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 لنوازل والقضااي ادلعاصرة يف جتميل بعض أعضاء اجلسم للنساءا

وأحكامها الفقهيو  

﴿ ملخص الرسالة ﴾  
ىذا البحث حبث مكتيب كيفي، يعتمد على اظتنهج التحليلي االستقرائي، يف مسألة      

عند أىل العلم كالفقهاء. النوازؿ كالقضااي اظتعاصرة يف جتميل بعض أعضاء اصتسم حكم 
لة النازلة آراء العلماء يف ىذه اظتسأ كيف كتدكر مشكلة ىذا البحث حوؿ اظتسائل اآلتية:

ما ط األحكاـ يف تلك النازلة ؟ ك كيف كانت مناىج كطرؽ استنباكجتميل اظترأة ؟ ك 
كبعد االطالع على أقواؿ أىل العلم  أعضاء اصتسم؟ ميلجت لعمليات الشرعية الضوابط

هناك كالفقهاء يف كتبهم اظتعتمدة كالقياـ ابالستقراء كحتليلها، فقد توصل الباحث إىل أف 
مصطلحات النوازل املختلفة عند املذاهب األربعة وقيل أهنا الفتاوى والواقعات وعند 

ا املاالل الواقعة ادجددد،  وووو  اتتفاهه  املالكية مبعىن األقضية وعند الفقهاء عامة أهن
عن تعردف النوازل يف العصر القدمي واحلددث وطرق استنباطه  يف أحكام النازلة وكذلك 

التجميل وأن هلذه املاالل أحكامها والقضااي املعاصر، يف نوازل العد، ماالل عن توود 
وأدضا   واالمجاع والقياسن والانة املبنية على األ لة الثابتة من مصا رها الشرعية من القرآ

اتفاق مجهور العلماء يف التجميل والتزدن ولكنه  اتتلفوا يف عمليات التجميل همنه  
ة ضابطة كاهلدف إلزالة العيب واألحداث الطبيعية ولتجليب يذهب جبوازها بشروط شرع

تلقة  املصلحة العظيمة وذهب بعضه  على حترميها لعلة معروهة عنده  وهي من تغيري
 هللا.
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 التجميل، األحكاـ الشرعية اظتعاصرة،القضااي  النوازؿ، :الكلمات الرئيسية
ABSTRACT 

This research is a qualitative desk research, based on the inductive 

analytical method, on the issue of the judgment of calamities and 

contemporary issues in the beautification of some body parts among 

scholars and jurists. The problem of this research revolves around the 

following issues: How are the scholars' opinions on this emerging 

issue and the beautification of women? And how were the methods 

and methods of deriving rulings in that calamity? What are the legal 

controls for facelift body parts? And after reviewing the sayings of 

scholars and jurists in their approved books, and making extrapolations 

and analyzing them, the researcher concluded that there are different 

terms of calamity among the four schools of thought, and it was said 

that they are fatwas and incidents, and according to the Malikis in the 

sense of districts, and among the jurists in general that they are the 

new, current issues. And the fact that they differed from the definition 

of calamities in the ancient and modern era and methods of deducing 

them in the rulings of the calamity, as well as there are several issues 

about the calamities and contemporary issues in cosmetology and that 

these issues have their rulings based on proven evidence from their 

legitimate sources from the Qur’an, the Sunnah, consensus and 

analogy, and also the majority of scholars agreed in cosmetic and 

adornment, but they differ In cosmetic surgery, some of them claimed 

that it is permissible according to the conditions of a controlling law, 

aiming to remove defects and natural events and to bring great interest, 

and some of them went on the prohibition of it due to a known cause 

they have, which is the change of God’s creation.  

Key words: Calamities, Emerging issues, Beautifuly, Syariah rulings 

ABSTRACT 

Karya ilmiah ini merupakan penelitian literatur kualitatif, 

berdasarkan metode analisis induktif, pada permasalahan hukum 

nawazil dan kontemporer dalam mempercantik beberapa bagian tubuh 

menurut ulama dan para fuqoha. Penelitian ini meliputi  pada beberapa 
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permasalahan berikut ini: Bagaimana pendapat para ulama tentang 

hukum kontemporer dan kecantikan wanita? Dan bagaimana pedoman 

dan metode untuk mendapatkan putusan dalam hukum kontemporer ? 

Apa saja ketentuan-ketentuan hukum syar’i dalam  melaksanakan 

operasi kecantikan? Dan setelah menelaah perkataan ulama dan ahli 

fiqih dalam buku-buku mereka yang disetujui, dan membuat 

ekstrapolasi dan menganalisisnya, peneliti menyimpulkan bahwa 

adanya istilah-istilah kontemporer yang berbeda menurut  empat imam 

madzhab, disebutkan nawazil adalah fatwa dan insiden, dan menurut 

Imam Malik hukum pengadilan, dan menurut para fuqoha secara 

umum adalah permasalah baru yang terjadi, adanya perselisihan dalam 

pengertian nawazil  pada zaman lampau dan modern dan juga 

metodologi pengambilan hukum kontemporer. Didapati pula beberapa 

permasalahan kontemporer dalam hukum kecantikan yang ternyata 

permasalahan ini memiliki hukum secara jelas berdasarkan dalil yang 

tetap dari sumber syariat islam yang dalam al Qur’an, sunnah, ijma’, 

dan qiyas. Didapati pula adanya hukum yang disepakati oleh  jumhur 

ulama dalam kecantikan namun mereka berselisih pendapat dalam 

masalah hukum operasi kecantikan, sebagian mereka berpendapat 

bolehnya melakukan operasi kecantikan dengan memenuhi syarat-

syarat yang kuat seperti dengan tujuan menghilangkan aib pada 

dirinya, adanya kejadian alami (dari lahir), dan demi kemaslahatan 

yang besar dan sebagian yang lain berpendapat haram hukumnya 

dengan alasan yang nampak adanya merubah ciptaan Allah Ta’ala.      

Kata kunci: Nawazil, Masalah Kontemporer, kecantikan, hukum syar’i 

hukum  

 مقدمة .0

اضتمد هلل زتدا طيبا مباركا فيو كما حيب هللا كيرضاه، أشهد أف ال إلو إال هللا 
 كأشهد أف دمحما عبده كسولو اظتبعوث رزتة للعاظتُت. أما بعد:
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 خلفية البحث

هللا عباده أف يقفوا أمر ذا كليف القرآف كالسنة، مشركع لتجميل كالتزين اب األمر إف
ىكذا ، يف حالة العبادةكال سيما  آف كمكافيف حالة اضتسن كالنظافة كاصتماؿ يف كل 
االىتماـ يف ىذا اجملاؿ حىت يرل الفرؽ  أبشدمظهر اظتسلم اضتقيقي ينبغي لو أف يهتم 
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كاف أىل اصتاىلية يطوفوف   1((. َوك

 2ابلبيت عراة فأمر هللا اظتسلمُت أف يلبسوا ثيااب، كالزينة يف ىذه اآلية ىي الزينة من اللباس
كقاؿ الشيخ الدكتور صاحل بن فوزاف  4كقاؿ غتاىد : أمرىم أف يلبسوا الثياب. 3كالثياب

