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 الباب األول

 دمةمق

 خلفية البحث

لى ع احلمد هلل محدا طيبا مباركا فيه كما حيب اهلل ويرضاه. والصالة والسالم
سلم، و  أشرف األنبياء واملرسلني قدوة املسلمني يف سائر العامل حممد صلى اهلل عليه

 وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على هنجه إىل يوم الدين، أمابعد:

وال  ملوضوعا على أمهية هذا ر بالتجميل والتزين يف القرآن والسنة، داللةد األمور 
كما   امال،ك  سيما إذا كان العبد يف حالة العبادة فالبد له أن يهتم هبذا األمر اهتماما

ِجد   ُكل    ِعندَ  زِينََتُكم   ُخُذوا آَدمَ  َبِن  )) يَا :قال اهلل عز وجل رَبُوا ُلواوَكُ  َمس   اَل وَ  َواش 
رُِفوا رِِفنَي ((. حيُِب   اَل  إِنَّهُ  ۚ   ُتس   عراة فأمر اهلل كان أهل اجلاهلية يطوفون بالبيت  1ال ُمس 

وقال  3والثياب 2املسلمني أن يلبسوا ثيابا، والزينة يف هذه اآلية هي الزينة من اللباس
هلل بد افوزان بن ع وقال الشيخ الدكتور صاحل بن 4جماهد : أمرهم أن يلبسوا الثياب.

ن حماولة الشيطان اهلل م هذه اآلية يف سياق اآليات اليت ذكرهاالفوزان حفظه اهلل تعاىل : 
ته ال يزال حياول مع ذري مث عليه السالم عورات بن آدم، وأنُه حاول مع آدم لكشف

 طوفوَن ُعراةالطواف والسعي ي لكشف العورات، وكانوا يف اجلاهلية يكشفون عوراهتم يف
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فجاء  5.فيها، يطفون ُعراة قد عصينا اهلل بة، ويقولون ال نطوف بثيابل الكعحو 
اهليئة  ىوحيث باحملافظة عل اإلسالم الذي هو الدين الطيب احلسن يهتم هبذا األمر

ُعود  َعن  ا َعن  َعب ِد اللَِّه ب نِ حيب اجلمال، فاجلميلة ألن ربه مجيل و  لنَِّب  َصلَّى اللَُّه َعَلي ِه َمس 
َنََّة َمن  َكاَن يف قَ ل ِبهِ  : ))َم قَالَ َوَسلَّ  ُخُل اجل  قَاَل َرُجٌل ِإنَّ الرَُّجَل  ،ِكب     ِمث  َقاُل َذرَّة  ِمن   ال يَد 

يلٌ  حيُِب  َأن  َيُكوَن ثَ و بُهُ َحَسًنا َونَ ع ُلهُ َحَسَنًة قَالَ  َماَل ال ِكب  ُر َبطَُر احلَ  ِّ  ِإنَّ اللََّه مجَِ  حيُِب  اجلَ 
ُط النَّاسِ َوغَ  أن اهلل حيب التجمل وال ينكر أن يتجمل  و املراد هبذا احلديث 6((. م 

سرف يكون التجمل فيما حيب اهلل و يرضاه وال يت غريها وأنن بالثياب والنعال و اإلنسا
 7يف األمر.

 فتبني لنا مما ذكرنا أن األمر بالزينة واجلمال تكون يف امللبس والثياب، واآلن
 تجميل و التزين على مرور الزمان واألحداث بل تتوسع األمور بسرعةتتطور قضية ال

 فأصبح جمال التجمل ال يكون يف املالبس بل يف أعضاء اجلسم أيضا.  

لنساء ل الثياب يعن بأعضاء اجلسمالشارع التجمل ما سوى املالبس و  لقد أجاز
ومتشيط  عر،ائر الشوالرجال بشرط ما فيه خمالة للشرع كالتجمل بالوجه، واحلناء، وظف

بد العزيز ع الشعر، والكحل، والشفتني، باألقراط يف األذن مثال. كما ذكر ذلك الشيخ
ع و احلاجات وتن كثرةكن مع األسف بعد تغيري األحوال و ل 8بن باز رمحه اهلل تعاىل.

