي للشّ 20:15: ، يف الساعةم2017-02-25: ف يوممجة بتصرّ هذه الرتّ  أخذتُ  .كتاب التوحيد

  : فحة اآلتيةة، من الصّ بكة العنكبوتيّ على الشّ 

                 http://binothaimeen.net/content/pages/about                                                       
   .نقال عن كتاب دليل الطالبة املؤمنة .77صنقاء ديك، أحكام زينة وجه املرأة،  -6
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أهل الفجور، وال يرتتب عليها ب هشبّ تَ رر لإلنسان، وال حيصل �ا اليت يعمل �ا ال حيصل �ا ضَ 

قن اجللد باألصباغ فهذا من وضع حبو يُ اتُ وإن كان التَّ ، عد عنه البُ عنيَّ حمظور شرعي، وإال تَ 

  .1"الوشم احملّرم

رام كما ه حَ فإنّ  ،باغحقن اجللد باألصْ على عمل يَ  ،واتُ فإذا كان هذا املسّمى تَ  :وبناء عليه

  .ضع الصَّبغ على ظاهر اجللد فهو جائزجرد وَ مُ ـلوإن كان بغري ذلك بل  ،بيانه بقسَ 

إمنا ذلك فيما كان باقياً، : لق اهللا تعاىل قالواغيري خَ العلماء عندما تكّلموا على تَ  هذا أنَّ  دلُّ ويَ 

 .2ساء، فليس من تغيري خلق اهللازّين به للنِّ حل والتَّ كون باقيًا كاحلناء والكُ ا ما ال يَ فأمّ 

على فرض حسن - واهللا سبحانه وتعاىل مل حيرم شيئا إّال حلكمة، فإن أحكام البشر  

ص، فاإلنسان تصدر أحكامه حبسب وقته، وهو عاجز قّد أن يدخلها النَّ ال بُ  -املقصد فيها

عن إدراك ما يقع بعد ذلك، من اختالف األزمان واألحوال؛ لكون ذلك من الغيب الذي ال 

فيجب على  ،]65:النمل[ََّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّ   3يعلمه إال اهللا

واملسخ، الذي ال تقبله  ويهشْ وهذا التَّ  عل،أن جتتنب هذا الفِ و بنفسها،  قُ ثِ اليت تَ  املرأة املسلمة

بحانه وتعاىل فالّله سُ ، 4رد من رمحة اهللا تعاىلعن، أو الطَّ لَّ ض نفسها لِ عرِّ أن ال تُ و ليمة، طرة السَّ الفِ 

 هئ مئ هيمي خي حي جي ٰه مه ُّ : ة، قال تعاىلمظيمل خيلق شيًئا عبثًا بل حلكمة عَ 

ا وأمّ : "-رمحه اهللا-  5م، قال ابن القيّ ْني لعَ ب فائدة كبرية لِ اجِ فللحَ  ،]88:النمل[ َّهب مب

                                                           
 :اعةم، يف السّ 2017-04-07: يوم اأخذ�ُ  م،2011-06-28: بتاريخ 159763 :فتوى رقم ،إسالم ويب -1

 : بكة العنكبوبية، من الصفحة اآلتية، على الشّ "إسالم ويب"، من موقع 17:10

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaI

d&Id=159763  
  . 445ابن املزيِّن، املفهم، ص: يُنظر -2
  . 423حممد سعد اليويب، مقاصد الشريعة اإلسالمية، ص -3
  . 77نقاء ديك، أحكام زينة وجه املرأة، ص: يُنظر -4
تويف  ر، وحنوي، أصله من دمشق،جلوزي، فقيه، وأصويل، ومفسّ هو ُحمّمد بن أيب َبكر، الّزرِعي، الشهري بابن القيم ا -5

إعالم املوقعني عن رّب : منها حبس معه، له العديد من املؤلفاتيخ ابن تيمية وأخذ عنه، و ه، الزم الشّ 751سنة 

  .   5/175ابن رجب، ذيل طبقات احلنابلة، : يُنظر. العاملني، مفتاح دار السعادة
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ا ينحدر من الرأس وجعل على هذا ينة واجلمال وقاية العني ممّ سن والزِّ عر احلاجبني ففيه مع احلُ شَ 

 ،�ا ني وأضرَّ ى العَ ولو زاد عليه لغطّ  ،قايةوالوِ  ،النفعة اجلمَ قص عنه لزالت مَ ه لو نَ ألنّ  ؛املقدار

  .1"دركهنها وبني ما تُ يْ ال بَـ وحَ 

  هايبحاجِ عر شَ قدت و لمن فَ اتُ كم التَّ حُ : عالفرع الراب

اجب عر احلَ ة شَ وال خيفى أمهيّ  أو مرض حادث،سبب بِ اجبها، عر حَ فقد املرأة شَ قد تَ 

  و يف هذه احلالة؟اتُ كم التَّ جل، فما هو حُ الرَّ مايل سواء للمرأة أو اجلَ 

لسابعة من عمري صبُت وأنا يف اأُ " :ايلالسؤال التّ  "اإلسالم سؤال وجواب"جاء يف موقع 

حبادث أدَّى إىل تشّوه يف منطقة احلاجب، وهو عبارة عن عدم ظهور الشَّعر يف مساحة صغرية، 

ذهبُت إىل إحدى العيادات، فأخربتين الطبيبة بأ�م ال يقومون بعملية زراعة الشَّعر إال ملنطقة 

ف صْ فظ لوَ ة هذا اللَّ بيبمت الطَّ تخدَ اسْ -و اتُ تقوم بعمل تَ  ،، ونصحتين طبيبة أخرى2أسالرَّ 

  ؟"وع من العالجفما رأيكم �ذا النّ ، هذه املنطقة لعالجِ  -الجالعِ 

 يب موجود بسبب حرقٍ بيل إزالة عَ شم على سَ الوَ  تعمالُ إذا كان اسْ : "...اجلوابفكان 

لُِعَنِت الواِصلُة «: قال  3عباسعن ابن ف ،كفالذي يظهر جواز ذل.. . أو مرضٍ  أو حادثٍ 

فيجوز ، 4»ُة، والنَّاِمَصُة والُمتنمَِّصُة، والواِشمُة والمستَـْوِشَمُة، من غيِر داءوالمستوِصلَ 
                                                           

  . 316أقسام القرآن، ص ابن القيم، التبيان يف -1
 ؛فقدانه لشعر احلاجبني، وهذا جائزأصبحت عملية زراعة شعر احلاجب متاحة، ملن أراد القيام �ذه العملية؛ بسبب  -2

أبو داود يف سننه، كتاب : يُنظر .عندما ُقطع أنفه هبف من ذَ نْ اختاذ أَ ب سعد أة بن جَ فَ رْ رّخص لعَ  النيب  بدليل أنّ 

-02-12: بتاريخ ،104692: الفتوى رقمو . 6/287، 4232 :ربط األسنان بالذهب، حديث رقماخلامت، باب يف 

من على الّشبكة العنكبوتية، " إسالم ويب" ، من موقع08:30: ، يف الّساعة2017-04-08: م، أخذ�ا يوم2008

 : الصفحة اآلتية

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaI

d&Id=104692 
هـ، الزم 68هو عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب، أبو العباس، حرب األمة، ولد مبكة، سكن الطائف، وتويف �ا سنة  -3

ابن : يُنظر. نسب إليه كتاب يف تفسري القرآن، مجعه بعض أهل العلميحة، يُ وروى عنه األحاديث الصح، رسول اهللا 

   .3/291أسد الغابة، األثري، 

". صحيح" ، قال األلباين6/246، 4170: رواه أبو داود يف سننه، كتاب الرتجل، باب يف ِصلة الّشعر، حديث رقم -4

  .76غاية املرام، ص: يُنظر



 مصة للنَّ الحقيقة الطّبيّ  :انيالمبحث الثّ 
 

38 
 

املكان  ، وصبغِ بالف من احلاجِ يب يف اجلزء التَّ إلزالة العَ  - قتائم واملؤَ الدَّ - شماستعمال الوَ 

شم، الوَ  واد ذلكرر من استعمال مَ ب ضَ عدم ترتّ روط بِ شْ اجلواز مَ  وهذا، احلاجبون شبه لبلون يُ 

سببه ذلك من ؛ ملا يُ ريهوغَ  شم،مال املواد الكيميائية يف الوَ باء من استعوقد حذَّر كثري من األطّ 

  .1"-مواهللا أعل- لديةأمراض جِ 

عمل لِ  فعالً  جود حاالت حتتاجُ دت يل وُ ، أكّ يلمجتبشرة و  أخصائيةخصي مع شَ  ويف لقاءٍ 

هذه  بعض تْ شَ ايَ ، وقد عَ أخرى ق، وحوادثواجبهن يف حرائدان حَ قْ ب بسبب فُـ اُتو احلواجِ تَ 

ج ا عرها، مما سبب هلا األمل، واالنزعزء من شَ وجُ  امرأة بقدان حاجِ فُ  يفحريق  بَ سبَّ احلاالت، تَ 

 ؛حنتهاِـ ن ممل خترجها مِ  اليت قامت �ا بمن شكل وجهها، وحىت عملية زرع احلاجِ ديد الشّ 

  !!ر الرأس، ومل جتد حالَّ ملشكلتها إال مع الّتاتُوعشَ كطول  بح يَ بها أصْ حاجِ  بأنّ  تفاجأتها ّـ ألن

 َيدكون على جيب أن تَ  وأ�اة، مليّ طر هذه العَ جميل، من خَ التَّ  أخصائيةرت ولكن حذّ   

ل و ؤدي إىل نز وف يُ سَ  ،اإلبرةيف استعمال  أطخَ  أيَّ  ألنّ  ؛جميليةختص يف اجلراحات التَّ ُـ م

  .2وَغلق الَعني ،نفْ جِ ـال

ذلك يعين  تل أحدمها فإنّ ععضوي ونفسي، فإذا ا: حة هلا جانبانالصّ  ومن املقرر أن  

  .3حة، فاملرض إّما أن يكون حسًيا أو نفسًيااعتالل الصّ 

اَجُة تـَْنزُِل َمْنزَِلَة احلَ "و ،ةبلغ احلاجَ لغ مَ قد بَ  ،و يف هذه احلالةاتُ مل التَّ اجة املرأة لعَ فحَ   

   .على يد خمتص هذه العملية ، لكن بشرط أن تكون4"صَّةالضَُّروَرِة، َعامًَّة َكاَنْت َأْو َخا

                                                           
م، 2017-04-07: يوم اأخذ�ُ  م،2008-09-19: بتاريخ ،120647: مفتوى رق ،اإلسالم سؤال وجواب -1

  :فحة اآلتيةبكة العنكبوبية، من الصّ ، على الشّ "اإلسالم سؤال وجواب"، من موقع 22:10 :يف الساعة

 https://islamqa.info/ar/120647                                                                              

: ، يومالكائن بساحة الشباب بالوادي دودي إفريقيا، منزل األخصائية :أخصائية بشرة وجتميل :لقاء شخصي مع -2

  .1: ، من امللحق8صورة  ،طريقة رسم احلاجب: يُنظر. 16:34: اعةالسّ  يفم، 12-03-2017
  . 13خلق اهللا، ص تغيري ،صاحل الفوزان: يُنظر -3
 . 78ابن جنيم، األشباه والّنظائر، صو . 88يوطي، األشباه والنظائر، صالسّ  -4
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ويف معرض الكالم عن صحة املرأة، فقد أخذت هذه املسألة حّيزا كبريًا عند بعض   

، تناولوا من خالهلا األضرار اليت ميكن نالُكّتاب والباحثني الذين نقلوا كالًما ألطباء وأخصائيو 

  فما هي هذه األقوال؟ وما مدى صحتها؟    . أن يسّببها منص احلواجب على صحة املرأة
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  واجبالحَ  مصلنَ  فسير العلميالتّ : الثالثّ  لمطلبا

يف ا�ال  التقّدم العلميعترب يُ و لماء، در العُ فع قَ لم، ورَ لب العِ على طَ  اإلسالمُ  لطاملا حثَّ 

وأجهزة، ات عدَّ مُ يب بِـ ر ا�ال الطِّ خِ زَ فقد  ،هدها عصرنا احلايلرات اليت شَ طوُّ تلك التَّ  دحَ أَ  ،يبالطِّ 

ه يف مراحل بطن أمّ  بح من املمكن رؤية اجلنني داخلَ صْ أَ  حىت، ةظيمسهيالت عَ تَ  متدَّ قَ 

ة الثيّ ثُ  تطورةأجهزة مُ  ، ومع وجودِ دةعقّ هل إجراء عمليات مُ كوينه األوىل، وأصبح من السَّ تَ 

سهل على نعه، ليَ فاصيل جسم اإلنسان ودقائق صُ هل معرفة كل تَ أصبح من السَّ  ،األبعاد

 فائدة كل عضو يف اجلسم ومدى أمهيته الوظيفية، حىت ولو كانت شعرة يف بيب حتديدُ الطّ 

عّرف على ما كشفه لنا العلم، التّ  -من وجة نظري–، فمن املهم يف هذه الدراسة حاجب

   .احلاجب يف اجلسم، ومدى أمهيته وظيفةخبصوص 

  اجبشريحي للحَ ركيب التَّ التَّ : الفرع األول

ما تتمّيز به منطقة   رعية يف هذه املسألة ال بُّد من بيانة والشّ قبل إصدار األحكام الطبيّ 

  .  اجلسم الوظيفي يف اهدور احلاجب وما هو 

َشعر احلاِجب ميتاز عن غريه من الشَّعر يف املناطق األخرى أنّه : ما يُميِّز منطقة الحاجب: والأ

ينمو من َشعر يف اجلنني، وال يسقط وال ُيستبدل، وأنَّه ال يتأثر بالّنضج اهلرموين، كما  أوَّل ما

ه أكثر تركيزا من الشَّعر يف املناطق ب، وأنّ ثَبت أنَّ هناك تركيبة خاصَّة للميالنني يف ّشعر احلاجِ 

ُوجد  إذ ؛مميز ب ذات َتركيباألخرى، وأن الرتكيب التَّشرحيي با�هر االلكرتوين ملنطقة احلاجِ 

دة يف منطقة الربوز موجو   Stem cellesةعيّ ذاخلاليا اجل وأنّ  أ�ا على شكل فتحات،

Bulgegarea ّخاليا الصَّبغ امليالنوست ، وأن Melanocytes  اليت ُيصنع �ا الصَّبغ

بغ املسؤول عن لون الشَّعر واجللد، خيتلُف يف الشَّعر عن تلك اليت يف اجللد، وأن َخاليا الصَّ 

ها ؤ يف هذه املنطقة منش Keratinocytes ، والكريتانوسيتMelanocytes امليالنوسيت

  .1خبالف بقية اجللد Neural Crest من الُعرف الَعصيب

تف ب بالنَّ عر احلاجِ إزالة شَ  أنَّ  ،ئرانا على الفِ بت جتريبيً د ثَ قَ  :ما يمّيز شعر الحاجب: ثانًيا

pluckin  ّبيعيةعر يف دورته الطّ من منو الشَّ  سرعة أكربَ بِ  ،منه دالً عر بَ منو الشَّ  زُ حيف.  

                                                           
  . 13، ص)مقال(مص والوشم والتفليج، منال جالل عبد الوهاب، احلكمة العلمية يف حترمي النَّ : يُنظر -1
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مثل  ،فرز للهرموناتعمل كجهاز مُ ب تَ عرة يف منطقة احلاجِ الشَّ  لماء أنَّ العُ  كما اكتشفَ 

فرز نفس وتُ  ،2ظريةة الكُ دّ والغُ  ،1خاميةة النُّ دّ نطقة حتت املهاد والغُ متاما يف مَ  ما حيدثُ 

عرة للهرمونات الت يف الشَّ بِ قْ تَـ سْ مُ  بت وجودُ كما ثَ   ،Iton 2006اهلرمونات مثل الكورتيزون 

عمل مثل األسرتوجني والربوالكتني واهلرمونات الذكرية مثل األندروجني والكرتيزون وتَ  ،األنثوية

  .عليها هذه اهلرمونات

  واجبالحَ  مصِ األطباء في نَ  من أقوالِ : الفرع الثاني

أقوال أطباء وخمتصني تكّلموا عن األضرار  رادت بعض الكتب واألحباث العلمية بإيعني

  :، نورد بعض ما جاء فيهاالطبية لنمص احلواجب

إزالة شعر احلواِجب بالَوسائل املختلفة، مث ّن إ :منه الحاجب ووضع خط بدالً  إزالة: أوالً 

 استخدام أْقالم احلواِجب وغريها من َماكياَجات اجللد هلا تَأثريها الضَّار، فهي َمصنوعة ِمن

كبات ُدهنية، ِمثل َزْيت الكاكاو، كما صاص والزِّئْـَبق، ُتذاُب يف مر ُمركبات َمعادن ثَقيلة ِمثل الرَّ 

ة، وُكّلها َأْكسيدات خمتلفة َتُضرُّ باجللد، ات الِبرتوليّ أنَّ كل املواد امللوِّنة َتدخل فيها بعض املشتقّ 

استخدام  وَحساسية، أّما لو استمرّ  باتالتهاُحيِدث  وأنَّ امتصاَص املسام اجللدية هلذه املواد

أثريا َضارا على األنسجة املكوِّنة للدَّم والكِبد والِكلى، فهذه املواد فإنَّ له تَ  ،هذه املاكياَجات

ص منها اجلسم ِبسرعة، تخلَّ ل، فال يَ سب املتكامِ ة الرتّ ات، هلا خاصيّ كيب املاكياجَ اخلة يف تَر الدَّ 

َخاليا اجللد، ويف  يُنشط احلمالت اجللدية، فتتكاثر بالوسائل املختلفةنَّ إزالة َشعر احلواِجب وأ

حالة َتوقُّف اإلزالة يَنمو َشعر احلواِجب بكثافة َملحوظة، وإن كنَّا ُنالحظ أنَّ احلواِجب الطَّبيعية 

