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12037711.رقمالقٌدحمٌدة محمد حسن عثمان الحضٌرياالسمبالكامل:

أقربؤنهذهالرسالةالتًحضرتهالتوفٌرشروطدرجةالماجستٌرفًالدراساتاإلسالمٌة

عةموالنامالكإبراهٌماإلسالمٌةالحكومٌة._كلٌةالدراساتالعلٌابجام
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ومازورتهامنإبداعؼٌريأوتؤلٌؾاآلخروإذاادعىأحدقدحضرتهاوكتبتهابنفسً

مستقبالًأنهامنتؤلٌفهوتبٌنأنهافعالًلٌستمنبحثً،فؤناأتحملالمسإولٌةعلىذلك،

ولنتكونالمسإولٌةعلىالمشرؾأوعلىكلٌةالدراساتالعلٌابجامعةموالنامالك

إبراهٌماإلسالمٌةالحكومٌة.

 اإلقرار بناًء على رؼبتً الخاصة ولم ٌجبرنً أحد على ذلك . حررت هذا

الطالبالمقر/حمٌدةمحمدحسنعثمانالحضٌري

مٕٙٔٓ/ٖ/0ماالنجالتوقٌع...................
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 االستهالل

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

ْبِدٌَن}  ٌُ َواَل ْحَفْظَنفُُروَجُهنَّ ٌَ َو ْؽُضْضَنِمْنأَْبَصاِرِهنَّ ٌَ َوقُْللِْلُمْإِمَناِت

ْبِدٌَن ٌُ  َواَل ٌُوِبِهنَّ ُج َعلَى ِبُخُمِرِهنَّ ْضِرْبَن ٌَ َوْل ِمْنَها َظَهَر َما إاِلَّ ِزٌَنَتُهنَّ

أَوْ أَْوآَباِبِهنَّ لُِبُعولَِتِهنَّ إاِلَّ  {آَباِءُبُعولَتِِهّنِزٌَنَتُهنَّ

 صدق هللا العظٌم

 

 [11سورة النور اآلٌة : ]
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 اإلهداء

إلىالمبعوثرحمةللعالمٌنسٌديومواليمحمدصلىهللاعلٌهوسلم

ثمإلىزوجًالعزٌزالذيساندنًووقؾبجانبًفًدراستً

وإلى"روحوالديالشٌخمحمدحسنعثمانالحضٌري"

الذيكانلًمنهشرؾالرعاٌةالتعلٌم

وإلىوالدتًالكرٌمةالتًكانلًمنهاشرؾالتربٌةوالحنان.

وإلىكلأفرادعابلتً

وكلمسلمومسلمة

العمل.أهديإلٌهمهذا









الباحثة
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 والتقدٌر كلمة الشكر

}لَِبْن : الكرٌم القابلفًكتابه الصالحات، تتم هللاالتًبنعمته الحمد

ُكْم{ ََلَِزٌَدنَّ َشَكْرُتْم
ٔ

مبعوث خٌر بالرحمات المبعوث على هللا وصلى

وخٌرنبًوسلمعلٌهتسلٌماً.

وأتقدمبالشكروالعرفانوأثمنالتقدٌرلكلمن:

_البروفٌسورالدكتورالحاجموجٌاراهرجو،الماجستٌرمدٌرٔ

جامعةموالنامالكإبراهٌماإلسالمٌةالحكومٌةبماالنج.

الحاجٕ الدكتور البروفٌسور مدٌربحرالدٌن_ الماجستٌر ،

لحاجولداناورؼادٌناتا،الماجستٌرربٌسالدراساتالعلٌا،والدكتورا

قسمتعلٌماللؽةالعربٌةجامعةموالنامالكإبراهٌماإلسالمٌةالحكومٌة

بماالنج.

_الدكتورالفاضل:منٌرالعابدٌنبصفتهالمشرؾاَلول،الذيٖ

جادعلًبتوجٌهاتهالحكٌمةوآرابهالسدٌدةولمٌؤلجهداًفًإرشادي،

ديبخبرتهوعلمهالكبٌر،فؤسؤلهللاأنٌجعلهفًمٌزانحسناتهوتزوٌ

الدكتور إلى الشكر وافر وأهدي ، الجزاء خٌر عنً ٌجٌزه وأن ،

بآرابه جاد الذي ، الثانً المشرؾ بصفته ، الرفٌق عون : الفاضل

المفٌدةوتوجٌهاتهالرشٌدةالتًأدتإلثراءهذهالرسالةواالرتقاءبها.
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لهاٗ اإلسالمٌة الدراسات قسم ربٌسة حمٌدة توتٌك الدكتورة _

الستكمال والمالحظات االقتراحات بعض بإعطابها والتقدٌر الشكر

وتصحٌحالكتابالتعلٌمًالذيقامالباحثبتطوٌره.

الذي٘ العربٌة اللؽة خبٌر بصفته آدم محمود فٌصل الدكتور _

الستكم واالقتراحات المالحظات التعلٌمًأعطى الكتاب وتصحٌح ال

الذيقامالباحثبتطوٌره.

_البروفٌسورالدكتورمحمدعٌنٌنبصفتهخبٌرالموادالدراسٌةٙ

الذيأعطىالتعلٌقاتواالقتراحاتإلصالحوتصحٌحالكتابالتعلٌمً

الذيقامالباحثبتطوٌره.

_ربٌسالبرنامجالخاصلتعلٌماللؽةالعربٌةجامعةموالنامالك0

واَلستاذات اَلساتذة وجمٌع بماالنج الحكومٌة اإلسالمٌة إبراهٌم

الباحثفًكتابة والطالبوالطالباتفًذلكالبرنامجالذٌنساعدوا

رسالةالماجستٌرهذه.

أسجلشكريالعمٌقلكلمنأعاننً وشجعنًعلىإتماموأخٌراً

هذهالدراسةولوبدعوةخالصةفًظهرالؽٌب.

لشكرواإلحسانوالتقدٌروالعرفانلهمكلا
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 مستخلص البحث

م،بحثبعنوانفقهالمرأةفًالمستجداتٕٙٔٓحمٌدةمحمدحسنعثمانالحضٌري

النامالكإبراهٌماإلسالمٌةالحكومٌةوالجامعةمدرسٌنفًجامعةموالالعصرٌةعندبعض

اَلسمرٌةبلٌبٌا))زٌنةوتجمٌلالمرأة((دراسةمقارنة.

الدراساتاإلسالمٌة،جامعةموالنا قسم الدراساتالعلٌا لكلٌة رسالةماجستٌرمقدمة

. ماالنج الحكومٌة اإلسالمٌة إبراهٌم مالك منٌر الدكتور : اَلول _المشرؾ العابدٌن

المشرؾالثانً:الدكتورعونالرفٌق.

اَلحكام ولمعرفة ، المرأة لدى الزٌنة فً الشرعٌة اَلحكام لمعرفة الدراسة هدفت

الشرعٌةفًجراحةالتجمٌل))التحسٌنٌة((لدىالمرأة،منخاللآراءوأقوالالمدرسٌن

والجامعةاَلسمرٌةبلٌبٌا.بجامعةموالنامالكإبراهٌماإلسالمٌةالحكومٌة

موضوع خالل من فٌها تحاول والتً المٌدانً الوصفً المنهج الباحثة واستخدمت

بعضمدرسٌنالعلوم والتًكانتتتضمنمقابلة البٌاناتبالمقابلة وأدواتجمع الدراسة

ٌبٌا،وقدبلػالدٌنٌةبجامعةموالنامالكإبراهٌماإلسالمٌةالحكومٌةوالجامعةاَلسمرٌةبل

 بعرضآراءالمدرسٌنثمبتحلٌلٕٔعددهم ولتحلٌلالبٌاناتقامتالباحثةأوالً ، مدرساً

البٌاناتبمناقشةأقوالالمدرسٌنمعأقوالالفقهاءوأخٌراًاستخالصالنتابجمنها.

سٌنمنالبحثمنخاللأقوالوآراءالمدرأماعننتابجالبحث:فقدتوصلتالباحثة

وبؤنالباحثةلمفًجامعةموالنامالكإبراهٌماإلسالمٌةالحكومٌةوالجامعةاَلسمرٌةبلٌبٌا

فًاَلحكامالشرعٌةالتًتخصزٌنةوتجمٌلالمرأةتجداختالؾكبٌربٌنأقوالالمدرسٌن

الشرعوعلى فًحدود  الباطنٌةبؤنتكونالزٌنة الزٌنة أو الظاهرٌة كانتالزٌنة سواًء

اللباسأو فً كان سواء وتجمٌلها ٌخصزٌنتها بما بالضوابطالشرعٌة تلتزم أن المرأة

 منأنواعالزٌنة البدنٌةالتًتخصالوجهوالٌدٌنأوالشعروؼٌرها وبماالحلًأوزٌنة

أقوال فً كبٌر اختالؾ تجد لم كذلك التحسٌنٌة الجراحٌة التجمٌلٌة العملٌات ٌخص

 التًتلجؤ ،المدرسٌن منؼٌرضرورة والتحسٌنإلشباعؼرورها للتجمٌل المرأة إلٌها

وكماقدٌدخلفًهذهالجراحةالتجمٌلٌةتؽٌٌرفًخلقهللاوهذاالٌجوزشرعاًوكمابها

 وؼشوتدلٌس، واَلمهاتكما اآلباء انتباه أهمها بعضالتوصٌاتمن أوردتالباحثة



 ي
 

من أكثر علٌهم اللوم ٌضع َلنه المإسساتَلبنابهم أن وكما ، تربٌتهم سوء من اَلبناء

اآلباء لمساعدة اَلبناء دورفًتوعٌة لهما والدعاة والعلماء واإلرشاد والتربوٌة التعلٌمٌة

للمحافظةعلٌهممناَلخطارالتًتحدثمنانحاللاَلبناء.
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ABSTRACT 

Hamidah Mohamed Hasan Othman Al-Khudairi. 6102. Fiqh for Women in 

Modern Developments to some Lecturers at State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang and University of Al Asmarya Libya (Jewelry 

and Women Make Up). Comparative Studies. Thesis. Al-Akhwal Asakhsiyah 

Programs, Graduate School of State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Supervisor: Dr. Munirul Abidin, M.Ag. Supervisor II: Dr. Aunur Rofik. 

Keywords: Fiqh Woman, Modern developments, Lecturers 

The purpose of this study was to determine the religious laws in terms of 

women's jewelry, and to know the laws of religion in terms of cosmetic surgery 

through the opinions and words of the lecturer at State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang and University of Al Asmarya Libya. 

Researchers used descriptive research method in understanding the 

problem in this research. Data collection in this research is using interviews that 

are consisting of interview of some theology lecturer at State Islamic University 

of Maulana Malik Ibrahim Malang and University of Al Asmarya Libya, they are 

consisting of 60 lecturers. Data analysis was done by looking at the data that has 

been collected and comparing that data with the opinions of the jurists (fuqaha) 

and the last is to draw the conclusions from the previous process. 

Researcher found that there are not many differences between the opinions 

of the lecturers at the State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang 

and University of Al Asmarya Libya on religious laws pertaining to jewelry and 

makeup of women, either the jewelry is visible or not, Jewelry used has met the 

standard of religion. And a woman should obey the religious rules that related to 

jewelry and makeup of women, starting from clothes, earrings and ornaments 

face, hands, hair and other. Likewise, in matters that related to cosmetic surgery 

there are not many differences of the lecturer’s opinions about cosmetic surgery 

which is performed with the goal to fulfill his wish without any immediate need 

(emergency need). Sometimes in the operation changing the shape of what has 

been created by God. And this is not allowed by the religion, because in the case 

there are fraud and deception. From the results of this study researchers gave 

several recommendations, including: 0. Parent’s attention towards their children, 

because of their mistake in this case is greater than their children's mistakes, 

because of the mistake in educating their children. 6. The role of educational 

foundations, foundations guidance, the scholars and preachers in giving the sense 

of a child to help parents in keeping their children from the dangers which is 

arising because of children delinquency. 
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 ABSTRAK 

Hamidah Mohamed Hassan Uman Al-Hadiri. 6102. Fiqih Perempuan dalam 

Perkembangan Modern pada Sebagian Dosen di Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Al Asmarya Libya (Perhiasan 

dan Make Up Wanita) Studi Perbandingan. Tesis. Jurusan Al-Akhwal 

Asakhsiyah, Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing I : Dr. Munirul Abidin, M.Ag. Pembimbing II: Dr. Aunur Rofik.  

Kata Kunci: Fiqih Perempuan, Perkembangan Modern, Dosen 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum-hukum agama 

dalam hal perhiasan wanita, dan untuk mengetahui hukum-hukum agama dalam 

hal operasi kecantikan melalui pendapat dan ucapan para dosen di Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Al Asmarya Libya. 

Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dalam memahami 

masalah yang terdapat dalam penelitian ini. pengumpulan data menggunakan 

interview yang terdiri dari interview sebagian dosen ilmu agama di Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Universitas Al Asmarya Libya, 

mereka terdiri dari 60 dosen. Analisis data dilakukan dengan cara melihat data 

yang telah dikumpulkan kemudian mendiskusikan dan mengkomparasikan data 

tersebut dengan pendapat para ahli fiqih (fuqaha) dan terakhir adalah menarik 

kesimpulan dari proses sebelumnya. 

Adapun hasil dari penelitian ini : peneliti mendapati dari pendapat dan ucapan 

para dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan 

Universitas Al Asmarya Libya tidak terdapat banyak perbedaan pada pendapat 

para dosen dalam hukum-hukum agama yang berkaitan dengan perhiasan dan 

make up wanita, baik itu dalam hal perhiasan yang tampak maupun perhiasan 

yang tidak tampak. Perhiasan yang dipakai telah memenuhi standart agama. Dan 

hendaknya wanita mematuhi aturan-aturan agama yang berkaitan dengan 

perhiasan dan make up wanita, mulai dari pakaian, anting-anting dan hiasan 

wajah, kedua tangan, rambut dan lainnya. Begitu juga dalam hal yang berkaitan 

dengan operasi kecantikan tidak terdapat banyak perbedaan pada pendapat para 

dosen mengenai operasi kecantikan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

memenuhi keinginannya tanpa ada kebutuhan yang mendesak (darurat) . 

terkadang dalam operasi tersebut terjadi perubahan bentuk ciptaan Allah. Dan hal 

ini tidak diperbolehkan oleh agama, sebagaimana dalam hal tersebut ada unsur 

kecurangan dan penipuan. Dari hasil penelitian ini peneliti memberikan beberapa 



 م
 

rekomendasi, diantaranya : 0. Perhatian kedua orang tua terhadap anak-anaknya, 

karena kesalahan mereka dalam hal ini lebih besar daripada kesalahan anak 

mereka, dikarena kesalahan mendidik anak. 6. Peran yayasan pendidikan, yayasan 

bimbingan, para ulama dan da'i dalam memberikan pengertian terhadap anak 

untuk membantu meringankan tugas orang tua dalam menjaga anak-anak mereka 

dari bahaya-bahaya yang timbul dari kenakalan anak
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 العام اإلطار:  األول الفصل

 أ _ خلفٌة البحث : 

ونستعٌنه    نحمده هلل، الحمد شرورإن من باهلل ونعوذ ونستؽفره،

فال ومنٌضلل، له، فالمضل هللا، ٌهده من وسٌباتأعمالنا، أنفسنا

هاديله،وأشهدأنالإلهإالهللاوحدهالشرٌكله،وأشهدأنمحمداً

عبدهورسوله،أدىاَلمانة،وبلَّػالرسالة،ونصحاَلمة،وتركهاعلى

كنهارها لٌلُها البٌضاء هالك_صلىهللاالمحجبة إال عنها ٌزٌػ ال ،

بإحسانإلىٌوم ومنتبعه علٌهوسلم_وعلىآلهوصحبهأجمعٌن،

الدٌن.

 أما بعد :

لقدكانتقضٌةالمرأةهًقضٌةكلالمجتمعاتعلىمدىاَلزمنة

المرأة قضاٌا مستجدات اصبحت بذلك َلهمٌتها، وذلك والعصور

ا القضاٌا اهتمام محظ ٌخصالمسلمة بما ، االسالمٌة للشرٌعة لفقهٌة

ان بما فٌها والحرام الحالل هو ما مبٌنا الشرع فً وتجملها زٌنتها

تخص بما العصرتؽٌروتطوراصبحتمستحضراتصناعٌةجدٌدة

أن من أكبر صار عصرنا فً التطور وَلن ، المرأة وتجمٌل زٌنة

ٌبٌنوا أن الفقهاء من فٌه مطلوب جدٌد ٌوم فكل فًٌحصى آراءهم

المستجدات،ومانراهمنبابالزٌنةٌجعلاَلمرمتحتمفًتؤصٌلهذه

معقدة متشابهة اَلمور وَلن ، اإلسالمٌة الرإٌة حسب المستجدات
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فكانالبدمنوضعالضوابطالتًتحكمسٌرالفقٌهفًالحكم أحٌانا

بةعلىهذهالمستجدات،حتىٌمكنمنخاللهذهالضوابطأننقللنس

للمرأة ولنبٌن ، السلٌم الفقهً لحكمها بالمستجدة نصل وأن الخطؤ

الحاللوالحرامفٌهاسواءكانفًزٌنتهاوتجمٌلهاوالوسابلوالطرق

الزٌنة بؤحكام النساء من كثٌر ولجهل والتجمٌل، الزٌنة فً المستجدة

والتجمٌل.

حال علٌه حال لما فًنفسً، البالػ أثره الموضوع هذا لألهمٌة

انواع واتباعها توجهها من الحاضر وقتنا فً اآلن المسلمة المرأة

الموضةالتًالتلٌقبالمرأةالمسلمة،باَلخصالفتٌاتالتًفًسن

المراهقةفنجدهنفًالدولالعربٌةأواإلسالمٌةبؤنهنأصبحنبعض

م للفضابٌاتأومنهن تتبعهن الؽربمنخالل حضارة نقاداتوراء

المجالتالتًتطلقدابماصٌحاتالموضةوالتًالتتماشىمعتعالٌمنا

اإلسالمٌةأومنخاللوسابلاَلنترنٌتلذلكفٌجبعلىالمرأةالتستر

تلتزم وأن البٌت من خروجها باَلخصعند والزٌنة التجمل وترك

تؤملًفًهذهباللباسالشرعًللم ومنخالل ، علىكرامتها حافظة

ِمْنَها{ َظَهَر َما إاِلَّ ِزٌَنَتُهنَّ ْبِدٌَن ٌُ  اآلٌة}َواَل
ٕ
دفعنًإلىمزٌدمن مما

من جوانبه، جمٌع من بالموضوع اإلحاطة محاولة والبحث الدراسة

المسابللبٌانأحكام فًهذه كتبالفقهاالسالمًوالفتاوىالمعاصرة

أنالزٌن خاصة ، الحدٌث عصرنا فً الفقه علماء عند والتجمٌل ة

                                                           
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:ٕ



ٖ 
 

اإلسالماهتمبزٌنةالمرأةولباسهاأكثرمناهتمامهبزٌنةالرجلولباسه

،َلنالزٌنةأمرأساسًبالنسبةللمرأةحٌثأنهللاتعالىفطرهاعلى

رخص مما أكثر رخصللمرأة ولهذا والجمال بالزٌنة الظهور حب

ٌحلهاالتحلًبالذهبوالحرٌردونالرجلكماقالالنبًللرجلفقدأب

لباسالحرٌروالذهبعلىذكور حرم ((_ وسلم _صلىهللاعلٌه

)) إلناثهم وأحل أمتً
ٖ

وتلبٌة المرأة حاجٌات من تعتبر الزٌنة فإن ،

لنداءأنوثتهافعلٌهاأنتستعملهافًاالتجاهالصحٌحالمرسوملها،فإن

بذلكاتخذتموضوعفقدتصارتمن ، أسبابالفتةوالفساد أعظم

عند العصرٌة المستجدات فً المرأة ))فقه : بعنوان هو البحث هذا

والجامعة اإلسالمٌة إبراهٌم مالك موالنا جامعة مدرسٌن بعض

اَلسمرٌةبلٌبٌا)زٌنةوتجمٌلالمرأة(((وٌهدؾفًمعرفةحكمالشرع

فٌماعرؾفًأمورالزٌنةفًاَلمورالمتعلقةبتزٌٌنالمر أةوتجملها

 منها الحاضر الوقت فً جد وما ، هذهب،والتجمٌل كل إخضاع

اإلسالمًصالحلكل الشكأنالفقه اإلسالمٌة، المستجداتللشرٌعة

زمانومكان،وهذهالصالحٌةتعطٌهالقدرةعلىالتفاعلوالوجودفً

وللفقهحضورفٌه.ساحاتالحٌاةكلها،فمامنموقعوالمكانإال

تناولتالباحثةقضٌةزٌنةالمرأةباعتبارهامنأهمالقضاٌاالمهمة

والفتٌات النساء اهتمام مٌادٌن أكثر من وهً اَلنثوٌة، للطبٌعة

وعمت الحدٌثة والزٌنة التجمٌل وسابل انتشرت بحٌث ، والشابات

                                                           
(.00ٙ/ٓٔ(وقالهذاحدٌثحسنصحٌح.وانظر:جامعاَلصول،)8ٖٖ/٘أخرجهالترمذي،)ٖ

.ٔٔوانظر:زٌنةالمرأةالمسلمة،ص
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المو جدٌدةفًهذا ضوعلمتكنالبالداإلسالمٌة،فقدظهرتقضاٌا

موجودةفًالسابق،علىحسباطالعً.

فًعصرنا النوازل وتجدد المسلمة المرأة لتشعبقضاٌا ونظراً

، فٌه الكتاباتالمعاصرة الموضوعوقلة وصعوبة ، وخطورتها هذا

النمص كقضٌة المرأة تزٌٌن فً الباحثة حصرته البحث هذا فإن

وؼ والتقشٌر المساحٌق ووضع التًوالصبػ المستجدات من ٌرها

أو التجمٌل فً مستجداتالتًتخصالمرأة وأٌضاً ، تخصالتزٌٌن

الجراحةالتجمٌلٌةالتًقدتلجؤإلٌهاالنساءباَلخصكبارالسنأوالتً

وهً ، البشرة بها تؤثرت التً والمكٌاج المساحٌق باستعمال قامت

البا تسعى المعاصر الفقه مسابل من مستجدة لتوضٌحهامسابل حثة

وتحلٌلهابشكلعلمًومنظموٌمكناالستفادةمنهافًمجاالتوقضاٌا

المرأةوالفقه.

 ب _ أسئلة البحث .

اإلسالمٌةٔ إبراهٌم مالك موالنا جامعة مدرسً آراء ماهً _

والجامعةاَلسمرٌةبلٌبٌافًالزٌنةلدىالمرأة؟

إبراهٌماإلسالمٌة_ماهًآراءمدرسًجامعةموالنامالكٕ

والجامعةاَلسمرٌةبلٌبٌافًجراحةالتجمٌل))التحسٌنٌة((التًتلجؤ

إلٌهاالمرأة؟





٘ 
 

 ج _ أهداؾ البحث. 

تهدؾالباحثةمنخاللبحثهافًهذهالدراسةللوصولإلىمعرفة

عدةأمورمنها:

 _ معرفة األحكام الشرعٌة فً الزٌنة لدى المرأة . 1

ٌثتعتبرقضٌةالزٌنةمنأكثرالقضاٌاحساسٌةفًحٌاةاإلناثح

عمق فً تجذر التجمٌلٌة والمستحضرات الحلً من الزٌنة وحب ،

الطبٌعةاَلنثوٌة،مماٌترتبعلٌهاندفاعفًسلوكبعضهنٌخرجهن

التبرج من صور فً المحرم أو المكروه إلى االعتدال حد عن

وا فإن ، والتشبه العالمواإلسراؾ على االنفتاح السٌا المسلمٌن قع

أخالقهن عن المسلمٌن نساء من كثٌر وتخلً ، المنكرات وشٌوع

اإلسالمٌةوالتقلٌدٌة.

معرفة األحكام الشرعٌة فً جراحة التجمٌل ))التحسٌنٌة (( لدى  -0

 المرأة.

واقعالحٌاة التجمٌلجاءتلضرورة حٌثإنالتجمٌلأوجراحة

ال فإنالبشرٌة والحروق والحروب الحوادث كثرة حٌث معاصرة

التً والمعنوٌة الحسٌة اآلالم لتخفٌؾ جاءت التجمٌلٌة الجراحات

ٌعانوهاالمصابون،ولمٌقؾاَلمربالجراحاتالتجمٌلٌةعندهذاالحد

بالد ومنها البالد من كثٌر فً تعدته بل ، الماسة الضرورة حد ،

الؽرور إشباع إلى ، أحسناإلسالم بصورة الظهور فً اإلنسانً
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وصارتتمارسعلىنطاقواسعمثلمنٌرٌدتؽٌٌرلونالبشرةأو

المجتمعاتالمادٌة من كثٌر انؽمستفٌه مما هذا ومثل أنفه اصالح

والشرابع والمبادئ الروح حساب على وتعظمه الجسد تقدس التً

حٌاتهم،وحتىوالضوابطالشرعٌةالتًٌلتزموابهااحكامهمفًشبون

تسٌرقافلةالبشرٌةتحتمضلةالشرٌعةالسمحاءالتًجاءتللعالمٌن

،ولكننجذالنصٌباَلكبرلمنٌتؤثرسرٌعاولمنتؽلبعلٌهعاطفته

علىعقلهلمنٌحبالجمالكثٌراوٌحباإلطراءكثٌرالمننشءفً

أو السن كبٌرة المرأة بٌن كبٌر فرق وال المرأة إنها الفتاةالحلٌة

المراهقةٌجمعهمجمٌعاعاملحبالتزٌنوالتجمل.

 د _ أهمٌة البحث . 

 أ _ األهمٌة النظرٌة :   

إنأهمٌةهذاالموضوعتبٌنالحكمفًالمسابلالمتعلقةبالمرأةمن

المستجدات خالل من نبٌنها إذ ، فٌها والحكم والزٌنة التجمٌل ناحٌة

الج هذه فً تخصالمرأة التً والحرامالعصرٌة الحالل وانبونبٌن

.فٌها

 ب _ األهمٌة التطبٌقٌة :   

تط من ، البحث أهمٌة العملٌاتتتمثل معرفة تتناول التً بٌقاته

التجمٌلٌةالمستجدةالتًتخصالمرأةوزٌنةالمرأةمنخاللالدالالت

والضوابطالشرعٌةلهافًتبٌٌنالحاللوالحراممنخاللآراءالفقهاء
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والجامعة اإلسالمٌة ابراهٌم مالك موالنا جامعة فً والمدرسٌن

اَلسمرٌةبلٌبٌا.

 . ه _ حدود البحث 

اشتملتالدراسةعلىموضوع))فقهالمرأةأ _ الحد الموضوعً :     

مالك موالنا جامعة مدرسٌن بعض عند العصرٌة المستجدات فً

إبراهٌماإلسالمٌةوالجامعةاَلسمرٌةبلٌبٌا)زٌنةوتجمٌلالمرأة(((

بها اللباسوالحلًوبما فٌها بما المرأة حٌثتتطرقالباحثةفًزٌنة

 ،من المرأة تستعملها التً المصطنعة والزٌنة والوجه الشعر زٌنة

وأٌضاًبماٌخصالتجمٌلأيالجراحةالتجمٌلٌة))التحسٌنٌة((التً

من وؼٌرها الوجه تجاعٌد شد أو الدهون شفط من المرأة لجؤتلها

 بعضالعملٌاتالتًلجؤتإلٌهاالمرأة.

الحد الفقهً : -ب      التًحٌثسوؾأتطرق الفقهٌة اَلحكام إلى

تخصالمرأةمنها)مستجداتفقهٌةفًزٌنةالمرأةوالطرقالتجمٌلٌة

،منخاللآراءالمدرسٌنفًالتًتتخذهاالمرأةفًالفقهالمعاصر(

الجامعة ومدرسٌن الحكومٌة اإلسالمٌة إبراهٌم مالك موالنا جامعة

.لفقهٌةلهذهالمسابلاَلسمرٌةبلٌبٌاوأقوالالفقهاءفًاَلحكاما

اإلسالمٌةالحد المكانً :_ ج       إبراهٌم مالك موالنا جامعة

الحكومٌةوالجامعةاَلسمرٌةبلٌبٌا.

م.ٕٙٔٓ_ٕ٘ٔٓ_ الحد الزمنً أو التارٌخً :د    
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 .و _ تحدٌد مصطلحات البحث 

 أ _ تحدٌد مصطلح المستجدات :     

المصطلحاتالمشابهةأواَللفاظذاتالصلةبمصطلحالمستجدات،

لفظاً شبهها مدى فً بعضها عن اَللفاظ أو المصطلحات فتختلؾ

تعنً العرب لؽة فً فنجدها النوازل مثل بالمستجدات، ومضموناً

االنحطاطمنعلو
ٗ

،وأٌضاًتطلقعلىالمصٌبةالشدٌدة
٘

،ونجدالفقهاء

بلالمستجدةالحادثةالتًتعضلبؤهلالعلم،وٌعانونٌقولونهًالمسا

شدةفًالتعرؾعلىحكمهابالنوازل،ٌقولاَلصفهانً
ٙ

:))ٌعبر

بالنازلةعنالشدة،وجمعهانوازل((
0
.

حكم استنباط إلى تحتاج التً الحادثة فهً الوقابع أٌضاً ومنها

شرعًلها
8

كالمالعرباإلبانة،ومنهاالفتاوىواإلفتاءفً
9

.

{ : تعالى قوله ومنه ، سإال جواب فً ٌكون اإلفتاء أٌضاً

} ْفِتٌُكْمِفٌِهنَّ ٌُ ُ ْسَتْفُتوَنَكفًِالنَِّساِءقُِلهللاَّ ٌَ َو
ٔٓ

ْسَتْفُتوَنَك ٌَ وقولهتعالى:}

ْفِتٌُكْمِفًاْلَكاَللَِة{ ٌُ ُ قُِلهللاَّ
ٔٔ
.

                                                           
سٌدمحمد:تحقٌق،القرآنؼرٌبفًالمفردات(:هٕٓ٘)محمدبنالحسٌنالقاسمأبو،اَلصفهانًٗ

.88ٗص،(م9ٙٔٔ،اَلخٌرةالطبعة،البابًومطبعةمكتبة)،كٌالنً
،المنٌرالمصباح:أحمد،الفٌومً،9ٔٗص،ٕج،الوسٌطالمعجم:وآخرونإبراهٌم،أنٌس٘

.8ٙٙص
.ٕ٘٘ص،ٕج،اَلعالم:الدٌنخٌر،الزركلًٙ
.89ٗص،القرآنؼرٌبفًالمفردات0
، الفيكمي ، أحمد بف محمد : 141، ص3راجع : ابف منظكر ، جماؿ الديف محمد : لساف العرب ، ج 7

 .1141_ 1141، ص1، أنيس ، إبراىيـ كآخركف : المعجـ الكسيط ، ج557المصباح المنير ، ص
 . 1141، ص1ابف منظكر ، جماؿ الديف محمد : لساف العرب ، ج 8
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اَلحكامالشرعٌةباالنتزاعمنالكتابهوإظهاروفً االصطالح :

والسنةواإلجماعوالقٌاس،وقٌل:))هوإجابةالفقٌهفًأيمسؤلةسبل

، المستجدة وؼٌر ، الفرقفًذلكبٌنالمسابلالمستجدة ، عنها((

المسؤلة حكم بٌان واإلفتاء
ٕٔ

من ٌشكل الجوابعما والفتوى والفتٌا ،

اَلحكام
ٖٔ

.

 لزٌنة : ب _ تحدٌد مصطلح ا

الزاءتعرٌؾ الزٌنة فً اللؽة :     : مقاٌٌسه الفارسفً ابن ٌقول

ن ٌْ فالزَّ وتحسٌنه. الشًء ُحسن على ٌدلُّ صحٌح أصٌل والنون والٌاء

ٌَّنْت اّز و اَلرُض نِت ٌَ أْز و تزٌٌناً. الشًء ٌَّنت ز ٌقال ن. ٌْ الشَّ َنقٌُض

وازدانت
ٔٗ
َنهاُعْشُبها.  إذاَحسَّ

هًاسمجامعلكلشًءٌتزٌنبه،وفًقولهتعالى:}:والزٌنة 

ِمْنَها{ َظَهَر َما إاِلَّ ِزٌَنَتُهنَّ ٌُْبِدٌَن  َواَل
ٔ٘
الباطنة الزٌنة ٌبدٌن ال معناه

                                                                                                                                                               
 . 116سكرة النساء ، اآلية :  11
 . 165سكرة النساء ، اآلية :  11
ـ ( ، 1874الجرجاني ، عمي بف محمد الشريؼ : التعريفات ، ) بيركت : مكتبة لبناف ، ) د_ط(،  11

 . 21ص
 . 262األصفياني ، أبك القاسـ : المفردات في غريب القرآف ، ص 12

/ 2رس القزكيني الرازم)معجـ مقاييس المغة، أحمد بف فا كيقاؿ أيضان: "ازبنت" كاحمرت، ك "ازبأنت". 1313
21) 
 .21سكرة النكر ، اآلية :  14



ٔٓ 
 

وزٌنة الثٌاب ٌظهر والذي وؼٌرها، والسوار والخلخال كالقالدة

الوجه
ٔٙ
.

ِفًِزٌَنِتِه{ وقولهعزوجل:}َفَخَرَجَعلَىَقْوِمِه
ٔ0

،قالالزجاج
ٔ8

:

الخٌل وعلى وعلٌهم وأصحابه هو خرج أنه التفسٌر فً جاء

اَلرجوان
ٔ9

،وقٌل:كانعلٌهموعلىالخٌلالدٌباجاَلحمر
ٕٓ
.

الزٌنةعبارةعنكلماٌتزٌنبهلتحسٌنتعرٌؾ الزٌنة اصطالحاً :     

، ،الهٌبة والنفسٌة ، والخارجٌة ، البدنٌة وٌشملذلكاإلنسانبزٌنته

 وكلمانراهونحسبجمالهوحسنه.

لتحسٌن اإلنسان به ٌتزٌن ما كل اإلنسان به ٌتزٌن ما كل فهً

ٌرد كالمعادنالتًلم المباحة مناَلشٌاء منملبوسأوؼٌره الهٌبة

النهًعنالتزٌنبهاوالجواهرونحوها
ٕٔ

.



                                                           
 ( .153/ 11المكسكعة الفقيية الككيتية )  15
 .68سكرة القصص ، اآلية :  16
الزجاج : ىك إبراىيـ بف محمد بف السرم بف سيؿ ، أبك إسحاؽ ، النحكم ، المغكم ، المفسر . أقدـ  17

رد كثعمب ، ككاف يخرط الزجاج ثـ تركو ، كاشتغؿ باألدب أصحاب المبرد قراءة عميو ، أخد األدب عف المب
، فنسب إليو . مف مصنفاتو : معاني القرآف ، كالعركض ، كاالشتقاؽ ، كاالمالي ، كخمؽ اإلنساف . كحالة ، 

 .1/22عمر رضا : معجـ المؤلفيف ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، 
األرجكاف صبغ أحمر شديد الحمرة . ابف منظكر : لساف العرب األرجكاف : الثياب الحمر ، كقاؿ الزجاج  18
 ،13 /218 . 
الديباج : ثكب سداه متخذ مف االبرسيـ _ الحرير _ فارسي معرب . الفيكمي ، أحمد بف محمد بف عمى  11

 . 1/177المقرم : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، المكتبة العممية ، بيركت ، 
 (.1/117لمشككاني)فتح القدير  11



ٔٔ 
 

 ج _ تعرٌؾ مصطلح التجمٌل : 

والالمالتجمٌل لؽًة:      ، والمٌم ، الجٌم ، جمل الفعل من مصدر

ضد وهو : حسن واآلخر ، الخلق وعظم تجمع : أحدهما : أصالن

القبح
ٕٕ
.

الخارجًاصطالحاً :    مظهره فً الشًء تحسٌن شؤنه ما كل عمل

بالزٌادةعلٌهأواإلنقاصمنه
ٕٖ
.

منالتجمٌل : مصطلح جراحة     جراحةتجريلتحسٌنمنظرجزٍء

علٌهنقٌصأوتلؾأو ماطرأ ،أووظٌفتهإذا أجزاءالجسمالظاهرة

تشوه
ٕٗ
.

 ي _ الدراسات السابقة . 

كتاباً الباحثة تجد لم والحدٌثة القدٌمة الكتب البحثفً خالل من

لعلمأنالباحثةأفردهذاالموضوع،وإنماوجدثهفًثناٌاالكتب،معا

جمعاَلقوالواَلدلةمنبطون محاولةمنها تناولتالمستجدمنها لقد

الكتبوالمصادرلعلماءالفقه.

ومماوجدتالباحثةمنالرسابلالعلمٌةوالكتبالتًتناولتبقرب

لبحثمنضمنالمادةالعلمٌةهً:منموضوعا

                                                           
 ( .371_1انظر : معجـ مقاييس المغة )  11
 .111معجـ لغة الفقياء ، ص 12
 .171. أحكاـ الجراحة الطبية : ص 1/ 15بحكث بعض النكازؿ الفقيية المعاصرة ،  13
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صالحللدكتورأوالً : زٌنة المرأة المسلمة : بن عبدهللا / الشٌخ

الفوزان
ٕ٘
.

إنالكاتبقامبإٌضاحلمعاٌٌرالضبطفًالباسوالزٌنةوإنؼاٌتها

نتابج أهم ومن ، طاهر مجتمع إقامة فً هللا دٌن ؼاٌة من مستمدة

الرسالةهًتبٌانأنزٌنةالمرأةنالعناٌةاالسالممنحٌثالشروط

 وأنلباسالمرأة منلباسالرجلفًنظراالسالموالواجبات، أهم

وأناالسالمٌحثعلىاالعتدالفًالزٌنةواالتزانفً علٌها حفاظاً

االنفاقفٌها،ولقداستفادتالباحثةمنهذهالرسالةلمافٌهمنقضاٌا

ومستجداتمهمةتخصالمرأةفًعصرناالحاضرمنخاللاَلحكام

ا ناحٌة من المرأة تهم التً ومعرفةالفقهٌة واللباس والتجمل لزٌنة

الضوابطالشرعٌةلها.

ثانٌاً : الحالل والحرام فً اإلسالم 
ٕٙ

: ٌوسؾ / الشٌخ للدكتور

القرضاوي.

وهومنالكتبالجامعةللعدٌدمناَلحكامالفقهٌةوبنظرةمعاصرة

الكتابقدوجدت ومتجددة،ومنبٌنهامسابلزٌنةالمرأة،وفًهذا

خالل من مبٌناً المرأة تخص التً أٌضاً العصرٌة المستجدات فٌه

أحكامهالحاللوالحرامفًالشرٌعةاإلسالمٌةوالضوابطالشرعٌةلها

وقد المستجدات. فً المرأة فقه البحث))   عنوان الباحثة اختارت

                                                           
 ق.1313الفكزاف ، زينة المرأة المسممة ، دار المسمـ ، ط 14
 القرضاكم ، يكسؼ محمد القرضاكم ، الحالؿ كالحراـ في اإلسالـ .  15
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اإلسالمٌة إبراهٌم مالك موالنا جامعة بعضمدرسٌن عند العصرٌة

والجامعةاَلسمرٌةبلٌبٌا)زٌنةوتجمٌلالمرأة(((.

إٌمانبنتصالحعبدهللابنحاجبثالثاً : زٌنة المرأة :
ٕ0

.

اعنموضوعالزٌنةواهتمامالمرأةلقدتناولتالباحثةفًرسالته

المرأة فطرة ٌقؾأمام لم اإلسالم إن نتابجها حٌثذكرتفً للزٌنة

ولقدأباحلهاأكثرمماهومحرمعلٌهاحٌثذكرتأٌضاًدوراإلعالم

فًإؼراءالمرأةوانسٌاقهاأمامرؼباتهاوأالعٌبهمباسمالموضة،إن

منأنتهدرفًترؾالزٌنة.وقتالمرأةالمسلمةومالهاأثمن

نقاءعمادعبدهللا:رابعاً : أحكام زٌنة وجه المرأة فً الفقه اإلسالمً

دٌك
ٕ8
.

لقدتناولتالباحثةفًرسالتهاكلماٌخصوجهالمرأةمنناحٌة

الفقهٌة ،واَلحكام والعملٌاتالتجمٌلٌةالتًتخصوجهالمرأة زٌنتها

رأة.التًتخصزٌنةوجهالم

الفوزان، محمد بن صالحخامساً : تؽٌٌر خلق هللا ضوابطه وتطبٌقاته: 

ه.ٖٓٗٔ

 اللباس فً وقواعد نقاشضوابط حلقة إلى مقدمة علمٌة وهًورقة

والتجمل،فًهذهالدراسةطرحالباحثقضٌةتؽٌٌرخلقهللا والزٌنة

                                                           
الرسالةالبحثٌةالمرشحةلمسابقةالشبكة0ٕ
رسالةالستكمالدرجةالماجستٌر،بإشراؾ:د.جمالحشاش،بكلٌةالدراساتالعلٌاجامعةالنجاح8ٕ

 الوطنٌة.
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جمٌلٌةمعوعالقتهبالتجملوالتجمٌل،وأشٌرإلىبعضاإلجراءاتالت

قرار بدراسته الباحث وألحق الخلق، تؽٌٌر إلى بالنظر حكمها بٌان

وشرح عرض بعد التجمٌلٌة الجراحات بشؤن الدولً الفقه مجمع

والعٌادات المستشفٌات على بؤنه وأوصى ، المسابل بهذه اَلحكام

من ٌحرم ما إجراء بتقوىهللاتعالىوعدم االلتزام واَلطباء الخاصة

الج راحات،وعلىاَلطباءوالجراحٌنالتففهفًأحكامالممارسةهذه

ٌتعلقبجراحةالتجمٌل،وأالٌنساقواإلجرابهاسرد الطبٌةخاصةما

الكسبالمادي،دونالتحققمنحكمهاالشرعً،وأنالٌلجبواإلى

شًءمنالدعاٌاتالتسوٌقٌةالمخالفةللحقابق،وقداستفادتالباحثمن

الدر المستجدةهذه المسابل هذه فً للبحث كمدخل العدٌد فً اسة

خصوصاًفًمسؤلةالجراحةالتجمٌلٌةللمرأة.

:د.صالحمحمدبنسادساً : الجراحة التجمٌلٌة ))دراسة فقهٌة ((

الفوزان
ٕ9

.

والضوابط التجمٌلٌة الجراحة أحكام عن البحث هذا تناول لقد

واَلحكامالشرعٌةفًالجراحةالتجمٌلٌة.

فً المرأة ٌخصزٌنة بما الرسابل هذه من الباحثة استفادت ولقد

تجد لم أنه البحث، الرسابلوهذا الحاضرفاالختالؾبٌنهذه وقتنا

انفرد بحثاً أو كتاباً الفقهالباحثة فً بالمرأة الخاصة بالمستجدات

الزٌنة أو والمرأة للرجل شامالت ٌكون إما وجدتهن لقد المعاصر
                                                           

 رسالةالستكمالدرجةالدكتوراه،بإشراؾ:د.مساعدبنقاسمالفالح،د.جمالعبدالرحٌمجمعة.9ٕ
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لوحدهاأوالتجمٌلالجراحة))التحسٌنٌة((،لذلكقامتالباحثةبالتفرد

التزٌٌن منمستجداتتخصها المعاصر لدىالفقه لما خاصة بالمرأة

التجمٌلٌة))التحسٌنٌة(( كلوالجراحة فٌها ومعتبٌٌنالحاللوالحرام

ٌخص وقامتما أووجهها أوشعرها وحلٌها منلباسها المرأة زٌنة

ٌخصزٌنة الفقهاءبما وآراء  الشرعٌةوالضوابطلها بجمعاَلحكام

الرسابل تلك فً تتناول لم الباحثة تناولت لقد وأٌضاً المرأة وتجمٌل

والبدنواَلحكام ٌخصالوجه بما )) التحسٌنٌة (( التجمٌلٌة الجراحة

فٌ آراءالشرعٌة جمع فً كان اَلكثر واالختالؾ الفقهاء، وآراء ها

ومدرسٌن اإلسالمٌة إبراهٌم مالك موالنا فًجامعة بعضالمدرسٌن

الجامعةاَلسمرٌةبلٌبٌا،أيدراسةمقارنةفً))زٌنةوتجمٌلالمرأة

.))
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 الفصل الثانً : االطار النظري

 .المبحث األول : المستجدات 

 عرٌؾ بالمستجدات فً الفقه .أ _ الت    

ٌقول -المستجد فً اللؽة -1     ، القدٌم وٌقابل الحادث، اللؽة فً

الفٌومً))جدالشًء((ٌجدبالكسرجدة،فهوجدٌد،وهوخالؾ

القدٌم،و))جدد((فالناَلمر،و))أجده((و))استجده((إذاأحدثه
ٖٓ

.

جدّ من مستجّدة جمع فهووالمستجدات ِجّدة بالكسر ٌجّد الشًء

جدٌدخالؾالقدٌم،وجّددفالناَلمروأجّدهواستجده:إذاأحدثهفتجدد

ٌّرهجدٌداً،وجّدالنخلصرمهوقطعه،وجّدفـًالسٌراجتهد هوأوص

بالجدٌد، الموت وصؾ ولذلك به، لك عهد ماال والجدٌد فـٌه،

ـًكلٌوملٌلوفـًكلٌوموالجدٌدان:اللٌلوالنهار،َلنهماٌحدثانف

نهار
ٖٔ
.

                                                           
(: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي ، 661الفيكمي ، أحمد بف محمد عمي المقرم ) ت 21

 .81، ص تحقيؽ : د. عبدالعظيـ الشناكم ، ) القاىرة : دار المعارؼ ، ) د.ط( ، )د.ت((
-235ص  لمفيركز آبادم ، القامكس المحيط،114-116ص  2منظكر ج العرب البفراجع: لساف  (21)

 . 47، المصباح المنير لمفػيكمي، ص 236
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الموت ولذلكوصؾبه ، لكبه العهد ما )) الجدٌد و))
ٖٕ

وجد ،

الشًءجدةحدثبعدأنلمٌكن،وجدصارجدٌداً،وأوجدالشًءأي

أحدثه
ٖٖ
.

فإنالفقهاءالمعاصرٌنٌطلقونهعلى -المستجد فً االصطالح  -0     

ٌكنل التًلم المسابلٌكثرالمسابلالحادثة وهذه منقبل، وجود ها

السإالعنحكمهاالشرعً،فٌجدأهلالعلمفًبٌانالحكمالشرعً

فًالفقه االجتهاد علٌها القابمعلىالقواعدواَلصولالتًٌقوم ، لها

اإلسالمً.

وإطالقهذااللفظ))المستجدات((علىهذاالمعنىإطالقحادث

القدامىٌطلقونعلٌهألفاظاًؼٌرهذااللفظكالنوازل،وقدكانالفقهاء

والوقابع.

وبذلكنقول:بؤنالمرادبالمستجداتفًعلمالفقههً:))المسابل

الحادثةالتًلمتقعمنقبلإالفـًهذاالعصر،والتًٌبحثالعلماء

اتجاهها ٌتصرفون كٌؾ المسلمون لٌعرؾ ، الشرعً حكمها

تالعصرٌةالتًاستجدتولكنبتجّددالبانقطاععنسابق،المستجدا

فكونهامنالمستجداتباعتبارهاقداستجدتفـًصورتهاوحالها،وإن

                                                           
( : لساف العرب ، تحقيؽ كترتيب : يكسؼ خياط كنديـ 661ابف منظكر ، جماؿ الديف محمد ) ت 21

 . 81، ص1، ) بيركت : دار لساف العرب ، الطبعة األكلى ، )د.ت(( ،ج مرعشمي
أنيس ، إبراىيـ ، آخركف : المعجـ الكسيط ، ) دار إحياء التراث العربي ، الطبعة الثانية ، )د.ت((  22
 . 118، ص1،ج
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كانأصلهاسابقاًأياستجدوقوعهابؽٌرالشكلأوالصورةأوالحالة

التًحدثتبهفـًالسابق((.

 ب_ حكم التعامل مع المستجدات .     

إنالتعاملمعالمستجداتوالنوازلٌتعلقبؤمرٌنهماجهةالدلٌل

القاضًبحكمالنازلةوبجهةالعالموالباحثالذيٌحكمعنالمستجدة.

 طرق معرفة أحكام المستجدات والنوازل : -أوالً     

والنوازل المستجدات أحكام معرفة بها ٌتم التً الطرق إن

تتلخصفًاالتً
ٖٗ
:-

منالكتابأو: كمصدر أساسً لألحكام  طرٌق النّص الشرعً-أ

لتحصٌل ووسعه فـٌبذلالناظرجهده المنقولوهواإلجماع، أو السنة

النازلةمنالنّصالخاصالذيٌستوعبالمستجد،ولومنمثال حكم

فهوتحصٌلحكمالعملٌاتالفدابٌةاالستشهادٌةمنقولهتعالى:}َوال

َطبُ الًإاِلَُّكِتَبلَُهْمبِِهَعَمٌلٌَ ٌْ َن َنالُوَنِمْنَعُدوٍّ ٌَ ِؽٌُظاْلُكفَّاَرَوال ٌَ وَنَمْوِطًبا

ٌُِضٌُعأَْجَراْلُمْحِسِنٌَن{ َال هللاَّ َصالٌِحإِنَّ
ٖ٘
.

ٌستخدمهاطرٌق القواعد األصولٌة: -ب التً القواعد تلك وهً

المستجدا استٌعاب فـً فـٌها،تاَلصولٌون الناظر طرٌق ٌكون فقد

نظابرها بخالؾحكم علٌها وٌحكم نظابرها فـٌتركحكم االستحسان،

                                                           
 فقهالنوازلتطبٌقاًوتؤصٌالً:اللجنةالدابمةلإلفتاء.ٖٗ
 . 111سكرة التكبة ، اآلية :  - 24
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المكلفـٌن أوَلحوال لمآلها، أو لحالها نظراً إّما لوجهشرعًخاص،

فـًاعتبارهاوؼٌرذلك.

الطرقطرٌق القواعد المقاصدٌة: -ج المقاصدٌةمنأهم القواعد

جبأنٌسلكهاطالبحكمالمستجداتوالناظرفـٌها،التًٌالمعتمدة،

،باطلفهوالشارعمقصودعنخرجحكمكلأنّالفقهاءالسادةعندف

ومنؼفلعنمقصودالشارعفـًالحكمالشرعًؼفلفـًالحقٌقةعن

اتفاقاً إال شرعٌاً، لٌس إلٌه توّصل الذي والحكم الشرعً، الحكم

.ومصادفة،والٌمكنأننبنًفقهناعلىالمصادفاتبالإحكاموضبط

وهوالطرٌقالتًٌحتاجإلٌهالناظرطرٌق القواعد الفقهٌة: -د

تقرٌرٌةولٌست الفقهٌةحجٌتها القواعد فـًالمحل،َلّن لتنزٌلالحكم

ٌُحتاجإلٌها مصدرٌة،بمعنىأنالحكمالٌستنبطمنهاباستقالل،وإنما

فـًتنزٌلذلكالحكمعلىمحله.

بشب:طرٌق التخرٌج الفقهً -ه       وإلحاقه الحكم بنقل ٌههوٌكون

والقٌاسعلىالمنصوصمنأقوالاَلبمةوأصولمذاهبهم،أوالقول

ٌّنأوإمامٌ بؤصولمذهبمع أكانتخرٌجاًمقٌداً الزمالمذهب،سواٌء

 ٌّن مع النظر، وطرٌق واَلبمة، المذاهب عن مطلقاً تخرٌجاً أو

التً القواعد بعض ٌلتزم المستجدات فـً الناظر ٌجعل المقاصدي

إلىموافقةالشرعومطابقته،ومنتلكالقواعد:تصّوبحكمها
ٖٙ



                                                           
 . 158عبد اهلل الزبير عبد الرحمف  ، فقو المقاصد، ص 25
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 ثانٌاً: طرق البحث عن أحكام المستجدات :     

إنالمقصودبطرقالبحثعنحكامالمستجداتهوهلالناظرفً

المستجداتمتاحلهأنٌنظرهبمفردهأمٌكونباالجتهادالجماعًولٌس

باالجتهادالفردي.

 فـً التعامل الفقهً مع المستجدات : النظر الفردي -أ       

وٌقوم المستجدة فً بالنظر العلماء أحد ٌنفرد أن من مانع فال

-بتحصٌلالحكمالشرعًولكنتوجدضوابطفًذلكوهً:

بؤدوات-1 الملّم االجتهاد على القادر دٌنه على المستقٌم العالم

وإالكانماأفسدأكثرمما،للنظرأهالٌكونؤنبالنظرواالستنباط،

أصلح،وماأخطؤأكثرمماأصاب،وربمالعببهالشٌطانفاتبعخطاه

َجاَءُهْم َوإَِذا { وأضّل،وقدنّبهإلىذلكالقرآنفـًقولهتعالى: فضلَّ

ُسوِلَوإِلَىأُو إِلَىالرَّ وهُ َولَْوَردُّ ِبِه اْلَخْوِؾأََذاُعوا لًِأَْمٌرِمَناَلَْمِنأَِو

ُكْمَوَرْحَمُتُه ٌْ َعلَ ِ ْسَتْنِبُطوَنُهِمْنُهْمَولَْوالَفْضُلهللاَّ ٌَ اَلَْمِرِمْنُهْملََعلَِمُهالَِّذٌَن

َطاَنإاِلََّقلٌِالً{ ٌْ َبْعُتُمالشَّ التَّ
ٖ0
. 

أنٌتحرىفـًالنازلةالمستجدةهللهاحكمسابقأولهاقول -0

الس العلماء عند قبل من نظرهفقٌه والٌكتفـً والمعاصرٌن، ابقٌن

علىأقاوٌل االختالؾواقفاً بمواضع ٌنظر بل ، فٌها قٌل ما بمعرفة

وقدأشاراإلمام،العلماءفـًالمسؤلةالتًٌنظرفـٌهابالنظرواالجتهاد

                                                           
 .72، اآلية :النساءسكرة - 26
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الشاطبًإلىذلكحٌنذكر:))أنمنصاربصٌراًبمواضعاالختالؾ

ٌّنلهالحقفـًكلترشحأنٌبلػدرجةاالجتهادو أصبحجدٌراًبؤنٌتب

)) تعرضله نازلة
ٖ8
))ال، : عنه_ هللا رضً مالك_ اإلمام وقال

تجوزالفتٌاإاللمنعلممااختلؾالناسفـٌه((
ٖ9.



المتفقأن  -1     العلّة تحقٌق وهو المناط، تحقٌق على قادراً ٌكون

علٌهافـًالمسؤلةالمستجدة،وٌرادبهههنا:))أنٌثبتالحكمبمدركه

الشرعً،لكنٌبقىالنظرفـًتعٌٌنمحله((
ٗٓ
.

بؤهل-2 شرعٌاً وتكٌٌفها المستجدة للنازلة أنٌستعٌنفـًتصّوره

ناٌتضحالحاجةإلىالتكاملالمعرفـً.الخبرةواالختصاصالفنًوه

ب_ النظر الجماعً فـً التعامل الفقهً مع المستجدات:     

النظرالجماعًبطرٌقاالجتهاد المستجداتهو البحثعنحكم

اَلنظار وتتباحثوتلتقًاَلفكاروتتعد اآلراء الجماعًالذيتتعاضد

ًالنوازلالكبرىللوصولإلىحكمالنازلةالمستجدة،خاصةفـ
ٗٔ
.

والتابعٌنلهم السلؾالصالحمنالصحابة هًطرٌقة وكانتهذه

بنصٌحةرسولهللا_ عملوا ولعلهم ،_ بإحسان_رضًهللاعنهم

بنأبًطالب_رضًهللاعنه_))حٌن ًّ صلىهللاعلٌهوسلم_لعل

                                                           

 . 151ص  3( انظر : المكافقات ، ج27)
 .215ص  5، كاإلحكاـ فػي أصكؿ األحكاـ البف حـز ، ج151ص  3( المكافقات ، ج28)
 . 54ص  3المكافقات لمشاطبي ، ج (31)
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ٌنزلفـٌهق أمرلم أرأٌتإنعرضلنا رسولهللا! ٌا رآنولمسؤله:

من العابدٌن بٌن شورى تجعلونه (( قال: منك؟ سنة ٌخصصفـٌه

المإمنٌنوالتقضونهبرأيخاصة((
ٕٗ
،فكانوارضوانهللاعلٌهمإذا

_ _صلىهللاعلٌهوسلم منرسولهللا لٌسفـٌها قضٌة نزلتبهم

أثراجتمعوالهاوأجمعوا،فالحقفـٌمارأوافالحقفـٌمارأوا((
ٖٗ
.

والنظر االجتهاد إلى الحاجة تقدٌر فـً الحال استمر وهكذا

نتمإسساتاالجتهادالجماعًالرسمٌةكمجمعالفقه الجماعًحتىُكوِّ

اإلسالمًالدولًالمنبثقمنمنظمةالمإتمراإلسالمًبجدة،والمجمع

الفقهًاإلسالمًالتابعلرابطةالعالماإلسالمًبمكةالمكرمة،وأنشؤت

منالدولمإسساتاالجتهادالجماعًكمجمعالفقهاإلسالمًفـًكثٌر

فـً اإلسالمٌة البحوث ومجمع مالٌزٌا، وفـً الهند، وفـً السودان،

اَلزهربمصر،وؼٌرها.

 .المبحث الثانً : مفهوم الزٌنة لدى المرأة 

 _ تعرٌؾ الزٌنة لؽة واصطالحا:أوالً     

)الزٌنخالؾالشٌن(
ٗٗ
ر،وهومصد

ٗ٘
زان.

                                                           
 .261ص11ج 11131أخرجو الطبراني فػي المعجـ الكبير برقـ (31)
 .114رقـ  41ص  1سنف الدارمي ج (32)

( ، مادة 111/ 12لساف العرب ، البف منظكر ، ط: بدكف ، التاريخ : بدكف ، دار صادر ، بيركت ، )  33
ـ ، 1874ق / 1314مختار الصحاح ، لمحمد بف أبي بكر الرازم ، ط: بدكف ، ) زيف ( . كانظر : 

( ، كمعجـ مقاييس المغة ، البف زكريا ، تحقيؽ كضبط : عبدالسالـ 1121/ 4مؤسسة عمـك القرآف ، ) 
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)ٌقال:زانهالحسنٌزٌنهزٌناً(
ٗٙ

.

)ورجلمزٌن:أيمقددالشعر(
ٗ0

.

)والزٌنةاسمجامعلكلشًءٌتزٌنبه(
ٗ8

.

)وتزٌنوازدانبمعنى،وهوافتعلمنالزٌنة(
ٗ9

.

ومنهذاالقولنلمحأنالزٌنةفًاللؽةتطلقعلىمعنىزابدعلى

أصلالخلقة،أياإلضافةعلىأصلالخلقة.

وقالالراؼباَلصفهانً
٘ٓ
:الزٌنةالحقٌقٌةماالٌشٌناإلنسانفً

شًءمنأحوالهالفًالدنٌاوالفًاآلخرة،أماماٌزٌنهفًحالةفهو

وا ، شٌن وجه كالعلممن نفسٌة زٌنة : ثالث المجمل بالقول لزٌنة

                                                                                                                                                               

ـ ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، كالقامكس المحيط 1868ق / 1288محمد ىاركف ، ط : بدكف ، 
 ( ، لمجد الديف الفيركز آبادم ، ط : بدكف ، التاريخ : بدكف ، دار الحديث ، القاىرة .31/ 2، ) 
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/ 3( ، كالقامكس المحيط ، ) 1121/ 4، كانظر : مختار الصحاح ، ) ( 111/ 12لساف العرب ، )  37
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واالعتقاداتالحسنة،وزٌنةبدنٌةكالقوةوطولالقامةوحسنالوسامة

،وزٌنةخارجٌةكالمالوالجاه،وأمثلةالكلمذكورةفًالقرآن
٘ٔ

.

هوٌومالعٌدوٌوم الزٌنة :   
ٕ٘
حٌنماٌظهرالناسبؤحسنمظهر.

ماٌصنعونهمنتزٌٌناَلسواق،والمنازل،ة :والزٌنة عند العام

والشوارع،فًاالحتفاالتالدٌنٌةوالمدنٌة
ٖ٘
.

هًتزٌٌنالوجهباَلطلٌة،والعطور،وأحمرالخدوزٌنة الوجه :   

والشفاه
٘ٗ
.

:ماٌتعلقبالشعر،واَلظافر،وأمراض الزٌنة عند األطباء هً

والبشرةكالكلؾ
٘٘
والنمش،

٘ٙ
ونحوهذلك،

٘0
.
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ما عنكل عبارة الزٌنة لًأن ٌتبٌن الزٌنة سبقمنمعانً مما

، البدنٌة بزٌنته اإلنسان ذلك وٌشمل ، الهٌبة لتحسٌن به ٌتزٌن

والخارجٌة،والنفسٌة،وكلمانراهونحسبجمالهوحسنه.

معنىالزٌنةاالصطالحًالٌخرجعنتعرٌؾ الزٌنة اصطالحا :    

فالتزٌٌنٌعنًاتخاذالزٌنة،عنىاللؽويالم
٘8
.

الثٌابوكلماٌتجملبه:هًالزٌنة
٘9
َم: قالتعالى، }قُْلَمْنَحرَّ

ِالَِّتًأَْخَرَجلِِعَباِدِه{ ِزٌَنَةهللاَّ
ٙٓ

.

الفقهاءإلىجعلتعرٌؾاصطالحًمحددللزٌنة،نظراً لمٌعمد

رجعنالداللةاللؽوٌةللكلمة.َلنالمقصودبهالمٌخ

قالالشوكانً
ٙٔ

ٌتزٌنبهاإلنسانمنملبوسأوؼٌره الزٌنةما :

، بها التزٌٌن عن نهً ٌرد لم التً كالمعادن ، المباحة اَلشٌاء من

                                                           
،  1كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسالمية : المكسكعة الفقيية الككيتية ، ذات السالسؿ ، الككيت ، ط 47
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 بلمن،والجواهرونحوها ، له والوجه ، الملبوسخاصة وقٌل:

جملةماتشملهاآلٌة
ٕٙ
.

وقالالرازي
ٖٙ

:فًمعنىالزٌنةقوالن:

اللباسالذيتستربهالعورة،وهوقولابنعباس_القول األول :    

رضًهللاعنهما_وكثٌرمنالمفسرٌن.

فٌدخلتحتالزٌنةالقول الثانً :    ، ٌتناولجمٌعأنواعالزٌنة أنه

جمٌعأنواعالتزٌٌنوتنظٌؾالبدنمنجمٌعالوجوه،وكذلكالمركوب

،وأنواعالحلً
ٙٗ

،َلنذلكزٌنة.

الزمخشري وقال
ٙ٘

واَللوسً
ٙٙ

الثٌاب : اآلٌة فً بالزٌنة المراد :

وكلماٌتجملبه
ٙ0
محاسنالخلقوقالالرازي:الزٌنةاسمٌقععلى،
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ٕ0 
 

ٌتزٌنبهاإلنسانمنفضللباسأو التًخلقهاهللاتعالى،وعلىما

حلًوؼٌرذلك.

وهناكمنٌرىأنالزٌنةمحصورةفًأمورثالثة
ٙ8
:

،أحدهما :    حاجبٌها فً بالوسمة والخضاب ، كالكحل اَلصباغ

والحمرةفًخدٌها،والحناءفًكفٌهاوقدمٌها.

الحلًكالخاتم،والسوار،والخلخال،والدملج،والقالبد،ثانٌها :   

واإلكلٌل
ٙ9
،والوشاح

0ٓ
،والقوط

0ٔ
.
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 ثالثها : الثٌاب .    

ٌتبٌنمنخاللالتعرٌفاتالسابقةأنالزٌنةتطلقعلىكلماٌتزٌن

بهاإلنسانلتحسٌنالهٌبةمنلباس،وأدوات،ووسابل،وموادٌدهن

و الوجه علىبها الزٌنة قصر أشاربعضالعلماء وقد والجسم الشعر

الزٌنةالمكتسبةمنكحلوخضابوؼٌره،وأنكرواوقوعاسمالزٌنة

علىالخلقة،وٌرىأنالزٌنةتشملالنوعٌنالخلقٌةمنهاوالمكتسبة.