ت األمور ليست  صار  واتشار األمكنة التجميلية يف بلدنا القضايا املعاصرة يف التجميل
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أمر  واملعاصي واحملرمات يف ضي، فبدأت تظهر املخالفات الشرعية واملنكراتكاملا
، هي يف الوشم، والنمص التجمل يف عصرنا، ومن املخالفة الشائعة حول التجميل

ضرورة، فلذلك ني ال للللتحس ونتف شعر احلاجبني، وتغيري األنف، والعملية اجلراحية
رجون األموال من جيوهبم كان خي  مهما أصحاب املال سيفعلون ما يشاؤوناألغنياء و 
ث اجلمالة املغرورة. وكذلك رأى الباح مليارات ليصلوا إىل هدفهم املرجو وهوماليني و 
تجميل واحلدود الشرعية املطلوبة إلزامها يف الم النساء اليوم ال يهتمن بالضوابط أن معظ

أن يقوموا  ام اليت البدال يهتموا باألمور واألحك ويف الناحية األخرى أن صاحِب الشركة
الرجال املخالفة الواقعية هو ظهور االختالط بني النساء و  هبا يف تصرفاهتم. فمن املظاهر
احمللوقني من النساء والعكس مع أن مثال من الرجال و  حبيث أن العمال كاحلالقني
 دون احملرم، والثاين ظهور اإلسراف يف التجميل والتزين الشريعة منعت االلتماس من

 هلما جرا.و  على احلد غري معقول،

 ومن هذا االنطالق أحاول بعون اهلل على كتابة الرسالة املتواضعة يف أحكام         
النوزال يف التجميل والبحث عن حل املشكالت اجلارية والواقعية بني أيدي النساء 

 ،متتعل ِّ بتجميل بعض أعضاء اجلسم هلان عن األحكام الشرعية اليت الرجال والبنو 
 والنساء اليوم وخاصة املسلمات املتدينات يف حاجة ماسة إىل من يعينهن على معرفة
 حكم الشرعي يف كثري من املسائل اليت تتعل ِّ بتجميل بعض أعضائهن حىت ال يقعن

 ة.  الفاحش يف الزالت واألخطاء

بيان و  فمن القضايا املعاصرة يف التجميل واملسائل املتعلقة هبا اليت حيتاج حتقيقها
مما العصرية. ف حكمها لكثرية حىت يكاد ال يذكر عددها لتطور األحداث والعدوات

 أود أن أحلها منها ما يلي :
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الصناعي  عرالش أحكام جتميل بعض أعضاء اجلسم كوصل النوازل والقضايا املعاصرة يف
ر بشعر الشع وصلووصل الشعر باخلرق، و  ،وصل الشعر بالشعر اآلدمي و )الباروكة(

تفليج األسنان، و  ختفيف شعر احلاجبنيو  ،وما نبت بينهما احلاجبنيوإزالة شعر  ،يواناحل
لثدي، و تصغري اأ وتكبريوالوشم،  ،وتطويل البدن طقم األسنانو  ،األسنان الزائدةو 

هو الشرح  األهم من ذلكو املتعلقة هبا.  اجلراحية التجملية احملدثة و األمور وبيان أحكام
أرجو و  ي.فقه النوازل عن قضية التجميل الشرع و طروق االستنباط يفو البيان يف منهج 

خطئي، وأن و  يتجاوز عن زللياجلميل امللك القدوس أن يبعدين و من اهلل رب العاملني 
لوجهه وحده  خالصا ينفع مبا علمن ويعلمن علما نافعا وما مل أعلم، وجيعل هذا العلم

 ال سواه.  