  .3ُتالِئم الشَّعر واجلبهة واستدارة الوجه

                                                           
غ، تتأّلف من فْلقات أماميَّة وخلفّية، تُفرز عدًدا من ُغدَّة صّماء بيضويّة الشَّكل مركزها حتت الدِّما : الغدَّة النُّخاميَّة -1

اإلفراز اهلُرمونات، وال سّيما ُهرمونًا خاص�ا بالنِّمو ومواّد ُمنبِّهة ذات تأثري فّعال على الُغدد الصَّّماء األخرى وُهرمونًا حيّد من 

   .2/1596أمحد خمتار، معجم الّلغة العربية املعاصرة، : يُنظر .البوّيل، وغريمها
وقد يسبب تلفها العديد من األمراض، كالوهن،  ،غدتان تقعان فوق الكليتني وتفرزان عدة هرمونات :يةظر الكُ الغدة  -2

  .278، ص)مقال( للمريض يف شهر الصيام، الدليل الطيبحسان مشس باشا، : ينظر .مالدّ  ضغطواخنفاض 
  . 66ص أنور اجلندي، املرأة املسلمة يف وجه التحديات،: يُنظر -3
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 صَ مْ ـأنَّ نَ لباحثني كشفوا بهناك بعض ا :نمص الحاجب على الجسم انعكاسات: ثانًيا

  :1اخلطرية على ِجسم اإلنسان َنذكر منها من االنعكاساتاحلواِجب َله الَعديد 

 .نَتيجة التَّهيُّج املستمر للَعضالت الرَّافعة للحاِجب ؛ارختاُء َعضالت اجلفن الُعلوي -1

 .ُصداع ُمتكرر والِتهاب يف اجليوب األنفية -2

أة، ويصالت الّشعر، والتَّأثري على املظهر اجلمايل للمر وذلك ملوت حُ  ؛بيَقل َشعر احلاجِ  -3

 .بالَغرب الْستعمال الَوْشم، وَزرع وَلصق احلاجِ  امما دع

يف احلاجبني ِبعدد حمدد عند الوِالدة، وال تَنمو  Hairfolliclesُتوجد ُحويصالت الشَّعر  -4

قط، اخلْيط، الشَّمع، اللِّيزر، النَّمِص بأنواعه، َسواء امللْ  تكرار عمليةُحَوْيصالت أخرى ِبسبب 

 .أو الكهرباء، كما ُميكن أْن يُؤدي إىل فُقدان َشعر احلاجب �ائيا

 .أدى النَّمص للحواجب باستخدام اخلْيط الُقطين إىل انتشار الُبهاق والربص -5

يف كل ِوحدة َشْحِمّية َعَضلّية  Mini organ اُمصغَّرً  اتُعترب َشعرة احلاجب ُعضوً  -6

Pilosebqceous  يف َمنطقة احلاِجب، وبالتَّايل يكون النَّمص املتكرِّر هو َعمليَّة إزالة َوحدات

 .ُعضوية ُمصغَّرة كاِملة

، حىت 2تبًعا لعلماء الّتشريح Dangerousreaبان يف املنطقة اخلطرة يف الَوجه يَقع احلاجِ  -7

ْمُجَمة، عن طريق الَوريد تـَتَّصل األْورِدة اليت تـَْنزح منها الدَّم من احلاجبني إىل داخل الـجُ 

ني، ومنها َفوق العَ  الَبصري، ويكون َخطر انْتشار االْلِتهابات بطريقة ُمرتاجعة من َأْوردة اجلبهة،

والذي  نتشار االلتهابات بطريقة مرتاجعةة؛ حيث حيدث امَ جُ مْ جُ ـإىل اجليب الكهفي داخل ال

 .الوفاة حدثُ َـ ومن مث ت ،سمحدث شلالً للجِ ُـ قد ي

جرة حُ ـأنَّه يُوجد حتت احلاِجب يف السَّقف الُعلوي ل: "اء يف كتاب اإلعجاز العلميوج   

ب الَعني، وتغذِّي دموية وأوردة َدقيقة تَعصُ  -ُمصغر ُشريان -ثُقب خيرج منه ُشَريـَْنات 3الـَحَجاج

ية للَعني، فإذا نُ  متزق ُشَعيـْرَات أي (َشعري  زعت أّول َشعرة َحدث نـَْزفٌ األْعصاب احملرِّكة واملَغذِّ
                                                           

  .وما بعدها 13، ص)مقال(فليج، شم والتَّ مص والوَ لمية يف حترمي النَّ كمة العِ حِ ـمنال جالل عبد الوهاب، ال -1
ْنَسان وََكْيِفيَّة تركيبها: ِعْلُم التَّْشرِيح -2   .1/200، دستور العلماء، األمحد نكري: يُنظر. علم يْبَحث ِفيِه َعن أَْعَضاء اْإلِ
تكملة ، رينهارت بيرت آن ُدوزِي: يُنظر. ْني ويف الذي فيه العَ جْ ني، وهو التَّ ة العَ نَ قَـ وْ ني، قَـ رة العَ جَ حْ َـ م: ْني َحَجاُج العَ  -3

  .8/413، املعاجم العربية
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وية )أي مييل لو�ا إىل الزُّرقة(، وبالتايل اْزرقاق املنطقة )دموية ، وكّلما زاد النَّمص قـَّلت الرتَّ

الدَّموية يف ذلك املكان، مما يُؤدي إىل ُضعف الرؤية، أو َخللها أو ارجتاف الَعني وارختائها، 

  .1"ّور ذلك إىل َخلل الرُّؤيةلذلك ُيالحظ َكدمات َدموية َزرقاء َمكان النَّمص، يَتط

، Lazaro Villan :لقاء شخصي مع الدكتوروللتأكد من هذا الكالم قمُت بإجراء 

 بالنسبةبني أمهية احلاجِ  سألته عن ،نني عادل: العيون، وحبضور املرتجم وجراحة أخصائي جتميل

ق والغُبار لعني من الَعر عن ا خط دفاعاحلاِجب هو ِعبارة عن  شعر: أنّ  لَعني فأجابَ ل

 ،الَعني، واألذنأعصاب ، مبا فيها ب جممع األعصابوتعترب منطقة احلاجِ  ،اخلارجي

  . 2...واألنف

ويف سؤايل عن رأيه فيما يقوله أخصائيو وأطباء الُعيون عن األْضرار اليت تَنتج عن نَتف 

  َشعر احلاجبني؟

 بأنَّ  ولكن أستطيع القول هذه األْضرار،ال َأْستطيع أْن َأْجزم حبُصول : الدكتور أجاب   

الَبكترييا واجلراثيم، اليت ميكن أن  ة بعد نتفها، ُتصبح َمنفذا لدخولالثُّقوب اليت ختّلفها الشَّعر 

  .3ب الَعديد من األمراض يف جسم املرأةُتسبّ 

قد نفت أخصائية اجللد الدكتورة هندة عثماين أن فوبالنسبة النتشار البهاق والربص   

       . 4عالقة به، وإمنا له أسباب أخرى ال عالقة هلا بنمص احلواجباحلواجب  تكون لعملية منص

كان هذا هو بعض ما وصل إليه األطباء يف مسألة منص احلواجب، فما هو رأي أهل   

  .الفقه، والّشريعة اإلسالمية يف هذا الفعل؟ هذا ما سنعرفه يف املبحث القادم

  

                                                           
  . 1/112صاحل بن أمحد رضا، اإلعجاز العلمي يف السنة النبوية،  -1
 . 2امللحق : يُنظر -2
- 04- 06: يوم املؤسسة اإلستشفائية لطب العيون بالوادي،، Lazaro Villanالدكتور  :لقاء شخصي مع -3

  .11:05: اعة، يف السّ م2017
م، يف 2017-05-12: الدكتورة هندة عثماين، عيادة الدكتورة، حي الرمال، الوادي،  يوم: مع لقاء شخصي -4

  .12:55: الساعة
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 رجيحالمناقشة والتّ : الثالمطلب الثّ 
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  الفقهاء في النَّمص أقوالُ  :المطلب األول

يف  اختالفهم حبسب، مصِ النَّ  ُحكم مني منهم واملتأخرين يفأهل العلم املتقدّ اختلف  لقد

  .الّنص، وعّلة التحرميفهم 

 اانطالقً قهية، وفتاوى ا�امع الفِ  املعاصرين فقهاءال حاول يف هذا املطلب مجع أقوالِ وسأ

-صل يف األخري ؛ حىت أيف املسألة من علماء املذاهب األربعة املشهورة املتقدِّمنيأقوال من 

  .هافيالقول الراجح إىل  - بإذن الّله

  مطلًقا  مصِ ن بجواز النَّ و القائل: األّوللفرع ا

كاملتوىف عنها  ،ينةالزِّ  مـحّرٌم على املرأة املنهّية عن استعمالِ  مصَ رأى هذا الفريق أّن النَّ  

هو املعتمد  وهذاألنّه ليس كل تغيري خللق اهللا يكون حمّرما،  ؛واملفقود زوجها، وهو جائز لغريها

  .1املالكية عند

أّن الّنمص صنف من أصناف التزّين املأذون فيه للمرأة  - رمحه اهللا-2بن عاشوراويرى 

إذا روعي يف تلك العوائد شيء  ؛ومن معىن محل القبيلة على عوائدها يف الّتشريع": فقال

يقتضي اإلجياب أو الّتحرمي، يّتضح لنا دفع حرية وإشكال عظيم يعرض للعلماء، يف فهم كثري 

الّشعر للمرأة،  3من �ي الّشريعة عن أشياء ال جتد فيها وجه مفسدة حبال، مثل حترمي وصل

يرى ذلك صنًفا من أصناف  إذ ؛يف هذا ضلّ فإّن الفهم يكاد يَ  ... شمان والوَ األسن 4فليجوتَ 

التزيُّن املأذون يف جنسه للمرأة كالّتحمري واخلَُلوق
  .6"والسِّواك، فيتعجب من النهي الغليظ عنه 5

                                                           
  . 2/459والعدوي، حاشية العدوي، . 2/314الّنفراوي، الفواكه الدواين، : يُنظر -1
وهو من أعضاء هو حممد الطاهر بن عاشور، رئيُس الـُمفتني املالكِّيني بتونس، وشيُخ جامِع الزّيتونة وفروعه �ا،  -2

مقاصد الشريعة اإلسالمية، : ، له مصنفاٌت مطبوعة من أشهرهام1973ا�َمْعني العربيـَّْني يف دمشق والقاهرة، تويف سنة 

   . 6/174ركلي، األعالم، الزّ : يُنظر. والّتحرير والتنوير
  . 11/727ابن منظور، لسان العرب، : يُنظر.  َتِصل شَعَرها بشَعر َغْريَِهاالَِّيت  والَواِصَلة ِمَن النَِّساءِ : لالَوصْ  -3
اهلروي، �ذيب الّلغة، : يُنظر .أَْيضا التـَّْفِليجتَباعد َما َبني األْسنان، َورجل أَْفلَج، ِإذا َكاَن ِيف َأْسنانه تـََفرُّق، َوُهَو  :الَفَلجُ  -4

11/60.   

: يُنظر. ةَوُهَو طيٌب َمْعُروٌف ُمرَّكب يـُتَّخذ ِمَن الزَّْعَفرَان َوَغْريِِه ِمْن أْنواع الطِّيِب، وتـَْغلب َعَلْيِه احلُْمرة والصُّْفر  :الـخـَُلوق -5

  .2/71ابن األثري، الّنهاية يف غريب احلديث واألثر، 
  . 1/451د الشريعة اإلسالمية، ابن عاشور، مقاص -6
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الذي مل أر من أفصح عنه، أّن تلك األحوال   ،ووجه عندي: "قائال الّشيخ وُيضيف

ث عليها أو عن كانت يف العرب أمارات على ضعف حصانة املرأة، فالّنهي عنها �ي عن الباعِ 

  .1"بسببها رضِ العِ  كِ تْ هَ ِـ عّرض لالتَ 

  وجن للزّ زيّ بقصد التَّ مص ن بجواز النَّ و القائل: الثاني الفرع

الّنمص احملّرم إذا كان بال ضرورة، وذلك ملا فيه من اإليذاء، وكذلك ما   ذكر بعضهم أنّ  :أوالً 

نا للّزوج فإذا فعلته تزيُّ ر زوجها منها، نفِّ إال إذا كان هناك شعر يُ بقصد التزّين لألجانب،  فعلتهُ 

  .2ةوهو قول بعض احلنفيّ  ،حسنيالزّينة للّنساء مطلوبة للتّ  فهو مباح؛ ألنّ 

إذا   ،ذن الّزوج بذلك فيباح؛ ألنّه تدليس وتغريرإال إذا أَ  ؛أنه حمّرم الّشافعيةوذهب بعض : ثانًيا

  .3يف تزيّنها لزوجها، وقد أذن هلا فيباح اوجة غرضً وألن للزّ  ؛كان دون إذن الّزوج

جة، وقّيدته بني للمرأة املتزوِّ احلاجِ  ـمصِ وهذا ما أفتت به دار اإلفتاء املصرية، من جواز نَ 

  .4حصني، واملرأة مطالبة �ا شرعاينة مطلوبة للتّ ه من الزّينة، والزِّ ألنّ  ،وجالزّ بإذن 

ة إذا  خاصّ  عر الزائد من احلاجبني،جواز إزالة الشَّ  منة، ذهبت دار اإلفتاء األردنيّ  وإليه

و عر الزائد عن احلاجبني، سواء كان فوقه أإزالة الشَّ " :وج، فكان نّص الفتوى أنّ كان بأمر الزَّ 

وج، ومل يرد فيه �ي ة إذا كان بأمر الزَّ رج فيه، خاصّ جائز ال حَ  ما بني احلاجبني واصالً  حتته أو

  .5" نفسه، وهذه املناطق ليست منهابنيعر احلاجِ هي ورد يف إزالة شَ خاص، وإمنا النّ 

                                                           

 .1/451، السابقاملرجع  1-
  .20/193العيين، عمدة القاري، و . 6/373، رد احملتارابن عابدين، : يُنظر -2
  . 1/418اجلمل، حاشية اجلمل، و . 1/407الّشربيين، مغين احملتاج، و  .2/257املاوردي، احلاوي الكبري،  :يُنظر -3
: م، يف الّساعة2017-02-01: يوم اأخذ�ُ  .م2013-12-23: ، بتاريخ206: فتوى رقم املصرية، اإلفتاءدار  -4

  :فحة اآلتيةبكة العنكبوتية، من الصّ على الشّ " ةاملصريّ  اإلفتاءدار "، من موقع 16:30

http://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=11093                         
اعة، ، يف السّ م2017-02-28: يوم اأخذ�ُ  .م2010-08-19: ، بتاريخ918: فتوى رقم ة،دار اإلفتاء األردنيّ  -5

 : فحة اآلتيةالصّ بكة العنكبوتية، من على الشّ " ةة اهلامشيّ اململكة األردنيّ بدار اإلفتاء  العام "، من موقع 22:25

http://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=918#.WLZh4IZniVY                              
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شعارًا  مص احملّرم هو ما كان فيه تدليس على الّرجل، أوأّن النّ إىل بينما ذهب آخرون : ثالثًا

  .1وهو اختيار بعض احلنابلة، راتللفاجِ 

مِص احلاجبني إىل جواز نَـ فذهب  ؛هذا القول -رمحه اهللا- 2واختار علي الطنطاوي

  :3ذلك بأنّ  وتفصيل

  .ة، تتزّين لزوجها، جائزة ومطلوبةالزِّينة ال ِسَيما للمتزّوجَ  -1

  .ما يدخل يف حدود الزِّينة من تنظيم احلواجب وتعديلها جائز -2

 .ا ال جيوزا رقيقً ب كّله، أو نتفه إالّ خطً احلاجِ  نتفُ  -3

 .كان مكروها فقط  رام، وإالّ رات من الّنساء حَ ا وعالمة للفاجِ إذا كان شعارً : حرمي بأنهل التّ وعلّ 

   واجبِ الحَ  في ترقيقِ  المحّرم هو المبالغةُ  مصَ النَّ  أنّ القائلون : الثّالثالفرع 

ب، واملبالغة يف ترقيقهما حىت تصري  إ�اك احلواجِ  رأى هذا الفريق أّن النَّمَص الـُمـحّرم هو

    .4ةكالقوس، وهذا قول عند املالكيّ 

إذا كان ، عر املتطاير عن احلاجبنيزيل الشّ تُ  الرُّخصة للمرأة بأن 5رياينالغُ الصادق  ويرى

فتحصل من هذا أّن كثريا من العلماء يرى الرُّخصة : "يقوُل يف ذلكو ، بقصد التزّين للّزوج

ائد املتطاير عن احلاجبني، بشرط أن يكون عر الزّ عر وجهها، وكذلك الشَّ للمرأة يف أن تزيل شَ 
                                                           

أّن األخَذ ِمن َشعر الَوجه ": األمناطيوقال ناسًبا لشيخه عبد الوهاب . 254ابن اجلوزي، أحكام الّنساء، ص: يُنظر -1

  ."دليسن للّزوج بعد الرؤية، ال بأس به، ويُذّم قبل أن يراها للتّ زيّ بقصد التّ 
 ،سافر إىل حلب ه،1420ويف سنة تُ  ،ةافعيّ فلكي مصري، من الشّ  ،حممد بن مصطفى بن علي الطنطاويهو  -2

 ،برع يف علوم الفلك وغريها ،رجع إىل دمشقمث  ،يف األزهر درسو  ،مث عاد إىل مصر ،رأ على علمائهاق ،ودمشق يف صباه

مقدمة يف بيان العمل باجلداول فيها أيضا، وتعاليق و  ديباجة لطيفة لبيان كيفية العمل باجلدولني، :ا خمتصرة منهاف كتبً صنّ 

