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ملخص بحث إزالة شعر المرأة باللیزر بین الطب والفقھ

ا الحمد  لین، نبین اء والمرس ى أفضل األنبی سالم عل صالة وال المین، وال رب الع
.محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

:أما بعد
د  ك، وق فإن اإلسالم شرع التجمل والتزین لعباده المؤمنین، وفطرھم على حب ذل

.دلت النصوص الشرعیة على مشروعیة التجمل إذا كان بالضوابط الشرعیة
شر ل الم ة ومن التجم الطرق التقلیدی ان ب رأة، سواء أك د للم شعر الزائ ة ال وع إزال

اط:(القدیمة ات، الملق شمع، الكریم اللیزر) الحالقة، ال ة ك الطرق الحدیث و . أو ب وھ
.المقصود بالبحث

ز المتخصصة  رت المراك ًولقد تطورت إزالة الشعر باللیزر تطورا ملحوظا، وكث ً
.ت إلى المنازلفي ذلك، وتعددت وتنوعت األجھزة، حتى وصل

ھلة،  ة، س یلة فعال ي وس زات فھ ن الممی د م اللیزر العدی رأة ب عر الم ة ش وإلزال
ًسریعة، آمنة طبیا، وأقل ألما وأطول أمدا، ویستخدم لكل مناطق الجسم ً ً.

تخدام  سوء االس ك ل لكن قد یقع بعض األضرار عند إزالة شعر المرأة باللیزر وذل
رار ًغالبا، كوقوع األشعة على العین،  ورم واحم د، أو ت أو اإلصابة بحروق الجل

ن األضرار زول سریعا، وم ذا ی شره وھ د وتق زر : ًالجل ة ألشعة اللی ة المادی الكلف
.مقارنة بالطرق التقلیدیة األخرى

اللیزر  ھ ب ة شعر الوج رك إزال ى ت اللیزر، واألول اجبین ب ال یجوز إزالة شعر الح
ًأیضا، إال إذا خرج للمرأة شعرا غیر معتا .ًدا كالشارب واللحیةً

ھ كشف  ب علی م یترت ا ل اللیزر، م اقي الجسم ب ة وب یجوز إزالة شعر اإلبط والعان
العورة، وباإلمكان استخدام الخدمة الذاتیة في اإلزالة، واألولى االستغناء عن ذلك 

.باستخدام جھاز اللیزر المنزلي
.جمعینھذا وهللا أعلم وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أ

.فاتن بنت محمد المشرف: كتبتھ
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Summary of women's hair removal by laser
between medicine and doctrine

Praise be to Allah, peace and blessings be upon the best of
prophets and messengers, prophet Mohammed, his family and
companions.
Islam legislated beautification and adornment for its female
believers, and created them to love it, and the legitimate texts
have indicated the permission of beautification if controlled
by legitimacy itself
Of permitted beautification is hair removal for women,
whether it is by old traditional methods: (shaving, wax,
creams, tweezers) or by modern methods, such laser that is
intended in this search.
laser hair removal has remarkably developed, and numerous
specialized centres have occurred, also devices have varied,
even they have reached house.
To remove a woman's hair by Laser has many features as it is
an effective way, easy, fast, medically safe, less painful and
long lasting, and it is used for all parts of the body.
But some damages may occur when removing a woman's hair
by laser, in order to misuse normally, like radiation on the eye,
or burns on the skin, or swelling and redness of the skin that
might go away quickly. Among the damage also, the financial
cost of laser compared to other conventional or traditional
methods.
You may not remove eyebrows by laser, and it is advisable
not to remove facial hair by laser unless comes out unfamiliar
hair such as mustache or a beard.
It is allowed to remove the armpit and the pubes hair and the
rest of the body by laser, unless the consequence is to uncover
the genitals, and it is possible to use self-service removal, but
it is advisable to dispense that by using home laser device.