 مشكلة البحث

ي النوازل والقضايا المعاصرة فاختار الباحث هذا العنوان " بناء على ذلك ف

ىل " أود فيه أن أتوصل إتجميل بعض أعضاء الجسم للنساء وأحكامها الفقهيه 

. صرة يف التجميل وضوابطها وطرق االستنباط منهااالقضايا املعمعرفة أحكام النازلة و 

 :موضوع هذه الرسالة سببا لظهور مسائل شىت، ومنهاوتركيز 

 كيف آراء العلماء يف هذه املسألة النازلة و جتميل املرأة ؟ .1

 كيف كانت طريقة استنباط األحكام يف تلك النازلة ؟  .2

 أعضاء اجلسم ؟ جتميل لعمليات الشرعية ما الضوابط .3
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 أهداف البحث وفوائده

 ث، تكون األهداف هلذا البحث فيما يلي:ذكرها الباحمن تلك املسائل اليت 

 .بالنازلة يف كالم الفقهاءمعرفة املراد  .1

 .عرفة اختالف أهل العلم يف القدمي واحلديث يف تعريف النوازل .2

 سة فقه النوازل ومثرهتا وأنواعها.معرفة أمهية درا .3

 .معرفة املصطلحات اليت ذات الصلة بالتجميل .4

 .معرفة املراد بالقضايا املعاصرة .5

 وضوابطه معرفة التجميل وأحكامه .6

 .وأحكامها وشروطهامعرفة اجلراحة التجميلية  .7

 .عرفة االجتهاد ومراتب اجملتهدين .8

 .طرق االستنباط يف فقه النوازل يف التجميلمعرفة مناهج و  .9

 .األصول اليت اعتمدها األئمة األربعة يف إدراك األحكاممعرفة  .10

 .القواعد الفقهية ذات الصلة بالتجميلمعرفة  .11

 .معرفة مواقف العلماء يف النوازل .12

 سائل املستجدة الشائعة يف التجميلمعرفة امل .13
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 معرفة أحكام وصل شعر الرأس وما يتعل ِّ به، وشعر احلاجبني وما يتعل ِّ به .14

كم ، ححكم األسنان الزائدة، و إصالح األسنانمعرفة أحكام جتميل األسنان، ك .15

 طقم األسنان

زيادة نات لاستعمال اهلرمو  معرفة أحكام جتميل البدن، كالوشم، تطويل القامة،

 غرض بالقامة أو الوزن أو النقصان، عملية تكبري العضو التناسلي، استخدام األجهزة 

 وأما فوائد البحث

إن البحث عن النوازل والقضايا املعاصرة يف جتميل بعض أعضاء اجلسم للنساء 

 وأحكامها الفقهيه له فوائد علمية، وهي :

اط يف هج وطرق االستنبايقة منيسهم هذا البحث للرتاث اإلسالمي يف بيان حق .1

 مسألة التجميل.

 معرفة قدر العلماء بأهنم يبذلون اجلهود يف مرفة احلكم الشرعي. .2

 .املستحدث األخطاء الشائعة يف تصرفات التجميلمعرفة الزالت و  .3

 معرفة طرق االجتهاد عند اجملتهدين. .4

 معرفة اآلراء الصحيحة يف هذه املسألة. .5

 جتميل بعض أعضاء اجلسم. معرفة األحكام الشرعية يف .6
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 الدراسات السابقة

توجد الدراسة احلديثة اليت تتناول عن موضوع النوازل يف التجميل بشكل          

لنوازل يف أحكام امستقل كالنوازل يف جتميل الشعر، والنوازل املعاصرة فيما جتتنبه احملد و 

فرد حبثي ما. فلذا أود أن أالكتب األخرى اليت تتكلم عن التجميل عمو زينة وجه املرأة و 

قهية، ألنن وأحكامه الفاجلسم أعضاء املسائل املعاصرة املستجدة يف جتميل بعض يف 

مل أجد من الكتب التجميلية اليت تتكلم عن النوازل يف التجميل إال يف األمور املستقلة 

عامة يف لما اجتنبه احملد. ومن تلك الدراسات االشعر والوجه و واحملددة، كالنوازل يف 

 أحكام التجميل ما يلي:

 الدباسي د. أمل بنت إبراهيم بن عبد اهلل-والنوازل املعاصرة فيما جتتنبه احملد ل .1

ا، وقد ضمنته املؤلفة يف النوازل فيما جتتنبه احملد من الزينة يف البدن، ويف ثياهب

ومن احللي ومن الكالم. وهذا الكتاب يتناول ويرتكز يف املسائل واألحكام 

 لنازلة يف احملد فقط.ا

ايشه. هلسامية  –أحكام الشعر منوذجا  –نوازل زينة املرأة يف الفقه اإلسالمي  .2

 ،الوجه شعرو   الرأس شعر لنوازل فقهية دراسةعن وذكرت املؤلفة يف خطة حبثها 
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 ذكراً  عامة بصفة اإلنسان شعر تناولت الدراسة وأحكامه، وهذه وشعر اجلسم