  . 7/101ركلي، األعالم، الزّ : يُنظر .وحواش على أكثر الكتب اليت دّرسها
  . 168ص ، فتاوى علي الطنطاوي،علي الطنطاوي -3
  .689اآليب، الثَّمر الداين، ص: يُنظر -4
م، من غريان، بليبيا، دكتوراه من 1942رياين، عامل دين، وأستاذ جامعي، من مواليد هو الصادق عبد الّرمحان الغُ  -5

رعي بني العقل املالكي، احلكم الشّ مدونة الفقه : جامعة األزهر، يشغل منصب مفيت ا�لس الوطين االنتقايل، من مؤلفاته

، "ملتقى أهل احلديث"، من موقع 18:01: اعة، يف السّ م2017-05-06: ف يومأخذُت هذه الرتمجة بتصرّ . والّنقل

  :   فحة اآلتيةلعنكبوتية، من الصّ على الّشبكة ا

 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=151209                      
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يف ترقيقها؛  احملّرم هو إ�اك احلواجب، واملبالغةُ  احلامل لذلك التزّين للزوج، ال لغريه، وأّن النَّمصَ 

  .2..."�ا البلوىخصة ملسألة عّمت ، ويف ذلك رُ 1حىت تصري كالقوس، أو تشّبه بفعل املخّنثني

ينة، بني وتسويتهما من الغلو يف الزِّ فقد وصف ترقيق شعر احلاجِ  3يخ القرضاويأّما الشّ 

بني لرتفيعها أو عر احلاجِ الّنمص، واملراد إزالة شَ  :ومن الغلو يف الزّينة اليت حّرمها اإلسالم: "فقال

وتتأكد حرمة الّنمص إذا كان شعارا ... تنمصة مُ ـامصة والتسويتهما، وقد لعن رسول اهللا النَّ 

  .4"للخليعات من الّنساء

  وكراهة أو تحريم النَّمص القائلون بجواز الحف والحلق: الّرابعالفرع 

  : ما بني قائل بكراهة النَّمص، وبني حمرم لهمن احلنابلة انقسم هذا الفريق 

 ؛واحللق احلفَّ  ، وأجازوامصنـَّ ال بطريق عر من الوجه،احلنابلة إزالة الشّ غري واحد من كره  :أوالً 

ه كره أن بأنّ  -رمحه اهللا– سب هذا القول لإلمام أمحدوقد نُ  ،5تفمص وهو النّ اخلرب بالنَّ  لورود

  .6"تف تغيري، فرّخص يف احللقتف، النَّ احللق غري النَّ : "اش، وقالقَ نْـ مِ ـعر بالتأخذ الشَّ 

مص أشهر شعار للفواجر كان النَّ إن   :قال بعض احلنابلة: "-رمحه اهللا– ل ابن حجراق

   .7"امتنع، وإالّ فيكون تنزيها

تف، أما احللق احملّرم هو ما كان بطريق النّ  مصالنَّ  أنّ  إىلذهب بعض الفقهاء من احلنابلة : ثانًيا

عر تف، ومن الواضح أن احلنابلة يفرقون بني إزالة الشَّ واحلّف فهو جائز؛ ألن اخلرب ورد بالنّ 

                                                           
1

  .5/158الزَّبيدي، تاج العروس،  مرتضى :يُنظر. ِشْبه املرأة ِيف لِيِنِه، ورِقَِّة َكالِمه، وتكسُّر أعَضائه: ُمَخنَّثُ ـال -

  .2/333رياين، املدونة، الغُ  -2
كر يف العلم والفِ  ألعالم البارزين يف العصر احلاضر، أحد اوفقيه، ومفتٍ هو يوسف القرضاوي، خطيب، وأديب،  -3

احلالل واحلرام، وفقه : هم بقرية صفط مبصر، رئيس االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، من مؤلفات1929واجلهاد، ولد سنة 

على  الرمسي للشيخ، من موقع 11:15: اعة، يف السّ م2017-05-12: ف يومهذه الرتمجة بتصرّ  أخذتُ . الزكاة

  :بكة العنكبوتية، من الصفحة اآلتيةالشّ 

http://www.qaradawi.net/new/Articles-8390             
  . 88- 87صالقرضاوي، احلالل واحلرام،  -4
   .238مدة، صوابن تيمية، شرح العُ  .3/339مفلح، اآلداب الّشرعية،  ابن: يُنظر -5
  .1/157اخلّالل، الوقوف والرتجل،  -6
  .10/378ابن حجر، فتح الباري،  -7
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-ويكون عادة باملوسى–وبني إزالة الّشعر باحلّف أو احللق  -اشقَ نْـ مِ ـعادة بالويكون –بالنتف 

    .  1تف وإباحة احللق واحلففقالوا حبرمة النّ 

تأييدا من املعاصرين، حىت من أتباع  -يف حّد علمي– ومل أجد لقول احلنابلة هذا

املذهب أنفسهم، فنجدهم خالفوا إمام مذهبهم، وذهبوا إىل حترمي النَّمص مطلًقا، كما سيتضُح 

  . معنا يف الفرع القادم

  .تحريم الّنمص مطلقاالقائلون ب: الخامسالفرع 

سواء كان نتًفا أو  ،حرام نيجبازع أي شعرة من احلأّن نَ َب أصحاُب هذا القول إىل َذه

باستثناء ما ليس من خلقة املرأة   يأذن،أو مل ذن الّزوجأو غريها؛ أ للمتزوجة كان  سواءحلًقا، و 

 ،النووي اإلماموهو ما ذهب إليه  ،3ةوهذا قول عند املالكيّ  ،2ةقَ فَ نْـ أصال كالّشارب والّلحية والعَ 

  .4ةافعيّ وابن حجر من الشّ 

فقد ة، ة السعوديّ ة واإلفتاء باململكة العربيّ الّلجنة الّدائمة للبحوث العلميّ  وإليه ذهبت

سواء كان  ،وال حلق ،وال نتف ،ا، ال بقصماز إزالة شعر احلاجبني أو تسويتهبعدم جو أفتت 

  .5 وج، بإذنه أو بغري إذنهينة للزّ بقصد الزِّ 

  

  

  

                                                           
نتهى وشرح م .1/81كّشاف القناع، البهويت،  و . 1/125واملرداوي، اإلنصاف، . 1/70املغين،  ابن قدامة،: يُنظر -1

  .1/45اإلرادات، 
َفَقة -2 ابن منظور، لسان العرب، : يُنظر. هي ما بني الذَّْقن وطرف الشَّفة السُّفلى، عليها شعٌر أو مل يكن :الَعنـْ

10/277.  
 .293وابن جزي، القوانني الفقهية، ص. 4/107ابن احلاج، املدخل، : يُنظرُ  -3
فال حترم إزالتها بل يستحب  أو عنفقة، بت للمرأة لِـْحية أو َشواِربإّال إذا نَ  ؛وهذا الفعل َحرام": قال اإلمام النووي -4

 ،"أطراف الَوجه وأّن الّنهي إمنا هو يف اَحلواجب وما يف ،ومذهبنا ما قدَّمناه من استحباب إزالة اللِّحية والشَّارب... عندنا 

َفَقةإذن الّزوج وِعلمه إلزالة الّلحية، والّشارب، بوقّيد ابن حجر اجلواز؛  النووي، املنهاج، : يُنظر .؛ وإّال ُمنع للّتدليسوالَعنـْ

   .8/258حتفة احملتاج، واهليتمي، . 10/378ابن حجر، فتح الباري، و  .14/106
  . 4/65الّلجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، فتاوى الّلجنة الدائمة،  -5
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   اهيتشو و  ،2ثلهكان شيئا زائدا فإنه يعترب مُ   حبرمته إال إذا - رمحه اهللا- 1وكذلك أفىت ابن باز

   .3هاضرّ لقتها ويَ ه خِ شوِّ ه يُ كالّشارب والّلحية فال بأس بأخذه وال حرج؛ ألنّ   ، ِخلقةلل

لق َـ حـتف والفلم يفّرق يف فتواه بني النَّ  - رمحه اهللا- عثيمنيابن وإىل مثل هذا ذهب 

  .4نوبمص، بل هو من كبائر الذُ ، فكّله من النَّ صّ والقَ 

عر احلاجب يف وقوع أذى أو شَ  بّ إذا تسبّ  ؛ إالّ دار اإلفتاء الفلسطينية أفتت به وهذا ما

ر من احلاجبني بطريقة عإزالة الشَّ  األصل أنّ ": كاآليتّص الفتوى  كان نَ حيث  ضرر للعني، 

أذى سبب سبة إىل ترتيب احلاجب و�ذيبه، فيجوز يف حالة كونه يُ ا بالنِّ أمّ ...  تف حرامالنّ 

لصاحبته، وحرجًا شديداً، بسبب طوله ومسكه اخلارج عن املألوف، والطبيعي، فيتعامل معه يف 

  . 5"هذه احلالة على أنه آفة جيوز إزالتها، أو مرض جيوز عالجه

َوْشم، ال-الثة وهذه الثّ " :افعياملنهجي على مذهب اإلمام الشّ جاء يف الفقه  كما

ساء، ال فرق بني الفاعل واملفعول به، ذلك لورود جال والنّ حرام على الرّ  - والنَّْمص، والتـَّْفِليج

  .6"ن عليه، وال يلعن إال على فعل حمّرم، بل على كبرية من الكبائرعْ اللَّ 
                                                           

اململكة مفيت عام ب: هـ، َشغل العديد من املناصب منها1420وفقيه، تويف سنة  قاضٍ كان هو عبد العزيز بن باز،   -1

صدق الكهنة والعرافني، وحكم السِّحر إقامة الرباهني على حكم من استعان بغري اهللا أو : من مؤلفاتهالسعودية، العربية 

الّرمسي  ، من موقع19:34: اعة، يف السّ م2017-03-04: ف يوممجة بتصرّ هذه الرتّ  تُ أخذ. والكهانة وما يتعّلق �ما

  :فحة اآلتيةعلى الّشبكة العنكبوتية، من الصّ  ،لإلمام ابن باز

    http://www.binbaz.org.sa/                                                                     
الزخمشري، أساس  : يُنظر .التثُ مَ ـقوبة والالعُ : ةلَ ثْـ مُ ـّلت به الوجهه، وحَ  دَ وِّ سَ ضائه أو يُ عْ بعض أَ  عَ طَ قْ وهو أن يَـ : ُمثْـَلةـال -2

   .2/193البالغة، 
 . 6/402، فتاوىالابن باز، جمموع  -3
 .11/133، جمموع الفتاوى والرسائلثيمني، العُ  -4
: م، يف الّساعة2017-02-20: يوم اأخذ�ُ  ه،1436/م2015، بتاريخ 313فتوى رقم  الفلسطينية، اإلفتاءدار  -5

 :اآلتيةبكة العنكبوتية، من الصفحة على الشّ " دار اإلفتاء الفلسطينية"، من موقع 15:40

http://www.darifta.org/fatawa2014/showfatwa.php?subfatwa=%D8%AD%D9%83

%D9%85%20%D8%AA%D9%87%D8%B0%D9%8A%D8%A8%20%D8%A7%D9

%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A8%20%D9%88%D8%AA%D8

%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D9%87%D8%A7                                                 
  . 3/102هجي، مصطفى اِخلن وآخرون، الفقه املن -6
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تفت وجهها نَ  إذا ؛املرأة وجهها كم تغطيةعن حُ  - عليه اهللا رمحة- 1األلباين ئلوسُ 

ولكّنها �ذا ، "حلالة البّد هلا من تغطية وجههانعم، يف هذه ا: "فأجاب حاجبها؟ تْ صَ مَ َـ ون

  . 2هاعر حاجبالّلعن، سواء نتفت القليل أو الكثري من شَ  الفعل تستحقُّ 

ئل عن جواز ندما سُ عوذلك  ؛ياقيف هذا السّ  -رمحه اهللا-3متويل الّشعراوي وكان رأي

عر الزائد من الشَّ  ا رفعُ ال جيوز للمرأة ختفيف احلواجب، وأمّ " :جابفأب املرأة، واجِ فيف حَ خْ ـتَ 

  . 4"الوجه فال شيء فيه

ساء، جال والنِّ فليج حرام على الرِّ مص والتَّ شم والنَّ الوَ : "فعدَّ  -رمحه اهللا- 5حيليوهبة الزُّ  أّما

  .6"عن عليه، مما يدل على حترميهلورود اللَّ  ؛الفاعل واملفعول به

  

  

                                                           
، هاجر مع والده إىل دمشق، له ألبانيا ين األلباين، العامل، واحملّدث، أصله منهو حممد بن نوح جنايت، ناصر الدِّ  -1

هذه  أخذتُ . حيحةسلسلة األحاديث الصّ و إرواء الغليل، : همؤلفاتمن ه، 1420حالت العلمية، تويف سنة العديد من الرّ 

ة، من بكة العنكبوتيّ على الشّ " طريق اإلسالم"، من موقع 20:22: اعة، يف السّ م2017-03-03: ف يوممجة بتصرّ الرتّ 

  :فحة اآلتيةالصّ 

https://ar.beta.islamway.net/scholar/47/profile                                    
 . وما بعدها 247، صاملسائل العلميةاأللباين،  -2
بعض  عنيت ه،1418ويف سنة قهلية مبصر، تُ ر، من حمافظة الدَّ العامل الفقيه، واملفسِّ  ،عراويهو حممد متويل الشّ  -3

 أخذتُ . لمية جبمع أحاديثه املذاعة تلفزيونًيا وإذاعًيا، وتسجيالته املختلفة، وطبعتها يف صورة جمّلدات، وكتباهليئات العِ 

بكة على الشّ " املةاملكتبة الشّ "، من موقع 19:10: م، يف الّساعة2017-03-02: مجة بتصّرف يومهذه الرتّ 

  :فحة اآلتيةة، من الصّ العنكبوتيّ 

http://shamela.ws/index.php/author/17      
  . 244ص املسلمة،الّشعراوي، فقه املرأة  -4
 ة بدمشق،حيلي، فقيه، وأديب، وخطيب، مجع يف دراسته بني الفقه والقانون، من بلدة دير عطيّ هو وهبة مصطفى الزُّ  -5

الفقه : فاتهعضو جملس اإلفتاء األعلى يف سورية، من مؤلّ : تقّلد العديد من املناصب منها ه،1438ُتويف �ا سنة 

، من 20:30: اعة، يف السّ م2017-03-07: يوم فمجة بتصرّ هذه الرتّ  أخذتُ . وسيطال فسرياإلسالمي وأدلته، والتّ 

  :فحة اآلتيةة، من الصّ بكة العنكبوتيّ على الشّ " الّشاملة"موقع 

http://shamela.ws/index.php/author/1052              

  . 4/2682ته، وأدلّ  اإلسالميحيلي، الفقه الزُّ وهبة   -6
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نوب، بل وعّد فاعالته الّنمص من كبائر الذّ  -رمحه اهللا-1 واعترب خالد عبد الرمحان العك

نمص هي ملن ترفع شعر احلاجب  رمة املذكورة يف التَّ حُ ـقات، ونفى أن تكون اليف عداد الفاسِ 

املرأة قليًال من  تإذا أزال مص حيدثُ ط مكانه بالقلم، بل النَّ بِق منه شيًئا مث ختطّ فال تُ  ؛هكلّ 

  . 2واحدة يف كال احلالتنيرمة حُ ـه، والالّشعر أم أزالته كلّ 

 ّني تبة، ، وفتاوى ا�امع الفقهيّ رينواملتأخِّ مني يف كتب املتقدِّ  املتواضعةوبعد هذه القراءة 

ة األدلّ  اختالفهم يف فهمبب يرجع إىل سّ الاحلاجب، و  مصنَـ أّن الفقهاء اختلفوا يف حكم 

  .رةَسَيّتِضُح فيما سيأيت من املذكّ  كماالواردة يف النَّمص،  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
ق، من حي القيمرية بدمشق، عمل بوزارة األوقاف، وأسهم يف الّرمحان العّك، باحث، ومصّنف، وحمقّ هو خالد عبد  -1

مجة هذه الرتّ  أخذتُ . ة املرأة املسلمةأصول الفقه وقواعده، وشخصيّ : هـ، من مؤلفاته1420ويف سنة إنشاء جمّلة الّسلفية، تُ 

ة، من بكة العنكبوتيّ على الشّ " ملتقى أهل احلديث" ، من موقع20:58: اعة، يف السّ م2017-03- 07: ف، يومبتصرّ 

  : الصفحة اآلتية

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=167785            
  .379ة املرأة املسلمة، صخالد العك، شخصيّ  -2
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  األدلة الواردة في الّنمص ووجه الداللة منها: لمطلب الثانيا

اختلف يف  -رضي اهللا عنها- ثار عن السيدة عائشةة وآللّنمص أدلة من القرآن والسنّ 

  .الواردة فيهدلة وهذه أهم األ، عليه العلماء، فجاء اختالفهم يف احلكما هفهم

  أدلة القائلين بالتحريم: الفرع األول

  .بويةة من القرآن الكرمي والسّنة النّ القائلون بتحرمي النَّمص بأدلّ  استدلّ 

  الكريم األدلة من القرآن: أوالً 

 حت  جت هبُّ : -لعنه اهللا-حكاية عن إبليس  قال تعاىل

  حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث هت مت خت

  ].119:الّنساء[َّحض جض مص خص حص مس خس

  :وجه الّداللة

: أنّ جاء يف تفسريه قد من تغيري خلق اهللا تعاىل، فالنَّمص  -رمحه اهللا- 1ابن العريب عدّ 

لقة، وتغيري للهيئة، وهو وهذا كله تبديل للخِ ...  عر، تتحسن بههي ناتفة الشّ : امصةالنَّ "

  .2"حرام

لقة خِ ـهذا يتناول تغيري الأّن  ،اآلية يف تيسري الكرمي الّرمحان من خالل تفسريه هلذهجاء و 