 _ أهمٌة الزٌنة بالنسبة للمرأة .ثانٌاً     

 أ_ فطرة المرأة :     

بزٌنةأولىاإلسال أكثرمناهتمامه اهتماما ولباسها المرأة زٌنة م

الرجلولباسهمراعاةلجانبالفطرةالتًفطرتعلٌهاالمرأةمنُحب

تقع بفواتها إذ الحاجٌات من ُتَعدَّ للمرأة_ بالنسبة  فالزٌنة_ الزٌنة،

المرأةفًالحرجوالمشقةَلنالزٌنةتلبٌةلنداءاَلنوثة،والزٌنةحالل

رأة،تلبًٌةلفطرتها.للم

إلى تختلؾمنعصر والزٌنة تكونجمٌلة، بؤن أنثىُمولعة فكل

عصرولكنأساسهافًالفطرةواحد،وهوالرؼبةفًتحصٌلالجمال

استكماله ٌنظمها،أو ولكنه الفطرٌة الرؼبة هذه ٌقاوم ال واإلسالم

إلىرجلواح بها تتبلورفًاالتجاه وٌجعلها هوشرٌكوٌضبطها، د
                                                                                                                                                               

القرط: نكع مف حمي األذف معركؼ . ابف األثير ، أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم : النياية في  61
ق 1288،  غريب األثر ، تحقيؽ : طاىر أحمد الزاكم ، محمكد محمد الطناجي ، المكتبة العممية ، بيركت

 ،3/53. 
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الحٌاةٌطلعمنهاعلىماالٌطلعأحٌدسواه.وٌشتركمعهفًاالطالع

علىبعضها،منالمحارم،ممنالٌثٌرشهواتهمبذلكاالطالع.

  : ب_ اهتمام المرأة بالزٌنة قدٌماً وحدٌثاً     

كماهومعلومأنالمرأةفطرتعلىحبالزٌنةوهذامالزمَلنوثتها

منذُخلقت،والمرأةحرٌصةعلىالتجملوالتزٌنمنذالقدمٌظهرذلك

جلٌافًأشعارهم،ٌقولامرإالقٌس
0ٕ
فًُمَعلََّقِتِه:

وإذاقلتهاتًناولٌنًثماٌلت***علًهضٌمالكشحالمخلخل

النال:الخلخ تلبسها كالسوار والساحلٌة أرجلهن، ِفً :مخلخلء

فالمرأةحرٌصةعلىماٌجملهاوضعم اقوأماحدٌثا الخلخالمنالسَّ

فً كلجدٌد علىمواكبة فًحرصالمرأة ذلكجلٌا ٌظهر وٌزٌنها

وتشكٌالت أنواع من الساحة فً ونشاهده نراه وما الزٌنة، موضوع

أحٌ تكونؼرٌبة إلىومستجداتقد الزٌنة أكبردلٌلعلىوصول انا

مرحلةمتقدمةفًهذاالعصر.

ج _ الطٌب :      

عن نهى فقد الطٌب إظهارها عن اإلسالم نهى التً الزٌنة من

منبٌتها التعطروالتطٌبعندخروجالمرأة
0ٖ

أن حٌثٌباحللمرأة ،
                                                           

ـ بنجد، لو ديكاف  411امرؤ القيس بف حجر مف قبيمة كندة مف عرب الجنكب ،شاعر جاىمي ،كلد سنة  61
قصيدة ىي كؿ ما بقي مف شعره ،أشير قصائد ىذا الديكاف المعمقة كىي مف أجمؿ قصائده  14يحتكم عمى 
ر : شبكة االلككة ، ايماف بنت . انظ 14-11ـ، شرح المعمقات العشر، لمزكزني ص  431،تكفي سنة 

 صالح عبداهلل بف حاجب ، زينة المرأة .
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أ ،ولكنعلٌها أوفًبدنها نتتبعتتطٌببماشاءتسواءفًلباسها

الضوابطالتالٌة:

بثٌابالبٌتٔ زوجها أنتجالسالمرأة _ولٌسمنحسنالعشرة

أسرعت مناسبة أرادتحضور ضٌوؾأو جاء فإذا المطبخ ورابحة

ٌكونأنتحرصأنلذاعلٌهاإلىزٌنتهاوعطرهاكعروسمجلوة!!!

.الزوجٌنبٌناَللفةٌزرعهذافإن،لزوجهاتطٌبها

_حرماإلسالمعلىالمرأةأنتتطٌبوهًترٌدالخروجمنبٌتهإ

لكًالتلفتأنظارالرجالوتحركفٌهمالشهوة.

وقدوردعنأبًموسىاَلشعري_رضًهللاعنه_قال:قال

رسولهللا_صلىهللاعلٌهوسلم_:))أٌماامرأةاستعطرتفمرت

علىقوملٌجدوارٌحهافهًزانٌة((
0ٗ
.

ولٌسزنىحقٌقٌة ، الفعلفعلالزناة الحدٌثأنهذا ومعنىهذا

للزجرواالبتعادعنهذاالفعلٌجبفٌهالحد،وإنماسٌقهذاالمساق

الذيالتفعلهإالامرأةزانٌة،ووردأٌضاًعنزٌنبالثقفٌةأنالنبً

_صلىهللاعلٌهوسلم_قال:))إذاخرجتإحداكنإلىالمسجدفال

)) طٌباً تقربن
0٘
إلى، أخرجت إذا المرأة نهى أنه : القٌم ابن وقال

                                                                                                                                                               
  . 111أنظر : أحكاـ النساء : ص.121، 121المرأة المسممة أماـ التحديات ، ص:  62
( 311/ 3( ، كأحمد )142/ 7( ، كالنسائي ) 4/88( ، كالترمذم ) 11/121أخرجو أبك داكد )  63
 �ف صحيح .( كقاؿ الترمذم : حديث حس3/312ك)
 ( . 143، 7/144( ، كالنسائي )3/316أخرجو مسمـ )  64
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 ، بخوراً تصٌب أو تتطٌب أن مٌلالمسجد إلى ذرٌعة َلنه وذلك

الرجالوتشوقهمإلٌها،فإنرابحتهاوزٌنتهاوصورتهاوإبداءمحاسنها

خلؾ تقؾ وأن ، تتطٌب وأال تفلة تخرج أن فؤمرها ، إلٌها تدعو

بلتصفقببطنكفها ، شًء نابها إذا الرجالوأالتسبحفًالصالة

نالمفسدةعلىظهراَلخرى،كلذلكسداًللذرٌعة،وحماٌةع
0ٙ
.

_فعلىالمرأةالمسلمةأنتراقبهللاتعالىوتحفظنفسهالبالتكونٖ

منهإالءالهالكٌنوأنتتركالتطٌبوالتجملإذاكانزوجهاؼابباً،

وإنماٌكونلباسهانظٌفاًالزٌنةوالتجمالً،تقولعابشة_رضًهللا

بفتركه،فدخلتعنها_كانتامرأةعثمانبنمظعونتخضبوتطٌ

،فقلت:أمشهدأممؽٌب؟فقالت:مشهدكمؽٌب،قلت:مالك؟ًعل

قالت:عثمانالٌرٌدالدنٌاوالٌرٌدالنساء،قالتعابشة:فدخلعلً

ٌا بذلكفلقًعثمانفقال: _فؤخبرته وسلم النبً_صلىهللاعلٌه

.قال:فؤسوةمالكعثمانتإمنبمانإمنبه؟قال:نعمٌارسولهللا

بنا،وفًرواٌة:فاصنعكماتصنع
00
.
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 _ حكم الزٌنة وأدلة مشروعٌتها.   ثالثاً 

 .أوالً : حكم الزٌنة    

، شرعً مانع منه ٌمنع لم إذا ، االستحباب التزٌٌن فً اَلصل

واإلسالمدٌنالفطرة،ٌدعواإلىالنظافة،والتزٌٌنفًجمٌعأحوال

نصت ما وهذا ، بٌتها فً المتزوجة للمرأة خاصة ، الناسوعامتهم

من كل أٌضاً ونصعلٌه ، واَلحادٌثالشرٌفة اآلٌاتالقرآنٌة علٌه

و والحنابلةالحنفٌة والشافعٌة المالكٌة
08

ومعذلكفإنالشرعالحنٌؾ ،

من والخروجفٌها ، للزٌنة الشرعٌة فًبعضاَلحكام المرأة قٌد قد

بٌتها،منبابالعفةوالمحافظةعلٌها.

تعماله،إالقالالرازي:إنجمٌعأنواعالزٌنةمباحمؤذونفًاس

منعهونهىعنهماخصهالدلٌل،أي
09
.

الزٌنةإذااتقاهاالمإمنفالحرجعلٌهفًأنٌعتنًبمظهرهوٌؤخذ

وتهذٌباً،العنشهرةوخٌالء،ولٌسصحٌحاًأنالعناٌة زٌنتهتجمالً

                                                           
. المغربي ، 5/315، 1، محمد بف عبدالكاحد : شرح فتح القدير ، دار الفكر ، بيركت ، ط السيكاسي 67

. السياطي ، أبك 1/173ق ، 1287،  1محمد بف عبدالرحمف : مكاىب الجميؿ ، دار الفكر ، بيركت ، ط
لعباس . الحراني ، أبك ا3/167بكر بف عثماف بف محمد شطا : إعانة الطالبيف ، دار الفكر ، بيركت ، 

أحمد عبدالحميـ بف تيمية : كتب كرسائؿ كفتاكل ابف تيمية في الفقو ، تحقيؽ : عبدالرحمف محمد قاسـ 
. الحمك ، عبير أيكب : زينة المرأة في الشريعة 11/118العاصمي النجدم الحنبمي ، مكتبة ابف تيمية ، 

المية : المكسكعة الفقيية الككيتية . كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلس17ق ،ص1315اإلسالمية ، مكتبة األفؽ ،
 .2/211. خاف ، صديؽ حسف : فتح البياف في مقاصد القرآف ، 11/154، 
 .12/115الرازم : التفسير الكبير ،  68
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فٌما ٌجافٌها وما ، المسلم شخصٌة تجافً واللباس والزٌنة بالمظهر

تعلمتمنالكتابوالسنةإالالترؾوالسرؾوالتبرجوالخٌالء
8ٓ
.

 .ثانٌاً : أدلة مشروعٌة الزٌنة   

وردتآٌاتوأحادٌثكثٌرةتتحدثعنالزٌنةوتإكدمشروعٌتها

منها:

 أوالً : من القرآن الكرٌم . 

لفظالزٌنةوردفًالقرآنالكرٌمبعدةمعانوهً:

الزٌنةالنفسٌة_الزٌنةالخارجٌة_الزٌنةالمكتسبة
8ٔ
.

  الزٌنة النفسٌة : 

وٌرادبهاالصفاتالتًأمربهااإلسالمورؼبفٌها.

اإْلٌَِماَن ُكُم ٌْ َحبََّبإِلَ َ هللاَّ أولهاصفةاإلٌمان،قالتعالى:}َولَِكنَّ

اَن{ ٌَ ُكُماْلُكْفَرَواْلفُُسوَقَواْلِعْص ٌْ َهإِلَ َنُهِفًقُلُوِبُكْمَوَكرَّ ٌَّ َوَز
8ٕ

.

اتصفت متى ، المعنوٌة النفسٌة الزٌنة من وافر نصٌب وللمرأة

بالصفاتالحمٌدةالتًترفعهاإلىالقمةالسامقة،وابتعدتعنكلما

 وٌذهببحٌابها تحققٌشٌنها ٌكونذلكإذا نشؤالقلوبفًاإلٌمان،
                                                           

،  2بنت الشاطئ ، عائشة عبدالرحمف : الشخصية اإلسالمية ، دار العمـ لممالييف ، بيركت ، ط 71
 .131ـ ، ص1871

 . 8_7ي اإلسالـ ، صأنظر : زينة المرأة ف 71
 6سكرة الحجرات ، اآلية :  71
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اإلنسانتزٌن علىالشتمالهاعبادهعلىتعالىهللانعممنوكلها،

.المحمودةالصفات،إذااتصفتبالدارٌندةسعا

 الزٌنة الخارجٌة :  

ِبِزٌَنٍة ا ٌَ ْن الدُّ َماَء السَّ ا نَّ ٌَّ َز ا إِنَّ { قالتعالى: ٌدركالبصر، وهًما

اْلَكَواِكِب{
8ٖ
اَجَعْلَناَماَعلَىاَْلَْرِضِزٌَنًةلََها{، وقالتعالى:}إِنَّ

8ٗ
،

(( : القرطبً قال ، والحرث ، واَلموال ، اَلنعام ذلك فً وٌدخل

والزٌنة:كلماعلىوجهاَلرض،فهوعموم،َلنهدالعلىباربه

))
8٘
.

الزٌنة المكتسبة : 

آَدَم َبنًِ ا ٌَ  { قالتعالى: ، المزٌنبها وهًالخارجةعنالجسم

َمْسجِ ٍد{ُخُذواِزٌَنَتُكْمِعْنَدُكلِّ
8ٙ
، ْضِرْبَنِبؤَْرُجلِِهنَّ ٌَ وقالتعالى:}َواَل

} ٌُْخِفٌَنِمْنِزٌَنِتِهنَّ ٌُْعلََمَما لِ
80
.

وقدوردفًكالمالعربلفظالزٌنةبهذاالمعنى،قالالشاعر:

ٌؤخذنزٌنتهنأحسنماترى***وإذاعطلنفهنخٌرعواطل

                                                           
 .5سكرة الصافات ، اآلية :  72
 .6سكرة الكيؼ ، اآلية :  73
 ( ، دار اإلحياء التراث العربي.243/  11تفسير القرطبي : )  74
 .21سكرة األعراؼ ، اآلية :  75
 .21سكرة النكر ، اآلية :  76
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،وهًكلجمالخلقًفًالمرأة،كاعتدالوهناكزٌنةبدنٌةخلقٌة

ووجه ، العٌون وسعة البشرة وجمال ، اَلعضاء وتناسق ، القامة

المرأةهوأصلالزٌنة،وجمالالخلقٌة.

 ثانٌاً : األدلة من السنة النبوٌة : 

علىمشروعٌة تدل أحادٌثشرٌفة عدة النبوٌة السنة ووردتفً

الزٌنةمنها

_رضًهللاعنه_قال:قالرسول88_عنعبدهللابنمسعودٔ

.89هللا_صلىهللاعلٌهوسلم_:))إنهللاجمٌلٌحبالجمال((

 وجه الداللة : 

أنهللاسبحانهوتعالىلهاَلسماءالحسنى،وصفاتالجمالوالكمال

جمٌل حسن أمره َلن على،9ٓ، داللة الشرٌؾ الحدٌث هذا ففً

مشروعٌةالتزٌٌنوالتجمل،َلنهللاٌحبالجمال.

_رضًهللاعنهما_قال:))خرج9ٔ_عنعبدهللابنعباسٕ

النبً_صلىهللاعلٌهوسلم_ٌومعٌد،فصلىركعتٌنلمٌصلقبل

                                                           
عبدهللابنمسعود:عبدهللابنمسعودبنؼافلالهذلً،أبوعبدالرحمن،صحابً،منأكابرهمفضال88ً

وعقالًوقرباًمنرسولهللا،وهومنالسابقٌنلإلسالم،وأولمنجهربالقرآنالكرٌمبمكة،رافق
/ٗالزركلً:اَلعالم،هٕٖالرسول_صلىهللاعلٌهوسلم_فًحلهوترحالهوؼزواته،توفًسنة

ٖٔ0.
،0ٗٔه،حدٌثرقم9ٔٗٔ،ٔصحٌحمسلم،بابتحرٌمالكبروبٌانه،دارالمؽنً،الرٌاض،ط89

/ٔه،8ٓٗٔ،ٖ.اَللبانً،محمدناصر:صحٌحالجامعوزٌادته،المكتباإلسالمً،بٌروت،طٓٙص
ٖ٘9. 

،ٖرحصحٌحمسلم،دارالفكر،بٌروت،طالنووي،أبوزكرٌاٌحًٌبنشرؾبنمري:ش9ٓ

ه.98ٖٔ
عبدهللابنعباس:هوعبدهللابنعباسبنعبدالمطلب.قرٌشًهاشمً.حبراَلمةوترجمانالقرآن.9ٔ

أسلمصؽٌراًوالزمالنبً_صلىهللاعلٌهوسلم_بعدالفتحورويعنه.كانالخلفاءٌجلونه.شهدمع
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وال المرأة فجعلت ، بالصدقة فؤمرهن النساء أتى ثم تصدقبعد،

.9ٕبخرصٌهاوسخابها((

 وجه الداللة : 

ٌدلالحدٌثالشرٌؾعلىأنالمرأةكانتتتزٌنوتتجملبؤنواعمن

الحلًفًٌدها،ونحرها،وأذنها،ولمٌنكرعلٌهارسولهللا_صلى

، ذلك _ وسلم علٌه المباحة9ٖهللا الزٌنة مشروعٌة على ٌدل وهذا

للنساء.

نأبًطالب_رضًهللاعنه_قال:))كسانً_عنعلًبٖ

،فخرجتفٌها،فرأٌت9ٗالنبً_صلىهللاعلٌهوسلم_حلةسٌراء

.9٘الؽضبفًوجههفشققتهبٌننسابً((

 وجه الداللة : 

فًالحدٌثالشرٌؾداللةعلىأنالمرأةكانتتلبسالحرٌرمن

زٌنبهاالنساء،وهذاٌدلعلىالثٌاب،وٌعدالحرٌرمنالزٌنةالتًتت

مشروعٌةالزٌنة.

                                                                                                                                                               

وكؾبصرةفًآخرعمره.كانٌجلسللعلم.فٌجعلٌوماًللفقهوٌوماًللتؤوٌل،علًالجملوصفٌن.
.9٘/ٗوٌوماًللمؽازي،وٌوماًلوقابعالعرب،توفًبالطابؾ.الزركلً:اَلعالم،

ه،كتاباللباس،بابالقالبدٖٕٗٔ،ٔصحٌحالبخاري،دارابنكثٌر،سورٌا،دمشق،ط9ٕ

.والخرص:حلقصؽٌرمنالذهبابنفارس:معجم8ٗٗٔ،ص88ٔ٘ء،حدٌثرقموالسخابللنسا
.السخاب:قالدةتتخذمنقرنفلومسكومحلبلٌسفٌهامناللإلإوالجوهرشًء9ٙٔ/ٕمقاٌٌساللؽة،

.ٔٙٗ/ٔ.ابنمنظور:لسانالعرب،
:فتحالباريشرحصحٌحالبخاري،ابنحجر،أحمدبنعلًبنحجرأبوالفضلالعسقالنًالشافع9ًٖ

 .ٖٖٓ/ٓٔه،09ٖٔدارالمعرفة،بٌروت،
سٌراء:أيفٌهاخٌوطمنحرٌرالقز.ابناَلزدي،محمدبنأبًنصرفتوحبنعبدهللابنفتوحبن9ٗ

حمٌداَلزديالحمٌدي:تفسٌرؼرٌبمافًالصحٌحٌنالبخاريومسلم،تحقٌق:زبٌدةمحمدسعٌد
.0ٓ/ٔه،٘ٔٗٔ،ٔبدالعزٌز،مكتبةالسنة،القاهرة،طع
النسابً،أحمدبنشعٌبأبوعبدالرحمن:سننالنسابًالكبرى،تحقٌق:عبدالؽفارسلٌمانالبنداري9٘

.ٔٙٗ/٘،9٘ٙ0ه،حدٌثرقمٔٔٗٔ،ٔ،سٌدكسرويحسن،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت،ط
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_عنأنسبنمالك_رضًهللاعنه_:))أنعبدالرحمنبنٗ

،9ٙعوؾجاءإلىرسولهللا_صلىهللاعلٌهوسلم_وبهأثرصفرة

فسؤلهالرسول_صلىهللاعلٌهوسلم_،فؤخبرهأنهتزوجامرأةمن

.90اَلنصار((

 :  وجه الداللة

فًالحدٌثالشرٌؾداللةعلىأنالمرأةكانتتستعملاَلصباغ

وتتزٌنبها،وفًهذاداللةعلىمشروعٌةالزٌنة.

))إنًأحبأن٘ _قال: _عنابنعباس_رضًهللاعنهما

.98أتزٌنالمرأتًكماأحبأنتتزٌنالمرأةلً((

وجه الداللة :

فًهذاالحدٌثداللةعلىاستحبابتزٌنكلمنالزوجٌنلآلخر

،َلنفًذلكدواماًللمحبةوالمودةبٌنهما،ودواماًالمودةوالمحبةبٌن

اإلسالمً الشرع مقاصد من على99الزوجٌن ٌإكد مما وهذا ،

مشروعٌةالزٌنة.

 _ الحكمة من مشروعٌة الزٌنة .رابعاً 

نٌةتمٌلإلىالجمٌلمناَلشٌاء،وبالتالًفهًتمٌلالنفساإلنسا

إلىالظهوربؤجملالمظاهر،والمرأةبفطرتهاتحبأنتظهرجمالها،

                                                           
خلوطبزعفرانأصفر.الزمخشري،محمودبنعمر:الفابقفًؼرٌبالصفرة:نوعمنالطٌبم9ٙ

.ٓٔٔ/ٕ،ٕالحدٌث،تحقٌق:علىمحمدالبجاوي،محمدأبوالفضل،دارالمعرفة،لبنان،ط
.ٕٖٙ/ٖ،ٖ٘ٔ٘ٔصحٌحالبخاري،كتابالنكاح،بابالصفرةللمتزوج،حدٌثرقم90
بنمحمدالكوفً:المصنؾفًاَلحادٌثواآلثار،تحقٌق:كمالابنأبًشٌبة،أبوبكرعبدهللا98

.9ٙٔ/ٗ،9ٕٖٙٔه،أثرحدٌثرقم9ٓٗٔ،ٌٔوسؾالحوت،مكتبةالرشد،الرٌاض،ط
.8ٖٔ/ٕه،8ٔٗٔ،ٔمحمد،صالحعبدالؽنً:الزواجوالحٌاةالزوجٌة،مكتبةالدارللكتاب،ط99
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،فكل ،فلٌسفًأحكامهشًءٌخالؾالفطرة واإلسالمدٌنالفطرة

اهتمام جاء لذلك ، وتناسبها السلٌمة الفطرة تالبم وتشرٌعاته أحكامه

ا بزٌنة الزٌنةاإلسالم َلن ، المرأة زٌنة خاصة ، ومظهره لمسلم

بالنسبةللمرأةأمرأساسً،وتعتبرهامنحاجٌاتهاالفطرٌة،إذبفواتها

تقعالمرأةفًالحرج.

،فكل تلبٌةلفطرتها الزٌنةحاللللمرأة ٌقولاَلستاذسٌدقطب:

تخ والزٌنة ، جمٌلة تبدو وأن جمٌلة تكون بؤن مولعة منأنثى تلؾ

فً الرؼبة هو واحد الفطرة فً أساسها ولكن ، عصر إلى عصر

هذه الٌقاوم واإلسالم للرجال، وتجلٌته تحصٌلالجمالأواستكماله

تتبلورفًاالتجاه وٌجعلها وٌضبطها ٌنظمها ولكنه ، الفطرٌة الرؼبة

بهاإلىرجلواحدهوشرٌكالحٌاة،ٌطلعمنهاعلىماالٌطلعأحد

،وٌشتركمعهفًاالطالععلىبعضهاالمحارمالمذكورونفًسواه

َما إاِلَّ ِزٌَنَتُهنَّ ٌُْبِدٌَن  }َواَل  قولهتعالى: بُِخُمِرِهنَّ ْضِرْبَن ٌَ َوْل ِمْنَها َظَهَر

} .... لُِبُعولَتِِهنَّ إاِلَّ ِزٌَنَتُهنَّ ٌُْبِدٌَن  َواَل ٌُوِبِهنَّ ُج َعلَى
ٔٓٓ

ممنالٌثٌر ،

ذ لكاالطالعشهواتهم
ٔٓٔ
هو للزوجة مناستحبابالزٌنة والحكمة ،

                                                           
 .21سكرة النكر ، اآلية :  111
 .5/48ق ، 1281،  6قطب ، سيد : في ظالؿ القرآف ، دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، ط 111
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َلجلأنتحلوالزوجةفًعٌنزوجها،وٌراهادابمافًصورةتجذبه

إلٌهاوتحببهفٌها،وفًذلكدوامللمحبةوالمودةبٌنهما
ٕٔٓ
.

 .المبحث الثالث: زٌنة المرأة على ضوء الشرٌعة اإلسالمٌة 

  . المطلب األول : ضوابط الزٌنة فً نظر الشرع    

 أوالً_ الترؼٌب فً الزٌنة .     

كانأمام إذا بلورؼبفٌها التزٌنوالتجمل، للمرأة أباحاإلسالم

زوجها؛إنتعلقالشدٌدللنساءللتجملوالتحلًبالزٌنةحتىالصؽٌرات

حبالزٌنةلهنفًفإنالزٌنةلهامعنىخاصعندهنلقدتؽلل،منهن

كٌانهنالفطري،وسلوكهناَلنثويمنذفجرالحٌاةاإلنسانٌةفًجمٌع

فً رؼبة دون ذاتها لترضً فقط تتؤنق التً والمرأة ، المجتمعات

إنماتفعلذلكفًبعضاَلحٌانبالشعوربالنقصأوالتنافس،الرجل

رادةالرجلفٌهامعالقرٌنات،فًكثٌرمناَلحٌانإنهاتتزٌنلتعززإ

وماٌزكٌهافًعٌنالرجلوٌروجمكانهاعنده،فإنهًفقدتالزٌنة

الرجل معها تفقد ما ؼالباً المروجة
ٖٔٓ

_ عابشة كانتالسٌدة ولهذا ،

رضًهللاعنها_تؤمرالمتزوجاتبالزٌنة،وتشتدمعهنفًذلك
ٔٓٗ

،

                                                           
زيداف ، عبدالكريـ : المفصؿ في أحكاـ المرأة كالبيت المسمـ في الشريعة اإلسالمية ، مؤسسة الرسالة ،  111

ة اإلسالمية ، دار . عمرك محمد عبدالعزيز : المباس كالزينة في الشريع2/237ق ، 1314، 1بيركت ، ط
 .334ق ، ص1312، 1الفرقاف ، بيركت ، ط

،)أصلالحدٌثصحٌح(.أنظر:اَللبانً،محمدناصرالدٌنٗ٘ٗ،صٙأنظر:أحمد.المسند،جٖٓٔ

.ٔ٘ٓٔ،صٖ:صحٌحسننالنسابً،ج
.88ٗ_80ٗ،ص0أنظر:عبدالرزاق،المصنؾ،جٗٓٔ
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إنكانلكزوجفاستطعتأنتنز (( : عًحتىقالتإلحداهنمرة

مقلتٌكفتصنعٌهماأحسنمماهما:فافعلً((
ٔٓ٘
.

 ثانٌاً_ الزٌنة المستحبة.

اإلسالمدٌنالنظافةوالجمال،اعتنىبالنظافةوحثعلٌها،وهناك

النزاهة لكمال متضمنة َلنها علٌها، وحث اإلسالم، خّصها خصال

النبً التًقالفٌها _والطهارة،وجمالالمنظروهًخصالالفطرة

صلىهللاعلٌهوسلم_:))الفطرةخمسأوخمسمنالفطرة:الختان،

واالستحداد،ونتؾاإلبط،وتقلٌماَلظفار،وقصالشارب((
ٔٓٙ
.

 ثالثاً _ الزٌنة المباحة والمحرمة.

كلزٌنةأباحهاالشرع،وأِذنفٌهاللمرأةالمسلمةأنالزٌنة المباحة:

ولهاأنتستعملماشاءت،تتزٌنوتتجملوتتطٌبفًبٌتهالزوجها

الَِّتً ِ َمِزٌَنَةهللاَّ منأدواتالزٌنةوالتجمٌل،قالتعالى:}قُْلَمْنَحرَّ

أَْخَرَجلِِعَباِدِه{
ٔٓ0

ٌدخلفً،بؤنتراعًالشروطالمعتبرةفًكلنوع،

ذلكالزٌنةمناللباس،والحرٌر،والحلً،والطٌب،ووسابلالتجمٌل

الحدٌثةاَلخرى
ٔٓ8
.

                                                           
.0ٔ_0ٓ،ص8ابنسعد،الطبقاتالكبرى،ج٘ٓٔ
( ص 4778مكسكعة الحديث الشريؼ، صحيح البخارم، كتاب المباس باب قص الشارب حديث ) 115
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والتزٌنالزٌنة المحرمة :     التجمل للمرأة شرع اإلسالم أن تقدم

لزوجهابكلماأباحههللاتعالىمنلباسوحلًوطٌبونحوذلكفً

حدودالتوجٌهاتاإلسالمٌةفًهذاالمجال.

تشوٌه أو أصل تؽٌٌر بٌتها وؼٌر بٌتها فً أٌضاً علٌها حرم فقد

والتنمٌصوالوصل والوشم ، اَلسنان كتفلٌج ، هللا خلق فً فطري

ونحوه
ٔٓ9
.

لتحصٌل العنان ٌطلق لم التزٌن للمرأة أباح عندما واإلسالم

الهدؾ تحقق التً والقواعد اَلسس وضع بل استكماله، أو الجمال،

ودمنالزٌنة،هذامنجانب،ومنجانبآخرحّرمبعضأشكالالمقص

والنمصوتفلٌج والوشم الشعر كوصل _ التعبٌر صح إن الزٌنة_

لمافٌهامنتؽٌٌرخلقهللاتعالى،والخروجعن،اَلسنانونحوذلك

الفطرةمعمافًذلكمنالتدلٌسواإلٌهام،ولٌستهذهالمحرماتهً

مجالالتزٌنوالتجمل،بلهًتنبٌهعلىماٌماثلهاكلماحرمهللافً

علىماٌماثلهاعلىمرالعصور،وإلٌكهذاالحدٌثالجامع،عنعبد

مسعود بن هللا
ٔٔٓ

قال: عنه_ هللا رضً _
ٔٔٔ

الواشمات هللا ))لعن

والمتنمصاتوالمتفلجاتللحسنالمؽٌراتلخلقهللا((.

                                                           
 . كبتصرؼ مني . 118، 117أنظر : المرأة المسممة أماـ التحديات ، ص:  118
عبد اهلل بف مسعكد بف غافؿ بف حبيب بف الحارث بف تميـ بف سعد بف مضر أبك عبد الرحمف اليذلي،  111

حميؼ بني زىرة، كاف إسالمو قديما أكؿ اإلسالـ، أكؿ مف جير بالقرآف بمكة، ىاجر اليجرتيف كصمى 
كشيد بدرا كأحدا كالخندؽ كبيعة الرضكاف، كسائر المشاىد مع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ القبمتيف، 
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 محرمة أنواع على دلَّ الحدٌث وهًفهذا زٌنة علٌه ٌطلق مما

والوشم،وتحرٌمهاجاءمنلعنفاعلها،َلن،والنمص،تفلٌجاَلسنان

وتدلعلىأنهمنالكبابر،وهً،اللعنةعلىالشًءتدلعلىتحرٌمه

تؽٌٌرلخلقهللاتعالى.

المطلب الثانً: حاجة المرأة إلى اللباس وبعض مظاهر األلبسة، 

 وأحكامها فً الشرع .

اللباسنعمةعظٌمة،ٌسترأعضاءمخصوصةمنجسداإلنسان،

وٌحفظهدونعادٌاتالجووتقلباته،إضافةإلىأنهزٌنةوجمال،قال

َولَِباُس َوِرًٌشا ٌَُواِريَسْوآِتُكْم  لَِباًسا ُكْم ٌْ َعلَ أَْنَزْلَنا َقْد آَدَم اَبنًِ ٌَ { تعالى:

} ٌر ٌْ َخ ْقَوىَذلَِك التَّ
ٕٔٔ

 منفامتـنهللا، لهم ٌسر بما تعالىعلىعباده

اللباسالبدنًالضروريالذيتستربهالعورة،واللباسالتكمٌلًالذي

هوزٌنةوجمال،ٌتجملونبهفًأعٌادهمومناسباتهم.







                                                                                                                                                               

كشيد اليرمكؾ بعد النبي صمى اهلل عميو كسمـ كىك الذم أجيز عمى أبي جيؿ، كشيد لو رسكؿ اهلل صمى 
 ( .2/271أسد الغابة ) اهلل عميو كسمـ بالجنة، تكفي ابف مسعكد بالمدينة سنة اثنتيف كثالثيف، كدفف بالبقيع.

مكسكعة الحديث الشريؼ، صحيح مسمـ، كتاب المباس كالزينة، )باب تحريـ فعؿ الكاصمة كالمستكصمة  111
 ( .1147( ص)1114...(، حديث)
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 أوالً / اللباس وأحكامه فً الشرع . 

 _ اللباس المباح _ المستحب _ الواجب .  1

ؼرض ٌحقق اإلسالم فً العورة،اللباس ستر هما: أساسٌٌن ٌن

والتجمل،وٌختلؾحكمهمنحٌنآلخرباختالؾاَلحوال.

الجمعاللباس المباح :    فً السٌما للتزٌٌن الجمٌل التوب هو

ٌستدللذلكقولالنبً_صلىهللاعلٌه ومجامعالناس، ، واَلعٌاد

الجمعة،سو علىأحدكماشترىتوبٌنلٌوم ))ما ىتوبوسلم_:

مهنته((
ٖٔٔ
.

هوماٌحدثبهأصلالزٌنةوإظهارالنعمة،اللباس المستحب :

ْث{ اِبِنْعَمِةَربَِّكَفَحدِّ ٌستدلبذلكقولهللاتعالى:}َوأَمَّ
ٔٔٗ

.

هوماٌسترالعورة،وٌدفعالحروالبرد،وستراللباس الواجب : 

وجل هللاعز قول فً المقصود هو أَْنَزْلَناالعورة َقْد آَدَم َبِنً ا ٌَ  { :

ٌَُواِريَسْوآِتُكْمَوِرًٌشا{ ُكْملَِباًسا ٌْ َعلَ
ٔٔ٘

،كماأناإلنسانمؤموربؤنٌدفع

والبرد الحر عننفسه
ٔٔٙ

اللباسما من فٌؤخذ لهلك، لوالدفعهما إذ ،

ٌقًبهنفسهمنضررهما.

                                                           
( 1184سنف ابف ماجو، كتاب إقامة الصالة كالسنة فييا، باب ما جاء في الزينة يـك الجمعة حديث) 112

(1/237 .) 
 .11سكرة الضحى ، اآلية :  113
 .15سكرة األعراؼ ، اآلية :  114
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 _ اللباس المكروه _ المحرم . 0

اللباسالمكروهماخالؾزيالعربوأشبهزي:اللباس المكروه 

العجم
ٔٔ0

لباسالشهرة،وٌقصد ،وذكربعضالعلماءاللباسالمكروه

بهبشكلعامالمترفععنالعادة،وكانالسلؾٌكرهونه.

وهوقسمان:فمنهماٌحرمعلىالرجالفقطدوناللباس المحرم :     

عل ٌحرم ما ومنه كلبسالحرٌر، عندالنساء كلباسالشهرة معا ٌهما

البعض،والتشبهلكلمنالجنسٌنباآلخر،والتشبهبالكفار
ٔٔ8
.

_ شروط اللباس الشرع1ً
ٔٔ9
. 

 الشرط األول : أن ٌستوعب اللباس جمٌع البدن .     

أنٌكونساتراًلجمٌعأجزاءالجسمبالاستثناءوهوتلبسالحجاب

الزٌنةفًنفسهوأنٌكونالشرعً،بؤنٌكونلٌسفٌهمننوعمن

ساتراً ٌكون بؤن كله الجسم تؽطً وأن الرأس تؽطً إنها واسعاً

للعورة
ٕٔٓ

ومحاسنه الجسم مفاتن ٌحدد ال وصاؾ وال شفاؾ ؼٌر ،

بشكلٌؽريالرجالاَلجانب.



                                                           
 .     12/153، ص: الذخيرة لمقرافي  116
 .114:ص ، انظر: أحكاـ تجميؿ النساء في الشريعة اإلسالمية الزدىار المدني  117
 .13زينة المرأة المسممة ، ص:  118
 ٕٓٔ:ص،اإلسالمفًوالحرامالحاللمنفتاوىالشٌخالقرضاوي،ٕٓٔ
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 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

والكفٌن،أنٌكوناللباسساتراًللعورةإالالوجهفقهاء المالكٌة :     

فال ٌستر ثوبٌصؾوال فكل البدن تحته ٌظهر ال كثٌفاً ٌكون وأن

به المكتسٌة فإن ٌصؾ وال ٌستر ثوب مع إال بحال لباسه ٌجوز

عارٌة
ٕٔٔ
.

 : استدلوا ولقد أنهابقول أمه عن أبًعلقمة بن مالكعنعلقمة

الرحمنعلىعابشةزوجالنبً_صلى بنتعبد قالتدخلتحفصة

علٌهوسلم_وعلىحفصةخماررقٌقفشقتهعابشةوكستهاخماراهللا

كثٌؾ
ٕٕٔ
.

مالكعنمسلمبنأبًمرٌمعنأبًصالحعنأبًهرٌرةوقال

أنهقال:))نساءكاسٌاتعارٌاتمابالتممٌالتالٌدخلنالجنةوال

ٌجدنرٌحهاورٌحهاٌوجدمنمسٌرخمسمابةسنة((
ٕٖٔ
.

،وأنفقهاء الشافعٌة : ووجهها كفٌها إال عورة المرأة كل بؤن

ٌكونلباسهاساتراًلجمٌعبدنها
ٕٔٗ

إاِلَِّزٌَنَتُهنٌَُّْبِدٌنََواَل}،قالتعالى:

{ِمْنَهاَظَهرََما
ٕٔ٘

هللاصلً_النبًوالنوكفٌهاوجههاعباسابنقال،

ولو((،والنقابالقفازٌنلبسعنالحرامالمرأةنهً_))وسلمعلٌه

الًتدعوالحاجةوالن،سترهماحرملماعورةوالكؾالوجهكان
                                                           

 (.ٖٙٓ/8أنظر:االستذكار:)ٕٔٔ
 (.ٓٙٙٔ(،باباللباسوالزٌنة)ٖٓٗ/٘موطؤمالك)ٕٕٔ
(.ٔٙٙٔ(،باباللباسوالزٌنة)ٖٔٗ/٘موطؤمالك)ٖٕٔ
ٕٔٗ
 .0ٓٔ/ٖالمهذب:.شرح89/ٔكتاباَلم:ج
ٕٔ٘
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
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ٌجعلفلموالعطاءلألخذالكلؾاظهاروالًوالشراءللبٌعالوجهاظهار

التقلٌبمواضعاالعورةبدنهاجمٌعأنترىاالمةوأما،عورةذلك

والذراعالرأسوهً السواهوماكشفهالًالحاجةتدعوذلكالن،

والركبةالسرةبٌنماعورتهاأن،وترىكشفهإلىالحاجةتدعو
ٕٔٙ
.

الفقهاءالمعاصرٌنٌرونالزٌنةالتًنهٌتالمرأةفقهاء الحنابلة :    

عنإبدابها،فإنالقصداَلولمناللباسهوالسترثمالزٌنة،ومنهممن

وسابر وقدمٌها وكفٌها لوجهها ساتراً أنٌكونلباسالمرأة ٌقولالبد

جسمها
ٕٔ0

على– ٌجب أجانب، وبحضرتها الصالة خارج كانت إذا

أنترتديالجلباب الطوٌلالذيٌسترقدمٌهاالمرأة
ٕٔ8

روىأبو لما ؛

داودوالترمذيوالنسابًعنعبدهللابنعمر_رضًهللاعنهما_،أن

لم خٌالء ثوبه ))منجر قال: _ وسلم رسولهللا_صلىهللاعلٌه

ٌنظرهللاإلٌهٌومالقٌامة،فقالتأمسلمةفكٌؾٌصنعالنساءبذٌولهن؟

 فقالتأم ٌرخٌنشبرا، فٌرخٌنقال: قال: تنكشؾأقدامهن، إذا سلمة

ذراعاالٌزدن((
ٕٔ9
.

 الشرط الثانً : أال ٌكون اللباس ضٌقاً ٌصؾ جسمها . 

وهذا الزٌنة، ومواضع العورة، ستر هو اللباس الؽرضمن إن

لون ٌستر كان وإن ، فإنه الضٌق الثوب أما الواسع، بالثوب ٌكون

                                                           
ٕٔٙ
 .0ٙٔ/ٖشرحالمهذب:
 .9٘/٘:ص،الفوزانفتاوىالمنتقىمنفتاوىالشٌخصالحالفوزان،0ٕٔ
 (.ٖٕ٘ٔٔ:)الفتوىرقم،(9ٙ_0/90ٔ:)ص،لإلفتاءالدابمةاللجنةفتاوى8ٕٔ
9ٕٓ/8والنسابً،(0ٖٔٔ)برقمٖٕٕ/ٗوالترمذي،(ببعضه)،(8٘ٓٗ)برقمٖ٘ٗ/ٗداودأبو9ٕٔ

 (.ٖٖٙ٘)برقم
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 أو–البشرة المرأة أنفإنهٌصؾجسم فالواجبعلىالمرأة بعضه،

والتساهلفًذلكمنأعظمأسباب وتقاطٌعجسمها، تهتمبستربدنها

الفسادودواعًالفتنة.

 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

الٌجوزللمرأةأنتظهرأماماَلجانبأوتخرجفقهاء المالكٌة :      

ضٌقا رقٌقا لباسا البسة وهً واَلسواق الشوارع جسمها،إلى ٌحدد

وٌصفهلمنٌراها،َلنذلكٌجعلهابمنزلةالعارٌة،وٌثٌرالفتنة،فهن

والمعنىوٌكون عارٌاتفًالحقٌقة والمظهر، كاسٌاتفًالصورة

هذاسببشرخطٌر
ٖٔٓ
.

داخلفًلباسأهل وهذا ٌّنمفاتنالمرأة ٌب شدٌداً ٌّقاً كانض إذا

سلم_:))سٌكونفًآخرأمتًنساءالناركماقال_صلىهللاعلٌهو

كاسٌتعارٌاتعلىرإوسهنكؤسنمةالبختَلعنوهنفإنهنملعونات

الٌدخلنالجنةوالٌجدنرٌحها..((
ٖٔٔ

اللباسالضٌقله ،إنفًهذا

المالبس إن : العابدٌن وجٌه الدكتور ٌقول ، المرأة بدن على آثار

تسببهمن قد التخلومنأضرارلما والضؽطالضٌقة الجلد حساسٌة

علىاَلحشاءالداخلٌة،هذاعداحساسٌةالناٌلوننفسه.

                                                           
 ،مإسسةالرٌانٖٖٓ،صٕأنظر:مدونةالفقهالمالكًوأدلته،د.الصادقالؽرٌانً،ج.ٖٓٔ
:االلبانًقال،عنهماهللارضًعمربنعبدهللاحدٌثمن(0ٕٔ/ٕ)الصؽٌرفًالطبريأخرجهٖٔٔ

(90ٖٔ)رقمحدٌث،والزٌنةاللباسباب(9٘/ٔٔ)مسلمصحٌح.ٙ٘ص،المرأةحجاب،صحٌحبسند
. 
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ثوبفقهاء الشافعٌة :      مثل ، والجسم البشرة الٌصؾلون بؤن

كالركبةالبشرةحجمووصؾاللونسترفلوضٌقأورقٌقالٌجوز،

إذاٌصحالأنهالسترلوجودفٌهالصالةصحتونحوهماوااللٌة

ظاهرؼلطوهوالحجموصؾ
ٖٕٔ
.

الفقهاءالمعاصرٌنٌقولونإنهذااللباسمؤخوذفقهاء الحنابلة :     

َلنهامهتمةبجذبالرجالإلٌها،منالحضارةالؽربٌةبالنسبةللمرأة

الٌجوزشرعاًعندالمحارموال،اللباسالضٌقٌصؾمفاتنالجسم

عندالنساء
ٖٖٔ

.

الفتنة فٌه ما وتبرز المرأة مفاتن ٌّن تب التً ٌّقة لبسالمالبسالض

والضٌقال المالبسالضٌقة تلبسهذه أن للمرأة ٌجوز فال ، محرم

ٌّنمفاتن،ٌجوزالعندالمحارموالعندالنساء ٌّقاًشدٌداًٌب إذاكانض

المرأة.

 الشرط الثالث : أال ٌشبه لباس الرجال :

اللباسالمتعارؾعلٌهعندالنساءفًالمجتمعبؤنهالٌشبهلبسإن

فٌنبؽًعلىالمرأةأالتلبسثٌابالرجل،َلنهمنهًعنه.،الرجال

إنشرماتصاببهالحٌاة،وتبتلىبهالجماعة،هوالخروجعلى

الفطرة،والفسوقعنأمرالطبٌعة،والطبٌعةفٌهارجل،وفٌهاامرأة،

                                                           
ٖٕٔ
.0ٓٔ/ٖشرحالمهذب:
أنظر:فتاوىالشٌخومود.ٕٙ:ص،المسلمةالمرأةزٌنةأنظر:فتاوىالشٌخصالحالفوزان،ٖٖٔ

 .ٕٖٓٗٔ:الفتوىرقمٔ:ص،المنجدفتاوىالمنجد،
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لمنهماخصابصه،فإذاتخنثالرجل،واسترجلتالمرأة،فذلكهوولك

، الفطرة انحراؾعن فٌه الجنسٌنباآلخر أحد االضطرابإنتشبه

نتٌجةاالحتكاك ،وهوداءعضالانتقلإلٌنا ودلٌلعلىعقلٌةفاسدة

والمرأة كالمرأة الرجل أصبح حتى ، وتقلٌده ومحاكاته ، بالؽرب

واللباسوالمشٌةوالكالم،وهذاأمرمستقبحٌؤباهكالرجل،فًالزي

الشرع،وتنفرمنهالعقولالسلٌمة،لذازجرعنهاإلسالم.

 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

اللعنٌدلعلىالتحرٌم،فإنهٌحرمعلىالنساءفقهاء المالكٌة :    

بؤنتتشبهبلبسالرجالوالالرجالٌتشبهونبلبسالنساء
ٖٔٗ
.

النبً_صلىهللاعلٌه     أن أبًهرٌرة رويعن : استدلوا ولقد

لبس تلبس والمرأة ، المرأة لبس ٌلبس الرجل ))لعن _ وسلم

الرجل((
ٖٔ٘
. 

الفقهاءالمعاصرٌنٌرونإنلثوبالرجلصفاتفقهاء الحنابلة :      

أهمهاأنٌكونفوقالكعبٌنأوإلىأنصاؾالساقٌن،والشكأنقصر

ونحوهماثو والساق القدم من عورتها ظهور إلى ٌإدي المرأة ب

مؤمورات إنالنساء أوجلست، انحنت، أو قامت، إذا وظهورزٌنتها

                                                           
.0٘ٗص،ٕج:للشوكانًاَلوطارنٌلٖٗٔ
_بابنهًالمرأةأنتلبسماٌحكًبدنهاأوتشبهبالرجال.0ٗٗ،صٕنٌلاَلوطارللشوكانً:جٖ٘ٔ
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واالحتجابدونالتبرجوالظهور،فالفارقبٌنلباسالرجالارتباالست

ماٌصلحللرجالوماٌصلحللنساء،ولباسالنساء
ٖٔٙ
.

تلبسلبسةالرجل،ومنالمحظورمنالمحظورعلىالمرأةأن

علىالرجلأنٌلبسلبسةالمرأة
ٖٔ0

،ومنأجلذلكنهىالنبً_صلى

هللاعلٌهوسلم_الرجالعنلبسالمعصفرمنالثٌاب.

ولقداستدلوا:عنعلًقال:))نهانًرسولهللا_صلىهللاعلٌه

…وسلم_عنالتختمبالذهبوعنلباسالقسً)نوعمنالحرٌر(

وعنلباسالمعصفر((
ٖٔ8
.

هللا_صلىهللا رأىرسول قال: عمرو ابن عن أٌضا وروي

إنهذهمنثٌابالكفار علٌهوسلم_:))علًثوبٌنمعصفرٌنفقال:

فالتلبسها((
ٖٔ9
.

لعن (( قال: _أنه عنابنعباس_رضًهللاعنهما ورد فقد

رسولهللا_صلىهللاعلٌهوسلم_المتشبهٌنمنالرجالبالنساء،

والمتشبهاتمنالنساءبالرجال((
ٔٗٓ

،وعنعابشة_رضًهللاعنها

                                                           
 (11/135انظر: مجمكع الفتاكل البف تيمية، ) 125
.ٕٔٔص:،اإلسالمفًوالحرامالحالل0ٖٔ
(.80ٖٙ(،باباللباسوالزٌنةحدٌث)ٖٗٗ/ٓٔصحٌحمسلم)8ٖٔ
(.80ٕٖ(،باباللباسوالزٌنةحدٌث)ٖٓٗ/ٓٔصحٌحمسلم)9ٖٔ
(.ٗٔٙ/ٔ)ماجةوابن،(9ٙ/8)والترمذي،(ٙ٘ٔ/ٔٔ)داودوأبو،(ٖٖٖ/ٓٔ)البخاريأخرجهٓٗٔ
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من الرجلة _ وسلم هللا_صلىهللاعلٌه رسول لعن (( : قالت _

النساء((
ٔٗٔ
.

 لشرط الرابع : أال ٌشبه لباس الكافرات . ا

وإنكثٌراًمنصفاتلباسالمرأةالٌوم،الٌتفقمعالضوابطالتً

اللباس صفة التجدٌد ولٌسأنٌمنع فًباباللباس؛ اإلسالم حددها

والخٌاطةوالتفصٌلمادامتمتفقةمعتعالٌماإلسالمفًصفةاللباس،

اآلننرىكلٌو بذلكنجدولكننا للخٌاطةوالتفصٌل!! مصفةجدٌدة

عند معروفا ٌكن لم اإلسالم تعالٌم مع ٌتفق ال الٌوم المرأة لباس

االستعمار علٌهم دخل ما بعد إال ٌقلدن،المسلمات النساء أصبحن

الحجابَلا للباسوهو واحدة جنبٌاتفنحننعرؾصفة
ٕٔٗ
الٌوجد،

متفقةمعتعالٌماإلسالمفًمانعفًصفةالخٌاطةوالتفصٌلمادامت

.صفةاللباس

 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

بهمفقهاء المالكٌة :       خاصاً كان إذا أما اللباسالمنهًعنه فإن

وشعاراًلهم،الٌشاركهمفٌهؼٌرهم،حتىٌظنبمنلبسهأنهأحدهم

الل أٌضاً ، وحٌاتهم بسلوكهم واإلعجاب بهم التشبه مجرد باسأو

المحاذٌر وخالمن لشرعنا لٌسمخالفاً كان إذا أما المخالؾلشرعنا

                                                           
شواهدلهلكنبالعنعنةرواهوقدملسفإنهجرٌحابنؼٌرثقاتورجاله(0٘ٔ/ٔٔ)داودأبوأخرجهٔٗٔ

،المسلمةالمرأةزٌنة:انظر(.٘٘ٙ/ٓٔ)اَلصولجامع:وانظر.حسنفهوبعضهاذكرنا
 .8ٕ،0ٕص
 .والحٌاةالشرٌعةبرنامجفً،القرضاويٌوسؾ/للدكتورلقاء،المرأةلباسٕٗٔ
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السالفةفإذابهمصلحةفالٌتركَلجلتعاطًالكفارإٌاهماداممشروعاً

َلنلٌسكلماٌفعلهالكفارمحرمعلٌنا
ٖٔٗ

. 

المرأةفقهاء الحنابلة :       ل تفصِّ بؤن ٌقولون المعاصرٌن الفقهاء

ٌتنافىمعحكمالشرعوقواعدهالمسلمةلباسها مماظهرفً،تفصٌالً

ولقدانتشرتفًالمكتبات)،هذاالعصروانتشرباسم))المودٌالت((

وتنوٌعالتفصٌل،وهًاء(التًتعنًبصفةلباسالمرأةمجالتاَلزٌ

، الموضة باسم نسابنا خدعوا الذٌن اَلزٌاء مصممً موضع من

عتهممعإفساداَلخالق،والقضاءعلىوسخروامنهن،لتروٌجبضا

التًتتؽٌركلٌوممنسًءإلىأسوأ!والشرٌعةإذا،العفةوالنزاهة

 علٌهالكفارقدٌماًوحدٌثاً ،نهتعنالتشبهبالكفاردخلفًالنهًما

وبهذانعلمأنماعلٌهالكفارفًهذاالزمانمناَلخالقوالعاداتالتً

معروفاًمنقبلفنحنمنهٌٌنعنهتختصبهمممالمٌكن
ٔٗٗ

.

_ أنواع اللباس الذي تفصله المرأة حدٌثاً:    2

 _ اللباس القصٌر، والضٌق، والعاري :  1    

للعورة،ساتراًلماٌجبسترهموارٌاًاللباساللباسٌجبأنٌكون

شفافة لكونها ساترة أو ، ساترة ؼٌر اَللبسة من أنواعاً نجد واآلن

تصؾماتحتها.

                                                           
 .ٖٔٔ،صٕأنظر:مدونةالفقهالمالكًوأدلته،جٖٗٔ
 (21_13انظر : زينة المرأة المسممة ، لعبداهلل الفكزاف )  133
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 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

بؤنفقهاء المالكٌة :     وصؾالفقهاء والضٌقلقد اللباسالقصٌر

منالتبرجوالزٌنةالمنهًعنه،َلنهٌصؾماتحتهوالعاري
ٔٗ٘

أو،

كاسٌاتفًالصورةوالمظهروعارٌةفًالحقٌقة،بذلكٌحددهافهن

الثٌابوالضٌق من لبسالرقٌق علٌهن ٌحرم
ٔٗٙ

 عندو، إال ٌَجوز  ال

فقطوٌكونفًبٌتها زوجها
ٔٗ0

فالٌجوزحتى عندؼٌرزوجها أما ،

نساء بحضرة كان ولو ٌجبأن النساءلذا عن عورتها كما،تستر

ال جرت ما إال الرجال؛ عن كالوجهتسترها النساء، عند بكشفه عادة

والٌَدٌنوالقدمٌنمماتدعوالحاجةإلىكشفه.

النبً_صلىهللاعلٌهوسلم_:قال))صنفانمن بقول استدلوا:     

أهلالنارلمأرهما،قوممعهمسٌاطكؤذنابالبقرٌضربونبهاالناس

ونساءكاسٌاتعارٌاتممٌالتمابالت،رإوسهنكؤسن البخت، مة

من لٌوجد رٌحها وإن ، رٌحه ٌجدن وال ، الجنة ٌدخلن ال ، المابلة

مسٌرةكذاكذا((
ٔٗ8
.

                                                           
.0ٕٓٔ،صٖ.المعونة:جٖٔٗ،صٖالمقدماتالبنرشد:ج٘ٗٔ
.ٖٖٓ،صٕأنظر:مدونةالفقهالمالكًوأدلته،جٙٗٔ
.ٖٓٙ،صٕحاشٌةالصعٌديعلىكفاٌةالطالبالربانً:ج0ٗٔ
مكسكعة الحديث الشريؼ ، صحيح مسمـ ، كتاب المباس كالزينة ، باب النساء الكاسيات العاريات ...،  137

_ باب النساء 82_81، ص13أنظر : صحيح مسمـ بشرح النككم : ج ( .1147( ص)1117)حديث 
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 كاسٌاتعارٌات(( بؤنوجاءفًمعنى)) تستربعضبدنها،

رقٌقاً ثوباً تلبس معناه وقٌل ، ونحوه بحالها إظهار بعضه وتكشؾ

ٌصؾلونبدنها
ٔٗ9

.

المالبس رونٌ حٌثفقهاء الحنابلة :      إن المعاصرٌن الفقهاء

لماقدتسببهمنحساسٌةالجلدوالضؽط،الضٌقةالتخلومنأضرار

نفسه الناٌلون حساسٌة عدا هذا الداخلٌة، اَلحشاء على
ٔ٘ٓ

ٌجوز ،ال

للمرأةأنتلبسالقصٌرمنالثٌابأمامأوالدهاومحارمها،والتكشؾ

فٌهفتنة،وإنماتلبسالقصٌرعندهمإالماجَرتالعادةبكشفهممالٌس

عندزوجهافقط.

 _ لبس البنطال : 0    

ٌبٌن َلنه ؛ اللباس هذا مثل زوجها ؼٌر عند للمرأة ٌجوز ال

تفاصٌلجسمها،والمرأةمؤمورةأنتلبسماٌسترجمٌعبدنها؛َلنها

فتنةوكلشًءٌبٌنمنجسمهاٌحرمإبداإهعندالرجالأوالنساءأو

المحارموؼٌرهمإالالزوجالذيٌحللهالنظرإلىجمٌعبدنزوجته،

بؤسأنتلبسعندهالرقٌقأوالضٌق،أمالبسالبنطلونأمامالنساءفال

أوالمحارم،الٌجوز
ٔ٘ٔ

،ونحوهوهللاأعلم.

                                                           
 (.111/13المنياج شرح صحيح مسمـ ، لمنككم ) 138
.ٕٙ:ص،المسلمةالمرأةزٌنةٓ٘ٔ
 .81أنظر : فتاكل النساء ، ص 141
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: عثٌمٌن ابن الشٌخ ٌقول
ٕٔ٘

كل العضو قدر على ))البنطلون

البدنأيٌصؾ ومعذلكأنهٌصؾأعضاء رفٌه قدرمقدَّ له عضو

لحقٌقةكاسٌةعاري((.أحجامهاوهذانوعمنالكشؾفهًفًا

 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

لبستفقهاء الحنابلة :     إذا ٌقول من المعاصرٌن الفقهاء بعض

وفضفاضال واسع البنطلون وٌكون طوٌل جاكٌت وفوقه البنطلون

بعض لألسؾ اآلن نراه كما البنطلون لبس لكن ، لبسها من مانع

 وبنطلون بلوزة وٌلبسن ٌسموهالمحجبات كما جٌنز بنطلون فإنهمع

ٌبٌنجسموٌصؾأحجامالمرأةومفاتنها،والٌسترهاستًراكامالً؛بل

فالمرأة فاتنة، صورة ٌصورها َلنه أشد؛ البنطال فتنة ٌكون ربما

تتجنبلبسالبنطالخصوًصافًهذاالبلد؛َلنهلٌسمنعادةبالدنا،

شدٌ وعٌد علٌه هذا لذلكٌقولالٌجوزومنلبسلباسشهرة،  ، د

وكذلكال بالكافرات، تشبه أو بالرجال تشبه فٌه تلبسما أن للمرأة

وٌسبب بدنها تقاطٌع الذيٌبٌن تلبساللباسالضٌق_ أن لها ٌجوز

لها ٌجوز فال ؛ المحاذٌر هذه كل فٌها والبناطٌل _ بها االفتتان

لبسها
ٖٔ٘

ف بالكفار التشبه عن منهٌون المسلمون َلن على، الواجب

                                                           
 مكقع الشيخ عمى األنترنيت .فتكم الشيخ محمد العثيميف ،  141
 .ٕٙ:ص،المسلمةالمرأةزٌنةٖ٘ٔ
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وفً ، حركاتها وفً لباسها فً اإلسالم بآداب تلتزم أن المسلمة

كالمها
ٔ٘ٗ
. 

 _ لبس الحذاء العالً :  1

ارتفاعفً وجود )الكعبالعالً(وهو: الحذاءالعالًٌطلقعلٌه

فإنالمرأةفً،حذاءالمرأةبٌنموضعقدمهامنالحذاءوبٌناَلرض

سإاللتبدوأطولمماهًعلٌه،ولوقصدتالؽالبالترتديهذااللبا

بعملهاالتدلٌسوالخداعفالشكفًكونهمحرما.

بشكل تسٌر ال ؼالبا فإنها الحذاء هذا ارتدت إذا المرأة إن ثم

هل بمشٌتهن اَلرض فً وٌضربن مشٌتها فً ٌظهر بل مستقٌم،

عارٌةهلهًكاسٌةمشكاسٌة،وقصدهنلفتاَلنظارإلٌهنبذلك

فبعضمننراهناآلن
ٔ٘٘

،فٌهشًءمناإلمالةولوتعودتلبسهمما

ٌجعلالسٌربهأماماَلجانبمنقبٌلالتبرجالمحرم،أنفًلبسهاهذا

نساء عند معروفاً ٌكن لم الحذاء هذا َلن ؛ الؽرب بنساء تشبهاً

المسلمٌنعلىزمنقرٌب،وإنمادخلعلٌهنعنطرٌقبٌوتاَلزٌاء

ل تحاولفً المرأة هذه وكؤن ، وعجب تكبر نوع الحذاء هذا بس

! بذاتها معجبة َلنها ؛ واالختٌالفًمشٌتها االرتفاععناَلرض،

أنفًلبسهضرراً،وهذهأمورمذمومةشرعاً،وفًالكبروعٌدشدٌد

                                                           
الشٌخفتاوىوأنظر:(.9ٗ09ٔ:)الفتوىرقم،(ٙٔٔ_0ٔ:)ص،لإلفتاءالدابمةاللجنةفتاوىٗ٘ٔ

.8ٖٕٗٔالفتوىرقم،المنجدمحمد
الشرٌعةبرنامجفًالجزٌرةقناة،القرضاويٌوسؾالشٌخفضٌلةمع/لقاء،المسلمةالمرأةلباس٘٘ٔ

 .والحٌاة
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 والساق القدم والسٌما الجسم عضالت،على تصلب على فٌإدي

و ؛ الزمن طول مع واإلنسانمؤمورالساقٌن للسقوط، ٌعرضالمرأة

إِلَى ِدٌُكْم ٌْ ِبؤَ ُتْلقُوا َواَل { هللا: قول عموم بمثل بتجنباَلخطار شرعا

ْهلَُكِة{ التَّ
ٔ٘ٙ

وقوله:}َواَلَتْقُتلُواأَْنفَُسُكْم{
ٔ٘0
.

 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

 لقدفقهاء الحنابلة :      بؤن المعاصرٌن بعضالفقهاء الٌجوزحدد

التً،لبسالكعبالعالً تعتبرمنبعضالزٌنة تدلٌسوإنها به َلن

إبدابهاًنه عن
ٔ٘8

الجسم لتناسب مسطحة القدم خلق تعالى وهللا ،

أنفًلبسهعدمرضا ، علىالحركةوعلىالمشًبسهولة فتساعده

بخلقهللاتعالىالذيخلقنافًأحسنتقوٌم،ومنحكمةهللاتعالىأن

 الرجلجعل ظل إلى تؤوي المرأة َلن ؛ المرأة من أطول الرجل

وتطلبحماٌتهلها،وهًبحاجةعلىذلك
ٔ٘9
. 

 _ اإلسراؾ فً اللباس :  2

له الثٌابالمباحة من شاء ٌلبسما أن للمرء اإلسالم أباح حٌن

ضبطذلكبشرطٌن:

                                                           
9٘ٔاآلٌةالبقرةسورةٙ٘ٔ
 9ٕاآلٌةالنساءسورة0٘ٔ
رقمالمنجدفتاوى.أنظر:(08ٙٔ:)الفتوىرقم،(ٖٕٔ/0ٔ:)ص،لإلفتاءالدابمةاللجنةفتاوى8٘ٔ

 ٕٕ٘ٔٙ:الفتوى
.9ٗ،9٘:ص،المسلمةالمرأةزٌنة9٘ٔ
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بالحالل،أحدهما:      التمتع فً الحد مجاوزة هو اإلسراؾ، عدم

واالختٌالأمرٌتصلبالنٌةوالقلبأكثرمناتصالهبالظاهر.

))كلوا:وثانٌهما      وسلم_: قال_صلىهللاعلٌه الخٌالء، مجانبة

إسراؾوالمخٌلة(( فًؼٌر وتصدقوا، والبسوا ابن،واشربوا وقال

ماشبت،ماأخطؤتكاثنتان:سرؾ،أوعباس:))كلماشبت،والبس

مخٌلة((
ٔٙٓ
.

هذاالحدٌثجامعلفضابلتدبٌراإلنساننفسهوفٌهتدبٌرمصالح

ٌضر شًء كل فً السرؾ فإن واآلخرة، الدنٌا فً والجسد النفس

كانت بالنفسإذ اإلتالؾوٌضر إلى فٌإدي بالمعٌشة وٌضر بالجسد

قولأوفعلكلفًالحدمجاوزةأي،تابعةللجسدفًأكثراَلحوال

اإلنفاقفًوهو أشهر العجب، بالنفسحٌثتكسبها تضر والمخٌلة

من المقت تكسب حٌث وبالدنٌا اإلثم تكسب حٌث باآلخرة وتضر

الناس
ٔٙٔ

.

ونحننجدفًمجتمعاتالمسلمٌنمنأسرفوافًاللباس،وأكثروا

متابعة-إالمنرحمهللا–منهمنؼٌرحاجةبلقدصارهمالكثٌر

ٌوم لمسبولونعنهذا وإنهم كانأوؼٌره، الجدٌدفًاَلسواقلباساً

القٌامة النَّعِ،قالتعالى: َعِن ْوَمبٍِذ ٌَ  لَُتْسؤَلُنَّ ٌِم{}ُثمَّ
ٕٔٙ

لفًفتحٌقو،

                                                           
 ( .17/71) {اهلل زينة حـر مف قؿ }تعالى :، باب قكؿ اهلل  ، باب المباسصحيح البخارم 151
 (11/142فتح البارم شرح صحيح البخارم البف حجر ) 151
 .7سكرة التكاثر ، اآلية :  151
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وهو قول أو فعل كل فً الحد مجاوزة واإلسراؾهو (( : الباري

اإلنفاقأشهر((
ٖٔٙ
.

