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  قال اهلل تعالى:

يَا بَِني آَدَم َقْد َأنْ َزْلَنا َعَلْيُكْم ِلَباًسا )) _*  

ر   يُ َواِري َسْوآِتُكْم َورِيًشا   *_(( َوِلَباُس الت َّْقَوى َذِلَك َخي ْ
_26_الأعراف:   

  

" التقوى أجمل المالبس في العالم 

مدى الحياة  فمن يواريه نجح وفرح

، تمسك به وال وثمين ألنه زاد متين

ي لباس باطنك وكن تقيا ف تدعه سدى

." حلوة خضرةنبت منك ثمرة ت  

 

 ) حمدان حنبلي السدوي (
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 إهداء
 أهدي هذا البحث املوجز إىل:

أمي رمحها اهلل و أيب حفظه اهلل اللذان ربياين صغارا بكل جهد و بذل مشكور -  

بتشجيعي على نصر دين اهلل عز وجل منذ صغار.    

شاء اهلل و هي زوجيت املنقوشة يف داخل و قرة عيين وجنيت يف الدنيا واآلخرة إن -  

قليب زهرة املفيدة حفظها اهلل ورعاها اليت نصحتين وشجعتين إلهناء رساليت املاجستري    

 دون ملل و تعب وصاحبتين أثناء الكتابة تارة.

و إىل قرة أعيين وهم بنيت احملبوبة أمساء النجلى احلميداين و أبنائي احملبوبني أمحد -  

عرباض احلميداين وآدم خليل الرمحن احلميداين وعبد اهلل أرشاد احلميداين حفظهم   

اهلل تعاىل وعبد الرمحن احلميداين رمحه اهلل تعاىل.   

و إىل أساتذيت الفضالء وكل من درسين حرفا أو كلمة أو مجلة وال سيما من العلوم -  

هج النبوي الشريف.الشرعية اليت هبا أعرف ريب ونبيي وديين معرفة على الن   

وإىل كل قارئ هذه الرسالة أرجو منكم النصيحة واإلراشادات بعد مطالعتكم كي -  

تكون الرسالة أنفع وأمشل وأكمل من قبل.    
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 شكر وعرفان

 احلمد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه مث احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات لقد

 النوازل والقضايا المعاصرة في تجميل بعض أمتمت كتابة الرسالة على املوضوع: " 

 " بعون اهلل عز وجل ومنته، فأقول: الفقهية أعضاء الجسم للنساء وأحكامها 

 عمال وتطبيقا بقول نبيي املصطفى صلى اهلل عليه وسلم: )) اليشكر اهلل من ال

 أشكر إىل مجيع األساتذة وهم: 1يشكر الناس ((. 

 وهو مدير جبامعة حممدية سوراكرتا الذي أعطاين سفيان أنيف. أ. د. 1

 الفرصة ألتعلم يف هذه اجلامعة اليت أسأل الربكة منها. 

 . الدكتورة رزكا وهي رئيسة قسم الربنامج املاجستري يف القانون اإلقتصادية الشرعية2

 وأعتربها هي الرئيسة املثالية اليت ذات جهد كبري يف أن تشجعين وإخواين يف استمرار 

 اختتام دراسيت ملرحلة املاجستري وإهناء كتابة الرسالة، فأشكر هلا على كل خري وبذل 

 طاقتها فجزاها اهلل أحسن اجلزاء. 

 :. وشكري موصول أيضا إىل أساتذيت الفضالء الذين أحبهم يف اهلل وهم3

                                                             
 10/111الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، صهيب عبد الجبار، 1 
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صري حفظه اهلل تعاىل، والدكتور معني الدين الب الدكتور خري الدين محسني مشريف األول 
 ، فظه اهلل تعاىلح والدكتور أندري نروانا بديل مشريف الثاين رحه اهلل تعاىل مشريف الثاين،

والدكتور مشس اهلداية ممتحن رساليت حفظه اهلل تعاىل، والدكتور حسن القدسي، والدكتور 
وأ.الدكتور سوفارمان حفظهم اهلل مجيعا، هم الذين   بدري، والدكتور حممد إحسان عارفني

 علموين وأرشدوين ونصحوين

 ووجهوين أثناء طلب العلم جبامعة حممدية سوراكرتا، فعسى اهلل أن يتقبل منهم  

 أعماهلم الصاحلة ووضعوهم يف جنته الفردس األعلى.

 معة حممدية سوراكرتا ومنهم الشيخ أغوسوأخريا أشكر أيضا إىل مجيع موظفي جبا

 والشيخ فوجييونو والشيخ إيدي و الباقني من املوظفني ال ميكنين أن أذكرهم لضعف

 حفظ أمساءهم، وأدعو اهلل هلم بالنجاح و السعادة يف الدنيا واآلخرة.

