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 اإلىــــداء
 

إلػيي ال يطيب الميؿ إال بشكرؾ، كال يطيب النػيار إال بطاعتؾ، كال يطيب الكقت إال بذكرؾ، كال     
 يطيب المقػاء إال بعػفػكؾ، كال تطيب الجػنة إال برؤيػتؾ فمؾ الحمد كالشػكر.

 .ع ا بو الغمة إلى مف بمػٌػغ الرسالػة كأٌدل األمانة كنصػح األمػة، كرف    
إلى مف كػٌممػو ا بالييبػة كالكقػار، إلى مف عمػٌمني العػطاء دكف انتظار، إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ     

، أسػأؿ ا أف يػمػيػػٌد في عمرؾ لترل ثمػاران قد حاف ًقطافيا بعد طكؿ انتػظار والـدي العـزيزافتػخار 
لى آخر يكـو في حياتي.كستبقػى كمماتؾ نجكمػان أىػتدم بػيا الي  ػكـ كغػدان كا 

إلى مف الجنة تحت أقدامػيا، إلى مػعنى الحب كالحػناف كالعػطاء، إلى بسمة الحياة كبمسـ الجراح،     
 .أمـي الحبيبـةإلى مف كاف دعاؤىػا سػٌر نجػاحي 

 إلى إخكتي كأخكاتي األعزاء: ىبة كصبرم كفضؿ كزينات كيكسؼ.    
في حياتي، إلى مف أخذ بيػدم كسار معي في طريؽ العمـ خػطكة بخػطكة بذرناه  إلى مف رسـ األمؿ    

لى أىمو الكراـ الذيف ساعدكني في احتضاف زوجي الغاليمعػان كحصدناه معػان كسنبقى معػان بإذف المػو  . كا 
 ابنتيَّ الحبيبتيف.

 قى وفـدوى.تُـ إلى ميجػة قمبي كقػرة عيني، إلى فمذة كبػدم ابنػتيَّ الغاليتيف    
لى معٌممي الناس      إلى الذيف ميػٌدكا لي طريؽ العػمـ كالمعرفة، إلى مف بذلكا الجػيكد في تعميمي، كا 

محمد الخير، أسػاتذتي الكراـ في كميػتي الدعػكة كالقرآف بجامعة القػدس، كأخص بالذكر فضيمة الدكتكر 
كؿ في البكالكريكس، األثػر البالػغ في الذم كاف لكمماتػو التشجيعية منذ الفصؿ األمطمق عسَّاف 

كصكلي اليكـ إلى ىذا المكاف، كالذم تػكٌرـ باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة، أسػأؿ ا تعالى أف يجزيػو 
 عني خير الجػزاء.

إلى الطاىرات العفيفػات، إلى كؿ مسمـ كمسممة أىدم ىذا البحث، كأسػأؿ المػو جػىػؿَّ في عػيػبله    
ـى ف  ي عالي سػماه أف يجعؿ في نفكسػيـ قبػكالن.كعػػىػػظيػ

 الباحثـة
وصال عمي حجـير



 

 أ 

 
 
 
 
 
 

 إقـــرار
 

ىذه الرسالػة أنيا قػيػدِّمت لجامعة القػدس، لنيػؿ درجػة الماجستير كأنػيا نتيػجة أبحاثي عدة أيقػٌر أنا م
ـٌ اإلشارة لو حيثػما كرد، كأفَّ ىذه الرسالػة أك أم ج ػػزءو منيا، لػـ ييقػدَّـ لنيػؿ أم الخاصة باستثػناء ما ت

 درجػة عميػا ألم جامعػة أك معػيدو آخػػػر.
 
 
 

 وصال عمـي صبري حـجـيراالسم: 
 

 __________ التوقيـع:
 

 21/5/2016 التاريخ:



 

 ب 

 شـكر وتقـدير

 
ي الظركؼ الحػمد لمػو حػمدان كثيران طيبػان مباركان فيو، الحمد لمػو الذم سبٌػب لي األسباب، كىػيػأ ل    

لىًئف شىكىٍرتيـٍ  إلتماـ ىذه الرسالة، الحػمد لمػو الذم بنعمتػو تتـ الصالحات القائؿ في كتابو العػزيز
ـٍ  ألىًزيدىنَّكي

(1). 
 

فاضؿ محمد مطمؽ عسَّاؼ فمف منطمؽ ىذا التكجيػو الرباني أيقػدِّـ خالص شكرم كتقديرم لمدكتكر ال    
رشػادو كتكجيو، كالذم أعطاني مف كقػتو  الذم تكٌرـ باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة كالذم أكالني كؿ عػكفو كا 
كجيػده كغمرني بفضمو كأغػدؽ عمٌي بنصائحػو القيػٌمة، كالذم لف تيكٌفيو كممات الشكر التي تبعثرت 

منيا في سطكرو قميمةو، كلساف حالي يقكؿ جػزاؾ المػو  حركفيا، كعبػثان أحاكؿ تجميعيا ليخٌط قممي بعضان 
 عني خير الػجزاء كبارؾ المػو فيػؾ.

 
كما أتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى عضكم لجنة المناقشة: الدكتكر الفاضؿ أحمد عبد الجكاد كالدكتكر     

ثرائيا ب آرائيما كنقدىما البنىاء الفاضؿ أيمف عبد الحميد البداريف؛ لمكافقتيما عمى مناقشة ىذه الرسالة كا 
 كتكجيياتيما القٌيمة فجزاكما ا خيران كبارؾ فيكما.

 
، –رغػـ ازدحامو  –كأشكر الدكتكر رياض مشعؿ كالدكتكر بيػاء زقػكت عمى ما أعطياني مف كقتيما   

 كعمى تقديميما لي المعمكمات الطبػية التجميمية المتعمقة بالمكضكع.
 

إلى كٌؿ مف قػٌدـ لي المعكنػة كالمشػكرة كالمساندة في ىذا البحث، سائمة كخاتمة شكرم كتقديرم     
 المكلى عػٌز كجػٌؿ أف يجزييـ عني خير الجػزاء كيتقبؿ منيـ، كالحمد لمػو رب العالميف.

 
 الباحثة:
 وصال عمي حجـير

 

                                                 
 7سكرة إبراىيـ: ( (1



 

 ج 

 ممخص
ـٌ تقسيميا إلى ، نوازل لباس وزينة المرأة المسممة في الفقو اإلسالميتناكلت ىذه الدراسة      كقػد تػ

مقدمػة كتمييد كخمسة فصكؿ كخاتمػة كمسارد، حيث بٌينت تعريؼ النكازؿ لغة كاصطبلحان كبٌينت 
 العبلقة بيف المعنييف كما بٌينت األلفاظ ذات الصمة بمصطمح النكازؿ.

 
شركطو، ثـ عػٌرجت عمى لباس المرأة المسممة فتناكلت تعريؼ الحجاب كبٌينت أدلة مشركعيتو ك      

كما تناكلت نكازؿ لباس المرأة المسممة، كمبس العباءة كالترانشككت كالجاكيت الجكخ كالمعاصـ الممكنة 
كالمزينة بالكريستاؿ كلبس الفيزكف كالبرمكدا تحت العباءات كالجبلبيب، باإلضافة إلى نكازؿ لباسيا 

ريستاؿ، كنكازؿ لباسيا في رجميا عمى رأسيا كالبؼ كالحجاب المكاكب لممكضة كالدبابيس المزينة بالك
كالحذاء المفتكح أك الصندؿ كحذاء الباليو كالحذاء ذم الكعب العالي كالجكارب المحمية كالمشٌبكة 

 كالمزينة.
كقد اشتممت الدراسة عمى زينة المرأة المسممة، فبٌينتيا مف حيث: تعريفيا كحكميا كأدلػة مشركعيتيا     

استعماليا، ثـ تناكلت عػددان مف نكازؿ ىذه الزينػة مثؿ حقف البكتككس  كالحكمة مف مشركعيتيا كضكابط
زالة PRPكالفيمرز كحقف إذابة الدىكف كالكاربككسي ثيرابي كحقف الببلزما الغنية بالصفائح الدمكية ) ( كا 

 الشعر بالميزر كالتشقير كتسمير البشرة التشقير كغيرىا.
ئج مف أىميا: أفَّ لمحجاب الشرعي شركطان يجب أف تتكافر كفي نياية الدراسة تكصمت إلى نتا        

فيو ليؤدم كظيفتو كدكره في ستر المرأة، فيك ليس مجرد ًرداءو يغطييا بؿ ىك جممة مف اآلداب 
كاألخبلؽ التي يجب أف تحافظ عمييا المرأة المسممة لػتػتػمٌيز بيكيتيا كشخصيتيا اإلسبلمية فتككف قدكة 

 ط:لغيرىا كمف ىذه الشرك 
أف يككف فضفاضان ، ك عما تحتو خينان ال يشؼٌ ثأف يككف إال ما استثني، ك  أف يككف ساتران لجميع بدنيا

أاٌل يشبو لباس ، ك أاٌل يككف لباس شيرة، ك أاٌل يككف مطٌيبان مبخران ، ك أاٌل يككف زينة في نفسو، ك غير ضٌيؽ
 أاٌل يشبو لباس الكافرات.، ك الرجؿ

 
ة مباحة لممرأة المسممة تتحمى بما شاءت منيا كلكف ضمف الضكابط باإلضافة إلى أف الزينػ    

 الشرعية المحػٌددة.
أكصي أختي المسممة ثـ ذكرت بعض التكصيات التي خرجت بيا مف ىذه الدراسة كمنيا أنني     

بتقكل ا في دينيا كنفسيا كماليا ككقتيا، كأال تجعؿ مف نفسيا دمية تتبلعب بيا دكر األزياء 
ميؿ، بؿ عمييا أف تعتٌز كتفتخر بدينيا كشخصيتيا اإلسبلمية المتميزة، كأف تحرص عمى التفقو كالتج

 في الديف لتعرؼ حدكد الحبلؿ كالحراـ في لباسيا كزينتيا كسائر حياتيا.
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Abstract  

 

     This studay deals with Muslim women’s clothing and accessories in Islam. 

The whole study is divided into eight parts including: The introduction, 

preface, discussion (5 chapters) and a conclusion. A definition of the terms 

used has been added to clarify the relationship between this terminology 

concerning women’s clothing and Islamic Share’a. Then a detailed discussion 

of Muslim woman’s clothing especially the veil “El-hijab”, its legality and 

conditions, the trenchcoat, the jacket, high heels and the ballet shoes is 

included. 

 

     Moreover, the study talkes about the muslim women’s make-up and beauty 

processes interms of defintion, legality, limitations and the wisdom behind it 

also shads light on processes such as the botox, fillers, face lifting, hair 

colours…etc. 

 

     In addition, the study contains a set of verses from the Quran, prophet 

Mohamad’s teachings and Share’a rules related to the topic of the thesis. The 

researcher follows a descriptive and and analytical approach in her study. She 

takes into consideration rules of scentific research interms of references and 

explanations of terms and odd vocabulary. 

 

     At the end of the study, the researcher draws a number of condusions 

concerning the subject matter, especially the veil “Islamic hijab”. The hijab is 

not only a piece of cloth, but a whole set of manners that a Muslim woman 

should carry with her. It is a code of ethics that distinguishes amuslim woman 

from other women, she shouldset a good example for others not just in 

clothes, but in ethics, too. 

 

     Following the conclusions, the researcher puts forward some 

recommendations and puts in a list all references used in this study. 

 

 

 

 



 

 ه 

 
 بسـ ا الرحمف الرحيـ

 المقدمة:
جدنا بعد العدـ، كباعث العظاـ اليامدة كالرمـ، ك لمنفرد بالقدـ، كمالحمد  مسبغ النِّعـ، كا     

، كسمـكبارؾ عمى المبعكث رحمة لؤلمـ، كعمى آلو كصحبو ا كالمخالؼ بيف الييئات كالشيـ، كصمى 
 أما بعد:

 
يا، فقد اىتـ اإلسبلـ بالمرأة اىتمامان كبيران، ككٌرميا فأعظـ تكريميا، كجعؿ صبلح المجتمع بصبلح     

نصفيا ككرميا كمنحيا كامؿ حقكقيا في كؿ أجياؿ، فمذلؾ كفساده بفسادىا، فيي التي تربي األ
ال مف تكريـ إالمجاالت، كقد كاف مف ىذه الحقكؽ حقيا في حفظ عرضيا كستر جسدىا كما ىذا 

حميو اإلسبلـ ليا، فالمرأة المسممة ىي التي تراعي عكرتيا فتحفظيا كتسترىا، لتستر بذلؾ عرضيا كت
قؿ كالفطرة عنساف السميـ. فسميـ الطر عمييا اإلمكر الفطرية التي في كستر العكرة مف األ .مف اليتؾ

، كما يحصؿ اليكـ مف تخمي النساء عف لباسيف كخركجيف مف بيكتيف توكالذكؽ ىك الذم يستر عكر 
 فطرة السميمة. نما ىك مخالؼ لم، إباسملقصير كالضيؽ كالشفاؼ مف المرتدياتو ارؤكسيف، لكاشفات 

 
ىكاء كالشيكات، كطبع ك تناستو، فسيطرت عمييا األأمتنا اليـك في دينيا، فنسيتو، أصيبت أقد ك      

عمى في أ مـ الغربية تقميدان يف ليا اتباع الشيكات كتقميد األترل الحؽ، بؿ زي  كأع معمى قمبيا فمـ تعد تس
، كمف  -إال مف رحـ ربي  – كما ال يصمحفسقيـ كفجكرىـ كضبلليـ، دكف تفريؽ بيف ما يصمح ليا 

، كبخاصة المباس يءة المسممة لتقميد المرأة الغربية في كؿ شأاندفاع المر  :اىر ىذا التقميدظشد مأ
صيمة، كتتبع الرذيمة كالفاحشة السائدة في خبلقيا الفضيمة كتربيتيا األأكالزينة كالتبرج، لتترؾ بذلؾ 
 ـ اإلسبلـ بمباس المرأة كزينتيا.ف اىتإالمجتمعات الغربية، لذلؾ ف

 
بد مف  مكر الميمة التي تؤثر عمى حياة الفرد كالمجتمع كاف الكلما كاف لباس المرأة كزينتيا مف األ    

ف الكثير يجيمكف ىذه أ، خاصة اكتفاصيمي احكاميأ، لبياف خاصة نكازلو كمستجداتو البحث فيو
بركب الحضارة الغربية كتقميدىا كاالبتعاد عف أحكاـ اإلسبلـ نيـ قد ترككىا ليمحقكا أىـ األحكاـ، بؿ كاأل

 كتعاليمو.
 



 

 و 

 أىمية البحث:

 
ذ اتباع تعاليـ اإلسبلـ ؛إتكمف أىمية البحث في أىمية مكضكعو، فمباس المرأة كزينتيا يعني الكثير    

ىذه التعاليـ  مة اإلسبلمية برمتيا، كالتخمي عفمر يعني صبلح المرأة كبالتالي صبلح األفي ىذا األ
لذلؾ كاف مف األىمية بمكاف البحث في ؛ يعني الفساد كاالنحبلؿ كاتباع الباطؿ كالرذيمة كتفشي الفاحشة

تفاصيؿ لباس المرأة كزينتيا المعاصرة كالمستجدة لبياف المشركع منيا كالممنكع، كمعرفة الحبلؿ كالحراـ 
راج المرأة المسممة مف متاىة الجيؿ بأحكاـ خكذلؾ مف خبلؿ بياف األصؿ الشرعي ليا كبياف حكميا إل

زياء كاأل مكضةالكسائؿ التجميؿ ك  األلبسة كالزينة المعاصرة في صكرىا المختمفة بعد أف أصبحت
 حديث النساء اليـك في الصباح كالمساء. 

 

 : أسباب اختيار الموضوع
 

 سباب كثيرة كدكافع عديدة، منيا:ألقد كاف الختيار ىذا المكضكع      
 أىمية المكضكع كخطكرتو كما سبؽ. أواًل:
حاجة الناس الماسة لمعرفة األحكاـ الشرعية لمحجاب في بعض صكره المعاصرة كمكضتو  ثانيًا:

الجديدة، ككذلؾ الحاجة الماسة لبياف أحكاـ الزينة ككسائميا الحديثة التي راجت بشكؿ كبير 
 العربية.  الببلدفي 

ة الغربية في لباسيا أ، كمحاكاتيا لممر المرأة المسممة األحكاـ التي تخصىـ أب معظـ النساءجيؿ  ثالثًا:
 خبلقيا.أف تخمت عف حجابيا ك أبعد  كزينتيا، ليصبح كاقع المرأة المسممة سيئان 

طبيعة المرأة التي خمقيا ا عمييا، فالمرأة مجبكلة عمى حب المباس مف الثياب كالحرير، كحب  رابعًا:
مر قد يدفع التي تمثؿ طبيعة األنثى، كىذا األ تحضرات التجميؿالزينة مف الحمي كمس

 لى الممنكع لتصؿ حد التبرج كالسفكر.إلى الخركج عف حدكد المشركع إبعضيف 
لبسة الشرعية الحديثة كالمعاصرة في حالة حيرة كارتباؾ حكؿ كثير مف األ بعض النساءكجكد  خامسًا:

 ات العمـ كالكعظ كاإلرشاد.حكؿ ىذه األلبسة خبلؿ حمق ففكثرت أسئمتي
تناكؿ الكتب الفقيية القديمة مكضكع المباس كالزينة متماشية مع ذلؾ الزماف، فكاف ال بٌد مف  سادسًا:

 إعادة صياغة مسائمو بصكرة جديدةو تناسب ىذا العصر كما استجػٌد فيو.
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 : الدراسات السابقة في الموضوع
 

ه في كتب التفسير، كالحديث، ككتب الفقو اإلسبلمي، إف مكضكع لباس المرأة كزينتيا نجد     
التي تناكلت حجاب المرأة  المعاصرة يكجد العديد مف الكتب الفقييةك لى الكتب التربكية، إباإلضافة 

 برز الدراسات التي اطمعت عمييا:أكمف  ،المسممة كشركطو، كما تناكلت مكضكع الزينة كالتبرج
، كأصؿ ىذا الكتاب رسالة ز عمركيبلمية( لمدكتكر محمد عبد العز )المباس كالزينة في الشريعة اإلس .1

دكتكراه تقٌدـ بيا المؤلؼ إلى قسـ أصكؿ الفقو بكمية الشريعة كالقانكف، كقد حصؿ بمكجبيا عمى 
 درجة الدكتكراه.

د الفكزاف كأصؿ ىذا م)الجراحة التجميمية عرض طبي كدراسة فقيية مفصمة( لمدكتكر صالح مح .2
قسـ الفقو بكمية الشريعة بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد  المؤلؼ إلى اتقٌدـ بي ة دكتكراهرسالالكتاب 

 .هعمى درجة الدكتكرا ااإلسبلمية بالرياض، كقد حصؿ بمكجبي
)أحكاـ تجميؿ النساء في الشريعة اإلسبلمية( لمدكتكرة ازدىار بنت محمكد بف صابر المدني،  .3

بيا المؤلفة لكمية التربية بمكة المكرمة كقد حصمت  كأصؿ ىذا الكتاب رسالة ماجستير تقدمت
 عمى درجة الماجستير. ابمكجبي

ديؾ، بحث قيدِّـ لمحصكؿ عمى ال، لنقػاء عماد عبد ا (نة كجو المرأة في الفقو اإلسبلميي)أحكاـ ز  .4
في درجة الماجستير في الفقو كالتشريع كأصكلو بكمية الدراسات العميا في جامعة النجاح الكطنية 

 فمسطيف. -نابمس
إلبراىيـ بف أحمد بف محمد الشطيرم، بحث قيدِّـ لمؤتمر الفقو اإلسبلمي ( )العمميات التجميمية .5

ىػ 1431ربيع الثاني  27-25مد بف سعكد اإلسبلمية خبلؿ الفترة حالثاني المنعقد بجامعة اإلماـ م
 بعنكاف قضايا طبية معاصرة.

ا الحجيبلف، بحث قيدِّـ  ر عبد العزيز بف محمد بف عبد)عمميات تجميؿ الكجو( لؤلستاذ الدكتك  .6
-25مد بف سعكد اإلسبلمية خبلؿ الفترة حلمؤتمر الفقو اإلسبلمي الثاني المنعقد بجامعة اإلماـ م

 ىػ بعنكاف قضايا طبية معاصرة.1431ربيع الثاني  27
حث قيدِّـ لمؤتمر الفقو )أنكاع كضكابط العمميات التجميمية( لمدكتكر أحمد بف عائش المزيني، ب .7

ربيع  27-25مد بف سعكد اإلسبلمية خبلؿ الفترة حاإلسبلمي الثاني المنعقد بجامعة اإلماـ م
 ىػ بعنكاف قضايا طبية معاصرة.1431الثاني 
جد كتابان شامبلن لممسائؿ التي قمت بالبحث فييا في أعمى مكاد البحث لـ ي كمف خبلؿ اٌطبلع    

 ىذا المكضكع.
 



 

 ح 

 ج في كتابة البحث:المني
 
ىما: المنيج الكصفي كالمنيج العممي ىذه منيجيف مف مناىج البحث  يفي دراست لقد اتبعت .1

التحميمي، كذلؾ مف خبلؿ عرض آراء المذاىب الفقيية كآراء العمماء كالفقياء المعاصريف في 
لى إقرب ألراه الصكاب كاأدلتيـ كحجيـ، كمف ثـ الترجيح بينيا فيما أمسائؿ البحث، كبياف 

 الحؽ كتحقيؽ المصمحة كمقاصد الشريعة السمحة.
، كفػقػوو، كلغػةو  إلى رجعت .2 ، كحديثو  ، كتراجػـ، باإلضافة إلىأميات الكتب المعتمدة مف تفسيرو

كعػددو مف المكاقع اإللكتركنية  ،كالبحكث العممية مجمكعة مف الكتب الحديثة كالمعاصرة
عات كاألبحاث كالفتاكل المتعمقة ببعض مسائؿ )اإلنترنت( لبلستفادة مف بعض المكضك 

 الدراسة.
مف أقكاؿ العمماء مف المذاىب الفقيية األربعة كأحيانان أقكاؿ ابف حـز  يما تكٌفر ل عرضت .3

قكاؿ كفتاكل العمماء المعاصريف في المسائؿ التي تضمنتيا الدراسة، مع بياف أدٌلة أالظاىرم، ك 
 الحؽ كالصكاب. راه أقرب إلىتما ييرٌجحػو الدليؿ كما  األقكاؿ ككجو الداللة كمف ثـ ترجيح

المسائؿ التي بحثتيا مف منظكريف،  –عند الحديث عف نكازؿ زينة المرأة  –استعرضت  .4
ابتدأتيما بالمنظكر الطبٌي؛ كذلؾ لمتعريؼ بالمسألة طبيان كالتعرؼ عمى فكائدىا الطبية كآثارىا 

ؾ بالحديث عنيا مف المنظكر الشرعٌي فبٌينت الجانبية كأضرارىا إف كجدت، ثـ أتبعت ذل
َـّ بٌينت حكميا الشرعٌي بناء عمى  األصؿ الذم يمكف أف ينبني عميو الحكـ الشرعي لممسألة ث

 األدلة القكية كما أراه أقرب إلى الحؽ كالصكاب.
لجأت إلى إجراء مقاببلتو شخصيةو مع بعض األطباء التجميمييف المختصيف، كحرصت عند  .5

نازلةو مف نكازؿ الزينة عمى االلتقاء بالطبيب المختص كتكثيؽ ما يصدر عنو مف عرض كؿ 
 معمكمات، رغبة مني في مزيدو مف التحرم خاصةن في ظؿ ندرة المراجع المكتكبة.

 مكانيا في القرآف الكريـ، بذكر اسـ السكرة كرقـ اآليػة. عزكت اآليات القرآنية الكريمة إلى  .6
ذا  خػٌرجت األحاديث النبكية .7 الشريفة الشريفة مف مصادرىا األصمية، كذكرت الحكـ عمييا، كا 

 مكاف تخريجو السابؽ. تكٌرر الحديث أشرت إلى
اعتمدت طريقة التكثيؽ العممي، كىي االبتداء باسـ الشيرة، اسـ المؤلؼ، اسـ الكتاب،  .8

 اكتفيتثـ كؿ مرة يرد فييا اسـ الكتاب، أالصفحة، كبعدىا معمكمات الطباعة، ىذا في /الجزء
طبعتيف  رجعت إلى نيأن نػٌكه إلىأأف  كدأالصفحة. ك /شارة لممؤلؼ، الكتاب، الجزءبعدىا باإل

)النككم، أبك زكريا محي الديف  منككم، األكلى:ل )المجموع شرح الميذب(مختمفتيف مف كتاب 
تحقيؽ محمد نجيب المطيعي، دار إحياء  المجموع شرح الميذب لمشيرازي،بف شرؼ، يحيى 
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ـ( كالثانية: )النككم، أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ، 1995-ىػ1415لتراث العربي، ا
شرت إلى أدار الفكر(. كلمتمييز بينيما  المجموع شرح الّميـّذب مع تكممة السبكي والمطيعي،

المجموع الصفحة( كلمثانية: )النككم، /كالجزء المجموع،النككم، ) األكلى حيث تكررت باآلتي:
 الصفحة(./كالجزء مة السبكي والمطيعي،مع تكم

لى الترجمة عند إشر أكؿ مرة كرد فييا اسـ العمـ، كلـ أعبلـ فترجمت ليـ في نسبة لؤلالأما ب .9
ترجـ ألصحاب المذاىب الفقيية األربعة كال ألـ  نيأن إلى د أف أشيرك أتكرار اسـ العمـ، ك 

 .رضكاف ا عمييـ لمصحابة
قمت بضبط  نيكالكممات الغامضة التي كردت في الدراسة، كما أن ةببٌينت بعض األلفاظ الغري .10

 .تحتاج إلى ضبطاأللفاظ التي 
يا كأىـ التكصيات، ثـ أتبعت ذلؾ يلإبخاتمة ضمنتيا أىـ النتائج التي تكصمت  ةدراسالكختمت  .11

 مسردك مسرد األحاديث النبكية الشريفة، ك ة مسارد تشمؿ: مسرد اآليات القرآنية الكريمة، بعبس
كمسرد المكاقع اإللكتركنية، كمسرد المقاببلت الشخصية، مسرد المصادر كالمراجع، ك األعبلـ، 

 خيران مسرد المحتكيات.أك 
 

 خطة البحث:
 كاآلتي:كمسارد فصكؿ كخاتمة خمسة لى مقدمة كتمييد ك إالدراسة  كقد قٌسمت   
 

لممكضكع كالدراسات السابقة  ىار كقد عرفت فييا بالمكضكع كأىميتو كذكرت فييا أسباب اختيا المقدمة:
 فيو، كالمنيج في كتابتو.

 
: النوازل: معنى النوازل لغًة واصطالحًا والعالقة بين المعنى المغوي والمعنى االصطالحي تمييدال

 والمصطمحات ذات الصمة بمصطمح النوازل.
 كالمعنى االصطبلحي.المبحث األكؿ: معنى النكازؿ لغةن كاصطبلحان كالعبلقة بيف المعنى المغكم     
 المبحث الثاني: المصطمحات ذات الصمة بمصطمح النكازؿ.    

 لباس المرأة المسممة: الحجاب: تعريفو وأدلة مشروعيتو وشروطو.: الفصل األول
 المبحث األول: تعريف الحجاب لغًة واصطالحًا.

 المبحث الثاني: أدلة مشروعية الحجاب.
 الكريـ.المطمب األكؿ: األدلة مف القرآف 

 المطمب الثاني: األدلة مف السنة النبكية الشريفة.
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 الشرعي. المبحث الثالث: شروط المباس  

 .إال ما استثني المطمب األكؿ: الشرط األكؿ: أف يككف ساتران لجميع بدنيا        
 عما تحتو.  خينان ال يشؼٌ ثالمطمب الثاني: الشرط الثاني: أف يككف         
 ب الثالث: الشرط الثالث: أف يككف فضفاضان غير ضٌيؽ.المطم        
 المطمب الرابع: الشرط الرابع: أاٌل يككف زينة في نفسو.         
 المطمب الخامس: الشرط الخامس: أاٌل يككف مطٌيبان مبخران.         
 المطمب السادس: الشرط السادس: أاٌل يككف لباس شيرة.        
 الشرط السابع: أاٌل يشبو لباس الرجؿ. المطمب السابع:        
 المطمب الثامف: الشرط الثامف: أاٌل يشبو لباس الكافرات.        

 
 الفصل الثاني: نوازل لباس المرأة المسممة.

 
 المبحث األول: نوازل لباس جسم المرأة المسممة.

 المطمب األكؿ: لبس العباءة.         
 لمكاكب لممكضة.المطمب الثاني: الجمباب ا         
 المطمب الثالث: الترانشػػككت.         
 المطمب الرابع: الجاكيت الجكخ أك المعطؼ الشتكم.         
 المطمب الخامس: المعاصـ المٌمكنة كالمزينة بالكريستاؿ.         
 البنطاؿك البنطاؿ الممتصؽ بالجسـ المطمب السادس: لبس          

 تحت العباءات كالجبلبيب.القصير                           
 

 المبحث الثاني: نـوازل لباس رأس المرأة المسممة.
 المطمب األكؿ: الحجاب المكاكب لممكضة.         
 المطمب الثاني: الدبابيس المزٌينة بالكريستاؿ.         
 .تسنيـ الشعرالمطمب الثالث:          



 

 ك 

 
 

 ء المرأة المسممة.المبحث الثالث: نوازل لباس نعل أو ِحذا
 المطمب األكؿ: الحذاء المفتكح أك الصندؿ.         
 المطمب الثاني: حػًػذاء الباليػو.         
 المطمب الثالث: الحذاء ذك الكعب العالي.         

 المطمب الرابع: الجكارب المحمية كالمشٌبكة كالمزينة.         
 

يفيا وحكميا وأدلة مشروعيتيا والحكمة من مشروعيتيا الفصل الثالث: زينة المرأة المسممة: تعر 
 وضوابط استعماليا.

 
 المبحث األول: تعريف الزينة لغة واصطالحًا.      

 المطمب األكؿ: تعريؼ الزينة لغةن.         
 المطمب الثاني: تعريؼ الزينة اصطبلحان.               

 
 .ياالمبحث الثاني : حكم الزينة وأدلة مشروعيت    

 المطمب األكؿ: حكـ الزينة.         
 المطمب الثاني: أدلة مشركعية الزينة.        

 
 المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية الزينة وضوابط استعماليا.     

 المطمب األكؿ: الحكمة مف مشركعية الزينة.         
 المطمب الثاني: ضكابط استعماؿ الزينة.        

 الضابط األكؿ: أف تككف الزينة لمزكج.                     
                     .  الضابط الثاني: أاٌل تتعارض الزينة مع نصو شرعيٍّ
 الضابط الثالث: أاٌل يككف في الزينة تشبو بالكافرات.                     
 ييا تشبو بالرجاؿ.الضابط الرابع: أاٌل يككف ف                     
 الضابط الخامس: أاٌل يككف فييا ضرر عمى المرأة.                     
 الضابط السادس: أاٌل يككف فييا إسراؼ كتبذير.                     
 الضابط السابع: أاٌل يككف فييا إضاعة لمكقت.                     



 

 ل 

 ككف فييا تغيير لخمؽ ا.الضابط الثامف: أاٌل ي                     
 الضابط التاسع: أف تككف األدكات المستعممة في الزينة مباحة.                     

 
 

 .الفصل الرابع: من نوازل زينة المرأة : التجميل بالحقن
 

 .(Botox)المبحث األول: حـقن البوتوكس 
 .المطمب األكؿ: البكتككس مف منظكر طبيٌ        
 .المطمب الثاني: البكتككس مف منظكر شرعيٌ        

 
 .المبحث الثاني: حقــن التعبئة الفيـمـرز

 .المطمب األكؿ: حقف التعبئة الفيمرز مف منظكر طبي       
قف التعبئة الفيػمرز مف منظكر شرعيٌ          .المطمب الثاني: حي

 
 .المبحث الثالث: حقـن إذابـة الدىـون

 .المطمب األكؿ: حقف إذابة الدىكف مف منظكر طبيٌ        
 .المطمب الثاني: حقف إذابػػة الدىػػكف مف منظكر شرعيٌ        

 
 .المبحث الرابع: حقن الكاربوكسي ثيرابي

 .الكاربككسي ثيرابي مف منظكر طػبيٌ  المطمب األكؿ:      
 .المطمب الثاني: الكاربككسي ثيرابي مف منظكر شرعيٌ       

 
 .(PRP)المبحث الخامس: حـقـن الـبـالزما الغنية بالصفائح الدموية

 .( مف منػظكر طبػيٌ PRPب األكؿ: حقف الببلزمػا الغنية بالصفائح الدمكية )المطم     
  مف منػظكر شرعٌي. (PRP)المطمب الثاني: حقػف الببلزما الغنية بالصفائح الدمكية     

 



 

 م 

 .يل بوسائل أخرىالفصل الخامس: من نوازل زينة المرأة : التجم
 

 .المبحث األول: إزالـة الشعر بالميـزر
 .المطمب األكؿ: إزالػة الشعر بالميػزر مف منظكر طػبيٌ      
 .رعيٌ المطمب الثاني: إزالػة الشعر بالميػزر مف منظكر ش     

 

 

 .المبحث الثاني: التقِشـير
 .المطمب األكؿ: التقًشػير مف منظكر طػبيٌ      
 .المطمب الثاني: التقًشػير مف منظكر شرعيٌ      

 
 المبحث الثالث: تسمير البشرة.

 .مف منظكر طػبيٌ  تسمير البشرةالمطمب األكؿ:     
 .مف منظكر شرعيٌ  تسمير البشرةالمطمب الثاني:     

 

 

 .المبحث الرابع: التشقير
 .لتشقير مف منظكر طػبيٌ المطمب األكؿ: ا    
 .المطمب الثاني: التشقير مف منظكر شرعيٌ     

 
 :الخاتمة

 .أكالن: أىـ النتائج
 .ثانيان: أىـ التكصيات

 
 المسارد:

 مسرد اآليات القرآنية الكريمة.   
 مسرد األحاديث النبكية الشريفة.   



 

 ن 

 مسرد األعبلـ.   
 مسرد المصادر كالمراجع.   
 مسرد المكاقع اإللكتركنية.   
 مسرد المقاببلت الشخصية.   
 مسرد المحتكيات.   
 
إلتاحة  -حفظو ا-كفي الختاـ فبل يفكتني أف أشكر فضيمة الدكتكر محمد مطمؽ عساؼ      

الفرصة لي لمبحث في ىذا المكضكع، كأسأؿ ا تبارؾ كتعالى أف يبارؾ لنا في أعمارنا كأعمالنا، 
خدمةن لدينو كنصرةن لحبيبو كأف يرزقنا اإلخبلص في القكؿ كالعمؿ كيتقبمو منا، كأف يجعمو في ميزاف 

 حسناتنا يكـ نمقاه، إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو.
                          

  كالحمد  رب العالميف. 
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 التمييد
 

النوازل : معنى النوازل لغًة واصطالحًا والعالقة بين المعنى المغوي والمعنى 
 االصطالحي

 
 والمصطمحات ذات الصمة بمصطمح النوازل

 
 
 ين :حثبويتضمن م
 

نى المغوي والمعنى : معنى النوازل لغًة واصطالحًا والعالقة بين المع األول حثبالم
 االصطالحي
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 التمييد
 :كيتضمف مبحثاف

 : معنى النوازل لغًة واصطالحًا والعالقة بين المعنى المغوي والمعنى االصطالحياألول حثبالم
 

 كالنازلة: ىي المصيبة الشديدة مف شدائد الدىر تنزؿ بالناس.النكازؿ في المغة مفردىا نازلة،    
 .(1)كمف أمثمتيا: الحركب كالسيكؿ كاألكبئة كالفتف كما شابو ذلؾ

 
النكازؿ مف النزكؿ كىك الحمكؿ. يقاؿ: نزؿ ينزؿ نزكالن، كيقاؿ: نزؿ بيـ أمر، فالنازلة بيذا ك    

 (2).يبة فقطالمعنى تيطمؽ عمى كؿ حادثة مستجدة كليس عمى المص

 
نما كرد ذكرىا     أما اصطبلحان فمـ يرد تعريؼ النكازؿ تعريفان دقيقان في كتب الفقياء السابقيف، كا 

 يقكؿ: –رحمو ا _  بدكف تفصيؿ، فالشافعي
 

"كؿ حكـ  أك لرسكلو كجدت عميو داللة فيو أك في غيره مف أحكاـ ا أك رسكلو بأنو حكـ بو 
ـ فييا حكـ النازلة المحكـك فييا إذا كانت كً ، حي ـو كٍ نزلت نازلة ليس فييا نص حي لمعنى مف المعاني، ف

 .(3)في معناىا"
  

                                                 
،  ( ابف منظكر،(1 مادة نزؿ، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ لسان العرب، أبك الفضؿ محمد بف مكـر

 ـ.1999 -ىػ 1419، 3لبناف، ط –العربي، بيركت 
 –ؿ، دار الجيؿ، بيركت  ف زمادة باب النكف مختار الصحاح، الرازم، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر،  -( 2)

باب البلـ فصؿ القاموس المحيط، يركزآبادم، مجد الديف محمد بف يعقكب، الف -ـ.1987 -ىػ 1407لبناف، 
 ـ.1995 -ىػ 1415لبناف،  –ضبط كتكثيؽ يكسؼ الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيركت ، النكف

جميكرية  –تحقيؽ أحمد محمد شاكر، مكتبة دار التراث، القاىرة ، 512الرسالـة، ( الشافعي، محمد بف إدريس، (3
 ـ.1979 -ىػ 1399، 2العربية، طمصر 
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كعبارة الشافعي ىذه تدؿُّ عمى أفَّ ىذا المصطمح يطمؽ عمى كؿ مسألة أك كاقعة؛ كذلؾ ألنو عبَّر  
 د استنباط حكميا.بو مٌرة عف المسألة المحككـ فييا، كمرة أخرل عف المسألة الجديدة التي ييرا

بأنيا: "الفتاكل كالكاقعات،  -رحمو ا -( 1)أما بالنسبة لمفقياء المتأخريف، فقد عرَّفيا ابف عابديف
كىي مسائؿ استنبطيا المجتيدكف المتأخركف لما سيًئمكا عف ذلؾ، كلـ يجدكا فييا ركاية عف أىؿ 

 .(2)المذىب المتقدميف"
ا: "المسائؿ أك المستجدات الطارئة عمى المجتمع بسبب تكسع كعرَّفيا العمماء المعاصركف بأني  

األعماؿ، كتعقُّد المعامبلت، كالتي ال يكجد نص تشريعٌي مباشر، أك اجتياد فقيٌي سابؽ ينطبؽ 
عمييا، كصكرىا متعٌددة، كمتجٌددة، كمختمفة بيف البمداف أك األقاليـ، الختبلؼ العادات كاألعراؼ 

 .(3)المحمية"
النازلة في معجـ لغة الفقياء بأنيا: "المصيبة ليست بفعؿ فاعؿ، كىي الحادثة التي  ككردت     

 .(4)تحتاج لحكـ شرعي"
كمما سبؽ ييبلحظ أف الفقياء اتفقكا عمى ككف النازلة حادثة مستجدة لـ تيعرىؼ مف قبؿ، كلـ     

بياف الحكـ الشرعي إلى يتطرؽ إلييا الفقياء، كتمثؿ األحداث الحيَّة التي يعيشيا الناس كتحتاج 
 فييا.
كىناؾ عبلقة كاضحة بيف المعنى المغكم كالمعنى االصطبلحي فالمعنى المغكم األكؿ لمنازلة        

اس، كعند تأمؿ المعنى االصطبلحي المصيبة الشديدة مف مصائب الدىر تنزؿ بالن ىك أنيا بمعنى
ادث كالكقائع الجديدة عمى المجتيد ككقع درؾ العبلقة بينو كبيف المعنى المغكم، فإفَّ كقع الحك تي 

                                                 
ىػ(: ىك محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف. دمشقي، كاف فقيو الديار 1252-1198( ابف عابديف )(1

ماـ الحنفية في عصره، صاحب "رد المحتار عمى الدر المختار" المشيكر بحاشية ابف عابديف خمس )الشامية، كا 
ىػ( المشيكر أيضان بابف عابديف صاحب "قرة عيكف األخبار" 1306-1244، كابنو محمد عبلء الديف )(مجمدات

 لالذم ىك تكممة لحاشية كالده السابقة الذكر. مف تصانيؼ ابف عابديف األب: "العقكد الدرٌية في تنقيح الفتاك 
الحامدية"، ك "نسمات األسحار عمى شرح المنار" في األصكؿ. ك"حكاشو عمى تفسير البيضاكم"، ك"مجمكعة 

حققو ، 1230/ 1 ،حمية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، عبد الرزاؽ بف حسف بف إبراىيـ)البيطار، سائؿ". ر 
، 2، طدار صادر، بيركت، مف أعضاء مجمع المغة العربية -كنسقو كعمؽ عميو حفيده: محمد بيجة البيطار 

، 15، دار العمـ لممبلييف، ط6/42، األعالمالزركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد، ) (،ـ1993 -ىػ 1413
 ، مكتبة المثنى، بيركت، دار إحياء التراث العربي، بيركت(.9/77، معجم المؤلفين)كحالة، عمر رضا، ، ـ(2002

رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنوير ، بف عبد العزيز أميفبف أميف بف عمر ( ابف عابديف، محمد (2
 ـ.1992 -ىػ 1412، 2لبناف، ط –كت دار الفكر، بير  ،1/169األبصار، 

، 9سبل االستفادة من النوازل والفتاوى والعمل الفقيي في التطبيقات المعاصرة، ، بف مصطفى ( الزحيمي، كىبة(3
 .1دار المكتبي لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، ط

 ـ.1988 -ىػ 1408، 2ف، ط لبنا –، دار النفائس، بيركت 471، معجم لغة الفقياء( قمعو جي، محمد ركاس، (4
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الشدائد عمى عامة الناس مف حيث ككنيا مفاجئة لو، كتتطمب منو أف يبذؿ كسعو كيستفرغ طاقتو 
 الستنباط حكميا، لككنيا لـ يسبؽ فييا نص أك اجتياد.

أما النازلة بالمعنى الثاني فتشمؿ كؿ حادثة مستجدة فيككف معناىا مطابقان لممعنى      
 الصطبلحي.ا
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 المصطمحات ذات الصمة بمصطمح النوازل الثاني: حثبالم
 
إف المتأمؿ في كتب الشريعة اإلسبلمية يجد أف أصحابيا يعٌبركف عف النكازؿ بكممات كألفاظ      

 مرادفة ليا في المعنى، مف أشيرىا:
 
 .(1)اصةمفردىا حادثة، كىذا المصطمح شائع عمى ألسنة األصكلييف كالفقياء خ الحكادث: .1
 .(2)الكقائع: كمفردىا كاقعة، فالكاقعة الداىية، كالكاقعة: النازلة مف صركؼ الدىر .2
القضايا المستجدة: كىذا المصطمح غالبان ما يعٌبر بو الفقياء المعاصركف، كيظير مف المفظ أف  .3

 .(3)المقصكد ىك األمكر الجديدة المستحدثة
: تعالىمف القرآف الكريـ كالسنة المطيرة كقكلو  كمفردىا إجابة، كىذا المفظ مستمد  األجكبة:  .4
اِع ِإَذا َدَعاِن َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي فَِإنِّي َقرِيٌب ُأِجيُب ﴿ فَ ْلَيْسَتِجيُبوْا ِلي َوْليُ ْؤِمُنوْا ِبي َلَعلَُّهْم َدْعَوَة الدَّ

 .(4)يَ ْرُشُدوَن﴾
ردت عدة صيغ لمسؤاؿ في القرآف الكريـ، المسائؿ أك األسئمة: كمفردىا مسألة أك سؤاؿ، كقد ك  .5

كمثؿ: "يسألكنؾ" التي كرد . (5)﴿فَاْسأَُلوْا َأْىَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم اَل تَ ْعَلُموَن﴾: تعالىمثؿ: "فاسألكا" في قكلو 
 .(6)ذكرىا خمس عشرة مرة في القرآف الكريـ كال يخفى أف السؤاؿ في الشرع مطمكب إلزالة الجيؿ

 :(7)دىا فتكل، كقد كرد لفظ الفتكل بجميع صيغيا في القرآف الكريـالفتاكل: كمفر  .6
  يُق َأْفِتَنا ِفي َسْبِع بَ َقَراٍت ِسَمانٍ  ﴿: تعالىفصيغة "أفتنا" كردت في قكلو  . (8)﴾ يُوُسُف أَي َُّها الصِّدِّ
 

                                                 
المممكة  -، دار ابف الجكزم، الدماـ 1/2فقو النوازل دراسة تأصيمية تطبيقية، ( الجيزاني، محمد بف حسيف، (1

 ـ. 2006 -ىػ 1427، 2العربية السعكدية، ط
قىعى.لسان العرب ابف منظكر، (2)  ، مادة كى
 .1/20، فقو النوازل( الجيزاني، (3

 .186سكرة البقرة:  (4)
 .7سكرة األنبياء:  -.  43سكرة النحؿ:  - (5)
 .1/21، فقو النوازلالجيزاني،   (6)
 ـ.2002 -ىػ 1423، 3، ط181أصول الفتوى والقضاء في المذىب المالكي، رياض، محمد،  (7)
 .46( سكرة يكسؼ: (8
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  (1)﴾ ُكنُتْم لِلرُّْؤيَا تَ ْعبُ ُرونَ   يَا أَي َُّها اْلَمألُ َأفْ ُتوِني ِفي ُرْؤيَاَي ِإن ﴿: تعالىكصيغة "أفتكني" في قكلو. 
  ُهْم َأَحًدا ﴿: تعالىكصيغة "تستفت" في قكلو  .(2)﴾ َوال َتْستَ ْفِت ِفيِهم مِّن ْ

  (3)﴾ َوَيْستَ ْفُتوَنَك ِفي النَِّساء ﴿: تعالىكصيغة "يستفتكنؾ" في قكلو. 
  (4)﴾ َناُت َوَلُهُم اْلبَ ُنونَ فَاْستَ ْفِتِهْم أَِلَربَِّك اْلب َ  ﴿: تعالىكصيغة "فاستفتيـ" في قكلو. 
كلفظ الفتاكل عاـ يشمؿ كؿ أنكاع األجكبة الفقيية، بينما يختص لفظ النكازؿ بالكقائع   

 .(5)المستجدَّة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .43( سكرة يكسؼ: (1
 .22( سكرة الكيؼ: (2
 .127( سكرة النساء: (3
 .149: ( سكرة الصافات(4
 .181أصول الفتوى والقضاء في المذىب المالكي، ( رياض، (5
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 :الفصل األول

 لباس المرأة المسممة

 روطو: تعريفو وأدلة مشروعيتو وشالحجاب
 

 .لغًة واصطالحاً  تعريف الحجاب :المبحث األول
 
 .ة الحجابأدلة مشروعي :لمبحث الثانيا

 األدلة من القرآن الكريم. :المطمب األول
 المطمب الثاني: األدلة من السنة النبوية. 

 
 .: شروط الحجابالثالمبحث الث

 .إال ما استثني : أن يكون ساترًا لجميع بدنياالشرط األولالمطمب األول: 
 ال يشف عما تحتو.  خيناً ث: أن يكون الشرط الثانيالثاني:  المطمب
 : أن يكون فضفاضًا غير ضّيق.الشرط الثالث الثالث: المطمب
 . زينة في نفسو يكون : أالّ الشرط الرابع الرابع: المطمب
 . خراً بممطّيبًا أاّل يكون : الشرط الخامسالخامس:  المطمب
 : أاّل يكون لباس شيرة.الشرط السادسالسادس:  المطمب
 : أاّل يشبو لباس الرجل.لسابعالشرط االسابع:  المطمب
 : أاّل يشبو لباس الكافرات.الشرط الثامنالثامن:  المطمب
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 :المبحث األول

 ب لغًة واصطالحاً الحجاتعريف 

 
اإلنساف في أجمؿ صكرة، كزاد مف جمالو كحيسنو فأمره بستر  تعالىلقد خمؽ ا سبحانو ك      

 ا عٌز كجٌؿ بستر ىذه العكرة، فشرع ليا الحجاب. عكرتو، كلمَّا كانت المرأة كميا عكرة أمرىا
 : السِّتر.فالحجاب لغةً     

ٍجبان  بيو حى جىبى الشيء يىٍحجي بىو كىحى  سىتىرهي. :كًحجابان كحجَّ
جَّب: إذا اكتفَّ مف كراء حجاب.  كقد اٍحتجىبى كتحى

 محجكبة: قد سيًترت ًبستر. كامرأة
ابي الجكؼ: ما يحجيبي بيف الفؤاد كس  .(1)ائرهكًحجى

 كالحاجب: البىٌكاب.
بىوي: منعو عف الدخكؿ. جى  كحى

اب، كالجمع حيجيب مثؿ: ًكتاب،  اب: اسـ ما احتيًجب بو، ككؿُّ ما حاؿ بيف شيئيف: ًحجى كاًلحجى
 .(2)كيتيب
ؿ الحجاب في المعاني فقيؿ: العجز حجاب بيف اإلنساف كمراده، كالمعصية حجاب عمً كقد استي      

 .(3)بيف العبد كربو
لمحجاب فيك ليس ببعيد عف المعنى المغكم، فكبلىما بمعنى الستر  المعنى االصطالحيأما      

كلذلؾ فإف الحجاب في االصطبلح الشرعي ىك: "لباس شرعي  سابغ تستتر بو المرأة المسممة ليمنع 
 .(4)الرجاؿ األجانب مف رؤية شيءو مف بدنيا"

                                                 
.لسان العربابف منظكر،  -( (1 جىبى  ، مادة حى

، باب الحاء كالجيـ كالباء معيما، تحقيؽ ميدم العينالفراىيدم، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد،  -     
 المخزكمي إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليبلؿ.

 باب الباء فصؿ الحاء. القاموس المحيط،فيركزآبادم، ال -( (2
 باب الحاء. مختار الصحاح، الرازم،  -      

 –، دار النفائس، عماف 117-116، المباس والزينة في الشريعة اإلسالمية( عمرك، محمد عبد العزيز، (3
 ـ.2009 -ىػ 1429، 1األردف، ط

، مكتبة أضكاء السمؼ، 28، حال المبطمين وتأويل الجاىمينبين انت حجاب المسممة( البرازم، محمد فؤاد، (4
 ـ.1995-ىػ 1416،  1المممكة العربية السعكدية، ط –الرياض 



 

9 

ظ مف ىذا التعريؼ أنو اشترط       ستر كؿ جسـ المرأة حتى الكجو كالكفيف كلـ يقتصر عمى كييبلحى
 العكرة فقط.

     
 
ككرد الحجاب في معجـ لغة الفقياء بأنو: "ما تمبسو المرأة مف الثياب لستر العكرة عف  

 . (1)األجانب"
 تنظيمان دقيقان فكضع ليـ التشريعات التي ـ نظَّـ الحياة االجتماعية لمناسكالمعمكـ أف اإلسبل     

تكفؿ ليـ السعادة كالشعكر بالراحة، كالطمأنينة كاألماف، فالشريعة عندما تيحرِّـ شيئان فإنيا تيحرِّـ معو 
أسبابو كدكاعيو ككسائمو كذلؾ انطبلقان مف القاعدة األصكلية: "درء المفاسد أكلى مف جمب 

 .(2)المنافع"
ـ ليبطؿ ما كاف في الجاىمية كالحجاب في حقيقتو عبارة عف جممة مف اآلداب شرعيا اإلسبل    

مف تبرج، كتعرض لئلثارة، كتحمؿ شائف في صمة الرجاؿ بالنساء، كليفصؿ الحدكد التي تبيف عبلقة 
. كعميو فإف الحجاب ليس مجرد لباس تضعو المرأة لتخفي جسدىا (3)كؿ مف الجنسيف باآلخر

ميقيا كدينيا، فيككف ب  ذلؾ عبادة ككقاية.كزينتيا، بؿ ىك لباس تضعو لتيظًير جماؿ خي
فكـ مف امرأة صانت نفسيا قبؿ أف تصكف حجابيا بآدابو الشرعية فكاف حجابيا صكنان كحفظان      

فَّ آدابو كلـ أٍ سى كأمانان ليا مف أطماع الفاسقيف، ككـ مف أخريات أىىفَّ ىذا الحجاب كأى  ف لو فمـ يصي
النساء غير المحجبات حتى صار  يعممف بيا، فكيفَّ محط أطماع الفاسقيف ليصبحف بذلؾ كسائر

 البعض يتمٌنى لك أنيفَّ لـ يكفَّ محجبات.
فالحجاب أمانة في عنؽ صاحبتو، عمييا أف تحافظ عميو كتصكنو، كتعمؿ بآدابو فبل تتبرج، كال     

تتمايؿ بمشيتيا، كال تخضع بقكليا، كعمييا أف تغض بصرىا، كتحفظ فرجيا، لتحفظ بذلؾ نفسيا 
 ا.ككرامتيا كديني

 
 
 
 

                                                 
 .174معجم لغة الفقياء ،( قمعو جي، (1
ىػ 1411، 1، دار الكتب العممية, ط 87، األشباه والنظائر ( السيكطي، جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر،(2
 م .1990 -
،     طنطا، ط150-149 اإلسالم وقضايا المرأة المعاصرة،( البيي الخكلي، (3 ، 1، دار البشير لمثقافة كالعمـك

 ـ.2000 -ىػ 1420
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 الثاني :  بحثالم

 أدلة مشروعية الحجاب
 ف:مطمبي كيتضمف ىذا المبحث

  األدلة من القرآن الكريم: :المطمب األول
كضعت الشريعة اإلسبلمية التدابير الكقائية لمكافحة الفاحشة قبؿ كقكعيا مثؿ األمر بغض     

رار في البيكت، حتجاب كالقالبصر، كاالستئذاف عند دخكؿ البيكت، كأمرت النساء بالحجاب كاال
، كىذه اآلداب كاألحكاـ جاءت في عدد مف اآليات (1)ال يككف لمشيطاف طريؽ إلفساد النفكس حتى

 منيا:الكريمة، القرآنية 
َو َخِبيٌر ِبَما لِّْلُمْؤِمِنيَن يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِىْم َوَيْحَفُظوا فُ ُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى َلُهْم ِإنَّ اللَّ  ُقل ﴿: تعالىقكلو  -1

وال يُبدين زيَنَتهنَّ إالَّ ما ظهر منها  َوُقل لِّْلُمْؤِمَناِت يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِىنَّ َوَيْحَفْظَن فُ ُروَجُهنَّ َيْصنَ ُعوَن * 
 .(2)﴾يُبدين زينتهنَّ إال لبعولتهنَّ  وليضربن بُخُمرىنَّ على ُجيوبهنَّ وال

)عف الرجاؿ األجانب( مف المسممة كجكب الحجاب عمى المرأة  تدؿ ىذه اآلية عمى وجو الداللة:
 عدة كجكه:

، كاألمر بحفظ الفرج أمر المؤمنيف كالمؤمنات بغض أبصارىـ كحفظ فركجيـ أمر ا تعالى - أ
بو كبما يككف كسيمة إليو، كال شؾ أف مف كسائمو ستر المرأة  بالحجاب؛ ألف كشفيا سبب 

كالمساف يزني، كاليداف تزنياف،  ،فتزنياالحديث:" العيناف  كفي لمنظر إلييا كتأمؿ محاسنيا.
  .(3)ؽ ذلؾ أك يكذبو"كالفرج يصدٌ كالرجبلف تزنياف، 

                                                 
 .118، المباس والزينة في الشريعة اإلسالمية( عمرك، (1
 .31 - 30( سكرة النكر: (2

النٍَّيدمِّ عبد الرحمف بف ميؿٍّ عف أبي  (، باب ما ييركل عف أبي عثماف1/116) مسنده،ركاه ابف راىكيو في  (3)
(، مسند أبي 15/191) مسنده،(، كأحمد في 31، حديث رقـ)رافع، عف أبي ىريرة رضي ا عنو عف النبي 

(، مسند أبي حمزة أنس 16/204) مسنده )البحر الزخار(،(، كالبزار في 9331ىريرة رضي ا عنو، حديث رقـ)
إرواء الغميل في تخريج قاؿ األلباني:"صحيح". )األلباني، محمد ناصر الديف، (. 9341بف مالؾ، حديث رقـ )

 ـ(.1985 –ق 1405، 2، المكتب اإلسبلمي، بيركت ، ط8/36 أحاديث منار السبيل،
 مسند إسحاق بن راىويو،)ابف راىكيو، أبك يعقكب إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد بف إبراىيـ الحنظمي المركزم، 

 ـ(.1991 -ق1412، 1الغفكر عبد الحؽ البمكشي، مكتبة اإليماف، المدينة المنكرة، ط ، تحقيؽ عبد1/116
 مسند اإلمام أحمد بن حنبل،)ابف حنبؿ، أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، 

 ـ(.2001 -ىػ 1421، 1، تحقيؽ شعيب األرنؤكط كعادؿ مرشد كآخركف، مؤسسة الرسالة، ط15/191
مسند البّزار المنشور باسم البحر )البزار، أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ بف خبٌلد بف عبيد ا العتكي، 

، تحقيؽ محفكظ الرحمف زيف ا كعادؿ بف سعد كصبرم عبد الخالؽ الشافعي، مكتبة العمـك 16/204الزخار، 
 (.1كالحكـ، المدينة المنكرة، ط
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بو ألف الكسائؿ ليا  فمما كاف ستر المرأة بالحجاب مف كسائؿ حفظ الفرج كاف ال بٌد مف األمر
 .(1)حكـ المقاصد

 
يدؿ ىذا النص بمنطكقو عمى النيي عف   وال يبدين زينتهنَّ إال ما ظهر منها  تعالى:قكلو  - ب

 إبداء شيءو مف الزينة إال ما استثني.
 
كالزينة ما أدخمتو المرأة عمى بدنيا حتى زانيا كحسنيا في العيكف كالحمي كالثياب كالكحؿ      

 .(2)كالخضاب
الَ وَ الى:يحـر النظر إلييا لقكلو تع فالظاىرة ال يجب سترىا كال ،اف: ظاىرة كباطنةىي قسمك      

َها نَّ ِإالَّ هُ يُ ْبِديَن زِيَنت َ   ؿ:اك كفييا ثبلثة أق َما َظَهَر ِمن ْ
  .أحدىا: أنيا الثياب

 .الثاني: الكحؿ كالخاتـ
 .(3)الثالث: الكجو كالكفاف

 
ة يجب , كالزينة الباطن(5)كالخمخاؿ (4)كأما الباطنة فقاؿ ابف مسعكد: القرط كالقبلدة كالدممج     

 .(6)تعمد النظر إليياجانب كيحـر سترىا عف األ
 
 

                                                 
مؤسسة  ،204 ،تيسيُر عمم أصول الفقوا بف يكسؼ بف عيسى بف يعقكب اليعقكب ، عبد العنزم،  الجديع(  (1

 ـ.1997 -ىػ  1418، لبناف –الرياف لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت 
لنكت ا تفسير الماوردي=أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الماكردم،  ((2

 .لبناف -بيركت  ،د المقصكد بف عبد الرحيـ، دار الكتب العمميةالسيد ابف عب، 4/90 ،والعيون
 سيأتي تفصيؿ الخبلؼ بيف الفقياء في ىذه المسألة عند الحديث عف شركط الحجاب إف شاء ا. (3)
 (.211 معجم لغة الفقياء،الدُّممج: سكار ييحيط بالعضد لمزينة. )قمعو جي، ( (4
ٍمخاؿ:( (5 المطائف في المغة = معجم أسماء )الٌمبابيدم، أحمد بف مصطفى،  رٍِّجؿ.سكار كبير مف فضة لم الخى

 ، دار الفضيمة، القاىرة(.215، األشياء
 .4/90 ،النكت والعيون تفسير الماوردي = الماكردم، - ((6
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب ابف عطية، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تمػٌاـ،  -

لبناف،  –تحقيؽ عبد السبلـ عبد الشافي محمد، دار الكتب العممية، بيركت  ،4/178تفسير ابن عطية(، العزيز )
 .ىػ1422، 1ط
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مير عمى الجيكب،   وليضربن بخمرىنَّ على جيوبهنَّ  قكلو تعالى:  -ج يدؿ عمى كجكب إدناء الخي
مير جمع خمار: كىك ثكبه تغطي بو المرأة رأسيا كالخي
(1). 

. كمكضع الصدر مف الثكب كالجيكب جمع الجيب كىك مكضع القطع مف الدرع كالقميص     
ليسترفى بذلؾ شعكرىفَّ كصدكرىفَّ كأعناقيفَّ  بيفَّ صدكرىفَّ يعني عمى مكاضع جيكبيفَّ كجيك 

كطيفَّ  كقيري
(2). 

 
فى رؤكسيفَّ باألخمرة كىي المقانع سدلنيا مف كراء ظيكرىفَّ النساء في ذلؾ الزماف إذا غىطَّي كقد كاف

يِّ الخمار عمى كتعالى بمى  ؛ فأمر ا سبحانوكالعنؽ كاألذناف ال ستر عمى ذلؾ فيبقى النحر
 .(3)عمى جيبيا فتستر صدرىا، كىيئة ذلؾ أف تضرب المرأة بخمارىا الجيكب

 
ي يَا ِنَساء النَِّبيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد مَِّن النَِّساء ِإِن ات ََّقْيُتنَّ َفال َتْخَضْعَن بِاْلَقْوِل فَ َيْطَمَع الَِّذي فِ  ﴿: تعالىقكلو  -2

َوقَ ْرَن ِفي بُ ُيوِتُكنَّ َوال تَ بَ رَّْجَن تَ بَ رَُّج اْلَجاِىِليَِّة اأُلوَلى َوَأِقْمَن الصَّالَة َوآتِيَن  مَّْعُروفًا * َن قَ ْوالً قَ ْلِبِو َمَرٌض َوقُ لْ 
رَ   .(4)﴾ ُكْم َتْطِهيًراالزََّكاَة َوَأِطْعَن اللََّو َوَرُسوَلُو ِإنََّما يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْىَل اْلبَ ْيِت َويَُطهِّ

 
  :وجو الداللة
عمى كجكب التزاـ المرأة  تبرَّجَن تبرُّج الجاىلية األولىوقرن في بيوتكنَّ وال يدؿ قكلو تعالى:           

أف تمقي ككجكب االبتعاد عف تبرج الجاىمية األكلى كالتي ييقصد بيا: "المسممة بالحجاب 
كيبدك ذلؾ كمو منيا, فذلؾ ىك  ،قبلئدىا كعنقيا كقرطياده ليكارم الخمار عمى رأسيا كال تش

 .(5)"ما أكجب ا تعالى عمييا ستره أف تبدم مف محاسنياأك  رج,التب
 

                                                 
 -ق1408، 2سكريا، ط -، دار الفكر، دمشؽ 122، القاموس الفقيي لغًة واصطالحاً أبك حبيب، سعدم،  ((1

 ـ.1998
الجامع ألحكام ، ف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديفأبك عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر بالقرطبي،  - ((2

براىيـ أطفيش ، تحقيؽ231-12/230 القـرآن،  -ىػ 1384، 2ط دار الكتب المصرية، القاىرة، ،أحمد البردكني كا 
 .ـ1964

معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير البغكم، أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد بف الفراء،  -
 .ىػ1420،  1لبناف، ط -دار إحياء التراث العربي، بيركت، عبد الرزاؽ الميدم ، تحقيؽ3/402 البغوي،

 .231-12/230 الجامع ألحكام القرآن،القرطبي،  ((3
 .33 – 32( سكرة األحزاب: (4
 .4/399، تفسير الماوردي = النكت والعيونالماكردم،   -((5
 .3/636 بغوي،معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير الالبغكم،  -
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َر إلى َأن يُ ْؤَذَن َلُكْم  إاّل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النَِّبيِّ  ﴿ :تعالىآية الحجاب قكلو  -3 طََعاٍم َغي ْ
 َكاَن يُ ْؤِذي النَِّبيَّ يَن ِإنَاُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا فَِإَذا طَِعْمُتْم فَانَتِشُروا َوال ُمْسَتْأِنِسيَن ِلَحِديٍث ِإنَّ َذِلُكمْ نَاِظرِ 

وُىنَّ ِمن َورَاء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم فَ َيْسَتْحِيي ِمنُكْم َواللَُّو ال َيْسَتْحِيي ِمَن اْلَحقِّ َوِإَذا َسأَْلُتُموُىنَّ َمَتاًعا فَاْسأَلُ 
 ُكْم َكاَن ِعنَد اللَِّو َعِظيًماَوقُ ُلوِبِهنَّ َوَما َكاَن َلُكْم َأن تُ ْؤُذوا َرُسوَل اللَِّو َوال َأن تَنِكُحوا َأْزَواَجُو ِمن بَ ْعِدِه أَبًَدا ِإنَّ َذلِ 

﴾(1). 
  

  وجو الداللة:
أنو ال يجكز لمرجاؿ عمى  متاعًا فاسألوىنَّ من وراء حجاب وإذا سألتموىنَّ عالى: يدؿ قكلو ت      

األجانب أف يركا شيئان مف النساء األجنبيات، فمك جاز ذلؾ لما أمرىـ أف يسألكا النساء مف كراء 
 حجاب.

 
رىـ مرف كسائر النساء بالحجاب عف أبصار الرجاؿ كأمر الرجاؿ بغض أبصاأي  فنساء النبي     

 عف النساء.
 
 :، منياؿاأقك  كفي سبب الحجاب    
 كىي صعيد (2)كف يخرجف بالميؿ إلى المباضع أف أزكاج النبي "عف عائشة رضي ا عنيا  .1

 ،فمـ يكف يفعؿ ،: احجب نساءؾ يا رسكؿ اككاف عمر يقكؿ لمنبي  ،(4)يتبرزف فيو (3)أفيح
امرأة طكيمة فناداىا بصكتو األعمى: قد عرفناؾ يا  ككانت ،فخرجت سكدة بنت زمعة ليمة مف الميالي

 .(5)"حرصان أف ينزؿ الحجاب قالت: فأنزؿ ا تعالى الحجاب، سكدة
 

                                                 
 .53( سكرة األحزاب: (1
. ع مكاضع خارج المدينة كىك مقتضى قكلو في الحديث كىك صعيد أفيحضابع كىذه المبضع( جمع مباض)الم( (2

 (.4/1709 صحيح مسمم،)مسمـ، 
 (.4/1709 صحيح مسمم،. )مسمـ، صعيد أفيح أم أرض متسعة (3)
 (.4/1709 صحيح مسمم،ـ، . )مسمأم أردف الخركج لقضاء الحاجة تبرزف: (4)
 صحيحو،في  (، كمسمـ146(، باب خركج النساء إلى البراز، حديث رقـ)1/41) صحيحو، ( ركاه البخارم في(5
 (.2170(، باب إباحة الخركج لمنساء لقضاء الحاجة، حديث رقـ)4/1709)

بف ناصر الناصر، دار  تحقيؽ محمد زىير، 1/41، صحيح البخاري)البخارم، أبك عبد ا محمد بف إسماعيؿ، 
 .ىػ(1422، 1طكؽ النجاة، ط

، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، 4/1709، صحيح مسمم)مسمـ، أبك الحسيف مسمـ بف حٌجاج القشيرم النيسابكرم، 
  دار إحياء التراث العربي، بيركت(.
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, فمر عمر (2)في قعب (1)حيسان  كنت آكؿ مع رسكؿ ا "عف عائشة رضي ا عنيا قالت:  .2
 :فقاؿ عمر ،فأصابت إصبعو إصبعي ،فأكؿ ،فدعاه

 
،  .(3)"فنزلت آيات الحجاب ف.عي ما رأتكفٌ  فٌ لك أيطىاعي فيك حسِّ

 
َْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِنيَن يُْدنِيَن َعَلْيِهنَّ ِمن َجالبِيِبِهنَّ َذِلكَ  ﴿: تعالىقكلو  -4  يَا أَي َُّها النَِّبيُّ ُقل ألِّ

 .(4)﴾ َأْدَنى َأن يُ ْعَرْفَن َفال يُ ْؤَذْيَن وََكاَن اللَُّو َغُفورًا رَِّحيًما
 

  وجو الداللة:
بتبميغ زكجاتو كبناتو كنساء المؤمنيف بإرخاء الستر عمييف  النبي  سبحانو كتعالى يأمر ا     

 كقد اختمؼ أىؿ التأكيؿ في معنى الجمباب:كىك الجمباب،  شرعٌي:كتغطيتيف بالحجاب ال
 فقيؿ ىك القناع. -
 كقيؿ ىك كؿ ما تستتر بو المرأة. -
 .عدا الكجو كالكفيف سدساتر لجميع الجالرداء الكقيؿ ىك  -

       

                                                 
: خٍمطي األىًقط بالٌتمر( (1  .مادة حيس( العين،. )الفراىيدم، الحيسي
 .مادة قعب( العين،)الفراىيدم،  : القدىحي الغىميظي.القىٍعبي ( (2
(، باب قكلو تعالى:" يأييا الذيف آمنكا ال تدخمكا بيكت النبي"، حديث 10/224، )السنن الكبرىركاه النسائي في  ((3

(. قاؿ 2947(، باب مف اسمو إبراىيـ، حديث رقـ )3/212) المعجم األوسط،(، كالطبراني في 5/113رقـ)
، سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء من فقييا وفوائدىا: "إسناده جيد". )األلباني، محمد ناصر الديف، األلباني

 (.1، مكتبة المعارؼ، الرياض، ط7/420
، تحقيؽ طارؽ بف عكض ا بف محمد 3/212 المعجم األوسط،سميماف بف أحمد بف أيكب، أبك القاسـ )الطبراني، 

 .(القاىرة -دار الحرميف  ،كعبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني
تحقيؽ حسف عبد المنعـ شمبي،  السنن الكبرى،النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني، )

 .(ـ2001 -ىػ  1421، 1لبناف، ط –مؤسسة الرسالة، بيركت 
 .59( سكرة األحزاب: (4
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بيا.  ربصة تي دنيا ًإالَّ عيفه كاحمأة حتَّى ال يظير مر أىٍف تىٍمًكيو ال يؿ:فىق كما اختمفكا في صكرة اإلدناء
ق بيفذىًلؾى أى يؿ: كى تىشيدَّهي،  ٍف تىٍمًكيىوي فكؽ الجى ف ظيرت عي ،نؼتىٍعًطفيوي عمى األى  َـّ ثكى ري تيسوي كنَّ اىا لنكاً 

د قرى ك الصَّ ـى الكجو. كى  .(1)اتيغىطِّي نصؼ كجيييؿ: معظى
التيمة كالريبة، كيحمييا مف أذل  يك أدب حسف يبعد المرأة عف مظافٌ كأيان كاف المقصكد ف     

الفساؽ، كيميز الحرائر عف اإلماء كما كاف في الماضي، ككاف ا كما يزاؿ كاسع المغفرة لما سمؼ 
 ظيـ الرحمة بعباده، مف إىماؿ التستر، ع

ككشؼ  ات في الجاىمية التبذؿ في الستر،حيث أرشدىـ إلى ىذا األدب الرفيع فقد كانت عادة العربي
 .(2)الصكف كالستر المناسبب التبرج مكاطف الزينة، فبدؿ اإلسبلـي 

 
ا اآليات الثبلث األكلى آداب الحجاب التي يجب أف تمتـز بيا المؤمنة، أم أف فيكيبلحظ       

كبناتو ألنيف  اآلية الرابعة ففييا األمر الصريح بارتداء الحجاب، كقد بدأت اآلية بنساء النبي 
، بؿ ىك القدكة كاألسكة لسائر النساء، ثـ بينت اآلية الكريمة أف األمر بالحجاب ال يقتصر عمييفٌ 

 لسائر النساء ليصبحف بذلؾ ميكمفاتو بالحجاب تكميفان شرعيان كاضحان كصريحان.
 

                                                 
 ينظر: ((1
، ع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(جامابف جرير الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم،  -
 ـ.2000ىػ _1420 ،1ط تحقيؽ أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة،، 20/324
 .4/423 ،النكت والعيون تفسير الماوردي =الماكردم،  -
، دار ، 3/560 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد،  -

 . ىػ1407، 3لبناف، ط –بيركت  الكتاب العربي،
 .14/243 الجامع ألحكام القرآن،القرطبي،  -
 ىػ. 1422، 1ط، دار الفكر، دمشؽ ،3/2087 التفسير الوسيط،كىبة بف مصطفى، ، الزحيمي ((2
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 :األدلة من السنة النبوية :المطمب الثاني
 كردت أحاديث نبكية كثيرة تبيف فرضية الحجاب، منيا: 

 
يصمي الفجر فيشيد معو نساء مف  لقد كاف رسكؿ ا " :قالترضي ا عنيا عائشة  عف  -1

 .(3)"ثـ يرجعف إلى بيكتيف ما يعرفيف أحد (2)في مركطيفٌ  (1)عاتفِّ مى تى المؤمنات مي 
 الداللة:وجو 
النساء كف إذا شيدف صبلة الفجر في المسجد  فيدؿ قكؿ السيدة عائشة رضي ا عنيا عمى أ  

ليف إذا شيدف العيديف  كثيابيف فكؽ دركعيف كخمرىف، كىذا نظير أمر النبي  غطيف رؤكسيف
 .(4)بالجمباب

 
ركف كأكرميا عند ا لقالحجاب كالتستر مف عادة نساء الصحابة الذيف ىـ خير افإذا كاف       

جب عمينا أف نقتدم بيـ كنتأسى بأفعاليـ لنناؿ رضى ىا أخبلقان، كأكمميا إيمانان، ك عٌز كجٌؿ كأعبل
 ا سبحانو كتعالى الذم كعدنا بو في قكلو:

   َابُِقوَن األوَُّلون ُهْم َوَرُضوا َعْنُو َوَأَعدَّ َلُهْم  ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألْنَصاِر َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُىْم بِِإْحَسانٍ  َوالسَّ َرِضَي اللَُّو َعن ْ
 .(5) َجنَّاٍت َتْجِري َتْحتَ َها األنْ َهاُر َخاِلِديَن ِفيَها أَبًَدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 

 
 

                                                 
مؿ ًبًو جسده، ك حً متى عات أىم: مي مفٌ تم ((1 تَّى ييجى ي الثٍَّكب عمى رىأسو ثَـّ أىف يمقً  قيؿ:فات، كالتمفع ًبالثٍَّكًب أىف يٍشتىمؿ ًبًو حى

ٍرأىة أىم: تمتحؼ ًبًو فيغيبيا، ك ، ك الى يككف االلتفاع إالَّ بتغطية الرٍَّأسكقيؿ: يمتؼ ًبًو،   قيؿ:المفاع: الثٍَّكب تمتفع ًبًو اٍلمى
 ُعمدةالعيني، بدر الديف أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابي،  ).الممحفة أىك الكساء

 لسان العرب،(. )ابف منظكر، لبناف –، دار إحياء التراث العربي، بيركت  4/89 ،القاري شرح صحيح البخاري
 مادة لفع(. القاموس المحيط،الفيركزآبادم، مادة لفع كمادة نجؼ( )

كطيفَّ  ((2 قيؿ: يككف المرط كسى  كىكرط، المركط جمع مً  :ميري ز ممحفة يتزر بيىا. كىالجمع أمراط كمركط، كى اء مف خى
ًفيؼ مربع، كف النِّسىاء ًفي ذىًلؾ الزَّمىاف يتزرف ًبًو كيمتفعف أىك صكؼ أىك كتَّاف، ًقيؽ خى )  .كقيؿ ىيكى كسىاء صكؼ رى

 لسان العرب،مادة مرط( )ابف منظكر،  ،العينالفراىيدم،  (.) 4/89، عمدة القاري شرح صحيح البخاريالعيني، 
 مادة مرط(.

 (.372(، باب في كـ تصمي المرأة في الثياب، حديث رقـ)1/84) حيحو،صركاه البخارم في  ((3
، 2/416فتح الباري شرح صحيح البخاري،زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسف، ابف رجب، ( (4

 ـ.1996 –ق 1417، 1، طالمدينة النبكية ،مكتبة الغرباء األثرية تحقيؽ محمكد المقصكد كآخركف،
 .100بة: ( سكرة التك (5
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وليضربن بخمرىن  ء المياجرات األكؿ لما أنزؿ ايرحـ ا نسا "عف عائشة رضي ا عنيا قالت: -2

 .(2) " (1)فاختمرف بياشققف أكثؼ مركطيف  وبهنجيعلى 

 وجو الداللة:

يدؿ قكؿ السيدة عائشة رضي ا عنيا عمى أف نساء الصحابة فيمف المقصكد مف اآلية فالتزمف 
 بو دكف إنكارو أك تسكيؼ.

 

لما أمر بإخراج النساء إلى مصمى العيد قمف: يا رسكؿ ا إحدانا ال يككف ليا  أف النبي   -3
  .(3)مف جمبابيا" :" لتمبسيا أختيا جمباب فقاؿ النبي 

 
 

 وجو الداللة:
عمى أف المعتاد عند نساء الصحابة أف ال تخرج المرأة إال بجمباب، كأنيا عند  الحديث يدؿ     

، حينما أمرىف لرسكؿ ا  ىذا المانع -رضي ا عنيف-عدمو ال يمكف أف تخرج، كلذلؾ ذكرف 
حؿ  بأف تمبسيا أختيا مف جمبابيا، كلـ يأذف ليف ال النبي ليٌف بيف ٌمى العيد، فبالخركج إلى مص

 بالخركج بغير جمباب، مع أف الخركج إلى مصٌمى العيد مشركع مأمكر بو لمرجاؿ كالنساء، فإذا كاف
مكر بو فكيؼ يرخص ليف في غير لـ يأذف ليف بالخركج بغير جمباب فيما ىك مأ رسكؿ ا 

 ذلؾ؟! 
 
 
 
 
 

                                                 
 عمدة القاري شرح صحيح البخاري،) العيني،  يا.نفىاختمٍرف بيا أىم: غطيف كجكىيف بالمركط الًَّتي شقق ((1
19/92 .) 
 (.8574(، باب )كليضربف بخمرىف عمى جيكبيف(، حديث رقـ )6/109) صحيحو،ركاه البخارم في  (2)
 (.890النساء في العيديف، حديث رقـ)(، باب ذكر إباحة خركج  2/606ركاه مسمـ في صحيحو، ) ((3
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 :لثالمبحث الثا

 شروط الحجاب الشرعي
 
لباس المرأة كحجابيا الذم  تيبيِّفلاديث النبكية الشريفة جاءت اآليات القرآنية الكريمة كاألح لقد      

ترتديو عند خركجيا مف بيتيا، إذ كجب عمييا أف تستر جميع بدنيا، كأال تيظير شيئان مف زينتيا 
 دت، كقد كضعت الشريعة اإلسبلمية شركطان عدة ليذا الحجاب ىي:باستثناء كجييا ككىٌفٍييا إف أرا

 أف يككف ساتران لجميع بدنيا إال ما استثني. .1
 أف يككف ثخينان ال يشؼُّ عما تحتو. .2
 أف يككف فضفاضان غير ضيؽ. .3
 زينة في نفسو. يككف أالٌ  .4
 مطٌيبان مبخران. يككف أالٌ  .5
 لباس شيرة. يككف أالٌ  .6
  يشبو لباس الرجاؿ.الٌ أ .7
 .(1) ييشبو لباس الكافراتالٌ أ .8

 
عممان أف الشركط الثبلثة األخيرة ال تشترط لمباس المرأة إذا خرجت مف بيتيا فحسب، بؿ      

فيحـر عمييا أف تمبس لباس شيرة أك لباس الكافرات أك لباسان شبييان  تشترط لمباسيا داخؿ بيتيا أيضان 
 بمباس الرجاؿ.