هللا من ػتاكلة  آلايت اليت ذكرىاىذه اآلية يف سياؽ ابن عبد هللا الفوزاف حفظو هللا تعاىل: 
ال يزاؿ حياكؿ مع مث  عليو السالـ الشيطاف لكشف عورات بٍت آدـ، كأنُو حاكؿ مع آدـ

الطواؼ كالسعي يطوفوف  ذريتو لكشف العورات، ككانوا يف اصتاىلية يكشفوف عوراهتم يف
فجاء  5.اةفيها، يطفوف ُعر  عراة حوؿ الكعبة، كيقولوف ال نطوؼ بثياب قد عصينا هللا

                                                           
1
 31األعراؼ: آية :   

2
تيسَت الكرمي الرزتن يف تفسَت كالـ اظتناف، حتقيق عبد الرزتن بن عبد الرزتن بن انصر بن عبد هللا السعدم،    

 1/282، ق(1421)مؤسسة الرسالة، معال اللوحيق، 

3
  (،ـ1992 دار الكتوب العلمية،بَتكت: )جامع البيان في تأويل القرآن، ،  الطربمأبو جعفر دمحم بن جرير   

12/391  
4
  2/119تفسَت القرآف العزيز البن أيب زمنُت ابن أيب زمنُت،   

5
  https://www.alfawzan.af.org.sa/ar/node/15507 
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 اإلسالـ الذم ىو الدين الطيب اضتسن يهتم هبذا األمر كحيث ابحملافظة على اعتيئة اصتميلة
 مدل اضتياة.

مسعود  عن عبد هللا بنكلقد أخرب الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص أبف هللا حيب اصتماؿ يف عباده، ف
  : )عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ
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كاظتراد هبذا اضتديث أف هللا حيب التجمل  1(. ال

كال ينكر أف يتجمل اإلنساف ابلثياب كالنعاؿ كغَتىا كأف يكوف التجمل فيما حيب هللا ك 
 2يرضاه كال يتسرؼ يف األمر.

اظتسائل اظتستجدة يف التجميل تتنوع كتتطور بسرعة عظيمة يف بالد اظتسلم كبالدم 
ف ففتحت أماكن صالوف التجميل للرجاؿ كالنساء يف إندكنيسيا كالسيما يف أكاخر الزما

القرية كاظتدينة يف عدد كبَت لكن مع األسف الشديد ظهرت اظتخالفة جهارا بُت أيديهم، 
 ظتعرفةكذلك كىذا الذم شجعٍت أف أساىم جهدم كفكرم كسبب قيامي يف البحث. 

 خالؿ أقواعتم كآرائهممن  التجميل اظتشركع عند أىل العلم كالفقهاء حكم يف األمر حقيقة

 حيتاج إىل حتليل تلك األقواؿ ظتعرفة األقواؿ اظتعتمدة عندىم.اظتتداكلة يف كتبهم اليت 

  مشكالت البحث

                                                           
1
 131أخرجو مسلم يف صحيحو رقم   

2
 1731-1731فتاكل علماء البلد اضتـر ص.   
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أف يقـو ابلنظر كاظتطالعة كحتديد األجوبة اظتناسبة كفق حبثو حاكؿ الباحث يف لقد 
كبذلك قاـ  هللا تعاىل،ا أال يقعوا فيما حـر األدلة الشرعية ليوضح للناس أحكامها ىدف

الباحث بعرض ىذه اظتسائل النازلة يف التجميل ببحثها بغية الوصوؿ إىل األجوبة اظتطلوبة 
 ظتصلحة ديننا اضتنيف كسائر اظتسلمُت. 

يف التجميل ز بعض مسائل النازلة الشائعة يركيف تتتصور مشكالت حبثي كرساليت 

بشكل عاـ كابظتسلمات كالشباابت اظتتدينات بشكل خاص. النساء اصتارم بُت أيدم 

 :ثالث نقط على الباحث جيمعها اظتشكالت ىذه أىم كمن

 ظتسألة النازلة كجتميل اظترأة ؟كيف آراء العلماء يف ىذه ا  أكال:

 تنباط األحكاـ يف تلك النازلة ؟كيف كانت مناىج كطرؽ اساثنيا:  

 أعضاء اصتسم ؟ ميلجت لعمليات الشرعية ما الضوابط اثلثا:

 عند أىل العلم كالفقهاء. أعضاء اصتسم جتميل لعمليات الشرعية بياف الضوابطرابعا: 

 أىداف البحث

كأمهية ىذا البحث كفوائده إما فائدة علمية أكادميية كفائدة عملية تطبيقية. كتتمثل 

 الفائدة العلمية يف األمور اآلتية: 
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طرؽ االستنباط يف اإلسالمي يف بياف حقيقة مناىج ك يسهم ىذا البحث للًتاث أكال: 

 عرفة طرؽ االجتهاد عند اجملتهدين.ممسألة التجميل ك 

 لوف اصتهود يف مرفة اضتكم الشرعي.معرفة قدر العلماء أبهنم يبذاثنيا: 

 جميل اظتستحدث.معرفة الزالت كاألخطاء الشائعة يف تصرفات التاثلثا: 

 يف حكم التجميل. األربعة اظتذاىب بُت االختالؼ ػتل معرفةرابعا: 

 ابلتجميل مع تطبيقاهتا لكل قاعدة كيعطي للقارئ القواعد الفقهية اظتتعلقة خامسا: 

 منهجا عمليا يف تقرير أحكاـ النوازؿ للمسائل الفقهية. 

 منهج البحث .6
 مث منهجية البحث، فقاـ الباحث ابلبحث اظتكتيب، كفيما يلي بياف منهجيتو:

االستداليل  مث التحليلي الرسالة على اظتنهج االستقرائي ىذه كتابة يف حثالبا يسلك

قاـ الباحث ابالطالع كالتتابع كرتع اظتعلومات من مظاهنا كمصادرىا على  . كالتطبيقي

كتب معتمدة لدل الفقهاء يف النوازؿ كأحكاـ التجميل مث عرض آرائهم اظتختارة مع 
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ما سلك بو العلماء يف معرفة اظتسائل النازلة من  مثلكىذا السَت توثيقها توثيقا علميا، 

 تصوير اظتسائل النازلة تصورا صحيحا حىت تعترب أهنا من اظتسائل النازلة الواضحة.

