




اثتأتيةاسطت •قيمة 

محمدنبينا على وبارك وسلم الله وصلى الدالان رب لله الحمد 
وبس...، ين، JL٠أ.جوصحبه آله وعلى 

والتقتيرالنمحى أمكام »ْس لكتابي؛ الأولى اكليعة على ببممس لم 
.أسهر سؤى.حمية مىأا الأوسلأ الفمه فى 

منجيدا انذلباعا بعملي السرعة، بهدء الكتاب ونفاد 
الشرعيةالأحكام معرفة فى الناس من كثير رغبة الأولى؛ 

ءاليه.الحاجة تكثر الذي الؤصؤع، بهذا الحاصة 
ذلكوربط والتشقير، اليمم، لحكم تقؤير من فيه ما أن الثانية؛ 

وصلتهالتقشر، حقيقة بيان مع الشريان، لال.لول اللفؤي بالأصل 
وقناعة.قبولا اضا لاقى فد النميس، بنميوص 

ليفرحالإنسان وان وجل، عر الله من توميق معثض إلا ذلك وما 
ومقاصدالقرعية، التحيوص مع متوامقا حقا يراه ما بانتشار 

التشؤيع،
أنمؤمنة، أحن لكل حاصة نصعيحة بتوجيه الفرصة، مده وأغتتم 

لياسها،أونؤع بفرها، يتعلق ما سواء زينتها، في عزوجل الله تتقي 
كله.ذلك عن مسولة فإنها جسدها، من جزء أى بتجميل أو 

__عند الشينة، المارسات بعمى عن ليسمع الإنسان ؤإن 
مثلوجود من والقلق، المنع، يسبب ما والزينة، اللباس في النساء، 

الومنات.ببمن ذللث، 

دلتما كل فى رسوله، وطاعة الله، طاعة مؤمنة كل على والواجم.، 
أنلا أحكامه، من الله مقمهود تحقيق فى تسعى وأن التموص، عليه 





والتئشرالتمص أحكام من 

اصة

آلهوعل محمد نبئتا عل وملم اض وصل العالين( رب فه الحمد 
إبعد أما أ■حمعين وصحبه 

والتثشر،بالتمص المتعلقة المسائل بحفي ق أكتب أن( رأيت فقد 
*نجلثة إل تحتاج مازالت و مهمة، أنيا أرى التي ائل المواخترت 
حاجةولا يكفي، بإ بحثت الخي ائل المق الكلام نحنبت وقد 

كنتؤإن ممرة، بحوث فيه كتب فقد الممص كحكم فيها، للكتابة 
صريعة.إثارة إليه أشرت 

الوثيقةصلته باعتبار التثشر حكم البحث ق ذكرت وكيلك 
.بالنمص 

الذيالقول، وبيان أدلة، و أقوال، من يمكن ما جع حاولت وقد 
ائل.المهاوه ق راجحا أراه 

:اممرا،،طت 

تناولتلكُيا متعددة، ممره حوله السابقة فالدرامات المص أما 



والتشرالنممن أحكام من ة

لاجتهدت وقد تحرير، إل تحتاج زالت ما أنما رأيت الش المائل بعض 
ْعالتوافق للقول الوصول ق وفقت أكون أن اف وأسأل تحريرها 

•أخرى جهة من العامة التشرع ومقاصد جهة، من الشرعية الموص 
معروفةتكن ولر عصرنا، ل حدثت مسألة فهي التثشر مسالة أما 

جدأ.قامالة حكمها ق الكتابة فان اش_واالا رحمهم — التقيميز الفقهاء عند 
يلما الوصؤع حول كتب مما عندي وتحصل 

متهم—ورحم الله العاصرين-وفقهم لعل،^دنا ا-ءتاوى 
)مطوع(.بييلاكساءفياكريعةالإمخمة" 

ماجستثر،رسالة الكتاب الميل،أصل محمود بنت ازدهار د/ إعداد 
واحدة.صفحة التثشرق حكم إل ازكاتبة تعرصت وقل 

العباداتل يالرأة المختصة الوازل بحنوازت دكتوراه رسالة ٣- 
تعرصت،وقد الراجح منى د/ إعداد ، تطع، )لر الأسرة وأحكام 

يالتثشر حكم إل الكاتبة 

إامهث 

البحث.وحطة السامة، والدراسات ، البحث، وفيهاأهمية / المقدمة 
الا|غةبق النمص تعريف الأول/ البحث، 
الاصهللاح.ق المص ، تعريفالثال/ البحث، 