وا يطان فغريّ ج للحسن، وحنو ذلك مما أغواهم به الشّ فلُّ والتَّ  ،مصوالنَّ  ،3اهرة بالوشم، والوشرالظّ 

دح يف حكمته، واعتقاد أن ما يصنعون ن الّتسّخط من خلقته والقمحن، وذلك يتضمّ لقة الرّ خِ 

  .4ضا بتقديره وتدبريهمحن، وعدم الرّ لقة الرّ بأيديهم أحسن من خِ 

  

                                                           
رس الفقه واألصول، وقّيد ن العريب، احلافظ، املفّسر، املتبحر، القاضي، من اشبيليا، دَ بد اهللا، الّشهري باحممد بن عبهو  -1

من أهم لمية، هـ، له العديد من الّرحالت العِ 543ه سنة احلديث، واتسع يف الّرواية، وأتقن مسائل اخلالف، كانت وفاتُ 

  .  وما بعدها 2/199 ب،يباج املذهّ ابن فرحون، الدّ : يُنظر. الكأ ماملسالك يف شرح موطّ و أحكام القرآن، : مؤلفاته
 . 1/631ابن العريب، أحكام القرآن،  -2
  .1/492الفريوزآبادى، القاموس احمليط، : يُنظر. حتديُد املرأِة أسناَ�ا وتـَْرِقيُقها: الَوْشرُ  -3
   . 203سري الكرمي الّرمحان، صيالّسعدي، ت: يُنظر -4
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  األدلة من الّسنة النّبوية: اثانيً 

َلَعَن اللَُّه الَواِشَماِت َوالُموَتِشَماِت، َوالُمتَـَنمَِّصاِت « :قَالَ   1ِد اللَِّه بن مسعودعبعن  -1

أُمُّ  فـَبَـَلَغ َذِلَك اْمرَأًَة ِمْن َبِين َأَسٍد يـَُقاُل َهلَا »َوالُمتَـَفلَِّجاِت، لِْلُحْسِن الُمَغيـَِّراِت َخْلَق اللَّهِ 

يـَْعُقوبَ 
َوَما ِيل أَْلَعُن َمْن : ِإنَُّه بـََلَغِين َعْنَك أَنََّك َلَعْنَت َكْيَت وََكْيَت، فَـَقالَ : ، َفَجاَءْت فَـَقاَلتْ 2

، َفَما َوَجْدُت : ، َوَمْن ُهَو ِيف ِكَتاِب اللَِّه، فـََقاَلتْ َلَعَن َرُسوُل اللَِّه  َلَقْد قـََرْأُت َما بـَْنيَ اللَّْوَحْنيِ

 مي زي ري ٰىُّ  :لَِئْن ُكْنِت قـَرَْأتِيِه َلَقْد َوَجْدتِيِه، أََما قـَرَْأتِ : وُل، قَالَ ِفيِه َما تـَقُ 

فَِإينِّ أََرى : فَِإنَُّه َقْد نـََهى َعْنُه، قَاَلتْ : بـََلى، قَالَ : ؟ قَاَلتْ ]7:احلشر[َّجئ يي ىي  ني

َلْو  : فـََلْم تـََر ِمْن َحاَجِتَها َشْيًئا، فـََقالَ  فَاْذَهِيب َفاْنظُرِي، َفَذَهَبْت فـََنَظَرْت،: أَْهَلَك يـَْفَعُلونَُه، قَالَ 

  .3َكاَنْت َكَذِلَك َما َجاَمْعتـَُها

لُِعَنِت الواِصلُة والمستوِصَلُة، والنَّاِمَصُة والُمتنمَِّصُة، «: قال  عباسعن ابن و  -2

  .4»والواِشمُة والمستَـْوِشَمُة، من غيِر داء

حسني، ال لداء وعّلة، ففي هذه التّ  بقصدوتفيد هذه الرواية أّن التحرمي املذكور إذا كان 

   .5احلالة ال يكون حراما

، ومنها الّنمص   حترمي هذه األفعال اليت ذكرها الّرسول ريفة تبّني هذه األحاديث الشَّ 

  الّلعن  دلُّ كما يَ   ،على فعل حمّرم إالّ  علت ذلك، والّلعن ال يكونملن فَ  ،عن يف كل منهابدليل اللّ 

                                                           
 حمّدث، وأحد رواة احلديث النّبوي، أّول من جهر بالقرآنو هو عبد اهللا بن مسعود اهلذيل، صحايب، وفقيه، ومقرئ،  -1

. فن بالبقيعهـ، ودُ 32ويف باملدينة سنة تُ  إىل الكوفة معّلًما، ووزيرا، ة، سّريه عمر باجلنّ  ، شهد له رسول اهللا  مبكة

      .3/381ابن األثري، أسد الغابة، : يُنظر

ابن حجر، �ذيب : يُنظر. ن بن عابسى عنها عبد الّرمحو ر  ،روت عن ابن مسعود ،امرأة من بين أسد ،هي أم يعقوب -2

  . 12/483الّتهذيب، 

  ََّفُخُذوُه َوَما نـََهاُكْم َعْنُه َفانـْتَـُهوا َوَما آتَاُكُم الرَُّسولُ ُّ باب ،كتاب تفسري القرآنرواه البخاري يف صحيحه،   -3

حترمي فعل الواصلة ينة، باب ومسلم يف صحيحه، كتاب الّلباس والزّ . 6/147، 4886: حديث رقم، ]7:احلشر[

    .3/1678، 1125:جات واملغّريات خلق اهللا، حديث رقمصة واملتفلّ توصلة والوامشة واملستومشة والنامصة واملتنمّ سمُ ـوال
 .من املذّكرة 37ص: يُنظر. سبق خترحيه -4
  . 6/229الشوكاين، نيل األوطار، : يُنظر -5
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  .1من الكبائر مصَ النَّ  على أنّ 

  .2»َمْن َمثََّل بِالشَّْعِر، فـََلْيَس َلُه ِعْنَد اِهللا َخَالقٌ «: قَالَ  اٍس، َأنَّ َرُسوَل اِهللا عن ابن عبّ و  -3

  :وجه الداللة

  .3فيه تغيري خللق اهللاهذا و ، مص فقد مّثل بالّشعرَـ من ن أنّ 

   جوازبالأدلة القائلين : الفرع الثاني

 نامّ أُ آثار عن بسواء كان على اإلطالق، أو بقيود،  ،القائلون جبواز الّنمص استدلَّ 

، وهذه اآلثار ة رسوله لعدم وجود أدلة صرحية من كتاب اهللا وسنّ  -رضي اهللا عنها-عائشة

  .املشهورة يف املذاهب الفقهية األربعة تر أثّ اليت  هي

فسألتها امرأة؟  -رضي اهللا عنها-عائشة ، أ�ا كانت عند5عن امرأته 4إسحاقأيب  عن -1

  :عرات أفأنتفهن أتزين بذلك لزوجي؟ فقالت عائشةاملؤمنني، إن يف وجهي شَ  أميا : فقالت

  .6»أَِميِطي َعْنِك اْألََذى«

  

                                                           
واجر عن اقرتاف الكبائر، الزّ  واهليتمي، .6/229وكاين، نيل األوطار، والشّ . 14/107، املنهاجالّنووي، : نظريُ  -1

1/235.  
من كره  وابن أيب شيبة يف مصّنفه، كتاب احلدود، باب .11/41، 10977 :حديث رقم ،رباين يف معجمهرواه الطّ  -2

وفيه حجاج بن نصري وقد ضعفه اجلمهور، : "قال اهليثمي .5/526، 28639: ، حديث رقميف العقوبةحلق الرأس 

    .8/121جممع الّزوائد، : يُنظر". خيطئ، وبقية رجاله ثقات: ووثقه ابن حبان وقال
 . 2/659عر اإلنسان، عوض احلريب، أحكام شَ  -3
دم أصبهان يف اجتيازه إىل خراسان، من كبار تابعي أهل الكوفة الكويف اهلمداين، قبيعي، هو عمر بن عبد اهللا السّ  -4

  .46/213، تاريخ دمشق، ابن عساكر :يُنظر .حابةا من الصّ نفسً  34روى عن 
وسألتها ومسعت  -رضي اهللا عنها-دخلت على عائشة ،بيعياْلَعالَِيُة بِْنُت أَيـَْفَع ْبِن َشرَاِحيَل، امرأة أيب إسحاق السّ هي  -5

َها ابْنها يُوُنس ْبن َأِيب ِإْسَحاق السّ  روى ،منها ابن حبان، و . 8/354بقات الكربى، ابن سعد، الطّ : يُنظر. بيِعيَعنـْ

 .  5/289قات، الثّ 
ابن حجر إىل الطرباين، من طريق أيب إسحاق  عزاهواألثر . 80ص ،451: ، حديث رقميف مسنده رواه ابن اجلعد -6

 .10/378ابن حجر، فتح الباري، : يُنظر .على عائشة وهذا احلديث موقوفٌ ، رضي اهللا عنها-امرأته عن عائشة  عن

  .  77غاية املرام، ص: يُنظر". ضعيف: "قال األلباين
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: فقالت ، أ�ا كانت عند عائشة فسألتها امرأة؟1رِ قْ عن أيب إسحاق، عن امرأة ابن أيب الصّ  -2

أَِميِطي «: ن بذلك لزوجي؟ فقالت عائشةيا أم املؤمنني، إن يف وجهي شعرات أفأنتفهن أتزيّ 

َعَلْيِك َعْنِك اْألََذى، َوَتَصنَِّعي ِلَزْوِجِك َكَما َتَصنَِّعَني لِلزِّيَاَرِة، َوِإَذا أََمَرِك فـَْلُتِطيِعيِه، َوِإَذا أَْقَسَم 

 .2»ِيف بـَْيِتِه ِلَمْن َيْكَرهُ َفأَِبرِّيِه، َوَال تَْأَذِين 

وهي جالسٌة يف  -رضي اهللا عنها-، أّ�ا دخلت على عائشة 3ُعْقَبةَ  بِْنتِ  َبْكَرةَ عن  -3

 ، وسألُتها عن اْحلَِفاِف؟ فقالت»َشَجَرٌة طَيَِّبٌة، َوَماٌء َطُهورٌ «: ُمَعْصَفَرٍة، فسألُتها عن احلِنَّاِء فقالت

  .5»، فتصنعيهما َأْحَسَن ِممَّا ُمهَا فَافـَْعِلي4فَاْسَتطَْعِت َأْن تـَْنزِِعي مقلتيكإْن َكاَن َلِك َزْوٌج «: هلا 

  :وجه الداللة

فدّل على جوازه، وميكن محل ما يف أحاديث  ؛عر احلاجبني نوعا من اجلماليف إزالة شَ  أنّ   - أ

  .6زوجها املفقودأو  ة عن استعمال ما هو زينة هلا، كاملتوىفّ الّتحرمي على املرأة املنهيّ 

                                                           
عن امرأته ، روى حديثها أبو ِإْسَحاق السَِّبيِعيّ  -رضي اهللا عنها-تـَْروي عن عائشة، أم حمُِبَّةهي : وقيل ابن أيب الّسفر -1

 .   4/2164، ، املؤتلف واملختلف الدَّارَُقْطِينُّ  :يُنظر. ه العالية بنت أيفععن أمّ ، يُوُنس بن أيب ِإْسَحاق اه أيًضاالعالية، ورو 
الة، باب إذا كانت املرأة أقوى من الّرجال وصالة املرأة عليها ِوحاء، حديث ، كتاب الصّ ُمصّنفهرواه عبد الّرزاق يف  -2

 .1047 :، حديث رقم»أَِميِطي اْألََذى َعْن َوْجِهكِ «أبو يوسف بلفظ  وكذلك أورده القاضي. 3/146، 5104: رقم

 .ابعنيمن التّ " قاتالثّ "العالية معروفة، روى عنها زوجها وابنها ومها إمامان، وذكرها ابن حبان يف : "ماينكُ قال ابن الرتُ 

اَرُقْطِينُّ  اْلَعالَِيُة اْمَرأٌَة َجمُْهوَلٌة َال : قَاُلوا: َوقَاَل اْبُن اجلَْْوزِيِّ  ... ِهَي َجمُْهولٌَة، َال ُحيَْتجُّ ِ�َا، ِفيِه نَظَرٌ : "قَاَل ِيف اْلَعالَِيةِ  وََكَذِلَك الدَّ

ابن الرتكمان، اجلوهر الّنقي، و  .236ص أليب يوسف،اآلثار : يُنظر. "بَْل ِهَي اْمرَأٌَة َمْعُروَفٌة َجِليَلُة اْلَقْدر: يـُْقَبُل َخبَـُرَها، قـُْلَنا

  .76غاية املرام، ص: يُنظر". ضعيف"األلباين  حكم. 4/16، نصب الرّاية، والزّيلعي .5/330
َها ُمعلّ  ،َعن َعاِئَشة يترو قبة، عُ  ة بنتُ رَ كْ بَ هي  -3    .4/84قات، ابن حبان، الثّ : ، يُنظرى ْبن زِيَاد اْلقطِعيروى َعنـْ

ْقلُ : بالضَّمِّ : الـمـُْقَلةُ  4-
َ
ا تَرمي بالنَّظَِر، وامل ا ُمسَِّيْت ُمْقَلًة، َأل�َّ الرَّْمُي، : َشحَمُة الَعِني الَّيت َجتَْمُع البياَض والسَّواَد، وإمنَّ

 .30/414بيدي، تاج العروس، الزَّ مرتضى : يُنظر. السَّواُد دوَن الَبياضِ : واَحلَدَقةُ 
 .255ص ،ساءوذكره ابن اجلوزي يف أحكام النّ ، 8/56 بقات الكربى،الطّ رواه ابن سعد يف  -5

قبة فتفّرد بتوثيقها رة بنت عُ كْ ا بَ وأمّ  ."علَّيان ثَِقتانمُ ـال" :واْلُمَعلَّى ْبُن زِيَاد  اْلُمَعلَّى ْبُن أسدنيهيب عن الراويقال احلافظ الذّ  

تعليقه على : يُنظر ."عرفقبة، فإ�ا ال تُ رة بنت عُ كْ ثقات، خال بَ وهذا إسناد رجاله : "قال شعيب األرنؤوط .ابن حبان

  .2/507تاريخ اإلسالم، والّذهيب،  .2/188، سري أعالم النبالء للذهيب
  . 2/314فراوي، الفواكه الدواين، النّ  :نظريُ  -6
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مبا هو  تستطيعبقدر ما  ،ن املرأة لزوجهاداللة على ضرورة تزيّ  ةابقالسّ  األحاديثيف  - ب

 .1غبة بينهمايف ذلك زيادة احملبة والرّ  ألنّ  ؛مباح

 لزوجها أمرٌ ل املرأة ها وجتملها لزوجها، وجتمّ نجة يدخل يف باب تزيّ املرأة املتزوّ  صُ مُّ نَ تَـ   -  ج

ة بينهما من ة واملودّ ودوام احملبّ  وجني،ة بني الزّ واملودّ ة دامة احملبّ إل اإلسالميةيف الّشريعة  مرغوب

 .2دليسه يف هذه احلالة من التّ وخللوّ  مقاصد الشريعة،

إىل اجلمع  بكراهة أو حترمي النَّمص وإباحة احللق واحلف، وقد ذهب فريق احلنابلة القائلني -د

بني أدلّة  احملرمني للّنمص وا�يزين له، ففرقوا بني النَّمص واحلف واحللق، فحّرموا النَّمص لورود 

تف يُزيل الشَّعر من النّ  باعتبار أنّ  ،3وأباحوا احللق واحلف؛ إذا مل يكن عالمة للفاجراتاخلرب، 

احلف احللق أو ك أثرا فيه، بينما جذوره، أو من أصوله، ورمبا أحلق أذى، وضررا بوجه املرأة وتر 

وال يرتكان فيه أثرا،   ،ال يزيالن الشَّعر من أصوله وجذوره، وال يلحقان بوجه املرأة أذى وال ضررا

 . 4كما أن احللق واحلف تزيًنا وجتمالً للمرأة لزوجها دون أذى يلحقها

هذه هذا ما استطعت مجعه من األدلة يف هذا الباب، بقدر ما مسحت به صفحات 

صل ، أوجه الداللة منها بعد عرضو  ة يف هذه املسألة،رة، واليت أعتقد بأ�ا من أهم األدلّ املذكّ 

   .اجح يف هذه املسألةلخروج بالرأي الرّ مناقشة األدلة لإىل مثرة هذا البحث، وهو 

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .  72نقاء ديك، أحكام زينة وجه املرأة، ص -1
 . 3/383عبد الكرمي زيدان، املفّصل،  -2
  .10/378ابن حجر، فتح الباري،  -3
    .3/385عبد الكرمي زيدان، املفّصل،  -4
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  رجيحالمناقشة والتّ : لمطلب الثالثا

صل يف هذا املطلب إىل مناقشة األدلة أ ،تهمأدلّ ألقوال العلماء و  املركَّزهذا العرض بعد 

  .تبهم للوصول إىل القول الراجح بإذن اهللاحبسب ما جاء يف كُ 

  مناقشةال: الفرع األول

   القائلين بالتحريمأدلة مناقشة : أوالً 

  مناقشة استداللهم بالقرآن الكريم -1

 َّجح مج حج مثُّ :عن إبليسحكاية  قوله تعاىل فأّما

 :نااجتاه يف تفسريهعلماء للف ،]119:النساء[

َفَخْلق اهللا  ؛يف تفسريه لآلية  وهذا ما ذهب إليه ابن عباس :معنويتغيري  :االتجاه األول

 مت خت ُّ :تعاىل جنده يف قوله، وهذا 1طر الّناس عليها، وهي الّديناليت فَ  طرةهي الفِ 

  َّ خض حض جض مصخص  حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج حجمث  هت

  .ما يفّسر الوحي وحٌي مثله خري فإنّ  ،]30:الروم[

َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَّ يُوَلُد َعَلى الِفْطَرِة، « :قال : قال أنه  2عن أيب هريرةوجاء 