 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

اإلسراؾإذاقصدبهالمباهاةوالتعاظمواالفتخارفقهاء المالكٌة :     

فًإسراؾ ، موجودة الزٌنة اإلسراؾفً ظاهرة فنجد الناس، على

بس،وإسراؾفًالحلً،وإسراؾفًأدواتالتجمٌلوإسراؾالمال

كلذلكٌعتبرمنالسرؾالزابد المستحدثاتالمستجدات، فًمتابعة

ُمْخَتاٍلَفُخور{ٍ ُكلَّ ٌُِحبُّ ُاَل وهوممنوعلحقهللاتعالى}َوهللاَّ
ٔٙٗ
.

وكما،جمٌعأنواعاإلسراؾفاإلسالمٌنهىعنفقهاء الحنابلة :     

تبددٌ التً المسلمة للمرأة دعوة ،هذه المعاصرٌن بعضالفقهاء قول

أموالهافهًعونَلصحابالمقاصدالفاسدة،علٌهاأنتراجعحسابها

اإلسراؾوالنفقات أن وتتذكر الزٌنة، وسابل على اإلنفاق مجال فً

الباهظةفًهذهالكمالٌات،أمرٌنبذهاإلسالموٌحذرمنه،وعلٌهاأن

للتكاملاالجتماعًوصلةاَلقاربواإلسهامفًطرٌقالخٌر،تجعل

وبالشكر ، المنعم شكر من وهذا ، المال هللامن أعطاها فٌما نصٌباً

تدومالنعم
ٔٙ٘
. 

 

                                                           
 (.ٖٕ٘/ٓٔ)الباريفتحٖٙٔ
أنظر:مدونةالفقهالمالكًوأدلته،.ٕٔٔص،اإلسالمفًوالحرامالحالل.ٖٕ:اآلٌة،الحدٌدسورةٗٙٔ

 .ٖٔٓ،صٕج
 .8ٔ،٘ٔ:ص،المسلمةالمرأةزٌنة٘ٙٔ
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  . المطلب الثالث : مكانة لبس الحلً عند المرأة

الحلًاسملكلماٌتزٌنبهمنمصاغالذهبتعرٌؾ الحلً لؽة:     

وجمعالحلٌةحلى،مثللحٌة،والفضة،والجمعحلًبالضموالكسر

ولحى،وربماضم،وتطلقالحلٌةعلىالصفة
ٔٙٙ

.

مصوغ من به ٌزٌن هوما بالفتح: الَحلً، للحلً: أعم تعرٌؾ

المعدنٌاتأوالحجارة
ٔٙ0
.

لتلبسهتعرٌؾ الحلً شرعا: لََها ًّ اْلحلِ اتخذ ة ٌَ اْلَجاِر )حلى(

ٌَُحلَّْوَنِفٌَهاِمْنأََساِوَر ْنِزٌلاْلَعِزٌزقالتعالى:} َوِفًالتَّ ًّ وألبسهااْلحلِ

ِمْنَذَهٍب{
ٔٙ8

. 

 الحلً ٌعتبر جاءمن ولهذا ؛ النساء عند الزٌنة مظاهر أعظم

صؽ ، إجماعاً لهن بإباحتها الحكٌم ،الشارع كبٌرات أو كن ٌرات

أم كانت شابة للزٌنة التاركة ٌعدون وكانوا ، عازبات أو متزوجات

عجوزمتشبهةبالرجال،ٌباحللمرأةأنتتزٌنبالحلًمهماكاننوعه

حدالمشروعبالإسراؾأومباهاة،سواءمنالذهبأوالفًتستعمله

ماسونحوها،والالفضةأوؼٌرهمامناللإلإوالٌاقوتوالزمردواَلل

كالقالدة المَحلَّق وؼٌر والخاتم، كالسوار المَحلَّق الذهببٌن فً فرق

اَلدلة لعموم  ، فٌها الحلً وتعلق واَلذن اَلنؾ ثقب مثل والقرط،

                                                           
 ( .324/1األثير ) البفالنياية في غريب الحديث كاألثر  155
 ( .1/ 1165القامكس المحيط لمفيركز أبادم )  156
 ( .184/1. المعجـ الكسيط ) 21سكرة الكيؼ ، اآلية : 157
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ُر ٌْ َؼ اْلِخَصاِم ِفً َوُهَو ِة ٌَ اْلِحْل ِفً ُ ؤ ٌَُنشَّ  }أََوَمْن : تعالى قال الشرعٌة،

ُمِبٌٍن{
ٔٙ9

.

 اء فً هذه المسألة : آراء الفقه

لبسأنواعالحلًوالتحلًللحاجةفقهاء المالكٌة :      للنساء ٌجوز

إلىالتزٌنوالمرأةالمعاصرةإذاتقٌدتفًلبسهاللحلًبحسنالمقصد

مشابهة واتقت ، المجسمة اَلحٌاء صور أشكالها فً وتجنب ،

الكفار
ٔ0ٓ

ؼٌره،لكن،وٌكونتزٌنهالألزواج،فتختصاإلباحةبهدون

علىالمرأةأنتخفًالحلًعنالرجالاَلجانبوالسٌماإذاكانفً

ِزٌَنَتُهنٌَُّْبِدٌنََواَل:}هللاتعالىٌدهاوذراعهاَلنالحلًزٌنةهللاٌقول

{ِمْنَهاَظَهرََماإاِلَّ
ٔ0ٔ

ازدادتؼلبة إذا ،وٌزٌداَلمرحرمةوخطورة

فإن ، عنهم حرصتعلىإخفاءزٌنتها الظنفًحصولالفتنة،وإذا

لهاأنتلبسمنالحلًماشاءتمنالذهبأوالفضةلإلإاًأوخرزاً

 بنجس لٌس طاهراً مادام عظماً أو عاجاً هذه، من تلبس أن ولها

دوناستثناء،فٌجوزلهابثقباَلنواععلىأيجزءشاءتمنبدنها

اَلذنأواَلنؾوتعلٌقالحلًفٌها،أماالنقشعلىالذهبأوالفضة.

                                                           
 . 17سكرة الزخرؼ ، اآلية : 158
.ٕٖٙ،ص8أنظر:ابنسعد،الطبقاتالكبرى،ج0ٓٔ
 .ٖٔالنور،اآلٌة:سورة0ٔٔ
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استدلوا:ماروىأنسبنمالك
ٔ0ٕ

_رضًهللاعنه_أنالنبً_

صلىهللاعلٌهوسلم_اتخذخاتمامنفضة،ونقشفٌهمحمدرسول

فض من خاتما اتخذت ))إنً للناس: وقال محمدهللا، فٌه ونقشت ة،

رسولهللا،فالٌنقشأحدعلىنقشه((
ٔ0ٖ
.

وأماقوله:))نقشهمحمدرسولهللا((ففٌهجوازنقشالخاتمونقش

 صاحبالخاتم اسم ومذهب، مذهبنا هللاتعالىهذا نقشاسم وجواز

الجمهور،وعنبعضهمكراهةنقشاسمهللاتعالىوهذاضعٌؾ.

انعلىعابشةخواتٌمالذهب،ثمذكرحدٌثابنقالالبخاريكو

_ وسلم النبً_صلىهللاعلٌه مع شهدتالؽٌد (( : قال عباس،

... الخطبة فًفصلىقبل والخواتٌم الفتخ ٌلقٌن فجعلهن النساء فؤتى

ثوببالل((
ٔ0ٗ
،والفتحخواتٌمكبارتلبسفًاَلٌدي.

نإبعضالفقهاءالمعاصرٌنومنالمالحظٌقولفقهاء الحنابلة :     

بٌن حتى وحلٌهن أٌدٌهن بإظهار ٌبالٌن ال الٌوم النساء من كثٌراً

الجاهلٌة تبرج من وهذا ، ونحوها اَلسواق فً اَلجانب الرجال

                                                           
أنس بف مالؾ بف النضر بف ضمضـ بف عدم بف النجار ، أبك حمزة األنصارم الخزرجي خادـ رسكؿ  161
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 ( .166_1/ 165اإلصابة )
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اَلولى
ٔ0٘

المرأة لجانب مراعاة الحكم، بهذا النساء استثنى ولقد ،

ٌكونهمهاومقتضىأنوثتهاومافطرتعلٌهمنحبالزٌنة،علىأال

امرأة منزٌنتهاإؼراءالرجال،وإثارةالشهوات،وفًالحدٌث))إٌما

عٌن وكل زانٌة، فهً رٌحها لٌجدوا قوم على فمرت استعرضت

زانٌة((
ٔ0ٙ
.

تعالىقالمحذراللنساءإنهللاتعالىكان ْضِرْبَنبِؤَْرُجلِِهنَّ ٌَ :}َواَل

ٌُْخِفٌَنِمْن ٌُْعلََمَما {لِ ِزٌَنِتِهنَّ
ٔ00

،كماٌوجدفًبعضأنواعالحلًكتابة

،علٌهافهوالٌجوزاستعمالهذهالحلٌةالتًكتبعلٌهااسمالجاللة

الٌشرعكتابةآٌةالكرسًأواسمالجاللة،علىماٌلبسمنالذهبو

،لمافًذلكمناالمتهانوسداًللذرٌعةوحفاظاًعلىاسمهللا.

ا للٌهودولعموم مضاهاة فٌه ٌكون وقد ، التمابم تعلٌق لنهًعن

ٌعظمونهمنالصلٌبونحوه بهتشبه،والنصارىفًتعلٌقهمما هذا

بهمولقدنهًالمسلمونعنالتشبهبهم،وقدوردترخصةفًكتابة

هللاوعبد كعبد هللاتعالى، السم كانمتضمنا ولو علىالخاتم االسم

حرجفًكتابةجملةمفٌدةعلىالخاتمولوكانتالرحمن،وكذلكال

متضمنةاسمهللاتعالى،نحو:الحمدهلل،توكلتعلىهللا
ٔ08

.    

                                                           
.ٓٗ_9ٖص،المسلمةالمرأةزٌنة:أنظر0٘ٔ
 .ٖٙٔ،8ٔٔص،القرضاويٌوسؾ/،للدكتوراإلسالمفًوالحرامالحالل0ٙٔ
.ٖٔاآلٌة،النورسورة00ٔ
:الفتوىرقمالمنجدفتاوى.وأنظر:(00ٕٓ)رقمالفتوىواإلفتاءالعلمٌةللبحوثالدابمةاللجنة08ٔ

9ٖٔ0ٓ 
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رخصللنساءفًالذهبوالحرٌرالمرأةفقهاء الشافعٌة :     
ٔ09

،لقد

الفضة من الحلً أنواع لبس للنساء ٌجوز أنه على المسلمون أجمع

 جمٌعاً والذهب والع، وؼٌرهكالطوق والخلخال، والسوار والخاتم قد

وكلماٌعتدنلبسهوالخالؾفًشًءمنهذا
ٔ8ٓ
.

قالابن إنالشافعٌةورواٌةعنالحنابلة،الٌجٌزثقباَلذن،

الجوزيقولٌنمنخاللاستداللهبجوازثقبأذناَلنثى.

ملها،إنثقباَلذنلقدشهدالشرعبجوازهاوهًتزٌنالمرأةوتج

 منهممنقاسثقباَلذنعلىوَلنهلٌسفٌهتؽٌٌرخلقهللاتعالى،

 ، ثقبلوقٌالوشم علىمنع تنبٌه الوشم ))النهًعن الجوزي: ابن

بؤنه وٌطلن ، البنات حق فً هذا ٌستجزن النساء من كثٌر ، اَلذن

الٌلتفتإلٌه،َلنهتعجٌلأذىالفابدةمنه،فلٌعلم ٌحسنهن،وهذا

فاعلهذاأنهآثممعاقب((
ٔ8ٔ
.

:بقولهتعالى:} وَواستدلوا ُهْم َوََلُِضلَّنَّ ُكنَّ َبتِّ ٌُ َفلَ ُهْم َوآَلُمَرنَّ ُهْم نَّ ٌَ ََلَُمنِّ

َخْلَقهللاَِّ ٌُِّرنَّ َؽ ٌُ ُهْمَفلَ {آَذاَناَْلَْنَعاِمَوآَلُمَرنَّ
ٔ8ٕ
.

عنابنعباس_رضًهللاعنهما_قال:خرجالنبً_صلىهللا

علٌهوسلم_:))ٌومعٌد،فصلىركعتٌنلمٌصلقبلوالبعد،ثم

                                                           
 ( .28زينة المرأة المسممة لعبداهلل الفكزاف ص) ،(345_338/3انظر : سير أعالـ النبالء لمذىبي )  168
 ( .  31/5المجمكع شرح الميذب لمنككم )171
.ٖٓابنالجوزي:أحكامالنساء،ص8ٔٔ
 .9ٔٔسورةالنساء،اآلٌة:8ٕٔ
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ال بخرصٌهاأتى تصدق المرأة فجعلت ، بالصدقة فؤمرهن نساء

وسٌخابها((
ٔ8ٖ
.

عنابنعباس_رضًهللاعنهما_أٌضاًقال:أمرهنالنبً_

آذانهن إلى ٌهوٌن فرأٌتهن ))بالصدقة : _ وسلم علٌه هللا صلى

وحلوقهن((
ٔ8ٗ

.

  المطلب الرابع : الضوابط الشرعٌة العامة فً زٌنة ولباس المرأة :

 _أن ال تتعارض هذه الزٌنة مع نص شرعً. 1     

فٌما فاَلصل الحرمة، دلٌل ٌرد مالم اإلباحة اَلشٌاء فً اَلصل

خلقهللاتعالىمنأشٌاءومنافعهواإلباحة،الحرمةإالماوردفٌه

نصصحٌحصرٌحمنالشارعبتحرٌمه.

َماَواِتَوَماِفً َرلَُكْمَماِفًالسَّ َسخَّ َ هللاَّ َتَرْواأَنَّ قالتعالى:}أَلَْم

ِ ٌَُجاِدُلِفًهللاَّ ُكْمِنَعَمُهَظاِهَرًةَوَباِطَنًةَوِمَنالنَّاِسَمْن ٌْ اَْلَْرِضَوأَْسَبَػَعلَ

ِرِعْلٍمَواَلُهًدىَواَلِكَتاٍبُمنٌٍِر{ ٌْ ِبَؽ
ٔ8٘
.

إال علٌه حرم لإلنسانوما اَلشٌاءوسخرها فاهللتعالىخلقهذه

جزٌباتمنهالسببوحكمة.

                                                           
 (.ٖٔٗ٘(،باباللباس،حدٌثرقم)ٖٕٔ/8ٔصحٌحالبخاري،)8ٖٔ
(،بابالقرطللنساء.ٖٕٗ/8ٔصحٌحالبخاري،)8ٗٔ
 .9ٔسورةلقمان،اآلٌة:8٘ٔ
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_ أن ال تتزٌن بما فٌه ضرر على الجسم ) بمادة نجسة أو 0      

  محرمة( .

ضرر فٌه ٌكون ما وتمنع الضرر تقر ال اإلسالمٌة الشرٌعة إن

نةالتًتستعملهاالمرأةالٌومقدللمسلمٌنحٌثنجدكثٌرمنأنواعالزٌ

مثلأنواعالمساحٌقوالكرٌماتفهًتزٌدمنمشاكل،تسببلهاضرر

التً اَللوان وأٌضاً ، فًتهٌجها ٌزٌد مما تؽديالبثور َلنها البشرة

فٌها تدخل قد َلنها المزمن التسمم تسبب قد العٌن جفن فوق توضع

 تنتهًمدة باَلخصعندما كٌماوٌة فتسببتقرحاتمواد ، استعمالها

العٌن،أٌضاأدوٌةالتخسٌستفتكبالصحة.

ٌجوز ال فإنه علٌها ضرر فٌه لزٌنتها المرأة تستخدمه ما فإن

لقوله_صلىهللاعلٌهوسلم_:))الضرروالضرار استخدامها

))
ٔ8ٙ

.

فالزٌنةالتًٌدخلفًصناعتهامادةنجسةفهًمحرمة،والٌجوز

والكرٌمات الوجه كرٌمات معظم أن التقارٌر أثبتت فقد استعمالها

، المٌتة حكم فً هً التً اإلنسان أجنة أنسجة من مصنعة المؽذٌة

وذلكإلضافةالبروتٌنإلٌهاعنطرٌقعملٌاتاإلجهاضوبٌعاَلجنة

تالخاصةبجمالالبشرةوصناعةالصابون.إلىالشركا
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 ._ ستر الزٌنة وعدم التبرج 1

فإنالزٌنةالٌجبعلىالمرأةأنتظهرشًءمنهالألجانبإالما

لمٌكنلهاأنتخفٌهوعدمالتبرجبهاسواءكانتالزٌنةالظاهرٌةالتً

إذا تلبسه أن جرتالعادة والتً حلٌها أو لبسها ٌدعوتشمل ٌكن لم

ِمْنَها{لاللفتنة،ق َظَهَر َما إاِلَّ ِزٌَنَتُهنَّ ْبِدٌَن ٌُ  َواَل تعالى:}
ٔ80

،وقوله

اَْلُولَى{ ِة ٌَّ اْلَجاِهلِ َج َتَبرُّ ْجَن َتَبرَّ }َواَل : تعالى
ٔ88

فً التبرج كان ،

الجاهلٌةاَلولىعندماتخرجالمرأةوتمشًبٌنالرجال،أمافًالوقت

تبختروتؽنجوكذلكلبساللباسالخفاؾالحاضرتمش ًوفًمشٌتها

فٌه ٌكون بٌتها من خروجها فً الوصؾ بذلك الجسم تصؾ التً

فتنة
ٔ89
.

_ تحرٌم إظهار المرأة زٌنتها إال لمن استثناهم هللا ) بالدرجة األولى 2

 .الزوج ( 

لكًالتلفتنظرالرجال،بماأنتحرمعلىالمرأةإظهارزٌنتها

فإنهاالٌجوزلهاأنتظهرها،إظهارزٌنتهاإذاكانتالزٌنةالباطنٌةب

بماأناإلسالمحثالمرأةأنتتجمللزوجهابماٌتناسقمعالفطرةبما

وأنتظهرهالمحارمها،فٌهاأنتظهرهالوجهوالعنقوالكفٌنوالحلً

من تظهرها أن التًجرتالعادة الظاهرٌة الزٌنة أما ، الرجال من

الشرع فًحدود ٌكون فتنة فٌه ٌكون ال علٌها،الثٌاببؤن وٌحرم

                                                           
.ٖٔسورةالنور،اآلٌة:80ٔ
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فإنالحجابإنماشرعإلخفاءالزٌنة،كذلكإظهارزٌنةفًالحجاب

اللٌكونهوزٌنةفًنفسه.

نهىهللاتعالى تفعلهنساءالجاهلٌةكما المإمناتعما حٌثأنها،

ولقدنهىالمرأة،إذامشٌتوضربتفًاَلرضٌسمعطنٌنالخلخال

أنتتطٌبوتتعطرعندخروجهامنالبٌتفٌجدالرجالرٌحها،قال

إذا والمرأة ، زانٌة عٌن ))كل _ وسلم علٌه هللا صلى _ الرسول

،وٌعنًزانٌة((تعطرت،فمرتبالمجلسفهًكذاوكذا
ٔ9ٓ
.

 ._ عورة المرأة أمام محارمها  3

 المحارم أمام المرأة عورة أما، عورة كلها المرأة أن وهو

محارمهامنأبوأخوعموخالوماإلىذلكسوىماٌظهرعادةفً

بٌتهامنمهنتهاوذلككالكفٌنوالقدمٌنوالوجهوالشعروموضعالقالدة

ا القراطمناَلذنومامنالنحروموضع لسوارمنالذراعوموضع

عادة ٌستر ما دون عادة تظهر التً الزٌنة مواضٌع من ذلك أشبه

قالبهكثٌرمن كالفخذوالبطنوالظهروالصدروماإلىذلك،وهذا

.أهلالعلم

 ._ عورة المرأة أمام المرأة وؼٌر المسلمة  4

النساء تلبسأمام أن المرأة ٌنطبقفٌجبعلى ما المحارم وأمام

 الشرعً اللباس علٌه سترها، ٌجب التً المواضع ساتراً ٌكون أن
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مثلهن نساء أنهن بحجة اللباس ٌلبسن النساء من بعض أن حٌث

أمام المرأة فإنعورة ، ٌخالؾالشرع وهذا معدومة لدٌهن والشهوة

ىالنساءالمرأةمنالسرةإلىالركبةوتقصٌرالمرأةلباسها،تخرجإل

إبداء تمنع المسلمة َلن ، المسلمة ؼٌر أو المسلمة المرأة أمام سواء

زٌنتهاأمامالمسلمةأٌضاإنخشٌتالفتنةكؤنتصفهاالناظرةَلقاربها

كالرجلٌنأوالشعرحتى منالرجال،فحٌنبذتمنعمنكشؾجسدها

لؽٌر إبداءزٌنتها المسلمة،وأنالمسلمةالٌجوزلها المسلمة،أمام

سواءأمنتالفتنةأملمتإمنها.

 ._ أال ٌكون فٌها تشبه بالرجال  0  

ٌمتاز إذ ، بلبسهم تشبه أو تلبسلبسالرجال أن للمرأة الٌجوز

فإنالتبادلجابزبشرطأنالٌحملالثوب،النساءباالحتجابوالتستر

علىالرجال،أوالرج ولةفقطفٌحرمطابعاَلنوثةفقطفٌحرمحٌنها

 فنجذ ، النساء تفعلهعلى قمٌصما مع البنطلون لبس اآلن الفتٌات

قصٌرونجدهنؼٌرمحجباتلسترجسمهن.

روىابنعباس_رضًهللاعنه_قال:))لعنرسولهللا_

صلىهللاعلٌهوسلم_المتشبهٌنمنالرجالبالنساء،والمتشبهاتمن

النساءبالرجال((
ٔ9ٔ
.
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بالنساء الرجال تشبه جواز عدم فً عظٌم أصل الحدٌث وهذا

والعكسسواءفًاللباسأوالزٌنةأوفًأمرمناَلمورالتًٌختص

بهاكلفرٌقمنهمدوناآلخر.

 _ أن ال تكون هذه الزٌنة محرمة. 0

فكلمانهىعنههللاورسوله_صلىهللاعلٌهوسلم_منالزٌنة

الٌجوزفعله.فهوحرام

وٌنبؽًأنهٌعلمأنهلٌسكلزٌنةتباحللمرأةبحجةالزٌنةللزوج،

فً لمخلوق طاعة فال الزوج بؤمر ولو المحرمة الزٌنة تفعل ال بل

معصٌةالخالقسبحانهوتعالى،فلوأمرهاالزوجبوصلأووشمفال

_الٌحلهأحدطاعةله،فماحرمهللاورسوله_صلىهللاعلٌهوسلم

كابنمنكان.

أنامرأةمناَلنصارزوجتفعنعابشة_رضًهللاعنها_))

وسلم علٌه هللا _صلى النبً فؤتت شعرها فتساقط فاشتكت لها ابنة

فقالرسولهللا_صلىهللا أفؤصلشعرها ٌرٌدها _فقالتإنزوجها

((علٌهوسلم_لعنالواصالت
ٔ9ٕ
.
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 .نة فٌها تشبه بالكفار والفساق وأهل الكتاب _ أال تكون الز0ٌ

أهل عن تتمٌز به إذ المسلمة المرأة زٌنة فً مهم ضابط وهذا

الفسقوالفجور،إذالٌجوزللمرأةالمسلمةأنتتبعأوتقلدالكافرات

والفاسقات.

وتشبههن وتمٌلهن الٌوم النساء مجتمعات فً كثٌرا أؼفل وقد

ب أنبالكافرات المسلمة للمرأة ٌجوز ،ال وزٌنتهن ٌخصلباسهن ما

تقلدهنفٌماهومنخصابصهنأومقدسعندهن.

عنعبدهللابنعمر_رضًهللاعنهما_أنالرسول_صلىهللا

علٌهوسلم_قال:))منتشبهبقوممنهم((
ٔ9ٖ

.

 ._ أن تتجنب لباس الشهرة  17

خارجعنالعادة،والمنخفضالخارجالمتوقعوهوولباسالشهرة

عنالعادة.

المرتفع الشهرتٌن لباس ٌكرهون الصالح السلؾ كان وقد

الشرطمارواهابنعمر_رضًهللا والمنخفض،واَلصلفًهذا

 قال ٌرفعه حدٌثشرٌك فً قال _ عنهما لبسثوبشهرة: ))من

أب عن زاد مثله ثوبا القٌامة ٌوم هللا فٌهألبسه تلهب ثم عوانة ً

النار((
ٔ9ٗ
.
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 _ مراعاة القصد واالعتدال  وعدم اإلسراؾ وعدم إضاعة للوقت. 11

وإضاعة اإلسراؾ وعدم االعتدال تراعً أن المرأة على فٌجب

 الزٌنة من المباح كان لو حتى المال إلى، ذلك بها ٌإدي ال حتى

المسلمةعلىٌجبالشهرة،جعلاإلسالمالزٌنةوسٌلةالؼاٌة،لذا

عالمات من قٌل وكما ، الحٌاة الوقتهو َلن وقتها على المحافظة

اَبِنًآَدَم ٌَ  المقتإضاعةالوقت،واَلصلفًذلكقولهللاتعالى:}

 ٌُِحبُّ  اَل إِنَُّه ُتْسِرفُوا َواَل َواْشَرُبوا َوُكلُوا َمْسِجٍد ُكلِّ ِعْنَد ِزٌَنَتُكْم ُخُذوا

َن{اْلُمْسِرِفٌ
ٔ9٘
.

وقالعلٌهالصالةوالسالم:))كلواواشربواوتصدقواوالبسواما

لمٌخالطهإسراؾأومخٌلة((
ٔ9ٙ

.

  ._ أن ال ٌكون فٌها تؽٌرا لخلق هللا 10

أالٌكونتؽٌردابمثابتمدىالحٌاةكتؽٌٌرلونالبشرةأوعملٌات

مرض التًتجريلؽٌر التجمٌل استعما، ٌإدي الؽرورَلن إلى لها

والكبروالخٌالءوالتعالًعلىاآلخرٌن،َلنماٌفعلنالنساءبؤنفسهن

ماهوإالتشوٌهللخلقة،وأٌضاًفٌهتدلٌسوفٌهاعتداءعلىخلقهللا

َتْقِوٌٍم{ ِفًأَْحَسِن اإْلِْنَساَن َخَلْقَنا لََقْد { قالتعالى: ، المتقنة
ٔ90
قال ،

                                                           
 .ٖٔسورةاَلعراؾ،اآلٌة:9٘ٔ
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هللاَِّ ُصْنَع { : ٍء{تعالى ًْ َش ُكلَّ أَْتَقَن الَِّذي
ٔ98

أي اإلسالم لذلكحرم ،

عملفٌهتؽٌٌرلخلقهللاتعالى.

 .المبحث الرابع:  األحكام  المتعلقة بزٌنة المرأة 

المطلب األول : الؽلو فً زٌنة الشعر واألحكام المتعلقة به
ٔ99
. 

 معروؾإن هو كما الشعر زاهو وكلما ، المرأة دعنوانجمال

جماله،وتفننتهًفًإظهارهذاالجمالكلماكانذلكأدعًلوصؾ

ومن ، القدم منذ وجمالها المرأة لزٌنة دلٌل والشعر ، بالجمال ذاتها

العرب شعراء تؽنً وقد اسوداده ونعومته طوله الشعر مفاتن أبرز

بطولشعرالمرأة،مماٌدلعلًأنطولهأمرمهملجمالهامنذقدٌم

.الزمان

أنكثٌراًما ٌخص بقص الشعر     فًالوقتالحاضر: النساء من

أصبحقصالشعرٌعتبرنوعاًمنالجمالإالأنهمالٌنكرونإعجابهم

بالشعرالطوٌل،فإذاأخذتالمرأةشٌبامنشعرهاعلًوجهجابزفال

بؤس،وإنكاناَلولًإبقاءهوالعناٌةبه،َلنهمنالجمال،قدظهرت

الفضابٌاتف فً ٌُبث  ما لبعض تقلٌدا الولد قصة اَلخٌرة اآلونة ً

نسابنا بعض نرى أن ومحزٌن مإسٌؾ أمٌر بحق فهو كبٌر وبشكل

اَلذنأوحلقجزء فتقصهأعلىمنشحمة إلىشعرها تعمد وفتٌاتنا

ظهر وقد للعجب مثٌٍر للنظر ملفت بشكٍل للولد مقلدًة ، شعرها من
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فراح،ولقدأخذتهذهالموضٌةالجدٌدةٌمساحةمإخرافًمناسباتاَل

واالنتشار مناالهتمام وجدتفً،البؤسبها مإسفٌة الظاهرةٌ وهذه

بعضالمجتمعاتاإلسالمٌةفًظلؼزوالفضابٌاتومواقعاإلنترنت

 لها فً، إال شعرها المرأة نعرؾحلق لم قلٌال للوراء رجعنا ولو

عصرالجاهلٌةقبلالبعثةحٌنماٌموتللمرأةزوجأوقرٌبأوتقعلها

مصٌبةفتحلقشعرها،والحلقأخذالشركلهوإزالتهبالموس.

إالأنالحكمالشرعًواضحوجلًالٌخفىعلىمتبعالدلٌلوهو

 فٌه لما الكافراتوتقلٌدالتحرٌم القّصاتالمنوعةعننساء تلقٌنهذه

هللا_ رسول قال الصحٌح الحدٌث فً جاء والنهً الذكور، الرجال

النساء من المتشبهات هللا لعن (( :_ وسلم علٌه هللا صلً

بالرجال((
ٕٓٓ

 الشرعًفًجوازقص، أنالحد آنفا سبقمعنا وكما

لفعل اَلذن إلىشحمة هو للمرأة زوجاتالرسول_صلًهللاالشعر

علٌهوسلم_.

 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

فإنسببالتقصٌرجاءفًالحجوالعمرةومقدارهفقهاء المالكٌة :    

قدرأنملةتإخذ،أوفوقذلكبقلٌلأودونهبقلٌل.

قالمالك_رحمههللاتعالى_لٌسعندناحدمعلومواستدلوا:بما

أخدتمنهأجزأها.،وما
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البدأنٌعمالتقصٌرالشعركله،طوٌلهوقصٌره،ٌدلعلىذلك

فً المسح مثل االستٌعاب حكمها فٌكون بالرأس تتعلق عبادة أنها

الوضوء
ٕٓٔ

.

سببالتقصٌرالحجأوالعمرة،مقدارهوموضعهفقهاء الشافعٌة :    

رمنكلقرنقدراَلنملةأيالمرأةتقص،،نسبالنوويإلىالشافعً

 بؤن، : فًإجزاءثالثشعرات،بالتقصٌرمؤمورةالمرأةواستدلوا

وهذاٌسمىتقصٌراً
ٕٕٓ
.

أنهنقدقصصن فإنأمهاتالمإمنٌن_رضًهللاعنهن_ورد

شعورهنبعدوفاةالحبٌب_صلىهللاعلٌهوسلم_فقدروىأبوسلمة

علىعابشةأناوأخوهامنالرضاعة،بنعبدالرحمنقال:))دخلت

فسؤلهاعنؼسلالنبً_صلىهللاعلٌهوسلم_منالجنابة،فدعت

بإناءقدرالصاع،فاؼتسلت،وبٌنناوبٌنهاستر،وأفرؼتعلىرأسها

ثالثاً،قال:وكانأزواجالنبً_صلىهللاعلٌهوسلم_ٌؤخذنمن

رإوسهنحتىتكونكالوفرة((
ٕٖٓ
.

اَلمورأما من ناحٌة صبػ المرأة      من لٌس الصبػ أن شعرها

لمعنًجمالًأٌضا ، القدم وقدعرؾمنذ بلهوأمرقدٌم ، الحدٌثة

                                                           
ه،ٖٖٔٔأنظر:المنتقىشرحموطؤاإلماممالك،َلبًالولٌدسلٌمانبنخلؾالباجً،ط:اَلولى،ٕٔٓ

(.9ٕ/ٖدارالكتابالعربًبٌروت_لبنان،)
 (.ٕٔٔ/8انظر:المجموعشرحالمهذب،)ٕٕٓ
جلوالمرأةرواهمسلم:كتابالحٌض،بابالقدرالمستحبمنالماءفًؼسلالجنابة،وؼسلالرٖٕٓ

(.ٕٙ٘/ٔفًإناءواحدفًحالةواحدة،وؼسلأحدهمابفضلاآلخر،)
(.ٕٓٔ/٘والوفرة:شعرالرأسإذاوصلإلىشحمةاَلذن.النهاٌةفًؼرٌبالحدٌثواَلثر،)
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وخالفاً ، النصوالوصل شؤن ذلك فً اللذٌنشؤنه  للقصوالحلق

ٌعرؾتؽٌراللون لم ؼٌرأنه ، لمعانأخريؼٌرالزٌنة قدٌما عرفا

اَلسودإلًألوانأخري،بلعرؾلتؽٌرالشٌب،وبٌاضالشعرإلً

ؼٌراللوناَلسودبؤصباغنباتٌةكالحناء،لكنأصبحتهناكأصباغ

تحت معدنٌة مركبات عن عبارة النساء بها تصبػ علىكٌمابٌة وي

فٌجبأنتحتاطالنساءعندالصبػ،الكبرٌتأوالرصاصأوالنحاس

خشن شعر إلى وتحوله الطبٌعً ونموه الشعر جذور تضعؾ َلنها

 تجعــٌده أو كـٌه أو ٌتطلبفرده شٌبا، أدىذلكإلىتساقطه وربما

فشٌباوهذاضرروٌمنعالصبػحٌنبذ.

ة فً الصبػمن حٌث الحكم الشرعً والضوابط الشرعٌ
ٕٓٗ

 : 

صبؽاتهًمجردلوناَلصباغ،وهًاَلصباغالقسم األول :

النباتٌةمثلالحناء،وكثٌرمنالصبؽاتالموجودةالٌوممجردلونال

من استخدامها هذه فنقول عازلة، والطبقة علىالشعرة ُجرماً ن ُتكوَّ

اَلشٌاءالَلنمثلهذه،حٌثالوضوءوالؽسلهذاجابزوالبؤسبه

وإنماهًمجردلونٌكسًالشعربلونآخر،أما،تمنعوصولالماء

فًالؽسل تكونعازلة شمعٌة تحتويعلىمادة فإنها مثبتاتللشعر

والوضوءفالبدإزالتهاعندالؽسلوالوضوءومالٌسكذلكفالبؤس

به.

                                                           
.ٕٔ_ٖٔ،صٔفقهالنوازلفًالعبادات،جٕٗٓ
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ٌمنعوصولالقسم الثانً : وطبقة جرم الماءالصبؽاتالتًبها

إلىالشعرةبحٌثتكونالشعرةسمٌكة،الٌجوزاستخدامهاَلنفترته

تطولوالمرأةبحاجةإلىالؽسلعنالحدثاَلكبركالجنابةوالحٌض

ونحوذلك.

تتممبٌالقسم الثالث : وهً ، الشعر مشقرات أو الشعر ضات

ٌرصبؽةباستخدامالبروكسٌد،أوماءاَلكسجٌن،فٌإديذلكإلىتكس

الِملٌٌَنالموجودةفًالقشرةالخارجٌةللشعرفٌتحولالشعرإلىاللون

اَلصفر ترٌده،اَلبٌضأو بحسبما أخرى مرة ٌصبػ ذلك بعد ثم

المرأة.

الضوابط التً ٌجب مراعاتها فً صبػ الشعر
ٕٓ٘

 : 

/أالٌإديالصبػإلًتؽٌرخلقهللاأوتشوٌهجمالالخلقة.ٔ

ٌنطويالصبػعلًؼشوخداعوتدلٌسللؽٌر./أالٕ

/أنٌكونالصبػطاهرافالٌجوزالصبػبنجس.ٖ

/أالٌترتبعلًالصبػضررللشخصالذيٌصبػأوؼٌره.ٗ

 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

ونحوهافقهاء المالكٌة :      الكتم أو الحنا أو باَللوان الصبػ ،أما

اَلصباغتجوز ٌسمىبالمٌشفإنهذه كاَلشقروالبنًالخفٌؾأوما

                                                           
(.ٖٔ/ٕٔ/ٔفقهالنوازل:)ٕ٘ٓ



08 
 

استعمالها
ٕٓٙ

هًصبؽةشهٌرةتصبػكل،(كالبنكس)،أوالمخصل

بشرط،خصلةبلونمختلؾتماماعنؼٌرهاتقلٌداللكافراتفالحرج

التقلٌد فً فتقع للكافرات ٌِّن وب واضح تقلٌد شكل على ٌكون ال أن

المنهًعنه.

استدلوا:بماروىعنأبًهرٌرةأنالنبً_صلىهللاعلٌهوسلم

فخالفوهم(( ٌصبؽون ال والنصارى الٌهود ))إن : _قال
ٕٓ0

: وقال ،

))ؼٌرواالشٌبوالتشبهواالٌهود((
ٕٓ8
.

أتًبؤبًقحافة عنجابربنعبدهللا_رضًهللاعنه_قال:

كالثؽامةبٌاضاًفقالرسولهللا_صلىٌومفتحمكةورأسهولحٌته

هللاعلٌهوسلم_:))ؼٌرواهذابشًء،واجتنبواالسواد((
ٕٓ9
.

مناَلمورالتًاستحدثتأما ما ٌخص بتسرٌحات الشعر      فإنها :

حدٌثا،ولمتعرؾعلًعهدرسولهللا_صلًهللاعلٌهوسلم_فً

أخذت ،بلكانتمنضمنما المرأةمننساءالؽرب،زٌنةالمرأة

الشعر _وصل )) المابلة فوقالرأس))المشطة الشعر ))تعلٌة مثل

الشعر تجعٌد  _ بؽٌره الشعر وصل _ الباروكة لبس _ بالشعر

ومثبتاتالشعر_الشرابطالملونةوالشرابطذواتالصوروالبكالت

 )) ، النعرؾفًزٌنتهنمثلتعلٌة علًعهدجداتنا كنا الشعروقد

                                                           
 .ٕٖٖ،صٕلكًوأدلته،جأنظرمدونةالفقهالمإٙٓ
 (.9ٕٖٙ(،باباللباسوالزٌنة،حدٌثرقم)٘/ٔٔصحٌحمسلم)0ٕٓ
(.98ٙٗ(بابالزٌنة،حدٌثرقم)99ٕ/٘ٔسننالنسابً)8ٕٓ
 .ٖٙٙٔ/ٖمسلم،9ٕٓ
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فقط، ٌقاربالثالثٌنأواَلربعٌنعاما إالما نره فوقالرأس،ولم

فجمعالشعروربطهخلؾالرأسأوعلىأحدالجانبٌنأوعلىالرقبة

جاء،الحرجمنه علىالرأسعلىفوقفهنا المرأة إنجعلته وأما

لم صنفٌن عن _ وسلم النبً_صلًهللاعلٌه أخبرنا وقد ، النهً

ما،فقالالرسول_صلًهللاعلٌهوسلم_:فٌماٌروٌهعنهأبًٌره

قوم ، أرهما لم النار صنفانمنأهل _رضًهللاعنه_)) هرٌرة

معهمسٌاطكؤذنابالبقرٌضربونبهاالناس،ونساءكاسٌاتعارٌات

،مابالتوممٌالترإوسهنكؤسنمةالبختالمابلة،الٌدخلنالجنة

ها،وإنرٌحهالٌوجدمنمسٌركذاوكذا((والٌجدنرٌح
ٕٔٓ
.

طول فً لزٌادة أخر بشعر شعرها المرأة تصل أن الوصـــل

الشعروتكثٌره،سواءكانذلكبشعرأدمًأوحٌوانأوشعرصناعً

والصوؾ كالحرٌر الشعر، ؼٌر أخر بشًء الشعر وصل أما ،

إ الشعربالشرابطالملونة الشرابطنوعوالخٌوطالملونةوصُل نهذه

مثلأنواعالربطاتللشعرواالسكسوارات،منأنواعالزٌنةوالتجمل

التًتثبتالشعروترفعهوتجمله وكذلكالطوقوالبكلعلىشكل،

ورودوزهور،إنكانتالصورلحٌواناتأواآلالتموسٌقٌةفإنهاال

لهوٌجبَلنالصورٌحرماستعمالهافًلباسوؼٌرهوآالتال،تجوز

وفًاستعمالالشرابطوالبكالتالتًعلىصوراآلالتاللهو،إتالفها

الشعر هً الباروكة  أٌضاً ومنها بها، وتذكٌر استعمالها إلى دعوة

                                                           
 (.90ٖٔ(،باباللباس،حدٌثرقم)9٘/ٔٔصحٌحمسلم)ٕٓٔ
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تكنوصال وإنلم َلنها ، بجمٌعأنواعها الٌجوزلبسها المستعار،

من أشد فهً حقٌقته من أطول وجه على المرأة شعر تظهر لكنها

وصل.ال

 تشبهاًكما باآلخرٌنأنفٌها ثمَل، ، كانفًأوروبا نظهورها

الؽربٌٌن علٌه بما واإلعجاب انتقلتإلىالمسلمٌنعنطرٌقالتقلٌد

.منخٌرأوشر

امرأة شعر أو ، صناعٌا شعر ) الباروكة ( كون بٌن فرق وال

هذهالفروقالأخرى،أوشعرالمرأةاَلصلًالذيسبققصه،الن

، هللا خلق تؽٌر وهً ، موجودة العلة أن مادام ، الحكم فً تؽٌر

والتشبهبالٌهود،والتزوٌروالتدلٌس.

للتؽٌر طلبا رإوسهنَّ على النساء تلبسه المستعاٌر الشعٌر وَلن

والزٌنةحكمهاحكموصلالشعرالمنهًعنه.

 فً هذه المسألة : رأي الفقهاء

إلىأنهٌحرمعلىالمرأةوصلالشعرفقهاء المالكٌة :    
ٕٔٔ

،بشعر

وعلمه بإذنه ولو للزوج للتجمل كان ولو معنى،صناعً فً َلنه

الوصلأوأشد.

أقوى من ٌعتبر فهو ، محرم أمر على إال ٌكون ال اللعن َلن

الدالالتولقداعتبرهالبعضعالمةمنعالماتالكبٌرة
ٕٕٔ

.

                                                           
.0ٖٙ،صٕشٌةالصعٌديعلىكفاٌةالطالب،ج.أٌضاًحا98ٖالقوانٌنالفقهٌةالبنجزي،صٕٔٔ
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:هًالتًتصلالشعربشعرآخرأوبماٌماثلهلتكثربهوالواصلة

شعرالمرأة.

لها وٌقال ، ذلك بها ٌفعل أن تطلب التً هً : والمستوصلة

موصلة.

ب : واستدلوا كانقولاإلماممالك: الوصلبشعرؼٌرآدمًفإذا

بقصدالتجمٌلوالتحسٌنسواءكانمنصوؾوشعرحٌوانووبرفهو

رامح
ٕٖٔ
،لذلكالٌنبؽًأنتصلالمرأةبشعروالؼٌره

ٕٔٗ
،َلنصلة

الشعرمؽٌرللخلقكالصلةبالشعر،فهوفًمعنىوصلهبالشعر
ٕٔ٘

،

ولقددلذلكلعموماَلحادٌثوخاصةحدٌثجابر:))زجر_النبً

صلىهللاعلٌهوسلم_أنتصلالمرأةبشعرهاشٌباً((
ٕٔٙ
.

ٌحهعنعابشة_رضًهللاعنها_أنمارويالبخاريفًصح

جارٌةمناَلنصارتزوجت،وأنهامرضتفتمعط
ٕٔ0

فؤرادوا شعرها

النبً_صلىهللاعلٌهوسلم_فقال:))لعنهللا فسؤلوا أنٌصلوها

الواصلةوالمستوصلة((
ٕٔ8

.

                                                                                                                                                               
.9ٖٓ،صٓٔفتحالباريبشرحصحٌحالبخاري:جٕٕٔ
.9ٖ٘،ص٘الجامعَلحكامالقرآنللقرطبً:جٖٕٔ
.9ٖ٘،ص9المنتقىللباجً:جٕٗٔ
.9ٖٗ،ص٘الجامعَلحكامالقرآنللقرطبً:جٕ٘ٔ
_بابتحرٌمفعلالواصلةوالمستوصلة.9ٔ،صٗٔصحٌحمسلمبشرحالنووي:جٕٙٔ
 تمعطشعرها:أيتساقطمنداءونحوه.0ٕٔ
_بابوصلالشعر.8ٖ٘،صٓٔفتحالباريبشرحصحٌحالبخاري:ج8ٕٔ
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وروىالبخاريعنابنعمر_رضًهللاعنه_أنرسولهللا_

وس علٌه هللا والمستوصلةصلً الواصلة هللا لعن (( : قال _ لم

والواشمةوالمستوشمة((
ٕٔ9
.

كمافًحدٌثأسماءالذيأخرجهالبخاري،قالت:لعنرسولهللا

_صلًهللاعلٌهوسلم_:))الواصلةوالمستوصلة((
ٕٕٓ
.

مثل لٌس آخر بشًء الشعر ٌوصل بؤن المالكٌة استثنى ولقد

ال عنه بعٌد ذلكالشعر ونحو بخرق وصله مثل ٌشابهه، وال ٌماثله

نقولبؤنهجابزوالبؤسبه. بحٌثإذارأٌتهالتقولأنهشعر،فهذا

الحرٌر بخٌوط منه ربط ما النهً فً ٌدخل وال : القرطبً وٌقول

الملونةعلىوجهالزٌنةوالتجمٌلوالتحسٌن
ٕٕٔ
.

فقهاء الشافعٌة :      المرأة على ٌحرم شعرها تصل بشعرالتً

أنٌكونالموصولبه إما الوصلبشعرؼٌرآدمً، وأما طبٌعً،

، فحرام لٌستمتزوجة إنكانتالمستوصلة ٌقولون، فإنهم ، طاهراً

آخر وقول ، فقط الزوج بإذن الوصل لها فٌحل كانتمتزوجة وإن

حاجة ؼٌر من مطلقاً ٌحل لدٌهم آخر وقول ، الزوج أذن ولو ٌحرم

ذنالزوج،فإنهمٌرجحونالقولٌحلالوصلبإذنالزوجإل
ٕٕٕ

.

                                                           
_بابالموصلة.9ٖٔ،صٓٔفتحالباريبشرحصحٌحالبخاري:ج9ٕٔ
_بابالموصلة.80ٖ،صٓٔاري:جفتحالباريبشرحصحٌحالبخٕٕٓ
 .9ٖٗ،ص٘.أٌضاً:الجامعَلحكامالقرآنللقرطبً:ج9ٖٙ،ص9المنتقىللباجً:جٕٕٔ
 .0ٖٖ،ٖٖٙفقهالنساءفًضوءالمذاهباَلربعةواالجتهاداتالفقهٌةالمعاصرة،صٕٕٕ
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بؤنعموماَلحادٌثالصحٌحةفًلعنالواصلةوالمستوصلة،كما

وإنما ، لكرامته أجزابه وجمٌع اآلدمً بشعر االنتفاع ٌحرم أنه

ٌدفن
ٕٕٖ
.

واستدلوا:مارويالبخاريفًصحٌحهعنعابشة_رضًهللا

عنها_أنجارٌةمناَلنصارتزوجتوأنهامرضتفتمعط
ٕٕٗ

شعرها

النبً_صلىهللاعلٌهوسلم_فقال:)) فسؤلوا أنٌصلوها فؤرادوا

لعنهللاالواصلةوالمستوصلة((
ٕٕ٘

.

شعرالمرأةبشعرآخروقدفسرالنوويالواصلةبؤنها:منتصل

،والمستوصلةمنطلبتأنٌفعلبهاذلك،فنجذتحرٌمالوصلولعن

الواصلةوالمستوصلة،وهذاهوالظاهرالمختار
ٕٕٙ

،إنهٌحرموصل

الشعربشعر
ٕٕ0
.

  .المطلب الثانً: الؽلو فً زٌنة الوجه واألحكام المتعلقة بها

،طراؾالوجهبالملقاطهوإزالةالشعرمنالحاجبٌنوأالنمص :      

للزٌنةوالجمال أيترقٌقشعرالحاجبٌنلٌكونرقٌقاخفٌفادقٌقاطلبا

بالنتؾعلىطرٌقةأهلالجاهلٌة،وٌكونورؼبةفًمزٌدمنالحسن

بالنمص ٌلحق ما أن ،و الجمال معالم من طبٌعتهما على أنهما مع

                                                           
(.ٓٗٔ_9ٖٔ/ٔانظر:المجموع،)ٖٕٕ
 حوه.تمعطشعرها:أيتساقطمنداءونٕٕٗ
_بابوصلالشعر.8ٖ٘،صٓٔفتحالباريبشرحصحٌحالبخاري:جٕٕ٘
 (.ٖٓٔ/ٗٔانظر:شرحصحٌحمسلم،للنووي،)ٕٕٙ
(.9ٕٙ/ٔانظر:المجموع،للنووي،)0ٕٕ
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بالؽةفًماهوالمحرمحلقشعرالحاجبٌنكامالومنالمإسؾحقاالم

بعضالمواد ووضع كهربابٌة بآلة كامال حلقه النتؾوهو من أكبر

فتسببعدمظهورهثانٌةثمخطهبالقلمأوباللٌزربشكلمالبمللبشرة،

وكذلكقشرالحاجبٌنوالوجهرؼبةفًصفاءاللونذلكباستعمالماء

كونالشعراَلكسجٌن،الذيٌعطًاللوناَلصفروبهذهالطرٌقةالٌ

 .واضحابالعٌن

:رأي الفقهاء فً هذه المسألة

أنالنمصالمحرمهوإنهاكالحواجبوالمبالؽةفقهاء المالكٌة :     

فًترقٌقهماحتىتصٌركالقوسبذلك،ٌحرمعلىالمرأةالنمص،َلنه

فال خلقهللاتعالى، التلبسبتؽٌٌر من فٌه لما الوجه من نتؾالشعر

للمرأة بالمنماصٌجوز وجهها من الشعر تقلع أن
ٕٕ8

ٌصٌر ،حتى

رقٌقاً
ٕٕ9
.

ٌقولابنعابدٌن:النهًعنالنمصلعلهمحمولعلىماإذافعلته

شعر بحلق البؤس : قال ثم ، للزوج ال ، لألجانب للتزٌٌن المرأة

الحاجبٌنوشعرالوجه،مالمٌشبهالمخنت
ٕٖٓ
.

شعرفقهاء الشافعٌة :      إزالة أوونهً لترفٌعهما الحاجبٌن

تسوٌتهمابالملقاط،أوبايوسٌلةأخرىلترقٌقهما،حتىٌصٌركالقوس

                                                           
.9ٖٕابنجزي:القوانٌنالفقهٌة،ص8ٕٕ
.99٘/ٕالعدوي:حاشٌةالعدوي،9ٕٕ
.ٖٖٔ،صٕ:مدونةالفقهالمالكًوأدلته،ج.انظر0ٖٖ/ٙانظر:ردالمحتار،ٖٕٓ
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أوالهاللبقصدالحسنوالتجمل
ٕٖٔ

رسولالق:،َلنهذاهوالنمص

وسلم علٌه هللا صلى ))هللا_ ،والمستوصلةالواصلةلعنت_:

((داءؼٌرمنوالمستوشمةوالواشمةوالمتنمصةوالنامصة
ٕٖٕ

،

والنامصة،التًتفعله،والمتنمصةالتًتطلبه،أنهلمنالؽلوفًالزٌنة

التًحرمهااإلسالمفٌهتؽٌرلخلقهللا.

َخْلَقهللاَِّ}استدلوا:بقولهللاتعالى: ٌُِّرنَّ َؽ ٌُ ُهْمَفلَ {َوآَلُمَرنَّ
ٕٖٖ
.

شماتأٌضاًمارويعنعبدهللابنمسعود_قال:))لعنهللاالوا

المؽٌرات والمستوشماتوالنامصاتوالمتنمصاتوالمتفلجاتللحسن

خلقهللا((
ٕٖٗ
.

عنأبًرٌحانة_رضًهللاعنه_أنرسولهللا_صلىهللاعلٌه

وسلم_))حرمالوشروالوشموالنتؾ((
ٕٖ٘

.

عنابنعباس_رضًهللاعنه_أنالرسول_صلىهللاعلٌه

وسلم_قال:))لعنتالواصلةوالمستوصلة،والنامصةوالمتنمصة

والواشمةوالمستوشمةمنؼٌرداء((
ٕٖٙ
.

                                                           
.النووي:المجموع9ٔٔ/ٔالشربٌنً،محمدالخطٌب:مؽنىالمحتاج،دارالفكر،بٌروت،ٖٕٔ

،ٔ/ٖ٘8. 
ٕٖٕ
 .الشعرصلةباب_0ٙص،ٗج:داودأبًسنن
.9ٔٔسورةالنساء،اآلٌة:ٖٖٕ
(.80ٗ٘(،باباللباس،حدٌثرقم)ٖ٘ٔ/8ٔصحٌحالبخاري)ٖٕٗ
(.ٕٔٓ٘(،بابالزٌنة،حدٌثرقم)0ٖٗ/٘ٔسننالنسابً)ٖٕ٘
_بابصلةالشعر.0ٙ،صٗسننأبًداود:جٖٕٙ
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بعضالفقهاءالمعاصرٌنمنالكبابر؛فقهاء الحنابلة :     ٌعتبره قد

لعنعلٌها؛صارتمن الكبابر،وَلنهذامنتؽٌٌرَلنالمعصٌةإذا

،قالخلقهللاسبحانهوتعالىالذيأخبرهللاتعالىأنهمنأمرالشٌطان

َخْلَقهللاَِّ}:تعالى ٌُِّرنَّ َؽ ٌُ َفلَ ُهْم {َوآلُمَرنَّ
ٕٖ0

،وتخصٌصالمرأةبذلكَلنها

 للتجمٌل ؼالبا تفعله التً تخفٌؾالحواجبَل،هً الٌجوز نهوكما

وإنماهومنالتشوٌهوالتؽٌٌرلخلق،فهذامنالكبابر،نمصمحرم

هللاوإذاأمرهازوجهابذلك،فالٌجوزلهاأنتطٌعه؛َلنذلكمعصٌة،

والطاعةلمخلوقفًمعصٌةالخالق،والواجبعلىاَلزواجأنٌتقوا

هللا،والٌؤمروازوجاتهمبمعصٌةهللا
ٕٖ8

. 

ونةاَلخٌرةبٌنأوساطالنساءظاهرةولقدانتشرفًاآلالتشقٌر :     

ونحوه أشقر بلون الحواجب شعر صبػ وهو العصر هذا فً جدٌدة

 الحاجبٌن تشقٌر والزٌنة للتجمل فوق، من التشقٌر هذا بحٌثٌكون

الحاجبومنتحتهبشكلٌشابهبصورةالمطابقةالنمص،منترقٌق

كالقوس تصٌر حتى ،الحاجبٌن نمصمحرم ٌعتبر إنهاكهذا فً

للؽرب وأٌضاً،للحواجب،والٌخفىأنهذهالظاهرةجاءتتقلٌداً

الضرر و الطبٌة، الناحٌة من للشعر المشقرة المادة هذه خطورة لها

ٌُذكرمن  تتحّرجالكثٌراتمناستخدامهوذلكلما الحاصلله،وهنا

                                                           
 (ٖٔ/ٔٙ)،صٖج:للفوزانالفتاوىالمنتقى:انظر.9ٔٔ:اآلٌة،النساءسورة0ٖٕ
الفتوىرقم،واإلفتاءالعلمٌةللبحوثالدابمةاللجنةفتاوى.ٖٖ٘ٗٓٔ:الفتوىرقم:المنجدفتاوى8ٖٕ

(ٔٙٗٓٙ()ٔ0/ٖٖٔ.)
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لىلهاأنواَلو،اآلثارالطبٌةالسٌبةمنجراءفعلهعلىالمدىالبعٌد

تتعرؾأوالعلىسلبٌاتهقبلالتزٌٌنبهومالبمةبشرتهاله.

 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

المعاصرٌن الفقهاء ٌتم رأي التً والطرٌقة الكٌفٌة على تختلؾ

 الحواجب لتشقٌر صبػ، فعلها للنمصبجواز مؽاٌر التشقٌر أن بما

مو بلون ، والعلوي الحاجبالسفلً بحٌثطرفً ، البشرة للون افق

ٌكونشعرالحاجبفاحشاًومشوهاً ودقٌقاًعندما ٌظهرالحاجبرقٌقاً

لكنعدمالمبالؽةفًتشقٌرالحاجببحٌثٌصبحرقٌقاًحتى،للخلقة

وٌكون،الٌساءالظنبهاوإنهاالتتزٌنبهلمنالٌجوزالنظرإلٌها

بالكا فراتأوالفاسقاتأوٌكونالتزٌنللزوجوأنالٌكونفٌهتشبه

فٌهضررعلىاستعماله
ٕٖ9
. 

أماإذاكانتالمرأةٌتساقطشعرحواجبهافإنهناكطرٌقتانلعالج

ؤنهعالج،بعتقدٌهذهالحالة،زرعبصٌالتالشعرنفسهفًالحاجب،

بذلكٌقولأنكلماكانمنبابالعالجفهوجابزإنشاءهللا.

ثمٌرسمعلٌهوأنتصبػالحاج ، بكلهبلونموافقللونالبشرة

هللا لخلق تؽٌٌر فٌه وبؤنه ، علٌه هو مما ودقٌق حاجبرقٌق بالقلم

تعالىَلنهاؼٌرتصورةوجهها،وَلنفٌهضرروَلنهالٌخلومن

َلنها بالفاسقات تشبه وفٌه ، الجلد على ضرر ٌسبب كٌماوٌة مواد

                                                           
ٕٖ9
(.008ٕٔاللجنةالدابمةلإلفتاءرقمالفتوى:)
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أزالتشعر علىالتحرٌمبالتشقٌرتبدوكؤنها ٌدلهذا حاجبها
ٕٗٓ

أو ،

بالرسم)تاتو(،َلنهالٌدومعلىالحاجبلهاأنتمسحهمتىتشاء
ٕٗٔ

،

فهوجابز.

حؾشعرأما ما ٌخص بحؾ وإزالة شعر الوجه نتؾأو أن :

أوبكرٌم فإنالحؾٌكونبالموسأوٌزالبالمقصأوالشفرة الوجه

ٌختصبإزالةالشعرأوبودرة،أماالنتؾٌكونبالمنقاشأوبالخٌط.

 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

سواءفقهاء المالكٌة :      وجهها شعر تزٌل أن للمرأة ٌجوز بؤن

لشعر الحلق تشوٌهبالحؾأو فٌه كان إذا الحاجبٌن شعر عدا الوجه

الخلقة ٌشوه ال عادٌاً شعراً كان إذا أما ، إزالته وعدم بتركه للخلقة

 إزالته وعدم تركه واَلولى فاَلحوط من، المتطاٌر الشعر وكذلك

بؤنتكونهذهاإلزالةبناء،الحاجبٌنبشرطأنٌكونالتزٌٌنللزوج

بناءعلىالرؼبةالجامحةبٌنالنساءفًعلىطلبالزوجأوبإذنهال

الظهوربمظهرجذاب،فالٌجوزلهاأنتقتربمنحاجبٌهاأماالنمص

المحرمالذينجدفٌهالمبالؽةفًترقٌقهماحتىأصبحتتشبهالمخنثٌن

هناكدلٌلمنجوازإزالةالشعرمنالحاجبوالوجه
ٕٕٗ

.

                                                           
ٕٗٓ
(.ٔ/0ٓٗ.مؽنىالمحتاج:)ٖٗٔفتاوىالمرأة:ص
ٕٗٔ
بتصرؾمنً.
.ٖٖٖ،ٕ.انظر:مدونةالفقهالمالكًوأدلته،جٕٖٙ/ٗأنظر:حاشٌةالعدويعلىالرسالةٕٕٗ
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المرأةٌجوزالحؾأوالحلقفقهاء الحنابلة :     فعلته ٌقولونإذا ،

فالبؤس إٌاه بعدرإٌته فعلته إذا تدلٌسأما فٌه زوجها قبلأنٌراها

بؤسفٌه
ٕٖٗ
.

واستدلوا:باَلثرالذيأخرجهالطبريعنعابشة_رضًهللاعنها

أنهاقالتلمنسؤلتهاعنحؾجبٌنهالزوجها:أمٌطًعنكاَلذى))_

((مااستطعت
ٕٗٗ
.

قدامة:سؤلتأباعبدهللاعنالحؾ،فقال:لٌسبهبؤسقالابن

للنساء،وأكرههللرجل
ٕٗ٘
.

وأخذفقهاء الشافعٌة :    أوشوارب، لحٌة نبتللمرأة ٌستحبإذا

جابز أٌضاً الجبهة شعر
ٕٗٙ

، للتحسٌن مطلوبة للنساء الزٌنة ،َلن

أوتزٌ أوبدونإذنزوجها ٌنهافالتحرٌمهوإزالتهمنؼٌرضرورة

لألجانب
ٕٗ0
.

وفٌهكراهةالحؾأوالحلق،قالاإلمامالنووي:وٌنبؽًأنٌكره

َلنهتؽٌٌرلخلقهللالمٌثبتفٌهشًء
ٕٗ8

.

                                                           
.ٔٙٔ_ٓٙٔأحكامالنساء:صٖٕٗ
.0ٔضعفهاَللبانً،سبقتخرٌجه،ص:ٕٗٗ
،ٔابنحنبل،أحمد:أحكامالنساء،تحقٌق:عبدالقادرأحمدعطا،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت،طٕ٘ٗ

.8ٔه،صٙٓٗٔ
 .ٔ/ٕ٘ٔاإلنصاؾ:ٕٙٗ
.ٙ/0ٖٖردالمحتارعلىالدرالمختار:0ٕٗ
.9ٖٔ/ٓٔ.ابنحجر:فتحالباري،9ٕٓ/ٔالنووي:المجموع،8ٕٗ
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وكرهابنعقٌلحفهكالرجلفإن،وقالالمرداوي:ولهاحلقهوحفه

أحمدكرههله
ٕٗ9

.

هللاعلٌهرويعنعلقمةعنعبدهللاقال:قال:رسولهللا_صلى

وسلم_))لعنهللاالواشماتوالمستوشماتوالنامصاتوالمتنمصات

والمتفلجاتللحسنالمؽٌراتخلقهللا((
ٕ٘ٓ
.

 المطلب الثالث: أحكام زٌنة التجمٌل الصناعٌة المتعلقة بالبدن .

الزٌنةالصناعٌةالتًمتعلقةبالبدنتكونفًالٌدٌنوهًتتمثلفً

اَلظافر ووضع وتطوٌلها اَلظافر وتدمٌم ، بالحناء الخضاب ((

الصناعٌة((.

،لمافإن الخضاب     :مناَلمورالمعروفةالقدٌمةفًزٌنةالمرأة

المتعددة الصحٌة والفوابد ، الرجال عن التمٌز من ذلك فكان،فً

أوراق وذلكبؤخذ ، فًذلكالزمنكبٌراً علىالحناء حرصالنساء

ثم أخري بمواد أو بالماء وخلطها طحنها ثم وتجفٌفها الحناء نبته

استخدامهاكعجٌنةلصبػالكفٌنوالقدمٌنوبعضأجزاءالجسماَلخرى

 عنعابشةأن))امرأةالنبً_صلىهللاعلٌهوسلم_،وحثعلٌها

مدت النبً إلى ٌدها _ وسلم هللاعلٌه صلى فقبضٌده((_ بكتاب

))إنًلم قال: تؤخذه رسولهللا،مددتٌديإلٌكبكتابفلم ٌا فقالت:

كنت ))لو قال: امرأة ٌد بل قالت: رجل؟(( ٌد هًأم امرأة ٌد أدر،

                                                           
.ٕٙٔ/ٔالمرداوي:اإلنصاؾ،9ٕٗ
(.80ٗ٘(،باباللباس،حدٌثرقم)ٖ٘ٔ/8ٔصحٌحالبخاري)ٕٓ٘
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امرأةلؽٌرتأظفاركبالحناء((
ٕ٘ٔ
،فالبدللمرأةأنتراعًذلكفً

تتقٌدفًذلكبالسنةالمطهرة،إالأنأصبحفًوقتناخضابها،وأن

خالل وذلك ، للحناء استخدامها سوء جهة من المرأة ؼلو الحاضر

المرأة بشرة تكون أن من فبدالً ، اَلٌدي فً ٌعملنها التً النقوش

 اَلجانب الرجال أمام لكشفها حاجتها عند الحناء بلون ،مستورة

التطارٌؾ بهذه لذوات والزخارؾأصبحتملفتة صور برسوماتو

بذلكإضافةلما،َلنهامنالتصوٌرالمنهًعنها،أرواحفهذهتحرم

لماٌإديإلٌه،استجدمنرسوماتونقوشللقرآنالكرٌموآٌاتهفتحرم

مناستهزاءبكالمهللاوٌلحقبهرسوماتحصناَلذكاروحرزدفع

فهذهحكمهاحكمالشركات،العٌنوالسحرورسمهاعلىالٌدأوالساعد

وكذلكصبػ،المحرمةوالتعلقبهاوالخوؾمنعواقبعدموضعها

وبجواز الحبونحوه كعٌد معٌنة أعٌاد علىشكلقلوبإلحٌاء الحنا

مناَلمور الرسوماتلألشكالالجمالٌةمنالزهوروالورودوؼٌرها

 المعتاد المعروؾ واللون البلد حسب المباحة التؤك، منعمع على ٌد

ٌُثٌرالفتنةوٌتسببفًكشؾ  الرسمفًأمكانمنالجسدالتلٌقمما

ولٌسطالء،العورات ، صبػ اإلنسانفالحناء جلد ٌتخلل والصبػ

فٌمتصه،وٌصبحجزءامنه،والٌمكنإزالتهإالبتجددأنسجةالجلد

جةبمرورالوقت،وٌسنخضبهبالحناءونحوه،وٌسنللمرأةالمتزو

َلنهزٌنةوهًمطلوبة،أوالمملوكةخضبكفهاوقدمهاتعمٌماله

منهالحلٌلها،أماالنقشوالتطرٌؾفال،وخرجبالمتزوجةوالمملوكة
                                                           

 (.9ٖٔٔ(،بابالزٌنة،حدٌثرقم)ٖٖٔ/8السننالكبرىللنسابً)ٕٔ٘
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 بالمرأة و له، فٌكره ؼٌرهما زوجها لوفاة فٌحرمالمعتدة الخنثى و

الخضابعلٌهماإاللعذر
ٕٕ٘
.