Written by: Faten Mohammed AL-Musharraf
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إزالة شعر المرأة باللیزر بین الفقھ والطب
رب ا الحمد  لین، نبین اء والمرس ى أفضل األنبی سالم عل صالة وال المین، وال الع

:محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وبعد
اح  خلق هللا اإلنسان في أحسن تقویم، وفطر المرأة على حب التجمل والتزین، وأب
ة  ي زین دخل ف ا ی شارع، ومم ددھا ال رعیة ح ود ش وابط وقی ق ض ل وف ا التجم لھ

ا المرأة الشعر، حیث یكون ًمرغوبا فیھ فیكرم كشعر الرأس، وقد ال یكون مرغوب ً
.فیھ كشعر اإلبط وغیره

اء  سم العلم ًوإزالة الشعر من المسائل التي تعرض لھا الفقھاء قدیما وحدیثا، حیث ق ً
:الشعور إلى ثالثة أقسام

.قسم نص الشارع على تحریم إزالتھ-١
.قسم نص الشارع على طلب إزالتھ-٢
.ھقسم سكت عن-٣

ف  ق ونت ن حل ة م الطرق التقلیدی ھ ب سائل إزالت ذه الم ي ھ اء ف الم الفقھ ة ك وجمل
د  شعر عن ة ال دة إلزال رق جدی شرت ط د انت ر فق صر الحاض ي الع ا ف ره، أم وغی

).إزالة الشعر بأشعة اللیزر:(النساء منھا
ًونظرا لكثرة إقبال النساء على إزالة الشعر بھذه الطریقة، وترددھن على المراكز 

وع وا ذا الموض ث ھ ھم ببح ت أن أس ك، أحبب ي ذل صة ف ادات المتخص لعی
).إزالة شعر المرأة بأشعة اللیزر بین الفقھ والطب:(بعنوان

:أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره
عة -١ شعر بأش ة ال صة؛ إلزال ادات المتخص ز والعی ى المراك كثرة إقبال النساء عل

سبة  ث إن ن ذه المرا% ٩٠اللیزر، حی ن رواد ھ ستدعي م ا ی رض، مم ذا الغ ز لھ ك
.معرفة الحكم الشرعي في ذلك

ذا -٢ زوج، ل زین لل ا للت ھ، ولحاجتھ اھتمام النساء بالزینة وذلك مما فطرھا هللا علی
.أباح هللا لھا التجمل وفق ضوابط شرعیة محدده

ھ -٣ سرعة خروج ھ، ول شعر، لغزارت ة ال ي إزال ساء ف وجود المشقة عند بعض الن
.دیة، مما یستدعي اللجوء للطرق الحدیثةبالطرق التقلی

:أھداف الموضوع
ة، -١ رعیة للزین رق ش ة ط ل بإباح ي حب التجم ساء ف ة الن مراعاة اإلسالم لطبیع

.وبیان صالحیة اإلسالم لكل زمان ومكان
.دراسة الحكم الشرعي إلزالة شعر المرأة بأشعة اللیزر-٢
ي بیان القواعد الفقھیة والضوابط الشرعیة ا-٣ شرعي ف م ال ا الحك ي علیھ ي ینبن لت

.إزالة شعر المرأة باللیزر
:الدراسات السابقة

اب-١ وع كت ذا الموض ي ھ سابقة ف ة:(من الدراسات ال ة التجمیلی دكتور ) الجراح لل
د  ي أح ث ف رض الباح ة، تع وراه، مطبوع الة دكت وزان، رس د الف ن محم الح ب ص

ا المباحث وفقھ هللا لھذا الموضوع، وقد أجاد في ب حث ھذه المسألة، لكن تعرض لھ
زر –حسب رأیي –باختصار  عة اللی ة أش رت حقیق ث ذك ھ حی في حین توسعت فی

ل  ر مث ل یعتب وفوائدھا وأضرارھا، وتكلمت عن حكم إزالة شعر المرأة باللیزر وھ
.الكي؟، وعرضت القواعد الفقھیة التي ینبني علیھا البحث
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ث -٢ ي بح ضا ف ال أی ذا یق ل ھ م إز(ًومث اللیزرحك شعر ب ة ال دكتور) ال ادل : لل ع
.جامعة الكویت–كلیة الشریعة –مبارك المطیرات 