فَأَبـََواُه يـَُهوَِّدانِِه، َويـَُنصَِّرانِِه، َكَما تـُْنِتُجوَن الَبِهيَمَة، َهْل َتِجُدوَن ِفيَها ِمْن َجْدَعاءَ 
، َحتَّى 3

  .4»أَنْـُتْم َتْجَدُعونـََها؟َتُكونُوا 

                                                           
 .1/877ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، : يُنظر -1
، أبو هريرة، أسلم عام خيرب، صحايب، وحمّدث، وفقيه، لزم النيب محن بن صخر الدّ هو عبد الرّ  -2 ، وحفظ وسيُّ

ابعني من حابة والتّ هـ، إلتفَّ حوله العديد من الصّ 59وحفظا للحديث، تويف سنة احلديث عنه، من أكثر الصحابة رواة 

: يُنظر. ، وإمارة املدينة يف عهد معاوية بن أيب سفيان اب والية البحرين يف عهد عمر بن اخلطّ  طلبة احلديث، توىلّ 

  . 2/578الذهيب، سري أعالم النبالء، 
وإمنا  ،ص فيهاقْ ومعناه أن البهيمة تلد �يمة كاملة األعضاء ال نُـ  ؛أو غريها من األعضاء ،َأي َمْقُطوَعة اْألذن: َجْدَعاء -3

 . 1/97ابن حجر، فتح الباري، : يُنظر. حيدث فيها اجلدع والنقص بعد والد�ا
 ومسلم يف. 8/123، 6599: رواه البخاري يف صحيحه، كتاب القدر، باب اهللا أعلم مبا كانوا عاملني، حديث رقم -4

  . 4/2047، 2658: صحيحه، كتاب القدر، باب معىن كل مولود يولد على الفطرة، حديث رقم
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َوِإنِّي َخَلْقُت « :قال رسول اهللا  أنّ  يف صحيح مسلم، الذي ديثاحليلتقي مع و 

ُهمْ  ُهُم الشََّياِطيُن فَاْجَتالَتـْ   َعْن ِديِنِهْم، َوَحرََّمْت َعَلْيِهْم َما  1ِعَباِدي ُحنَـَفاَء ُكلَُّهْم، َوِإنـَُّهْم أَتـَتـْ

   .2»َوَأَمَرتْـُهْم َأْن ُيْشرُِكوا ِبي َما َلْم أُْنِزْل ِبِه ُسْلطَانًاَأْحَلْلُت َلُهْم، 

ويدخل يف معىن تغيري خلق اهللا وضع املخلوقات يف غري ما " :-رمحه اهللا-قال ابن عاشور

سوفات وجعل الكُ  ،كجعل الكواكب آهلة  ،رافيةالالت اخلُ خلقها اهللا له، وذلك من الضّ 

اإلعراض عن دين اإلسالم، الذي  سويلُ اس، ويدخل فيه تَ النّ  واخلسوفات دالئل على أحوال

  .3"ق اهللا فالعدول عن اإلسالم إىل غريه تغيري خللق اهللالْ طرة خَ طرة، والفِ هو دين الفِ 

 َّجح مج حج  مثُّ : قال ابن عباس: يتغيري حسِّ  :انياالتجاه الثّ 

قء العيون بالّنسبة وفَ  طع اآلذان،شم، وقَ ، والوَ 4الّدواب يعين بذلك خصي ،]119:النساء[

طع األنثيني، وِخضاب ، وقَ 5يونالعُ  لِ مْ ـالة لبعض اجلناة بقطع اآلذان، وسَ واب، ومعاقبة الوُ للدّ 

  .6الشَّْيب بالّسواد، والّتخّنث

   ،حىت تصل إىل درجة الَقَذر ؛اإلفراط يف الزّينةيشمل غيري التَّ  أن املنار يف تفسري وجاء

التغيري  نّ إمجلة القول و ... " :قالو  رعالشَّ  هُ مَ رَّ اس الذي حَ مثيل بالنّ والتّ  ،شويهسائر أنواع التّ و 

هو ما كان فيه تشويه، وإّال ملا كان من  ،من إغراء الشيطان يعدُّ  ،مالصوري الذي جيدر بالذّ 

  .7"ضاب وتقليم األظافرة اخلتان واخلِ نّ السُّ 

                                                           
   . 11/148اهلروي، �ذيب الّلغة، : يُنظر. جتاهلم الشَّْيطَان َأي جالوا َمَعه ِيف الّضاللةإ: اْجَتالَتـُْهمْ  -1

فات اليت مل يعرف نعيمها وأهلها، باب الصّ كتاب اجلنة وصفة عن عياض بن محار ا�اشعي،   رواه مسلم يف صحيحه -2

  .4/2197، 2865: �ا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل الّنار، حديث رقم

 .5/205التحرير والتنوير،  ،ابن عاشور 3-
  .  1/877ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، : يُنظر -4
 .12/315اهلروي، �ذيب الّلغة، : يُنظر .َقأهاِإذا فَـ : َتملهاَنه واسْ َعيْـ  لَ مَ َـ س: َمسَلَ  -5
وابن العريب، أحكام القرآن، . 2/353اص، أحكام القرآن، ، واجلصَّ وما بعدها 7/494الطربي، جامع البيان، : يُنظر -6

وابن . وما بعدها 5/389والقرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، . 1/474وابن اجلوزي، زاد املسري، . وما بعدها 1/630

 . 1/877وابن كثري، تفسري القرآن العظيم،. 72-4/71بحر احمليط، حيان، ال
 . 5/350تفسري املنار،  ،حممد رشيد رضا -7
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 حج  مث ُّ" :عندما قال على هذا املعىن - رمحه اهللا- بن عاشوراد وأكّ 

 تعريض مبا كانت تفعله أهل اجلاهلية من تغيري خلق اهللا لدواعٍ  ،]119:الّنساء[َّجح مج

مثل فقء عني احلامي، وهو البعري الذي محى  ،خيفة، فمن ذلك ما يرجع إىل شرائع األصنامسَ 

شم ذميمة كالوَ منه ما يرجع إىل أغراض و ظهره من الركوب لكثرة ما أنسل، وُيَسّيُب للطواغيت، 

  .1"إذ أرادوا به التزّين، وهو تشويه، وكذلك وسم الوجوه بالنار

ما ذهب إليه فريق  وأنّ  ،مصالنَّ  حترمي  ليست قطعية يفاآلية  أنفُيفهم من هذه التفاسري 

بون ناس يتقرّ ( 2لِنْحَلة شيطانية عالمةإذا كان هذا الّنمص احلرمة فاحملّرمني هي داللة ظنية، 

ة ن وخاصّ لتزيّ ا بقصد أما إن كانأو أنه يصُل إىل درجة الّتشويه؛ ، )للشيطان �ذه األفعال

  .، وال يكون فيه معىن تغيري خلق اهللاجائزوج فهو للزّ 

  مناقشة استداللهم من الّسنة الّنبوية -2

ظاهر هذه األحاديث حترمي هذه األشياء، ولكن حيتمل  بأنّ  مني للنَّمصة احملرّ أدلّ  تقشو ن

  :أن حيمل ذلك على

شهدت األحاديث بلعن فاعلها  األفعالهذه ألّن عن فيما يكون باقيا كالوشم، هذا اللّ  أنّ   - أ

: دليس، وقيلأل�ا من باب التّ : ، فقيل املعىن الذي �ى ألجلهاختلف يف، واُ ا من الكبائروأ�ّ 

، لن املعىن األوّ ، وهو يتضمّ ، وهو أصحاهللا تعاىل كما قال ابن مسعودلق من باب تغيري خ

ال  اا مه من باب تغيري خلق اهللا تعاىل، فأمّ ما هو فيما يكون باقًيا؛ ألنّ ّـ املنهي عنه إنهذا و 

 .3العلماء هساء فقد أجاز ن به للنِّ زيُّ يكون باقيا كالكحل والتَّ 

  : مص، أو الوشرالّلعن؛ إال إذا كان هذا النَّ  مص ال تستحق فاعلتهأن النَّ    -  ب

رًعا، فما  هر حمّرم شَ جور والعُ سـمـة للعواهر، فيحرم يف هذه احلالة للباعث عليه، فإن الفُ  -

 . 4كان سبيال إليه يكون حمّرًما

                                                           
  .5/205بن عاشور، التحرير والتنوير، ا -1
   5/206املرجع نفسه، : يُنظر -2
  . 445، املفهم، صابن الـُمزيِّن: يُنظر -3
  . 2/660عوض احلريب، أحكام شعر اإلنسان،  -4



 لحكم الّشرعي للنَّمصا :الثالمبحث الثّ 

 

61 
 

 .1دليس على الّرجلأن يكون بقصد التَّ  -

إن مل تفعله أعرض عنها  وطلب منها ذلك، وخافت ،وجن للزّ ن بقصد التزيُّ و كي أنأما 

  لعن النيبفُيحمل ... فيجوز هلا ذلك  ،واملضرة �ا ،إىل الفسادج بغريها، فأدى وتزوّ 

وتزويج أنفسهن  ،إليهنّ  لِ وامليْ  ،للفجور �ن ،على الّلوايت أردن بذلك غري أزواجهنصات تنمِّ مُ ـال

  .2ناللزِّ 

   القائلين بالجوازمناقشة أدلة : ثانيا

  :مردودة مبا يلي مطلًقا أو بضوابط مصالقائلني جبواز النَّ  أدلة

رضي –املالكية من جواز النَّمص مطلًقا مستدلني حبديث عائشة فريق أما ما استدل به  -1

  :مردود من ناحيتني -اهللا عنها

َكاَن نَِبيُّ « :قالت - رضي اهللا عنها- عن عائشة  -رمحه اهللا-ما أخرجه اإلمام أمحد : األولى

َهى َعِن اْلَواِشَمِة، َواْلَواِصَلِة، َواْلُمتَـَواِصَلِة، َوالنَّاِمَصِة، َواْلُمتَـَنمَِّصةِ  اللَِّه    .3»يـَنـْ

ضعيف كما حكم عنه بعض علماء احلديث فال  - رضي اهللا عنها-األثر عن عائشة : الثانية

  .4االستدالل به وترتيب احلكم عليه يصحّ 

فحديث لعن  ؛فال دليل عليه دةتعلى املرأة احملاهية عن الّنمص األحاديث النّ ا محلهم أمّ  -2

من مل  –صنف من الّنساء  تفيد العموم، وإخراج )ال( عروف واملقرر أنّ فمن امل ،امصة عامالنَّ 

 .5ختصيص حيتاج إىل دليل -عن الزّينة هَ نْ تُـ 

                                                           
 . 253ساء، صابن اجلوزي، أحكام النّ  -1
 . 333والغرياين، املدونة، ص. 1/418واجلمل، حاشية اجلمل، . 1/47عبد القادر اجليالين، الغنية، : يُنظر -2
�يه : "قال حمقَِّقا املسنِد شعيُب األرنؤوط وعادل مرشد. 43/273، 26206: رواه أمحد يف مسنده، حديث رقم -3

 وهذا إسناد ضعيف، والدة أبان بن صمعة مل والنامصة صحيح لغريه عن الواصلة واملتواصلة صحيح، وعن الوامشة ،

  ". ترمجة، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيحعلى نقف هلا 
  .من املذكرة 55صختريج احلديث  :يُنظر -4
  . 138ساء، صازدهار املدين، أحكام جتميل النّ  -5
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ينة للّنساء بأن الزّ : فيمكن اجلواب عنهينة للّنساء مطلوبة للّتحسني، أّما من قال بأّن الزِّ  -3

ة الصحيحة الّصرحية مانعة من ذلك فال سبيل إىل واألدلّ  ،تكون يف حدود ما أجازه الّشرع

 .1جوازه حينئذ

  له غرضا يف تزيّنها له فهو مردود بقوله  من أجاز النَّمص بقصد التزيُن للزَّوج ألنّ ا أمّ  -4

  .2»ِإنََّما الطَّاَعُة ِفي اْلَمْعُروف َال طَاَعَة ِفي َمْعِصَيِة اِهللا،«

فالّزوج كغريه من  ،الّشرعطاعة املخلوقني ال تكون إّال مبا يوافق  يستدّل من احلديث أنّ 

  .3اهللا تعاىل يرضطاع إالّ مبا يُ ين أوجب اهللا طاعتهم، فال يُ املخلوقني الذّ 

فريدُّ عليه بأن سبب الّلعن مص احملّرم هو املبالغة يف ترقيق احلواجب، النَّ  من قال بأنّ و  -5

فقد  ،ليس هو الكثرة أو القّلة، وإّمنا هو تغيري خلق اهللا، فإذا نتفت املرأة شيًئا من حاجبها

  .4ّلة مقرونة مبا فعلتانطبق عليها الّلعن، ألّن العِ 

على  على زوجته، وهذا يدلُّ مص أنه نفى وجود النَّ  فيه  ة حديث ابن مسعودبقيّ  أنّ  -6

 .جات أو الفاجراتبغري املتزوّ  الّتحرمي عام، وال خيتصّ  ه فهم أنّ أنّ 

جل أو شعارا م هو ما كان فيه تدليس على الرّ مص احملرّ النَّ  ا من ذهب إىل أنّ أمّ  -7

فصيل، فإبقاؤها على عمومها أوىل من األحاديث أتت عامة خالية عن التّ  للفاجرات، فإنّ 

 .5محلها على حمامل ال دليل عليها

  الترجيح :الفرع الثاني

   :أنّهلتهم ميكن القول ناقشة أدّ بعد هذا العرض آلراء الفقهاء ومُ 

حرمي �ا، هي إّما تكمن يف منع الّنمص إذا كان ّلة املتفق على التّ العِ  ا ذكرنا أنّ مّ ـيُفهم م

رات، للفاجِ  ه شعارٌ أو تدليًسا، أو أنّ  ،لقة اهللا تعاىلخِ ـه أذى، أو تغيريًا لا لألجانب، أو ألنَّ جً تربّ 

                                                           
 .  2/660عوض احلريب، أحكام شعر اإلنسان،  -1
: ، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معصية، وحترميها يف املعصية، حديث رقمةواه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلمار ر  -2

1840 ،3/1969.  
  . 73نقاء ديك، أحكام زينة وجه املرأة، ص -3
  . 3/248األلباين، املسائل العلمية،  -4
  .2/660أحكام شعر اإلنسان، عوض احلريب،  -5
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 رٍ عْ لها، فمن قال مبنعه إذا كان زينة لألجانب استثىن ما تُزيله من شَ فاعِ  صلة لعن الّنيب أو خَ 

البعض استثىن ما ليس من أّن ا، إالّ منعه مطلقً  ؛نفر زوجها منها، ومن رأى أ�ا تغيريًا خللق اهللايُ 

وج، ومن دليس أباحه بإذن الزَّ أ�ا للتَّ ة، ومن رأى قَ فَ نْـ حية والعَ ارب واللِّ كالشَّ   لقة املرأة أصالً خِ 

  .1مع الكراهة أباحه عند عدم إشهاره شعارًا هلنّ  ،عار الفاجراترأى أ�ا شِ 

  :2إىل يعودُ  مصِ كم النَّ يف حُ  هماختالفِ  سببَ ويظهر أّن 

 .مصِ صريح ينهى عن النَّ  جود نصّ وُ  -1

 .كمارع من تشريعه للحُ للشَّ  جود مقصدٍ وُ  -2

 وأوىلفكان أجدى  بادة؛عِ فيكون القصد منه هو ال حرمي،قال بالتَّ ند الّنص فمن وقف ع

 صد األمورِ بادة عن قَ العِ  قصدِ  رادَ إفْ  نازع يف أنَّ ال يُ "...  -رمحه اهللا- 3اطيبقال الشّ  ،للعبدِ 

د تَ عْ الب، فلم يَـ بادة كان احلكم للغَ صد العِ نيا على قَ صد الدُّ لب قَ ىل، ولذلك إذا غَ ة أوْ نيويّ الدّ 

ظهر حبسب ما يَ  يف املسائلِ  جيحُ قع الرتَّ له، ويَ  بادة فاحلكمُ العِ  صدُ لب قَ بادة، فإن غَ بالعِ 

  .4"جتهدللمُ 

 ألنَّ ة؛ خصَ أخذ بالرُّ ف؛ 5ىل مقصد الّشارع قال باإلباحة، كما مّر من الّنصوصومن نظر إ

  .ريعةالشّ  زة يف أحكامِ ارِ مة البَّ السِّ ن عسري، وهو مِ ىل من التَّ يسري أوْ التَّ 

فيه  يكونَ  ال ميكن أنْ  قع يف احلياةِ يَ  ما فعلٍ ّـ أي لماء املقاصد أنّ ر عند بعض عُ وقد تقرّ 

وال، كما ال ميكن أن يكون فيه لإلنسان من األحْ  حبالٍ  ررٌ شو�ا ضَ ال يَ  ،ةطلقَ مُ  نفعةٌ مَ  لإلنسانِ 

يف  - رمحه اهللا-اطيبره الشّ جوه، وهذا ما قرّ وجه من الوُ  فع على أيِّ ه نَ شوبُ ال يَ  ،طلقرر مُ ضَ 

... ة صاحل حمضَ كو�ا مَ   ال يتخّلصُ  -وجودة هنامن حيث هي مَ -نيوية املصاحل الدّ  نَّ إ: "قوله

                                                           
  . وما بعدها 142ازدهار املدين ، أحكام جتميل الّنساء، ص -1
  . 123حياة خفاجي، زينة املرأة بني اإلباحة والّتحرمي، ص -2
ويف سنة اطيب، الفقيه املالكي، األصويل، احلافظ، تُ ، املعروف بالشّ إسحاقبن موسى الغرناطي، أبو  إبراهيمهو  -3

حممد خملوف، شجرة النور الزكية، : يُنظر. املوافقات يف أصول الفقه، واالعتصام يف أصول البدع: مؤلفاتههـ، من 790