بتحليل ما استقرأه من اظتسائل النازلة يف التجميل كيستخدـ اظتنهج  يقـو الباحث مث

ة من القضااي التجميلية اظتشركعة التحليلي االستنباطي الستخراج جوانب الًتبية اإلسالمي

العلماء  من أقواؿ العلماء كالباحثُت اظتتعلقة ابظتوضوع، كيستعُت يف حتليلها أبقواؿ

 1.كالباحثُت اظتتعلقة هبا

 الطريقة اليت سلكها الباحث يف كتابة ىذا البحث:فأما 

 .األصوليُت كالفقهاء عند اظتعتمدة الكتب رتع (1
 اظتعتمدة مع أدلتهم. أىل العلمنقل آراء  (2
 .التجميليف مبحث  الفقهاءدراسة كموازنة بُت آراء  (3
 الباحث مع االلتزاـ لدل ظهرت اليت لًتجيح بُت تلك األقواؿ ما يوافق األدلةا (4

 .التقرر لدل الفقهاء قواعد االستدالؿب
 .بدليل نقلي أك عقليكل نصوص أك أفكار  على االستدالؿ كالتطبيق (5

                                                           

    1/8، رتيلة عبد السالـ، من حاشية إبراىيم السقا على تفسَت أيب السعود 1
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 أعضاء بعض جتميل يف ادلعاصرة والقضااي النوازل .0
 الفقهية وأحكامها للنساء اجلسم

 وأحكاموالتجميل و النوازل مفهوم  الفصل األول:

 تعربف النوازل ومصطلحاتو عند ادلذاىب األربعة ادلبحث األول:

 النوازل تعريفادلطلب األول: 

كىبوط  1ابلناس.صيبة كالشدة من شدائد الدىر تنزؿ رتع من النازلة كىي: " اظتالنوازؿ لغة 
عرؼ  اصطالحا: " النوازؿأما ك  3كىي تدؿ على ىبوط شيئ ككقوعو.2شيئ ككقوعو.

أف النازلة ىي: " ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع اظتستجدة  4الشيخ اصتيزاين يف كتابو
( الوقوع 1ل على ثالثة معاف: أك ىي الوقائع اظتستجدة اظتلحة ". فبُت لو أف النازلة تشتم

( الشدة أم: 3( اصتدة أم: " عدـ كقوع اظتسائل من قبل ". 2أم: " اضتلوؿ كاضتصوؿ ". 
كأما  5" أف تستدعي اظتسألة حكما شرعيا حبيث تكوف ملحة من جهة النظر الشرعي ".

                                                           
1
 (2/611اظتصباح اظتنَت ، للفيومي )  

2
 6صكتاب الفقو اظتيسر   

3
 ( 13/5) الفقو اظتيسر، عبد هللا الطيار،  

4
 (1/24) فقو النوازؿ  

5
  582 ص. األصوؿ،الشرح الكبَت ظتختصر أبو اظتنذر اظتنياكم،   
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النوازؿ يف القدمي ىي: " الشديدة من شدائد الدىر تنزؿ ابلناس من ذلك مشركعية 
 1القنوت يف النوازؿ ".

 علماء ادلذاىب األربعة مصطلحات النوازل عندادلطلب الثاين: 

ىي: " الفتاكل كالواقعات ". يعٍت اظتسائل استنبطها اجملتهدكف اظتتأخركف ظتا سئلوا أوال: 
عن ذلك، كمل جيدكا فيها ركاية عن أىل اظتذىب اظتتقدمُت، كىم أصحاب أيب يوسف كدمحم 

"األقضية" كىي : أ.  مصطلحة اظتالكيةاثنيا:  2أصحاهبما، كىلما جرا ".كأصحاب 
أم " نوازؿ األحكاـ  3القضااي كالوقائع اليت يفصل فيها القضاة طبقا للفقو اإلسالمي ".

 4من اظتعامالت اظتالية كاإلرث كؿتو ذلك ؽتا تتعلق بو حقوؽ، كتقع فيو خصومة كنزاع. ".
تاكل " كاظتراد ىنا الكتب اليت صنفت ابسم النوازؿ، كنوازؿ " األسئلة كاألجوبة كالفب. 

اصطالحة النوازؿ عند : اثلثا ابن رشد، كاإلعالـ بنوازؿ األحكاـ البن سهل الغرانطي.
ىي: " اظتسائل الواقعة اصتديدة اليت تتطلب اجتهادا كبياف حكم ". قاؿ  الفقهاء عامة

كقاؿ اظتزاين رزتو هللا: أف 5كردىا إىل األصوؿ "النوكم: " كفيو اجتهاد األئمة يف النوازؿ 
الفقهاء يف عصر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص استعملوا القياس يف الفقو كيف رتيع األحكاـ يف أمر دينهم 

                                                           
1
 13/6  الفقو اظتيسرالطيار، هللا  عبد  

ـ(،  2116-ق1427دمحم بن حسُت اصتيزاين، فقو النوازؿ، )اظتملكة العربية السعودية،  مكتبة دار ابن اصتوزم،   2
   21ص. 

 1/52بشَت اصتزائرم، مصادر الفقو اظتالكي،  3

ـ(،  2116-ق1427)اظتملكة العربية السعودية،  مكتبة دار ابن اصتوزم، دمحم بن حسُت اصتيزاين، فقو النوازؿ،   4
 21-21ص. 

 1/213شرح النوكم على صحيح مسلم:  5
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النازلة ىي: " ما استدعى حكما شرعيا من الوقائع اظتستجدة أك كذكر معٌت آخر من  1". 
(الوقوع أم: " اضتلوؿ 1مل على ثالثة معاف: )ىي الوقائع اظتستجدة اظتلحة ". كتشت

( الشدة أم: " أف 3( اصتدة أم: " عدـ كقوع اظتسائل من قبل ". )2كاضتصوؿ ". )
كما تقدـ 2تستدعي اظتسألة حكما شرعيا حبيث تكوف ملحة من جهة  النظر الشرعي ".

شدائد الدىر تنزؿ ىي معاين النازلة يف اضتديث، أما النازلة يف القدمي ىي: " الشديدة من 
فالنوازؿ تطلق على اظتسائل الواقعة اليت  3ابلناس من ذلك مشركعية القنوت يف النوازؿ ".

تعريف فقو  كأماتستدعى حكما شرعيا لكوهنا مستجدة كملحة كىي متعلقة حبكم شرعي. 
 فقو النوازؿكيطلق على العلم الذم يعٌت ابلنازلة عدة مصطلحات معاصرة، كمنها " النوازؿ

كقيل: " يعٍت  4". معرفة اضتوادث اليت حتتاج إىل حكم شرعي: " " فذكر العلماء أنو
ابلقضااي كاظتسائل اظتعاصرة كاظتستجدة، من خالؿ استفراغ الفقهاء اجملتهدكف كسعهم 

إذف فقو النوازؿ ىو معرفة األحكاـ  5كجهدىم من أجل إصدار أحكاـ شرعية مناسبة ".
اظتلحة أم اظتسائل اظتستجدة اظتعاصرة كاضتوادث اظتشهورة اليت  الشرعية للوقائع اظتستجدة

  6تدكر بُت اجملتمع يف العصر اضتاضر كاليت تستدعي حكما شرعيا ".

 وحكمو تعريف التجميل ادلبحث الثاين:
                                                           

1
 1/419إعالـ اظتوقعُت،  

2
  582أبو اظتنذر اظتنياكم، الشرح الكبَت ظتختصر األصوؿ، ص.   