نيا شرطان مف شركط مانية مطالب بحيث يتناكؿ كؿ مطمبو مثإلى  المبحثىذا كقد تـ تقسيـ      
 :تيالحجاب كاآل

 
 
 

                                                 
دراسة تحميمية عن الحجاب وفق أصح وأقوى األدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة حمدم، نبيؿ،  -( (1

 -ىػ 1411جميكرية مصر العربية،  – اإلسكندرية، دار اإليماف،  21 -16 وأصحاب المذاىب والعمماء،
 ـ.1991

المممكة   –، مكتبة أضكاء السمؼ، الرياض 216 -16، الحجاب اإلسالميشروط البرازم، محمد فؤاد،  -   
 ـ.2000 -ىػ 1420، 2العربية السعكدية، ط

، مؤسسة 130-129، المرأة المسممة بين الشريعة اإلسالمية واألضاليل الغربيةالقصير، ًفدىل عبد الرٌزاؽ،  -   
 ـ.1999 -ىػ 1420، 1لبناف، ط –الرياف، بيركت 
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 الشرط األول: أن يكون ساترًا لجميع بدنيا إال ما استثني: المطمب األول:
 
لما كاف الغرض مف الحجاب ستر المرأة التي ىي مصدر الفتنة كالتعمؽ كاإلغراء، كاف لزامان      

حماية ليا مف األكغاد كصيانة لممجتمع  (1)يستر عكرتيا كميا أف يككف أىـ شرط مف شركطو أف
 مف الرذيمة كالفساد.

     
كقد أجمع أئمة اإلسبلـ عمى أف ماعدا الكجو كالكفيف مف جسد المرأة يجب ستره بالحجاب      

السابغ الساتر ألنو عكرة، كاختمفكا في الكجو كالكفيف كقد كاف ىذا االختبلؼ منذ عيد الصحابة 
القكؿ بكجكب ستر المرأة لكجييا ككفييا كذىب فريؽ إلى التابعيف رضكاف ا عمييـ، فذىب فريؽ ك 

جكاز كشفيما، كلكؿ فريؽ أدلتو القكية التي احتجَّ بيا، كلما كانت األدلة كثيرة كعديدة إلى آخر 
ذكر أقكاؿ كالخبلؼ في المسألة طكيبلن، كاف ال بد مف اإليجاز فييا، كلذلؾ فستكتفي الباحثة ب

إف  –الفقياء كذكر بعض األدلة لكؿ فريؽ، كمف ثـ ترٌجح ما تراه أقرب لمصكاب مع ذكر السبب 
 .-شاء ا

 

                                                 
 -21لناصر الديف األلباني مختصر كتاب جمباب المرأة المسممة في الكتاب والسنة، ة، حساـ الديف، عفان -((1
 ـ.2000 -ىػ 1421، 1فمسطيف، ط –، مكتبة دنديس، الخميؿ 58
 .122-13، شروط الحجاب اإلسالميالبرازم،  -   
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 أواًل: القائمون بوجوب ستر الوجو والكفين:
 أف جميع بدف المرأة عكرة حتى ظفرىا.إلى  (2)الحنابمةبعض ك  (1)الشافعيةالمتأخركف مف  ذىب     

 ، (3)عدد مف العمماء منيـ: عبد العزيز بف بازكيأخذ بيذا الرأم 
بكجكب تغطية  كمف المعاصريف المناديف، في كتابو الشيير: "الحجاب" (4)كأبك األعمى المكدكدم

 .(1)كؿ فتاة تؤمف با"إلى ، الذم أصدر في ذلؾ رسالة "(5)سعيد رمضاف البكطيمحمد  الكجو

                                                 

، تحقيؽ محمد 3/172 شيرازي،المجموع شرح الميذب لم النككم، أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ، - (1)
 ـ.1995 -ىػ 1415نجيب المطيعي، دار إحياء التراث العربي، 

نياية المحتاج الرممي، شمس الديف محمد بف أبي العباس أحمد بف حمزة بف شياب الديف الرممي المنكفي،  -    
 ـ.2003 -ىػ 1424، 3لبناف، ط –، دار الكتب العممية، بيركت 2/7 إلى شرح المنياج،

، دار 1/453، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفعبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف،  المرداكم، -((2
المبدع في شرح برىاف الديف، إبراىيـ بف محمد بف عبد ا بف محمد بف مفمح ،  -   .2إحياء التراث العربي، ط

 ـ.1997 -ىػ  1418،  1لبناف، ط  -، دار الكتب العممية، بيركت 6/90، المقنع
، تحقيؽ محمد شرؼ الديف 185 -2/183، المغني ويميو الشرح الكبيرابف قدامة، ابف قدامة المقدسي،  -   

 ـ.1996 -ىػ 1416، 1جميكرية مصر العربية، ط –خٌطاب، كالسيد محمد السيد، دار الحديث، القاىرة 
بف عبد ا بف االعزيز بف عبد ا بف عبد الرحمف بف محمد  : ىك عبدق(1420 – 1330)عبد العزيز بف باز (3)

، حفظ القرآف الكريـ قبؿ سف البمكغ، ثـ جدَّ في طمب العمـ، الـز البحث كالتدريس ليؿ بصره باز، كاف بصيران ثـ فقد
، مف مؤلفاتو:  "إقامة البراىيف نيار كلـ تشغمو المناصب عف ذلؾ مما جعمو يزداد بصيرة كرسكخان في كثير مف العمـك

عمى حكـ مف استغاث بغير ا أك صٌدؽ الكينة كالعٌرافيف"، ك"اإلماـ محمد بف عبد الكىاب: دعكتو كسيرتو"، ك"بياف 
معنى كممة ال إلو إال ا"، ك"نقد القكمية العربية عمى ضكء اإلسبلـ كالكاقع"، كغير ذلؾ. )مسيرة عطاء، المكقع 

 (www.binbaz.orgالرسمي البف باز، 
لد بمدينة أكرنؾ أباد في كالية حيدر ، ـ(: ىك أبك األعمى المكدكدم 1979-1903) أبك األعمى المكدكدم ((4 كي

درس عمى أبيو المغة العربية كالقرآف كالحديث كالفقو، بدأ  أباد باليند مف أسرة فاضمة اشتيرت بالديف كالفضؿ كالعمـ.
، أسس الجماعة اإلسبلمية في اليند كقادىا ثبلثيف "جماف القرآفتر " المكدكدم العمؿ في الصحافة كأصدر مجمة

أيسقط ثـ كحيكـ عميو باإلعداـ ـ 1953عاـ عتقؿ المكدكدم ا عامان ثـ اعتزؿ اإلمارة ألسباب صحية كتفرغ لمكتابة.
 .غيرىاب" ك ك"الجياد في سبيؿ ا"، ك "الحجا، ك"ديف الحؽ" : "الجياد في اإلسبلـ"،مؤلفاتو مف ـ.1955 عاـعنو 

أبك األعمى المكدكدم حياتو كفكره العقدم حمد بف صادؽ الجماؿ  –مكقع المعرفة {
{(www.marefa.org/indx.php) 

كلد البكطي في قرية "جميكا" التابعة لجزيرة ابف عمر  :ـ(2013 –ـ 1929) محمد سعيد رمضاف البكطي ((5
ـ. أتـٌ دراستو في معيد التكجيو اإلسبلمي عند 1933المعركفة بجزيرة بكطاف، ىاجر مع كالده إلى دمشؽ عاـ 

ـ، ثـ حصؿ عمى دبمـك 1955الشيخ حسف حبنكة، حصؿ عمى اإلجازة في الشريعة مف كمية الشريعة باألزىر عاـ 
ػٌيف معيدان في كمية الشريعة يعتبر البكطي مف المرجعيات 1956التربية مف كمية المغة العربية في األزىر عاـ  ـ. عي

البكطي أكثر مف ستيف كتابان في عمـك الشريعة كاآلداب  أٌلؼ ،ية اليامة عمى مستكل العالـ اإلسبلميالدين
 =اإلسبلـ كالعصر تحديات كآفاؽ"كالفمسفة كاالجتماع كمشكبلت الحضارة، منيا: "مف ركائع القرآف"، ك = =كالتصٌكؼ
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 :ثانيًا: القائمون بجواز كشف الوجو والكفين

، (5)الحنابمةك  ،(4)الشافعية كالمتقدميف مف ،(3)كالمالكية ،(2)ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية     
 أف الكجو كالكفيف ليسا بعكرة ألنيما مما جرت العادة بكشفو.إلى  (6)كالظاىرية

ارزة ذلؾ في حالة تثير الفتنة بأف تككف المرأة مزينة، أك ب يككف أالٌ كاشترطكا لجكاز كشفيا      
 .(7)الجماؿ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                               

أصبحت مكانة البكطي في العالـ اإلسبلمي ( 2013-2011ك"مف الفكر كالقمب" كغيرىا. في فترة أحداث سكريا )=
عاـ  مثاران لمجدؿ كالخبلؼ بسبب مكاقفو الرافضة لمثكرة السكرية، كدعمو لنظاـ بشار األسد انتيت بتعرضو لبلغتياؿ

 (.ar.wikipedia.org/wiki)مكقع محمد سعيد رمضاف البكطي،    .رحمو ا تعالى ـ2013
سمسمة رسائؿ ترشيد الصحكة  ،14 بين القول ببدعيتو .. والقول بوجوبو، النقاب لممرأة، القرضاكم، يكسؼ ((1
 ـ.1996 -ىػ 1416، 1جميكرية مصر العربية، ط –(، مكتبة كىبة، القاىرة 3)

، تحقيؽ عمي محمد 6/492 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الكاساني، عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد،  ((2
 ـ.1997 -ىػ 1418، 1لبناف، ط –كجكد، دار الكتب العممية، بيركت معٌكض، كعادؿ أحمد عبد الم

، مواىب الجميل في شرح مختصر الحطاب الرُّعيني، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف محمد بف عبد الرحمف ((3
 ـ.1992 -ىػ 1412، 3، دار الفكر، ط 1/499 ،خميل

 .3/172، المجمـوعالنككم،  -((4
 .2/7 تاج إلى شرح المنياج،نياية المحالرممي،  -  
 .1/453، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداكم،  - ((5
 .185-2/183، المـغنيابف قدامة،  -    
، أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي،  ((6  –، دار الفكر، بيركت 2/253، المحّمى باآلثارابف حـز

 .لبناف
 .2/7 إلى شرح المنياج، نياية المحتاجالرممي،  (7) 
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في كتابو "حجاب المرأة  (1)األلباني ماء العصر الحديث منيـقد أخذ بيذا الرأم كثير مف عمك       
كجميكر عمماء األزىر في مصر كعمماء الزيتكنة  (2)المسممة في الكتاب كالسنة"، كيكسؼ القرضاكم

 .(3)كغيرىا كتركيا كاليند افباكست مف عمماء ف في المغرب، كغير ذلؾفي تكنس، كالقركيي
 

 أدلَّة القائمين بوجوب ستر الوجو والكفين:
 استدؿَّ القائمكف بكجكب ستر المرأة لكجييا ككفييا بعددو مف األدلة منيا:      

 
َها إاّل َوال يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ  ﴿ :تعالىقكلو  .1  .(4)﴾ َما َظَهَر ِمن ْ

 
 
 
 

                                                 
الفقيو،  ،األلباني ىػ(: ىك أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف بف نكح نجاتي بف آدـ1420 – 1332األلباني) ((1

لد في مدينة "أشقكدرة" التي كانت عاصمة ألبانيا حينئذ، نشأ في أسرة  ناصر السنة، قامع البدعة، محٌدث العصر، كي
فتعٌمـ فييا المغة العربية الفصحى، كأتـٌ فييا ( ، ىاجر مع أبيو إلى ببلد الشاـ )دمشؽفقيرة متدينة، ذات طابع عممي

دراستو االبتدائية، ثـ درس عمى كالده بعض عمـك اآللة كعمـ الصرؼ، كدرس عميو بعضان مف كتب الحنفية، كما 
دريس الحديث كعمكمو كفقيو أخذ عف أبيو مينة إصبلح الساعات فأجادىا، تكلى ت درس عمى الشيخ سعيد البرىاني.

 في الجامعة اإلسبلمية في المدينة المنكرة منذ تأسيسيا.
"، ك" أحكاـ الجنائز كبدعيا" ك "إركاء الغميؿ في تخريج  مؤلفاتو عظيمة منيا: "آداب الزفاؼ في السنة المطيرة     

 أحاديث منار السبيؿ"، ك "الثمر المستطاب في فقو السنة كالكتاب".
إشراؼ عبد الحؽ التركماني، كالترجمة بقمـ  (www.alalbany.net)الرسمي لمحمد ناصر الديف األلباني )المكقع 

 تمميذه عاصـ بف عبد ا القريكتي(.
لد في مصر، بتاريخ  ((2 ـ، كنشأ فييا، حفظ القرآف الكريـ 9/9/1926يكسؼ القرضاكم: ىك يكسؼ القرضاكم، كي

يمو في األزىر الشريؼ، حصؿ عمى الشيادة العالية مف كمية أصكؿ الديف عاـ كجٌكده كىك دكف العاشرة، أتـٌ تعم
ـ حصؿ عمى الدراسة 1960ـ، ككاف ترتيبو األكؿ في كمتييما، كفي سنة 1954ـ، كعمى إجازة التدريس عاـ 1953

 هعمى الدكتكرا التمييدية العميا المعادلة لمماجستير في شعبة عمـك القرآف كالسنة مف كمية أصكؿ الديف، كما حصؿ
كىك أحد أبرز عمماء السنة في العصر الحديث، كرئيس االتحاد العالمي لعمماء ـ.1973بمرتبة الشرؼ األكلى عاـ 

المسمميف. مف مؤلفاتو: "فقو الزكاة" ك "الحبلؿ كالحراـ في اإلسبلـ" ك"المدخؿ لدراسة الشريعة اإلسبلمية" ك "مف فقو 
 الدكلة في اإلسبلـ" كغيرىا.

 .(www.qardawi.net))مكقع القرضاكم، حكؿ القرضاكم     
 .13النقاب لممرأة بين القول ببدعيتو .. والقول بوجوبو، القرضاكم،  ((3
 .31سكرة النكر:  ((4
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 وجو الداللة:
َها إاّل  : ﴿تعالىد مف قكلو قالكا إف المقصك       ﴾ ىك ما ال يممؾ ظيكره عند الحركة كىذا  َما َظَهَر ِمن ْ

، حيث فسَّركا اآلية بأف المرأة ال تيظيري شيئان مف الزينة (2)كابف سيريف (1)ما قالو ابف مسعكد كالحسف
اطاه كاف يتعلؤلجانب، إال ما ال ييمكف إخفاؤه، قاؿ ابف مسعكد: كالرداء كالثياب، يعني عمى ما 

تجمِّؿي ثيابيا، كما يبدك مف أسافؿ الثياب، فبل حرج عمييا فيو، ألف  نساء العرب مف المقنعة التي
 .(3)ىذا ال ييمكف إخفاؤه

َْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِنيَن يُْدنِيَن َعَلْيِهنَّ ِمن َجالبِيبِ  ﴿: تعالىقكلو  .2 ِهنَّ َذِلَك َأْدَنى َأن يَا أَي َُّها النَِّبيُّ ُقل ألِّ
 .(4)﴾ يُ ْعَرْفَن َفال يُ ْؤَذْيَن وََكاَن اللَُّو َغُفورًا رَِّحيًما

 
 وجو الداللة: 

فسَّر بعض الصحابة كالتابعيف إدناء الجمباب في اآلية بستر الكجو كىذا قكؿ ابف مسعكد      
 .(5)كالحسف البصرم

 
 

                                                 
لد بالمدينة، كاف إماـ أىؿ البصرة في زمانو، كىك أحد العمماء البصرم الحسف ((1 : ىك الحسف بف يسار البصرم، كي

ء الشجعاف النساؾ، كاف يدخؿ عمى الكالة فيأمرىـ كينياىـ، كال يياب في الحؽ لكمة الئـ، تكفي سنة كالفقياء العظما
، تحقيؽ إحساف عباس، دار الرائد العربي، 1/87 ،طبقات الفقياء )الشيرازم، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي،.ىػ110
 (.2/226، األعـالم)الزركمي، ، ـ(1970 ،1لبناف، ط - بيركت

األنصارم بالكالء، مكلده ككفاتو بالبصرة،  ،، أبك بكرمىػ(: ىك محمد بف سيريف البصر 110-33) سيريف ابف ( (2
و. كاف أبكه مكلى ألنس بف مالؾ، ثـ كاف ىك كاتبان ألنس بفارس. كاف إماـ كقتو في عمـك الديف ازان كتفقٌ نشأ بزٌ 

عمي كغيرىـ مف الصحابة رضي ا عنيـ، بالبصرة، ركل الحديث عف أنس بف مالؾ كزيد بف ثابت كالحسف بف 
كاشتير بالكرع كتأكيؿ الرؤيا. كقاؿ ابف سعد: لـ يكف بالبصرة أعمـ منو بالقضاء. يينسب إليو كتاب "تعبير الرؤيا". 

 – 7/143، الطبقات الكبرى، أبك عبد ا محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء، البصرم، البغدادم ابف سعد،)
ـ( )الزركمي، 1990 -ىػ 1410، 1، طبيركت –دار الكتب العممية ، ؽ: محمد عبد القادر عطاتحقي، 153

 (.10/59، معجم المؤلفين(. )كحالة، 6/154األعـالم، 
تحقيؽ ، 6/45، تفسير القرآن العظيمابف كثير، عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر البصرم الدمشقي،  ((3

 ـ.1999ىػ _ 1420، 2ط، يبةدار ط ،سامي ابف محمد سبلمة
 .165_19/158، جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(ابف جرير الطبرم،  -
 . 185-20/183، يالمغنابف قدامة،  -  .3/172المجموع، النككم،  -

 .59سكرة األحزاب:  (  (4
 .3/172المجموع، النككم،  ((5
 6/45، تفسير القرآن العظيم، ابف كثير -. 185-2/183المغني، ابف قدامة،  - 
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"المرأة عكرة، فإذا خرجت استشرفيا : قاؿ عف النبي  رضي ا عنو عف ابف مسعكد .3
 .(1)الشيطاف، كأقرب ما تككف مف كجو ربيا كىي في قعر بيتيا"

 وجو الداللة:
ألف الحديث كصفيا  ؛كذلؾ بمبس الحجابؿ الحديث عمى كجكب استتار المرأة عف األجانب يد    

 ا زىك بر كالمعنى أنو يستقبح  ،حقو أف يسترف ىذه صفتو فكمى  ،بالعكرة
 .(2)كالعكرة سكأة اإلنساف ككؿ ما يستحي منو .ىا لمرجؿكظيكر 

 
 أدلَّة القائمين بجواز كشف الوجو والكفين:

 استدؿ القائمكف بجكاز كشؼ الكجو كالكفيف بعددو كبير مف األدلة منيا:   
َها إاّل َوال يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ  ﴿:تعالىقكلو  .1 عيمىر رضي ا  كابف حيث ذىب ابف عباس .(3)﴾ َما َظَهَر ِمن ْ

براىيـ النخعيماعني َها﴿ :تعالىأف المقصكد مف قكلو إلى  (4)، كا  ىك الكجو  ﴾َما َظَهَر ِمن ْ
 .(5)كالكفيف

 
 

                                                 
 (/ كقاؿ عنو: "ىذا حديث حسف صحيح غريب".1173( حديث رقـ )18، باب )3/468، سننوركاه الترمذم في  ((1

( 1685، باب اختيار صبلة المرأة في بيتيا عمى صبلتيا في المسجد، حديث رقـ )3/93، صحيحوكابف خزيمة في 
، 3/468، سنن الترمذيمحمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، (.)الترمذم، أبك عيسى 1686كحديث رقـ )

براىيـ عطكة، مطبعة مصطفى البابي الحمبي، مصر، ط ، 2تحقيؽ أحمد محمد الشاكر، كمحمد فؤاد عبد الباقي، كا 
)ابف خزيمة، أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف صالح بف بكر السممي  ـ(.1975 -ىػ 1395

 ، تحقيؽ محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسبلمي، بيركت(.3/93 صحيح ابن خزيمة،يسابكرم، الن
فيض القدير شرح الجامع زيف الديف محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف،  المناكم،( (2

 ق.1356، 1ط ،مصر –المكتبة التجارية الكبرل  ،6/266 ،الصغير
 .31سكرة النكر:  (3)
إبراىيـ النخعي: ىك إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف األسكد التخغي أبك عمراف، أحد أعبلـ التابعيف رأل جماعة مف  ((4

ىػ( كلو مف العمر تسع كأربعكف 96الصحابة، كلـ يصح لو سماع منيـ فكاف يرسؿ عف بعضيـ، مات بالككفة سنة )
، دار الكتب العممية، 1/59، طبقات الحفاظ تذكرة الحفاظ =، سنة.)الذىبي، شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد

 .ـ(1998 -ىػ 1419لبناف،  -بيركت 
 -ىػ 1405، 3، مؤسسة الرسالة، ط4/520 ،سير أعالم النبالء شمس الديف أبك عبد ا محمد بف أحمد، )الذىبي،    

 ـ(.1985
 .5/393مواىب الجميل في شرح مختصر خميل، الحطاب الرُّعيني،  -.6/492بدائع الصنائع، الكاساني،   (5)
 6/45، تفسير القرآن العظيمابف كثير،  -
 19/157 ،(تفسير الطبريجامع البيان في تأويل القرآن )ابف جرير الطبرم،  -
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بعد استقصائو لما قيؿ في اآلية: "كأكلى األقكاؿ في ذلؾ  –رحمو ا  – (1)قاؿ ابف جرير الطبرم
: الكحؿ -إذا كاف كذلؾ  –ي ذلؾ بالصكاب قكؿ مف قاؿ: "عيني بذلؾ الكجو كالكفاف يدخؿ ف

 .(2)كالخاتـ كالسكار كالخضاب"
 
كأنو عميو الصبلة   أنو شيد العيد مع رسكؿ ايذكر  –رضي ا عنو  -عف ابف عٌباس  .2

خطب بعد أف صمَّى، ثـ أتى النساء كمعو ببلؿ، فكعظيف، كذكَّرىف، كأمرىف أف  كالسبلـ
 . (3)في ثكب ببلؿ يتصدقف، فرأيتيف ييكيف بأيدييف يقذفنو

 وجو الداللة:
  رأل أيدييف بحضرة النبي  –رضي ا عنيما  -الكاضح مف الحديث أف ابف عباس       

ال ألمرىف   بسترىما. فصحَّ أف اليد كالكجو مف المرأة ليسا بعكرة، كا 
 

 بٌد مف ذكر التيـ في مسألة ستر الكجو كالكفيف كبعد ىذا العرض اليسير آلراء الفقياء كأدل     
َما  إاّل َوال يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ ﴿ :تعالىىك اختبلفيـ في فيـ المعنى مف قكلو ك  سبب اختبلفيـ في المسألة

َها  الحركة؟!ىؿ المستثنى المقصكد أعضاء محٌددة أـ المقصكد ما ال يممؾ ظيكره عند . (4)﴾ َظَهَر ِمن ْ
 
كىك ما جرت بو العادة بأنو ال يستر كىك  فمف رأل أف المقصكد مف ذلؾ أعضاء محٌددة      

 أنيما ليسا بعكرة.إلى الكجو كالكفاف ذىب 
كمف رأل أف المقصكد مف ذلؾ ما ال يممؾ ظيكره عند الحركة قاؿ بأف بدنيا كمو عكرة حتى      
 .(5)ظفرىا
كلكف  كبناءن عمى ما سبؽ، ترل الباحثة أف الراجح في المسألة ىك جكاز كشؼ الكجو كالكفيف،   

 ذلؾ في حالة تثير الفتنة كأف تككف المرأة جميمة بارزة الجماؿ أك تككف ميزيَّنة. أاٌل يككفبشرط 
؛ فيمكف حمميا عمى أنيا دليؿ الكرعأما بالنسبة ألدلة القائميف بكجكب ستر الكجو كالكفيف       

االنتقاب. أك إلى  فنساء الصحابة فييف مف الكرع كالتقكل كحب الحيطة في ديف ا ما يدفعيف

                                                 
لدى في آمؿ  ( ابف جرير (1 الطبرم: ىك محمد بف جرير بف يزيد الطبرم، أبك جعفر، المؤرِّخ، المفسِّر، اإلماـ، كي

تاف، كاستكطف بغداد، كمات فييا، كعرض عميو القضاء كالمظالـ فامتنع كأبى، مف مصنفاتو "أخبار الرسؿ طبرس
  (.6/69 األعــالم،(. )الزركمي، 2/201، تذكرة الحفاظتأكيؿ القرآف". )الذىبي،  فيكالممكؾ"، "جامع البياف 

 .19/158 ،ري(جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطب، الطبرم ابف جرير  (2)
 .(977)كتاب العمـ، باب العمـ الذم بالميصمَّى، حديث رقـ  ،(2/51)أخرجو البخارم،  ( (3

 .31سكرة النكر:   (4)
 .75-74المباس والزينة في الشريعة اإلسالمية، عمرك،   (5)
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يمكف حمميا عمى حالة خكؼ الفتنة كىنا يمتقي الفريقاف فكبلىما يرل كجكب ستر المرأة لكجييا 
 .-أعمى كأعمـ  تعالىكا  –ككفييا إذا خيؼ منيما الفتنة 

 
 

 المطمب الثاني: الشرط الثاني: أن يكون ثخينًا ال يشف عما تحتو:
 
كذلؾ ألف ستر  ؛(1)ة أف يككف صفيقان ثخينان ال يشؼُّ عما تحتويشترط في حجاب المرأة المسمم     

العكرة ال يتحقؽ إال بالثخيف مف الثياب كالمبلبس، أما المبلبس الشفافة فإنيا ال تزيد المرأة إال زينة 
كتبرجان كفتنة فبل يحؿُّ ليا البركز بو ألنو ميًخؿ  بالمركءة، مخالؼ لزٌم السمؼ، كفي ذلؾ كردت 

 الدالة عمى ذلؾ، كمنيا:النصكص 
 
قكـ معيـ ًسياطه كأذناب البقر يضربكف بيا الناس،  :"صنفاف مف أىؿ النار لـ أرىما :قكلو  .1

البخت المائمة ال يدخمف  كأسنمةكنساءه كاسيات عاريات، مائبلت مميبلت، عمى رؤكسيٌف 
ف ريحيا لتكجد مف مسيرة  كذا ككذا"  .(2)الجنة كال يجدف ريحيا، كا 

 
 :(3)ربف عبد البقاؿ ا

 "كأما معنى قكلو: كاسيات عاريات، فإنو أراد المكاتي يمبسف مف الثياب الشيء الخفيؼ 

                                                 
، 325-324 ام،فقو السنة لمنساء وما يجب أن تعرفو كل مسممة من أحككماؿ بف السيد سالـ،  أبك مالؾ، ( (1

 جميكرية مصر العربية. - المكتبة التكفيقية، القاىرة
، منشكرات الدعكة السمفية 129-125 جمباب المرأة المسممة في الكتاب والسنة،األلباني، محمد ناصر الديف،  -

 ـ.2002 -ىػ 1423(، 72)كتاب رقـ 
، 3لبناف، ط –اإلسبلمية، بيركت ، دار البشائر 29-28 لباس المرأة وزينتيا،غاكجي، كىبي سميماف،  -

 ـ.2003 -ىػ1424
كتاب المباس كالزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائبلت  ،(3/1680) ،صحيحوفي  أخرجو مسمـ ( (2

 (. 2128المميبلت، ركاية أبي ىريرة، حديث رقـ )
لنمرم القرطبي المالكي، أبك ىػ(: ىك يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر ا463-368ابف عبد البر) ( (3
ًلدى بقرطبة، مف أًجمَّة المحدِّثيف كالفقياء، شيخ عمماء األندلس، ميؤرِّخ أديب، مكثره مف التصنيؼ، رحؿ  ،عمر كي

رحبلت طكيمة كتكفي بشاطبة. مف تصانيفو: "االستذكار في شرح مذاىب عمماء األمصار"، ك "التمييد لما في 
 األعالم،(. )الزركمي، 3/217، تذكرة الحفاظ)الذىبي،  د"، ك "الكافي في الفقو". المكطأ مف المعاني كاألساني

8/240.) 
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كال يستر فىييفَّ كاسيات باالسـ، عارياته في الحقيقة، مائبلت عف الحؽ، ميميبلتو  الذم يصؼ
 .(1)ألزكاجيف عنو"

 
 :(2)قاؿ ابف العربيك   

 "ريبَّ نساءو كاسياتو  ديث الصحيح:في الح رقيقان، كىك المراد بقكلو "مف التٌبرج أف تمبس المرأة ثكبان 
نما جعميٌف كاسيات ألف الثياب  (3)عارياتو مائبلتو مميبلت، ال يدخمف الجنة كال يجدف ريحيا" كا 

نما كصفيٌف بعاريات ألف الثكب إذا رؽَّ يكشفيفَّ كذلؾ حراـ"  .(4)عمييٌف، كا 
  

حاديث كاآلثار الكاردة في ىذا عدـ جكاز لبس المرأة الثياب الرقيقة كقد فيـ العمماء مف األ     
الشفافة عند خركجيا مف بيتيا، أما لبسيا لمشفاؼ أماـ محارميا كالنساء مف المسممات فيذا يتكقؼ 
عمى ما يظير تحتو فإف كاف يشؼ عٌما يحؿ ليـ رؤيتو منيا فجائز، كأما إف كاف يشؼ عٌما ال 

 يا فغير جائز لعدـ ستره لمعكرة.يحؿُّ ليـ رؤيتو من
كقد اعتبر بعض العمماء لبسى المرأة الٌشفاؼ مف الثياب كبيرة مف الكبائر؛ كذلؾ لما كرد في 

 .(5)لفاعمو، كىذا ما ذىب إليو ابف حجر الييتمي الحديث مف لعنو 
                                                 

 التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد،( ابف عبد البر، عمر بف عبد ا بف عبد البر النمرم القرطبي، (1
لبكرم، كزارة عمـك األكقاؼ ، عٌمؽ عمى حكاشيو مصطفى بف أحمد بف العمكم كمحمد عبد الكبير ا13/204

 ـ.1967-ق1387كالشؤكف اإلسبلمية، المغرب، 
 ،حافظ ،أبك بكر، المعركؼ بابف العربي ،ىػ(: ىك محمد بف عبد ا بف محمد543-468) ابف العربي ( (2

بالسنة،  همتبحر، كفقيو، مف أئمة المالكية، بمغ مرتبة االجتياد، رحؿ إلى الشرؽ، ككتبو تدؿ عمى غزارة عمـ كبصر 
مف تصانيفو )عارضة األحكذم شرح الترمذم(، ك )أحكاـ القرآف(، ك )المحصكؿ في عمـ األصكؿ(، كغيرىا.. 

 .(6/230، األعـالم(.)الزركمي، 4/61، تذكرة الحفاظ)الذىبي، 
 .33( سبؽ تخريجو ص (3

محمد البجاكم، دار المعرفة، ، تحقيؽ عمي 3/1401 أحكام القرآن،ابف العربي، أبك بكر محمد بف عبد ا،  ( (4
 ـ.1987 -ىػ 1407لبناف،  –دار الجيؿ، بيركت 

ىػ(: ىك ابف حجر الييتمي )كعند البعض الييثمي بالثاء المثمثة( 974-909) الييتميابف حجر المكي  ( (5
ًلدى في محمة أبي الييثـ بمصر، كنشأ كتعمـ فييا، فق يو شافعي، السعدم، األنصارم، شياب الديف أبك العباس، كي

، تمقى العمـ باألزىر، كانتقؿ إلى مكة كصنؼ بيا كتبو كبيا تكفي، برع في العمـك  مشارؾ في أنكاع مف العمـك
 خصكصان فقو الشافعي.

اب شرح العباب المحيط بمعظـ نصكص الشافعية عمف تصانيفو: "تحفة المحتاج شرح المنياج"، ك"اإلي   
ٌي بف عبد الكبير بف ، يات الصياـ". )عبد الحي الكتانيكاألصحاب" ك"إتحاؼ أىؿ اإلسبلـ بخصكص ٍبد الحى محمد عى

ؽ: يحقت ،124/ 16، فيرس الفيارس واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسمسالتمحمد الحسني اإلدريسي، 
 (.1/234األعالم، )الزركمي،  (ـ 1982 ،2ط، بيركت –دار الغرب اإلسبلمي ، إحساف عباس
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د بالنار، أك كال ييستبعد أف يككف كذلؾ؛ ألف الكبيرة: "كؿ ما كجب فيو حٌد، أك كرد فيو تكعٌ     
 .(1)جاءت فيو لعنة"

 

 المطمب الثالث: الشرط الثالث: أن يكون فضفاضًا غير ضّيق:
 
كذلؾ ألف الثكب الضٌيؽ ؛ (2)يشترط في حجاب المرأة المسممة أف يككف فضفاضان غير ضٌيؽ    

 يصؼ جسـ المرأة كييحٌجـي أعضاءىا، كييبرز مفاتنيا، كييغرم أىؿ الفساد بيا.
 

، حيث أمس كاقع األمةؼ ىذا كلؤلس     المرأة المسممة تخرج ببنطاؿ ضٌيؽ كسترة أضيؽ  تاليـك
بة، ك  منو كتضع عمى رأسيا منديبلن  جَّ ضيقة كتمبس  تنكرة طكيمةثانية تمبس معتقدة أنيا بذلؾ ميحى

… ثالثة تمبس فستانان ضيقان كتقكؿ أنيا محجبة كرابعةقة أيضان كتٌدعي أنيا محجبة، ك معيا سترة ضيٌ 
 .كخامسة..

انتباىيا لمثؿ ىذه األمكر، بؿ يجب أف تيعيرىا قمبيا كعاطفتيا  أف تيعيرعمى المرأة فيجب     
؟! ىؿ ييخفي ة عكر اللباس يستر  ىذا  عمييا، فتسأؿ نفسيا: ىؿكعقميا كفطرتيا التي فطرىا ا

 !؟جسـال؟! ىؿ ييخفي مفاتف ءهىؿ يستر أعضاك  جسـ كموال
: "الحياء كاإليماف قيًرنا جميعان، فإذا ريفع  تتذكر قكؿ الحبيب المصطفى كما كيجب عمييا أف 

أحدىما ريًفع اآلخر"
(3). 

 

                                                 
، تحقيؽ محمد محمكد عبد العزيز كسيد إبراىيـ 1/18 الزواجر عن اقتراف الكبائر،بف حجر المكي، الييتمي، ا ((1

 ـ.1996 -ق1417، 2جميكرية مصر العربية، ط –صادؽ، كجماؿ ثابت، دار الحديث، القاىرة 
 .136-131 جمباب المرأة المسممة،( األلباني، (2
 .142-135 شروط الحجاب اإلسالمي،البرازم،  -
 .18 الحجاب،، حمدم -
، كتاب األدب، باب ما ذكر في الحياء كجاء فيو، حديث رقـ 6/165، مصنفوأخرجو ابف أبي شيبة في  ((3
(، الباب الرابع كالخمسكف مف شعب اإليماف، كىك الحياء 10/166، )شعب اإليمان(، كالبييقي في 30372)

 خيف."( كقاؿ األلباني: "صحيح عمى شرط الشي7331بفصكلو، حديث رقـ )
، المصّنف في األحاديث واآلثار)ابف أبي شيبة، أبك بكر عبد ا بف محمد بف إبراىيـ أبك شيبة العبسي،  -
 ىػ(.1409، 1، تحقيؽ كماؿ يكسؼ الحكت، مكتبة الرشد، الرياض، ط6/165
بة الرشد تحقيؽ عمي عبد الحميد حامد، مكت شعب اإليمان، ، 6/140)البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف،  -

 ـ(.2003 -ىػ 1423، 1لمنشر كالتكزيع بالرياض بالتعاكف مع الدار السمفية ببكمبام باليند، ط
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كيجب أف تنتبو لمباسيا، كتتًؽ ا في حجابيا، فبل تمتفت ليذه الثياب الضيقة التي أصبحت     
ثارتيـ كلفت انتباىيـ بؿ كسببان لفتنتيـ كفتنة المج  تمع برمتو.أداة إلغراء الرجاؿ، كا 

ألنيا مؤسسات  ؛ر األزياء، كما تعرضو مف أزيائيافبل تنخدع بدك  ،ثـ يجب أف تنتبو جيدان     
خراجيا عف المسار الصحيح لتصبح بذلؾ دمية يعبث بيا ميركجُّك  حممت عمى عاتقيا إفساد المرأة كا 

تو لمديف  لمصادمالفتنة، كناشرك الفساد، فتقبؿ بذلؾ أك ترفض ما يريدكه ىـ دكف أف تمقي باالن 
الميـ أف تمبس المرأة ما تعرضو دكر األزياء مف المبلبس  يـ؛يذا ال ييمف ،كالخمؽ أك مكافقتو ليما

كالمرأة العفيفة الشريفة تنظر  .الفاتنة كاألزياء الضيقة، كما تنشره المجبلت مف األزياء الفاضحة..
المجتمع، فحرَّـ التبرُّج كأمر بالحجاب، لئلسبلـ الذم أخذ عمى عاتقو صيانة المرأة كالحفاظ عمى 

 كأكصى بسعتو ليككف ثخينان فبل يصؼ شيئان مف جسدىا، كالدليؿ عمى ذلؾ:
كثيفة مما أىداىا لو ( 1)قيبطٌية : "كساني رسكؿ ا -رضي ا عنو_  قكؿ أسامة بف زيد     

ت: كسكتيا امرأتي، فقاؿ: مرىا ًدٍحيىة الكمبي، فكسكتيا امرأتي، فقاؿ: مالؾ لـ تمبس القبطية؟ قم
 .(3)، فإني أخاؼ أف تصؼ حجـ عظاميا"(2)فمتجعؿ تحتيا غبللة

 :وجو الداللة
لممرأة أف تجعؿ تحت القبطية غبللة كاضح، كاألمر  آخر الحديث، فأمره إلى : مرىا قكلو      

مف جسدىا  يفيد الكجكب، لذلؾ كىجىب أف يككف لباس المرأة كاسعان فضفاضان ال يصؼ شيئان 
 كمفاتنيا.

                                                 
القيبطية: ثكب كٌتاف مف ثياب مصر رقيقة بيضاء، كأنَّو منسكب إلى الًقٍبط كىـ أىؿ مصر، كجمع القيبطية:  ( (1

 العرب، مادة قبط(.لسان القيباطٌي. )ابف منظكر، 
ـ بو عجيزتيا )البطانة(. )ابف منظكر، الًغبلل ( (2 خِّ لسان ة: الثكب الذم تشدُّه المرأة عمى عجيزتيا تحت إزارىا تيضى

 ، مادة غمؿ(.العرب
، حديث رقـ حديث أسامة بف زيد حب رسكؿ ا ، (36/123(، )36/120) ،ُمسنِده أخرجو أحمد في  (3)

، باب الترغيب في أف تيكٌثؼ ثيابيا أك (2/331، )برىالسنن الك(، كالبييقي في 21788( كحديث رقـ )21786)
(. قاؿ األلباني: "الحديث إسناده حسف كلو 3262تجعؿ تحت درعيا ثكبان إف خشيت أف يصفيا درعيا حديث رقـ )

الثمر المستطاب في فقو السنة شاىد مف حديث دحية نفسو أخرجو البييقي". )األلباني، محمد ناصر الديف، 
 (.ع، غراس لمنشر كالتكزي1ط، 318، والكتاب

لبناف،  –، تحقيؽ محمد عبد القادر عطا، بيركت السنن الكبرىالبييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي، )  
 (.ـ2003 -ىػ 1424، 3ط
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 ال يكون زينة في نفسو:المطمب الرابع: الشرط الرابع: أ
 
أف يككف الجمباب ىك نفسو زينة،  ان ىك ستر زينة المرأة، فبل يعقؿ إذإف الغرض مف الجمباب     

 فإف كاف كذلؾ فقد انتفت مشركعيتو، كلـ يعد يؤدم الدكر المطمكب. كالدليؿ عمى ذلؾ:
 .(1)﴾ َوال يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ  : ﴿تعالىقكلو  .1

 
  وجو الداللة:

ف اآلية بعمكميا تشمؿ الزينة الظاىرة، كىي الثياب الظاىرة التي تخرج بيا المرأة مف بيتيا إ      
 فتت أنظار الرجاؿ إلييا.فإذا كانت مزينة؛ ل

ستر بدنيا كزينة النساء بمبس الجمباب فكؽ الثياب، ل – تعالىسبحانو ك  –كليذا أمر ا       
 .(2)ثيابيا، حتى ال تقع فريسة ألصحاب األىكاء كالنفكس المريضة

يَّنة بالنقكش الجذابة، كاأللكاف البٌراقة في ىذا العصر الكثير مف الجبلبيب  تكقد أصبح       ميزى
عة التي تستيكم األنظار كتيميؿ األفئدة لتككف سببان مف أسباب ا  لفتنة.الخبلبة، كالجكاىر الميرىصَّ

 
: "ثبلثة ال تسأؿ عنيـ: رجؿ فارؽ الجماعة، كعصى إمامو، كمات عاصيان، كأمة أك  قكلو  .2

عبد أبؽ فمات، كامرأة غاب عنيا زكجيا قد كفاىا مؤكنة الدنيا فتبرٌجت بعده فبل تسأؿ 
 .(3)عنيـ"

 

                                                 
 .31سكرة النكر:  ( (1
 .289 حجاب المسممة بين انتحال المبطمين وتأويل الجاىمين،البرازم،  ( (2
المممكة العربية السعكدية،  –، دار الرشيد، الرياض 49، أىم قضايا المرأة المسممة، فسأبك يحيى، محمد ح -
 ـ.1983 -ىػ 1403، 1ط

الة بف عيبىٍيد411(، كتاب العمـ، حديث رقـ )1/156، )المستدركأخرجو الحاكـ في  ( (3 كالطبراني في  .(، عف فىضى
، فصؿ في حجاب النساء شعب اإليمانالبييقي في (. ك 788حديث رقـ ) ,(4الباب ) ،(18/306) ،المعجم الكبير

(. كقاؿ الحاكـ: "ىذا حديث صحيح عمى شرط الشيخيف فقد 7410(، حديث رقـ )6/165كالتغميظ في سترىف، )
 +-*احتجا بجميع ركاتو كلـ يخرجاه، كال أعرؼ لو عمة". 

، تحقيؽ مصطفى عبد القادر 1/206 المستدرك عمى الصحيحين،)الحاكـ، أبك عبد ا الحاكـ النيسابكرم،  -
 ـ(.1990 -ىػ 1411، 1لبناف، ط –عطا، دار الكتب العممية، بيركت 

، تحقيؽ كتخريج حميد عبد المجيد السمفي، 18/306، المعجم الكبير)الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد،  -
 (.2 مكتبة ابف تيمية، القاىرة، ط
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 : وجو الداللة
الميمكات كما ذلؾ إال لعظـ  التبرج بكبيرتيف مف الكبائر، كأشار إليو بأنو مف النبي قرف     
ال يجكز لممرأة أف تتزيف  " يدؿ عمى أنوقكلو عميو الصبلة كالسبلـ: "فتبرَّجت بعده؛ إذ ـ التبرجإث

 .(1)﴾ َوقَ ْرَن ِفي بُ ُيوِتُكنَّ َوال تَ بَ رَّْجَن تَ بَ رَُّج اْلَجاِىِليَِّة اأُلوَلى ﴿: تعالىلغير زكجيا، كىذا مكافقة لقكلو 
"أف تيبدم المرأة مف زينتيا كمحاسنيا كما يجب عمييا ستره مما تستدعي بو شيكة  كالتبرُّج:   

 .(2)الرجاؿ"
كقد حٌذر اإلسبلـ مف التبرج كبالغ في التحذير منو حتى إنو قرنو بالشرؾ كالزنى كالسرقة       

إلسبلـ، تبايعو عمى ا رسكؿ ا إلى كغيرىا مف الكبائر كالمحٌرمات، فقد كرد أف امرأة جاءت 
فقاؿ:" أبايعيؾ عمى أف ال تيشركي با شيئان، كال تسرقي، كال تزني، كال تقتمي كلدؾ، كال تأتي ببيتافو 

 .(3)تفترينو بيف يديؾ كرجميؾ، كال تنكحي، كال تىبىرَّجي تبرَّج الجاىمية األكلى"
رأة اليكـ مف تحريؾ يدييا كمما يدخؿ في التبرج كييعتبر مف الزينة المنيي عف إبدائيا ما تفعمو الم   

لييسمع كسكسة حمييا، أك ضربيا برجميا لييعمـ خمخاليا أك ما ناب عف الخبلخؿ اليكـ مف لبس 
الكعب العالي كالحذاء صاحب الصكت الرٌناف الذم يثير صكتو شيكة الرجاؿ أكثر مما ييثيرىا جسد 

َوال َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلِهنَّ لِيُ ْعَلَم َما قاؿ: ﴿المرأة المؤمنة عف ذلؾ ف تعالىالمرأة نفسو، كقد نيى سبحانو ك 
 .(4)﴾ُيْخِفيَن ِمن زِيَنِتِهنَّ 

 
 
 
 

                                                 
 .33سكرة األحزاب:  ( (1
ي الرواية والدراية من عمم فتح القدير الجامع بين فنّ ، بف عبد ا ، محمد بف عمي بف محمدالشككاني ( (2

 ـ.1997 -ىػ 1418، 3جميكرية مصر العربية، ط –، تحقيؽ سٌيد إبراىيـ، دار الحديث، القاىرة 4/390، التفسير
، حديث رقـ (14/92 ) مسند عبد ا بف عمرك بف العاص رضي ا عنو، مسنده، أخرجو أحمد في ( (3
قيقة إلى رسكؿ ا  فعف عمرك بف شعيب، ،(6554) تبايعو عمى  عف أبيو، عف جده، قاؿ: "جاءت أيميمة بنت ري

باب مف انتيى إلينا مف مسند أبي مسممة سميماف  ،مسند الشاميينكالطبراني في  الحديث. ...فقاؿ: "أبايعؾ اإلسبلـ
الطبراني، أبك القاسـ سميماف ) )كرجالو ثقات(.(: 6/37)مجمع الزكائد ، جاء في (1359) ، حديث رقـ(4/403)

، 1، طحمدم بف عبد المجيد السمفي، مؤسسة الرسالة، بيركت تحقيؽ ،مسند الشاميينبف أحمد بف أيكب، 
 .(ـ1984 -ق 1405

 .31سكرة النكر:  ( (4
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 :-رحمو ا – (1)قاؿ سيد قطب    
"إنيا لمعرفة بتركيب النفس كانفعاالتيا كاستجاباتيا، فإف الخياؿ ليككف أحيانان أقكل في إثارة الشيكات 

حذاء المرأة، أك ثكبيا، أك ًحمِّيُّيا أكثر مما تثيرىا رؤية  مف العياف. ككثيركف تثير شيكاتيـ رؤية
جسد المرأة ذاتو. كما أف كثيريف يثيرىـ طيؼ المرأة يخطر في خياليـ أكثر مما يثيرىـ شخص 

كسماع كسكسة  –كىي حاالت معركفة عند عمماء األمراض النفسية اليكـ  –المرأة بيف أيدييـ 
د قد يثير حكاس رجاؿ كثيريف، كيييج أعصابيـ، كيفتنيـ فتنة الحمي أك شماـ شذل العطر مف بعي

جارفة ال يممككف ليا ردان، كالقرآف يأخذ الطريؽ عمى ىذا كمو، ألف مينٌزلو ىك الذم خمؽ، كىك الذم 
 .(2)يعمـ مف خمؽ، كىك المطيؼ الخبير"

 
 :-رحمو ا – (3)اآللكسي كقاؿ
نيي عف إبدائيا ما يمبسو أكثر مترفات النساء في زماننا ـ أعمـ أف عندم مما يمحؽ بالزينة المث"   

فكؽ ثيابيف، كيستترف بو إذا خرجف مف بيكتيف، كىك غطاء منسكج مف حرير ذم عدة ألكاف، كفيو 
مف النقكش الذىبية كالفضية ما ييبير العيكف، كأرل أف تمكيف أزكاجيف كنحكىـ ليٌف مف الخركج 

كمما عٌمت البمكل بو أيضان  قمة الغيرة، كقد عمَّت البمكل بذلؾ.بذلؾ، كمشييف بو بيف األجانب مف 

                                                 
ي مصرٌم، مف مكاليد قرية )مكشا( سيد بف قطب بف إبراىيـ، مفكر إسبلمىك  :ىػ(1387-1324) سيد قطب ((1

كمية دار العمـك بالقاىرة، كعمؿ في جريدة األىراـ. كتب في مجمتي "الرسالة"، ك"الثقافة" كعيٌيف مف في أسيكط. تخٌرج 
مدرسان لمعربية، فمكظفان في ديكاف كزارة المعارؼ، ثـ )مراقبان فنيان( لمكزارة. كانضـ إلى اإلخكاف المسمميف، فترأس قسـ 

أف صدر  إلىشر الدعكة كتكلى تحرير جريدتيـ، كسجف معيـ فعكؼ عمى تأليؼ الكتب كنشرىا كىك في سجنو ن
األمر بإعدامو، فأيعػدـ. ككتبو كثيرة مطبكعة متداكلة منيا: "النقد األدبي، أصكلو كمناىجو"، ك"العدالة االجتماعية 

)نكييض، عادؿ،  (.3/147، األعالم. )الزركمي، في اإلسبلـ"، ك"كتب كشخصيات"، ك "في ظبلؿ القرآف". كغيرىا
مؤسسة نكييض الثقافية لمتأليؼ كالترجمة ، 1/219 ،«من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر»معجم المفسرين 
 ـ(.1988 -ىػ 1409، 3لبناف، ط –كالنشر، بيركت 

لبناف،  –عربية، بيركتجميكرية مصر ال –، دار الشركؽ، القاىرة 4/2514، في ظالل القرآنسيد قطب،  ( (2
 ـ.2005 -ىػ 1425، 35ط

اآللكسي: ىك محمكد بف عبد ا شياب الديف، أبك الثناء الحسيني اآللكسي، مفسر، محٌدث، فقيو، كاعظ،  ( (3
 ىػ، كعزؿ فانقطع لمعمـ.1248أديب، مف أىؿ بغداد، كاف سمفي االعتقاد، مجتيدان، تقمد اإلفتاء في بمده 

لمعاني"، ك "كشؼ الطرة عف الغرة"، ك "بمكغ األرب في أحكاؿ العرب"، ك "الخريدة مف مصنفاتو: "ركح ا
، معجم المؤلفين(. )كحالة، 5/29 األعالم،) الزركمي، (.1/139 فيرس الفيارس،)عبد الحي الكتاني، الغيبية".

12/175). 
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عدـ احتجاب أكثر النساء مف إخكاف بعكلتيف كعدـ مباالة بعكلتيف بذلؾ، ككؿ ذلؾ مما لـ يأذف بو 
 .(1)كأمثاؿ ذلؾ كثير كال حكؿ كال قكة إال با العمٌي العظيـ" كرسكلو  تعالىا 

 أيضان: (2)كقاؿ الذىبي
ف األفعاؿ التي تيمعف عمييا المرأة، إظيار الزينة كالذىب كالمؤلؤ تحت النقاب، كتطيبيا بالمسؾ "كم

كالعنبر كالطيب إذا خرجت، كلبسيا الصباغات كاألزر الحريرية، كاألقبية القصار، مع تطكيؿ الثكب 
كليذه  يا كاآلخرة.كتكسعة األكماـ كتطكيميا، ككؿ ذلؾ مف التبرج الذم يمقت ا عميو فاعمو في الدن

:"اطمعت عمى النار فكجدت أكثر   ياألفعاؿ التي قد غمبت عمى أكثر النساء، قاؿ عنيف النب
. فنسأؿ ا (4): "ما تركت بعدم فتنة ىي أضٌر عمى الرجاؿ مف النساء" كقاؿ  (3)أىميا النساء"

يانا بمنو ككرمو"  .(5)أف يقينا فتنتيف، كأف ييصمحيفَّ كا 
 

تجدر اإلشارة إليو أف لبس المرأة لمجمباب المٌمكف بغير البياض أك السكاد ليس مف الزينة  كمما     
، كلكف غيره ني أك األخضر أكفي شيء، فيجكز لممرأة المسممة أف تمبس الجمباب البنٌي أك السك

 المكف فاقعان ممفتان لمنظر مثبلن. أاٌل يككفضمف ضكابط الزم الشرعي بمعنى 
 :-رحمو ا –قاؿ األلباني 

"كاعمـ أنو ليس مف الزينة في شيء، أف يككف ثكب المرأة الذم تمتحؼ بو ممكنان بمكف غير البياض 
 أك السكاد، كما يتكىـ بعض النساء الممتزمات، كذلؾ ألمريف:

 

                                                 
عاني في تفسير القرآن العظيم روح الماآللكسي، شياب الديف السيد محمكد بف عبد ا الحسيني اآللكسي،  ( (1

 ىػ .1415لبناف،  –، تحقيؽ عمي عبد البارم عطية، دار الكتب العممية، بيركت 9/340والسبع المثاني، 
ىػ(: ىك محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي، شمس الديف، أبك عبد ا، حافظ، 748-673) الذىبي ( (2

مف أىؿ ميافارقيف، مكلده ككفاتو في دمشؽ، رحؿ إلى القاىرة، كطاؼ كثيران مؤرِّخ، عبلمة، محقؽ، تركماني األصؿ، 
 ىػ.741مف البمداف، ككٌؼ بصره سنة 
ك"سير أعبلـ النببلء"، ك"الكاشؼ"  "دكؿ اإلسبلـ"، ك"العباب" في التاريخ، منيا: ئة،اتصانيفو كبيرة كثيرة تقارب الم

 (.8/289 ،معجم المؤلفين)كحالة،  (.5/326، األعـالم الزركمي،) كغيرىا... في تراجـ رجاؿ الحديث، ك"الكبائر"،
 (.3241(، باب ما جاء في صفة الجنة كأنيا مخمكقة، حديث رقـ)4/117) صحيحو،( ركاه البخارم في (3
(، باب أكثر أىؿ الجنة الفقراء كأىؿ أكثر أىؿ النار النساء، حديث رقـ 4/2097) صحيحو،( أخرجو مسمـ في (4
(2740.) 

، تحقيؽ كتعميؽ طو عبد الرؤكؼ سعد، مكتبة دنديس 110، الكبـائرالذىبي، أبك عبد ا محمد شمس الديف،  ((5
 ـ.2005 -ىػ 1425فمسطيف،  –اإلسبلمية، الخميؿ 
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 .(1)"النساء ما ظير لكنو كخفي ريحو :"طيب األكؿ: قكلو 
 .(2)"كاآلخر: جرياف العمؿ مف نساء الصحابة عمى ذلؾ

  يكون مطيبًا ُمبخّخرًا:الّ المطمب الخامس: الشرط الخامس: أ
يحـر عمى المرأة أف تخرج مف بيتيا مطيبة بدنيا، معطرة ثيابيا أك جمبابيا، سكاء كاف ذلؾ     

الطيب مف العطكر التي تيرش رشان )كحكليان( أـ مف التي تيدىف دىنان )زيتية(، أـ كانت مف البخكر، 
 مة ىك أف ىذا الطيب يثير شيكات الرجاؿ كييحرِّؾ مشاعرىـ.كسبب ىذه الحر 

، كتفٌنف صانعكه في صناعتو كبرعكا فيو كؿ البراعة، الزماف ىذا ت صناعة العطكر فيكقد راج    
فصنعكا لكؿ مناسبة صنفان خاصان منو، فيذا يستعمؿ لمطيب كاألناقة، كذلؾ عقب قضاء الحاجة، 

 .(3)كثيركآخر إلثارة الشيكة، كغيره ال
أصبحت الشركات العالمية المتخصصة في صناعة مكاد التجميؿ النسائية متخصصة في  قدك     

فمساحيؽ التجميؿ، ككريمات الترطيب الخاصة بالجسـ  العطكر عمى كؿ منتج مف منتجاتيا،إدخاؿ 
(، كالفكط الصحية كمينتجات الحيبلقة )الحبلكة، ال كريمات، كالكجو، كالمناديؿ الكرقية )المحاـر

الشمع..( ككريمات إزالة العرؽ كغيرىا، كميا نجدىا بركائح عطرية مختمفة، كىذا يعني أف الطيب ال 
يقتصر عمى العطر الشائع االستعماؿ فقط بؿ ييقصد بو كؿ ما تستخدمو المرأة مما يككف لو رائحة 

 زكية تستميؿ شيكات الرجاؿ، كتثير غرائزىـ.
ائز ما دامت في بيتيا كبيف النساء أك محارميا، لكنو حراـ عند كاستخداـ المرأة لمعطكر ج    

 خركجيا مف بيتيا، كالدليؿ عمى ذلؾ:
قاؿ: "أيما امرأة استعطرت فمٌرت عمى  عف أبي مكسى األشعرم رضي ا عنو، عف النبي  .1

 .(4)قـك ليجدكا مف ريحيا فيي زانية، ككؿ عيف زانية"

                                                 
(، كقاؿ عنو: 2788(، باب ما جاء في طيب الرجاؿ كالنساء، حديث رقـ )5/107) سننو،( ركاه الترمذم في (1

(، باب المرأة تصمي كليس في رقبتيا 4/321) المصنفب مف ىذا الكجو". كعبد الرزاؽ في "ىذا حديث حسف غري
 (.1/414الجامع الصغير وزيادتو، (. كقاؿ األلباني:"صحيح". )األلباني، 7938قبلدة، حديث رقـ )

 .123-122جمباب المرأة المسممة، األلباني، ( (2
 .155، شروط الحجاب اإلسالميالبرازم،  ((3
(، باب التغميظ في تعطر المرأة عند الخركج كتسمية فاعميا زانية، 3/91، )صحيحوأخرجو ابف خزيمة في  ((4

حٌدثنا محمد بف رافع، حدثنا النضر بف شيمىيؿ، عف ثابت بف عيمىارة الحنفي، عف غينيـ بف قيس، عف أبي مكسى 
 ،صحيحو(. كابف حباف في 1681ديث رقـ )، حقاؿ: "أيما امرأة ... الحديث رضي ا عنو، عف النبي  األشعرم

(، كالبييقي في 4424(، باب ذكر كصؼ زنى األذف كالرجؿ فيما يعمبلف مما ال يحؿ، حديث رقـ )10/270)
= (5975باب ما يكره لمنساء مف الطيب عند الخركج كما يشتيرف بو، حديث رقـ) ،(3/349)، الكبرى السنن
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  جو الداللة:و    
تشبيو لممرأة المستعطرة التي تضع الطيب عند خركجيا مف منزليا  يوالشريؼ فأف الحديث       

بالزانية، كىذا فيو مف التشديد كالتشنيع عمى فعميا ما فيو، فيي كالزانية في حصكؿ اإلثـ، ألنيا 
بفعميا ىذا تفتح لمرجاؿ الباب لشـٌ شذل عطرىا كالتمذذ بو، كما تفتح ليـ الباب لمنظر إلييا، كىذا 

 و مف مقدمات الزنا كالعياذ با.كم
 
فبل  : "أيما امرأة أصابت بخكران قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  -رضي ا عنو  -عف أبي ىريرة  .2

 .(1)تشيدفَّ معنا العشاء اآلخرة"
  :وجو الداللة

كالنيي الكارد في الحديث ال يقتصر ، فيذا نيي، كالنيي يفيد التحريـ : "فبل تشيدف"قكلو      
نما يشمؿ كؿ الصمكات كما سيأتي في الحديث التالي، كقد خيصَّ العشاء عمى صبل ة العشاء كا 

ظممة كخمك الطريؽ كىدكئو، فيككف العطر المنبعث مف الاآلخرة بالذكر في ىذا الحديث ألنو كقت 
ذا   العطر لممرأة عندكاف المرأة أكثر انتشاران كتيييجان لمشيكة كأشٌد لمفتنة مف سائر الصمكات. كا 

ألنيا ىنا تزاحـ الرجاؿ  ؛، فيك أشٌد حرمة عند خركجيا لمسكؽ كالشارعحراـ المسجدإلى خركجيا 
 كتخالطيـ كتتعامؿ معيـ، فإذا فيًتنكا بيا لـ تأمف شٌرىـ خاصة كأف أكثرىـ ممف ال يخافكف ا.

 

                                                                                                                                               

(، 3497(، عند تفسير سكرة النكر، حديث رقـ )2/430) الصحيحين المستدرك عمىكركاه الحاكـ أيضان في =
 كقاؿ: صحيح اإلسناد.

اإلحسان في تقريب )ابف حباف، محمد بف حباف بف أحمد بف معاذ بف معبد التميمي أبك حاتـ الدرامي البيستي،  
شعيب األرنؤكط،  كعٌمؽ عميو ، حققو كخٌرج أحاديثو10/270محققان(،  –، )صحيح ابف حباف صحيح ابن حبان

 ـ(.1988 -ىػ 1408، 1لبناف، ط –مؤسسة الرسالة، بيركت 
(، حٌدثنا 4175(، باب ما جاء في المرأة تتطيب لمخركج، حديث رقـ )4/79)، سننوأخرجو أبك داككد في ( (1

يٍ  عف بيسر بف  فة،النُّفٌيمي كسعيد بف منصكر، قاال: حٌدثنا عبد ا بف محمد أبك عمقمة، قاؿ: حٌدثني يزيد بف خيصى
، عف أبي ىيريرة  ،(13/405)، المسند، كأحمد في قاؿ: "أيما امرأة ... الحديث رضي ا عنو، عف النبي  سعيدو

(، باب حضكر النساء 3/157)، نيل األوطار(، كالشككاني في 8035مسند أبي ىريرة رضي ا عنو، حديث رقـ )
. )األلباني، محمد ناصر "صحيح: "(. كقاؿ األلباني1038المساجد كفضؿ صبلتيف في بيكتيف، حديث رقـ )

 (.5 ، مكتبة المعارؼ، الرياض، ط2/216 صحيح الترغيب والترىيب،الديف، 
، تحقيؽ 4/79 سنن أبي داود،)أبك داكد، سميماف بف األشعث بف إسعاؼ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم، 

 لبناف(. –صيدا محمد محي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، 
 نيل األوطار شرح منتقى األخبار من أحاديث سيد األبرار،)الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد ا، 

 ـ(.1993 -ىػ 1413، 1، تحقيؽ عصاـ الديف الصبايطي، دار الحديث، القاىرة، ط3/157
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 مي خركجيا متعطرة كبيرة مف الكبائر فقاؿ:تحجر اليي كقد عدَّ ابف       
التاسعة كالسبعكف بعد المائتيف: خركج المرأة مف بيتيا متعطرة متزينة، حتى كلك أذف ليا  "الكبيرة

 .(1)زكجيا بذلؾ"
 :-رحمو ا  –كقاؿ  

"قد يحـر عمييٌف الخركج، بؿ قد يككف كبيرة كخركجيف لزيارة القبكر إذا عظمت مفسدتو، كخركجيف 
 .(2)لفتنة، أما إذا ظينٍَّت فيك حراـ غير كبيرة"المسجد كقد استعطرفى كتزٌيٌف إذا تحققت اإلى كلك 
بفَّ طيبان"إلى : "إذا خرجت إحداكٌف  . قاؿ 3 المسجد فبل تقرى

(3). 
 

 وجو الداللة:
النيي الكارد في الحديث عاـ يشمؿ كؿ الصمكات، كال يقتصر عمى صبلة معينة، كسبب       

 النيي كاضح قد سبؽ ذكره.

 لباس شيرة: أاّل يكونس: الشرط السادالمطمب السادس: 
كشييرةن فاشتير أم:  ىي االنتشار ككضكح األمر، كمنو شيرتي األمر أيشًيريه شيران  الشيرة لغة:    

 .(4)شيرتيوي كشٌيرتو تشييران أكضح، ككذلؾ 
كلباس الشيرة: ما ييمبس مف ثكب أك جمباب أك نعؿ بقصد االشتيار بو بيف الناس، لجكدتو      

لردائتو كبساطة شأنو، لككف األكؿ: تفاخران بالدنيا كزينتيا، كالثاني: تظاىران بالقناعة  كغبلء ثمنو، أك
 .(5)كزىدان بالدنيا كمباىجيا

                                                 
 (.2/45) الزواجر عن اقتراف الكبائر،مي، تاليي ((1
 .11/188 عاني،روح الماآللكسي،  ((2
( حديث رقـ 44/597أخرجو أحمد عف بيسر بف سعيدو عف زينب الثقفية، امرأة عبد ا بف مسعكد، ) ((3
(، حديث رقـ 5/305، باب مىف كىًره لممرأة الطيب إذا خرجت، )المصّنف(، كابف أبي شيبة في 27047)
أردف الخركج إلى المسجد، كعف إتيانيف  باب في النيي عف منع النساء إذا صحيحو،(، كأبك عكانة في 26338)

(، كذكره األلباني في 1449المسجد متطيبات، كالدليؿ عمى أٌف حضكرىٌف الجماعة عمى االختيار، حديث رقـ )
 (.1094( حديث رقـ )3/86) سمسمة األحاديث الصحيحة،

تحقيؽ أيمف بف عارؼ  ،1/396 مستخرج أبي عوانة،)أبك عكانة، يعقكب بف إسعاؼ بف إبراىيـ النيسابكرم، 
 ـ(.1998 -ىػ 1419، 1لبناف، ط - الدمشقي، دار المعرفة، بيركت

 باب الراء فصؿ الشيف. القاموس المحيط،الفيركزآبادم،  ((4
 مادة شير. لسان العرب،ابف منظكر،  -   
 مادة شير. مختار الصحاح،الرازم،  -   
 .317 أويل الجاىمين،حجاب المسممة بين انتحال المبطمين وتالبرازم،  (5)
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 كقد جاءت األحاديث النبكية الشريفة تنيى عف لباس الشيرة، كمنيا:
: "مف لبس ثكب شيرة في الدنيا،  قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  -رضي ا عنيما  -عف ابف عمر .1

لبسو ا ثكب مىذىلَّة يكـ القيامة، ثـ أليبى فيو النار"أ
(1). 

 
 وجو الداللة: 

ال لما ألبس  الحديث يدؿ       بمنطكقو عمى أنو ال يجكز لمسمـ أك مسممة أف يمبسا ثكب شيرة، كا 
 .(2)ا صاحبو ثكب مذلة يـك القيامة، كلما أليب فيو النار

 :(3)قاؿ الشككاني
حريـ ليبس ثكب الشيرة، كليس ىذا الحديث مختصان بنفيس الثياب، بؿ قد "كالحديث يدؿ عمى ت

ذا  يحصؿ ذلؾ لمف يمبس ثكبان يخالؼ ممبكس الناس مف الفقراء ليراه الناس فيتعجبكا مف لباسو ... كا 
كاف المبس لقصد االشتيار في الناس، فبل فرؽ بيف رفيع الثياب ككضيعيا، كالمكافؽ لممبكس الناس 

ف لـ يطابؽ الكاقع"كالمخالؼ،   .(4)ألف التحريـ يدكر مع االشتيار كالمعتبر القصد كا 
: " نيى عف الشيرتيف أف يمبس الثياب الحسنة التي يينظر إليو فييا، أك  ما كرد أف النبي  .2

 .(5)الدنٌية أك الرثة التي يينظر إليو فييا"
فقط بؿ ىك عاـ يشمؿ الرجاؿ كالظاىر مف األحاديث السابقة أف النيي ال يختص بالنساء       

 كالنساء عمى حدو سكاء.
       

                                                 
(، عف أبي عكانة عف عثماف 3607، باب مف لبس شيرة مف الثياب، حديث رقـ )سننوأخرجو ابف ماجة في  ((1

مسند عبد ا بف عمر رضي ا  (،9/476) المسند،في  بف المغيرة عف المياجر عف عبد ا بف عمر، كأحمد
باب ذكر ما ييستحب مف الثياب كما ييكره، (، 8/398)، كبرىالسنن ال(، كالنسائي في 5664عنيما، حديث رقـ )

 .(2/232صحيح الترغيب والترىيب، ي، )األلبان ".إسناده حسف كلفظو حسف"(، قاؿ األلباني: 9487حديث رقـ )
، تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي، دار 2/1192 سنن ابن ماجة،)ابف ماجة، أبك عبد ا محمد بف يزيد القزكيني، 

 ء الكتب العربية(.إحيا
 .83 أىم قضايا المرأة المسممة،( أبك يحيى، (2
: ىك محمد بف عمي بف محمد الشككاني، فقيو، مجتيد، مف كبار عمماء اليمف، ق(542-ق 466) الشككاني ((3

ىػ، كمات حاكمان بيا. مف مصنفاتو: 1229مف أىؿ صنعاء، كلد بيجرة شككاف، كنشأ بصنعاء، كتكلى قضاءىا سنة 
 األعـالم،يؿ األكطار شرح منتقى األخبار"، ك "السيؿ الجرار"، ك "فتح القدير"، ك "إرشاد الفحكؿ". )الزركمي، "ن
 (.11/53، معجم المؤلفين(.)كحالة، 5/17

 .2/132 نيل األوطار،الشككاني،  (4)
( 6102ث رقـ )(، باب ما كرد مف التشديد في لبس الخز، حدي3/387) السنن الكبرى،أخرجو البييقي في  ((5

 (.215 جمباب المرأة المسممة،كقاؿ األلباني: " إسناده صحيح لكنو مرسؿ". )األلباني، 
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كاإلسبلـ بذلؾ ال يمنع المرأة مف المباس الحسف الذم يميؽ بيا، كلكف يمنعيا مف المباس الذم       
يدؿ عمى الترفع كالتظاىر، كالرغبة في لفت األنظار إلييا، كلذلؾ فعمى المرأة المسممة أف تقتصد 

الشييرة ذات األسعار المرتفعة لشراء  عدـ الترفع أك االبتذاؿ، فبل ترتاد المتاجرفي لباسيا كتيراعي 
لئبل تككف سببان في حمميٌف عمى  ؛س لمفت أنظار قريناتيا مف النساءحاجتيا، كال ترتدم المبلب

، غيبتيا فتشاركيٌف إثـ الغيبة. كال تككف ممف تيعرؼ بمبس الثياب النفيسة كتتحدث بذلؾ زىكان كخيبلء
 فتكسر قمكب قريناتيا كتجرح مشاعرىٌف ألنيٌف ال يستطعف أف يمبسف ما تمبس.

 

 الشرط السابع: أن ال يشبو لباس الرجال:المطمب السابع: 
 
الرجؿ كالمرأة، كجعؿ لكؿو منيما طبيعتو الخاصة التي ينفرد بيا عف  -عٌز كجؿٌ  –خمؽ ا       

بو كيبقى الجنس البشرم الذم يعٌمر األرض. فبل اآلخر، كذلؾ لينجذب أحدىما لآلخر، فيأنس 
يحؿ لممرأة أف تتشبو بالرجؿ كال لمرجؿ أف يتشبو بالمرأة، ال في المباس، كال في الصكت، كال في 
الحركة أك الييئة أك المشية أك التصرفات أك غير ذلؾ مما يتمٌيز بو أحدىما عف اآلخر، إذ إف 

ف الطبيعة، كتمٌرد عمى الفطرة السميمة التي فطرىما ا تشبو أحدىما باآلخر ما ىك إال خركج ع
اضطراب المفاىيـ السكٌية، كذىاب الفكارؽ الطبيعية، فيفقد كؿ منيما إلى عمييا، مما يؤدم  تعالى

بذلؾ خصائصو التي يتمٌيز بيا، فتصبح المرأة مسترجمة، كيصبح الرجؿ مخنثان، فتقؿ الرغبة كالميؿ 
ييؽ دائرة الزكاج الشرعي كالنزكع نحك الرذيمة كالفساد لتمبية رغباتيـ تضإلى بينيما مما يؤدم 

الجنسية، كلنا في المجتمعات األكركبية العبرة في ذلؾ، فما تعانيو تمؾ المجتمعات مف رؽ الجنس 
انتشار المكاط كتفشي السُّحاؽ، كما ذلؾ إال نتيجة الشذكذ الجنسي إلى كعبكدية الشيكة أٌدل بيا 

ما ىك إلى حؿ الزكاج الشرعي، كالرذيمة التي حمت محؿ الفضيمة حتى كصؿ األمر الذم حٌؿ م
 كالعياذ با. ... أسقط مف ذلؾ

 
كلٌما كانت مجتمعاتنا العربية مغرمة بالتقميد األعمى كالذم يعتبره الكثيركف تقٌدما كتحضران،        

 رأيناىـ يسيركف عمى نيج تمؾ المجتمعات التي ضٌمت كانحرفت.
ضٌيؽ ممبسو، كالشابة: تقص شعرىا، ره، كيحمؽ لحيتو، كيرقؽ صكتو، كيفالشاب: يطيؿ شع   

 عمى الناس بجرأتيا مف غير ديف أك حياء كالعياذ با. تعالىكتحاكي الرجؿ في ممبسيا، كت
 

 كلذلؾ فقد جاء النيي عف تشبو الرجؿ بالمرأة، كتشبو المرأة بالرجؿ في عدة أحاديث نبكيةو منيا:
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الرجؿ يمبس ًلبسىة المرأة،  قاؿ: "لعف رسكؿ ا  –رضي ا عنو  -عف أبي ىريرة  .1
 .(1)كالمرأة تمبس لبسة الرجؿ"

  وجو الداللة:    
الحديث بمنطكقو عمى حرمة تشبو المرأة بالرجؿ في لباسو، ككذلؾ عمى حرمة تشبو يدؿ       

ال لما لعنيما ا   .فالمعف ال يككف إال عمى فعؿ محٌرـ .(2)الىتعالرجؿ بالمرأة في لباسيا، كا 
 
: "ليس مٌنا مف تشبَّو بالرجاؿ مف النساء، كال مف تشٌبو بالنساء مف  قاؿ رسكؿ ا  .2

 .(3)الرجاؿ"
 وجو الداللة:

الحديث عمى أنو ليس مف المسمميف مف تشٌبو بالرجاؿ مف النساء كال مف تشٌبو بالنساء يدؿ      
 ذلؾ فقد اقترؼ حرامان.مف الرجاؿ، كمف فعؿ 

 
المتشبييف مف الرجاؿ بالنساء،  لعف رسكؿ ا "عف ابف عباس رضي ا عنيما قاؿ:  .3

 .(4)كالمتشبيات مف النساء بالرجاؿ"

                                                 
، السنن الكبرى(، كالنسائي في 4098( حديث رقـ )4/60، باب في لباس النساء )سـننوأخرجو أبك داكد في  ( (1

باب ذكر لعف  صحيحـو،في  (، كابف حباف4098(، حديث رقـ )8/297باب لعف المترجبلت مف النساء، )
(، ككميـ مف طريؽ سييؿ بف أبي صالح 5752حديث رقـ ) ،(63/ 13المتشبييف كالمتشبيات، ) المصطفى 

قاؿ الحاكـ: )صحيح عمى شرط مسمـ(، كأقره الذىبي، كقاؿ األلباني )كىك  عف أبيو عف أبي ىريرة رضي ا عنو.
 كما قاال(.

 .56 ة المسممة،أىم قضايا المرأأبك يحيى،   (2)
(، حديث رقـ 11/461باب مسند عبد ا بف عمرك بف العاص رضي ا عنو، ) ،مسندهأخرجو أحمد في ( 3) 
، كمسجده في  (،6875) عف عطاء عف رجؿ مف ىيذٌيؿ، قاؿ: رأيت عبد ا بف عمرك بف العاص، كمنزلو في الحؿِّ

. قاؿ: فبينما أنا عنده رأل أـ سعيد ابنة أبي جيؿ متقٌمدة قكسان، كىي تمشي مشية الرجؿ فقاؿ عبد ا: مىف  الحـر
يقكؿ: "ليس مٌنا مف تشبَّو بالرجاؿ  ىذه؟ قاؿ اليذلي: فقمت: ىذه أـ سعيد بنت أبي جيؿ، فقاؿ: سمعت رسكؿ ا 

بف العاص، ، باب عبد ا بف عمرك المعجم الكبيركالطبراني في  مف النساء، كال مف تشٌبو بالنساء مف الرجاؿ"
(، باب نيي المرأة أف تمبس ما يحكي 2/137) نيل األوطار(، كالشككاني في 14332(، حديث رقـ )467/ 13)

صحيح (. كقاؿ األلباني: "صحيح". )األلباني، محمد ناصر الديف، 5910بدنيا أك تشٌبو بالرجاؿ، حديث رقـ )
 ، المكتب اإلسبلمي(.2/956، الجامع الصغير وزيادتو

 (.5885(، باب المتشبيكف بالنساء كالمتشبيات بالرجاؿ، حديث رقـ )7/159، )صحيحورجو البخارم في أخ ( (4
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كالحديث الثاني كالثالث عاماف يشمبلف تحريـ التشبو في كؿ شيء في المباس، كالكبلـ       
بخبلؼ الحديث األكؿ الذم اختص بتحريـ التشبو في  كالييئة، كالحركة، كغير ذلؾ مف التشبو،

 المباس فقط. 
 مي ىذا التشبو كبيرة مف الكبائر فقاؿ:تكقد عٌد ابف حجر اليي      
الكبيرة السابعة بعد المائة تشبو الرجاؿ بالنساء، فيما يختصصف بو عرفان غالبان، مف لباس، أك  "

 .(1)كبلـ، أك حركة، أك نحكىا، كعكسو "
 بعد أف أكرد أحاديث متعددة في ذلؾ قاؿ:ك    

"عدُّ ىذا مف الكبائر كاضح، لما عرفت مف ىذه األحاديث الصحيحة، كما فييا مف الكعيد الشديد، 
 كالذم رأيتو ألمتنا أف ذلؾ التشبو فيو قكالف:

 أحدىما: أنو حراـ.
 كثانييما: أنو مكركه.

أف ذلؾ كبيرة، ثـ رأيت بعض المتكمميف عمى الحرمة، بؿ ما قٌدمتو مف ...  كالصحيح: بؿ الصكاب
 .(2)الكبائر عٌده منيا، كىك ظاىر"

 
 ككذلؾ عدَّ الذىبي ىذا التشبو مف الكبائر، فقاؿ:

 .(3)"الكبيرة الثالثة كالثبلثكف: تشبو النساء بالرجاؿ، كتشٌبو الرجاؿ بالنساء"
بأنيا: "كؿ ما كجب فيو حٌد، لكبيرة ؽ تعريؼ اكالذم تراه الباحثة أف ىذا التشبو مف الكبائر، إذ سب

 .(4)أك كرد فيو تكعٌد بالنار، أك جاءت فيو لعنة"
 
قاؿ: "ثبلثة ال ينظر ا إلييـ يـك القيامة:  عف رسكؿ ا -رضي ا عنيما  -عف ابف عمر .4

و، العاؽُّ لكالديو، كميدًمفي الخمر، كالمٌناف عطاءه، كثبلثة ال يدخمكف الجنة: العاؽُّ لكالدي
 .(5)كالٌديُّكث، كالرجمة"

                                                 
 .348-1/346 الزواجر عن اقتراف الكبائر،مي، تاليي ( (1
 .1/347المرجع نفسو،  ( (2
  .109، الكبائرالذىبي،  ( (3
 مف ىذا البحث. 35ينظر ص  ( (4
باب مسند ابف عباس رضي ا عنو، حديث رقـ  ر باسم البحر الزخار،مسنده المنشو ركاه البزار في  ( (5
(، كركل ابف حٌباف في 2354( باب المٌناف بما أعطى، حديث رقـ )3/63، )السنن الكبرى(، كالنسائي في 6050)

( باب ذكر نفي نظر ا جٌؿ كعبل في القيامة إلى أقكاـ مف أجؿ أفعاؿ ارتكبكىا. حديث 16/335، )صحيحو
 (.3/387 سمسمة األحاديث الصحيحة،(. قاؿ األلباني: "إسناده حسف، رجالو ثقات". )األلباني، 7340قـ)ر 
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 كالديكث في المغة: صفة مشبية تدؿ عمى الثبكت مف داث.    
 كرجؿه ديُّكث: رجؿ ال يغار عمى أىمو كال يخجؿ.

 .(1)كقيؿ الديكث مف الرجاؿ: القكَّاد عمى أىمو
 

مؼ عف كىك بذلؾ ال يخت (2)كالديكث في الحديث ىك الرجؿ الذم ال ييبالي بمف يدخؿ عمى أىمو    
 المعنى المغكم.

مة: امرأة تشبٌيت بالرجاؿ في الرأم كالمعرفة  .(3)كالرَّجي
 كالرجمة في الحديث: التي تتشٌبو بالرجاؿ.