 أنثى. أو كان

 ديك، اهلل عبد عماد نقاء :إعداد اإلسالمي، الفقه يف املرأة وجه ةزين أحكام .3

 والكحل، واحللي، الوشم، باألصباغ الوجه الزينة وتزيني مفهوم عن فيه تكلمت

 الوجه، جتميل يف استخدام املطعومات والصباغ، باملساحي ِّ الوجه طالء وحكم

 أحكام والنمص، ل،والتعدي الشعر بإزالة الوجه باحللي، وتزيني الوجه تزيني

والشارب  اللحية شعر إزالة حكم وحلقه، وجهها املرأة حف بالنمص، تتعل ِّ

 الصناعية، الوجه،كالرموش تزيني يف احلديثة الوسائل املرأة، بعض وجه من

 وهذه الرسالة ختتص بزينة الوجه. .للوجه التجميلية اجلراحية العمليات

خاصة  وليست عامة بصفة املرأة زينة ألحكام تعرضت كتب عدة وهناك

 أكادميية، غري مؤلفات عن عبارة هي ثانية جهة ومن جهة من هذا فقط بأعضاء اجلسم

 وغريها من الكتب .احملكمة األكادميية الدراسات ضمن يندرج يف املوضوع وحبثي

فمما سب ِّ ذكرها من الكتب اليت تتناول عن أحكام التجميل يف عضو من  األخرى.

ند احملد ام املرأة يف الزينة عورة مستقلة كالشعر وما يتعل ِّ بأحكأعضاء اجلسم على ص

 اجلديد. لتجميل بشكل األحكام يف القدمي و يف أحكام او 
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 اإلطار  الفكري

 النظريات اليت استخدمها الباحث يف هذه الرسالة، ما يلي : 

 . جميلالقضايا املعاصرة يف التية بني كتب العلماء يف النوازل و الدراسة املكتب .1

 .ةترجيحها يف مسألة التجميل املعاصر ذكر آراء العلماء و  .2

تقدمي األدلة اجملمع عليها عند العلماء وهي: القرآن والسنة واإلمجاع والقياس على  .3

 املختلف فيها.

 .وضوابطهاجتهاد اجملتهدين  ذكر شروط، واختالف، ومراتب .4

  ذكر اختالف األصوليني يف شروط اجملتهد .5

  نمراتب اجملتهديذكر  .6

 ذكر مناهج وطرق االستنباط يف النوازل .7

 ذكر األصول اليت اعتمدها األئمة األربعة يف إدراك األحكام  .8

 ضوابط قبل االستنباط يف النازلة ذكر  .9

 ضوابط النظر يف القضايا املستجدة والنوازل املعاصرة  .10
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 منهجية البحث

 رتتكون منهجية البحث يف هذه الرسالة من نوع البحث ومنهجه ومصاد 

 املعلومات وطريقة كتابة البحث، وبياهنا كالتايل:

 نوع البحث .1

نوع البحث الذي قام عليه الباحث يف كتابة هذا البحث هو البحث املكتِب، 

حيث قام الباحث باالطالع على كتب معتمدة لدى الفقهاء يف النوازل 

 وأحكام التجميل مث عرض آرائهم املختارة فيها.

 منهج البحث .2

 سلكه الباحث يف كتابة هذا البحث:املنهج الذي 

 مجع الكتب النوازل الفقهية املعتمدة عند الفقهاء. -

ختصيص البحث يف مسألة حكم التجميل دون الدخول يف بيان ما  -

 يرتتب عليه من ذلك احلكم.