3
 13/6عبد هللا الطيار، الفقو اظتيسر    

4
 المرجع السابق  

5  https://arrabiaa.net 

6
ـ(،  2116-ق1427، )اظتملكة العربية السعودية،  مكتبة دار ابن اصتوزم، فقو النوازؿدمحم بن حسُت اصتيزاين،   

 26-24ص. 
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 ادلطلب األول: تعريف التجميل

"  1جيمل جتميال  أم حسنو كزينو"،-التجميل يف اللغة ىو: " اسم اظتصدر من رتل

حسنو كرتلو كرتل نفسو للحفلة، ك رتل هللا عليك  أم جعلك رتيال حسنا )يف الدعاء( 

كالتجميل يف االصطالح ىو: " عمل كل ما من شأنو حتسُت الشيئ يف مظهره  2".

 3اطتارجي ابلزايدة عليو  أك االنقاص منو ".

 حكم التجميل :الثاين ادلطلب

ء من اظتذاىب األربعة على األمر ابلتجميل ذىب رتهور العلماف حكم التجميل كالزينة
قل من  كأدلتهم من القرآف كالسنة على مشركعية التجميل، منها: قاؿ تعاىل: )) 4كالتزين.

قاؿ القرطيب رزتو هللا تعاىل يف ىذه  5((. حـر زينة هللا اليت أخرج لعباده كالطيبات من الرزؽ
ىذه اآلية الكرمية: " دلت اآلية على لباس الرفيع من الثياب، كالتجمل يف اصتمع كاألعياد، 

كقاؿ تعاىل: )) اي بٍت آدـ خذكا زينكم عند كل  6كعدد لقاء الناس كمزاكرة اإلخواف. "

                                                           
1
 أزتد  1/398اللغة العربية اظتعاصرة  معجم ،ؼتتار عمر  

2
 1/398معجم اللغة العربية اظتعاصرة أزتد ؼتتار عمر  

3
 122الفقهاء ، صمعجم لغة  

4
 16نقاء عماد عبد هللا ديك، أحكاـ زينة كجو اظترأة يف الفقو اإلسالمي، ص. 

5
 32سورة األعراؼ :  

6
 (7/196اإلماـ القرطيب، اصتامع الحكاـ القرىن، )  
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كاستقباؿ الناس، دلت اآلية ابضتث على التزيُت خاصة، يف االجتماعات،  1مسجد ((.
نة ىي كعن ابن عباس كأما األدلة من السكاظتناسبات للحفلة كحضور الصلوات كاألعياد. 

رضي هللا عنهما قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "خَت ثيابكم البياض، ... كإف من خَت 
ميل دؿ اضتديث ابضتث على التج  2أكحالكم اإلذتد، إنو جيلو البصر كينبت الشعر. "

ابالكتحاؿ كىو نوع من كسائل التجميل كالتحسُت. ذكر الشيخ دمحم بن صاحل العثيمُت 
 رزتو هللا تعاىل:  " التزين ضتسن اظتظهر كالزكجة اليت تتجمل أماـ زكجها مع مراعاة اضتدكد

شريعة  الشرعية فهو أمر مستحب بل مطلوب عتا لتزداد احملبة بينهما كىو من غرض
األصل يف األشياء اإلابحة حىت يدؿ الدليل على " 3لتجمل ال يضرىا،التجميل ما داـ ا

 ."التحرمي

 بسبب كلو  عن ذلكينهى  قد ك  التجميل كالزينة مباح يف األصلفبناء على ذلك، يكوف 
 .الدينلشيئ هنى عنو كاستعماعتا بطريقة ػترمة أك  يخارج أمر

 جراحة جتميليةحكم  :الثالثادلبحث 

 ةاظتنصوصكاصتراحة التجميلة صة كغَت منصوصة، جراحة جتميلية منصو يف  أىل العلم قسم
، اصتراحة العالجية، 4: اصتراحة اظتشركعة عتا أنواع منها:القسم األول: قسماف عليها

                                                           
1
 31سورة األعراؼ: آية   

2
 اكم يف اظتستدرؾ، (، كصححو اضت3837أخرجو أبو داككد يف كتاب الزينة، سنن أيب داككد، حديث رقم )  

                                                                                                    ( 7378حديث رقم )

3
 36-35ك  12-11دمحم بن صاحل العثيمُت، غتموعة أسئلة هتم األسرة اظتسلمة، ص.   

4
 -131ص  اثار المترتبة ليياا  أحكام الجراحة الطبية واآلدمحم مختار الشنقطي،  
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جراحة ، جراحة التشريح، جراحة اطتتاف، جراحة الوالدة، جراحة الكشف كالفحص الطيب
 : اصتراحة احملرمة عتا أنواع منها:القسم الثاين، ىذه األنواع كلهو جائز. التجميل اضتاجية

 .يف اصتراحة الوقائية (0)، جراحة تغيَت اصتنس (6)، جراحة التجميل التحسينية (0)

جراحة : القسم األول فيها قسماف أيضا: عليها ةمنصوصغَت تجميلية الراحة اصتمث 
العيوب اطتلقية اليت كلد عليها اإلنساف يعٍت الوالدة ( 0) جتميلية حاجية، كىي نوعاف:

ىذا النوع يف قطع األصبع الزائدة على اختلف العلماء على ك  اظتعهودة.على غَت خلقتو 
القوؿ ابصتواز كذلك إذا كاف الغالب على  ذىب اضتنفية علىالقول األول:  :األقواؿ
صبع الزائدة إذا مل قطع األأصحاب ىذا القوؿ إىل جواز ذىب ك  1عند قطعو. النجاة

اإلماـ أزتد كابن ىب اظتالكية ك ذالقول الثاين: .كهبذا قاؿ اضتنفية يلحق اإلنساف ضرر،
ىذا من تغيَت خلق هللا إال إذا كاف يؤذيو من أصبع  جرير الطبَتم بعدـ اصتواز. كحجتهم

اختالفهم سبب ك  2قاؿ القاضي عياض رزتو هللا تعاىل. أك ضرس يؤظتو فال أبس بو كما
يف اطتلقة  نقص قة األصلية اليت ال جيوز تغيَتىا، أـ أهناىي من اطتلالزكائد ىل  :ىو

 شرعية.للباحث على جواز ىذا الفعل بشركط فتبُت والراجح ىو جائز  3؟. اظتعهودة
فإف  كيقاؿ يف الفتاكل:  كقضية شق الشفة، ادلشقة جتلب التيسريلقاعدة: مطبق ابكىذا 

فال حيـر إجراء عملية تعيدىا  معيبة عيبا خارجا عن اظتعتاد، مشوىا للخلقة،كانت الشفة 
فاإلسالـ دين يسر يعطي اظتخرج ضتل  ككذلك يف األصبع الزائدة. 4.إىل اضتد اظتعتاد

                                                           
1
 (225-11القاري ) ولمدة(، 411-414-3فتاوى قاضيخان ) 

2
 (656-6إكماؿ اظتعلم بفوائد مسلم ) 

3
 55انظر أحكام جراحة التجميل ص:  

4
  1:53https://www.islamweb.net/ar/fatwa/424729السالة:  24/41/2421،  
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. : النوع األول ، كىي نوعاف:جراحة التجميل التحسينية القسم الثاين: 1اظتشكالت اليـو
كالثديُت، كاألذف،  كتصغَته، كتغيَت شكلو، كجتميل الذقنجتميل األنف ل، مليات الشكع

 . بتغيَت شكلها أك كضعها كالبطن

لعملية، إذا  : جواز ىذه االقول األول على األقواؿ:اختلف العلماء يف ىذه اظتسألة كقد 
تمل على دكافع ضركرية : ىذا النوع من اصتراحة ال يشالقول الثاينكانت ػتققة ظتصلحة. 