فثبت مما تقٌدـ أنو يحـر عمى المرأة التشبو بالرجاؿ في أم شيء يمٌيز أحدىما عف اآلخر،      
 ف المباسو اختص الرجؿ بمبسو دكنياليا الخركج بنكعو معيف م كمف ضمف ذلؾ المباس، فبل يجكز

زارهك ، كنحك ذلؾ مما تفعمو نساء المسمميف اليكـ مف كتخرج بو أماـ غير المحاـر أف تمبس رداءه كا 
ف كاف ىذا أستر مف لباسيا القصير كغيره، نسأؿ ا العفك كالعافية كأف  لبس الجاكيت كالبنطمكف، كا 

 ييدينا سكاء السبيؿ.
 

المرأة عف التشبو بالرجؿ ما ىك إال محافظة عمى أنكثتيا كعرضيا، ذلؾ ألف  كنييي النبي      
المشابية في األمكر الظاىرة تقتضي المشابية في األعماؿ كاألخبلؽ، فالمرأة المتشبية بالرجؿ 

إظيار جسدىا كما ييظيره الرجؿ، إلى تكتسب مف أخبلقو بحسب تشبييا، حتى ييفضي بيا األمر 
ف يعمك الرجؿ عمى المرأة، كبالتالي تيقًدـ عمى أفعاؿ تنافي الحياء الذم شيًرع ليا كتعمك كما ييحب أ

كطيمب منيا، فتغدك بذلؾ امرأة مترجمة كالعياذ با، لذلؾ كاف ال بٌد أف يككف لباس المرأة ساتران 
 .-كا أعمـ  –لبدنيا تتمٌيز بو عف لباس الرجؿ ليحصؿ الفرؽ بينيما 

 
 

                                                 
 ، مادة ديث.لسان العربابف منظكر، (  (1
 باب الثاء فصؿ الداؿ. القاموس المحيط،الفيركزآبادم،  -   
)قالكا: يا رسكؿ ا أما مدمف  ، ففي ركاية أخرل تكممة لمحديثكجاء ىذا المعنى مف حديث رسكؿ ا  ( (2

الخمر فقد عرفناه، فما الديكث؟ قاؿ: الذم ال يباؿ مف دخؿ عمى أىمو. قيؿ فما الرجمة مف النساء؟ قاؿ: التي تشبو 
 (. 10310باب فصؿ في الزىد، حديث رقـ ) (13/261) شعب اإليمان،بالرجاؿ( أخرجو البييقي في 

 جؿ.مادة ر  لسان العرب،ابف منظكر،  ( (3
مادة رجؿ،  تاج العروس من جواىر القاموس، مرتضى الزبيدم، محمد بف محمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني، -  

 دار اليداية.
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 ثامن: أن ال ُيشبو لباس الكافراتالشرط الالمطمب الثامن: 
رت الشريعة اإلسبلمية قاعدة عظيمة مؤداىا أنو ال يجكز لممسمميف         -رجاالن كنساءن  –لقد قرَّ

 .(1)أف يتشبيكا بالكٌفار، سكاء أكاف ذلؾ في مبلبسيـ، أـ في عاداتيـ أـ في عباداتيـ أـ في أعيادىـ
الكثير مف المسمميف اليكـ، فخالفكىا، كلـ  – كلؤلسؼ –د خرج منياه القاعدة عمى عظميا قكىذ     

يأخذكا بيا إما جيبلن بدينيـ، أك اتباعان ألىكائيـ، أك مجرد تقميد لمعادات الخبيثة كالتقاليد الغربية 
الكافرة لمعصر الحاضر كالتي كانت سببان مف أسباب ضعؼ المسمميف كذليـ كىكانيـ، كلف يتغٌير 

ُروْا َما بِأَنُفِسِهمْ  : ﴿تعالىا لـ يتغٌيركا كما قاؿ حاليـ ىذا م ُر َما بَِقْوٍم َحتَّى يُ َغي ِّ  .(2)﴾ ِإنَّ اللََّو الَ يُ َغي ِّ
كقد كردت األدلة مف الكتاب كالسنة عمى صحة ىذه القاعدة، كقد كانت أدلة الكتاب مجممة      

 ة:كأدلة السنة مفٌسرة كمكضحة كميبيِّنة ليا، كمف ىذه األدل
 

 أواًل: من القرآن الكريم:
َة َوَرزَقْ َناُىم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُىمْ  : ﴿تعالىقكلو     َنا بَِني ِإْسَرائِيَل اْلِكَتاَب َواْلُحْكَم َوالنُّبُ وَّ  َعَلى َوَلَقْد آتَ ي ْ

َناٍت مَِّن اأَلْمِر َفَما اْختَ َلُفوا  َناُىم بَ ي ِّ نَ ُهْم يَ ْوَم  إاّل اْلَعاَلِميَن* َوآتَ ي ْ نَ ُهْم ِإنَّ رَبََّك يَ ْقِضي بَ ي ْ ِمن بَ ْعِد َما َجاَءُىْم اْلِعْلُم بَ ْغًيا بَ ي ْ
ِإن َُّهْم َلن * ثُمَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة مَِّن اأَلْمِر فَاتَِّبْعَها َوال تَ تَِّبْع َأْىَواء الَِّذيَن ال يَ ْعَلُمونَ اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِو َيْخَتِلُفوَن * 

 .(3)﴾ يُ ْغُنوا َعنَك ِمَن اللَِّو َشْيًئا َوِإنَّ الظَّاِلِميَن بَ ْعُضُهْم َأْولَِياء بَ ْعٍض َواللَُّو َوِليُّ اْلُمتَِّقينَ 
 :-رحمو ا – (4)قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية    

ن تعالى"أخبر سبحانو ك  يـ اختمفكا بعد مجيء العمـ أنو أنعـ عمى بني إسرائيؿ بنعـ الدنيا كالديف، كا 
شريعة مف األمر شرعيا لو كأمره باتباعيا، عمى  بغيان مف بعضيـ عمى بعض، ثـ جعؿ محمدان 

كنياه عف اتباع أىكاء الذيف ال يعممكف، كقد دخؿ في "الذيف ال يعممكف" كؿ مف خالؼ شريعتو، 
ذم ىك مف مكجبات دينيـ ك"أىكاؤىـ" ىك ما ييككنو كما عميو المشرككف مف ىدييـ الظاىر ال

الباطؿ، كتابع ذلؾ، فيـ ييككنو. كمكافقتيـ فيو: اتباع لما ييككنو كليذا يفرح الكافركف بمكافقة 

                                                 
 .161 جمباب المرأة المسممة،األلباني،  ( (1
 .59-58 أىم قضايا المرأة المسممة،أبك يحيى،  -  

 .11سكرة الرعد:  ( (2
 .19-16سكرة الجاثية:  ( (3
بف محمد ا: ىك أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد ا بف الخضر ق(728 - 661) تيمية ابف ( (4

الحرَّاني الدمشقي، الممقب بتقي الديف، الميكٌنى بأبي العٌباس، اإلماـ، الميحٌقؽ، الحافظ، المجتيد، المحٌدث، المفٌسر، 
لد بحٌراف، تكفياألصكلٌي، النحكٌم، الكاعظ، الخطيب، الكاتب، القدكة، الزا تبمغ ك  بدمشؽ. –رحمو ا -ىد، كي

  كغيرىا. ك )الصاـر المسمكؿ(، ك)السياسة الشرعية( )فتاكل ابف تيمية(، :تصانيفو نحك ثبلثمئة مجمد، منيا
 (.1/261، معجم المؤلفين)كحالة،  (،1/144 األعـالم،)الزركمي، 
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ليحصؿ ذلؾ، كلك فرض  المسمميف في بعض أمكرىـ، كييسىٌركف بو كيكٌدكف أف لك بذلكا ماالن عظيمان 
ي ذلؾ أحسـي لمادة متابعتيـ في أىكائيـ، أف ليس الفعؿ مف اتباع أىكائيـ، فبل ريب أفَّ مخالفتيـ ف

مكافقتيـ في إلى كأعكف عمى حصكؿ مرضاة ا في تركيا، كأف مكافقتيـ في ذلؾ قد تككف ذريعة 
حصؿ المقصكد في  ،. كأٌم األمريف كاف(1)غيره، فإف "مف حاـ حكؿ الحمى أكشؾ أف يكاقعو"

ف كاف األكؿ أظير"  .(2)الجممة، كا 
 

 النبوية:من السنة  ثانيًا:
في كىي مكجكدة ، تنيى المسمميف عف التشبو بالكفار كثيرة كمتعٌددةكردت أحاديث نبكية         

 العادات كاالجتماعيات، كغيرىاكؿ بابو مف أبكاب الشريعة اإلسبلمية المطيرة كالعبادات كاآلداب ك 
الكريمة، القرآنية اآليات صيؿ لما أيجمؿ في كىي كعادتيا بياف كتفكمنيا ما يختٌص بالمباس كالزينة 

فقاؿ:  (3)عمٌي ثكبيف معصفريف عف عبد ا بف عمرك بف العاص قاؿ: "رأل رسكؿ ا  كمنيا:
 .(4)"إٌف ىذه مف ثياب الكفار فبل تمبسيا"

 وجو الداللة:
عمى تحريـ لبس ثياب الكٌفار الخاصة بيـ، ذلؾ ألف النيي كاضح في الحديث بمنطكقو يدٌؿ       
 )فبل تمبسيا(. قكلو 
 قاؿ ابف تيمية:    

"كعٌمؿ النيي عف لبسيا بأنيا "مف ثياب الكفار". كسكاء أراد أنيا مما يستحمو الكفار بأنيـ يستمتعكف 
بخبلقيـ في الدنيا، أك مما يعتاده الكفار لذلؾ، كما أنو في الحديث قاؿ: "إنيـ يستمتعكف بآنية 

في اآلخرة، كليذا كاف العمماء يجعمكف اتخاذ الحرير،  الذىب كالفضة في الدنيا، كىي لممؤمنيف
 .(5)كأكاني الذىب كالفضة تشبيان بالكفار"

 

                                                 
(، كباب الحبلؿ بٌيف 52استبرأ لدينو، حديث رقـ)باب مف ، (3/53( )1/20) صحيحو،أخرجو البخارم في  ( (1

 .(2051كالحراـ بٌيف، حديث رقـ)
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة ، عبد السبلـتقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف  ،ابف تيمية ( (2

 القاىرة.، راجعو كقٌدـ لو طو عبد الرؤكؼ سعد، دار إحياء الكتب العممية، 19-18 أصحاب الجحيم،
أبك العباس، أحمد بف محمد بف ) ( الثكب المعصفر: ىك الثكب المصبكغ بالعصفر كىك لكف مائؿ إلى الصفرة. (3

 (.لبناف –مادة عصفر، المكتبة العممية، بيركت المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، عمٌي الفيكمٌي، 
(، 2077الرجؿ الثكب المعصفر، حديث رقـ ) (، باب النيي عف لبس3/1647)صحيحـو أخرجو مسمـ في  ( (4

: أى   يما".حًرقٍ مييما، قاؿ: "بؿ أى سً غٍ كفي لفظو آخر لمسمـ فقاؿ: "أىأيمؾ أمرتؾ بيذا؟" قمتي
 .111 اقتضاء الصراط المستقيم،ابف تيمية،  ( (5
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أف مخالفة الكفار كترؾ التشبو بيـ مف مقاصد الشريعة اإلسبلمية  مباحثةكمما سبؽ يتضح ل     
خاصة في كبالعميا، فيجب عمى كؿ مسمـ رجبلن كاف أك امرأة أف يراعي ذلؾ في شؤكف حياتو كميا، 

ف كاف أمران تعبديان في المقاـ األكؿ، ؛ ألالمباس كالزينة كاألزياء ف مخالفة الكفار كترؾ التشبو بيـ كا 
ره العمماء مف كجكد عبلقة كطيدة كارتباط كثيؽ  إال أنو أمره معقكؿ المعنى، كاضح الحكمة، لما قرَّ

ف شران فشر. بيف الظاىر كالباطف، كأف لكؿ منيما أثره الكاضح عمى اآلخر،  إف خيران فخير، كا 
 

، كذلؾ       ، فقد يككف التشبو غير محـر كال بدَّ مف االنتباه إلى أنو ليس كؿ تشبو بالكفار محـر
كمبس الرجؿ لمبدلة الرسمية ) البطاؿ كالجاكيت كالقميص (؛ ذلؾ ألف ىذا المباس قد شاع كانتشر 

شبو المحـر فينحصر فيما اختص بو الكفار بيف المسمميف حتى صار مف عرفيـ كعادتيـ، أما الت
 دكف غيرىـ كا أعمـ.
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 الفصل الثاني:

 نوازل لباس المرأة المسممة
 

 وفيو ثالثة مباحث:
 .نوازل لباس جسم المرأة المسممةالمبحث األول: 

 .ب األول: لبس العباءة الممونة والمزينةالمطم
 .اكب لمموضةالمو : الجمباب الثاني المطمب

 المطمب الثالث: الترانشكوت.
 .أو المعطف الشتوي المطمب الرابع: الجاكيت الجوخ

 المطمب الخامس: المعاصم الممونة والمزينة بالكريستال.
 .المطمب السادس: لبس الفيزون والبرمودا تحت العباءات والجالبيب

 
 .نوازل لباس رأس المرأة المسممة المبحث الثاني:

 .المواكب لمموضةول: الحجاب ب األ المطم
 المطمب الثاني: الدبابيس المزينة بالكريستال.

 المطمب الثالث: البف.
 

 .المرأة المسممةأو حذاء نوازل لباس نعل  المبحث الثالث:
 ب األول: الحذاء المفتوح أو الصندل.المطم

 المطمب الثاني: حذاء الباليو.
 المطمب الثالث: الحذاء ذو الكعب العالي.

 لمطمب الرابع: الجوارب المحمية والمشبكة والمزينة.ا
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 مبحث األولال

 المسممة المرأةجسم نوازل لباس  

 
 :مطالب ستةكيتضمف ىذا المبحث 

 :لبس العباءة :المطمب األول
كىذا  قتصادية كاالجتماعية كالسياسية،لقد تغيرت األزماف كتطكرت الحياة بجميع جكانبيا اال     

البالغ عمى نفكس الناس كطريقة معيشتيـ، كحتى طريقة تفكيرىـ كلباسيـ، كعميو فقد كمو لو األثر 
مف خبلؿ  ،ياالٌشرع في ، كال بٌد مف تكضيح حكـالنساءبع جديدة مف المبلبس الخاصة ظيرت أنكا

ىذه المبلبس  و، كمفل خالؼىك مرٌد منيا ما يي ك  ،مٌشرعلخذ منيا ما ىك مكافؽ لييؤ  ؛ماىيتيا بياف
العباءة سكاء أكانت السكداء أك  ارتداءانتشرت بيف النساء عادة )العباءة( حيث  يثة أك النازلةالحد
ىذه العباءة بشكؿ ممحكظ في اآلكنة األخيرة، حتى صارت بعض النساء  ارتداء ثيركك ،مكنةالم

ذه مقتنعة بيذه العباءة كبعضيا معترضة، فما بيف حائرة كمستفسرة صار ال بٌد مف تكضيح حكـ ى
 العباءة كا المستعاف.

 
إف ىذه العباءة كالتي يسمٌييا البعض عباءة الكتؼ أك الكاب شبيية بالجمباب نكعان ما مف      

حيث الشكؿ اإلجمالي لكنيا تختمؼ عنو بخفتيا كرقة قماشيا، فيي بطبيعتيا خفيفة كفي أغمب 
تقبؿ النساء كليذا  ؛ضاء جسمياسد المرأة كمفاتنيا كأعاألحياف شفافة تشؼ عٌما تحتيا كتصؼ ج

العباءة، فأصبحت تمؾ ارتداء في فصؿ الصيؼ، كلقد تساىمت المرأة في ىيئة كطريقة عمى ارتدائيا 
المباس فيًتنىت بو  الممفتة لؤلنظار، فكؿ مف رأت ىذا تممؤىا الزركشة كالزينة ضيقة غير فضفاضة

 كأرادت مثمو.
    

"نساء  ... لمنساء في حديث صنفاف مف أىؿ النار بي كىذه العباءة تيصٌدؽ كصؼ الن      
: "أم أنيفَّ يمبسف ثيابان رقاقان تصؼ ما تحتيا، فيفَّ كاسيات في الظاىر، (1)كاسياته عاريات"

 .(2)عارياته في المعنى"

                                                 
 .33 سبؽ تخريجو ص ( (1
 كشف المشكل من حديث الصحيحين،، ابف الجكزم، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد(  (2
 ، تحقيؽ عمي حسيف البكاب، دار الكطف، الرياض.3/567
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، مكضةقد صارت ىذه العباءة كغيرىا مف المبلبس تخضع لقكانيف التجديد كصيحات الك        
عند تككف ضيقة  كىي  (Prenses)نيا أشكاالن كقصاتو مختمفة، فيذه عباءة األميرة فنرل م

 (Bady)لتشبو بذلؾ فستاف األميرة، كتمؾ عباءة  تٌتسع تدريجيان باتجاه األسفؿالصدر كالخصر ثـ 
ؿ أعضاءه، كتمؾ عباءة الفراشة كغيرىا مف المكديبلت بمعنى أف  مقاسيا ييحٌجـ الجسـ كييفىصِّ

ف كانت تدخميا الرسكمات كالزخرفات الممكنة.  ان العباءة أسكدٌيات. ىذا كمو كقد كاف لكف كالمسم كا 
يف النساء فصارت أما في السنكات األخيرة فقد ظيرت العباءات الممكنة كانتشرت بشكؿ كاضح ب

 بشكؿو أكبر. نةةن لمفتىذه العباءة مثير 
   

  ،(1)العباءة ارتداءحكـ  لعمماء العصر الحديث تكضحقد ظيرت فتاكل ك        
ألنيا  ؛ت ضيقة غير فضفاضة، رقيقة كشفافةكان عمى تحريـ خركج المرأة بيا إذافاجتمعت كميا 

ركج ىذه العباءة كالخ ارتداءأف الباحثة راه ترعية لمحجاب، كالذم بذلؾ تككف قد خالفت الشركط الش
أعمى  تعالى ، كاسبؽ بيانيا التي شركط الحجاب الشرعيبيا ال يجكز إذا خالفت أم شرط مف 

 كأعمـ.
 

 :المواكب لمموضةباب الجم المطمب الثاني:
 
، كىذا الجمباب مٌمكف أك المزٌيفمى الحجاب الشرعي، الجمباب التحت مس مكضةكمما يمحؽ بال     

كلكف الحرج فيو أنو يبقى -كال ضير في ذلؾ-ـ ييغمؽ عف طريؽ استخداـ األزرارمفتكح مف األما
 حٌد الركبة أك حتى أعمى منيا، فتظير مف ىذه الفتحة الساقيف كأحيانان الفخذيف.إلى ان مفتكح

ضافات، ف مكضةكىك كغيره مف الثياب دخمت عميو صيحات ال     عمى ظيره تككف مف زركشات كا 
مات أك النقكش، كأخرل عمى الكميف أك الصدر، كمما ظير في اآلكنة ك ات أك الرسبعض القصٌ 

                                                 
كـ لبس العباية عمى الكتؼنظر )يي ( (1  (You Tube)لمحمد العريفي عمى  (حي

www.youtube.com/watch?v=NNGVSazux-k)) 
"فتاكل كبار العمماء في )حكـ عباءة الكتؼ( منتديات جامعة  ( كينظر3/3/2015االستفادة مف المكقع  )تاريخ    

 فتكل عبد الرحمف السحيـ. (  (forum.kau.edu.saالممؾ عبد العزيز" 
 (.3/3/2015)تاريخ االستفادة مف المكقع     
  كل ابف جبريف، كابف باز، كصالح بف فكزاف الفكزاف اكفت

 (    (http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13609(  3/3/2015اريخ االستفادة مف المكقع )ت    

http://www.youtube.com/watch?v=NNGVSazux-k)
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13609
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إذا تحركت ففؿ مف األسيفٌصؿ الجسد مف األعمى، ثـ يككف فضفاضان  كب األميرة كىخيرة جمبااأل
كجكد حزاـ إلى الركبة ىذا باإلضافة إلى عمى طرفييا خاصة مع الفتحة الكاصمة  المرأة طار منفكشان 

كقد يككف ييزٌينو عمى الخصر كييفٌصؿ جسد المرأة، كىذا الحزاـ قد يككف مف نفس قماش الجمباب 
 ك الكريستاؿ فيزيد الجمباب زينة.أكاد معدنية كالفضة مف م
بل يجكز إخفاء الزينة بزينة كاإلسبلـ لٌما فرض الجمباب عمى النساء فرضو إلخفاء الزينة، ف     

أك يشؼ جسد المرأة  ألف مف شركط المباس الشرعي أاٌل يككف زينة في نفسو، كأاٌل يصؼ ؛أخرل
 .شيءو منو عف
ف بغير البيكالجمباب المي       يككف المكف  ض أك السكاد ليس مف الزينة في شيء، كلكف بشرط أالٌ امكَّ

ف كاف مما  ؛فاقعان ممفتان لمنظر كما ذلؾ إال ًلًعظـ ىذا الديف، كصحة عقيدتو، كسماحة شريعتو، كا 
 أف بعض األخكات المسممات أخذف عمى عاتقيف تصنيؼ بعضيف بعضان  ياـاأل ىذه ؤسؼ لو فييي 

كما ذلؾ إال لضيؽ نظرىٌف، كضحالة فكرىٌف، كعدـ إلماميٌف بالشريعة  ؛لكف الثياب عمى أساس
 السمحة، كفيما يمي بعض األدلة الصحيحة عمى إباحة اختيار المرأة لمكف الثياب عند الخركج:

إحراميٌف في نيى النساء  أنو سمع رسكؿ ا  " -رضي ا عنيما - بف عمرعف عبد ا .1
كما مٌس الكرس كالزعفراف مف الثياب، كلتمبس بعد ذلؾ ما أحبت مف لنقاب، ف القفازيف كاع

ميَّان أك سراكيؿ أك قمألكاف الثياب ميعصفران أك خى   .(1)يصان أك خفان"ٌزان أك حي
 :وجو الداللة   
أباح لممرأة أف تمبس ما أحبت مف ألكاف الثياب كىي  مف الحديث أف الرسكؿ يظير        

 .(2)باحة في اإلحبلؿإلب أكلى أف تككف ىذه امحرمة، فمف با
 
 

                                                 
، حديث رقـ )2/166) سـنـنوأخرجو أك داكد في  ( (1 (. قاؿ أبك 1827(، كتاب المناسؾ باب ما يمبس المحـر

بف سىممة، إلى قكلو كما مسَّ الكرسي ا ث عف ابف إسحاؽ، عف نافع عبدةي بفي سميماف، كمحمدي داكد: "ركل ىذا الحدي
 ما بعده".  اكالٌزعفراف مف الثياب كلـ يذكر 

(، كالحاكـ في 787(، الباب الرابع فيما يمـز المحـر عند تمبسو باإلحراـ، حديث رقـ )1/302) مســندهكالشافعي في 
( كقاؿ: "ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ 1788كتاب المناسؾ، حديث رقـ ) (، أكؿ1/661، )المسـتدرك
 ييخرِّجاه".

(، 9045(، باب المرأة ال تنتقب في إحراميا كال تمبس القيٌفازيف، حديث رقـ )5/74) السنن الكبرىكالبييقي في 
 (.9075(، باب ما تمبس المرأة المحرمة مف الثياب، حديث رقـ )5/83ك)

(، رتبو عمى األبكاب الفقيية محمد عابد 1/302، )ُمسند اإلمام الشافعيأبك عبد ا محمد بف إدريس،  )الشافعي،
 ـ(.1951 -ىػ 1370لبناف،  –السندم، دار الكتب العممية، بيركت 

 ، مكتبة القرآف، القاىرة.145، الحجاب بين اإلفراط والتفريطالمتكلي، صبرم المتكلي،  ( (2
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ٍيج .2 عف ابف جيرى
: إذ مىنعى ابفي ىشاـو (2)قاؿ: أخبرني عطاء (1)

اء الطكاؼ مع الرجاؿ، قاؿ: النس (3)
مع الرجاؿ؟ قمت: أبعدى الحجاًب أك قٍبؿي؟ قاؿ: إم لىعىٍمرم،  ؟ كقد طاؼ ًنساءي النبي فَّ كيؼ يىٍمنىعىي

ٍكتيوي بعد ال حجاب، قمت: كيؼ ييخاًلطف الرجاؿ؟ قاؿ: لـ يكيفَّ ييخاًلطف، كانت عائشة رضي لقد أدرى
ٍجرةن  مف الرجاؿ ال تخاًلطيـ، فقالت امرأة: انطمقي نمتمس يا أـ المؤمنيف،  (4)ا عنيا تطكؼي حى

خمفى عنؾ"، كأبٍت، يىخريجفى ميتنكراتو بالميؿ، فيطيفف مع الرجاؿ، كلكنيفَّ كيفَّ إذا د مقيطقالت: "ان
، كأيخًرجى الرجاؿ، ككينت آتي عائشة أنا كعبيد بفي عيمىير مفى البيت، قيٍمفى حتى يدخي
، كىي مجاكرة (5)

، كما حجابيا؟ قاؿ: ىي في قيبَّة تر (6)في جكًؼ ثبير ، ليا ًغشاءه كما بيننا كبينيا غير (7)يةك، قمتي
ذلؾ، كرأيتي عمييا ًدٍرعان ميكرَّدان 
(8)" (9). 

                                                 
فقيو الحـر المكٌي. كاف ، عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج، أبك الكليد كأبك خالد(: ىك ىػ150 - 80)ابف جريج (  (1

إماـ أىؿ الحجاز في عصره. كىك أكؿ مف صنؼ التصانيؼ في العمـ بمكة. ركمٌي األصؿ، مف مكالي قريش. مكي 
 . ، لكنو يدلسالمكلد كالكفاة. قاؿ الذىبي: كاف ثبتان 

 (.4/160 األعالم،( )الزر كمي، 1/128 حفاظ،تذكرة ال)الذىبي، 
كلد في ، فقيو، مفسر، مف التابعيف، سمـ بف صفكاف الجندم )ابف أبي رباح(أعطاء بف ىك  :ىػ(114-27) ( عطاء(2

( )الزر كمي، 1/345 معجم المفسرين،)نكييض،  جند باليمف، كنشأ بمكة، فكاف مفتي أىميا كمحدثيـ، كتكفي بيا.
 (.6/283 معجم المؤلفين،(، )كحالة، 4/235 األعالم،

ابف إسماعيؿ بف ىشاـ بف الكليد بف المغيرة بف عبد ا بف عمر بف  -أك أخكه محمد  -ىك إبراىيـ : ابف ىشاـ( (3
ككلى أخاه إبراىيـ بف ىشاـ إمرة المدينة ، إمرة مكة فكلى محمدان  ،ىشاـ بف عبد الممؾ يٍ الى ككانا خى  ،مخزـك المخزكمي

.)عبد الجبار، صييب، كظاىر ىذا أف ابف ىشاـ أكؿ مف منع ذلؾ ،اـ إلبراىيـ إمرة الحج بالناس في خبلفتوكفكض ىش
 (.، كتاب غير مطبكع2014، 31/85 ،الجامع الصحيح لمسنن والمسانيد

ٍجرةن: يعني ناحية مف الناس معتزلة.( (4  شرح صحيحابف بطاؿ، أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ، )تطكؼ حى
 -ىػ 1423، 2السعكدية، ط –، تحقيؽ أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، مكتبة الرشد، الرياض 4/298، البخاري البن بطال

 .(ـ2003
، ركل عف عمر كأبي ذر كعمي كعائشة كعدة، بف قتادة الميثي أبك عاصـ المكي : ىك عيبىيد بف عيمىيرعبيد بف عمير( (5

كبير  كاعظان  دينار كأبك الزبير كعبد العزيز بف رفيع كطائفة، ككاف عالمان  عنو عطاء كابف أبي مميكة كعمرك بف كركل
 .بف عمر، بؿ قبمو سنة أربع كسبعيفاالقدر مات مع 

 (.1/11 تذكرة الحفاظ،)الذهبي، 
ابف حجر العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف ) .ثبير: جبؿ عظيـ بالمزدلفة عمى يسار الذاىب منيا إلى منى ((6

، رقَّـ كتبو كأبكابو كأحاديثو محمد فؤاد عبد الباقي، دار 3/481 ،صحيح البخاري فتح الباري شرحبف أحمد،  محمد
 .(ىػ1379لبناف،  –المعرفة، بيركت

، شرح صحيح البخاري. )ابف بطاؿ، أك ىي خيمة صغيرة مف لبكد تيضرب في األرض ،التركية: قبة صغيرة مف لبكد (7)
 (.3/481، فتح الباري شرح صحيح البخاريني، ابف حجر العسقبل( )4/481
 (.3/481، فتح الباري شرح صحيح البخاريابف حجر العسقبلني، ) .درعان مكردان: أم قميصان أحمر لكنو لكف الكرد( (8
 (.1618(، باب طكاؼ النساء مع الرجاؿ، حديث رقـ )2/152أخرجو البخارم، ) ((9
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معصفران  )درعان  في ركاية، ف(1)رذلؾ عمييا دكف قصد أك أنو رأل ذلؾ كىك صغي كييحتمؿ أنو رأل
 .(2)كأنا صبي(

  وجو الداللة:
 -رضي ا عنيا - ةف عيمىير قد شاىدا السيدة عائشعمى أف عطاء كعبيد ب الحديثيدؿ       

رضي ا  - كانت فييا التي خيمةلتمبس ثكبان ممكنان كلكنو أحمر كمكف الكرد، كال يفصؿ بينيما إال ا
خاصة كأف صدر  - عنيارضي ا  - فان لمديف لما لبستو أـ المؤمنيفكلك كاف ذلؾ مخال - عنيا

رىيج: أبعد جي أف فيًرضى الحجاب، حيث يقكؿ ابف الحديث يدؿ عمى أٌف ىذه الحادثة كقعت بعد 
 ال شؾ فيو.ث صحيح يكالحد الحجاب أك قبؿ؟ قاؿ )عطاء(: إم لعمرم لقد أدركتو بعد الحجاب.

 
فنظر  (4)نيَّة األذاخرمف ث  يو عف جٌده قاؿ: ىىبطنا مع النبيعف أب (3)عف عمرك بف شعيب .3

يٍ  النبي  مىيَّ رى ميضٌرجة (5)طةه فإذا عى
قد كرىيا،  بعصفر قاؿ: ما ىذه؟ فعرفتي أف الرسكؿ  (6)
فقاؿ: "ما فعمًت  تيت الرسكؿ فىمىفىفتيا ثـ ألقيتيا، ثـ أ (7)فأتيتي أىمي كىـ يسجركف تٌنكرىـ

                                                 
 .3/481، ح صحيح البخاريفتح الباري شر ابف حجر العسقبلني، ( (1
 (.9018(، باب طكاؼ الرجاؿ كالنساء معان، حديث رقـ )5/66) مصنَّفو،( أخرجو عبد الرزاؽ في (2

تحقيؽ حبيب الرحمف  (،5/66) ،المصــنفعبد الرزاؽ، أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الحميرم الصنعاني، 
 ىػ.1403، 2األعظمي، المكتب اإلسبلمي، بيركت، ط

عبد ا بف عمرك بف  بف صاحب رسكؿ ا  عمرك بف شعيب بف محمد: ىك ىػ (118 ت) ( عىٍمرك بف شيعىٍيب(3
كمحدثيـ  ،العاص بف كائؿ. اإلماـ، المحدث أبك إبراىيـ كأبك عبد ا القرشي، السيمي، الحجازم، فقيو أىؿ الطائؼ

 -فأكثر-ث عف أبيو حدٌ  ائؼ. كأمو حبيبة بنت مرة الجمحية.ككاف يتردد كثيرا إلى مكة، كينشر العمـ، كلو ماؿ بالط
كعف: سعيد بف المسيب، كطاككس كسميماف ابف يسار، كعمرك بف الشريد بف سكيد كعركة بف الزبير، كمجاىد 

 األعالم،( )الزر كمي، 5/479سير أعالم النبالء، )الذىبي،  كعطاء كسعيد المقبرم، كعاصـ بف سفياف كالزىرم.
5/79 .)  
حاشية السندي عمى سنن ابن السندم، نكر الديف محمد بف عبد اليادم، ) .ثنيَّة أذاخر: مكضع بيف الحرميف ((4

 .(لبناف –، دار الجيؿ، بيركت 2/377، ماجة = كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجة
الفراىيدم، ) .رقيؽ الريطة: ىي كؿ مبلءة غير ذات لفقيف كميا نسج كاحد كقطعة كاحدة، أك كؿ ثكب ليِّف( (5

 .(، مادة ريطلسان العربابف منظكر، ) .(، باب الطاء كالراءالعين
تاج الزبيدم، ).مضٌرجة: أم مصبكغة بالحمرة كىي دكف المشبعة كفكؽ المكردة كىي المصبكغة عمى لكف الكرد( (6

رَّج العروس،  (.مادة ضى
ر التنكر أم: أحماه( (7 رى  حاح،مختار الصالرازم، ) .يسجركف: سىجى مادة  تاج العروس،الزبيدم، ). (مادة سىجى

رى   .(سىجى
 .(مادة تىنىر مختار الصحاح،الرازم، ) .كالتنكر: الذم ييخبز فيو
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قاؿ: فقمت: عرفتي ما كىًرىتى منيا يا رسكؿ ا، فأتيتي أىمي كىـ يسجركف تنكرىـ  طةي؟يالرَّ 
  : فألقيتيا فيو، قاؿ النبي 

 .(1)"فيبٌل كسكتيا بعض أىمؾ، فإنو ال بأس بيا لمنساء"
  وجو الداللة:

باحة ذلؾ لمنساء كذلؾ في قكلو الثكب الم ارتداءعمى تحريـ الحديث  يدؿٌ        عصفر لمرجاؿ، كا 
."فإنو ال بأس بو لمنساء" : 

      
كقد كردت عدة فتاكل لمعمماء المعاصريف تيبيح لممرأة اختيار لكف ثيابيا دكف التقيد بالسكاد أك       

اس بيت المقدس(، كالسؤاؿ: ما حكـ لبس المب –البياض كمنيا فتكل )المجمس اإلسبلمي لئلفتاء 
 الممٌكف لممرأة بالشارع كاألصفر كاألحمر؟

فجاءت اإلجابة فتكل مطٌكلة جاء فييا بياف الشركط الشرعية لمباس المرأة المسممة ثـ بياف       
ال يشترط في لباس المرأة المسممة لكفه معيف فيجكز أف يككف بأم لكفو حة اختيار لكف الثياب: "إبا

 .(2)فتة لؤلنظار"إال أٌف عمييا تجنٌب األلكاف البل
       
ككذلؾ فتكل ىيئة كبار العمماء بالسعكدية، كالسؤاؿ: ما حكـ لبس الثكب الفاتح مثؿ األصفر       

 كاألبيض كاألحمر كلكنو ساتر؟
       
الجكاب: "يجب أف يتمٌيز الرجاؿ عف النساء في المباس، كال يجكز تشبو الرجاؿ بالنساء كاف ك       

: اؿ، كأظير ما يتمٌيزكف بو ىك المباس، كلباس الرجاؿ ىك البياض، لقكؿ النبي كال النساء بالرج

                                                 
(، 2/1191)ســننو (، كابف ماجة في 4066(، باب في الحمرة، حديث رقـ )4/52) سننـوأخرجو أبك داكد في  ((1

(، مسند عبد ا بف عمرك بف 11/438)مسنده في ، كأحمد (3603باب كراىية المعصفر لمرجاؿ، حديث رقـ )
(، باب ما ييستحب مف ثياب الحبىرة، كما ييصبغي 3/348، )السنن الكبرى(، كالبييقي في 6852العاص، حديث رقـ )

ف كانكا غير ميٍحًرميف،5972غٍزليو ال ييصبغي بعدما يينسج، حديث رقـ )  (، كباب كراىية لبس الميعصفر لمرجاؿ كا 
 كقاؿ األلباني: "حسف". (.9120( حديث رقـ )5/95)

( ما حكـ لبس المباس الميٌمكف بالشارع 5083بيت المقدس سؤاؿ رقـ: ) –مكقع المجمس اإلسبلمي لئلفتاء  ((2
  (www.fatawa.com/Qusetion/5083.aspx)كاألصفر كاألحمر؟  

 ـ(.4/3/2015)تاريخ االستفادة مف المكقع 

http://www.fatawa.com/Qusetion/5083.aspx
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ٌف األغمب عمى النساء يابكـ ككٌفنكا فييا مكتاكـ كحيث إبسكا مف ثيابكـ البياض فإنيا مف خير ثإل"
 .(1)لبس األحمر كاألصفر، فمذلؾ ال يمبسو الرجاؿ"

المرأة لمثكب الممٌكف زينة، كأباح ليا اختيار لكف  اءارتد –رحمو ا  –يعتبر األلباني كلـ       
 .(2)ثيابيا إذا خرجت

 تمت مقارنتوإال إذا عدـ شرعٌيتو أك  جمبابو  شرعيَّةجـز بً عمى ما سبؽ فإنو ال يمكف ال كبناءن        
مع الشركط الشرعية لمجمباب الشرعي فإف كاف بقصتو كمكديمو كمكاصفاتو يحقؽ ىذه الشركط جاز 

ف خالؼ كلك شرطان كاحدان  لبسو  أعمى كأعمـ. تعالىكا  ،مف ىذه الشركط لـ يجز لبسو كا 
 

 الترانشــكوت:المطمب الثالث: 
 

 tranch) ما ييسمى بالترانشككت ببلد الشاـ بية كباألخص فيالعر  ببلداللقد شاع مؤخران في         
coat)  كقد يككف الركبة،  إلىو طكل ، فيك عبارة عف معطؼ يصؿتعني: معطؼ شريحةكالتي

الصيؼ كالربيع فبل ييمبس في  يٍ مف قماش ييناسب فصمى عادة ييصنع أقصر، ك أطكؿ مف ذلؾ أك 
شرعيان ألنو ال يحقِّؽ الشرط األكؿ مف شركط الجمباب الشرعي كىك أف ليس  كىك بطكلو الشتاء.

مير الساقيف ك يظ، فالترانشككت إال ما استثني يككف سابغان ساتران لجميع جسـ المرأة حتى  يما،ييفصِّ
ف لبست المرأة تحتو بنطاالن، ال سيما بعد أف اندثر مكديؿ الب بنطاؿ نطاؿ الكاسع كظير مكديؿ الكا 

كالفيزكف، فيذا مما يزيد الطيف ًبٌمة  سكنيالامسميات جديدة منيا  الضيؽ الذم أصبح يطمؽ عميو
 عياذ با.كال فالمرأة بمبس ىذه المكديبلت تككف كاسيةن عاريةن 

 
 فتكل تجيب عمى السؤاؿ اآلتي: كقد كردت في لبسو فتاكل شرعية تبٌيف حكمو منيا:      

تحت الركبة كلكنو ال إلى لباس الفتيات المشيكر لدينا في سكريا )الترانشككت( الذم يككف طكلو 
رعان؟ جائز ش ترانشككتيصؿ كال ييغطي أسفؿ الساقيف بحيث يظير البنطاؿ، فيؿ لبس ىذا ال

 كالجكاب:
رضي -ابف عمرعف  ركم قدمييا، لما"األصؿ أف يككف جمباب المرأة سابغان، ييغطي ظيكر      

: "مف جٌر ثكبو خييبلء لـ ينظر ا إليو يكـ القيامة، فقالت أـ قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  -ا عنيما

                                                 
كالجكاب لعبد ( https://ar-ar.facebook.com/keep.on.women/posts)مكقع مؤسسة رفقان بالقكارير ((1

 ـ(.4/3/2015ا بف جبريف رحمو ا. )تاريخ االستفادة مف المكقع 
 .مف ىذا البحث 43ص  يينظر ((2

https://ar-ar.facebook.com/keep.on.women/posts
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" فقالت: )إذان تنكشؼ سممة رضي ا عنيا: فكيؼ يصنعف النساء بذيكليف؟ قاؿ: "ييرخيف شبران 
 .(1)أقداميف( قاؿ: فييرخينو ذراعان ال يزٍدفى عميو"

 
ف ما ذكرتـ فيو مخالفتاف شرعيتا  ف:كا 

 القدـ.إلى البنطاؿ ييجسِّـ حجـ العكرة فيما بيف الرُّكبة  .1
 أنو: "لعف لبس البنطاؿ الذم يبدك منو جزء كبير فيو تشبو بمبس الرجاؿ؛ كقد كرد عف النبي  .2

 (2)ييف مف الرجاؿ بالنساء كالمتشبيات مف النساء بالرجاؿ"المتشب
طك( يصؿ طكلو الشرعية، سكاء أكاف جمبابان )مال كعميو فبل بٌد مف ارتداء ثكب يحقؽ الشركط    
 .(3)أعمـ" تعالىالقدميف، أك غيره مف األلبسة، كا إلى 
 

 : شتويالمعطف الالجاكيت الجوخ أو المطمب الرابع: 
 
يختمؼ حكمو باختبلؼ طكلو فمنو ما يشبو ت أك الجٌبة، ك ك مالطك أك الكبٌ ال أيضان  ييسمى     

الجمباب في طكلو فيذا ساتر سابغ ال حرج في لبسو كالخركج بو، كمنو ما ىك قصير يصؿ طكلو 
لخركج بو ألنو ال يستر ال يجكز لممرأة ا ا حكمو كحكـ الترانشككتالركبة أك أعمى منيا كىذإلى 
 كمو. يابدن
 

 :لممرأة الخركج بو كمف ىذه الفتاكلفي المكضكع لـ تيجز كأغمب الفتاكل الشرعية التي كردت      
ـ ارتداء كما ح )حكـ لبس المرأة )الكٌبكت( كالصبلة فيو، كالسؤاؿ ىك: (94768فتوى رقم ) .1

الكٌبكت أك المعطؼ الذم ال يكشؼ سكل قرابة شبر كنصؼ عف الساؽ بدؿ الجمباب في 
 ـ ال خاصة في العمؿ؟أتاء، كالصبلة بو ىؿ ىي جائزة الش
 اإلجابة:
 الحمد  كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ ا كعمى آلو كصحبو، أما بعد،     

                                                 
( كقاؿ عنو: "ىذا 1731(، باب ما جاء في جٌر ذيكؿ النساء، حديث رقـ )3/275)سننو ركاه الترمذم في ( (1

 حديث حسف صحيح".
 .52( سبؽ تخريجو ص (2
 .( فتكل محمد خير الشعاؿ6729مكقع: "كقؿ اعممكا" سؤاؿ رقـ ) ((3
 (www.dr-shaal.com/fatwa/6729.html)  . 

 ـ(.4/3/2015)تاريخ االستفادة مف المكقع    

http://www.dr-shaal.com/fatwa/6729.html
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فاعممي أف الكاجب في المباس ستر العكرة، فإف كاف المباس المذككر قصيران بحيث يبدك منو أسفؿ 
جكز لبسو بحيث تبدك بو أماـ الرجاؿ األجانب، ألف الساقيف فيذا لباس غير محقؽ لمسترة، كال ي

جميع بدف المرأة عكرة أماـ الرجاؿ األجانب عمى خبلؼ في الكجو كالكفيف، كال يجكز أيضان لممرأة 
 .(1)(الصبلة فيو ألف ستر العكرة شرط مف شركط صحة الصبلة بما في ذلؾ ظيكر قدمييا

 ( والسؤال:31فتوى رقم ) .2
الحجاب كالذم يشمؿ الجمباب كلكف في الشتاء في بعض األياـ أرتدم جاكيت  أنا فتاة أرتدم)    

 الركبة كتحتو البنطاؿ فما حكـ ذلؾ؟إلى ( يصؿ المالطكجكخ )
 الجكاب:

...  بسـ ا الرحمف الرحيـ كالصبلة كالسبلـ عمى سيدنا محمد الصادؽ الكعد األميف كبعد،    
 إجابة عمى سؤالكـ، نفيدكـ بما يمي:

جسـ غير ضٌيؽ كال شاؼ كليس لو لكف ممفت لمنظر فيجكز لطك ساتران تمامان لكؿ أجزاء اداـ المال ما
 .(2)(لبسو كا أعمـ

 
كالذم يظير مف ىذه الفتكل أنو يجكز لبس الجاكيت الجكخ أك الترانشككت الطكيؿ الذم يصؿ     

 لبسو كا أعمـ.طكلو إلى أسفؿ القدـ أك أقصر بشبر مثبلن مع بنطاؿ كاسع فيجكز 
 
 :تجيب عمى السؤاؿ اآلتيكالتي ( 34404رقم )ى فتو  .3

ؿ جدالن كاسعان كالسؤاؿ: ما جٍ مف بطة الرِّ  ان قسم ران يً ظٍ سـ مي 30طك قصير بحكالي لبس مال أثارت)     
مف بطة الرجؿ في حالة كانت الجكارب شفافة كرقيقة  ان الذم ييظير قسم المالطكحكـ ارتداء ىذا 

 إذا كانت الجكارب سميكة كغامقة؟ كما الحكـ
 الحمد  ككفى كسبلـ عمى رسكلو المصطفى كبعد، كالجكاب:    
يجب الستر في الطريؽ كأماـ األجانب لمكف كشكؿ العكرة، أما في الصبلة فمكف العكرة فقط كال     

عتبرف في نظر نغتر بفعؿ الجاىبلت الكثيرات المكاتي لباسيف كأنو طبلء عمى أجساميف فيؤالء ال ي

                                                 
 (، 94768مكقع إسبلـ كيب، مركز الفتكل، حكـ لبس المرأة )الكبكت( كالصبلة فيو، فتكل رقـ ) ((1

Fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfawa).) 
 ـ(.4/3/2015االستفادة مف المكقع )تاريخ 

 .(www.nablsi.com)(  31فتكل محمد راتب النابمسي، فتكل رقـ )( (2
 ـ(.5/3/2015)تاريخ االستفادة مف المكقع 

http://www.nablsi.com/
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كبطة  الشريعة متسترات كمتحجبات بؿ متيتكات متبرجات عمييف لعائف ا ألنيف أعكاف لمشياطيف
 .(1)(الرجؿ يجب سترىا لكنان كشكبلن كال عبرة بسماكة الجكارب أك رقتيا

زينتيا، كعميو فإنو مف التيتؾ كالتبرج كالزينة أف تكشؼ المرأة ساقيا، كتيبدم ما حرَّـ ا مف       
مف الكقكع في تمؾ الميالؾ،  تحذرأف  النساءفعمى ر الرجاؿ إلييا، كالعياذ با، طمعان في لفت أنظا

 جؿٌ  ا قكؿ كما عمييـ أف يتذكركاح ليٌف بفعؿ ذلؾ، ك مف السماالحذر يٌف كأزكاجيٌف ئأكلياكعمى 
ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْىِليُكْم نَارًا َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجارَُة يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا  في عبله، كعىظيـ في عالي سماه: 

َها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد ال يَ ْعُصوَن اللََّو َما َأَمَرُىْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ   قكؿ النبي عمييـ أاٌل ينسكاك .  (2)َعَلي ْ
 كىك مسؤكؿ عف رعيتو، كالرجؿ راعو في أىمو  : "كمكـ راعو ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو، اإلماـ راعو

كىك مسؤكؿ عف رعيتو، كالمرأة راعية في بيت زكجيا كمسؤكلة عف رعيتيا، كالخادـ راعو في ماؿ 
ًسبتي أف قد قاؿ: "كالرجؿ راعو في ماؿ أبيو كمسؤكؿ عف رعيتو"  سٌيده، كمسؤكؿ عف رعيتو" قاؿ: كحى

 .(3)ككمكـ راعو ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو"
    

رضاؤه ىي الغاية، فبل يكك تقكل  كيجب أف تككف      سببان في نزع  ف الجٌك)حاران أـ باردان(ا كا 
المرأة المسممة لجمبابيا رمز سترىا كعفتِّيا، فالجمباب ال يمنع عف المرأة الدؼء مف برد الشتاء، بؿ 

تحتو ما شاءت مف  لىًبسىٍتوي كلىًبسىتٍ  ىك الذم يجمب ليا الدؼء إذا لىًبسىٍتوي كلىًبسىٍت فكقو المعطؼ أك إذا
 الثياب.

 
كىك كذلؾ ال يمنع عنيا البركدة مف حٌر الٌصيؼ، فالجمباب الكاسع الفضفاض أبرد لممرأة مف      

س الضيؽ الشفاؼ، فيككف الجمباب بذلؾ باردان في الصيؼ، دافئان في الشتاء يقي المرأة حٌر امبال
 بعباده المؤمنيف المتقيف. وكرفق تعالى ا الٌصيؼ كبرد الشتاء كذلؾ مف حكمة

 

                                                 
 (.34404فتكل رقـ ) –فتكل رشدم سميـ القمـ  –لبس مانطك قصير   -مكقع نسيـ الشاـ  ((1

www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=read Fatwa).) 
 ـ(.5/3/2015)تاريخ االستفادة مف المكقع 

 6سكرة التحريـ:  ((2
 (.5188حديث رقـ ) ،(، باب "قكا أنفسكـ كأىميكـ ناران"7/26أخرجو البخارم ) ((3

(، باب فضيمة اإلماـ العادؿ، كعيقكبة الجائر، كالحٌث عمى الرفًؽ بالرعية كالنيي عف إدخاؿ 3/1459)كمسمـ 
 (.1829المشقة عمييـ، حديث رقـ )

http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=read
http://www.naseemalsham.com/ar/Pages.php?page=read
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 المعاصم المّمونة والمزينة بالكريستال:المطمب الخامس: 
 
كمنيا أحجاـ فمنيا ما يككف  ليد تحت أكماـ الجمباب ستران ليا،كالمعاصـ ىي ما تيمبس في ا     

لمرأة زيادة في التستر بداية الكؼ، كىذه تمبسيا اإلى الكتؼ  لكؼ كالككع، كمنيا ما يككف مفبيف ا
 بحيث ال تظير يدىا إذا حركتيا أك تحٌرؾ كـٌ الجمباب.

 
يا كجسدىا كعرضيا، تكذلؾ مما تيحمد المرأة عمى فعمو، فيي بذلؾ تحتاط زيادة في ستر زين     

 مصٌممك األزياء فيو كعادتيـ، كما ذلؾ إال تركيجان ألنفسيـكلٌما انتشر ىذا األمر بيف النساء، تدٌخؿ 
ظيار زينتيا مف حيث أخفتيا، فأدخمكا  –المعاصـ  –ا عميي كطمعان في محاكلةو لنزع حشمة المرأة كا 

األلكاف كاألشكاؿ المختمفة، كما أدخمكا عمييا الزركشات كالرسكمات مف فصكص الفضة 
 كالكريستاؿ، فتككف ىذه المعاصـ سببان في لفت األنظار بدالن مف أف تككف سببان في منعيا.

 
خفاء الزينة       لعٌؿ القكؿ بكجكب لبسيا لبسيا، ك ندب فالمعاصـ لٌما كانت سببان في ستر العكرة كا 

اصـ علحجاب، فإذا كانت ىذه الما مف حدكد الشركط الشرعية لمباس أك، كلكف ضغير مبالغ فيو
ا لبسيا ألني كانت شفافة لـ يىجيز لمنظر أكميمًفتان مزينة بالكريستاؿ أك غيره، أك كاف لكنيا فاقعان 

 .تحققت المفسدةبمخالفتيا لشركط الحجاب انتفت المصمحة مف لبسيا، بؿ كعمى العكس 
 .كل تتعمؽ بالمكضكعفت أم عمى شبكة اإلنترنت ةحثاالب لـ تجدك     

 

 والجالبيب: اءاتالفيزون والبرمودا تحت العبلبس المطمب السادس: 
 
، ذلؾ مندكبالسركاؿ تحت الجمباب، ك  ة البنطاؿ أكأف تمبس المرأة المسمم لقد جرت العادة      

 .ا تحتوالجمباب سابغان ساتران ال ييبدم م فبؿ ىك زيادة ستر كصيانة كحشمة إذا كا
 
تحت الركبة إلى البرمكدا كىك بنطاؿ يصؿ طكلو  عادة ارتداء كقد ظيرت منذ زمف ليس ببعيد     

ـ يي كىك بنطاؿ طكيؿ لكنو يككف خفيفان رقيقان الفيزكف  الساؽ، كمف بعده بقميؿ بحيث تظير معظـ حىجِّ
ٌؿ الفتاكل الشرعية المتعم ة بمبس المرأة لمفيزكف كالبرمكدا قًرٍجؿ المرأة بكؿ تفاصيميا، كلقد كانت جي

لمخالفتيا لمضكابط الشرعية  ؛كاضحة في عدـ إجازتيا لذلؾ األمرأماـ النساء كأماـ محارميا 
ف كا ،كألنيا تخدش حياء المرأة المسممة كعفتيا العامة، كلؤلخبلؽ اإلسبلمية ف أماـ محارميا حتى كا 
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 : تعالىبقكلو  حفظ عفتيا كطيارتيا كحياءىا عمبلن فإنو يجب عمى المرأة أف ت أك أماـ نساء مثميا؛
 ٌَّر َلُهن  .(2)محارميا ؿ في لباسيا بدعكل أنيا أماـأكلى لممرأة مف أف تتبذ كالعفة (1) َوَأْن َيْستَ ْعِفِفَن َخي ْ

ذاك       أة الخركج فإنو مف باًب أكلى يحـر عمى المر أماـ النساء كأماـ محارميا، كاف األمر كذلؾ  ا 
 كلكف ىؿ يجكز ليا أف تمبسيما تحت جمبابيا عند الخركج؟ بالبرمكدا أك الفيزكف

جيا مف البيت ذلؾ أكالن: بالنسبة لمبرمكدا فإنو ال يجكز لممرأة أف تمبسو تحت جمبابيا عند خرك      
ألنو ال يحقؽ الشركط الشرعية فيك يكشؼ ساؽ المرأة كميما كاف جمباب المرأة طكيبلن أك فضفاضان 

بل بد أف تظير عند صعكدىا لمسيارة أك الدرج مثبلن، كعميو فإنو ال ففإنو لف يستر ساقيا بالكامؿ 
 .-أعمى كأعمـ تعالىكا  –يجكز لبسو تحت الجمباب الشرعي 

ف كاف يستر ًرٍجؿ المرأة إال أنو يجٌسميا كييظير مفاتنيا ك      صؼ يثانيان: أما الفيزكف فإنو كا 
ض جكاز لبسو تحت الجمباب، تفاصيميا كىك بذلؾ ال يحقؽ الشركط الشرعية لمباس، كقد يرل البع

 اؼ؛ ألف المرأة ال تضمف عدـ انكشكذلؾ زيادة في الستر كالحشمة هرل عدـ جكاز لكٌف الباحثة ت
كعميو فإنو مف  عند رككبيا السيارة أك صعكدىا الدرج مثبلن  الفيزكف الذم يحٌجـ الساقيف كيصفيما،

كا  –أف يككف البنطاؿ الذم ييمبس تحت الجمباب كاسعان فضفاضان ال يصؼ كال يشٌؼ األفضؿ 
 .-أعمى كأعمـ تعالى
 تحت الجمباب مف الزينة كالتبٌرج:كلعٌؿ لبس البرمكدا أك الفيزكف أك حتى البنطاؿ المزركش      
ما تفعمو بعض نساء دكؿ الخميج مف لبس  –أيضان  –"كمما يمحؽ بالزينة المنيي عف إبدائيا      

األشكاؿ، متنكع األلكاف، كتقصير  فميا مما يمي الكعبيف بطرز متعددالسراكيؿ المزركشة مف أس
في األسكاؽ، لتظيره لمناظريف، كتبديو  الجمباب عنو، أك جعؿ فتحة خمفية مف أسفمو، كمشييا بو

 لمرائيف، لتيفصح لمناس عف طرز ثيابيا، كتبيف ليـ شدة أناقتيا، فيذا مف التبرج المنيي عنو الذم
ييمحؽ بمف تفعمو لعنة ا كغضبو، كبكلييا كزكجيا المذيف ييمٌكنانيا مف ذلؾ مٍقت الجٌبار 

 .(3)كسخطو"

                                                 
 .60( سكرة النكر: (1
 .ما حكـ لبس البنطاؿ لممرأة لمحمد حساف (youtube)يينظر عمى الػ  ((2

(www.youtube.com/watch?v=Mfz4-ZHv9zY) 
(.ـ10/3/2015تاريخ االستفادة مف المكقع )   

 .ىؿ يجكز لبس السركاؿ مع الحجاب لمحمد حساف (youtube)كيينظر عمى الػ  
(www.youtube.com/watch?v=KUHKBKFE9jo) 

(.ـ10/3/2015تاريخ االستفادة مف المكقع  ) 
 .294حجاب المسممة بين انتحال الُمطمين وتأويل الجاىمين، البرازم، ( (3

http://(www.youtube.com/watch?v=Mfz4-ZHv9zY
http://www.youtube.com/watch?v=KUHKBKFE9jo
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 الثاني: بحثالم

 المرأة المسممة سرأنـوازل لباس 
 

 ثبلثة مطالب: كيتضمف ىذا المبحث

 الحجاب المواكب لمموضة:المطمب األول: 
 

 أس كلو عٌدة أسماء منيا: الحجاب،ىك غطاء الر المرأة المسممة رأس المقصكد بمباس إف       
ف  ،المنديؿ، الٌمفة، اإليشارب اختمفت البيرنس، الشاؿ، كالخمار كما سٌماه القرآف الكريـ، كىك كا 
معينة ليككف غطاءن أك خماران  كصفو، بؿ يجب أف تتحقؽ فيو شركطه أسماؤه إال أنو ال يختمؼ 

 شرعيان.
ٍرب الًخمار عمى الجيب قالمؤ  –عٌز كجؿ -كقد أمر ا       اؿ جٌؿ في عيبله كعىظيـ في منات ًبضى

 . (1) َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِىنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ   : عالي سماه
مير في المغة: جمع خً     ماري المرأة كىك ثكب تيغطي بو رأسياكمنو خً  ،كؿ ما ستر ىكمىار ك فالخي

(2). 
سىنىةي الًخٍمرىة: أم ل ييقاؿ    ال تيعىمَّـي الًخٍمرىة، أم إفَّ المرأة  ٍبسي الًخمىار. كفي المثؿ: العىكافي امرأة حى

بة ال تيعىمَّـ كيؼ تفعؿ رِّ الميجى
 ميٌجرِّب العارؼ(.. )ييضرب لم(3)

مَّرت بالًخمار كاختمرت: لبستو. مَّرٍت بو رأسيا: غٌطتو   كتىخى  .(4)كخى
 

مير في االصطبلح:  أما الخي

                                                 
 .31سكرة النكر:  ((1
مىرى  لسان العرب،ابف منظكر،  ((2   .مادة خى
المعجم الوسيط، ار، ى كأحمد الزيات كحامد عبد القادر كمحمد النجفمجمع المغة العربية بالقاىرة، إبراىيـ مصط –

 دار الدعكة. مادة خمر،
.تاج العروسالزبيدم،  ((3 مىرى  ، مادة خى
.لسان العربابف منظكر،  ((4 مىرى  ، مادة خى
.تاج العروسالزبيدم،  -    مىرى  ، مادة خى



 

59 

المياجرات  "يرحـ ا نساءى  –رضي ا عنيا  –جاء في الحديث، عف عيركة عف عائشة فقد       
كفي ركاية:  (1)بيا" شققف مركطيف فاختمرف  َلى ُجُيوِبِهنَّ َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِىنَّ عَ  األكؿ، لٌما أنزؿ ا: 

رىف فشققنيا مف قبؿ الحكاشي فاختمرف بيا  .(2)""أخذف أيزي
ميرىٌف   َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِىنَّ  : تعالىفقكلو       بذلؾ  مى جيكبيٍف، ليسترفعيعني: ليرخيف ًبخي

 .(3)فٌ طيشيعيكرىىيٌف كأعناقيف كقيري 
 .(4)مع جيب كىك فتحة الصدر مف القميص كنحكهجالجيكب: ك 

 :(5)قاؿ ابف كثير     
عمؿ ليا صنفات ضاربات عمى صدكر يعني المقانع يي   َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِىنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ  "كقكلو:      

إنيٌف لـ يكٌف النساء، ًلتيكارم ما تحتيا مف صدرىا كترائبيا، ًلييخالففى شعار نساء أىؿ الجاىمية، ف
يرت عينيقيا يفعمف ذلؾ، بؿ كانت المرأة تىميٌر بيف الرجاؿ ميسىفِّحة بصدرىا، ال ييكاريو شيء، كربما أظ

 .(6)آذانيا. فأمر ا المؤمنات أف يستترف في ىيئاتيٌف كأحكاليٌف" كذكائب شعرىا كأقرطةى 
بحيث تيغطي شعرىا  كغطاء رأسيا مارىاكعميو فإف المقصكد مف اآلية ىك أف تيسدؿ المرأة خً       

كصدرىا كنحرىا، كال تدعو مكشكفان كما كاف نساءي الجاىمية يفعمف. كفي ىذه اآلية يظير لنا إباحة 
مير عمى الكجكه، كما صرَّحت بضر  ه كاجبان ألمرت اآليةكشؼ الكجو، فمك كاف ستر  بيا بضرب الخي
 اآلية الكريمة: د ذكربع –رحمو ا  – (7)ابف حـز عمى الجيكب، كليذا قاؿ

                                                 
 .20سبؽ تخريجو ص  ((1
 (.4759يث رقـ )، حد31(، باب )كليضربٌف ًبخيميرىف عمى جيكبيف( النكر: 109 /6ركاه البخارم، ) ((2
 .19/159، (تفسير الطبريجامع البيان في تأويل القرآن )، الطبرم ابف جرير ((3
 ، باب الجيـ كالباء.العـينالفراىدم،  ((4
 مادة جيب. لسان العرب،ابف منظكر،  -   
قٌي، أبك ىك إسماعيؿ بف عمر بف كثير بف ضػٌك بف درع القرشي البصركم ثـ الدمش :ىػ(774-701ابف كثير ) ((5

ًلدى في قرية مف أعماؿ بصرل الشاـ، كانتقؿ مع أخ لو إلى دمشؽ سنة  الفداء، عماد الديف، حافظه مؤرخ فقيو، كي
 صانيفو في حياتو.تىػ( كرحؿ في طمب العمـ، كتكفي بدمشؽ، تناقؿ الناس 706)

ك)االجتياد في طمب الجياد(  ،الكريـ(ك)تفسير القرآف  ،مف كتبو: )البداية كالنياية(، ك)طبقات الفقياء الشافعييف(   
 (.9/59 معجم المؤلفين،)كحالة،  ،(1/320، األعــالم)الزركمي، ( 1/92 معجم المفسرين،)نكييض، كغيرىا. 

 .6/46، تفسير ابن كثيرابف كثير،  ((6
، أبك المغيرة، أديب أندلس  ((7 : ىك عبد الكىاب بف أحمد بف عبد الرحمف بف سعيد بف حـز ي، مف الكٌتاب، ابف حـز

مف أىؿ قرية الزاكية )مف قرل أكنبة( انتقؿ إلى ببلد الثغر، ككتب عف عدة ممكؾ، كأٌلؼ تآليؼ، كاتسعت ثركتو،  
 كمات شابان. 
 (.6/218 معجم المؤلفين،)كحالة،  ،(4/179، األعـالم)الزركمي، 
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، كالعنؽ، بالضرب بالخمار عمى الجيكب، كىذا نص عمى ستر العكرة تعالى"فأمىرىىيػفَّ ا      
 .(1)ال يمكف غير ذلؾ أصبلن" كالصدر. كفيو نص عمى إباحة كشؼ الكجو؛

 
كط الشر إلى ، فباإلضافة الرأس مف اآلية (خمارحجاب )الشركط الخاصة بيمكف استنباط ك       

العامة لمحجاب الشرعي التي سبؽ تفصيميا يمكف إضافة بعض الشركط الخاصة بحجاب الرأس 
 )الخمار( كىي:

 كال قرط كال أذف. المرأة بإحكاـ فبل يظير منو شعر أكالن: أف يستر رأس
 ثانيان: أف ينزؿ عمى الكتفيف.

 .الظير مف الخمؼ كيستر أف يستر فتحة الجيب بالصدر ليستر بركز الصدر كيداريو ثالثان:
 رابعان: أف يككف خاليان مف البريؽ كالممعاف ككؿ ما يمكف أف يككف سببان في لفت األنظار.

 ةربعفصيميا كىذه الشركط األتت فيو الشركط الثمانية التي سبؽ قكعميو فإف اإليشارب إذا تحق      
بتحقيؽ  قٌصة محٌددة ، فالعبرةكال فإنو يككف إيشاربان شرعيان، فالخمار الشرعٌي ال شكؿ معيف لو، 

 .منو ال بتحديد شكمو كقصتوالمقصكد 
 

كجديد األزياء كىك  مكضةلمكاكبتو لم المكاكب لممكضةالحجاب سميو تأف  قد رأت الباحثةك       
قد تفٌنف مصٌممك األزياء في ف ،كالصفات كالطرؽ التي ييمبس بيابيذه التسمية يشمؿ كؿ الييئات 

كىيئتو الشرعية ليحيد بذلؾ عف ىدؼ لبسو، فبدؿ أف يككف سببان في إخفاء تغيير شكؿ الحجاب 
برازىا، ك زينة المرأة كستر مفاتنيا، أصبح سببان مباشران في إظ فيما يمي بعض يار ىذه الزينة كا 

 :المكاكب لممكضةالحجاب  الييئات التي ييمبس بيالصكر كا
 

 .األقراطالمزينتيف بر األذنيف ابيس بطريقة تيظيتو بالدبيؼ كتثبمالييئة األكلى: ربط المنديؿ لمخ
 بمكزة ذات رقبة عالية تخفي العنؽ أك الرقبة. كارتداءلثانية: ربط المنديؿ لمخمؼ الييئة ا

بمكزة ذات رقبة عالية  ارتداءالطاقية بدالن منو مع  ارتداءالستغناء عف المنديؿ نيائيان ك الييئة الثالثة: ا
 أك حتى بدكف.

 المنديؿ التركي المربع القصير كلٌؼ أطرافو حكؿ الرقبة. ارتداءابعة: الييئة الر 
دخاليا في الجمباب. ارتداءالييئة الخامسة:   الٌمفة التركية المستطيمة الشكؿ كا 

    

                                                 
1))  ،  .2/247المحّمى باآلثار، ابف حـز
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بغطاء الرأس  ةكىذه الييئات كميا غير جائزة شرعان لما فييا مف مخالفة الشركط الخاص      
ف أخفت الرقبة كاألذنيف  نيف كاألقراطة األكلى، أظيرت األذفالييئ كالرقبة كالصدر، أما الثانية فيي كا 

 ا ليخفييما مع األكتاؼ.مإال أنيا كصفتيما كلـ ييسدؿ المنديؿ عميي
ذا كاف المنديؿ  الحجاب أصبلن  رتدكاضحة فيي لـ ت اكالييئة الثالثة فالمخالفة فيي       )المنديؿ(، كا 

 ستر، فكيؼ ستستر الطاقية أذف المرأة كشعرىا كقرطيا كنحرىا كجيبيا؟!بييئتو األكلى كالثانية لـ ي
 

كأما الييئة الرابعة )المنديؿ التركي المربع( نتيجة لصغر حجمو لف يستر جيب المرأة كلف       
أك مستطيبلن أك  إف كاف الحجاب مربعان  أنو ال ييـإلى اإلشارة ىنا  مف دٌ ال بك  ينسدؿ عمى أكتافيا،

أف يحقؽ الشركط فيتحقؽ معو الستر ـ الميأنو ال شكؿ معيف لو؛ ك  تقرير دائريان فقد سبؽ ك مثمثان 
 كالعفاؼ.
 .في الجمباب برز الجيب كلـ ييستىر، كعميو لـ تجػزكالييئة الخامسة فنتيجة إلدخاؿ الٌمفة       
أال كىك أف  ،المكاكب لممكضةالحجاب أمر ىاـ فيما يتعمؽ بإلى كال بيٌد مف لفت النظر       

 نقشةك كالطيكر كأنكاع الحيكانات كالنقكش الحجاب يككف مزينان بالرسكمات )مف األزىار كالفراشات
الممعاف البريؽ ك  باإلضافة إلى( يعني لفػٌة منٌمرة كغيرىا، التي ظيرت في السنكات األخيرة Tiger الػ

 كلكف ،ةأك نقش ةزخرفأك رسمة أك  دكف لمعة جد حجابيك فتة لمنظر، فقٌؿ أف كاأللكاف الزاىية كالمم
 غير ميمفت لمنظر.ك ىادلء 

يختمؼ باختبلؼ طريقة  المكاكب لممكضةمحجاب الحكـ الشرعي لعمى ما سبؽ فإف  ناءن ب      
ال يحقؽ الشركط الشرعية لمحجاب كطرؽ ارتدائو السابقة الذكر بالكصؼ السابؽ ارتدائو، فيك 
بمكف ال يمفت النظر كال يشمؿ  المكاكب لممكضةلحجاب اكز لبسو، كلكف إف كاف كعميو فبل يج

أعمى  تعالىكا  –جاز لبسو  ارسكمات كال لمعاف كيحقؽ الشركط الشرعية في الييئة التي ييمبس بي
 .-كأعمـ

 

 الدبابيس المزّينة بالكريستال:المطمب الثاني: 
ذلؾ ًلييحكـ سترىا فبل يتحرؾ ت حجاب المرأة عمى رأسيا ككتفييا، ك يتيستخدـ الدبابيس لتثب      

كجيبيا، كىذا مف كماؿ الستر  عند تحرؾ المرأة أك عند ىبكب ريح مثبلن، فيحفظ بذلؾ شعر المرأة
 كالحشمة.

كتختمؼ أشكاؿ كأحجاـ كألكاف الدبابيس المستخدمة، فمنيا العادم الذم يستخدـ لتثبيت          
يندب  ، كىذاكقٌؿ أف يكجد بمكف آخر األسكد كأ األبيض يككف عادة بالمكفؿ عند الرقبة ك المندي

لو  ،كاإلبرةكما يبدك مف اسمو  ما يسمى بدبكس اإلبرة كىكة منو، كمنيا حمصاستخدامو لتحقيؽ الم
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 ندبكرأسو المدبب لو عدة ألكاف، كييستخدـ لتثبيت المنديؿ عمى الرأس كاألكتاؼ  ،رأس ميدٌبب
 استخدامو لصغر حجمو فبل يظير مف بعيد.

 
رأس قمب أك إلى كلكف ظيرت أحجاـ كأشكاؿ كألكاف متعددة لدبكس اإلبرة فتغٌير رأسو الميدٌبب     

فأصبح أكبر حجمان كأكثر بركزان كجماالن، كما صار ميزينان بالكريستاؿ كالفضة  غيرهكردة أك فراشة أك 
لزينة، فبعد أف تثٌبت لمجرد ا يت المنديؿ فحسب، بؿ يكضعلو لمعاف كاضح، كلـ يىعيد ييستخدـ لتثبك 

أك  ان عمى طرؼ منديميا أك كتفيا أك صدرىانزيٌ مي  المرأة منديميا بالدبابيس العادية تضع دبكسان كبيران 
فبمجرد كجكد الزينة مف الفضة أك  ،، كىذا مما ال يجكز ميما كاف حجمو صغيران أك كبيران رأسيا

سببان لمفت  بؿ عمى العكس أصبح ،اة التي يحققيالكريستاؿ أك غير ذلؾ عميو، انتفت المصمح
كحجمو، كالقاعدة الشرعية تقكؿ: "درء المفاسد أكلى مف جمب  وألنظار بسبب لكنو، كلمعانو كبريقا

 .(1)المصالح"
 

 البــف:المطمب الثالث: 
 
كىك عبارة عف شرائط أك بيكىؿ تكضع فكؽ الشعر أك تحتو لتزيد مف حجـ الرأس، فيظير       

 .ان فأك كثي طكيبلن  ان عر لمناس أف ليا ش
 

 :امنيكالبؼ لو أنكاع       
يكضع تحت جزء مف  سـ تقريبان  4-3ارتفاعو  يٌ ( مشط البؼ أك طكؽ البؼ كىك طكؽ ببلستيك1

 الشعر ثـ ييعاد الشعر عميو فيكحي بكثرة الشعر ككثافتو.
أك الصكؼ  ( حشكة الشعر: كىي عبارة عف حمقة دائرية محشكة بالشعر أك بغيره مف القماش2

 كليا لتيكحي بكثافة الشعر ككثرتو. حتكضع تحت الشعر ثـ ييثبت الشعر 
لشعر، كىذه خاصة لمف ا أك بكمة ييمسؾ بيا الحجـ كبير شبؾبارة عف م: كىي عالبؼ( بكمة 3

شعر تحت الحجاب، فيبدك لمناظريف أف ىذه المحجبة ذات شعر ل، فتكضع عمى اتمبس الحجاب
 طكيؿ ككثيؼ.

 
                                                 

، تخريج 78 األشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان،إبراىيـ بف محمد، ابف نجيـ، زيف الديف بف  - ((1
 ـ.1999 -ىػ 1419، 1لبناف، ط –الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العممية، بيركت 

 .87 األشباه والنظائر،السيكطي،  -
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كضع لفائؼ إلى العصر، كلمكاكبتو قد تمجأ بعض الفتيات مكضة  ا ىك البؼ الذم أظيرتوىذ     
عيمب المبنة كية ككضع عمب ببلستيإلى ، كقد لجأت بعضيٌف في بداية األمر وأك عصائب بدالن من

 كاتباعان لميكل دكف إعماؿو  العصر، أك حبان في التقميد مكضةبان في مكاكبة كما ذلؾ إال حي  ؛كالحمص
 .أك مراعاةو لمديف لمعقؿ

 
 :حكم البف

إف عممية "نفخ الشعر" أك "حشك الشعر" ال تجكز، فبل يجكز استخداـ البؼ لتكثيؼ حجـ      
مع الشعر   :أعمى الرأس أك بجانبو، كذلؾ لما يميالشعر كزيادة طكلو، كتكبير الرأس سكاء أجي

قىًدـ عندما معاكية فقد ركم أف  ومف فىعىمت  في كصؿ الشعر الذم لعف رسكؿ ادخكؿ ذلؾ  .1
يفعؿ ىذا  قاؿ: ما كنت أرل أحدان ففأخرج كيبػٌة مف شعر  في الناس المدينة آخر قىٍدمىةو خطب

كر   غير الييكد" إف النبي  .(1)" -يعني الكاصمة في الشعر –سٌماه الزُّ
 وجو الداللة:

ٌجة لمجميكر في منع كصؿ الشَّعر بشيء آخر      كقد ، (2)سكاء كاف شعران أـ ال ىذا الحديث حي
 كغش كخداع كتدليس. (3)تعالىخمؽ ا لًذب كتغيير الكصؿ زكران ألنو كى   سٌمى النبي

 
 .(4)أف تصؿ المرأة برأسيا شيئان"  زجر رسكؿ ا"حديث جابر:  .2
 

 وجو الداللة: 
الكصؿ  أكاف سكاء يدؿ الزجر الكارد في الحديث عمى حرمة الفعؿ المزجكر)كصؿ الشعر(     

 بشعرو أك بغيره كالبؼ يعتبر مف الكصؿ لما فيو مف اإليياـ بطكؿ الشعر أك كثافتو.
 
: "لىعىفى ا الكاصمة   قاؿ: قاؿ رسكؿ ا - رضي ا عنو -عف أبي ىريرة  .3

 .(5)كالمستكصمة"

                                                 
، باب تحريـ فعؿ (3/1680(، كميسمـ )5938(، باب الكصؿ في الشعر، حديث رقـ )7/165أخرجو البخارم ) ((1

 شعارىف مف الًخرىؽ".أ(، كزاد مسمـ قاؿ قتادة: "يعني ما ييكثر بو النساء 2127الكاصمة كالمستكصمة حديث رقـ )
 .10/375 فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابف حجر العسقبلني،  ((2
 .22/65 ُعمدة القاري شرح صحيح البخاري،العيني،  ((3
 (.2126تحريـ فعؿ الكاصمة كالمستكصمة، حديث رقـ ) (، باب3/1679ركاه مسمـ ) ((4
(، باب تحريـ فعؿ 3/1676(، كمسمـ )5933(، باب الكصؿ في الشعر، حديث رقـ )7/165أخرجو البخارم ) ((5

 (.2122الكاصمة كالمستكصمة، حديث رقـ )
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 .(1)ؿ لياأك ييفعى  ذلؾ كالكاصمة: ىي التي تصؿ الشعر بغيره، كالمستكصمة: ىي التي تطمب فعؿ

 
 :: صنفاف مف أىؿ النار لـ أرىماقاؿ: قاؿ رسكؿ ا  –رضي ا عنو  –عف أبي ىريرة  .4

، مائبلته  مميبلته  عارياته  قكـه معيـ سياطه كأذناب البقر يضربكف بيا الناس، كنساءه كاسياته 
ف ريحيا ليك ت المائمةلبخي اة كأسنمرؤكسيٌف  ف مسيرة مجد ، ال يدخمف الجنة، كال يجدف ريحيا، كا 
 .(2)كذا ككذا"
 وجو الداللة:

حدَّث بما يحدث في المستقبؿ، كأخبر عف  ، فالنبٌي (3)ؿ النبكةئىذا الحديث مف دال      
، رؤكسيٌف كالشاىد في الحديث ىك قكلو  الغيبيات التي حصمت بعد كفاتو  : "مميبلته مائبلته

 كأسنمة البخت المائمة".
 
 :جاء في لساف العرب      

رات في المشي مميبلت ألكتافيٌف كأعطافيٌف، كقيؿ: مائبلت يمشطف المشطة ت"مائبلت: متبخ
الميبلء كىي مشطة البغايا، كقد جاء كراىتيا في الحديث، كالمميبلت: المكاتي يمشطف غيرىيٌف تمؾ 

 .(4)المشطة"
تينتج مف إبؿ عربية  ت كبيٍختٌي: كىي اإلبؿ الخراسانيةٍخت: كممة أعجمية دخيمة ييقاؿ بيخكالب   

بعض الجيات عند كبرىا إلى . كىي إبؿ غبلظ ذات سناميف، كأسنمة البخت تميؿ (5)كفالج
ٍمفى بو شيعيكٌرىفَّ حتى صار عمييا مف ذلؾ (6)كسمنيا . كقد شٌبو رؤكسيٌف بأسنمة البخيت لكثرة ما كىصى

 .(7)ما ييفيِّئيا أم ييحرِّكيا خيبلء كعيجبان 
 مشكؿ مف حديث الصحيحيف:جاء في كشؼ ال     

                                                 
 ، شرح محمد فؤاد عبد الباقي.3/1676، صحيح مسمممسمـ،  ((1
 .33ص سبؽ تخريجو  ((2
 ، شرح محمد فؤاد عبد الباقي.4/2192 صحيح مسمم،مسمـ،  ((3
 مادة ماؿ. لسان العرب،ابف منظكر،  ((4
 ، باب الخاء كالتاء.العـينالفراىيدم،  ((5
، 1/79 مشارق األنوار عمى صحاح اآلثار،أبك الفضؿ، عياض بف مكسى بف عياض الًحصبي السبي،  ((6

 ، المكتبة العتيقة كدار التراث.329
 ، مادة فيأى.لسـان العربابف منظكر،   ((7
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"فقكلو )كرؤكسيف كأسنمة البخت( فيو قكالف، أحدىما: أنيٌف يعظمف رؤكسيف بما يصمنو مف الشعر 
الرجاؿ كال يغضضف، إلى بالخمر عمييٌف فييشبو أسنمة البخت في ارتفاعيا، كالثاني: أنيٌف يطمحف 

 .(1)كال ينكسف رؤكسيف"
: )رؤكسيف كأسنمة بقكلو مف المكاتي كصفيف النبي تعٌد ا المرأة التي تضع البؼ عمى رأسيف     

 .البخت المائمة(
فكؽ كجمعييا في كسط الرأس إلى قالكا: تيمٌشط الًمشطة الميبلء: كىي ضفر الغدائر كشدُّىا      

فتصير كأسنمة البخت كىذا يدؿ عمى أف المراد بالتشبيو بأسنمة البخيت إنما ىك الرتفاع الغدائر 
ناحية مف جكانب الرأس كما إلى ا كجمع عقائصيا ىناؾ كتيكٌثره بما تيضٌفره حتى يميؿ فكؽ رأسي

 .(2)أحد ًشقَّيياإلى يميؿ السناـ، ييقاؿ: ناقة ميبلء: إذا كاف سناميا يميؿ 
 

كقد كردت فتاكل في المكضكع تبيف تحريـ كمنع استخداـ البؼ تحت الحجاب عند الخركج مف      
عض المفتيف استخدامو في البيت أماـ الزكج كنساء المؤمنيف في حيف لـ ييجز المنزؿ، كقد أباح ب

 :و بيف المؤمنات، كمف ىذه  الفتاكلبعضيـ ذلؾ خكفان مف تعميـ استعمال
عف حكـ استعماؿ ما يسمى بطكؽ البؼ كما إذا كاف ييعتبر داخبلن ضمف تعظيـ الرؤكس  فتكل .1

لبخت"، كبالنسبة لمف تجعؿ رأسيا كسناـ اإلبؿ.. : "رؤكسيف كأسنمة االذم قاؿ فيو الرسكؿ 
محـر برمتو كممعكنة مف تقكـ بو  ت في بيتيا أك عند النساء أـ األمرىؿ يحـر ذلؾ إذا كان

 :ء كانت في بيتيا أك خارجو؟! كالجكابسكا
إذا كاف عند الزكج فيك أخٌؼ.. إال أف المشكمة أنيا سكؼ تعمـ في االستعماؿ! كىك يشبو     

 الشعر.حشك 
الحديث قاؿ: إنما يحـر ذلؾ إذا ظيرت بو أماـ الرجاؿ األجانب،  صاحب الفتكل كبعد أف ذكر    

ىذا مف جية، كمف جية أخرل إذا كٌبرت رأسيا بما ليس منو، كأف تحشكه بشيء يظيره عمى تمؾ 
ماؿ، كىك إمالة سنمة البخت المائمة" ما يقريب مف صكرة السناـ إذا أٌسر بو العمماء "الصفة. كمٌما ف

أحد جانبي إلى الشعر عمى جية، كفعؿ الكافرات أك الفاجرات، كالمعركؼ في ميؿ السناـ أنو يميؿ 
 الجمؿ، فيككف أشبو بالقٌصة المائمة.