المص.حكم المثححاالأال.حإ/ 



٧^ءهءع^ءءء^^عء^ والتثشر المص أحكام من 

السس.تحريم عالة / الراح البحث، 
الوجه.الثعرمن إزالة حكم / الخامس الحث 
الحاجبين.بين الذي الشعر إزالة حكم / السائس الحث 
بغمالوجه أو الحاجبين س الثعر إزالة حكم / السابع الحث 

والحف.كالمص التف 
.والتثشر النمحى بين العلاقة / الثاس الحث 
لغة.التشمير ؛عريف / التامع البحث 
اصهللاحا.التشمير تعريف / العاشر المبحث 
٠التشفير حكم / عشر الحائي الحث 

(التتا٠٥١ّولهإخازنة/ 
علو؛ارلث. وسالم اش وصل العاملين رب لله الحمد أن دعوانا وآحر 

ّأحمع؛ن وصحبه اله وعل محمد نبينا 
كشه

محمدالخللد.أحمدبن 

ه;ثمح'..
٠٦٣٦٢٢٧٧٤

٥٢٥ص.ب/
Ahmed @ alkhlil. com





٩والتثشر النمهس أحكام من 

جبينهاشعر أخذت ت الرأة تممت الثعر،.... تف ,..والنمص! .
الاساضضاسمسهمV''٠.قالالخراء: 

عرنتتم أن الامهة أمرت الرأة؛ اتمصنث الوميط! العجم رز 
اجبينهشعر متؤ الرأه؛ ا.ثنثمت وجههعر نونتفت، ا وجهه
'أ'.العيار يل مما مؤخرهما دقيق ..أنمص بخيط. 

إذاالحبثن، أنمص كان وربا الحاجب، أنمص ؛ العروس تاج رز 
ناممةامر نمصاء امرأة ! ،وقيل "الأساس ق كإ مؤخرهما، رق 

ُ.' بخيط عنه تاخد، ت أي نمحأ، وجهها شحر فتنمتس 
حتىورقته، الثعر، دقة الثمهس اللسن،". قال ! اللغة بذ)ب وز 

أنمصكان وربا الحاجب،، أنمص الرأس أنمص ورجل كالزحمبح، تراه 
وجههاشعر فتنمص نامصه تأمر أي ثتنمص نمصاء وامرأة الحبيرأ،، 
بخيط.عنها تأخدْ أي ثمصا، 

يل•ما اللغة أهل عن تقدم مما ؤيتلخص 

 )١( /Uالأول.ط صادر دار ط. ١ • ١ لمانالرب
آ/هه\'ط.دارانمءوة.)آ(انمجمالوسط 

الهداة.دار ط. ١  ٩٢ا/ا/ الروس )٣(-^ 
المرة.الدار ط. )؛(مذيبالللآآ\/آاآ 





١١ ^^^ءءءءءء^!ءء^^ءءء^! والتنقبر المص أحكام من 

صفاص،نيالأحح;ااب،ههاهاأني/ 
•قولتن عل المص تعريفا ق الفقهاء احتلنا 

الوجه.نعر هوإزالة المصر أن الأول القول 
أهلحمهور قول وهو الحاجب، نم إزالة عل هؤلاء يقمرْ ول؛ 

الأحناذا'''،.فهومذهب العلم، 
ة"'،الخنابلمذهب ، الشافعية''؛ ذهمت، ومة"'، للمالكيول وف

'،افصاُ'حجر وابن شره، و الةرط-ي، وهوفول واإظاهردة'ً"، 
الفقهاءمن والشوكاو('''،وضهم،واحتاره القاري'^'، وعل والاويُلأُ 

الفكر.دار ط. . ٣٧٣/ أ ض ابن حاشية )١( 
ط.بدون.٥٣٩٢/ المرطس •توليعهماسالباز،شر ص'ا'آ٢ الففهتة القوان؛ن )٢( 
٥٢ Y/ انماج مائة الفكر، دار ط. ١  ٢٨آ/ الخاج نحفة عل الثروان حواثي )٣( 

ّالفكر دار ط. ٤ ١ ٨ / ١ النهاج نرح عل الحمل، حاثية الفكر، دار ط. 
اخءطّدارالفكر،النرحط.عالماإكب،كنافاكاع\إ  ٤٥ا/ )إ(متهيىالإرادات 

الكيرِا'/آا-أطمءر.
الفكر.)0(الحل،أ/ارتآط.دار 

انمرية.امة ط٠ ٢٧٣/١ر٦(الزواجر
اكجارية١لك^رى.طءامة ٢٧٣/٥)٧(ضاشر

.العلمة الكب دار ط. ٣ • ٥ A/ الفاتح رقاة )٨( 
٠الخيل، )ا،(نيلالأوطارا"/آإآط.دار 







والتنشرالمص أحكام ءء.ءءءءءءءءسءمن ١ ٤

العتمدأن من مز،  liالوافق والوجه،وهو الحاجب من الشم إزالة جواز 
لما فيحمل ! ،وعليه رامها ثم عدا ما المرأة شعر جع حلق جواز 

عنهاكالمتول ، لها نينة هو ما امتعإل عن المنهية المرأة عل الحديث 
والمقودزوحها"اه.