بـ)مناكٌر(،وهًمادةسابلة:أيطالإهابماٌسمًتدمٌم األظافر    

ملونةلزجة،تصبػبهاالمرأةأظافرها،فتجؾبعدفترةمكونةطبقة

عازلةللظفر،وتستخدمالمرأةهذاالنوعمنالزٌنةفًالوقتالحاضر

كثٌرا،وقدتفضلهالبعضعلًالخضاببالحناء.

و ، الطالء هذا مضرة إلً الطب بعضعلماء أشار اآلثاروقد

السلبٌةالمترتبةعلًوضعهسواءعلًالجلدأوالظفر،إذأنالطالء

موضعٌ حساسٌة تنتج وقد اَلظافر، تقصؾ ٌسببان الطالء ةومزٌل

المستمرٌضر أنالطالء كما العٌن، علًجفون وأحٌانا علًالجلد

باَلظافرمماٌإديإلًتشققهاوتقصفها،وعلًهذافإنكانالطالء

را،فإنهٌمنعلضرره،وإنلمٌكنكذلكفهومباح،َلناَلصلمض

فًاَلموراإلباحةمالمٌردفٌهدلٌلعلًالنهًإالأنتركهاأولً،

واللٌلة خمسمراتفًالٌوم تحتاجإلًالطهارة المسلمة المرأة َلن

إطالة ،أما القرآن وقراءة التطوعات عن فضال المفروضة للصالة

 مقززاَلظافر ومشهٌد مإسفة ظاهرةٌ التقلٌد،هً فرضه واقع لكنها

وٌزداد المختلفة المجالت فً جدٌد كل ومتابعة للفضابٌات اَلعمى

اَلمرآسفاوحزنا.

                                                           
 .الحلبًمصطفىطـٕ٘/ٕالمحتاجنهاٌةٕٕ٘
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وقت:تطوٌل األظافر     حدد النبً َلن محرما ٌكن لم إن مكروه

 اَلظافر نساء،ٌومآٗلتقلٌم بٌن وانتشرت ظاهرة شاعت وقد

المسلمٌنبعدأنتسربتإلٌنامننساءالؽرب،وهذااَلمرقدٌتحقق

ظاهر فً اَلصل َلن ، الفاسقات أو بالكافرات المحرم التشبه فٌه

المرأةالمسلمةأنٌكونظفرهامقلماقصٌراالمعفًطوٌال،إنفً

بالبهابمكالقططوالسباعوتشبهاًالكافراتبإطالةالظفرالطبٌعًتشبهاً

ونحوها،استخدامبعضالنساءاَلظافرالصناعٌةلمافٌهامنالضرر

والخداعوالؽشومخالفةالفطرةوتؽٌٌرخلقهللا
ٕٖ٘
.

تؤخذها الَخلقٌة اَلظافر تشبه البالستٌكٌة اَلظافر من النوع وهذا

ذلكتضع بعد ثم متنوعة بؤصباغ وتصبؽها أوالمرأة علىظفرها ها

إلى الماء وصول من تمنع أنها ، الصقة بمادة ظفرها على تلزقها

الظفر
ٕ٘ٗ
.

 رأي الفقهاء فً هذه المسألة : 

لقدو،ٌجوزللمرأةخضبٌدٌهاورجلٌهابالحناءفقهاء المالكٌة :     

أجازمالكبتطرٌؾأصابعهاوكفٌهافًكلوقتعداوقتاإلحرام،

زٌنة اإلختضاب والزٌنةَلن ، كالطٌب للزوج تحبٌباً فٌها ،وَلن

مطلوبةمنالزوجةللزوج
ٕ٘٘
.

                                                           
ٕٖ٘
(.ٔٔ/ٔ)النوازلفقه:انظر
بتصرؾمنً.ٕٗ٘
 (.ٖ/ٙٓ٘(.اإلنصاؾ:)ٔ/0ٕٔاسنىالمطالب:)ٕ٘٘
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ب منواستدلوا امرأة عن جدته عن سعٌد بن عنضمرة ورد ما

كانتصلتالقبلتٌنمعرسولهللا_صلىهللاعلٌه قالوقد نسابهم

))اختضبًتتركإحداكن:وسلم_قالتدخلعلًرسولهللافقاللً

تركتالخضابحتىالخضا الرجالقالتفما كٌد بحتىتكونٌدها

لقٌتهللا_عزوجل_وإنكانتلتختضبوإنهاَلبنةثمانٌن((
ٕ٘ٙ

.

اختضبن النساء ٌخطبٌامعشر ونهىعمربنالخطابقالوهو

إلى أشار إلىهذا ٌدٌها وإٌاكنوالنقشوالتطرٌؾولتخضبإحداكن

موضعالسوار
ٕ٘0
.

أنتختضببكفٌهاالشافعٌة :  فقهاء     ؼٌرالمتزوجة للمرأة ٌكره

أو الّسواد مع بالحناء أصابعها طّرفت قد كانت إن وٌحرم وقدمٌها

 نقشتهنقشاًفٌشترطلعدمالحرمةأنتعممهتعمٌماً.

هو بل كفٌها فً تختضب أن لها فٌجوز المتزوجة المرأة وأّما

وأّمالو،هتطرٌؾأصابعهابالّسوادولكنٌكر،مستحبعندالّشافعٌة

طرفتهابالحّناءوحدهفالكراهةبشرطإذنالّزوج.

وٌجوزللمرأةأنتضعالحناءفًٌدٌهاولوكانتحابضاًَلنبدن

الحابضطاهر،قالالنبً_صلىهللاعلٌهوسلم_لعابشة_رضً

هللاعنها_))إنحٌضتكلٌستفًٌدك((
ٕ٘8
.

                                                           
 (.ٗ/0ٓأخرجهأحمدفًمسنده)ٕٙ٘
.ٖ٘ٔ_ٖٗٔ،صٖٔالذخٌرة،ج0ٕ٘
(.ٕٗٔ/8)والنسابً،(ٙٔٗ/ٔ)والترمذي،(ٕٗٗ/ٔ)داودوأبو،(ٕٗٔ/ٖ)مسلمأخرجه8ٕ٘
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فمستحب بالحناء والرجلٌن الٌدٌن خضاب أما (( النووي قال

على حرام وهو ، فٌه المشهورة لألحادٌث ، النساء من للمتزوجة

الرجالإاللحاجةالتداويونحوه((
ٕ٘9
.

فٌهقولونٌفقهاء الحنابلة :      الخضاب لٌس المعاصرٌن الفقهاء

تؽٌٌراًلخلقهللاتعالى،َلنالتؽٌٌرالمنهًعنههوماكانباقٌاً،ؼٌر

مؤذونفٌهكالوشموتفلٌجاَلسنانوؼٌره
ٕٙٓ
. 

استحبابالخضاببالحناء،عنعابشةأمالمإمنٌن_رضًهللا

إلىرسولهللا_عنها_قالت:مدتامرأةمنوراءالستربٌدهاكتاباً

صلىهللاعلٌهوسلم_فقبضرسولهللا_صلىهللاعلٌهوسلم_ٌده

بلٌدامرأة، ((،فقالت: أدريأٌدرجلأوٌدامرأة ))ما ،قال:

فقال:))لوكنتامرأةؼٌرتأظفاركبالحناء((
ٕٙٔ

.

بدعتاندخٌلتانعلىمجتمعاتنا،مستوردتان قدحدثفًعصرنا

نالؽرب،رابجتانعندالنساءؼٌرالملتزماتم
ٕٕٙ
.

اَلولى:إطالةاَلظفارالسٌماأظفارالٌدٌن،علىؼٌرهديسنة

هنا اإلنسان وكؤن خاصة، الخنصر أظفر ٌطٌل وبعضهن الفطرة،

ٌتشبهبسباعالبهابم،وجوارحالطٌر،فضالعماٌمكنأنٌتراكمتحت

                                                           
 (.9ٕٗ/ٔ)المهذبشرح9ٕ٘
.ٔٙ،9٘ص،المسلمةالمرأةزٌنة:انظرٕٓٙ
.ٕٗٙ،ٕٕٙ(.أنظر:أحكامالنساء،صٕٗٔ/8(،والنسابً)ٙٙٔٗأخرجهأبوداود)ٕٔٙ
.8ٙٙص،ٔج،المعاصرةالفتاوىٕٕٙ
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المضرة اَلوساخ من اَلظفار منهذه اَلطباء حذر والتً بالصحة،

مؽبتها.

والثانٌة:طالءاَلظفاربمادةحمراءأوبٌضاءأوؼٌرها،تؽطٌها،

وتصنعطبقةعلٌها،وهوماٌسمونه)المناكٌر(،تقلٌداللنساءالؽربٌات.

المستقلة، وشخصٌتها ذاتٌتها لها تكون أن المسلمة والمطلوبمن

لذانهٌناعنالتشبهبؽٌرنا،وأمرنابمخالفتهم.والتذوبفًؼٌرها،و

صحة ٌمنع أنه وهو أخرىخطٌرة، آفة الصبػ هذا فً أن على

تؽطًظفراً منالشمعأونحوها فلوكانهناكمادة واحداًالوضوء،

لبطلالوضوء،فكٌؾبماٌؽطًعشرةأظفار؟أمافًوصلاَلظافر

الشرعمنها:باَلظافرالصناعٌةعدةمخالفاتفً

/التشبهبؽٌرالمسلمٌنمنالكفرةوالفسقة.ٔ

/وصلماالٌجوزوصله،وقدقالعلٌهالصالةوالسالم:))لعنٕ

هللاالواصلةوالمستوصلة((
ٕٖٙ
.

/مخالفةللفطرةالسلٌمةالتًفطرهللاالناسعلٌها.ٖ

/التؽٌٌرمنخلقهللا.ٗ

ءوصالةمنترتديهذهاَلظافر./فسادالوضو٘

                                                           
 (.9ٖٙ٘(،باباللباسوالزٌنة،حدٌثرقم)ٙٙٔ/ٙصحٌحمسلم)ٖٕٙ
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المطلب الرابع: الزٌنة التجمٌلٌة الصناعٌة المتعلقة بالوجه وأحكامها 

.فً الشرع 

 أوالً / زٌنة العٌن :    

منخاللاستعمالكلماٌخصبالعٌنقدٌكونفًاستعمالهافٌها

ضررللعٌن،فإنالكحلالذيتضعهالمرأةبماأنهمشروعفًوضع

الكحلللمرأةوالكحلهوعبارةعنمادةسوداءناعمةتوضعفًالعٌن

فٌعطٌهاسواداً
ٕٙٗ
الكحلنوعان:ف،

العٌن ؼشاوة وجالء البصر تقوٌة أجل من للعالج ٌستعمل كحل

وكحلٌستعملمنأجلالزٌنةوالجمال.،وتنظٌفهاوتطهٌرها

ٌسمىالٌومبالكحلالسابل لكنأصبحهناكأنواعمناَلكحالبما

تضعهالمرأة،والكحلالسابلهذاٌنقسمإلىقسمٌن
ٕٙ٘

:

أ_كحلٌكونمادةبالستٌكٌةتمنعوصولالماءإلىالبشرةهذا

الٌجوز.

ب_كحلٌتحللبالماءوٌتساقط،فهوالٌإثرعلىالوضوءوال

سل.علىالؽ

منوسابلالتجمٌلالحدٌثة،رؼبكثٌرمنالنساءعنهذاالنوع،

وصرنٌستعملناَلقالم،والتًصارتتتلونبلونالثوبالذيتلبسه

                                                           
.ٖٖٓفتاوىوأحكامالمرأةالمسلمة،صٕٗٙ
(.٘ٔ/ٔفقهالنوازلفًالعبادات:)ٕ٘ٙ
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المرأة،ولمٌعدالكحلفًمكانهالطبٌعً،بلصارعلىجفنالعٌن!

وهذالهآثارعلىالجفنولوبعدحٌن.

تعتبرمنالمستجداتالعصرٌةفًوالملونة أما العدسات الالصقة    

عملٌةالتجمٌلالتًتحدثفًهذاالعصر،واَلصلفٌهاأنهاالتخرج

ٌكون أو ، التدلٌسوالتؽرٌر باب من أو هللا، خلق تؽٌٌر باب من

استخدامهالحاجةطبٌةضرورٌةَلجلالحفاظعلىالبصر.

كوسٌالعدسات الالصقة : العدسات ،عرفت الطبً للعالج لة

فًمجال علىنطاقواسع وُعرؾاستخدامها النظر، قصر لمعالجة

،والعدساتنوع النوعالملونمنها التجملوالزٌنة،وذلكباستخدام

بإشراؾومواصفات المصنعطبٌا البالستٌك(( خاصمناللدابن))

طبٌةخاصة.

العالجالطبًوالعدساتتستخدمكبدٌلطبًعنالنظارات،فً

 استخدامها بعدم الطبٌب ٌنصح حاالت فً ىإال من، كثٌرا وٌفضل

اَلطباءاستخدامالعدساتالالصقةلمعالجةعٌوبالبصر.

منالبالستٌك،العدسات الملونة :     عنعدسةمصنوعة هًعبارة

عن مساحتها تزٌد ال الرقة، فً متناهٌة ، العٌن داخل فً توضع

طعةنقود(،وٌستعاضبهاعنالنظاراتالعادٌةمساحةالقرش)ق

فهًعبارةعنشعٌراترقٌقةتصنعمن:أما الرموش الصناعٌة    

بعضالموادالبالستٌكٌة،وتلصقعلىالجفنبواسطةمادةالصقةلمن
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مادة وتستخدم ، طوٌلة ؼزٌرة لتبدو قصٌرة، عٌنٌها رموش كانت

ابعدانتهاءالمناسبةوٌتمإزالته،مخصوصةلتثبٌتها
ٕٙٙ
.

فإن ، عنه المنهً الوصل معنى فٌها ٌتحقق استخدامها فً فإن

الرموشالطبٌعٌةتوصلبالرموشالصناعٌة،وقدنهىالنبً_صلى

هللاعلٌهوسلم_عنالوصلولعنفاعله.

منخاللالنظر أنهافًالرموشالصناعٌةووضعها فًالماء،

أنلهافتحاتمنجهةاَلسفلالتمنعمنوصولالماءإلىتتحللكما

داخلالشعٌرات)اَلهداب( الرموشإذا، كانكذلكٌعنًهذه فإذا

وضععلٌهاالماءوتوضؤتالمرأةأواؼتسلتفإنهٌالحظأنهاتتحلل

كذلكأٌضالهافتحاتمنالداخلالتمنعمنوصولالماءإلىرمش،

.العٌن

 لفقهاء فً هذه المسألة : آراء ا

الكحلٌعتبرمنزٌنةالمرأةفقدحرموااالكتحالفقهاء المالكٌة :     

منؼٌرطٌب،إنفًاستخدامهلعالجأمؼٌره
ٕٙ0
.

والزٌنةفقهاء الحنابلة :      للشفاء وهو ، حالل فهو الكحل فإن

والجمال،فالزٌنةجاءتمنهتبعا،واَلصلفٌهوقاٌةللعٌنوعالجها،

استعمالالكحلمشروع،لكنالٌجوزللمرأةأنتبديشٌبامنزٌنتها،

ٌُْبِدٌَن سواءالكحلأوؼٌرهلؽٌرزوجهاومحارمها؛لقولهتعالى:}َواَل
                                                           

(.ٖٔ/ٔزلفًالعبادات:)فقهالنوإٙٙ
(.ٔٙ/ٕ(.حاشٌةالدسوقً،ص)0ٕٙ/ٓٔابنحزم:المحلى،ص)0ٕٙ



ٔٓٓ 
 

إاِلَّ {ِزٌَنَتُهنَّ لُِبُعولَِتِهنَّ
ٕٙ8
أنتبدو الٌجوزلها والحاصلأنالمرأة ،

فإن ، الرجالاَلجانب،َلنهمنالزٌنةالمؤموربسترها بالكحلأمام

كانخروجهامنمنزلإلىمنزل،بحٌثالٌراهاأجنبً،فالحرج

علٌهافًوضعالكحلحٌنبذ
ٕٙ9
.

_المرأةالحادعلىزوجهاولهذانهىالنبً_صلىهللاعلٌهوسلم

عناالكتحال
ٕ0ٓ
.

ابن فعن ، الكحل _على وسلم _صلىهللاعلٌه النبً حث وقد

عباس_رضًهللاعنهما_أنالنبً_صلىهللاعلٌهوسلم_قال:

))اكتحلواباإلثمدفإنهٌجلوالبصر،وٌنبتالشعر((
ٕ0ٔ
.

أبان،العربتكتحلبهوالكحلباإلثمدزٌنةودواء،وكانت وقد

ابنالقٌم_رحمههللا_عنشًءمنفوابدهفًزادالمعاد
ٕ0ٕ
.

ابنفقهاء الشافعٌة :  عن قولهم ، وتراً االكتحال استحبوا لقد

عباس_رضًهللاعنه_))كانتعندالنبًمكحلةٌكتحلمنهاثالثاً

فًكلعٌن((
ٕ0ٖ
.

                                                           
 .ٖٔ:اآلٌة،النورسورة8ٕٙ
الفتوىرقم،المنجدفتاوى(.8ٕٖٓٔ)رقمالفتوىفًواإلفتاءالعلمٌةللبحوثالدابمةاللجنة:أنظر9ٕٙ

:ٙ0890
.ٕٙ،صالمسلمةالمرأةزٌنة:انظر(.9ٓٗ،8ٗٗ/9)الباريفتح:انظر0ٕٓ
الشمابلمختصر:انظر.صحٌحبهافهو،شواهدلهولكن.ضعؾوفٌه(0ٗٗ/٘)الترمذيأخرجه0ٕٔ

.٘ٗ،ٗٗصاَللبانًوتحقٌقاختصار،للترمذي
 .الرسالةمإسسة،اَلرناإوطتعلٌق،القٌمالبن(8ٖٕ/ٗ)المعادزاد:انظر0ٕٕ
.ٖٕٗ/ٖه،٘ٓٗٔ،ٕالنووي:روضةالطالبٌنوعمدةالمفتٌن،المكتباإلسالمً،بٌروت،ط0ٖٕ

.ٕٕ٘/ٔه،ٖٔٗٔ،ٔالحرانً،أحمدبنعبدالحلمبنتٌمٌة:شرحالعمدة،مكتبةالعبٌكان،الرٌاض،ط
.ٖٕٗ/ٗ،0٘0ٔالترمذي:سننالترمذي،كتاباللباس،بابماجاءفًاالكتحال،حدٌثرقم
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إذاكانفٌها،نأجلالحاجةالبؤسبهاأماحكمالعدساتالطبٌةم

إذا ، للعدساتتلبسها ضعٌؾتحتاج بصرها البصر، لتقوٌة مصلحة

كانفًعٌنٌهاعٌب،تلبسالعدساتمنأجلإزالةهذاالعٌبفالبؤس

بذلك،وهًتستخدملعالجقصرالنظرأوبعدهونحوذلكمماهو

امهاباستشارةالطبٌبةالمختصةفهذهالعدساتالبؤسباستخد،للتداوي

أماإذاكانتمنؼٌر،،وبعضالنساءتلبسالعدساتالتجمٌلٌةالملونة

عدساتتشبه َلنها العبث، من هذا َلن ، أحسن تركها فإن ؛ حاجة

أعٌنالكافرات،وبعضهنتلبسعدساتعلىشكلالثٌابالتًتلبسها؛

إذ خصوصاً ، المحرم اإلسراؾ من تعد ؛فإنها الثمن ؼالٌة كانت ا

بؽٌر العٌن تظهر َلنها ؛ والؽش التدلٌس من فٌه ما على عالوة

مظهرهاالحقٌقًمنؼٌرحاجة،فقدنهًاالسالمعنالخداعوالؽش

َلّنهللانهى وإخفاءالحقٌقة،وأنالٌكونهناكإسراؾفًشرابها

عنذلكفقال:)والُتسرفوا(،وهللاتعالىأعلم
ٕ0ٗ

نهىأٌضاًالمرأة،و

أنتبديمفاتنهاوصورتهاللناظرحتىالٌطمعالذيفًقلبهمرض،

َمَرٌض{ الَِّذيِفًَقْلِبِه ْطَمَع ٌَ َف ِباْلَقْوِل َتْخَضْعَن َفاَل { قالتعالى:
ٕ0٘

،

فهذاالٌجوز.

فٌهف      لما منعها ورد الصناعٌة الرموش اؤما والؽشأمن ضرار

وتؽٌٌر الحاصلوالخداع الطبً الضرر عن فضال ، هللا خلق

                                                           
 .9ٕٙرقم،(ٖٖ/ٔ:)المنجدفتاوى0ٕٗ
 .ٕٖسورةاَلحزاب،اآلٌة:0ٕ٘
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بالحساسٌةالمزمنةفًمنطقةوضعهامنجراءاستخدامهاولهذاٌنصح

اَلطباءبتركها.

أن توضععلىهاَلنشرعاً،ؼٌرجابزالصناعٌةالرموشكما

 الرموشالطبٌعٌة ،، الوصل من نوع اَلشٌاء هذه مثل أن فٌالحظ

علٌهوسلم_))لعنالواصلةوالمستوصلة((والنبً_صلىهللا
ٕ0ٙ
.

فٌظهروهللاأعلمأناستعمالهذهالرموشالصناعٌةالٌجوزالمن

،أنهداخلفًالوصلأخرىولكنمنجهة،جهةالوضوءوالؽسل

.َلنالعلةوهًالزورالتًعللبهاالنبً_صلىهللاعلٌهوسلم_

 وكما مننجد بضرره الزٌنة من النوع هذا ٌنطبقعلى الذي الحكم

الٌجٌزهناحٌة،ولمشابهةالوصلالمحرممنناحٌةأخرى
ٕ00
.

الرموش مع تستعمل مادة هناك الصناعٌة الرموش تتبع كذلك

المابٌة منها نوعٌن وهناك ) المسكرة ( تسمى بدونها أو الصناعٌة

المابٌةهًتدخل ، أما،الماءبٌنالرموشفًالوضوءوالبالستكٌة

الماءتعطًطبقةعازلةعلىالرموش البالستكٌةفهًمصنوعةضد

أٌام ثالث الرموش،لمدة مثل للرموش مكتفة أٌضاً فهً

االصطناعٌة
ٕ08

.



                                                           
(.00ٗ٘(،بابالزٌنة،حدٌثرقم)ٖٖٓ/8ٔصحٌحالبخاري)0ٕٙ
ٓٔٗٔ،والتحرٌماإلباحةبٌنالمرأةزٌنة:كتابهافًعثمانمحمدحٌاة:د.المعنىهذاإلىأشارقد00ٕ

 (.0٘ٔص)اإلسالمًالعالمبرابطةوالنشرالصحافةإدارةم99ٓٔ/هـ
بتصرؾمن08ًٕ
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 ثانٌاً / زٌنة األسنان :    

ٌسمى  ما الحاضر وقتنا فً نجدها المستحدثة اَلسنان زٌنة فإن

،أوبالوشرهو أطرافها وتحدٌد ،أوتحزٌزها اَلسنانوترقٌقها تحدٌد

تقصٌرها،وٌكونخلقةومستعمال،أمااستخدامالذهبلتزٌناَلسنان

،أو اَلسنان لسقوطبٌن أحٌاناً وٌتعرضالرجل ، تتعرضالمرأة قد

أو بالذهب إما تعوٌضها إلى فٌلجإون ، بعضاَلسنان فً تخلخل

سبٌ على وذلك التالؾؼٌره، تعوٌضالسن أن شك وال ، العالج ل

فهوٌحو منالعالج، فٌه إلًما وقديإضافة ، معنىالزٌنةضمناً

أساساً اتخاذه ؼٌر وهذا ، الزٌنة باب فً له بعضالمحدثٌن ترجم

الطبٌبة تضعه جسر هو اَلسنان تقوٌم جسر  أما ، الزٌنة بهدؾ

والمش مرتبة الؽٌر أسنانها بٌن وتطوللمرٌضتها المعتاد للمنظر وه

تزٌد أو السنة قرابة إبعاد،مدته هللافهو شاء إن فٌه حرج ال فهذا

للعٌبوالتشوٌهوعالجلهوٌلحقبذلكعالجوإزالةالتسوسونحوه،

وهذانجدكثٌراًمنالنساءتقومبه،أماالتفلٌجأصبحقدٌماًولٌسحدٌثاً

المت أسنانها بٌن تفسح المرأة ربناكانت ، والتجمٌل للتحسٌن الصقة

ؼالباً تكون الصؽٌرة ،َلن صؽٌرة أنها لتوهم الكبٌرة المرأة تفعله

متفلجةجدٌدةالسن،وٌذهبذلكفًالكبر.

فاَلسنانربناآراء الفقهاء المعاصرٌن :     ، قالبعضالفقهاء لقد

نم أثناء فً ٌحصل أحٌاًنا ولكن متساوٌة، متراصة بطرٌقة وخلقها
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الطبٌب ٌحاول أن هو فالتقوٌم بارزة، هناكواحدة تكون أن اَلسنان

المختصرداَلسنانإلىأصولهاالطبٌعٌة.

أمامعالجةاَلسنانبالتفلٌجأوالوشربقصدالتحسٌنوإظهارصؽر

بقصدالمعالجةوالتداويفالمانع أما ، تقدم لما السن،محرمشرعاً

نزابدةتإذٌهافالمانعمنخلعها،َلنهاتشوهمنهفإذاظهرللمرأةس

،وكذلكإذا المنظر،وتعٌقفًاَلكل،وإزالةالعٌوبجابزشرعاً

كانفٌهاتسوسواحتاجتإلىإصالحهامنأجلإزالةذلكفالبؤس
ٕ09
 

فًنٌلاَلوطار:والفلجبفتحالفاءواالم،هوالفرجةبٌنالثناٌا

للصؽر فًالسنإظهاراً والرباعٌات،تفعلذلكالعجوزومنقاربها

 اَلسنان حسنة،وحسن ، لطٌفة لتصٌر بالمبرد بتبرٌدها تقوم بذلك

المنظرتوهمكونهاصؽٌرة
ٕ8ٓ

،فهوتؽٌٌرلخلقهللا،وانشؽالبؤمور

حقٌرةالقٌمةلها،وإضاعةللوقتالذيٌجبشؽلهبماٌنفعاإلنسان

السن لصؽر وإظهار وتدلٌس تزوٌر أنه كما
ٕ8ٔ

فلو محرم فعل ،فهو

احتاجتإلٌهإلزالةألمأوضرر،لمٌكنفًذلكبؤس
ٕ8ٕ

.وهللاأعلم.

فلهاأن،إذاتتحلىالنساءبؤسنانالذهبفالحرجعلٌهافًذلك

ذهباًاوتكس ٌكنأسنانها ولم بالتجمٌل العادة جرت مما هذا كان إذا

لحدٌثأبًموسىاَلشعريعندأبًداودوالحاكموصححه،إسرافاً

                                                           
.ٕٙٔ_ٕ٘ٔص،اإلسالمفًوالحرامالحاللكتاب09ٕ
 (.0ٕٔ/ٙ)اَلوطارنٌل8ٕٓ
 .ٙٙ،٘ٙص،المسلمةالمرأةزٌنة8ٕٔ
.منًوبتصرؾ.8ٓ:ص،المسلمةللمرأةوفتاوىنصٌحة8ٕٕ
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قالرسولهللا_صلًهللاعلٌهوسلم_))أحلالذهبوالحرٌرإلناث

أمتًوحرمعلىذكورها((
ٕ8ٖ
.

لمتتمكنمناَلكلإالإذاكانالعالجلتشوٌهأولحاجةلذلك،بؤن

بإصالحاَلسنانوتعدٌلهافالبؤسبذلك
ٕ8ٗ
،ومنهناٌمكنالقولبؤنه

ٌجوزإجراءعملٌةتقوٌماَلسنان،وٌمكنأنٌستدللهبماٌلً:

عنأسامةبنشرٌك
ٕ8٘

رسولهللاأال ٌا قالتاَلعراب: قال: ،

إنهللالمٌضعداءإاللهنتداوى؟قال:))نعم،ٌاعبادهللاتداووا،ف

شفاء،أوقال:)واءإالداءواحد(قالوا:ٌارسولهللاماهو؟قال

:)الهرم((
ٕ8ٙ

.

الرسول_ لعن فقد وتقصٌرها، أيتحدٌدها اَلسنان، وشر وأما

صلىهللاعلٌهوسلم_المرأةالتًتقومبهذاالعمل)الواشرة(،والمرأة

أ تطلب )المستوشرة(التً بها ذلك ٌعمل ذلك،،ن رجل فعل ولو

الستحقاللعنةمنبابأولى.

                                                           
 (.0٘ٓ٘(بابالزٌنة،حدٌثرقم)9ٖٙ/٘ٔسننالنسابً)8ٖٕ
.ٕٙٔ_ٕ٘ٔص،اإلسالمفًوالحرامالحاللكتاب8ٕٗ
هللارضً-صحابًٌربوع،بنثعلبةبنًمنالثعلبً،الذبٌانًشرٌكبنأسامةهو:شرٌكبنأسامة8ٕ٘

أٌضاشرٌكبنأسامةوروىوالحاكمحبانوابنخزٌمةوابنوأحمدالسننأصحابحدٌثهروى،-عنه
 (.ٖٕٓ/ٔ)اإلصابة.-عنههللارضً-اَلشعريموسىأبًعن
حدٌثعلٌه،والحثالدواءفًجاءمابابالطب،أبوابالترمذي،جامعالشرٌؾ،الحدٌثموسوعة8ٕٙ

(8٘ٙٔ)ص،(8ٖٕٓ)
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ج،))ولعنالمتفلجاتٌحرمالتفلووكماحرمالرسولوشراَلسنان

للحسن،المؽٌراتخلقهللا((
ٕ80
.

 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

اَلسنانإلحفقهاء المالكٌة :     برد والمرأة الرجل على داثٌحرم

ورؼبةفًتحسٌنَلنأولترقٌقهاوتحدٌدأطرفها،فرجٌسٌرهبٌنها،

فٌهتؽٌٌرخلقهللا،وعددوابعضأسالٌبالتؽٌٌر،ومنهانشراَلسنان

عن بعضها لتتباعد أسنانها تبرد التً هً المتفلجة وبؤن ، ،والتفلٌج

بعض فٌ، والحرام ، بالمبرد فتزٌله طول ٌكونفًأسنانها هوأو ه

المفعولللحسنفلوأحتٌجإلٌهلعالجأوعٌبفالبؤسبه
ٕ88
قالوا:و،

))الٌحلللمرأةالتلبٌسبتؽٌٌرخلقهللاتعالىومنهأنتصل،أنتنشر

أسنانهاوالنشرتحتاَلسنانحتىتتفلجوتتحددأطرافها((
ٕ89
.

وترقٌقهافقهاء الشافعٌة :      اَلسنانووشرها تحدٌد الفقهاء ٌحرم

مطلقاً منعاً ومنعوه
ٕ9ٓ
منتدلٌسوؼلوفًالتزٌٌن،وتؽٌٌر فٌها ،ما

وترقٌقها وهوتحدٌدها نصه:))وٌحرمنشرأسنانها لخلقهللا،قالوا

                                                           
(.9ٖٔ٘(،باباللباس،حدٌثرقم)ٗٙٔ/0صحٌحالبخاري)80ٕ
.ٖٗٔ،صٖٔ.الذخٌرة،ج89ٙ،صٔالثمرالدانً،ج88ٕ
(.8ٖٗقوانٌناَلحكامالفقهٌة،)ص89ٕ
(.8ٔٗ/ٔحاشٌةالجملعلىشرحالمنهج،)9ٕٓ
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))
ٕ9ٔ
 لٌتباعد، أسنانها من هً))التًتبرد المتفلجة النووي: وقال

((،ثمقال:))وهوالوشر((بعضهاعنبعضوتحسنها
ٕ9ٕ

.

علقمةعنابنمسعود_رضًهللاعنة_:))واستدلوا:بماروى

للحسن والمتفلجات والمتنمصات والمستوشمات الواشمات هللا لعن

،المؽٌراتلخلقهللا...((
ٕ9ٖ
.

قال:ومن والنتؾ.: ، والوشم الوشر، حرم : حدٌثأبورٌحانة

رس أن الوشر))بلؽنا عن نهى _ وسلم علٌه هللا _صلى هللا ول

والوشم((
ٕ9ٗ
.

وقالالخطابً:إنماوردالوعٌدالشدٌدفًهذهاَلشٌاءلمافٌها

إلً وسٌلة لكان منها شًء فً ُرخص ولو ، والخداع الؽش من

ولمافٌهامنتؽٌٌرلخلقهللا..،استجارةؼٌرهامنأنواعالؽش

قول من والمتفلجاتوٌفهم ((:_ وسلم علٌه هللا صلى _ ه

للحسن((
ٕ9٘

 لو، أما الحسن أجل من ذلك فعلت من المذمومة أن

احتاجتإلىذلكلمداواةوعالجفإنهجابز.

                                                           
(،ومؽنًٔٗٔ_ٓٗٔ/ٖ(،وانظر:المجموعشرحالمهذب،)8ٔٗ/ٔانظر:المصدرالسابق،)9ٕٔ

(.9ٔٔ/ٔالمحتاج،)
(.ٔٗٔ_ٓٗٔ/ٖالمجموعشرحالمهذب،)9ٕٕ
(.9ٖٔ٘)رقمحدٌث،اللباسباب،(ٗٙٔ/0)البخاريصحٌح9ٖٕ
(،ٗٗٔ_ٖٗٔ/8(،وبابالنتؾ،)9ٗٔ/8أخرجهالنسابً،كتابالزٌنة،بابتحرٌمالوشر،)9ٕٗ

(.ٕٖ٘/ٗوأبوداود،كتاباللباس،بابمنكرهلبسالحرٌر،)
(.9ٖٔ٘)رقمحدٌث،اللباسباب،(ٗٙٔ/0)البخاريصحٌح9ٕ٘
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المطلب الخامس : الزٌنة التجمٌلٌة الصناعٌة المتعلقة بتحسٌن 

 .الوجه

منهنالمكٌاج :_1     فكثٌر والفتٌات النساء لدى مالزمة عادة

البٌضاء وتسمٌر السمراء لتبٌض الماكٌاج أطلن،ٌستخدمن وربما

للزٌنة طلبا بعٌد من ٌراها للذي عٌنها من توسع حتى بالمٌل الكحل

منأنواعالماكٌاجالتًٌطولالمقامبذكرها،فهذاالبؤس،ووالجمال

 الكافراتوأنتسترهعناَلجانب.بهلكنبشرطعدمالتشبهب

للزٌنة_ المساحٌق : 0     وجهها على المرأة تصبؽه ما وهو

وال،والتضروالتسببفٌهشٌبافالبؤسبه،ٌحصلبهاالجمالو

فٌه تحدثأضرارا أو سوداء كبقع شٌبا كانتتسببفٌها وإن حرج

 فإنهاتمنعمنأجلالضرر.،أخرى

والكرٌمات إلى قسمٌن هما تنقسم المساحٌق   
ٕ9ٙ
  : 

ونهذهالدهوناتوالكرٌماتوالمساحٌقمجردتكأنالقسم األول :

جسومة أو رطوبة أو على،لون المرأة تضعها التً اَلصباغ مثل

وجههاأوماتدهنبهالمرأةبدنهامنالكرٌماتأوالدهونات،التمنع

فاستخدامهاهذاالٌإثر،َلنهامجردلونمنوصولالماءإلىالبشرة

علىالوضوءوالٌإثرعلىالؽسل.
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ونتكأنالقسم الثانً : أوالكرٌماتوالمساحٌقلها دهنٌة كثافة

شمعٌة ٌمنعةمتراكمطبقة هذا بؤن فنقول ، مطلٌاً لٌس البدن على

وصولالماءإلىالبشرة.

ماٌوضععلىهو_ أحمر الشفاه _ الروج _ تحمٌر الخدود :  1    

المصاحبكاَلحمر الشفتٌنحسباللونالمناسبللباسواإلكسسوار

 ال،والموؾونحوهما ٌوضععلىالخدٌنمنذلكفهذا والتحمٌرما

بؤسبهوخاصةللمتزوجةكًتتجمللزوجهاوتحسنفًعٌنهوعٌن

الشٌخابنعثٌمٌن_رحمههللاٌقولمحارمهاوبناتجنسهاكذلك،و

وكذلكتحمٌر،ناستعمالأدواتالتجمٌلكتحمٌرالشفاهالبؤسبهإ_

فًموضعآخرتحمٌرالشفاه_رحمههللا_وقال،الخدودفالبؤسبه

 البؤسبهَلناَلصلهوالحلحتىٌتبٌنالتحرٌم.

لألحمر المستجدة المستحضرات من نجد هناك الحكم حٌث من

نجدهلونفقطبدونطبقةساعةفٕٗالشفاهالدابملمدة
ٕ90
.

بٌن_ حبة الخال المصطنعة : 2     انتشرت للزٌنة جدٌدة طرٌقٌة

لتضع سابلة صبؽة أو أسود بلون قلماً تؤخذ أن وهً النساء أوساط

ُتسمىبحبةالخالعلىالخداَلٌمنأوتحتالشفاه عالمةمموجةبما

ا وخاصةزوجها لذيٌفرحهأوفًإيمكانٌلفتنظرمنٌشاهدها

 رإٌةوجههابهذاالتجملالمشروعالذيالحرجفٌهإنشاءهللا.
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 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

ٌجوزالحؾفقهاء الحنفٌة :     
ٕ98
والتحمٌروالنقش

ٕ99
والتطرٌؾ

ٖٓٓ


بإذنالزوجَلنهمنالزٌنة
ٖٓٔ
.

إذاكانتالمرأةؼٌرمتزوجةفالٌجوزلهامنفقهاء الشافعٌة :      

متزوجةت كانت وإذا ، اَلصابع وتطرٌؾ والحؾ الوجنتٌن حمٌر

وفعلتذلكمنؼٌرإذنزوجهافحرامأٌضاًوقٌلوجهان
ٖٕٓ
. 

التًتزٌلالكلؾوتحسنالوجه اَلدوٌة وأما وقالابنالجوزي:

للزوجفالأرىبهابؤساً
ٖٖٓ
.

ٌاً،فؤماالتؽٌٌرالذيٌكونباقٌكونفًلالشوكانً:التحرٌموقٌو

ماالٌكونباقٌاًكالكحلونحوهمنالخضابات،فقدأجازهمالكوؼٌره

منالعلماء
ٖٓٗ
.

فقهاء الحنابلة :      المعاصرٌن بعضالفقهاء استعمالٌقولون بؤن

هذهاَلصباغوالمساحٌقالٌعدمنتؽٌٌرخلقهللا،بلهوزٌنةمإقتة

ك،الٌجوزاستعمالها،كحمرةالشفاهوكحلالعٌنوماشابهذل
ٖٓ٘

.
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إناإلنسانبطبٌعتهالبدأنٌجدلهالحماٌةمنالمإثراتالخارجٌة

التًتصٌبهبحكمحٌاتهفًهذهاَلرض،والجلدهوخطالدفاعاَلول

،فبقدرماتكونعناٌتنابالجلدنستفٌدمنقواهالدفاعٌة،ومنالمإسؾ

طرٌ عن باَلذى الدفاعٌة القوى لهذه تتعرض الحدٌثة المدٌنة قأن

اإلسراؾفًاستعمالأدواتالتجمٌلومواده
ٖٓٙ
.

المتزوجة للمرأة جابز واَلصباغ المساحٌق استعمال إن ٌقولون

بإذنالزوج،أماؼٌرمتزوجةفالٌجوزلهاذلك.

الشروطالتًدلعلٌهاالشرعالاستعمالهابماٌؤتً
ٖٓ0



اسقات،كؤنترٌد_أالٌكونفًاستعمالهتشبهبالكافراتأوالفٔ

المرأةباستعمالهأنتكونعلىشكلفالنةمنأولبك؛لعموماَلدلةفً

النهًعنالتشبهبالكافراتوالفاسقات،كقوله_صلىهللاعلٌهوسلم

_:))منتشبهبقومفهومنهم((
ٖٓ8
.

_أالٌكونفًاستعمالهإسراؾلقولهللاتعالى:}َواَلُتْسِرفُواإِنَّهُٕ   

اْلُمْسِرِفٌَن{ ٌُِحبُّ اَل
ٖٓ9

َرؾٌقصدبهاإلكثارمنصرؾالمالفً ،والسَّ
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دابرة فً ٌدخل أو ، بالبشرة ٌضر فٌها اإلكثار َلن ، المباحات

اإلسراؾالمذموم
ٖٔٓ

،أالتصلعلىحدالمبالؽة.

وبعضالنساءٌصرفناَلموالالكثٌرةعلىهذهالموادالتجمٌلٌة،

الم خلؾ تكونجرٌا ال وقد ، المّدعى الجمال عن بحثا أو ، وضة

فً بعضه أو المال أنفقتهذا أنها ولو ، ذلك من شًء إلى بحاجة

هذه إن ، أجر وأعظم لها خٌرا لكان ، فقٌر كسوة أو جابع إطعام

الوسابلماهًلعببعقلالمرأةالمسلمة،فهًابتزازلمالالمسلمٌن.

تنفقاَلموالالطابلةدونأنتشعرأنحٌثالمرأةتالحقالموضة،و

أنالقابمٌنعلىبٌوتاَلزٌاء مع ؛ اَلصباغتإثرعلىالبشرة هذه

(( واحد آن فً كسبٌن ٌكسبوا أن أرادوا التجمٌل أدوات ومصانع

الكسبالماديالفاحش_إفسادالمسلمٌنبإفسادالمرأة((.

رةعندالوضوءأو_أالتكونمانعةمنوصولالماءإلىالبشٖ

الؽسل،وهذاالشرطمفقودفًالمناكٌر)أصباغاَلظافر(
ٖٔٔ
.

للخدٌنٗ عصرنا فً تستعملها التً والمساحٌق اَلصباغ أما _

والشفتٌنواَلظافرونحوها،فإنهامنالؽلوالمستنكر،والذيالٌجوز

ات من الٌوم النساء علٌه ما أما البٌت. داخل إال ٌستعمل هذهأن خاذ

،كماجاءالزٌنةعندالخروجمنالبٌتلجذبانتباهالرجالفهوحرام
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 : تعالى منها{فًقوله ظهر ما }إال
ٖٕٔ
وتخفٌؾللمرأة، رخصة أنه

الوجه هو ٌكون أن ومعقول إخفاإه، ٌمكن شًء إبداء فً المإمنة

والكفٌن
ٖٖٔ
. 

ةكالرموش_أالٌكونفٌهاتشوٌهلجمالالخلقةاَلصلٌةالمعهود٘    

 ونحوهما الحواجب أو لعموم،الصناعٌة ، بالبشرة ضاراً ٌكون قد

قوله_صلىهللاعلٌهوسلم_:))الضرروالضرار((
ٖٔٗ

،فٌنبؽً

التؤكدمنسالمةهذهالمواد،ومالءمتهاللبشرة
ٖٔ٘

،َلنهذهاَلصباغ

هبماوالمساحٌقلهاتؤثٌربعٌدالمدىعلىبشرةالمرأة،والسٌماالوج

فًذلكالعٌنانوالحاجبان.

فإنهذهالمساحٌقوالدهونالتًتوضععلىالوجهفإنهاتعرضه

بالتجعد وٌصاب فٌضعؾ ، الجلد فً وااللتهابات بالبثور لإلصابة

الشٌخوخًقبلاَلوان،وقدٌتركالتجعدخطؤًبارزاًتحتالعٌن،ولما

 وكم عاماً العشرٌن بعد الفتاة سببتالرموشالصناعٌةتبلػ مرة من

التهاباًبالجفن،أوجاءتالحساسٌةللجفنمنالصبػالذيٌوضعفوقه

ٌزٌل، َلنه وتشققه الرقٌق لتٌبسجلدها الشفاه ٌعرضاَلحمر وقد

الطبقةالحافظةللشفة.

                                                           
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:ٕٖٔ
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لواستمراستخدامالمكٌاجفإنهمصنوعمنمركباتالمعادنالثقٌلة

صاصوالزببقتذابفًمركباتدهنٌةمثلزٌتالكاكاو،،مثلالر

وكلها،كماأنكلالموادالملونةتدخلفٌهابعضالمشتقاتالبترولٌة

لهذه الجلدٌة امتصاصالمسام وإن ، بالجلد تضر مختلفة أكسٌدات

الموادٌحدثالتهابوحساسٌة،ولهتؤثٌرضارعلىاَلنسجةالمكونة

ى،فهذهالموادالداخلةفًتركٌبالمكٌاجلهخاصٌةللدموالكبدوالكل

الترسبالمتكاملفالٌتخلصمنهالجسمبسرعة.

إضاعةٙ والمساحٌق اَلصباغ بهذه التجمٌل بعملٌة القٌام إن _

للوقت،وإضاعةللحٌاةفإنالوقتهوالحٌاة،والمرأةالمسلمةٌشملها

وسل رسولهللا_صلىهللاعلٌه حتىقول)) عبد _التزولقدما م

ٌسؤلعنعمرهفٌماأفناه؟وعنعلمهفٌمافعل؟وعنمالهمنأٌن

اكتسبه؟وفٌماأنفقه،وعنجسمهفٌماأباله((
ٖٔٙ

.

الرٌبأنالمرأةتظنأنتبرجهاشًءعاديالٌمسعقلها،وال

به ٌقوم فإنكلعمل خاطا، تصور وهذا وخلقها علىدٌنها ٌإثر

اإلنسانالبدأنٌكونلهآثارعلىفكرهوعقلهولوبعدحٌن.
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والشكأنالمرأةبفعلهاهذاتإٌدالذٌنٌقفونوراءبٌوتاَلزٌاء

ا زيوأدوات اختراع على تحثهم فهً ، ومتابعتها بإسرافها لتجمٌل

!ولوكانعلىحسابالدٌن،والعفة جدٌدكلٌوم،وموضةجدٌدة

حٌاة على ٌقضً ، بالخلق وعبث ، للفطرة إفساد وهذا ، والفضٌلة

بالتافهمناَلمورعما ،وٌزلزلمٌزانٌةالبٌتوٌشؽلالمرأة اَلسرة

خلقتله،وكلفتبه.

 .المبحث الخامس : جراحة التجمٌل التحسٌنٌة التً تلجأ إلٌها المرأة 

نجدالمرأةمنخاللالمطلب األول : جراحة التجمٌل التحسٌنٌة :     

استخدامهالتلكالمساحٌقوالمكٌاجوؼٌرهمنتلكالموادالتًقدسببت

سٌنٌةنجدهاتلجؤإلىعملٌاتالتجمٌلالتح،لهاضرركبٌرفًوجهها

 إلعادةنظارتها.

تحسٌنأوالً : تعرٌؾ جراحة التجمٌل التحسٌنٌة :      وهًجراحة

المظهروتجدٌدالشبابحتىٌبدوجمٌلالصورةوالشكل
ٖٔ0
.

فإنالزٌنةالتجمٌلٌةالجراحٌةالتًتقومالمرأةبإجرابهامنتجمٌل

بعدما ، عواقبها إلى تنظر وال شبابها وتجدٌد وضعتمظهرها

 وضعها فً تؽٌراً تجد ولم المساحٌق تحسس، وضعها كثر من أو

الجراحة إلى بذلك فلجؤت وضعتها التً المساحٌق هذه من بشرتها

لتؽٌٌرمظهرها.

                                                           
.9الوجٌزفًأحكامالجراحةالطبٌة،ص0ٖٔ
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 ثانٌاً : الحكم الشرعً للجراحة التحسٌنٌة : 

هذاالنوعمنالجراحةمحرملألدلةالتالٌة:

لخلقهللاعب-ٔ تؽٌٌر وهوأنه والحاجٌة بالدوافعضرورٌة ثاً

ُهْمتعالىقالمحرمحكاًٌةعنإبلٌسلعنههللافًمعرضالذم :}وآَلُمَرنَّ

}ِ َخْلَقهللاَّ ٌُِّرنَّ َؽ ٌُ َفلَ
ٖٔ8
.

سمعت-ٕ قال: عنه_ هللا رضً _ مسعود بن عبدهللا لحدٌث

_ وسلم المتنمصات))رسولهللا_صلىهللاعلٌه والمتفلجاتٌلعن

((للحسنالالتًٌؽٌرنخلقهللا
ٖٔ9
فالحدٌثدلعلىلعنمنفعلهذه،

للحسن ))والمتفلجات رواٌة: وفً الخلقة بتؽٌٌر ذلك وعلل اَلشٌاء

فجمعبٌنتؽٌٌرالخلقةوطلبالحسن،وهذان المؽٌراتخلقهللا((

المعنٌانموجودانفًالجراحةالتجمٌلٌةالتحسٌنٌة.

اساًعلىالوشموالوشروالنمصبجامعالتؽٌٌرفًكٍلطلباًقٌ-ٖ

للحسن.

والتدلٌسوهو-ٗ الؽش على صورها من عدٍد فً تحتوي أنها

وجهه فً والمسن للكهل الشباب صورة إعادة ففٌها شرعاً محرم

وجسدهوذلكٌإديلؽشاَلزواجوالزوجات.
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٘- محظورات من تخلو ال الجراحة هذه الرجالأن قٌام ومنها

ومنها ، حاجة بال العورة وكشؾ اَلجنبٌات للنساء الجراحة بمهمة

وقدٌترتب تخدٌرالمرٌضوهومحرمإالعندالحاجةوالحاجةهنا

علٌهاتركالطهارةلفترٍةمنالزمنبسببتؽطٌةالعضوالذيأجرٌت

لهالعملٌة.

الن-ٙ والمضاعفات اَلضرار من تخلو ال أنها والجسدٌة ،فسٌة

ال بالوجه مالمح تؽٌٌر لمجرد تجري حٌن اختٌارٌة تكون ولكنها

 صاحبها عنها قبل،ٌرضى التفكٌر إمعان ٌجب الحالة هذه وفً

إجرابهاواستشارةأخصابًماهرٌقدرمدىالتحسنالمنشود،فكثٌراً

ماتنتهًهذهالعملٌاتإلىعقبىؼٌرمحمودة
ٖٕٓ
.

فقهٌة فً عملٌات التجمٌل : ثالثاً : اآلراء ال

 ، اتجاهات عدة على والشرٌعة الفقه رجال آراء تبعاًتنوعت

الختالفهمفًقراءةالنصوصالشرعٌةومدىداللتهاعلىالتحرٌمأو

عدمه،وحدودهذاالتحرٌمإنثبت.

وٌمكنتصنٌؾهذهاآلراءإلىاتجاهاتثالثة:

                                                           
٘٘ٗ/ٖاَلطباءمنلمجموعة،الحدٌثةالطبٌةالموسوعةٕٖٓ
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:ٌمٌلإلىتحرٌمهذهالعملٌاتوالمنعمنها،أنهالاالتجاه األول    

أو بزٌادة هللاعلٌها خلقها التً خلقتها من شًء تؽٌٌر للمرأة ٌجوز

نقصالتماسالحسنللزوجواللؽٌره
ٖٕٔ
.

رأيرجالالشرٌعة:أنعملٌاتالتجمٌلتحرمإنكانتللتحسٌن

أمامنٌتخذهاللتجملأوالجمال،مثلاستخداماَلطراؾالصناعٌة،

فقطوهومحرمشرعاً،مثلشدلحمالوجهوشدلحمالجسم
ٖٕٕ
.

نستخلصهذااالتجاهفًعدةقواعد:

_التجوزالجراحةإاللحاجةأوضرورة.ٔ

_أنٌتعٌنعلىاإلنسانإجراءالعملٌةالجراحٌة،بحٌثالتوجدٕ

ٌةفًسدالحاجةأودفعالضرورة.وسٌلةأخرىتقوممقامتلكالعمل

لهٖ ٌجوز فال ، العملٌة تلك الطبٌبنجاح ظن ٌؽلبعلى أن _

اتخادجسماإلنسانمحالًلتجارته.

فالٌجوزٗ ، المعهودة اَلصلٌة للخلقة تؽٌٌر _أنالٌكونفٌها

ذلك كان إذا التكبٌر أو بالتصؽٌر اَلعضاء من عضو هٌبة تؽٌٌر

فًحدودالخلقةالمعهودة.العضو

_أنالٌكونفٌهاتشوٌهلجمالالخلقةاَلصلٌةالمعهودة٘

                                                           
 .00ٖ/ٓٔالعسقالنً،فتحالباري،المرجعالسابق،جٕٖٔ
الوعًمجلة(القاهرةفًاإلسالمٌةللشإوناَلعلىالمجلسعضو)البدريٌوسؾالشٌخرأي:انظرٕٕٖ

.الوعًموقع_اإلسالمً
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_أنالٌكونفٌهاتدلٌسوؼشوخداع،فالٌجوزللمرأةالعجوزٙ

إجراءعملٌةجراحٌةبقصدإظهارصؽرالسن.

_أنالٌترتبعلٌهاضررأكبركإتالؾعضو.0

بقصدتشبهأحدالجنسٌن)الذكرواَلنثى(باآلخر_أنالتكون8

،فالٌجوزللرجالالتشبهبالنساءفًالزٌنةالتًتختصبالنساء،وال

العكس.

_أنالتكونبقصدالتشبهبؤهلالشروالفجور.ٓٔ

التجمٌلاالتجاه الثانً :     عملٌات إجراء جواز إلى ٌمٌل وهو

،مالمٌطرأعلٌهاعنوانمحرم.الجراحٌةمنحٌثالمبدأ

العمل فإن التجمٌل طب فً العمل ٌحرم ال : الفقهاء أحد ذكر

الجراحًالتجمٌلًجابز،وٌجوزأخذاَلجرةعلٌه،وإنلمٌكنمن

بابالعالجأودفعاًللضرر،وكماٌجوزللطبٌبتلبٌةرؼبةالراؼبٌن

اَلسن تقوٌم مثل ، والرجال النساء من هذابه فروع من وؼٌره ان

العلم
ٖٕٖ
.

                                                           
 .9ٙٔ/ٕج،مٕٕٓٓ،بٌروت_المالكدار،ٗط،الشرٌعةفقه،حسٌنمحمد،هللافضلٖٕٖ
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التجمٌل عملٌة إلجراء بالجواز الحكم بعضالفقهاء أطلق ولذلك

لتحسٌنالمنظروالقضاءعلىالتشوه
ٖٕٗ

،ولمٌحددماإذاكانالتشوه

أصلٌاًأوعارضاً،اعتٌادٌاًأمؼٌراعتٌادي.

لٌةوأخرىوهوٌمٌلإلىالتفصٌلبٌنعملٌةتجمٌاالتجاه الثالث :    

نالعملٌاتالتجمٌلٌةالتًتهدؾإلىإزالةتشوهٌخرجالعضوعنإذأ،

حالتهالمشوهةإلىالوضعالطبٌعًفهوأمرمشروعالؼبارعلٌه،

.كماهوالحالفًبعضالعملٌاتالتًتعقبحوادثاالحتراقونحوها

المطلب الثانً _ العملٌات الجراحٌة التحسٌنٌة الخاصة بأعضاء     

 الوجه :

التجمٌلٌة الجراحة تسمى بها تقوم التً التجمٌلٌة الجراحة فإن

.التحسٌنٌةوهًمحرمةلماٌدخلقدٌدخلفٌهاتؽٌٌرلخلقهللا

 ( .أوالً : الخاصة بتؽٌٌر لون الجسم : ) القشر أو الوسم أو الوشم   

هذهالقشر /       أراد نراه : عبٌد أبو قال أصله عن الشًء سحق

النساءوجوههنحتىٌنسحقأعلىالجلدوٌبدو التًعالجبها الؽمرة

ماتحتهمنالبشرة
ٖٕ٘

،طلباًللنضارةوجمالالبشرة
ٖٕٙ
. 

                                                           
م،99ٙٔ،مإسسةاإلمامالخوثً_ٖالخوثً،أبوالقاسم،المسابلالشرعٌة)استفتاءات(،طٕٖٗ

 .ٖٙٓ/ٕج
 .7/221نبؿ األكطار  214
 .ٕٓ٘أحكامالنساء:صٕٖٙ
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المرأةوالؽمرة : ؼمرت وقد الورس من ٌتخذ طالء : بالضم

ٌقال:الؽنمةوجههالٌصفولونها،و
ٖٕ0
.

:دواءٌقشربهالوجهوالقشور     
ٖٕ8
.

ٌدلعلىوالتقشٌر : ، القاؾوالشٌنوالراءأصلصحٌحواحد

المقشورة الجلدة : والقشرة ، الشًء تنحٌة
ٖٕ9

النساء وفًالسابقكان

ٌستخدمنالورس
ٖٖٓ

لتقشٌرالوجهأماالٌومفقدظهرتمستحضرات،

الةالطبقةالخارجٌةمنالجلد.ومركباتلتقشٌرالوجهوإز

ثمالوشم :       هوؼرزفًظهرالكؾأوالمعصمحتىٌسٌلالدم

ٌحشىهذاالموضعبالكحلأوالخضرةطلباًللحسن
ٖٖٔ

.  

ٌُعدالوشمفًبعضاَلنحاءمنوسابلتجمٌلالعروسأوؼٌرها،

ال لرسم الدابمة الزٌنة من كنوع بعضالنسوة تستخدمه حاجبٌنوقد

إلىالوشم ٌلجبون قد إنبعضالرجال كما والرموش، الشفاه وحول

عن ذلك وٌتم ما، جهة إلى االنتماء أو والفخر بعضالقوة إلظهار

اكالرسمعلىاللوحة.طرٌقمتخصصٌن،حٌثٌعدذلكعمالً ًٌ فن

                                                           
 .183في حكـ جراحة التجميؿ ص52/ 3تيذيب األسماء كالمغات لمنككم  216
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ٌُزالبهاالوشمعنطرٌق وسابلتقنٌةجدٌدةفًعصرناالحاضر

تقلٌداو،اللٌزر والفتٌات النساء من الكثٌر تمادى حقا له ٌإسؾ مما

لبعضالممثالتالشهٌراتفًعالمالفنحتىوصلالوشمإلىأماكن

 العورة مناطق من بها البوح أستطٌع ملعونةال أصبحت َلنها ،

ومطرودةمنرحمةهللا.

      منتؽٌٌرالخلقةكما فٌها والوسموالقشرلما الوشم اإلسالم حرم

 ضرورة بال اإلنسان وتعذٌب باق، هو بما و،اَلصلٌة أجازلقد

 اَلصباغ من باقٌا ٌكون ال ما والكتم))استعمال والحناء كالكحل

.((والحمرةوؼٌرذلك

،فالتجوزعملٌة))صنفرةالوجه((أوقشرهللتحسٌنوالتجمل

 طبٌعً ؼٌر حدوثا الجسم فً ٌحدث ما معالجة كالوشم))وتجوز

ودوالًالساقٌن،واَلوردةالجلدٌةالتًتظهرفًالوجه،والتشوهات

الطبً، إحداثالوشم الحوادثٌجوز الحروقأو التًتحدثنتٌجة

وزإزالةوشمالحوادث،الوشماالختٌاريفٌجبإزالتهبالطرقكماٌج

 للجسم تشوٌه أو ذلكضرر فً ٌكن لم ما ،الطبٌة )) تشوهاتأما

 ((كالندٌاتوالتصبؽاتوالشامات))الجلد كانت، إذا إزالتها ٌجوز

مشوهةبشكلؼٌرمعهود،وٌحرمإزالتهاإذاكانتمعهودةلٌسفٌها
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تشوٌه
ٖٖٕ
 كلهاأوؼٌر، وهذه ٌترتبعلٌهاضررأكبر، لم ذلكما

داخلةفًالتداويالمؤذونفٌه
ٖٖٖ

.

بذلكتستعملإلزالةالنمشوالبقعالجلدٌةفًالوجهعدةعملٌات

 )) برٌزر دٌرما (( عملٌة : منها جراحٌة بالصنفرة، الجلد فٌجؾ

ٌتركوٌوضععلٌهشاشبنسلٌنبعدتخدٌرالجزءالمرادعالجه،ثم

حوالًأسبوعحتىٌكتسًالوجهبقشرةجدٌدة.

فً ، أٌام خمسة بمحلولكبرٌتًٌوديلمدة الوجه طالء : ومنها

كلٌومأربعمراتحتىتسقطالقشرةوٌكتسًالوجهبقشرةجدٌدة.

نهذهالعملٌاتالتقضًعلىالنمشنهابٌا،بلٌعودبعدفترةوإ

ٌقولالدكتور، الوصفاتوثبوت(،صبريالقبانً)كما تعدد ورؼم

إالأنهمنالثابتأنهاالتفٌدفًالقضاءعلٌه،فابدتهافًإزالةالنمش

 النهابٌا كانت إذا حساسة بشرة إلى عرضت كلما تتؤثر أشعةسوؾ

.الشمس

الجلدٌة النمشوالبقع فًإزالة الطرٌقة جدوىهذه ثبتعدم فإذا

ضررفًالجلد،فالتجوزكمابٌنافًقشرالوجه،وربماأدتإلى

وهللاأعلم.



                                                           
.الفوزانلصالح،التجمٌلٌةالجراحةٕٖٖ
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 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

ٌكلؾفقهاء المالكٌة :     الممنوعال علىالوجه وقع إذا الوشم أن

الصالة فتصح عنه المعفو النجس من هو بل بالنار بإزالته صاحبه

به
ٖٖٗ
.

وجوبإزالةالوشمإذافعلهباختٌارهورضاه،فقهاء الشافعٌة :     

بالعالجمنؼٌرجرح،أوحدوثضرر،فإنلمٌكنإزالتهإنأمكن

تجبإزالته لم ، منفعة فقدان أو تلؾعضو وخٌؾمن بالجرح إال

وتكفًفٌهالتوبة
ٖٖ٘

،وإذافعلذلكمنؼٌررضاهكالمكرهوالصبً،

تهلمتلزمهإزالتهوتصحصالتهوإمام
ٖٖٙ
.

اعتبرهبعضالمالكٌةوالشافعٌةالوشممنالكبابرٌلعنفاعله    
ٖٖ0
،

إٌالم فهو ، الموشوم بدن فً اإلبر بوخز ذلك تعذٌبللجسم به َلن

قالابنالجوزي،لقدللحًبالحاجةوالضرورة
ٖٖ8

:))الٌحلَلنه

أذىالفابدةمنه((.

                                                           
.ٖٗٔ/ٕالنفراوي:الفواكهالدوانً،ٖٖٗ
.ٕٖٗ/ٙ.الشوكانً:نٌلاَلوطار،ٔ٘ٔ/ٔ.الشربٌنً:اإلقناع،٘٘ٗ/ٓٔابنحجر:فتحالباري،ٖٖ٘

.ٗٗٔ/ٖالنووي:المجموع،
.0ٓٔ/ٔ.الدمٌاطً:إعانةالطالبٌن،8ٖٕ/ٔالبجٌرمً:حاشٌةالبجٌرمً،ٖٖٙ
 .ٔٔٗ/ٕ:الفواكهالدوانً،النفراوي0ٖٖ
 .9ٕه،صٕٗٗٔ،ٔكتابأحكامالنساء،تحقٌق:زٌادوجدان،دارالفكر،بٌروت،ط8ٖٖ
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الح الخالالتًتوضعبقلم حبة واجبأوباَلصباغفهومنفؤما

حكمه فٌؤخذ بالحمرة التزٌٌن قبٌل
ٖٖ9

إذا إال الوشم من لٌست فهً ،

استخدمفٌهاالؽرزوإسالةالدمفٌؤخذحكمالوشم
ٖٗٓ
.

رويعنقٌسبنأبًحازم بما:واستدلوا    
ٖٗٔ
قال:دخلناعلىأبً

امرأة عنده فرأٌت ، مرضه فً _ هللاعنه رضً _ الصدٌق بكر

موشومةالٌدٌنتذبعنه،وهًزوجتهأسماءبنتعمٌسبٌضاء
ٖٕٗ
. 