تكبير الرأس بأف ييمؼ عميو عمامة، أك يجمع الشعر فكؽ الرأس أك  كمما فيسِّر بو الحديث أيضان 
 ا كاف أماـ رجاؿ أجانب عنيا.ث يبدك لمناظر، خاصة إذيخمفو بح

                                                 
 .3/567 كشف المشكل من حيث الصحيحين،ابف الجكزم،  ((1
دار إحياء  ،17/190المنياج شرح صحيح مسمم بن الحّجاج، النككم، أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ،  ((2

 ىػ.1392، 2لبناف، ط –التراث العربي، بيركت 
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ثـ ذكر شرح الحديث "رؤكسيف كأسنمة البخت" مف كتاب المنياج شرح صحيح مسمـ بف     
 .(1)الحجاج الذم سبؽ ذكره

 
كتكٌبره، كتزيد في طكؿ  فتكل عف حكـ كضع شرائط في الشعر أك بكبلت تزيد مف حجـ الرأس .2

رائط أك بكبلت ال يجكز، سكاء جمع بش الشعر، كالجكاب: تكبير حجـ الرأس بجمع الشعر
الشعر أعمى الرأس أك بجانبو، بحيث يصبح كأنو رأساف، كقد جاء الكعيد الشديد في حؽ مف 

 يفعمف ذلؾ حتى تصبح رؤكسيف كأسنمة البخت المائمة، كالبخت نكع مف اإلبؿ لو سناماف.
لشعر، فبل بأس بيا عند س كييحتاج إلييا إلصبلح االشرائط التي ال تيكٌبر حجـ الرأ اأم     

 بعض العمماء. 
كالقرامؿ ىي ما تشده المرأة في شعرىا مف حرير أك  ..بقرامؿ". "كال بأس بكصمو قاؿ في شرح الزاد:

فضؿ؛ خركجان مف الخبلؼ؛ ألف بعض العمماء يمنع مف ذلؾ أغيره مف غير الشعر، كترؾ ذلؾ 
 .(3)(2)كمو"

                                                 
 أخكات طريؽ اإلسبلـ، فتكل لعبد الرحمف السحيـ –شيؼ فتاكل المنتدل الشرعية أر  –حكـ البؼ كنفخ الشعر  ((1

(akhawat.islamway.net/forum/indes.php?showtopic=220722) 
.ـ(17/3/2015)تاريخ االستفادة مف المكقع   

 أخكات طريؽ اإلسبلـ، –أرشيؼ فتاكل المنتدل الشرعية  – حكم البف ونفخ الشعر ((2
(akhawat.islamway.net/forum/indes.php?showtopic=220722) 

فتكل  صالح بف فكزاف الفكزاف )مصدر الفتكل: المنتقى مف فتاكل الشيخ الفكزاف كما ذكر المكقع(. )تاريخ  
 .ـ(17/3/2015االستفادة مف المكقع 

تاريخ االستفادة  (http://akhawat.islamway.net)  حكم البف ونفخ الشعرمكقع أخكات طريؽ اإلسبلـ،  ((3
 .ـ18/3/2015مف المكقع 

 (You Tupeالػ ) لعبد ا السممي، عمى حكم حشوة الشعر )البف(كلمزيد مف الفتاكل يينظر - 
 (www.youtube.com/watch?v=imBCd1mQco) 

.ـ(18/3/2015)تاريخ االستفادة مف المكقع   
 .( لمحمد صالح المنجد، مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب 153829) مال أطواق البفعوحكم است

ـ18/3/2015)تاريخ االستفادة مف المكقع   .(islamqa.info/ar/153829)   

http://akhawat.islamway.net/
http://www.youtube.com/watch?v=imBCd1mQco
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 الثالث: بحثالم

 المرأة المسممة اءِحذنعل أو نوازل لباس 
 

 أربعة مطالب:كيتضمف ىذا المبحث 
( المرأة كفييا، كىذا يعني أف ًرجؿ )قىدىـبأٌف عكرة المرأة جميع بدنيا سكل كجييا ك  سبؽ البياف      

عكرة أيضان فكجب سترىا، كالدليؿ عمى ذلؾ ما ركت أـ سممة، قالت: "قمت: يا رسكؿ، أتصمي المرأة 
 .(1)ا إزار؟ قاؿ: نعـ، إذا كاف سابغان يغطي ظيكر قدمييا"في درع كخمار ليس عميي

كألنو محؿ ال يجب كشفو في  ،(2)لحديث يدؿ عمى أف ظير قدـ المرأة عكرة يجب سترهفا     
 اإلحراـ، فمـ يجز كشفو في الصبلة، كمف بابو أكلى ال يجكز كشفيا عند الخركج.

 
، كىك ما يسمى  اليـك (3)عمى كؿ ما يقي القدـيا نعاؿ، كييطمؽ عإف كممة النعؿ مؤنثة كجم     

 بالحذاء.
قاؿ: "استكثركا مف  أف النبي  –رضي ا عنو  –كيستحب لبس الحذاء لحديث جابر      

 .(4)النعاؿ فإف الرجؿ ال يزاؿ راكبان ما انتعؿ"
مقدميف، لنا بكثرة االنتعاؿ ما ىك إال لدفع المشقة كاألذل، كلحصكؿ السبلمة ل فأمره      

فالمنتعؿ شبيو بالراكب في خفة المشقة عميو، كقمة تعبو، كسبلمة ًرجمو مما يعرض في الطريؽ مف 
 .(5)خشكنة كشكؾ كأذل

صبح اليكـ مما ال يمكف االستغناء بؿ أ النعؿ يقتصر عمى الطريؽ فحسب، ارتداءكلـ يعد      
 .ذاء ثالثح خبلءد، كلمبيت حذاء آخر كلدخكؿ العنو، فممطريؽ حذاء محد

                                                 
 المسـتدرك(، كالحاكـ في 640رقـ ) ة، حديثأ(، باب في كـ تصمي المر 1/173) ،سـنـنوداكد في  أخرجو أبك ((1
"ىذا حديث صحيحه عمى  :(، كقاؿ الحاكـ عنو915(، باب أما حديث عبد الرحمف بف ميدم، حديث رقـ )1/380)

(، باب ما تصمي فيو المرأة مف الثياب، حديث 2/329) السـنن الكبرىكالبييقي في  .شرط البخارم". ككافقو الذىبي
 (. 3251رقـ )

 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،ي القارم، أبك الحسف نكر الديف عمي بف )سمطاف( محمد، المبل عم ((2
 ـ.2002 -ىػ 1422لبناف،  –، دار الفكر، بيركت 2/634
 .274 المباس والزينة في الشريعة اإلسالمية،عمرك،  ((3
 (.2096، حديث رقـ )(، باب ما جاء في االنتعاؿ كاالستكثار مف النعاؿ30/1660أخرجو مسمـ ) ((4
 .14/73المنياج شرح صحيح مسمم بن الحّجاج، النككم،  ((5
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كلٌما كاف األمر كذلؾ كاف ال بيٌد مف بياف بعض األحكاـ الشرعية المتعمقة باألحذية المعاصرة      
 التي تمبسيا المرأة عند خركجيا مف المنزؿ، كمنيا:

 :الحذاء المفتوح أو الصندل المطمب األول:
ؼ قدـ مفتكح يكش ما يسمى بالصندؿ كىك حذاء مكضةاألحذية التي ظيرت لمكاكبة المف      

منيا كأف يككف مفتكحان مف األماـ يكشؼ أصابع قدمييا كيستر  كشؼ جزءو أك بالمرأة إما بالكامؿ 
كعبييا، أك يكشؼ كعبييا كيستر أصابع قدمييا، كىذا ال يجكز ًلما ذىب إليو جميكر الفقياء مف 

 أف قدمي المرأة عكرة يجب سترىما.
كىذا  زينان بالخرز كالكريستاؿ كغيرهكعب عاؿو م يككف أيضان ذا أف الحذاء المفتكح كمما ييبلحظ    

 مما يزيد الطيف ًبمَّة فيصبح لبسو محٌرمان.
كعميو فإف الحذاء المفتكح )الصندؿ( يجكز لممرأة لبسو في حالة كاحدة فقط أال كىي لبس الجكارب 

ك ممفتان لمنظر، كدليؿ ذلؾ ما ال يككف ذا كعب عاؿو أك مزينان ألشرابات( التي تستر قدمييا بشرط أ)ا
 يمي:

: "مف جٌر ثكبو خيبلء لـ حيث قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  - رضي ا عنيما -حديث ابف عمر  .1
قاؿ: "ييرخيف شبران" ينظر ا إليو يكـ القيامة، فقالت أـ سممة: كيؼ يصنع النساء بذيكليف؟ 

 .(1)ٍدفى عميو")إذان تنكشؼ أقداميف( قاؿ: فييرخينو ذراعان ال يز  فقالت:
: "أتصٌمي المرأة في درع كخمار ليس عمييا إزار؟ فقاؿ: ال سألت النبي حيف حديث أـ سممة  .2

 .(2)بأس إذا كاف الدرع سابغان يغطي ظيكر قدمييا"
 وجو الداللة:

إذا كاف مطمكبان مف المرأة أف تغطي ظيكر قدمييا إف كانت تصمي لكحدىا كال يراىا أحد،        
 كلى أف تستر قدمييا أماـ الرجاؿ.فمف باب أ

كقد كردت الفتاكل بعدـ جكاز لبس المرأة لمحذاء المفتكح الذم يكشؼ جزءان مف قدميا أك        
 يكشفيا كميا كمف ىذه الفتاكل:

: ىؿ يجكز لممرأة المتحجبة أف تمبس في رجميا حذاء كاشفان ألصابع قدمييا دكف أف (3)سؤاؿ يقكؿ
 كالجكاب: الطقس الحار جدان.إلى  ات؟ كىذا نظران ترتدم في رجميا شراب

                                                 
 .69سبؽ تخريجو ص  ((1
 .91و ص سبؽ تخريج ((2
تاريخ  (.125870فتكل رقـ ) ،حكم لبس المرأة حذاء يكشف أصابع قدمييامكقع إسبلـ كيب، مركز الفتكل،  ((3

  ـ.23/3/2015االستفادة مف المكقع 
(fatwa:islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatwa&Id=125870?) 
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 لو كصحبو، أما بعد:آالسبلـ عمى رسكؿ ا كعمى الحمد  كالصبلة ك 
شيئان، كقاؿ أحمد: كؿ شيء منيا عكرة حتى  انيمالمرأة أف تغطي قدميا كال تكشؼ  فيجب عمى

 ظفرىا.
كىال ييٍبًديفى  : تعالىتغطيتو، قاؿ كمعمكـ أف كؿ ما يطمؽ عميو اسـ عكرة فالكاجب ستره ك       
 .(1) مىا ظىيىرى ًمٍنيىا إالٌ ًزينىتىييفَّ 
ذا إكعمى ذلؾ فبل يجكز لممرأة لبس حذاء يكشؼ عف شيء مف قدميا أماـ الرجاؿ األجانب إال     

كيمكنيا لبس  ارتدت معو ما يستر قدميا مف جكرب أك غيره مما يستره كلك بإرخاء لبسيا عمييا.
 ب كأحذية مصنكعة مف خامات ال تسبب حرارة لمقدـ.جكار 

ُقْل نَاُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرِّا لَّْو َكانُوا يَ ْفَقُهونَ : تعالىكعمييا أف تتقي ا كتستتر، كأف تتذكر قكلو 
كا  (2)

 أعمـ.
 

 حـِـذاء الباليـو: المطمب الثاني:
حذاء مفتكح بدكف كعب يظير ظير ة عف عبار كىك  حذاء الباليو مكضةال مف أحدث صيحات     

 الباليوك الحٌفاية  قدـ، كلو عدة أسماء منياالقدـ عادة، كقد يككف مشٌبؾ بحيث تظير منو معظـ ال
 .كالخفة( )كسمي بذلؾ ألنو يشبو حذاء راقصات الباليو مف حيث الشكؿ كغيرىا

د صحيان لقدـ المرأة، فبل مريح في الحركة لعدـ كجكد الكعب فيو، فيك خفيؼ مريح مفي ىكك      
لبست كلذلؾ فإنو ال بأس بمبسو إذا  ؛يتيا كال ييتعب قدمييا كال ظيرىاييعيؽ حركتيا كال ييبطىء مش

كا  –كز ألنو يكشؼ قدمي المرأة ججكارب تستر قدمييا، أما لبسو بدكف جكارب فإنو ال ي المرأة
 .-أعمى كأعمـ تعالى

 

 العالي: الكعب ذوالحذاء المطمب الثالث: 
لتي أخذت المرأة اكمف النكازؿ التي حٌمت بالنساء منذ زمف بعيد األحذية ذات العكب العالي ك      

 عمى عاتقيا لبسيا كالتمسؾ بيا حتى أصبحت ال تستغني عنيا سكاء كانت قصيرة أـ طكيمة.
 
لكي تيسمع  كالحذاء ذك الكعب العالي يككف مدبب الطرؼ يكجد في أسفؿ كعبو مسمار حديدمٌ      

ف المرأة لتيقبؿ عمى صكت خطكات المرأة عند مشييا بو فتمفت األنظار إ ىذه األنكاع  ارتداءلييا، كا 

                                                 

 .31سكرة النكر:  ( 1(
  .81سكرة التكبة: ( 2(
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مف األحذية بالرغـ مف األضرار الصحية التي تكقعيا بيا، فيي غير مريحة لمجسـ، كلكنو داء 
رأة عمى تقبؿ كؿ شي دكف ـ المر األناقة، ىذه األناقة التي تيرغً بمظيكالظيكر التقميد كحب الشيرة 
 .(1)اعتراض أك تفكير

 
 ولمكعب العالي أضرار كثيرة ومحاذير شرعية، منيا:      

 أكالن: األضرار الصحية:
 يسبب آالمان كتكرمات بالقدميف. .1
 يسبب تشكىات بأصابع األقداـ ليجعميا ممتكية بحيث تشبو شكؿ الشاككش. .2
 يزيد مف احتماؿ حدكث االلتيابات كالكسكر. .3
 جعؿ المرأة غير قادرة عمى اإلسراع في المشي فيك يقٌيد حركة المرأة كمشيتيا.ي .4
 يسبب مشاكؿ بأكتار الًرجؿ. .5
تآكؿ غضركؼ الركبة، بسبب الكزف الكبير الذم تحممو نتيجة لمتقسيـ غير إلى يؤدم  .6

 المتكازف لكزف الجسـ.
زيادة إلى يؤدم  تضرر الرحـ، بسبب تضييؽ الزاكية بيف الفخذ كالحكض، كماإلى يؤدم  .7

الكثير مف األضرار الصحية  النزيؼ أثناء الحيض، كأعراض ما قبؿ الحيض كغير ذلؾ
 .(2)التي ال مجاؿ لحصرىا ىنا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .283، المباس والزينة في الشريعة اإلسالميةعمرك،  ((1
 ، أما عن أضرار الكعب العالي فحّدثي وال حرجمكقع كيب طب، مقاؿ بعنكاف:  ((2
 (www.webteb.com/article-2242)  ـ23/5/2015تاريخ االستفادة مف المكقع. 
 .23/5/2015، تاريخ االستفادة مف المكقع أضرار الكعب العالي ونصائح لتقميميامكقع سكبر ماما،  -

(supermama.me/ar/ كريجيـ -)صحة/صحة   

http://www.webteb.com/article-2242
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 ثانيان: المحاذير الشرعية:
اؿ: "كاف الرجاؿ كالنساء ق -رضي ا عنو  –، فعف ابف مسعكد (1)فيو تشبو بنساء الييكد .1

جميعان، فكانت المرأة ليا الخميؿ، تمبس القالبيف تطكؿ بيما  كففي بني إسرائيؿ ييصمُّ 
 .(2)يض"، فكاف ابف مسعكد يقكؿ: "أخركىٌف حيث أخٌرىف ا"لخميميا، فألقي عمييف الح

 كعب عاؿ(ألنو زمُّ الييكد. ممرجاؿ كالنساء لبس نعؿ لو صكت )ذكعميو فإٌنو ييكره ل    
 .(3)عمى كراىة اتخاذ النعاؿ السندية – رضي ا عنو –كقد نصَّ اإلماـ أحمد

 
 :(4)قاؿ المركزم

ستعمميا كلكف مف المخرج أك أعؿ السِّندم: فقاؿ: أما أنا فبل رجؿ يمبس النل"سألت أبا عبد ا عف ا
كرأل نعبلن سنديان عمى باب المخرج فسألني لمف ىي فأخبرتو  ،كأما مف أراد الزينة فبل ،الطيف فأرجك
  .(5)كالد الممكؾ يعني صاحبيا"فقاؿ يتشٌبو بأ

 
 
 

                                                 
 .ـ23/5/2015تاريخ االستفادة مف المكقع  ة النساء في ىذا الزمان،فضائح أحذيمكقع ممتقى أىؿ المغة،  ((1

(www.ahlalloghah.com/showthread.php?t=5695) 
 مصنفو(، كعبد الرٌزاؽ الصنعاني في 9485(، باب، حديث رقـ)9/296) المعجم الكبيرأخرجو الطبرام في  ((2
الزيمعي في نصب الراية: "قمت: حديث غريب  (، قاؿ5115(، باب شيرة النساء الجماعة، حديث رقـ )3/149)

مرفكعان، كىك في مصٌنؼ عبد الرٌزاؽ مكقكؼ عمى ابف مسعكد". )الزيمعي، جماؿ الديف أبك محمد عبد ا بف 
، تحقيؽ 2/36 ي في تخريج الزيمعي،عاشيتو بغية األلمحمع اليداية نصب الراية ألحاديث يكسؼ بف محمد، 

، 1السعكدية، ط -لبناف، دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية، جدة  –لمطباعة كالنشر، بيركت  محمد عكامة، مؤسسة الرياف
 ـ(.1997 -ىػ 1418

، غذاء األلباب في شرح منظومة اآلدابالسفاريني، شمس الديف أبك العكف محمد بف أحمد بف سالـ،  ( (3
 ـ.1993 -ىػ 1414، 2، مؤسسة قرطبة، مصر، ط2/339
ػ(: ىك أحمد بف محمد بف الحجاج، أبك بكر المركذم، عالـ بالفقو كالحديث، كاف أجٌؿ ى275المركزم )ت  ((4

أصحاب اإلماـ أحمد، خصيصان بخدمتو، يأنس بو اإلماـ كيقكؿ لو: كؿ ما قمت فيك عمى لساني كأنا قمتو، كركل 
 اتو ببغداد. عنو مسائؿ كثيرة ككصؼ بأنو )كثير التصانيؼ( نسبتو إلى مىٍرك الركذ )مف خراساف( ككف

 (.1/205، األعــالم(. )الزركمي، 2/153 تذكرة الحفاظ،)الذىبي، 
الورع برواية أبو بكر أحمد بن بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشيباني، بف محمد ابف حنبؿ، أبك عبد ا أحمد  ( (5

، 1السعكدية، ط –تحقيؽ سمير بف أميف الزىيرم، دار الصحيحيف، الرياض  ،1/183 محمد بن الحجاج المروزي،
 ـ.1997 -ىػ 1418
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 كقاؿ أيضان:
بية فقاؿ "سألت أبا عبد ا قمت أمركني  :فقمت .ال تشتر :في المنزؿ أف أشترم نعبلن سنديان لمصِّ

 .(1)نعـ أكرىو" :قاؿ ؟مصبياف كالنساءل وتكرى
العالي كالذم الكعب  حذاءيدؿ عمى كراىة لبس النعؿ السندية ) –رحمو ا  –ككبلـ اإلماـ أحمد 

ييصدر صكتان( إذا كاف لمزينة، أما إذا كاف لقضاء الحاجة )المخرج( كلمعمؿ في الطيف فكما قاؿ: 
 )فأرجك( أم أرجك أف ال بأس بو.

 
مف قدمييا، لما فيو  فع المرأة عجيزتيا كجسميا، كتظيرالمشي بو تر فعند فيو تمايؿ في المشي،  .2

 .(2)كىذا يثير الفتنة األماـإلى  ميؿو 
ب العالي إذا كانت المرأة تمبسو لمفت أنظار الرجاؿ فيحـر لبسو، ألنو في ىذه الحالة مدعاة عكفال

 لمفساد كنشر الشركر.
 
ينبغي لممرأة أف تمبسو  ؛ كلذلؾ الفضبلن عما يحدثو ىذا الكعب مف صكت يمفت األنظار كذلؾ .3

 .(4)﴾ ِهنَّ لِيُ ْعَلَم َما ُيْخِفيَن ِمن زِيَنِتِهنَّ َوال َيْضرِْبَن بَِأْرُجلِ  : ﴿تعالىقاؿ  .(3)إذا خرجت مف بيتيا
 .في ما ذكركيكال مجاؿ لبلسترساؿ ىنا ف (5)ضرار الكعب العاليكلقد استرسؿ ذكك الشأف في بياف أ

في مكضكع لبس الحذاء ذم الكعب كثيرة ككٌميا ال تيجيز لبسو إما كراىةن الكاردة كالفتاكل الشرعية  
ما تحريمان، كمف ىك   ذه الفتاكل:ا 
 ابف باز، حيث سيئؿ: ما حكـ اإلسبلـ في لبس الحذاء ذم الكعب العالي؟ فتكل .1

قؿ أحكالو الكراىة؛ ألف فيو أكالن تمبيسان حيث تبدك المرأة طكيمة، كىي ليست كذلؾ، كثانيان فأجاب: أ
ر ذلؾ األطباء  .(6)فيو خطر عمى المرأة مف السقكط، كثالثان ضار صحيان كما قرَّ

 
                                                 

 .184-1/183المرجع نفسو،  ( (1
 ـ.24/5/2015، تاريخ االستفادة مف المكقع أضرار الكعب العالي ونصائح لتقميميامكقع سكبر ماما،  ( (2

(supermama.me/ar/ كريجيـ-)صحة/صحة  
 .329 فقــو السنة لمنساء،أبك مالؾ،  ( (3
 .31سكرة النكر:  ( (4
، أضرار ىذا النكع مآخذ اجتماعية عمى حياة المرأة العربيةمف ىؤالء نازؾ المبلئكة فقد أحصت في كتابيا ك  ( (5

مف األحذية فأطالت كأجادت، فأحصت أضرراه الصحية كالجمالية كالنفسية كاألخبلقية ثـ بٌينت الحكمة اإلليية مف 
 س جميبلن.جعؿ المرأة أقصر مف الرجؿ، ثـ ختمت بقكليا الكعب العالي لي

 ،–رحمو اهلل  –مجموع فتاوى العالمة عبد العزيز بن باز ابف باز، عبد العزيز بف عبد ا بف باز،  - (6)
 ، أشرؼ عمى جمعو كطبعو في ثبلثيف جزءان: محمد بف سعد الشكيعر.6/397



 

73 

 
(: 1678"السؤاؿ الثالث مف الفتكل رقـ ): ل المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاءفتك  .2

 ة...: يتعمؽ بمبس الكعب العالي لممرأ3س
: لبس الكعب العالي ال يجكز، ألنو ييعرِّض المرأة لمسقكط، كاإلنساف مأمكر شرعان بتجنب 3ج

ْهُلَكةِ إلى يُكْم َواَل تُ ْلُقوْا بِأَْيدِ  األخطار بمثؿ عمكـ قكلو ا:   ،(2) َواَل تَ ْقتُ ُلوْا أَنُفَسُكمْ  كقكلو:  (1) الت َّ
بداء لبعض الزينة التي كما إنو يظير قامة المرأة كعجيزتيا أكثر مما ىي عميو، كفي ىذا ت دليس، كا 

َها َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِىنَّ َما ظَ  إاّل ال يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ وَ  : تعالىيت عف إبدائيا المرأة المؤمنة، بقكؿ ا نيي َهَر ِمن ْ
نَّ َأْو لِبُ ُعولَِتِهنَّ َأْو آبَائِِهنَّ َأْو آبَاء بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو أَبْ َنائِِهنَّ َأْو أَبْ َناء بُ ُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَوانِهِ  إاّل َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوال يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ 

 .(3 )(4) ِني َأَخَواتِِهنَّ َأْو ِنَسائِِهنَّ بَِني ِإْخَوانِِهنَّ َأْو بَ 
 

 المزينة:و  المشّبكةو  ميةالجوارب المح المطمب الرابع:
 
يستر القدـ  س تحتو ماكالحذاء المفتكح )الصندؿ( يجكز لبسو إذا ليبً  وؿ إف حذاء الباليك قالسبؽ      

الجكارب ىي ستر القدـ كالتي ىي الجكارب أك الشرابات، فالغاية إذان مف لبس  :ككاف المقصكد بذلؾ
 التي تنطبؽ عمى لباس المرأة بؽ عمى ىذه الجكارب الشركط نفسياعكرة، كعميو فإنو يجب أف ينط

إلى مفتة لمنظر تثير الرجاؿ.. كما كال تككف مي القدـ كال تصؼ كال تيحٌجـ  ، بحيث ال تشؼٌ المسممة
 ذلؾ.
 

ذلؾ ألنيا  ؛اف الحذاء مفتكحان ال يجكز لبسيا إذا كة إف كانت شفافكعميو فإف الجكارب المحمية      
 الجكارب المحمية تصؼ كتشؼ عف قدـ المرأة كلحميا، أما إذا كاف الحذاء مغمقان ال تظير منو

 .جاز ذلؾ الشفافة
 كأما الجكارب المحمية غير الشفافة فيندب لبسيا فيي تككف لكنيا لكف المحـ كلكنيا غير شفافة.    
 

                                                 

 .195سكرة البقرة:  (1(
 .29سكرة النساء:  (2(
 .31سكرة النكر:  (3(

، جمع كترتيب: 17/123 ،المجموعة األولى –فتاوى المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء،  (  المجنة الدائمة(4
 الرياض. –اإلدارة العامة لمطبع  –أحمد بف عبد الرزاؽ الدكيش، الناشر: رئاسة إدارة البحكث العممية كاإلفتاء 
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ألنيا ال تفي الغرض بستر  أيضان؛ بل يجكز لبسيا مع الحذاء المفتكحلجكارب المشٌبكة فا اكأم     
الكريستاؿ أك  ا بشكؿ ميمفتو كمثير ككذلؾ األمر بالنسبة لمجكارب المزينة بالخرز أكىالقدـ بؿ تظير 

 .-أعمى كأعمـ تعالىكا  –غيره مما ييمفت األنظار كيثير الشيكات 
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 الفصل الثالث

 ة المرأة المسممةزين
 

 تعريفيا وُحكميا وأدلة مشروعيتيا والحكمة من مشروعيتيا وضوابط استعماليا
 

 وفيو ثالثة مباحث:
 

 المبحث األول: تعريف الزينة لغًة واصطالحًا.
 األول: تعريف الزينة لغًة. المطمب 

 المطمب الثاني: تعريف الزينة اصطالحًا.
 

 مشروعيتيا.المبحث الثاني: حكم الزينة وأدلة 
  األول: حكم الزينة.المطمب 

 المطمب الثاني: أدلة مشروعية الزينة.
 

 المبحث الثالث: الحكمة من مشروعية الزينة وضوابط استعماليا.
 األول: الحكمة من مشروعية الزينة.المطمب 

 المطمب الثاني: ضوابط استعمال الزينة.
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 المبحث األول

  تعريف الزينة لغًة واصطالحاً 
 كيتضمف ىذا المبحث مطمبيف:

 

 تعريف الزينة لغًة: المطمب األول:
اسـ جامعه لكؿ ما ييتىزٌيفي بو. كيكـ الزينة: يكـ العيد، كالزَّيف ضدُّ الشَّيف     

نت األرض ، كتزيَّ (1)
سينت كبىييجىت بالنبات كازَّيَّنت كازدانت ازديانان كىازيأنَّت كأىٍزيىنىت أم حى
(2). 

: كف: كؿ شيءو ييتَّخذي ربان  كامرأة زائفه كف: مكضع تيجمع فيو األصناـ كتينصىب كتيزيَّف. كالزُّ ميتزيِّنة، كالزُّ
يَّف  .(3)كييعبد مف دكف ا عزَّ كجؿ ألنو ييزى

َها إاّل َوال يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ : تعالىكقكلو       َما َظَهَر ِمن ْ
 (5)معناه ال ييبديف الزينة الباطنة كالمخنقة (4)

 .(6)السِّكار، كالذم يظير ىك الثياب كالكجوك ج كالدُّممؿ كالخمخا
َفَخَرَج َعَلى قَ ْوِمِو ِفي زِيَنِتوِ : تعالىكقكلو 

(7) 
َكَذِلَك زَي َّنَّا  نفسو، فمف ذلؾ قكلو:إلى التزيف في مكاضع مف القرآف  تعالىكنسب ا سبحانو ك      

 ِلُكلِّ أُمٍَّة َعَمَلُهمْ 

قَاَل َربِّ ِبَما َأْغَويْ َتِني  : تعالىالشيطاف في قكلو إلى جاء لفظ الزينة منسكبان  كما، (8)

 . (9) أُلزَي َِّننَّ َلُهْم ِفي اأَلْرض
 

                                                 
 مادة زيف. مختار الصحاح،الرازم،  ((1
 ة زيف.ماد لسان العرب،ابف منظكر،  ((2
 .371 المباس والزينة في الشريعة اإلسالمية،عمرك،  ((3
 31سكرة النكر:  ((4
، مادة مختار الصحاح)الرازم،  ،باب الخاء كالقاؼ( العين،المخنقة: نكع مف الحمي، كىي القبلدة. )الفراىيدم،  ((5

 خنؽ(.
 مادة زيف. لسان العرب،ابف منظكر،  ((6
، تحقيؽ محمد عمي الصابكني، جامعة أـ 4/521 معاني القرآن،أحمد بف محمد، النحاس، أبك جعفر النحاس  _   

 ىػ.1409، 1القرل، مكة المكرمة، ط
 .79سكرة القصص:  ((7
 .108سكرة األنعاـ:  ((8
 .39سكرة الحجر:  ((9
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. كقد جاء لفظ زينة (1)(2) زُيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواتِ  : تعالىفي قكلو  اإلنساف أيضان إلى كمنسكبان 
، (3)مف شأنو غالبان أف يصرؼ اإلنساف كيمييو عف االىتماـ بشؤكف اآلخرة الحياة الدنيا كصفان لما

ٌر   :تعالىكذلؾ في قكلو  ٌر ِعنَد رَبَِّك ثَ َوابًا َوَخي ْ نْ َيا َواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخي ْ اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة اْلَحَياِة الدُّ
َأَمال

(4). 
 

 :(5)قاؿ الراغب األصفياني    
زينة الحقيقية: ما ال يشيف اإلنساف في شيءو مف أحكالو ال في الدنيا، كال في اآلخرة، فأٌما ما ييزيِّنو "ال

في حالةو دكف حالة فيك مف كجو شيف، كالزينة بالقكؿ المجمؿ ثبلث: زينة نفسية كالعمـ، 
َحبََّب  لجاه. فقكلو:كاالعتقادات الحسنة، كزينة بدنٌية، كالقكة كطكؿ القامة، كزينة خارجية كالماؿ كا

ِإلَْيُكُم اإِليَماَن َوزَي ََّنُو ِفي قُ ُلوِبُكمْ 
َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَّوِ قل فيك مف الزينة النفسية، كقكلو:  ،(6)

مؿ  .(7) فقد حي
َفَخَرَج َعَلى قَ ْوِمِو ِفي زِيَنِتِو عمى الزينة الخارجية، كقكلو: 

(8) . 
 

 .(9)" ؿ كاألثاث كالجاهفيي الزينة الدنيكية مف الما
لتحسيف المظير كالييئة، كيشمؿ ذلؾ اإلنساف  بوا سبؽ فالزينة كؿ ما ييتزيَّف كبناءن عمى م     

 س بحسنو كجمالو.حى يي ك  لر يي كالنفسية كالخارجية، ككؿ ما  بزينتو البدنية
 

                                                 
 .14سكرة آؿ عمرف:  ((1
 .372 المباس والزينة في الشريعة اإلسالمية،عمرك،  ((2

 .373 المرجع نفسو، ( (3
 .46سكرة الكيؼ:  ( (4
القاسـ األصفياني أك )األصبياني(  ىك الحسيف بف محمد بف المفضؿ، أبك :ىػ(502)ت  الراغب األصفياني ( (5

أديب، مف الحكماء العمماء، مف أىؿ )أصبياف( سكف بغداد، كاشتير، حتى كاف يقرف باإلماـ  ،المعركؼ بالراغب
 الغزالي.

" ك "الذريعة إلى مكاـر الشريعة" ك "األخبلؽ" كيسمى "أخبلؽ الراغب" ك "جامع مف كتبو "محاضرات األدباء
 التفاسير" ك "المفردات في غريب القرآف" كغيرىا. 

 (.4/59معجم المؤلفين، )كحالة،  ،(2/255 األعـالم،)الزركمي، 
 .7سكرة الحجرات:  ( (6
 .32سكرة األعراؼ:  ( (7
 .79سكرة القصص:  ( (8
، تحقيؽ صفكاف عدناف 388 المفردات في غريب القرآن،األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد، الراغب  ( (9

 ىػ.1412، 1دمشؽ، بيركت، ط –الداكدم، دار القمـ، الدار الشامية 
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 المطمب الثاني: تعريف الزينة اصطالحًا:
 
رج عف المعنى المغكم، فالتزيف يعني اتخاذ الزينة كىي ما المعنى االصطبلحي لمزينة ال يخ     

مٌي كغيره.  ييستعمؿ لتحسيف المظير كالييئة مف الحي
كضع تعريؼ اصطبلحي محٌدد لمزينة؛ لكف لمَّا إلى كلٌما كاف األمر كذلؾ، لـ يعمد الفقياء      

ِتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدهِ ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّو الَّ : تعالىكردت الزينة في قكلو 
معمماء في ل أقكاؿ ردتك  ،(1)

 :، منياالزينة
 قاؿ الشككاني: .1

"الزينة: ما يىتىزيف بو اإلنساف مف ممبكسو أك غيره مف األشياء المباحة كالمعادف التي لـ يىًرد نيٌي 
ة ما تشممو مف جممك عف التزٌيًف بيا كالجكاىر كنحكىا، كقيؿ: الممبكس خاصة، كال كجوى لو، بؿ ى

 .(2)اآلية"
 :(3)قاؿ فخر الديف الرازم .2

 "كفي اآلية قكالف: 
، ككثير مف -رضي ا عنيما  –القكؿ األكؿ: المباس الذم تستر بو العكرة، كىك قكؿ ابف عباس 

 المفسريف.
القكؿ الثاني: أنو يتناكؿ جميع أنكاع الزينة فيدخؿ تحت الزينة جميع أنكاع التزييف كيدخؿ تحتيا 

ظيؼ البدف مف جميع الكجكه كيدخؿ تحتيا المرككب، كيدخؿ تحتيا أيضان أنكاع الحمي ألف كؿَّ تن
 .(4)"ذلؾ زينة

                                                 
 .32سكرة األعراؼ:  ( (1
 –الكمـ الطيب ، دار ابف كثير، دار 2/228فتـح القدير، عبد ا، بف محمد بف الشككاني، محمد بف عمي  ( (2

 ىػ.1414، 1دمشؽ، بيركت، ط
فخر الديف الرازم: ىك أبك عبد ا محمد بف عمر بف الحسيف بف الحسف بف عمي التيمي البكرم الطبرستانٌي  ( (3

األصؿ، الرازٌم المكلد، الممقب فخر الديف، المعركؼ بابف الخطيب، الفقيو الشافعي، فريد عصره كنسيج كحده، فاؽ 
في عمـ الكبلـ كالمعقكالت كعمـ األكائؿ، لو تصانيؼ كثيرة في فنكف عديدة منيا "تفسير القرآف الكريـ" أىؿ زمانو 

جمع فيو كؿ غريب كغريبة، ك "المطالب العالية" ك "المحصكؿ" كغير ذلؾ، ككؿ كتبو ممتعة، كانتشرت تصانيفو في 
وفيـات حمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر، الببلد كاشتغؿ الناس بيا. )ابف خمكاف، أبك العباس شمس الديف أ

سير ـ(. )الذىبي، 1971، 1، تحقيؽ إحساف عباس، دار صادر، بيركت، ط4/248 األعيان وأنباء أبناء الزمان،
 (.21/500 أعالم النبالء،

 تيح الغيب،مفا التفسير الكبير=فخر الديف الرازم، أبك عبد ا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي،  ( (4
 ىػ.1430، 3لبناف، ط –، دار إحياء التراث العربي، بيركت 14/230
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 : اآللكسيكقاؿ      

قػيػػؿ مف حرَّـ زينة ا مف الثياب ككؿ ما يتجمؿ بو""
(1). 

 مكرو ثبلثةو:أف الزينة عبارة عٌما سكل الًخمقة، كىؤالء حصركه في أف بعض الفقياء كالمفسرك يرل ك 
سمة في حاجبييا كالغيمرة في خدَّييا كاًلحٌناء في قدمييا  أحدىا: األصباغ كالكيحؿ كالخضاب بالكى

 ككٌفييا.
مي كالخاتـ كالسُّكار كالخمخاؿ كالدُّممج كالقبلدة كاإلكميؿ  كالقيرط. (3)كالكشاح (2)كثانييا: الحي

 .(4)كثالثيا: الثياب
 
ات السابقة أفَّ مف الفقياء مىف قصر معنى الزينة عمى الزينة كييبلحظ مف خبلؿ التعريف     

المكتسبة فقط مف كحؿ كخضاب كأصباغ كغيره، كمنيـ مف جعؿ الزينة مشتممة عمى النكعيف: 
ٍمقية كالمكتسبة.  الخى

    
كلكف لٌما كاف مكضكع البحث ىك الزينة المكتسبة، فإنو ال أثر ليذا التفريؽ في ىذا البحث،      
كر البحث ىك المستجدات المعاصرة مف أدكات ككسائؿ الزينة المكتسبة التي تستخدميا النساء فمح

 لتحسيف مظيرىف كالظيكر بمظير جميؿ كمتألؽ.

                                                 
 .4/351 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،اآللكسي،  ( (1
اإلكيؿ: شبو عصابة تيزٌيف بالجكىر، كييسٌمى التاج إكيبلن. كباقة مف الكركد كاألزىار عمى ىيئة التاج تكٌمؿ  ( (2

 ، مادة كىمىؿ(.مختار الصحاحكتطٌكؽ العنؽ لمتزييف. )الرازم، الرأس 
ًمٌي النساء: كرساف مف لؤلؤ كجكىر منظكماف، مخالؼ بينيما، معطكؼ أحدىما عمى اآلخر  ( (3 الكشاح: مف حي

 ، مادة كشح(.لسان العرب)ابف منظكر،  ،، باب الحاء كالشيف(العيـنتتكشح بو المرأة. )الفراىيدم، 
 .23/364 التفسير الكبير،لديف الرازم، فخر ا ( (4
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 المبحث الثاني

 حكم الّزينة وأدلة مشروعيتيا
 كيتضمف ىذا المبحث مطمبيف: 

 حكم الزينة: المطمب األول:
ؿ كالنساء لما فييا مف زيادة الحسف كالجماؿ الذم يحبو ا رغَّب اإلسبلـ في الزينة لمرجا      

ـٌ اإلسبلـ بزينة المرأة كحسف لباسيا كزينتيا أكثر مف اىتمامو بزينة الرجؿ كلبتعالى ألف ؛ اسو، كاىت
عمى حب الظيكر بالزينة كالجماؿ، كمف سبحانو كتعالى ا الزينة أمر أساسي لممرأة، فقد فطرىا 

الزينة تمبي فطرة المرأة كتناسب ف ؛ة مف الزينة أكثر مما أباح لمرجؿسبلـ لممرأأجؿ ىذا أباح اإل
أنكثتيا، كتدخؿ الفرح كالسركر عمى قمب زكجيا، كحسنيا كجماليا يزيد مف رغبة زكجيا بيا كمحبتو 

 ليا.
    

، كبناءن (1)كالقاعدة الفقيية أف: "األصؿ في األشياء اإلباحة حتى يدٌؿ الدليؿ عمى التحريـ"     
عمييا فإف كؿ أنكاع الزينة مباحة يجكز استخداميا، إال إذا قاـ دليؿ يبيف خبلؼ ذلؾ. قاؿ الرازم: 

 .(2)"إف جميع أنكاع الزينة مباح مأذكف في استعمالو، إال ما خٌصو الدليؿ، أم: منعو كنيى عنو"
ف كانت مباحة إال أنيا قد تككف مستحبة أك محٌرمة أك كاجبة  .كالزينة كا 

 
المباحة: ىي كؿ زينة أذف فييا الشرع لممرأة مما فيو جماؿ ضمف الضكابط الشرعية  فالزينة    

 المعتبرة، كيدخؿ في ذلؾ لباس الزينة، كالحرير، كالحمي كالطيب.
كالزينة المستحبة: ىي كؿ زينة رٌغب فييا الشارع كحٌث عمييا، كيدخؿ في ذلؾ سنف الفطرة، 

 قميـ األظافر.كالسِّكاؾ كنتؼ اإلبط كت
كالزينة المحٌرمة: ىي ما قاـ الدليؿ عمى تحريميا كالتحذير منيا، مما تعتبره النساء زينة، أك كاف 

 .(3)فيو تشبو بالرجاؿ أك تشبو بالكافرات

                                                 
 .1/56األشباه والنظائر، ابف نجيـ،  ( (1
 .1/60، األشباه والنظائرالسيكطي،     
 .14/231التفسير الكبير، فخر الديف الرازم،  ( (2
، 3زيع، ط، دار المسمـ لمنشر كالتك 10زينة المرأة المسممة، ، الفكزاف عبد ا الفكزاف، عبد ا بف صالح ( (3

 ىػ.1418
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ف تحافظ عمى أنكثتيا كتظير كالزينة الكاجبة: ىي زينة المرأة لزكجيا، فيجب عمى المرأة المسممة أ
 ًخؿ السركر عمى قمبو كيزداد حبان ليا كرغبةن بيا.زينتيا لزكجيا فتيدب
 
 

 المطمب الثاني: أدّلة مشروعية الزينة:
 
جاءت األدلة الشرعية مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة لتؤكد مشركعية الزينة فذكرت      

 كتحدثت عنيا في كثير مف اآليات كاألحاديث، كمف ىذه األدلة: ،كممة الزينة
 

 : األدلة من القرآن الكريم:أوالً 
ي اْلَحَياِة ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّو الَِّتَي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِىي لِلَِّذيَن آَمُنوْا فِ : تعالىقكلو  .1

نْ َيا َخاِلَصًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نُ َفصُِّل اآليَاِت ِلَقْومٍ  يَ ْعَلُمونَ  الدُّ
(1). 

 وجو الداللة:
، كذلؾ أف ا ىك الذم أباحيا لعباده، تعالىا إلى كردت كممة زينة في اآلية مضافة    

كالمقصكد بالزينة في اآلية ىي الثياب أك المباس. كقد كاف العرب في الجاىمية إذا جاءكا البيت 
ٌرمت عمييـ ثيابيـ التي طافكا فييا. فإف ال طافكا بالبيت  فطافكا بو، حي كجدكا مف يعيرىـ ثيابان، كا 

الطيبات مف الرزؽ في ىذا ، كما حٌرمكا الكثير مف الطيبات، كاختمؼ أىؿ التأكيؿ في معنى (2)عراة
 .(3)قالكا: إف معناىا المحـ، ذلؾ أنيـ كانكا ال يأكمكف في حاؿ إحراميـفالمكضع 

ا حٌرمكا الشاة كما يخرج منيا مف لحميا كشحميا كقيؿ: إف العرب في الجاىمية كانكا إذا أحرمك      
. كقيؿ: إف الزينة في اآلية ىي المباس الذم تيستر ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَّوِ كلبنيا فأنكر عمييـ بقكلو: 

بو العكرة، كقيؿ: إنيا تتناكؿ كؿ أنكاع الزينة مف المبلبس كالمراكب كالحمي ككذا كؿ ما ييستطاب 
 .(4)المآكؿ كالمشارب كالنساء كالطيبكييستمذ مف 

                                                 
 .32سكرة األعراؼ:  ( (1
 .12/394 ،)تفسير الطبري( جامع البيان في تأويل القرآنابف جرير الطبرم،  ( (2
 .12/398 ،)تفسير الطبري( جامع البيان في تأويل القرآنابف جرير الطبرم،   ( (3
 .14/230 التفسير الكبير،فخر الديف الرازم،  ( (4
 غرائب القرآن ورغائب الفرقان،م، نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابكرم، القمي النيسابكر  -   
 ىػ. 1416، 1بيركت، ط ،ةتحقيؽ زكريا عميرات، دار الكتب العممي، 3/226
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 .(1)ظاىر اآلية استفياـ إال أف المراد منو تقرير اإلنكار كالمبالغة في تقرير ذلؾ اإلنكارك      
 فاألصؿ أف كٌؿ ما يتزٌيف بو اإلنساف حبلؿ ككذلؾ كؿ ما ييستطاب حبلؿ فكيؼ تيحرِّمكنيما؟     
(2). 

إنما ىي لمف آمف با كعىبده في الحياة الدنيا،  تعالىا ا ككؿ ىذه الزينة مف الطيبات التي خمقي
ف شاركيـ فييا الكفار في الدنيا فيي ليـ خاصة يـك القيامة، ال يشاركيـ فييا أحد مف الكفار،  كا 

 .(3)فإف الجنة محٌرمة عمى الكافريف
 كقاؿ الشككاني عند تفسير اآلية:

ية القيمة إذا لـ يكف مما حرَّـ ا، كال حىرج عمى مف "فبل حرج عمى مف لىًبس الثياب الجيدة الغال
ؿه في الزينة كلـ يمنع منيا مانع شرعي، كمف زعـ أف ذلؾ  تزٌيف بشيءو مف األشياء التي ليا ميٍدخى

مىطىان بٌينان" ًمط غى  .(4)يخالؼ الزىد فقد غى
 

سبلـ مخالفان ليـ، فأمر كلٌما كاف العرب في الجاىمية يتعٌركف عند الطكاؼ بالكعبة، جاء اإل      
يَا بَِني آَدَم ُخُذوْا زِيَنَتُكْم  :تعالىالناس باتخاذ المباس كالذم ىك زينة اإلنساف عند مكاقع العبادة قاؿ 

ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وَُكُلوْا َواْشَربُوْا َوالَ ُتْسرُِفوْا ِإنَُّو الَ ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفينَ 
(5). 

، فيدخؿ في ذلؾ حسف الممبس كالطيب (6)رجؿ أحسف ىيئتو لمصبلةفالسنة أف يأخذ ال     
الصبلة ميناجاة الرب فيستحب ليا التزيف كالتعطر ك س لستر العكرة كلمزينة كالتجمؿ؛ فالمبلب ،كالسكاؾ

 . كىذه اآلية دليؿ آخر عمى مشركعية الزينة.(7)كما يجب التستر كالتطير
 

 قاؿ فخر الديف الرازم:
ككانكا  ،الرجاؿ بالنيار كالنساء بالميؿ ،بالبيت عيراةه  ة مف قبائؿ العرب كانكا يطكفكف"إف أىؿ الجاىمي

مسجد ًمنى طرحكا ثيابيـ كأتىٍكا المسجد عراة كقالكا: ال نطكؼ في ثياب أصبنا فييا إلى إذا كصمكا 
اب ككانت الذنكب كما تعرَّينا عف الثي نفعؿ ذلؾ تفاؤالن حتى نتعٌرل عف كمنيـ مف يقكؿ: ،الذنكب

                                                 
 .14/231التفسير الكبير، فخر الديف الرازم،  ( (1
 .14/231المرجع نفسو،  ( (2
 .3/408، تفسير القرآن العظيمابف كثير،  ( (3
 .2/228 فتح القدير،الشككاني،  ( (4
 .31سكرة األعراؼ:   ( (5
 .2/100 الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،الزمخشرم،  ( (6
تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق عبد ا بف أحمد بف محمكد حافظ الديف،  تالنسفي، أبك البركا ( (7

 ـ.1998 -ىػ 1419، 1لبناف، ط –دار الكمـ الطيب، بيركت ، تحقيؽ يكسؼ عمي بدكم، 1/464 التأويل(،
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المرأة منيـ تتخذ ستران تيعمِّقو عمى حقكييا لتستتر بو عف الحيمس كىـ قيريش فإنيـ كانكا ال يفعمكف 
 .(1)ذلؾ ككانكا ييصٌمكف في ثيابيـ"

 
ُر ُمِبينٍ  :تعالىقكلو  .2 أُ ِفي اْلِحْلَيِة َوُىَو ِفي اْلِخَصاِم َغي ْ َأَوَمن يُ َنشَّ

(2). 
 

 وجو الداللة:
، فالمراد بالذم يينشؤ في الحمية: (3)ة عمى أف التحمي مباح لمنساء، كأنو حراـ لمرجاؿدٌلت اآلي     

ٌمي مف الذىب كالفضة كاألحجار ، فالكاحدة مف النساء تنبت كتتربى في الحمية، (4)النساء، كالًحمية: الحي
ا كىي في الجداؿ آخره، فبل تفارقو أبدان، مشغكلة بزينتيإلى كتيتخذ ليا الزينة مف أكؿ أكقات عمرىا 

 .(5)ضعيفة. كفي ذلؾ دليؿ عمى مشركعية الزينة

ُهنَّ ﴿: تعالىقكلو  .3 َها إاّل َوال يُ ْبِديَن زِيَنت َ  .(6)﴾َما َظَهَر ِمن ْ
 

 وجو الداللة:
كذلؾ مبالغة في  ،النساء عف إبداء الزينة لمف ال تحؿ لو مف الناظريف تعالىنيى ا سبحانو ك    

كاآلية الكريمة دليؿ عمى مشركعية الزينة إذ يجكز لممرأة أف تظير بزينتيا  .(7)النيي عف إبداء مكاقعيا
 أماـ زكجيا كأماـ محارميا كأماـ مثيبلتيا مف النساء المسممات.

 
 
 

                                                 
قي. )الفراىيدم، 14/228 التفسير الكبير،فخر الديف الرازم،  ( (1 ، كالمقصكد بحقكييا: خاصرتييا كمفردىا الحى

 باب الحاء كالقاؼ(. العـين،
 .18سكرة الزخرؼ:  ( (2
 .27/624التفسير الكبير، فخر الديف الرازم،  ( (3
 .5/49المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )تفسير ابن عطية(، بف عطية، ا ( (4
 .4/43الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشرم،  ( (5
، تحقيؽ عبد 3/791 تفسير مقاتل بن سميمان، مقاتؿ بف سميماف، أبك الحسف مقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم، -

الوسيط في تفسير القرآن المجيد، الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي، الكاحدم، أبك  - ا محمكد شحاتو.
لبناف،  –، تحقيؽ كتعميؽ عادؿ أحمد عبد المكجكد، كعمي محمد معكض كآخركف، دار الكتب العممية، بيركت 4/67
 ـ.1994 -ىػ 1415، 1ط

 .31سكرة النكر:  ( (6
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، الزمخشرم،  -.3/196 تفسير مقاتل بن سميمان،مقاتؿ بف سميماف،  ((7
 .11/280التفسير الكبير، فخر الديف الرازم،  - .1/602
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 ثانيًا: األدلة من السنة النبوية الشريفة:
ف في قمبو قاؿ: "ال يٍدخؿي الجنىة مف كا عف النبي  -رضي ا عنو  –عف عبد ا بف مسعكد  .1

إف ا  مثقاؿ ذٌرةو مف ًكبر" قاؿ رىجيؿه: إٌف الرَّجيؿى ييحبُّ أف يككف ثكبيوي حسنان كنعميوي حسىنة، قاؿ: "
جميؿه يحب الجماؿ، الًكبري بىطري الحؽ
 .(3)"(2)كغىمطي الناس (1)

 وجو الداللة:
سفه جميؿ كلو األسماء الحيسنى كًصفاتي ا تعالىإف كؿ أمره سبحانو ك    . كلما لـ (4)لجماؿ كالكماؿحى

تحسيف الرجؿ لثكبو كنعمو بؿ حثو عمى فعؿ ذلؾ كاف الحديث دليبلن عمى مشركعية  يينكر النبي 
 الزينة.

إلى جاء  -رضي ا عنو  –أف عبد الرحمف بف عكؼو  –رضي ا عنو  –عف أنس بف مالؾ  .2
تزكج امرأة مف األنصار، قاؿ: "كـ ، فأخبره أنو كبو أثري صفرة، فسألو رسكؿ   رسكؿ ا 

 .(5): "أٍكًلـ كلك بشاة" سيقت إلييا" قاؿ: ًزنةي نكاةو مف ذىب، قاؿ رسكؿ ا 
 

 وجو الداللة:
، كىذا يدؿ عمى أنو مما التصؽ (6)قكلو: كبو أثر صفرة، أم لطخه مف طيب مصبكغ بالزعفراف      

كقيؿ: إف مف كاف ينكح في اإلسبلـ يمبس ثكبان بجسمو مف الثياب المزعفرة التي يمبسيا العركس، 
 .(7)مصبكغان بصفرة عبلمة العركس كالسركر

فمـ يقؿ لو إف المبلئكة ال  –رضي ا عنو  –لـ يينكر عمى عبد الرحمف بف عكؼ  كالنبي       
تحضر جنازتؾ بخير، كال أف ىذه الصفرة التي التصقت بجسمؾ حراـ بقاؤىا عميؾ، كال أمره 

                                                 

رُّؼ معيا في ما ال : بطر اٍلحؽ(1)  ٍقرىار ًبًو كطغى ًفي دىفعو كالبطر ًفي النٍِّعمىة قمَّة شكرىا كىالتَّصى أٍبطموي كتكبر عىف اإٍلً
ًميدميو. )ؼ فر ينبًغي التَّص تفسير غريب ما في الصحيحين ، د بف فتكح بف عبد ا بف فتكح بف حميد األزدممحم، الحى

 ق1415، 1، ط مصر –القاىرة  ،مكتبة السنة، الدكتكرة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز ؽيحق، ت1/68 ،البخاري ومسمم
 .( ـ1995 –

 (.1/68 ،الصحيحين البخاري ومسمم تفسير غريب ما في .)الحميدم،سكء اٍلعشرىة لىيــ ك احتقارىغمط الناس:  (2)
 (.147(، باب تحريـ الكبر كبيانو، حديث رقـ )1/93ركاه مسمـ، ) ((3
 .2/89 شرح النووي عمى مسمم،النككم،  ((4
 (.5153(، باب الصفرة لممتزكج، حديث رقـ )7/21ركاه البخارم ) ((5
، تحقيؽ عمي 4/65 يب الحديث واألثر،الفائق في غر الزمخشرم، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد،  ((6

 .2محمد البجاكم كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار المعرفة، لبناف، ط
 .20/143عمدة القاري شرح صحيح البخاري، العيني، (7)
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يا، فدٌؿ أف نييو عميو الصبلة كالسبلـ عف التزعفر لمف لـ يكف عركسان إنما ىك محمكؿ عمى بغسم
 .(1)الكراىة

يكـ عيد، فصٌمى ركعتيف، لـ ييصؿِّ  قاؿ: "خرج النبي  –رضي ا عنيما  –عف ابف عباس  .3
رٍ فَّ بالصدقة، فجعمًت المرأة تىصَّ قبؿي كال بعدي، ثـ أتى النساء، فأمرىي  ابيا"دَّؽ ًبخي  .(2)ًصيا كًسخى

 
 وجو الداللة:

ذلؾ،  يدؿ الحديث عمى أف النساء كانت تمبس الحمي كتتزيف بيا كلـ يينكر عمييٌف الرسكؿ      
الذىب كالفضة  فالسخاب: قبلئد مف قرنفؿ أك غيره، كالجمع سخب، كالخرص: الحمقة الصغيرة مف

 .(3)ذه الحمقة أيضان الحكؼكحمقة القرط كنحكىا يقاؿ: ما في أذنيا خرص، كتسمى ى

                                                 
 .9/119 شرح صحيح البخاري البن بطال،ابف بطاؿ،  ((1
 (.58819) (، باب القبلئد كالسخاب لمنساء، حديث رقـ7/158ركاه البخارم ) ((2

 .9/138 شرح صحيح البخاري البن بطال،ابف بطاؿ،  ( (3
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 المبحث الثالث

 الحكمة من مشروعية الزينة وضوابط استعماليا
 

 كيتضمف ىذا المبحث مطمبيف:

 الحكمة من مشروعية الزينة: المطمب األول:
تفصيؿ، فقد شرع  كأبياف إلى ال شؾ أف الحكمة مف مشركعية الزينة ظاىرة كاضحة ال تحتاج      

الزينة لمزكجة لكي تحمك في نظر زكجيا، فيراىا دائمان في أجمؿ صكرة كأحسف  تعالىا سبحانو ك 
مَّة، فتيدخؿ الفرح كالسركر  غيرىا مف النساء، إلى قمبو، كتمتمؾ حبو كيزداد رغبة بيا فبل ينظر إلى حي

 ـ.كفي ذلؾ دكاـ المكدة كالمحبة كاأللفة بينيما كدكاـ الحياة الزكجية التي ىي أساس المجتمع المسم
فالمرأة تًحبُّ أف تككف جميمة مرغكبة، كىذه فطرتيا التي فطرىا ا عمييا، كلذلؾ شرع ليا ما      

 ذلؾ ألف اإلسبلـ ديف الفطرة. ؛(1)يناسب ىذه الفطرة مف إباحة التزيف كالتجمؿ لزكجيا
 

 يقول سيد قطب:
ميمة، كأف تبدك جميمة، كالزينة "كالزينة حبلؿ لممرأة، تمبية لفطرتيا، فكؿ أنثى ميكلىعة بأف تككف ج

كلكف أساسيا في الفطرة كاحد، ىك الرغبة في تحصيؿ الجماؿ أك  ،عصرإلى تختمؼ مف عصر 
استكمالو، كتجميتو لمرجاؿ. كاإلسبلـ ال يقاكـ ىذه الرغبة الفطرية كلكنو ينظميا كيضبطيا، كيجعميا 

مع أحد سكاه، مع منيا عمى ما ال يطٌ طٌ ي –ىك شريؾ الحياة  –رجؿ كاحد إلى تتبمكر في االتجاه بو 
 كيشترؾ معو في االطبلع عمى بعضيا، 

 
 .(3)، ممف ال يثير شيكاتيـ ذلؾ االطبلع"(2)المحاـر كالمذككركف في اآلية بعد

 

                                                 
 .445 المباس والزينة في الشريعة اإلسالمية،عمرك،  ( (1
َها َوْلَيْضرِْبَن ِبُخُمرِِىنَّ َعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوال يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ قكلو تعالى: " ( (2 سورة   إاّل لِبُ ُعولَِتِهنَّ َأْو ... َوال يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ إاّل َما َظَهَر ِمن ْ

 .31النور: 
 .4/2512 في ظالل القرآن،سيد قطب،  ( (3
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 المطمب الثاني: ضوابط استعمال الزينة:
ظيكر بالزينة كالجماؿ، أباح اإلسبلـ لممرأة ما يمبي فطرتيا، كيناسب أنكثتيا، مف الرغبة في ال      

كلكنو نٌظـ ىذه الزينة كىٌذبيا لتككف مقبكلة شرعان، فجعؿ لمزينة ضكابط، فيجكز لممرأة أف تستعمؿ 
  :(1)ما شاءت مف أدكات التجميؿ كالتزييف إذا كانت ضمف الشركط كالضكابط اآلتية

 الضابط األول: أن تكون الزينة لمزوج:
العاـ لممرأة أمر ال يمنعو اإلسبلـ، بؿ يحث عميو،  طرة كمع التككيفلمتناسقة مع الفإف الزينة ا     

َوال  :تعالىقاؿ   –يازكج-أف تككف زينتيا لشريؾ حياتيا كييرٌغب فيو، كالمرأة المسممة مطالبة ب
لِبُ ُعولَِتِهنَّ  إاّل يُ ْبِديَن زِيَنتَ ُهنَّ 

(2). 
 ؛كحسف العشرة ،ممبس، كطيب الرائحةلحسف ا مفظير أمامو بالمظير البلئؽ: فعمييا أف ت     

 ألف ذلؾ سبب لجمب المكدة بيف الزكجيف كدكاـ المحبة كالكئاـ بينيما.
كلتحذر المرأة مف سكء العشرة الزكجية، كمف التقصير في حؽ الزكج، بإىماؿ مظيرىا أمامو،      

كج لحفمة زفاؼ أك مناسبة، فبل تبالي بما ىي عميو مف ىيئةو رثػةو أك رائحةو كريية، ثـ إف أرادت الخر 
. فقد قيؿ لرسكؿ ا (3)بذلت الكقت لتجميؿ نفسيا كتسريح شعرىا، فمتحذر مف التجمؿ لغير زكجيا

  أم النساء خير؟ قاؿ: "التي تىسيرُّه إذا نظر، كتطييعو إذا أمر، كال تخالفيوي في نفسيا كماليا بما
 .(4)يكره"

                                                 
 .22-15 المرأة المسممة، عبد ا الفكزاف، زينة ( (1
رسالة ماجستير بإشراؼ جماؿ أحكام زينة وجو المرأة في الفقو اإلسالمي، الديؾ، نقاء عماد عبد ا،  -  

 ـ.2010النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف،  ، جامعة29-24حشاش، 
 مكقع نداء اإليماف، كتاب مكسكعة الفقو اإلسبلمي، فصؿ حكـ الزينة  -  

 (www.al-eman.com//الكتب % الزينة20% اإلسبلمي/ حكـ 20% الفقو 20مكسكعة  
/i582&d9202u8&c&p1) .(  ـ3/4/2015فادة مف المكقع تاريخ االست )     

 .31سكرة النكر:  ( (2
 .20-19 المرأة المسممة، زينة( عبد ا الفكزاف، (3
(، باب أم النساء، خير، حديث 6/68، )المجتبى من السنن = السنن الصغرى لمنسائيأخرجو النسائي في  ((4

(، كالحاكـ في 7421عنو، حديث رقـ )(، مسند أبي ىريرة رضي ا 12/383)مسنده (، كأحمد في 3231رقـ )
(، كقاؿ عنو: "ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ". ككافقو 2682(، كتاب النكاح، حديث رقـ )2/175) المستدرك
 الذىبي.

، 6/68 المجتبى من السنن = السنن الصغرى لمنسائي،عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي،  )النسائي، أبك
 ـ(.1986 -ىػ 1406، 2كتبة المطبكعات اإلسبلمية، حمب، طتحقيؽ عبد الفتاح أبك غدة، م

http://www.al-eman.com/الكتب/
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تجعؿ زكجيا مسركران إذا نظر إلييا كرأل منيا البشاشة أم أف خير النساء كأحسنيف التي       
مؽ كلطؼ المع ف اجتمعت الصكرة كالسيرةكحيسف الخي فيي سركره عمى سركر كنكره عمى  اشرة، كا 

 .(1)نكر
كقيؿ: التي تيفرح زكجيا إذا نظر إلييا لحسنيا ظاىران، أك لحسف أخبلقيا باطنان، كدكاـ اشتغاليا      

 .(2)كالتقكل، تعالىبطاعة ا 
 

 شرعّي:الزينة مع نص الضابط الثاني: أاّل تتعارض 
. فاألصؿ أف كؿ شيء يعكد (3)إف األصؿ في األشياء اإلباحة حتى يدٌؿ الدليؿ عمى التحريـ      

بالنفع كالخير عمى اإلنساف فيك مباح ال حرمة فيو إال إذا كيًجدى دليؿ التحريـ مف القرآف الكريـ أك 
 .السنة النبكية

، كعمى كما قاؿ  (4)و، "فالحبلؿ بٌيف كالحراـ بٌيف"في أحكامو ال ليبس فيكاضح كاإلسبلـ      
المرأة المسممة أف تككف في زينتيا كاقفة عند حدكد الشرع، تينٌفذ أكامره كتجتنب نكاىيو، فيذا مقتضى 

دة المرء في دنياه مف مقتضيات اإليماف، كعبلمة مف عبلمات استقامة القمب كالجكارح، كدليؿ سعا
 .(5)كآخرتو"
إلى كاإلسبلـ قد شرع لئلنساف ما فيو كفايتو كمصمحتو رجبلن كاف أك امرأة، فبل حاجة لمتطمع      

اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالَم ِديًنا: تعالىغيره، قاؿ 
(6). 

القميؿ كما لئلنساف كؿ شيء في ىذه  الدنيا،  كما حٌرـ عميو إال  تعالىكقد سٌخر ا سبحانو ك      
َماَواِت َوَما ِفي اأَلْرِض َوَأْسَبَغ : تعالىإال لحكمة إليية، قاؿ ذلؾ  َر َلُكم مَّا ِفي السَّ أََلْم تَ َرْوا َأنَّ اللََّو َسخَّ

 .(7)ةً َعَلْيُكْم نَِعَمُو ظَاِىَرًة َوبَاِطنَ 
 

                                                 
 .5/2132 مرقـاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،المبل عمي القارم،  ((1
شرح سنن النسائي المسمى "ذخيرة العقبى في شرح اإلثيكبي الكٌلكم، محمد بف عمي بف آدـ بف مكسى،  ((2

، ط ، دار المعراج الدكلية لمنشر،27/113، المجتبى"  ـ.2003 -ىػ 1424، 1كدار آؿ برـك
 .1/60األشباه والنظائر، ابف نجيـ،  ( (3
 .1/56األشباه والنظائر، السيكطي،  -   
(، كباب الحبلؿ بٌيف كالحراـ بٌيف، 52(، باب فضؿ مف استبرأ لدينو، حديث رقـ )1/20أخرجو البخارم، ) ( (4

(، باب أخذ الحبلؿ كترؾ الشبيات، حديث رقـ 3/121سمـ )(، كم2051(، حديث رقـ )3/53كبينيما مشبَّيات، )
(108.) 

 .15المرأة المسممة،  عبد ا الفكزاف، زينة ( (5
 .3سكرة المائدة:  ( (6
 .20سكرة لقماف:  ( (7
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 الزينة تشّبو بالكافرات:الضابط الثالث: أاّل يكون في 
ليجعؿ بذلؾ لممسمميف شخصيتيـ  ؛تعاليمو كأحكامو مستقبلن عف غيرهلقد جاء اإلسبلـ ب     

ـٌ كالخاٌص مف أمكرىـ، كعميو فيجب عمى المرأة  المستقمة فبل يككنكا تبعان لغيرىـ فييقمِّدكنيـ في العا
ال تتشٌبو بالنساء الكافرات ال في حميِّيف كال أدكات زينتيف، بؿ  ،ٌيف بما شيرع لياالمسممة أف تتز 

 عمييا أف تعتػٌز بشخصيتيا اإلسبلمية المتمٌيزة كأف تحافظ عمى ىذه الشخصية.
 
فبل يجكز لممرأة المسممة أف تيقمِّد النساء الكافرات فيما ىك مف خصائصيف أك مقدسه عندىٌف.      

بلن: ال يجكز ليا أف تتخذ حميان مكتكبان عمييا اسـ الجبللة أك آية الكرسي أك غيرىا مف كمف  ذلؾ مث
تشٌبو بالكافرات في تعميقيٌف حميان فيو  ذلؾفي ألف  ؛كتعٌمقيا في عنقياالكريمة يات القرآنية اآل

ى بيا دفع اتخاذه حرزان كتميمةن ييرجإلى ككنو ذريعة إلى الصميب كنجمة داكد كاسـ عزيز باإلضافة 
 .(1)الضرر كجمب النفع، كىذا ال يجكز

 
ألف فيو تشٌبو بالكافرات،  ؛لمزكج فقط، فبل يجكز س البارككة، كلك كاف بقصد التزيفككذلؾ لب    

فمبس البارككة بدأ في غير المسممات، كاشتيرف بمبسو كالتزيف بو حتى صار مف سيمتيٌف، كما أنو 
 .(2)شرعان  مف باب الكصؿ المحٌرـ المنيٌي عنو

 كقد كردت أحاديث نبكية شريفة تنيى المسمميف عف التشٌبو بالكافريف، كتينٌفر مف التشبو بيـ، منيا:
 .(3): "مف تشٌبو بقكـو فيك منيـ"قكلو  .1
 

 وجو الداللة:
كما ذاؾ إال ألفَّ المشابية في بعض عمى أف مف تشبو بقكـ صار منيـ؛  يدٌؿ قكؿ النبي       

ـ التي انفردكا المشاركة في خصائصيإلى يكجب المقاربة كنكعان مف المناسبة ييفضي  الييدل الظاىر
 .(4)فسادو عظيـإلى المسمميف كالعرب كذلؾ يقكد  بيا عف

                                                 
 .7/81 أبحاث ىيئة كبار العمماء،ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربية السعكدية،  ((1
، مجمة دكرية تصدر مجمة البحوث العمميةالبحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، الرئاسة العامة إلدارات  ((2

 .3/373عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد، 
( 9/126)مـسـنده (، كأحمد في 4031(، باب في لبس الشيرة، حديث رقـ )4/44) سـننوأخرجو أبك داكد في   ((3

(، باب 7/368) البحر الزخاركالبزار في  ،(5115، حديث رقـ ) -رضي ا عنيما  –عبد ا بف عمر  مسند
 (، كقاؿ األلباني: "حسف صحيح".2966)أبك عبيدة بف حذيفة عف أبيو(، حديث رقـ )

، 6/175 تيمية،الفتاوى الكبرى البن ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ،  ((4
 ـ.1987 -ىػ 1408، 1دار الكتب العممية، ط



 

90 

 
 . (1): "ليس مٌنا مف تشٌبو بغيرنا"قكلو  .2

 وجو الداللة:
ذلؾ ألف  ؛لظاىرد غيرىـ أك التشبو بيـ في اأٌنو ال يجكز لممسمميف تقمي عمىالحديث يدؿ ٌ      

َوَمن يَ تَ َولَُّهم مِّنُكْم  :تعالىالتشبو بيـ يدٌؿ عمى محبتيـ كمكاالتيـ في الباطف كىذا أمر خطير، قاؿ 
ُهمْ  فَِإنَُّو ِمن ْ

(2). 
 

 الضابط الرابع: أاّل يكون فييا تشّبو بالرجال:
تي يختمؼ بيا عف لكؿ مف الرجؿ كالمرأة طبيعتو الخاصة ال تعالىلقد جعؿ ا سبحانو ك      

اآلخر، كذلؾ ليحصؿ الميؿ بينيما فيكٌمؿ أحدىما اآلخر كتكتمؿ الحياة، كال يجكز لمرجؿ أف يتشبو 
 أك غير ذلؾ. أك صكتو  أك حركةو  أك زينةو  في لباسو  كال لممرأة أف تتشٌبو بالرجؿ، بالمرأة
ف مف الرجاؿ بالنساء، المتشبيي قاؿ: "لعف رسكؿ ا  -رضي ا عنيما -فعف ابف عباس      

 .(3)كالمتشبيات مف النساء بالرجاؿ"
: "ثبلثة ال يدخمكف الجنة: العاٌؽ قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  -رضي ا عنيما  –كعف ابف عمر      

 .(4)لكالديو كالٌديػُّكث كالرجمة"
     ) عمى المرأة أف  كقد عدَّ بعض العمماء ىذا التشبو كبيرة مف الكبائر، كعميو فبل يجكز )بؿ يحـر

 الرجؿ. ا أف تقٌص شعر رأسيا كتجعمو كشعرتتشبو بالرجاؿ في زينتيا، كمف ذلؾ مثبلن يحـر عميي
 

 عمى المرأة: الخامس: أاّل يكون فييا ضررالضابط 
التجميؿ ما  كسائؿبما شاءت مف أدكات الزينة ك يجكز لممرأة المسممة أف تتجمؿ كتتزٌيف لزكجيا      

كجسميا كشعرىا، أما إذا ثبت حصكؿ الضرر باستخداـ  تياشر اميا ضرر عمى بلـ يكف في استخد

                                                 
(، كقاؿ عنو 2695(، باب ما جاء في كراىية إشارة اليد بالسبلـ، حديث رقـ )5/56) سـنـنـو،ركاه الترمذم في  ((1

(، باب مف اسمو: محمد، حديث رقـ 7/238ىذا حديث إسناده ضعيؼ، كركاه الطبراني في المعجـ األكسط )
 يو.ألف لو شكاىد تقكٌ  ؛(5/227كقد حٌسنو األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة )(. 7380)

 .51سكرة المائدة:  (2)
 .52ص سبؽ تخريجو  ((3
 .53ص  سبؽ تخريجو ((4
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ىذه األدكات كالمساحيؽ فإنو ال يجكز ليا أف تستخدميا، ألف الشريعة اإلسبلمية ال تيقًػٌر الضرر 
 .(1)ال ضرر كال ًضرار" : "كتمنع ما يككف فيو ضرر لممسمميف، قاؿ 

ألصباغ كالمساحيؽ ضرره عمى بشرة المرأة عمى المدل كقد أثبت الطب أف في أكثر ىذه ا     
ظيكر حبكب عمى  الكجو أك احمرار إلى الطكيؿ خاصة الكجو كما فيو، فقد تؤدم المستحضرات 

حصكؿ التياب جمدم حاد )كىك ما يسمى باألكزيما(، كغير إلى الجمد )طفح جمدم(. كقد تؤدم 
استخداـ المرأة لمساحيؽ التجميؿ أثناء فترتي ذلؾ كقد تصبح األضرار خطيرة في بعض الحاالت، ك

 .(2)الحمؿ كالرضاعة
ىذه األمكر فتعرؼ نكع بشرتيا كما يبلئميا مف ىذه إلى كعميو فإنو يجب عمى المرأة أف تمتفت     

 المستحضرات، فتعرؼ إيجابيات كسمبيات كؿ منيا كتختار ما يعكد عمييا بالنفع ال بالضرر.
 

 تبذير: وأكون فييا إسراٌف الضابط السادس: أاّل ي
مػىػفَّ ا عمى عباده بالماؿ، كجعمو قكامان لحياتيـ كمصالحيـ، ككضع ليـ الضكابط كالقيكد      

نفاقو، فييكره اإلسراؼ كالتبذير كما ييكره الشح كالبخؿ، قاؿ  َواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة : تعالىالستبقائو كا 
 . (3)َها ُكلَّ اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد َمُلوًما مَّْحُسورًاُعُنِقَك َوالَ تَ ْبُسطْ إلى 
تاب الكريـ كالسنة كقد نيى الشارع عف اإلسراؼ كالتبذير في كؿ شيء، كجاءت نصكص الك     

في الماؿ الذم بيف يديو، كال  تعالىعمى االقتصاد، كتأمر المسمـ بأف يراقب ا  الشريفة تحثُّ 
ف كانت تأخذ بالمباح مف الزينة إال أنو في فائدة سرفو أك ييضٌيعو فيما اليي  و دينيان أك دنيكيان. كالمرأة كا 

ال يجكز ليا أف تيبٌذر الماؿ في سبيؿ ذلؾ، كاإلسراؼ: "ىك مجاكزة الحد في كؿ فعؿو أك قكؿو كىك 
إٌما  ؛الماؿ في أيدم العديد مف النساء ثيرحيث كػالزماف ىذا  . خاصة في(4)في اإلنفاؽ أشير"

 ، فتبدد(5)يبذؿ الماؿ بغير حساب ان غنيٌ  ان ليا أبألف  اضاه، أك ألنيا تحت زكج منفؽ، أكلميرتب تتق
األزياء كمستحضرات  مكضةجديد مف ىي ىذه األمكاؿ في سبيؿ ما يحقؽ رغبتيا كاىتماميا بال

                                                 
(، كأحمد في 2341(، باب مف بنى في حقو ما يضر بجاره، حديث رقـ )2/784) سـنـنوأخرجو ابف ماجة في  ((1

كقاؿ األلباني: "صحيح".  .(2865عبد ا بف العباس بف عبد المطمب، حديث رقـ ) مسند ،(5/55، )مســنده
 (.1/498سمسمة األحاديث الصحيحة، )األلباني، 

 أضرار مستحضرات التجميل، فوائد مواد التجميل،مكقع أطباء الجمدية،  (1)
 ( www.egydermis.comالت)–مكاد–فكائد –التجميؿ –مستحضرات –)/أضرار

 .(ـ6/4/2015تاريخ االستفادة مف المكقع )
 .29سكرة اإلسراء:  ((3
 .10/253 فتح الباري البن حجر،ابف حجر العسقبلني،  ((4
 .18 المرأة المسممة، عبد ا الفكزاف، زينة ((5

http://www.egydermis.com/
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حٌرمة فتككف التجميؿ كالحمٌي كالمجكىرات كأدكات الزينة، فيذا ال يجكز، بؿ قد تبذلو في الزينة الم
 :(1)بذلؾ قد ارتكبت محظكريف

 األكؿ: إضاعة الماؿ.
 كالثاني: ارتكاب المحٌرـ.

 
ا أٌف الزينة مف الكماليات كليست مف الحاجيات األساسية، فتتزيف بمإلى كعمى المرأة أف تنتبو      

ضاعة الماؿ فبل تيسرؼ األمكاؿ في ىذه الكماليات، فتسبب بذلؾ إ أبيح ليا كبما ىك متكفر عندىا،
رىاؽ األب أك الزكج بتكاليؼ ىذه الكماليات.  كا 

َياِطينِ : تعالىقاؿ  رِيَن َكانُوْا ِإْخَواَن الشَّ ِإنَّ اْلُمَبذِّ
(2). 