1/332.  
  . 373-2/372الّشاطيب، املوافقات،  -4
 .  123حياة خفاجي، زينة املرأة بني اإلباحة والّتحرمي، ص -5
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ة ليست نيويّ د الدُّ املفاسِ  كما أنَّ ...  تثر ّلت أو كشاق قَـ ومَ  تكاليفَ شوبة بِ تلك املصاحل مَ  ألنّ 

إّال ويقرتن  ،ة اجلاريةدَ ارض يف العفسدة تفجود؛ إذ ما من مَ واقع الوُ ة من حيث مَ حمضَ  مبفاسدَ 

 ، وتقّرر عند آخرين أّن املفسدةَ 1"كثري  الّلذاتِ  ونيلِ طف فق واللُّ ها من الرِّ تبعُ سبقها أو يَ �ا أو يَ 

      .  2زيزعَ  جود نادرٌ فهو وُ  كان هلما وجودٌ   لئنة، لحة احملضَ ة واملصْ احملضَ 

ح يف هذه املسألة، ، هو املرجّ 3املرأة ةمن أضرار على صحّ  مصُ ولكن يبقى ما يسببه النَّ 

 ةً تجابغرض حتصينه، واسْ ، بِ وجِ ن للزّ زيُّ هنا هو التَّ  اعثَ البَ  ألنَّ  ؛4"الزَ يُـ  رُ رَ الضَّ "للقاعدة الفقهية 

 واج،للزّ  5ةبعيّ اصد التَّ راها عليها، ولكن هذا من املقَ أن يَ  ورة اليت حيبُّ ؤية زوجته بالصُّ غبته يف رُ لرَ 

فعلى " - رمحه اهللا- الّشاطيب قالفقد طالن، بالبُ  6لياألصْ  على املقصدِ  ال ترجعَ  اليت جيب أنْ 

 ا بضرورياتِ يامً فسه قِ نَ  ، وحبفظِ ا وعمالً ، اعتقادً دينهِ  حبفظِ  أمورٌ فسه، فهو مَ يف نَ  فٍ كلَّ مُ  كلّ 

اْسِتَعانًَة  َمالِهِ  ْفظوحبِ  ... هِ لِ سْ نَ  ه إليه، وحبفظِ ا ملورد اخلطاب من ربِّ فظً قله حِ عَ  ياته، وحبفظِ حَ 

  .7"... ةك األوجِه األربعلعلى إقامة ت

منهما لآلخر،  ميل كلٌّ وجني، وَ ة بني الزَّ آلف واحملبَّ التَّ حتقيُق هو  دفهَ ـالمن كون  غمِ وبالرّ 

ا آخر أهم قصدً عارض مَ ه يُ أنَّ  إالَّ ، 8سل املقصود شرًعاصول النَّ وجية، وحُ واستقرار احلياة الزّ 

    .من املصاحلِ  ظمُ بة على هذا األمر أعْ املرتتِّ  املفاسدُ  ، فتكونُ الّنفسِ  فظُ حِ  وأعظم وهو

                                                           
 . 2/44الّشاطيب، املوافقات،  -1
 . 1/14عد األحكام، العز بن عبد الّسالم، قوا -2
  . وما بعدها من املذكرة 41ص: يُنظر -3
، قال شعيب 2341: يف سننه، أبواب األحكام، باب من بىن يف َحّقه من يضرُّ جباره، حديث رقم ابن ماجةرواه  -4

 .  3/432سنن ابن ماجة، : يُنظر". واحلديث صحيح بشواهده: "األرنؤوط
ن نَيِل م ؛يهلضى ما ُجبل عتصُل لُه ُمقحي فمن جهتها ،اليت روعي فيها حّظ املكّلفهي املقاصد : املقاصد التّبعية -5

  . 303-2/302الّشاطيب، املوافقات، : يُنظر. باملباحاتِ واالْستمتاِع  ،الشَّهواتِ 
املوافقات،  الّشاطيب،: يُنظر .ةلَّ الضروريات املعتربة يف كل مِ  يفيها للمكلف، وه هي اليت ال حظّ  املقاصد األصلية، -6

2/300.  

 . 2/300اطيب، املوافقات، الشّ  -7
 . 360، صاإلسالميةحممد سعد اليويب، مقاصد الّشريعة  -8
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راج السِّ و ادق األمني، الم على الصّ الة والسّ والصّ احلات، الصّ  احلمد هللا الذي بنعمته تتمّ 

  .تسليًما كثريًا وعلى آله وصحبه وسّلماملنري، املبعوث رمحة للعاملني حممد بن عبد اهللا 

ة دراسة فقهيّ -: املرأة صُ مْ َـ ن"مت به حول يف ختام هذا البحث املتواضع الذي قُ 

إليه من نتائج، مع بعض  أهم ما توصلتُ  لألسجّ  تهيف �اي أصلُ " - اصرةة معمقاصديّ 

  .املوضوعوصيات اليت ميكن أن ختدم هذا التّ 

  :تائجالنّ  أهمُّ  -أوالً 

والنَّامصة هي اليت تنتُف الشَّعر، والـُمتنمِّصة املنتوُف شعرها النَّمُص مبعىن الّنتف،  يُطلق -1

 .بأمرها

النَّمص، بني من قال بأنّه يشمل الوجه، ومن خّصّصه  اختلف العلماء يف حتديد موضع -2

 .بتسويتها وترقيقها بنتف احلواجب، واألرجح أنه خاٌص بنتف احلواجب

 .احلّف واحللق والتَّشقري من األلفاظ ذات الّصلة بالنَّمص -3

دائمة إلزالة َشعر اجلسم أو احلاجب، وآخر الّتقنيات املستحدثة يف هذا مؤقتة و هناك طرق  -4

 .والذي لقي استحسانًا من طرف العديد من الّنساء نب هو إزالة الشَّعر بالكهرباء والّليزراجلا

 .جواز استخدام وسائل إزالة الشَّعر احلديثة بعدم حصول ضررعّلق الفقهاء  -5

وأن يقوم �ا  ،أّكد األطباء على سالمة استخدام هذه األجهزة، بشرط أن تكون مرّخصة -6

        .  طبيب خمتص

تقوم اآللة  يُرسم بواسطة آلة ُمعبأة بالّلون املطلوب، ،و احلواجب هو حاجب اصطناعيتَاتُ  -7

 .بإزالة الطّبقة الُعليا من اجللد، ويُدخل الّلون حتته

وهو أحدث ما  ؛ها التَّاُتو الدائم واملؤقت، وتَاُتو شعرة بشعرةلَتاُتو احلواجب أنواع أمهّ  -8

  .ذي ُصّنف من التَّاُتو الّدائموال ،ُتوصل إليه يف عامل زينة احلواجب

وهو أن يُغرز  ،اح األحاديث صفتهالذي ذكر أهل الّلغة وُشرّ  شم احملّرمائم هو الوَ و الدّ اتُ التَّ  -9

بينما  من تغيري خلق اهللا، وهذا فيزرقُّ أثره أو خيضر،اجللد بإبرة، مث ُحيشى بكحل أو نِيٍل، 
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لتحديد شكل احلاجب،  فوق اجللد تضعها املرأةفهو عبارة على حّناء  ،التَّاتُو املؤقت جائز

 .وتزول بعد مدة قصرية

 وأالّدائم  التَّاتُواستعمال  ،جيوز ملن تعّرضت حلادث أو مرض نتج عنه تشّوه يف احلاجب -10

 .الف من احلاجباملؤقت، إلزالة العيب يف اجلزء التَّ 

ل العينني أكثر منطقة ما حو  فذكروا أن ،لألطباء والباحثني أقوال يف منص احلاجب -11

فهي منطقة  ة لوظائف اجلسم،ة للبيئة واجلو، أو الداخليّ مناطق الوجه تأثرًا بالعوامل اخلارجيّ 

لنمص ة حول العني، فمويّ ة الدّ ر بشكل كبري، لوجود شبكة من األوعيّ أثّ اسة وسريعة التّ حسّ 

أضرار على صحة املرأة، تصل إىل درجة ضعف الرؤية، وارختاء عضالت اجلفن  احلاجب

 .العلوي

من منهم مص مطلًقا، و مص، فذهب بعضهم إىل جواز النَّ اختلف الفقهاء يف حكم النَّ  -12

مع جواز  ،النَّمص أو حّرمهفكرّه  ص تفسريا حريف وظاهريمن فّسر النَّ  جّوزه بقيود، ومنهم

احلاجب بضرر  عرشَ  بّ إذا تسبّ  إالّ  ؛مطلًقا يق آخر إىل عدم جوازهاحلف واحللق، وذهب فر 

 .   قدر ذلك الضررعلى العني، فُيزال 

العّلة اليت من و ختالفهم يف فهم الّنص، ال يرجعمص سبب اختالف الفقهاء يف حكم النَّ  -13

، وتغيري حرمي هي طلب احلسنّلة التّ مص، فمن متّسك بظاهر النَّص قال إن عِ م النَّ رِّ أجلها حُ 

ات من احلاجب أو ري عاستغرب أن يكون نتف بعض الشُ  خلق اهللا، ومن نظر يف قصد الّشارع

عّلّل الّتحرمي بكونه عالمة لنساء معّينات رد من رمحة الّله، فسن يستوجب الطّ طلب احلُ 

 .عالمة للمخّنثني أوضعيفات احلصانة، 

عريات من نزع بعض الشُّ  أيْ  ،مصنَّ يف هذه املسألة هو حرمة ال - واهللا أعلم– ما يظهُر يل -14

ة وذلك ألّن املفاسد املرتتّبة على هذا الفعل أعظم من املصاحل املرجوّ  ،لتسويته وترقيقه احلاجب،

 .ملظهرها فيجوز هلا �ذيبه وترتيبه اهذا احلاجب مشّوهكان إذا   ، إالّ منه
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  :وصياتالتّ أهمُّ  - اثانيً 

على رأي  ،ة أقوال ا�يزين للّنمصأعمق، وخاصّ تبقى هذه املسألة حتتاج إىل دراسة   

 ؛، فأوصي بالبحث يف هذه املسألةحديث صحيح صريح ورودبالرَّغم من ة، ادة املالكيّ السّ 

يف  عند العرب مصمعىن النَّ و  حرمي،الّتحقيق يف عّلة التّ ببيان السِّياق الُعريف للنَّص، مع وذلك 

  .ة للمسألةيف األحكام الفقهيّ  واعتبار املآالت، ّرسالةالعصر 

وصل إليه حبمد اهللا وعونه، فإن أصبُت فبتوفيق منه سبحانه هذا ما أمكنين التّ  وختاًما

لكّل والّتقدير  االحرتاممع  اجلزيل يطان، مث الشُّكروتعاىل، وإن أخطأُت فمن نفسي ومن الشّ 

  . عبد القادر مهاواتالدكتور األستاذ الفاضل وخاصة  ،من أعانين يف اجناز هذا البحث

وحبيب احلق والصالة والّسالم على أشرف اخللق الصاحلات،  الذي بنعمه تتمُّ  واحلمد هللا

آخر و وعلى آله الطّيبني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الّدين،  والّسالمحممد عليه أفضل الصالة 

          .دعوانا أن احلمد هللا ربِّ العاملني
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 فهرس اآليات القرآنية -1

  الّصفحة  رقم اآلية  اسم السورة   اآليـــــــــــة  

  حس جس مخ
  22  196  ]2[البقرة 

 حت  جت هب

  مث هت مت خت

 جس مخ جخ محجح مج حج

 جض مص خص حص مس خس  حس

  حض

  

  

  ]4[الّنساء

  

  

119  

  

  

  

  

53-58 -

59-60  

 مث زث رث يت  ىت نت مت 

 يف ىف  يث ىث نث

  اك يق ىق

  

  ]5[املائدة

  

6  

  

  

  

32  

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي

َّ  

  

  ]27[ّنملال

65  36  

 هئ مئ هيمي خي حي جي ٰه مه

  هب مب

88  

  

36  

  زث رث يت ىت نت مت زت 

  ىف يث ىث نث مث

  

  ]24[النور

  

61  

  

32  

  

 مح جح مج حجمث  هت مت خت

 جض مصخص  حص مس خس حسجس مخ جخ

  

  ]30[الروم

  

30  

  

58  
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  خض حض

  22  27  ]48[الفتح  خس حس

 ىي  ني مي زي ري ٰى 

  جئ يي

  

  ]59[احلشر

  

7  

  

  

54  
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  الّنبوية األحاديثفهرس  -2

  الصفحة   حديثطرُف ال

  21  .أَنَُّه َعَلْيِه الصََّالُة َوالسََّالُم ملَْ َيْشَبع ِمْن طََعاٍم إالَّ َعَلى َحَفف

  22  .عقرى َحْلَقى

  61  ...يـَنـَْهى َعِن اْلَواِمشَِة، َواْلَواِصَلِة، َواْلُمتَـَواِصَلِة، َوالنَّاِمَصةِ  َكاَن َنِيبُّ اللَِّه 

َا الطَّاَعُة ِيف اْلَمْعُروف َال طَاَعَة ِيف َمْعِصَيةِ    62  .اِهللا، ِإمنَّ

  54  ... ُمتَـَفلَِّجاِت، لِْلُحْسنِ ـُمتَـَنمَِّصاِت َوالـُموَتِشَماِت، َوالـَلَعَن اللَُّه الَواِمشَاِت َوال

تنمَِّصُة، والواِمشُة واملستَـْوِمشَةُ 
ُ
  54-37  ... لُِعَنِت الواِصلُة واملستوِصَلُة، والنَّاِمَصُة وامل

  58  ... َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإالَّ يُوَلُد َعَلى الِفْطرَِة، فَأَبـََواُه يـَُهوَِّدانِِه، َويـَُنصِّرَانِهِ 

  55  .َمْن َمثََّل بِالشَّْعِر، فـََلْيَس َلُه ِعْنَد اِهللا َخَالقٌ 

ُهُم الشََّياِطنيُ  ُهْم َوِإينِّ َخَلْقُت ِعَباِدي ُحنَـَفاَء ُكلَُّهْم، َوإِنـَُّهْم أَتـَتـْ   59  ... فَاْجَتالَتـْ

ُنوا   32  .َوالَ تـُنَـفُِّروا َيسُِّروا َوالَ تـَُعسُِّروا، َوَسكِّ
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   اآلثارفهرس  -3

  فحةالصّ   صاحبه  َطَرُف األثر

  عائشة  .أَِميِطي َعْنِك اْألََذى

  - رضي اهللا عنها- 

55  

  

  عائشة  ... ِعَني لِلزِّيَارَةِ أَِميِطي َعْنِك اْألََذى، َوَتَصنَِّعي ِلَزْوِجِك َكَما َتَصنَّ 

  - رضي اهللا عنها- 

56  

  عائشة  ... إْن َكاَن َلِك َزْوٌج فَاْسَتَطْعِت َأْن تـَْنزِِعي مقلتيك

  - رضي اهللا عنها- 

56  
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  األعالم الُمترجم لهمفهرس  -4

  موضُع الّترجمة  الَعَلم  الّرقم

  

  موضُع الّترجمة  الَعَلم  الّرقم

  29  عبد اهللا العيسى  19  55  بيعيأبو إسحاق السّ   1

  35  ثيمنيعُ ابن   20  51  األلباين  2

  53  ابن العريب  21  50  ابن باز  3

  30  عصام محادة  22  56  َبكرة بنت عقبة  4

  17  القاضي عياض  23  17  جزيابن   5

  12  ءاالَفرَّ   24  18  اجلمل  6

  18  ابن قدامة  25  15  حجرابن   7

  17  الَقرايف  26  52  خالد العك  8

  48  القرضاوي  27  15  أبو داود  9

  14  الُقرطيب  28  22  الرّاغب األصفهاين  10

  36  مابن القيّ   29         63  الّشاطيب  11

  56  أم حمبة  30  51  الّشعراوي  12

  54  ابن مسعود  31  47  الصادق الُغرياين  13

  14  الّنووي  32  47  الطنطاوي  14

  58  أبو هريرة  33  13  عابدينابن   15

  51  وهبة الزُّحيلي  34  45  عاشورابن   16

  54  أم يعقوب  35  55  العالية بنت أَيـَْفع  17

        37  ابن عباس  18
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  غريب األلفاظفهرس  -5

  الّصفحة  الكلمة  الّرقم

  

  الّصفحة  الكلمة  الّرقم

  41  الغّدة الُكظرية  13  59  ِاْجَتالَتـُْهم  1

  41  الغّدة الّنخامية  14  28  األدمة  2

يِنيَّة  3   45  الَفَلج  15  30  األشعة السِّ

َلة الشَّعر  4   50  الـُمثلة   16  27  ُبَصيـْ

  48  املخّنث   17  58  َجْدَعاء  5

  64  مقاصد َأْصليِّة   18  12  احلَاِجبان   6

  64  مقاصد تـََبِعيَّة   19  42  حجاج العني  7

  56  الـُمْقَلة    20  45  اخلَلوق  8

  53  الَوْشر   21  59  مسل    9

  33  الَوْشم  22  31  الشَّْعرانّية   10

  45  الَوْصل  23  42  علم الّتشريح   11

        49  الَعْنفقة  12
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  المصادر والمراجعفهرس  -6

  الكتب :أوالً 

  :القرآن الكريم وعلومه  - أ

  .عاصمعن  حفصالقرآن الكرمي برواية  - 

عبد السالم حممد علي : ، تقرآنأحكام ال، أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي -1

  .م1994/هـ1415 ، بريوت ،دار الكتب العلمية، 1، طشاهني

تفسير ، جالل الدين حممد بن أمحد احمللي وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي  -2

  .، بدون تاريخ طالقاهرة ،دار احلديث، 1، طالجاللين

: ، تفسيرزاد المسير في علم التّ ، حممد اجلوزيمجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن   -3