 فالباحث يعرتف نفسه أن ما كتبه هو جهد صغري وبذل قصري وأن فيه        

 زلل واألخطاء، فلذلك يرجو الباحث ويفتح اجملال ملن أراد أن يرشدالنقصان وال

 ويصحح وينقد إلكمال كتابة رساليت. عسى اهلل أن جيعل جهدي املقصور يف ميزاين

 احلسنات وأن تنفع هذه الرسالة للباحث واملسلمني وباخلصوص املسلمات

 املتدينات. 
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 لنوازل والقضايا المعاصرة في تجميل بعض أعضاء الجسم للنساء ا
 وأحكامها الفقهيه

 ﴿ ملخص الرسالة ﴾
هذا البحث حبث مكتيب كيفي، يعتمد على املنهج التحليلي االستقرائي، يف مسألة      

فقهاء. عند أهل العلم والالنوازل والقضايا املعاصرة يف جتميل بعض أعضاء اجلسم حكم 
نازلة لة الآراء العلماء يف هذه املسأما  شكلة هذا البحث حول املسائل اآلتية:وتدور م

 ا الضوابطمط األحكام يف تلك النازلة ؟ و كيف كانت مناهج وطرق استنباوجتميل املرأة ؟ و 
وبعد االطالع على أقوال أهل العلم والفقهاء يف   أعضاء اجلسم؟ جتميل لعمليات الشرعية

مصطلحات ناك هكتبهم املعتمدة والقيام باالستقراء وحتليلها، فقد توصل الباحث إىل أن 
النوازل املختلفة عند املذاهب األربعة وقيل أهنا الفتاوى والواقعات وعند املالكية مبعىن 

 اجلديدة، ووجود اختالفهم عن تعريف األقضية وعند الفقهاء عامة أهنا املسائل الواقعة
دة عالنوازل يف العصر القدمي واحلديث وطرق استنباطهم يف أحكام النازلة وكذلك توجد 

ى التجميل وأن هلذه املسائل أحكامها املبنية علوالقضايا املعاصرة يف نوازل المسائل عن 
فاق مجهور وأيضا ات ،والقياسواالمجاع األدلة الثابتة من مصادرها الشرعية من القرآن والسنة 

العلماء يف التجميل والتزين ولكنهم اختلفوا يف عمليات التجميل فمنهم ذهب جبوازها 
بشروط شرعة ضابطة كاهلدف إلزالة العيب واألحداث الطبيعية ولتجليب املصلحة العظيمة 

 وذهب بعضهم على حترميها لعلة معروفة عندهم وهي من تغيري خلقة اهلل.
 التجميل، األحكام الشرعية املعاصرة،القضايا  النوازل، :الرئيسية الكلمات
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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: What 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 
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ABSTRAK 
 

Karya ilmiah ini merupakan penelitian literatur kualitatif, 

bersandar pada metode analisis induktif. Membahas hukum nawazil dan 

kontemporer dalam mempercantik beberapa bagian tubuh menurut 

ulama dan para fuqoha. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

meliputi beberapa permasalahan berikut ini: 1- apa pendapat para ulama 

tentang hukum kontemporer dan dalam kecantikan perempuan? 2- 

bagaimana metode para ulama dalam mengambil hukum kontemporer ? 

3- apa saja ketentuan-ketentuan hukum syar’i dalam  melaksanakan 

operasi kecantikan? setelah menelaah perkataan para ulama dan ahli 

fiqih dalam buku-buku mereka yang disetujui, dengan metode induktif 

(istiqro’) dan analitis (tahlili), penulis mendapatkan beberapa 

kesimpulan, yaitu (adanya) perbedaan pendapat diantara empat imam 

mazhab dalam literatur mereka tentang difinisi nawazil, pertama 

nawazil bermakna fatwa dan kejadian terkini, menurut Imam Malik 

bermakna hukum pengadilan, dan menurut para fuqoha secara umum 

adalah permasalah baru yang terjadi saat ini, (adanya) perselisihan 

dalam pengertian nawazil  pada zaman lampau dan modern serta 

metodologi pengambilan hukum kontemporer. (adanya) beberapa 

permasalahan kontemporer dalam hukum kecantikan yang ternyata 

permasalahan ini memiliki hukum secara jelas berdasarkan dalil yang 

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

qiyas. (adanya) kesepakatan hukum yang telah disepakati oleh  jumhur 

ulama dalam permasalahan kecantikan namun mereka berselisih 

pendapat tentang hukum operasi kecantikan, sebagian mereka 

berpendapat bolehnya melakukan operasi kecantikan dengan memenuhi 

syarat-syarat yang kuat secara syariat seperti bertujuan untuk  

menghilangkan aib yang ada, adanya cacat sejak lahir, dan adanya unsur 

kemaslahatan yang besar namun sebagian yang lain berpendapat haram 

hukumnya dengan alasan valid yaitu karena merubah ciptaan Allah 

Ta’ala.      

Kata kunci: Nawazil, Masalah Kontemporer, Kecantikan, Hukum Syar’i  
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