: "إٌف ا حٌرـ عميكـ عقكؽ األميات، ككأد البنات، كمنعان كىات، ككره لكـ قيؿ كقاؿ، ككثرة كقاؿ 
ضاعة الماؿ"  .(3)السؤاؿ، كا 

المرأة أف تحافظ عمى الماؿ الذم بيف يدييا فبل تنفقو إال بما فيو مصحمة دينية  كاجب عمىفال      
تاف مصالح  تعالىأك دنيكية، كأف تشكر ا  عمى ىذه النعمة، كتتجنب اإلسراؼ كالتبذير ألنيما ييفكِّ

 يف.كىذا ضرر عمى النفس، أك في حٌؽ غيرىا كىذا ضرر عمى اآلخر  باد، إما في حؽ نفسياالع
 

 الضابط السابع: أاّل يكون فييا إضاعة لموقت:
ٌبيا في الظيكر بأجمؿ طمة       جعؿ اإلسبلـ الزينة كسيمة ال غاية، كسيمة لتمبية أنكثة المرأة كحي

ٌمة أماـ زكجيا فتستديـ بذلؾ أكاصر المحبة كالمكدة بينيما. لذلؾ عمييا أف تراعي ىذه  كأبيى حي
كالكقت كالماؿ، فبل تيضٌيع كقتيا في الكقكؼ أماـ المرآة بالساعات  الزينة بقدرو معيف مف النكع

، كالبحث عف جديد المكياج ًلتيجٌمؿ كجييا، كتيسرِّح شعرىا، كال تيدر كقتيا الثميف في ارتياد األسكاؽ
التجميؿ كأدكات الزينة كالحمي، أك حتى في متابعة المجبلت كالصحؼ كبرامج التمفاز  كسائؿك 

لكتركنية المختصة بنشر كؿ ما ىك حديث كجديد مف مستحضرات التجميؿ، فتبلحقيا كالمكاقع اإل
 .مكضةكتبحث عنيا رغبة منيا في مكاكبة ال

                                                 
 .27-26 أحكام زينة وجو المرأة في الفقو اإلسالمي،الديؾ، (  (1
 .27سكرة اإلسراء:  ( (2
(، كمنعان كىات تعني: "منع 2408(، باب ما يينيى عف إضاعة الماؿ، حديث رقـ )3/120أخرجو البخارم ) ( (3

صحيح البخاري، الكاجبات مف الحقكؽ، كأخذ ما ال يحؿ لكـ مف األمكاؿ أك طمب ما ليس لكـ فيو حؽ". )البخارم، 
3/120.) 
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: "ال تزكؿ قدما عبدو يكـ القيامة حتى ييسأؿ عف أربع: فيي ستيسأؿي عنو يكـ القيامة، قاؿ      
ف أيف اكتسبو كفيما أنفقو، كعف جسمو عف عمره فيما أفناه، كعف ًعممو فيما فعؿ فيو، كعف مالو م

 .(1)فيما أببله"
بؿ عمييا أف تحرص عمى كقتيا أشد مف حرصيا عمى ماليا، فبدؿ أف تقضي كقتيا في      

السكؽ أك أماـ المرآة تقضيو في عمؿ طاعة أك رعاية كاجب أك حفظ حػؽو، أك عمؿ صالح تجده 
 ف خيران ليا.ك في كتابيا يكـ تمقى ربيا فيك

 
 :تعالىضابط الثامن: أاّل يكون فييا تغيير لخمق اهلل ال
اإلنساف في أكمؿ صكرة كأحسف ىيئة، كأجمؿ تككيف، فميما  تعالىلقد خمؽ ا سبحانو ك      

حاكؿ اإلنساف أف ييحسِّف مف صكرتو كىيئتو كتككينو، فمف يستطيع جعميا أفضؿ أك أجمؿ مف 
َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِفي َأْحَسِن تَ ْقوِيمٍ : تعالىالصكرة التي خمقو ا عمييا.قاؿ 

(2). 
ُصْنَع اللَِّو الَِّذي أَتْ َقَن ُكلَّ َشْيءٍ : تعالىكقاؿ 

(3). 
: "لعف ا الكاشمات كقد جاءت األحاديث النبكية الشريفة تؤكد عمى ىذا الضابط فقاؿ     

كالميتنمِّصات (4)كالمستكشمات
 سف،لمحي  (6)كالمتفمِّجات (5)

                                                 
(، كقاؿ عنو: "ىذا حديثه "حسفه 2417(، باب في القيامة، حديث رقـ )4/612)، سـنـنـوركاه الترمذم في  ((1

(، 1435، حديث رقـ ) (، ابف عمر عف عبد ا بف مسعكد عف النبي 4/266) مسـنده،صحيح". كالبزار في 
 (.3/227صحيح الترغيب والترىيب،  ،كقاؿ األلباني: "حسفه صحيح". )األلباني

 .4سكرة التيف:  ((2
 .88سكرة النمؿ:  ((3
ز الًجمد بإبرة، ثـ ييحشى بكحًؿ أك نيؿ، فيزرؽَّ أثره أك يخضٌر،  ((4 الكاشمات كالمستكشمات مف الكشـ كىك: أف ييٍغرى

 كالمستكشمة: التي ييفعؿ بيا ذلؾ، كالكاشمة: التي تفعؿ ذلؾ.
النياية في غريب ـ الشيباني، )ابف األثير، محمد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف عبد الكري

 -ىػ 1399لبناف،  –، تحقيؽ طاىر الزاكم كمحمكد الطناجي، المكتبة العممية، بيركت 5/189 الحديث واألثر،
 .ـ(1979

 كالمتنمصة: المفعكؿ بيا ذلؾ برضاىا، كالمنماص: الًمنقاش الذم يينتؼ بو.  ،النامصة: الناتقة (5) 
، تحقيؽ سميماف إبراىيـ محمد العايد، جامعة أـ 2/828غريب الحديث، سحاؽ، إ )الحربي، أبك إسحاؽ ابراىيـ بف 

 ىػ(.1405، 1القرل، مكة المكرمة، ط
كقاؿ ابف األثير: "النامصة: التي تىنًتؼ الشعر مف كجييا، كالمتنٌمصة: التي تأمر مف يفعؿ بيا ذلؾ" )ابف األثير، 

 فإف النمص ىك: نتؼ الشعر. كعميو (.5/1199النياية في غريب الحديث واألثر، 
، أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف يالفمج في األسناف: تباعد ما بيف الثنايا كالرباعيات. )الخطاب ((6

 .ـ(1982 -ىػ 1402، تحقيؽ عبد الكريـ إبراىيـ الغرباكم، دار الفكر، غريب الحديثالخطاب البستي، 
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الميغيِّراًت خمؽ ا"
(1). 

بمعنو ليؤالء النساء ييبٌيف لنا حرمة ىذه األفعاؿ كأنيا مف الكبائر فيحـر عمى المرأة  فالنبي      
مف عمؿ الشيطاف الذم كىذا الكشـ كالنمص كالتفميج لما فييا مف تغيير لمخمقة الربانية األصمية، 

ُهْم َوآلُمَرن َُّهْم : تعالىر خمؽ ا، قاؿ أقسـ أف ييضٌؿ بنى آدـ كاف يأمرىـ بتغيي يَ ن َّ ُهْم َوألَُمن ِّ َوأُلِضلَّن َّ
ْيطَاَن َولِيِّا مِّ  ُرنَّ َخْلَق اللَِّو َوَمن يَ تَِّخِذ الشَّ ن ُدوِن اللَِّو فَ َقْد َخِسَر ُخْسَرانًا فَ َلُيَبتُِّكنَّ آَذاَن األَنْ َعاِم َوآلُمَرن َُّهْم فَ َليُ َغي ِّ

مُِّبيًنا
(2). 

 
استخداـ مستحضرات التجميؿ أك كسائؿ التجميؿ العصرية التي إلى فبل يجكز لممرأة أف تمجأ     

ييسٌبب استخداميا تغييران في الخمقة الربانية األصمية كالعبث بيا حسب أىكاء الناس كشيكاتيـ بقصد 
ف كاف ذلؾ مف أجؿ الزكج، فبل يجكز ليا أف تمجأ  العمميات الجراحية إجراء إلى التجمؿ كالتزيف كا 

 .(4)، كعمميات تقشير الكجو(3)في الحسف كالجماؿ كعمميات شٌد الكجو طمبان لزيادةو  التجميمية مثبلن 
 
كالذم ييفيـ مف ذلؾ أنو إذا كاف استعماؿ مكاد التجميؿ مؤقتة األثر عمى البدف جاز ذلؾ، أما    

 ك المقصكد مف تغيير خمؽ ا،ا ىألف ىذ ؛تغيير دائـ فبل يجكزإلى إذا كاف استعماليا يؤدم 
ىيئتو األصمية بعد زكاؿ تأثيرىا، أما الدائمة فبل؛ ألنيا تصير إلى المكاد مؤقتة األثر تيرجع البدف ف

 .تعالىخمقة جديدة غير خمقة ا 
 

 الضابط التاسع: أن تكون األدوات المستعممة في الزينة مباحة:
يجكز استعماؿ شحكـ الميتة أك المكاد النجسة؛ ألف الشارع يجكز التجمؿ بالحناء كالكحؿ، كال      

 نيى عف قرباف النجاسات كالمحرمات.
 

                                                 

، صحيحـو(، كمسمـ في 5948باب المستكشمة، حديث رقـ )(، 7/167)صحيـحو أخرجو البخارم في  (1)
 .)متفؽ عميو( (2125(، باب تحريـ فعؿ الكاصمة كالمستكصمة، حديث رقـ )3/1678)

 .119سكرة النساء:  ((2
 ،حكم عمميات التجميل ،مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب، المشرؼ العاـ: محمد صالح المينجد ((3

(islamqa.info/ar/47694)        ـ.7/4/2015تاريخ االستفادة مف المكقع 
  (islamqa.info/ar/34215) حكم تقشير الوجو،مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب،  (4)
 .(ـ7/4/2015تاريخ االستفادة مف المكقع )



 

95 

: "إٌف ا حٌرـ بيع الخمر كالميتة كالخنزير كاألصناـ، فقيؿ: يا رسكؿ ا أرأيت شحـك قاؿ      
ىك حراـ". ثـ قاؿ  ال"الميتة فإنيا تطمى بيا السفف كتيدىف بيا الجمكد كيستصبح بيا الناس، فقاؿ: 

 "ٌمميكه، ثـ باعكه فأكمكا ثمنو ٌرـ شيحكميا جى  .(1)عند ذلؾ: "قاتؿ ا الييكد إٌف ا لٌما حى
 وجو الداللة:

، كعميو فإنو إذا ثبت (2)أف العمة في منع بيع الميتة كالخمر كالًخنزير النجاسة الحديثيبٌيف      
خنزير أك أم مادة منو أك الخمر أك شحكـ الميتة اشتماؿ إحدل مستحضرات التجميؿ عمى دىف ال

 ال يجكز استعماليا كال بيعيا.نجسة  أك أم جزء منيا، فإنيا
 

كلكف ال بٌد في إطبلؽ التحريـ مف التحقؽ مف ذلؾ أك غمبة الظف بو، كال يمكف االعتماد فيو      
 عمى مجرد الشائعات التي يتناقميا الناس فيما بينيـ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 (.2236(، باب بيع الميتة كاألصناـ، حديث رقـ )3/84) صحيحو،أخرجو البخارم في  ( (1
 .4/425باري، فتح الابف حجر العسقبلني،  ( (2
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 :الرابع لفصال

 : التجميل بالحقننوازل زينة المرأةمن 
  

 وفيو خمسة مباحث:
 . (Botox)المبحث األول: حقن البوتوكس

 طبّي.األول: البوتوكس من منظور المطمب 
 .المطمب الثاني: البوتوكس من منظور شرعيّ 

 
 .الفيمرز المبحث الثاني: حقن التعبئة

 .ظور طبيّ حقن التعبئة الفيمرز من مناألول: المطمب 
 .حقن التعبئة الفيمرز من منظور شرعيّ  المطمب الثاني:

 
 حقن إذابة الدىون.المبحث الثالث: 

 .األول: حقن إذابة الدىون من منظور طبيّ المطمب 
 .المطمب الثاني: حقن إذابة الدىون من منظور شرعيّ 

 
 المبحث الرابع: حقن الكاربوكسي ثيرابي.

 .من منظور طبيّ  ثيرابي حقن الكاربوكسياألول: المطمب 
 .من منظور شرعيّ  حقن الكاربوكسي ثيرابيالمطمب الثاني: 

 
 .(PRPالمبحث الخامس: حقن البالزما الغنية بالصفائح الدموية )

 .من منظور طبيّ  (PRPحقن البالزما الغنية بالصفائح الدموية ) المطمب األول:
 .من منظور شرعيّ  (PRPوية )حقن البالزما الغنية بالصفائح الدمالمطمب الثاني: 
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 :ولاأل  حثبالم

 (Botox)حـقن البوتوكس 
 ف:كيتضمف ىذا المبحث مطمبي

 : البوتوكس من  منظور طبّي:ولالمطمب األ 
اسـ إلى حيث ترمز األكلى  (Botulinum Toxin)ىك االسـ التجارم لػ  (Botox)البكتككس       

، كعميو تككف ىذه المادة عبارة البكتيريا التي تستخمص منيا ىذه المادة كالك ممة الثانية تعني سمـك
، كىناؾ عدة أنكاع مف ىذه السمـك  عف سمكـ تستخرج مف بكتيريا تسمى ككليستريديكـ بكتكلينيـك

 .(1)تختمؼ خصائصيا كاستخداماتيا الطبيعية
   
ى الرغـ مف أف اإلصابة بالتسمـ الغذائي، كعمإلى كالتعرض لتمؾ البكتيريا بكميات كبيرة يؤدم    

لصالح منفعة البشر،  إال أف العمـ ذٌلؿ تمؾ المضاعفاتالشمؿ ىك أحد أخطر المضاعفات لمبكتيمـز 
التحكـ في إلى حيث اكتشؼ العمماء أف حقف جزء صغير مف تمؾ البكتيريا تحت الجمد يؤدم 

ربشة ضعؼ العضبلت، ككجد أف ذلؾ مفيد في عبلج حاالت مرضية، مثؿ: العيف الكسكلة، كب
ـ 1980عاـ  (FDA)الجفكف، كناؿ العبلج بالبكتككس مكافقة منظمة الغذاء كالدكاء األمريكية الػ 

ـٌ تطكيره بالتكالي كحاز عمى المكافقة عاـ  ـ في عبلج تجاعيد الجبية 2002لؤلغراض السابقة، كت

                                                 

لمدكتكر عبد العزيز ناصر السدحاف، استشارم طب األمراض الجمدية  "البوتوكس يعالج االكتئاب"( مقاؿ بعنكاف: 1)
ـ، 2014يكليك 24، الخميس، المكافؽ 16831كجراحة الجمد كالعبلج بالميزر، جريدة الرياض، العدد:

(www.alriyad.com/955220) ـ.2/5/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع 
د. رياض مشعؿ، دكتكراه في األمراض الجمدية، عضك األكاديمية األكركبية لؤلمراض مقابمة شخصية مع  -

 ـ.24/11/2015 بتاريخ ،الجمدية، كاستشارم األمراض الجمدية لئلغاثة الطبية
-www.lamisboushi.com/dr-lamis-boushi-clinic) س بكشي،لمدكتكرة لمي)حقن البوتوكس( مقاؿ بعنكاف  -

cat.php?id=16)  
 ـ.2/5/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع

كزراعة الشعر بمستشفى لمدكتكر عصاـ كيالي، استشارم بجراحة التجميؿ  ما ىو البوتوكسمقاؿ بعنكاف:  -
 أكباجي بالرياض، مكقع أنا زىرة 

تاريخ االستفادة مف  /www.anazahra.com/beauty/beauty-interviews/araticle-118375))ما ىك البكتككس؟ 
 ـ.2/5/2015 المكقع

http://www.alriyad.com/955220
http://www.lamisboushi.com/dr-lamis-boushi-clinic-cat.php?id=16
http://www.lamisboushi.com/dr-lamis-boushi-clinic-cat.php?id=16
http://www.anazahra.com/beauty/beauty-interviews/araticle-118375/
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كؿ خاص، التي تيحقف لتجميؿ الكجو بش يث أصبح البكتككس مف أحدث المكاد، ح(1)كالكجو عامة
كمف أشير االستخدامات التجميمية لمبكتككس إزالة التجاعيد التعبيرية في منطقة الكجو كالرقبة كحكؿ 

يتـ حقف كميات صغيرة مف البكتككس في أماكف محٌددة داخؿ عضبلت الكجو ك  العينيف كبينيما.
نيايات إلى  المسؤكلة عف إحداث حركة خطكط التجاعيد، كعند دخكؿ ىذه المادة لمعضمة، تتكجو

األستيؿ ككليف المسؤكلة عف تحريؾ  (acetylcholine)المراكز العصبية بالعضمة فتمنع إفراز مادة 
. كىذا (2)العضمة، مما يمنع حركتيا، كتتمدد العضمة تمقائيان، كتعكد لمجمد نعكمتو، كتختفي التجاعيد

 يضفي لمبشرة مظيران أكثر شبابان كييغٌير مف مظير تقطيب الجبيف.
     
ستة أك ثمانية أشير، إلى آخر، كغالبان تدكـ لمدة أربعة إلى كتختمؼ نتائج الحقف مف شخص       

حقف إضافية، فمادة البكتككس مؤقتة التأثير أك المفعكؿ، تقكـ بكقؼو إلى كبعدىا يحتاج المريض 
مفعكؿ زكاؿ التجاعيد، كلكف بعد عدة أشير يبدأ إلى مؤقت فقط لحركة العضبلت مما يؤدم 

أستيؿ ككليف مف أف  (acetylcholine)البكتككس في الزكاؿ، كتتمكف المادة الطبيعية في الجسـ 
تأخذ مكانيا مجددان عمى سطح العضبلت، كتبدأ تمقائيان في الحركة مف جديد مما يسبب ظيكر 

 .(3)التجاعيد مرة أخرل
                                                 

 طبية  كؿ يـك معمكمة  DMIلمدكتكرة ندا سميـ، مكقع  البوتوكس بين العالج والرفاىية"بعنكاف: " ( مقاؿ1)
(www.dailymedicalinfo.com/articls/a-539) 

 ـ.3/5/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع    
. أطباء عيادات ديرما يرٌدكف عمى تمؾ االتيامات بات البوتوكس في قفص االتيام؟" "ىل فعالً مقاؿ  بعنكاف  -

  (www.al-jazirah.com/2008/20080209/tb1.htm).ـ9/2/2008السبت بتاريخ  12917،العدد  ،جريدة الجزيرة
 ـ.2/5/2015 مكقعتاريخ االستفادة مف ال

 لمدكتكرة لميس بكشي،  )حقن البوتوكس(( مقاؿ بعنكاف:  2)
(www.lamisboushi.com/dr-lamis-boushi-clinc-cat.php?id=16)  

 ـ.3/5/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع
 ـ.6/4/2015بتاريخ ، د. بياء زقػٌكت استشارم الطب التجميمي كجراحة الجمد كالميزرة مع مقابمة شخصي -
بمستشفى   لمدكتكر عصاـ كيالي، استشارم بجراحة التجميؿ كزراعة الشعر  ما ىو البوتوكس( مقاؿ بعنكاف: 3)

 أكباجي بالرياض، مكقع أنا زىرة 
تاريخ  /www.anazahra.com/beauty/beauty-interviews/araticle-118375))ما ىك البكتككس؟    

 ـ.2/5/2015 االستفادة مف المكقع
 لمدكتكرة لميس بكشي،  )حقن البوتوكس(مقاؿ بعنكاف:  -
     (www.lamisboushi.com/dr-lamis-boushi-clinc-cat.php?id=16) 
 ـ.3/5/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع      
 ـ.24/11/2015د. رياض مشعؿ خبلؿ مقابمة شخصية معو بتاريخ  -

http://www.dailymedicalinfo.com/articls/a-539
http://www.al-jazirah.com/2008/20080209/tb1.htm
http://www.lamisboushi.com/dr-lamis-boushi-clinc-cat.php?id=16
http://www.anazahra.com/beauty/beauty-interviews/araticle-118375/
http://www.lamisboushi.com/dr-lamis-boushi-clinc-cat.php?id=16
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 كتعتمد مدة استمرار البكتككس عمى:   
 كمية المادة المحقكنة. .1
ـٌ فييا الحقف، كمكانيا.ح .2  جـ العضمة التي ت

ففي العضمة حكؿ العيف ال تستمر النتائج أكثر مف أربعة شيكر، ألنيا عضمة رقيقة، كبالتالي    
تككف الكمية المحقكنة فييا قميمة، بينما تستمر في منطقة التقطيب حتى ثمانية أشير بسبب كبر 

 .(1)بكتككسحجـ العضمة الذم يسمح بحقف كمية أكبر مف ال
 
 كمف األماكف التي يتـ حقف البكتككس فييا:  
بيف الحاجبيف كأعمى األنؼ، لمتخمص مف تقمصات العضمة القاطبة التي تسبب تجعدات طكيمة  .1

 (.11عمى شكؿ الرقـ)
 حكؿ العينيف ليخفؼ مف تقمصات العضمة الدكيرية العينية مما يزيؿ التجعدات حكؿ العيف. .2
ف الجبية بيف خطيف عمكدييف يمراف مف بؤبؤ العيف مما يساىـ بإبطاؿ في المنطقة األمامية م .3

تقمصات العضمة الجبيية التي تسبب خطكط عرضية بالجبية؛ كذلؾ بسبب تقمص زائد لمجزء 
الخارجي مف العضمة الجبيية مما يسبب ارتفاع الجزء الخارجي مف الحاجبيف، كىك ىدؼ 

 . (2)طي ذلؾ جماالن خاصان لمحاجبيف كالعيكفرئيس الستخداـ البكتككس في الكجو حيث يع
 
 كال ينصح باستخداـ حقف البكتككس في بعض الحاالت منيا:   
 مرضى الجياز العصبي. .1
 البنسيمبلميف"."األشخاص الذيف يتناكلكف مضادات حيكية كبخاصة "األمينكغبليككسايدات" أك  .2
 .(3)الحكامؿ كالمرضعات .3
 

                                                 

 لمدكتكرة لميس بكشي،  )حقن البوتوكس(( مقاؿ بعنكاف:  1)
      (www.lamisboushi.com/dr-lamis-boushi-clinc-cat.php?id=16)   

 ـ.3/5/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع      
 لمدكتكرة لميس بكشي،  )حقن البوتوكس(( مقاؿ بعنكاف:  2)

      (www.lamisboushi.com/dr-lamis-boushi-clinc-cat.php?id=16)  
 ـ.3/5/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع      
 .2012مارس ، 154ص  ،مجمة جميمةاستشارم جراحة التجميؿ،  د. أحمد سيؼ مكي، -
 لمدكتكرة لميس بكشي،  وكس()حقن البوت( مقاؿ بعنكاف:  3)

      (www.lamisboushi.com/dr-lamis-boushi-clinc-cat.php?id=16)  
 ـ.3/5/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع      

http://www.lamisboushi.com/dr-lamis-boushi-clinc-cat.php?id=16
http://www.lamisboushi.com/dr-lamis-boushi-clinc-cat.php?id=16
http://www.lamisboushi.com/dr-lamis-boushi-clinc-cat.php?id=16
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بشكؿ عاـ، كلكف قد تظير بعض األعراض كاآلثار الجانبية،  كيعتبر العبلج بحقف البكتكس آمنان 
 منيا:

 الكدمات التي تظير مكاف الحقف. .1
 اإلصابة بالصداع. .2
 عدـ تناسؽ في شكؿ الكجو. .3
 انتفاض العضبلت. .4
 الػتػنميؿ. .5
استرخاء الجفف العمكم أك الحاجب، كيحدث في حاؿ قاـ المريض بحؾ مكاف المادة بعد حقنيا،  .6

ساعة بعد الحقف أك االستمقاء  12أسابيع، كلذلؾ يينصح بتجنب لمسيا  3ؿ كلكنو يزكؿ خبل
 ساعات فقط. 4-3مف 

 .(1)ازدكاج الرؤيػة .7
 
بسيطة كطبيعية  - يةبحسب عدد مف األطباء كعدد مف الدراسات الطب –كىذه األعراض      

 .كنادرة الحدكث
د حقنيا مف قبؿ أشخاص غير كيمكف أف تحدث فقط في حالة حقف المادة بطريقة خاطئة، أك عن

طبيب متخصص بجراحة الكجو يعرؼ عضبلت الكجو إلى مؤىميف لذلؾ، فحقف البكتككس تحتاج 
 كمكانيا كعمميا كسماكتيا كعمقيا.

 

 : البوتوكس من منظور شرعّي:ثانيالمطمب ال
  

 إف الحكـ الشرعي لمبكتككس ينبني عمى أمريف ال بػيٌد مف بيانيما:     
.األكؿ: حكـ   التداكم بالسمـك

 كالثاني: الغرض مف استخداـ البكتككس.
 
 
 

                                                 

 ميس بكشي، لمدكتكرة ل )حقن البوتوكس(( مقاؿ بعنكاف:  1)
      (www.lamisboushi.com/dr-lamis-boushi-clinc-cat.php?id=16)   
 ـ.3/5/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع      

http://www.lamisboushi.com/dr-lamis-boushi-clinc-cat.php?id=16
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 األمر األول: حكم التداوي بالسموم:
 
، كذىبكا في ذلؾ        رأييف:إلى اختمؼ الفقياء في حكـ التداكم بالسمـك

 عدـ جكاز التداكم بالسمـك أك ما اشتمؿ عمييا. الرأي األول:
عدـ جكاز التداكم إلى  (4)كالظاىرية (3)ض الحنابمةكبع( 2)كبعض الشافعية (1)الحنفية ذىب     

بالسمكـ أك ما اشتمؿ عمييا، كذلؾ إذا كاف المقدار المتناكؿ يقتؿ، أك كاف ال يقتؿ غالبان كال ينتفع 
 بو، كمنيـ مف رأل عدـ الجكاز مطمقان.

 
 .لتداكم بالسمـك أك بما اختمط بياجكاز ا الرأي الثاني:

جكاز التداكم بالسمكـ أك بما اختمط إلى  (8)كالحنابمة (7)كالشافعية (6)مالكيةكال (5)ذىب الحنفية     
 بيا، إذا دعت الضركرة لذلؾ، ككاف الغالب منو السبلمة.

 
 أدلة المذىب األول:

استدٌؿ القائمكف بعدـ جكاز التداكم بالسـ أك ما اشتمؿ عميو بعدد مف األدلة مف القرآف الكريـ       
 المطيرة:كالسنة النبكية 

 استدلكا بػ : القرآن الكريمفمف    

                                                 

 .1/210رد المحتار عمى الدر المختار، ( ابف عابديف،  1)
 .3/7، مع تكممة السبكي والمطيعيالمجموع النككم،  ( 2)
، 2/76كشاف القناع عن متن اإلقناع، ( البيكتي، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس، 3)
 .، دار الكتب العممية3/154
 .1/291المـغني، ابف قدامة،  -
ي النُّيـى لشرح المنتيي دقائق أولالبيكتي، منصكر بف يكنس بف صبلح الديف بف حسف بف إدريس،  -

 ـ.1993 -ىػ 1414، عالـ الكتب، 1، ط1/341المعروف بشرح منتيى اإلرادات، 
(4  ،  .6/75 المحـّمى باآلثـار،( ابف حـز
 .1/210رد المحتار عمى الدر المختار، ( ابف عابديف،  5)
 .3/230 مواىب الجميل في شرح مختصر خميل،( الحػٌطاب الرُّعيني،  6)
 .3/7، مع تكممة السبكي والمطيعي المجموعككم، ( الن 7)
تحقيؽ زىير  3/281روضة الطالبين وعمـدة المفتـيـن،  النككم، أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ، -

 ـ.1991 -ىػ 1412، 3عماف، ط –دمشؽ –الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، بيركت
 .1/291 المغـني،( ابف قدامػة،  8)
 .2/463فة الراجح من الخالف، اإلنصاف في معر المرداكم،  -
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الت َّْهُلَكةِ إلى َواَل تُ ْلُقوْا بِأَْيِديُكْم  :تعالى( قكلو 1 
(1). 

َواَل تَ ْقتُ ُلوْا أَنُفَسُكْم ِإنَّ اللََّو َكاَن ِبُكْم رَِحيًما :تعالى( كقكلو 2 
 (2). 

 
 وجـو الداللـة:

قداـ عمى قتؿ النفس أك إلقائيا في التيمكة، كلٌما كاف السُـّ دلت اآليتاف السابقتاف عمى حرمة اإل    
 مظنة ذلؾ كاف ممنكعان.

فقد استدلكا بعدة أحاديث لعؿَّ أبرزىا ما كرد عف أبي ىريرة  المطيرةالسنة النبوية كأما مف    
عف  كفي ركاية "نيى رسكؿ ا ، (3)نيى عف الدكاء الخبيث أف رسكؿ ا "رضي ا عنو 
 . (4): يعني السـ"الدكاء الخبيث

 
  وجو الداللة:

لقد فٌسرت الركاية الثانية المقصكد مف الدكاء الخبيث فبٌينت أنو السـ، كعميو فإف التداكم       
 بالسـ منيٌي عنو فبل يجكز التداكم بو.

 
 أدلة المذىب الثاني:

 ددو مف األدلة العقمية منيا:استدٌؿ القائمكف بجكاز التداكم بالسـ أك ما اشتمؿ عميو بع     
إف السـ أك الداكء المشتمؿ عمى السـ إنما ييباح التداكم بو لدفع ما ىك أخطر منو، كما  .1

 .(5)أيبيحى التداكم بغيره مف األدكية الطاىرة كغير السامة التي تيستخدـ في العبلج
نفعو، كيتعيف  إف السـ أك الدكاء المختمط بالسـ إنما يباح إذا غمبت منو السبلمة كرجي .2

نما أبيح لدفع ما ىك أعظـ منو كغيره مف األدكية غير المسمكمة، كدفعان إلحدل  لمشفاء، كا 

                                                 

 .195( سكرة البقرة:  1)
 .29( سكرة النساء:  2)
مـسنـده (، كأحمػد في 3870(، باب في األدكية المكركىة، حديث رقـ )4/6) ســننـو( ركاه أبك داكد في 3)
لباني، (، كقاؿ األلباني: "صحيح". )األ8048) حديث رقـ - رضي ا عنو -مسػند أبي ىريرة  ،(13/416)

 (.4/175 سمسمة األحاديث الصحيحة،
(، كابف 1045حديث رقـ ) غيره، (، باب ما جاء فيمف قتؿ نفسو بسـ أك4/387)سـننـو ( ركاه الترمػذم في 4)

(، كقاؿ األلباني: "صحيح". 3455(، باب النيي عف الدكاء الخبيث، حديث رقـ )2/1145) سـننوماجة في 
 (.4/175 صحيحة،سمسمة األحاديث ال)األلباني، 

 .2/76كشاف القناع عن متن اإلقناع، ( البيكتي، 5)



 

103 

المفسدتيف بأخفيما، كالمفسدتاف أحدىما استمرار المرض إذا لـ يتداك بالسـ كالثانية ىك 
 .(1)الضرر الناتج عف تناكؿ السـ لمتداكم

  الرأي الراجح:
جكاز التداكم بالسـ أك ما اشتمؿ  ةاء في المسألة كأدلتيـ، يترجح لمباحثقيكبعد عرض آراء الف      

عمى السـ؛ كذلؾ لقكة األدلة ككضكحيا، ثـ لثبكت ضركرتو كنفعو عند أىؿ االختصاص مف 
، فقد أثبتت كثير مف الدراسات كاألبحاث العممية أف (2)األطباء كالصيادلة "فأىؿ مكة أدرل بشعابيا"

حيث فرض نفسو عمييـ بفكائده كمزاياه، ثـ إف الكمية طبٌي خؿ في المجاؿ الالسـ ضركرم لمتد
المستخدمة مف السـ في بعض األدكية نسبة ال يترتب عمييا اإلضرار بمف تناكليا إذا اقتصر عمى 
الجرعة المكصكفة مف قبؿ الطبيب المختص، ثـ إٌف التداكم بالسـ أك بالدكاء المشتمؿ عمى السـ 

كقيكد كىي أف يككف تناكلو مما يغمب منو السبلمة كمما ييرجى نفعو، كأال يترتب مشركط بضكابط 
 أعمى كأعمـ. تعالىعمى تناكلو قتؿ المريض الذم تناكلو أك اإلضرار بو، كا 

      
ف كاف أصمو مادة سمية، إال أنو ييستعمؿ في مجاؿ الجراحة التجميمية عمى        كالبكتككس كا 

 ( كحدة 60-40إال مقداران يسيران جدان ليس فيو ضرر )ىيئة حقف ال تحكم 
 

( كحدة دكلية، كبناءن 3000مع العمـ أف جرعة البكتككس التي ييمكف أف تييػٌدد الحياة ىي ) تقريبان،
 .(3)عميو يتبيف مدل سعة ىامش األماف الذم يفصؿ مستخدـ البكتككس عف المخاطر

 

                                                 

 .2/463 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،( المرداكم،  1)
، المكتبة التجارية 9/387تحفة المحتاج في شرح المنياج، ابف حجر الييتمي، أحمد بف محمد بف عمي،  -

 ـ.1983 -ىػ 1357بمصر، 
الفروع ومعو تصحيح  ،شمس الديف المقدسي حمد بف مفمح بف محمد بف مفرجأبك عبد ا م ابف مفمح، -

، تحقيؽ عبد ا بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، 3/242 الفروع لعالء الدين عمي بن سميمان المرداوي،
 ـ.2003 -ىػ 1424، 1ط
كؿ سـ كفكائده كاستخداماتو، ( مثؿ شعبي كالمقصكد أف أىؿ االختصاص مف األطباء كالصيادلة أعرؼ بنكع 2)

كالمقدار الذم يجب استخدامو في جرعة الدكاء المطمكبة كالتي تيحٌقؽ النفع كالسبلمة كالشفاء، فبل يمكف ليـ أف 
 يتكاطؤكا عمى استخدامو لئلضرار بالمرضى.

مةصالح الفكزاف، صالح بف محمد الفكزاف، ( 3) ، دار 353، الجراحة التجميمية عرٌض طبي ودراسة فقيية مفصخ
، ط  .ـ2007-ق1428، 1التدمرية، دار ابف حـز
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األصؿ ىك جكاز استخداـ حقف البكتككس في مجاؿ  كبناءن عمى ما سبؽ، يظير لمباحثة أف     
نان ليس تان يزكؿ بعد عدة شيكر، كككنو آمالجراحة التجميمية إذا كاف لغرض مشركع، ككنو إجراءن مؤق

 .-أعمى كأعمـ تعالىكا  –لو أضرار دائمة 
 

 األمر الثاني: الغرض من استخدام البوتوكس:
 
في مجاؿ الجراحة التجميمية يحدِّد بشكؿ أكبر جكاز أك إف الغرض مف استخداـ البكتككس       

تمؾ الغاية إلى عدـ جكاز استخدامو، فمف المعمكـ شرعان أنو إذا كانت الغاية محٌرمة فالكسيمة 
محٌرمة أيضان، فالبكتككس إف كاف ييستخدـ إلزالة العيكب كتصحيح التشكىات التي تطرأ عمى الكجو 

زالة التجاعيد مف ا لكجو لشخص صغير في السف )غير مألكؼ كجكد التجاعيد في مثؿ كالجسـ، كا 
 . (1)عمره( فيجكز استخدامو

أك التدليس أك اإليياـ بصغر السف أك  تعالىأما إف كاف الغرض مف استخدامو تغيير خمؽ ا     
ؿ لمعبث كالتقميد الذم ابتمي بو كثير مف الناس في ىذا العصر، فأصبحت النساء تريد أف يككف شك

حاجبيا كحاجب الممثمة أك المغنية فبلنة كالعياذ با، فيذا مف أنكر المنكرات الذم يجمع بيف 
، كالتشبو بالكٌفار كالفٌجار، كضياع األمكاؿ، كضياع األكقات، كغيرىا مف  ارتكاب المحـر

 .(2)المحظكرات الشرعية التي يكفي إحداىا لتحريـ استخدامو، فبل يجكز استخدامو

                                                 

 .353صالح الفكزاف، صالح بف محمد الفكزاف ، (  1)
رجاء بنت صالح باسكداف أضيؼ ،  (Botox)الحكم الشرعي الستخدام البوتوكس  الممتقى الفقيي، -

 (7/1/2013في)
(fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5962)  

 ـ.5/5/2015فادة مف المكقع تاريخ االست
 (Botox)الحكم الشرعي الستخدام البوتوكس  الممتقى الفقيي،- .353، الجراحـة التجميميـة( صالح الفكزاف،  2)

 .(7/1/2013رجاء بنت صالح باسكداف أضيؼ في)
(fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=5962)     تاريخ االستفادة مف المكقع 

 .ـ5/5/2015
 لػ د.خالد المصمح، حكم استخدام حقن البوتوكس لموجو (you tube)كيينظر عمى الػ  -

      (http://www.youtube.com/watch?v=69bxCYGeb-c) تاريخ االستفادة مف المكقع 
 .ـ5/5/2015
 .لمدكتكر عبد العزيز الفكزاف تعمال حقن البوتوكس كشد لموجو والرقبةحكم اس (you tube)كيينظر عمى الػ  -

      (http://www.youtube.com/watch?v=QZsO9lescbc) ـ.5/5/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع 

http://www.youtube.com/watch?v=69bxCYGeb-c
http://www.youtube.com/watch?v=QZsO9lescbc
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 :ثانيالمبحث ال

 (زالفيـمـر )حقــن التعبئة 
 كيتضمف ىذا المبحث مطمبيف:

 طبّي:المطمب األول: حقن التعبئة الفيمرز من منظور 
 

الممارسات اليكمية الخاطئة إلى الككالجيف بالجسـ، باإلضافة  مع تقدـ السف كنقص مادة       
ر عمى الجسـ بشكؿ عاـ كالتعرض ألشعة الشمس، كغيرىا، تظي ،كالتدخيف، كالضغكطات النفسية

 كعمى الكجو بشكؿ خاص تجاعيد كعبلمات غير مرغكب فييا.
كقد أصبحت عممية التخمص مف ىذه التجاعيد كىذه العبلمات التي تعٌبر عف التقدـ في السف       

بٌد  كلذلؾ ال؛ (Fillersز)كذلؾ عف طريؽ إجراء تجميمي غير جراحي ييعرؼ بالفيمر  ،عممية سيمة
 استخداماتيا كآثارىا الجانبية.مف خبلؿ بياف أنكاعيا ك طبٌي ه النازلة مف منظكر مف بياف ىذ

 
شبو سائمة أك جبلتينية أك شحمية معالجة طبيان  ( عبارة عف مكاد مرنةز)الفيمر حقف التعبئة إف      

 تحفيز خبليا الجمد عمؿ عمىأك ت ،أك تعطي حجمان أكبر ،ف تحت الجمد لتمؤل فراغان مكجكدان تحق
. كقد بدأ استخداـ ىذه الحقف قبؿ عشر سنكات أك أكثر (1)كميات جديدة مف الككالجيف إلنتاج
 .(2)بقميؿ
كىناؾ عدة أنكاع مف حقف التعبئة تختمؼ عف بعضيا البعض في طبيعة المادة المستخدمة       

 كفي عمرىا االفتراضي كاآلتي:
 كتتمثؿ في:أواًل: مواد طبيعية: 

 :حقف الدىكف الذاتية .1

                                                 

 ـ.1/12/2015يخ مقابمة شخصية معو بتار  خبلؿ ( د. رياض مشعؿ 1)
 مكقع د. شادم زارع، مركز الجمدية التجميمية كالميزر كزراعة الشعر، مقاؿ بعنكاف: 

 .حقن الفيمر وتعبئة الوجو
(drshadizari.com/inex.php/ar/our-services/injectables)  

 ـ.2/12/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع
عضك الجمعية األكركبية  سعكد، استشارم طب كجراحة الميزر،مكقع بشرتي دكت كـك لمدكتكر عبد ا صالح الم

 حقن التعبئة "الفيمرز"لؤلمراض الجمدية كالتناسيمة، 
(basarate.com/?p=1477)  ـ.20/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

 .2012مارس ، 156ص  ،مجمة جميمةاستشارم جراحة التجميؿ،  ( د. أحمد سيؼ مكي، 2)
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ثـ تكضع  طقة في الجسـ كالبطف أك األرداؼ،خبلؿ عممية شفط الدىكف مف من كيتـ ذلؾ مف     
ثـ تكضع في حقنة كبيرة ركزم( لفصميا عف األنسجة األخرل، في جياز خاص )جياز الطرد الم

 .المحفاظ عمى تماسكيا، ثـ ييحقف بيا المكضع المقصكد )الكجو غالبان( أك مناطؽ أخرل ييراد تعبئتي
عادة حقف الدىكف ال عمميا السابؽ، بؿ تيعػاد عمى شكؿ خبليا إلى  تعني عكدة الخبليا الدىنية كا 

ـ كتخديران مكضعيان ميتة، كتستغرؽ ىذه العممية حكالي ساعة، كقد تتطمب استعماؿ مسٌكف لؤلل دىنية
 .(1)حكؿ الشفتيف ةحساسة خاصة المنطق عند حقف مكاضع

 
ألف الدىكف تؤخذ مف الشخص نفسو، كىك ما  بعدـ كجكد آثار جانبية؛ا اإلجراء كيتميز ىذ    

ختبار حساسية، كىي إجراء اإلى فيي آمنة كيتقبميا الجسـ دكف الحاجة ؛ لذا بالحقف الذاتيييعرؼ 
نيا إال أف أبرز مساكئيا أ، DA)(Fء األمريكية اطريقة معترؼ بيا مف قبؿ منظمة الغذاء كالدك 

ذلؾ ألف الجسـ يمتص عادة نصؼ الكمية  الدىكف المحقكنة ببطء؛ إجراء مؤقت، حيث تذكب
 .(2)خبلؿ األشير الستة األكلى، كييمكف إعادة الحقف في ىذه الحالة لتعكيض الدىكف المفقكدة

                                                 

، مطبكع ضمف بحكث 3/3057عمميات تجميل الوجو بين الشريعة والواقع، الشياكم رضكاف،  ( محمد، شفيقة 1)
ربيع الثاني  27-25مؤتمر الفقو اإلسبلمي الثاني المنعقد بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية خبلؿ الفترة 

 .قضايا طبية معاصرةىػ بعنكاف 1431
، مطبكع ضمف بحكث مؤتمر الفقو 3/2959 يات التجممية،أنواع وضوابط العممالمزيني، أحمد بف عائش،  -

بعنكاف  ىػ1431ربيع الثاني  27-25اإلسبلمي الثاني المنعقد بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية خبلؿ الفترة 
 .قضايا طبية معاصرة

 .343-342الجراحة التجميمية،  صالح الفكزاف، -
 .3/3057 اقع،عمميات تجميل الوجو بين الشريعة والو محمد،  -
لمدكتكر عبد ا صالح المسعكد، استشارم طب كجراحة الجمد كالميزر،  عضك الجمعية  تعبئة "الفيمرز"الحقن  -

 مكقع بشرتي دكت كـك األكركبية لؤلمراض الجمدية كالتناسمية،
(bashrate.com/?p=1477)  ـ.22/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

 .343-342التجميمية،  الجراحة ( صالح الفكزاف، 2)
 مكقع د. شادم زارع، مركز الجمدية التجميمية كالميزر كزراعة الشعر، مقاؿ بعنكاف:  -

  (drshadizari.com/inex.php/ar/our-services/injectables) ،حقن الفيمر وتعبئة الوجو
 ـ.22/2/2016 تاريخ االستفادة مف المكقع

جراحة التجميؿ، زميؿ كمية الجراحيف الممكية بإنجمترا عضك  كاستشارم اهمكقع د. رامي العناني، دكتكر  -
األكاديمية األمريكية لجراحة التجميؿ، عضك الجمعية اإلفركآسيكية لتجميؿ الجمد كالميزر، عضك الجمعية المصرية 

-المالئة-المكاد-)حقف .حقن المواد المالئة الفيمرلجراحي التجميؿ كاإلصبلح، مقاؿ بعنكاف 
  www.drramyalannany.comar/service)الفيمر/

 .ـ2/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع

http://www.drramyalannany.comar/service
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 حقف الككالجيف البشرم:  .2
رة مف ر تركيب كيميائي معيف )سبلسؿ متك اكىي عبارة عف مكاد بركتينية كبيرة الحجـ لي      
بسبب كتـ المجكء إلييا  ،اض أمينية في تشكيؿ حمزكني ثبلثي( يتـ استخبلصيا مف اإلنسافأحم

، رفض الجياز المناعي ليا تخداـ الككالجيف الحيكاني كحاالتحاالت الحساسية التي تحدث مف اس
 كقد تـ إقرارىا ،الختبار حساسية تاجتدكـ طكيبلن كىي آمنة كال تح كمف مميزات ىذه الطريقة أنيا

 .)FDA(مف قبؿ ىيئة الغذاء كالدكاء األمريكية 
 

مف منطقة ما خمؼ األذف كيتـ  -المراد عبلجو-كيمكف الحصكؿ عمييا مف الشخص نفسو      
الككالجيف كمف استخبلص مكاد خاصة تعمؿ عمى تنشيط خبليا الفيبركببلست المسؤكلة عف تنشيط 

 .(1)جيف في المنطقة المستيدفة بالعبلجالككال ثـ يتـ حقنيا لمشخص المعالج مف أجؿ تنشيط
 

 ثانيًا: مواد صناعية:
ة مف ر الجنس البشرم سكاء أكانت مستخرجكيتـ استخداـ مكاد صناعية تستخمص مف غي     

 الحيكانات أـ مصنعة صناعيان، كىي عػدة أنكاع:
 أكثر أمانان،ألنو ييعد  ؛يينصح بوة، كىك ما سنإلى : يستمر تأثيرىا مف ستة شيكر مواد مؤقتة .1

 كمف أمثمتو:
 الككالجيف الحيكاني: .أ 

كىك مصٌرح بو مف قبؿ منظمة  لمتحدة األمريكية اعتمد لمتعبئة،كييعتبر أكؿ منتج في الكاليات ا     
ألبقار، كييحٌضر بشكؿ سائؿ كيجب ، كيتـ استخبلصو مف جمد ا(FDA)ػ ال الغذاء كالدكاء األمريكية

 8-4تيف متباعدتيف بينيما مرتيف عمى األقؿ في فتر  ،ة قبؿ حقنوف يتـ عمؿ اختبار حساسية جمديأ
 ألنو قد يسبب حدكث حساسية عند أسابيع؛

 
 
 
 

                                                 

لمدكتكر عبد ا صالح المسعكد، استشارم طب كجراحة الجمد كالميزر،  عضك الجمعية  حقن تعبئة "الفيمرز"(  1)
 ،سمية، مكقع بشرتي دكت كـكاألكركبية لؤلمراض الجمدية كالتنا
(bashrate.com/?p=1477)  ـ.22/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 
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 .(1)المرضى 
كقد استطاعت الشركات المتخصصة إنتاج عدة حقف لمككالجيف النقي القابؿ لمحقف في      

( Zyplast) 2ايدـر ( ز  Zyderm II) 1زايدـر (  Zyderm 1(اإلنساف كسميت ىذه الحقف بػ : 
 .زايببلست

سنة( إلبقاء أثرىا، إلى )ستة شيكر  لحقف مف فترة ألخرلتكرار اإلى كحقف الككالجيف تحتاح      
 .(2)كذلؾ ألف الجسـ يقكـ بامتصاصو

 
 حمض الييمكرنيؾ أسػيد: .ب 

د شيكعان، كىي مادة طبيعية مكجكدة في أجسامنا، كيعتبر أح زكىك مف أكثر أنكاع الفيمر      
 ،(FDA)األمريكية  عمى مكافقة منظمة الغذاء كالدكاءالمككنات الطبيعية لؤلنسجة، كىك حاصؿ 

، كلمؿء الشفتيف حكؿ الفـما كتجاعيد  ،مكرنيؾ أسيد خياران ممتازان لمتجاعيد العميقةيكييعتبر الي
 ف لتصنيعو:)نفخيما(، كيكجد مصدرا

 
 ك معترؼ بو مف قبؿ ىيئة الغذاء كالدكاء األكؿ: مف أنسجة حيكانية مثؿ الطيكر كغيرىا كى

 األمريكية كلكف يجب إجراء اختبار حساسية قبؿ استخدامو.
  يضان مف قبؿ مف الجنس الحيكاني كىك معترؼ بو أكالثاني: يتـ تصنيعو مف مكاد ليست

 .(3)بؿ استخداموحساسية قإجراء اختبار إلى الدكاء األمريكية كال يحتاج ىيئة الغذاء ك 
 
 

                                                 

 .345-341 الجراحة التجميمية،صالح الفكزاف،  -( 1)
 .2959 أنواع وضوابط العمميات التجميمية،المزني،  -
لممكية بإنجمترا عضك مكقع د. رامي العناني، دكتكراه كاستشارم جراحة التجميؿ، زميؿ كمية الجراحيف ا -

األكاديمية األمريكية لجراحة التجميؿ، عضك الجمعية اإلفركآسيكية لتجميؿ الجمد كالميزر، عضك الجمعية المصرية 
 .حقن المواد المالئة الفيمرلجراحي التجميؿ كاإلصبلح، مقاؿ بعنكاف 

  www.drramyalannany.comar/service)الفيمر/-المالئة-المكاد-)حقف
 .ـ2/12/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع

 .344الجراحة التجميمية،  ( صالح الفكزاف، 2)
مطبكع ضمف بحكث مؤتمر الفقو  3/2999عمميات تجميل الوجو،الحجيبلف، عبد العزيز محمد بف عبد ا،  -

 ىػ1431ربيع الثاني  27-25ماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، خبلؿ الفترة اإلسبلمي الثاني المنعقد بجامعة اإل
 .قضايا طبية معاصرةبعنكاف 

 ـ.1/12/2015بتاريخ  ( د. رياض مشعؿ، خبلؿ مقابمة شخصية معو 3)

http://www.drramyalannany.comar/service
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 دائمـة:مواد  .2
حاليان، لما ليا مف  في الماضي، كلكف قٌؿ استخداميا كقد كانت ىذه المكاد أكثر استخدامان      

كانية انتقاؿ المادة إمإلى آثار كأعراض يصعب التخمص منيا، فيي تيسبب االلتيابات باإلضافة 
 ، كمف أمثمتيا:(1)غير المكاف المقصكدإلى المالئة 

 :(Silicone)مادة السيميككف  .1
 
ـٌ تطكير السيميككف مؤخران         كتتميز بعدـ قدرة الجسـ عمى تكسيرىا عند حقنو بيا، كقد ت

ككف السائؿ كىذا يعمؿ عمى يأك ما يسمى بالسيم (Micro Droplet)باستخداـ تقنية ماكركدركبمت 
 ميككفالسيالحجـ كيستخدـ  تككف طبقات الككالجيف حكؿ سائؿ السيمككف، كبذلؾ تحصؿ الزيادة في

 .(2)لمتجاعيد العميقة
 
بسبب  (FDAاؿ) كمادة السيميككف غير معترؼ بيا مف قبؿ ىيئة الغذاء كالدكاء األمريكية    

أعضاء الجسـ األخرل عف طريؽ الغدد إلى لتي مف أىميا ىجرة السيميككف أعراضيا الجانبية، كا
 .(3)الممفاكية
 :late)(Polymethylmethacrgبكلي ميثايؿ ميثا اكريبليت  .2

ية في الصغر كىي عبارة عف مادة ذات قكاـ شبيو بمعجكف األسناف مككف مف كريات متناى       
الجسـ كمف يا متصة ككنيا غير قابمة لمذكباف، كال يالبقرم، كىي دائم كمصنكع مف الككالجيف
 .(Articol)أمثمتيا حقف األرتيككؿ 

 

                                                 

 ـ.1/12/2015بتاريخ  د. رياض مشعؿ، خبلؿ مقابمة شخصية معو  -(  1)
 كالميزر كزراعة الشعر، مقاؿ بعنكاف:  مكقع د. شادم زارع، مركز الجمدية التجميمية -

 ،حقن الفيمر وتعبئة الوجو
 (drshadizari.com/inex.php/ar/our-services/injectables)  

 ـ.2/12/2015تاريخ االستفادة مف المكقع
 .344الجراحة التجميمية،  ( صالح الفكزاف، 2)
 ـ.1/12/2015و بتاريخ د. رياض مشعؿ خبلؿ مقابمة شخصية مع -(  3)
 .3/2999 عمميات تجميل الوجـو،الحجيبلف،  -
لمدكتكر عبد ا صالح المسعكد، استشارم طب كجراحة الجمد كالميزر،  عضك الجمعية  حقن تعبئة "الفيمرز" -

 األكركبية لؤلمراض الجمدية كالتناسمية، مكقع بشرتي دكت كـك
(bashrate.com/?p=1477)  ـ22/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع. 
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مؿء تعكيض األنسجة الصمبة، كالعظاـ ك ـ لكييحقف األرتيككؿ في أماكف مختمفة مف الجس      
قنت في منط ذا حي ، قة عميقة فإف الجسـ يتقبميا عادةتجاعيد الجبيف كالكجنتيف كما بيف الحاجبيف، كا 

قنت في الجمد )طبقة األدمة أك تحتيا( فإنو مف المحتمؿ أف تيسبب بعض التكتبلت  أما إذا حي
كيب ىذه المادة، كلذلؾ تحتاج جكد الككالجيف في تر كااللتيابات فضبلن عف احتماؿ التحٌسس بسبب ك 

إجراء اختبار حساسية قبؿ حقنيا، كيمنع حقنيا لؤلشخاص الذيف ييعانكف مف قابمية التميؼ إلى 
 الجمدم.

 
اكريبليت( غير معترؼ بيا مف قبؿ ىيئة الغذاء كالدكاء  مادة )بكلي ميثايؿ ميثاك      

كلكف  ،سنكاتإلى جسـ اإلنساف فترات طكيمة تصؿ في د ىذه المكاتمكث ك  ،(1)(FDA)األمريكية
 حاليان مف قبؿ معظـ المراكز الجمدية كالتجميمية العالمية. بيا يينصح كال ،أعراضيا الجانبية كثيرة

    
باختبلؼ المكاف  لجسـ، كتختمؼ المادة المالئةالمالئة في مناطؽ مختمفة مف ا كيتـ حقف المكاد     

اختيار المادة المالئة كالكمية المراد حقنيا مف قبؿ الطبيب كتككف نتائج الحقف  المراد حقنو، كيتـ
 .(2)فكرية، كبإمكاف المريض مبلحظة الفرؽ مباشرة بعد انتياء الجمسة

فقد تككف ألغراض تجميمية فقط، كقد تككف ألغراض  تخدـ حقف التعبئة ألغراض متعددة،كتس      
 ك مكتسبة، كيمكف إجماؿ ىذه األغراض في اآلتي:عبلجية تصحيحية لتشكىات خمقية أ

تحسيف مظير التجاعيد السطحية كالعميقة، حيث يعمؿ الفيمر عمى إخفاء أك تقميؿ بركز  .1
االستعانة بالفيمر كإجراء تكميمي مع الخطكط أك التجاعيد حكؿ األنؼ كالفـ، كما كيمكف 

 البكتككس إلخفاء التجاعيد.
الخػد إما نتيجة الكراثة أك  لتي تشتكي مف ذبكؿ في الكجػنة أكنػفػخ الخدكد لبعض الحاالت ا .2

فقداف سريع لمكزف أثناء عمميات تخفيؼ الكزف كبرامج الحمية  القاسية أك نتيجػة  بعد
 اإلصابة بأمراض عامة مزمنة.

 نفخ الشفاه كمؿء األخاديد العميقة حكؿ الفـ كاألنؼ. .3

                                                 

 ـ.6/4/2015بتاريخ  د. بياء زقػكت خبلؿ مقابمة شخصية   -(  1)
 ـ.1/12/2015بتاريخ  رياض مشعؿ خبلؿ مقابمة شخصيةد.   -
 مكقع د. شادم زارع، مركز الجمدية التجميمية كالميزر كزراعة الشعر، مقاؿ بعنكاف:  -

 ،حقن الفيمر وتعبئة الوجو
 (drshadizari.com/inex.php/ar/our-services/injectables)  

 ـ.22/2/2016 تاريخ االستفادة مف المكقع
 .344الجراحة التجميمية، ( صالح الفكزاف،  2)
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 عف حب الشباب أك غيره. تجةتعبئة الندبات العميقة أك السطحية النا .4
 معالجة تخسؼ الجمد الذم قد يحدث ألسباب كراثية أك نتيجة لمحكادث كالعمميات الجراحية. .5
 ك الصدر.األرداؼ أكغير الكجو، تكبير حجـ األعضاء الخارجية لمجسـ  .6
 تحسيف محيط الكجو كالشفتيف كالحصكؿ عمى بشرة متناسقة كجميمة. .7
 ف.تحسيف الياالت السكداء حكؿ العي .8
 .(1)رفع الحاجب كتصحيح التجاعيد الدقيقة .9

كقبؿ حقف المنطقة بالمكاد المالئة تيعٌقـ كيكضع بعض الكريـ الميخدِّر عمييا ثـ يتـ الحقف       
بكميات مختمفة تحت الجمد مما يعمؿ عمى امتبلء التجاعيد كمؿء الخدكد كالشفاه كغيرىا مف 

 .(2)دقائؽ كيعاد تنظيؼ المنطقة المناطؽ المراد حقنيا، كيستغرؽ الحقف بضع
  

مصابان بأم نكع مف أنكاع االلتيابات سكاء كانت  أاٌل يككفكال بيٌد لمف يريد القياـ بيذا اإلجراء       
فيركسية أك بكتيريػة في الجمد كفي منطقة الحقف بالتحديد، كأال يككف مصابان بالسرطاف كأال يككف قد 

 .(3)خضع لعممية زراعة أعضاء سابقان 
كذلؾ لمحد مف الكدمات الزرقاء التي تظير بعد قبؿ الحقف؛  Eكيشترط التكقؼ عف تناكؿ فيتاميف 
 .(4)الحقف، كالتكقؼ عف تناكؿ األسبريف

                                                 

حقن  مكقع البركفيسكر خالد بف محمد الغامدم، استشارم الجمدية كالميزر كزراعة الشعر، مقاؿ بعنكاف:  -(  1)
  dralghamdi.net)التعبئة/-الفيمر-)حقف الفيمر )التعبئة(

 .ـ1/12/2015بتاريخ د. رياض مشعؿ خبلؿ مقابمة شخصية معو -ـ.2/12/2015خ االستفادة مف المكقعتاري
 .ـ6/4/2015بتاريخ د. بياء زقكت خبلؿ مقابمة شخصية معو  -
مكقع د. رامي العناني، دكتكراه كاستشارم جراحة التجميؿ، زميؿ كمية الجراحيف الممكية بإنجمترا عضك  -

جراحة التجميؿ، عضك الجمعية اإلفركآسيكية لتجميؿ الجمد كالميزر، عضك الجمعية المصرية األكاديمية األمريكية ل
 ،المواد المالئة الفيمرلجراحي التجميؿ كاإلصبلح، مقاؿ بعنكاف حقف 

تاريخ االستفادة مف  www.drramyalannany.comar/service)/الفيمر-المالئة-المكاد-)حقف
 .ـ2/12/2015المكقع

 ( مكقع د. شادم زارع، مركز الجمدية التجميمية كالميزر كزراعة الشعر، مقاؿ بعنكاف:  2)
 (drshadizari.com/inex.php/ar/our-services/injectables)،حقن الفيمر وتعبئة الوجو

 ـ.2/12/2015 مف المكقع تاريخ االستفادة
 ـ.1/12/2015بتاريخ  ( د. رياض مشعؿ خبلؿ مقابمة شخصية معو 3)
 حقن الفيمر وتعبئة الوجو ( مكقع د. شادم زارع، مركز الجمدية التجميمية كالميزر كزراعة الشعر، مقاؿ بعنكاف: 4)

(drshadizari.com/inex.php/ar/our-services/injectables)  
 ـ.2/12/2015 ادة مف المكقعتاريخ االستف

http://www.drramyalannany.comar/service%20تاريخ%20الاستفادة%20من%20الموقع2/12/2015
http://www.drramyalannany.comar/service%20تاريخ%20الاستفادة%20من%20الموقع2/12/2015
http://www.drramyalannany.comar/service%20تاريخ%20الاستفادة%20من%20الموقع2/12/2015
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 األعراض: ية كثيرة غير مرغكب فييا كمف ىذهجانب أك المكاد المالئة أعراض زكلمفيمر    
 
شرية أك الحيكانية في منطقة الجبية أك المنطقة إف الحقف بمادة الككالجيف أك المكاد الدىنية الب .1

ألف ىذه المكاد قد  ؛المحيطة بالعيف قد يتسبب بمشكبلت كبيرة بالعيف كبخاصة في النظر
ماغية نتيجة تسرب كقد تتسبب في حدكث السكتات الد األكعية القريبة مف العيف،إلى ب تتسر 

. (1)الدماغية كبالتالي حدكث السكتات انسدادىاإلى شراييف العيف مما يؤدم إلى تمؾ المكاد 
رسميان حتى اآلف عمى استخداـ  (FDA)كليذه األسباب لـ تكافؽ إدارة الغذاء كالدكاء األمريكية 

ىذه المكاد التجميمية بالقرب مف العينيف كالجبيف حيث تظير معظـ عبلمات التقدـ في 
 .(2)العمر

 
عدـ تكزيع المادة المحقكنة إلى تي قد تؤدم التكتبلت: كىك أثر ينتج بسبب طريقة الحقف كال .2

كلمتخمص مف ىذه التكتبلت  عدـ تقبؿ الجسـ لممادة المحقكنة،فتتكتؿ في مكاف كاحد، أك بسبب 
عمؿ أكثر مف شؽ في الجمد الستخراج مادة الفيمر إذا إلى الجراحة. كقد يمجأ إلى طبيب يمجأ ال

كثيرة، أك قد يضطر الجراح في حالة انتشار  كانت الكمية المحقكنة كبيرة أك كانت التكتبلت
استئصاؿ الجمد بالمنطقة تحتو كترميـ ىذه المنطقة تحت الجمد إلى المادة بشكؿ ميًضر في 

المنطقة برقع جمدية، كبالتالي تشكىات كبيرة، فبدالن مف تحسيف الكجو كتجميمو يصبح األمر 
 .(3)تشكييان لو

 
 
 

                                                 

 ـ.10/7/2015كتب بكاسطة ىناء محمد أضرار حقن الفيمر تحت العين، مقاؿ بعنكاف  ( مكقع المرساؿ، 1)
(www.almrsal.com/post/253479)  

 .ـ2/12/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع
 قن "الفيمرز" بالجبيـة يؤذي العين ويتسبب بسكتة دماغية،حخ  قاؿ بعنكاف:العربية، ممكقع (  2)
(html ية/غدما-بسكتة-كيتسبب-العيف-يؤذم-بالجبية-الفيمرز-قف.حىwww.alarabiya.net/ar/medicine-

and-health/2014/03/10 ) 
 ـ.3/12/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع

 .ـ1/12/2015بتاريخ معو د. رياض مشعؿ خبلؿ مقابمة شخصية  -(  3)
 ـ.10/7/2015، كتب بكاسطة ىناء محمد أضرار حقن الفيمر تحت العين مقاؿ بعنكاف ،مكقع المرساؿ -

(www.almrsal.com/post/253479) 
 .ـ2/12/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع 

http://www.almrsal.com/post/253479
http://www.almrsal.com/post/253479
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بالككالجيف ألنو بركتيف  أي عبَّ التي تي  زالفيمر قف ثر مع حي الحساسية: غالبان ما يحدث ىذا األ .3
مستخرج مف جمد األبقار، كتحصؿ الحساسية إذا كاف المريض مصابان بحساسية مف البركتيف 

قف عف أية أمراض أك حساسية ييعاني منيا لذلؾ ال بيػٌد مف إخبار الطبيب قبؿ الحى  ؛(1)الحيكاني
تناكليا المريض كاألسبريف ا ال بػيػٌد مف إخباره عف أية أدكيػة يالمريض أك عانى منيا سابقان، كم

 كغيرىا.
 زكؿ بعد بضعة أياـ.يحدث نزيؼ تحت الجمد يظير كالكدمػة كي زقف الفيمر الكػدمات: بعد حى  .4

 .(2)الشعكر باأللـ كاالحمرار كاالنتفاخ المؤقت أثناء كبعد الحقفباإلضافة إلى     
قف بالفيمر  .5 مما يستدعي  ان ف خراجفة كقد تزداد كتككٌ التيابات قد تككف طفيلى إ زقد يؤدم الحى

 .(3)المستشفىإلى الدخكؿ 
الممارسة إلى تعكد  زقف الفيمر ية لحي بأف أغمب الضرر أك اآلثار السمإلى كال بػٌد مف اإلشارة      

 ة لدل الطبيب.يٌ فً رى الخاطئة أك قػمة الخبرة كالحً 
 

                                                 

 .ـ10/7/2015كتب بكاسطة ىناء محمد  أضرار حقن الفيمر تحت العين،نكاف مقاؿ بع مكقع المرساؿ،  -( 1)
(www.almrsal.com/post/253479)  

 .ـ2/12/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع
  ـ.10/7/2015ء محمد كتب بكاسطة ىناأضرار حقن الفيمر تحت العين، مقاؿ بعنكاف  ( مكقع المرساؿ،2)

(www.almrsal.com/post/253479)  
 .ـ2/12/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع

مكقع د. رامي العناني، دكتكراه كاستشارم جراحة التجميؿ، زميؿ كمية الجراحيف الممكية بإنجمترا عضك  -
احة التجميؿ، عضك الجمعية اإلفركآسيكية لتجميؿ الجمد كالميزر، عضك الجمعية المصرية األكاديمية األمريكية لجر 

 ،المواد المالئة الفيمرلجراحي التجميؿ كاإلصبلح، مقاؿ بعنكاف حقف 
  www.drramyalannany.comar/service)الفيمر/-المالئة-المكاد-)حقف

 .ـ2/12/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع
( مكقع د. رامي العناني، دكتكراه كاستشارم جراحة التجميؿ، زميؿ كمية الجراحيف الممكية بإنجمترا عضك 3)

األكاديمية األمريكية لجراحة التجميؿ، عضك الجمعية اإلفركآسيكية لتجميؿ الجمد كالميزر، عضك الجمعية المصرية 
 ،حقن المواد المالئة الفيمرجميؿ كاإلصبلح، مقاؿ بعنكاف لجراحي الت

  www.drramyalannany.comar/service)الفيمر/-المالئة-المكاد-)حقف
 .ـ2/12/2015تاريخ االستفادة مف المكقع

http://www.almrsal.com/post/253479
http://www.almrsal.com/post/253479
http://www.drramyalannany.comar/service
http://www.drramyalannany.comar/service
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 شرعّي:من منظور  زالفيـمر قن التعبئة حُ  المطمب الثاني:
 
 :عمى أمريف أساسييعتمد بشكؿ  -زالحقف المالئة أك الفيمر  –إف الحكـ الشرعي لحقف التعبئة      

 األكؿ: نكع المادة المالئة المستخدمة.
 الثاني: الغرض مف استخداميا، كفيما يأتي تفصيميما:

دمة في حقف التعبئة قد الئة المستخالسابؽ، ييبلحظ أف المكاد المطبٌي مف خبلؿ العرض ال     
 منيا حكـ شرعي يختمؼ عف اآلخر كاآلتي: ذاتية أك ككالجيف أك مكاد صناعية؛ كلكؿو  ان تككف دىكن

 
 :حقن الدىون الذاتية أواًل:  
كييقصد بيا سحب الدىكف مف جسـ اإلنساف كحقنيا في الجسـ نفسو ألغراض تجميمية، كىك      

 كالذم ينبني حكمو عمى عدة أمكر: مف أمثمة الحقف الذاتي،
ف المادة المحقكنة ييمكف أف تتجدد في ألحكـ النقؿ الذاتي ألجزاء الجسـ المتجددة؛ ذلؾ  .1

 العضك الذم سيحبت منو.
 الغرض مف إجراء الحقف، كالترجيح بيف ضرره كفكائده. .2
 عمى الحقف الذاتي. الضرر المترتب .3

 
الجسـ كالدىف كالجمد كنحكىما، فقد نٌصت قرارات المجامع  أما حكـ النقؿ الذاتي لما يتجدد مف     

الفقيية عمى جكازه، كمف ذلؾ ما جاء في قرار مجمع الفقو اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر 
كاف آخر مف جسمو مع مإلى أكالن: يجكز نقؿ العضك مف مكاف مف جسـ اإلنساف  اإلسبلمي: "
ىذه العممية أرجح مف الضرر المترتب عمييا، كبشرط أف د مف أف النفع المتكقع مف مراعاة التأك

كظيفتو المعيكدة لو، أك إلصبلح عيب، أك  يككف ذلؾ إليجاد عضك مفقكد، أك إلعادة شكمو، أك
 .(1)" إزالة دمامػة تسبب لمشخص أذل نفسيان أك عضكيان 

صبلح لع أصابتوكحقف الدىكف فييا إعادة لشكؿ العضك الذم        زالػة التجاعيد، كا  يكب الجمد، كا 
 .(2)الدمامػة التي تمحؽ الكجو كتسبب لو األذل النفسي

   

                                                 

الرؤية اإلسالمية كبنحك ذلؾ صدرت تكصيات ندكة ،  4/509العدد األكؿ ، مجمة مجمع الفقو اإلسالمي(  1)
 ىػ المنبثقة عف المنظمة اإلسبلمية لمعمـك الطبية.20/8/1401المنعقدة السبت  لبعض الممارسات الطبية

 .348، الجراحة التجميمية( صالح الفكزاف،  2)



 

115 

أما الغرض مف الحقف الذاتي فقد يككف الظيكر بمظير أحسف خاصة لكبار السف، حيث       
يشيخ الجمد كتظير عميو التجاعيد، كالظاىر عدـ جكاز الحقف ليذا الغرض؛ لما فيو مف التدليس 

ألف الجسـ يمتص  الضرر بالجمد كاإلسراؼ المحػٌرـ؛ معيكدة، مع ما فيو مف إلحاؽكتغيير الًخمقة ال
  المادة المحقكنة، كىذا يعني إعادة الحقف خبلؿ مدة زمنية قصيرة.

كقد يككف الغرض إزالػة تجاعيد الكجو التي تظير بشكؿ غير معتاد كما لك ظيرت عمى      
جرائو تحت إشراؼ طبيب السف، كالظاىر جكاز الحقف ليذا الغ ةصغير  رض مع أمف الضرر كا 

متخصص؛ كذلؾ ألنو مف إزالة العيكب كالتشكىات التي تظير عمى الكجو، كليس في ذلؾ تغيير 
ال تغييرىا كما أف في  أصمياإلى لخمؽ ا، أك تدليس؛ ألف المراد إعادة الًخمقة غير المعيكدة 

 .(1)الكجػو بصكرة غير معتادةالحقف إزالة الضرر النفسي الذم يترتب عمى تشكه 
كاالنتفاخ،  كأما الضرر المترتب عمى الحقف الذاتي، فيك بسيط كيزكؿ بسرعة كاالحمرار      

جراء الحقف عند  كيندر احتماؿ حدكث االلتياب أك نقؿ العدكل كيمكف تبلفيو بأخذ االحتياط كا 
 ائي التجميؿ.طريؽ أخص طبيب متخصص ال عف

 
 الجين: ثانيًا: حقن الكو    
التحقؽ مف عدـ بشرط  ينطبؽ عمييا حكـ حقف الدىكف الذاتية، الكوالجين البشريحقف     

 .-كا أعمـ -ضع إلصبلح مكضع آخراث ضرر في مك الضرر، إذ ال يجكز إحد
 فإنو ينبني عمى: الكوالجين الحيواني،كأما حكـ حقف     

 جسـ اإلنساف.إلى حكـ نقؿ أجزاء حيكانية  .1
 رتب عمى الحقف.الضرر المت .2
 الغرض مف إجراء الحقػف. .3

 
 أما حكـ نقؿ أجزاء حيكانيػة إلى جسـ اإلنساف ففيو تفصيؿ:     
فإف كاف الحيكاف طاىران كبييمة األنعاـ المذٌكاة، جاز التداكم بأم جزء مف أجزائو، أك غرس  -أ

ذٌكى كحقنو في جسـ أعضائو في جسـ اإلنساف، كعميو فإف استخبلص مادة الككالجيف مف البقر المي 
 اإلنساف جائػز، كذلؾ لؤلدلة الدالة عمى جكاز التداكم بأجزاء الحيكاف الطاىر كمنيا:

باحتو كاالنتفاع بو، كمف ذلؾ قكلو  .1 عمـك األدلة التي تدؿ عمى حؿ الحيكاف مأككؿ المحـ كا 
َها: تعالى تَْأُكُلونَ  َواألَنْ َعاَم َخَلَقَها َلُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمن ْ

(2). 

                                                 

 .348 - 347، الجراحة التجميمية( صالح الفكزاف،  1)
 .5( سكرة النحؿ:  2)
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 وجو الداللة: 
"لفػظ )منافع( مطمؽ يدخؿ فيو كافة أكجو االنتفاع، كمف جممة ذلؾ االنتفاع بأجزائو في      

 .(1)التداكم"
: "تداككا فإف   األدلة التي تدؿ عمى مشركعية التداكم بالمباحات، كفي ذلؾ قكلو عمكـ .2

"ا عػز كجػؿ لـ يضع داء إال كلو دكاء، غير د  .(2)اءو كاحد اليػـر
 وجو الداللة:

بشكؿ أعضاء كأجزاء الحيكاف الطاىر كمنيا  ،بالمباحاتالتداكم جكاز يدؿ الحديث عمى 
 جيف البقرم يدخؿ في ىذا العمكـ.الككالك  ،عاـ

سر العظاـ، جاز كك نتفاع بأجزاء الحيكاف الطاىر مع إتبلفيا باألكؿما جاز االإنو ل .3
 .(3)مف باب أكلىفي جسـ اإلنساف  كحقنيا االنتفاع  بغرسيا

 
كقد نص الفقياء عمى جكاز االنتفاع بأعضاء الحيكاف الطاىر في التداكم؛ كجبر العظاـ       

 كتركيب األسناف، فقد جاء في الفتاكل اليندية:
 
 أك فرس أك غيره مف الدكاب إالس بالتداكم بالعظـ إذا كاف عظـ شاة أك بقرة أك بعير كال بأ"    
فإنو ييكره التداكم بيما فقد جػىكَّز التداكم بعظـ ما سكل الخنزير كاآلدمٌي مف  الخنزير كاآلدمٌي، عظـ

الحيكانات مطمقان مف غير فصؿ بينما إذا كاف الحيكاف ذكيػان أك ميتان كبينما إذا كاف العظـ رطبان أك 
ألف عظمو طاىر رطبان كاف  يابسان كما ذيكػر مف الجكاب يجرم عمى إطبلقػو إذا كاف الحيكاف ذكيان 

أك يابسان فيجكز االنتفاع بو جميع أنكاع االنتفاعات رطبان كاف أك يابسان، فيجكز التداكم بو عمى كؿ 
حاؿ كأما إف كاف الحيكاف  ميتان فإنما يجكز االنتفاع بعظمو إذا كاف يابسان، كال يجكز االنتفاع إذا 

ال يجكز التداكم بو كذا ... كقاؿ و كما قاؿ مشايخنا كز التداكم بػكاف رطبان كأما عظـ الكمب فيج
 .(4)"في الذخيرة

 

                                                 
 .349 الجراحة التجميمية،( صالح الفكزاف،  (1
(، كالترمذم في 3855، حديث رقـ )لباب في الرجؿ يتداك ، ( 4/3) سـنـنـو( ركاه أبك داكد في  2)

(، كقاؿ عنو: "حديث حسف صحيح". 2038(، باب ما جاء في الدكاء كالحث عميو، حديث رقـ )4/383)سـنـنـو
 كقاؿ األلباني: "صحيح".