م : للدكتورة) أحكام الزینة:(كتاب-٣ ن حك ت ع د تكلم دیفر، وق ي الم عبیر بنت عل
ة  ة الحدیث ن الطریق إزالة الشعر بالطرق التقلیدیة، بخالف بحثي الذي تكلمت فیھ ع

).رأشعة اللیز:(في إزالة الشعر وھي
:منھج البحث

:سألتزم في ھذا البحث بما یأتي
ات -١ سب االتجاھ تھم، ح ا، وأدل اء فیھ وال العلم ذكر أق واردة ب سألة ال ث الم بح

.الفقھیة
ذھب -٢ ب الم ن كت وال م ق األق ع توثی ة، م االقتصار على المذاھب الفقھیة األربع

.نفسھ وبیان األدلة، وما ورد علیھا من مناقشات، مع الترجیح
.ترقیم اآلیات، وعزوھا إلى سورھا-٣
تخریج األحادیث الواردة مع بیان ما ذكره أھل الشأن في درجتھا إن لم تكن في -٤

.الصحیحین أو أحدھما، فإن كانت كذلك اكتفیت حینئذ بتخریجھما
ذكر الخاتمة وھي عبارة من ملخص للبحث فیھ أبرز النتائج التي توصلت إلیھا -٥

.من خالل البحث
.إتباع البحث بفھرس الموضوعات، وفھرس المصادر والمراجع-٦

:خطة البحث
.یتكون البحث من مقدمة، وتمھید، ومبحثین، وخاتمة، وفھارس

:المقدمة
.وتشمل على أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره، وأھدافھ، ومنھج البحث، وخطتھ

:التمھید
:مشروعیة التجمل، وفیھ مبحثان

ً.یة التجمل إجماالمشروع: المبحث األول
:طرق إزالة شعر المرأة: المبحث الثاني

.الطرق التقلیدیة: ًأوال
.الطرق الحدیثة: ًثانیا

:حقیقة أشعة اللیزر، وفیھ أربعة مطالب: المبحث األول
.تعریف أشعة اللیزر: المطلب األول
.كیفیة إزالة الشعر باللیزر: المطلب الثاني
.ام أشعة اللیزر في إزالة الشعرممیزات استخد: المطلب الثالث
.األضرار المترتبة على استخدام أشعة اللیزر في إزالة الشعر: المطلب الرابع
:حكم إزالة الشعر للمرأة باللیزر، وفیھ أربعة مطالب: المبحث الثاني
ً.حكم إزالة الشعر للمرأة باللیزر إجماال: المطلب األول
.زر مثل الكيفي اعتبار أشعة اللی: المطلب الثاني
.القواعد الفقھیة المرتبطة بھذا البحث: المطلب الثالث
:حكم إزالة الشعر للمرأة، وفیھ أربع مسائل: المطلب الرابع
:حكم إزالة شعر الحاجبین للمرأة، وفیھا فرعان: المسألة األولى

.إزالة شعر الحاجبین للمرأة بالطرق التقلیدیة: الفرع األول
.ة شعر الحاجبین للمرأة باللیزرإزال: الفرع الثاني



-٣٢٢٥-

:إزالة شعر الوجھ للمرأة، وفیھا فرعان: المسألة الثانیة
.إزالة شعر وجھ المرأة بالطرق التقلیدیة: الفرع األول
.إزالة شعر وجھ المرأة باللیزر: الفرع الثاني

:إزالة شعر اإلبط والعانة، وفیھا فرعان: المسألة الثالثة
.عر اإلبط والعانة بالطرق التقلیدیةإزالة ش: الفرع األول
.إزالة شعر اإلبط والعانة للمرأة باللیزر: الفرع الثاني

:إزالة شعر باقي الجسم للمرأة، وفیھا فرعان: المسألة الرابعة
.إزالة شعر باقي الجسم للمرأة بالطرق التقلیدیة: الفرع األول
.إزالة شعر باقي الجسم للمرأة باللیزر: الفرع الثاني

.وفیھا أھم نتائج البحث: الخاتمة
.فھرس المصادر والمراجع، فھرس الموضوعات: الفھرس
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التمهيد
مشروعية التجمل