.الحاجب شعر نتف •' هو الممص أن كلامه ففي 
الوجهشعر نف أن له ،فن كلامه باقي الإنسان تامل إذا ولكن 

.والوجه الحاحب، من الشعر جوازإزالة I لقوله المص حد ق داخل 
خمححلق جواز هو المالكية عند المعتمد ،أن الفل هذا يفيد ك،أ 

أعلم.المص،وافه حد عن الوجه أوحروجشعر لحول وليس ، الشعر 
الحاجب،شعر أحد المصر أن ا ١ ر المجمؤع ل الووي ذكر الثاق 

شروحل ما ونحالف ، ، ٢١له لم مثرح ق ما نحالف وهذا 
المنهاجل ما هو الاصطلاحير ،والمذم، المنهاج وحواثي 

وشروحه.

الرف.التراث داراحتاء ط. ١ • ٦ ١; ٤ )٢( 



٠١ ءء^ههءءءءلء^ءءءء^^ء والتششر المص أحكام من 

دلل

المعسلهذا حد عنه. يأت ولر السنة، ق تحريمه جاء المعس أن 
لالمص أن وتقدم اللغة، إل مدلوله تحديد ل نرجع أن فوجب الحرم، 

كلامهمعل وفمتج الدين - اللغة أهل حح عند الوجه ينمل العرب لغة 
''الحكم''يض'ذ.إلأصاحب،

فان؛ الوجه من الشعر إزاله العرب لغة ل المصر كان ؤإذا 
ومعلوممحصصى، بلا ر ونحصيصمدلل، بلا تحكم فقعل باببيرن نحصيصه 

•يجوز لا حجة بلا مدلوله بعص عل الدليل قمر أن 
العمل،وجس، الخصه,رإالدليل ق شككنا ممر قيامة؛ ابنر قال 
العموميمقتفى 

دلتل"ا"•بض العموم نحصتص بجون ولا أيضا؛ وقال 
الخصصيوجد ل؛ إذا العام ل بالعموم العمل محب •" أيضا وقال 

القيد""'.يوجد إدالز الطلق ز وبالإطلاق 

)ا(ص

)آ(الض>\/\/،مأ.ط.محجر.
)مالغز،خ/'إ0.





٧١ ءءهعءهءهءه^ء^ه^ء^!ءء والتثشر المص أحكام من 

اتكجه:

يانهسبق كإ — اللغوي للمعنى محالف والنووي، '، أبوداود'ذكره ما 
-وهوصصلأدّ•

فقوله الوجه،بدليل عل المض قمر يريد لا قد النووي أن عل 
النعرتزيل التي فهي ~ المهملة بالماد — وأما ! لم مثرح 

الوجه""'من 
ترقه،حتى الحاجب تنقش التي •' المامصة ت الهيتمي حجر ابن وقال 

المص،من أنه ، ومره الخهلابا، قاله ما داود،والأشهر أبو قال كدا 
٠.'الوجه ثعر نتف وهو 

داود،أب عن الام۵ة جر تفمن ذكرناه وما : العدوى حاشية ول 
التي- رافقه ومن — عياض وفرها اكنفح! شراح بعض قال وقد 

الحاجسنعدا ما شحر ا نتفجواز يقفى والأول الوجه، من الشعر تنتفا 

علالغاف لأن بالغالب عرفه أنه محمل إذ الحاجب عل نمره يريد كان إن )١( 
الحاحهسه.نتف التاء 

٠١ ٦ / ١ ٤ لم مصحيح عل الورى اشرح ٢ ١ 
)*ا(اازواجرا/؟أا.



واكششرالمص أحكام ءءءءءءءء^^ءءءء^ءس  ١٨

'١؛.ذلك، حلاف يمضى عياض وضر الوجه، من 
علالمص بقمر القول تضمف إل حجر ابن الحافظ أثار وند 

يمال!الوجه؛النقاش،.... شعر إزالة ت الناص ؛ الحاجب،فقال شعر 

أوتسويتها""'•لترفعها الحاجض شعر بإزالة بمص الناص إن 
نحفى.لا القول،كا هدا تضعيف إل إشارة فيه ؤيقال فقوله 

والخلاصة:

بإزالةنحتص لا المص أن العلم أهل خمهور قول دليلا الراجح أن 
اعلم.تعال وافه الوجه شعر إزالة ذلك مع يثمل ل الحاجب شعر 

أوالحاجب،الوجه، شعر نف — سق ما عل الممر—بناء فيكون 

أوالححم،•

آ/ا،ا'ه.العدوى )ا(حاتب 

٣٧٧.