مُت رزتو هللا تعاىل كدمحم تغيَت طتلق هللا تعاىل، كهبذا قاؿ ابن عثي ل ىوبأك حاجية، 
: ذىب بعض العلماء اظتعاصرين القول الثالث 2كدمحم اظتختار الشنقيطي. ،شبَتف عثما

لألدلة  أنو حراـ. )كهللا تعاىل أعلم( كالذم يظهر للباحث 3.إىل جواز ىذا النوع مطلقان 
كىناؾ  .تضمنت حرمة تغيَت خلق هللا على كجو العبث الداللةوجو من القرآف كالسنة، 

أال تكوف العملية يف احملل الذم ينهى عنو ( 1ىي:  الضوابط الشرعية لعمليات التجميل
أال تكوف العملية ػتل هني شرعي ( 2. الشرعي اطتاص كمبا يدؿ على إمث فاعلو أك كعيده

أف تكوف خاضعة للتصور اإلسالمي للجماؿ. ( 3 4عاـ. كتشبو الرجاؿ ابلنساء أك ضده.
غلبة الظن على ؾتاحها، اإلذف  :أف يتحقق فيها ضوابط األعماؿ الطبّية عمومنا كىي( 4

                                                           
1
 51/12، الفقو اظتيسرعبد هللا الطيار،   

2
  انظر أحكاـ اصتراحة الطبية 66ص:  انظر أحكاـ جراحة التجميل، 48ص:  فتاكل زينة اظترأة كالتجميل انظر   

 191ص:      
3
 (259-1/258) انظر الفتاكل اظتتعلقة ابلطب كأحكاـ اظترضى   

4
 31، غتموعة اسئلة هتم األسرة اظتسلمة، ص. عثيمُت ابن  
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مراعاة أحكاـ كشف من اظتريض، التأىل عند الطبيب، ال يًتتب عليها ضرر أكرب، ك 
 1العورة.

 والتجميل. مناىج األئمة األربعة يف احلكم على النوازل: الفصل الثاين

 .مناىج األئمة األربعة يف احلكم على النوازل ادلبحث األول:

 مذىب مالكأوال: 

 ذلك كيؤكد غَتىم، على حجة اظتدينة أىل إرتاع رزتو هللا تعاىل: " أف مالكاإلماـ  اعترب
الناس تبع  كذلك ألنو رأل أف النبوية. ابظتدينة يعيشوف كانوا الذين الصحابة إرتاع أنو

بو من ىجرة نبيهم إليهم كحياتو  اظتدينة من اظتهاجرين كاألنصار؛ كظتا اختصهم هللاألىل 
 أف اإلرتاع كىو يرل .ابلفقو كالتأكيل بُت أظهرىم كحضورىم الوحي كالتنزيل، كمعرفتهم

 2.إرتاع أىل العلم (3، إرتاع الصحابة (2، إرتاع أىل اظتدينة (1:اـأقس ثالثة على
 مل بو معموال ظاىرا ابظتدينة األمر كاف فإذا : "الليث إىل رسالتو يف رزتو هللا قاؿ مالكك 
 ادعاؤىا كال انتحاعتا ألحد جيوز ال اليت الوراثة تلك من أيديهم يف للذم خالفو، ألحد أر
".3   

  مذىب أيب حنيفةاثنيا: 

                                                           
1
 16:53https://ar.islamway.net/article/44078، السالة:  2421يناير  14يوم األحد،   

2
 111، ص  مصادر الفقه المالكيبشير الجزائري،  

3
-636/ 2، ) قطر، إدارك الشؤكف اإلسالمية ( فقو النوازؿ لألقليات اظتسلمة اتصيال كتطبيقادمحم يسرم إبراىيم،   

637 
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 اضترج كرفع( 2االستحساف،  ( 1يف: االستدالؿ من رزتو هللا اإلماـ أبو حنيفة أكثر فقد
كذلك حُت يؤدم القياس  حُت كذلك ابالجتهاد، كاظتنافع اظتصاحل كحتصيل( 3 كاظتشقات،

 .غلو أك ضرر أك مشقة شديدة إىل

 مذىب الشافعياثلثا: 

اإلرتاع فيما ليس كتااب ( 2، الكتاب كالسنة( 1 ينبو اإلماـ الشافعي أبف العلم طبقات:
ف اختالؼ الصحابة( 4، لف من الصحابةأف يقوؿ صحايب فال يعلم لو ؼتا( 3، كال سنة

  .القياس( 5

 مذىب أمحدرابعا: 

ككاف أيخذ ابلضعيف ( 1ىا اإلماـ أزتد يف إدراؾ األحكاـ: بعض األصوؿ اليت اعتمد
يرل القياس آخر ىذه  ككاف( 2 الذم يسميو غَته ابضتسن، كيقدمو على الرأم كالقياس،

 قوال لصاحب، كال أثرا نصا، كال فال يصَت إليو إال إذا مل جيد يف الباب ،األصوؿ رتبة
ظهر يف فقو مدرستو أثر ك ( 3، مرسال، كال أثرا ضعيفا، فهذا عنده موضع ضركرة

ظهر العمل بسد الذرائع فحـر ك ( 4صالح، العمل ابالست (4، االستصحاب يف األحكاـ
 .بيع العنب ظتن يعصره سترا فال يصحالعينة كالبيوع اليت يتوصل هبا إىل اضتراـ؛ 

  0ضوابط قبل االستنباط يف النازلة: :الثاينادلبحث 

                                                           
1
  694-678، ص.فقو النوازؿ لالقليات اظتسلمةدمحم يسرم إبراىيم،   
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من اظتسائل اليت يسوغ النظر فيها، أف تكوف النازلة ( 2كقوع النازلة،  حتقيق كأتكيد( 1
تفهم النازلة كتصورىا تصورا ( 4، تقول هللا كصدؽ اللجأ إليو تعاىل كسؤالو التوفيق( 3

التورع عن ( 6، التأين كاستشارة أىل اطتربة كاالختصاص فيما أشكل( 5، دقيقاصحيحا 
( 8، التجرد من اعتول كالغرض يف السؤاؿ كاصتواب( 7، الفتيا ما أمكن، كترؾ التكلف

أىم ضوابط النظر يف القضااي اظتستجدة كالنوازؿ اظتعاصرة فيما كمن  1أىلية اظتفيت للفتيا
تكوف من القضااي االجتهادية اليت تتبع األحكاـ اظتتغَتة، أم أف ( حتديد القضية 0 :يلي

كثَت من العلماء: التكثَت من   : "اؿ اإلماـ القرطيب رزتو هللا قاؿق .شرعي كمل يرد فيها نص
الفقهية تنطعنا كتكلفنا فيما مل ينزؿ. كقد كاف السلف يكرىوف ذلك  السؤاؿ يف اظتسائل

  2". نزلت النازلة كفق اظتسئوؿ عتا التكلف كيقولوف: إذا كيركنو من

البد للمجتهد أف حييط ابلنازلة إحاطة اتمة من شىت النواحي  اإلحاطة ابلقضية( 6
فهمنا دقيقنا، كمن مث حيكم عليها حكمنا سليمنا يشمل جوانبها  ليتمكن من فهمها

 . علماء األمةخطأ أك ؼتالفة ألصوؿ الكتاب كالسنة كما اتفق عليو  اظتختلفة دكف خلل أك

التصور الفقهي ىو حصوؿ صورة الشيء يف ك اظتراد بو "  التصور الفقهي للقضية (0
إدراؾ القضية أم "  3". إثبات العقل، كإدراؾ اظتاىية من غَت أف حيكم عليو بنفي أك

فاضتكم على  كفهمها فهمنا شامالن، كمعرفة األصل الذم تنتمي إليو إلثبات اضتكم الشرعي

                                                           
1
  694-678اظتصدر السابق: ص.  