:وفیھ مبحثان

ً.مشروعیة التجمل إجماال: المبحث األول

طرق إزالة شعر المرأة: المبحث الثاني
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املبحث األول
ًية التجمل إمجاالمشروع

ث  ة، حی ة والنظاف شرع اإلسالم لعباده المؤمنین التجمل والتزین في اللباس والھیئ
ى مشروعیة  شرعیة عل فطرھم على حب التزین والتجمل، وقد دلت النصوص ال

:ومما یدل على ذلك. التجمل إذا كان بالضوابط الشرعیة التي ذكرھا العلماء
.)١(چٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤٿ  ٿ  ٿ  ٹ چ :قولھ تعالى-١

ع :(قال القرطبي ي الجم ا ف ل بھ اب، والتجم ن الثی ع م اس الرفی ى لب ة عل دلت اآلی
).واألعیاد، وعند لقاء الناس، ومزاورة األخوان

ال یال:(وق رى جم ب أن ُی سان یج إن اإلن ذا . ًف ھ، ولھ الم فی نفس ال ی ك حظ ال وذل
ھ وی ى یسرح شعره وینظر في المرآة ویسوي عمامت وب الخشنة إل ة الث بس بطان ل

.)٢()ولیس في ذلك شيء من ھذا یكره ویذم. داخل، وظھارتھ الحسنة إلى خارج
ھ :(وقال ابن سعدي ستعینوا ب م لی ھ لھ ات، جعل اده بالطیب ن هللا لعب وھذا التوسیع م

.)٣(...)على عبادتھ، فلم یبحھ إال لعباده المؤمنین
ي ام لیة الت د األص ن المقاص ة م افالزین ا علین ي ، تن هللا بھ ن التحل اح هللا م وأب

٤)٤(.لحاجتھن للتزین لألزواج، واللباس للنساء ما حرمھ على الرجال
.)٥(چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  چ :قولھ تعالى-٢

.)٦(أي من الثیاب والكساء واللباس
ًھذا خطاب لجمیع بني آدم وإن كان واردا على سبب خاص، :(قال في فتح القدیر

ةف سبب، والزین صوص ال ظ ال بخ وم اللف ار بعم ن : االعتب اس م ھ الن زین ب ا یت م
.)٧(..)الملبوس، أمروا بالتزین عند الحضور إلى المساجد للصالة والطواف

ر ن كثی ال اب د، :(وق وم العی ة وی یما الجمع صالة، والس د ال ل عن ستحب التجم ی
.)٨(...)والطیب ألنھ من الزینة، والسواك ألنھ من تمام ذلك

ال یدخل «:قال–-عن النبي –رضي هللا عنھ -وعن عبد هللا بن مسعود  -٣
ون :(قال رجل»الجنة من كان في قلبھ مثقال ذرة من كبر إن الرجل یحب أن یك

ھ حسنة؟ ھ حسنا ونعل ال) ًثوب ر بطر الحق، «:ق ال، الكب ل یحب الجم إن هللا جمی
.)٩(»وغمط الناس

دان، : أي) مالإن هللا جمیل یحب الج:(فقولھ اب واألب اآلمر بالتجمل لھ بنظافة الثی
.)١٠(والنزاھة عن الرذائل والطغیان

).٣٢(جزء من اآلیة : سورة األعراف)١(
.١٩٧-٧/١٩٦: الجامع ألحكام القرآن)٢(
.١/٢٨٧: تیسیر الكریم الرحمن)٣(

.٨/١٢٦: المغني: ینظر(٤)
).٣١: (سورة األعراف)٥(
.١٢/٣٨٩:، جامع البیان٣/٢٢٥:معالم التنزیل: ینظر)٦(
.٢/٢٢٨: فتح القدیر)٧(
.٣/٤٠٦: تفسیر ابن كثیر)٨(
).٥٨١٣(ح ١/٦٣): باب تحریم الكبر وبیانھ) (كتاب اإلیمان:(رواه مسلم)٩(
.١/٢٨٨: المفھم)١٠(
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ى أي اللباس كان أحب إلى النبي :(قلنا ألنس: وعن قتادة قال-٤ أو أعجب إل
.)٢)(١()الحبرة:(قال)رسول هللا؟