 القيام بتعريف موجز للمصطالحات املتعلقة باملوضوع. -

 نقل آراء اجملتهدين املعتمدة مع أدلتهم. -

 تبية يف فقه النوازل.دراسة مك -
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 ني آراء الفقهاء يف مبحث التجميلدراسة استقرائية وحتليلية ب -

الرتجيح بني تلك األقوال ما يواف ِّ األدلة وقواعد االستدالل اليت ظهرت  -

 لدى الباحث.

 مصادر املعلومات .3

قام الباحث يف كتابة هذا البحث وحصل على معلوماته من مصدرين، املصدر 

 الثانوي، وبيانه كما يلي:األساسي واملصدر 

الكتب اليت يعد الفقهاء والباحثون يف هذا اجملال يرجعون  المصدر األساسي:

إليه عند تقرير املسائل وهي كتب الفقه امليسر، وفقه النوازل لألقليات املسلمة، 

اجلامع ز االجتهاد يف مناط احلكم الشرعي، ز فقه النوازل قضايا فقهية معاصرة، و 

 زل، ومنهج االستنباط النوازل الفقهية املعاصرة.يف فقه النوا

كتب أصول الفقه ملعرفة أصول استدالل الفقهاء، وكتب   المصدر الثانوي:

فقهية عموما، الرساالت العلمية التجميلية يف حبث هذه املسألة املتعلقة حبكم 

 التجميل.
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 خطة البحث

 يتكون هذا البحث على أبواب، وهي:

على سبع عناصري، وهي: خلفية البحث، مشكلة البحث،  وحيتويالباب األول: 

أهداف البحث وفوائده، الدراسات السابقة، اإلطار الفكري، منهجية البحث، خطة 

الفصلني:  وحيتوي على النوازل والقضايا املعاصرة والتجميل :الثاني البابالبحث. 

تعريف  :ألولا ملبحثالفصل األول: مفهوم النوازل والقضايا املعاصرة، وفيه مبحثان: ا

فقه النوازل والقضايا املعاصرة، وفيه مخسة مطالب: املطلب األول: تعريف النوازل، 

م املطلب الثاين: تعريف الفقه، املطلب الثالث: تعريف فقه النوازل، املطلب الرابع: مفهو 

دراسته، : أمهية فقه النوازل :الثاين القضايا، املطلب اخلامس: مفهوم املعاصرة. مث املبحث

مثرة، أنواع، وفيه ثالثة مطالب: املطلب األول: أمهية دراسة فقه النوازل، املطلب الثاين: 

 فقه النوازل، املطلب الثالث: أنواع النوازل. دراسة  مثرة

الفصل الثاين: التعريفات بالتجميل واجلراحة التجميلية وأحكامه إمجاال، وفيه مبحثان: 

 وما يتعل ِّ به، وفيه ثالثة مطالب، املطلب األول: تعريف التجميل :األول املبحث

تعريف التجميل، املطلب الثاين: حكم التجميل وأدلته، املطلب الثالث: الضوابط 

، وفيه اجلراحة التجميلية: مفاهيم، أحكام، شروط :الثاين الشرعية للتجميل، مث املبحث
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جميل، كام جراحة التاملطلب األول: تعربف اجلراحة التجميلية، املطلب الثاين: أح

 : مناهج وطرق االستنباط يفالباب الثالثاملطلب الثالث: شروط جواز اجلراحية. 

النوازل، حيتوي على ثالثة فصول، الفصل األول: تعربيف االجتهاد: شروطه وضوابطه، 

وفيه مبحثان: املبحث األول: تعربيف االجتهاد وحكمهه، وفيه ثالثة مطالب: املطلب 

االجتهاد لغة، املطلب الثاين: تعريف االجتهاد اصطالحا، املطلب  األول: تعريف

الثالث: حكم االجتهاد يف النوازل، مث املبحث الثاين: شروط االجتهاد: اختالف، 

مراتب، ضوابط، وفيه ثالثة مطالب: املطلب األول: شروط االجتهاد، املطلب الثاين: 

فصل الثاين: لث: مراتب اجملتهدين. الاختالف األصوليني يف شروط اجملتهد، املطلب الثا

مناهج وطرق استنباط األحكام الفقهية للنوازل وضوابطها، وفيه مبحث واحد: املبحث 

األول: مناهح استنباط األحكام الفقهية على النوازل، وفيه ثالثة مطالب: املطلب 

: ضوابط ايناألول: األصول اليت اعتمدها األئمة األربعة يف إدراك األحكام، املطلب الث