الطبريو قال
ٖٖٗ

قبل ٌدها فً الوشم صنعت أسماء أن ٌحتمل :

النهً،والٌظنأنهافعلتهبعدالنهً،وٌحتملأنهالمتسمعالنهًعن

فً الوشم مثل اَلثر فبقً فداوتها جراحة بٌدها كانت أو ، الوشم

ٌدها
ٖٗٗ
.

عنأبًهرٌرة_رضًهللاعنه_قال:))أتىعمربامرأةتشم

فقام،فقال:أنشدكمباهللمنسمعمنالنبً_صلىهللاعلٌهوسلم_

أنا المإمنٌن أمٌر ٌا فقالت: فقمت، : هرٌرة أبو فقال ، الوشم فً

                                                           
.ٖٙٗاللباسوالزٌنةفًالشرٌعةاإلسالمٌة،ص9ٖٖ
.ٔ٘ٔ/ٕٔحكمالتشرٌحوجراحةالتجمٌلفًالشرٌعةاإلسالمٌة،ٖٓٗ
.ابنحجر،أبو٘ٗٔ/0دهاشمالندوي،دارالفكر،بٌروت،انظر:التارٌخالكبٌر،تحقٌق:السٌٖٔٗ

ه،ٗٓٗٔ،ٔالفضلالعسقالنًالشافعًأحمدبنعلًبنحجر:تهذٌبالتهذٌب،دارالفكر،بٌروت،ط
8/ٖٗٙ_ٖٗ0.

ه،ٕٔٗٔالهٌثمً،نورالدٌنعلىبنأبًبكر:مجمعالزوابدومنبعالفوابد،دارالفكربٌروت،ٕٖٗ

٘/ٕٕٓ.
.9ٙ/ٙجامعالبٌانعنتؤوٌلآيالقرآن،الزركلً:اَلعالم،ٖٖٗ
ابنبطال،أبوالحسنعلىبنخلؾبنعبدالملك:شرحابنبطال،تحقٌق:مصطفىعبدالقادرٖٗٗ

.ٔٙٗ/ٓٔ.ابنحجر:فتحالباري،8ٓٔ/9ه،ٕٗٗٔعطا،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت،
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سمعت،قال:ماسمعت؟قالسمعتالنبً_صلىهللاعلٌهوسلم_

ل:التشمنوالتستوشمن((ٌقو
ٖٗ٘
.

فٌهفقهاء الحنابلة :     لما تقشٌرالوجه؛ فرٌقمنالفقهاء حّرم لقد

منتؽٌٌرلخلقهللاتعالى،ولماٌترتبعلٌهمنأضرارٌتؤذىبهاالجلد

بعد فٌما
ٖٗٙ

عابشة_ بحدٌث تحرٌمه على العلماء هإالء واستدل ،

صلىهللاعلٌهوسلم_ٌلعنرضًهللاعنها_قالت:))كانرسولهللا_

القاشرةوالمقشورة،والواشمةوالمستوشمة،والواصلةوالُمتَِّصلَة((
ٖٗ0

.

نستدلمنالحدٌثالشرٌؾأنالقشرفعلمحرم،بدلٌلاللعنالذيو

الٌكونإالعلىفعلمحرم.

_ قالت:سمعتعابشة_رضًهللاعنها بنتهمام عنكرٌمة

معشرالنساءإٌاكنوقشرالوجه((تقول:))ٌا
ٖٗ8

.

فظهربهذهاَلحادٌثأنالقشرمحرمعلىإطالقهفالٌجوزبحال

مناَلحوال.
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بعضالفقهاءإلىعدمإطالقالقولبالتحرٌموذلكقولذهب
ٖٗ9

،

بؤنلٌسفًالتقشٌرتؽٌٌرلخلقهللاتعالى؛َلنالمسحوقالذيتضعه

ٌإد وجهها على وبروزالمرأة للوجه، الخارجٌة الطبقة إزالة إلى ي

الطبقةالتالٌةلها،فلٌسهذامنبابتؽٌٌرخلقهللاتعالى،َلنكالمن

تجدٌد ((  اسم العملٌصدقعلٌه وهذا الطبقتٌنمنخلقهللاتعالى،

الضررواإلٌالمالذيقدٌسببهالتقشٌرٌمكنتالفٌهمن الخالٌا((،أما

ٌرتحثإشراؾطبً؛للتحققمنالمادةالمقشرة.خاللإجراءالتقش

 ثانٌاً_ عملٌات شد الوجه وإزالة التجاعٌد : 

الزمنعلىوجهالتعرٌؾ :  هًالبصماتالتًٌتركها التجاعٌد

وتوقؾ الجلد مرونة فقدان نتٌجة الجسم فً تظهر وهً ، اإلنسان

الب سطح على خفٌفة ثنٌات فتبدوا ، خالٌاه بعض ثمحٌوٌة شرة

تتضاعؾهذهالثنٌاتوتتعمقفًداخلالجلدفتظهرالتجاعٌد،وهً

قدتكونطبٌعٌةكماهوالحالفًالشٌخوخةعندكبارالسنحٌثتقل

مرونةالجلدوتقؾحٌوٌةبعضالخالٌا.

، الشباب فً تظهر التً وهً طبٌعٌة وؼٌر مرضٌة تكون وقد

 كثٌرة َلسباب ت، فً اإلسراؾ ،مثل والمنبهات الخمور عاطً

واَلمراضالباطنٌةالتًتإثرعلىالجهازالهضمًوالبولًوأعضابه

كالحزنوالكدر،واَلمراض،المختلفة،واَلمراضالنفسٌةوالعصبٌة
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ٕٔ8 
 

المواد من المصنوعة الزٌنة مواد وكذلك الشباب حب مثل الجلدٌة

كلهذهتجعلظهورالتجاعٌدفًالشباب،الكٌماوٌة
ٖ٘ٓ
.

 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

لقدراءالفقهاءبتحرٌمهاومنعهالداللةالنقلوالعقلعلىمنعها:

َخْلَق ٌُِّرنَّ ٌَُؽ َفلَ ُهْم َوآَلُمَرنَّ { : وجل فٌقولهللاعز بالنقل فؤما _ أ

}ِ هللاَّ
ٖ٘ٔ

.

لإل الشٌطان ٌسول التً المحرمات وبٌان ، الذم سٌاق نسانأنها

بفعلها،ومنهذهالمحرماتتؽٌٌرخلقهللا،وهذهالجراحاتتشتمل

علىتؽٌٌرخلقهللاوالعبثفٌهاحسبالهوىوالرؼبة،فتكونالعملٌة

بها ٌسول التً المحرمات جنس ومن ، شرعاً مذمومة هذه والحال

الشٌطانلإلنسان.

ب_فؤمابالعقلفمنالسنةٌقولالنبً_صلىهللاعلٌهوسلم_:

للحسن(( والمتفلجات ... ((
ٖٕ٘
فً موجودان المعنٌٌن هذٌن وكال ،

الجراحةالتحسٌنٌة،فإنهاتؽٌٌرللخلقةمنأجلالحسنبلوالزٌادةفٌه

،فهًعلىهذاداخلةفًالوعٌد،والٌجوزأنتفعل
ٖٖ٘

.
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ٕٔ9 
 

فً عملٌة شد التجاعٌد: والحكم      التً المرأة لسن تبعاً ٌختلؾ

التجاعٌد فًالسنوحدثتفٌها فإنكانتكبٌرة تلكالعملٌة تفعلبها

الشٌخوخةفالٌجوزلهافعلتلكالعملٌةلمافٌهامنالتدلٌسوإظهار

صؽرالسنوتؽٌٌرخلقهللا،وإنكانتصؽٌرةفًالسنوحدثتفٌها

نتٌجة واآلثارالتجاعٌد المرض معالجة لها فٌجوز مرضٌة أسباب

فإنها ، مإقتاً سطحٌاً آثرها كان إن المرضكالتجاعٌد على المترتبة

 شرعاً للؽرض،جابزة المدىفٌنظر طوٌل أو دابماً آثرها وإنكان

منها:إنكانلعالجتشوهؼٌرمعتاد،فهًجابزة،وإنكانإلزالة

محرمة فهً ، معتاد تشوه
ٖ٘ٗ
إلى، العملٌة تلك تإدي ال أن بشرط

ضررأكبروهللاأعلم
ٖ٘٘

.

 ثالثاً_ تجمٌل األنؾ _ والخدود _ والشفاه : 

إلىإجراءعملٌاتتجمٌلأ_ تجمٌل األنؾ :      بعضالنساء تعمد

لألنؾ،َلنشكلاَلنؾلدٌهالٌسكماترؼببِه،لذلكتفكرفًإجراء

عملٌةتجمٌلٌةَلنفها؛رؼبةفًتحسٌنمنظرهوشكله،لذلكأصبحت

عملٌاتتجمٌلاَلنؾمنأكثرماٌشؽلبالالكثٌراتمنالنساء،دون

التفكٌرفًحكمهاالشرعً.

                                                           
.فوزانلصالح،التجمٌلٌةالجراحةٖٗ٘
 .26ػ25انظر : أحكاـ جراحة التجميؿ في الفقو اإلسالمي ، د. محمد عثماف شبير ص 244



ٖٔٓ 
 

اَلنؾ من الظاهر الجزء أن اَلطباء عند علٌه المتعارؾ ومن

مهمتهجمالٌةتحسٌنٌةبدرجةأساسٌة
ٖ٘ٙ

 الجزءلبقٌت، ولوذهبهذا

وظٌفةاَلنؾ،فؤَْمرهباتخاذأنؾصناعًلمٌكنلناحٌةوظٌفٌة،وإنما

لماٌسببهذهاباَلنؾمنضررنفسًبسببتشوهالوجهولفتنظر

إنالنبًالكرٌم_صلىهللاعلٌهوسلم_اعتبرتشوٌهاَلنؾالناسإلٌه،

شٌباًؼٌرمرؼوبفٌه؛َلنهٌإثِّرعلىالشكلالعامللوجه،وإزالةهذا

علىالنفسالبشرٌة منالضروراتالالزمةحرصاً النوعمنالتشوه

التًتتؤذىوتتضررمنالمنظرالقبٌح.

ؾإماأنتكونتحسٌنٌةمحضة،العملٌاتالجراحٌةالتًتجرىلألن

معكونهامعتادة،فهذهالتجوز،وإماأنتكونلعٌببها،كِكَبرزابد،

النوعال فهذا ٌوقعصاحبهفًحرج، أواعوجاجكبٌرؼٌرمؤلوؾ،

بؤسبه،لكونهمنبابإزالةالعٌب.

 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

قولٌ بؤن المعاصرٌن الفقهاء ٌكونبعض قد اَلنؾ تجمٌل

بالتعوٌضالجزبً،أوبعملٌاتتجمٌللكاملاَلنؾأصابهحادثأو

تشوهخلقًأووراثً،فعملٌةتجمٌلاَلنؾهًجراحةٌتمفٌهاتؽٌٌر

وتشكٌل اَلنؾ، عظام تحرٌك طرٌق عن لألنؾ، الخارجً الشكل

هذه فً وتستعمل الوجه، مالمح مع ٌتناسب بما اَلنؾ ؼضارٌؾ

جراحةالخٌوطالقابلةلالمتصاص،والتًتذوببعدفترة،وٌستؽرقال
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ٖٔٔ 
 

وقتالعملٌةحوالًساعةواحدة
ٖ٘0

،ولمعرفةحكمإجراءعملٌةتجمٌل

اَلنؾ
ٖ٘8

:

كان     الإذا وهذا العٌبالناتجعنحادثأوؼٌره، التجمٌلإلزالة

بؤسبه،والحرجفٌه.

إزالأو     أجل من لٌس وهو الزابد، لزٌادةالتجمٌل بل العٌب، ة

الحسن،أوالتشبهالمحرمأوالرؼبةفًإخفاءآثارالتقدمفًالعمرأو

التنكروإخفاءالشخصٌةاَلصلٌةورؼبةفًإحداثالتجمٌلالكمالً،

الذيلٌسإلزالةالعٌب،وهذاالنوعمنالجراحةمحرموالٌجوزفعله

مجردالزٌادةفًالتجمٌلوالحسن
ٖ٘9
.

العملٌةالمعتادإجراإهفًالخدودهًحقنهابالدهون،د :ب_ الخدو   

كله وهذا اَلرتٌكول، الؽورتكسأو أو البوتوكس، أو الكوالجٌن، أو

نحٌفا كانتالوجه إذا ما باستثناء منتؽٌٌرخلقةهللا، فٌه لما محرم،

لنفرة سببا كان أو المرأة، به بحٌثتتؤذى المعتاد، عن خارجا جدا،

ا،فاَلظهرأنهالبؤسبهفًهذهالحال،بشرطأمنالسالمةزوجهامنه

العٌب، ٌكونبذلكمنبابإزالة إذ فًالحقن؛ المستعملة فًالمواد
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ٖٕٔ 
 

فإنالعالجفًالخدٌن،فهوالٌجوز،َلنهتحسٌنًمحض،لٌسلهأي

داع
ٖٙٓ
.

تلجؤج_ عملٌة تكبٌر الشفة الرقٌقة وتصؽٌر الشفة الؽلٌظة :   

النسا لمابعض لها؛ تجمٌلٌة عملٌات بإجراء شفاههن تجمٌل إلى ء

حجم بزٌادة ذلك ٌكون  للوجه، وجاذبٌة جمال من الشفتان تضفٌه

الشفاه تجمٌل أو الشفاه، تصؽٌر أو امتالًءا، أكثر تكون لكً الشفة؛

داخل فً مادة بحقن ذلك وٌتم الؽلٌظة، الشفاه تجمٌل أو المتهدلة،

 قد المادة وقدتكونالشفة،وهذه تكونطبٌعٌةتإخذمنالجسمنفسه،

ا،وقدتكونصناعٌةبالكامل،وٌتمإجراء ًٌ مادةطبٌعٌةمعالجةصناع

الطبٌب، ٌراه ما حسب الكامل، أو الموضعً بالتخدٌر العملٌة

عملٌة الشفة عملٌات أشهر من لعل ساعة، حوالً العملٌة وتستؽرق

بالشفة،كماٌوجدفٌماٌسمىالحقن،أماإذاكانتالعملٌةلوجودش قٍّ

اَلرنبٌة، منالعملٌاتالجابزةبالشفة فإنهذا اَلرنب، بشفة لشبهها

بؽٌرخالؾ،وسواءكانبؤصلالخلقة،أممنجّراءحادثونحوه.

 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

نتابجهذهالعملٌةلٌستدابمة،ؤنبالفقهاءالمعاصرٌنٌقولحٌث

حٌثإنالجسمٌقومبامتصاصالمادةالمحقونة،كماأنالشفاهتصبح

كماأنهذهالعملٌةقدأصؽربتقدمالعمر،وهذاٌستدعًتكرارالعملٌة،
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ٖٖٔ 
 

جّراحمختص ٌُِجرها  لم إذا والوجه الفم تشوهاتفً عنها ٌنشؤ
ٖٙٔ

،

هً:وَلعضاءؤنهناكدوافععملٌاتتؽٌٌرهٌبةاوب

إنهذهالعملٌةلٌستضرورٌةوالحاجٌة،بلهًاستجابةلوساوس

َخْلَق ٌُِّرنَّ َؽ ٌُ َفلَ ُهْم َوآَلُمَرنَّ { : خلقهللاتعالى بتؽٌٌر المتمثلة الشٌطان،

}ِ هللاَّ
ٖٕٙ
فتتطلعإلىتحسنو، المرأة فتصرؾإشباعنزعةؼرورعند

محرم.مبالػفٌهبتؽٌٌرخلقهللاتعالىذلك

كحساسٌة واَلضرار، المضاعفات تخلومن ال العملٌة هذه َلن

التخدٌر،والنزؾ،وااللتهابات،وتشوهاتالشفتٌنوالوجه،فًضالعما

فٌهامنامتهانحرمةأعضاءاإلنساندونمسوغ
ٖٖٙ
.

مسعود بن عنه–عبدهللا هللا النبً-رضً علٌه-أن هللا صلى

هللا–وسلم لعن ((: والمتنمصات،قال والمستوشمات، الواشمات

والمتفلجاتللحسنالمؽٌراتلخلقهللا((
ٖٙٗ
.

المعنى وهذا الحسن، وطلب الخلقة تؽٌٌر بٌن جمع الحدٌث هذا

الحصولعلى العملٌة َلنهدؾهذه تكبٌرالشفاه، فًعملٌة موجود

مزٌدمنالحسنوالجمال.
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ٖٔٗ 
 

الن بٌن العملٌاتالشابعة أن بٌانإذ فقبل الحاضر، فًوقتنا ساء

الحكمالشرعًلعملٌةتكبٌرالشفاهالبدمنمعرفةكٌؾتتمهذهالعملٌة

، العملٌة تلك إجراء ٌجوز فال التعدٌل دوافع هً هذه كانت ،فإذا

َلنه ، آثمٌن ذلك بها فعل التً والمرأة الطبٌبالذيأجراها وٌكون

ف ًتفلٌجاَلسنانتؽٌٌرلخلقهللاتعالىوتدلٌسكما
ٖٙ٘
كانت، إذا أما

الشفهالسفلىكبٌرةبعضالشًء،وتسببلًبعضاإلحراج،ٌجوز

إجراءالعملٌةلتصؽٌرالشفةالسفلىإذاأمنتالمضرة
ٖٙٙ
وهللاأعلم.،

المطلب الثالث _ العملٌات الجراحٌة التحسٌنٌة الخاصة بأعضاء 

  .البدن

سوؾأتطرقبعضاًمنهذهالجراحةالتجمٌلٌةالتًتخصالمرأة

،وهًماٌلً:

 أوالً _ شفط الدهون) أو سحب الدهون ( :     

المتراكمة الدهون سحب عملٌة التجمٌلٌة الجراحٌة العملٌات من

نتٌجةالسمنةفًمناطقمعٌنةفًالجسم،تعتبرهذهالعملٌةمنأكثر

حٌثتتزاٌدالعملٌات ، إجرابها لسهولة فًالعالم المنتشرة الجراحٌة

الدهونفًالجسملتصلإلىأقصىحدعندمرحلةالبلوغحتىتصبح

ما وعادة الدهون، تخزٌن على مذهلة قدرة لدٌها إذ البالونات تشبه

الوركٌنوالفخذٌن ٌطلبالنساءإجراءعملٌةشفطالدهونفًمنطقة
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ٖٔ٘ 
 

،كماٌمكنإجراءالعملٌةفًأيجزءمنأجزاءوالبطنوالخاصرتٌن

أنبوب بإدخال العملٌة وتتم والركبتٌن، والصدر الذراعٌن مثل الجسم

ٌتم ثم المختارة فًالمنطقة فًالجلد صؽٌرة فتحة صؽٌرمنخالل

توصٌلاَلنبوبإلىمضخةلشفطالدهونمنالطبقاتالتًبٌنالجلد

والعضالت.

طالدهونمنالعملٌاتاآلمنةإلىحدكبٌروالتمثلوتعدعملٌةشف

خطورةعلىالمرٌض،ولهابعضالمضاعفاتالبسٌطةالتًتزولبعد

عدةأٌاموبعضالعوارضالبسٌطة.

 آراء الفقهاء فً هذه المسألة : 

ٌقولبعضالفقهاءالمعاصرٌنفًجوازهذهالعملٌاتخاصةوأنه

وكانت،السمنةقدأثرتعلٌهجسمٌاًونفسٌاًالٌقومبهاإالمنكانت

لها ولٌس كبٌرة نجاحها ونسبة ضرراً تسبب ال العملٌات هذه

وخاصةأنهلٌسفٌها،مضاعفاتأوعوارضجانبٌةتذكرفهًجابزة

بلهومنباباستعادةالشكلالطبٌعًلألسوٌاءمن،تؽٌٌرلخلقهللا

علىالجسموإنماٌزٌلالضررالبشر،والٌترتبعلٌهضررفاحش

النفسًعنه.

أو الحاجة دعت إذا الدهون شفط عملٌة إجراء فً حرج وال

الضرورةلذلك،كؤنٌصاباإلنسانبالسمنةالمضرة،وٌقررالطبٌب

ناشباًعنزٌادة كانالترهلمعتاداً إزالةالدهون،وذلكإذا ضرورة



ٖٔٙ 
 

أماالترهلالؽٌرمعهودوالٌمكن،فالٌجوزإذااقتضىذلكالوزن،

عالجهإالبالجراحة
ٖٙ0

.

علىاإلنسانأنٌتخذالوسابلالطبٌعٌةللتقلٌلمنالسمنةوالدهون

،وأالٌلهثخلؾجمالالمظهر،فربماقادهذلكإلىعملٌة،وٌنبؽً

أنٌعلمأنهذهالعملٌاتقدٌترتبعلٌهامضاعفاتخطرة،وقدتؤتً

مقصودفاعلها،فٌزٌدترهلالجلدفًالمواضعالتًشفطمنهابخالؾ

الدهون،مماٌحوجهإلىعملٌةجراحٌة،المرأةالتذهبإلجراءتلك

العملٌةعندطبٌبرجلإالإذاكانتمضطرةإلجراءتلكالعملٌةولم

،وهوماالٌتوفرفًحالتك تجدإالطبٌباًرجالً
ٖٙ8
وبناءعلٌهفإن،

ةسحبالدهونمنالجسمبقصدالتداويوالعالججابزةمالمتإدعلمٌ

فإنسحبالدهونبقصدتخفٌؾالوزنوتعدٌلقوام،إلىضررأكبر

الجسمفٌجوزبشرطٌن
ٖٙ9
:

أنتتعٌنعملٌةسحبالدهونبحٌثالتوجدوسٌلةأخرىتقوم-ٔ

مقامها.

أنالٌترتبعلٌهاضررأكبر.-ٕ
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 ثانٌاً _ عملٌة شد البطن : 

ٌحدثتهدلالبطنعادةبعدالحملالمتكرر،أومعتقدمالعمر،

أوفًحاالتإنقاصالوزنبشكلكبٌر،والٌمكنللشفطأوالرٌاضة

إنتعٌدللجلدالمتمدد،والمتهدلحالتهالطبٌعٌة.

لتهدلبسٌطإالوٌمكنعملعملٌةشدكاملالبطن،وأحٌاناًٌكونا

أنهٌحتاجإلىعملٌةشدمختصرة،حٌثتكونالعملٌةبالمنطقةالتً

تحتالسرة،وتسمىفًهذهالحالةعملٌةالمختصر
ٖ0ٓ
.

( البطن شد جراحة الجراحاتAbdominoplastyُتعد من )

للجسم، العام المظهر وتحسٌن القوام تعدٌل تهدؾإلى التً الشهٌرة

ء؛َلناَلسبابالداعٌةإلجرابهاعندالنساءأكثرمنخاصةعندالنسا

الرجال.

وتبرزالحاجةإلىهذهالجراحةفًحالةظهوربروزالبطنوتدلٌّه

قد التً المتكررة، والوالدات الحمل حاالت وفً الوزن، زٌادة عند

ٌترتَّبعلٌهاتراكمالدهونحولمنطقةالبطنوالخاصرةباإلضافةإلى

ٌُعرؾبالفتاقضعؾعض  عنهما التالبطنوتباعدها،وقدٌنشؤ
ٖ0ٔ

،

عند البطنخاصة ٌُصابالشخصبالحرجاالجتماعًبسبببروز و

ترّهل ٌسّببه عما فضالً ٌّقة، أوارتداءالمالبسالض الرٌاضة ممارسة
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البطنمنصعوباتفًالمشًوالجلوسوالوقوؾباعتدال،كماأنهقد

ٌّجالجلدٌسبِّبالرطوبةالدابمة فًالمنطقةالتناسلٌة،فٌنشؤعنذلكته

والتهابهوإصابتهباَلمراض.

الدهون كمٌة حسب الظاهرة هذه لعالج المّتبع وٌختلؾاإلجراء

المتراكمةودرجةترّهلجدارالبطنوتهّدله،أحٌاناًٌكونالتهدلبسٌط

إالأنهٌحتاجإلىعملٌةشدمختصرة
ٖ0ٕ

رةٌكتفً،ففًالحاالتالٌسٌ

بعملٌة ٌقوم المتوّسطة الحاالت وفً الدهون، شفط بإجراء الطبٌب

فٌجبإجراء فًالحاالتالشدٌدة أما ل، المترهِّ الجلد الشفطمعإزالة

 للبطن كاملة شد عملٌة الجلد، استبصال مع الدهون شفط فٌها ٌتم

لوشدعضالتالبطنلتقوٌتهوالحّدمنبروزه. المترهِّ

مشكلةوتنا من ٌعانون ممن والنساء الرجال الجراحة هذه سب

لأنُتسبق ٌُفضَّ ٌّدة،و بروزالبطن)الكرش(وٌتمّتعونبصّحةعامةج

للحصول الرٌاضٌة والتمارٌن الؽذابٌة الحمٌة ٌشمل ببرنامج العملٌة

الدم سكر ارتفاع من ٌعانون الذٌن المرضى أما أفضل، نتابج على

ضبطهقبلإجراءالعملٌة.فٌجبالسٌطرةعلٌهو

منطقة عند السفلٌة الجلد إجراءشقجراحًمخفًفًثنٌة وٌتم

ُتزال حٌث البطن، حالة باختالؾ الشق طول وٌختلؾ العانة، شعر

ٌُشدماتبقىمن ٌُْستؤصلالجلدالزابدو كمٌةمنالدهونالمترّهلة،ثم
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 البطن عضالتجدار تدعٌم وٌتم أسفل، إلى تباعدهاالجلد حالة فً

بإحداث الجراح وٌقوم وجوده، حالة فً الفتق ح ٌُصحَّ  كما وضعفها،

بعد سٌتؽٌر مكانها َلن للسّرة؛ المشدود البطن جلد فً جدٌدة فتحة

أفضل، نتابج إلعطاء الدهون شفط البطن شد مع ٌترافق وقد الشد،

عند المعدة كتصؽٌر البطن شد أثناء أخرى عملٌات إجراء وٌمكن

ا الوزن فً المفرطة لزٌادة ٌّدة، ج العامة المرٌض حالة كانت إذا

وُتجرىالعملٌةتحتالتخدٌرالكامل،وتستؽرقعادةثالث،ومستقرة

ساعاتإلىخمس.

ٌِّقفً وتجدراإلشارةإلىأنهذهالعملٌةقدُتجرىعلىنطاقض

إال رة، والمإخَّ والفخذٌن كالذراعٌن الجسم من أخرى أنمواضع

هة تكونمشوِّ وقد ظاهرة، كبٌرة المواضع فًهذه الندباتالتًتنشؤ

لالجلد. للجسمأكثرمنترهِّ

 آراء الفقهاء فً هذه المسألة :    

منها، والؽرض إلجرابها حاالت البطن شد ُتجرىلعملٌة أن

ٌّجالجلدوإصابته العملٌةعالجاًَلمراضواقعةأومتوقَّعةكالفتاقوته

بسبب البطن فً معهود ؼٌر ل حدثترهُّ إذا أو ببعضاَلمراض،

مظهر فً المرأة( أو الشخص)الرجل ٌظهر بحٌث مرضونحوه،

ه. مشوَّ
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ٌقولبعضالفقهاءالمعاصرٌنبؤنهٌجوزإجراءشفطالدهونوشد

البطنإذاكانفًبقابهاضررأوترهلؼٌرمعهودالٌمكنعالجهإال

وذلكفًحالةالترهلالمعتادالناشاعنزٌادةالوزنأوبالجراحة،

تكرارالحملوالوالدة
ٖ0ٖ

،فإنبعضالجراحاتالتجمٌلٌةمثلشدِجْلدة

لةوالعضالتالضعٌفةفًالبطنالتًمنشؤنهاأنتسبِّب البطنالمترهِّ

فتقاًفًالعضالتالباطنٌة،الحرجفًعالجهاباَلدوٌةالشرعٌة،أو

نجاحاَلدوٌة ظنه على ٌؽلب الذي المختص الطبٌب من المباحة

اَلمراض عالج جواز على الدالة الشرعٌة اَلدلة لعموم العملٌة؛

المحرمة اَلدوٌة وأما المباحة، اَلدوٌة أو الشرعٌة باَلدوٌة واَلدواء

كالخمرونحوهافالٌجوزالعالجبها.

و عدٌدة أدلة ولها بعضالفقهاء، حددها هناكقواعد الكتابمن

)) ٌزال ))الضرر وقاعدة ، )) الحرج ))رفع قاعدة : والسنة
ٖ0ٗ


علىالضررالحسً،بلٌشمل والضررالمطلوبإزالتهلٌسقاصراً

بسببترهلالبطن الجسم ه وتشوُّ الضررالنفسًأٌضاً، قد، أنه كما

ق الحسًفإنه وهذاٌسببالضرر النفسًكذلك، ٌإديإلىالضرر د

غإلزالةهذاالتشوهوتجمٌلالجسمبؤيوسٌلةجابزة،وٌإكدذلك مسوِّ
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أَْسَعد بن َعْرَفَجة حدٌث فً جاء ما
ٖ0٘

قال: _ عنه هللا رضً _

الكنْتأَقطع)) فاالفًٌوم ٌّة، منتخذتبفًالجاهل فؤْنَتنورِأَْنفاً ق،

فؤَ ، ًَّ أَنًرسولهللا_مرَعل _أن وسلم منتخذصلىهللاعلٌه أَْنفاً

ب((ذه
ٖ0ٙ

.

حٌثأقرالفقهاءبجوازإجراءجراحةشدالبطنبشروط
ٖ00
:

أ_أنٌكونإجراءالجراحةفًهذهالحالةمنقبٌلالعالجوإزالة

فهًتندرجفً ولذا خلقهللا؛ وتؽٌٌر الحسن زٌادة الَلجل التشوٌه

لتداويوأدلةمشروعٌةالجراحةالطبٌة،فالعالجعمومأدلةمشروعٌةا

كماٌكونبالعقاقٌرواَلدوٌةوالرٌاضةوالحمٌةٌكونكذلكبالجراحة.

تباعدعضالت عنه ٌنشؤ الدهونقد البطنوتراكم ب_أنتدلًّ

وهًمإلمةومشوهة، الفتاق، ٌإديإلىظاهرة مما البطنوضعفها،
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صفًعالجهابؤيوقدٌترتَّبعلىتركهاضرر بالجسم،وهذهمرخِّ

والحاجةداعٌة الظاهرة، البطنعالجلهذه نافعة،وجراحةشد وسٌلة

الشرع جاء وقد وخوؾضرر، آالم من بقابها ٌترتَّبعلى لما إلٌها

بإزالةالضررودفعهقبلوقوعه.

مظهر فً وعٌباً تشّوهاً ٌُعد  المعهود ؼٌر البطن ل ترهُّ أن _ ج

إلزالةالجسم والجراحة لصاحبه، المعنوي الضرر فً ٌتسبب وقد ،

العٌوبوتصحٌحالتشّوهاتؼٌرالمعهودةجابزة،ولٌسذلكمنقبٌل

ؼٌر الِخلقة وإعادة الضرر إزالة المراد إذ تعالى، هللا خلق تؽٌٌر

المعهودةإلىطبٌعتهاالتؽٌٌرها.

مٌة للتجمٌل المطلب الرابع: الضوابط العامة فً الشرٌعة اإلسال

 .بواسطة الجراحة 

 أوالً : األحكام الشرعٌة العامة.    

فإذاوضعتهذهالضوابطموضعالتنفٌذخلتكلالجراحاتمثل

زرعالشعروإزالةالتجاعٌدمناالعتراضات.

فإنمجلسمجمعالفقهاإلسالمًالدولً،المنعقدفًدورتهالثامنة

عشرةقدوضعضوابطوشروطإلجراءالعملٌاتالجراحٌةالتجمٌلٌة

وتكلمعنالحكمالشرعًفًذلكوإلٌكبٌانه
ٖ08
:

ٌجوزشرعاًإجراءالجراحةالتجمٌلٌةالضرورٌةوالحاجٌةالتً-ٔ

ٌقصدمنها:
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التًخلقاإلنسانعلٌها،إعاد-أ إلىالحالة الجسم شكلأعضاء ة

لقولهسبحانه:}لقدخلقنااإلنسانفًأحسنتقوٌم{
ٖ09
.

إعادةالوظٌفةالمعهودةَلعضاءالجسم.-ب

)اَلرنبٌة(،-ج المشقوقة الشفة مثل: الخلقٌة العٌوب إصالح

 من والزابد والوحمات، الشدٌد اَلنؾ واَلسنان،واعوجاج اَلصابع

والتصاقاَلصابعإذاأدىوجودهاإلىأذىماديأومعنويمإثر.

إصالحالعٌوبالطاربة)المكتسبة(منآثارالحروقوالحوادث-د

تشكٌلالثدي مثل:زراعةالجلدوترقٌعه،وإعادة واَلمراضوؼٌرها

الصؽربحٌثكلٌاًحالةاستبصاله،أوجزبٌاًإذاكانحجمهمنالكبرأو

خاصة سقوطه حالة فً الشعر وزراعة مرضٌة، حالة إلى ٌإدي

للمرأة.

إزالةدمامةتسببللشخصأذىنفسٌاًأوعضوٌاً.-هـ

فً-ٕ تدخل ال التً التحسٌنٌة التجمٌل جراحة إجراء ٌجوز ال

للهوى تبعاً السوٌة اإلنسان خلقة تؽٌٌر منها وٌقصد الطبً، العالج

للظهوروالرؼب الوجه شكل تؽٌٌر عملٌات مثل لآلخرٌن، بالتقلٌد ات

بمظهرمعٌن،أوبقصدالتدلٌسوتضلٌلالعدالة،وتؽٌٌرشكلاَلنؾ،

وتكبٌرأوتصؽٌرالشفاه،وتؽٌٌرشكلالعٌنٌن،وتكبٌرالوجنات.

ٌجوزتقلٌلالوزن)التخفٌؾ(بالوسابلالعلمٌةالمعتمدة،ومنها-ٖ

تكنالجراحة)شف كانالوزنٌشكلحالةمرضٌة،ولم إذا طالدهون(

هناكوسٌلةؼٌرالجراحةبشرطأمنالضرر.
                                                           

 ٗسورةالعلق،اآلٌة:09ٖ



ٔٗٗ 
 

حالة-ٗ تكن لم ما الحقن أو بالجراحة التجاعٌد إزالة ٌجوز ال

مرضٌة،شرٌطةأمنالضرر.

فًأعماله-٘ الشرعٌة بالقواعد علىالطبٌبالمختصأنٌلتزم

طالبًجراحةالتجمٌل،فالدٌنالنصٌحة.الطبٌة،وأنٌنصحل

  .ثانٌاً : الضوابط العامة لعملٌات التجمٌل    

الباب هذا فً وردت التً الشرعٌة لألدلة استقرابنا خالل من

والتًتتعلقبقضاٌاالتجمٌل،ٌتضحلناأنهناكضوابطعامةوهامة

بطهًٌجبالتزامهافًكلالعملٌاتالتجمٌلٌةوهذهالضوا
ٖ8ٓ
:

 .أوالً : انتفاء القصد لتؽٌٌر ما خلق هللا بال ضرورة     

وذلكبدلٌلقولهتعالىحكاٌةعنإبلٌساللعٌن:}لعنههللاوقال

َلتخذنمنعبادكنصٌباًمفروضاً*وَلضلنهموَلمنٌنهموَلمرنهم

فلٌؽٌرنخلقهللاومنٌتخذ الشٌطانفلٌبتكنءاذاناَلنعاموَلمرنهم

مبٌناً{ خسرخسراناً مندونهللافقد ولٌا
ٖ8ٔ

سٌاقالذم ، ،بٌنتاآلٌة

المحرموبٌانالمحرماتالتًسولالشٌطانفعلهاللعصاةمنبنًآدم

وفٌهاتؽٌٌرخلقهللا.

وجاءتأحادٌثالرسول_صلىهللاعلٌهوسلم_تحددمفهومهذا

فعنابنمسعود_ لعنالتؽٌٌرالمنهىعنه أنه رضًهللاعنه_))

الواشمةوالمستوشمةوالنامصةوالمتنمصةوالمتفلجات،قال:للحسن
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المتؽٌراتخلقهللا((
ٖ8ٕ
،فربطتؽٌٌرخلقهللاهناطلباًللحسن،قال

اإلمامالنووي:))المتفلجاتللحسن((،فمعناهٌفعلنذلكطلباًللحسن

المفعوللطلبالحسن،أمالواحتاجت،وفٌهإشارةإلىأنالحرامهو

إلٌهلعالجأوعٌبفًالسنونحوهفالبؤسوهللاأعلم.

 .ثانٌاً : انتفاء قصد الؽش والتدلٌس والخداع     

وهذاٌإخذمنحدٌثأسماءبنتأبًبكر_رضًهللاعنهما_

قالتجاءتامرأةإلىالنبً_صلىهللاعلٌهوسلم_فقالت:ٌارسول

هللاإنلًابنةعروساًأصابتهاحصبةفتمرقشعرهاأفاصله؟فقال:

))لعنهللاالواصلةوالمستوصلة((
ٖ8ٖ
قالالنووي:))أنالوصلو،

اءكانلمعذورأوعروسأوؼٌرها((.حرامسو

وقالالخطابً:))إنماوردالوعٌدالشدٌدفًهذهاَلشٌاءلمافٌها

منالؽشوالخداع استجازة، لكانوسٌلة منها ولورخصفًشًء

ؼٌرهامنأنواعالؽش((.

كالمرٌض والحاجة الضرورة تراعً عادة الشرٌعة أن والحال

فلما أنالنهًوؼٌره برؼمالحاجةوالضرورةعلمنا وردالتشدٌدهنا

بحالها الذيالٌعلم كانَلجلالتدلٌسفهًكانتستزؾإلىزوجها

َلنهتدلٌسومثلهنهٌهعن،فمنعالنبًصلىهللاعلٌهوسلمالوصل

وإزالة الوجه شد عملٌات هذا عصرنا فً له وٌمثل بالسواد الصبػ

افٌهامنالتدلٌس.التجاعٌدفهًحراملم

                                                           
 (.ٕٕ٘ٔ(،باباللباسوالزٌنة،حدٌثرقم)08ٙٔ/ٖصحٌحمسلم)8ٕٖ
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 .ثالثاً : انتفاء قصد تشبه أحد الجنسٌن باآلخر     

هو للمرأة التجمٌلٌة الجراحة إجراء الؽرضمن ٌكون بحٌثال

التشبهبالرجل،أوٌكونؼرضالرجالإجراءجراحتهتشبهاًبالنساء

ق الرجالا، من المتشبهٌن هللا لعن (( :_ وسلم علٌه هللا _صلى ل

)) بالرجال النساء والمتشبهات بالنساء
ٖ8ٗ

لعن نصالحدٌثواضح ،

.منٌفعلذلك

 .رابعاً : انتفاء قصد التشبه بؽٌر المسلمٌن     

بعض ٌحاول بالمؽنًاَلمرٌكًالمعروؾبالشبابكما التشبه

أوبعضبناتنابالمؽنٌةالمعروفةب)مادونا(.،)ماٌكلجاكسون(

 .: إصالح العٌوب الخلقٌة خامساً     

على ٌإثر خلقً عٌب إصالح الجراحة الؽرضمن ٌكون أن

صاحبهتؤثٌراًسلبٌاًكحدوثمرضنفسًأوبدنً.

 سادساً : تؽلٌب المصلحة وأمن الضرر .     

ٌشترطكثٌرمنالعلماءعندإجراءالعملٌاتالتجمٌلٌةالضرورٌة

تلكالعملٌةوأنتإديإلىمضاعفاتٌإثرإلىأنٌؽلبالظنبنجاح

علىالجسمفتسببفًفقدانمنفعةعضوأواتالفه.

 .سابعاً : عدم استخدام النجاسات والمحرمات فً الجراحة     

منإبطالبعض فٌها ولما للنجاسة المحرمة العامة وذلكلألدلة

 وؼٌرها والطواؾ كالصالة العبادات العلماء، منع فقد ذلك وَلجل

الجسد بؤصل ٌلحق منها كان ما سواء الزٌنة َلجل النجاسة استخدام
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 وؼٌرها والجلد كالعظم له، مباٌناً الجسد ظاهر فً كان ما أو

قالالدكتور/،فهذهكلهاتمنعإنكانتنجسة،كاَلصباغوالمساحٌق

نقلالجلدمنالحٌوان أما الهاشمً: السٌد اعتبرهأحمد كالعجلمثالً

 أؼلبالعلماءحرام ما، (( :_ وسلم لقولالرسول_صلىهللاعلٌه

المٌتوهو فًحكم ٌقطعمنالبهٌمةوهًحٌةفهومٌت،واعتبره

نجسوالتصحالصالةبه((
ٖ8٘

.

ٌجوز طاهر فهو شرعٌة الحٌوانمذكىذكاة إنكانهذا وأما

كانصالحاًلذلك.استعمالهواالستفادةبهإن
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 . الفصل الثالث : منهجٌة البحث

 مدخل البحث ومنهجه : -أ

 المٌدانً الوصفً دراسةالمنهج على ٌعتمد الذي المنهج ذلك

الموجودوٌنقسمالمنهجواقعالمٌدانالتًتصؾالماضًأوالالظاهرة

 مناهج أو توثٌقٌة مناهج هما قسمٌن إحداثالوصفً فً التحقٌق

الماضًومناهجوصؾالوقتالحاضر
ٖ8ٙ

بؤخذالمعلوماتعنطرٌق

او الطبٌعً الواقع فً المالحظات أخذ او التصوٌر أو التسجٌل

الفعلً
ٖ80

ا وذلكالمٌدانًالوصفًالمنهجعلىالباحثةتعتمدوقد

آراء عرض خالل من ذلك وٌتم الدراسة لهذه ومالبمته لمناسبته

 إلٌها سوؾاتطرق التً المستجدة المسابل فً أقوالالمدرسٌن ومن

 بالضوابطالفقهاء فٌها الداللة ووجه اَلدلة خالل من واَلحكام،

.الشرعٌةفٌها

مصادر البٌانات : -ب

تمثلعملٌةجمعالبٌاناتوالحصولعلىالمعلوماتمحورالبحث

العلمًوأساسه،َلنهبدونالحصولعلىالبٌاناتوالمعلوماتالٌمكن

جمٌع فإن لذا ؛ اَلخرى وخطواته العلمً البحث إجراءات تتم أن

البٌاناتالبدلهامنأدواتمحددةتختلؾمناهجالبحثالتًاعتمدتها

والب الباحثة بحتها اختارتفًطرٌقة والثانوٌةاحثة اَلولٌة المصادر

وهًكاالتً:_
                                                           

ٖ8ٙ
 .ٗٙ،ٖٙصٌنً،سعٌداسماعٌلقواعدأساسٌةفًالبحثالعلمً:ص
ٖ80
.ٖٔٔمنذرالضامن،اساسٌاتالبحثالعلمً:ص
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: الرئٌسٌة البٌانات مصادر - أ    

 أكثرمنالمصادرالثانوٌةالمصادرتعد بالؽة ذاتأهمٌة اَلولٌة

العٌان والشهود والسجالت اَلصلٌة التقارٌر على تحتوي َلنها
ٖ88


المرأةبزٌنةالمتعلقالبحثموضوعفًالباحثةعلٌهاتعتمدالتًو

وهًالتًتحتويعلىبٌاناتمنالواقع،حٌثقامتالمرأةوتجمٌل

فًجامعةجمعآراءمدرسٌنالعلومالدٌنٌةبالشخصٌةبالمقابلةالباحثة

آراءجمعبالهاتفٌةبالمقابلةوموالنامالكإبراهٌماإلسالمٌةالحكومٌة

ب المدرسٌن بلٌبٌا اَلسمرٌة الجامعة عددهم كان ٖٔوقد منمدرساً

العلومالدٌنٌةخاصةمدرسٌنأصولالفقهوالتفسٌروالحدٌثوالشرٌعة

وأصولالدٌن.

 :  الثانوٌة البٌانات مصادر - ب   

قبلوهً من تؤتً ولم اَلولٌة البٌانات بتفسٌرات الباحث تزود

 فهً اَلفراد ٌمارسها شخصٌة الخاصةالمنشورات،تشملخبرات

الكرٌم للقرآن التفسٌر وكتب الفقهٌة والكتب بالموضوع تتعلق التً

أتاحتهاالتًاإللكترونٌةوالمصادروالمجالتوالتقارٌرالفتاوىوكتب

اإلنترنٌت)اإللكترونٌةبالشبكةالباحثكاستعانةاتالمعلومتكنولوجٌا

 الحدٌثةالوسابلوكافة(
ٖ89

فهمالىالوصولفًالباحثبهاستعٌنٌ

.البحثمنالمختلفةالجوانبوتوضٌح
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 .ٓٙٔمنذرالضامن،اساسٌاتالبحثالعلمً:ص
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 مصدرالسابق.نفسال
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 جمع البٌانات :  أدوات –ج 

جزٌباتبدراسةالمستفٌضةالقراءةعلىالباحثةاعتمدتحٌث     

كتببدراسةالباحثةقامتحٌثبدراستهاقامتالتًالموضوع

الماجستٌررسابلمنالسابقةوالدراساتوالبحوثوالمراجعالمصادر

هووماالموضوععنبٌاناتقاعدةٌكونخاللهاومن،والدكتوراه

اَلدلةجمعطرٌقةعلىالباحثةاعتمدتوكماالدراسة،منالمستهدؾ

المتعلقةالحدٌثةالمستجداتهذهفًالمدرسٌنوآراءالشرعٌة

الباحثةخاصةبصفةالمرأةتخصوالتًبالموضوع تقوم حٌث

مجموعة أو آخر وشخص الباحث بٌن تتم عملٌة وهً بالمقابلة

علىتلك إجاباتهم تسجٌل وٌتم ، أسبلة تطرحمنخاللها أشخاص،

اَلسبلةالمطروحة
ٖ9ٓ

،والمقابلةنوعٌنوهً:

وفٌهاٌقومالباحثبإعداداستمارةعلىشكلالمؽلقة :أ_ المقابلة      

مع شخصٌة مقابلة إجراء أي ) البحث )استمارة ب ٌسمى استبٌان

باإلجابة وٌقومون محددة أسبلة استمارة فٌها إلٌهم ٌوجه المسإولٌن

علٌها.

الباحثب_ المقابلة المفتوحة :     فٌها ٌوجه التً المقابلة وهً

 مباشرة التًاسبلته البٌانات ملء بنفسه وٌتولى ، المسإولٌن إلى

من المبحوث به ٌدلً ما واقع من أي اجاباتهم من علٌها ٌتحصل

إجاباتعلىاَلسبلة.
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بالمقابلةوقداستخدمتالباحثةالمقابلةالمفتوحةفًجمعهاللبٌانات

 مالكالشخصٌة موالنا بجامعة الدٌنٌة العلوم مدرسٌن آراء وتسجٌل

 إبراهٌم الحكومٌة الجامعةواإلسالمٌة بمدرسٌن الهاتفٌة بالمقابلة

اَلسمرٌةبلٌبٌا.

 اسلوب تحلٌل البٌانات : -د  

التحلٌلهوجزءأساسًفًجمٌعالدراساتالعلمٌةوٌكونبحصر

جمٌعجزبٌاتالمادةالعلمٌةالمطلوبةللدراسةوتصنٌؾالجزبٌاتإلى

الدرا طبٌعة حسب بترتٌبأصناؾ أهدافها أو الربٌسً وهدفها سة

وتنظٌمهذهاَلصناؾبحٌثتإديإلىاتجاهمحددأواتجاهاتمحددة

خاصة دالالت ذات
ٖ9ٔ
 وقد الوصفً، المنهج على الباحثة اعتمدت

التحلٌلًوفٌهتكونمناقشةبطرٌقةمنطقٌةرابطًةبٌناَلدلةالمرتبطة

بمحورالدراسةوبٌنمضمونالموضوعالذياختارتهالباحثةلإلجابة

فً وتنسٌقها معتحلٌلها المطروحةفًالبحثوعرضها علىاَلسبلة

ج مدرسٌن مع المقابلة طرٌقة موضوعها مالك موالنا إبراهٌمامعة

عددهم وكان الدٌنٌة العلوم فً المتخصصون الحكومٌة اإلسالمٌة

منٙ المقترحة اَلسبلة على واإلجابة آرابهم إلى لالستماع مدرسٌن

والمقابلة ،)) المرأة وتجمٌل زٌنة (( فً المستجدات حول الباحثة

وكانعددهم بلٌبٌا اَلسمرٌة بمدرسٌنالجامعة مدرسٌنمن0الهاتفٌة

فً المرأة )فقه موضوع ضمن المستجدات هذه فً هم آراء خالل
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إبراهٌمجامعةموالنامالكبمدرسٌنالالمستجداتالعصرٌةعندبعض

ومناقشتهااإلسالمٌةوالجامعةاَلسمرٌةبلٌبٌا)زٌنةوتجمٌلالمرأة((

.ةمعآراءأقوالالفقهاءخاصةفقهاءالمذاهبالمالكٌةوالشافعٌ

 تحلٌل البٌانات : 

 تجمٌع المعلومات من مصادرها الرئٌسٌة . -أ

وعرضها ، اَلصلٌة ومراجعها مصادرها من المعلومات تجمٌع

عرضاًمناسباًفًكلفقرةمنفقراتالبحث،معتمدًةفًذلكعلىكل

سابر من بذلك صله له ما وعلى الرسالة موضوع حول كتب ما

المراجع.

 تفرٌػ المعلومات وتصنٌفها بحسب النوعٌة . -ب

الحدٌث بٌانصحة مع إلىمصادرها اَلحادٌثوإحالتها بتخرٌج

وضعفه،إالإذاكانالحدٌثفًالصحٌحٌنأوأحدهمافؤكتفًبذكره

من كلمة أي توضٌح ، الهامش فً الؽرٌبة اَللفاظ بشرح منهما،

منالكلماتالتًتحتاجإلىشرحبالرجوعإ لىالمراجعذاتالصلة

قوامٌسومعاجموكتبالتفسٌر.

 تبوٌب المعلومات إلى أبواب وفصول ومباحث . -ج    

لقدقسمتالباحثةالبحثإلًفصولومباحثوقسمتالمباحثإلى

عدةمطالبحسبنوعالمبحث.
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 تحلٌل المعلومات واإلجابة عن أسئلة البحث . -د   

الباحث تقوم منسوؾ اَلسبلة عن واإلجابة المعلومات بتحلٌل ة

خاللالمقابلةواإلجابةعلىاالسبلةفًاَلحكامالشرعٌةالتًتخص

زٌنةوتجمٌلالمرأةسوؾتقومبمقابلةشخصٌةلبعضمدرسٌنالعلوم

ومقابلة ، الحكومٌة اإلسالمٌة إبراهٌم مالك موالنا جامعة من الدٌنٌة

ببعضمدرسٌنالجا عناَلسبلةهاتفٌة لإلجابة ، بلٌبٌا اَلسمرٌة معة

 منهم المعلومات وجمع وأقوالراءآالمناقشةطرٌقعنوتحلٌلها

والجامعةالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكموالنابجامعةالمدرسٌن

زٌنةتخصالتًالشرعٌةاَلحكامفًالفقهاءوأقوالبلٌبٌااَلسمرٌة

.،والجراحةالتجمٌلٌةالتحسٌنٌةالمرأةوتجمٌل

 الخالصة والتوصٌات وعرض النتائج .  -ه   

المستجدات هذه حول المدرسٌن آراء بجمع الباحثة تقوم سوؾ

التًتخصزٌنةوتجمٌلالمرأة التحسٌنٌةالفقهٌة التجمٌلٌة والجراحة

 بالمقابلة التًأجرتها بالمبوالشخصٌة الهاتفٌة رسٌنفًكلتادالمقابلة

الجامعتٌن،أماالنتابجسوؾتقومبعرضماتوصلتإلٌهالباحثةمن

المستجداتالفقهٌةفًزٌنةوتجمٌلآراءوأقوالالمدرسٌنفًخالل

تلجؤ التً المستجدة التحسٌنٌة التجمٌل ٌخصمنجراحة وبما المرأة

خاللماإلٌهاالمرأة،أماالتوصٌاتسوؾتضعالباحثةالتوصٌاتمن

.استنتجتهفًهذاالموضوع
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هٌكل البحث : 

لقدرأتالباحثةأنمتطلباتالدراسةالعلمٌةحسبنوعالبحثأن

تتضمنالهٌكلالبحثًالتالً:

خلفٌةالفصل األول : اإلطار العام:      أو المقدمة على والذيٌشمل

وأهمٌ البحث وأهداؾ البحث وأسبلة البحث ومشكلة البحثالبحث ة

وحدودالبحثومصطلحاتالبحثوأخٌراًالدراساتالسابقة.

والذيٌشملعلىخمسمباحثالفصل الثانً : اإلطار النظري :     

وهً:

المستجدات.المبحث األول :    

مفهومالزٌنةلدىالمرأة.المبحث الثانً :   

إلسالمٌةوقسمتهزٌنةالمرأةعلىضوءالشرٌعةاالمبحث الثالث :    

الشرع نظر فً الزٌنة ضوابط اَلول: والمطلب مطالب أربع إلى

اَللبسة مظاهر بعض و اللباس إلى المرأة حاجة الثانً: والمطلب

لبسالحلًلدىالمرأة مكانة فًالشرعوالمطلبالثالث: وأحكامها

والمطلبالرابع:الضوابطالشرعٌةالعامةفًزٌنةولباسالمرأة.

أربعالمبحث الرابع : إلى وقسمته المرأة بزٌنة المتعلقة اَلحكام

به المتعلقة واَلحكام الشعر زٌنة فً الؽلو اَلول: والمطلب مطالب

والمطلبالثانً:الؽلوفًزٌنةالوجهواَلحكامالمتعلقةبهاوالمطلب
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الرابعالثالث:أحكامزٌنةالتجمٌلالصناعٌةالمتعلقةبالبدنوالمطلب

و الشرع فً وأحكامها بالوجه المتعلقة الصناعٌة التجمٌلٌة الزٌنة

المطلبالخامس:الزٌنةالصناعٌةالمتعلقةبتحسٌنالوجه.

جراحةالتجمٌلالتحسٌنٌةالتًتلجؤإلٌهاالمرأةالمبحث الخامس :    

وقسمتهإلىأربعمطالبالمطلباَلول:جراحةالتجمٌلالتحسٌنٌة

لمطلبالثانً:العملٌاتالجراحٌةالتحسٌنٌةالخاصةبؤعضاءالوجهوا

والمطلبالثالث:العملٌاتالجراحٌةالتحسٌنٌةالخاصةبؤؼضاءالبدن

والمطلبالرابع:الضوابطالعامةفًالشرٌعةاإلسالمٌةللتجمٌل

بواسطةالجراحة.

هجالبحثأووالتًتشملعلىمنالفصل الثالث : منهجٌة البحث :     

الوصفًالمٌدانً المنهج وهو الدراسة فًهذه البحثالمستخدم نوع

الفصلأٌضاًعلىأدواتجمع ومصادرجمعالبٌانات،وٌحتويهذا

البٌاناتثمأسلوبتحلٌلالبٌاناتوأخٌراًهٌكلالبحثلهذهالدراسة.

الفصالفصل الرابع : عرض البٌانات والتحلٌل :     هذا لٌكون

تحلٌلها مع وعرضها البحث فً المطروحة اَلسبلة على لإلجابة

قسمتهذاالفصلإلىمبحثٌن:وتنسٌقهافًموضوعها،

إبراهٌممالكموالناجامعةفًالمدرسٌنآراءالمبحث األول : 

المرأةوتجمٌلزٌنة))فًبلٌبٌااَلسمرٌةوالجامعةالحكومٌةاإلسالمٌة

)).          
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إبراهٌممالكموالناجامعةمدرسٌنآراءالمبحث الثانً :    

))التجمٌلجراحةفًبلٌبٌااَلسمرٌةوالجامعةالحكومٌةاإلسالمٌة

.المرأةإلٌهاتلجؤالتً((التحسٌنٌة

كتبتفًهذاالفصلحولالفصل الخامس : المناقشات :     

المناقشاتوتحلٌلهاالتًاستنتجتهامنآراءوأقوالالمدرسٌنوأقوال

وقسمتهذاالفصلإلىمبحثٌن:الفقهاء

التًالشرعٌةاَلحكامفًالمدرسٌنأقوالمناقشةالمبحث األول :   

وزٌنتهاوحلٌهالباسهاٌخصبما((المرأةوتجمٌلزٌنة))تخص

.المسابلهذهفًالفقهاءوأقوال

التًالشرعٌةاَلحكامفًالمدرسٌنأقوالمناقشة:  الثانً المبحث 

التحسٌنٌة))التجمٌلجراحةتخص النساءبعضإلٌهاتلجؤالتً((

..المسابلهذهفًالفقهاءوأقوال

التًالفصل السادس : الخاتمة والنتائج والتوصٌات :      النتابج

اَلحكام فً المدرسٌن أقوال من البحث من الباحثة إلٌها توصلت

الشرعٌةفًزٌنةوتجمٌلالمرأةوكذلكالتوصٌاتالتًأرادتالباحثة

.بتوجٌههاإلىمنٌهمهماَلمر
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 . الفصل الرابع : عرض البٌانات وتحلٌلها

البحث فً المطروحة اَلسبلة على لإلجابة الفصل هذا ٌكون

تتناولالباحثةدراسة ، فًموضوعها وتنسٌقها معتحلٌلها وعرضها

 مالك موالنا جامعة فً مدرسٌن آراء الحكومٌةإبراهٌم اإلسالمٌة

زٌنة فً العصرٌة الفقهٌة المستجدات فً بلٌبٌا اَلسمرٌة والجامعة

.راحةالتجمٌل)التحسٌنٌة(وجوتجمٌلالمرأة

نبذة عن جامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة الحكومٌة :  

مإسسةهًجماالنالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكموالناجامعة

إندونٌسٌاالشرقٌة،جاوة،جماالنمدٌنةفًتقعالعالًالتعلٌم افتتحت.

التدرٌسٕٗٓٓمٌونٌؤٕفًرسمٌاً هٌبة أعضاء عدد ،

 .مدرسٓٓٗ

الكلٌات :  

_اإلسالمٌةالتربٌةقسم_ والتعلٌمالتربٌةعلومكلٌة)) بكالورٌوس    

العربٌةاللؽةتعلٌمقسم االجتماعٌةالعلومتعلٌمقسم_ إعدادقسم_

_الشخصٌةاَلحوالقسم_الشرٌعةكلٌة_االبتدابٌةالمدارسمعلمً

اللؽةقسم_والثقافةاإلنسانٌةعلومكلٌة_الشرٌعةالتجارةأحكامقسم

قسم_االقتصادكلٌة_وآدابهازٌةٌاإلنجلاللؽةقسم_وآدابهاالعربٌة

_النفسعلمكلٌة_الشرعٌةالبنوكقسم_المحاسبةقسم_اإلدارة

قسم_اَلحٌاءعلمقسم_الرٌاضٌاتقسم_والتكنولوجٌاالعلومكلٌة
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الفٌزٌاء الهندسةقسم_المعلوماتٌةالهندسةقسم_الكٌمٌاءقسم_

.الصٌدلةقسم_المعمارٌة

العربٌةاللؽةتعلٌم)) ماجستٌر     _اإلسالمٌةالتربٌةإدارة_

اإلسالمٌةالدراسات التربٌة_االبتدابٌةالمدراسمعلمًإعداد_

((.اإلسالمًاالقتصاد_الشخصٌةاَلحوال_اإلسالمٌة

دكتوراه      اإلسالمٌةالتربٌةإدارة) التربٌة_العربٌةاللؽةتعلٌم_

((.البٌنٌةالدراساتأساسعلىاإلسالمٌة

 : الجامعة األسمرٌة بلٌبٌا نبذة عن 

لٌبٌافًالوحٌدةالجامعةهًاإلسالمٌةللعلوماَلسمرٌةالجامعة

علًبنمحمدجامعةأؼلقتأنبعدالدٌنًالتعلٌمفًالمتخصصة

مإسساَلسمرالسالمعبدإلىتنتسبالتسمٌةبهذهوهًالسنوسً،

.لٌبٌافًاإلسالمٌةالمراكزأهم

زلٌتن)مدٌنةفًللجامعةالربٌسًالمقرٌقع لٌبٌابؽرب( تم،

99ٖٔسنةرسمٌاإقرارها الحدٌثالنظامًللتعلٌمأبوابهاوفتحتم

والعالًللتعلٌمالعامةالشعبٌةاللجنةوتتبع،م99ٗٔسنة ٌلتحق،

فًاللٌسانسالجامعٌةالشهادةدرجةلتحضٌرالجامعةفًبالدراسة

الشرعٌةالثانوٌةحملةمنالطلبةتخصصمجال اجتماعٌةعلوم)

.سنواتأربعبهاالدراسةومدة،(الشرٌعةشعبة
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العلٌااإلجازةدرجةلتحضٌرالجامعةفًبالدراسةٌلتحقكما

الجامعٌةالشهادةحملةمنالطلبةالتخصصمجالفًالماجستٌر

عربٌةلؽة–قانون–شرٌعة) اللٌسانس درجةالجامعةتمنحكما(

اللؽةهًاَلسمرٌةبالجامعةالتدرٌسلؽة،(الدكتوراه)الدقٌقةاإلجازة

.العربٌة

الجامعة :كلٌات  

_الدٌنأصولكلٌة)):وهًكلٌاتأربعالجامعةكلٌاتعددٌبلػ

اللؽةكلٌة_والخطابةواإلمامةالدعوةكلٌة_والقانونالشرٌعةكلٌة

أخرىمدنفًللكلٌاتفروعوٌوجد((،اإلسالمٌةوالدراساتالعربٌة

البٌضاءاإلسالمٌةالدراساتكلٌة)):وهًلٌبٌامن العلومكلٌة_

 ((.مسالتهالشرعٌةالعلومكلٌة_سبهاالشرعٌة

 :كلٌة العلوم الشرعٌة بسبها

 فًسنة افتتاحها و الكلٌة إلدارة اإلدارٌة اللجنة انشاء /ٕٙقرار

ٔٓ /ٕٓٓ0 ، م التدرٌس هٌبة أعضاء 9٘عدد أولمدرساً

وخطابة_تفسٌر_ واصوله_إمام ))الفقه بها التخصصاتالموجدة

 ))حدٌث_شرٌعة أضٌفتتخصصاتأخرىللكلٌة ثم ، وقانون((

قسماللؽةالعربٌة_االقتصاداإلسالمً_أصولالدٌن((.



ٔٙٓ 
 

إلىمبحثٌنبعرضآراء الفصل هذا فًتقسٌم قامتالباحثة لقد

بالمقابلة ، الدٌنٌة العلوم لبعضمدرسٌن الجامعتٌن كلتا فً مدرسٌن

.رسٌنللمدوبالمقابلةالهاتفٌةالشخصٌة

 المبحث األول :

آراءالمدرسٌنفًجامعةموالنامالكإبراهٌماإلسالمٌةالحكومٌة    

((.زٌنةوتجمٌلالمرأة))والجامعةاَلسمرٌةبلٌبٌافً

_ آراء المدرسٌن بجامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة 1  

 الزٌنة فً الشرع. حكم الحكومٌة فً 

لقدأباحهللاتعالىالزٌنةوهًمستحبة،وأذنللمرأةأنتتزٌن

أن ولها وطٌب، لباسوحلً من ، الزٌنة أنواع بجمٌع وتتجمل

لهذه استعمالها وٌكون ، المباحة الزٌنة هذه من تشاء ما تستعمل

الزٌنةلزوجهاومحارمهاداخلبٌتها،وكماأنالشرعحلللهاهذه

زٌنة،كذلكهناكأنواعمنالزٌنةمحرمةالٌجوزاَلشٌاءمنال

الوصل مثل ، بٌتها خارج أو بٌتها فً سواء تستعملها أن للمرأة

تشوٌه فٌها اَلشٌاء هذه َلن ، اَلسنان وتفلٌج والوشم والنمص

فطريفًخلقهللا.

عباس د. ، ٌقول ، الشرع فً ومباحة مستحبة الزٌنة أن بما

عرفان
ٖ9ٕ

بالنسبةلتحدٌدالزٌنة:بؤنال زٌنةالمباحوالؽٌرمباحأما

                                                           
ٖ9ٕ
 م.ٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕمقابلة:معالدكتور/عباسعرفان،بتارٌخ:
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لٌسلهاتحدٌدمعٌن،ٌقول:د.علىحمدان
ٖ9ٖ
:فإنالزٌنةلها

الباطنٌة)نوعٌنجسمٌة وهًالتًتخصالزوجفقطوالٌجوز(

لهاأنتظهرهالؽٌره،والزٌنةالشرعٌةأيالزٌنةالظاهرٌةوهً

زمننا فً خصوصاً ، الناس فًلجمٌع المرأة تستعمل الحاضر

توتكحمٌدة د. قالت: كما ، اَلسواقبعضأنواعالزٌنة
ٖ9ٗ

بؤن :

الزٌنةفًالشرعأنتجعلالمرأةكٌؾتحبوجههاوتحسنهبشرط

التحسٌنٌكون وهذا التحسٌنٌإديإلىالضرر، أنالٌكونهذا

عندالزوجومحارمها.