:وجھ الداللة
.زینةكان یحب الحسن من الثیاب مما یدل على اتخاذه للأن النبي

ال ن بط ال اب اب :(ق رف الثی ت أش ن وكان ن قط صنع م یمن ت رود ال ن ب ي م ھ
زیین : وھذه البرود. )٣()عندھم ر الت ة، والتحبی سمیت حبرة ألنھا محبرة أي مزین

.)٤(والتحسین
ال-٥ د هللا ق ن عب ابر ب ا رسول هللا : وعن ج رق أتان د تف عثا ق رأى رجال ش ًف ً

ا «:فقال. شعره ذا م ان یجد ھ ا ك ھ شعره؟أم سكن ب ھ »ی ًورأى رجال آخر وعلی
.)٥(»أما كان ھذا یجد ماء یغسل بھ ثوبھ؟«:ثیاب وسخة فقال

:وجھ االستدالل
ھ . في الحدیث استحباب تنظیف شعر الرأس بالغسل والترجیل بالزیت ونحوه وفی

.)٦(طلب النظافة من األوساخ الظاھرة على الثوب والبدن
د ي التمھی ال ف ل:(ق دي أص ذا عن موھ ا ل ھ، م ف كل زین والتنظ ة الت ي إباح ف

ول هللا  ول رس ك لق تثنیت ذل ا اس ساء، وإنم ك بالن ي ذل ل ف شبھ الرج :^یت
ساء بالرجال« ن الن شبھات م ساء، والمت ال بالن . )٧(»لعن هللا المتشبھین من الرج

يء  ھ ش صھ عن وم، إال أن یخ ى العم ذا عل ذا . وھ اح بھ ف مب التزین والتنظ ف
ھ الحدیث وغیره، ما  ك قول ى ذل ًلم یكن إسرافا وتنعما، وتشبھا بالجبارین، یدل عل ً ً

:»١٠())٩(»من اإلیمان)٨(البذاذة(.

ٌبرد یمان والجمع ِحبر وحبرات: الحبرة)١( ًما كان موشیا مخططا: والحبیر من البرود. َ ًّ .
.١/٣٢٨:األثرالنھایة في غریب الحدیث و: ینظر

، )٥٨١٢(ح ٤/٥٩):باب البرود والحبرة والشملة)(كتاب اللباس:(رواه البخاري)٢(
).٢٠٧٩(ح ٨٦٣ص ):باب فضل لباس ثیاب الحبرة)(كتاب اللباس:(ومسلم

.١٣/٢٨٨: فتح الباري)٣(
.٥/٤٠٢:، المفھم١٤/٥٦:شرح النووي على صحیح مسلم: ینظر)٤(
، )٤٠٦٢(ح ٤/٢١٥):باب في غسل الثوب وفي الخلقان) (اللباسكتاب:(رواه أبو داود)٥(

.وصححھ األلباني) ٥٢٥١(ح ٨/٥٦٧):باب تسكین الشعر) (كتاب الزینة:(والنسائي
.٧٢٦سنن أبي داود بحكم وتعلیق األلباني ص : ینظر

.١١/١١٢:عون المعبود)٦(
ن بالنساء والمتشبھات باب المتشبھو) (كتاب اللباس:(أخرجھ البخاري في صحیحھ)٧(

).٥٨٨٥(ح ٤/٧١):بالرجال
أزد التواضع في اللباس وترك . ُّرث اللبسة: بذ الھیئة أي: یقال. رثاثة الھیئة: البذاذة)٨(

.التبجح بھ
.١/١١٠:النھایة في غریب الحدیث واألثر: ینظر

).٤١٦١(ح ٤/٢٥٤:أول الباب): كتاب الترجل:(رواه أبو داود)٩(
ْباب من ال یؤبھ لھ) (كتاب الزھد:(اجةوابن م قال عنھ ابن عبد ) ٤١١٨(ح ٢/٦٥٩):َ

ًاختلف في إسناده اختالفا یسقط معھ االحتجاج بھ، وال : (٢٤/١٢: البر في التمھید
).صحیح: (٢/٥٣٥: وقال األلباني في تعلیقھ على سنن أبي داود) یصح معھ اإلسناد