2
 (211)ص اظتنهج يف استنباط أحكاـ النوازؿ(، 214/ 6) اصتامع ألحكاـ القرآف   

3
 ( 83التعريفات )ص  



 

06 
 

األكىل: الفهم  :ر الفقهي يتضمن مرحلتُت أساسيتُتكالتصو  1". عن تصوره الشيء فرع
صلها الشرعي الثانية: إدراجها حتت أ االحاطة التامة ابلنازلة من رتيع جهاهتا. الكامل ك

 الذم تتمٌت 

 2إليو.

 جتميل بعض أعضاء اجلسم للنساء الفقهية يف  حكاماأل  :الثالثادلبحث 

 ئل النازلة يف أحكاـ ينتج الباحثالتتابع كالبحث للمسابناء على ماسبق كبعد 
 التجميل كأحكامها، كسيعرض بشكل موجز:بعض اظتسائل اظتستجدة يف 

 أحكام جتميل الشعر ادلطلب األول:

:  القول األول على أقواؿ: حكم كصل الشعر الصناعي )البارككة(يف اختلف الفقهاء  
: فرؽ بعضهم يف كصل الشعر غَت الشعر مستورا بعد عقده مع القول الثاينكأنو جائز، 

 ظتا فيو من التدليس، كأجاز بعضهمفمنع األكؿ فقط قـو  ا.كبُت إذا ما كاف ظاىر الشعر 
والقول  3.الوصل مطلقا سواء كاف بشعر آخر أك بغَت شعر إذا كاف بعلم الزكج كإذهنا

نوع من الزكر كالراجح ىو قوؿ اصتمهور أنو ؽتنوع. ألنو  ؽتنوع يف الشرع.: الثالث
  .كالتدليس كاطتداع

                                                           
1
  (51/ 1شرح الكوكب اظتنَت )  
2

 )https://www.alukah.net/sharia/0/81291  المصدر السابق 
3
 1/451، مقاصد الشريعة اإلسالمية عاشور، ابن  
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  نوع من تغيَت خلق هللا. ألنوحكم كصل الشعر ابلشعر اآلدمي يف  اظتذاىب األربعة  كحـر

كصل الشعر ابطترؽ ة كاضتنابلة كالشافعية حيث قاؿ النوكم على جواز اظتالكيك ذىب 
 2اضتنابلةك  1عند اظتالكية فحكمو حراـ بشعر اضتيواف ك غَتهحكم كصل الشعر جائز، كأما 

  اختار ذلك من العلماء كالشيخ ابن ابز ك ابن عثيمُت رزتهما هللا.ك . 3الشافعيةك 

 أحكام جتميل شعر احلاجبني ادلطلب الثاين:

 على األقواؿ: ا حبلقو رتيعا أك بقصهااختلف أىل العلم يف حكم إزالة شعر اضتاجبُت إم
 .مذىب اضتنابلة: جائز كىو والقول الثاين، اصتمهور : حراـ ظتنعو كىو قوؿالقول األول

 معٌت النتف، فذىب اظتالكية كالشافعية إىل أف اضتف يف كاختلفوا يف اضتف كاضتلق: 
لحقَكذىب ا إذا  كاطتالصة كأف اظتنهي عنو ىو النتف فقط "  ،ضتنابلة إىل جواز اضتّف كاضتح

 فيؤخذاضتد اظتألوؼ،  العُت أك كاف خارجان عن يؤذمكاف األخذ يف الشعر الزائد الذم 
ىو من ابب دفع األذية كإزالة ك  ،منها يف ىذه اضتالة حىت تعود كحواجب عامة الناس

الكبائر اليت ال بد من التوبة  يعترب من. أما ختفيف الشعر بطريقة النتف فال جيوز ك الضرر
  عاجال.

: القول األولعلى القولُت:  حكم إزالة الشعر بُت اضتاجبُتيف  أيضاف العلماء اختلك 
جبوازه لكونو  يرل: القول الثاينك الرضا من خلق هللا عز كجل،عدـ حراـ بسبب تغيَت ك 

                                                           

 2/459) حاشية العدكم على كفاية الطالب الرابين(، 1/298) مواىب اصتليل للَحطَّاب 1 
 1/46) للبػُهُويت اإلرادات منتهى شرح(، 1/22) للحجَّاكم اإلقناع 2 

3
 (141/3) للنوكم اجملموع  



 

60 
 

السيما إذا كاف جواز إزالة الشعر بُت اضتاجبُت ك  كاطتالصة: أنو ليس من شعر اضتاجب.
 جيوز، كىو قوؿ ال حكم ختفيف شعر اضتاجبُتيكثف يف كجو اظترأة، كأما يوسوس ك 

 . الدائمة قوؿ اللجنةالشيخ ابن ابز رزتو هللا، ك 

 أحكام زراعة الشعر  ادلطلب الثالث:

، كؽتن رجحو من العلماء ىو جائز زراعة الشعر إلزالة العيب القوؿ يف حكم أرجح إف 
ظتا فيها من تغيَت  حراـ للتحسُت كالتجميل كإذا يقصد هبا 1.اظتعاصرين الشيخ ابن عثيمُت

  .هللا خلق

 األسنانأحكام جتميل   :الرابعادلبحث 

تغيَت خلق هللا أـ لسد العيوب كلسبب كجود  فهل التحسُت ىنا ألجلإصالح األسناف 
 الفادح.حكمو جائز، إذا كاف اعتدؼ للمداكاة أك إزالة التشوه ، القوؿ األكؿ: الضركرة ؟

كاطتالصة:  حكمو حراـ، إذا كاف اعتدؼ التماسا للحسن لزكجها أك غَته.كالقوؿ الثاين: 
 أجاز اإلسالـ جتميل األسناف عند اضتاجة كلغرض إزالة العيوب اظتوجودة أما إذا كاف

هذا األمر ف حكم األسناف الزائدةك  اعتدؼ للتجميل كالتحسُت فقط ال غَت فحكمو حراـ.
التفليج كىذا  ظر ذلك أنو ال أبس بو ألنو ليس مننتصحيح كسًت العيب فيعترب من 