التكونأمامالناس،وكماهومعروؾفًالعرؾبؤنالزٌنة

،بماأنهاوإنالزٌنةفًنظرهملٌسلهامعاٌٌرخاصةفًالشرع

معروفةالزٌنةهًلكمالوجمالالمرأة،الباطنًوأٌضاًالظاهري،

بؤنتكونفًحدودهاالشرعًوأنتكونساتراًللعورةوكماٌقول:

:وأنال ،د.سواندي ٌكونفٌهاد.سواندي،ود.نصرهللالهذا

إسراؾأوتبذٌرأوتبرج،كماهومعروؾأنالزٌنةتختلؾمن

بلدعنبلدآخرعلىحسبالعرؾلكنالٌخرجعنحدودالشرع

،قال:د.نصرهللا:بؤنكلبدنالمرأةعورةإالوجههاوكفٌها،

وأنٌكونلباسهاساترالجسمهانفهمذلكمنخاللاآلٌةالتًاستدل

َماَظَهَرِمْنَها{بها،ف إاِلَّ ٌُْبِدٌَنِزٌَنَتُهنَّ ًقولهتعالى:}َواَل
ٖ9٘
.

                                                           
ٖ9ٖ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕعلىحمدان،بتارٌخ:/الدكتورمع:مقابلة
ٖ9ٗ
م.ٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔتوتكحمٌدة،بتارٌخ:/ةالدكتورمع:مقابلة
ٖ9٘
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
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الزٌنة فً حكم آراء المدرسٌن بالجامعة األسمرٌة بلٌبٌا فً 

 .الشرع

لِِعَباِدِه{ أَْخَرَج الَِّتً ِ هللاَّ ِزٌَنَة َم َحرَّ َمْن قُْل { : تعالى قال
ٖ9ٙ

،

عبدالقادراستدلبهذهاآلٌةكلمن،د.حسٌن
ٖ90

،وأ.علىأحمد
ٖ98


:بؤنالزٌنةالظاهرٌةفًالشرعهًكلماأباحههللالإلنسانمن

إبراهٌم صالح أ. : وقال لباس
ٖ99

أي اللباس فً تشمل بؤن :

: بقولهللاتعالى الشرعواستدل }الجلبابالشرعًالذيفرضه

قُْلَِلَْزَواِجَكَوَبَناِتكَ ًُّ ِب َهاالنَّ ٌُّ اأَ ٌَ}
ٗٓٓ

،وتشملالطٌبوالمساحٌق،

المهديعبدالسالم ٌقول:أ.
ٗٓٔ
التبرج :هًالتًتكونخالٌةمن

 نهى الذي واإلسراؾ حسنعنهواإلؼراء آمنة أ. : تقول ،
ٕٗٓ
:

وإنكثٌر الظاهرٌةوالباطنٌة، الزٌنةهًالنفسوالخلقوالنظافة

اَبِنً ٌَ  { : تعالى قوله فً الزٌنة على الدالة اآلٌات ُخُذوامن آَدَم

{ِزٌَنَتُكْم.....
ٖٗٓ

.





                                                           
ٖ9ٙ
 .ٕٖسورةاَلعراؾ،اآلٌة:
ٖ90
 .مٕٙٔٓ_ٔ_ٗٔ:بتارٌخ،السنوسًعبدالقادرحسٌن/الدكتورمع:مقابلة
ٖ98
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخعلىأحمد،/اَلستاذمع:مقابلة
ٖ99
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔمقابلة:معاَلستاذ/صالحإبراهٌم،بتارٌخ:
ٗٓٓ
 .9٘سورةاَلحزاب،اآلٌة:
ٗٓٔ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخالمهديعبدالسالم،/اَلستاذمع:مقابلة
ٕٗٓ
 م.ٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔمقابلة:معاَلستاذة/آمنةحسن،بتارٌخ:
ٖٗٓ
 .ٖٔسورةاَلعراؾ،اآلٌة:



ٖٔٙ 
 

_ آراء المدرسٌن بجامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة الحكومٌة 0  

لبس الحلً للمرأة فً الشرع .حكم فً 

أو ،سواءصؽٌرة الحلًٌعتبرمنمظاهرالزٌنةلدىالمرأة

الشرعفًلبس كبٌرة،متزوجةأوؼٌرمتزوجة،ولقدأجازلها

الحلًوتتزٌنبهماتشاءمنها،بشرطأنتكونفًحدودالشرع

بدونإسراؾأوتبذٌر،وؼٌرمفتنةللرجال.

فًالشرعجابزالمدرسٌنعلىأنلبسالحلًأقوالتولقداتفق

لكنبشروطمحددةحددهاالشرع،لقدقالت:د.توتكحمٌدة
ٗٓٗ

:

 لهم معروؾ إندونٌسٌا فً الحلً أن خاصةبما معاٌٌر لدٌه بؤن

نصرهللا د. : فقال كلبسالحلًالبسٌط،
ٗٓ٘

دلٌل ٌظهر لم آلنه :

ظاهرأوصرٌحوواضحجلًفًاَلمورالتًتتعلقبالحلًبذلك

ٌجوزلهاأنتلبسماتشاءمنالحلً.

ولقداتفققولكلمند.علىحمدان
ٗٓٙ
،د.سواندي

ٗٓ0
:بؤن

ومحارمها،ولٌسلجمٌعالناس،لسدتستعملالمرأةالحلًللزوج

الشرعٌة بالزٌنة ٌتقٌدون ال بالدنا فً النساء وأن ، الفتنة باب

هللا بقول  واستدلوا ، إظهارها ٌمنع والتً إظهارها فً المطلوبة

َماَظَهَرِمْنَها{ إاِلَّ ٌُْبِدٌَنِزٌَنَتُهنَّ تعالى:}َواَل
ٗٓ8
.

                                                           
ٗٓٗ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حمٌدةتوتك/الدكتورةمع:مقابلة
ٗٓ٘
 .مٕٙٔٓ_ٔ_ٖ:بتارٌخ،هللانصر/الدكتورمع:مقابلة
ٗٓٙ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،حمدانعلى/الدكتورمع:مقابلة
ٗٓ0
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،سواندي/الدكتورمع:مقابلة
ٗٓ8
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
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من:د.راببٌنلقالك
ٗٓ9

عرفان،ود.عباس
ٗٔٓ

:إنظهورهذه

الزٌنةالمكشوفةمنالذهبوالفضةفٌهامقاصدالمرأةعندخروجها

نظر والتفات الفتنة أجل من الحلً هذه إظهار هل ، البٌت من

الرجاللها،وبماأنالشرعحللهللنساءٌجوزلهاأنتستعملهفً

عٌةحدودالشرع،أيتظهرهلمحارمها،كمانعرؾأنفقهاءالشاف

ٌرونأنالوجهوالكفٌنعورة.

لبس الحلً  حكم آراء المدرسٌن بالجامعة األسمرٌة بلٌبٌا فً  

للمرأة فً الشرع.

،وأنها أنالحلًتختلؾحسبطبٌعتهاوكمٌتهافًلبسها بما

حمزة عبدالسالم د. قول: كان كما لبسها جابزة
ٗٔٔ

آمنة أ. و ،

حسن
ٕٗٔ

،وأ.علىأحمد
ٖٗٔ

نةالمؤمورةبهاالزوجةهً:تعتبرالزٌ

أنتظهرهاللزوجومحارمهاولمثلهامنالنساء،وأنتكشؾعنها

فًصاالتاَلفراحوسطالنساءفقط.

صالح على فاطمة أ. : فقالت
ٗٔٗ

إبراهٌم صالح أ. و ،
ٗٔ٘

ود. ،

حسٌنعبدالقادر
ٗٔٙ

:إذاكانتتلكالحلًبهاأصواتوملفتةللنظر

فهذاالٌجوزشرعاً،لذلكنهىالقرآنذلكبالخروجبها،واستدلوا

                                                           
ٗٓ9
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،راببٌن/الدكتورمع:مقابلة
ٗٔٓ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،عرفانعباس/الدكتورمع:مقابلة
ٗٔٔ
م.ٕٙٔٓ_ٔ_ٔٔعبدالسالمحمزة،بتارٌخ:/الدكتورمع:مقابلة
ٕٗٔ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حسنآمنة/اَلستاذةمع:مقابلة
ٖٗٔ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،أحمدعلى/اَلستاذمع:مقابلة
ٗٔٗ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخفاطمةعلىصالح،/اَلستاذةمع:مقابلة
ٗٔ٘
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،إبراهٌمصالح/اَلستاذمع:مقابلة
ٗٔٙ
 .مٕٙٔٓ_ٔ_ٗٔ:بتارٌخ،السنوسًعبدالقادرحسٌن/الدكتورمع:مقابلة
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ِةاَْلُولَى{ذلكفًقولهتعالى: ٌَّ َجاْلَجاِهلِ ْجَنَتَبرُّ }َواَلَتَبرَّ
ٗٔ0

وأٌضاً

..... ِزٌَنَتُهنَّ ْبِدٌَن ٌُ  َواَل { : تعالى {قوله
ٗٔ8
تعالى وقال }َواَل، :

.... ٌُْخِفٌَنِمْنِزٌَنتِِهنَّ ٌُْعلََمَما لِ ْضِرْبَنِبؤَْرُجلِِهنَّ ٌَ}
ٗٔ9
.

الحكومٌة ة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة_آراء المدرسٌن بجامع1

.هل هو من شروط اللباس الشرعً النقابفً حكم لبس 

إناللباسالشرعًوالذيحددهالشرع،وهوالجلبابالشرعً

ٌحدد ال واسعاً لباساً ٌكون و ، الجسم لجمٌع الذيٌكونساتراً ،

الجسموالٌصؾبدنهاوالٌكشفهأيٌكونؼٌرشفافاً،فإنالشرع

لمٌحددفًشروطهلبسالنقاب.

وقالت:د.توتكحمٌدة
ٕٗٓ

،ود.راببٌن
ٕٗٔ

:بؤنلٌسمشروطاُ

أنتضعال منهممنٌقولالزم المرأة النقابفهذابؤنتضعه مرأة

أن الراشدٌن الخلفاء وزمن النبً زمن فً ، البٌبة مع ٌتعارؾ

النقابفًاختالؾالثقافاتوثقافة بؤن ، للبٌبة ٌكون النقابلبسه

عباس د. وقال: ، العربواإلندونٌسٌٌنالٌشترطونفًوضعه

عرفان
ٕٕٗ

ٌستر الذي الشرعً باللباس تلتزم أن علٌها لكن :

ٌكونواسعاًؼٌرشفاؾ،واستدلمنحدٌثأسماءصدورهنوأن

بنتأبىبكردخلتعلى أنأسماء عنعابشةرضىهللاعنها :

                                                           
ٗٔ0
 .ٖٔسورةاَلحزاب،اآلٌة:
ٗٔ8
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
ٗٔ9
.ٖٔ:اآلٌة،النورسورة
ٕٗٓ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حمٌدةتوتك/الدكتورةمع:مقابلة
ٕٗٔ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،راببٌن/الدكتورمع:مقابلة
ٕٕٗ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،عرفانعباس/الدكتورمع:مقابلة
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فؤعرض ثٌابرقاق وعلٌها وسلم_ هللا_صلىهللاعلٌه رسول

عنهارسولهللا_صلىهللاعلٌهوسلم_وقال))ٌاأسماءإنالمرأة

إ منها ٌرى أن تصلح المحٌضلم بلؽت وهذا((إذا هذا ال
ٕٖٗ

،

بؤن ٌإٌد ال من بعضالفقهاء كان وإذا وكفٌه، وجهه إلى وأشار

تضعالمرأةالنقابَلنكثٌرمنالرجالوجدواٌخفونأنفسهمبلبس

النقاب،بذلكٌرونأنهلمٌستعملالنقابفًموضعهالشرعً.

ولقداستدلبعضالمدرسٌنبقولالشافعٌة،فإنالفقهالشافعً

بعضهممنٌرىمنشروطاللباسأنتلبسالنقابد.سواندي
ٕٗٗ


قال:د.علىحمدان
ٕٗ٘
:بشرطوضعالنقابللمرأة،وبؤنوضعه

اللباس، فًشكل ٌكون ٌمكن الوجه لٌسالسبباَلول ٌكون قد

جالصالةجمٌعالجسمإالالعٌون،وٌقولونبؤنعورةالمرأةخار

ال كانوجهها إذا منهم تكشؾالوجهوالكفٌن، وإنداخلالصالة

ٌإديللفتنةجابزأنالتضعالنقاب،،حٌثقال:د.نصرهللا
ٕٗٙ

:

{ تعالى: بقوله النقابواستدل بؤنتضع َماالٌشترطللمرأة إاِلَّ

َظَهَرِمْنَه{
ٕٗ0

منالزٌنة،إذاكانعالماًمنلمرأةأنتظهرل،ٌجوز

العلماءٌقولواجبوضعالنقابفإنهٌقولهذابدلٌلخوؾالفتنة،

الٌقلأحدمن ومنهممنٌقوللماذا كانكذلكفهوصحٌح، إذا

العلماءبوجوبالنقابللرجال.

                                                           
ٕٖٗ
 (.ٙٓٔٗباباللباس،حدٌثرقم)(،ٙٓٔ/ٗسننأبًداود:)
ٕٗٗ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،سواندي/الدكتورمع:مقابلة
ٕٗ٘
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،حمدانعلى/الدكتورمع:مقابلة
ٕٗٙ
.مٕٙٔٓ_ٔ_ٖ:بتارٌخ،هللانصر/الدكتورمعمقابلة
ٕٗ0
.ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
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النقابفً حكم  لبس آراء المدرسٌن بالجامعة األسمرٌة بلٌبٌا     

  .الشرعً اللباس شروط من هو هل

كون وإنما ، الشرعً اللباس شروط من لٌس ساترةهالنقاب

جمٌعجسدهاماعداالوجهوالكفٌنوالدلٌلجاءفًأنتسترجمٌع

د. ٌقول: وكما والكفٌن الوجه ماعدا والحج الصالة فً بدنها

حمزة عبدالسالم
ٕٗ8

عبدالسالم المهدي وأ. ،
ٕٗ9

حسٌن ود. ،

عبدالقادر
ٖٗٓ

لىأحمد،وأ.ع
ٖٗٔ
::لٌسشرطاًالنقاب،واستدلوا

} ٌُوِبِهنَّ َعلَىُج ٌَْضِرْبَنِبُخُمِرِهنَّ بقولهتعالى:}َوْل
ٖٕٗ

،والجٌبهنا

ٌقصدبهالصدر،وهذارأيجمهورالفقهاء.

فإنالمرأةتلبسالنقابإذاخٌفتالفتنة،بماأنبعضالمدرسٌن

 أ. كقول: صالحإبراهٌمٌقولونبؤنهلٌسفرضاً
ٖٖٗ
فاطمة وأ. ،

علىصالح
ٖٗٗ

،وأ.آمنةحسن
ٖٗ٘

َها ٌُّ اأَ ٌَ :واستدلوابقولهتعالى:}

} َِلَْزَواِجَك قُْل ًُّ ِب النَّ
ٖٗٙ
اختالؾبٌنآراء المسؤلة وإنفًهذه ،

العلماءمنخاللتفسٌرآٌاتالقرآنمنهممنٌراهفرضفًاللباس

الشرعً،ومنهممنٌراهلٌسفرضاً.

                                                           
ٕٗ8
.مٕٙٔٓ_ٔ_ٔٔ:بتارٌخ،حمزةعبدالسالم/الدكتورمع:مقابلة
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 .مٕٙٔٓ_ٔ_ٗٔ:بتارٌخ،السنوسًعبدالقادرحسٌن/الدكتورمع:مقابلة
ٖٗٔ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،أحمدعلى/اَلستاذمع:مقابلة
ٖٕٗ
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
ٖٖٗ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،إبراهٌمصالح/اَلستاذمع:مقابلة
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 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،صالحعلىفاطمة/اَلستاذةمع:مقابلة
ٖٗ٘
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حسنآمنة/اَلستاذةمع:مقابلة
ٖٗٙ
 .8ٕسورةاَلحزاب،اآلٌة:
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_ آراء المدرسٌن بجامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة 2

فً وقتنا  التفصٌالت الحدٌثة للباس المرأةحكم الحكومٌة فً 

.الحاضر

ؼٌر تكون قد التً المرأة تفصلها التً الحدٌثة التفصٌالت

مطابقةللباسالشرعً،كالضٌقوالعاري،والقصٌروالشفاؾ،

كماأنأوصاؾهذهاللباسالتكونساترةولبسالبنطلونالضٌق،

للمرأة،وأٌضاًٌكونبهاإسراؾوتتبرج.

أن بشرط جابزة المرأة تفصلها التً الحدٌثة التفصٌالت فإن

تكونفًحدودالشرع.

عرفان عباس د. : وقال
ٖٗ0

سواندي د. و ،
ٖٗ8

نصر د. و ،

هللا
ٖٗ9
تالحدٌثةبشرط:جابزبؤنتفصلالمرأةالمالبسبالتفصٌال

أنتكونفًحدودالشرع،أيمطابقاًللباسالشرعً،وأماالشكل

فهومفوضللمرأةوأنالٌكونمكشوفاًوٌشفهوضٌقاًَلنالضٌق

ٌصؾالجسموٌكونمضراًللجسم،وأنتكونساترةُللعورة،وأن

الٌكونفٌهزٌادةفًالزٌنةباَلخصإذاخرجتبهاخارجالبٌت،

توتكحمٌدةف د. قالت:
ٗٗٓ

راببٌن د. و ،
ٗٗٔ

علىحمدان ود. ،
ٕٗٗ
:

فًوضعهلستربؤناللباس للشرعوضعلهفابدة المفصلمطابقاً

                                                           
ٖٗ0
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،عرفانعباس/الدكتورمع:مقابلة
ٖٗ8
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 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حمٌدةتوتك/الدكتورةمع:مقابلة
ٗٗٔ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،راببٌن/الدكتورمع:مقابلة
ٕٗٗ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،حمدانعلى/الدكتورمع:مقابلة
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جسدالمرأة،َلنالمالبسالحدٌثةاآلنبعضهاالبقوبعضهاؼٌر

البقأيؼٌرشرعً،لذلكعلىالمرأةحٌنتفصلهذهالمالبس

ٌجبأنتكونمطابقاًللشرع.

التفصٌالت حكم آراء المدرسٌن بالجامعة األسمرٌة بلٌبٌا فً 

.فً وقتنا الحاضر الحدٌثة للباس المرأة

أ. وقالت: ، حرام فهو الشرعً للباس مخالفاً اللباس كان إذا

صالح على فاطمة
ٖٗٗ

إبراهٌم صالح . وأ ،
ٗٗٗ

عبدالسالم د. ،

حمزة
ٗٗ٘

عبدالقادر حسٌن ود. ،
ٗٗٙ

كالذي للشرع مخالؾ َلنه :

بآٌاتالحجابفًقولهتعالى }:ٌصؾوٌشؾجسدها،واستدلوا

ْبِدٌَن ٌُ َواَل ْحَفْظَنفُُروَجُهنَّ ٌَ َو ْؽُضْضَنِمْنأَْبَصاِرِهنَّ ٌَ َوقُْللِْلُمْإِمَناِت

ِمْنَه{ َظَهَر َما إاِلَّ ِزٌَنَتُهنَّ
ٗٗ0

حسن آمنة أ. : تقول كما ،
ٗٗ8

. أ و ،

عبدالسالم المهدي
ٗٗ9
فالفتاة العمرٌة الفبة حسب ٌكون فاللباس :

أؼلب فً لكن بخالؾؼٌرها واَلمر ٌناسبها ما الزي من تختار

اَلحٌانلباسهاقدالٌتماشىمعمجتمعناوعاداتنافًأكثراَلحٌان

اللباس فً هللا به أمر وبما بدٌنها التزامها لها اَلفضل فلذلك ،

الشرعً.
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عة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة _ آراء المدرسٌن بجام3 

زٌنة الشعر )القص واألصباغ والتسرٌحات(. حكم الحكومٌة فً

عروؾبؤنالشعرهودلٌلعلىزٌنةوجمالالمرأة،مكماهو

كان القصلقد مثل ، للشعر زٌنة الحاضر ظهرتفًوقتنا ولقد

هرفًمعروؾالقصفًبالتقصٌرفًالحجوالعمرة،ولكنلقدظ

اَلصباغكان وأما ، المرأة التقصٌروالحلقلشعر اَلخٌرة اآلونة

لكنفً لتؽٌٌرلونه الشٌببالحناء بصبػ القدم معروؾمنذ أٌضاً

فً طبٌعٌة الؽٌر أخرى بمواد أصبح الصبػ تؽٌر الحاضر وقتنا

وصل من تشمل لما والتسرٌحات ، الشعر أو الشٌب لون تؽٌٌر

الباروكة ولبس هذهللشعر فً نجذ بذلك ، وفرقه الشعر ورفع

اَلشٌاءماهوجابزفًزٌنةالشعروؼٌرجابزفٌها.

على د. : قال وقد الشعر، قص ٌخص ما فً الجابز فؤما

حمدان
ٗ٘ٓ

توتكحمٌدة ،ود.
ٗ٘ٔ

بؤنلقدأجازالشرعقصالشعر :

القص ٌكون وأن جسمها فً الضرر من لها حماٌة فٌه ذلكَلنه

لزوجهالٌسلؽٌره.

الؽٌرجابز،لقداتفققولك من:د.عباسعرفانلفؤما
ٕٗ٘

،

ود.راببٌن
ٖٗ٘
،وقالأٌضاً:د.سواندي

ٗ٘ٗ
،إنأيشًءفٌهتؽٌٌر

                                                           
ٗ٘ٓ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،حمدانعلى/الدكتورمع:مقابلة
ٗ٘ٔ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حمٌدةتوتك/الدكتورةمع:مقابلة
ٕٗ٘
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،عرفانعباس/الدكتورمع:مقابلة
ٖٗ٘
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،راببٌن/الدكتورمع:مقابلة
ٗ٘ٗ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،سواندي/الدكتورمع:مقابلة
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كانالشعر إذا النساءلخلقهللافالٌجوز، بالرجالأو تشبهاً فٌه

الكافراتسواءفًقصهإذاكانمثلقصالرجالبماٌسمىبالقزع

وإن ، جابز فهو فقط للزوج قصتشعرها إذا أما ٌجوز ال فهذا

القصقدٌكونفٌهحماٌةجسمهامنالضرر،كانهذاأٌضاًالكالم

نصرهللا د. : لقول مطابقاً
ٗ٘٘

وٌقولبؤنلٌسهناكدلٌ لقطعً:

ٌمنعالمرأةمنقصشعرها،إذاٌكونالقصبإذنالزوج،،فإن

تفعلهالمرأةاآلنؼٌرجابزواستدلوامنقوله_صلىهللاعلٌه ما

وسلم_))منتشبهبقومفهومنهم((
ٗ٘ٙ
أوسواءكانمنقص،

صبػأوتسرٌحاتفالٌجوزالتشبهبهم.

ناء،إذاكانتؽٌٌرلونالشعرأمااَلصباغجابزةإذاكانتبالح

أٌضاًٌسببضررلهاوبؤنهذهاَلصباغبهامركباتؼٌرموصلة

الحدٌثة اَلصباغ أما جابز ؼٌر والوضوء الطهارة أثناء فً للماء

الكٌماوٌةبشرطأنالتكونفٌهاضرر،وأنالتمنعوصولالماء

المرأةشعرهاعندالؽسلوالطهارة،قال:د.نصرهللا:بؤنتصبػ

خالل من تفهم أن المرأة على فاَلصباغ ، الزوج بإذن ٌكون

بالرؼم والنصارى بالٌهود التشبه وعدم ورودها أسباب اَلحادٌث

لدٌهمتقدمفًالتكنلوجٌاوالعلوم،وأنالتشبهبهمباَلشكالالظاهرة

ؼٌرجابز.

                                                           
ٗ٘٘
.مٕٙٔٓ_ٔ_ٖ:بتارٌخ،هللانصر/الدكتورمعمقابلة
ٗ٘ٙ
 (.ٖٖٓٗ(،باباللباس،حدٌثرقم:)08/ٗسننأبًداود:)
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روفةفًحٌثٌقولالتسرٌحات،التًتقومبهاالنساءتكونمع

العرؾالجابزوالؽٌرجابزمثلوصلالشعرفهوؼٌرجابزسواء

كانمنآدمًأوؼٌرآدمً،مثللبسالباروكة،ووصلالشعر

فهومحرم،ولقداستدلبدلٌلبمانهىعنهالنبً_صلىهللاعلٌه

))...... الواصلة هللا لعن (( _ وسلم
ٗ٘0

من وصل كان إذا أما ،

تشبهبالكفارالخٌوطوالقماشٌ رونهجابز،والتسرٌحاتالتًبها

، بهم بالتشبه _نهى وسلم النبً_صلىهللاعلٌه ٌجوزَلن ال

عندماتفعلالتسرٌحاتٌجبأنتكونمطابقةللشرٌعةاإلسالمٌة،

وراء بانسٌاقهن للشرٌعة مطابقاً لٌس حالٌاً النساء تفعله ما وإن

اَلشٌاءلزوجهاالتظهربهلؽٌرحضارةالؽرب،المرأةتفعلهذه

الزوجومحارمها.

زٌنة الشعر حكم فً آراء المدرسٌن بالجامعة األسمرٌة بلٌبٌا    

)القص واألصباغ والتسرٌحات(. 

فإنالقصواَلصباغجابزة،ٌقول:د.حسٌنعبدالقادر
ٗ٘8

،و

أ.علىأحمد
ٗ٘9

،وأ.صالحإبراهٌم
ٗٙٓ

:الٌجوزلنهًالقرآنذلك

كان إذا صبػ قصأو سواء شعرها المرأة تفعل كانت إذا أما ،

َواَللزوجهاأولمحارمها،البؤسبه،لقداستدلوابقولهتعالى:}

                                                           
ٗ٘0
.الشعروصلباب_8ٖ٘ص،ٓٔج:البخاريصحٌحبشرحالباريفتح
ٗ٘8
.مٕٙٔٓ_ٔ_ٗٔ:بتارٌخ،السنوسًعبدالقادرنٌحس/الدكتورمع:مقابلة
ٗ٘9
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،أحمدعلى/اَلستاذمع:مقابلة
ٗٙٓ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،إبراهٌمصالح/اَلستاذمع:مقابلة
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...... ْبِدٌَنِزٌَنَتُهنَّ ٌُ}
ٗٙٔ
،وكماتقول:أ.فاطمةعلىصالح

ٕٗٙ
،و

آمنةحسن . أ
ٖٗٙ
الضوابطالشرعٌة أنتتبع  ٌجبعلىالمرأة :

كانمنموادوأنالٌ اَلصباغإذا للرجالأما كونالقصمشابهاً

علىاستحبابخضابالشٌببصفرة الدلٌل: طبٌعٌةمثلالحناء،

أوحمرةوتحرٌمهبالسواد،ودلٌلذلكلقول:الرسول_صلىهللا

علٌهوسلم_:))ؼٌرواهذابشًءواجتنبواالسواد((
ٗٙٗ
.

بصورة تكون وأن عنها منهً ؼٌر تكون أن التسرٌحات أما

المهدي أ. : قال كما ، اإلسالمً المجتمع فً للنساء مالبمة

عبدالسالم
ٗٙ٘
:ٌجبعلىالمرأةتبتعدعنالمنهٌاتالتًفٌهتؽٌٌر

لخلقهللا،أوتشبهبالرجالأوتشبهبالكافرات،هناكأدلةللنهً

 سنةالنبوٌة.سواءمنالكتابأوال

_ آراء المدرسٌن بجامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة 4

.وطرقه الحدٌثة  النمص أنواعحكمالحكومٌة فً

النمصكماهومعروؾبإزالةشعرالحاجبٌنسواءكانبالنزع

عن النبوٌة والسنة القرآن النمصفً نهًولعن ولقد الحلق، او

لخلقهللا تؽٌٌر فٌه المدرسٌنفًعدمذلكلما اتفقتأقوال لقد ،

                                                           
ٗٙٔ
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
ٕٗٙ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،صالحعلىفاطمة/اَلستاذةمع:مقابلة
ٖٗٙ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حسنآمنة/اَلستاذةمع:مقابلة
ٗٙٗ
(.9ٕٖ٘باباللباسوالزٌنة،حدٌثرقم:)(،ٖٔ/ٔٔصحٌحمسلم:)
ٗٙ٘
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،عبدالسالمالمهدي/اَلستاذمع:مقابلة
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جوازالنمصلمافٌهنهًولعن،سواءبالنتؾأوبالحلقأووشمه

بالتاتوالدابم،وبعضمنالمدرسٌنٌقولبؤنهجابزللتحسٌن.

عدمجوازهلماٌقوله:د.نصرٌقولبفؤماالذيٌحرمالنمصو

هللا
ٗٙٙ
عباسعرفان ود. ،

ٗٙ0
علىحمدان ود. ،

ٗٙ8
بؤنالنمص :

حرامفًالشرع،وفٌهتؽٌٌرلخلقهللا،فإنالطرقالحدٌثةمثل

فً سرطان لها وٌسبب للبشرة ضرر فٌه ،َلن محرم فهو التاتو

الجلدوكماأنهالٌوصلالماءداخلالجلدعندالوضوءأوالطهارة

ذل وكان لها ٌسببضرر ال كان إذا دابم الؽٌر أما التحسٌن، ك

للزوجفالبؤسبه،والٌجوزقصأوحلقالحاجبكامالًأوؼٌر

كامل،وتقول:د.توتكحمٌدة
ٗٙ9

:بماأننزعهالحاجبفٌهضرر

ومضرة،أماالتاتوالؽٌردابمٌكونوضعاالحتٌاط،وٌكونعلى

مقصدهٌكونمكروهاًاَلفضلتركالشبهات،وأنتظهرهلزوجها

ومحارمها.

جابز الزابد الشعر من الحاجب تنظٌؾ بؤن ٌقول من ومنهم

للتحسٌنوتسوٌتهكانذلكقول:د.سواندي
ٗ0ٓ
،و.د.راببٌن

ٗ0ٔ
:

قامتبنزع إذا أما ، الزوجؼٌرجابز لؽٌر كانللزوججابز إذا

الحاجبكامالًكحلقه،ثموضععلٌهالتاتوالدابمالٌجوز.

                                                           
ٗٙٙ
.مٕٙٔٓ_ٔ_ٖ:بتارٌخ،هللانصر/الدكتورمعمقابلة
ٗٙ0
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،عرفانعباس/الدكتورمع:مقابلة
ٗٙ8
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،حمدانعلى/الدكتورمع:مقابلة
ٗٙ9
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حمٌدةتوتك/الدكتورةمع:مقابلة
ٗ0ٓ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،سواندي/الدكتورمع:مقابلة
ٗ0ٔ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،راببٌن/الدكتورمع:مقابلة
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 النمص أنواعحكم سمرٌة بلٌبٌا فً آراء المدرسٌن بالجامعة األ 

.وطرقه الحدٌثة

فال المفهوم تؽٌٌر النمصفالٌجوز جابز ؼٌر ٌقول هناكمن

اجتهادمعالنهًالٌجوزشرعاً،كقول:أ.المهديعبدالسالم
ٗ0ٕ
،

وأ.علىأحمد
ٗ0ٖ
،وأ.فاطمةعلىصالح

ٗ0ٗ
:النمصحراموؼٌر

))لعن : قال هللا عبد عن علقمة بحدٌث واستدلوا ، شرعاً جابز

والموتشمات الواشمات _ وسلم علٌه هللا _صلى هللا رسول

المؽٌرات(( للحسن والمتفلجات والمتنمصات
ٗ0٘

تؽٌٌر فٌه وإنه ،

حسن آمنة أ. : وتقول هللا، لخلق
ٗ0ٙ
من ٌعتبر التاتو هذا بؤن :

والؽٌراَلدواتالتً استحدثتللتزٌٌن،فًالوقتالحاضرالدابم

دابم.

أمامنأجازفًنزعبعضمنالحاجبلٌسكامالً،كقول:د.

عبدالسالمحمزة
ٗ00
:إذاكانالشعرؼزٌركالشعرفًالوجهولٌها

عنالحاجبحتىٌصٌردقٌقاً أما لحٌةمثلالشابٌجوزإزالته،

ك كما ٌجوز، فال عبدالقادرورقٌقاً حسٌن د. : قول ان
ٗ08

كلها :

النبً_صلىهللا واستدلبقول ، النبوٌة مخالؾللنهًفًالسنة

علٌهوسلم_))لعنتالواصلةوالمستوصلة،والنامصةوالمتنمصة

                                                           
ٗ0ٕ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،عبدالسالمالمهدي/اَلستاذمع:مقابلة
ٗ0ٖ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،أحمدعلى/اَلستاذمع:مقابلة
ٗ0ٗ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،صالحعلىفاطمة/اَلستاذةمع:مقابلة
ٗ0٘
(.ٙٔٔ٘(،بابالزٌنة،حدٌثرقم:)ٖٗٗ/٘ٔسننالنسابً:)
ٗ0ٙ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حسنآمنة/اَلستاذةمع:مقابلة
ٗ00
 .مٕٙٔٓ_ٔ_ٔٔ:بتارٌخ،حمزةعبدالسالم/الدكتورمع:مقابلة
ٗ08
 .مٕٙٔٓ_ٔ_ٗٔ:بتارٌخ،السنوسًعبدالقادرنٌحس/لدكتورامع:مقابلة
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والواشمةوالمستوشمةمنؼٌرداء((
ٗ09
،أماإذاكانشعرالحاجب

.كثٌفاً،فٌجوزللمرأةأنتزٌلهبقدرالضرورة

_ آراء المدرسٌن بجامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة الحكومٌة 0

 الزٌنة البدنٌة )تطوٌل وطالء وتركٌب األظافر الصناعٌة( . حكم فً

لقدشاعتفًاآلونةاَلخٌرةتطوٌلاَلظافروطالإهاأوتركٌب

أنالنبً_صلىهللا إنتطوٌلاَلظافرمكروه أظافرصناعٌة،بما

ٌوماً،َلنفًاَلصلٓٗهوسلم_حددوقتاًلتقلٌماَلظافرٌكونعلٌ

ولقدشبهتالتًتطول ، قصٌراً مقلماً أنٌكونظفرها ظاهرالمرأة

لذلكهناك السباع، القططأو أو البهابم بالكافراتأوكمثل أظافرها

بعضالمدرسٌنمنأجازتطوٌلاَلظافروبعضالمدرسٌنٌقولؼٌر

فًوقتناالحاضرتفضلهجابز،أ ماالطالءفإنالنساءتستعملهكثٌراً

تركه أن إال النهً على دلٌل فٌه ٌرد لم الطالء وإن ، الحناء على

عازل َلنه ، الوضوء عند نزعه إلى تحتاج المرأة َلن ، أفضل

الماء لوصول فهًعازلة الصناعٌة إناَلظافر كما ، الماء لوصول

وبعضال ، الوضوء فٌهاعند َلن تركٌبها ٌقولؼٌرجابز مدرسٌن

تؽٌٌرلخلقهللا.

فؤمامناتفقعلىأنتطوٌلاَلظافرؼٌرجابزكقول:د.عباس

عرفان
ٗ8ٓ
نصرهللا ود. ،

ٗ8ٔ
، النبوٌة اَلظافرمنالسنة بؤنتقلٌم :

                                                           
ٗ09
 .الشعرصلةباب_0ٙص،ٗج:داودأبًسنن
ٗ8ٓ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،عرفانعباس/الدكتورمع:مقابلة
ٗ8ٔ
 .مٕٙٔٓ_ٔ_ٖ:بتارٌخ،هللانصر/الدكتورمعمقابلة
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َلنهامنالخمسالخصالمنالفطرةهًقصاَلظافر،بؤنهاالتجوز

الحدالمناسب.إذابلؽت

لتحسٌن فهً مضرة لٌست وبانها اَلظافر تطوٌل أجاز من أما

وجمالالٌدٌن،فقدقالت:د.توتكحمٌدة
ٗ8ٕ

،ود.راببٌن
ٗ8ٖ
،ود.

سواندي
ٗ8ٗ

:جابزتطوٌلاَلظافرَلنهلٌسفٌهمضرة،بؤنهالتحسٌن

جمالالٌدوبعضالعلماءٌحرمذلكٌقولونعلىنٌةالشخص،بشرط

أنتقومبتنظٌفهحتىالتتراكماَلوساخبها،ولهذالمٌحددمتىتقلم

اَلظافر.

أثناءالوضوءوالطهارة، فؤمااَلصباغجابزةبشرطتقومبنزعها

فقدقال:د.علىحمدان
ٗ8٘
،ود.عباسعرفان

ٗ8ٙ
،ود.سواندي

ٗ80
:

شرعإذابؤناَلصباغالتًتلوناَلظافرمسموحبهابشروطٌحددهاال

وأن ، الماء وصول تمنع اَلخرى اَلصباغ أما جابز بالحناء كان

عند أو الوضوء بعد تضعه أن علٌها لكن جابز اَلظافر أصباغ

الوضوءتقومبنزعه،َلنهٌمنعوصولالماءإلىاَلظافر.

جابز ٌقول من المدرسٌن بعض الصناعٌة اَلظافر تركٌب أما

 ٌقولؼٌرجابز، د.عباسومنهم كقول: جابزة منٌقولبؤنها فؤما

                                                           
ٗ8ٕ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حمٌدةتوتك/الدكتورةمع:مقابلة
ٗ8ٖ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،راببٌن/الدكتورمع:مقابلة
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 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،سواندي/الدكتورمع:مقابلة
ٗ8٘
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،حمدانعلى/الدكتورمع:مقابلة
ٗ8ٙ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،عرفانعباس/الدكتورمع:مقابلة
ٗ80
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،سواندي/الدكتورمع:مقابلة
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عرفان
ٗ88
،ود.نصرهللا

ٗ89
:بؤناَلظافرالصناعٌةفهًزٌادةللحسن

ولٌسفٌهتؽٌٌرتنزعهأتناءالوضوء،جابزةبشرطالٌكونفٌهارٌاء

أوفتنة.

أماالذٌنٌقولونبؤنهاؼٌرجابزةوبؤنفٌهاتؽٌٌرخلقهللاكقول:

سواندي د.
ٗ9ٓ

حمدان على ود. ،
ٗ9ٔ

حمٌدة توتك ود. ،
ٗ9ٕ

ود. ،

راببٌن
ٗ9ٖ
ٌجبعلى هللا، لخلق تؽٌٌر فٌها َلن تجوز ال ٌقولون :

مقربة وأنها الؽرب ثقافات من وَلنها هللا، أعطاها بما تقبل المرأة

، شرعً والؽٌر الشرعً بٌن تفرق اإلسالمٌة الشرٌعة وأن ، للفتنة

.وإنفًتركٌبهاٌمنعوصولالماء

الزٌنة البدنٌة حكم آراء المدرسٌن بالجامعة األسمرٌة بلٌبٌا فً   

)تطوٌل وطالء وتركٌب األظافر الصناعٌة(.

بؤنأقوالالمدرسٌنبعدمالجوازسواءكانذلكفًتطوٌلاَلظافر

 اَلصباغ حسٌنأأو د. قال: فقد ، الصناعٌة اَلظافر تركٌب و

عبدالقادر
ٗ9ٗ

:الٌجوزفهوتؽٌٌرلخلقهللا،واعتراضعلىخلقهللا،

} ِ َخْلَقهللاَّ ٌُِّرنَّ ٌَُؽ َفلَ ُهْم واستدلبقولهتعالى:}َوآَلُمَرنَّ
ٗ9٘

،إنفًهذا

                                                           
ٗ88
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،عرفانعباس/الدكتورمع:مقابلة
ٗ89
 .مٕٙٔٓ_ٔ_ٖ:بتارٌخ،هللانصر/الدكتورمعمقابلة
ٗ9ٓ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،سواندي/الدكتورمع:مقابلة
ٗ9ٔ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،حمدانعلى/الدكتورمع:مقابلة
ٗ9ٕ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حمٌدةتوتك/الدكتورةمع:مقابلة
ٗ9ٖ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،راببٌن/الدكتورمع:مقابلة
ٗ9ٗ
.مٕٙٔٓ_ٔ_ٗٔ:بتارٌخ،السنوسًعبدالقادرنٌحس/الدكتورمع:مقابلة
ٗ9٘
 .8ٔٔسورةالنساء،اآلٌة:
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ٌكونفٌهاتباعللشٌطان،فؤماقول:أ.المهديعبدالسالم
ٗ9ٙ
:بؤن

هارة،وٌقول:هذهاَلصباغٌوجدبهاحابلٌمنعوصولالماءعندالط

أ.علىأحمد
ٗ90

تركٌبالصناعٌةتعدحكمالوصلفهًال:إناَلظافر

تجوزَلنهامنعاداتالؽربالٌجباتباعهم،وإنهاالتالبمالعادات

اإلسالمٌة،والتتماشىمعالمتطلباتالدٌنٌةواالجتماعٌة،وكماقالت

:أ.آمنةحسن
ٗ98
ةبٌنالفقهاء.:معهذاتجدفٌهامسابلخالفٌ

_ آراء المدرسٌن بجامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة الحكومٌة 0

زٌنة الوجه )العدسات الالصقة والملونة وتكثٌؾ الرموش (.حكم فً 

إناستعمالكلماٌخصالعٌنقدٌسببلهاالضررمنوسابل

فالعدساتالالص ، والملونة كالعدساتالالصقة للتجمٌل قةالحدٌثة

فهًتستعملمنأجلتحسٌنالنظروتقوٌتهبدلمنالنظارة،ولكن

الملونة الالصقة العدسات مثل جدٌدة مستحضرات علٌها طرأت

ولها بالستكٌة شرٌحة عن عبارة وهً العٌن داخل تستعمل وهً

تكثٌؾ فً وكما ، النظر لتحسٌن ولٌست للزٌنة وهً ألوان عدة

ال الرموشالصناعٌة لتكثٌؾالرموشأي المرأة تضعها بالستٌكٌة

رموشهامنهممنٌرىفًوضعهاجابزللتحسٌنوالتجمٌلومنهم

منٌرىبؤنهاتدخلفًمعنىالوصل.

                                                           
ٗ9ٙ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،عبدالسالمالمهدي/اَلستاذمع:مقابلة
ٗ90
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،أحمدعلى/اَلستاذمع:مقابلة
ٗ98
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حسنآمنة/اَلستاذةمع:مقابلة
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جابزة والملونة الالصقة العدسات تركٌب بؤن ٌقول من فؤما

هللا نصر د. : كقول
ٗ99

راببٌن د. ،
٘ٓٓ

عرفان عباس ود. ،
٘ٓٔ

:

، التتؤثرالعٌنبها العدساتالالصقةوالملونةجابزةالتضرإذا

علىحمدان د. وقال: الوضوء، عند بنزعها وأنتقوم
ٕ٘ٓ
ود. ،

سواندي
ٖ٘ٓ
:جابزلكنماهوقصدالمرأةفًوضعهاهلتزٌٌنها

بهالزوجهاأولؽٌرهعندماوضعتها،لذلكٌقولونلؽٌرمحرمهاال

نفًلبسهاتبرجبقصدفتنةالرجال،وتقول:د.ٌجوز،بؤنالٌكو

حمٌدة توتك
٘ٓٗ

باب من تعد لكنها الملونة العدسات لبس جابز :

اإلسراؾ.

قولٌن على أراءهم اختلفت فقد الصناعٌة الرموش تركٌب أما

ذلك الذٌنأجازوا فؤما قالؼٌرجابز، منهممنقالجابزومنهم

ود. عباسعرفان، د. : ود.كقول ، توتكحمٌدة ود. راببٌن،

علىحمدان،ود.سواندي:أماالرموشالصناعٌةوالمسكرةالتً

توضععلىالرموشجابزةللتزٌٌنإذاالتمنعوصولالماء،لكن

فإنهفٌهإسراؾوتبذٌر،وأنالٌكونقصدهابهللتبرجو معهذا

ٌكونتزٌنهابهاإلفاتالنظرلها،وأنالٌكونفٌهضررلها،وأن

                                                           
ٗ99
.مٕٙٔٓ_ٔ_ٖ:بتارٌخ،هللانصر/الدكتورمعمقابلة
٘ٓٓ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،راببٌن/الدكتورمع:مقابلة
٘ٓٔ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،عرفانعباس/الدكتورمع:مقابلة
ٕ٘ٓ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،حمدانعلى/الدكتورمع:مقابلة
ٖ٘ٓ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،سواندي/الدكتورمع:مقابلة
٘ٓٗ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حمٌدةتوتك/الدكتورةمع:مقابلة
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للزوجواللؽٌره،وأماالذيلمٌجزهاكماكانقول:د.نصرهللا

بؤنتركٌبالرموشؼٌرجابزةَلنهاداخلةفًمعنىالوصل.

زٌنة الوجه حكم آراء المدرسٌن بالجامعة األسمرٌة بلٌبٌا فً 

)العدسات الالصقة والملونة وتكثٌؾ الرموش (. 

المدر أقوال لبسالعدساتالالصقةفإن ٌجٌزون ال بؤنهم سٌن

عبدالسالم المهدي أ. قال: فقد ، بشروط إال والملونة
٘ٓ٘

د. و ،

حمزة عبدالسالم
٘ٓٙ

عبدالقادر حسٌن ود. ،
٘ٓ0

على فاطمة أ. و ،

صالح
٘ٓ8

.

ؼٌرجابزلبسالعدسات،َلنبهاتؽرٌر،إنالجمالالربانً

والش المرأة الذيٌتماشىمعطبٌعة ترفضذلكهو فٌهَلرٌعة نه

ؼٌر بؤنها ٌقولون تركٌبالرموشالصناعٌة أما تؽٌٌرخلقهللا،

جابزةفٌهاتؽٌٌرلخلقهللا.

لؽرض كانلبسها صحًأوطبًفهوجابزلبسالعدساتإذا

،أماكانؼٌرذلكفهوحراملبسالعدساتفٌهاخالؾبٌنجابز

ٌر من منهم المسؤلة هذه والالعلماء لزوجها كان إذا جابز أنه ى

ا.تخرجبهخارجبٌته

                                                           
٘ٓ٘
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،عبدالسالمالمهدي/اَلستاذمع:مقابلة
٘ٓٙ
 .مٕٙٔٓ_ٔ_ٔٔ:بتارٌخ،حمزةعبدالسالم/الدكتورمع:مقابلة
٘ٓ0
 .مٕٙٔٓ_ٔ_ٗٔ:بتارٌخ،السنوسًعبدالقادرنٌحس/الدكتورمع:مقابلة
٘ٓ8
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،صالحعلىفاطمة/اَلستاذةمع:مقابلة
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_ آراء المدرسٌن بجامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة 0

تحدٌد األسنان.زٌنة حكم الحكومٌة فً 

من اَلسنان وترقٌق بالوشر، اآلن ٌسمى بما اَلسنان تحدٌد فإن

الشرع معروؾفً هو كما ، الحاضر وقتنا فً المستحدثة اَلمور

 ومحرم _وشرممنوع وسلم الرسول_صلىهللاعلٌه حرمه كما

المؽٌراتخلق ولعنالمتفلجاتللحسن، (( التفلٌج، اَلسنانوحرم

هللا((
٘ٓ9

قٌسع َلنه أما، والتجمٌل للتحسٌن كان وإذا ، التفلٌج لى

للعالجفالبؤسبه.

ولقدكانتأقوالالمدرسٌنبؤنتحدٌداَلسنانجابز،فقدقال:د.

علىحمدان
٘ٔٓ

،ود.توتكحمٌدة
٘ٔٔ
،د.راببٌن

ٕ٘ٔ
،د.سواندي

ٖ٘ٔ
،

د.نصرهللا
٘ٔٗ
:جابزَلنهفٌهتحسٌنالمنظروجمالاَلسنان،وأن

بهاضرر،وٌكونماهوقصدهاونٌتهاعندماقامتبها.الٌكون







                                                           
٘ٓ9
 (.9ٖٔ٘(،باباللباس،حدٌثرقم)ٗٙٔ/0صحٌحالبخاري)
٘ٔٓ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،حمدانعلى/الدكتورمع:مقابلة
٘ٔٔ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حمٌدةتوتك/الدكتورةمع:مقابلة
ٕ٘ٔ
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،راببٌن/الدكتورمع:مقابلة
ٖ٘ٔ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،سواندي/الدكتورمع:مقابلة
٘ٔٗ
 .مٕٙٔٓ_ٔ_ٖ:بتارٌخ،هللانصر/الدكتورمعمقابلة
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تحدٌد زٌنة حكم فً آراء المدرسٌن بالجامعة األسمرٌة بلٌبٌا

األسنان. 

جابز، ؼٌر ٌقول من منهم قولٌن على المدرسٌن قول كان لقد

فٌقول:د.حسٌنعبدالقادر
٘ٔ٘

:الٌجوزتؽٌٌراَلسنانإاللضرورة

طبٌة،مثلتعدٌلاَلسنان،أماتحدٌداَلسنانفقداستدلبقولالنبً

))لعنهللاالواشماتوالمستوشمات _قال: _صلىهللاعلٌهوسلم

هللا(( خلق المؽٌرات للحسن والمتفلجات والمتنمصات
٘ٔٙ

هذا َلن ،

عبدا د. : فقال ، النبوٌة للسنة حمزةمخالؾ لسالم
٘ٔ0

على أ. ،

أحمد
٘ٔ8
وحدها وتباعدها اَلسنان تناٌا بٌن تفرٌق هو التفلٌج بؤن :

بالمبردفهذاالٌجوز،واستدلوابالحدٌث))نهىرسولهللا_صلى

والوشم(( الوشر _عن سلم و هللاعلٌه
٘ٔ9
فً داخل الوشر َلنه ،

نأإنماٌجبَلنتتفلٌجاَلسنانؼٌرمطلوبشرعاً،ومعنىالتفلٌج،

كما اَلسنان، تحدٌد الذٌنأجازوا أما  ،  ٌكونعلىحسبالتقوٌم

تقول:أ.آمنةحسن
ٕ٘ٓ
،أ.المهديعبدالسالم

ٕ٘ٔ
:إنهجابز،إذاكان

للزٌنة،وٌعدمنالعالجفاهللجمٌلٌحبالجمال.



                                                           
٘ٔ٘
 .مٕٙٔٓ_ٔ_ٗٔ:بتارٌخ،السنوسًعبدالقادرنٌحس/لدكتورامع:مقابلة
٘ٔٙ
(.0ٙٗ٘(،باباللباسوالزٌنة،حدٌثرقم:)ٖٔٓ/8ٔصحٌحالبخاري:)
٘ٔ0
 .مٕٙٔٓ_ٔ_ٔٔ:بتارٌخ،حمزةعبدالسالم/الدكتورمع:مقابلة
٘ٔ8
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،أحمدعلى/اَلستاذمع:مقابلة
٘ٔ9
 (.9ٕٗٓ(،بابالزٌنة،حدٌثرقم:)ٕٙٗ/٘سننالنسابًالكبرى:)
ٕ٘ٓ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حسنآمنة/اَلستاذةمع:مقابلة
ٕ٘ٔ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،عبدالسالمالمهدي/اَلستاذمع:مقابلة
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_ آراء المدرسٌن بجامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة 17

زٌنة الوجه )المكٌاج والمساحٌق( .حكم الحكومٌة فً 

فقد ، وجهها على المرأة تضعه التً والمساحٌق المكٌاج إن

أصبحتهذهعادةمالزمةللمرأة،تقومبهالتحسٌنوتبٌٌضوجهها،

على تحتوي َلنها ، فٌها اإلفراط حٌن الضرر لها تسبب قد لكن

تسببفً حتى الوجه على متراكمة وتكون ،الدهون البشرة تؤدٌة

المساحٌقوالكرٌماتتقومبطبقةعازلةعلىالبشرة ومنأنواعهذه

تمنعوصولالماءإلٌهاعندالطهارةوالوضوء،بماأنوضعالمكٌاج

جابزللتحسٌنهلٌجوزلهاأنتخرجبهاخارجالبٌت.

منالبٌتعندوضعهأاتفققولالمدرسٌنعلى نتخرجالمرأة

طأنٌكونخفٌفاًؼٌرملفتاً،كماقال:د.علىحمدانلكنبشر
ٕٕ٘

،

توتكحمٌدة د.
ٕٖ٘
سواندي د.  ،

ٕ٘ٗ
الٌسببالفتنة كانخفٌفاً إذا :

ٌرونفً أنهم وأٌضاً ، جابز وؼٌرظاهرومبٌنذلكفًاستعماله

فً موجود وضعه عند وإن ، الطبٌعة من للبشرة حماٌة وضعه

 وضعه عند أما ، البالد وأمامأعراؾ لزوجها ٌكون أن اَلفضل

الوضع إذاخرجتبهبها أما كانالذيوضعتهثقٌالً إذا ، محارمها

خارجالبٌتتكونقاصدةبهفتنةالرجالفهذاؼٌرجابز،وقدقال:

                                                           
ٕٕ٘
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٕ:بتارٌخ،حمدانعلى/الدكتورمع:مقابلة
ٕٖ٘
.مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حمٌدةتوتك/الدكتورةمع:مقابلة
ٕ٘ٗ
 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،سواندي/الدكتورمع:مقابلة
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راببٌن د.
ٕ٘٘

هللا نصر ود. ،
ٕ٘ٙ

عند المرأة نٌة فً ٌكون هذا بؤن :

بشرطأنالٌضرخروجهامنالبٌتبؤنالٌكونفٌهتبرج،ٌقول

َواَل { : تعالى بقوله واستدل ، للفتنة ٌقود ال حتى النظر ٌلفت وال

ِةاَلولى{ ٌَّ َجاْلَجاِهلِ ْجَنَتَبرُّ َتَبرَّ
ٕ٘0
.

زٌنة الوجه حكم فً آراء المدرسٌن بالجامعة األسمرٌة بلٌبٌا 

)المكٌاج والمساحٌق(  .

لمكٌاجوالمساحٌق،اتفققولالمدرسٌنعلىعدمخروجالمرأةبا

فقدقال:د.حسٌنعبدالقادر
ٕ٘8

:فهوصورةمنصورالزنا،واستدل

بقوله_صلىهللاعلٌهوسلم_))أٌماامرأةاستعطرتٌشموارٌحها

)) زانٌة فهً
ٕ٘9
حمزة عبدالسالم د. : ٌقول كما ،

ٖ٘ٓ
صالح أ. ،

إبراهٌم
ٖ٘ٔ
،أ.فاطمةعلىصالح

ٖٕ٘
،وكماكانهذاقول:أ.المهدي

عبدالسالم
ٖٖ٘
علىأحمد وأ. ،

ٖ٘ٗ
وال ، الزٌنة الٌجوزإبداء بؤنه :

،وٌجبأنٌكونداخلالبٌت، أنتخرجبهخارجبٌتها ٌجوزلها

المرأة تزٌٌن عن _ وسلم علٌه هللا صلى _ النبً لنهً واستدلوا

لزوجها،ونهًالقرآنعنذلكلقولهتعالى:}وَ إاِلَّ ْبِدٌَنِزٌَنَتُهنَّ ٌُ اَل
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ِمْنَها َظَهَر {َما
ٖ٘٘

أ.آمنةحسن ،وتقول:
ٖ٘ٙ

:إنوضعهٌكونعلى

حسبالمكانالمتوجهةلهإذاكانإلىالعملفالداعًله.

 المبحث الثانً : 

مدرسٌ     الحكومٌةنآراء اإلسالمٌة إبراهٌم مالك موالنا جامعة

جراحةالتجمٌل))التحسٌنٌة((التًتلجؤوالجامعةاَلسمرٌةبلٌبٌافً

إلٌهاالمرأة.

_ آراء المدرسٌن بجامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة الحكومٌة 1

 .((التحسٌنٌة ))التجمٌل عملٌات حكم فً

فإنجراحةالتجمٌلالتحسٌنٌةإنهاتدخلفًتؽٌٌرخلقهللا،بدون

،فهًمحرمةلقدجاءتأدلةعلىتحرٌمهادوافعضرورٌةأوحاجٌة

{ : تعالى {قال ِ هللاَّ َخْلَق ٌُِّرنَّ َؽ ٌُ َفلَ ُهْم َوآَلُمَرنَّ
ٖ٘0

هذه مثل وأٌضاً ،

ال العملٌاتقد هذه وفًعمل الؽشوالتدلٌس، على العملٌاتتدل

تنجحتسببلهاالضررالجسمًوالصحًوالنفسًللتًتقومبها.

بعض أجاز بشروطلقد العملٌاتلكن هذه أقوالهم فً المدرسٌن

علىحمدان د. قال: العملٌاتفقد لمٌجزهذه ومنهم
ٖ٘8

توتك ود. ،

حمٌدة
ٖ٘9

راببٌن ود. ،
٘ٗٓ

سواندي د. ،
٘ٗٔ

 العلماءبؤن: فتوى

                                                           
ٖ٘٘
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
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 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حمٌدةتوتك/الدكتورةمع:مقابلة
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 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،راببٌن/الدكتورمع:مقابلة
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التؽٌٌر ٌرىهذا من ومنهم خلقهللا، تؽٌٌر فٌها بؤنها المعاصرٌن

،وبنٌةجابزلمنٌطلبالتحسٌنوالتؽٌٌرفًنفسهو لتحسٌنوجهها

هذاالتؽٌٌر،أماإذاكانفٌهضررهذهالعملٌاتؼٌرجابزفعلها،إذا

قامتبهذهالعملٌاتبقصدالتبرجؼٌرجابز،بماأنهذهالعملٌاتفٌها

إسراؾ.

د.عباس العملٌاتفقدقال: ومنهمٌقولونؼٌرجابزعملهذه

عرفان
ٕ٘ٗ

نصرهللا د. ،
ٖ٘ٗ

 إنهذه تؽٌٌرلخلقهللا،: العملٌاتفٌها

{واستدلوابقولهتعالى:} ِ َخْلَقهللاَّ ٌُِّرنَّ َؽ ٌُ ُهْمَفلَ َوآَلُمَرنَّ
٘ٗٗ

،مثلالوشم

،لعنهللاالواشمات،وبؤنهذهالعملٌاتالتجمٌلٌةأوسعمنالوشم،

وهوٌكونمحرماً،فٌهتؽٌٌرلخلقهللا.

عملٌات التجمٌل حكم ة بلٌبٌا فً آراء المدرسٌن بالجامعة األسمرٌ

.((التحسٌنٌة))

تدخلتأقوالاتفق العملٌاتَلنها جوازهذه المدرسٌنعلىعدم

عبدالقادر حسٌن :د. ٌقول كما هللا خلق تؽٌٌر فً
٘ٗ٘

المهدي وأ. ،

عبدالسالم
٘ٗٙ

حمزة عبدالسالم د. : وٌقول ،
٘ٗ0

 صالح وأ. ،
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٘ٗ0
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إبراهٌم
٘ٗ8
،وأ.فاطمةعلىصالح

٘ٗ9
لىأحمد،وأ.ع

٘٘ٓ
:إذاكانت

فهذا بسببحادثسٌر خلقًأو تشوه مثل طبٌة العملٌاتلضرورة

لٌسمنتؽٌٌرخلقهللا،))الضررٌزال((فهذاجابزأماؼٌرذلك

الٌجوز،واستدلوا تؽٌٌرلخلقهللاهذه منالعملٌاتالتحسٌنٌةفٌها

ُهْمفَ َخْلَقهللاَِّبنهًعزوجلعنه،قالتعالى:}َوآَلُمَرنَّ ٌُِّرنَّ َؽ ٌُ {لَ
٘٘ٔ

،

 النبً لعن قال:)) عمر ابن حدٌث -ومن وسلم علٌه هللا -صلى

والمستوشمة(( والواشمة ، والمستوصلة الواصلة
ٕ٘٘

هذه تعتبر نعم ،

حسن آمنة أ. : تقول وكما هللا، لخلق تؽٌٌر فٌها العملٌات
ٖ٘٘

إن :

لعرفً،فإناالهتمامالمعٌارالذيٌحكمهذهالمستجداتهوالمعٌارا

بالمظهرقبلالجوهرهوالذيأدىإلىظهورهذا،البؤسإذالمٌتم

تؽٌٌرخلقهللا.

_ آراء المدرسٌن بجامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة الحكومٌة0

قشر أو سنفرة الوجه والوشم .حكم فً 

بالورسلتبٌ ٌستخدم القدٌم فً كان الوجه وسنفرة قشر ٌضفإن

بمركبات القشر أصبح الحاضر وقتنا فً أما ، وتنظٌفه الوجه

ومستحضراتبنزعالطبقةالخارجٌةللجلد،ولقدأصبحالوشمكزٌنة

دابمةتستعملهاالعرابسوالفتٌات.

                                                           
٘ٗ8
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فؤمامنأقوالالمدرسٌنعلىقولٌنمنهممنٌقولبؤنهاجابزةكما

د.سواندي قال:
٘٘ٗ

،د.راببٌن
٘٘٘
القشرجابزبشرطأنالٌكون :

فٌهمفسدةللجسموالٌكونقصدهاالتحسٌنللفتنة،وٌقول:د.على

حمدان
٘٘ٙ

:إذاكانتسنفرةالوجهأيتبٌٌضهابالكرٌمدونقشرالوجه

فهوجابز،َلنتؽٌٌرلونالجلدفًنظرهجابز،َلنهجلدخارجً

للقدٌم.منالناحٌةالطبٌةفٌهتؽٌٌرللجدٌدولٌس

ٌقول: مثلهذهالعملٌات،كما المدرسٌنالذٌنلمٌجٌزوا فؤما

نصرهللا د.
٘٘0

توتكحمٌدة د. و ،
٘٘8
عباسعرفان ود. ،

٘٘9
ؼٌر :

الجلد تؽٌٌر فٌها ٌكون العملٌة هذه إن العملٌات هذه مثل جابز

الخارجًفقط،وإذاداومتعلىهذاالتؽٌٌرٌسببلهاالضرر،أما

أوماٌسمٌهالبعضبالتاتوأنهخطٌرطبٌاً،َلنفٌهضررإذاالوشم

كاندابم،أٌضاًؼٌرجابزمحرمَلنهٌمنعوصولالماءللوضوءأو

للطهارةمنالجنابة،أٌضاًبهضررعندإزالتهمنالجسم،هذاكان

قولهمورأٌهمجمٌعاًفًالوشم.
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قشر أو سنفرة  حكم  فً آراء المدرسٌن بالجامعة األسمرٌة بلٌبٌا

الوجه والوشم .

المهديعبدالسالم  كاَلستاذ: ٌقولون بعضالمدرسٌن فإن
٘ٙٓ
،

حسٌنعبدالقادر ود.
٘ٙٔ

فاطمةعلىصالح أ. و ،
ٕ٘ٙ

بؤنالقشرأو  :

كانٌندرجمنجانبالنظافةوالتجمٌلأيإزالةشوابب إذا السنفرة

إلى تإديالسنفرة فهوجابز،َلنها ،الوجه لزوجها تحبٌبالمرأة

َماَظَهَرِمْنَها......واستدلوابقولهللاتعالى: إاِلَّ ْبِدٌَنِزٌَنَتُهنَّ ٌُ }َواَل

}
ٖ٘ٙ

إذاقامتبتؽٌٌرلونالجلدفهوؼٌرجابز،وبؤنالوشمال ،أما

ٌجوزشرعاًففٌهتؽٌٌرلخلقهللا،واستدلوامنحدٌثالنبً_صلى

وسلم_ عنابنعمرقال))لعنالنبًهللاعلٌه صلىهللاعلٌه-:

الواصلةوالمستوصلة،والواشمةوالمستوشمة((-وسلم
٘ٙٗ
.

_ آراء المدرسٌن بجامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة الحكومٌة1

عملٌات شد الوجه وإزالة التجاعٌد .حكم فً 

التجاعٌدهًعبارةعنبصماتوثنٌاتخفٌفةٌتركهاالزمنعلى

البشرةبسببتوقؾحٌوٌةوخالٌاالجلد،كماتظهرفًتقدمالعمرفً

الشٌخوخة،أومنخاللاستعمالبعضالكرٌماتأوالمساحٌقالتً
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تؤثرتبهاالبشرة،وعدةأسبابأخرىتإديإلىظهورهذهالتجاعٌد

مرضٌةوؼٌرطبٌعٌة.قدتكون

العملٌة كانتأقوالالمدرسٌنعلىقولٌنمنهممنٌجٌزهذه لقد

ومنهمالٌجٌزها.

نصرهللا د. ٌقول: كما ، العملٌة هذه الذٌنأجازوا أما
٘ٙ٘
د. ،

توتكحمٌدة
٘ٙٙ
علىحمدان د. ،

٘ٙ0
ؼٌر العملٌاتَلنها هذه جابزة :

سٌنوتجدٌدشبابها،وإنكانالقصدمؽٌرةلخلقهللا،َلنهاترٌدالتح

منفعلهللزوج،َلنكلإنسانٌحبالتجدٌدوٌحبأنٌكونشاباً،

وأٌضاًأنالٌسببلهاالضررمنإجراءالعملٌة.