، مكتبة الصحابة، 399أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عمييا، بف محمد المختار،  دمحمطي، ( الشنقي 3)
 ـ.1994 -ىػ 1415، 2جػدة، ط

 ىػ.1310، 2، دار الفكر، ط5/354 الفتاوى الينديـة،( لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي،  4)
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بىرهي بعظـو نجسو       ف جى كجاء في المجمكع: "مف انكسر عظمو فجبره بعظـ طاىر فبل بأس، كا 
الجبر كلـ يجػد عظمان طاىران يقـك مقامو، فيك معذكره كليس عميو إلى نيًظر، إف كاف محتاجان 

 .(1)نػزعيػو"
بيا في التداكم، عمى جكاز زرع األعضاء الحيكانية كاالنتفاع  ، تدؿ(2)كىذه النصكص كغيرىا     

 قف الككالجيف البقرم.حي  كيدخؿ في جممتيا
 
ما أخذ مف ماتت دكف ذكاة شرعية، كالخنزير ك كأما إف كاف الحيكاف نجسان كاألبقار التي  -ب

  بشرطيف:الحيكانات كىي حية، فاألصؿ فيو الحرمة لنجاستو إال
 نقؿ عضك الحيكاف النجس بشيادة األطباء المختصيف.إلى أف يككف المريض مضطران  .1
 
 .(3)أاٌل يكجد العضك الطاىر الذم يقكـ مقامػو .2

كلكف الككالجيف المستخمص مف مصدرو نجسو تيجرل لو الكثير مف اإلجراءات الطبية       
الحيكاني  أصمولتي تيسيـ في تغٌيره كانتقالو مف المخبرية، كيخضع لمكثير مف التفاعبلت الكيميائية ا

ثر لؤلصؿ الذم كاف عميو )النجاسة( جاز استعمالو في  ألـ يظير عميو  مستخمص طبي، فإذاإلى 
تغير حقيقة المادة النجسة أك المحٌرـ  ، كىيبطيارة األشياء باالستحالةالحقف،  بناءن عمى القكؿ 

 .(4)ليا في االسـ كالخصائص كالصفاتينة مبامادة إلى تناكليا كانقبلب عينيا 
 

                                                 

 .1/275 لبين وعمدة المفتيـن،اروضة الط ( النككم، 1)
 .1/330 ،رد المحتار عمى الدر المختار ابف عابديف، ( يينظر: 2)
 .3/143 مع تكممة السبكي والمطيعي، المجموعالنككم،  -
 .1/293عن متن اإلقناع،  كشاف القناع البيكتي،  -
، 489-488فقو القضايا الطبية المعاصرة، المحمدم، عمي يكسؼ، ك ( يينظر: القره داغي، عمي محي الديف،  3)

 ـ.2008-ىػ 1429، 3لبناف، ط -البشائر اإلسبلمية، بيركتدار 
 .402أحكام الجراحة الطبية، الشنقيطي،  -
 ..نقل األعضاء من اإلنسان والحيوان عبد العزيز بف فكزاف الفكزاف. رمكقع الممتقى الفقيي، بإشراؼ الدكتك  -

 ،د. كىبػة الزحيمي جائز بشروط،
(figh.islamessage.com/NewsDetails.aspx?id=6132)  

 ـ.24/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 
فتكل رقـ  حكم المشروبات الغازية،سؤاؿ كجكاب، المشرؼ العاـ محمد صالح المنجد،  اإلسبلـ( مكقع  4)
(102749 ،)(https://islamqa.info/ar/102749)  

 ـ.2016ـ25/2قع تاريخ االستفادة مف المك 

https://islamqa.info/ar/102749
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 (3)ةيكالمال  عندكقكؿ  (2)كالظاىرية (1)باالستحالة ىك مذىب الحنفية كالقكؿ بتطيير النجاسات     
 كغيرىما. (7)( 6)كابف القٌيـ (5)كرٌجحو ابف تيمية (4)كالحنابمة 

 كمف أبرز أدلتيـ عمى ذلؾ:   
اىرة، استحالت بنفسيا كصارت خبلن كانت طخمرة إذا القياس عمى ما أجمعكا عميو مف أف ال .1

 ؛ صار ليا حكـ الطاىرات.عيف طاىرةإلى لؾ سائر النجاسات إذا انقمبت ذفك
سة معدكـ في العيف التي استحالت إلييا، فبل معنى ف المعنى الذم ألجمو كانت تمؾ العيف نجإ .2

 .(8)ة، فينتفي بانتقائيا، فالشرع رٌتب كصؼ النجاسة عمى تمؾ الحقيقلبقاء االسـ عميو

                                                 

 .328-10/326رد المحتار عمى الدر المختار، .ابف عابديف، 1/85 بدائع الصنائع،الكاساني،   -(  1)
(2  ،  .1/143المحـّمى باآلثار، ( ابف حػـز
، تحقيؽ محمد حجي، 1/188، الذخيـرةالعباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف،  أبكالقرافي،   -(  3)

الفواكو فراكم، نـ.شياب الديف ال1994، 1لبناف، ط –خبزة، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت  اب كمحمد بكيد أعر عكس
 .2/289 الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني،

 .1/319 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،.المرداكم، 1/53 المـغـني،ابف قدامػة،   -(  4)
، تحقيؽ عبد 21/478مجموع الفتاوى، ، عبد السبلـالعباس أحمد بف عبد الحميـ بف  ( ابف تيمية، تقي الديف أبك 5)

المممكة العربية  – ةالرحمف بف محمد بف قاسـ، قاـ بنشره مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة المنكر 
 ـ.1995 -ىػ 1416السعكدية، 

إعالم الموقعين عن رب عد شمس الديف ابف قيـ الجكزية، يكب بف سأبي بكر بف أد بف م( ابف قيـ الجكزية، مح 6)
 ـ.1991 -ىػ 1411لبناف،  –، تحقيؽ محمد بف عبد السبلـ إبراىيـ، دار الكتب العممية، بيركت 1/298العالمين، 

رعي الدمشقي، أبي بكر بف أىك محمد بف  :ىػ(751-691) ( ابف قيـ الجكزية7) بك عبد ا، شمس أيكب بف سعد الزُّ
ركاف اإلصبلح اإلسبلمي، كأحد كبار العمماء. مكلده ألديف، فقيو، أصكلي، مجتيد، مفسر، متكمـ، نحكم، محدث، مف ا

بؿ ينتصر لو في جميع ما  ،قكالوأمف  ككفاتو في دمشؽ، تتممذ لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية حتى كاف ال يخرج عف شيءو 
ي قمعة دمشؽ، كأىيف كعيذب بسببو، كطيؼ بو عمى جمؿو ب كتبو كنشر عممو، كسجف معو فىذٌ  يصدر عنو، كىك الذم

تيمية، ككاف حسف الخمؽ محبكبان عند الناس، أغرم بحب الكتب، فجمع منيا  مضركبان بالعصى، كأطمؽ بعد مكت ابف
ؽ ف رب العالميف" ك"الطر ععظيمان، ككتب بخطو الحسف شيئان كثيران. كألؼ تصانيؼ كثيرة منيا: "إعبلـ المكقعيف  عددان 

ك"الحكمة كالتعميؿ"، ك"كشؼ الغطاء عف حكـ  "الحكيمة في السياسة الشرعية" ك "شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر
ؽ: أحمد يحق، ت2/195 ،الوافي بالوفيات ،صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد ا، الصفدم كغيرىا.) سماع الغناء"

 )كحالػة،.(6/56األعــالم، )الزركمي، . ـ(2000 -ىػ1420، كتبير  ،دار إحياء التراث ،األرناؤكط كتركي مصطفى
 .(9/106 معجـم المؤلفين،

 .328-10/326رد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابديف،  .1/85 بدائع الصنائع،الكاساني،   -( 8)
ة ابن أبي زيد الفواكـو الدواني عمى رسالفراكم، أحمد بف غانـ أك غنيـ، بف سالـ بف مينا، نشياب الديف ال -

اإلنصاف في معرفة .المرداكم، 1/53 المـغـني،ابف قدامػة، -ـ.1995 -ىػ 1415، دار الفكر، 2/289 القيرواني،
 .1/319 الراجح من الخالف،

،  .1/188، الذخيـرة القرافي، -  .1/143المحـّمى باآلثار، ابف حػـز
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فإذا لـ يكف الككالجيف مأخكذان مف مصدر طاىر بأصمو أك باالستحالة لـ يجز استعمالو في       
ألغراض تجميمية غير ضركرية، كما يمكف لب في استعماؿ الككالجيف أف يككف ألف الغا قف؛الحي 

ز حقف ض الطبي، كال يظير جكااستعماؿ مكاد أخرل تقكـ بدكر الككالجيف البقرم كما سبؽ في الغر 
 غير طاىر. الككالجيف المأخكذ مف مصدر

 
حقف الككالجيف فيكمف في إمكانية نقؿ األمراض المكجكدة في البقر  كأما الضرر المترتب عف      

أك التحسس الناشئ عف حقف ىذه المادة الغريبة في جسـ اإلنساف؛ لذا ال بػيػػٌد مف التحقؽ مف 
ف عمى الجسـ باختبارىا عمى الجمد قبؿ حقنيا، أل عدـ تأثيرىاستخمصة مف البقر ك سبلمة المادة الم

 .(1): "ال ضرر كال ضرار"الضرر ال ييزاؿ بالضرر كما قاؿ 
 
، كما في إزالة التجاعيد غير اف لعبلج عيب طارئ أك إزالة تشكهقف فإف ككأما الغرض مف الحى      

في إزالة التجاعيد المعتادة التي  س أك تغيير خمؽ ا كماالمعتادة جاز ذلؾ، كأما إف كاف لمتدلي
 .(2)عمى كبار السف لـ يػجز ذلؾ تظير

 
 لجكاز استخداـ حقف الككالجيف العضكم شركطان ىي: كمف خبلؿ ما سبؽ ييبلحظ أف     

 ف يككف مأخكذان مف مصدر طاىر كالبقر المذكى.أ .1
ستخدامو ثبت تسببو في ضرر لـ يجػز ا مف الضرر؛ فإف أف يككف مأمكف العكاقب، خاليان  .2

 كجب اتخاذ اإلجراءات كاالحتياطات الطبية البلزمة. أك عمى األقؿ
 أكقف عبلج عيب طارئ أك إزالة تشكه، ال تغيير خمؽ ا أف يككف الغرض مف الح .3

 التدليس.
 
 :المواد الصناعية ثالثًا: 
فيظير  ،ير حجـ بعض األعضاءأك لتكب ،يدتيحقف إلزالة التجاعالتي ك كالسيميككف كاألرتيككؿ     

 :لسببيف لمباحثة حرمة استعماليا كذلؾ
لما يترتب عمييا مف أضرار، كتحسس الجسـ كاحتماؿ رفضيا، كاحتماؿ تحرؾ ىذه المكاد  .1

حصكؿ تشكىات غيره مف األماكف في الجسـ مما يتسبب بإلى مف مكانيا التي حقنت فيو 

                                                 

 .121 ( سبؽ تخريجو ص 1)
 .349 ية،الجراحة التجميم( صالح الفكزاف،  2)
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تكافؽ منظمة الغذاء كالدكاء األمريكية عمييا، فيي خاصة عمى ظاىر الجمد؛ كلذلؾ لـ 
 تعتبر كسائؿ غير معتمدة طبيان.

قصى األحكاؿ، ريان، بؿ ىك تحسيني أك حاجٌي في أألف استعماؿ ىذه المكاد ليس ضرك  .2
دة أقؿ، كلك ة أك دفع مفسحمريض الجسـ لمضرر مف أجؿ تحصيؿ مصكلذلؾ ال يجكز تع

إنو يكجد مف المكاد األخرل التي سبؽ ذكرىا ما  ف الردفيًرض كجكد حاجة الستعماليا لكا
 يغني عف استعماؿ ىذه المكاد الصناعية الضارة.

كبناءن عمى ما سبؽ، يمكف مبلحظة عدة شركط يجب تحققيا لمقكؿ بجكاز حقف التعبئة      
 ىي:بشكؿ عاـ، كىذه الشركط ( ز)الفيمر 
 .بأصمو أك باالستحالة صدرو طاىػرة مف مالمادة المالئػة المستخدمة مأخكذ أف تككف .1
األمناء عف الحالة المراد حقنيا بحقف التعبئة، كاختيار ف يتـ استشارة األطباء المختصيف أ .2

المادة المالئة المبلئمة ليا؛ ألف الحاالت كالمناطؽ التي ييراد حقنيا  ليست سكاء في أصؿ 
 التعاطي مع ىذه المكاد، أك اختيار المبلئـ منيا.

 الضرر مف استعماليا. د الطبيب المختص عدـأف يتأك .3
أف يككف الغرض مف استعماليا إخفاء العيكب كالتشكىات الطارئة أك إزالتيا، كليس العبث  .4

 طمب زيادة في الحسف كالجماؿ. أك التدليس أك
 

( ذات تأثير مؤقت تجنبان لمكقكع في ما يسمى "تغيير خمؽ زأف تككف حقف التعبئة )الفيمر  .5
 .كا تعالى أعمى كأعمـ (1)ما جاءت بو الفتاكل الشرعية كىذا ا".
 
 

                                                 

 (:193311( مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب، المشرؼ العاـ: محمد صالح المنجد، فتكل رقـ ) 1)
 .استعمال حقن الـ "فيمر" إلخفاء عيب يسبب لصاحبو أذى نفسياً  حكم        
        (islamqa.info/ar193311)  ـ.5/12/2015االستفادة مف المكقع  تاريخ 

 ،حكم إجراء المرأة عممية حقن الفيمر لألنفكل، مكقع إسبلـ كيب، مركز الفت -
 ( 282343فتكل رقـ ) 

(fatwa.islamweb.net/Fatwa/indx.php?page=showFatwa&Option=FatwaId&Id-282343) . 
ـ5/12/2015 مف المكقع تاريخ االستفادة  

شبيمي أستاذ الفقو لمشيخ الدكتكر يكسؼ ال حكم حقن الوجو إلخفاء التجاعيد (You Tube)كما يينظر عمى  -
   (https://www.youtupe.com/watch?v=ZMdYEgUHmAw) ،المقارف بالمعيد العالي لمقضاء

 ـ.5/12/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع 

https://www.youtupe.com/watch?v=ZMdYEgUHmAw
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 :ثالثال حثالمب

 حقـن إذابـة الدىـون
 كيتضمف ىذا المبحث مطمبيف:

 المطمب األول: حقن إذابة الدىون من منظور طبّي:
كىثير الحديث في السنكات القميمة الماضية حكؿ نكع مف الحقف التجميمية أال كىي "حقف إذابة      

لدىكف"؛ لذلؾ كاف ال بيػدَّ مف بياف ىذه النازلة مف منظكر طبٌي لمتعرؼ عمى ىذه الحقف كالمكاد ا
الفٌعالة التي يتـ استخداميا فييا، كطريقة عمميا كمدل تأثيرىا كفعاليتيا كمعرفة مضاعفاتيا كآثارىا 

 .انبيةالج
ة الدىكف الزائدة مف الجسـ، حقف إذابة الدىكف أك )الميزكثيرابي(: ىي طريقة مف طرؽ إزال     

 حيث تيحقف مباشرة في الطبقة الدىنية المكجكدة تحت الجمد مما يؤدم إلى إذابة الدىكف تدريجيان.
كمادة دم أككسي ككالت  (Phosphatidylcholine)كتعػٌد مادة فكسفاتيدايؿ ككليف      

(Deoxycholate) سي ككالت مادة مكجكدة فمادة دم أكك ،أىـ المكاد الفٌعالة في ىذه الحقف
طبيعيان في العصارة الصفراكية التي تفرز مف المرارة في جسـ اإلنساف بشكؿ طبيعي، كىي 
المسؤكلة عف ىضـ الدىكف في الجياز اليضمي في األمعاء، كلذلؾ استخدميا العمماء عمى شكؿ 

 حقف لتقكـ بإذابة الدىكف بشكؿ تدريجي.
 
مادة مشتقة مف فكؿ الصكيا كتعمؿ عمى إفراز كتنشيط  أما مادة فكسفاتيدايؿ ككليف فيي   

حيث تقـك ىذه األنزيمات بإذابة الدىكف المكجكدة تحت  (Lipases)األنزيمات الياضمة لمدىكف 
عف طريؽ الدـ إلى الكبد  معينةالجمد كتحكيميا إلى أحماض دىنية، يتـ  نقميا بكاسطة بركتينات 

ـٌ إلى األمعاء ليتـ التخمص منيا ف الذم يتخمص منيا تدريجيان كيصرفيا ي العصارة الصفراكية كمف ث
 .(1)عف طريؽ الجياز البكلي

                                                 

 م، استشارم الجمدية كالميزر كزراعة الشعر،، مكقع البركفيسكر خالد بف محمد الغامدحقن إذابة الدىون - ( 1)
  dralghamdi.net)الدىكف/  -إذابة-)/حقف

 .ـ27/1/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 
( 13212، "صحتؾ" الممحؽ بجريدة الشرؽ األكسط ، العدد )حقن إذابة الدىون، فاعميتيا ومضاعفاتيا -

 .ـ. )النسخة اإللكتركنية(30/1/2015الصادر يـك الجمعة 
تاريخ االستفادة مف aawsat.com/home/article/2772961) كمضاعفاتيا/-فاعميتيا-الدىكف-إذابة-)حقف

 = ـ.27/1/2016المكقع 
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كقبؿ البدء بالحقف يتـ تحديد المنطقة المراد عبلجيا ككضع كريـ التخدير المكضعي لمدة      

دقيقة لتخفيؼ اإلحساس بكخز اإلبرة، بعد ذلؾ يتـ تنظيؼ المنطقة ككضع  45-30تتراكح بيف 
إلزالة الميكركبات الخارجية كالتي تككف عادة عمى سطح الجمد كذلؾ لمنع حدكث طبٌي  معقـ

التيابات داخمية بسبب دخكؿ البكتيريا مع فتحات اإلبرة، كمف ثـ يتـ الحقف بمكاد مخصصة إلزالة 
 الدىكف.

 
األكعية، كقد كاف استخداـ الميزكثيرابي في البداية لعبلج بعض الحاالت الخاصة مثؿ أمراض      

 كمف أشير استعماالت الميزكثيرابي أك حقف إزالة الدىكف ما يأتي:
صابات الرياضة كاألمراض  يستعمؿ في عبلج حاالت السميكليت، .1 كاألكعية الدمكية كا 

المعدية كأمراض الركماتيـز كتحسيف الدكرة الدمكية، كلكف سرعاف ما بدأ األطباء بعد ذلؾ 
 احي التجميمية المختمفة.باستخداـ الميزكثيرابي في النك 

 إزالة أم تجمع دىني في الجسـ كال سيما الصغيرة كالمتكسطة الحجـ مثؿ منطقة الكجو .2
 .(Double Chin))الخدكد(، كالرقبة أك ما يسمى بالذقف المزدكج 

إزالة الدىكف في الثنيات المكجكدة في الخصر كاألرداؼ كالذراعيف كالظير كالفخذيف  .3
 رجاؿ.كمنطقة الصدر عند ال

 إزالة تجمعات الدىكف التي لـ يتـ الخمص منيا بعد عمميات شفط الدىكف. .4
 
 
 
 

                                                                                                                                               

ـ، كبعد ذلؾ التاريخ انتشر 1952كقد تـ اكتشاؼ ىذه التقنية عف طريؽ طبيب فرنسي يدعى مايكؿ بستكر عاـ =
لى أكثر إالجنكبية كدكؿ العالـ حتى كصؿ مستخدمييا مف األطباء  استخداـ األطباء ليذه التقنية في أكركبا كأمريكا

ألؼ طبيب، إال أف استخداميا في أمريكا الشمالية بقي محدكدان لعدـ مكافقة ىيئة الغذاء كالدكاء األمريكية  15مف 
يرابي ىك البديؿ عمى المكاد المستخدمة فييا مع مبلحظة أف الجمعية األمريكية لمجراحة التجميمية أكدت أف الميزكث

" لمدكتكر عبد ا صالح المسعكد، استشارم طب كجراحة الحـقن التجميميةمقاؿ بعنكاف ".)اآلمف لعممية شفط الدىكف
الجمد كالميزر، عضك الجمعية األكركبية لؤلمراض الجمدية كالتناسمية، عمى مكقعو اإللكتركني بشرتي دكت كـك 

(bashrate.com/1502) ـ27/1/2016مف المكقع  تاريخ االستفادة). 
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باإلضافة إلى عبلج سقكط الشعر كالصمع، كعبلج الندبات، كتحسيف مظير كنكعية الجمد  .5
عادة نضارة الكجو  .(1)كتقميؿ التجاعيد كا 

طقة المراد عبلجيا إلذابة كيختمؼ نكع المادة المستخدمة كتراكيزىا كعمؽ الحقف باختبلؼ المن   
ممـ( بينما يتـ حقنيا في  6 -4الدىكف، فمثبلن: منطقة الكجو كالرقبة يتـ حقنيا عمى عمؽ قميؿ )

 ممـ(.12-8منطقة البطف كالخصر عمى  عمؽ أكثر)
ككغيرىا مف الحقف التجميمية تحتاج حقف إذابة الدىكف )الميزكثيرابي( إلى عدد مف الجمسات       

كؿ جمستيف أسبكع عمى األقؿ كيعتمد عدد الجمسات عمى كثافة الدىكف في المنطقة يفصؿ بيف 
 .(2)المعالجة

سنة  75ك  18كيمكف استخداـ الميزكثيرابي لؤلشخاص البالغيف الذيف تتراكح أعمارىـ بيف       
 كالذيف يتمتعكف بصحة عامة جيدة، كيمنع استخدامو في الحاالت اآلتية:

 ألـ المرضعة.المرأة الحامؿ أك ا .1
 األشخاص المصابيف بداء السكرم المرتبط باألنسكليف. .2
 األشخاص الذيف لدييـ تاريخ شخصي باإلصابة بالسرطاف. .3

                                                 
مكقع البركفيسكر خالد بف محمد الغامدم، استشارم الجمدية كالميزر كزراعة الشعر،  حقن إذابة الدىون،  -( (1

  dralghamdi.net)الدىكف/ -إذابة-)/حقف
 .ـ27/1/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

( 13212يدة الشرؽ األكسط ، العدد )، "صحتؾ" الممحؽ بجر حقن إذابة الدىون، فاعميتيا ومضاعفاتيا -
 .ـ )النسخة اإللكتركنية(30/1/2015الصادر يـك الجمعة 

تاريخ االستفادة مف  aawsat.com/home/article/2772961)كمضاعفاتيا/–فاعميتيا-الدىكف-إذابة-)حقف 
 ـ.27/1/2016المكقع 

استشارم الجمدية كالميزر كزراعة الشعر،  ، مكقع البركفيسكر خالد بف محمد الغامدم،حقن إذابة الدىون -(  2)
  dralghamdi.net)الدىكف/ -إذابة-)/حقف

 .ـ27/1/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 
( 13212، "صحتؾ" الممحؽ بجريدة الشرؽ األكسط ، العدد )حقن إذابة الدىون، فاعميتيا ومضاعفاتيا -

 .ـ )النسخة اإللكتركنية(30/1/2015الصادر يـك الجمعة 
تاريخ االستفادة مف  aawsat.com/home/article/2772961)كمضاعفاتيا/–فاعميتيا-الدىكف-إذابة-قف)ح

 ـ.27/1/2016المكقع 
" لمدكتكر عبد ا صالح المسعكد، استشارم طب كجراحة الجمد كالميزر، الحـقن التجميميةمقاؿ بعنكاف " -

مكقعو اإللكتركني بشرتي دكت ككـ عضك الجمعية األكركبية لؤلمراض الجمدية كالتناسمية، عمى 
(bashrate.com/1502)  ـ.27/1/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 
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األشخاص الذيف لدييـ تاريخ مرضي باإلصابة بالجمطات الدمكية أك األمراض المرتبطة  .4
 بالدـ.

 األشخاص الذيف يتناكلكف أدكية مسيمة لمدـ. .5
 لكف مجمكعة مف أدكية القمب.األشخاص الذيف يتناك  .6
 األشخاص الذيف لدييـ تاريخ مرضي بأمراض القمب. .7
 .(1)األشخاص الذيف يعانكف مف السكتة الدماغية .8
ككغيره مف العبلجات، فإف لمميزكثيرابي العديد مف المضاعفات كاآلثار الجانبية التي يجب      

 التنكيو إلييا كالتحذير مف احتماؿ حصكليا، منيا:
 اس باأللـ عند كخز اإلبر.اإلحس .1
 التكـر كاالنتفاخ في مكاضع دخكؿ اإلبر قد يستمر ليكميف عمى األكثر. .2
الكدمات كذلؾ نتيجة جرح بعض األكعية الدمكية في المنطقة المعالجة، كتظير عمى شكؿ  .3

 احمرار كازرقاؽ في الجمد.
متأخرة كعادة ما التفاعبلت التحسسية: كىذه قد تككف عاجمة كفكرية أك تحدث في مرحمة  .4

تنتج كردة فعؿ تحسسي لبعض المكاد أك األدكية المستخدمة في العبلج، كقد تظير عمى 
 شكؿ طفح جمدم جزئي أك عاـ.

العدكل كااللتيابات الميكركبية، كىذه أكثر المضاعفات حصكالن، كلعٌؿ السبب يعكد إلى  .5
 سكء إجراءات التعقيـ.

 
 

                                                 
، د. حجاب سعكد العجمي، رئيس قسـ األمراض الجمدية كالتناسمية ماذا تعرف عن الميزوثيرابيقاؿ بعنكاف: ( م( 1

.  –الككيت  –بمستشفى األمير   مكقع طبيب دكت كـك
(www.tbeeb.net/a-1272.httm)  

 ـ.30/1/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 
الشعر،  ، مكقع البركفيسكر خالد بف محمد الغامدم، استشارم الجمدية كالميزر كزراعةحقن إذابة الدىون -

  dralghamdi.net)الدىكف/ -إذابة-)/حقف
 .ـ30/1/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

http://www.tbeeb.net/a-1272.httm
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يا استخداـ مكاد فيإال في حاالت استثنائية يتـ  تضرر الكبد كىذا احتماؿ نادر الحدكث .6
 .(1)ضارة جدان 

  
كال يزاؿ الجدؿ قائمان حكؿ حقف إذابة الدىكف المعركفة بالميزكثيرابي سكاءن العبلجية أك      

في األكساط الطبية كبيف عامة الناس، كىناؾ العديد  بيا التجميمية رغـ االىتماـ العممي كاإلعبلمي
كالتجارب العممية المطمكبة إلزالة الغمكض الذم يكتنؼ جكانب مختمفة لمميزكثيرابي مف الدراسات 

 أىميا إثبات فعاليتو ككفاءتو كتحديد احتماالت ارتباطو بأم مخاطر صحية.
 

 المطمب الثاني: حقن إذابــة الدىــون من منظور شرعّي:
 

 باحثة لـ تجد بعد البحث العميؽف النظران لحداثة ىذه الحقف المستخدمة في إذابة الدىكف، فإ     
 فتكل تفصيمية عف حكـ ىذه الحقف ألم مف الفقياء كالعمماء المعاصريف.

السابؽ، ترل الباحثة عدـ جكاز استخداـ حقف  إذابة طبٌي كعميو فإنو مف خبلؿ العرض ال    
 الدىكف )الميزكثيرابي( كذلؾ لعدة أسباب:

لـ تكافؽ  (FDA) الػ فإدارة الغذاء كالدكاء األمريكية لككنيا كسيمة طبية غير معتمدة عمميان  .1
عمى أم نكع مف العقاقير كالمكاد المستخدمة في ىذه الحقف، كقد جاء في قرار مجمع الفقو 
اإلسبلمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي: "يجكز تقميؿ الكزف )التنحيؼ( بالكسائؿ 

إذا كاف الكزف يشكؿ حالة مرضية كلـ تكف  العممية المعتمدة كمنيا الجراحة )شفط الدىكف(
 .(2)ىناؾ كسيمة غير الجراحة بشرط أمف الضرر

                                                 

الشعر،  ، مكقع البركفيسكر خالد بف محمد الغامدم، استشارم الجمدية كالميزر كزراعةحقن إذابة الدىون(  1)
 .ـ30/1/2016تاريخ االستفادة مف المكقع  dralghamdi.net)الدىكف/-إذابة-)/حقف

( 13212العدد ) ، "صحتؾ" الممحؽ بجريدة الشرؽ األكسط ،حقن إذابة الدىون، فاعميتيا ومضاعفاتيا -
كمضاعفاتيا/ –فاعميتيا -الدىكف-إذابة-ـ.)النسخة اإللكتركنية()حقف30/1/2015الصادر يـك الجمعة 

(aawsat.com/home/article/2772961  ـ.30/1/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 
مدية كالتناسمية ، د. حجاب سعكد العجمي، رئيس قسـ األمراض الجماذا تعرف عن الميزوثيرابيمقاؿ بعنكاف:  -

. –الككيت  –بمستشفى األمير  مكقع طبيب دكت كـك
(www.tbeeb.net/a-1272.httm)   ـ.30/1/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

عشرة المنعقدة في ماليزيا مف التابع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي في دكرتو الثامنة  مجمع الفقو اإلسالمي الدولي(  2)
 ( بشأف الجراحة التجميمية كأحكاميا.11/18) 873ىػ، قرار رقـ 1428خرة، اآل لجماد 23-24

http://www.tbeeb.net/a-1272.httm
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كحقف إذابة الدىكف كسيمة غير معتمدة عمميان، باإلضافة إلى كجكد الكسائؿ العممية     
ف كانت جراحية  المعتمدة طبيان إلزالة الدىكف ، إال أف ضرر األخيرة كعممية شفط الدىكفكا 

 .رىا السمبية بعدفعاليتيا حتى اآلف كلـ تحصى آثا الحقف التي لـ تثبت يبقى أخؼ مف
لعدـ أمف ضررىا، فبالرغـ مف أف الجمعية األمريكية لمجراحة التجميمية، أكدت أنيا البديؿ  .2

اآلمف لمعممية المعركفة بشفط الدىكف، إال أنيا حتى اآلف لـ تثبت فعاليتيا بدراسات عممية 
ا لـ تيعرىؼ تأثيراتيا السمبية كمضاعفاتيا الجانبية، كلعمو السبب في مخبرية معترؼ بيا، كم

 عمييا. (FDA)عدـ مكافقة إدارة الغذاء كالدكاء األمريكية 
 ككشؼ العكرات كاستخداـ المخػٌدر لما ييصاحب ىذه الحقف مف ارتكاب بعض المحظكرات .3

يظير الشخص البديف  )التخذير( كلما فيو مف التدليس كالتغرير، كتغيير خمؽ ا، إذ
ـٌ استعماؿ ىذه الحقف لمجرد طمب زيادة الحسف كالجماؿ كتعديؿ  شخصان نحيفان خاصة إذا ت

 .القكاـ كليس مف أجؿ عبلج أك إزالة عيب أك تشػكه
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 حث الرابع:بالم

 الكاربوكسي ثيرابيحقن 
 كيتضمف ىذا المبحث مطمبيف:

 من منظور طـبّي:المطمب األول: الكاربوكسي ثيرابي  
مف الحقف التجميمية التي ظيرت مؤخران كالتي القت ركاجان كبيران في مجاؿ الطب التجميمي      

ىك إجراءه عبلجي  تجميمي  غير جراحيٍّ ييستعمؿ لحقف غاز ثاني أكسيد ك  ثيرابي،حقف الكاربككسي 
 .(1)بكاسطة إبرة دقيقة لمغاية والكربكف إما داخؿ الجمد أك تحت

المعالجة بسرعة األداء كالفعالية، كقد حاز الكاربككسي ثيرابي عمى مكافقة ىيئة  ىذهكتتميز     
 .(FDA)الغذاء كالدكاء األمريكية 

كعمى الرغـ مف أف استخداـ ىذه التقنية ييعتبر جديدان في مجاالت البشرة كالتجميؿ، إال أنيا      
ـٌ استخداميا في الث بلثينيات مف القرف الماضي بعدما الحظ األطباء أف كتقنية تعتبر قديمة، إذ ت

ة بغاز ثاني أكسيد الكربكف يمرضى األكعية الدمكية يتحسنكف عند االستحماـ بالمياه المعدنية الغن
كمف ثـ تـ االستفادة مف ىذا الغاز في معالجة أمراض قصكر الساؽ الكعائية ثـ شاع استخداميا 

متحدة األمريكية في مجاالت األكعية الدمكية، كحديثان فػٌكر الباحثكف في أكركبا كالبرازيؿ كالكاليات ال
في االستفادة مف ىذه التقنية لمعالجة مشاكؿ البشرة التي قد تستفيد مف تأثيرات ثاني أكسيد الكربكف 

 المفيدة ليا.
ػقف تحت الجمد فإنو ي      ذا ما حي نتشر كغاز ثاني أكسيد الكربكف غاز عديـ المكف كالرائحة كا 

بسرعة حكؿ األكعية الدمكية فيقكـ بتكسيعيا مما يؤدم إلى زيادة تدفؽ الدـ الصحي المشبع 
بتكسير الخبليا الدىنية،  ان مباشر  ان باألكسجيف إلى المنطقة المعالجة، باإلضافة إلى ذلؾ فإف لو تأثير 

زالة التجاعيد الدقيق ة عف طريؽ زيادة كيساعد أيضان عمى تحسيف مطاطية الجمد كزيادة نضارتو كا 
 .(2)تدفؽ الدـ كتحفيز إنتاج الككالجيف كاأليكبلستيف في منطقة األدمػة

                                                 

 .ـ6/2/2016بتاريخ  ( د. رياض مشعؿ خبلؿ مقابمة معو 1)
مؼ رئيس لمدكتكر ىشاـ خ الكاربوكسي ثيرابي )تقنية العالج بحقن غاز ثاني أكسيد الكربون(،مقاؿ بعنكاف:  ( (2

-تقنية-ثيرابي-قسـ الجمدية التجميمية كالعبلج بالميزر، مكقع مجمع عيادات المكج التخصصية، )الكاربككسي
 ـ.2/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع      almawj.net)غ/-حقف-العبلج

 ، مكقع ليالينا الكاربوكسي ثيرابي ثورة جديدة ألنثى أكثر جماالً مقاؿ بعنكاف:  -
  www.layalina.com/content)جماالن/-أكثر-ألنثى-جديدة-ثكرة-ثيرابي-ي)الكاربككس

 ـ.2/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

http://www.layalina.com/content
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 كىناؾ عػػدة استعماالت لمكاربككسي ثيرابي، منيا:     

 عبلج الياالت السكداء تحت العيف. .1
 عبلج تشققات الجمد الناتجة عف الحمؿ أك السمنة أك غير ذلؾ. .2
 الذقف، دىكف البطف، كانتفاخات تحت العيف. دىكف تحت إزالة الدىكف المكضعية: .3
 تعد معالجة تكميمية بعد شفط الدىكف. .4
المساعدة في عبلج القركح المصاحبة لمقصكر في األكعية الدمكية مثؿ قرحة السكرم  .5

 كالدكالي، كذلؾ بتحسيف الدكرة الدمكية كتدفؽ الدـ في منطقة القرح المحمؿ باألكسجيف.
 ة.عبلج داء الصدفية كالثعمب .6
 عبلج السميكليت. .7
 إزالة تجاعيد ما حكؿ الفـ كالعينيف. .8
 .(1)إعطاء النضارة لمكجو كتحسيف مممسو .9

 
 3كتختمؼ عدد الجمسات البلزمة لمعبلج باختبلؼ نكع المعالجة فقد تمتد ىذه الجمسات مف      

كداء جمسة يفصؿ بيف كؿ جمستيف أسبكعاف عمى األقؿ، فمثبلن عبلج الياالت الس 20جمسات إلى
تحت العيف يحتاج تقريبان إلى ست جمسات، في حيف أف معالجة تشققات الجمد الناتجة عف زيادة 

 الكزف كالحمؿ تحتاج مف عشرة إلى عشريف جمسة بمعدؿ جمسةو كاحدةو أسبكعيان.
 
كتتـ المعالجة بخطكات سيمة كبسيطة حيث يتـ تعقيـ المنطقة المراد معالجتيا بالكحكؿ، ثـ يتـ      
ديد األماكف المستيدفة بالحقف بدقة، كبعدىا يتـ استخداـ مخدر مكضعي في حاؿ كانت المنطقة تح

المراد عبلجيا كبيرة كتحتاج إلى عدد كبير مف الحقف، كتستعمؿ إبرة رفيعة كدقيقة حيث يتـ إدخاليا 
غاز يغادر في الجمد أك تحت الجمد كمف ثـ يتـ تحديد كمية الغاز المراد حقنو، كبعد زكاؿ أثر ال

                                                 
بقمـ أسماء مصطفى خبلؿ مقابمة مع الدكتكرة عيػبل جبلؿ الكاربوكسي ثيرابي فوائده وأضراره مقاؿ بعنكاف:   -( (1
لديف استشارم طب الجمد التجميمي كالميزر، جريدة اليـك السابع، الخميس ا

  (www.youm7.com/story/0000/0/0/-1988385).2015/مارس/21
 ـ. 2/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

، عبد ا صالح المسعكد، استشارم طب كجراحة الجمد كالميزر لمدكتكر الحقن التجميميةمقاؿ بعنكاف:  -
  (bashrate.com/?p=1502)مكقع بشرتي دكت كـك 

 ـ.2/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-1988385
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المريض العيادة كيينصح بتجنب التعرض لمجك البارد أك الماء البارد لمدة أربع ساعات بعد 
 المعالجة.

 كأما بالنسبة لآلثار الجانبية فيي أقؿ مف أف تذكر، كتتضمف:    
 ألمػان معتدالن في مكضع الحقف. .1
 .(1)كدمات بسيطة في الجمد .2

 شرعّي:نظور المطمب الثاني: الكاربوكسي ثيرابي من م
لمكاربككسي ثيرابي ترل الباحثة أف الحكـ الشرعي لو ينبني عمى الغرض طبٌي بعد العرض ال     

مشيف،  تشكهو ك  عيبو ج مشكمةو طبيةو، أك بغرض إزالة مف استخدامو، فإف كاف استخدامو بغرض عبل
 جاز استخدامو ضمف الضكابط الشرعية.

يادةو في الحسف كالجماؿ كالحصكؿ عمى صكرة أجمؿ كأما إف كاف استخدامو بغرض طمب ز       
 لعدة أسباب: ؛كشكؿ أفضؿ، لـ يجز استخدامو

 أنو قد يندرج تحت تغيير خمؽ ا المحٌرـ شرعان بالقرآف كالسنة. .1
أف ىذه التقنية ال تتـ غالبان إال بفعؿ بعض المحظكرات، مثؿ التخدير، كالتعقيـ بالكحكؿ  .2

مـك أف ىذه األفعاؿ محٌرمة شرعان في األصؿ، كلكنيا تيباح عند ككشؼ العكرة أحيانان، كالمع
كجكد ضركرة ميمحة كالعبلج مثبلن، كلكف فعمو في ىذه الحالة لـ يأذف بو الشرع لفقداف 

 .-كا أعمى كأعمـ –األسباب المكجبة المرخصة كاإلذف 

                                                 

لمدكتكر ىشاـ خمؼ  الكاربوكسي ثيرابي )تقنية العالج بحقن غاز ثاني أكسيد الكربون(،مقاؿ بعنكاف:   -(  1)
-تقنية-ثيرابي-تجميمية كالعبلج بالميزر، مكقع مجمع عيادات المكج التخصصية، )الكاربككسيرئيس قسـ الجمدية ال

  almawj.net)غ/-حقف-العبلج
 ـ.2/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع     

 ، مكقع ليالينا الكاربوكسي ثيرابي ثورة جديدة ألنثى أكثر جماالً مقاؿ بعنكاف:  -
  www.layalina.com/content)جماالن/-أكثر-نثىأل-جديدة-ثكرة-ثيرابي-)الكاربككسي

 ـ.2/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 
بقمـ أسماء مصطفى خبلؿ مقابمة مع الدكتكرة عيػبل جبلؿ الديف الكاربوكسي ثيرابي فوائده وأضراره مقاؿ بعنكاف:  -

 .2015/مارس/21مي كالميزر، جريدة اليـك السابع، الخميساستشارم طب الجمد التجمي
(www.youm7.com/story/0000/0/0/-1988385)  ـ. 2/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

مكقع ،رم طب كجراحة الجمد كالميزرلمدكتكر عبد ا صالح المسعكد، استشا الحقن التجميميةمقاؿ بعنكاف:  -
  (bashrate.com/?p=1502)بشرتي دكت كـك 

 ـ.2/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

http://www.layalina.com/content
http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-1988385
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 :خامسال حثالمب

 (PRP) الغنية بالصفائح الدموية حـقـن الـبـالزما
 ضمف ىذا المبحث مطمبيف:كيت

 ( من منـظور طبـّي:PRP) الغنية بالصفائح الدموية المطمب األول: حقن البالزمـا
 

قفزة ىائمة في مجاؿ التجميؿ  (PRP)تعتبر تقنية حقف الببلزما الغنية بالصفائح الدمكية      
مستكل العالـ:  كعبلج مشاكؿ البشرة كالشعر، كباتت تستحكذ عمى اىتماـ كثير مف األطباء عمى

فيي مف أحدث الطرؽ التي تكصؿ إلييا العمـ في عبلج العديد مف األمراض الجمدية، فما المقصكد 
؟ كما ىي طريقة تحضيرىا؟ كما مجاالت استخداميا؟ كماىي ميزاتيا كآثارىا (PRP)بحقف الببلزما 

 ة؟الجانبي
 
اختصاران  (Platelet Rich Plasma)إف تقنية العبلج بالببلزما الغنية بالصفائح الدمكية      

(PRP)  ىي عممية تجديد الخبليا كما تنتجو مف عناصر حيكية ضركريػة لحيكية الجمد مثؿ
الككالجيف كىك البركتيف الذم تتككف منو معظـ الطبقة الثانية مف الجمد ليجعؿ مف البشرة أكثر 

نا يظير دكر الككالجيف في نضارة حيكية  كشبابان كيأتي دكر الككالجيف في تماسؾ كقكة الجمد، كى
كجماؿ كحيكية الجػمد. كلذلؾ عندما تظير عبلمات الشيخكخػة عمى الكجو كالرقبة كاأليدم كأجزاء 

 .(1)أخرل مف الجمد بسبب التقدـ في العمر يفقد الشخص العديد مف الككالجيف
    

فيز انقساـ الخبليا الجذعية فحقف الببلزما ىي حقف غنية بالصفائح الدمكية تقكـ بدكرىا بتح     
 المسؤكلة عف تجديد الخبليا التالفة، كبدكرىا يينتج الككالجيف الذاتي لمجسـ 

كتػيػجدد األنسجػة كتيػقمؿ عكارض الشيخكخة بالجسـ كما تزيد مف الدكرة الدمكية التي تقكـ بتغذية 
 .(2)البشرة بما تحتاجو مف مكاد الزمة لنضارة البشرة

الببلزما أيضان بتحفيز الخبليا الجذعية في فركة الرأس فتعمؿ عمى تجديد الخبليا  كتقكـ حقف     
المسؤكلة عف تكليد الشعرة مف جذكرىا، باإلضافة إلى نمك شعر جديد في المناطؽ التي ليس بيا 

 شعر بعكامؿ كراثية أك ىرمكنية.
                                                 

 ـ.6/2/2016 ( د. رياض مشعؿ، خبلؿ مقابمة شخصية معو 1)
 لمدكتكر رامي العناني عمى مكقعو اإللكتركني: (PRP)حقن البالزما ( مقاؿ بعنكاف  2)

  )www.drramyalanany.com/ar/service/الببلزما-حقف-PrP-الشعر-تساقط-جكعبل-البشرة-لنضارة
 ـ.4/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

http://www.drramyalanany.com/ar/service/
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ة النضارة كالشباب ألم مكاف تيحقف كلٌما كانت الببلزما غنية بالخبليا الجذعية فإنو بإمكانيا إعاد   
 فيو، كيبرز استخداميا في الطب في اآلتي:

 عبلج تآكؿ المفاصؿ. .1
 مساعدة التػئاـ الجركح. .2
 نمك األعصاب المصابة. .3

 أما استخداميا في الطب التجميمي فيبرز في أنيا:
 تيحقف في فركة الرأس لعبلج تساقط الشعر. .1
عطاء تيحقف في الجمد مف أجؿ التخمص مف التج .2 اعيد الخفيفة ككذلؾ الخطكط التعبيرية الدقيقة، كا 

طبللة مميزة.  البشرة  نضارة كا 
 تيستخدـ في عبلج الياالت السكداء. .3
% مقارنة بامتصاص 15تيحقف مع الدىكف الذاتية حيث تمنع امتصاصيا كال يمتص منيا سكل  .4

المحقكنة، كتيطيؿ مدة بقائيا  أكثر لمدىكف ان % لمدىكف المحقكنة بدكف ببلزما، فتعطي بذلؾ تماسك40
 بصكرة كبيرة، كىذا مف أحدث استخدامات الببلزما.

 .(1)تخفؼ آثار الندبات الناجمة عف حب الشباب .5
كطريقة تحضير ىذه الحقف بسيطة إذ تبدأ بسحب كمية بسيطة مف دـ المريض، ككضعو في      

ابيب التي تحتكم عمى عينات الدـ أنابيب معدة خصيصان، بطريقة عممية كمدركسة، ثـ يتـ كضع األن
المسحكب في جياز خاص لفصؿ كريات الببلزما الغنية بالصفائح الدمكية عف كرات الدـ الحمراء، 

 إبرةكالممفت لمنظر أف الببلزما تحتفظ بالخبليا الجذعية فييا، يقـك الطبيب بعد ذلؾ بسحب الببلزما ب
الذم ينقؿ الخبليا الجذعية مف حالة السبات  األساس سيـك كالتي تعتبر المحٌفزكمزجيا مع مادة الكال

إلى الحالة النشطة، تقـك الخبليا الجذعية بعد ذلؾ بإفراز محفزات النمك كالترميـ كغيرىا مف األنزيمات 
البناءة كالمفيدة التي تستطيع إعادة الشباب، عػندئذ يقـك الطبيب بحقف الببلزما المنشطة في الجمد عف 

 .(2)ة جدان بطريقة الميزكثيرابيطريؽ إبرة صغير 

                                                 

 ـ. 6/2/2016بتاريخ  ( د. رياض مشعؿ خبلؿ مقابمة شخصية معو 1)
 مدكتكر رامي العناني عمى مكقعو اإللكتركني:ل (PRP)حقن البالزما  ( مقاؿ بعنكاف 2)
 /www.drramyalanany.com/ar/service)الببلزما-حقف-PrP-الشعر-تساقط-كعبلج-البشرة-لنضارة -

 ـ. 4/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 
اني استشارم جراحة التجميؿ، دكتكراة في الجراحة العامة كالتجميؿ )جامعة القاىرة( مع الدكتكر رامي العن لقاء تمفزيوني -

محمقة عمى الػ لكيمكف الرجكع  برنامج الدكتورعضك األكاديمية األمريكية  لجراحة التجميؿ، عمى قناة القاىرة كالناس في 
(You Tube) (https.//www.youtube.com/watch?v.00Jur13c2HI)  

 ـ.10/2/2016ستفادة مف المكقع تاريخ اال

http://www.drramyalanany.com/ar/service/
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كتعتبر ىذه الحقف آمنة فبل يكجد ليا آثار جانبية خطيرة ألنيا تعتمد عمى حقف مكاد ذاتية مف     
نفس المريض كبالتالي ال يكجد أم مخاكؼ مف انتقاؿ أم عدكل لممريض، كلكف بعد إجراء الحقف 

 ساعة.( 24-12يحدث انتفاخ بسيط في الكجو ال يدـك أكثر مف )
 (4-3ؿ بيف كؿ جمسة كاألخرل مف )جمسات  متتالية  يفص 3كيحتاج المريض إلى        
( جمسات بفاصؿ أسبكعيف 6-4سابيع، أما بالنسبة لحاالت تساقط الشعر فيحتاج المريض مف )أ

بيف كؿ جمستيف، ىذا كقد يختمؼ العبلج كعدد الجمسات مف حالة ألخرل، كتظير النتائج خبلؿ 
 .(1)إلى ثبلثة أسابيع مف الجمسة كىك الكقت البلـز لتحفيز نمك الككالجيفأسبكعيف 

 من منـظور شرعّي: (PRP)الغنية بالصفائح الدموية  المطمب الثاني: حقـن البالزما
مرض، أك إف حقف الببلزما إف كانت إلزالة عيب ال يزكؿ إال بذلؾ، أك إلزالة التجاعيد بسبب       

بسبب كبر السف كالشيخكخة، فبل بأس إف سمـ مف ضرر عمى  ليسك  لعبلج حركؽ كنحك ذلؾ،
البدف أك غشو لخاطب أك تكشؼ أماـ األجانب، أما إف كاف لطمب مزيد مف الحسف كالجماؿ أك 
إلزالة تجاعيد الشيخكخة ككبر السف فبل يحؿ ذلؾ لما فيو مف تغيير خمؽ ا تعالى ببل مكجب، 

 .(2)عمماء المعاصريفىذا ما أفتى بو بعض الفقياء كال
                                                 

 لمدكتكر رامي العناني عمى مكقعو اإللكتركني: (PRP)حقن البالزما ( مقاؿ بعنكاف  1)
  /www.drramyalanany.com/ar/service)الببلزما-حقف-prp-الشعر-تساقط-كعبلج-البشرة-لنضارة -

 .ـ6/2/2016بتاريخ  د. رياض مشعؿ خبلؿ مقابمة شخصية معو ـ.4/2/2016االستفادة مف المكقع تاريخ 
مع الدكتكر رامي العناني استشارم جراحة التجميؿ، دكتكراة في الجراحة العامة كالتجميؿ )جامعة  لقاء تمفزيوني -

الناس في برنامج الدكتكر كيمكف الرجكع القاىرة( عضك األكاديمية األمريكية  لجراحة التجميؿ، عمى قناة القاىرة ك 
  (https.//www.youtube.com/watch?v.00Jur13c2HI) (You Tube)إلى الحمقة عمى 

 ـ.10/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 
مكقع أنا زىرة، د. ماىر األجدب استشارم مشارؾ  "لجمالك ما ال تعرفينو عن حقن البالزما"مقاؿ بعنكاف:  -

 .يؿ في عيادات ككزماتيؾ بمركز النخبة الطبي بمدينة الرياضبجراحة التجم
-www.anazahra.com/beauty/skin/photo)الببلزما/ -حقف-عف-تعرفينو-ال-ما-)لجمالؾ -

131665/1  
 ـ.10/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

 الفتكل لمدكتكر نايؼ بف أحمد الحمد مكقع ىدل اإلسبلـ ( ينظر  2)
تاريخ االستفادة مف المكقع  -islamhudaa.com/i/2)تأخذ-التي-الببلزما-حقف-حكـ-يبيف-)/الحمد

 ـ. 10/2/2016
لؤلستاذ  الوجو ىل يجوز سحب الدم من اإلنسان وحقن البالزما بالشعر أو (YouTube)كيينظر عمى الػ  - 

  (http://www.goatube.com/watch?v=Kz3qeA1CYhO)اني.بمحمد الطبط الدكتكر سيد
 ـ.10/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

http://www.drramyalanany.com/ar/service/
http://www.anazahra.com/beauty/skin/photo-131665/1
http://www.anazahra.com/beauty/skin/photo-131665/1
http://www.goatube.com/watch?v=Kz3qeA1CYhO


 

133 

أف الحكـ الشرعي لتقنية حقف الببلزما الغنية بالصفائح الدمكية كلمتفصيؿ أكثر ترل الباحثة       
(PRP) :ينبني عمى عدة أمكر 

حكـ النقؿ الذاتي ألجزاء الجسـ المتجددة، ذلؾ أف السائؿ المحقكف )الببلزما الغنية  .1
 اإلنساف.بالصفائح الدمكية( يمكف أف تتجدد في جسـ 

 الضرر المترتب عمى الحقف الذاتي، كالمكازنة بينو كبيف فكائده. .2
 الغرض مف إجراء الحقف. .3

أما حكـ النقؿ الذاتي لما يتجدد مف الجسـ كالدـ كالدىف كالجمد كنحكه، فإنو جائز عند عامة      
المعيكدة، أك إذا كاف ذلؾ إليجاد عضك مفقكد، أك إلعادة شكمو أك كظيفتو  العمماء المعاصريف،

 .(1)كقد نٌصت قرارات المجامع الفقيية عمى ذلؾ إلصبلح عيب، أك إزالة دمامة،
 

زالة فييا حقف الببلزما ك        صبلح لعيكب الجمد، كا  إعادةه لشكؿ العضك الذم أصابتو التجاعيد، كا 
 لمدمامة التي تمحؽ الكجو كتسبب لصاحبيا األذل النفسي.

 
ب عمى الحقف الذاتي، فيك يسير كاالنتفاخ الذم يزكؿ سريعان خبلؿ أما الضرر الذم يترت      

أربع كعشريف ساعة كحدو أقصى، إذ مف أىـ مميزات تقنية حقف الببلزما الغنية بالصفائح الدمكية 
ىك سبلمتيا كأمانيا كخمكىا مف التأثيرات الجانبية، فاحتماؿ حدكث التياب أك نقؿ العدكل يكاد 

 7دـ المنقكؿ يككف مف نفس المريض كما أنو يككف بكميات قميمة ال تزيد عف يككف معدكمان ألف ال
 سـ.
 
كأما الغرض مف الحقف الذاتي فقد يككف إلزالة تجاعيد الكجو التي تظير بشكؿ غير معتاد،       

كما لك ظيرت عمى صغيرة السف، أك ظيرت عمى ىيئة غير معيكدة كلك عند كبيرة السف بسبب 
 أف: شرطبليذا الغرض  يظير لمباحثة جكاز الحقفمرض أك غيره، ك 

أف تككف المصمحة الرامية إلى العبلج ضركرية أك حاجية، كالغالب في حقف الببلزما أنو  .1
يندرج تحت المصمحة الحاجية، فإذا لـ تدع الحاجة إلى الحقف فإنو ال يجكز، كما لك كانت 

 لتضميؿ.التجاعيد بسيطة أك طبيعية أك كاف الحقف لمتدليس أك ا

                                                 

 مف ىذا البحث. 154 - 153ينظر ص (  1)
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ليذا الغرض يعتبر مف باب إزالة العيب  (PRP)كالحقف بالببلزما الغنية بالصفائح الدمكية       
كالتشٌكه الطارئ عمى الكجو، كال يعتبر مف التدليس أك تغيير خمؽ ا تعالى، ألف المراد إعادة 

مضرر النفسي الذم في ىذا الحقف إزالة ل أصميا ال تغييرىا، كما أفالخمقة غير المعيكدة إلى 
 يترتب عمى تشػٌكه الكجو بصكرة غير معتادة.

     
كقد يككف الغرض مف الحقف الظيكر بمظير أحسف خاصة لكبار السف، حيث يشيخ الجمد      

كتظير عميو التجاعيد المعتادة، كيظير لمباحثة عدـ جكاز الحقف ليذا الغرض، لمافيو مف التدليس 
معيكدة، مع ما فيو مف اإلسراؼ كالتبذير المحٌرميف، ألف الجسـ يصبح كالتضميؿ كتغيير الخمقة ال

 .-كا أعمى كأعمـ –بحاجة إلى تكرار الحقف في مدد زمنية منتظمة )كؿ ستة أشير مثبل ( 
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 الفصل الخامس:

 من نوازل زينة المرأة: التجميل بوسائل أخرى

 
 وفيو أربعة مباحث:

 : إزالة الشعر بالميزر.المبحث األول
 .من منظور طبيّ  المطمب األول: إزالة الشعر بالميزر
 .من منظور شرعيّ  المطمب الثاني: إزالة الشعر بالميزر

 
 المبحث الثاني: التقشير.

 .المطمب األول: التقشير من منظور طبيّ 
 .المطمب الثاني: التقشير من منظور شرعيّ 

 
 المبحث الثالث: تسمير البشرة.

 .مطمب األول: تسمير البشرة من منظور طبيّ ال
 .المطمب الثاني: تسمير البشرة من منظور شرعيّ 

 
 التشقير. المبحث الرابع:

 .المطمب األول: التشقير من منظور طبيّ 
 .المطمب الثاني: التشقير من منظور شرعيّ 
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 األول:  بحثالم

 إزالـة الشعر بالميـزر
 كيتضمف ىذا المبحث مطمبيف:

 :مب األول: إزالة الشعر بالميزر من منظور طبيّ المط
عبارة عف جياز ضكئي انتقائي ييشع حزمة مف الضكء تيكٌجػو إلى اليدؼ  (Laser)الميرز      

كتعالج المنطقة المصابة فقط، كاليدؼ قد يككف بصيمة شعر أك أكعية دمكية أك خبليا صبغية أك 
مختمفة كالقطع كالتمحيـ كالتدمير، كلميزر  الضكئيةتي قد تيحدثيا ىذه الحـز غيرىا، كاآلثار ال

تطبيقات كثيرة في مختمؼ المجاالت الصناعية كالعممية كالطبية، خاصة  فيما يتعمؽ بالجراحة 
عمكمان كالجراحة التجميمية عمى كجو الخصكص، كمف أشير استعماالتو في ىذا المجاؿ: استعمالو 

 .(1)في إزالة الشعر الزائد
يحت عممية إزالة الشعر بالميزر تجاريان في منتصؼ التسعينيات، كذلؾ بعد إجرائيا بشكؿ كقد أيت    

تجريبي لنحك عشريف سنة، كقد صار الميزر اليـك أسمكبان متعارفان عميو في مجاؿ الطب الجمدم بعد 
 فيا بيامف خبلؿ بيانطبٌي ، كلذلؾ ال بٌد مف بياف ىذه النازلة مف منظكر (2)أف أثبت فعاليتو

 .مخاطرىا كآثارىا الجانبية
  photothermolysis)(selectiveتدعى س إلزالة الشعر بالميزر ىك عمميةإف المبدأ األسا   

أم: الحرارة المنبعثة مف الضكء، بالتكافؽ بيف طكؿ مكجة محددة مف الضكء كمدة النبضة لمحصكؿ 
؛ حيث يتـ (3)نسجة المحيطةعمى تأثير أفضؿ عمى األنسجة المستيدفة مع تأثير ضئيؿ عمى األ

تسميط أشعة الميزر عمى المنطقة التي ييرغب بإزالة الشعر منيا، فتصيب ىذه األشعة خبليا 
الميبلنيف المكجكدة بيف طبقات الجمد كفي بيصيبلت الشعر، فتكقؼ أك تيؤخر نمك الشعر الجديد في 

 .(4)المنطقة المعرضة لؤلشعة

                                                 

 ـ.1991ستقبؿ العربي، القاىرة، دار الم ترجمة نبيؿ صبرم، ،90 ،7، الميزر ( ىارتماف، فرانسيس،1)
تاريخ    ( ar.wikipeida.orgبالميزر/-الشعر-)إزالة إزالة الشعر بالميزر،( مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة، 2)

 ـ.8/4/2015 االستفادة مف المكقع
 ( ar.wikipeida.orgبالميزر/-الشعر-)إزالة  إزالة الشعر بالميزر،مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة،  (3)

 ـ.8/4/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع    
 ( www.webteb.com/plastic-surgery treatmentبالميزر-الشعر-( مكقع كيب طب،)إزالة4)

،  ـ.8/4/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع     أمور يجب أن تعرفييا حول إزالة الشعر  10مكقع جمدية دكت كـك
 ـ.8/4/2015 ( تاريخ االستفادة مف المكقعwww.geldeya.com/2-بالميزر-الشعر-)إزالة  ،بالميزر
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ـ، مف 1997الشعر بالميرز في الكاليات المتحدة األمريكية عاـ  كقد تٌمت المكافقة عمى إزالة     
ـٌ تعريفو بأٌنو: التقميؿ لعدد الشعيرات  (FDA)ًقبؿ ىيئة الغذاء كالدكاء  لتقميؿ الشعر الدائـ، حيث ت

 .(1)في الجسـ عمى فترة طكيمة المدل مف العبلج
 
ا يقٌمؿ مف الحاجة الستخداـ كسائؿ كيتـ إجراء ىذا العبلج ألغراض تجميمية فقط، كغالبان م     

 .(2)إزالة الشعر األخرل كالعبلج بالشمع كالحبلقة كغيرىا
 
كقد أصبحت تقنية إزالة الشعر بالميزر أكثر انتشاران، ففي السنكات األخيرة بدأ الرجاؿ كالنساء      

الجسـ، سكاء  عمى حدٍّ سكاء بالتكجو لعبلجات الميزر اليادفة إلزالة الشعر مف عدة مناطؽ في
أكانت ىذه المناطؽ مرئية أـ مخفية: الصدر، الظير، الساقيف، تحت اإلبط، أعمى الفخذيف، كغيرىا 

 مف المناطؽ، كتعتمد مدل فعالية ىذه التقنية عمى عدة عكامؿ أىميا:
نكع الشعر كلكف البشرة: حيث يعمؿ الميزر بشكؿ أفضؿ مع الشعر الغامؽ الخشف، أما الشعر  .1

ألبيض كالزغبي كاألحمر كالرمادم فإف الميزر ال يؤثر فيو كال ييعطي نتائج فٌعالة؛ ألف األشقر كا
الميزر يستيدؼ أصباغ الشعر، كليس ىناؾ ما يكفي مف الصبغة في ألكاف الشعر، كقد قاؿ 
بعض العمماء إف أكثر آالت إزالة الشعر بالميزر غير متكافقة مع لكف البشرة الداكنة أك الغامقة 

عدـ كجكد ما يكفي مف التبايف بيف الصبغة في الجمد كالشعر، لذلؾ تيعػٌد البشرة الفاتحة بسبب 
كالشعر الغامؽ مزيجان مثاليان، حيث يككف العبلج بالميزر في ىذه الحالة أكثر فعالية فيعطي 

 . (3)نتائج أفضؿ
 

                                                 

 ( ar.wikibedia.org/wikiبالميزر/-الشعر-مكقع كيكيبيديا، المكسكعة الحرة، )إزالة (1)
 ـ.8/4/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع    
 (www.webteb.com/plastic-surgery treatmentبالميزر/-الشعر-(مكقع كيب طب،)إزالة2)
 ـ.8/4/2015تاريخ االستفادة مف المكقع    
 .166-165، الجراحة التجميمية( صالح الفكزاف،  3)
 ـ.24/11/2015بتاريخ خبلؿ مقابمة شخصية معو  د. رياض مشعؿ -
 ـ.6/4/2015بتاريخ ، بياء زقكت استشارم الطب التجميمي كجراحة الجمد كالميزر د. -
 الشعر بالميزر، أمور ال تعرفيا عن إزالةمكقع ثقؼ نفسؾ،  -
(htmlبالميزر-الشعر-إزالة-كحقائؽ،عف-.معمكمات(www.thaqafnafsk.com/2012/10/  

 ـ.8/4/2015تاريخ االستفادة مف المكقع      
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تيار كتكفر تقنيات كما كتعتمد مدل فعالية ىذه التقنية عمى ميارة كخبرة مشغؿ جياز الميزر كاخ .2
الميزر المختمفة، كالمستخدمة إلزالة الشعر، حيث إف استخداـ الجياز بطريقة غير صحيحة أك 
ضبطو عمى معايير ضعيفة، أك استخداـ جياز ليزر غير مناسب لنكع البشرة كالشعر كلكنيما، 

 قد يؤدم إلى فشؿ عممية إزالة الشعر كفي
 

؛ لذلؾ ال (1)ج عكسية )أم قد يزيد مف نمك الشعر(بعض الحاالت يؤدم إلى مخاطر كنتائ 
يمكف ألم شخصو استخداـ الميزر إلزالة الشعر مف الجسـ كالكجو، كقد قٌرر مجمس إدارة كالية 
فمكريدا لمطب أف استخداـ أشعة الميزر كأجيزة الميزر كأجيزة الضكء النابض المكػثٌػؼ تعتبر مف 

ألطباء، أك مساعد طبيب يعمؿ تحت إشرافو أك ممارسات الطب، كينحصر استخداميا عمى ا
؛ كعميو فإنو ييمنع منعان باتان (2)ممرض ممارس متقدـ مسٌجؿ بمكجب تصريح مف قبؿ الطبيب

جدان كألنو ميما حاكؿ المستيمؾ  ةضار  األني؛ المنزلي استخداـ أجيزة الميزر المعٌدة لبلستخداـ
 اءة الطبيب في استخدامو.قراءة النشرات الخاصة بيا فمف يككف عمى قدر كف

 
كعممية إزالة الشعر الغير مرغكب فيو تعتبر عممية عبلجية مرحمية فيي تعتمد عمى عدد مف     

الجمسات، كالفترة بيف كؿ جمسػة كأخرل تمتد ألسابيع، كيمكف الكصكؿ إلى النتائج المرغكبة بعد 
نتائج ليست دائمة بمعنى أف جمسات عبلج قد تستمر ألشير عدة، كلكف ال بٌد مف معرفة أف ال

 دة اإلزالة بالميرز لنفس المنطقةالشخص سيضطر إلعا
 .(3)مف كقت آلخر في المستقبؿ

                                                 

 إزالة الشعر بالميزر،مكقع ككيبيديا المكسكعة الحرة،  -( 1)
 (ar.wikipeida.orgبالميزر/-الشعر-إزالة)       
 ـ.8/4/2015دة مف المكقع تاريخ االستفا        

 ،مكقع كيب طب، إزالة الشعر بالميزر -
 ( www.webteb.com/plastic-surgery treatmentبالميزر/ -الشعر-)إزالة       

 ـ.8/4/2015تاريخ االستفادة مف المكقع        
 ـ.24/11/2016( د. رياض مشعؿ خبلؿ لقاء شخصي معو بتاريخ  2)
-  ،  ،ور يجب أن تعرفييا حول إزالة الشعر بالميزرأم 10مكقع جمدية دكت كـك

 (www.geldeya.com/2-بالميزر-الشعر-)إزالة 
 ـ.8/4/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع

 ـ.24/11/2016( د. رياض مشعؿ خبلؿ لقاء شخصي معو بتاريخ  3)
 .165 الجراحة التجميمية،صالح الفكزاف،  -



 

139 

كقبؿ البدء بعممية إزالة الشعر ييفٌضؿ دىف المناطؽ التي ييراد إزالة الشعر منيا بالمخدر      
 (1)الجمد بشكؿ أفضؿالمكضعي خاصة في األماكف الحساسة، ليساعد في اختراؽ الميزر لطبقات 

ثـ يقـك الطبيب بتمرير جياز الميزر عمى سطح الجمد في المنطقة المطمكبة فيصيب شعاع الميزر 
الجمد كىك عادة ما ييسٌبب بعض الضيؽ أك األلـ، حتى مع استخداـ مرىـ التخدير المكضعي، 

عف شعاع الميزر إلى كيخترؽ الشعاع خمية الشعر ليصيب خمية الميبلنيف، كتؤدم الحرارة الناتجة 
 .(2)تمؼ البصيبلت

 
كتعتبر تقنية إزالة الشعر بالميرز عبلجان فعاالن اللتياب جريبات الذقف الكاذب كاسمو الشائع     

 . (3))الشعر الذم ينمك لمداخؿ(
 
بعد العبلج بالميزر، منيا: الحكة كاالحمرار، كالتكـر  اآلثار الجانبية الطبيعيةقد تحدث بعض ك     

المنطقة المعالجة، كنادران ما تستمر ىذه اآلثار أكثر مف ثبلثة أياـ، كلعٌؿ التغير في صبغة  حكؿ
 الجمد ىي أكثر ىذه اآلثار شيكعان.

األلـ أمره متكقع خبلؿ فترة العبلج، كلكف كريمات التخدير متكفرة في معظـ العيادات، كىناؾ ك     
 .كصفة طبيةكريمات تخدير ميتاحة دكف الحاجة إلى 

كما ييمكف استخداـ الثمج كالماء البارد عمى المنطقة الميعالجة بالميزر، إذ إف تبريدىا يؤدم إلى     
 .(4)تخفيؼ اآلثار الجانبية بشكؿ أسرع

 
                                                 

 الة الشعر بالميزر.أمور ال تعرفيا عن إز ( مكقع ثقؼ نفسؾ،  1)
- (htmlبالميزر -إزالة الشعر-كحقائؽ، عف-.معمكمات(www.thaqafnafsk.com/2012/10/ 

 ـ.8/4/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع
( تاريخ www.webteb.com/plastic-surgery treatmentبالميزر/ -الشعر-( مكقع كيب طب، )إزالة 2)

 ـ.8/4/2015 االستفادة مف المكقع
 ،إزالة الشعر بالميزر( مكقع ككيبيديا المكسكعة الحرة،  3)

 (ar.wikipeida.orgبالميزر/-الشعر-)إزالة    
 ـ.10/4/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع     
 أمور ال تعرفيا عن إزالة الشعر بالميزر.( مكقع ثقؼ نفسؾ،  4)

    (htmlبالميزر -إزالة الشعر-كحقائؽ، عف-.معمكمات(www.thaqafnafsk.com/2012/10/  
 ـ.8/4/2015تاريخ االستفادة مف المكقع     

 (www.webteb.com/plastic-surgery treatmentبالميزر/ -الشعر-مكقع كيب طب، )إزالة -
 ـ.8/4/2015 ستفادة مف المكقعتاريخ اال      

http://www.thaqafnafsk.com/2012/10/
http://www.thaqafnafsk.com/2012/10/
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ىذه بعض اآلثار الجانبية الطبيعية، كلكف ىناؾ آثار جانبية غير مرغكب فييا يمكف كصفيا     
 بالخطيرة منيا:

، كالفرط يككف قصكر يككف بظيكر بقع بيضاء المكفي التصبغ )فالحدكث قصكرو أك فرطو ف .1
 بظيكر بقع بينية المكف(.

حدكث حركؽ في الجمد، كتحدث ىذه المخاطر نتيجة اختيار نكع الميزر غير المناسب لنكع  .2
 البشرة كلكف الجمد.

 حٌب الشباب المتيٌيج )ظيكر فقاعات أك بثكر عمى الجمد(. .3
 .تكٌرـ حكؿ بيصيبلت الشعر .4
 تشٌكؿ قشكر )تقشير الجمد( أك إصابات جمدية أخرل. .5
 

 كىناؾ بعض اآلثار الجانبية النادرة مثؿ:    
 التقرحات. .1
 الندكب. .2
 .(1)تغير في نسيج الجمد .3

 

 شرعّي:: إزالة الشعر بالميزر من منظور نيالثا المطمب
 

يد مف األسئمة الفقيية بعد انتشار استخداـ الميزر إلزالة الشعر مف بدف اإلنساف، ظيرت العد     
 أىميا: ما حكـ استخداـ الميزر إلزالة شعر الكجو كالجسـ عند المرأة؟

 كقبؿ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ ال بٌد مف معرفة عدة أمكر ىامة:
 
 

                                                 

( تاريخ ar.wikipeida.orgبالميزر/-الشعر-إزالةإزالة الشعر بالميزر،)( مكقع ككيبيديا المكسكعة الحرة، 1)
 ـ.8/4/2015 االستفادة مف المكقع

 ـ.8/4/2015تاريخ االستفادة مف المكقع  ،إزالة الشعر بالميزرمكقع كيب طب،  -
 (www.webteb.com/plastic-surgery treatmentبالميزر/ -الشعر-)إزالة

مكقع مكسكعة الممؾ عبد ا بف عبد العزيز العربية لممحتكل الصحي، العمميات التجميمية غير الجراحية  -
(htmLالشعر-إزالة-الجراحية غير-التجميمية-العمميات236666-4-الجراحية/-غير-التجميمية-.العمميات-

ـ. كقد بٌيف الدكتكر 8/4/2014 تاريخ االستفادة مف المكقع www.kaahe.org/health/ar/23666)-بالميزر
 رياض مشعؿ كالدكتكر بياء زقكت أف ىذه األعراض تحدث نتيجة خطأ طبي فقط.

http://www.kaahe.org/health/ar/23666
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 : (1): أف شعر اإلنساف ينقسـ شرعان مف حيث الحكـ إلى ثبلثة أقساـاألمر األول
 

يـ أخذه: فيذا ال يجكز قٌص )تخفيؼ( أك إزالة شيءو منو : ما نٌص الشارع عمى تحر القسم األول
كذلؾ لكركد الدليؿ  ؛حراـ فنمص الحاجبلممرأة كالرجؿ عمى السكاء،  شعر الحاجبكذلؾ مثؿ 

 –رضي ا عنو  –الشرعي عمى حرمتو، كىك ما كرد في الصحيحيف كغيرىما عف ابف مسعكد 
ات ًلمحيسف مرفكعان : " لعف ا الكاشمات كالمستكشمات،  كالنامصات كالمتنٌمصات، كالميتفمجِّ

الميغٌيرات خمؽ ا "
(2). 

 :(3)إال أنو يجكز األخذ مف شعر الحاجبيف في حالتيف     
صبح مشٌكىان األكلى: إذا خرج عف حدِّ الخمقة المعتادة، كأف طاؿ حتى أصبح يقع في العيب أك أ

كز لممرأة أف تيزيؿ منو ما خرج عف حٌد الًخمقة في خمقة النساء، فإنو يج ليس ىذا ما ىكلمكجو ك 
نما ىك مف باب إعادة الًخمقة إلى أصميا.  المعتادة كليس في ىذا تغييره لخمؽ ا لمحسف كا 

الثانية: إذا كاف لضركرة العبلج الذم ال يتـ إال باألخذ منو، كأف يزداد طكؿ شعرات الحاجب 
 ث الحساسية كاأللـ لمعيف كالتأثير عمى البصر.كتككف نازلةن باتجاه العيف فتتسبب في إحدا

: ما نص الشارع عمى طمب أخذه، كىذا ييزاؿ أك ييؤخذ منو بقدر ما كرد الشارع بو القسم الثاني
: "خمسه مف الفطرة: الًختاف، كاالستحداد، كتقميـ األظافر،  كشعر اإلبط كالعانة. كدليؿ ذلؾ قكلو 

 .(4)كنتؼ اإلبط، كقصُّ الشارب"

                                                 

 .94 زينة المرأة المسممة،( عبد ا الفكزاف،  1)
 ىو الشعر الذي يجوز إزالتو، والشعر الذي ال يجوز إزالتو؟ ما مكقع ممتقى أىؿ الحديث،  -

(www.ahlalthadeeth.com/rb/showthread.php?t=187822) تاريخ االستفادة مف المكقع 
 ـ.8/4/2015
ما ىو الشعر الذي يجوز إزالتو، والشعر الذي ال ح المنجد، مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب، بإشراؼ محمد صال -

 ـ.8/4/2015 تاريخ االستفادة مف المكقع  (islamq.info/ar/9037)( 9037فتكل رقـ )يجوز إزالتو؟ 
 (، باب تحريـ فعؿ الكاصمة كالمستكصمة، حديث رقـ3/1678) صحـيحـو( ركاه مسمـ في  2)

     (120-2125.) 
 (20494، فتكل رقـ )حكم األخذ من الحاجبين الكثيفينكيب، مركز الفتكل، ( مكقع إسبلـ  3)

(fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&option=fatwa&Id=20494  تاريخ
 ـ.8/4/2015 االستفادة مف المكقع

(، 1/221) حوصحي(، كمسمـ في 5889( باب قص الشارب، حديث رقـ )7/160) صحيحـو( ركاه البخارم في 4)
حمؽ العانة، سيمِّيى استحدادان الستعماؿ الحديدة  (، كاالستحداد: ىك257باب خصاؿ الفطرة( حديث رقـ ) – 16)

الذم حكالي فرج المرأة. )مسمـ،  كىي المكسى، كالمراد بالعانة: الشعر الذم فكؽ ذكر الرجؿ كحكاليو، ككذلؾ الشعر
 باقي(.شرح محمد فؤاد عبد ال ،1/221، صحيح مسمم

http://www.ahlalthadeeth.com/rb/showthread.php?t=187822
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: ما سكت الشارع عنو: فيذا لـ يأت نص بإبقائو أك إزالتو، فيك عفك، لعمكـ قكلو  قسم الثالث:ال
 . (1)"كما سكت عنو فيك عفك"

ف شاء أبقاه، كذلؾ مثؿ شعر الصدر كالظير  فيذا يرجع األمر فيو إلى اختيار العبد إف شاء أزالو كا 
 كاليديف كالساقيف.

 
 لشعر الوجو:األمر الثاني: حكم إزالة المرأة 

اختمؼ العمماء في حكـ إزالة المرأة لشعر كجييا، كيرجع سبب ذلؾ إلى اختبلفيـ في معنى     
 النمص الميحٌرـ، ىؿ ىك نتؼ شعر الكجو مطمقان، أـ يقتصر عمى نتؼ شعر الحاجبيف؟

أف النمص إلى  (4)، كالحنابمة(3)، كالمالكية في أحد القكليف(2)فذىب جميكر الفقياء مف الحنفية    
 المحٌرـ ىك نتؼ  الشعر مف الكجو.

إلى أف النمص المحٌرـ ىك نتؼ شعر الحاجبيف  (6)في القكؿ الثاني كالشافعية (5)كذىب المالكية    
 لترقيقيما بقصد الحسف كالجماؿ.

ما ذىب إليو المالكية في القكؿ الثاني كالشافعية فالنمص المحٌرـ المقصكد في  والراجح       
إنما ىك نتؼ الحكاجب كترقيقيما حتى يصيرا كالقكس أك اليبلؿ بقصد زيادة الحسف  الحديث

                                                 

المستدرك (، كالحاكـ في 3800(، باب ما لـ ييذكر تحريمو، حديث رقـ )3/354) سـنـنـو( ركاه أبك داكد في 1)
(، كقاؿ عنو: "ىذا حديث صحيح اإلسناد كلـ 7113( باب كتاب األطعمة، حديث رقـ)4/128) ،عمى الصحيحين

 ييخٌرجاه"، ككافقو الذىبي.
ـ ىك نتؼ الشعر مف الكجو لمتبرج كالتزٌيف لؤلجانب، أك إذا فعمتو المرأة ببل ( يرل الحنفية أف النمص المحرٌ 2)

 رد المحتار عمى الدر المختار،ضركرة كال حاجة. )ابف عابديف، محمد بف أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف، 
 ـ(.1992 -ىػ 1412، 2لبناف، ط –، دار الفكر، بيركت 6/373
 ، بدكف معمكمات طباعة. 293القوانين الفقيية، بف أحمد بف محمد بف عبد ا، ( ابف جزم، أبك القاسـ محمد 3)
، تحقيؽ زياد 161-160أحكـام النساء، ، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد( ابف الجكزم، جماؿ الديف 4)

 ـ.1996 -ىػػ 1416، 3لبناف، ط –حمداف، دار الفكر، بيركت 
 .2/314 كـو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني،الفوا( شياب الديف النفراكم، 5)
 حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني،العدكم، أبك الحسف عمي بف أحمد بف مكـر الصعيدم،  -
 ـ.1994 -ىػ 1414لبناف،  –، تحقيؽ محمد البقاعي، دار الفكر، بيركت 2/459
، المكتبة الثقافية، بيركت 689رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الثـمر الداني شرح اآلبي، صالح بف عبد السميع،  -
 لبناف. –
، 3/141)مع تكممة السبكي كالمطيعي(، المجموع شرح الميـّذب( النككم، أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ، 6)

 دار الفكر.
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كيحـر ذلؾ لما فيو مف تغيير لخمؽ ( 1)كالجماؿ، كبذلؾ أخذت المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء
أبي ا تعالى، كلما فيو مف التشبو بالكافرات كلما فيو مف التدليس كييؤٌيد ذلؾ ما جاء في سنف 

. كبناء عمى ما سبؽ فإنو يجكز (3)، حيث قاؿ: "كالنامصة: التي تنقش الحاجب حتى تيًرٌقو"(2)داكد
لممرأة أف تزيؿ الشعر النابت في كجييا عدا الحاجبيف،  ألف األصؿ في ًخمقة المراة أال ينبت 

فتاكل شرعية في  الشعر في كجييا، فإذا نبت فميا أف تزيمو كا تعالى أعمى كأعمـ، كقد كردت عدة
 .(4)المكضكع تبيف جكاز إزالتو

 
 األمر الثالث: حكم إزالة الشعر عن باقي جسم المرأة.

بما أف باقي أجزاء الجسـ لـ يرد نص بتحريـ إزالة الشعر عنيا، كما لـ يرد نص بكجكب      
العديد مف  إزالتو، فقد كاف حكميا حكـ المسككت عنو، فمف شاء أبقاه كمف شاء أزالو، كقد كردت

 . (5)الفتاكل الشرعية التي تيجػيز ذلؾ

                                                 

، فتكل رقـ 17/131 ولى،المجموعة األ  –فتاوى المجنة الدائمة ( المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء، 1)
(19068.) 

ىك سميماف بف األشعث بف شداد بف عمرك، األزدم أبك داكد، السجستاني.  ىػ( :275 - 202أبك داكد )  (2)
ركل  اإلماـ، العمـ، الحافظ، المحدث، الفقيو، إماـ األئمة في الحديث. أحد أصحاب كتب الحديث الٌستة المشيكرة.

انة، كطائفة. قاؿ ك ع ي ككثيريف غيرىـ، كركل عنو: الترمذم، كابنو أبك بكر، كأبكعف أحمد كيحيى كابف المدين
إبراىيـ الحربي عنو: أًليفى ألبي داكد الحديث، كما أليف لداكد الحديد. كقاؿ ابف حباف: أبك داكد أحد أئمة الدنيا فقينا 

تقاننا. جمع كصٌنؼ كدافع عف السنف. لو  ا كا  مصنفات عديدة منيا السنف كىك أحد الكتب كعممنا كحفظنا كنسكنا ككرعن
 "البعثك"، "الزىدك" ،"المراسيؿ"حديث. كلو:  500,000حديث، انتخبيا مف بيف  4800الستة، جمع فيو 
 (.3/122 األعالم، ) الزر كمي،، (204_13/203، سير أعالم النبالءكغيرىا.)الذىبي، 

 .4/78 سـنن أبي داود،( أبػك داكد، 3)
  ما حكم إزالة شعر الوجو؟أىؿ الحديث،  ( مكقع ممتقى4)

(www.ahlalhadeeth.com/vb/showthread.php?t=173353)  تاريخ االستفادة مف
 ـ.10/4/2015المكقع

 (120461رقـ )فتكل  حكم إزالة شعر وجو المرأة بالخيط ونحوه،مكقع إسبلـ كيب،  -
(fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=fatwaId&=120461)  تاريخ

 ـ.10/4/2015االستفادة مف المكقع
  حكم إزالة شعر الجسم.( 13247( مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب، محمد صالح المنجد، فتكل رقـ )5)

      (islamqa.info/ar/13247)  ـ.10/4/2015 ة مف المكقعتاريخ االستفاد 
  حكم حمق شعر الصدر والفخذ.  (1926مكقع إسبلـ كيب، مركز الفتكل، فتكل رقـ ) -

(fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Otion=fatwaId&long=A&Id=192
 ـ.10/4/2015تاريخ االستفادة مف المكقع (6

http://www.ahlalhadeeth.com/vb/showthread.php?t=173353
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 األمر الرابع: حكم إزالة المرأة لشعر الوجو والجسم عند غيرىا من النساء:
 
لٌما تقٌرر جكاز إزالة المرأة لشعر كجييا كسائر بدنيا عدا الحاجبيف، كاف األكلى أف تتكلى ذلؾ      

عمى إزالتو كاحتاجت إلى غيرىا فبل مانع مف االستعانة  األمر المرأةي نفسييا، فإف لـ تكف ليا قيدرة
 بأخت ليا تتكلى ذلؾ األمر عنيا، كلكف بشرط أال تٌطمع أختيا عمى حدكد عكرتيا؛ كعميو:

فإنو إذا كاف الشعر المراد إزالتو في األماكف التي يجكز أف تكشؼ عنيا المرأة أماـ غيرىا مف  -
بأس أف تستعيف بأخت ليا مف  النساء أك بطبيبة إلزالة ىذا النساء كالساقيف كالذراعيف، فإنو ال 

 الشعر.
 