  .هـ1422 ،بريوت ،دار الكتاب العريب، 1ط، عبد الرزاق املهدي

تفسير ( ،محن يف تفسري كالم املنانتيسري الكرمي الرّ ، عديعبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا السّ   -4

 ن مكان ط،سالة، بدو ، مؤسسة الرّ 1، طعبد الرمحن بن معال اللوحيق: ، ت)السعدي

  .م2000/هـ1420

اعتىن �ا   ،)تفسير ابن كثير( ،تفسير القرآن العظيمعماد الدين بن كثري أيب الفداء إمساعيل ،   -5

  .م2009/ه1430، دار اإلمام مالك، اجلزائر، 2، طاجلميلحممود بن : وخرّج أحاديثها

ديد وتنوير العقل عىن السّ حترير امل، اهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونسيحممد الطّ   -6

  .م1984، تونس ،ةونسيّ ار التّ الدّ ، بدون رقم ط، )نويرحرير والتّ لتّ ا( ،اجلديد من تفسري الكتاب ا�يد

: ، تبيان في أقسام القرآنالتّ ، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية  -7

  .، بدون تاريخ طوتدار املعرفة، بري ، بدون رقم ط، حممد حامد الفقي

 ،اجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب -8

، القاهرة، دار الكتب املصرية، 2، طأمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش: ، ت)تفسير القرطبي(

  . م1964/هـ1384

جامع البيان عن تأويل آي ، و جعفر الطربيحممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أب -9

بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات  كيعبد اهللا بن عبد احملسن الرتّ : ، ت)تفسير الطبري( ،القرآن

  .م2001/هـ1422، بدون مكان ط، دار هجر ، 1، طاإلسالمية

راجع أصوله ، رآنأحكام الق، حممد بن عبد اهللا أبو بكر بن العريب املعافري االشبيلي املالكي  -10
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، دار الكتب العلمية، بريوت، 3، طحممد عبد القادر عطا: وخرج أحاديثه وعلَّق عليه

  . م2003/ه1424

 البحر المحيط، أبو حيان، حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثري الدين األندلسي  -11

  .ه1420، بريوت ،دار الفكر، بدون رقم ط، صدقي حممد مجيل: ، تفسيرفي التّ 

حممد رشيد بن علي رضا بن حممد مشس الدين بن حممد �اء الدين بن منال علي خليفة القلموين   -12

، بدون ة للكتابة العامّ اهليئة املصريّ ، بدون رقم ط، )تفسير المنار( ،تفسري القرآن احلكيم، احلسيين

  .م1990مكان ط، 

  :الحديث النبوي وعلومه  - ب

، شرح صحيح البخاري فتح الباري، قالين الشافعيأمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العس -13

  .ه1379دون رقم ط، دار املعرفة، بريوت، 

أمحد حممد : ، تالمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمأمحد بن عمر بن إبراهيم القرطيب،  -14

  .  م1996/ه1417، دار ابن كثري ودار الكلم الطّيب، دمشق، 1يد وآخرون، طالسّ 

شعيب : ، تمسند اإلمام أحمد بن حنبل ، ل بن هالل بن أسد الشيباينأمحد بن حممد بن حنب -15

  .م2001/ه1421 بدون مكان ط، ، دار الرسالة،1وآخرون، ط األرنؤوط

مع  ألحاديث الهداية ايةنصب الرّ ، يلعيين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن حممد الزّ مجال الدّ  -16

لة بْ دار القِ ، و بريوت، يانمؤسسة الرّ ، 1، طعوامة حممد: ، تيلعيحاشيته بغية األملعي يف ختريج الزّ 

  .م1997/هـ1418، ةجدّ ، ةقافة اإلسالميّ للثّ 

 شعيب األرنؤوط: ، تنةشرح السّ ، افعيالشّ  سني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوياحل -17

  .م1983/هـ1403، بريوت -دمشق ،املكتب اإلسالمي، 2، طحممد زهري الشاويشو 

: ، تالمعجم الكبير، رباينامي، أبو القاسم الطّ خمي الشّ ن أيوب بن مطري اللّ سليمان بن أمحد ب  -18

  .، بدون تاريخ طالقاهرة ،مكتبة ابن تيمية، 2، طمحدي بن عبد ا�يد السلفي

الّشهري بأيب  ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاين -19

، بدون ةسالة العامليّ دار الرّ ، 1، طَحممَّد كاِمل قره بلليو ب األرنؤوط شَعي: ، تسنن أبي داود داود،

  .م2009/هـ1430مكان ط، 

ياض، ، مكتبة العبيكان، الرّ 1، طنة النبويةاإلعجاز العلمي في السّ صاحل بن أمحد رضا،  -20

  . ه1421

محن بيب الرّ ح: ، تالمصنفعبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليماين الصنعاين،  أبو بكر  -21
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  .ه1403، ا�لس العلمي، اهلند، 2األعظمي، ط

، عالء الدين علي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى املارديين، أبو احلسن، الشهري بابن الرتكماين -22

  .، بدون مكان وال تاريخ طدار الفكر، بدون رقم ط، الجوهر النقي على سنن البيهقي

، 1، طعامر أمحد حيدر: ، تمسند ابن الجعد، لبغداديعلي بن اَجلْعد بن عبيد اَجلْوَهري ا -23

  .م1990/ه1410، بريوت ،مؤسسة نادر

 شرح صحيح مسلم ،عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب السبيت، أبو الفضل -24

، مصر ،دار الوفاء 1، طْحيَىي ِإْمسَاِعيل: ، تمم بفوائد مسلعلِ للقاضى عياض المسّمى إكمال المُ 

  . م1998/هـ1419

حممد بن إمساعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلعفي، اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول  -25

، دار طوق النجاة، 1حممد زهري بن ناصر الناصر، ط: ، ت)صحيح البخاري(امه وسننه وأيّ  اهللا 

  .هـ1422، طبدون مكان 

، بابطيين الصّ عصام الدّ : ، توطارنيل األ، وكاين اليمينمد بن علي بن حممد بن عبد اهللا الشّ حم -26

  .م1993/هـ1413، دار احلديث، مصر، 1ط

، بدون رقم رمذيتحفة األحوذي بشرح جامع التّ محن بن عبد الرحيم املباركفورى، حممد عبد الرّ  -27

  .طط، دار الكتب العلمية، بريوت، بدون تاريخ 

املكتب ، 3، طحالل والحرامغاية المرام في تخريج أحاديث ال، ين األلباينحممد ناصر الدّ   -28

  .ه1405، بريوت ،اإلسالمي

 عمدة القاريين العيىن، حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب احلنفى بدر الدّ  -29

  .اث العريب، بريوت، بدون تاريخ ط، بدون رقم ط، دار إحياء الرتّ شرح صحيح البخاري

دار إحياء ، 2، طح صحيح مسلم بن الحجاجشر  المنهاج، وويين حيىي بن شرف النّ حميي الدّ  -30

   .ه1392، بريوت ،اث العريبالرتّ 

حيح املختصر بنقل العدل عن مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري، املسند الصّ  -31

حممد فؤاد عبد الباقي، بدون رقم ط، دار إحياء الرتاث : ، ت)مسلمصحيح ( العدل إىل رسول اهللا 

  . دون تاريخ طالعريب، بريوت، ب

ين حسام الدّ : ، توائد ومنبع الفوائدمجمع الزّ ، ين علي بن أيب بكر بن سليمان اهليثمينور الدّ  -32

  .م1994/ه1414 ، مكتبة القدسي، القاهرة، القدسي

أبو : ، تاآلثار الّشهري بأيب يوسف، ،يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة األنصاري -33
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  .، بدون تاريخ طبريوت ،الكتب العلمية دار، بدون رقم ط، الوفا

  :الفقه  اإلسالمي -ج

  :الفقه الحنفي -

، االختيار لتعليل المختار، عبد اهللا بن حممود بن مودود املوصلي البلدحي، جمد الدين أبو الفضل -34

  .م1937/ـه1356، القاهرة، مطبعة احلليبدون رقم ط، 

، بدون رقم ط، فتح القدير، بابن اهلمام ّشهريال ،ين حممد بن عبد الواحد السيواسيكمال الدّ  -35

  .دار الفكر، بدون مكان وال تاريخ ط

ر ابن عابدين، رد احملتار على الدّ ب هريالشّ  ،مشقيحممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدّ  -36

  .م1992/هـ1412، بريوت، دار الفكر، 2، ط)حاشية ابن عابدين(، املختار

ر المختار شرح الدّ ، ين احلصكفي احلنفيْصين املعروف بعالء الدّ حممد بن علي بن حممد احلِ  -37

، دار الكتب العلمية، 1، طعبد املنعم خليل إبراهيم: ، تتنوير األبصار وجامع البحار

  .م2002/هـ1423

  :الفقه المالكي -

كه الفوا ، ين النفراوي األزهري املالكيبن سامل ابن مهنا، شهاب الدّ ) أو غنيم(أمحد بن غامن  -38

، بدون مكان ط، دار الفكر، بدون رقم ط، على رسالة ابن أيب زيد القريواين وانيالدّ 

  .م1995/ه1415

حممد حجي : خرية، ت، الذّ هري بالقرايفالشّ  ،ين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكيشهاب الدّ  -39

  .م1994، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 1وآخرون، ط

، بدون رقم ط، مؤسسة الريان، بدون مدونة الفقه المالكي وأدلتهين، الصادق عبد الرمحان الغريا -40

  . مكان وال تاريخ ط

، بدون رقم شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين مر الدانيالثّ ، صاحل بن عبد السميع اآليب األزهري -41

  .، بدون تاريخ طبريوت ،قافيةاملكتبة الثّ ط، 

: ، تعلى شرح كفاية الطالب الرباين ية العدويحاش، علي بن أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي -42

  . م1994/هـ1414، بريوت ،دار الفكر، بدون رقم ط، يخ حممد البقاعييوسف الشّ 

 ،، دون رقم طةلقوانين الفقهيّ ا، حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا، ابن جزي الكليب الغرناطي -43

  .وال دار النشر وال مكانه وال تارخيه

، المدخلهري بابن احلاج، الشّ  ،مد بن حممد بن حممد العبدري الفاسي املالكيحمأبو عبد اهللا  -44
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  .بدون رقم ط، دار الرتاث، بدون مكان وال تاريخ ط

  :افعيالفقه الشّ  -

بدون رقم ط، ، في شرح المنهاج تحفة المحتاج، أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي  -45

  .م1983/هـ1357، مصر، املكتبة التجارية الكربى

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح ، باجلمل الّشهريسليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري،   -46

  .، بدون مكان وال تاريخ طدار الفكر، بدون رقم ط، )حاشية الجمل(الب منهج الطّ 

إلى شرح  نهاية المحتاج، ين الرملياس أمحد بن محزة شهاب الدّ ين حممد بن أيب العبّ مشس الدّ   -47

  .م1984/ه1414دون رقم ط، دار الفكر، بريوت، ، المنهاج

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ، افعيربيين الشّ ين حممد بن أمحد اخلطيب الشّ مشس الدّ   -48

  .م1994/هـ1415،، بدون مكان ط، دار الكتب العلمية، 1، طالمنهاج

في فقه  لحاوي الكبيرااملاوردي، الّشهري بعلي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي   -49

الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبد : توهو شرح خمتصر املزين،  افعيمذهب اإلمام الشّ 

  .م1999/هـ1419ة، بريوت، ، دار الكتب العلميّ 1املوجود، ط

، بدون دار الفكر، بدون رقم ط، بشرح المهذّ  المجموع، ين حيىي بن شرف النوويحميي الدّ   -50

  . يخ طمكان وال تار 

، 4، ط- رمحه اهللا تعاىل- افعيعلى مذهب اإلمام الشّ  الفقه المنهجيوآخرون،  ُمصطفى اِخلنْ   -51

  .م1992/هـ1413، دار القلم، دمشق

  :الفقه الحنبلي -

ل البغدادي احلنبلي  -52 من اجلامع  الوقوف والترجل، أبو بكر أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اَخلالَّ

، بدون مكان ط، ةدار الكتب العلميّ ، 1، طد كسروي حسنسيّ : ، تبلملسائل اإلمام أمحد بن حن

  .م1994/هـ1415

الم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن حممد اس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السّ ين أبو العبّ تقي الدّ   -53

 سعود بن صاحل: ، تهارةكتاب الطّ   -  شرح العمدة في الفقه، مشقية احلراين احلنبلي الدّ ابن تيميّ 

  .هـ1412، ياضالرّ  ،مكتبة العبيكان، 1، طالعطيشان

عمرو عبد املنعم : ، ، تساءأحكام النّ ابن اجلوزي، الّشهري ب ،ن بن علي بن حممدمحعبد الرّ   -54

  .م1997/ه1418ة، القاهرة، ، مكتبة ابن تيميّ 1سليم، ط

في  اإلنصاف، ياحلي احلنبلمشقي الصّ ين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي الدّ عالء الدّ   -55
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  .، بدون مكان وال تاريخ طاث العريبدار إحياء الرتّ ، 3، طمعرفة الراجح من الخالف

هى لشرح دقائق أويل النّ ي، احلنبل ىين ابن حسن بن إدريس البهوتمنصور بن يونس بن صالح الدّ   -56

  .م1993/هـ1414، بدون مكان ط، عامل الكتب، 1، ط)بشرح منتهى اإلرادات(املنتهى 

عن  اف القناعكشّ ي، ين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلنصور بن يونس بن صالح الدّ م  -57

  . ، بدون مكان وال تاريخ طدار الكتب العلمية، بدون رقم ط، متن اإلقناع

، مشقي احلنبليين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدّ موفق الدّ   -58

  . ، بدون مكان وال تاريخ طبة القاهرةمكت، بدون رقم ط، المغني

  :كتب فقهية أخرى -

، دار ابن اجلوزي، الدَّمام، اململكة 2، طمن أحكام النَّمص والتَّشقيرأمحد بن حممد اخلليل،  -59

  .م2008/ه1429العربية السعودية، 

، ين شيخ اإلسالمعدي األنصاري، شهاب الدّ أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي السّ  -60

  .م1987/هـ1407 ،دار الفكر، 1، طواجر عن اقتراف الكبائرالزّ 

، بدون رقم ط، رابطة العامل حريمزينة المرأة بين اإلباحة والتّ حياة حممد علي عثمان خفاجي،  -61

  .  م1990/ه1410اإلسالمي، مكة، 

 ، دار املعرفة،3ط ة المرأة المسلمة في ضوء القرآن والسّنة،شخصيّ خالد عبد الرمحان العك،  -62

  .م2000/ه1420بريوت، 

شر وال وال دار النّ  ،، بدون رقم طتغيير خلق اهللا ضوابطه وتطبيقاتهصاحل بن حممد الفوزان،  -63

  .ه1430مكانه، 

عبد القادر بن موسى بن عبد اهللا بن جنكي دوست احلسين، أبو حممد، حميي الدين اجليالين، أو  -64

أبو عبد الرمحن صالح بن حممد بن : ، تلطالبي طريق الحق عز وجل الغنية، الكيالين، أو اجليلي

  .م1997/هـ1417، دار الكتب العلمية، بريوت ،1، طعويضة

، مؤسسة الرسالة، بريوت 1، طل في أحكام المرأة والبيت المسلمالمفصّ عبد الكرمي زيدان،  -65

  . م1993/ه1413

  .ون رقم ط، وال دار النشر وال مكانه وال تارخيهدراسة حديثية فقهية، بد ،الّلحيةعبد اهللا اجلديع،  -66

حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد اهللا، مشس الدين املقدسي الراميىن مث الصاحلي  -67

  .  ، بدون مكان وال تاريخ طعامل الكتب، بدون رقم ط، ةرعية والمنح المرعيّ اآلداب الشّ  ، احلنبلي
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ة، القاهرة، بدون ، بدون رقم ط، املكتبة التوفيقيّ مسلمةفقه المرأة الحممد متويل الشعراوي،  -68

  .تاريخ ط

  .، بدون تاريخ طدمشق ،دار الفكر، 4، طالفقه اإلسالمي وأدلته، َوْهبة بن مصطفى الزُّحْيلي -69

بريوت،  - ، املكتب اإلسالمي، دمشق 13يف اإلسالم، ط الحالل والحراميوسف القرضاوي،  -70

  .م1980/ه1400

  :ريعة اإلسالميةة ومقاصد الشّ والقواعد الفقهيّ أصول الفقه  -د

أبو عبيدة : ، تالموافقات، اطيبالشّ الّشهري ب ،خمي الغرناطيإبراهيم بن موسى بن حممد اللّ  -71

  .م1997/هـ1417 ، بدون مكان ط، دار ابن عفان، 1، طمشهور بن حسن آل سلمان

على مذهب أيب  ظائراألشباه والنّ ، بابن جنيم املصري الّشهريين بن إبراهيم بن حممد، زين الدّ  -72

 ،دار الكتب العلمية، بريوت، 1، طيخ زكريا عمرياتالشّ : ج أحاديثهوضع حواشيه وخرّ ، عمانفة النّ نيح

  .م1999/هـ1419

، ةدار الكتب العلميّ ، 1، طظائراألشباه والنّ ، يوطيين السّ محن بن أيب بكر، جالل الدّ عبد الرّ  -73

  .م1990/ه1411بدون مكان ط، 

سلطان الّشهري بمشقي، لمي الدّ الم بن أيب القاسم بن احلسن السّ ين عبد العزيز بن عبد السّ عز الدّ  -74

، بدون رقم ط، طه عبد الرؤوف سعد: ق عليهراجعه وعلّ ، قواعد األحكام في مصالح األنام، العلماء

  .  م1991/هـ1414، القاهرة ،ات األزهريةمكتبة الكليّ 

: ، تةريعة اإلسالميّ مقاصد الشّ ، حممد الطاهر بن عاشور التونسيحممد الطاهر بن حممد بن  -75