واكقيمٍالنبمصى أحكام هن 

:اآن«ص م : اثياثث اابأث 

صرمحة؛دلاله السنة ذلك عل دلت محرم، — القدم بمعناْ — التمعس 
اللهلعن • ،قال عبدالله عن علقمة، طريق من البخاري أحُرج فقد 

الغرانللحن، والتفلجات والمتنمصايت،، والموتشإت، الواثإت، 
فجاءت— يعقوب أم لها ينال - أمد بني هن امرأة ذللئ، ،فبغ افه حاق 

ألعنلا ل وما فقال! ، وكست، كبتا لعنت، أنلئ، عك بلغي إنه • فقالت، 
منما قرأت لقد فقالتا! ؟ اض كتاب هول ومن ، اطة. رسول لعن هن 

!وجدتيه لقد قرأتيه كنتج لئن ؛ قال ا تقول ما فيه وجدت فإ الالوحان، 
؟؛ ١٠ب ن\وفو\ عغه يدكنإ وما فحيوه ألئسون ءاى5لم وما ؤ ! قرأت أما 

;قال ا أها1الثايفعلونه أرى قاف : ءث،،قالت ض قد فانه قال: ا بل قالتؤ: 
لو: فقال ! شيئاحاجتها من تر فلم ففلرت، فانفلري، فاذهي 

كا;ت'كدللثخطجاستهاء'/
صرمحة،التحريم عل اللعن دلالة إذ التحريم، ل صريح المحن فهدا 

الكبائر.من أنه تفيد بل 

)ا(الخثر،سالآة)ي(.
(،٤١٦٩وداود)وأب، ٢( ١ ٢ الم)ه و.س، ٤( ٥ • رقم)٧ بارى المنم)٢( 

وص)آبم«ه(،واينئجهربماربم\(.







والتثشرالنمص أحكام ءءء^^ءءءءء^ء^^^من ٢ ٢

...والقرطى'"".

محمدوشيخنا باز"'، بن العزيز عبد شيخنا العاصرين، من واختاره 
السيمين''ُ

اس:

لالنامصه لعن ورد وقد التمهس"'، من الوجه شعر إزالة أن ١( 
التحريم•صغ أبغ هومن ل التحريم عل يدله واللحن كاتقدم، السنة 

النمص،من لأنه افه، خلق تغير من الوجه شعر حلق أن ٢( 
بالنص.اض سرخلق من والنمص 
عائشةفحدث الزوج بإذن كان إذا الخوان عل النائمة دليل أما ٣( 
وكانتعائشة، عل دخلت أنيا إسحاق أيب امرأة عن الطيري راّمج 

أميتلىفقالت: لزوجها؟ جبينها تحف الرأة فقاك: الخإل يعجبها شابة 
اطت("'ما الأذى عنك 

r٩٢/٥)١(الخاْعسمامأن
.٥ ٠ ٥ ٨ باز ين عدالزيز للثخ متنوعة ت ومقالا فتاوى محمؤع ٢( )

•الأول ط. ١  ٢٣إ ا الخيمين محبمد الشخ فضيلة ورسائل فتاوى جمؤع ، ٣١
التعريف.ل بتومع تقدم (كإ ٤ ) 

T٧٧/١٠(،رطراني١٤٦/٣سه)





والتششرالمص أحكام زمن 

اثئاض:القوو 
وقوللكية"'، lilلبعض قول وهو مباح، الوجه من الشعر إزالة أن 
أولكزتدليأ..ثعارأنالفواجر، يكن ب الحابلة"وإذا لبعض 

اس:

شعرإزالة الممص-وت عن النهي وحدث الزينة جواز الأصل ا ١ 
الفاجرات'".شعار كان أوأنه التدليس، عل الوجه—محمول 

هونينةها امتعإل عن المنهية الرأة عل محمل النهي حديث أن ٢( 
زوجها"'.وا،لففود عنها كالمتوق لها 

لعنوسلم عليه افه صل الني لأن الأول؛ القول للص الأقرب 
اللغة.إل حده ق نرحع أن فوجب، المص حد سن ولر الماممة 

فيه.داخل الوجه شعر إزالة وأن '، اللغة'ل المص معنى تحرير ومحبق 

.٣١)ا(الفواى 

الرسالة.ة ط.عؤ،١ ٦ * / ا عفالح لاين الفرؤع )٢( 
السائق.الصدر )٣( 

٢٠٣١٤; )أ<الفواىالدواف 

._A تقدم ٥( ر





والتثشرالمص أحكام ءءء^ءءءءءءء^^^^ء9ءمن ٢ ٦

:اسجي؛يابخف الذي الثم إزالة :حكم ارسادس ا،ب،ءث 

ثلاثةأقوال:عل المألة اخالفالفقهاءفيس 
القووالأول:

أوصررتشويه به حصل الحاحبينإل و\ن ما إزالة فيجوز التفصيل، 
والخإل.للحن طلبا الوجه ملامح تنير لمجرد كان إن ومحرم أذية، أو 

إزالةباب من يعتر الأول الخالة ل بأنه القول هذا صاحب واستدل 
طلباالله حلق تغير من فهو الثانية الحالة ل أما جائزة، وهي العيوب 

للحن.'•"
الثان:القول 

اللجنةالقول هذا واختارت مهللقا، الحاجبين بين ما نتم، جواز 
الرزاقعبد الشيخ وفضيلة باز، ن العزيز عبد شيخنا بعفوية الدائمة''' 

نالله عبد الشيخ وفضيلة غديان، ان الله عبد الشبح وفضيلة عقيقي، 
فعود.

الحاجبين."'من ليس الحاجبين بين ما بأن هؤلاء واستدل 

الوقر.مر إعداد  ٤٢٤ا/ النية )ا(أحكام 
الداتحنه/تماا<ا.اللجة )؟(فتاوى 

الاوانمته/م\ا'ا.رم'<ذاوىالاوجة 





واكئشرالمص أحلكم ءء^أء^ءء^ء^^ءٍءءءءءمن  ٢٨

بالغ.يقول أن يمتفى وهذا الوجه كل من الأخذ نحرم باز ابن وشيخنا 
منفيه نإ الأول، القول هو أعلم واف الأقرب حال كل وعل 

اممه.ثاء إن هوالصحح تفصيل 



٢٩والتششر التمهس أحكام من 

النتفبمي أو١^۶٥ ض الثم إزاله السابع ا،ب|ءث 
ئلقموال،هف.

الضهماراغ4:

التفأنه يعضهم وذكر القنر، هو الخف أن اللغة أهل ذكر 
أهلكلام يل وفيإ الموصى الشعر حلق بأنه غرفه وبعضهم يخيطن، 

تاللغة 

القشر.حف، من الحف! 

؛الوّىُاُشعره حلفت وجهها؛ المرأة حفت 
'لخما' ثعزها و£ت وجهها المزأة حمت 
ومثزهبالوني الشعر عنه تزيل وحمافآ حما وجهها تحف والمرأة 

شعرتحف من تأمر محق وهم، وأحقت المرأة واحتمت ذللئ، من مشتق 
القشر'""وهومن يخيطن وجههاثتفا 
بيانه،وسياق الحلق بحكم فيلحق حلقا كان إن الحف أن يعلم وباذا 

.١  ٨٢/ ١ اكهاء ك هعجم ( ١ ) 
.١٩آ/)آ(المب 

)م(ننالمببم/بمإ.



والتثشرالمص أحكام ءءءءءءء^^^1.ءءءءءءءمن ٣ ٠

تقدم.وقد الممتس حكم فله نتفا كان ؤإن 
هولتزتعل الحاجبتن حلق ذ العلم أمل اختلف وند 

القووالأوو;
'الثانمة.٠ مذهب وهو محرم كلاهما الحلقكالتف، أن 

عاليهالله صل الي جعل فقد عود مابن بحديث هؤلاء واستدل 
ولاالحلق، ل موجودة العلة وهده افه، حلق تغيثر التحريم علة وسلم 

الله.حلق تغيم جهة من أوبحلق بنتف يزال أن فرق؛ض 
أخرجففد الحلق محريم عل تدل رواية عود مابن حديث ل ٢— 

المرأةعل أنكر أنه وفيه سق بنحوما حول مابن حدين، كاوبُ'' بن الهيثم 
أنحلفنه"بقوله:" 

الشيخاللفغل هذا حن ومحي الحلق بتحريم تصرح فيه اللففل فهذا 
الزفاف'''الأJاففيآداب، 

فتحؤيظر 'ا، لم؛ا/ا'مصحح عل الروي ترح المحتاجآآ/هآ، "أاية  ٢١١
•الارى'ا/ص 

.)أ(ا/ا،أ'،إا،



١٣ والتثشر النم3س أ>كام هن 

الئاو:الأول 

ومذهبللالكيةُأُ، قول وهو لحاجبيها الرأة حلق ياح إنه 
ا.داباة'•'.