قبل االستنباط يف النازلة، املطلب الثالث: ضوابط النظر يف القضايا املستجدة والنوازل 

املعاصرة.الفصل الثالث: جمموعة من القواعد الفقهية ذات الصلة بالتجميل، وفيه ستة 

مباحث: املبحث األول: األمور مبقاصدها، وفيه مطلبان: املطلب األول: ألفاظ ومعىن 

املطلب الثاين: تطبي ِّ هذه القاعدة بالتجميل، املبحث الثاين: األصل يف  القاعدة،

األمور اإلباحة، وفيه مطلبان: املطلب األول: معىن القاعدة، املطلب الثاين: تطبي ِّ هذه 



14 

 

القاعدة بالتجميل، املبحث الثالث: العادة حمكمة، وفيه مطلبان: املطلب األول: معىن 

لب  ِّ هذه القاعدة بالتجميل، املبحث الرابع: املشقة جتالقاعدة املطلب الثاين: تطبي

التيسري، وفيه مطلبان: املطلب األول: معىن القاعدة، املطلب الثاين: تطبي ِّ هذه القاعدة 

بالتجميل، املبحث اخلامس: ما حرم فعله حرم طلبه، املبحث السادس: احلاجة تنزل 

ميل وموقف التجلقضايا النازلة يف : االرابع البابمنزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. 

العلماء فيها، حيتوي على ثالثة فصول: الفصل األول: القضايا املعاصرة يف شعر الرأس 

وأحكامه، وفيه ثالثة مباحث: املبحث األول: تعريف الوصل وحكمه، وفيه مطلبان: 

، راملطلب األول: تعريف الوصل لغة واصطالحا، املطلب الثاين: أحكام يف وصل الشع

املبحث الثاين: حكم إزالة شعر احلاجبني وما بينهما، وفيه ثالثة مطالب: املطلب 

األول: حكم إزالة شعر احلاجبني، املطلب الثاين : حكم ختفيف شعر احلاجبني، املطلب 

الثالث: حكم إزالة الشعر بني احلاجبني، املبحث الثالث: احلكم املتعل ِّ بزراعة الشعر، 

ملطلب األول: حكم زراعة الشعر إلزالة العيب، املطلب الثاين: وفيه ثالثة مطالب: ا

حكم زراعة التجميل للتحسني والتجميل، املطلب الثالث: حكم زراعة شعر صدر 

القضايا املعاصرة يف األسنان وأحكامها، وفيه ثالثة مباحث:  الرجل. الفصل الثاين:

م األسنان الزائدة،  املبحث األول: إصالح األسنان وحكمه، املبحث الثاين: حك

املبحث الثالث: حكم طقم األسنان، الفصل الثالث: القضايا املعاصرة يف البدن 
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وأحكامه، وفيه مبحثان: املبحث األول : الوشم على أجزاء البدن، وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب األول: تعريف الوشم لغة، املطلب الثاين: تعريف الوشم اصطالحا، املطلب 

ري جتميل البدن بالوشم، املبحث الثاين: القضايا املعاصرة يف تطويل و تكبالثالث: حكم 

 لبدنالوشم على أجزاء ابعض أعضاء اجلسم، وفيه ثالثة مطالب: املطلب األول: حكم 

 حكم استعمال اهلرمونات، املطلب الثالث:  القامةحكم تطويل طلب الثاين: ، امل

 اسليحكم عملية تكبري العضو التن :الرابعلب املطلزيادة القامة أو الوزن أو النقصان، 

  ريمهاغ بغرض تكبري حجم الذكر أو الثدي أوحكم استخدام األجهزة : اخلامساملطلب 

: اخلالصة ونتائج البحث، وحيتوي على املباحث ما يلي: املبحث الخامس الباب

هارس وهي: فاألول: أمهية نتائج البحث، واملبحث الثاين: التوصيات، واملبحث الثالث: 

 اآلية، واحلديث، وفهرس املراجع، وفهرس املوضوعات.