كأما إذا كاف الشعر في األماكف التي ال يجكز أف تكشؼ عنيا المرأة أماـ غيرىا مف النساء  -

فإنو ال يجكز ليا أف تستعيف بأحد مف النساء في إزالتو، فإزالة الشعر ليس مف باب الدكاء الذم 
نما ىك مف باب تحسيف الخمقة، كباب تحسيف الخمقة ليس مف  يجكز معو كشؼ العكرة، كا 

 .(1)الدكاء
كبعد تكضيح ىذه األمكر كتكضيح آلية إزالة الشعر بالميزر، كبياف مخاطرىا كآثارىا الجانبية،      

فإنو ييبلحظ أف األصؿ في حكـ إزالة الشعر بالميزر ىك أنو كحكـ إزالتو بأم كسيمة أخرل، كىك 
ا عدا الحاجبيف، كلكف بشرط أاٌل ييسٌبب الميزر الضرر لممرأة، كأال يككف فيو كشؼ الجكاز فيم

 .(2)لمعكرات كبيذا جاءت الفتاكل الشرعية

                                                 

 (27737، فتكل رقـ )عانة المرأة بأخرى إلزالة الشعر غير المرغوبحكم استالفتكل،  ( مكقع إسبلـ كيب، مركز 1)
(fatwa.islamweb.net/fatww/indiex.php?page=showfatwa&Option=fatwaId&Id=27737) 

 ـ.10/4/2015تاريخ االستفادة مف المكقع
 (14876فتكل رقـ ) حكم إزالة شعر الوجو بالميرز،( يينظر : مكقع إسبلـ كيب، مركز الفتكل،  2)

(fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=fatwaId&Id=15876) 
 ـ.10/4/2015تاريخ االستفادة مف المكقع

فتكل رقـ  ما حكم إزالة المرأة الشعر بالميزر؟المممكة األردنية الياشمية،  –مكقع دار اإلفتاء، دائرة اإلفتاء العاـ  -
(781.)(aliftaa.jo/Question.asqx?QustionaId=781#.Vesm&fmsVwU)  

 ـ.10/4/2015تاريخ االستفادة مف المكقع
فتكل  حكم إزالة شعر العانة بالميزر عمى يد طبببة،مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب، بإشراؼ محمد صالح المنجد،  -

  ـ.10/4/2015تاريخ االستفادة مف المكقع (islamqa.info/or/ar/95891)(.95891رقـ )
خالد بف عبد ا  حكم كشف العورة أمام الدكتورة إلزالة الشعر بالميزر، (youtube)نظر عمى الػ كما كيي  -

  (www.youtube.com/watch?v]QqYuFZ1rGCK)المصمح،
 ـ.10/4/2015تاريخ االستفادة مف المكقع

http://www.youtube.com/watch?v%5dQqYuFZ1rGCK
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 كترل الباحثة جكاز إزالة الشعر بالميزر كلكف ضمف الضكابط اآلتية:     
 يف ذكم الخبرة.تصخملمتكقع باختيار األطباء الأال يترتب عميو ضرر، كيمكف تجنب الضرر ا أكالن:

 ثانيان: أف يككف إجراؤه عند طبيبة مسممة مختصة كثقة.
ثالثان: أال يككف فيو ىدر لؤلكقات، فإزالة الشعر بالميزر يحتاج إلى عددو مف الجمسات، ككؿ جمسة 

 ،(1)قد تستمر أكثر مف ساعة، فمماذا تيضٌيع المرأة كقتيا الثميف في أمر يمكف أف تػيػػػػػنجزه بكقت أقؿ
ثـ تستغؿ كقتيا في طاعة ا فتكسب بذلؾ دينيا كآخرتيا، خاصة كأنيا ستيسأؿ عف كقتيا كعمرىا 

 فيما أفنتو.
فيو ضياع لؤلمكاؿ، فالماؿ أمانة في يد صاحبو عميو أف يحافظ عميو كأف يينفقو فيما يككف رابعان: أال 

، (2)دكالر 5000مفة ىذا األمر إلى أمر ا بو كال ييضيعو في الكماليات كالرفاىيات، إذ قد تصؿ تك
كىذا مبمغ ال ييستياف بو، فيجب عمى المرأة أف تتؽ ا في نفسيا كماليا ككقتيا، فتنفقيما في طاعة 

 .أعمى كأعمـ كىك المكفؽكا تعالى صرفيما في كجكه الخير أفضؿ ليا ا كمرضاتو كت
 
 

                                                 

ؿ البديمة عنو، كالحبلقة كالحبلكة كغيرىا مف الكسائؿ التي اعتادتيا النساء في إزالة خاصة مع كجكد الكسائ  (1)
ف كانت نتائجيا ال تستمر لفترة طكيمة كإزالتو بالميزر، كلكف ىذه ًخمقة ا عز كجٌؿ، كلعٌؿ في ذلؾ  الشعر، كا 

لتو، ككذلؾ المرأة المسممة ليا األجر حكمة، كالمسمـ لو األجر كالثكاب عند إزالة الشعر الذم حثت الشريعة عمى إزا
دخاؿ الفرح كالسركر عمى قمبو، فكاف ليا األجر  كالثكاب إذا أخمصت نيتيا  تعالى فابتغت بذلؾ إرضاء زكجيا كا 

 كالثكاب كمما أزالتو، فمماذا تضٌيع مثؿ ىذا األجر كالثكاب العظيميف؟!
(2  ،  ول إزالة الشعر بالميزر.أمور يجب أن تعرفييا ح 10( مكقع جمدية دكت كـك

 ـ.8/4/2015تاريخ االستفادة مف المكقع (www.geldeya.com/2-بالميزر-الشعر-)إزالة
 مكقع ثقؼ نفسؾ، أمكر ال تعرفيا عف إزالة الشعر بالميزر. -
(htmlبالميزر -الشعر-إزالة-كحقائؽ،عف-.معمكمات  (www.thaqafnafsk.com/2012/10/  تاريخ االستفادة

 ـ.8/4/2015مف المكقع

http://www.thaqafnafsk.com/2012/10/
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 :ثانيال حثبالم

 التقِشـير
 بيف:كيتضمف ىذا المبحث مطم

 طبّي:المطمب األول: التقشير من منظور 
 

سىحػٍػؽي الشيء عف ذىيػِّػػو أم عف صاحبو، ييقاؿ: قىػشىػرى الشيء يىٍقًشػري قػشػران  القخْشـر في المغة:      
 فانقشػر كقػشَّر تقػشيران فػتػقػٌشػر: سحا لحػاءه أك ًجػمػدىه. 

كالقشػكر: دكاء ييقشػىري بو الكجو ليصفك لكنػو
(1). 

 
، كفسَّره بعض مىف صنَّفػكا في الشريفة كقد كرد ذكر قىػٍشري الكجػو في بعض األحاديث النبكية    

حيث قاؿ في بياف معنى القاشرة: "ىي التي تقشػر كجييا  (2)غريب الحديث كمنيـ ابف الجكزم
 .(3)بالدكاء ليصفك لكنيا"

 حيث قاؿ: (4)ككذلؾ ابف األثير    
                                                 

 مادة قىػشػىر. لسـان العـرب،ابف منظكر،  -(  1)
 مادة قشػر. العـين،الفراىيدم،  -

 ،ىػ(: ىك عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم القرشي البغدادم، أبك الفرج597 -ىػ 508) ابف الجكزم(  (2
خ كالحديث، كثير التصانيؼ، مكلده ككفاتو ببغداد، كنسبتو إلى )مشرعة الجكز( مف محاليا. عبٌلمة عصره في التاري

لو نحك ثبلثمئة مصٌنؼ، منيا: )المدىش( في المكاعظ كغرائب األخبار، ك)مناقب بغداد(، ك)نزىة األعيف النكاظر 
 األعــالم،)الزركمي،  .في عمـ الكجكد كالنظائر( في التفسير، ك)شرح مشكؿ الصحيحيف(، كغيرىا الكثير

 (.5/157، معجم المؤلفين)كحالة، ،(3/316
، تحقيؽ عبد 2/245 غريـب الحـديث،محمد، ( ابف الجكزم، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف  3)

 ـ.1985 -ىػ 1405لبناف،  –المعطي أميف القمعو جي، دار الكتب العممية، بيركت 
ىػ(: ىك مجد الديف، أبك السعادات، المبارؾ بف محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد 606- 544( ابف األثير) 4)

ػٍكًصميٌ  ٍكلػًده بجزيرة ابف عمر، نشأ بيا ثـ تحٌكؿ الكاحد الشيباني، الجػزيرٌم، ثـ المى . المحٌدث، المغكم، األصكلٌي، مى
الى المىٍكصؿ فاتصؿ بصاحبيا، فكاف مف أخصائو، كأصيب بالنقرس فبطمت حركة يديو كرجميو، كالزمو ىذا المرض 

و، كىـ ييعينكنو الى أف تكفي بإحدل قرل المكصؿ. قيؿ: إف تصانيفو كميا ألفيا في زمف مرضو، إمبلءن عمى طمبت
عمى النسػخ كالمراجعة. مف كتبػو: "النياية في غريب الحديث كاألثر"، ك"جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ"، 
ك"اإلنصاؼ في الجمع بيف الكشؼ كالكشاؼ" في التفسير، ك"الرسائؿ"مف إنشائو، ك"الشافي في شرح مسند الشافعي" 

 ،(47-16/45 سير أعالم النبالء، مؤرخ كابف األثير الكاتب.)الذىبي، في الحديث، كغيرىا. كىػك أخك ابف األثير ال
 (.8/174 معجـم المؤلفيـن،)كحالػة، ،(273-5/272 األعـالم،)الزركمي، 
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الج كجييا أك كجػو غيرىا بالغػػىػٍمرة"القاشرة: التي تيع
ليصفك لكنيا، كالمقشكرة: التي يفعؿ بيا ذلؾ،  (1)

كأنيا تىٍقشًػري أعمى الجمػد"
(2). 

كبإمعاف النظر في ىذه التفاسير كغيرىا يبلحظ أنيا قريبة جدان مف بعض عمميات التجميؿ      
 .-شاء ا إف  –المعاصرة كالتقشير الكيميائي كنحكه مما سيأتي ذكره 

 
كقد أبدع األطباء ككذلؾ النساء بابتكار كسائؿ جديدة تساعد عمى تقشير الكجو، إما باستخداـ      

كسابيا  أكراؽ نباتيػة أك مستحضرات طبيعيػة لحػؾ البشرة بيدؼ إزالة الخبليا الميتة عنيا كا 
 .(3)النضارة

ىذه، إال أف االختبلؼ يكمف في كما زاؿ الغرض نفسو مف استعماؿ التقشير في أيامنا       
التقنيات المستخدمة لتطبيقو؛ كلذلؾ كاف ال بػيػٌد مف بياف ىذه النازلة مف منظكر طبٌي مف خبلؿ 

 .كبياف آثارىا الجانبيةبياف تعريفيا كأنكاعيا 
 
بتعريفات كثيرة متقاربة ييمكف إجماليا في تعريؼ جامع مانع كىك أف طبٌي عيرِّؼ التقشير ال    
إزالة بعض طبقات الجمد إلى بكسائؿ طبيعية أكتقنية مناسبة ييدؼ طبٌي "إجراء  طبٌي:تقشير الال

 .(4)لمحصكؿ عمى بشرة جديدة"
 كتتعدد صكر التقشير كأنكاعو كفيما يمي أبرز كأشير ىذه الصكر:      
 

 الصورة األولى: التقشير بالمستحضرات الطبية:
ماؿ بعض المستحضرات الطبية )كالكريمات كالدىانات( كيككف ىذا التقشير عف طريؽ استع    

 التي تؤخذ باستشارة الطبيب المختص الذم ييقدِّر حالة الجمد كصحة المصاب بيذه التجاعيد.
 

                                                 

( الغػىػمرة: طبلء ييػتخػذ مف الكرس، كقد غمرت المرأة كجييا تغمر تغميران: أم طمت بو كجييا ليصفك لكنيا،  1)
تيـذيب األسـماء والمغات، لنكف عمى كزف، )النككم، أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ، كييػقاؿ: الغػيػمنػىة با

 لبناف(. –، دار الكتب العمميػة، بيركت 4/63
 .4/64 النياية في غريب الحديث واألثـر،( ابف األثيػر،  2)
  وبة عنيا.أنواع التقشير وأىميتيا وفوائدىا وأسئمة وأج( مكقع عالـ المرأة، مقاؿ بعنكاف  3)

(www.womenw.co/t248483.html)  ـ.27/12/2015تاريخ االستفادة مف المكقع 
، مطبكع ضمف بحكث 4/3117 ،وضوابطو( التقشير الطبي )حقيقتو( الصكاط، محمد بف عبد ا بف عابد، 4)

د بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية بعنكاف قضايا طبية معاصرة خبلؿ مؤتمر الفقو اإلسبلمي الثاني المنعق
 .ىػ1431ربيع الثاني  27-25الفترة 

http://www.womenw.co/t248483.html
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كيمكف استعماؿ ىذا النكع مف التقشير في حالة التجاعيد السطحية، كالتي تنشأ عادة في مرحمة     
 .(1)تدخؿو جراحي إلزالتياإلى ال تحتاج  مبكِّرة مف عمر اإلنساف، كىي يسيرة

كيكثر استعماؿ ىذا النكع مف ًقبؿ النساء بصكرة ممحكظة، إال أف بعض ىذه الكريمات قد تسبب 
 .(2)جفافان كحساسية لمجمد خاصة عند التعرض لمشمس

 
 الصورة الثانية: التنعيم الكريستالي:

ى ىيئة بكدرة )جزيئات مجيرية كعميقة مف ىك تقشير سطحي لمجمد بكاسطة مادة كريستالية عم    
  الكريستاؿ( يتـ فيو إزالة خبليا الجمد السطحية الميتة، لتظير البشرة بشكؿ

 .(3)متجدد تتميز بنعكمة المممس كنضارة الكجو مع حمرة بسيطة
 

كىك أحد أشير كأسرع العمميات التجميمية التي تيجرل لمكجو كقد بدأت عممية التقشير     
ـ، كانتشرت ىذه العممية بشكؿ كبير، كالقت استحساف العديد 1985تالي في إيطاليا في عاـ الكريس

مف خبراء التجميؿ حكؿ العالـ لما لو مف فكائد كبيرة كلككنو طريقة آمنة كفٌعالة إذ تعطي النتائج 
لحساسة الطبية المرجكة منيا دكف أف تيسبب آثاران جانبية، كىك مناسب لكافة أنكاع البشرة حتى ا

 .(4)منيا
 
    
 
 

                                                 

 .3/2991 عمميات تجميـل الوجـو،( الحجيبلف، 1)
 .252-251 الجـراحـة التجميميـة،( صالح الفكزاف،  2)
 .252 الجراحة التجميمية،كزاف، صالح الف .2992-3/2991 عمميات تجميل الوجـو،الحجيبلف،   -(  3)
تقنية التقشير الكريستالي ـ، مقاؿ بعنكاف 2013يكليك 1، االثنيف بتاريخ 9597مكقع صحيفة عكاظ، العدد  -

ميا الجندم، ماجستير أمراض جمدية كطب التجميؿ، تاريخ االستفادة مف  ، د.والتقشير الماسي
ـ.29/12/2015المكقع

(www.okaz.com.sa/new/issues/20130701/Con20130701616355.htm) 
 .3/2964أنواع وضوابط العمميات التجميمية، المزيني،   -  (4)
، العدد  - التقشير الكريستالي وتجميل ـ، مقاؿ بعنكاف 2009ديسمبر  27، األحد 13344مكقع صحيفة اليـك

 ، د.عمرك مصطفىالبشرة
(www.alyoum.com/article/2725418) 

 ـ.29/12/2015تاريخ االستفادة مف المكقع

http://www.alyoum.com/article/2725418
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 كتكمف فكائد التقشير الكريستالي فيما يمي:
 ييساعد في إزالة التصبغات الجمدية كخاصة السطحية منيا كالنمش كالكمؼ. .1
 يخفؼ التجاعيد كالخطكط الناعمة الناتجة عف التقدـ بالعمر. .2
 يساعد عمى تصغير المسامات كالتخمص منيا تدريجيان. .3
الشباب المتمثمة في كجكد البقع البنية الداكنة أك الندبات المشكىة يفيد في عبلج آثار حب  .4

 لمبشرة.
كال يقتصر التقشير الكريستالي عمى الكجو فقط، بؿ يمكف استخدامو لعبلج اسكداد الككع  .5

 .(1)كالركب، كما ييحسِّف خطكط الحمؿ المكجكدة عمى جمد البطف
 .(2)أسبكعيف إلى لمرضى، كقد تطكؿ المدة ( أياـ عند معظـ ا5-3كتستمر نتيجة التنعيـ )    
كيعٌد التنعيـ الكريستالي مف اإلجراءات السريعة التي يتـ إجراؤىا عند االستعداد لممناسبات     

ال تعدك احمراران مؤقتان يزكؿ خبلؿ ساعات أك يكـ عمى و كمضاعفات كحفبلت الزكاج كالتخرج.
 .(3)األكثر

 
 رة:الصورة الثالثة: التقشير بالصنف

تيجرل ىذه العممية لمتخمص مف التجعدات الدقيقة كخاصة حكؿ الفـ، ككذلؾ في عبلج       
الندبات كآثار حب الشباب، كالغرض منيا ىك إزالة األجزاء البارزة مف الجمد، أك الندبات كجعميا 

 .(4)في مستكل الجمد األممس، كيتـ ذلؾ بإزالة الطبقة السطحية مف الجػمد
العممية تحت تأثير التخدير المكضعي أك الكمي مع حقف قابضة لؤلكعية الدمكية في  كتتـ ىذه     

الكجو، كتتـ العممية باستخداـ اسطكانة  صنفرة تدكر بمحرؾ كيربائي بسرعة كبيرة، كعندما تدكر 
ىذه االسطكانة فإنيا تزيؿ الطبقة السطحية لمجمد، كلكنيا تترؾ غدد العرؽ كبصيبلت الشعر دكف 

                                                 

، العدد   -( 1) التقشير الكريستالي وتجميل ـ، مقاؿ بعنكاف 2009ديسمبر  27، األحد 13344مكقع صحيفة اليـك
تاريخ االستفادة مف  (www.alyoum.com/article/2725418)، د.عمرك مصطفى، البشرة
 ـ.29/12/2015المكقع

تقنية التقشير ـ، مقاؿ بعنكاف 2013يكليك 1، االثنيف بتاريخ 9597مكقع صحيفة عكاظ، العدد  -
، د.ميا الجندم، ماجستير أمراض جمدية كطب التجميؿ، تاريخ االستفادة مف الكريستالي والتقشير الماسي

 ـ.29/12/2015المكقع
 نشرة طبية صادرة عف مستشفى كعيادات أدمػة، الرياض. التنعيم الكريستالي،(  2)
 .252الجراحـة التجميمية، صالح الفكزاف،   -(  3)
 .3/3051 عمميات تجميل الوجـو بين الشريعة والواقع،محمػد،  -
 .3/2994 عمميات تجميل الوجـو،( الحجيبلف،  4)

http://www.alyoum.com/article/2725418
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ؿ إلييا، حيث إنيا مكجكدة في الجزء العميؽ مف الطبقة المتكسطة لمجمد، كبعد إزالة الطبقة أف تص
السطحية لمجمد فإف الطبقة المتكسطة تنمك لتكٌكف طبقة سطحية جديدة ممساء ليس بيا تعرجات أك 

 تجاعيد.
كجو يحتكم كجمد الكجو ىك أفضؿ منطقة بالجسـ إلجراء ىذه العممية ألف الجمد الذم ييغطي ال  

 .(1)عمى غدد عرقية كبصيبلت شعرية قادرة عمى النمك كتعكيض الطبقة السطحية الميزالة بالصنفرة
كيينصح المريض باستخداـ أدكية كمراىـ خاصة بالبشرة بعد العممية، كما يينصح بعدـ التعرض    

 .(2)ألشعة الشمس بعد العممية مباشرة حتى ال يتغير لكف الجػمد
ىذا النكع مف التقشير قميؿ االستخداـ بسبب ظيكر التقشير الكيميائي كالتقشير كقد صار     

 .(3)بالميزر
عشرة أياـ، إال أنيا  تككف حساسة لدرجات الحرارة إلى كتحتاج البشرة الجديدة لنمكىا مف سبعة     

نت التجاعيد صنفرة أخرل إذا كاإلى العالية أك الباردة طكاؿ السنة التي تمي الصنفرة، كقد تحتاج 
 .(4)شديدة 

كمف أبرز مضاعفاتيا ظيكر الحبكب كالندكب كالبقع البيضاء خاصة في الصنفرة العميقة مع     
 (5)إمكانية اإلصابة بااللتيابات كالحكػٌة الناشئة عف جفاؼ الجمد

 
 الصورة الرابعة: التقشير الكيميائي:

 
ءات التجميمية إلزالة التجاعيد، خاصة التي ال ييعػٌد التقشير الكيميائي أحد أىـ كأشير اإلجرا    

 .(6)تكفي فييا الكريمات، كال التنعيـ الكريستالي
   
كالمقصكد بالتقشير الكيميائي: "تطبيؽ كاحد أك أكثر مف العكامؿ المقشرة عمى الجمد؛ مما يؤدم     
 تخريب مضبكط ألجزاء مف البشرة ك/أك األدمة يتمكه تشكؿ بشرة إلى 

                                                 

، 33ة، التجميل بالجراحالصالحي، نبيؿ،  -(  1)  ـ.1995، الناصرة، دار أخبار اليـك
 .3/3049عمميات تجميل الوجـو بين الشريعة والواقع، محمد،  .254 الجراحـة التجميمية، صالح الفكزاف،  -
 .254الجراحـة التجميميـة، ( صالح الفكزاف،  2)
 ـ.6/2/2016( د. رياض مشعؿ خبلؿ مقابمة شخصية معو بتاريخ  3)
 .254الجراحـة التجميميـة، صالح الفكزاف،  .34تجميل بالجراحـة، الالصالحي،  -(  4)
 255-254الجراحـة التجميميـة، صالح الفكزاف،  .34التجميل بالجراحـة، الصالحي،  -(  5)
 .3/2994عمميات تجميل الوجـو، الحجيبلف،  -
 255-254الجراحـة التجميميـة، ( صالح الفكزاف،  6)
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 .(1)ديدتيف، ككنتيجة لذلؾ يتحسف الجمد في لكنو كبنيتو"كأدمػة ج
 
أياـ الفراعنة الذيف استخدمكا الزيكت الحيكانية كالمرمر لتحسيف إلى كترجع جذكر ىذه العممية      

الجمد مف الناحية الجمالية ثـ استخدـ األطباء اإلغريؽ كبعدىـ الركماف الحميب كعصير العنب 
شباب الجمد، كاكتشؼ أطباء الجمد االستخداـ العبلجي لمتقشير  كخبلصات الميمكف؛ إلعادة

 .(2)الكيميائي في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر
 
 (3)كييصنَّؼ التقشير الكيميائي تبعان لمستكل التأثير الذم تيحػدثو المقشرات الكيميائية في الجمد     

 ثبلثة أقساـ:إلى 
 

  القسم األول: التقشير السطحي:
كىك ألطؼ األنكاع، كيمكف تطبيقو عمى كؿ أنكاع الجمد، كيتـ باستخداـ أحماض الفكاكو       

(AHA)  مثؿ حمض الجبليككليؾ أسيد(Glycolic acid)  أك باستخداـ أحماض(BHA)  مثؿ
 .ينفذ حتى الطبات السطحية لمبشرة كىك (Salicylic acid)حمض الساليسيميؾ 

 كيساعد ىذا التقشير في:     
 عبلج الكػىػمػىؼ. .1
 عبلج حب الشباب كالتصبغات الناتجة عنو. .2
 عبلج الندبات السطحية  .3
إزالة التجاعيد الخفيفة جدان كالبقع الداكنة لتكحيد لكف كمممس البشرة، كيمكف استخدامو  .4

 لمكجو كالجسـ.
  

                                                 

، بحث عممٌي أيعػٌد لنيؿ شيادة الماجستير في األمراض الجمدية 4الكيميائي،  التقشير( سميطيف، عامر،  1)
كالزىرية، بإشراؼ الدكتكر محمكد دلكؿ، كاألستاذ المساعد الدكتكر عبد ا الخير، جامعة تشريف، كمية الطب 

 ـ.2006-2005البشرم قسـ األمراض الجمدية كالزىرية، الجميكرية العربية السكرية، 
 .4التقشير الكيميائي، يطيف، ( سم 2)
( يتألؼ الجمد مف ثبلث طبقات، ىي: الطبقة السطحية )البشرة(، كالطبقة المتكسطة )األدمة( كالطبقة السفمى  3)

)الدىنية(؛ لذلؾ فباالعتماد عمى مدل العمؽ الذم يحدثو الحامض في الجمد يتـ تقسيـ التقشير الكيميائي الى ثبلثة 
أحكام التقشير الكيميائي لمبشرة مف ناحية استخداماتو كطريقتو )حماد، حمزة عبد الكريـ، أقساـ يختمؼ كؿ منيا 

مطبكع ضمف بحكث مؤتمر الفقو اإلسبلمي الثاني المنعقد بجامعة اإلماـ محمد بف ، 4/3188في الفقو اإلسالمي،
 ىػ(.1431ربيع الثاني  27-25سعكد اإلسبلمية بعنكاف قضايا طبية معاصرة خبلؿ الفترة 
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تاد عمى نشاطو المعإلى كيمتاز ىذا النكع مف التقشير بأنو ييمكف لمعظـ مف يعممو العكدة      
الفكر؛ لسرعة تعافي الجمد، لذا فيك مناسب قبؿ المناسبات االجتماعية، كيمكف استخداـ مساحيؽ 

إلى عبلج قبمو، باإلضافة إلى التجميؿ بعد مركر ساعات قميمة مف عممو، كما أنو آمف كال يحتاج 
يمكف إجراؤه في أنو ال يقتصر إجراء ىذا النكع مف التقشير عمى العيادات كالمراكز الطبية، بؿ 

 .(1)صالكنات التجميؿ، كيباع في الصيدليات، كأثره  قصير المدل
 

  القسم الثاني: التقشير المتوسط العمق:
بتراكيز متكسطة، باإلضافة  (TCA)كتتـ ىذه العممية باستخداـ حمض الخؿ ثبلثي الكمكر      

كف بتركيز أعمى(، كقد يصؿ حمض الجبليككليؾ )كىك نفسو المستخدـ في التقشير السطحي كلإلى 
 الطبقة العميا مف األدمة.إلى ىذا التقشير 

 
 كيستخدـ ىذا النكع مف التقشير لػ: 

 عبلج بعض أمراض الجمد كالندبات المتكسطة كالكمؼ. .1
 عبلج بعض االضطرابات التصبغية )زيادة أك نقص لكف الجمد(. .2
 إزالة التجاعيد كشيخكخة الجمد المتكسطة. .3
كجػو كالجسـ، كيستغرؽ التقشير في ىذه العممية مدة أسبكع تقريبان، كيصاحب إجراء كييستعمؿ لم   

ثبلثة جمسات متفرقة، كىك مناسب إلى ذلؾ االحمرار كالشعكر ببعض األلـ، كيحتاج مف جمسة 
 .(2)لذكم البشرة السمراء، إال أنو قد يؤدم لحدكث تصبغات لدييـ إذا لـ يمتزمكا بالتعميمات الطبية

                                                 

  ما ىو التقشير الكيميائيمكقع د. رامي العناني، مقاؿ بعنكاف:  .7-6التقشير الكيميائي، سميطيف،   -(  1)
   www.drramyalanany.com/ar/service)الكيميائي/-)التقشير

 .235الجراحـة التجميميـة، لح الفكزاف، صا ـ.11/1/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 
 .4/3189أحكام التقشير الكيميائي لمبشرة في الفقو اإلسالمي،حماد،   -
طريؽ مكة، مقابؿ مدينة  –الرياض  –صادرة عف مستشفى أدمة  التقشير الكيميائي لمبشرة،نشرة طبية بعنكاف:  -

 .30التجميل بالجراحـة، الصالحي،  الممؾ فيد الطبية.
 .4/3189أحكام التقشير الكيميائي لمبشرة في الفقو اإلسالمي، حمػاد،   -(  2)
طريؽ مكة، مقابؿ مدينة  –الرياض  –صادرة عف مستشفى أدمػة  التقشير الكيميائي لمبشرة،نشرة طبية بعنكاف:  -

 .31-30التجميل بالجراحـة، الصالحي،  الممؾ فيد الطبية.
 .7-6التقشير الكيميائي، سميطيف،  .336-335الجراحـة التجميمية، صالح الفكزاف،  -
 .2013/ مارس/ 31، األحد، بتاريخ أسئمة وأجوبة –تقشير البشرة الكيميائي مكقع كيب طب،  -

المكقع:  تاريخ االستفادة مف  http://www.webteb.com/article391)كأجكبة-أسئمة-الكيميائي-البشرة-)تقشير
 ـ.11/1/2016

http://www.drramyalanany.com/ar/service
http://www.webteb.com/article391
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 الثالث: التقشير العميق:  القسم
الذم  (Vinol)كيصؿ ىذا النكع حتى الطبقة السفمية مف األدمة، كييسػتخدـ لو حمض الفينكؿ     
 أعماؽ الجمد أك حمض الخؿ ثبلثي الكمكر بتركيز أعمى.إلى ينفذ 

 كيستخدـ ىذا النكع مف التقشير لػػػػ:
الشمس، أك التدخيف، أك األدكية عبلج الجمد المصاب بالتمؼ الناتج عف التعرض ألشعة  .1

 بما فييا أدكية منع الحمؿ.
 التخفيؼ مف آثار التجاعيد العميقة. .2
 إزالػة النمش أك الكػىػمػػىؼ. .3
 معالجة تجاعيد الشفتيف. .4
     
أعماؽ الجمد، كما أف إلى رعاية خاصة لخطكرتو كنفاذه إلى كيمتاز ىذا النكع مف التقشير بحاجتو  

ة، لذلؾ يجب مراقبة الجياز الدكرم أثناء التقشير كما قد ينشأ عنو ألـ لو بعض اآلثار الخطر 
 كاحمرار لعدة أشير مع احتماؿ ظيكر ندكب.

 
كفي عممية التقشير ىذه يجب تغطية البشرة بضماد مضاد لمماء لممساعدة عمى زيادة تركيز     

رة أثناء عممية االلتئاـ، كعمؽ كتساكم التقشير، كبعد إزالة الضماد يتـ دىف الجمد لترطيب البش
 .(1)عشرة أياـإلى كتستغرؽ ىذه المرحمة بيف سبعة 

 
 كمف أبرز مضاعفات التقشير الكيميائي:

 حدكث بقع ممٌكنة عند التقشير العميؽ لذكم البشرة السمراء. .1
 احتماؿ ظيكر ندبات في البشرة المعالجة بالتقشير المتكسط كالعميؽ. .2
ة امتصاص الجسـ كميات كبيرة مف الفينكؿ في اضطراب في نبضات القمب في حال .3

 التقشير العميؽ، كما أنو ييعػد مادة سامة بالنسبة لمكبد كالكميتيف.
 .(2)حساسية البشرة لدرجات الحرارة العالية أك الباردة بعد التقشير .4

                                                 

-. )تقشير2013/ مارس/ 31األحد  بتاريخ  أسئمة وأجوبة، –تقشير البشرة الكيميائي مكقع كيب طب،   -(  1)
  http://www.webteb.com/article391)كأجكبة-أسئمة-الكيميائي-البشرة

 ـ.11/1/2016 ،تاريخ االستفادة مف المكقع
 .337الجراحـة التجميمية، صالح الفكزاف،  -
 .32 التجميل بالجراحـة،الصالحي،  -
 .3192-4/3191أحكام التقشير الكيميائي لمبشرة في الفقو اإلسالمي، ( حمػاد،  2)

http://www.webteb.com/article391
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 الصورة الخامسة: التقشير بالميزر:
 
ذه العممية بكاسطة ذبذبات أشعة ضكء ييعد التقشير بالميزر أحدث كسائؿ التقشير، كتتـ ى     

شديدة التركيز، يتـ تكجيييا نحك أنسجة الجمد التالفة، فتقكـ ىذه األشعة بإزالة الجمد التالؼ طبقة 
بعد طبقة بشكؿ دقيؽ، ليتـ بعدىا إنتاج سطح جمدم أكثر نعكمة، كتيعرؼ ىذه العممية بعدة أسماء 

التقشير بأشعة الميزر، تجديد سطح الجمد بأشعة  ة الميزر،ة الميزر، التبخير بأشعمنيا: اإلزالة بأشع
 .(1)الميزر

 
، كليزر أكسيد الكربكف، كيمتاز ىذا       كمف أشير أجيزة الميزر المستخدمة جياز ليزر األربيـك

ف كاف ال يخفييا  النكع بأنو أقؿ ألمان كأفضؿ نتيجة كأطكؿ أثران بالنسبة لتجاعيد الكجو العميقة، كا 
فيك يعتمد عمى عمر اإلنساف كالعكامؿ الكراثية كحالة الجمد، كقد تيجرل العممية بتخدير كامؿ  تمامان،

أك مكضعي، كيتـ التحضير ليا ببعض الكريمات الطبية، كيتبعيا حساسية يسيرة في الكجو، 
 .(2)كيينصح بعدـ التعرض ألشعة الشمس المباشرة

 
: السرعة كالفعالية كاألماف كعدـ اإلحساس باأللـ، إال كيتميز التقشير بالميزر بعدة مميزات منيا    

 . كقد ظيرت مؤخران طريقة جديدة لتجميؿ البشرة كشدىا بالميزر دكف تقشير.(3)أف تكمفتو عالية
 

 التقشير من منظور شرعّي: المطمب الثاني:
 إف الحكـ الشرعٌي لمتقشير ينبني عمى أمريف ال بػيػٌد مف بيانيما:

 تقشير.األكؿ: نػكع ال
 الثاني: الغرض الدافع لػو.

 

                                                 

 (Laser Skin Resarfacing)تجديد سطح الجمد بالميزر ( مكقع كيب طب،  1)
تاريخ االستفادة  https:/www.webteb.com/plastic-surgery/treatment)بالميزر/-الجمد-سطح-)تجديد

 ـ.13/1/2016مف المكقع 
 .255الجراحـة التجميمية،  صالح الفكزاف،   -(  2)
 .2995-3/2994 عمميات تجميل الوجو،الحجيبلف،  -
 .3/2964 أنواع وضوابط العمميات التجميمية، المزني،  -
 .255مية،  الجراحـة التجمي( صالح الفكزاف،  3)
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 األمر األول: نوع التقشير:
 

السابؽ التمييز بيف طبٌي يختمؼ حكـ التقشير باختبلؼ نكعو، كييمكف مف خبلؿ العرض ال    
 حالتيف مف التقشير:

 
الحالة األكلى: التقشير السطحي المؤقت الذم ال يدكـ أثره، كيعالج التشكىات اليسيرة كالتجاعيد 

، كذلؾ كالتقشير بالمستحضرات الطبية، كالكريمات كالدىانات، (1)لندبات السطحية كالكمؼ كغيرىاكا
زالة ما فيو مف آثار مشػٌكىة، كالتنعيـ  كالتقشير الكيميائي السطحي الذم ييجرل لتنظيؼ الكجو كا 

ر تيػزاؿ بو الطبقة الكريستالي الذم ال يدـك أثره عادة أكثر مف ثبلثة أك خمسة أياـ، فيذا التقشير يسي
العميا مف الجمد الميت، فتػجدد نضارة الكجو، كيزداد جمالو دكف تغيير دائـ لمبلمح كتفاصيؿ الكجو، 

التي سبؽ -كالذم يظير لمباحثة جكاز ىذا النكع مف التقشير كلكف ضمف الضكابط الشرعية لمزينة 
مكف االستدالؿ عمى ذلؾ بعدة بحيث ال يككف فيو ضرر أك إسراؼ أك كشؼ لمعكرات، كي –بيانيا 

 أدلة عقمية ىي:
. كما أف ىذه اإلجراءات (2)إف األصؿ في األشياء اإلباحة حتى يدٌؿ الدليؿ عمى التحريـ .1

، كذلؾ أف المحٌرـ مف تغيير خمؽ ا إنما فيما يككف باقيان، تعالىليست مف تغيير خمؽ ا 
ٌرـ "إحداث تغيير دائـ في ًخمقػة معيكدة" كالكشـ، كالتفميج، كقد سبؽ بياف أف التغيير المح

اءات التي . كىذه اإلجر (3)أما ما ال يبقى كالكحؿ كالحناء كنحكىما فإف النيي ال يتناكليا
 تكرارىا مف فترة ألخرل.إلى بؿ ىي قصيرة األمد، كتحتاج المرأة  ،تزيؿ التجاعيد ال تبقى

ا يدخؿ في عمكـ التداكم المشركع إف عبلج ما ييشػٌكه الجسـ مف كمؼ كندبات كما يشابيي .2
 .(4)إلزالة العيب كالتشكه، كليس لمجرد الحصكؿ عمى مزيد حسف كجماؿ

                                                 

( كىذا ما ذىب إليو ابف الجكزم كالعيني مف الفقياء السابقيف، كمف المعاصريف: عبد الكريـ زيداف، كأحمد  1)
الحجي الكردم، كمحمد عثماف شبير، كعبد الرحمف الجرعي كصالح الفكزاف، كشعباف فايد، كعصاـ العكيد، كعدناف 

أحكام صؿ الفكزاف، كعبد ا الفقيو، كعادؿ مطيرات.)حمػاد، العرعكر، كرقية بنت المحارب، كعبمة اليرش، كفي
 .255الجراحـة التجميمية، صالح الفكزاف، - (.4/3197التقشير الكيميائي لمبشرة في الفقو اإلسالمي، 

 .1/60األشباه والنظائر، السيكطي،  - .1/56األشباه والنظائـر، ابف نجيـ،   -(  2)
 .6/229 نيل األوطار،الشككاني، - .5/393 ام القـرآن،الجامع ألحك القرطبي،  -(  3)
 .338الجراحـة التجميمية، صالح الفكزاف،   -(  4)
حكم عممية التقشير ( 104920مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب، المشرؼ العاـ محمد صالح المنجد، فتكل رقـ) -

كبة، كالساؽ لعمؿ تقشير إلزالة السكاد لممرأة كشؼ منطقة الر  كالسؤاؿ: ىؿ يجكزإلزالة الكمف والسواد من الجسم، 
 ـ.15/1/2016تاريخ االستفادة مف المكقع  (https://islamqa.info/ar/104920) عند طبيبة أـ ال؟

https://islamqa.info/ar/104920
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ألنو يندرج ضمف التزيف المشركع ألجؿ الزكج، فقد يككف في جسـ المرأة أك كجييا مف  .3
التشكىات كالتجاعيد ما ينفر زكجيا عنيا، كفي إزالتيا بمثؿ ىذه المزيبلت المؤقتة التي ال 

 .(1)تترؾ أثران كاضحان تحقيؽ ألىداؼ الزكاج مف المسكف كالمكدة كالمحبة
 قاؿ ابف الجكزم بعد أف ذكر حكـ قشر الكجو: 

 .(2)"كأما األدكية التي تزيؿ الكمؼ كتحسِّف الكجو لمزكج؛ فبل أرل بيا بأسان"
أما  إف الندبات كنحكىا مما يشٌكه الجسـ فييا ضرراف: أحدىما حسٌي كاآلخر معنكٌم، .4

الًحًسٌي فيتمثؿ في األلـ كتيٌيج الجمد الذم تينتجو ىذه الندبات كالبثكر، كأما المعنكم فيتمثؿ 
في ظيكر الجسـ كخاصة الكجو في مظير مشػكه، كفي ىذا التقشير إزالة ليذيف 

 .(3)الضرريف
قياس ىذه اإلجراءات عمى تحمير الكجو مف حيث زكاؿ أثرىا بسرعة، كقد أجاز بعض  .5

. فميس مف تغيير خمؽ (4)ء التحمير؛ لككنو كسيمة تجميؿ يسرع إليو التغيير كالزكاؿالفقيا
 .(5)، كمثمو مساحيؽ الكجو الحديثة التي تستخدميا النساء عمى كجكىف لمزينةتعالىا 

 
كال بٌد مف التأكيد عمى أف جكاز ىذه اإلجراءات مقٌيد بضكابط الزينة المشركعة، كىي باإلجماؿ،     
يككف فييا ضرر أك إسراؼ أك كشؼ لما يحـر كشفو؛ ألنيا مف باب التجٌمػؿ كالزينة، فبل تككف أال 

 سببان الرتكاب ميػحػىػرَّـ.
 

طبقات الجمد المتكسطة كالعميقة، إلى الحالة الثانية: التقشير العميؽ الذم يطكؿ أثره، كيصؿ 
يككف حسب الغرض الدافع لمتقشير  كالتقشير الكيميائي المتكسط كالعميؽ، كالحكـ في ىذه الحالة

 كتفصيمو فيما يمي:
إف كاف الغرض مف استعماؿ عبلج ما يطرأ عمى الجسـ أك الكجو، بصكرة غير معتادة، بحيث  .أ 

تظير المرأة فيو بمنظر مشٌكه، كالكمؼ كالندبات، كحب الشباب كالتصبغات، كالتجاعيد التي 

                                                 

 .338الجراحـة التجميمية، ( صالح الفكزاف،  1)
 .1/432 غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب، سفاريني، ال- .160أحكام النساء، ابف الجكزم،   -(  2)
 .338الجراحـة التجميمية، ( صالح الفكزاف،  3)
 .1/127اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، المرداكم،   -(  4)
 .2/42ات، رادشرح منتيى اإل ي، تالبيك  -
، حكم التقشير في الفقو اإلسالميزاف، ( مكقع الممتقى الفقيي، بإشراؼ الدكتكر عبد العزيز بف فكزاف الفك  5)

 ـ.3/5/2013لمدكتكرة نكره أحمد مصطفى أضيؼ بتاريخ 
(figh.islammessage.com/News Details.aspx?id=4817)  ـ.1/1/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 
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غيرة السف، جاز ىذا النكع مف التقشير؛ تظير بصكرة غير معتادة كظيكرىا في كجو امرأة ص
 كذلؾ لما يمي:

زالة العيكب، كىذا جائز ألنو  .1 إف التقشير المتكسط كالعميؽ ليذا الغرض ييعػٌد مف العبلج كا 
 مف باب التداكم.

إف ظيكر الجسـ أك الكجو بمظير ميشػكه فيو ضرر حسي كمعنكم، كالتقشير المتكسط  .2
 .(1)مبلن بالقاعدة الفقيية "الضرر ييزاؿ"كالعميؽ فيو إزالة ليذا الضرر، ع

إنو يندرج تحت التزيف المشركع، خاصة تزيف المرأة لزكجيا، حيث إف بعض اآلثار التي  .3
تشكه الكجو كالندبات كعبلج  التشكىات كنحكىا ال تزكؿ إال بالتقشير المتكسط أك العميؽ، 

زالة العيكب إلى ة ؛ ألنو مف إعادة الًخمقتعالىكليس في ىذا تغيير لخمؽ ا  أصميا، كا 
 .-كما سبؽ –كالتشكىات ليس مف تغيير خمؽ ا 

 
كلكف ييشترط لجكاز ىذا النكع مف التقشير أال يككف فيو ضرر مساكو أك غالب؛ ذلؾ ألف      

الضرر ال ييزاؿ بالضرر، كقد سبؽ بياف األضرار الصعبة كاآلثار الجانبية المترتبة عمى التقشير 
ال فاألصؿ تحريـ ما فيو ضررالمتكسط كال  .(2)عميؽ، لذلؾ ال بٌد مف التأكد مف درجة األماف، كا 

 
كأما إف كاف الغرض مف التقشير تحصيؿ مزيد مف الجماؿ كتغيير ًخمقة معيكدة، دكف حاجة   .ب 

أك ضركرة معتبرة، كذلؾ كإزالة التجاعيد التي تظير في كجو المرأة الكبيرة في السف لتكىـ 
ذلؾ تجديد لكف الكجو كبشرتو لمجرد زيادة الحسف دكف كجكد عيب أك تشٌكه، بصغر سنيا، كك

 فعندئذ ييصبح التقشير ليذا الغرض محػٌرـ، كذلؾ لؤلدلة التالية:
إف التقشير يشتمؿ عمى إزالة الطبقة العميا مف الجمد، فإذا لـ يكف لو حاجة معتبرة مف إزالة  .1

الذم جاءت  تعالىمف تغيير خمؽ ا  عيب أك عبلج تشكه أك رفع ضرر فإنو قد يككف
ُرنَّ َخْلَق اللَّوِ  :تعالىالنصكص بتحريمو، كمف ذلؾ قكلو  كحديث ابف  (3) َوآلُمَرن َُّهْم فَ َليُ َغي ِّ

"لعف ا الكاشمات كالمستكشمات، كالنامصات كالمتنمصات،  -رضي ا عنو-مسعكد 
كالميتفمجات لمحسف الميغيٌرات خمؽ ا"
(4). 

 
                                                 

 .1/83األشباه والنظائر، ابف نجيـ،   -(  1)
 .1/72األشباه والنظائر، السيكطي،  -
 .3205-4/3204أحـكام التقشير الكيميائي في الفقـو اإلسالمي، ، ( حػماد 2)
 .119( سكرة النساء:  3)
 .191سبؽ تخريجو ص (  4)
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التقشير المتكسط كالعميؽ تجرل لمجرد زيادة الحسف كالجماؿ، فيحـر قياسان عمى الكصؿ  إف .2
 كالكشـ كالتفميج بجامع تغير الًخمقة طمبان لمحسف.

 
إف التقشير ليذا الغرض قد يتضمف الغش كالتدليس، كىذا محٌرـ شرعان، لما فيو مف إظيار  .3

شأ عف ذلؾ غش األزكاج مف قبؿ كجو المسٌف في صكرة الشباب أك قريب منيا. كقد ين
النساء البلتي يفعمف ذلؾ، خاصة المقببلت عمى الزكاج في عمر كبير فتفعؿ ذلؾ لتبدك 

 صغيرة السف.
إف التقشير المتكسط كالعميؽ فيو العديد مف األضرار كالمخاطر الصحية، فالتقشير  .4

كالكميتيف إذا امتصو  الكيميائي العميؽ لمكجو قد ييؤثر عمى القمب كالجياز الدكرم كالكبد
الجسـ، كما أف التقشير المتكسط كالعميؽ قد ينشأ عنيما ندبات كتصبغات تشػٌكه الجسـ كال 

 .(1)ضركرة أك حاجة لتعريض الجسـ ليذه األضرار، كقد تقرر أف الضرر يزاؿ
 
لكيميائي القكؿ بحرمة التقشير اإلى  (3)كبعض الفقياء المعاصريف (2)كقد ذىب زيف الديف المناكم   

 مطمقان، مستدليف بجممة مف األدلة منيا:
يمعف القاشرة  "ما ركم عف السيدة عائشة رضي ا عنيا أنيا قالت: "كاف رسكؿ ا  .1

 .(4)كالمقشكرة كالكاشمة كالمستكشمة كالكاصمة كالمستكصمة"

                                                 

 .341-340 الجراحة التجميمية،صالح الفكزاف، (  1)
ىك محمد عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف  :ىػ(1031 - 952) الميػناكمزيف الديف ( 2)

دم ثـ الميناكم القاىرم، زيف الديف مف كبار العمماء بالديف كالفنكف. انزكل لمبحث كالتصنيؼ، ككاف قميؿ الحدا
الطعاـ كثير السير، فمرض كضعفت أطرافو، فجعؿ كلده تاج الديف محمد يستمقي منو تآليفو. لو نحك ثمانيف 

مف كتبػو: "كنكز الحقائؽ" في الحديث،  في فييا.مصنفان منيا الكبير كالصغير كالتاـ كالناقص. عاش في القاىرة، كتك 
ك "التيسير" في شرح الجامع الصغير كقد اختصره مف شرحو الكبير، "فيض القدير"، ك "شرح الشمائؿ لمترمذم"، ك 

)الحمكم، محمد أميف بف فضؿ ا بف محب الديف بف  "الجكاىر المضيئة في اآلداب السمطانية"، كغيرىا الكثير.
األعــالم، )الزركمي، ، ، دار صابر، بيركت(2/193خالصـة األثر في أعيان القرن الحادي عشر، بي، محمد المح

 (.2/551معجم المفسرين "من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضر"، )نكييض،  ،(6/204
ير. )حمػٌاد، ( كمنيـ: عبد ا بف جبريف، كمحمد الشنقيطي، كردينة الرفاعي، كمحمد جكاد النتشة، كىاني الجب(3 

 (.3194-4/3193، في الفقو اإلسالمي أحكام التقشير
حديث رقـ ،  (43/226، مسند الصٌديقة عائشة بنت الصديؽ رضي ا عنيما، )المسند(  ركاه أحمد في  (4
 ( عف أـ نيار بنت رفاع، قالت: حدثتني آمنة بنت عبد ا، أنيا شيدت عائشة، فذكرتو.26128)

 (: "كفيو مف لـ أعرفو مف النساء".5/169) لمجمعا قاؿ الييتمي في
 .(: "كىػذا إسناد ضعيؼ"4/117)سمسمة األحاديث الضعيفة كقاؿ األلباني في     
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ُرنَّ َخْلَق اللَّوِ   :- حكاية عف إبميس - :تعالىالدخكؿ في عمكـ قكلو  .2 فالتقشير  (1) َوآلُمَرن َُّهْم فَ َليُ َغي ِّ
يشتمؿ عمى تغيير خمؽ ا، كالعبث فييا حسب األىكاء كالرغبات، إذف فالتقشير يدخؿ في المذمـك 

 .(2)شرعان 
 
: "لعف ا الكاشمات كالمستكشمات كالمتنمصات  - رضي ا عنو -ما كرد عف ابف مسعكد  .3

 . (3)حسف المغيرات خمؽ ا"كالمتفمجات لم
  وجو الداللة:

عمى تحريـ ىذه الخصاؿ؛ ألف ا عز كجؿ لعف فاعمييا، كال يجكز لعف الحديث الشريؼ يدؿ     
مػؿ ىذا المعف بتغيير الخمقة كطمب الحيسف، كىذاف المعنياف مكجكداف في التقشير؛ (4)فعؿ مباح ، كعي

 .(5)في الحسف كالجماؿ، فيندرج تحت الكعيد الشديدلمخمقة طمبا لمزيادة  ان ألف فيو تغيير 
كما استدلكا أيضان بما يترتب عمى التقشير مف تدليس كتغرير، كبما يمحؽ الجمد مف أذل  .4

 .(6)كضرر
قالت: سمعت عائشة رضي ا عنيا تقكؿ: "يا معشر النساء  (7)ما ركم عف كريمة بنت ىماـ .5

 الت: ال بأس بالخضاب، كلكٌني أكرىو ألف حبيبي إياكف كقشر الكجو، فسألتيا عف الخضاب، فق
 .(8)كاف يكره ريحو"

                                                 

 .119( سكرة النساء : 1)
 ـ.3197 – 4/3196، في الفقو اإلسالمي أحكام التقشير( حمػٌاد، 2)
 .125سبؽ تخريجو ص ( 3)
 .1/70المغــني، ( ابف قدامة، 4)
 (.11709فتكل رقـ )حكـم تقشير الوجو، ( المكقع الرسمي البف جبريف، 5)

(ibn-jebreen.com/fatwa/masal-11709-html)  
 ـ.3/1/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

مطبكع ضمف كتاب: دراسات فقيية في قضايا طبية معاصرة، أحكام جراحة التجميل، ( شبير، محمد عثماف، 6)
 ـ.2001 -ىػ 1421، 1األردف، ط – ، دار النفائس2/561
قاؿ ابف حجػر العسقبلني في تقريب التيذيب: "مقبكلػة". )ابف حجر العسقبلني أبك الفضؿ : ( كريمة بنت ىماـ7)

، 1، تحقيؽ محمد عكامو، دار الرشيد، سكريا، ط1/752، تقريب التيذيبأحمد بف عمي بف محمد بف أحمد، 
 ـ(.1986 -ىػ 1406

(، مسند الصٌديقة عائشة بنت الصديؽ رضي ا عنيما، حديث رقـ 42/493) مسندهي ( ركاه أحمد ف8)
(25760.) 

(: "ىذا إسناد ضعيؼ، رجالو ثػقات غير كريمة ىذه، فمـ يكثقيا 4/117) الضعيفةقاؿ األلباني _ رحمو ا _ في 
 : "مقبكلة". "التقريب"أحد، كقد ركل عنيا جماعة، كقاؿ الحافظ في 
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 الثالث: حثالمب

 تسمير البشرة
 كيتضمف ىذا المبحث مطمبيف:

 طبّي:المطمب األول: تسمير البشرة من منظور 
 
ك حماـ التاف أك البركنزاج  أك اـ الشمس الصناعي أك السكالريكـ أأك حم تسمير البشرة     

(sunbed)  أك(taning bed) تخدـ  لمحصكؿ عمى كميا ميسميات لكسيمة حديثة أصبحت تس
في الكقت الحالي، كالذم لـ يعد  ىكس الفتيات الجميؿ، الذم أصبح البشرة ذات المكف البركنزم

مف خبلؿ طبٌي دراسة ىذه النازلة مف منظكر  ال بػيػدَّ مف عمى النجكـ كالمشاىير، لذلؾ كاف حكػران 
 ف فكائدىا كمخاطرىا.كبيا بيانيا

 
ـ  دىػف جميع التعرض المباشر ألشعة الشمس ىي الطريقة التقميدية الشائعة لمتسمير، إذ يتإف      

االستمقاء تحت أشعة الشمس لتكتسب البشرة المكف الجسـ بكريمات الكقاية مف الشمس كمف ثـ 
سابيع ة التي قػد تستمر لعػدة أبشر البركنزم، إال أف ىذه الطريقة قد تتسبب بالدرجة األكلى بحركؽ ال

 بدرجات متفاكتػة، كلذلؾ ظيرت طػرؽ حديثػة لمتسمير ىي:
 أجـيزة التسمير "سوالريـوم": .1
ىي أحدث الطرؽ لمحصكؿ عمى بشرة سمراء باستخداـ األشعة فكؽ البنفسجية، فخبليا الجمد في ك   

لكنيا  الطبيعي، كلكف عندما تتعرض  "الميبلنيف" الذم يعطي البشرةة العميا مف البشرة تنتج الطبق
 بنفسجية، يتـ إنتاج كمية أكثر مف البشرة لؤلشعة فكؽ ال

 .(1)الميبلنيف المطمكبة مما يسبب اسمرار البشرة كتغميقيا

                                                 

، مك  -(  1) لم تعد حصرًا عمى النجمات رغم الجدل حول  ،التسمير االصطناعي، لون متجانسقع اإلمارات اليـك
 ديانا أيكب،المخاطر، 

(www.emaratalyoum.com/life/life-style/2012-07-09-1.497671)      
 .ـ18/2/2016االستفادة مف المكقع  تاريخ     

 ما سب منع السوالريوم في استراليا، مكقع النيار،  -
   www.annahar.com/article/147756)أكستراليا-في-السكالريـك-منع-سبب-)ما      
 ـ.18/2/2016تاريخ االستفادة مف  المكقع       

http://www.emaratalyoum.com/life/life-style/2012-07-09-1.497671
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كحػدان كمتجانسان، ييمكف مكنان خمريان أك بركنزيان جميبلن كتكمف فائدة السكالريـك في إكساب البشرة ل     
إلى كاؿ السنة مف خبلؿ الجمسات المنتظمة كتغطية الكثير مف العيكب باإلضافة عميو طالحفاظ 

 .(1)تزكيد الجسـ بفيتاميف )د(
 

يف؛ جزء سيفمي يشبو السرير، كجػزء عمكم يككف أف جياز حماـ الشمس الصناعي مف جز كيتكك      
رسنت مغطاة مف مف مصابيح فمك  كؿ جزء غطاءن بنفس طكؿ السرير كيشبو عمبة النظارة، كيتككف

الداخؿ بالفسفكر بحيث تنتج طيفان مف األشعة فكؽ البنفسجية مماثمة ألشعة الشمس، كيتككف طيؼ 
، كالجزء األخر %95د في أجيزة حماـ الشمس بنسبة كيكج UVAأحدىما نكع  جزأيفاألشعة مف 

UVB  (2)%5كيكجد بنسبة . 
 

كاط، كىي مكزعة  200-100ف نيا ملمبة قكة كؿ م 60-24كيتككف جياز حماـ الشمس مف     
عمى السرير -يكاد يككف عاريان  –م الجياز السفمي كالعمكم، حيث يستمقي الشخص عمى جزأ

الصادرة مف تحتو كمف فكقو لمدة  جسـ بأكممو لؤلشعة فكؽ البنفسجيةكيغمؽ الغطاء، فيتعرض ال
 .(3)المطمكب بت بشرتو المكف البركنزم أك الخمرمدقائؽ، ليخرج بعدىا كقد اكتس

 
 ضرران كبيران عمى الجمد، نظران  بشكؿ قاطع أف أجيزة التسمير تحمؿكقد أثبتت جميع الدراسات     

الكطيدة بسرطاف الجمد عمى المدل البعيد، كلذلؾ فإف منظمة الصحة العالمية منعت  لعبلقتيا
 استخداـ ىذه األجيزة لمف ىػـ دكف الثامنة عشرة مف العمر.

ثير مف الكاليات األمريكية مثؿ ىذه األجيزة، كما ال تسمح بافتتاح مراكز كقد منعت ك    
 متخصصة بالتسمير ككجكب منع ترخيص مثؿ ىذه المراكز.

 

                                                 

 ،مدى البعيدالسوالريوم يسبب السرطان عمى ال( مكقع العربية،  1)
(www.alarabiya.net/articles/2012/03/18/201574.html)        

    .ـ18/2/2016 عتاريخ االستفادة مف المكق      
 ،جيـاز تسمير البشرة( مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة،  2)

  https://ar.wikipedia.org/wiki)البشرة/-سميرت-)جياز     
 ـ.18/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع      

 ،جيـاز تسمير البشرة( مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة،  3)
  https://ar.wikipedia.org/wiki)البشرة/-تسمير-)جياز

 ـ.18/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع  

http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/18/201574.html
https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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مشركع قرار عف ـ 2013مايك  10في  (FDA)كقد كشفت منظمة الغذاء كالصحة األمريكية     
المخاطر إلى شارة بكضكح اإل كأجيزة التشميس االصطناعي عمىي معدات يتـ دراستو يجبر مصٌنع

 .(1)العديدة المترتبة عمى استخداـ مثؿ ىذه المعدات كخصكصان "سرير التشميس"
 :(2)كتتمثؿ أضرار كمضاعفات أجيزة التسمير في أنيا    
تزيد مف احتماؿ اإلصابة بسرطاف الجمد كأكراـ الخبليا، فكفقان لمدراسات الحديثة يتسبب  .1

% 20صابة بسرطاف الجمد بمعدؿ لصناعي في ارتفاع خطر اإللتسمير ااستخداـ أجيزة ا
% 90إلى مقارنة باألشخاص الذيف ال يستخدمكنيا مطمقان، بؿ كيزداد ىذا الخطر ليصؿ 

 عامان. 35بمكغ سف  إذا ما تـ استخداميا قبؿ
 تساعد عمى ظيكر التجاعيد المبكرة. .2
 تساعد عمى ظيكر النمش كالتصبغات الجمدية. .3
ذا تعرضت لؤلشعة فكؽ قد تصاب العيف بالمياه البيضاء، إيف كقكة النظر، ك تؤثر عمى الع .4

 زة استخداـ النظاراتمستخدمي ىذه األجي سجية لفترات طكيمة؛ لذلؾ يجب عمىالبنف
 الكاقعية الخاصة مف التعرض ليذه األشعة.

                                                 

أسماء ما ىي ظاىرة  حمامات التان والبرونزاج والسوالريوم وأضرارىا عمى البشرة؟ ( مكقع جريدة اليـك السابع،  1)
 عبد العزيز مع الدكتكر محمد لطفي الساعي استشارم األمراض الجمدية.

(www.youm7.com/story/0000/0/0/-/1078026#.Vsa05vRrLTU)        
 .ـ18/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع         

 أضرار التسمير والشمس وأمراض الجمد الناتجة عنيا،مكقع الطبي،  -
-عنيا-الناتجة-الجمد-كأمراض-كالشمس-التسمير-ضراركالجماؿ/أ-طبية/البشرة-)أخبار

(www.altibbi.com/5944  ـ.18/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 
 ،السوالريوم يسبب السرطان عمى المدى البعيدمكقع العربية،   -(  2)

(www.alarabiya.net/articles/2012/03/18/201574.html)        
 .ـ20/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع       

 أجيزة التسمير تسبب السرطان.مكقع الجزيرة نت،  -
  www.aljazera.news/healthmedicine/2013/5/28)السرطاف/-تسبب-التسمير-)أجيزة   
 =ـ.20/2/2016تاريخ االستفادة مف  المكقع   
  أضرار التسمير والشمس وأمراض الجمد الناتجة عنيا،مكقع الطبي،  -

-عنيا-الناتجة-الجمد-كأمراض-كالشمس-التسمير-كالجماؿ/أضرار-طبية/البشرة-)أخبار
(www.altibbi.com/5944  ـ.20/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/1078026#.Vsa05vRrLTU
http://www.altibbi.com/5944
http://www.alarabiya.net/articles/2012/03/18/201574.html
http://www.aljazera.news/healthmedicine/2013/5/28
http://www.altibbi.com/5944
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ماؿ ف استعقة الضكئية، فقد أثبتت الدراسات أاإلدماف عمى أجيزة تسمير البشرة بالطري .5
" يؤدم  ذه تعكد الشخص عمى ىإلى األشعة فكؽ البنفسجية في أجيزة التسمير "سكالريـك

 األجيزة كمف ثـ اإلدماف عمييا.
 تيػحدث حركؽ لمجمد. .6
 تيضعؼ المناعة كتفقد المركنة. .7

كنظران ليذه األخطار كالمضاعفات التي تسببيا أجيزة التسمير"سكالريكـ" فإنو ال بٌد مف استخداـ      
إلى كريمات الخاصة بالحماية مف األشعة كالكريمات المرطبة لمنع جفاؼ الجمد، باإلضافة ال

 .(1)استخداـ الكريمات الكاقية مف الشمس، كاستخداـ النظرات الكاقية قبؿ استخداـ ىذه األجيزة
 

 مستحضرات تسمير البشرة: .2
يدليات كمراكز التجميؿ لصىناؾ الكثير مف المستحضرات التي تستخدـ لتسمير البشرة في ا     
 ة فيياالتي تعتبر المادة الرئيسككف عمى ىيئة كريمات أك بخاخات، ك كالتي ت

ىي مادة "دايييدكرككسي أسيتكف" كالتي أنتجت في األصؿ كمادة بديمة لمغمكككز لعبلج مرض 
ذيف السكرم، كلكف لكحظ في الخمسينيات مف القرف الماضي أنيا تغير لكف الجمد لدل األشخاص ال

 .طي البشرة لكنان بركنزيان استخدمكىا كمف ثـ بدأ استخداميا في المستحضرات التجميمية التي تع
زيادة إنتاج  عمى مادة التيركسيف التي تحفزكىناؾ أيضان حبكب تسمير البشرة كالتي تحتكم      

المكف إلى نو الميبلنيف في البشرة، حيث تحتكم ىذه األقراص عمى مادة تتراكـ في الجمد فتحكؿ لك 
إلى ح باستعماليا في الصبغات المضافة كعمى الرغـ مف أف ىذه المادة يسم البرتقالي البني،

ح باستعماليا كمادة لتسمير البشرة، حيث تبٌيف أف أخذ كميات كبيرة منيا المأككالت، إال أنو ال يسم
لذلؾ منعت إدارة الغذاء ك  التياب الكبد كفقر الػدـ؛إلى يؤثر عمى شبكية العيف، ككذلؾ قد يؤدم 

 .(2)كالدكاء األمريكية استخداـ ىذه المكاد لتسمير البشرة
  

                                                 

(1  ،  التسمير االصطناعي، لون متجانس، لم تعد حصرًا عمى النجمات رغم الجدل حول المخاطر،( مكقع اإلمارات اليـك
 ديانا أيكب،

(www.emaratalyoum.com/life/life-style/2012-07-09-1.497671)  
.ـ20/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع   

  أضرار التسمير والشمس وأمراض الجمد الناتجة عنيا،( مكقع الطبي،  2)
-ياعن-الناتجة-الجمد-كأمراض-كالشمس-التسمير-كالجماؿ/أضرار-طبية/البشرة-)أخبار

(www.altibbi.com/5944  ـ.20/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

http://www.emaratalyoum.com/life/life-style/2012-07-09-1.497671
http://www.altibbi.com/5944
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تيف التي تساعد البشرة عمى تحمؿ أشعة حبكب البيتا كارك طرؽ التسمير أيضان: تناكؿ كمف      
أطكؿ، كأما التسمير  دكرىا في إطالػة اسمرار البشرة لفترةإلى مس بشكؿ أفضؿ، باإلضافة الش

 .(1)غير معتمدة  ف فإنو غير مكافؽ عمييا طبيان كما أنيابالحق
 

 شرعّي:تسمير البشرة من منظور  المطمب الثاني:
 
 :، ىمالتسمير البشرة، يتبيف لمباحثة أف الحكـ الشرعي لو ينبني عمى أمريفطبٌي بعد العرض ال     

يككف الشخص مصابان  العبلج، كأففإف كاف الغرض الدافع كالكسيمة المستخدمة الدافع الغرض 
 ذلؾ، كلكف بشركط: زسكالريـك لمعبلج كتعكيض ىذا النقص جاإلى )د(، كيحتاج اميفبنقص فيت

 لجمسات كالمػدة الزمنية المطمكبةممريض كمية األشعة كعدد الليحدد طبٌي أف يككف ذلؾ بإشراؼ  .1
 لكؿ جمسة.

 .(2)ال ضرر كال ًضرار": "أال تككف ىناؾ آثػار جانبيػة أخطر مف المرض نفسػو لقكلو  .2
الصيؼ اليػكاء الطمؽ في فصؿ  التعرض ألشعة الشمس في ، كلعؿأال يككف ىناؾ بديؿ لمعبلج .3

يمبي احتياجات الجسـ مف فيتاميف)د( كيزكده بكميات  غػذائي متكازف بصكرة منتظمػة كاتباع نظاـ
ما كىذا بديؿ أكثر أمانان مس تكفيو أيضان في فترات الشتاء التي ال تسطع خبلليا أشعة الش كافرة

 كعميو فإنو في ىذه الحالة ال يجكز استخداـ أجيزة التسمير. ؛(3)أكػده الخبراء
طمبان لزيادة حسف فبل يجكز كذلؾ  ا إف كاف الغرض الدافع الستخدامو تغيير لكف البشرةكأم     

 لؤلسباب اآلتية:
"لعف ا الكاشمات  –رضي ا عنو  –د ، كقد قاؿ ابف مسعك تعالىألنو ييعتبر تغييران لخمؽ ا  .1

 ،(4)كالمستكشمات، كالنامصات كالمتنمصات، كالمتفمجات لمحسػف المغيرات خمؽ ا"

                                                 

 سّرة التسمير، أشعة الشمس و أبين ( مكقع ليا،  1)
  www.lahamag.com/Details/10792)التسمير/-كأسٌرة-الشمس-شعةأ-)...بيف

 ـ.20/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 
 .121ص ( سبؽ تخريجو  2)
 أجيزة التسمير تسبب السرطان.( مكقع الجزيرة نت،  3)

  www.aljazera.news/healthmedicine/2013/5/28)السرطاف/-تسبب-التسمير-)أجيزة
 ـ.20/2/2016تاريخ االستفادة مف  المكقع 

 .191ص ( سبؽ تخريجو  4)

http://www.lahamag.com/Details/10792
http://www.aljazera.news/healthmedicine/2013/5/28
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ُرنَّ َخْلَق  اتبعو مف الناس بتغيير خمؽ ا: سو عيػدان بأمر مفكقد قطع إبميس عمى نف َوآلُمَرن َُّهْم فَ َليُ َغي ِّ

 اللَّوِ 

(1). 

رمػة مف الكشـ، كالكشـ ىك "غرز الكؼ أكألف تسمير البشرة  .2 الذراع باإلبرة، ثـ ييحشى  أشػد حي
التسمير ، فإف كىك ال  ييغيػٌر إال لكف جزء معيف مف الجػمد محرمان . فإذا كاف الكشـ (2)أك نحكه" بكحؿو 

 .مف باب أكلى الذم ييغٌير لكف الجمد كامبلن أشػد تحريمان 
 .(3): "ال ضػرر كال ًضػرار"لقكلو  .3

عمى  اىذه الكسائؿ كتأثيرىالضرر كالخطر الكاقع مف استخداـ تبيف طبٌي كمف خبلؿ العرض ال
 .كالمؤسسات الصحية مف استخداميا صحة اإلنساف، ككما تبيف تحذير الخبراء

 إذ يظير لكف البشرة عمى غير طبيعتيا. لما فيو مف التغرير كالتدليس؛ .4
ما الكسيمة المستخدمة، فإف كاف بكاسطة كريمات خالية ، أذا بالنسبة لمغرض الدافع لمتسميرى     

جائػز، قياسان  –كا أعمـ  -مف المكاد الضارة ذات أثر بسيط كمؤقت في عممية التسمير فيذا  
فبعض  اصة في مجاؿ تزيف المرأة لزكجيا،خ داـ كريمات تفتيح كتبييض البشرة،عمى جكاز استخ

كداء أك البركنزية ، فيجكز لممرأة في ىذه الحالة أف تستخدـ المرأة ذات البشرة الس كففضمالرجاؿ ي
ف يككف ذلؾ التغيير مؤقتػان بحيث إذا ا تغٌير لكف بشرتيا كلكف بشرط أمف المراىـ كالكريمات م

 غسمتو بالماء زاؿ كأال يككف فيو ضرر كال تدليس.
 - (4)رذكاللؤلسباب السابقة  أثر دائـ لـ يػجػز ذلؾ كأما إذا كانت الكسيمة بمكاد ضارة أك ذات    
 .-أعمى كأعمـ تعالىكا 

                                                 

 .119( سكرة النساء:  1)
 .1/273 ل من حديث الصحيحين،شككشف الم( ابف الجكزم،  2)
 .121ص  ( سبؽ تخريجو 3)
استعماؿ آلة  ( لـ تجد الباحثو في المكضكع سكل فتكل كاحدة  كاف السؤاؿ فييا : ىؿ يجكز لممسممة أك المسمـ 4)

 (؟Solariumضكئية لتغيير لكف الجػمد)باأللمانية  
 (.6291فتكل رقـ ) حكم استعمال آلـة ضوئيـة لتغيير لون الجمد،مكقع إسبلـ كيب، مركز الفتكل، 

(fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=fatwaId&Id=6291) 
 ـ.20/2/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 
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 :المبحث الرابع

 التشقير
 كيتضمف ىذا المبحث مطمبيف:

 طبّي:المطمب األول: التشقير من منظور 
 

ػمرة صافية، كبشرتو مائمة إلى البياض،  التشقير لغة:      الشُّػقرة لكف األشقر، كىي في اإلنساف حي
مػرة.كبعيره أشقر: أم شديد   الحي

كالشَّقري كالشُّػقرةي مصدر األشقر، كالفعؿ شػىقيرى يىٍشقيري شيػٍقرةه، كىك األحمر مف الدكاب
(1). 

    
، كقد يككف (2)تبيف مما سبؽ أف التشقير ىك: جعؿ لكف الشعر الزائد أشقر مقاربان لمكف الجسػد     

تعاني بعض النساء مف نػمٌك حيث التشقير لمحاجبيف فقط أك لشعر الكجو فقط أك لمجسـ كامبلن. 
يظير كبر خفيؼ عمى  الشعر الزائد عمى مناطؽ مختمفة مف الجسـ بصكرة غير طبيعية، بحيث

في الجسـ كالفخذيف كالبطف كالظير كأحيانان الصدر أيضان، مما يسبب مشكمة الكجو كمناطؽ أخرل 
لة التقميدية أك الشمع، كربما محرجة جدان لمنساء خصكصان المكاتي يعانيف مف حساسية طرؽ اإلزا

ىذا الكبر بيذه الطريقة فتزداد كثافػتو أك طكلو مما يضاعؼ المشكمة عمييا، ككذلؾ إذا  المرأةتزيؿ 
 لـ تتمكف  المرأة مف عبلج المشكمة بالميزر نظران لتكاليفيا الباىظة.

 
تشقير قد يككف لشعر الجسـ لذلؾ يعتبر تشقير الشعر الزائد ىك الحؿ األمثؿ ليذه المشكمة، كال     

النساء المسممات  الحاجبيف ىك األكثر انتشاران بيفالزائد أك لشعر الكجو أك لمحاجبيف، كلعٌؿ تشقير 
التشقير لتيذيب الحاجبيف كترتيبيا لمظيكر إلى لذلؾ تمجأ المسممة  ان لحرمة إزالتيما )النمص(؛نظر 

د مف التساؤالت حكليا، لذلؾ كاف ال بػيٌد مف تناكؿ بمظير الئؽ كجميؿ، كقد أثارت ىذه النازلة العدي
 ذه النازلة في ىذه الدراسة.ى
 

                                                 

 مادة شقر. مختار الصحاح،( الرازم،  1)
 مادة شقر. لسان العرب،ابف منظكر،      

 مادة حجب. لسان العرب،ابف منظكر،  ( 2)
جىب القاموس المحيط، الفيركزآبادم،       .مادة حى
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إلى التشقير باستخداـ مكاد كيميائية تباع في الصيدليات مككنة مف عبكة التشقير إضافة  إف     
األكسجيف يخمطا معان، كيكضعا عمى مكاف الشعر الغير مرغكب فيو، لمدة ال تتجاكز العشرة دقائؽ 

حػدو ما إلى ـ تزاؿ المادة بغسؿ المنطقة بالماء البارد كييجػفؼ جيدان، كىذه الطريقة شائعة كآمنة ث
الن تفتيح ممحكظ بمكف الشعر بحيث يصعب رؤيتو مف قبؿ اآلخريف بدإلى لجميع السيدات، إذ تؤدم 

 .(1)صناعيةطبيعية لتشقير شعر الجسـ تغني عف كريمات التشقير ال مف نزعػو كامبلن، كىناؾ طرؽ
 
كيعطي أحيانان انطباعان عف  ز جماؿ الكجو فيك ييحدِّد النظرةالحاجب لو دكر ميـ في إبراك      

رىا الخارجي، لذلؾ تمجأ بعض النساء يشخصية المرأة، كىك بمثابة زينة ييبرز جماليا كيحدد مظ
 :تشقيره بدالن مف نتفػو، كيمكف تشقير الحاجب بثبلث طرؽ مختمفة كاآلتيإلى 
 

يككف مكافقان لمكف  ما ألكلى: صبغ جميع شعر الحاجب بمكف غير لكنو األصمي، كغالبان الطريقة ا
 الشعر.

يقان؛ ألف الطريقة الثانية: صبغ طرفي الحاجب )األعمى كاألسفؿ( بحيث يظير الحاجب دقيقان رق
 أصحبا غير ظاىريف بسبب الصبغ بمكف شبو لكف الجمد.الطرؼ السفمي كالعمكم 

 
ريقة الثالثة: صبغ كامؿ الحاجب بمكف يشبو لكف الجمد ثـ ييرسـ عميو بالقمـ حاجب رقيؽ الط
 .(2)دقيؽ
 
أربعة عشر يكمان، ثـ تبدأ إلى كتستمر مادة التشقير عمى الحاجب فترة تتراكح مف عشرة أياـ      

 ار منيا:التشقير بعض األضر  ختفي، كقد يترتب عمىأف يإلى بالبيتاف، كيخؼ لكنيا تدريجيان 
 ف المكاد المستعممة في التشقير قد تعمؿ عمى زيادة نمك شعر الحاجب ككثافتو كغمظتو.إ .1
عف  تتفاكت نسبيا، فإذا زادت نسبتيا عمى مكاد كيميائيةتحتكم الصبغات كمكاد الشقير  .2

 الجسـ كالجمد كالبشرة.لكمية المعتمدة أصبحت مضرة لصحة ا

                                                 

 ، زيف سالـ، مكقع مكضكع اقرأ عربي، تشقير الحواجب بالصور( مقاؿ بعنكاف:  1)
  mawdoo3.com)بالصكر/ -الحكاجب-)تشقير    
 ـ.1/3/2016تاريخ االستفادة مف المكقع     
 ، دار ابف21من أحكام النمص والتشقير في الفقو اإلسالمي،  حمد بف محمد، أ( الخميؿ،  2)

 ـ.2008 -ىػ 1429، 2الجكزم، الدماـ، المممكة العربية السعكدية، ط     
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مادة التشقير قد تضر بصحة الجنيف، كقد تحدث لو الكيميائية المكجكدة في  إف الصبغات .3
بعض التشكىات الخمقية لذلؾ يجب عمى المرأة الحامؿ أف تبتعػد عف الصبغات كالتشقير 

 طيمة فترة الحمؿ كخاصة الشيكر الثبلثة األكلى منيا لضماف صحة الجنيف.
رة أك حرقيا إذا تمؼ الشعإلى ف المكاد الكيميائية المكجكدة في مادة التشقير قد تؤدم إ .4

إلى تعٌدت الكقت المطمكب لمتشقير؛ لذلؾ يجب اتباع خطكات االستخداـ بدقػة أك التكجو 
 .(1)صالكنات التجميؿ تجنبان ليذه األضرار المحتممة

 
حيث يتـ تحديد الحكاجب كتشقيرىا بالميزر  ؛لشعر بالميزراكقد ظيرت حديثان تقنية تشقير       

ة ستة شيكر، كما يمكف استخداـ ىذه التقنية عمى أم منطقة بالجسـ يككف كيستمر ىذا التشقير لمد
الشعر تككف أكثر لمشعرة السميكة كالغامقة  إزالةفييا الشعر كبرم )نظران ألف فعالية الميزر في 

المكف( كما أف جياز تشقير الشعر بالميزر لو فائدة أخرل كىي إزالة التصبغات المكجكدة في مناطؽ 
ككاع في الجسـ حيث يزيؿ طبقة الجمد الميتة مما يمنع ظيكر التصبغات فييا مف جديد، الركب كاأل

ف لـ يكف فيو شع  .(2)ركما أنو يعطي نضارة لمبشرة إذا تـ استخدامو عمى كامؿ الكجو حتى كا 
كلكنو ييسبب تساقطان  بشرة،لكقد أكد األطباء أف ىذا الميزر ال ييسبب آالمان كال تصبغات با     
 .(3)عر، فبعد أسبكع تسقط الشعرة كيككف ىذا زكاالن لمشعرة تمامان لمش
 

 شرعّي:التشقير من منـظور  المطمب الثاني:
 

السابؽ أف التشقير قد يككف لشعر الجسـ )الظير كاليديف أك طبٌي تبيف مف خبلؿ العرض ال     
قير شعر الجسـ كشعر أما تش الساقيف أك الفخذيف(، كقد يككف لشعر الكجو كقد يككف لمحاجبيف،

                                                 

 ف سالـ، مكقع مكضكع اقرأ عربي، ، زيتشقير الحواجب بالصور( مقاؿ بعنكاف:  1)
  mawdoo3.com)بالصكر/ -الحكاجب-)تشقير    
 ـ.1/3/2016تاريخ االستفادة مف المكقع      

االستشارم،  فياااألخصائية جيياف النفذم، مركز  – تشقير الشعر بالميزر (You Tupe)( يينظر عمى الػ  2)
(https://www.youtupe.com/watch?v=TNyT6pke1is)   

 ـ.3/3/2016تاريخ  االستفادة مف المكقع 
أحمد العيسى، استشارم أمراض د.فيديك مف برنامج الكيؾ  تشقير الميزر، (You Tupe)( يينظر عمى الػ  3)

 الجمدية كجراحة الميزر.
(https://www.youtyupe.com/watch?v=0NXUdwZ7xWu) 

ـ.3/3/2016تاريخ االستفادة مف المكقع    

https://www.youtupe.com/watch?v=TNyT6pke1is
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فالظاىر أنو ال خبلؼ في القكؿ بجكازه كأما تشقير الحاجبيف فقد سبؽ القكؿ بأنو يتـ بثبلثة  الكجو
 طرؽ:

 
 مكف الشعر غالبان.لاألكلى: كىي صبغ جميع شعر الحاجب بمكف غير لكنو األصمي مكافقان 

 
ألف الطرؼ  ب رقيقان دقيقان؛ث يظير الحاجالثانية: كىي صبغ طرفي الحاجب العمكم كالسفمي حي

بغا بمكف مشابو لمكف الجمد.  العمكم كالسفمي صي
 

رسـ عميو بالقمـ حاجب رقيؽ بمكف مشابو لمكف الجمد ثـ يي  كىي صبغ كامؿ شعر الحاجب :الثالثة
 دقيؽ.