غروالخالق النتف، ل ورد النمى بأن الخوان عل الحنابلة واستدل 
اممه.لحلق هوالخنير فالنتف النتف 

هذاالتف بتحريم ورد المحن بان الاستدلال هذا عن ومحاب 
تغييرهي والعلة علته مع يدور والحكم معناه ق الحلق لكن صحح، 

بالحلق.وهومحمل افه حلق 

دساه!

٠الإماف٠ ففي والحلق، الحم، جواز يفيد ما أحمد الإمام عن جاء 
لامرداويت
أباالت، مهنا: :"قال المش'" ول عليها" نص وحفه حلقه "ولها 

r\i/r)ا(اهماىالوواف 
الشرحمع الإنماف العارف، صماآلط.ْكب الخلال كر لأل الترجل محاب )٢( 

.٢٧١/١اكرح١مرمع )^الأنصاف 









واكثشرالمص أحكام هن 

يكونما وغالبا ا الأصل لونه غم بلون الحاجب ثعر حمع صغ 
الإذ C جوازه والأظهر ، البحث محل خارج فهذا ، الشعر للون موافقا 
الحث.محل هو ليس حال كل وعل المغ، عل دليل يوجد 

يظهربحيث ، والأسفل( )الأعل الحاجب طرق صغ الثاف• النؤع 
،ظاهر غر أصبح والعلوي، الفل، الطرف لأن رققا؛ يقشا الحاجب 

1اإ^اد لون به ييلون الصبغ بب ب
الثالثا!الؤع 
يالقلمعله يرم ثم ، الحلي لون يثبه بلون الحاجب كامل صخ 

رمى،دض•حاجب 

انمي.محل هما والثالث، الثاق، : ظلوطن 

:التقشر حكم الثال: المهللب 
;قولن عل المسالة هذه ق العاصرون العلم أهل ، اختلف
أخذلم<القول وكذا محوز، لا الصفة كدم التثقر أن الأول! القول 





٣٧واكثشر المص أحكام من 

الأدلأ:

الأول:الدليل 
:يل فيإ ذلك وبيان عنه، النهي التمصى بمعنى التشضر أن 

حلقتنير سببه التحريم أن التمصن، ل الوارد النمى أفاد • أولا 
عليها.متصوصآ تبرعله العلة للحن،وهذه محللبأ اض، 

يفعلننمعناه: ، للحس" الفلجات ٠ ثوله:وأما ' :النووي قال 
الخن،لهللب هوالمفعول؛ الحرام أن إثارءإل للحن،وفيه ؤللبا ذللث، 

واغباس، فلا ونحوه، المن ل عيب أو لعلاج، إليه احتاجت لو أما 
أءالم"ص.

أنمنه يفهم للحن" "والتفلحامت، : "فوله : الحافظ وفال 
لمداواةذاالث، إل احتاجت، فلو الحسن، لأجل ؛ ذللث، فعلت س المدمرمن 

مثلاجاز".'"

يتملقأنه بالتفلجادت،ُم،وبجتمل يتعلق أنه محمل ؛ للحن وقيد 

•٧ / ١ ٤ ملم صحح عل النووي اشرح ١ ل 
)آ(ذحاوارى>ا/آآ'ا*آ.

•عمدةاكاريا'ا/ه'آأ )٣(ينفر 



والتث^قيراإنهءس أحكام ■ءٍٍٍٍٍٍءٍءءٍٍوٍٍٍٍٍٍءمن  ٣٨

العلم.أهل حلاف محل فهذا المذكورات، بجمع 
فإن؛ المعنى حنث من المذكورات جع يثمل فإنه التعلق كان وأيا 

روايةذك ؤيويد - نحفى لا كإ - للتنين تتخذ كلها الأعإل هذْ 
افهحلق للحن،مغ؛رات مبتغيان ُبااف.ظ! الرمذيُ
للحسن،طليا بالتف الخاصل التغيثر هي التحريم علة أن سن إذأ 
بلحائز، النتف لأن بالنتف؛ يكون التمر،وأن من مركبة العلة وليت 

الإبط.كنتف أحرى مواصع ل نون م
الحاجباظهار هو النمص من الغرض أن العلم أهل ذكر ; ثانيا 

نقلتقدم وفد النامصة، مراد هو هذا وأن الواقع، ل عليه هو مما أدق 
ذك.يبين كشر 

;لهذاالموضح العلم أهل كلام بعض بنقل الأمروضوحا ومانيد 
١".ترفه حتى الحامب تنقش النا٠مةافى أبوداودزالسنن! قال 
الحاجبتنقش التي هي والمامجمة ! القدير فتح 'ن/ح ول 
لترقه"'".

)ا(التر.ذى;رقم)آد'اأ{.
.٣٧٧/ ١ * الارى فح ؤيظر الشعر، صلة ل باب الترحل كتاب داود أي سن ( ٢ ) 

)مشرحغحاصرآ/آ\أ.