أماالذٌنٌقولونبؤنهذهالعملٌةؼٌرجابزةمثلقول:د.عباس

عرفان
٘ٙ8

راببٌن د. ،
٘ٙ9

سواندي د. : أٌضاً قال وكما ،
٘0ٓ

هذه إن :

العملٌاتؼٌرجابزةفٌهاتدلٌسوؼشوتؽٌٌرلخلقهللا،مؤخوذعلى

العملٌةهلترٌد قامتبهذه عندما كانفٌهقصدها إذا قٌاسالوشم،

التجملوالتحسٌن،أوقامتبهامنأجلالؽشفًتصؽٌرعمرها،

ٌة.اَلفضلالتقومبهالحماٌةالنفسٌةوالجسدٌة،والظاهرٌةوالباطن
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عملٌات شد الوجه حكم فً آراء المدرسٌن بالجامعة األسمرٌة بلٌبٌا

 وإزالة التجاعٌد . 

فؤماأقوالالمدرسٌننجدهاأٌضامنٌقولبؤنهاجابزةومنهممن

ٌقولؼٌرجابزة.

المهدي أ. : قال كما العملٌة هذه مثل أجازوا الذٌن أما

عبدالسالم
٘0ٔ

أجلالعالجولٌسلتؽٌٌرخلقهللا،:إنهذهالعملٌةمن

آمنةحسن أ. وقالت:
٘0ٕ

العملٌاتبسببالعامل بؤنالتًتفعلهذه :

النفسً.

قال:د.حسٌنعبدالقادر ،كما الذٌنٌقولونؼٌرجابزة فؤما
٘0ٖ

:

ؼٌرجابزة،َلنفٌهاخداعوتؽرٌر،بذلكالحٌاةالزوجٌةالتدومفً

التدلٌسوالؽش هذا النبً_صلىهللاعلٌهوجود بقول  واستدل ،

وسلم_))فمنؼشنافلٌسمنا((،إنهاأموردقٌقةؼٌرمطلوبةشرعاً

،وكماقال:د.عبدالسالمحمزة
٘0ٗ

،وأ.علىأحمد
٘0٘

،وكماقالت:

أ.فاطمةعلىصالح
٘0ٙ

:التجوزهذهالعملٌات،َلنفٌهاتؽٌٌرلخلق

التً وهًتسببعاملنفسًللمرأة خداعوزٌؾوؼش، هللاوفٌها

تفعلهاعندماالتنجحالعملٌة.
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_ آراء المدرسٌن بجامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة الحكومٌة 2

نؾ والخدود والشفاه.ألعملٌات تجمٌل احكم فً 

لٌاتتجمٌلاَلنؾوالخدودتشؽلكثٌرمنالنساءلقدأصبحتعم

،دونالتفكٌرفًحكمهاالشرعً،وإنهذهالعملٌاتتجرىمنأجل

إزالةالتشوهاتأوعٌوب،وبؤنلهاتؤثٌرنفسًعلىاإلنسان،وإن

عملٌةالتًتجرىلألنؾعملٌةتحسٌنٌةمحضةإلشباعؼرورالنساء

لٌةنفخالخدودالتًتقومبهابحقنالخدوهًؼٌرجابزة،أماعنعم

وامتالإهبؤنواعالدهونكالبوتوكس،وؼٌرهمنالموادالتًٌحقنبها

،وأٌضاًنجدهاهذهعملٌةتحسٌنٌةمحضةفهًالتجوزشرعاً،فؤما

عنالشفاهإمابتكبٌرهأوتصؽٌره،فإنالنساءتلجؤمثلهذهالعملٌة

الش تضفٌه لما وهًعملٌةالتجمٌلٌة ، للوجه فتانمنجمالوجاذبٌة

ٌكونسببهذه وقد ، الجسم من تإخذ بمادة وامتالإها للشفاه حقن

العملٌةتشوهفًالشفاه،وهذاجابز.

فقدكانتأقوالالمدرسٌنعلىقولٌنمنهممنٌقولهذهالعملٌات

جابزة،ومنهممنٌقولمثلهذهالعملٌاتؼٌرجابزة.

تقول:د.توتكحمٌدة
٘00

:بؤنهذهالعملٌاتجابزةإذاكانلٌس

فٌهامضرةلها،َلنهمٌرونهذاالتؽٌٌرللتحسٌناللتؽٌٌرالدٌن.
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 .مٕ٘ٔٓ_ٕٔ_ٖٔ:بتارٌخ،حمٌدةتوتك/الدكتورةمع:مقابلة



ٔ9ٗ 
 

نصرهللا د. فقال: ، ؼٌرجابزة الذٌنٌقولونبؤنها فؤما
٘08

د. ،

سواندي
٘09

،عباسعرفان
٘8ٓ

فٌها العملٌات،َلنها هذه ؼٌرجابزة :

لقهللا،وهًمحرمةاَلفضلأنٌكوناإلنسانعلىالهٌبةتؽٌٌرلخ

.التًخلقههللاتعالىفٌه

عملٌات تجمٌل حكم آراء المدرسٌن بالجامعة األسمرٌة بلٌبٌا فً  

نؾ والخدود والشفاه.ألا

هذه جابزة ٌقول من منهم قولٌن على المدرسٌن أقوال نجد كما

ة.العملٌات،ومنهممنٌقولؼٌرجابز

أماالذٌنأجازواهذهالعملٌات،كماقال:د.حسٌنعبدالقادر
٘8ٔ

،

حسن آمنة . وأ
٘8ٕ

فً العٌب كان إذا مثالً ، العملٌات هذه جابزة :

اَلنؾظاهراً،وٌسببآثارنفسٌةسٌبةللفتاة،فالمانعمنتجمٌله،

ًفهومنقاعدة))الضررٌزال((،جابزفًحدودعدماإلفراطف

ذلكولكنبصورةمالبمةحتىالتكونصاحبهاعرضةللهمزواللمز

،َلنالتًفعلتذلكبسببالعاملالنفسً.

أماالذٌنٌرونهاؼٌرجابزة،كماٌقول:د.عبدالسالمحمزة
٘8ٖ


،وأ.صالحإبراهٌم
٘8ٗ
،وأ.فاطمةعلىصالح

٘8٘
:ؼٌرجابزشرعاً
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َخْلَقفٌهاتؽٌٌرلخلقهللا،واستدلوا ٌُِّرنَّ َؽ ٌُ ُهْمَفلَ بقولهتعالى:}َوآَلُمَرنَّ

{هللاَِّ
٘8ٙ

أ.علىأحمد قال: ،وكما
٘80

المهديعبدالسالم وأ. ،
٘88

ال :

تجوزأنتعملهذهالعملٌاتإالإذاكانبسببالتشوهالخلقًفقطأو

العالجأيلٌسالتؽٌٌرالخلقً.

_ آراء المدرسٌن بجامعة موالنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة الحكومٌة 3  

 عملٌات شفط الدهون.حكم فً 

العالم فً تجرى التً العملٌات أكثر من الدهون شفط عملٌات

النساءلشفطالدهونالموجودةفًالجسمنتٌجة إلٌها بسهولة،وتلجا

حدكبٌر،وهًالتمثلالسمنة،وهًتعتبرمنالعملٌاتاآلمنةإلى

خطورةعلىالمرٌضتسببلهابعضالمضاعفات،ولكنهاتعتبرمن

العالجالجسمًوالنفسًلدىالمرٌض.

لقداتفقتأقوالالمدرسٌنفًإجراءهذهالعملٌة،ٌقول:د.نصر

هللا
٘89

،د.توتكحمٌدة
٘9ٓ
،ود.علىحمدان

٘9ٔ
،د.عباسعرفان

٘9ٕ


ابزة،َلنهمنالعالجالجسمًوالنفسًللمرأة،:بؤنهذهالعملٌةج

َلنهذهالدهونتسببلهاالمرض،ٌعتبرهذامنبابإزالةالضرر
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وهًإذاكانتمبالؽةفٌهوالٌسببلهاالضرر،وكماكانقول:د.

سواندي
٘9ٖ
،ود.نصرهللا،ود.راببٌن

٘9ٗ
:أنٌكونإجراءالعملٌة

قومبالعملٌةوأٌضاًنسبةنجاحالعملٌةعلىحسبرأيالدكتورالذيٌ

أنتحافظفً وعلىالمرأة الجسم لصحة جابزة العملٌة وبؤنهذه ،

أكلهالكًالتلجؤلمثلهذهالعملٌات.

عملٌات شفط حكم آراء المدرسٌن بالجامعة األسمرٌة بلٌبٌا فً   

الدهون.

المدرس ٌقول المهديووكما أ. وٌقول: ، جابزة بؤنها ن

عبدالسالم
٘9٘

حمزة عبدالسالم ود. ،
٘9ٙ
أجل من العملٌة هذه بؤن :

آمنةحسن أ. قالت: التجمٌلوالعالجالنفسً،وكما
٘90

:َلنالدهون

من ٌعتبر لذلك ، اإلنسان جسم على وخطٌراً صحً ؼٌر مصدر

حسٌن . د : وٌقول ، العملٌة هذه والنفسً الجسمً العالج

عبدالقادر
٘98

جابزةوخاصةوأنالرأيالطبًٌوصً:إنهذهالعملٌة

باالبتعادعنالسمنة،لمالهامنآثارسٌبةعلىجسمالمرأة،عالوة

علىأنالسمنةتعٌقالمرأةعنواجباتهانحوزوجها،واستدلبقوله

ْهلَُكِة....{تعالى: ِدٌُكْمإِلَىالتَّ ٌْ }َواَلُتْلقُواِبؤَ
٘99
.
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والنا مالك إبراهٌم اإلسالمٌة الحكومٌة _آراء المدرسٌن بجامعة م4

عملٌات شد البطن المترهلة.حكم فً 

تعدعملٌاتشدالبطنمنالعملٌاتالشهٌرةالتًتهدؾإلىتعدٌل

لهذه النساء إجراء نسبة ونجد ، للجسم العام المظهر وتحسٌن القوام

ونالعملٌاتأكثرمنالرجال،َلنترهلالبطنقدٌكونبسببالده

، أوحاالتالحملوالوالداتالمتكررة الوزن، منزٌادة المتراكمة

ٌسببلها ٌسببإلىضعؾعضالتالبطنوكذلكتباعدهامما وهذا

الدهون كمٌة حسب على إجراإها ٌختلؾ العملٌة هذه وإن ، الفتق

بسٌطة عملٌة إلى تحتاج قد َلنها ، الجلد ترهل ودرجة المتراكمة

الد بشفط جراحًمختصرة شق طرٌق عن كبٌرة بعملٌات أو هون

تستوجبتخدٌركاملوتجرى العملٌة وهذه ، الزابد باستبصالالجلد

لعدةساعات.

العملٌةومنهم فنجدأقوالالمدرسٌنمنهممنقالجابزعملهذه

منٌقولؼٌرجابزةفٌهاتؽٌٌرخلقهللا.

قال:د.عباسعرفانفؤماالذٌنأجازواهذهالعملٌةكما
ٙٓٓ

،ود.

حمدان على
ٙٓٔ

راببٌن ود. ،
ٕٙٓ

سواندي د. ،
ٖٙٓ

العملٌاتجابزة هذه :

ؼٌرمؽٌرةلخلقهللافهًأٌضاٌعتبرونهامنالعالجالجسمًوالنفسً

لكن الضرر، أيمنبابإزالة شفطالدهون، مثلعملٌة ، للمرأة
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ن نسبة ومدى المجال بهذا المختصون الدكاترة آراء هذهحسب جاح

العملٌة.

فؤما:د.نصرهللا
ٙٓٗ

:ٌقولبؤنهذهالعملٌةالتجوزإذاأخدجزء

منالجلدذلكٌعتبرهفٌهتؽٌٌرخلقهللا.

عملٌات شد البطن حكم آراء المدرسٌن بالجامعة األسمرٌة بلٌبٌا فً 

المترهلة.

عبدالسالم د. قال: فقد ، العملٌةجابزة اتفقتأقوالهمبؤنهذه لقد

حمزة
ٙٓ٘

عبدالسالم المهدي وأ. ،
ٙٓٙ

كان إذا جابزة العملٌة هذه بؤن :

مؤذوناًفٌهامنطبٌبمسلم،فهًجابزةللضرورة،َلنهعالجٌدعم

صحةاإلنسانالجسمٌةوالنفسٌة،وكماٌقول:د.حسٌنعبدالقادر
ٙٓ0


َلنالترهلهوعارضإمابسببالوالدةأوأسبابأخرى،وإنشد:

الضرر إزالة باب من هو وإنما هللا، خلق تؽٌٌر من ٌعد ال البطن

والضرر تبٌحالمحظورات. الضرورة (( ، الجسمًوالنفسًللمرأة

ٌزال((.
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 : المناقشات .الفصل الخامس 

مو بجامعة المدرسٌن أقوال اإلسالمٌةمناقشة إبراهٌم مالك النا

الحكومٌةومدرسًالجامعةاَلسمرٌةبلٌبٌا))زٌنةوتجمٌلالمرآة((،

فًهذهالمسابل،خاصةفًالمذاهبالمالكٌةوالشافعٌةوأقوالالفقهاء

لقدقسمتالباحثةهذاالفصلإلىمبحثٌنوهما:

 مناقشة التًأقوالالمبحثاَلول: الشرعٌة المدرسٌنفًاَلحكام

 المرأة))تخص وتجمٌل وزٌنتها((زٌنة وحلٌها لباسها ٌخص بما

وأقوالالفقهاءفًهذهالمسابل.

المدرسٌنفًاَلحكامالشرعٌةالتًأقوالوالمبحثالثانً:مناقشة

 التجمٌل جراحة النساء((التحسٌنٌة))تخص بعض إلٌها تلجؤ التً

لفقهاءفًهذهالمسابل.وأقوالا

 المبحث األول : 

 المدرسٌن أقوال اإلسالمٌةبمناقشة إبراهٌم مالك موالنا جامعة

 ومدرسٌن المرآةبالحكومٌة وتجمٌل زٌنة (( بلٌبٌا اَلسمرٌة الجامعة

.))

 الزٌنة فً الشرع . حكم _ 1

والنظافةهًزٌنةالنفسوالخلقالزٌنةالمستحبةوالمباحةشرعاً

المدرس وٌقول ، والباطنٌة نوالظاهرٌة
ٙٓ8

زٌنة إلى تنقسم الزٌنة بؤن

كثٌر وإن ، ظاهرٌة وزٌنة فًاًباطنٌة الزٌنة على اآلٌاتالدالة من

                                                           
ٙٓ8
 اَلسمرٌةبلٌبٌا.بعضالمدرسٌنبجامعةموالنامالكإبراهٌماإلسالمٌةالحكومٌةوالجامعة



ٕٓٓ 
 

ِزٌَنَتُكْم..... ُخُذوا اَبِنًآَدَم ٌَ {قولهتعالى:}
ٙٓ9

،وأنتكونالزٌنةفً

وأنتكونالزٌنةللزوجحدودالشرع،فالزٌنةالباطنٌةهًاَلخالق،

،وأماالزٌنةالظاهرٌةفًالشرعهًكلماأباحههللالإلنسانمن

ب واستدلوا أَْخَرَجلباس، الَّتًِ ِ هللاَّ ِزٌَنَة َم َحرَّ َمْن قُْل { : تعالى قوله

لِِعَباِدِه{
ٙٔٓ

 فً، تكون أن بشرط والمحارم الزوج لؽٌر تستعمل وهً

اسهاوزٌنتهافًحدودالشرع،وأنٌكونبؤنٌكونلبحدودالشرع،

ساتراًللعورة،َلنكلبدنالمرأةعورةإالوجههاوكفٌها،بؤنتلبس

واستدلوا الشرع فرضه الذي الشرعً الجلباب أي الشرعً اللباس

َماَظَهَرِمْنَها{ إاِلَّ ْبِدٌَنِزٌَنَتُهنَّ ٌُ  بقولهتعالى:}َواَل
ٙٔٔ

،وكمااستدلوا

قُْلَِلَْزَواِجَكَوَبَناِتكَتعالى:بقولهللا ًُّ ِب َهاالنَّ ٌُّ اأَ ٌَ {}
ٕٙٔ

وعلىالمرأة،

على الكتٌفة المساحٌق تضع أن أو ، فًجسمها العطور التضع أن

وجههاعندخروجهامنالبٌتلكًالتإديإلىالفتنة،وتكونخالٌة

منالتبرجواإلؼراءواإلسراؾالذينهىالشرعفٌه.

ففقهاء ، المرأة ابدابها نهٌتعن التً الزٌنة ٌقولون الفقهاء فإن

المالكٌة
ٖٙٔ
والشافعٌة

ٙٔٗ
للزوجوال تكون الباطنٌة الزٌنة بؤن ٌقولون

فقط تتؤنق التً والمرأة بٌنهما والمحبة المودة لتدوم ، لؽٌره تطلعها

                                                           
ٙٓ9
 .ٖٔسورةاَلعراؾ،اآلٌة:
ٙٔٓ
 .ٕٖسورةاَلعراؾ،اآلٌة:
ٙٔٔ
.ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
ٕٙٔ
 .9٘سورةاَلحزاب،اآلٌة:
ٖٙٔ
 (.ٖٙٓ/8:)االستذكار:أنظر
ٙٔٗ
.0ٓٔ/ٖ:المهذبشرح.89/ٔج:اَلمكتاب



ٕٓٔ 
 

الرجل فً رؼبة دون ذاتها لترضً
ٙٔ٘
بعض فً ذلك تفعل إنما ،

بالشعوربالنقصأوالتنافسمعالقرٌناتفًكثٌرمناَلحٌاناَلحٌان

إنهاتتزٌنلتعززإرادةالرجلفٌهاوماٌزكٌهافًعٌنالرجلوٌروج

معها تفقد ما ؼالباً المروجة الزٌنة فقدت هً فإن ، عنده مكانها

الرجل
ٙٔٙ

تؤمر _ عنها هللا رضً _ عابشة السٌدة كانت ولهذا ،

،وتشتدمعهنفًذلكالمتزوجاتبالزٌنة
ٙٔ0

،حتىقالتإلحداهنمرة

أحسن إنكانلكزوجفاستطعتأنتنزعًمقلتٌكفتصنعٌهما (( :

مماهما:فافعلً((
ٙٔ8
.

المرأة لباس ٌكون أن ٌجب الفقهاء ٌقولون الظاهرٌة الزٌنة أما

للعورة،أنٌكونكثٌفاًوالٌصؾأوٌشؾماتحته،َلنكل ساتراً

َماَظَهَرِمْنَها{بدنالمرأةعورة، إاِلَّ ْبِدٌَنِزٌَنَتُهنَّ ٌُ قالتعالى:}َواَل
ٙٔ9

،

عنأمهأنهاقالتدخلتبقولمالكعنعلقمةبنأبًعلقمةواستدلوا

علٌه هللا _صلى النبً زوج عابشة على الرحمن عبد بنت حفصة

خمارا وكستها عابشة فشقته رقٌق خمار حفصة وعلى وسلم_

كثٌؾ
ٕٙٓ

،وقالمالكعنمسلمبنأبًمرٌمعنأبًصالحعنأبً

                                                           
ٙٔ٘
،ٕط،بٌروت،الرسالةمإسسة،اإلسالمٌةالشرٌعةفًالمسلموالبٌتالمرأةأحكامفًالمفصل:عبدالكرٌم،زٌدان

،هٖٓٗٔ،ٔط،بٌروت،الفرقاندار،اإلسالمٌةالشرٌعةفًوالزٌنةاللباس:عبدالعزٌزمحمدعمرو.8ٖٗ/ٖ،ه٘ٔٗٔ
 .٘ٗٗص
،)أصلالحدٌثصحٌح(.أنظر:اَللبانً،محمدناصرالدٌنٗ٘ٗ،صٙأنظر:أحمد.المسند،جٙٔٙ

.ٔ٘ٓٔ،صٖ:صحٌحسننالنسابً،ج
.88ٗ_80ٗ،ص0أنظر:عبدالرزاق،المصنؾ،ج0ٔٙ
.0ٔ_0ٓ،ص8ابنسعد،الطبقاتالكبرى،ج8ٔٙ
ٙٔ9
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
 (.ٓٙٙٔباللباسوالزٌنة)(،بآٖٗ/٘موطؤمالك)ٕٓٙ



ٕٕٓ 
 

ٌدخلن كاسٌاتعارٌاتمابالتممٌالتال نساء (( قال: أنه هرٌرة

دنرٌحهاورٌحهاٌوجدمنمسٌرخمسمابةسنة((الجنةوالٌج
ٕٙٔ
.

َلناللباسالترجٌح :      أرجحالقولبؤناللباسٌكونقبلالزٌنة،

والزٌنة ، وعفتها كرامتها للمرأة ٌحفظ الشرع حدود فً ٌكون الذي

أخصهللاتعالى ولهذا ، لتجنبالفتنة تكونللزوجاللؽٌره المرجوة

 للحفظ بآٌاتالقرآنٌة : تعالى قوله ، المرأة ٌُْبِدٌَنعلىكرامة  َواَل {

َماَظَهَرِمْنَها{ إاِلَّ ِزٌَنَتُهنَّ
ٕٕٙ
.

 لبس الحلً للمرأة فً الشرع .حكم _ 0

لقد ، لبسها فً وكمٌتها طبٌعتها حسب تختلؾ الحلً أن بما

كانتأقوالوآراءالمدرسٌن
ٕٖٙ

علىقولٌن.

بعضالمدرس وٌقول لبس بؤن وأنن ، جابز للمرأة الحلً

تلبسهالمرأةأمامالنساءوأنتكشؾعنهافًالمناسباتواَلفراح،

لبسها فً المطلوبة الزٌنة من فهً المالكٌة، وقال
ٕٙٗ


والشافعٌة
ٕٙ٘

جابزلبسالحلًبجمٌعأنواعهبشرطأنٌكونلزوجها

ومحارمها،وتتجنباَلشكالوالصوراَلحٌاءفًالحلً،واستدلوا

َماَظَهَرِمْنَها{ب إاِلَّ ٌُْبِدٌَنِزٌَنَتُهنَّ قولهللاتعالى:}َواَل
ٕٙٙ
.

                                                           
(.ٔٙٙٔ(،باباللباسوالزٌنة)ٖٔٗ/٘موطؤمالك)ٕٔٙ
ٕٕٙ
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
ٕٖٙ
 .بلٌبٌااَلسمرٌةالجامعةوالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكموالناجامعةبٌنمدرسالبعض
ٕٙٗ
 .ٕٖٙص،8ج،الكبرىالطبقات،سعدابن:أنظر
ٕٙ٘
لعبدهللاالمسلمةالمرأةزٌنة،(ٙ/ٓٗ)للنوويالمهذبشرحالمجموع،(ٙ٘ٗ_ٗ/9ٗٗ)للذهبًالنبالءأعالمسٌر:انظر

(.9ٖ)صالفوزان
ٕٙٙ
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:



ٕٖٓ 
 

المدرس بعض عندماووٌقول جابز ؼٌر الحلً لبس بؤن ن

ذلكٌكون كانؼٌربسٌطوملفتللنظر، تخرجبهمنالبٌتإذا

منالتبرجفهذاالٌجوزشرعاً،لذلكنهىالقرآنذلكبالخروجبها

ِةاَْلُولَىواستدلواذلكفًقولهتعالى:، ٌَّ َجاْلَجاِهلِ ْجَنَتَبرُّ }َواَلَتَبرَّ

}
ٕٙ0

..... ِزٌَنَتُهنَّ ٌُْبِدٌَن  َواَل { : تعالى قوله وأٌضاً ،}
ٕٙ8
وقال ،

.... ٌُْخِفٌَنِمْنِزٌَنِتِهنَّ ٌُْعلََمَما لِ ٌَْضِرْبَنِبؤَْرُجلِِهنَّ {تعالى:}َواَل
ٕٙ9

،

است علىوكما المرأة حرصعلى ولقد اآلٌات، بهذه المالكٌة دل

إخفاءالحلًلمافٌهحرمةوخطورةمنازدٌادالفتنةمنإظهارها.

فًلهاأجازالشرعأنبما،للنساءالحلًلبسجابز: الترجٌح    

منبهتخرجأنولها،الشرعحدودفًتكونأنولكن،لبسه

.للنظروملفتتبرجفٌهٌكونالأنبشرطالبٌت

هل هو من شروط اللباس  فً الشرع )) النقاب ((حكم لبس _ ٖ

 .الشرعً 

نوٌقولالمدرس
ٖٙٓ

بؤناللباسالذيحددهالشرعٌجبأنٌكون

ال وأنٌكونلباسها لجمٌعالبدنإالالوجهوالكفٌن، ٌكونساتراً

وأنٌستر ، شفافاً أو أيالٌكونضٌقاً والٌحدده ٌصؾجسمها

صدورهنواستدلوامنحدٌثأسماء:عنعابشة_رضىهللاعنها

لىهللاعلٌه_أنأسماءبنتأبىبكردخلتعلىرسولهللا_ص
                                                           

ٕٙ0
 .ٖٔسورةاَلحزاب،اآلٌة:
ٕٙ8
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
ٕٙ9
.ٖٔ:اآلٌة،النورسورة
ٖٙٓ
 .بلٌبٌااَلسمرٌةالجامعةوالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكموالناجامعةبٌنمدرسالبعض



ٕٓٗ 
 

رسولهللا_صلىهللا فؤعرضعنها ثٌابرقاق وعلٌها وسلم_

علٌهوسلم_وقال))ٌاأسماءإنالمرأةإذابلؽتالمحٌضلمتصلح

أنٌرىمنهاإالهذاوهذا((
ٖٙٔ
،وأشارإلىوجههوكفٌه،وبؤن

لبسالنقابلٌسمناللباسالشرعً،الٌشترطللمرأةبؤنتضع

}النقاب، تعالى: بقوله ِمْنَه{واستدلوا َظَهَر َما إاِلَّ
ٖٕٙ

واستدلوا ،

} ٌُوِبِهنَّ َعلَىُج ٌَْضِرْبَنِبُخُمِرِهنَّ بقولهتعالى:}َوْل
ٖٖٙ

،والجٌبهنا

لمرأةأنتظهرمنالزٌنة،ولٌسبفرضلٌقصدبهالصدر،وٌجوز

َهاأنتلبسهالمرأةإالإذاخٌفتالفتنة،واستدلوابقولهتعالى ٌُّ اأَ ٌَ {:

قُْلَِلَْزَواِجَك{ ًُّ ِب النَّ
ٖٙٗ
.

 ٌقولونفقهاء ، والشافعٌة ساتراًالمالكٌة اللباس ٌكون بؤن

لجمٌعبدنالمرأةإالوجههاوكفٌها
ٖٙ٘
،ولقداستدلالشافعٌةبقوله

 ِمْنَها{تعالى: َظَهَر َما إاِلَّ ِزٌَنَتُهنَّ ٌُْبِدٌَن  }َواَل
ٖٙٙ

وقالابنعب اس،

نهًالمرأة ((_ وسلم النبً_صلًهللاعلٌه وَلن وكفٌها وجهها

عنلبسالقفازٌنوالنقاب((
ٖٙ0
،ولوكانالوجهوالكؾعورةلما

سترهما التقلٌبحرم مواضع إال عورة المرأة بدن جمٌع وأن ،

الرأسوالذراع،َلنذلكتدعواالحاجةإلظهارهما.

                                                           
ٖٙٔ
 (.ٙٓٔٗ(،باباللباس،حدٌثرقم)ٙٓٔ/ٗسننأبًداود:)
ٖٕٙ
.ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
ٖٖٙ
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
ٖٙٗ
 .8ٕسورةاَلحزاب،اآلٌة:
ٖٙ٘
(.ٖٙٓ/8:)االستذكار:أنظر
ٖٙٙ
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
ٖٙ0
.0ٓٔ/ٖ:المهذبشرح.89/ٔج:اَلمكتاب
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وإنما،الشرعًاللباسشروطمنلٌسالنقاببؤن: الترجٌح    

لتجنبتلبسهبؤن،للنظرٌلفتوجههافًبماكانإذاالمرأةتلبسه

 .الفتنة

 التفصٌالت الحدٌثة للباس المرأة فً وقتنا الحاضر.حكم _ 2  

منأقوال جابزة المرأة التًتفصلها فإنالتفصٌالتالحدٌثة

المدرسٌن
ٖٙ8
بشروطأنٌكوناللباسالمفصلحدٌثاً ولقدحددوها

أنٌكونولٌسمخالفاًللشرع،ومطابقاًللشرع،وٌكونفًحدوده

بآٌات واستدلوا ، جسمها ٌحدد أو ٌصؾ وال بدنها لجمٌع ساتراً

تعالى }:الحجابفًقوله أَْبَصاِرِهنَّ ِمْن ْؽُضْضَن ٌَ  لِْلُمْإِمَناِت َوقُْل

ْحَفظْ ٌَ ِمْنَه{َو َظَهَر َما إاِلَّ ِزٌَنَتُهنَّ ٌُْبِدٌَن  َواَل فُُروَجُهنَّ َن
ٖٙ9

و ٌجب،

مع متماشٌاً ٌكون المالبس هذه تفصل حٌن المرأة أو الفتاة على

بماأنالشكلمفوضللمرأة،فاللباسالعاداتوالتقالٌدفًالبالد،

ٌناسبه ،لكنٌكونحسبالفبةالعمرٌةفالفتاةتختارمنالزيما ا

فًأؼلباَلحٌانلباسهاقدالٌتماشىمعمجتمعناوعاداتنافًأكثر

هللا به أمر وبما بدٌنها التزامها لها اَلفضل فلذلك ، بؤناَلحٌان

ٌكوناللباسالمفصللهفابدة،لسترجسدالمرأةأيمطابقاًللشرع

،وأنالٌكونفٌهزٌادةفًالزٌنة.

                                                           
ٖٙ8
 .بلٌبٌااَلسمرٌةالجامعةوالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكموالناجامعةبٌنمدرسالبعض
ٖٙ9
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:



ٕٓٙ 
 

 فؤما افقهاء ٌقولون المالكً لفقه بؤن تجوزالتفصٌالتالحدٌثة

ولقدحددوالهاشروطبؤنٌكوناللباسخالًمنالتبرجوالزٌنة
ٙٗٓ

،

كل تستر أن علٌها ، جسمها ٌشؾ أو ٌصؾ ال اللباس ٌكون وأن

بدنها
ٙٗٔ
، : قال بقول واستدلوا : _ وسلم هللاعلٌه صلى _ النبً

البقر كؤذناب سٌاط معهم قوم ، أرهما لم النار أهل من ))صنفان

، مابالت ممٌالت عارٌات كاسٌات ونساء ، الناس بها ٌضربون

رإوسهنكؤسنمةالبختالمابلة،الٌدخلنالجنة،والٌجدنرٌحه،

وإنرٌحهالٌوجدمنمسٌرةكذاكذا((
ٕٙٗ
.

تستربعضو قٌلمعناه ، جاءفًمعنى))كاسٌاتعارٌات((

بدنهاوتكشؾبعضهإظهاربحالهاونحوه،وقٌلمعناهتلبسثوباًرقٌقاً

ٌصؾلونبدنها
ٖٙٗ

.

المسؤلةهذهفًالمالكٌةوالفقهاءالمدرسٌنأقوالأرجح: الترجٌح    

منتفصلأنلهاأجازالشرعأنبمالباسهافًالمرأةتتقٌدبؤن،

ٌمونأن،الشرعحدودفًٌكونأنٌجبتشاءماالحدٌثةالتفصٌالت

.بدنهالجمٌعلهاساتراً



                                                           
ٙٗٓ
.0ٕٓٔ،صٖج:المعونة.ٖٔٗ،صٖج:رشدالبنالمقدمات
ٙٗٔ
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زٌنة الشعر )القص واألصباغ والتسرٌحات(.حكم _ ٘

الشعرٌقول ٌخصقص بما ، أنالشعرهوجمالالمرأة بما

نوالمدرس
ٙٗٗ

جابزقصالشعر،وَلنهلٌسهناكدلٌلقطعًٌمنع

القصللزوج ٌكون وأن  بشروط لكن ، قصشعرها من المرأة

......ومحارمها،لقداستدلوابقولهتعالى:} ٌُْبِدٌَنِزٌَنَتُهنَّ {َواَل
ٙٗ٘


،وأنٌكونقصالشعربإذنزوجها،والٌكونمشابهاللرجال،

اآلنؼٌر المرأة تفعله ما فإن   ، مخالؾللشرع ؼٌر ٌكون وال

منقوله_صلىهللاعلٌهوسلم_))منتشبهبقومجابزواستد لوا

)) منهم فهو
ٙٗٙ
منقص، كان تسرٌحاتفالسواء أو أوصبػ

ٌجوزالتشبهبهم.

ففقهاءالمالكٌةوالشافعٌةٌقولونبؤنالشرعلمٌحددوامقدار

القص
ٙٗ0
لٌس _ هللاتعالى رحمه _ مالك قال بما : واستدلوا ،

عندناحدمعلوم،وماأخدتمنهأجزأها،وإنسببالتقصٌرجاء

فًالحجوالعمرةبمقدارقدرأنملةتإخذ،أوفوقذلك
ٙٗ8

.

روىأبوسلمةبنعبدالرحمنقال:))دخلتبما:ولقداستدلوا

منالرضاع وأخوها أنا عنؼسلالنبً_علىعابشة فسؤلها ، ة

، الصاع قدر بإناء فدعت ، الجنابة من _ وسلم هللاعلٌه صلى

                                                           
ٙٗٗ
 .بلٌبٌااَلسمرٌةالجامعةوالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكموالناجامعةبٌنمدرسالبعض
ٙٗ٘
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
ٙٗٙ
 (.ٖٖٓٗ(،باباللباس،حدٌثرقم:)08/ٗسننأبًداود:)
ٙٗ0
العربًالكتابداره،ٖٖٔٔ،اَلولى:ط،الباجًخلؾبنسلٌمانالولٌدَلبً،مالكاإلمامموطؤشرحالمنتقى:أنظر

 (.9ٕ/ٖ)،لبنان_بٌروت
ٙٗ8
 (.ٕٔٔ/8)،المهذبشرحالمجموع:انظر
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ثالثاً،قال: وبٌنهاستر،وأفرؼتعلىرأسها فاؼتسلت،وبٌننا

وكانأزواجالنبً_صلىهللاعلٌهوسلم_ٌؤخذنمنرإوسهن

حتىتكونكالوفرة((
ٙٗ9
نعنههللارضً_المإمنٌنمهاتنأبؤ

 الحبٌبوفاةبعدشعورهنقصصنقدأنهنورد_ هللاصلى_

._وسلمعلٌه

المدرس بموادوٌقول تكون أن بشرط ، جابزة اَلصباغ بؤن ن

حمرة أو بصفرة الشٌب خضاب استحباب الحناء، مثل طبٌعٌة

وتحرٌمهبالسواد،واستدلواذلكلقول:الرسول_صلىهللاعلٌه

هذابشًءواجتنبواالسواد((وسلم_:))ؼٌروا
ٙ٘ٓ
،أمااَلصباغ

تكون ال وأن ضرر، فٌها تكون ال أن بشرط الكٌماوٌة الحدٌثة

عازلةللماءفًالوضوءأوالطهارة.

أو بالحناء الصبؽات استعمال ٌجوز : المالكٌة فقهاء فٌقول

ؼٌرهاكالكتم،بشرطأنالتكونفٌهتشبهوتقلٌدالمنهًعنه
ٙ٘ٔ

،

ستدلوا:بماروىعنأبًهرٌرةأنالنبً_صلىهللاعلٌهوسلما

_قال:))إنالٌهودوالنصارىالٌصبؽونفخالفوهم((
ٕٙ٘

،وقال:

))ؼٌرواالشٌبوالتشبهواالٌهود((
ٖٙ٘
.

                                                           
رواهمسلم:كتابالحٌض،بابالقدرالمستحبمنالماءفًؼسلالجنابة،وؼسلالرجلوالمرأة9ٗٙ

(.ٕٙ٘/ٔفًإناءواحدفًحالةواحدة،وؼسلأحدهمابفضلاآلخر،)
(.ٕٓٔ/٘والوفرة:شعرالرأسإذاوصلإلىشحمةاَلذن.النهاٌةفًؼرٌبالحدٌثواَلثر،)

ٙ٘ٓ
(.9ٕٖ٘(،باباللباسوالزٌنة،حدٌثرقم:)ٖٔ/ٔٔصحٌحمسلم:)
ٙ٘ٔ
.ٕٖٖص،ٕج،وأدلتهالمالكًالفقهمدونةأنظر
 (.9ٕٖٙ(،باباللباسوالزٌنة،حدٌثرقم)٘/ٔٔصحٌحمسلم)ٕ٘ٙ
(.98ٙٗ(بابالزٌنة،حدٌثرقم)99ٕ/٘ٔسننالنسابً)ٖ٘ٙ
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المدرس ٌقول التسرٌحات ٌخص وبؤنوبما ، جابزة بؤنها ن

الشرع،مثللبستكونللزوجاللؽٌره،والتكونفٌهانهًفً

نهىعنه بما استدلوا ولقد ، ووصلالشعرفهومحرم ، الباروكة

النبً_صلىهللاعلٌهوسلم_))لعنهللاالواصلة......((
ٙ٘ٗ

،أما

إذاكانوصلمنالخٌوطوالقماشٌرونهجابز،والتسرٌحاتالتً

هىبهاتشبهبالكفارالٌجوزَلنالنبً_صلىهللاعلٌهوسلم_ن

 بالتشبهبهم،وٌجبأنتكونمطابقةللشرٌعةاإلسالمٌة.

فقهاءالمالكٌة
ٙ٘٘

ٌقولونبؤنالوصلالشعربشعرصناعًحرام

:واستدلوابقولاإلماممالك
ٙ٘ٙ

بؤنوصلالشعرمحرم،سواءكان

كان سواء هللا، لخلق مؽٌر َلنه ، آدمً ؼٌر أو بآدمً الوصل

ف ، للتحسٌن أو اَلحادٌثللتجمٌل لعموم ذلك دل فقد محرم هو

وخاصةحدٌثجابر:))زجر_النبًصلىهللاعلٌهوسلم_أن

تصلالمرأةبشعرهاشٌباً((
ٙ٘0
.

بمارويالبخاريفًصحٌحهعنعابشة_رضً واستدلوا

مرضت وأنها ، تزوجت اَلنصار من جارٌة أن _ عنها هللا

فتمعط
ٙ٘8

فسؤلواالنبً_صلىهللاعلٌهشعرهافؤرادواأنٌصلوها

وسلم_فقال:))لعنهللاالواصلةوالمستوصلة((
ٙ٘9

ولقداستثنى،

                                                           
ٙ٘ٗ
.الشعروصلباب_8ٖ٘ص،ٓٔج:البخاريصحٌحبشرحالباريفتح
ٙ٘٘
 .0ٖٙص،ٕج،الطالبكفاٌةعلىالصعٌديحاشٌةأٌضاً.98ٖص،جزيالبنالفقهٌةالقوانٌن
ٙ٘ٙ
.9ٖ٘ص،9ج:للباجًالمنتقى،9ٖ٘ص،٘ج:للقرطبًالقرآنَلحكامالجامع
_بابتحرٌمفعلالواصلةوالمستوصلة.9ٔ،صٗٔصحٌحمسلمبشرحالنووي:ج0٘ٙ
 تمعطشعرها:أيتساقطمنداءونحوه.8٘ٙ
_بابوصلالشعر.8ٖ٘،صٓٔفتحالباريبشرحصحٌحالبخاري:ج9٘ٙ
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المالكٌةبجوازالشعرالموصولبشًءآخرالٌماثلهوالٌشابهه،

كربطالشعربخٌوطمنالصوؾأوالحرٌر.

فقهاءالشافعٌةٌقولونأنالشعرالموصولحرامبشعرطبٌعً

 ٌكونأما وأن ، طاهراً ٌكون أن بشرط آدمً ؼٌر بشعر وصله

الؽٌرمتزوجةحرامأنتقوم الوصلللمتزوجةوبإذنالزوج،أما

استدلوا ولقد وصلالشعربشعرآخر، أيٌحرم ، بوصلشعرها

بحدٌثعابشة
ٙٙٓ
.

أرجحالقولٌنبماٌخصالقصبماأنهلمٌكنهناكالترجٌح :     

قصالشعر،أيٌكونجابزالقصبشرطدلٌلشرعًبماٌخص

ٌخصاَلصباغكذلكأرجح وبما ، بالكفار تشبه فٌه أنالٌكون

القولٌنبؤنٌجتنبواالسوادوتؽٌٌرالشٌب،كماأنالنبً_صلىهللا

ٌصبؽون ال َلنهم والنصارى الٌهود بتقلٌد ٌنهانا _ وسلم علٌه

القولٌن ٌخصالتسرٌحاتأرجح وبما ، التسرٌحاتشعورهم بؤن

، الشرع حرمها التً اَلشٌاء من تكون ال أن بشرط ، جابزة

كالوصلولبسالباروكاتوالتسرٌحاتالتًنهىهللاعنهافٌهاتشبه

النبً_صلىهللاعلٌهوسلم_:قال))صنفانمن بقولبالٌهود،و

بها ٌضربون كؤذنابالبقر سٌاط معهم قوم ، أرهما لم النار أهل

س،ونساءكاسٌاتعارٌاتممٌالتمابالت،رإوسهنكؤسنمةالنا

                                                           
ٙٙٓ
،للنووي،المجموع:انظر،0ٖٖ،ٖٖٙص،المعاصرةالفقهٌةواالجتهاداتاَلربعةالمذاهبضوءفًالنساءفقه

(ٔ/ٕ9ٙ.) 
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رٌحها وإن ، رٌحه ٌجدن وال ، الجنة ٌدخلن ال ، المابلة البخت

لٌوجدمنمسٌرةكذاكذا((
ٙٙٔ
.

 . وطرقه الحدٌثة  أنواع النمصحكم _ 4

نوٌقولبعضالمدرس
ٕٙٙ
كانت إذا شرعاً بؤنالنمصمحرماً

الٌجوز،فٌهتؽٌٌرلخلقهللا، تقومبنزعهأوحلقهكامالً المرأة

، للنهً واردة أدلة لعدة ؼٌرها أو الحدٌثة بالطرق كان سواء

واستدلوابحدٌثعلقمةعنعبدهللاقال:))لعنرسولهللا_صلى

_الواشماتوالموتشماتوالم وسلم تنمصاتوالمتفلجاتهللاعلٌه

للحسنالمؽٌرات((
ٖٙٙ

،وإنهفٌهتؽٌٌرلخلقهللا.

المالكٌةفقهاءوكانقول
ٙٙٗ
والشافعٌة،النمصحرامٌحرمعلى

فٌهمنالتلبسبتؽٌٌرخلقهللا،وال المرأةنتؾالشعرمنالوجهلما

ٌجوزأنتقلعشعرحاجبهابالمنماص،حتىٌصٌررقٌقاًوالنهًعن

مصلعلهٌرونهمحمولعلىماإذافعلتهالمرأةلتزٌٌنلألجانبالالن

وكذلكالشافعٌة  للزوج،
ٙٙ٘

بؤيوسٌلة الحاجبوترقٌقهما نهًإزالة

بقولالرسولهللا_صلىهللاعلٌهوسلمحتىٌصٌررقٌقاً،واستدلوا

والواشمة والمتنمصة والنامصة ، والمستوصلة الواصلة ))لعنت :_
                                                           

المباس كالزينة ، باب النساء الكاسيات العاريات ...، مكسكعة الحديث الشريؼ ، صحيح مسمـ ، كتاب  551
_ باب النساء 82_81، ص13أنظر : صحيح مسمـ بشرح النككم : ج ( .1147( ص)1117حديث )

 ( .2861الكاسيات العاريات . البخارم : حديث رقـ )
ٕٙٙ
 .بلٌبٌااَلسمرٌةالجامعةوالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكموالناجامعةبٌنمدرسالبعض
ٖٙٙ
(.ٙٔٔ٘(،بابالزٌنة،حدٌثرقم:)ٖٗٗ/٘ٔسننالنسابً:)
ٙٙٗ
 .ٖٖٔص،ٕج،وأدلتهالمالكًالفقهمدونة:انظر.0ٖٖ/ٙ،المحتاررد:انظر
ٙٙ٘
.8ٖ٘/ٔ،المجموع:النووي.9ٔٔ/ٔ،بٌروت،الفكردار،المحتاجمؽنى:الخطٌبمحمد،الشربٌنً
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ةمنؼٌرداء((والمستوشم
ٙٙٙ

،والنامصة،التًتفعله،والمتنمصةالتً

تطلبه،أنهلمنالؽلوفًالزٌنةالتًحرمهااإلسالمفٌهتؽٌرلخلقهللا،

}ِ َخْلَقهللاَّ ٌُِّرنَّ َؽ ٌُ ُهْمَفلَ واستدلوا:بقولهللاتعالى:}َوآَلُمَرنَّ
ٙٙ0
.

حاجبكثٌفاًنإذاكانشعرالووٌقولالبعضاآلخرمنالمدرس

بقدر تزٌله وأن ، فقط للتحسٌن الحاجب تنظٌؾ لها ٌجوز ،

الضرورةوٌكونللزوجبشرطأنالترقٌقهتؤخذمنهالشعرالزابد

فقط.

التاتوالدابمحرام،َلنهداخلفًالوشمفهوٌمنعوصول أما

التاتو أما ، للبشرة ضرر فٌه َلن ، والطهارة الوضوء فً الماء

وٌكونالؽٌ ، مإقتلوقتالضرورة استعماله َلن ، جابز دابم ر

وضعاالحتٌاط،وٌكونعلىمقصدهٌكونمكروهاًاَلفضلترك

الشبهات،وأنتظهرهلزوجهاومحارمها.

وٌلعنمحرمالنمصبؤنٌقولالذيالقولأرجح: الترجٌح    

بؤنأرجحهالذيالقولأما،هللاخلقتؽٌٌرفًداخلوَلنه،فاعله

بؤنمتطاٌر،ملموماًوؼٌركثٌفاًحاجبهاٌكونالتًللمرأةٌجوز

ٌكونالبشرط،فٌهمرؼوبالؽٌرالشعربنزعأيبتنظٌفهتقوم

.بالنامصاتتشبهاللكً،ورقٌقاًمحدداً

                                                           
ٙٙٙ
 .الشعرصلةباب_0ٙص،ٗج:داودأبًسنن
.9ٔٔسورةالنساء،اآلٌة:0ٙٙ
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الزٌنة البدنٌة  فً )تطوٌل وطالء وتركٌب األظافر حكم _ 0

الصناعٌة( .

المدرسٌن أقوال فإن
ٙٙ8

تطوٌل ٌخص بما قولٌن على كانت

نٌقولونجابزتطوٌلاَلظافرَلنلمٌحددواَلظافر،بعضالمدرس

متىتقلماَلظافر،أٌضاًعلىالمرأةتقومبتنظٌفهامناَلوساخدابماً،

لٌستمضرةفهًلتحسٌنوجمالالٌدٌن، نووبعضالمدرسوبؤنها

اَلظافرمن تقلٌم بؤن تطوٌلها بؤنتطوٌلاَلظافرؼٌرجابز ٌقولون

المالكٌةوالشافعٌةبؤنتطوٌلفقهاءخصالالخمسفًالفطرة،وٌقول

اَلظافرلٌسمنالفطرة،السٌماماتحملهمنأوساخوبؤنهامضرة

بالصحة
ٙٙ9
.

ضعها،نالٌوجدبهاأيمانعفًووأمااَلصباغفٌقولالمدرس

بشرطأنتضعهبعدالوضوءوالطهارة،َلنهٌمنعوصولالماءإلى

المالكٌةفقهاءالظفر،وٌقولون
ٙ0ٓ

والشافعٌةبؤنتختضبالمرأةبالحناء

،ولقدأجازمالكبتطرٌؾاَلصابعفًكلوقتعداوقتاإلحرام،

الشافعٌة وأما ، كالطٌبوالزٌنة للزوج تحبٌب فٌه الخضاب َلن
ٙ0ٔ


ونٌكرهالخضابلؽٌرالمتزوجة،والمتزوجةٌكونبإذنالزوج،ٌقول

والطالءالتًتضعهالنساءمخالؾللشرع،َلنبهتشبهبالكافرات،

وؼٌرذلكبؤنهمفسدللوضوء.

                                                           
ٙٙ8
.بلٌبٌااَلسمرٌةالجامعةوالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكموالناجامعةمدرسونالبعض
ٙٙ9
 .8ٙٙ،صٔالفتاوىالمعاصرة،ج
ٙ0ٓ
 (.ٖ/ٙٓ٘:)اإلنصاؾ(.ٔ/0ٕٔ:)المطالباسنى
ٙ0ٔ
 (.9ٕٗ/ٔ)المهذبشرح
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بعض ٌقول : قولٌن فٌها كانت الصناعٌة اَلظافر تركٌب وأما

توالمدرس هللاعندما لخلق مؽٌرة تجوز ال بؤنها علىن بتركٌبها قوم

ُهْم الظفر،واعتراضعلىخلقهللا،واستدلوابقولهتعالى:}َوآَلُمَرنَّ

} ِ َخْلَقهللاَّ ٌُِّرنَّ َؽ ٌُ َفلَ
ٙ0ٕ

من ٌكونفٌهاتباعللشٌطانوأنها إنفًهذا ،

عاداتالؽربوثقافاتهم،الٌجباتباعهاَلنهاداخلةفًمعنىالوصل

الشافع قول كذلك وكان ٌجوز، ال الصناعٌة اَلظافر تركٌب بؤن ٌة

وقدقالعلٌهالصالةوالسالم:شرعاً،َلنهٌدلعلىمعنىالوصل،

))لعنهللاالواصلةوالمستوصلة((
ٙ0ٖ
،وبؤنهتؽٌٌرلخلقهللا.

بعضالمدرس نٌقولونجابزتركٌباَلظافرالصناعٌة،ووأما

 الوضوء عند بنزعها لتحسٌنمنظربشرطتقوم وٌرونها ، والطهارة

الٌدٌن،وأنالتكونفٌهارٌاءوفتنة.

جابزؼٌراَلظافرتطوٌلبؤنٌقولونالذٌنقولأرجح: الترجٌح    

هًإذاتجوزاَلصباغواما،الفطرةخصالمناَلظافرتقلٌمَلن

وتركٌب،لهامضرةتكونالوبؤن،الوضوءأثناءبنزعهقامت

ؼٌروهًالوصلمعنىفًتدخلبانهاٌقولالذيالرأيأوافقاَلظافر

.هللالخلقتؽٌٌرفٌهاإنوكما،جابزة



                                                           
ٙ0ٕ
 .8ٔٔسورةالنساء،اآلٌة:
 (.9ٖٙ٘(،باباللباسوالزٌنة،حدٌثرقم)ٙٙٔ/ٙصحٌحمسلم)0ٖٙ
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الرموش  تركٌب)العدسات الالصقة والملونة وحكم لبس _ 0   

(.الصناعٌة

فالعدساتالالصقةفهًتستعملمنأجلتحسٌنالنظروتقوٌته

داعً كانبها العدساتالالصقةالملونةإذا ،أما بدلمنالنظارة

نوطبًوصحًللعٌن،فٌقولالمدرس
ٙ0ٗ

جابزلبسالعدسات،إذا

التسببالضرر،والتمنعوصولالماءأتناءالوضوء،وإذاكان

هلتزٌٌنهابهالزوجهاأولؽٌره،وبقصدقصدالمرأةفًوضعها

، اإلسراؾ باب من هٌا ومعروؾ للبسها تبرج فٌه ٌكون ال أن

فالشافعٌة
ٙ0٘

كانلبسالعدساتمنأجلالحاجةالبؤس ٌقولونإذا

إزالة أجل من ، لعٌبفًعٌنٌها أو البصر لتقوٌة كان إذا ، بها

ك إذا العدساتالملونة أما ، انتلٌسفًلبسهاالعٌبالبؤسبها

داعًاَلفضلتركهاأحسن،َلنهاعدساتتشبهأعٌنالكافرات،

وإنفًلبسهاؼسوتدلٌسوخداع،ولقدنهىهللاتعالىأنتبدي

}َفاَلَتْخَضْعَنِباْلَقْوِلالمرأةمفاتنهاللرجال،واستدلوابقولهتعالى:

ْطَمَعالَِّذيِفًَقْلِبِهَمَرٌض{ ٌَ َف
ٙ0ٙ

فهذاالٌجوز.،

 كان تركٌبالرموشلقد بعضاقوأأما المدرسٌنعلىقولٌن ل

داخلةفًمعنىالوصل،والمدرس ،َلنها ؼٌرجابزة نٌقولونبؤنها

تؽٌٌرخلقهللا، فٌها َلنها تؽرٌر، وبها فًالشرع والوصلحرام

                                                           
ٙ0ٗ
.بلٌبٌااَلسمرٌةجامعةوالالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكموالناجامعةبنٌمدرسالبعض
ٙ0٘
بنأحمد،الحرانً.ٖٕٗ/ٖه،٘ٓٗٔ،ٕط،بٌروت،اإلسالمًالمكتب،المفتٌنوعمدةالطالبٌنروضة:النووي

 .ٕٕ٘/ٔ،هٖٔٗٔ،ٔط،الرٌاض،العبٌكانمكتبة،العمدةشرح:تٌمٌةبنعبدالحلم
 .ٕٖسورةاَلحزاب،اآلٌة:0ٙٙ
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فالشافعٌة
ٙ00

اَلنالرموشالصناعٌةفهًؼٌرجابزةلبسهٌقولونبؤن

الطبً الضرر عن فضال ، هللا خلق وتؽٌٌر خداع ؼش ٌكون ذلك

استخدامها جراء من وضعها منطقة فً المزمنة بالحساسٌة الحاصل

النبً_صلىهللاعلٌه بقول واستدلوا ، بتركها اَلطباء ٌنصح ولهذا

)) والمستوصلة الواصلة ))لعن  _ وسلم
ٙ08

مثلهذه استعمال َلن ،

َلنهانوعمنالوصل.الرموشؼٌرجابز

نٌقولونبؤنتركٌبالرموشالصناعٌةجابزووبعضالمدرس

للتحسٌنمنظرالعٌنبشرطأنتنزعهاأتناءالوضوء،لكنمعهذا

إلفات للتبرجو به وأنالٌكونقصدها إسراؾوتبذٌر، فٌه فإنها

بها تزٌنها ٌكون وأن ، لها ضرر فٌه ٌكون ال وأن ، لها النظر

للزوجواللؽٌره.

العدساتلبسٌجٌزونالذٌنالمدرسٌنقولأرجح: الترجٌح    

فٌهذلكعلىفضالً،النظروتحسٌنالعالجأجلمنالالصقة

تركٌبٌخصماأما،فقطالجمالقصدهاكانإذا،وتبذٌرإسراؾ

ؼٌرأيالوصلبمعنىوصفهاالذيالقولأرجحالصناعٌةالرموش

.جابزة





                                                           
ٙ00
 (.0٘ٔص)اإلسالمًالعالمبرابطةوالنشرالصحافةإدارةم99ٓٔ/هـٓٔٗٔ،والتحرٌماإلباحةبٌنالمرأةزٌنة
(.00ٗ٘(،بابالزٌنة،حدٌثرقم)ٖٖٓ/8ٔصحٌحالبخاري)08ٙ
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تحدٌد األسنان .زٌنة حكم _ 0

المدرسٌن أقوال اختلفت لقد
ٙ09

بعض ، قولٌن على فكانت

معنىوالمدرس فً داخلة َلنها اَلسنان تحدٌد جابز ؼٌر ٌقولون ن

التفلٌجوبؤنالتفلٌجهوتفرٌقبٌنثناٌااَلسنانوتباعدهاوحدهابالمبرد

_صلىهللاعلٌهوفهذاالٌجوز،واستدلوابالحدٌث))نهىرسولهللا

سلم_عنالوشروالوشم((
ٙ8ٓ
،َلنهالوشرداخلفًمعنىالتفلٌج،

على ٌكون ٌجبان وإنما ، مطلوبشرعاً ؼٌر اَلسنان تتفلٌج َلن

حسبالتقوٌموأنهافٌهاتؽٌٌرلخلقهللا
ٙ8ٔ

،وأنٌكونتؽٌٌراَلسنان

إاللضرورةطبٌة،مثلتعدٌلاَلسنان،أماتحدٌداَلسنانفقداستدلوا

الواشمات هللا ))لعن : قال _ وسلم علٌه هللا صلى _ النبً بقول

خلق المؽٌرات للحسن والمتفلجات والمتنمصات والمستوشمات

هللا((
ٙ8ٕ

،َلنهذامخالؾللسنةالنبوٌة.

المالكٌةفقهاء
ٙ8ٖ

والشافعٌة
ٙ8ٗ

برد أو ووشر تحدٌد ٌحرمون

فٌه َلن التحسٌن فً رؼبة ، أطرافها وتحدٌد ترقٌقها أو ، اَلسنان

تؽٌٌرلخلقهللا،بؤنالحرامالمفعولللحسنفلواحتٌجإلٌهلعالجأو

))الٌحلللمرأةالتلبٌسبتؽٌٌرخلقهللاتعالىعٌبفالبؤسبهفقالوا

 تصل أن تتفلجومنه حتى اَلسنان تحت والنشر أسنانها تنشر ،أن

                                                           
ٙ09
.بلٌبٌااَلسمرٌةالجامعةوالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكموالناجامعةبنٌمدرسالبعض
ٙ8ٓ
 (.9ٕٗٓ(،بابالزٌنة،حدٌثرقم:)ٕٙٗ/٘سننالنسابًالكبرى:)
ٙ8ٔ
 .مٕٙٔٓ_ٔ_ٗٔ:بتارٌخ،السنوسًعبدالقادرنٌحس/اَلستاذمع:مقابلة
ٙ8ٕ
(.0ٙٗ٘(،باباللباسوالزٌنة،حدٌثرقم:)ٖٔٓ/8ٔصحٌحالبخاري:)
ٙ8ٖ
.ٖٗٔص،ٖٔج،الذخٌرة.89ٙص،ٔج،الدانًالثمر
ٙ8ٗ
 (.8ٔٗ/ٔ)،المنهجشرحعلىالجملحاشٌة
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)) أطرافها وتتحدد
ٙ8٘

وهو أسنانها نشر ))وٌحرم الشافعٌة وقالوا ،

)) وترقٌقها تحدٌدها
ٙ8ٙ

هً المتفلجة : النووي قاله بما واستدلوا ،

))التًتبردمنأسنانهالٌتباعدبعضهاعنبعضوتحسنها((،ثمقال:

))وهوالوشر((
ٙ80

.

والنتؾوا ، والوشم الوشر، حرم : منحدٌثأبورٌحانة ستدلوا

أنرسولهللا_صلىهللاعلٌهوسلم_نهىعنالوشر ))بلؽنا قال:

والوشم((
ٙ88
.

نٌقولونجابزتحدٌداَلسنانإذاكانووالبعضاآلخرمنالمدرس

ومنأجلتحسٌنالمنظر منبابالعالجفاهللجمٌلٌحبالجمال،

عندما ونٌتها هوقصدها وٌكونما التسببالضرر، إذا والجمال،

قامتبها.

َلنه،جابزؼٌراَلسنانتحدٌدأنفًالقولأرجح: الترجٌح    

.هللالخلقتؽٌٌرفٌهوبؤن،عنهمنهً





                                                           
(.8ٖٗقوانٌناَلحكامالفقهٌة،)ص8٘ٙ
(،وانظر:المجموعشرحالمهذب،8ٔٗ/ٔ،)(.8ٔٗ/ٔ)،المنهجشرحعلىالجملحاشٌةانظر:8ٙٙ

(.9ٔٔ/ٔ(،ومؽنًالمحتاج،)ٔٗٔ_ٓٗٔ/ٖ)
(.ٔٗٔ_ٓٗٔ/ٖالمجموعشرحالمهذب،)80ٙ
(،ٗٗٔ_ٖٗٔ/8(،وبابالنتؾ،)9ٗٔ/8أخرجهالنسابً،كتابالزٌنة،بابتحرٌمالوشر،)88ٙ

(.ٕٖ٘/ٗهلبسالحرٌر،)وأبوداود،كتاباللباس،بابمنكر
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 زٌنة الوجه )المكٌاج والمساحٌق( .حكم _ 17  

المدرسٌن أقوال كانت لقد
ٙ89

 ، قولٌن المدرسعلى نوبعض

منالبٌت،َلنهٌرىبؤنه ٌقولونجابزوضعالمكٌاجعندخروجها

نٌة فً ٌكون هذا بؤن ، خفٌفاً ٌكون أن بشرط ، للبشرة حماٌة فٌه

المرأةعندخروجهامنالبٌتبؤنالٌكونفٌهتبرجوٌلفتالنظرأو

 ْجَن َتَبرَّ َواَل { تعالى: بقوله واستدلوا ، للفتنة ٌَِّةقصدها اْلَجاِهلِ َج َتَبرُّ

اَلولى{
ٙ9ٓ

.

فقهاءالشافعٌةٌقولونإذاكانتمتزوجةوفعلتذلكمنؼٌرإذن

وقٌلوجهان أٌضاً فحرام زوجها
ٙ9ٔ
ؼٌرمتزوجة كانتالمرأة إذا ،

وقال ، الوجنتٌنوالحؾوتطرٌؾاَلصابع منتحمٌر لها فالٌجوز

التؽٌٌرالذيٌكونباقٌاً،فؤماماالالشوكانً:إنهذاالتحرٌمإنماهو

من مالكوؼٌره أجازه فقد منالخضاب، كالكحلونحوه ٌكونباقٌاً

العلماء
ٙ9ٕ
. 

المدرس تضعهووبعض أن المرأة فعلى جابز ؼٌر ٌقولون ن

فهوصورةمن اللؽٌرهَلنهٌعتبرصورةمنصورالزنا لزوجها

هللاعلٌهوسلم_))أٌماامرأةصورالزنا،واستدلوابقوله_صلى

استعطرتٌشموارٌحهافهًزانٌة((
ٙ9ٖ
،بؤنهالٌجوزإبداءالزٌنة

                                                           
ٙ89
 .بلٌبٌااَلسمرٌةالجامعةوالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكموالناجامعةبنٌمدرسالبعض
ٙ9ٓ
.ٖٖ:اآلٌة،اَلحزابسورة
 .ٓٗٔ/ٖالنووي:المجموع،9ٔٙ
.ٖٖٗ/ٙالشوكانً:نٌلاَلوطار،9ٕٙ
ٙ9ٖ
(.ٖٙٓ٘:)(،بابالزٌنة،حدٌثرقم0ٖٓ/٘ٔسننالنسابً:)
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،والٌجوزلهاأنتخرجبهخارجبٌتهاوٌجبأنٌكونداخلالبٌت

المرأة تزٌٌن _عن وسلم النبً_صلىهللاعلٌه لنهً واستدلوا ،

َماَظَهَرِمْنَهالزوجها،واستدلوابقولهتعالى:}َواَل إاِلَّ ٌُْبِدٌَنِزٌَنَتُهنَّ

}
ٙ9ٗ
.   

بشرطجابزالخفٌؾالمكٌاجبؤنٌقولالذيالقولأرجح:  الترجٌح   

للبشرةحماٌةفٌهٌكونقدالمكٌاجوَلن،فتنةأوتبرجفٌهلٌسٌكون

. الطبٌعةأجواءمن

 المبحث الثانً : 

 مناقشة المدرسٌن اإلسالمٌةبأقوال إبراهٌم مالك موالنا جامعة

الحكومٌةوالجامعةاَلسمرٌةبلٌبٌافًجراحةالتجمٌل))التحسٌنٌة((

التًتلجؤإلٌهاالمرأة،وأقوالالفقهاءفًهذهالمسؤلة.

عملٌات الجراحة التجمٌلٌة ))التحسٌنٌة((.حكم _ 1

أقوا كانت لقد التحسٌنٌة الجراحٌة العملٌات المدرسٌنبؤن ل
ٙ9٘


نٌقولونبؤنهاؼٌرجابزة،َلنهاتدخلوعلىقولٌن،بعضالمدرس

َخْلَقفًتؽٌٌرخلقهللا،واستدلوابقولهتعالى:} ٌُِّرنَّ َؽ ٌُ ُهْمَفلَ َوآَلُمَرنَّ

}ِ هللاَّ
ٙ9ٙ

،مثلالوشملعنهللاالواشمات،ومنحدٌثابنعمرقال:))

الواصلةوالمستوصلة،والواشمة-صلىهللاعلٌهوسلم-لعنالنبً

                                                           
ٙ9ٗ
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
ٙ9٘
.بلٌبٌااَلسمرٌةالجامعةوالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكموالناجامعةبنٌمدرسالبعض
ٙ9ٙ
 .8ٔٔ:اآلٌة،النساءسورة
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والمستوشمة((
ٙ90

، الوشم من أوسع العملٌاتالتجمٌلٌة هذه وبؤن  ،

تسببالضررمن بؤنها و تؽٌٌرلخلقهللا، فٌه  وهوٌكونمحرماً

ٌاتبمافٌهاإسراؾوتبذٌر.إجراءهذهالعمل

الفقهاء ٌقولون
ٙ98

التحسٌنٌة التجمٌلٌة الجراحٌة العملٌات بؤن

محرمة،َلنفٌهاتؽٌٌرلخلقهللابدوندوافعضرورٌة،والٌجوز

ُهْمللمرأةأنتؽٌرشًءمنخلقتها،واستدلوابقولهتعالى:} َوآَلُمَرنَّ

هللاَِّ َخْلَق ٌُِّرنَّ َؽ ٌُ {َفلَ
ٙ99

استدلوا وكما ،_ مسعود بن عبدهللا لحدٌث

_ وسلم سمعترسولهللا_صلىهللاعلٌه قال: رضًهللاعنه_

خلقهللا(( ٌؽٌرن الالتً المتنمصاتوالمتفلجاتللحسن ))ٌلعن
0ٓٓ

،

فالحدٌثدلعلىلعنمنفعلهذهاَلشٌاء،فجمعبٌنتؽٌٌرالخلقة

موجو المعنٌان وهذان ، الحسن التجمٌلٌةوطلب الجراحة فً دان

كماأنهذهالعملٌاتالتخلومنالؽشوالتدلٌس،وإنهاالتحسٌنٌة،و

كانت إذا التخلومناَلضراروالمضاعفاتالنفسٌةوالجسدٌة،أما

العملٌاتمنأجلإصالحتشوهاتتكونمنبابالعالجودفع هذه

الضرر
0ٓٔ
.