 
في كقد اختمؼ الفقياء المعاصركف في حكـ التشقير بالطريقتيف الثانية كالثالثة ككاف ليـ قكالف      

 ىذه المسألة:
كبيذا أخذت المجنة الدائمة لئلفتاء بالمممكة مة التشقير بالصفتيف السابقتيف، القكؿ األكؿ: حر 

  ،(2) ( 1)عبد ا الجبريفالسعكدية، ك العربية 

                                                 

بف فيد بف حمد بف اىك عبد ا بف عبد الرحمف بف عبد ا بف إبراىيـ  :ىػ(1430-1342( عبد ا الجبريف ) 1)
أتقف  وجبرف مف آؿ رشيد، نشأ في بمدة الريف حيث لـ يكف ىناؾ مدارس مستمرة، فتأخر في إكماؿ دراستو، لكن

بيو أكالن، ثـ عمى شيخو عبد العزيز بف محمد أق. تتممذ عمى يد 1367كسٌنو اثنا عشر عامان، كأتـ حفظو عاـ  القرآف
كالشيادة  ،ىػ1377لى الرياض فحصؿ عمى شيادة الثانكية عاـ إترم المعركؼ بأبي حبيب حيث انتقؿ معو شال

ىػ ككاف طكاؿ حياتو 1407ة الدكتكراة عاـ ىػ، ثـ شياد1390كمنح شيادة الماجستير عاـ  ىػ،1381الجامعية عاـ 
ىػ، "أخبار اآلحاد في الحديث 1390كابر العمماء، أكؿ مؤلفاتو كاف البحث المقٌدـ لنيؿ الماجستير عاـ أيقرأ عمى 

النبكم" كلو بعد ذلؾ "التدخيف مادتو كحكمو في اإلسبلـ" ك "الجكاب الفائؽ في الرد عمى مبدؿ الحقائؽ"، 
ناىما كما تستمزه كؿ منيما"، كغيرىا ... )المكقع الرسمي لسماحة الشيخ عبد ا  بف عبد الرحمف ك"الشيادتاف  مع

 سيرة الشيخ –رحمو ا  –الجبريف 
 (www.ibn-jebreen.com)ـ3/3/2016تاريخ االستفادة مف المكقع. 

( بعنكاف صبغ الحكاجب بمثؿ لكف 2097، فتكل رقـ )ل الجبريف، قسـ الفتاك ( المكقع الرسمي لمشيخ عبد ا 2)
الجسـ، حيث يقكؿ الشيخ ردان عمى السؤاؿ اآلتي: ىؿ يجكز صبغ الحكاجب بمثؿ لكف الجسد؟: "ال يجكز ذلؾ بؿ 

كرد المعف لمنامصة كليذا ... فنرل أف ذلؾ ال يجكز فإنو تغيير لخمؽ ا كتشكيو لممنظر،... تترؾ عمى لكنيا سكاء 
 لكنو، كالمعف يدؿ عمى التحريـ، تغييره بغيرك  صوىك نتؼ الشعر مف الحاجبيف، كيدخؿ فيو ق كالمنتمصة، كالنمص:

فادة مف المكقع تاريخ االست  (www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-12097=html)كا أعمـ"
3/3/2016. 

http://www.ibn-jebreen.com/
http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-12097=html
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 .(2()1)صالح الفكزافك 
 
 كفيما يأتي نص السؤاؿ الذم كرد لمجنة اإلفتاء بالسعكدية كاإلجابة عميو.     

تشقير الحاجبيف بحيث يككف ىذا التشقير مف فكؽ  انتشر في اآلكنة األخيرة ظاىرة" السؤاؿ:
حاجبيف، كال يخفى أف ىذه الحاجب كمف تحتو بشكؿ يشابو الصكر المطابقة لمنمص، مف ترقيؽ ال

لمشعر مف الناحية الطبية كالضرر  كأيضان خطكرة ىذه المادة المشقرةجاءت تقميدان لمغرب،  الظاىرة
 الشرع في مثؿ ىذا الفعؿ؟"لو، فما حكـ الحاصؿ 

سفميا بالطريقة المذككرة ال يجكز، لما في ذلؾ مف تغيير كالجكاب: "تشقير أعمى الحاجبيف كأ    
، كيزداد األمر حرمة إذا كاف و في معناهالمحٌرـ شرعان، حيث إن صخمؽ ا سبحانو كلمشابيتو لمنم

ر عمى الجسـ أك الشعر، لقكؿ ا اف في استعمالو ضر ان بالكفار، أك كذلؾ الفعؿ تقميدان كتشبي
ْهُلَكةِ إلى َواَل تُ ْلُقوْا بِأَْيِديُكْم : تعالى الت َّ

، كبا التكفيؽ كصمى ا (4): "ال ضرر كال ضرار"كقكلو  (3)
 .(5)"عمى نبينا محمد كآلو كصحبو كسمـ

                                                 

 بف عبد ا بف فكزاف الفكزاف، كلد في بمدة الشماسية جنكب القصيـ في السعكدية : ىك صالح ( صالح الفكزاف 1)
سرتو كتعمـ القرآف كمبادئ القراءة كالكتابة عمى يد إماـ مسجد أتكفي كالده كىك صغير، فتربى في كنؼ . ىػ1354عاـ
ر كالدكتكراة، كىك عضك في المجنة الدائمة لئلفتاء كالبحكث العممية، كعضكان في ىيئة كبار ناؿ درجة الماجستي،البمد

اإلشراؼ عمى الدعاة في  في لجنة العمماء، كىك أيضان عضك في المجمع الفقيي بمكة المكرمة التابع  لمرابطة كعضك
رسالة الدكتكراه ت المرضية في المباحث الفرضية"،ك الماجستير "التحقيقاة الحج، تزيد مؤلفاتو عف ثبلثيف مؤلفان منيا: رسال

"أحكاـ األطعمة في الشريعة اإلسبلمية"، ك"إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد"ك "اإلعبلـ بنقد كتاب الحبلؿ كالحراـ في 
المكقع الرسمي لمشيخ صالح بف فكزاف بف عبد ا الفكزاف، عف ..)اإلسبلـ" كغيرىا

 ـ.3/3/2016تاريخ االستفادة مف المكقع  (alfwazan.af.org.sa/nole/13198)،الشيخ
( سيئؿ الشيخ صالح الفكزاف عف تشقير الحكاجب كالسؤاؿ كاف: أختي تقـك بتشقير حكاجبيا  كايضان تشقير كجييا فما  2)

قص شعر عمى خمقتيا كال تنتفيا، كال ت الحكـ في ذلؾ؟ فأجاب: " ال يجكز ليا ذلؾ ال تعبث بحكاجبيا بؿ تتركيا
المكقع الرسمي لمشيخ )-سبحانو كتعالى – ا الحكاجب كال تصبغيا بؿ تتركيا كما خمقيا

 www/alawzan.af.org.se/mode/15916)فكزاف
 ـ.3/3/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

 .195( سكرة البقرة:  3)
 .121ص  ( سبؽ تخريجو 4)
 .24/103 المجموعة األولى، –تاوى المجنة الدائمة ف، ( المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء 5)
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مف الفقياء  -رحميما ا – (2)محكابف مف (1)المرداكم ؿ الثاني: جكاز التشقير: كبو قاؿالقك 
 .(3)السابقيف

 :-رحمو ا –يقكؿ المرداكم 
"كأباح ابف الجكزم النمص كحده، كحمؿ النيي عمى التدليس، أك أنو شعار الفاجرات، كفي الغػيػنية 

 و يا حمقو كحٌفو نٌص عمييما، كتحسينكجػو يجكز النمص بطمب الزكج، كل
 .(4)بتحميرو كنحكه"

في  –رحمو ا  –يرل جكاز تحسيف الحاجب بتحميره، كالبف مفمح  –رحمو ا  –رداكم فالم     
 .(5)الفركع نص قريب مف ىذا

  ،(7) (6)فعثيميصالح المحمد بف  :مف الفقياء المعاصريفك     

                                                 

لد في أىك عمي بف سمماف بف  :ىػ(885-817( المرداكم ) 1) حمد المرداكم ثـ الدمشقي، فقيو حنبمي، مف العمماء، كي
يح فة الراجح مف الخبلؼ" ك " التنقر نصاؼ في مع"اإل :فتكفي فييا. مف كتبو ؽلى دمشإمردا قرب نابمس كانتقؿ في كبره 

 .رير"تحالتحبير في شرح الك" "كتيذيب عمـ األصكؿ المشبع في تحرير أحكاـ المقنع" ك "تحرير المنقكؿ
 (.7/104 معجم المؤلفين،(، )كحالة، 4/192 األعــالم،)الزركمي، 

لحي، يني ثـ الصامشمس الديف المقدسي الرا بف مفرج، أبك عبد ا، ىك محمد بف مفمح :ىػ(763-708) ( ابف مفمح 2)
ًلػد كنشأ في بيت المقدس، كتكفي بصالحية افقيو، أصكلٌي، محٌدث، أعمـ أىؿ عصره بمذىب اإلماـ أحمد  بف حنبؿ. كي

يضا ك أدمشؽ. مف مؤلفاتو: "كتاب الفركع" في الفقو، ك "النكت كالفكائد السنية عمى مشكؿ المحرر البف تيمية" في الفقو 
 ل"."أصكؿ الفقو" ك "اآلداب الشرعية الكبر 

 (.12/44 معجم المؤلفين،(، )كحالة، 7/107 األعــالم،)الزركمي، 
أف مسألة التشقير لـ تكف معركفة عند الفقياء القدامى كلكف مف خبلؿ البحث كطمبة العمـ الناس  ( يتصكر كثير مف 3)

 –رحميما ا  –مفمح  المتعمؽ تبٌيف لمباحثة أنيـ تكممكا عنو كلكنو كاف  يسمى بالتحمير، حيث قاؿ المرداكم كابف
 بجكاز تحسيف الحاجب بتحميرو كنحكه.

 .1/126 اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،( المرداكم،  4)
 .1/160، الفروع( ابف مفمح،  5)

ىػ(: ىك محمد بف صالح بف سميماف بف عبد الرحمف آؿ عثيميف مف 1421-ىػ1347محمد بف صالح العثيميف )( ( 6
يـ، الفقيو، الكرع، الزاىد، حفظ القرآف الكريـ عف ظير قمب كلـ يتجاكز الرابعة عشرة مف عمره بعد، الكىبة مف بني تم

كبتكجيو مف كالده أقبؿ عمى طمب العمـ الشرعي، حيث ييعٌد مف الراسخيف في العمـ الذيف كىبيـ ا تأصيبلن كممكةن عظيمة 
الفتاكل كاألجكبة التي تمٌيزت بالتأصيؿ العممي الرصيف،أبرز  في معرفة الدليؿ كاتباعو، كلقد اىتـ بالتأليؼ كتحرير

شيكخو ابف باز، مف مؤلفاتو: " الشرح المقنع عؿ زاد المستنقع" ك "شرح العقيدة الكاسطية" ك " شرح رياض الصالحيف مف 
رة عف محمد بف كبلـ سيد المرسميف" ك "شرح كتاب السياسة الشرعية لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية"، كغيرىا.)نبذة مختص

تاريخ االستفادة  (www.ibnothaimeen.com/all/shaikh.shtnL)صالح العثيميف، المكقع الرسمي البف عثيميف 
 .ـ4/3/2015مف المكقع 

( you tupeعمى الػ ) حكم تموين الشعر وصبغ الحواجب لمعالمة ابن عثيمين( يينظر (7
https://www.youtube.com/watch?v=Z7VK8biq1RE) ـ.4/3/2016( تاريخ االستفادة مف المكقع 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7VK8biq1RE)
https://www.youtube.com/watch?v=Z7VK8biq1RE)
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 ،(4) (3)كمحمد المنجد ،(2) (1)كعبد الرحمف البٌراؾ
 .(6()5)كعبد الكريـ بف عبد ا الخضير 

                                                 

ًلد في بمدة البكيرية مف القصيـ في  1) ( عبد الرحمف البٌراؾ: ىك عبد الرحمف بف ناصر بف بٌراؾ بف إبراىيـ البٌراؾ، كي
ه  كىك صغير، كتكلت كالدتو تربيتو  فربتو خير تربية، أصيب ىػ،  تكفي كالد1352المممكة العربية السعكدية سنة 

بمرض تسبب بذىاب بصره كىك في التاسعة مف عمره. حفظ القرآف  كعمره اثنتا عشرة سنة تقريبان، مف شيكخو محمد 
عقيدة مف مؤلفاتو: "شرح القصيدة الدالية" في ال،  –رحميـ ا  –األميف الشنقيطي كعبد الرزاؽ عفيفي كابف باز 

يضان، ك"األراؾ مجمع فتاكل العبلمة عبد الرحمف البٌراؾ" أح مقاصد الكاسطية" في العقيدة كالتكحيد يكالتكحيد، ك"تكض
 ،نبذة عف الشيخ –الرسمي لمشيخ  عبد الرحمف بف ناصر البٌراؾ  المكقع) في قضايا معاصرة.

(albarrak.islamlight.net/index.php?option=content%task=view&id=i364&Itemid=45)  
 .(ـ4/3/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

قاؿ: ، ( ذكر أحد طمبة العمـ في مكقع ممتقى أىؿ الحديث أف رأم الشيخ عبد الرحمف البٌراؾ ىك جكاز التشقير 2)
 لت الشيخ الزاىد العبلمة المحقؽ عبد الرحمف بف ناصر البٌراؾ أثابو ا فأفتاني بجكاز التشقيرأ"س

(www.ahallhadeath.com/vb/showthread.php?b=206977) 
.(ـ4/3/2016تاريخ االستفادة مف المكقع )   

ًلػد عاـ  3) ثانكية ىػ، درس المرحمة االبتدائية كالمتكسطة كال1380( محمد المنجد: ىك محمد صالح المنجد، كي
بالرياض ثـ انتقؿ لمظيراف في المممكة العربية السعكدية، كأنيى فييا دراستو الجامعية، مف شيكخو ابف باز كابف 

بف جبريف كعبد الرحمف البٌراؾ كغيرىـ، لو عدة مؤلفات منيا: "ككنكا عمى الخير أعكانان" ك"األساليب النبكية اعثيميف ك 
 مى ديف ا" ك"المنييات الشرعية" كغيرىا."كسائؿ الثبات ع في عبلج األخطاء" ك

يو فـ، كما زاؿ العمؿ قائمان 1996نترنت عاـ عمى شبكة اإل (islamqo.info)أنشأ مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب     
 لى اآلف.إ
تشقير ( بعنكاف: 49017المشرؼ العاـ: محمد صالح المنجد، فتكل رقـ ) ،( مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب 4)

 ـ.4/3/2016تاريخ االستفادة مف المكقع  (https://islamqa.info/ar/49017) الحواجب
عبد الكريـ بف عبد ا بف عبد الرحمف بف حمد الخضير، ييكٌنى بأبي  ( عبد الكريـ بف عبد ا الخضير: ىك 5)

لػًد بمدينة بريدة عاـ  صكؿ أىػ، كعٌيف ميعيدان بكمية 1397ج مف كمية الشريعة بالرياض عاـىػ تخر 1374محمد، كي
ىػ ككانت رسالتو بعنكاف "تحقيؽ النصؼ األكؿ 1402عمى الماجستير عاـ  الديف في قسـ السنة كعمكميا، حصؿ
 ىػ عضكان 1430عاـ  يمر ممكأد بف عبد الرحمف السخاكم". عيٌيف بمحافظ محلممف فتح المغيث شرح ألفية الحديث 

يضان عضكان متفرغان في المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء أفي ىيئة كبار العمماء كبعد عاـ عيٌيف بأمر ممكي 
 ة مف ىيئة كبار العمماء بالمرتبة الممتازة.غالمتفر 
 .الذكري تالسابق هلى رسالتي الماجستير كالدكتكراإمف مؤلفاتو: "تحقيؽ الرغبة في تكضيح النخبة"، باإلضافة      

 ،)المكقع الرسمي لمشيخ عبد الكريـ بف عبد ا الخضير، عف الشيخ
 (shkhudheir.com/1586325503  ـ.4/3/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 
ما حكم  ( بعنكاف:2762( المكقع الرسمي لمشيخ عبد الكريـ بف عبد ا الخضير، قسـ الفتاكل، فتكل رقـ ) 6)

تاريخ االستفادة مف المكقع  (-shkhudaeir.com/fatwa/1380675873) ؟تشقير الحواجب لمنساء
 ـ.4/3/2016

http://www.ahallhadeath.com/vb/showthread.php?b=206977
https://islamqa.info/ar/49017
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 التي استدل بيا أصحاب القول األول:  ةاألدل
 
 ف بحرمة التشقير بعدة أدلػة منيا:استدٌؿ الفقياء القائمك    
ا  رضي–النمص: فقد جاء في الصحيحيف كغيرىما عف عبد ا بف مسعكد  القياس عمى .1

"لعف ا الكاشمات كالمكتشمات، كالمتنمصات  كالمتفمجات لمحسف المغيرات مرفكعان:  -عنو
 .(1)خمؽ ا"

    
  :وجو الداللة

كرد في النص تحريـ النمص، كمأخذ التحريـ مف قكلو "لعف ا المتنمصات" كترتيب المعف      
عمى الفاعؿ يدؿ عمى تحريمو عمى ما تقرر في األصكؿ، كاقترف ىذا الحكـ بكصؼ تغيير خمؽ ا 

لك لـ يكف ىذا الكصؼ عمة لمحكـ  عمى كجولو: "المغيرات خمؽ ا" المستقاة مف اسـ الفاعؿ في قك 
. (2)لكاف الكبلـ عيبان عند العرب، كىذا ما يسمى في عمـ األصكؿ بمسمؾ اإليماء كالتنبيو عمى العمة

فالمقرر في األصكؿ أف: كىذا الكصؼ )أم تغيير خمؽ ا( متحقؽ في التشقير فيككف محرمان، 
 .(4)(3)معمكليا ة تعمـمعال

 خركج الشعر بكثافة بسببإلى لنمص: كتقريره: أف استعماؿ التشقير يؤدم اإلى ألنو يؤدم  .2
تحمؿ المرأة عمى استعماؿ النمص  المكاد التي تتضمنيا تمؾ األصباغ، ككثافة الشعر

حدو ال يجدم معيا استعماؿ التشقير، إلى لمتخمص مف ذلؾ؛ ألف كثافة الشعر قد تصؿ 
 .(6( )5)محٌرـ فيك محٌرـ"إلى كالقاعدة الشرعية تقكؿ أف: "ما أدل 

لحصكؿ الضرر باستعمالو: ذلؾ أف المركبات التي تيصنع منيا ىذه األصباغ التي تستعمؿ  .3
 حصكؿ بعض األمراض الخطيرة.إلى في التشقير ضارة، كقد تؤدم 

                                                 

 (.4886( (، باب كما آتاكـ الرسكؿ فخذكه، حديث رقـ6/147) صحيحو،أخرجو البخارم في  ( 1)
دار  ،7/251 ،البحر المحيط في أصول الفقوالزركشي، أبك عبد ا بدر الديف محمد بف عبد ا بف بيادر، (  (2

 .ـ1994 -ىػ 1414 ،1ط، الكتبي
، 1/337 ،تحقيق الحق من عمم األصول ىإرشاد الفحول إل، بف عمي بف محمد بف عبد ا الشككاني، محمد  (3)

 .ـ1999 -ىػ 1419 ،1ط ،دار الكتاب العربي أحمد عزك عناية، تحقيؽ
 .23من أحكام النمص والتشقير في الفقو اإلسالمي، ( الخميؿ،  4)
، 1، دار الخراز، ط1/162من أصول الفقو عمى منيج أىل الحديث، قادر، زكريا بف غبلـ قادر الباكستاني، (  5)

 ـ.2002 -ىػ 1423
 .25من أحكام النمص والتشقير في الفقو اإلسالمي، ( الخميؿ،  6)
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، كقد جػاء في لما فيو مف التشبو بالكفار: فيذا الفعؿ تفعمو الكافرات، كفعمو يعد تشبيان بيفٌ  .4
، (1)مرفكعان: "خالفكا المشركيف" –رضي ا عنيما  –ف مف حديث ابف عمر الصحيحي

 .(4)عمى ما تقرر في األصكؿ (3)، كالنػيي لمتحريـ(2)كاألمر بالشيء نيي عف ضده
 

 األدلة التي استدّل بيا أصحاب القول الثاني:
 استدؿ الفقياء القائمكف بجكاز تشقير الحكاجب بعدد مف األدلة منيا:   
أف يرد في إلى باحة، كعميو فيتعيف استصحاب ىذه األصؿ األصؿ في العادات اإلإف  .1

الشرع ما يقتضي االنتقاؿ منو، كلـ يرد في ذلؾ دليؿ سميـ مف المعارضة حتى يقاؿ بذلؾ 
 فيتعيف البقاء عمى األصؿ كىك اإلباحة.

 ف خمقة ا باقية، لـ تتغير بصبغ جزء مف الحاجب.إ .2
األصمية، كالمحٌرـ إنما ىك  سكد جائز، فيك باؽو عمى اإلباحةألف صبغ الشعر بغير اإ .3

 الصبغ باألسكد.
مف الحاجبيف فبل  تشقير ليس فيو إزالة لشعرة كاحدةف التحريـ كرد في نمص الحاجبيف، كالإ .4

 .(5)يككف مثمو
 أدلة القائميف بالحرمة بما يمي: كقد أجاب القائمكف بالجكاز عمى    
 
في تحريـ النمص  عمةبأف ال ابكا عميوكؿ فيما يتعمؽ بالقياس عمى النمص فأجأما دليميـ األ     

ىي تغيير خمؽ ا كتبديمو، كىي حاصمة في النمص بإزالة الشعر، كال يشكؿ عمى ىذا أف الشعر 
في النمص يخمفو غيره، فالشعر األكؿ قد زاؿ فتحقؽ بذلؾ التغيير، كالتشقير ليس مف ىذا الباب، 

ا  ةذلؾ الخمؽ، فيك كالكحؿ كالحناء كأحمر الشفاه كمحمر الخدكد كنحكىا فخمقبؿ ىك تستر ل

                                                 

صاؿ الفطرة، ( باب خ222، 1(، كمسمـ، )5892(، باب تقميـ األظافر، حديث رقـ )7/160أخرجو البخارم ) ( 1)
 ( كالمفظ لو.259حديث رقـ )

 .1/372 البحر المحيط في أصول الفقو،الزركشي،   (2)
 .3/366( المرجع نفسو،  (3
 .26من أحكام النمص والتشقير في الفقو اإلسالمي، ( الخميؿ،  4)
، دار الفضيمة، 180، أحكام تجميل النساء في الشريعة اإلسالميةالمدني، ازدىار بنت محمكد بنت صابر،  ( 5)

 .ـ2002-ق 1422، 1الرياض، ط
 لجبلؿ بف عمي السممي، ممتقى أىؿ الحديث"حكم تشقير الحواجب" بحث مختصر بعنكاف:  -

(www.ahlalhadeeth.com/vb/shouthread.php?t=271295) المكقع  تاريخ االستفادة مف
 ـ.4/3/2016

http://www.ahlalhadeeth.com/vb/shouthread.php?t=271295
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باقية لـ تتغير بصبغ جزء مف الحاجب عما سبؽ، كحيث لـ يتحقؽ كجكد العمة في الفرع فإف 
 القياس ال يصح عمى ما تقرر في األصكؿ.

 
أنو ال يكجد تبلـز بيف خركج النمص، فأجابكا بإلى يؤدم الثاني كككف التشقير  يـدليمأما ك       
النمص محٌرـ،  ألفكال تستعمؿ المرأة النمص  ،يككف الحاجب كثيفان بكثافة كبيف النمص فقد  رالشع

قبلن، كىنا ال تبلـز محٌرـ فيك محٌرـ"، فمحميا حيث كيجػد التبلـز عإلى "أف ما أدل  كالقاعدة المذككرة:
نما ىك خطأ  في تطبيقيا. كا 

 
   
 ال ييسٌمـ بأف كؿ األصباغ ؿ الضرر باستعمالو فيجاب عنو أنويميـ الثالث كىك حصك كأما دل      

األطباء إلى المستعممة في التشقير تسبب الضرر، ثـ إف المرجع في كجكد الضرر كعدمو 
د عميو بأف احتماؿ كقكع الضرر مف التشقير نادر كعميو فإف أكثر أحكالو أف ، كييزا(1)لمختصيفا

ف ىألف احتماؿ كقكع الضرر إف كاف نادران يككف الحكـ بالكرايككف مكركىان؛  كاف احتماؿ كقكع ة، كا 
 يران يككف الحكـ بالتحريـ.الضرر غالبان ككب

 
اتو ثـ إنو قد كأما دليميـ الرابع كىك التشبو بالمشركيف فيجاب عنو بأف التشقير ليس محٌرمان بذ    

ا بالكافريف يرتبط . كما أف اعتبار التشقير تشبين (2)كلـ يعػد مختصان بالكفار فشػا بيف المسمميف
 المسألة يختمؼ باختبلؼ قصد فاعمو.بالقصد فالحكـ في ىذه 

 
ىذه خبلصة الخبلؼ بيف الفقياء في ىذه النازلة فيما يتعمؽ بصكرتييا الثانية كالثالثة، أما     

كتاب "مف أحكاـ النمص كالتشقير  الصكرة األكلى فمـ تجد الباحثة مف تكمـ فييا شيئان إال ما جاء في
حيث قاؿ عنيا مؤلفو:" فيذا خارج محؿ البحث، كاألظير جكازه إذ ال يكجد  "،في الفقو اإلسبلمي

 .(3)دليؿ عمى المنع، كعمى كؿ حاؿ ليس ىك محؿ البحث"

                                                 

 
1
 لجبلؿ بف عمي السمعي، ممتقى أىؿ الحديث  "حكم تشقير الحواجب"بحث مختصر بعنكاف: ( ( 

(www.ahlalhadeeth.com/vb/shouthread.php?t=271295)  تاريخ االستفادة مف المكقع
 ـ.4/3/2016
 لجبلؿ بف عمي السممي، ممتقى أىؿ الحديث.  "حكم تشقير الحواجب"( بحث مختصر بعنكاف:  2)

(www.ahlalhadeeth.com/vb/shouthread.php?t=271295) 
 .ـ4/3/2016تاريخ االستفادة مف المكقع 

 .22 من أحكام النمص والتشقير في الفقو اإلسالمي،، ( الخميؿ 3)

http://www.ahlalhadeeth.com/vb/shouthread.php?t=271295
http://www.ahlalhadeeth.com/vb/shouthread.php?t=271295
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 الضكابط اآلتية:ب يجب أف يتقٌيد جكاز التشقيرأف كمما سبؽ يظير لمباحثة 
كذلؾ حتى ال ييساء الظف بيا  الحكاجب بحيث تصبح رقيقة كدقيقة؛ يرعدـ المبالغة في تشق .1

كاألحكط ليا في ىذه  ،المكاتي ييقتدل بيفٌ  إذا رؤيت مف بعد خاصة إذا كانت مف الداعيات
 لييا أنيا نامصة.الحالة تركو حتى ال تظف مف تنظر إ

دليس كالخداع تكال مشركعان كالتزيف لمزكج، أما إف كاف لمغشأف يككف الغرض مف التشقير  .2
 كمف تشقر حاجبييا عند نظر الخاطب ليا. ،فبل يجكز

 
اثتو، فتكل تتعمؽ بالمكضكع نظران لحد ر فمـ تجد الباحثةز النسبة لحكـ تشقير الحكاجب بالميب كأما    

ذابتو، كبالتالي إزالتو ذا كاف يقكـ مقاـ النمص مف حرؽ شعر الحاجلذلؾ يترجح ليا أف الميزر إ ب كا 
أف بعض األطباء أكدكا سقكط شعر الحاجب بعد طبٌي يشبو النمص )كقد سبؽ في العرض ال افيذ

ذلؾ ىك القياس عمى النمص،  ذا ثبت ىذا كاف الحكـ بالحرمة كدليؿأسبكع مف تشقيره بالميزر( فإ
تمؼ الشعرة أك إلى أما إف كاف جياز الميزر يقكـ بصبغ الحاجب أك تمكينو فقط دكف أف يؤدم 

ب عمى فرؾ تإذ يتر ات الحاجب فيذا كحػؾ الحاجب ا كلكف ترتب عميو سقكط بعض شعر إحراقي
أجيزة الميزر تختمؼ نظران لمتقدـ العممي كلكف  قكط بعض شعراتو، فيذا ال حرج فيو.الحاجب باليد س

مف أخذ  كالميارة مف طبيب آلخر؛ فبل بدٌ ؼ الخبرة لتطكر التكنكلكجي الحاصؿ عمييا كما تختمكا
 ة كالحذر خكفان مف حصكؿ الضرر أك الكقكع في الحراـ كا تعالى أعمى كأعمـ.الحيط
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 الخاتمة
 
مف إتماـ ىذا البحث  ة فيو كال رياء عمى ما أنعـ عميَّ الحمد  حمدان كثيران طيبان مباركان ال منٌ       

ف ما يحب كيرضى، إلى قت فيو الذم أسأؿ ا جٌؿ في عبله كعظـ في عالي سماه أف أككف قد كي
  كبعد، ،سقط سيكان دكف قصدو مني أكرد فيو مف خمؿو أك زلؿو أك خط كأسألو سبحانو أف يتجاكز عما

التكصيات التي 00بعض إلى فيذه أبرز النتائج التي خمصت إلييا مف ىذا البحث، باإلضافة      
 خرجت بيا:

 
 أواًل: أىم النتائج:

كيجب أف تتكافر فيو  ة مف الثياب لستر العكرة عف األجانبالحجاب ىك ما تمبسو المرأ .1
 .الشركط الشرعية التي كضعيا اإلسبلـ ليككف حجابان شرعيان 

 لؼ الشركط الشرعية لمحجابيجكز لبس المعاصـ تحت الجمباب كلكف بشرط أال تخا .2
 غير مبالغ فيو.كلعؿ القكؿ بكجكب لبسيا 

يككف  أاٌل يككنا ظاىريف بمعنى أفبشرط  تحت الجمبابيجكز لبس الفيزكف كالبرمكدا  .3
 ما تحركت المرأة.الجمباب ساتران ليما كيف

اإليشارب( أف يككف ساتران  المرأة المسممة )المنديؿ، الحجاب،ييشترط في لباس رأس  .4
لرأسيا بإحكاـ، فبل يظير منو شعره كال قرطه كال أذف، كأف يككف ساتران لظيرىا كفتحة 

 عمى كتفييا. الجيب بالصدر كأف ينزؿ
: يحـر عمى المرأة المسممة لبس البؼ عند خركجيا مف المنزؿ ألنو داخؿ في قكلو  .5

 .(1)"رؤكسيف كأسنمة البخت"
يا أماـ الرجاؿ األجانب ال يجكز لممرأة المسممة أف تمبس حذاءن يكشؼ شيئان مف قدم .6

( بشرط أف تككف يستر قدميا )الجرابات كحذاء البالية( إال إذا ارتدت معو ما)كالصندؿ 
ساترة لمقدـ محققة لمشركط الشرعية، كما ال يجكز ليا أف تمبس الحذاء ذا الكعب 

 العالي لما فيو مف التدليس كالضرر.
ذلؾ، كقد ىٌذب  ا قاـ الدليؿ عمى خبلؼمباحة إال إذاألصؿ أف جميع أنكاع الزينة  .7

 .اإلسبلـ ىذه الزينة لتككف مقبكلة شرعان فجعؿ ليا ضكابط
ضكابط إلزالة العيكب كالتشكىات كلكف ضمف الإذا كاف التجميؿ بالحقف  يجكز .8

لما فيو مف التدليس  لتحصيؿ مزيد مف الحسف كالجماؿ الشرعية، كال يجكز إذا كاف

                                                 
 .34سبؽ تخريجو ص  ( (1
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كالعبث كالتقميد كتغيير خمؽ ا بقصد إظيار صغر السف أك حسف المظير دكف حاجة 
 .معتبرة

أاٌل يككف فيو ضرر  :طلحاجبيف( بالميزر بشرك )عدا ايجكز إزالة شعر الجسـ كالكجو  .9
 كشؼ لمعكرات.يككف فيو  الٌ أعمى المرأة ك 

يختمؼ حكـ التقشير باختبلؼ أثره كالغرض منو: فإف كاف أثره سطحيا مؤقتان فيك جائز  .10
ف كا ع فحكمو يختمؼ باختبلؼ الغرض الداف مد،ف أثره عميقان دائمان أك طكيؿ األكا 

ف كاف إلزالة تشكهو  إلجرائو، فإف كاف لعبلج معتادو  تشكه غير معتاد فيك جائز شرعان، كا 
 فيك محٌرـ شرعان.

( بغرض العبلج فقط، كيحـر  .11 يجكز المجكء إلى أجيزة تسمير البشرة )سكالريـك
الكشـ استخداميا بغرض الحصكؿ عمى مزيد مف الحسف كالجماؿ، ألنو أشٌد حرمة مف 

 تدليس.خمؽ ا كالكلما فيو مف الضرر كتغيير 
يجكز تشقير شعر الجسـ عامة، كشعر الحاجبيف خاصة، ضمف الضكابط الشرعية،  .12

زيف تككف الغرض منيا اليأف بالغة بحيث تصبح رقيقة كدقيقة، ك ييا مفكأاٌل يككف 
 لمزكج.

 ثانياً: أهم التوصيات:

بة بعض النساء عمميان كمينيان، ليكٌف قادرات عمى مراق أكصي الحككمات المسممة أف تييأ .1
مراكز كعيادات التجميؿ كمحبلت األلبسة الشرعية، فيقمف بتعريؼ أصحابيا بالحبلؿ 

 كالحراـ مف المباس كالزينة، كمعاقبة مف يخالؼ الشريعة في ذلؾ.
ر مك يكا المرأة المسممة، كيعٌممكىا أجٌ العمماء كالشيكخ كالدعاة رجاالن كنساءن أف يك كأكصي  .2

كبة المستجدات مف النكازؿ كدراستيا كالتعمؽ في ، كما أكصييـ بالحرص عمى مكادينيا
االختصاص، كخاصة فيما يتعمؽ بمكضكع التجميؿ ألف الحكـ عمى التعرؼ عمييا مف أىؿ 

 الشيء فرعه عف تصٌكره، فتككف أحكاميـ بذلؾ مستندة إلى تصٌكرو صحيح دقيؽ ال مغمكط.
ا ا فيحرصا أمكر دينيمكأف يتعمما ا ا في عمميمٍيف أف يتقيكأكصي التاجر كالطبيب المسممى  .3

 ا عف الحراـ.دعمى الحبلؿ كيبتع
كزينتيف عند  األمكر أف يتقكا ا في نسائيـ، فيراقبكا كؿ ما يتعمؽ بمباسيفٌ  ءكأكصي أكليا .4

ألمكر الديف، ليقكا بذلؾ  بأسمكب حكيـ رحيـ عند مخالفتيفٌ  الخركج مف المنزؿ، كيعظكىفَّ 
 ا الناس كالحجارة.أنفسيـ كأىمييـ ناران كقكدى
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ة في لباسيا كزينتيا لتككف قادرة عمى حمؿ تككف قدك كما أكصي طالبة العمـ الشرعي أف  .5
كينتفعف  اأعظـ رسالة، فتعمؿ بما تتعمـ لتستطيع تعميـ بنات المسمميف فيقتديف بييئتي

 بعمميا.
 تجعؿ مف ا في دينيا كنفسيا كماليا ككقتيا، كأال كأخيران أكصي أختي المسممة بتقكل .6

خر بدينيا تكتفنفسيا دمية تتبلعب بيا دكر األزياء كالتجميؿ، بؿ عمييا أف تعتٌز 
كشخصيتيا اإلسبلمية المتميزة، كأف تحرص عمى التفقو في الديف لتعرؼ حدكد الحبلؿ 

 كالحراـ في لباسيا كزينتيا كسائر حياتيا.
 
بمكا عميو، نبِّػو قبؿ أف أينبػَّ كفي الختاـ، ال يفكتني أف أي         ػو، أف أعماؿ البشر يعترييا ما جي

مف الخطأ كالنسياف، كال يستغني أحد عف التسديد كالتكجيو كالنصيحة، كال يستقيـ أمره إال 
 .كالحمد  رب العالميف بتكفيؽ مػكاله، فأسأؿ ا التكفيؽ كالسداد كالعكف كالرشاد
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 الكريمة مسرد اآليات القرآنية
 

 

رقم  السورة الرقم
 اآلية

 رقم الصفحة الكريمة اآلية نص

1.  
 

َدْعَوَة َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعِّني فَِإِّني قَرِيٌب أُِجيُب ﴿ 186 البقرة
اِع ِإَذا َدَعاِن  فَ ْلَيْسَتِجيُبوْا ِل َوْليُ ْؤِمُنوْا ِب َلَعلَُّهْم الدَّ

 يَ ْرُشُدوَن﴾

5 

 ()  73 الت َّْهُلَكةِ إىل يُكْم َواَل تُ ْلُقواْ بِأَْيدِ   195 البقرة  .2
  77 الشَّهََىاتِ زُييَن لِلنَّاِس ُحبُّ   14 آؿ عمراف  .3
 () 73 الت َّْهُلَكةِ إىل يُكْم َواَل تُ ْلُقواْ بِأَْيدِ   29 النساء  .4
يَ ن َُّهْم َوآلُمرَن َُّهْم فَ َليَُبتيُكنَّ آَذاَن  119 النساء  .5 َوأُلِضلَّن َُّهْم َوأُلَمن ي

ُرنَّ َخْلَق اللَِّو َوَمن يَ تَِّخِذ  األَنْ َعاِم َوآلُمَرن َُّهْم فَ َليُ َغي ي
ن ُدوِن اللَِّو فَ َقْد َخِسَر ُخْسرَانًا  ْيطَاَن َولِيِّا مي الشَّ

ِبيًنا  مُّ

94 

 6 ﴾ َوَيْستَ ْفُتوَنَك ِِف النيَساء ﴿ 127 النساء  .6
اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِِت  3 المائدة  .7

 َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالَم ِديًنا
88 

ُهمْ  51 المائدة  .8 نُكْم فَِإنَُّو ِمن ْ ُم مي   90َوَمن يَ تَ َوَّلَّ
  76َعَملَهُن  َكَذِلَك زَي َّنَّا ِلُكلي أُمٍَّة   108 األنعاـ  .9

يَا َبِِّن آَدَم ُخُذوْا زِيَنَتُكْم ِعنَد ُكلي َمْسِجٍد وَُكُلواْ  31 األعراؼ  .10
بُّ اْلُمْسرِِفيَ   َواْشرَبُواْ َوالَ ُتْسرُِفواْ إِنَُّو الَ ُيُِ

82 

11.  
 
 

ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّو الَِِّتَ َأْخرََج لِِعَباِدِه َوالطَّييَباِت   32 األعراؼ
نْ َيا  ِمَن الريْزِق ُقْل ِىي لِلَِّذيَن آَمُنوْا ِِف اْْلََياِة الدُّ

ُل اآليَاِت لَِقْومٍ   َخاِلَصًة يَ ْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نُ َفصي
 يَ ْعَلُمونَ 

81 

  77 ،104 ،108َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَّوِ قل  32 األعراؼ  .12
 () 69ُقْل نَاُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرِّا لَّْو َكانُوا يَ ْفَقُهونَ  81 التكبة  .13
ابُِقوَن األوَُّلونَ   100 التكبة  .14 ِمَن اْلُمَهاِجرِيَن َواألْنَصاِر  َوالسَّ

ُهْم َوَرُضوا  َوالَِّذيَن ات َّبَ ُعوُىْم بِِإْحَسانٍ  َرِضَي اللَُّو َعن ْ
َعْنُو َوأََعدَّ ََّلُْم َجنَّاٍت ََتْرِي ََتْتَ َها األنْ َهاُر َخاِلِديَن 

16 
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  ِفيَها أَبًَدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ 
ُكنُتْم لِلرُّْؤيَا   يَا أَي َُّها اْلَمأُل أَفْ ُتوِّن ِِف ُرْؤيَاَي ِإن ﴿ 43 يكسؼ  .15

 ﴾ تَ ْعبُ ُرونَ 
6 

يُق أَْفِتَنا ِِف َسْبِع بَ َقرَاٍت ِِسَانٍ  ﴿ 46 يكسؼ  .16 دي  يُوُسُف أَي َُّها الصي
﴾ 

5 

ُروْا َما  ﴿ 11 الرعد  .17 ُر َما بَِقْوٍم َحَّتَّ يُ َغي ي ِإنَّ اللََّو اَل يُ َغي ي
 بِأَنُفِسِهمْ 

42 

 ج ن َشَكْرُُت أَلَزيَ نَُّكمَولَئِ  7 إبراىيـ  .18
 76 قَاَل َربي ِبَا أَْغَويْ َتِِّن ألَُزي يَننَّ ََّلُْم ِف اأَلْرض   39 الحجر  .19
ُروْا َما  ﴿ 5 النحؿ  .20 ُر َما بَِقْوٍم َحَّتَّ يُ َغي ي ِإنَّ اللََّو اَل يُ َغي ي

 بِأَنُفِسِهمْ 
42 

 55 ﴿فَاْسأَُلواْ أَْىَل الذيْكِر ِإن ُكنُتْم الَ تَ ْعَلُموَن﴾ 43 النحؿ  .21
َياِطيِ  27 اإلسراء  .22 رِيَن َكانُواْ ِإْخَواَن الشَّ   92ِإنَّ اْلُمَبذي
َها ُكلَّ ُعُنِقَك َواَل تَ ْبُسطْ إىل َواَل ََتَْعْل يََدَك َمْغُلوَلًة   29 اإلسراء  .23

  اْلَبْسِط فَ تَ ْقُعَد َمُلوًما َّمَُّْسورًا
91 

ُهْم َأَحًدا ﴿ 22 الكيؼ  .24 ن ْ  6 ﴾ َوال َتْستَ ْفِت ِفيِهم مي
نْ َيا َواْلَباِقَياُت    46 الكيؼ  .25 اْلَماُل َواْلبَ ُنوَن زِيَنُة اْْلََياِة الدُّ

ٌر أََمال ٌر ِعنَد َربيَك ثَ َوابًا َوَخي ْ  الصَّاِْلَاُت َخي ْ
77 

 5 ﴿فَاْسأَُلواْ أَْىَل الذيْكِر ِإن ُكنُتْم الَ تَ ْعَلُموَن﴾ 7 األنبياء  .26
ليْلُمْؤِمِنَي يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِىْم َوَُيَْفُظوا  ُقل ﴿ 30 النكر  .27

  َو َخِبرٌي ِبَا َيْصنَ ُعونَ فُ ُروَجُهْم َذِلَك أَزَْكى ََّلُْم ِإنَّ اللَّ 
10 

،  11، 11، 13منهاوال يبدين زينتهنَّ إال ما ظهر   31 النكر  .28
28 ،29 ،30 ،
31 ،93 ،99 ،
102 ،111 ،
116 
 

،    11، 12، 78وليضربن خبمرىنَّ على جيوهبنَّ   31 النكر  .29
80 ،99 

﴾﴿َوال َيْضرِْبَن بَِأْرُجِلهِ  31 النكر  .30  98 ،31 نَّ لِيُ ْعَلَم َما ُُيِْفَي ِمن زِيَنِتِهنَّ
ٌر َلُهنَّ   60 النكر  .31  56َوَأْن َيْستَ ْعِفِفَن    َوَأْن َيْستَ ْعِفِفَن َخي ْ
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ٌر ََّلُنَّ    َخي ْ
  93ُصْنَع اللَِّو الَِّذي أَتْ َقَن ُكلَّ َشْيءٍ   88 النمؿ  .32
  76َفَخرََج َعَلى قَ ْوِمِو ِِف زِيَنِتوِ  79 القصص  .33
َماَواِت َوَما  20 لقماف  .34 َر َلُكم مَّا ِف السَّ َأَلَْ تَ َرْوا َأنَّ اللََّو َسخَّ

 ةً ِف اأَلْرِض َوَأْسَبَغ َعَلْيُكْم نَِعَمُو ظَاِىَرًة َوبَاِطنَ 
88 

 6 ﴾ َناُت َوََّلُُم اْلبَ ُنونَ فَاْستَ ْفِتِهْم أَلَِربيَك اْلب َ  ﴿ 149 الصافات  .35
َن النيَساء ِإِن ات ََّقْيُُتَّ  ﴿ 32 األحزاب  .36 يَا ِنَساء النَِّبي َلْسُُتَّ َكَأَحٍد مي

َفال ََتَْضْعَن بِاْلَقْوِل فَ َيْطَمَع الَِّذي ِف قَ ْلِبِو َمَرٌض 
 مَّْعُروفًا  َن قَ ْوالً َوقُ لْ 

12 

َوقَ ْرَن ِِف بُ ُيوِتُكنَّ َوال تَ بَ رَّْجَن تَ بَ رَُّج اْْلَاِىِليَِّة اأُلوىَل  33 األحزاب  .37
َا  الَة َوآِتَي الزََّكاَة َوأَِطْعَن اللََّو َوَرُسوَلُو ِإَّنَّ َوأَِقْمَن الصَّ
يُرِيُد اللَُّو لُِيْذِىَب َعنُكُم الريْجَس أَْىَل اْلبَ ْيِت 

َر   ُكْم َتْطِهريًاَويَُطهي

12، 40 

أَن  إاّل يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا بُ ُيوَت النَِِّبي  ﴿ 53 األحزاب  .38
َر نَاِظرِ إىل يُ ْؤَذَن َلُكْم  يَن ِإنَاُه َوَلِكْن ِإَذا طََعاٍم َغي ْ

ُدِعيُتْم فَاْدُخُلوا فَِإَذا َطِعْمُتْم فَانَتِشُروا َوال ُمْسَتْأِنِسَي 
ِْلَِديٍث ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن يُ ْؤِذي النَِِّبَّ فَ َيْسَتْحِيي ِمنُكْم 
َواللَُّو ال َيْسَتْحِيي ِمَن اْلَْقي َوِإَذا َسأَْلُتُموُىنَّ َمَتاًعا 

وُىنَّ ِمن َورَاء ِحَجاٍب َذِلُكْم َأْطَهُر لُِقُلوِبُكْم فَاْسأَلُ 
َوقُ ُلوهِبِنَّ َوَما َكاَن َلُكْم أَن تُ ْؤُذوا َرُسوَل اللَِّو َوال أَن 
تَنِكُحوا أَْزَواَجُو ِمن بَ ْعِدِه أَبًَدا ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن ِعنَد 

 ﴾ َعِظيًمااللَِّو 

13 

 األحزاب  .39
 

َْزَواِجَك َوبَ َناِتَك َوِنَساء  ﴿ 59 يَا أَي َُّها النَِّبُّ ُقل ألي
اْلُمْؤِمِنَي يُْدِنَي َعَلْيِهنَّ ِمن َجالبِيِبِهنَّ َذِلَك أَْدََن أَن 

 ﴾ رَِّحيًمايُ ْعَرْفَن َفال يُ ْؤَذْيَن وََكاَن اللَُّو َغُفورًا 

14، 30 

ُر ُمِبيٍ  18 الزخرؼ  .40 أُ ِف اْْلِْلَيِة َوُىَو ِِف اْلَِْصاِم َغي ْ   83أََوَمن يُ َنشَّ
-16 الجاثية  .41

19 
َنا َبِِّن ِإْسرَائِيَل اْلِكتَاَب َواْلُْْكَم َوالنُّبُ وََّة  ﴿ َوَلَقْد آتَ ي ْ

َوَرَزقْ َناُىم ميَن الطَّييَباِت َوَفضَّْلَناُىْم َعَلى اْلَعاَلِمَي* 
َن اأَلْمِر َفَما اْختَ َلُفوا  َناٍت مي َناُىم بَ ي ي ِمن بَ ْعِد  إاّل َوآتَ ي ْ

نَ ُهْم  نَ ُهْم ِإنَّ رَبََّك يَ ْقِضي بَ ي ْ َما َجاَءُىْم اْلِعْلُم بَ ْغًيا بَ ي ْ
ُُثَّ َجَعْلَناَك  يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِفيَما َكانُوا ِفيِو َُيَْتِلُفوَن *

َن اأَلْمِر فَاتَِّبْعَها َوال تَ تَِّبْع أَْىَواء الَِّذيَن  َعَلى َشرِيَعٍة مي

42 
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ِإن َُّهْم َلن يُ ْغُنوا َعنَك ِمَن اللَِّو َشْيًئا َوِإنَّ  *ال يَ ْعَلُمونَ 
 ﴾ الظَّاِلِمَي بَ ْعُضُهْم أَْولَِياء بَ ْعٍض َواللَُّو َوِلُّ اْلُمتَِّقيَ 

  77َحبََّب إِلَْيُكُم اإِلميَاَن َوَزي ََّنُو ِف قُ ُلوِبُكمْ   7 الحجرات  .42
ُقوا أَنُفَسُكْم َوأَْىِليُكْم نَارًا يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا   6 ريـالتح  .43

َها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشَداٌد  َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلَِْجاَرُة َعَلي ْ
 ال يَ ْعُصوَن اللََّو َما أََمَرُىْم َويَ ْفَعُلوَن َما يُ ْؤَمُرونَ 

55 

  93َلَقْد َخَلْقَنا اإِلنَساَن ِِف َأْحَسِن تَ ْقِويٍ   4 التيف  .44
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  الشريفة مسرد األحاديث النبوية
 

 رقم الصفحة الشريف طرف الحديث الرقم
أبايعيؾ عمى أف ال تيشركي با شيئان، كال تسرقي، كال تزني، كال تقتمي "   .1

كلدؾ، كال تأتي ببيتافو تفترينو بيف يديؾ كرجميؾ، كال تنكحي، كال 
 تىبىرَّجي تبرَّج الجاىمية األكلى"

31 

 93 ،67 "ا إزارأتصمي المرأة في درع كخمار ليس عميي"   .2
 13 "فأنزؿ ا الحجاب...  احجب نساءؾ يا رسكؿ ا"   .3
رىف فشققنيا مف قبؿ الحكاشي فاختمرف بيا "  .4  59 "أخذف أيزي
بفَّ طيبان"إلى "إذا خرجت إحداكٌف   .5  36  المسجد فبل تقرى
 67 ""استكثركا مف النعاؿ فإف الرجؿ ال يزاؿ راكبان ما انتعؿ  .6
 33 "اطمعت عمى النار فكجدت أكثر أىميا النساء "  .7
 52 "يابكـ ككٌفنكا فييا مكتاكـبسكا مف ثيابكـ البياض فإنيا مف خير ثإل""  .8
 رسكؿ ا إلى جاء  -رضي ا عنو  –أف عبد الرحمف بف عكؼو   .9

تزكج امرأة مف ، فأخبره أنو كبو أثري صفرة، فسألو رسكؿ  
األنصار، قاؿ: "كـ سيقت إلييا" قاؿ: ًزنةي نكاةو مف ذىب، قاؿ رسكؿ 

 : "أٍكًلـ كلك بشاة" ا 

84 

إٌف ا حٌرـ عميكـ عقكؽ األميات، ككأد البنات، كمنعان كىات، ككره  "  .10
ضاعة الماؿ"  لكـ قيؿ كقاؿ، ككثرة السؤاؿ، كا 

92 

"إٌف ا حٌرـ بيع الخمر كالميتة كالخنزير كاألصناـ، فقيؿ: يا رسكؿ "  .11
ا أرأيت شحكـ الميتة فإنيا تطمى بيا السفف كتيدىف بيا الجمكد 

عند ذلؾ: "قاتؿ  ىك حراـ". ثـ قاؿ  ال"كيستصبح بيا الناس، فقاؿ: 
ٌمميكه، ثـ باعكه فأكمكا ثمنو ٌرـ شيحكميا جى  "ا الييكد إٌف ا لٌما حى

95 

كر   إف النبي "  .12  63 " -يعني الكاصمة في الشعر –سٌماه الزُّ
 25 ".ييكيف بأيدييف.. ...  أنو شيد العيد مع رسكؿ ا "  .13
 43 ""إٌف ىذه مف ثياب الكفار فبل تمبسيا  .14
أم النساء خير؟ قاؿ: "التي تىسيرُّه إذا نظر، كتطييعو إذا أمر، كال   .15

 تخالفيوي في نفسيا كماليا بما يكره"
87 

 34"أيما امرأة استعطرت فمٌرت عمى قكـ ليجدكا مف ريحيا فيي زانية، "  .16
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 ككؿ عيف زانية"
 35 "فبل تشيدفَّ معنا العشاء اآلخرة أيما امرأة أصابت بخكران  "  .17
اءو كاحد "تداككا فإف ا عػز كجػؿ لـ يضع داء إال كلو دكاء، غير د  .18

"  اليػـر
116 

 30 "...... كامرأة غاب عنيا زكجيا فتبرجت"ثبلثة ال تسأؿ عنيـ:   .19
ثبلثة ال ينظر ا إلييـ يكـ القيامة: العاؽُّ لكالديو، كميدًمفي الخمر،  "  .20

و، كالٌديُّكث، كالمٌناف عطاءه، كثبلثة ال يدخمكف الجنة: العاؽُّ لكالدي
 كالرجمة"

40، 121 

 88 "الحبلؿ بٌيف كالحراـ بٌيف "  .21
 28 الحياء كاإليماف قيًرنا جميعان، فإذا ريفع أحدىما ريًفع اآلخر" "  .22
 174 "خالفكا المشركيف "  .23
يكـ عيد، فصٌمى ركعتيف، لـ ييصؿِّ قبؿي كال بعدي، ثـ  خرج النبي  "  .24

رٍ فَّ بالصدقة، فجعمًت المرأة تىصَّ أتى النساء، فأمرىي  ًصيا دَّؽ ًبخي
ابيا  "كًسخى

85 

"خمسه مف الفطرة: الًختاف، كاالستحداد، كتقميـ األظافر، كنتؼ اإلبط،   .25
 "كقصُّ الشارب

141 

 63 "أف تصؿ المرأة برأسيا شيئان   زجر رسكؿ ا"  .26
 50 "معصفران كأنا صبي درعان  "  .27
، 34 ،26 ..."كنساء كاسيات عاريات... "صنفاف مف أىؿ النار لـ أرىما  .28

61 ،87 
 34 "النساء ما ظير لكنو كخفي ريحو طيب "  .29
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 مسرد المصادر والمراجع
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راجعو كقٌدـ لو طو عبد الرؤكؼ سعد، دار إحياء الكتب  ستقيم مخالفة أصحاب الجحيم،الم

 العممية، القاىرة.
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تأويل القرآن )تفسير جامع البيان في ابف جرير الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير الطبرم،  .29
 ـ.2000ىػ _1420, 1، تحقيؽ أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، طالطبري(
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يؽ تحقأحكـام النساء، ، عبد الرحمف بف عمي بف محمد جابف الجكزم، جماؿ الديف أبك الفر  .31
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، بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديفأبك عبد ا محمد بف أحمد بف أبي بكر القرطبي،  .118

براىيـ أطفيش تحقيؽ الجامع ألحكام القـرآن، دار الكتب المصرية، القاىرة،  ،أحمد البردكني كا 
 .ـ1964 -ىػ 1384، 2ط

دار فقو القضايا الطبية المعاصرة، القره داغي، عمي محي الديف، كالمحمدم، عمي يكسؼ،  .119
 ـ.2008 -ىػ 1429، 3لبناف، ط -البشائر اإلسبلمية، بيركت
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، مؤسسة المرأة المسممة بين الشريعة اإلسالمية واألضاليل الغربيةالقصير، ًفدىل عبد الرٌزاؽ،  .120
 ـ.1999 -ىػ 1420، 1لبناف، ط –الرياف، بيركت 

ىػ  1408، 2لبناف، ط –، دار النفائس، بيركت  معجم لغة الفقياء، محمد ركاس، قمعو جي .121
 ـ.1988 -

غرائب القرآن نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابكرم،  القمي النيسابكرم، .122
 . ىػ 1416، 1بيركت، ط تحقيؽ زكريا عميرات، دار الكتب العمميو ، ورغائب الفرقان،

إعالم ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية،  .123
مد بف عبد السبلـ إبراىيـ، دار الكتب العممية، بيركت تحقيؽ محالموقعين عن رب العالمين، 

 ـ.1991 -ىػ 1411لبناف،  –
تحقيؽ عمي  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،الكاساني، عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد،  .124

، 1لبناف، ط –محمد معٌكض، كعادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممية، بيركت 
 ـ.1997 -ىػ 1418

 ، مكتبة المثنى، بيركت، دار إحياء التراث العربي، بيركت.معجم المؤلفينر رضا، كحالة، عم .125
، تفسير القرآن العظيمابف كثير، عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر البصرم الدمشقي،  .126

 ـ.1999ىػ_1420 ،2تحقيؽ سامي ابف محمد سبلمة, دار طيبة , ط
، دار الفضيمة، مغة = معجم أسماء األشياءالمطائف في الالٌمبابيدم، أحمد بف مصطفى،  .127

 القاىرة.
جمع  المجموعة األولى –فتاوى المجنة الدائمة المجنة الدائمة لمبحكث العممية كاإلفتاء،  .128

اإلدارة  –كترتيب: أحمد بف عبد الرزاؽ الدكيش، الناشر: رئاسة إدارة البحكث العممية كاإلفتاء 
 الرياض. –العامة لمطبع 

 ىػ.1310، 2دار الفكر، ط الفتاوى الينديـة،ئاسة نظاـ الديف البمخي، لجنة عمماء بر  .129
تحقيؽ محمد فؤاد عبد  ،ماجةسنن ابن ، أبك عبد ا محمد بف يزيد القزكيني، ماجةابف  .130

 الباقي، دار إحياء الكتب العربية.
ي تفسير الماوردأبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الماركدم،  .131

 -السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، دار الكتب العممية تحقيؽ  ،= النكت والعيون
 .بيركت / لبناف

 فقو السنة لمنساء وما يجب أن تعرفو كل مسممة من أحكام،أبك مالؾ، كماؿ بف السيد سالـ،  .132
 جميكرية مصر العربية. -المكتبة التكفيقية، القاىرة

 ، مكتبة القرآف، القاىرة.اب بين اإلفراط والتفريطالحجالمتكلي، صبرم المتكلي،  .133
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مجمة مجمع الفقو اإلسبلمي، العدد األكؿ كبنحك ذلؾ صدرت تكصيات ندكة الرؤية اإلسبلمية  .134
ىػ المنبثقة عف المنظمة اإلسبلمية 20/8/1401لبعض الممارسات الطبية المنعقدة السبت 

 لمعمـك الطبية.
ع لمنظمة المؤتمر اإلسبلمي في دكرتو الثامنة عشرة مجمع الفقو اإلسبلمي الدكلي التاب .135

( بشأف 11/18) 873ىػ، قرار رقـ 1428جمادل اآلخرة،  24-23المنعقدة في ماليزيا مف 
 الجراحة التجميمية كأحكاميا.

ى كأحمد الزيات كحامد عبد القادر كمحمد النجار، فمجمع المغة العربية بالقاىرة، إبراىيـ مصط .136
 ار الدعكة.دالمعجم الوسيط، 

مطبكع ضمف عمميات تجميل الوجو بين الشريعة والواقع، محمد، شفيقة الشياكم رضكاف،  .137
بحكث مؤتمر الفقو اإلسبلمي الثاني المنعقد بجامعة اإلماـ محمد بف مسعكد اإلسبلمية خبلؿ 

 .قضايا طبية معاصرةىػ بعنكاف 1431ربيع الثاني  27-25الفترة 
، دار أحكام تجميل النساء في الشريعة اإلسالميةنت صابر، المدني، ازدىار بنت محمكد ب .138

 ـ.2002-ق 1422، 1الفضيمة، الرياض، ط
، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالمرداكم، عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف،  .139

 .2دار إحياء التراث العربي، ط
بكع ضمف بحكث مؤتمر مط أنواع وضوابط العمميات التجممية،المزيني، أحمد بف عائش،  .140

 27-25الفقو اإلسبلمي الثاني المنعقد بجامعة اإلماـ محمد بف مسعكد اإلسبلمية خبلؿ الفترة 
 .قضايا طبية معاصرةىػ بعنكاف 1431ربيع الثاني 

، تحقيؽ محمد فؤاد عبد صحيح مسمممسمـ، أبك الحسيف مسمـ بف حٌجاج القشيرم النيسابكرم،  .141
 العربي، بيركت. الباقي، دار إحياء التراث

الفروع ومعو ابف مفمح، أبك عبد ا محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج شمس الديف المقدسي،  .142
تحقيؽ عبد ا بف عبد المحسف  تصحيح الفروع لعالء الدين عمي بن سميمان المرداوي،

 ـ.2003 -ىػ 1424، 1التركي، مؤسسة الرسالة، ط
 تفسير مقاتل بن سميمان، سميماف بف بشير األزدم،مقاتؿ بف سميماف، أبك الحسف مقاتؿ بف  .143

 تحقيؽ عبد ا محمكد شحاتو.
مرقاة المفاتيح شرح المبل عمي القارم، أبك الحسف نكر الديف عمي بف )سمطاف( محمد،  .144

 ـ.2002 -ىػ 1422لبناف،  –دار الفكر، بيركت  مشكاة المصابيح،
تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف  المناكم، .145

 ق.1356، 1ط ،مصر –المكتبة التجارية الكبرل  ،فيض القدير شرح الجامع الصغير
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146.  ، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة لسان العرب، ابف منظكر، أبك الفضؿ محمد بف مكـر
 .ـ1999 -ىػ 1419، 3لبناف، ط –التاريخ العربي، بيركت 

 األشباه والنظائر عمى مذىب أبي حنيفة النعمان،ف بف إبراىيـ بف محمد، ابف نجيـ، زيف الدي .147
 ـ.1999 -ىػ 1419، 1لبناف، ط –تخريج زكريا عميرات، دار الكتب العممية، بيركت 

تحقيؽ محمد عمي الصابكني،  معاني القرآن،النحاس، أبك جعفر النحاس أحمد بف محمد،  .148
 ػ.ى1409، 1جامعة أـ القرل، مكة المكرمة، ط

تحقيؽ حسف  السنن الكبرى،النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني،  .149
 ـ.2001 -ىػ 1421، 1عبد المنعـ شمبي، مؤسسة الرسالة، بيركت، ط

المجتبى من السنن = السنن ، الخراساني عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي النسائي، أبك .150
، 2ك غدة، مكتبة المطبكعات اإلسبلمية، حمب، طتحقيؽ عبد الفتاح أب الصغرى لمنسائي،

 ـ.1986 -ىػ 1406
تفسير النسفي )مدارك التنزيل النسفي، أبك البركاف عبد ا بف أحمد بف محمكد حافظ الديف،  .151

، 1لبناف، ط –تحقيؽ يكسؼ عمي بدكم، دار الكمـ الطيب، بيركت  وحقائق التأويل(،
 ـ.1998 -ىػ 1419

طريؽ  –الرياض  –صادرة عف مستشفى أدمة  قشير الكيميائي لمبشرة،التنشرة طبية بعنكاف:  .152
 مكة، مقابؿ مدينة الممؾ فيد الطبية.

دار الكتب العمميػة،  تيـذيب األسـماء والمغات،النككم، أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ،  .153
 لبناف. –بيركت 

تحقيؽ زىير ة المفتـيـن، روضة الطالبين وعمـد النككم، أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ، .154
 ـ.1990-ىػ 1412، 3عماف، ط –دمشؽ  –الشاكيش، المكتب اإلسبلمي، بيركت 

تحقيؽ  المجموع شرح الميذب لمشيرازي، النككم، أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ، .155
 ـ.1995 -ىػ1415محمد نجيب المطيعي، دار إحياء التراث العربي، 

)مع تكممة السبكي المجموع شرح الميـّذبى بف شرؼ، النككم، أبك زكريا محي الديف يحي .156
 كالمطيعي(، دار الفكر.

دار المنياج شرح صحيح مسمم بن الحّجاج، النككم، أبك زكريا محي الديف يحيى بف شرؼ،  .157
 ىػ.1392، 2لبناف، ط –إحياء التراث العربي، بيركت 

مؤسسة "، معجم المفسرين "من صدر اإلسالم وحتى العصر الحاضرنكييض، عادؿ،  .158
 ـ(.1988 -ىػ 1409، 3لبناف، ط -نكييض الثقافية لمتأليؼ كالترجمة كالنشر، بيركت

 ـ.1991دار المستقبؿ العربي، القاىرة،  ترجمة نبيؿ صبرم، ،الميزر ىارتماف، فرانسيس، .159
 أبحاث ىيئة كبار العمماء.ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربية السعكدية،  .160
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تحقيؽ محمد محمكد عبد العزيز ،  الزواجر عن اقتراف الكبائر،، الييتمي، ابف حجر المكي .161
، 2جميكرية مصر العربية، ط –كسيد إبراىيـ صادؽ، كجماؿ ثابت، دار الحديث، القاىرة 

 ـ.1996 -ىػ 1417
الوسيط في تفسير القرآن المجيد، الكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي،  .162

د المكجكد، كعمي محمد معكض كآخركف، دار الكتب العممية، تحقيؽ كتعميؽ عادؿ أحمد عب
 ـ.1994 -ىػ 1415، 1لبناف، ط –بيركت 

المممكة العربية  –، دار الرشيد، الرياض أىم قضايا المرأة المسممةأبك يحيى، محمد حسف،  .163
 .ـ1983 -ىػ 1403، 1السعكدية، ط

 
 
 

 لكترونية:المواقع اإل مسرد 
 (aawsat.com) لشرؽ األكسط مكقع جريدة ا 

1. (akhawat.islamway.net.    مكقع أخكات طريؽ اإلسبلـ 
2. (www.alalbany.net).         المكقع الرسمي لمشيخ األلباني  
3. (albarrak.islamlight.net).    المكقع الرسمي لمشيخ عبد الرحمف البراؾ 
4. (aliftaa.jo)     المممكة األردنية الياشمية  –اإلفتاء، دائرة اإلفتاء العاـ مكقع دار 
5. (almawj.net)     مكقع مجمع عيادات المكج 
6. ((ar.wikipedia.org/wiki   . مكقع الشيخ محمد سعيد رمضاف البكطي 
7. ((ar.wikipeida.org  مكقع كيكيبيديا المكسكعة الحرة 
8. (bashrate.com)   .  مكقع بشرتي دكت كـك
9. (dralghamdi.net)  مكقع البركفيسكر خالد بف محمد الغامدم 

10. (drshadizari.com).   مكقع د. شادم زارع 
11. (Fatwa.islamweb.net)   مكقع إسبلـ كيب 
12. (Fatwa.islamweb.net).   مكقع إسبلـ كيب 
13. (figh.islamessage.com)    مكقع الممتقى الفقيي 
14. (fiqh.islammessage.com)   .مكقع رسالة اإلسبلـ 
15. (forum.kau.edu.sa).  منتديات جامعة الممؾ عبد العزيز 
16. (https://ar-ar.facebook.com/keep.on.women/posts)  مكقع مؤسسة رفقان

 بالقكارير

http://www.alalbany.net)./
https://ar-ar.facebook.com/keep.on.women/posts
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17. (ibn-jebreen.com)  مكقع الشيخ ابف جبريف 
18. (islamhudaa.com).  ل اإلسبلـمكقع ىد 
19. (islamqa.info). مكقع اإلسبلـ سؤاؿ كجكاب 
20. (mawdoo3.com).  مكقع مكضكع اقرأ عربي 
21. (shkhudaeir.com). المكقع الرسمي لمشيخ عبد الكريـ الخضير 
22. (supermama.me)  مكقع سكبر ماما 
23. (www.ahlalloghah.com). لمغة مكقع ممتقى أىؿ ا 
24. (www.ahlalthadeeth.com)  مكقع ممتقى أىؿ الحديث 
25. (www.alalbany.net).  المكقع الرسمي لمشيخ األلباني 
26. (www.alarabiya.net)  لعربيةمكقع ا 
27. (www.al-eman.com). مكقع نداء اإليماف 
28. (www.alfawzan.af.org.sa). مكقع الشيخ صالح بف فكزاف الفكزاف 
29. (www.aljazera.news)   مكقع الجزيرة نت 
30. (www.al-jazirah.com).  مكقع جريدة الجزيرة 
31. (www.almrsal.com)  مكقع المرساؿ 
32. (www.alriyad.com).  مكقع جريدة الرياض 
33. (www.altibbi.com)  مكقع الطبي  
34. (www.alyoum.com) يـكمكقع صحيفة ال 
35. (www.anazahra.com). مكقع أنا زىرة 
36. (www.annahar.com). مكقع النيار 
37. (www.binbaz.org) المكقع الرسمي البف باز . 
38. (www.dailymedicalinfo.com). مكقع كؿ يـك معمكمة طبية 
39. (www.drramyalannany.comar) .مكقع د. رامي العناني 
40. (www.dr-shaal.com).  "خير الشعاؿلمشيخ مكقع "كقؿ اعممكا 
41. (www.egydermis.com).  قع أطباء الجمديةمك 
42. (www.emaratalyoum.com) مكقع اإلمارات اليـك 
43. (www.fatawa.com).  بيت المقدس  –مكقع المجمس اإلسبلمي لئلفتاء 
44. (www.ibnothaimeen.com). المكقع الرسمي لمشيخ ابف عثيميف 
45. (www.kaahe.org)  مكقع مكسكعة الممؾ عبد ا بف عبد العزيز العربية لممحتكل

 الصحي 

http://www.ahlalloghah.com/
http://www.ahlalthadeeth.com/
http://www.alalbany.net/
http://www.alarabiya.net/
http://www.aljazera.news)/
http://www.almrsal.com/
http://www.alriyad.com/
http://www.altibbi.com)/
http://www.alyoum.com/
http://www.anazahra.com/
http://www.dailymedicalinfo.com/
http://www.drramyalannany.comar/service
http://www.dr-shaal.com/
http://www.egydermis.com/
http://www.emaratalyoum.com/
http://www.kaahe.org/
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46. (www.lahamag.com)  مكقع مجمة ليا 
47. (www.lamisboushi.com.lds) .  مكقع د. لميس البكشي 
48. (www.layalina.com) . مكقع ليالينا   
49. (www.marefa.org). مكقع المعرفة 
50. (www.nablsi.com).  مكقع الشيخ محمد راتب النابمسي 
51. (www.naseemalsham.com).  مكقع نسيـ الشاـ 
52. (www.okaz.com). مكقع صحيفة عكاظ 
53. (www.qardawi.net).  المكقع الرسمي لمشيخ القرضاكم 
54. (www.tbeeb.net) ككـ  مكقع طبيب دكت 
55. (www.thaqafnafsk.com)  مكقع ثقؼ نفسؾ 
56. (www.womenw.co)  مكقع عالـ المرأة 
57. (www.youm7.com)  مكقع جريدة اليـك السابع 
58. (www.geldeya.com)  مكقع جمدية دكت كـك 
59. (www.webteb.com)  مكقع كيب طب 

 
 

 مسرد المقابالت الشخصية
 

ىذه قائمة بأسماء األطباء الذيف التقت بيـ الباحثة خبلؿ فترة إعداد ىذه الرسالة مرتبة حسب الترتيب 
 اليجائي:

 
 . بياء زقػٌكت دكتكراه في األمراض الجمدية، عضك األكاديمية األكركبية.د .1

 
د. رياض مشعؿ استشارم الطب التجميمي كجراحة الجمد كالميزر لؤلمراض الجمدية، كاستشارم  .2

 األمراض الجمدية لئلغاثة الطبية.
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http://www.marefa.org/
http://www.naseemalsham.com)./
http://www.okaz.com/
http://www.qardawi.net/
http://www.tbeeb.net/a-1272.httm
http://www.thaqafnafsk.com/
http://www.womenw.co/
http://www.youm7.com/
http://www.geldeya.com/
http://www.webteb.com/


 

205 

 

 مسرد المحتويات
 

 أ  .......................................................................................... اإلىػػػػداء
 أ  ............................................................................................ إقػػػرار
 ب  ................................................................................... كتقػدير شػكر

 ج  ................................................................................. بالعربية ممخص
 د  ............................................................................. باالنجميزيةلمخمص ا

 ق  ........................................................................................ :المقدمة
 ك  ................................................................................... :البحث أىمية
 ك  ........................................................................ : المكضكع اختيار أسباب

 ز  ................................................................. : المكضكع في السابقة الدراسات
 ح  ......................................................................... :البحث كتابة في المنيج
 ط  .................................................................................... :البحث خطة

 2 .......................................................................................... التمييد
 2 ..... االصطبلحي كالمعنى المغكم المعنى بيف كالعبلقة كاصطبلحان  لغةن  النكازؿ معنى: األكؿ المبحث
 5 ........................................ النكازؿ بمصطمح الصمة ذات المصطمحات: الثاني المبحث
 7 ................................................................................... :األكؿ الفصؿ
 7 .............................................................................. المسممة المرأة لباس

 7 ........................................................ كشركطو مشركعيتو كأدلة تعريفو: الحجاب
 8 .................................................................................. :األكؿ المبحث
 8 .................................................................. كاصطبلحان  لغةن  الحجاب تعريؼ
 10 ............................................................................... : الثاني المبحث

 10 ......................................................................... الحجاب مشركعية أدلة
 16 ........................................................ :النبكية السنة مف األدلة: الثاني المطمب
 18 ............................................................................... :الثالث المبحث



 

206 

 

 18 ........................................................................ الشرعي الحجاب شركط
 19 ........................ :استثني ما إال بدنيا لجميع ساتران  يككف أف: األكؿ الشرط: األكؿ المطمب
 26 ............................... :تحتو عما يشؼ ال ثخينان  يككف أف: الثاني الشرط: الثاني المطمب
 28 .................................. :ضٌيؽ غير فضفاضان  يككف أف: الثالث الشرط: الثالث المطمب
 30 .......................................... :نفسو في زينة يككف أال: الرابع الشرط: الرابع المطمب

 34 ....................................... :ميبىٌخران  مطيبان  يككف أالٌ : الخامس الشرط: الخامس لمطمبا
 36 ........................................ :شيرة لباس يككف أالٌ : السادس الشرط: السادس المطمب

 38 ....................................... :الرجاؿ لباس يشبو ال أف: السابع الشرط: السابع طمبالم
 42 ....................................... الكافرات لباس ييشبو ال أف: الثامف الشرط: الثامف المطمب
 45 ................................................................................. :الثاني الفصؿ

 45 ...................................................................... المسممة المرأة لباس زؿنكا
 46 ................................................................................. األكؿ المبحث
 46 ................................................................ المسممة المرأة جسـ لباس نكازؿ

 46 ................................................................... :العباءة لبس: األكؿ المطمب
 47 ..................................................... :لممكضة المكاكب الجمباب: الثاني المطمب
 52 .................................................................. :الترانشػػككت: الثالث المطمب
 53 ............................................ :الشتكم المعطؼ أك جكخال الجاكيت: الرابع المطمب
 56 ......................................... :بالكريستاؿ كالمزينة المٌمكنة المعاصـ: الخامس المطمب

 56 ............................. :كالجبلبيب العباءات تحت كالبرمكدا الفيزكف لبس: السادس لمطمبا
 58 ................................................................................ :الثاني المبحث
 58 ................................................................ المسممة المرأة رأس لباس نػكازؿ

 58 ..................................................... :لممكضة المكاكب الحجاب: األكؿ المطمب
 61 ................................................... :بالكريستاؿ المزٌينة الدبابيس: الثاني المطمب
 62 ........................................................................ :البػػؼ: الثالث المطمب

 67 ............................................................................... :الثالث بحثالم



 

207 

 

 67 ........................................................ المسممة المرأة ًحذاء أك نعؿ لباس نكازؿ
 68 ..................................................... :الصندؿ أك المفتكح الحذاء: األكؿ المطمب
 69 .................................................................. :الباليػو حػًػذاء: الثاني المطمب
 69 ...................................................... :العالي الكعب ذك الحذاء: الثالث المطمب
 73 ............................................. :كالمزينة كالمشٌبكة المحمية الجكارب: الرابع المطمب
 75 ................................................................................. الثالث الفصؿ
 75 ............................................................................. المسممة المرأة زينة

 76 ................................................................................. األكؿ المبحث
 76 ................................................................... كاصطبلحان  لغةن  الزينة تعريؼ
 76 .............................................................. :لغةن  الزينة تعريؼ: األكؿ المطمب
 78 ....................................................... :اصطبلحان  الزينة تعريؼ: الثاني المطمب
 80 ................................................................................. الثاني المبحث
 80 .................................................................... مشركعيتيا كأدلة الٌزينة حكـ

 80 .................................................................... :الزينة حكـ: األكؿ المطمب
 81 .......................................................... :الزينة مشركعية أدٌلة: الثاني المطمب
 86 ................................................................................ الثالث المبحث
 86 ................................................. يااستعمال كضكابط الزينة مشركعية مف الحكمة
 86 .................................................... :الزينة مشركعية مف الحكمة: األكؿ المطمب
 87 ........................................................ :الزينة استعماؿ ضكابط: الثاني المطمب
 96 ................................................................................. :الرابع الفصؿ

 96 .......................................................... بالحقف التجميؿ: المرأة زينة نكازؿ مف
 97 ................................................................................ :األكؿ المبحث
 97 ...................................................................... (Botox) البكتككس حػقف

 97 ................................................... :طبيٌ  منظكر  مف البكتككس: األكؿ المطمب
 100 ................................................ :شرعيٌ  منظكر مف البكتككس: الثاني المطمب



 

208 

 

 105 .............................................................................. :الثاني المبحث
 105 ....................................................................... (الفيػمػرز) التعبئة حقػػف

 105 ......................................... :طبيٌ  منظكر مف الفيمرز التعبئة حقف: األكؿ المطمب
قف: الثاني المطمب  114 ....................................... :شرعيٌ  منظكر مف الفيػمرز التعبئة حي
 121 ............................................................................. :الثالث المبحث
 121 ........................................................................... الدىػكف إذابػة حقػف

 121 .......................................... :طبيٌ  منظكر مف الدىكف إذابة حقف: األكؿ المطمب
 127 .............................................................................. :الرابع المبحث
 127 ...................................................................... ثيرابي الكاربككسي حقف

 127 ........................................ :طػبيٌ  منظكر مف  ثيرابي الكاربككسي: األكؿ المطمب
 129 ........................................ :شرعيٌ  منظكر مف ثيرابي الكاربككسي: الثاني المطمب
 130 ............................................................................ :الخامس ثالمبح
 130 ............................................... (PRP) الدمكية بالصفائح الغنية الػبػبلزما حػقػف

 130 .............. :طبػيٌ  منػظكر مف( PRP) الدمكية بالصفائح الغنية الببلزمػا حقف: األكؿ المطمب
 132 ............ :شرعيٌ  منػظكر مف (PRP) الدمكية بالصفائح الغنية الببلزما حقػف: الثاني المطمب
 135 ............................................................................ :الخامس الفصؿ

 135 .................................................. رلأخ بكسائؿ التجميؿ: المرأة زينة نكازؿ مف
 136 .............................................................................. :األكؿ المبحث
 136 .......................................................................... بالميػزر الشعر إزالػة

 136 ......................................... :طبيٌ  منظكر مف زربالمي الشعر إزالة: األكؿ المطمب
 140 ....................................... :شرعيٌ  منظكر مف بالميزر الشعر إزالة: الثاني المطمب
 146 .............................................................................. :الثاني المبحث
 146 ..................................................................................... التقًشػير
 146 .................................................... :طبيٌ  منظكر مف التقشير: األكؿ المطمب
 154 .................................................. :شرعيٌ  منظكر مف التقشير: الثاني المطمب



 

209 

 

 160 ............................................................................. :الثالث المبحث
 160 ................................................................................ البشرة تسمير
 160 ............................................... :طبيٌ  منظكر مف البشرة تسمير: األكؿ المطمب
 164 ............................................. :شرعيٌ  منظكر مف البشرة تسمير: الثاني المطمب
 166 .............................................................................. :الرابع المبحث
 166 ...................................................................................... التشقير
 166 .................................................... :طبيٌ  منظكر مف التشقير: األكؿ المطمب
 168 .................................................. :شرعيٌ  منػظكر مف التشقير: الثاني المطمب
 177 ...................................................................................... الخاتمة
 178 ........................................................................ :ياتالتكص أىـ: ثانيان 
 180 ................................................................. الكريمة القرآنية اآليات مسرد
 188 ............................................................................... األعبلـ مسرد
 190 ..................................................................... كالمراجع المصادر مسرد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