إذا فسدت األسناف فيباح أف تغَت بطقم حكم طقم األسناف، يعترب شُت كعيب، كأما 
                                                           

ذو  22تاريخ الفتوى  2252/ 6 فتاوى الشبكة اإلسالمية   ،لعبد هللا الطيار )معاصر( 12/167الفقو اظتيسر  1 

 46/28، دركس للشيخ دمحم اظتنجددمحم صاحل اظتنجد، ،  1434القعدة 
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قولو ابن عثيمُت ك الدائمة كىناؾ الفتول من اللجنة سناف كىو ليس من تغيَت خلق هللا، األ
 1.رزتو هللا تعاىل

  البدن، وفيو ثالث مسائل:أحكام جتميل   :اخلامسادلبحث 

 حكم الوشم على أجزاء البدن ادلطلب األول:

اتفق : القول األولعلى األقواؿ:  الوشم على أجزاء البدفحكم  اختلف العلماء يف
كقاؿ بعض الفقهاء اظتالكية جبوازه إذا : والقول الثاين ، الفقهاء اظتذاىب على حرمة الوشم

 2احملظورات زمن االختيار، فكيف ابظتختلف فيو. الضركرات تبيحتعُت ظترض، ألف 
ؼتالف للفطرة السوية ينفر منو العقالء مشوه للبدف خاصة كقت  كالراجح ىو حراـ ألنو

الكرب كإف ظن بعض من طمست فطرتو أنو حسن اظتنظر حيسن اعتيئة كلكن العربة ابلشرع 
 لقامة حكم تطويل ا ادلطلب الثاين: 3.اظتوافق للفطرة

ليس من الفائدة إال  : األول نوعالا العمل على النوعُت عند الفقهاء: ذكر أبف ىذ
ففي ىذا النوع منعتو الشريعة ألنو يعترب من تغيَت  لطلب اضتسن كزايدة جتميل اظتظهر.

فهذا ال مانع ، الشخص إلزالة ضرر أك أمل أك شيء ما حيتاج إليو :النوع الثاينو  خلق هللا.
لتطويل  عملية جراحية رمجيأف  ألم شخصنو ال جيوز عتذه أكاطتالصة:  .منو شرعا

من رتالو  نقص الشخص كال علىشديد قامتها ألنو ليس يف قصر القامة كال طوعتا ضرر 
                                                           

2
 9فتول نور على الدرب،  

2
 211أحكاـ جتميل النساء يف الشريعة اإلسالمية، د. ازدىار بنت ػتمود بن صابر اظتدين ص.   

3
  http://www.saaid.net/Doat/binbulihed 
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استعماؿ كذىب العلماء على جواز  أك صورة رتالو فإف هللا قد خلقو يف أحسن تقومي.
النقصاف ماداـ ليس من احملـر أك فيو ضرر.أما إذا كاف لزايدة القامة أك الوزف أك  اعترموانت

   1ضرار (( فيو الضرر فال جيوز لقولو ملسو هيلع هللا ىلص: )) ال ضرر كال

 حكم عملية تكبري العضو التناسلي ادلطلب الثالث:

لكونو استحق اللعن ك  .ُتطاللشي لكونو تغَتا طتلق هللا سبحانو ، كاتباعان  حكمو حراـ
بغرض تكبَت حجم الذكر أك الثدم حكم استخداـ األجهزة أما  2هللا تعاىل.كالغضب من 

هذا ال اصتواب: ف ؟من أعضاء اصتسم ليس من قبيل تغيَت خلق هللا تعاىل احملـر غَتمها أك
مل ينجم عنو  إذا كاف أبس بو كىذا الذم ظهر عند الباحث. لكن بشركط شرعية كىي:

هللا ألنو ميارس ال يعترب من تغيَت خلق ، العورة يعلق بو ػتـر غَته ككشف ضرر آخر أك
أف القصد للصحة كهللا حيب اظتؤمن القوم من اظتؤمن الضعيف كي على ضوابط شرعية، 

 3ينشأ يف عبادة هللا على اطتشوع كالطمأنينة.

 اخلامتة .1

 نتائج البحث

                                                           

رتع أدلة األحكاـ للحافظ ابن حجر العسقالين،   فقو اإلسالـ شرح بلوغ اظتراـ،عبد القادر شيبة اضتمد،   1
6/63 

2 https://www.islamweb.net/ar/fatwa/10202 

3 https://ar.islamway.net/fatwa/66692 
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 فإنو بعوف هللا تبارؾ كتعاىل، دتكن الباحث من إكماؿ ىذه الرسالة اظتتواضعة
 كتسٌت لو الوصوؿ إىل النتائج القيمة اليت تتلخص يف النقاط التالية:

 بعد البحث كاظتطالعة من كتب العلماء أف اظتسائل اظتتعلقة ابلتجميل. -1
تبُت للباحث أف حكم التجميل كالتزين عند رتهور العلماء مستحب لألدلة من  -2

 القرآف كالسنة كاإلرتاع كالقياس.
ت التجميل على القولُت، القوؿ األكؿ مباح للضركرة اختلف أىل العلم يف عمليا -3

كلألسباب الطبيعية كاألحداث كإلزالة العيب، كالقوؿ الثاين ذىب على حترمييو إذا  
 كانت الغاية للتجميل الزائد كذلك كونو من تغيَت خلقة هللا كطاعة شهوهتم.

بعة فيو، كاختلف أصحاب اظتذاىب األر أنواع اصتراحة اظتشركعة، أف اطتتاف من  -4
فذىب اضتنفية كبعض اظتالكية على أف اطتتاف سنة للرجاؿ كمستحب للنساء، 

كعند اضتنابلة: كاجب على الرجاؿ،  كعند الشافعية: كاجب على الرجاؿ كالنساء
 .مستحب للنساء

 هجواز  ذىب اضتنفية على: القوؿ األكؿاختلف أىل العلم يف قطع األصبع الزائدة،  -5
القوؿ  مل يلحق اإلنساف ضرر،د قطعو ك عن كذلك إذا كاف الغالب على النجاة

ىذا  اإلماـ أزتد كابن جرير الطبَتم بعدـ اصتواز. كحجتهمىب اظتالكية ك ذ الثاين:
 من أصبع أك ضرس يؤظتو فال أبس بو.من تغيَت خلق هللا إال إذا كاف يؤذيو 

خاضعة بط الشرعية فيها كأمهها ؽتا ينبغي أف يهتم يف عمليات التجميل ىو ضوا -6
 التأىل عند الطبيب. غلبة الظن على ؾتاحها ك للتصور اإلسالمي للجماؿ
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أف استخداـ اعترموانت لزايدة القامة أك الوزف أك النقصاف كاستخداـ األجهزة  -7
ال مانع منها شرعا ماداـ ليس من  غَتمها بغرض تكبَت حجم الذكر أك الثدم أك

 احملـر أك فيو ضرر أشد. 
 إف من أحسن اللباس يف التجميل ىو تقول هللا عز كجل. -8
ذترتو ابلنسبة إف دراسة فقو النوازؿ مهمة لطالب العلم لثمراهتا اظتتعددة كىي  -9

ة ذترتو ابلنسب ذترتو ابلنسبة للشريعة للمجتمع اإلسالميك  للشريعة كالفقو اإلسالمي
 .للفقيو كاجملتهد

بعد دراسة ىذه اظتسائل اظتستجدة النازلة من كتب أىل العلم كالفقهاء كحتليلها  -11
فتبُت للباحث أف عتا حكما شرعيا اثبتا كمبنيا من القرآف كالسنة كاالرتاع كالقياس 
كعلى األدلة اظتختلفة فيها كبياف العلماء اظتعاصرين عنها منتشرة يف اظتواقع الدكلية 

 ن لكل بشر استفادهتا أكثر.كميك

 اتصيالتو 

 من أىم التوصيات اليت أحببت أف أكصي هبا:

النصيحة  للمسلمات اظتتدينات كطالبات اظتعاىد كاظتدارس كاصتامعة كحلق  -1

 العلم للنساء أال يتشبهن بزينة الكافرات كال يتربجن تربج اصتاىلية األكىل.