واكثشرالمص أحكام من 

شعرا نتفالتي وهي ، متنممة جع ت العدوى حاشية ول 
"؛.نآ ح دقيقا يصر حتى الحاجب؛ 

،غبمرها حاجب شعر من تاحد التي ! الاْمة ت الووي وقال 
'٠ حنا ليصر وترهقه؛ 

التيمقصود هو بل - نحفى لا ك،ا - بالتششر محمل الغرض وهدا 

ونص، اف لخلق تغييرأ ليس المجرد التف أن — مدم بإ _ ففلهر 
حلياالله خلق تنير أن عل يدل فهو بوصوح، ذلك عل يدل الحديث 
فالتغيرِأوبالوثر، أوبالوشم، بالنمص، كان سواء عنه، منهي للحن 
مننحفى هذا أن أظن ولا بالنهي، المقصود هو الأعإل -بمده الحاصل 

النص.دلالة 

والخلاصة

،وتدقيقه الحاجب، ترقيق منه يقصد الذي هو المحرم المص أن 
لغرالتف أما ، الحقيقية هيثته ضر عل الحاجب يامحلمهار للجإل طلبا 

به.باس فلا ونحوه، للعلاج كالتف ذلك، 

أ/بمبمه.)ا(حاشةالعدوى 

)آ(لاضاكالحينصأ-'آ.



والتئشرالمص أحكام ومن 

محردلا ، التف الحاصل اكنير هو حقيقة الحرم أن نت يإذا 
كان.طريق بأي بجون، لا المحرم هذا إل الوصول فإن ، التف 

لدانالوصول ل التتف عن بدلأ التثشر محعلن النوم والنساء 
•يجوز لا فهر وليلك رمقآ، ينقا الحاحب إظهار وهى التيجة، 
،إذامحرم ضر مقصود ه هونفالذي الثيء ؛ الإسلام مخ قال 

محرما"'".صار محرم أمر به نمد 
نمدلما لكن ، محرما ليس ذاته بحد الحاجب صغ بمعنى فالتنقر 

الحهة.هذه من حرم المص، ل عنه المنهي ذالتا به 

تأئريسبب يكثافة، الشعر حروج إل يودي التشفثر استخدام أن 
النساء.واقع ق هدا ثت النعر،وقد صغة منها تصنع اش المواد 

مرعا؛الحرم المص تستخدم المرأة يجعل بكثافة الشعر وخروج 
نحفيهلا بشكل الشعر خروج تزايد مع نفعا مجدي لا بمح التثفثر لأن 

فهومحرم.محرم إل أدى ما أن ٠ الشرعية والقاعدة الشر، 

'ايانال-لل(صم'''آ■





والتثشرالتمص أحكام من !

واحتال، المبغات هذه ْع تعامل لن صحية مشكلات حدوث إل أدى 
التقبل''ر'/ل أحرى مذكلأت حدوث 

.النامصات؛''من بالفامئات التشه إل التقشريودى أن 
دليلاق،وهدا بالفالتنبه عن البعد مقاصده من الحكيم والناؤع 

كونهالأصل،فإن ق جوازه فرصنا لو حتى التقشر، حكم ق مستقل 
محرما.محعاله التشبه إل يودى 

هذهمن حرم بالفاق تشبه فيه كان إذا الباح أن العلم أهل قرر وقد 
مباحا.أصله ولوكان الحهة، 

—قال القاعدة،فقد هده عل يدل ما عبدالر ابن الحافظ عن وسأنقل 
ت— الله رحمه 

لهم- عندنا - الحند إلا منهم الشعر محس لا عصرنا أهل صار 
صارحتى والعالم، والمز الصلاح أهل عنها والوفرات،وأصرد_< الحمم 

علامةتكون تكاد عندنا اليوم الحمم علامامم،وصارت من علامة ، ذلل

حمزة.ءبل.اودع د. ٤ ءسأ الثعر صغ تحضرات م)١( 
الدق.دار ٠ ط ١ A • ص الدق ازدهار د. النساء تحميل أحكام )٢( 





والتثشرالممى أحكام ءءءءءءٍء^ءءٍءصٍء|اعمن  ٤٤

الأدلة:

الأول:الدلل 
الحاجب''/من الوجه،أوجزء شعر يصخ ثغر لر باقية الله حلقة أن 

الثاف:الدليل 
الأصلية،الإباحة عل باقي حائز،فهو الأموي بغر الشعر صغ أن 
بالأسود"'.هوالمخ إنا والحرم 

الثالث:الدليل 

إزالةفيه ليس الخاحبتن،والتششر نمص ل ورد التحريم أن 
مثله'".يكون الحاجب؛ن،فلا من واحدة 