.٥/٥٥: التمھید)١٠(
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والظفر . استحباب الغسل والطیب والتنظف وإزالة الشعور المذكورة:(قال النووي
ل  ستحب لك و م ل ھ ة ب صا بالجمع یس مخت ًوالروائح الكریھة ولبس أحسن ثیابھ ل

.)١()جامع الناسمن أراد حضور مجمع من م
و كان النبي:(قالت–رضي هللا عنھا –وعن عائشة -٦ َّیصغي إلي رأسھ وھ

.)٢()مجاور في المسجد فأرجلھ وأنا حائض
:وجھ االستدالل

كان یرجل رأسھ ویسرحھ وھو معتكف أي في وقت العبادة، مما یدل إن النبي 
.على مشروعیة التجمل

ن حجر ال اب واز:(ق دیث ج ي الح زین وف ق والت سل والحل ب والغ التنظف والتطی
.)٣()ًإلحاقا بالترجل

.٤/٤١١:المجموع)١(
باب الحائض ترجل رأس ) (كتاب االعتكاف:(أخرجھ البخاري في صحیحھ)٢(

باب جواز غسل الحائض رأس ) (كتاب الحیض:(، ومسلم)٢٠٢٨(ح ٢/٦٦):المعتكف
).٢٩٧(ح ١٤٠ص ): زوجھا وترجیلھ

.٥/٤٧٨: فتح الباري)٣(
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املبحث الثاني
طرق إزالة شعر املرأة

:)١(طرق تقلیدیة: ًأوال
ة-١ شعر بالحالق تعماال وأسھلھا : إزالة ال ر الطرق اس ن أكث ة م ذه الطریق د ھ ًتع

دى راره ل د واحم یج للجل سبب تھ د ت ن ق ة، لك ا تكلف شرة وأسرعھا وأقلھ ذوات الب
اد . الحساسة یا ح ون قاس ط، ویك ومین فق وم أو ی ًكما أن الشعر ینمو بسرعة بعد ی
.الملمس

ا یعرف-٢ شمع أو الحالوة: إزالة الشعر بالنتف عن طریق الید أو م ة . بال وإزال
ي،  الم العرب ي الع الشعر عن طریق النتف بالشمع طریقة شائعة منتشرة خاصة ف

ة وھذه الطریقة تعطي نعو أ مقارن مة للبشرة ولفترة طویلة، فنمو الشعر یكون أبط
ور  ابیع للظھ ة أس ى ثالث بوع إل ین أس بالطرق األخرى، حیث یستغرق الشعر ما ب

یج . مرة أخرى سبب تھ إال أنھ یحتاج استخدامھ لوقت طویل ومجھود كبیر، وقد ی
.الجلد واحمراره، وظھور حبوب عند منابت الشعر

د أن تنتظر كما أنھ ال یزیل سوى ا لشعر الذي یبلغ طولھ میلیمترات، ومن ثم ال ب
ویال صبح ط شعر وی و ال ى ینم رأة حت ي . ًالم شعر ف ة ال رأة إزال ى الم ین عل ویتع

.عكس اتجاه نموه
ة:(إزالة الشعر بالكریمات-٣ زیالت الكیمیائی ي )الم ة ف ، وھي مستحضرات طبی

شعر فیتكسر شكل سوائل أو مراھم تحتوي على مواد كیمیائیة تحدث ت ًحلال في ال
و . على سطح الجلد شعر ینم ة، إال أن ال وھذه الطریقة سریعة وتكسب الجلد نعوم

أثیر  سبب ت ا ب ح أحیان ور الطف د وتھیجھ وظھ ارة الجل سبب إث ا ت ًفیھا بسرعة، كم
ً.المواد الكیمیائیة، وتتسم رائحتھا بأنھا نفاذة غالبا

اطق إزالة الشعر بالملقاط، وھذه الطریقة ت-٤ ن من ل م شعر القلی ة ال ستخدم إلزال
صغیرة ساحات ال الءم الم ي ت سم، فھ ن الج ددة م ن . مح شعر م ط ال ل الملق ویزی