االىتماـ ابلنصوص الشرعية الرجاء لكل دارسة كمدرسات رغبة كمهة عالية يف  -2

 كضوابطها يف التجميل كاصتراحة التجميلية.
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االقًتاح كالرجاء لألطباء كأصحاب صالوف أال يتساىلوا يف قضية التجميل  -3

 .كاجملرد لكسب األمواؿ فحسب بل أف يراعوا النصوص الشرعية كضوابطها

، ألف الكماؿ ال كزالت اظتتواضع فيو خلل وحبثو أف نفسيعًتؼ الباحث  -4

يكوف إال هلل، كأىب هللا أف يكوف كتااب أكمل من كتابو. لذلك أرجو من 

 اصتميع االقًتاح كاالنتقاد البناء عتذا البحث.

ىذا كصلى هللا على نبينا دمحم كعلى آلو كأصحابو كمن سار على هنجو إىل 

 لصواب(.يـو الدين. )كهللا تعاىل أعلم اب

 فهرس ادلراجع

، حتقيق صحيح  البخارمق(، 1411البخارم، أبو عبد هللا دمحم بن إشتاعيل البخارم، )
ػتب الدين اطتطيب كدمحم فؤاد عبد الباقي كقصى ػتب الدين اطتطيب، القاىرة: اظتطبعة 

 السلفية كمكتبتها.

، مسلمصحيح ق(. 1427مسلم، اضتافظ أبو حسُت مسلم بن حجاج النيسبورم. )
 حتقيق دمحم الفراييب، دار طيبة.

، لساف العربق(. 1419ابن منظور، دمحم بن مكـر بن علي بن منظور األنصارم. )
 بَتكت: دار إحياء الًتاث العريب.
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( الدماـ: دار ابن 2. )طفقو النوازؿ: دراسة أتصيلية تطبيقيةق(.  1427اصتيزاين، دمحم. )
 اصتوزم.

. )الكتاب غَت اصتامع الصحيح للسنن كاظتسانيد  ـ(.2114صهيب عبد اصتبار. )
 مطبوع( )اصتامع الصحيح للسنن كاظتسانيد(.

جامع  ه(،1424، ) دمحم بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلمليابن جرير الطربم، 
 .مؤسسة الرسالة. البياف يف أتكيل القرآف

تفسَت القرآف من  ـ(،2113) عبد هللا بن كىب بن مسلم اظتصرم القرشي، بن كىبا 
 .دار الغرب اإلسالمي: ميكلوش موراين. اصتامع البن كىب

اظتهذب يف علم أصوؿ الفقو ق(. 1421. )عبد الكرمي بن علي بن دمحم النملة ، بن عليا
 . الرايض: مكتبة الرشد.اظتقارف

األصوؿ  الشرح الكبَت ظتختصرق(. 1432. )ػتمود بن دمحم بن مصطفى اظتنياكم اظتناكم،
 )اظتكتبة الشاملة(. .من علم األصوؿ

شرح ق(. 1421. )جالؿ الدين دمحم بن أزتد بن دمحم بن إبراىيم احمللي الشافعياحمللي، 
. فلسطُت: جامعة الدكتور حساـ الدين بن موسى عفانة. حتقيق الورقات يف أصوؿ الفقو

 القدس.
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عبد هللا بن ػتّمد اظتطلق، د. ػتمَّد بن أ. د. َعبد هللا بن دمحم الطّيار، أ. د.  ابن دمحم، 
 . الرايض: دار الوطن.الفقو اظتيسر. إبراىيم اظتوَسى

معجم الصواب اللغوم ق(. 1429، )الدكتور أزتد ؼتتار عمر مبساعدة فريق عملؼتتار، 
 . القاىرة: عامل الكتب.دليل اظتثقف العريب

أحكاـ جتميل النساء  ق(،1422)بنت ػتممود، د.ازدىار بنت ػتمود بن صابر اظتدين، 
 . مكة مكرمة: دار الفضيلة.يف الشريعة اإلسالمية

. لبناف: اظتعاجم كالقواميس  ـ(2119ابن دمحم، أزتد بن دمحم بن علي الفيومي اظتقرئ. )
 مكتبة لبناف.

اللباب يف قواعد اللغة كآالت األدب النحو ق(. 1413. )دمحم علي السراج، علي
 .دار الفكر: دمشق، العركض كاللغة كاظتثلكالصرؼ كالبالغة ك 

اظتسائل الفقهية اظتستجدة يف النكاح مع بياف ق،  1435انصر، بدر مشركع السبيعي. 
 .اإلصدار السادس كالسبعوف، غتلة كويتية شهرية جامعة. يف ما أخذ بو القانوف الكوييت

اظتفطرات الطبية اظتعاصرة ق(. 1435) .عبد الرزاؽ بن عبد هللا صاحل بن غالب، الكندم
  ، دار اضتقيقة الكونية للنشر كالتوزيع: ماليزاي. رسالة الدكتوراة .دراسة فقهية طبية مقارنة

 .كلية معارؼ الوحي كالعلـو اإلنسانية ابصتامعة اإلسالمية العاظتية مباليزاي
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فقهية دراسة ))  نوازؿ الزكاةق(. 1431. )بن منصور الغفيلياعبد هللا  ،بن منصورا
 ((. الرايض: دار اظتيماف أتصيلية ظتستجدات الزكاة

. أكاـ زينة كجو اظترأة يف فقو اإلسالميـ(. 2111عماد، نقاء عماد عبد هللا ديك. )
 الرسالة اظتاجستَت يف الفقو. فلسطُت:  جامعة النجاح الوطنية يف انبلس

. اظتملكة العربية : سلمةفقو النوازؿ لألقليات اظتق(.  1432يسرم، دمحم يسرم إبراىيم، )
 دار اليسر.

 ،أحكاـ اصتراحة الطبية كاآلاثر اظتًتتبة عليهاق(.  1415اظتختار، دمحم اظتختار الشنقطي، )
 جدة: مكتبة الصحابة.

إطراؼ العسقالين.   أزتد بن علي بن دمحم بن أزتد بن حجر العسقالينابن حجر، 
 : دار ابن كثَت.، دمشقاظتسند اظتعتلي أبطراؼ اظتسند اضتنبلي

 

 

 

 

 