القولالثابي:أدلة مناتشة 
به،الحاصل التمر هو النءهس ق المحرم بان الأدلة هذْ عن محاب 

التمرمحملوهدا ، الثانر- القول أدلة من يفهم -كا الإزالة محرد ولس 
للحمرلالنمعس؛ عن التثشربديلا يتخدن النساء أن بدليل بالتثشر؛ 

.١٨•الدنزص ازدهار النساءد. نحمل أحكام )١( 
.١٨•ص اللي ازدهار النماءد• نحمل أحكام )٢( 
د.مىالأمرة وأحكام انمادات ل بالراة المختصة الوازل ينظر منيع ابن الشخ ذكره ، ٣١

الراجحراجح بتت 





والتششرالمص أحكام |من 

خاضة

التاج:أهم وفيها 
الوجه،شعر أنه ذكروا اللغة أهل من المص متملق ذكروا الذين - ١ 

أوالحاجب.الحبض، أصاف وبعضهم 
أوالحاجب.أوالحبين، شعرالوجه، هونف فالمص؛ 

منالشعر رقة أن أي له، نتم، أو شعر، دقة اللغة ق المصر — ٢ 
الثعر.نتف شل وليسر الأصلية، الممر معاق 

ودقته.الثحر، رقة : الممرمنر الغرض ٣- 
!أنه والأقرب قولين عل المص تعريفح ق الفقهاء احتلم، - ٤ 

أوالحاجب،.الوجه شعر ه نتف
الصرثمحةالسنة بدلالة محرم المصر - ٥ 

طلبااغ خلق تغير وهى عليها منصوص المص تحريم آُ~علة 
للءجمنأ

 ~U محرم.وهو المص تعريف ل يدخل الوجه منر الشعر إزالة
أوأذية،أوصرر تشويه به حمل إن الحاجبين بذن ما إزالة محوز ٨" 



٤٧واكششر النمص أحكام من 

والحإل.للحس طلبا الوجه ملامح تغيم لمجرد كان إن وبمرم 
العلم.أهل أقوال س الصحيح عل محرم كلاهما كالمف الخلق - ٩ 

ليغلهرالحاجب من والفل العلوي الطرف هوصغ التثشر ~ ١ ٠ 
دقيقا.ومطه 

وقولن عل التنصر حكم ل العاصرون العلم أهل اختلف - ١ ١ 
■محرم أنه الأقرب 



واكششرالمص أحكام ءءءءءءءءءءءءءس  ٤٨

الراجعواسر
توثروب لمن اه 
السلام.دار ط. داود. \لي نن س- 
اللام.دار ط. . البخاري حح ص- 
,اللام دار محل. الترمذي. سن "" 

المإى.التراث احياء دار محل. ملم. رح ش~ 
.الك؛ري اكجا;ية ءل.اتىبة . القدير ض مِ 
العلميةالكتب دار اكاتح.محل. رقاة م~ 

الخيلالأ/ءلار.محل.دار -نيل 
العرفةدار حل. . الباري تح ف~ 
التراثإحياء دار القاري.محل. مدة ع- 

الفكردار ّ حل الصالحين. ياض ؤ- 

قرحلبهة مومح١ ًل عبدالبمر. لابن لتمهيد ا- 

الفقه/*كتب 

الأحناف/-كتب 
.الفكر دار ْل. عابدين. ابن اثية ح- 





٥ ٠^SSSSSSSBSSSSSS واكشش•نىالنمص أحكام من

.الفكر دار ط. .  ٤٣١ثاف ك- 
تب،الظاهرية/ك٠ 

الفكر.دار ط. لحل. ا~ 

اخمري ٠كب 
.الكويتية الفقهية لموموعة ا~ 

•باز بن عبدالعزيز للشخ متنوعة ت ومقالا فتاوى مؤع حم~ 
الأولط العثيم؛ن صالح ن محمد الشح فضيلة ورسائل فتاوى مؤع حم~ 
الحوذيان دار ط• • الدلل يان ب" 
.حمزة عبدالبدع د. الشعر صغ تحضرات م~ 
المدق.دار . ط المدق ازدهار د• النساء نحمل حكام أ~ 
راجحبنت .منى د الأمرة وأحكام العبادات ل بالمراة المختصة لنوازل ا~ 

تهلع.1؛ دكتوراه رسالة الراجح 
اللغة/#كتب 

ط.دارالخل«لإ؛اه.-مقاصاللغة. 

.م  ٩١٣٩ العلمية المكتبة ٍط. الأر. رب ل لنهاية ا- 
٠الثانية حل المعرفة دار محل. لفائق. ا~ 
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