.لكن ھذه الطریقة مؤلمة. جذوره، ویستمر أثره من أسبوع إلى ثالثة أسابیع
ن -٥ شعر م ف ال إزالة الشعر بآالت مزودة بمالقیط، وھذه الطریقة تعمل على نت

ًأن الجلد بعدھا یظل ناعما لمدة تصل إلى ثالثة أسابیع، وال تھدر جذوره، وتمتاز ب
ًوقتا طویال في استخدامھا، وتتوفر منھا نوعیات مزودة بملحقات تستخدم للمناطق  ً
ا  ة نوع ون مؤلم تخدامھا، وتك د اس شرة بع یج الب سبب تھ ًالحساسة، لكن غالبا ما ت ً

.)٢(ما، السیما في البدایة

:ثةالطرق الحدی: ًثانیا
:عني األطباء بإیجاد طرق طبیة إلزالة شعر المرأة ومن ھذه الطرق

زالة مؤقتھ وال تشتمل على الطرق التي تؤدي إلى إزالة الشعر إ: ُیقصد بالطرق التقلیدیة)١(
.إجراءات طبیة

-١١٧، بحث حكم إزالة الشعر باللیزر ص ١٦٣-١٦٢ص : الجراحة التجمیلیة: ینظر)٢(
: ، وأشعة اللیزر واستخداماتھا في الطب١٢ص: ، أحكام زراعة الشعر وإزالتھ١١٨

.٥٦٥، دلیل صحة األسرة ص ٦٠٣ص : الموسوعة الصحیة الشاملة٨٢ص
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:إزالة الشعر بالتحلیل الكھربائي-١
شعرة لحرق الجذر،  اة ال ر قن ائي عب یعمل التحلیل الكھربائي باستخدام تیار كھرب

رة أو قطب  رود(فال تنمو الشعرة بعد ذلك، ویتم ذلك عن طریق توصیل إب ) إلكت
ثم غرسھا في بصیلة الشعر، فإذا وصل التیار الكھربائي من خالل بتیار كھربائي

ادرة  صبح ق الجلد إلى البصیلة أضعفھا، ومع تكرار ھذا اإلجراء فإن البصیلة ال ت
.على النمو، فتقضي علیھا، وتؤدي ھذه الطریقة إلى إزالة الشعر بشكل دائم

الج كل بصیلة لوحدھا، ًإال أن ھذه الطریقة تحتاج إلى وقت طویل جدا؛ لكونھا تع
ذا  سم، ول ن الج غیرة م ة ص ة منطق ددة لمعالج ة متع سات طویل ى جل اج إل فیحت
ي الجسم  فیقتصر في ھذه الطریقة على المناطق الصغیرة دون المناطق الكبیرة ف

ع . كالیدین والساقین ن موق كما إن نجاحھا متفاوت بسبب اختالف طبیعة الشعر م
.آلخر

شعر وتتطلب مھارة عالیة وتد صیلة ال ة ب ة رؤی دم إمكانی ا، لع ي أدائھ ا ف ًریبا متقن ً
.وكذلك مكلفة من الناحیة المالیة، وذلك لكثرة جلساتھا وطولھا. مباشرة

ة  د العادی ا الجل ائي خالی ار الكھرب دمر التی د ی د، فق ة للجل ة ومؤذی ضا مؤلم ًوأی
عالموجودة حول بصیلة ة أو بق دبات دائم ة أو الشعر، فینتج عن ذلك حدوث ن بنی

.)١(سوداء مكان الحرق تزول مع الزمن
:إزالة الشعر بالضوء-٢

صاصھ بواسطة صبغة  تم امت عن طریق استعمال ضوء ذي طول موجي معین ی
دمر  ى حرارة ت ضوئیة إل ة ال المیالنین الموجودة في جذور الشعر، فتتحول الطاق

.جذور الشعر
تص ألن الشعر یكتسب لونھ من وجود تركیز عال من صبغ ادة تم صبغة م ة، وال

ة(وإذا كانت الصبغة تمتص جمیع ألوان الضوء . الضوء ) جمیع األطوال الموجی
یض . یكون الشعر أسود اللون شعر أب ون ال وإذا كانت تعكس كل ألوان الضوء یك