                                                           
ٙ90
 (.9ٗ0٘)رقمحدٌث،اللباسباب،(9/ٕٓ:)البخاريصحٌح
ٙ98
.00ٖ/ٓٔج،الباريفتح،العسقالنً
ٙ99
 .8ٔٔ:اآلٌة،النساءسورة
والرباعٌاتالثناٌابٌنالفرجة:والفلج،الشعرنتؾ:والنمص.9ٖٖ/ٖومسلم99ٔ/ٖالبخاريرواه0ٓٓ

أوبالنٌلوحشوهباإلبرةوؼرزهالجلدتقرٌح:والوشم.البناتبصؽارتشبهاًالعجوزتفعلهاَلسنانمن
والمؽرب.0ٓٔ،ٙٓٔ/ٗٔللنوويمسلمصحٌحشرح.السوادمنوؼٌرهالشحمدخانأوالكحل

 .ٖٖٓ،9ٖٕ/ٕللمطرزي
0ٓٔ
،القاسمأبو،الخوثً،9ٙٔ/ٕج،مٕٕٓٓ،بٌروت_المالكدار،ٗط،الشرٌعةفقه،حسٌنمحمد،هللافضل

 .ٖٙٓ/ٕج،م99ٙٔ_الخوثًاإلماممإسسة،ٖط،(استفتاءات)الشرعٌةالمسابل
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العوضالمدرسعوب هذه بؤن ٌقولون التجمٌلٌةن ملٌاتالجراحٌة

التحسٌنٌةجابزة،إذاكانتلضرورةمثلالتشوهاتوالحروق،أنها

لمن ،  التحسٌنٌة ولٌست الضرورٌة التجمٌلٌة العملٌات هذه تسمى

ٌطلبالتحسٌنوالتؽٌٌرفًنفسهولتحسٌنوجهها،وبنٌةهذاالتؽٌٌر

المعٌار هو المستجدات هذه ٌحكم الذي المعٌار فإنإن ، العرفً

،البؤس االهتمامبالمظهرقبلالجوهرهوالذيأدىإلىظهورهذا

إذالمٌتمتؽٌٌرخلقهللا.

تدخل أرجحالترجٌح :     قولالذٌنالٌجٌزونهذهالعملٌاتَلنها

بقولهتعالى:}فًتؽٌٌرخلقهللاذلكالستداللهممنالقرآنالكرٌم

ُهمْ {َوآَلُمَرنَّ ِ هللاَّ َخْلَق ٌُِّرنَّ َؽ ٌُ َفلَ
0ٕٓ
العملٌات، هذه وبؤن النبوٌة والسنة

تصلٌح أجل من للضرورة ٌكون إجراإها أو لها الخضوع عند

 علىصحةونفسٌةوجسمٌةلإلنسان.تإثربالجسمعاهاتأوتشوهات

قشر أو سنفرة الوجه والوشم .حكم _ 0

المدرسٌن أقوال كانت لقد
0ٖٓ

 عملٌة قشرهعلى أو الوجه سنفرة

المدرس بعض ٌقول ، قولٌن ،وعلى جابز والسنفرة القشر بؤن ن

للتحسٌن،وإزالةالشواببمنالوجه،وتعدمنجانبالنظافة،َلنها

تإديالسنفرةإلىتحبٌبالمرأةلزوجها،واستدلوابقولهللاتعالى:

                                                           
0ٕٓ
 .8ٔٔ:اآلٌة،النساءسورة
0ٖٓ
.بلٌبٌااَلسمرٌةالجامعةوالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكموالناجامعةبنٌمدرسالبعض
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َماَظَهرَ إاِلَّ ٌُْبِدٌَنِزٌَنَتُهنَّ ِمْنَها......{}َواَل
0ٓٗ

،وبشرطبؤنالتسبب

لهاالضرر،وبؤنهاالتقاسعلىأنهافٌهاتؽٌٌرخلقهللا،َلنتؽٌٌر

فٌه الطبٌة َلنهجلدخارجًمنالناحٌة جابز، لونالجلدفًنظره

نٌقولونؼٌرجابزة،وتؽٌٌرللجدٌدولٌسللقدٌم،وبعضالمدرس

ت ٌكونفٌها العملٌة داومتَلنهذه وإذا الخارجًفقط، ؽٌٌرالجلد

علىهذاالتؽٌٌرٌسببلهاالضرر.

نبؤنالوشمالٌجوزشرعاًففٌهتؽٌٌرلخلقهللا،ووٌقولالمدرس

منحدٌثالنبً_صلىهللاعلٌهوسلم_:عنابنعمر واستدلوا

 النبً ))لعن -قال وسلم هللاعلٌه ،-صلى والمستوصلة الواصلة

((وال والمستوشمة واشمة
0ٓ٘

الطهارة فً الماء لوصول مانع َلنه ،

والوضوء،َلنهفٌهتؽٌٌرلخلقهللاوفًإزالتهٌسببضرر.

 اعتبره فقد وٌلعنفقهاء الكبابر من الوشم والشافعٌة المالكٌة

فاعله
0ٓٙ

َلنبهتعذٌبللجسمذلكبوخزاإلبرفًبدنالموشوم،فهو،

جةوالضرورةبذلكٌجبإزالةالوشمإذأمكنبؽٌرإٌالمللحًبالحا

جراحةبالعالج
0ٓ0
وقالابنالجوزي

0ٓ8
:))الٌحلَلنهأذىالفابدة

                                                           
0ٓٗ
 .ٖٔسورةالنور،اآلٌة:
0ٓ٘
 (.9ٗ0٘(،باباللباس،حدٌثرقم)9/ٕٓصحٌحالبخاري:)
0ٓٙ
.ٔٔٗ/ٕ،الدوانًالفواكه:النفراوي
0ٓ0
،المجموع:النووي.ٕٖٗ/ٙ،اَلوطارنٌل:الشوكانً.ٔ٘ٔ/ٔ،اإلقناع:الشربٌنً.٘٘ٗ/ٓٔ،الباريفتح:حجرابن

ٖ/ٔٗٗ.
 .9ٕه،صٕٗٗٔ،ٔكتابأحكامالنساء،تحقٌق:زٌادوجدان،دارالفكر،بٌروت،ط0ٓ8
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بمارويعنقٌسبنأبًحازم منه((،واستدلوا
0ٓ9

قال:دخلناعلى

أبًبكرالصدٌق_رضًهللاعنه_فًمرضه،فرأٌتعندهامرأة

،وهًزوجتهأسماءبنتعمٌسبٌضاءموشومةالٌدٌنتذبعنه
0ٔٓ
،

وقالالطبري
0ٔٔ

:ٌحتملأنأسماءصنعتالوشمفًٌدهاقبلالنهً،

والٌظنأنهافعلتهبعدالنهً،وٌحتملأنهالمتسمعالنهًعنالوشم،

أوكانتبٌدهاجراحةفداوتهافبقًاَلثرمثلالوشمفًٌدها
0ٕٔ
.

إزالةأجلمنالسنفرةكانتاإذٌقولالذيالقولأرجح: الترجٌح

الوشمعنأما،جابزفإنه،الجلدطبقةتؽٌٌربدونوالشوابباَلوساخ

أنهوكما،هللاخلقتؽٌٌرفًٌدخلوإنهعنهمنهًَلن،حرامفهو

عندأضرارلدٌهوأن،والوضوءالطهارةفًالماءلوصولمانع

.نزعه

التجاعٌد .عملٌات شد الوجه وإزالة حكم _ 1

بعض ٌقول كما التجاعٌد وإزالة الوجه شد عملٌات إن

نوالمدرس
0ٖٔ

إنهذهوجابزةهذهالعملٌاتَلنهاؼٌرمؽٌرةلخلقهللا،

العملٌةمنأجلالعالج،وإزالةالتجاعٌدالتًهًعبارةعنبصمات

                                                           
.ابنحجر،أبو٘ٗٔ/0انظر:التارٌخالكبٌر،تحقٌق:السٌدهاشمالندوي،دارالفكر،بٌروت،0ٓ9

ه،ٗٓٗٔ،ٔالفضلالعسقالنًالشافعًأحمدبنعلًبنحجر:تهذٌبالتهذٌب،دارالفكر،بٌروت،ط
8/ٖٗٙ_ٖٗ0.

ه،ٕٔٗٔفوابد،دارالفكربٌروت،الهٌثمً،نورالدٌنعلىبنأبًبكر:مجمعالزوابدومنبعال0ٔٓ

٘/ٕٕٓ.
.9ٙ/ٙجامعالبٌانعنتؤوٌلآيالقرآن،الزركلً:اَلعالم،0ٔٔ
ابنبطال،أبوالحسنعلىبنخلؾبنعبدالملك:شرحابنبطال،تحقٌق:مصطفىعبدالقادر0ٕٔ

.ٔٙٗ/ٓٔري،.ابنحجر:فتحالبا8ٓٔ/9ه،ٕٗٗٔعطا،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت،
0ٖٔ
 .بلٌبٌااَلسمرٌةالجامعةوالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكموالناجامعةبنٌمدرسالبعض
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وخالٌا بسببتوقؾحٌوٌة الزمنعلىالبشرة ٌتركها وثنٌاتخفٌفة

،لمنترٌدالتحسٌنوتجدٌدشبابها،وإنكانالقصدمنفعلهالجلد

للزوج،َلنكلإنسانٌحبالتجدٌدوٌحبأنٌكونشاباً،وبشرط

هذه تفعل التً وبؤن ، العملٌة إجراء من الضرر لها ٌسبب ال أن

العملٌاتبسببالعاملالنفسً.

الووبعضالمدرس هذه ؼٌرجابزة فٌهانٌقولونبؤنها لما عملٌة

منؼشوتدلٌس،أوكالتًقامتبهامنأجلتصؽٌرعمرها،َلن

هذا وجود فً تدوم ال الزوجٌة الحٌاة بذلك ، وتؽرٌر خداع فٌها

_ وسلم هللاعلٌه صلى النبً_ بقول  واستدلوا التدلٌسوالؽش،

النفسٌة لحماٌة بها تقوم ال واَلفضل ،  منا(( فلٌس ؼشنا ))فمن

هذهوالج مثل نجاح ضمان ولعدم ، والباطنٌة والظاهرٌة ، سدٌة

العملٌات،وإنهامؽٌرة العملٌات،وبسببالعاملالنفسًتفعلهذه

لخلقهللا.

فإنبعضالفقهاء
0ٔٗ
قدحرموافعلمثلهذهالعملٌة،بؤنفٌها

،ولقد تؽٌٌرخلقهللا،ومنتفعلذلكمنٌسولالشٌطانفًفعلها

ِ{ستدلوابقولهتعالى:}ا َخْلَقهللاَّ ٌُِّرنَّ َؽ ٌُ ُهْمَفلَ َوآَلُمَرنَّ
0ٔ٘

ٌقولالنبً،و

والمتفلجاتللحسن(( ... (( :_ وسلم _صلىهللاعلٌه
0ٔٙ
وكال ،

للخلقة تؽٌٌر فإنها ، التحسٌنٌة المعنٌٌنموجودانفًالجراحة هذٌن

                                                           
0ٔٗ
فًالتجمٌلجراحةأحكام،فوزانلصالح،التجمٌلٌةالجراحة،08ٖ:ص،اإلسالمٌةالشرٌعةفًالنساءتجمٌلأحكام

 .0ٖـٖٙصشبٌرعثمانمحمد.د،اإلسالمًالفقه
0ٔ٘
 .8ٔٔ:اآلٌة،النساءسورة
 (.9ٖٔ٘(باباللباس،حدٌثرقم)ٗٙٔ/0صحٌحالبخاري)0ٔٙ
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 فٌه،فهًعلىهذا داخلةفًالوعٌد،منأجلالحسنبلوالزٌادة

إذا تجوزلها ؼٌرمعتاد تشوه كانبها إذا أما والٌجوزأنتفعل،

كانتالعملٌةالتسببلهاالضرر.

،جابزةؼٌرالعملٌاتهذهبؤنٌقولالذيالقولأرجح: الترجٌح    

آثارلهاوكما،هللالخلقتؽٌٌرفٌهاوكذلكوؼشتدلٌسمنفٌهالما

.ونفسٌةصحٌة

عملٌات تجمٌل االنؾ والخدود والشفاه.حكم _ 2

لقدكانتأقوالالمدرسٌن
0ٔ0

علىقولٌنبماأنهذهالعملٌاتفٌها

،وتؽٌٌرلخلقهللا،بعضالمدرس ؼٌرجابزةشرعاً نٌقولونبؤنها

آلنهاداخلةهذهالعملٌاتفًتؽٌٌرخلقهللا،وهًمحرمةاَلفضلأن

بقولهٌكوناإلنسانعلىالهٌب ،واستدلوا ةالتًخلقههللاتعالىفٌه

هللاَِّ َخْلَق ٌُِّرنَّ َؽ ٌُ َفلَ ُهْم َوآَلُمَرنَّ { {تعالى:
0ٔ8

التجوزأنتعملهذه  ،

لٌس أي العالج أو فقط الخلقً التشوه بسبب كان إذا إال العملٌات

التؽٌٌرالخلقً.

ٌقولبعضالفقهاء
0ٔ9

بؤنهذهالعملٌاتالتجمٌلٌةَلجلإزالةعٌب

الحسنوالرؼبةفًإخفاء كانمنأجلزٌادة إذا أما ، فالبؤسبها

آثارتقدمالعمرفهذامحرمالٌجوز،وإنهااستجابةلوسوسةالشٌطان

                                                           
0ٔ0
.بلٌبٌااَلسمرٌةالجامعةوالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكموالناجامعةبنٌمدرسالبعض
0ٔ8
 .8ٔٔسورةالنساء،اآلٌة:
0ٔ9
،ٔٔص:النساءأحكام،(0ٙ9ٗٗ).الفتوىرقم،المنجدفتاوى.فوزانلصالح،التجمٌلٌةالجراحة:أنظر

.8ٗـ0ٗص،،والتجمٌلالمرأةزٌنةفتاوى:عبدالمقصود
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ُهْم َوآَلُمَرنَّ { : تعالى بقوله استدلوا ولقد ، المرأة ؼرور إلشباع ،

خَ ٌُِّرنَّ َؽ ٌُ هللاََِّفلَ {ْلَق
0ٕٓ

هذه فًمثل بصرؾمبالػ تقوم المرأة َلن ،

من ، وأضرار مضاعفات بها العملٌات هذه أن حٌث ، العملٌات

تشوهاتبعدالعملٌةلعدمضماننجاحها.

نبؤنهذهالعملٌاتجابزةَلنهاللتحسٌن،وووٌقولبعضالمدرس

،وإذاكانلٌسهًجزءمنالعالجالنفسًإذاكانلسببضروري

فٌهامضرةلها،إذاكانالعٌبفًاَلنؾظاهراًوٌسببآثارنفسٌة

سٌبةللفتاة،َلنالتًفعلتذلكبسببالعاملالنفسًفالمانعمن

تجمٌلهفهومنقاعدة))الضررٌزال((،بشرطأنٌكونفًحدود

اعرضةعدماإلفراطفًذلكوبصورةمالبمةحتىالتكونصاحبه

للهمزواللمز.

ٌدلفٌهاَلن،جابزةؼٌربؤنهاٌقولالذيالقولأرجح: الترجٌح    

أجلمنالعملٌاتهذهتعملالتًالنساءوإن،هللاخلقتؽٌٌرعلى

وأماأحٌاناًنجاحهاولعدممضاعفاتهاإلىللنظربدونؼرورهمإشباع

بهابؤسالأرىفإنًخلقًتشوهأوفٌهاعٌبإزالةأجلمنكانتإذا

.العملٌاتهذه





                                                           
0ٕٓ
 .8ٔٔسورةالنساء،اآلٌة:
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 عملٌات شفط الدهون.حكم _ 3

نوٌقولالمدرس
0ٕٔ

بؤنهذهالعملٌةتعملجابزةمنأجلالعالج،

والتدخلفًتؽٌٌرخلقهللا،وتعتبرمنالعالجالجسمًالصحًو

النفسً،وبشرطأنالتسببلهاأيضررمنإجراءهذهالعملٌة،

وأنٌكونإجراءالعملٌةعلىحسبرأيالدكتورالذيٌقومبالعملٌة

الجسم لصحة جابزة العملٌة هذه وبؤن ، العملٌة نجاح نسبة وأٌضاً

العملٌات، هذه لمثل تلجؤ ال لكً أكلها فً تحافظ أن المرأة وعلى

علىجسماإلنسان،وأن وَلنالدهونمصدرؼٌرصحًوخطٌراً

صًباالبتعادعنالسمنة،لمالهامنآثارسٌبةعلىالرأيالطبًٌو

نحو عنواجباتها تعٌقالمرأة السمنة علىأن عالوة ، المرأة جسم

ْهلَُكِة....زوجها،واستدلوابقولهتعالى: إِلَىالتَّ ِدٌُكْم ٌْ ِبؤَ }َواَلُتْلقُوا

}
0ٕٕ
.

وكماكانقولبعضالفقهاء
0ٕٖ

،إذادعتبؤنهذهالعملٌةتجوز

منها تؤثرت لمن وخاصة ، الدهون شفط من الضرورة أو الحاجة

بعض فً أضرر لها تسبب ال العملٌة هذه وبؤن ، ونفسٌاً جسمٌاً

أي توجد ال وقد ، كبٌرة نجاحها نسبة فإن إجرابها من اَلحٌان

مضاعفاتبعدالعملٌة،واَلهمبؤنهاالتدخلفًتؽٌٌرخلقهللا.

                                                           
0ٕٔ
.بلٌبٌااَلسمرٌةالجامعةوالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكموالناجامعةبنٌمدرسالبعض
0ٕٕ
 .9٘ٔسورةالبقرة،اآلٌة:
0ٕٖ
.8ٖـ0ٖ:ص،التجمٌلٌةالجراحةأحكام،(0ٖٕٔٔٔ)الفتوىرقم،المنجدفتاوى
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المرٌضةصحةاستعادةأجلمنتعملالعملٌةهذهبؤن: الترجٌح    

علىتؤثٌرلهاالدهونَلن،والنفسٌةوالصحٌةالجسمٌةالناحٌةمن

.جسمهفًأمراضعدةلهوتسبباإلنسانصحة

عملٌات شد البطن المترهلة.حكم _ 4

بعض ، للمرأة والنفسً الجسمً العالج من العملٌة هذه تعتبر

نوالمدرس
0ٕٗ

ٌقولونبؤنهاجابزة،لكنقبلإجراءهذهالعملٌةننظرما

مدىنجاحهاومدىنسبةالضررفٌها،وبشرطأنتكونإجراءهذه

العملٌةمنطبٌبمسلم،وَلنالترهلهوعارضإمابسببالوالدةأو

أسبابأخرى،وإنشدالبطنالٌعدمنتؽٌٌرخلقهللا،وإنماهومن

ال إزالة تبٌحباب الضرورة (( ، للمرأة والنفسً الجسمً ضرر

المحظورات.والضررٌزال((.

ٌقولون فالفقهاء
0ٕ٘

ترهل هناك كان إذا ، جابزة العملٌة هذه بؤن

جلدة شد عند ، بالجراحة إال ٌمكنعالجه البطنال فً معهود ؼٌر

العضالت فتق فً ٌسبب قد ، الضعٌفة والعضالت المترهلة البطن

اطنٌة،وهًمإلمةومشوهة،وقدٌترتَّبعلىتركهاوقدٌتسببفًالب

صفًعالجها مرخِّ وهذه الضررالمعنويلصاحبهوضرربالجسم،

بؤيوسٌلةنافعة،والحاجةالداعٌةإلٌهالماٌترتَّبعلىبقابهامنآالم

ال قبلوقوعها الضررودفعه الشرعبإزالة جاء وقد وخوؾضرر،

ا،بشرطأنٌكونإجراءالجراحةفًهذهالحالةمنحرجفًعالجه
                                                           

0ٕٗ
 .بلٌبٌااَلسمرٌةلجامعةواالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكموالناجامعةبنٌمدرسالبعض
0ٕ٘
.0ٕٗص:الطبٌةالجراحةأحكام،الفوزانلصالح،التجمٌلٌةالجراحة
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قبٌلالعالجوإزالةالتشوٌهالَلجلزٌادةالحسنوتؽٌٌرخلقهللا؛إذ

ال طبٌعتها إلى المعهودة ؼٌر الِخلقة وإعادة الضرر إزالة المراد

تؽٌٌرها.

نٌقولونبؤنهاالتجوزإذاأخذجزءووالبعضاآلخرمنالمدرس

،ٌعتبرفٌهتؽٌٌرخلقهللا.منالجلد

وَلنها،العملٌةهذهٌجٌزالذياَلولالقولأرجح: الترجٌح    

العملٌةكانتإذا،الجلدترهلعندللمرأةالنفسًالعالجمنهًتعتبر

.منهاالزابدالجلدأخذدونفقطبالشد
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فًالشرع_حكملبسلقدأتفقتأراءالمدرسٌنفً))حكمالزٌنة

زٌنة حكم _ الحدٌثة التفصٌالت حكم _ النقاب لبس حكم _ الحلً

تطوٌل حكم النمص_ حكم (( فً اختالفاتهم كانت ولقد )) الشعر

لبس حكم _ الصناعٌة اَلظافر وتركٌب اَلظافر وطالء اَلظافر

العدساتالالصقةوالملونةوتركٌبالرموش_حكمتحدٌداَلسنان_

وضعالمساحٌقوالمكٌاج((.حكم

اإلسالمٌةإبراهٌممالكموالنابجامعةالمدرسٌنأراءٌوضحجدول

فًبلٌبٌااَلسمرٌةبالجامعةومدرسٌنالحكومٌة وتجمٌلزٌنة))

((.المرأة

 أقوال المدرسٌن المصطلحات

 بجامعة موالنا مالك إبراهٌم 

أقوال المدرسٌن بالجامعة 

 األسمرٌة بلٌبٌا

الزٌنةفًحكم

الشرع

تجوزالزٌنةبشرطأنتكونفً

حدودالشرع

تجوزالزٌنةوهًمباحة

شرعاًبشرطالتكونبها

تبرجوإسراؾ

تكونلبسالحلًحكم بشرط الحلً لبس جابز

لزوجهاومحارمها

جابزلبسالحلًلزوجها

ومحارمهاولبسهأمامالنساء

وؼٌرجابزإذاكانملفتاً

النقابلٌسمنشروطاللباسلبسالنقابحكم

الشرعً

لٌسمنشروطاللباس

الشرعً

التفصٌالتحكم

الحدٌثةفًاللباس

جابزةبشرطأنتكونمطابقة

للباسالشرعًوالٌكونالتفصٌل

بهازٌادةفًالزٌنة

ٌجوزبشرطأنالٌكون

مخالفاًللباسالشرعًوٌكون

ساتراًلجمٌعبدنها
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ٌجوزقصالشعرَلنفٌهحماٌةزٌنةالشعرمحك

منالضرروالٌجوزإذاكانبه

تشبهبالرجالوالكافرات

تجوزاَلصباغإذاكانتالتمنعو

وصولالماءوالتكونبمواد

كٌماوٌة

تجوزالتسرٌحاتبشرطكما

الٌكونبهاوصل

ٌجوزقصالشعربشرط

الٌكونمخالفاًللشرع

تجوزاَلصباغبشرطأنو

تكونبموادطبٌعٌة

تجوزالتسرٌحاتبشرطكما

أنالتكونفٌهاتشبه

بالكافراتوأنتكونللزوج

ٌجوزتنظٌؾالحاجبللتحسٌنأماالنمص

التاتو فالٌجوزأما إذانزعكامالً

معنى فً ٌدخل َلنه حرام الدابم

الوشم

الٌجوزالنمصمحرمشرعاً

سواءكانبالطرقالحدٌثةأو

ٌإخد كانكثٌفاً إذا أما بؽٌره

ترقٌق بدون الزابد الشعر

الحاجب

تطوٌلوطالء

اَلظافروتركٌب

اَلظافرالصناعٌة

جابزتطوٌلاَلظافرَلنهالمتحدد

متىتقصطالءوتركٌباَلظافر

الٌدٌن منظر لتحسٌن َلنها جابز

أن الطهارةبشرط أثناء تنزعه

والوضوء

أما اَلظافر تطوٌل ٌجوز ال

أن بشرط جابزة اَلصباغ

الوضوء بعد بوضعها تقوم

تجوز ال تركٌباَلظافر أما

فً تدخل عنها منهً َلنها

داخلة هللاوكذلك خلق تؽٌٌر

فًمعنىالوصل

العدسات

اللالصقةوالملونة

وتركٌبالرموش

الصناعٌة

لتحسٌنجابزلبسالعدسات

المظهرأماتركٌبالرموشؼٌر

جابزةتدخلفًمعنىالوصل

ؼٌرجابزلبسالعدساتَلن

بهاتؽرٌرأماإذاكانلبسها

َلجلؼرضطبًأوصحً

أماتركٌبالرموش

الصناعٌةالتجوزداخلةفً

معنىالوصل
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التجوزَلنهاداخلةفًٌجوزَلجلتحسٌنالمظهرتحدٌداَلسنان

تفلٌجأماإذاكانمنمعنىال

أجلالعالجٌجوز

زٌنةالوجهالمساحٌق

والمكٌاج

ٌجوزأنتضعهَلنفٌهاحماٌة

للبشرةبشرطأنٌكونخفٌفاًوال

ٌكونبهتبرجعندخروجهابه

ؼٌرجابزأنتضعهعند

خروجهاَلنهٌعدصورةمن

صورالزناٌجبأنتضعه

لزوجها



_حكم الوجه قشروسنفرة حكم المدرسٌنفً)) اتفقتأراء لقد

والخدود اَلنؾ تجمٌل حكم _ التجاعٌد وإزالة الوجه شد عملٌات

البطن شد عملٌات حكم _ الدهون شفط عملٌات حكم _ والشفاه

التجمٌل جراحة عملٌات حكم (( فً اختالفاتهم وكانت )) المترهلة

التحسٌنٌة((.

إبراهٌممالكموالنابجامعةالمدرسٌنأراءٌوضحلجدو

جراحة))فًبلٌبٌااَلسمرٌةبالجامعةومدرسٌنالحكومٌةاإلسالمٌة

((.التحسٌنٌةالتجمٌل

 أقوال المدرسٌن المصطلحات

 بجامعة موالنا مالك إبراهٌم

أقوال المدرسٌن بالجامعة 

 األسمرٌة بلٌبٌا

عملٌاتجراحةحكم

التحسٌنٌةالتجمٌل

تؽٌٌر فٌها تدخل لم إذا جابزة

لخلقهللا

ؼٌرجابزةأماإذاكانت

للضرورةتجوز

تجوزإذاكانتالتإديإلىقشروسنفرةالوجهحكم

مفسدةللجسم

والتجوزإذاكانبهاتؽٌٌر

تجوزإذاكانتمنجانب

النظافة

والتجوزإذاكانبهاتؽٌٌر
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لونالجلدللجلدالخارجً

عملٌاتشدالوجهحكم

وإزالةالتجاعٌد

تجوزمنأجلالتحسٌنوتجدٌد

الشباب

ؼٌرجابزةَلنبهاتدلٌس

وؼش

تجوزَلنهاتعدمنالعالج

النفسً

ؼٌرجابزةَلنبهاتدلٌس

وؼشوفٌهاتؽٌٌرلخلقهللا

تجمٌلاَلنؾحكم

والخدودوالشفاه

تجوزَلنهاللتحسٌنلٌسلتؽٌٌر

.الدٌن

تجوزومحرمةَلناَلفضلوال

طبٌعته على اإلنسان ٌبقى أن

التًخلقههللابها

أو عٌب بها كان إذا تجوز

تشوهخلقًظاهراًوٌسببآثار

نفسٌةللفتاة

تؽٌٌرخلق والتجوزبؤنفٌها

هللا

عملٌاتشفطحكم

الدهون

الجسمً العالج من تعد تجوز

والنفسًومنبابإزالةالضرر

تجوزمنأجلالتجمٌل

والعالجالجسمًوالنفسً

عملٌاتشدالبطنحكم

المترهلة

منالعالجالجسمً تجوزَلنها

والنفسًوالتجوزإذاأخدالجلد

َلنفٌهتؽٌٌرلخلقهللا

الذي العالج من َلنها تجوز

ٌدعمالصحةالجسمٌةوالنفسٌة

وهًمنبابإزالةالضرر
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 الفصل السادس

 .الخاتمة     

اَلحكام توضٌح الباحثة فٌه حاولت والذي البحث هذا ختام وفً

المسلمةفًالزٌنة المرأة بها والضوابطالشرعٌةالتًٌجبأنتلتزم

آراء خالل من )) التحسٌنٌة (( التجمٌل وجراحة الشرعً واللباس

بٌن كثٌرة اختالفات توجد ال بؤن الباحثة استنتجت ولقد المدرسٌن

حٌثاَلحكامالشرعٌةالجابزةوالؽٌرجابزة.المدرسٌنمن

 أ_ النتائج .    

المدرسٌنفًجامعة_ٔ البحثبؤنأقوالوآراء تبٌنمنخالل

فً بلٌبٌا اَلسمرٌة والجامعة الحكومٌة اإلسالمٌة مالكإبراهٌم موالنا

فًزٌنةوتجمٌلالمرأةبؤنهاالتوجداختالفاتكثٌرةالشرعٌةاَلحكام

 للمرأة فًتكونوأنبٌنأقوالالمدرسٌنبؤنالزٌنةمباحةومستحبة

أوالتًتكونللزوجومحارمهاباطنٌةسواًءكانتزٌنةالشرعحدود

الظاهرٌة وأن وزٌنتها للباسها ساترًة تكون للناسوأن تظهر التً

،لذىٌجب فتنةللرجالعندالخروجبها تظهرهاحتىالتكونفٌها

 بالضوابطالشرعٌة المرأة تلتزم سواءوتجمٌلهازٌنتهاٌخصبماأن

أووالٌدٌنالوجهتخصالتًالبدنٌةزٌنةأوالحلًأواللباسفًكان

وملفتةالزٌنةأنواعمنوؼٌرهاالشعر شرعاً محرمة تكون قد التً

ؼٌرملتزماتبالضوابطالفتٌاتلألنظاروٌقولونالمدرسٌنبؤنبعض

نراهنفًوقتنا الشرعكما حدده مبالٌاتبما أنهنؼٌر أو الشرعٌة

ونجدهن ، والجامعات والشوارع اَلسواق فً علىالحاضر ٌبحثن
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الماركات الثٌابوأرقى اقتناءأؼلى من وأحدثالصٌحاتوٌكثرون

 حاجته وٌفٌضعن ٌزٌد بما والتجمٌل الزٌنة وأدوات بماالثٌاب ،

قالرسولهللا_صلىهللاعلٌهوسلم_ٌقودهنللتبرجواإلسراؾ،

))كلواواشربواوألبسواوتصدقوا((
0ٕٙ
.

جامعةفًالمدرسٌنوآراءأقوال_تبٌنمنخاللالبحثبؤنٕ

فًبلٌبٌااَلسمرٌةوالجامعةالحكومٌةاإلسالمٌةإبراهٌممالكالنامو

الشرعٌةاَلحكام )) التحسٌنٌة (( التجمٌل جراحة بعضلجوءفً

تحسٌنشكلهاومظهرهاإلشباعؼرورها،إلىالعصرهذافًالنساء

أماإذاكانتمنأجلإصالحعٌبأوتشوهخلقًوالذيٌعدمنالعالج

كعملٌاتشدالبطنوإزالةالدهونمن النفسًوالجسمًوالصحًلها

قامت التً العملٌاتوأما أنتعملهذه جابزلها فهذا البطنوالجسم

وبعملٌاتإلزالةالتجاعٌد،وؼٌرهابالتؽٌٌركتؽٌٌراَلنؾأوالخدودأ

منالعملٌاتالتًتعتبرفًالشرعمحرمة،َلنفٌهاتؽٌٌرلخلقهللا،

،ونفسٌتهاعندماال لهاأضرارعلىجسمها وبهاؼشوتدلٌسوكما

تنجحهذهالعملٌاتَلننسبةنجاحبعضالعملٌاتؼٌرمضمونوبها

إسراؾ.

 ب_ التوصٌات .   

صٌةلآلباءواَلمهاتباَلخصباالنتباهإلىابنابهمفإنًأضعا_تو    

سوؾ عقابهم فإن ابنتهم تفعله بما رضٌا َلنهما علٌهما اَلكبر اللوم

تفعله ما كل َلن علٌه سوؾٌتحاسبون َلنهم القٌامة ٌوم أشد ٌكون

                                                           
0ٕٙ
 (.ٔ(باباللباس،حٌثرقم)ٕٕ٘/9ٔصحٌحالبخاري:)
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فتساءلأٌنأنتأٌها ، التربٌة ذلكٌدلعلىسوء أعٌنهم امام ابنتهم

ترىابنتكامامكوهًفًسنالمراهقةتضعالمساحٌقاَلبعند ما

انظار تلفت المحتشم الؽٌر اللبس تلبس عندما انت اٌن وجهها فً

الشكلمتبرجة تنظرٌنالبنتكبهذا االمعندما الشبابواٌنانتاٌتها

سواءامامالنساءاوعندخروجهامنالمنزل،لماذاالتقومونبحفظ

تسؤلاَلبأواَلمتكموكرامتنعفةاب الناس،عندما امامهللاوامام ها

ٌقولوننحنأعطٌناهاالحرٌةتفعلوترتديماتشاء،فٌجبالمحافظة

علىاَلخالقالكرٌمةوالطٌبةَلنهافطرةفطرالناسعلٌها،ولهذافإن

المرأة تركت إذا َلن عظٌمة مسبولٌة النساء اتجاه الرجال مسبولٌة

 فإنها فًلنفسها اتقوا المؽرٌات، تؽرٌها الصحٌح الطرٌق عن تحٌد

هذه فً النساء من كثٌر ضٌاع نجد َلن علٌهن وحافظوا نساءكم

 اَلحٌانبماٌفعلنمنالصفاتالذمٌمة.

فًٕ دور لهما أٌضاً والتربوٌة التعلٌمٌة المإسسات دور فإن _

الفتٌاتالتًفًمساعدةاآلباءفًارشادالفتٌاتمنالصؽروباَلخص

الخاطاعندهنمن منالمفهوم وتوعٌتهم والجامعٌة الثانوٌة المرحلة

حتى علٌهن بعضهن تضعهن التً والزٌنة الشرعً اللباس ناحٌة

اَلب ٌؤتً عندما المإسساتالتعلٌمٌة فً الزٌنة هذه ٌضعن أصبحن

سٌقوللقداعطٌتابنتًالحرٌةالمطلقةوالارٌدهاتخرجبدوناللبا

لذلك أوالزٌنةبذلكنجداالبهوالذيٌوصلابنتهالىاالنحراؾ،

فً تزاولها التً زٌنتها أحكام المسلمة المرأة تعلم إلى الحاجة نجد

حٌاتها.
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حولٖ ، واالمهات اآلباء توعٌة فً دور لهم والدعاة للعلماء _

تؽٌر منقولهم ، أبنابهم انحالل تحدثعند التًقد العصراَلخطار

تراه بما تتزٌن لباسأو فً المطلقة الحرٌة لها الفتاة بؤن ، والزمن

مناسباًلها،الخطرالٌقعهنابلٌقععندماتقومبلبسؼٌرمطابقأو

مالبمللشرٌعةاإلسالمٌة.

_للباحثٌنفًهذاالموضوعبماٌتعلقبفقهالمرأةوبماٌخصزٌنةٗ

 نجد ٌوم َلنكل المرأة كلوتجمٌل مع مستجدة شرعٌة فقهٌة أحكام

جدٌدٌظهرفًوقتناالحاضر.
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المصادر والمراجع

 القرآن الكرٌم 

 السنة النبوٌة المطهرة 

ه(:المفرداتٕٓ٘أبوالقاسمالحسٌنبنمحمداَلصفهانً،)

فًؼرٌبالقرآن،تحقٌق:محمدسٌدكٌالنً،مكتبةومطبعةالبابً

 م.9ٙٔٔ،دارالمعرفة،بٌروت،الطبعةاَلخٌرة،

إبراهٌمأنٌس،آخرون:المعجمالوسٌط،)دارإحٌاءالتراث

 .ٔ،ج،)د.ت((ٕالعربً،ط

عبدالسالم : وضبط تحقٌق ، مقاٌٌساللؽة ،معجم زكرٌا ابن

بدون، /99ٖٔمحمدهارون،ط: دارالفكرللطباعة909ٔه ، م

والنشروالتوزٌع

أبوالسعاداتالمباركبنمحمدالجزريابناَلثٌر،النهاٌةفً

محمدالطناجً،ؼرٌباَلثر،تحقٌق:طاهرأحمدالزاوي،محمود

.ٗٙ/ٗه،99ٖٔالمكتبةالعلمٌة،بٌروت،

ورسابل ،كتب الحرانً تٌمٌة بن عبدالحلٌم أحمد العباس أبو

وفتاوىابنتٌمٌةفًالفقه،تحقٌق:عبدالرحمنمحمدقاسمالعاصمً

.9ٕٔ/ٕٕالنجديالحنبلً،مكتبةابنتٌمٌة،
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 الدٌن شمس العباس وفٌاتأبو ، خلكان ابن خلكان أحمد

، دارصادر إحسانعباس، تحقٌق: الزمان، أبناء اَلعٌانوأنباء

 .ٕٕٔ/ٔ.كحالة:معجمالمإلفٌن،9ٕٗ/ٗم،90ٔٔ،ٔبٌروت،ط

 الفضل العظٌماأبو القرآن روحالمعانًفًتفسٌر َللوسً،

.ٔٔٔ/8بٌروت،والسبعالمثانً،دارإحٌاءالتراثالعربً،

حقابق ،الكشاؾعن الزمخشري عمر بن محمود القاسم أبو

التنزٌلوعٌوناَلقاوٌلفًوجوهالتؤوٌل،تحقٌق:عبدالرزاقالمهدي

 .90/ٕ،دارإحٌاءالتراثالعربً،بٌروت،

أبوبكربنعثمانبنمحمدشطاالسٌاطً،إعانةالطالبٌن،دار

.08ٔ/ٗ،بٌروت،الفكر

سٌر بنعثمانبنقاٌملزالذهبً، بنأحمد أبوعبدهللامحمد

أعالمالنبالء،تحقٌق:شعٌباَلرناإوط،محمدنعٌمالعرقسوسً،

 .ٔ٘ٔ/ٕٓه،ٖٔٗٔ،9مإسسةالرسالة،بٌروت،ط

المعلمبطرسالبستانً،محٌطالمحٌط،مكتبةلبنانناشرون،

.المنجدفًاللؽةواَلعالم،دارالمشرق88ٖم،ص998ٔبٌروت،

 .8ٔ،بٌروت،ط

بنتالشاطا،عابشةعبدالرحمن:الشخصٌةاإلسالمٌة،دار

 م.98ٓٔ،ٖالعلمللمالٌٌن،بٌروت،ط



ٕٗٔ 
 

ت ( ، منظور ابن محمد الدٌن العرب،00ٓجمال لسان : )

اطوندٌممرعشلً،)بٌروت:دارلسانتحقٌقوترتٌب:ٌوسؾخٌ

 .ٕ،)د.ت((،جٔالعرب،ط

والبٌتالمسلم المرأة المفصلفًأحكام : عبدالكرٌم زٌدان،

ه.٘ٔٗٔ،ٕفًالشرٌعةاإلسالمٌة،مإسسةالرسالة،بٌروت،ط

، العربً التراث إحٌاء دار ، القرآن ظالل فً ، قطب سٌد

 .9٘/ٙه،9ٖٔٔ،0طبٌروت،

بٌروت: ( التعرٌفات، ، الشرٌؾالجرجانً محمد بن علً

م.98٘ٔمكتبةلبنان،)د_ط(،

عمرومحمدعبدالعزٌز:اللباسوالزٌنةفًالشرٌعةاإلسالمٌة،

ه.ٖٓٗٔ،ٔدارالفرقان،بٌروت،ط

فخرالدٌنمحمدالرازي،التفسٌرالكبٌر،دارالكتبالعلمٌة،

.ٖٙ/ٖٔ،ٕطهران،ط

مجدالدٌنالسٌدمحمدمرتضىالحسٌنًالزبٌدي:تاجالعروس

بٌروت، الفكر، دار علىشٌري، تحقٌق: القاموس، منجواهر

 .ٖٕٓ/ٗه،ٗٔٗٔ

(،ط:ٔٗ/ٖموسالمحٌط،)مجدالدٌنالفٌروزآباديالقا

بدون،التارٌخ:بدون،دارالحدٌث،القاهرة.



ٕٕٗ 
 

ه/٘ٓٗٔمحمدبنأبًبكرالرازيمختارالصحاح،ط:بدون،

(.ٕٖٕٔ/٘م،مإسسةعلومالقرآن،)98٘ٔ

محمدبنأبًبكرعبدالقادرالرازي،مختارالصحاح،تحقٌق:

ه.٘ٔٗٔمكتبةلبنان،ناشرون،بٌروت،محمودطاهر،

محمدبنعبدالواحدالسٌواسً،شرحفتحالقدٌر،دارالفكر،

ط ، ٕبٌروت مواهبٕٙٗ/ٙ، : عبدالرحمن بن محمد ، المؽربً .

.8ٗٔ/ٔه،98ٖٔ،ٕالجلٌل،دارالفكر،بٌروت،ط

الجا القدٌر فتح الشوكانً: على بن الرواٌةمحمد فنً بٌن مع

.ٕٓٓ/ٕم،90ٖٔ،ٖوالدراٌةمنعلمالتفسٌر،دارالفكر،ط

القرآن ؼرابب القمً، حسٌن بن محمد بن الحسن الدٌن نظام

، العلمٌة الكتب دار ، عمٌران زكرٌا : تحقٌق ، الفرقان ورؼابب

م.99ٙٔ،ٔبٌروت،ط

ة:الموسوعةالفقهٌةالكوٌتٌةوزارةاَلوقاؾوالشبوناإلسالمٌ

 م.988ٔ،ٕ،ذاتالسالسل،الكوٌت،ط

أحمدبنعبدالعزٌزالحصٌن،المرأةالمسلمةأمامالتحدٌات،

م،رفع:عبدالرحمن998ٔه/8ٔٗٔ،ٔدارالمعراجالدولٌةللنشر،ط

 النجدي.



ٕٖٗ 
 

ة،إشراؾ:د.ٌمانبنتصالحعبدهللابنحاجب،زٌنةالمرأإ

 سعٌدعبدهللاالحمٌد،د.خالدعبدالرحمنالجرسً،شبكةااللوكة.

فهدبنعبدهللاالجزمً،فقهعام،الوجٌزفًأحكامالجراحة

 الطبٌة،ترجمه:أحمدالحلبً.

د.عبدهللاصالحالفوزان،زٌنةالمرأةالمسلمة،دارالمسلم،

 ه.ٗٔٗٔط

إبراهٌمبنموسىبنمحمداللخمًالؽرناطًالشهٌربالشاطبً

م،تح990ٔه/0ٔٗٔ،ٔه،الموافقات،دارابنعفان،ط09ٓ،ت:

 :أبوعبٌدةمشهوربنحسنآلسلمان.

محمودبنعبدهللاشهابالدٌن،أبوالثناءالحسٌنًاَللوسً،

 كحالة:معجمالمإلفٌن.

 المودودي،أبواَلعلى:تفسٌرسورةالنور،مإسسةالرسالة.

أبوالطٌبمحمدصدٌقخانبنحسنبنعلًابنلطؾهللا

: ت ، القنوجً البخاري مقاصد0ٖٓٔالحسٌنً فً البٌان فتح  ه،

 م.99ٕٔه/ٕٔٗٔالقرآن،بٌروت:المكتبةالعصرٌة،

أحمد بن محمد عبدهللا اَلنصاريأبو فرج بن بكر أبً بن

 ت: ، القرطبً الدٌن شمس :تح:0ٔٙالخزرجً القرطبً ،تفسٌر ه



ٕٗٗ 
 

سنةٕأحمدالبرودنًوإبراهٌمأطفٌش،دارالكتبالمصرٌةالقاهرة،ط

م،داراإلحٌاءالتراثالعربً.9ٙٗٔه/8ٖٗٔ

الزركلً،خٌرالدٌن:اَلعالم،دارالعلمللمالٌٌن،بٌروت،

م.98ٓٔ،٘ط

صحٌحمسلم،بابتحرٌمالكبروبٌانه،دارالمؽنً،الرٌاض

ه.9ٔٗٔ،ٔ،ط

المكتب ، وزٌادته الجامع صحٌح : ناصر محمد ، اَللبانً

ه.8ٓٗٔ،ٖاإلسالمً،بٌروت،ط

النووي،أبوزكرٌاٌحًٌبنشرؾبنمري:شرحصحٌح

ه.98ٖٔ،ٖكر،بٌروت،طمسلم،دارالف

ط ، دمشق ، سورٌا ، كثٌر ابن دار ، البخاري ،ٔصحٌح

ه،كتاباللباس،بابالقالبدوالسخابللنساء.ٖٕٗٔ

العسقالنً الفضل أبو حجر بن علً بن أحمد ، حجر ابن

الشافعً:فتحالباريشرحصحٌحالبخاري،دارالمعرفة،بٌروت،

ه.09ٖٔ

ابناَلزدي،محمدبنأبًنصرفتوحبنعبدهللابنفتوحبن

البخاري الصحٌحٌن فً ما ؼرٌب تفسٌر : الحمٌدي اَلزدي حمٌد



ٕٗ٘ 
 

ومسلم،تحقٌق:زبٌدةمحمدسعٌدعبدالعزٌز،مكتبةالسنة،القاهرة

ه.٘ٔٗٔ،ٔ،ط

النسابً سنن : عبدالرحمن أبو شعٌب بن أحمد ، النسابً

الكبرى،تحقٌق:عبدالؽفارسلٌمانالبنداري،سٌدكسرويحسن،

ه.ٔٔٗٔ،ٔدارالكتبالعلمٌة،بٌروت،ط

الفابقفًؼرٌبالحدٌث، بنعمر: الزمخشري،محمود

دارالمعرفة،لبنانتحقٌق:علىمحمدالبجاوي،محمدأبوالفضل،

.ٓٔٔ/ٕ،ٕ،ط

صحٌحالبخاري،كتابالنكاح،بابالصفرةللمتزوج،حدٌث

.ٕٖٙ/ٖ،ٖ٘ٔ٘ٔرقم

ابنأبًشٌبة،أبوبكرعبدهللابنمحمدالكوفً:المصنؾفً

، الرشد مكتبة ، الحوت ٌوسؾ كمال : تحقٌق ، واآلثار اَلحادٌث

.9ٕٖٙٔه،أثرحدٌثرقم9ٓٗٔ،ٔالرٌاض،ط

محمد،صالحعبدالؽنً:الزواجوالحٌاةالزوجٌة،مكتبةالدار

ه.8ٔٗٔ،ٔللكتاب،ط

، للقرافً الذخٌرة ، إدرٌسالقرافً بن أحمد الٌن تح:شهاب

م.9ٗ9ٔمحمدحجً،بٌروت:دارالؽرب



ٕٗٙ 
 

الحرامفًاإلسالم،القرضاوي،ٌوسؾالقرضاوي،الحاللو

ه.98ٖٔ،ٕٔالمكتباإلسالمً،بٌروت،ط

دار ، المسلمة للمرأة معاصرة فتاوى : ٌوسؾ ، القرضاوي

اإلسراء،القاهرة،بالسنةنشر.

الجرٌسً،خالدبنعبدالرحمن:الفتاوىالشرعٌةفًالمسابل

ه.ٕٓٗٔ،ٔ،طالعصرٌةمنفتاوىعلماءالبلدالحرام

، الفكر دار ، المحتاج مؽنى : الخطٌب محمد ، الشربٌنً

بٌروت،بالسنةنشر.

ابنالقٌم،أبوعبدهللامحمدبنأبًبكر:زادالمعادفًهدى

خٌرالعباد،شركةومطبعةمصطفىالبابًالحلبًوأوالده،مصر،

مإسسةالرسالة.

الطالبٌنالنووي، روضة محٌىالدٌنبنشرؾ: أبوزكرٌا

ه.٘ٓٗٔ،ٕوعمدةالمفتٌن،المكتباإلسالمً،بٌروت،ط

حاشٌة : الحنفً إسماعٌل بن محمد بن أحمد ، الطحاوي

ط ، مصر ، الحلبً البابً مكتبة ، الفالح مراقً ،ٖالطحاويعلى

ه.8ٖٔٔ

لباس : سلٌمان وهبً ، البشابرؼلوجً دار ، وزٌنتها المرأة

اإلسالمٌة،بٌروت،بالسنة.



ٕٗ0 
 

،مكتبة المسلمة المرأة وأحكام فتاوى : فتحً مجدي ، كحٌل آل

ه.ٕٗٗٔ،ٔالصفا،القاهرة،ط

ضوء فً المسلمة المرأة شخصٌة : عبدالرحمن خالد ، العك

ه.ٖٕٗٔ،٘القرآنوالسنة،دارالمعرفة،بٌروت،ط

الحلو،عبٌرأٌوب:زٌنةالمرأةفًالشرٌعةاإلسالمٌة،مكتبة

ه.ٕٙٗٔاآلفاق،

دار ، اإلسالمً الفقه فً التجمٌل أحكام : شعبان ، الكومً

م.ٕٙٓٓالجامعةالجدٌدةاإلسكندرٌة،

الشرٌعة،ط فقه دارالمالك_ٗفضلهللا،محمدحسٌن، ،

م.ٕٕٓٓبٌروت،

الفوزان،صالحبنمحمد:الجراحةالتجمٌلٌة،دارالتدمرٌة،

ه.8ٕٗٔ،ٔالرٌاض،ط

النفراوي،أحمدبنؼنمبنسالم:الفواكهالدوانً،دارالفكر،

ه.٘ٔٗٔبٌروت،

، الفكر دار ، الندوي هاشم السٌد : تحقٌق ، الكبٌر التارٌخ

بٌروت.

بن علً بن أحمد الشافعً العسقالنً الفضل أبو ، حجر ابن

ه.ٗٓٗٔ،ٔحجر:تهذٌبالتهذٌب،دارالفكر،بٌروت،ط



ٕٗ8 
 

الهٌثمً،نورالدٌنعلىبنأبًبكر:مجمعالزوابدومنبعالفوابد

ه.ٕٔٗٔ،دارالفكربٌروت،

أبوالحسنعلىبنخلؾبنعبدالملك: شرحابنابنبطال،

بطال،تحقٌق:مصطفىعبدالقادرعطا،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت

.8ٓٔ/9ه،ٕٗٗٔ،

دار زٌادوجدان، تحقٌق: النساء، أحكام : ابنحنبل،أحمد

.9ٕه،صٕٗٗٔ،ٔالفكر،بٌروت،ط

عمرو،محمدعبدالعزٌز:اللباسوالزٌنةفًالشرٌعةاإلسالمٌة

ه.ٖٓٗٔ،ٔارالفرقان،بٌروت،ط،د

النتشة،محمدبنعبدالجوادحجازي:المسابلالطبٌةالمستجدة

،فًضوءالشرٌعةاإلسالمٌة،سلسلةإصداراتالحكمة،برٌطانٌا،

ه.ٕٕٗٔ،ٔط

عبدالمقصود،أبومحمدأشرؾ:فتاوىزٌنةالمرأةوالتجمٌل،

السنةنشر.أضواءالسلؾ،ب

البٌان دار ،مكتبة للنساء السنة فقه : السٌد بن كمال ، سالم

ه.ٕٕٗٔالحدٌثة،الطابؾ،



ٕٗ9 
 

والبٌت المسلمة المرأة المفصلفًأحكام : عبدالكرٌم زٌدان،

ط ، بٌروت ، الرسالة مإسسة ، اإلسالمٌة الشرٌعة فً ،ٕالمسلم

ه.٘ٔٗٔ

أحمد تح:الحرانً، ، ، بنتٌمٌة:شرحالعمدة بنعبدالحلم

ه.ٖٔٗٔ،ٔسعودصالحالعطٌشان،مكتبةالعبٌكان،الرٌاض،ط

التجمٌلفً التشرٌحوجراحة السرطاوي،محمودعلى:حكم

الثالث، العدد ، إنسانٌةوشرعٌة الشرٌعةاإلسالمٌة،دراساتعلوم

ه.٘ٓٗٔالجامعةاَلردنٌة،عمان،

ابنسعد،محمدبنسعدبنمنٌعأبوعبدهللاالبصريالزهري:

،ٔالطبقاتالكبرى،تح:إحسانعباس،دارصادر،بٌروت،ط

م.9ٙ8ٔ

العدوي،علىالصعٌدي:حاشٌةالصعٌديعلىكفاٌةالطالب

ه.ٕٔٗٔالربانً،تح:ٌوسؾالشٌخ،دارالفكر،بٌروت،

العلمٌة البحوث إدارة رباسة ، لإلفتاء الدابمة اللجنة فتاوى

ه.0ٔٗٔواإلفتاء،الرٌاض،

شٌبر،محمدعثمان:أحكامجراحةالتجمٌلفًالفقهاإلسالمً

ط اَلردن، دارالنفابس، ، معاصرة فًقضاٌا دراساتفقهٌة ،ٔ،

ه.ٕٔٗٔ



ٕ٘ٓ 
 

ن:حاشٌةردالمحتارعلىالدرالمختارابنعابدٌن،محمدأمٌ

ه.8ٖٙٔ،ٕشرحتنوٌراَلبصار،دارالفكر،بٌروت،ط

النووي،محًالدٌنبنشرؾ:المجموعشرحالمهذب،تح:

ه.0ٔٗٔ،ٔمحمودمطرحً،دارالفكر،بٌروت،ط

تهذٌباَلسماء شرؾ، بن الدٌن محٌى زكرٌا أبو ، النووي

واللؽات،تح:مصطفىعبدالقادرعطاء،بالسنةنشر.

صحٌح شرح المنهاج : شرؾ بن ٌحٌى زكرٌا أبو ، النووي

ه.98ٖٔ،ٖمسلم،دارالفكر،بٌروت،ط

دارالجٌل،الشوكانً،محمدبنعلىبنمحمد:نٌلاَلوطار،

.ٕٖٗ/ٙم،90ٖٔبٌروت،

القرطبً،أبوعبدهللامحمدبنأحمداَلنصاري:الجامعَلحكام

بٌروت، ، الكتابالعربً دار ، المهدي عبدالرزاق : تح ، القرآن

م.ٕٙٓٓ

المرداوي،عالءالدٌنأبًالحسنعلىبنسلٌمانبنأحمد:

ال معرفة عبدهللامحمداإلنصاؾفً أبو : تح ، الخالؾ من راجح

ه.8ٔٗٔ،ٔحسن،دارالكتبالعلمٌة،بٌروت،ط

الدمٌاطً،أبوبكربنعثمانبنمحمدشطا:إعانةالطالبٌن،

دارالفكر،بٌروت،بالسنةنشر.



ٕ٘ٔ 
 

اإلقناعفًحلألفاظأبًشجاع، الشربٌنً،محمدالخطٌب:

ه.٘ٔٗٔلفكر،بٌروت،دارا

القوانٌنالفقهٌة،تح:عبدالكرٌم ابنجزي،محمدبنأحمد:

ه.ٖٕٗٔالفضٌل،المكتبةالعصرٌة،بٌروت،

ابنالجوزي،أبوالفرججمالالدٌن:أحكامالنساء،تح:زٌاد

ه.ٕٗٗٔ،ٔوجدان،دارالفكر،بٌروت،ط

العسقالنً الفضل أبو حجر بن على بن أحمد ، حجر ابن

البجاوي، علىمحمد تح: ، فًتمٌٌزالصحابة اإلصابة الشافعً:

ه.ٕٔٗٔ،ٔدارالجبل،بٌروت،ط

العسقالنً، البنحجر البخاري: شرحصحٌح الباري: فتح

م،دارالرٌانللترات.98ٙٔه/0ٓٗٔ،ٔط

، شرحالباجً المنتقى خلؾ: بن سلٌمان الولٌد أبً للقاضً

 ط: ، مالك اإلمام ٔموطؤ الكتابالعرب999ًٔه/ٕٓٗٔ، دار  ، م

بٌروت_لبنان.

ط ابنماجه، سنن  : بنٌزٌد عبدهللامحمد أبو ،ٔالقزوٌنً،

م،دارالمعرفة_بٌروت.998ٔ

،مصر:ٕمناَلطباء،طالموسوعةالطبٌةالحدٌثة،لمجموعة

م.90ٓٔبإشراؾاإلدارةالعامةللثقافة)وزارةالتعلٌمالعالً(،



ٕٕ٘ 
 

دلٌلمركزالمحترفونللجراحةالتجمٌلٌة،جدة:مركزالنخٌل.

واَلثار الطبٌة الجراحة أحكام : المختار بن محمد الشنقٌطً،

ه/9ٓٗٔرة:الجامعةاإلسالمٌة،،المدٌنةالمنوٖالمترتبةعلٌها،ط

م.989ٔ

الفقه فً المرأة وجه زٌنة أحكام : عبدهللا عماد نقاء ، دٌك

م.ٕٓٔٓاإلسالمً،رسالةماجستٌر،فلسطٌن_نابلس،

فً النساء تجمٌل أحكام :  صابر محمود ازدهار ، المدنً

م.ٕٕٓٓه/ٕٕٗٔفضٌلة،،الرٌاض:دارالٔالشرٌعةاإلسالمٌة،ط

ط ، استفتاءات( ( المسابلالشرعٌة ، القاسم أبو ،ٖالخوثً،

م.99ٙٔمإسسةاإلمامالخوثً_

ه.9ٖٙٔ،شعبانٓٗٔمجلةالوعًاإلسالمًالكوٌتٌةعدد

اَلربعةالخشت المذاهب ضوء فً النساء فقه : محمد ،

م،دارالكتاب99ٗٔه/ٗٔٗٔ،ٔواالجتهاداتالفقهٌةالمعاصرة،ط

العربً_القاهرة_دمشق.

الرملً،شمسالدٌنمحمدبنأبًالعباسأحمدبنحمزةابن

م98ٗٔه/ٗٓٗٔشهابالدٌن:نهاٌةالمحتاج،دارالفكر_بٌروت،

البجٌرمً،سلٌمانبنمحمد:حاشٌةالبجٌرمًعلىالمنهاج،

موقعاإلسالم.
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الفوزان،صالحفوزانالفوزان،المنتقىفتاوىالفوزان.

ابنعبدالبر:االستٌعابفًمعرفةاَلصحاب،موقعالوراق.

النً:اإلصابةابنحجر،أحمدبنعلىحجرأبوالفضلالعسق

دارالجٌلبٌروت، البجاوي، علىمحمد تح: ، فًتمٌٌزالصحابة

.ٕٔٗٔ،ٔط

المصباحالمنٌر، بنعلىالمقري: بنمحمد أحمد الفٌومً،

المكتبةالعلمٌة_بٌروت.

المطرزي،ناصربنعبدالسٌدأبًالمكارمابنعلى،أبوالفتح

 الدٌن برهان موقع، ، المعرب ترتٌب فً المؽرب  : الخوارزمً

.اإلسالم

فقهالنوازلفًالعبادات:فقهعام.

منهج شرح على الجمل حاشٌة : عمر بن سلٌمان ، الجمل

الطالب،موقعاإلسالم.

تح: مختصرالشمابلللترمذي، : أبوعٌسىمحمد الترمذي،

دناصراَللبانً،المكتبةاإلسالمٌة_عمان_اختصاروتحقٌقمحم

اَلردن.
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الشٌرازي،إبراهٌمبنعلىبنٌوسؾالشٌرازيأبوإسحاق:

المعونةفًالجدل،تح:د.علىعبدالعزٌزالعمٌرٌنً،جمعٌةإحٌاء

.0ٓٗٔ،ٔالتراثاإلسالمً_الكوٌت،ط

الحافظشهابالدٌن ، بنالعسقالنً بنعلى أحمد الفضل أبو

محمد:الدررالكامنةفًأعٌانالمابةالثامنة،تح:محمدعبدالمعٌد

م،صٌداباد90ٕٔه/9ٕٖٔضان،مجلسدابرةالمعارؾالعثمانٌة،

/الهند.

ابناَلثٌر،مجدالدٌنأبوالسعاداتالمباركبنمحمدالجزري

ا أحادٌث فً اَلصول جامع :، اَلرنإوط عبدالقادر : تح ، لرسول

مكتبةالحلوانً،مطبعةالمالح،مكتبةدارالبٌان.

كتاباللباسباب الحدٌثالشرٌؾ،صحٌحالبخاري، موسوعة

(.889٘قصالشاربحدٌث)

موسوعةالحدٌثالشرٌؾ،صحٌحمسلم،كتاباللباسوالزٌنة،

(.ٕٕ٘ٔوالمستوصلة...(،حدٌث))بابتحرٌمفعلالواصلة

الؽرٌانً،د.الصادقعبدالرحمن:مدونةالفقهالمالكًوأدلته،

م.ٕٕٓه/ٖٕٗٔمإسسةالرٌان،

: أعده ، اإلسالم موقع ، فتاوىالمنجد : محمدصالح المنجد،

م.0ٕٕنورعلىٌؾفردوسً،
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ممهدات،تح:زكرٌاعمٌرات،القرطبً،ابنرشد:المقدماتال

دارالكتبالعلمٌة.

الجمل،أحمدبنعبدالحلٌمبنعبدالسالمبنتٌمٌةالحرانًأبو

العباستقًالدٌن:فتاوىالنساء،تح:إبراهٌممحمدالجمل.

: وتقدٌم اعداد ، شرعٌة أحكام من بها ٌتعلق وما المرأة زٌنة

شروقالشمس.

، والتحرٌم بٌناإلباحة المرأة زٌنة محمد: حٌاة . د  عثمان،

م.99ٓٔهـ/ٓٔٗٔإدارةالصحافةوالنشربرابطةالعالماإلسالمً،

ناصرالدٌن:صحٌحسننالنسابً_ضعٌؾ اَللبانً،محمد

م.999ٔه/9ٔٗٔ،ٔسننالنسابً،مكتبةالمعارؾ،ط

ا ، المكتبعبدالرزاق ، الهند _ العلمً المجلس ، لمصنؾ

.ٖٓٗٔ،ٕاإلسالمً_بٌروت،ط

أحكام استنباط منهج : محمد بن على بن مسفر ، القحطانً

م.ٖٕٓٓالنوازلالفقهٌةالمعاصرة،داربنحزم،

بنتٌمٌة الحلٌم بنعبد العباسأحمد تقًالدٌنأبو بنتٌمٌة،

وعالفتاوىالبنتٌمٌة،تح:عبدالرحمنبنمحمدبنالحرانً:مجم

المدٌنة المصحؾالشرٌؾ، لطباعة فهد الملك مجمع : الناشر قاسم،

.م99٘ٔه/ٙٔٗٔالعربٌةالسعودٌة،النبوٌة،المملكة
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الضامن:منذرالضامن،أساسٌاتالبحثالعلمً،دارالمسٌرة

ه.0ٕٗٔم/0ٕٓٓ_ٔ،ط

 ،صٌنً العلمً البحث فً أساسٌة قواعد ، إسماعٌل سعٌد :

م.99ٗٔه/٘ٔٗٔ_ٔمإسسةالرسالة_بٌروت،ط

 مواقع إنترنٌت وقنوات تلفزٌونٌة : 

لباسالمرأة،لقاءللدكتور/ٌوسؾالقرضاوي،فًبرنامج

الشرٌعةوالحٌاة،قناةالجزٌرة

http://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/

ٕٓٓ0 

اَلنترنٌت. على الشٌخ موقع ، العثٌمٌن محمد الشٌخ فتوي

http://ar.islamway.net/fatwa/ٔٙ0ٖ0.

نساإنا/الدكتور/عادلعبدالجبار،موقعصٌدالفوابد

www.saaid.not.doat.adel, 0.htm