  .م2004/هـ1425، ة، قطروزارة األوقاف والشؤون اإلسالميّ ، بدون رقم ط، بن اخلوجةحممد احلبيب 

رعية، ة الشّ وعالقتها باألدلّ  ةمقاصد الّشريعة اإلسالميّ حممد بن سعد بن أمحد بن سعد اليويب،  -76

  .م1998/ه1418ياض، رّ ، دار اهلجرة، ال1ط

  :كتب الفتاوى  -ه

أشرف على مجعه   ،مة عبد العزيز بن بازمجموع فتاوى العالّ ، عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  -77

  .وال دار النشر وال مكانه وال تارخيه ،دون رقم طب، حممد بن سعد الشويعر: وطبعه

  .م1985/ه1405ة، دّ ، دار املنارة، ج1، طنطاويفتاوى علي الطّ نطاوي، علي الطّ  -78

: مجع وترتيب، )ا�موعة الثانية( جنة الدائمةفتاوى اللّ  ،ة واإلفتاءائمة للبحوث العلميّ جنة الدّ اللّ   -79

 ،بعة للطّ اإلدارة العامّ  ،ة واإلفتاءرئاسة إدارة البحوث العلميّ ، بدون رقم ط، ويشزاق الدّ أمحد بن عبد الرّ 
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  . ، بدون تاريخ طياضالرّ 

يخ محمد بن صالح جموع فتاوى ورسائل فضيلة الشّ م، حل بن حممد العثيمنيحممد بن صا  -80

، بدون رقم ط، دار الوطن ودار الثريا، بدون ليمانفهد بن ناصر بن إبراهيم السّ : ، مجع وترتيبالعثيمين

  .مكان وال تاريخ ط

طنطا،  ياء،، دار الضّ 1، طرعيةة والفتاوى الشّ المسائل العلميّ ين األلباين، ناصر الدّ   -81

  .م2006/ه1427

  :راجماريخ والتّ التّ  - و

في معرفة أعيان  بيباج المذهّ الدّ ، ين اليعمريإبراهيم بن علي بن حممد، ابن فرحون، برهان الدّ  -82

  .م2005/ه1426اث، القاهرة، ، مكتبة دار الرتّ 2، طورحممد األمحدي أبو النّ : ، تعلماء المذهب

، مطبعة دائرة 1، طهذيبتهذيب التّ العسقالين،  أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر -83

  .هـ1326ظامية، اهلند، املعارف النّ 

حممود حممد : ، تافعية الكبرىطبقات الشّ ، بكيين السّ ين عبد الوهاب بن تقي الدّ تاج الدّ  -84

  .هـ1413باعة، بدون مكان ط، للطّ  هجر، 2، طعبد الفتاح حممد احللوو  الطناحي

حممد أبو : ، تحاةواة على أنباه النّ إنباه الرّ ، علي بن يوسف القفطيين أبو احلسن مجال الدّ  -85

 ،بريوت ،قافيةالقاهرة، ومؤسسة الكتب الثّ بدار الفكر العريب ، 1، طالفضل إبراهيم

  .م1982/هـ1406

دار العلم ، 15، طاألعالم، مشقيركلي الدّ ين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس، الزّ خري الدّ  -86

  .م2002ون مكان ط، ، بدللماليني

، مشقي احلنبليمث الدّ   المي البغداديين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، السَّ زين الدّ  -87

، ياضالرّ  ،مكتبة العبيكان، 1، طمحن بن سليمان العثيمنيعبد الرّ : ، تذيل طبقات الحنابلة

  .م2005/هـ1425

: ، تبالءسير أعالم النّ ، اْمياز الذهيبين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَ مشس الدّ  -88

، بدون مكان ط، سالةمؤسسة الرّ ، 3، طيخ شعيب األرناؤوطجمموعة من احملققني بإشراف الشّ 

  .م1985/هـ1405

فيات تاريخ اإلسالم وو ، ين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثمان بن َقاْمياز الذهيبمشس الدّ  -89

  .م2003، بدون مكان ط، دار الغرب اإلسالمي، 1، طمعروف بشار عّواد: ، تالمشاهير َواألعالم
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وفيات األعيان ، ين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر ابن خلكان الربمكي اإلربليمشس الدّ  -90

  .م1900، بريوت ،دار صادر، بدون رقم ط، اسإحسان عبّ : ، تمانوأنباء أبناء الزّ 

يخ زكريا الشّ : ، تهيبللذّ  ذيل طبقات الحفاظ، وطييين السّ محن بن أيب بكر، جالل الدّ عبد الرّ  -91

  .، بدون مكان وال تاريخ طةدار الكتب العلميّ ، بدون رقم ط، عمريات

جمع الوسائل في شرح ، ين املال اهلروي القاريحممد، أبو احلسن نور الدّ ) سلطان(علي بن   -92

  .، بدون تاريخ طمصر ،رفيةاملطبعة الشّ ، بدون رقم ط، مائلالشّ 

ين ابن يباين اجلزري، عز الدّ ي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشّ عل -93

دار ، 1، طعادل أمحد عبد املوجودو  علي حممد معوض: ، تحابةفي معرفة الصّ  أسد الغابة، األثري

  .م1994/هـ1415، بدون مكان ط، الكتب العلمية

عمرو بن غرامة : ، تتاريخ دمشق، عساكرعلي بن احلسن بن هبة اهللا املعروف بابن  -94

  .م1995/هـ1415، بدون مكان ط، دار الفكر، بدون رقم ط، العمروي

المؤتلف ، ارقطينعمان بن دينار البغدادي الدّ علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النّ   -95

، تبريو  ،دار الغرب اإلسالمي، 1، طموفق بن عبد اهللا بن عبد القادر: ، توالمختلف

  .م1986/هـ1406

، ارمي، الُبسيتحممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدّ   -96

  .م1973/ ه1393، اهلند، ة حبيدر آباد الدكندائرة املعارف العثمانيّ ، 1، طقاتالثّ 

، الكبرىبقات لطّ ا، بابن سعد الّشهريحممد بن سعد بن منيع اهلامشي بالوالء، البصري، البغدادي  -97

  .م1990/هـ1410، بريوت ،ةدار الكتب العلميّ ، 1، طحممد عبد القادر عطا: ت

، ةكية في طبقات المالكيّ ور الزّ شجرة النّ ، حممد بن حممد بن عمر بن علي ابن سامل خملوف  -98

  .م2003/هـ1424ة، لبنان، ، دار الكتب العلميّ 1ط، عبد ا�يد خيايل: عّلق عليه

م لّ سُ ، وبـحاجي خليفة ،بـكاتب جليب الّشهريبد اهللا القسطنطيين العثماين مصطفى بن ع -99

حممود عبد القادر األرناؤوط، بدون رقم ط، مكتبة إرسيكا، : ، تالوصول إلى طبقات الفحول

  .م2010إستانبول، 

  :ة والموسوعاتغة العربيّ معاجم اللّ  -ز

حممد عيون : ، تأساس البالغةهللا، ا خمشري جارأبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزّ  -100

  .م1998/هـ1419، ة، بريوتدار الكتب العلميّ ، 1السود، ط
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، حممد هارون المعبد السّ  :ت، معجم مقاييس الّلغة، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي -101

  .م1979/ه1399بدون رقم ط، دار الفكر، بدون مكان ط، 

رح في غريب الشّ  المصباح المنير، اسموي، أبو العبّ أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احل -102

  .بدون تاريخ ط، بريوت، ةاملكتبة العلميّ ، بدون رقم ط، الكبير

، )موسوعة لغوية حديثة( غةمعجم متن اللّ ، )عضو ا�مع العلمي العريب بدمشق(أمحد رضا  -103

  .م1959/هـ1378، بريوت ،دار مكتبة احلياةبدون رقم ط، 

عامل ، 1، طة المعاصرةغة العربيّ معجم اللّ ، احلميد عمر مبساعدة فريق عملأمحد خمتار عبد  -104

  . م2008/هـ1429ب، بدون مكان ط، الكت

أمحد عبد  :، تةوصحاح العربيّ  غةحاح تاج اللّ الصّ ، إمساعيل بن محاد اجلوهري الفارايب -105

  . م1987/ هـ1407، بريوت ،دار العلم للماليني، 4، طالغفور عطار

صفوان : ، تالمفردات في غريب القرآن، األصفهايناغب الرّ ، الشهري بحممد احلسني بن -106

  .هـ1412 ،بريوت - دمشق ،اميةالدار الشّ و دار القلم ، 1، طعدنان الداودي

حممَّد َسليم : هق علية وعلّ نقله إىل العربيّ ، ةتكملة المعاجم العربيّ ، رينهارت بيرت آن ُدوزِي -107

  .م2000/م1979 ، قافة واإلعالم، العراقزارة الثّ و  ، 1، طاطمجال اخليّ و  يميالنع

يباين اجلزري عادات املبارك بن حممد بن حممد بن حممد ابن عبد الكرمي الشّ ين أبو السّ جمد الدّ  -108

، بدون هاية في غريب الحديث واألثرالنّ ، ناحيحممود حممد الطّ و اوى طاهر أمحد الزّ : ، تابن األثري

  .م1979/هـ1399وت، ة، بري رقم ط، املكتبة العلميّ 

مكتب حتقيق : ت، القاموس المحيط، ين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادىجمد الدّ  -109

 سالة، بريوت،، مؤسسة الرّ 8، طحممد نعيم العرقُسوسي: بإشراف ،سالةاث يف مؤسسة الرّ الرتّ 

  .م2005/هـ1426

دار إحياء ، 1، طعبحممد عوض مر : ، تغةتهذيب اللّ حممد بن أمحد بن األزهري اهلروي،  -110

  .   م2001، بريوت ،اث العريبالرتّ 

من  تاج العروس، رتضى الزَّبيديالشهري مبحمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض،  -111

  . ، بدون مكان وال تاريخ طدار اهلداية، بدون رقم ط، جمموعة من احملققني: ، تجواهر القاموس

، ين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقىفضل، مجال الدّ حممد بن مكرم بن على، أبو ال -112

  . ه1414، دار صادر، بريوت، 3، طلسان العرب
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  :كتب ذات مواضيع متفرقة  -ح

، بدون رقم ط، دار االعتصام، بدون مكان المرأة المسلمة في وجه التحدياتأنور اجلندي،   -113

  .وال تاريخ ط

شر، ، فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النّ 1ط ،عرمشاكل الشّ خالد بن حممد الغامدي،   -114

  .م2015/ه1436ياض، الرّ 

وال دار الّنشر وال مكانه وال  ،، بدون رقم طوصفات الجمال الّسحريةصويف الكوست،   -115

  .تارخيه

وال دار النشر  ،، بدون رقم طالكالم الموشوم في بيان حكم الوشوم، حممد فنخور العبديل -116

  .ه1432وال مكانه، 

 سائل الجامعيةالرّ : ثانًيا

، دار 1، طأحكام تجميل النساء في الشريعة اإلسالميةازدهار بنت حممود بن صابر املدين،  -117

أصل هذا الكتاب رسالة ماجستري تقدمت �ا الباحثة لكلية . م2002/ه1422الفضيلة، الرياض، 

، من 20:29: اعةيف السّ ، 2017- 02- 10، يوم "pdf"، نسخة )قسم الفقه(الرتبية مبكة املكرمة 

  :بكة العنكبوتية، من الصفحة اآلتيةعلى الشّ " املكتبة الوقفية"موقع 

http://waqfeya.com/book.php?bid=3803 

 ،1، طضوابطه وتطبيقاته ريعة اإلسالميةرفع الحرج في الشّ صاحل بن عبد اهللا بن محيد،   -118

مة ه، أصل هذا الكتاب رسالة مقدّ 1403اث اإلسالمي، مكة املكرمة، مركز البحث، العلمي وإحياء الرتّ 

ة ة فرع الفقه واألصول، جبامعة أم القرى، باململكة العربيّ ريعة اإلسالميّ لنيل درجة الدكتوراه، يف الشّ 

  .ةالسعوديّ 

مت هذه قدّ  - ة موازنةسة فقهيّ درا– أحكام شعر اإلنسانعوض بن محيدان بن نافع احلريب،   -119

ة الّشريعة كليّ (سالة لنيل درجة املاجستري، بإشراف ياسني بن ناصر اخلطيب، جبامعة أم القرى الرّ 

جامعة النجاح "، حـَمَّْلُتها من موقع "pdf"نسخة باململكة العربية السعودية، ) ةراسات اإلسالميّ والدّ 

  :، من الصفح اآلتية18:24اعة، ، يف السّ 2015- 11- 18: ة، يوم، على الّشبكة العنكبوتيّ "الوطنية

http://www.riyadhalelm.com/play-10945.html  

، رسالة ماجستري يف أحكام زينة وجه المرأة في الفقه اإلسالمينقاء عماد عبد اهللا ديك،   -120

، )راسات العلياكلية الدّ (جاح مجال أمحد حسن حشاش، جامعة النّ : شريع، إشرافالفقه والتّ 
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، على الّشبكة "جامعة النجاح الوطنية"، حـَمَّْلُتها من موقع "pdf"م، نسخة 2010، )فلسطني(نابلس

  :، من الصفح اآلتية18:24، يف الساعة، 2015- 11- 18: العنكبوتية، يوم

https://scholar.najah.edu/.../regulations_of_womans_makeup_under_jurispr

udence_i 

  المقاالت العلمية: رابًعا

، ة جممع الفقه اإلسالميجملّ : ، جملةالدليل الطبي للمريض في شهر الصيام، حسان مشس باشا -121

  .ةة السعوديّ ة، اململكة العربيّ م، جدّ 1997/ه1418، 10ع 

: ، جملةالحكمة العلمية من تحريم النَّمص والَوشم والتَّفليجالوهاب،  منال جالل عبد -122

  .ه، جدة، اململكة العربية السعودية1403، 33اإلعجاز العلمي، ع 

 مراكز الفتوى، والهيئات العامة، ودور اإلفتاء: خامًسا

 :ماإلسالم اليو  -123

 www.islamtoday.net  

  :اإلسالم سؤال وجواب -124

islamqa.info/ar  

 :دار اإلفتاء األردنية  -125

aliftaa.jo                           

 :دار اإلفتاء الفلسطينية -126

www.darifta.org  

     :دار اإلفتاء املصرية  -127

http://www.dar-alifta.org/ar                    

 :قع إسالم ويبمو  -128

articles.islamweb.net  

 :اهليئة العامة للشؤون اإلسالمية واألوقاف اإلماراتية -129

 www.awqaf.gov.ae  
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 المواقع اإللكترونية: خامًسا

 :ة ألمراض وجراحة اجللدعوديّ ة السّ اجلمعيّ  -130

            ssdds.org  

 :كن األخضرالّر  -131

                       www.grenc.com  

 : املةاملكتبة الشّ  -132

 shamela.ws                                

 :ملتقى أهل احلديث -133

 www.ahlalhdeeth.com                   

 :ياضموقع الرّ  -134

                                                   www.alriyadh.com  

 :      اءخنبة األطبّ  -135

                                     www.elitedoctorsonline.com  
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  المحتوياتفهرس  -7

  فحةالصّ   المحتوى 

  أ  مةمقدّ 

  مصالحقيقة الّشرعية للنَّ : المبحث األول

  12  تعريف النَّمص: المطلب األول

  12  تعريف النَّمص لغةً : الفرع األول

  13  لنَّمص اصطالًحاتعريف ا: الثاينالفرع 

  17  موضع النَّمص: المطلب الثاني

  17  أقوال الفقهاء يف موضع النَّمص: الفرع األول

  19  املناقشة والّرتجيح: الفرع الثاين

  21  مصطلحات ذات صلة بالنَّمص: المطلب الثالث

  21  احلف واحللق والتَّشقري: الفرع األول

  23  ق والتَّشقري والنَّمصالعالقة بني احلف واحلل: الفرع الثاين

  الحقيقة الطبية للنَّمص: المبحث الثاني

  26  وسائل إزالة الشَّعر: المطلب األول

  26  إزالة الشَّعر املؤقتة: الفرع األول

  27  إزالة الشَّعر الدائمة: الفرع الثاين

  29  احلكم الطِّيبِّ والشَّرعي لوسائل إزالة الشَّعر: الفرع الثالث

  33  تَاُتو الحواجب: ثّانيالمطلب ال

  33  تَاُتو احلواجب وأهم أنواعه: الفرع األول
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  34  الفرق بني التَّاتو الدائم، واملؤقت، وتَاتُو شعرة بشعرة: الفرع الثاين

  35  حكم تَاُتو احلواجب: الفرع الثالث

  37  و ملن فقدت شعر حاجبيهااتُ تَّ الحكم : الفرع الرابع

  40  الحواجب مصر العلمي لنفسيالتّ : الثالثّ المطلب 

  40  الّرتكيب الّتشرحيي للحاجب: الفرع األّول

  41  اء يف منص احلواجب من أقوال األطبّ : اينالفرع الثّ 

  الحكم الّشرعي للّنمص : المبحث الثالث

  45  أقوال الفقهاء في النَّمص: المطلب األول

  45  القائلون جبواز النَّمص مطلًقا: لالفرع األوّ 

  46  وجالقائلون جبواز الّنمص بقصد الّتزّين للزّ : اينع الثّ الفر 

  47  الّنمص احملّرم هو املبالغة يف ترقيق احلواجب  القائلون أنّ : الثالفرع الثّ 

  48  القائلون جبواز احلف واحللق وكراهة أو حترمي النَّمص : ابعالفرع الرّ 

  49  القائلون بتحرمي النَّمص مطلًقا: الفرع اخلامس

  53  األدلة الواردة في النَّمص ووجه الّداللة منها: انيلمطلب الثّ ا

  53  أدلة القائلني بالّتحرمي: لالفرع األوّ 

  55   أدلة القائلني باجلواز: اينالثّ  الفرع

  58  المناقشة والّترجيح: المطلب الثالث

  58  املناقشة: الفرع األول 

  62  الّرتجيح: الفرع الثاين 
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