.اللون
درة ة الق ع ضوئي یبعث نبضة ضوئیة عالی . وباستخدام ھذا المبدأ تم تصمیم منب

ا ویمكن السیطرة على شد تمرارھا باإلضافة ألطوالھ ة النبضة الضوئیة وفترة اس
.الموجیة

رق  و الف ق، وھ وعملیة إزالة الشعر بالتحلل الضوئي تعتمد على مبدأ فیزیائي دقی
.في امتصاص الضوء بین كل من صبغة الشعر وصبغة الجلد

.)٢(ًوعملیة إزالة الشعر بالتحلل الضوئي عملیة معقدة وتطلب جھودا كبیرة
:زالة الشعر باللیزرإ-٣

اد  ة واألبع وجي والطاق ول الم زر ذات الط عة اللی ھ أش ق توجی ن طری ك ع وذل
ین  ا صبغة المیالن أثر خالی ھ، فتت المناسبة  إلى الجلد المراد إزالة الشعر الزائد من
ة  د بامتصاص الطاق شعر داخل الجل الموجودة في جذور الشعر فتقوم بصیالت ال

ًلك یتلف كال من جذور الشعر وساقھا حراریا، فتضمر من ھذه األشعة، ونتیجة لذ ً
.بصیالت الشعر ویقف نموھا، دون تعریض الجلد للضرر

: ، دلیل صحة األسرة٨٢ص: ، أشعة اللیزر١٦٤ص: الجراحة التجمیلیة: ینظر)١(
.٥٦٥ص

.٨٣-٨٢ص: ، أشعة اللیزر واستخداماتھا في الطب١٦٧ص: الجراحة التجمیلیة: ینظر)٢(
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ع  شعر م ي ال ودة ف صبغة الموج ا ال ى خالی أثیر عل زر الت عة اللی ن ألش ث یمك حی
.المحافظة على خالیا الصبغة الموجودة في الجلد

.مؤلمةوھي طریقة آمنة وسھلة وفعالة وطویلة األمد وغیر 
وبما أن اللیزر یعالج أكثر من بصیلة في نفس الوقت، لذا فیمكن معالجة مساحات 

.واسعة من الجسم في الوقت نفسھ بسھولة
ائل األخرى ة بالوس د مقارن ت والجھ ة الوق ن . وتوفر ھذه الطریق و متوسط م وھ

.ناحیة التكلفة المادیة
ا ومع أن إزالة الشعر بأشعة اللیزر أصبحت شائعة ومقب ًولة طبیا، لكن النتائج فیھ

دد  وع وع ات، ون ستوى الھرمون ى م ادا عل خاص اعتم اختالف األش ف ب ًتختل
.)١(بصیالت الشعر، ولون البشرة، والمرحلة التي تمر بھا الشعرة

، مقال في الشبكة للدكتور خالد الغامدي في ٨١ص: أشعة اللیزر واستخداماتھا في الطب)١(
، مقال في الشبكة للدكتور كمال حسین NET.DRALGHAMI.WWW. موقعھ
ALEMADI HOSPITAL. قطر–مستشفى العمادي -صالح  – QATAR –

DOHA.
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املبحث األول

حقيقة أشعة الليزر

وفیھ أربعة مطالب

.تعریف أشعة اللیزر: المطلب األول

.كیفیة إزالة الشعر باللیزر: المطلب الثاني

.ممیزات استخدام أشعة اللیزر في إزالة الشعر: المطلب الثالث

األضرار المترتبة على استخدام أشعة اللیزر في : المطلب الرابع

.إزالة الشعر
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).تضخیم الضوء باالنبعاث المحفز لإلشعاع: (اللیزر

ز ر للی ف آخ ي تعری ة (: روف تخدام التغذی ع اس ضوء م شع لل سم الم الج
).العكسیة لتكبیر الضوء المشع

صبح (: تعریف أشعة اللیزر شدة لت أشعة ضوئیة یتم تكبیرھا وتركیزھا ب
).ذات قدرة ضوئیة ھائلة

ر ف آخ ر تعری الغ : (وذك ز ب دید مرك وء ش ن ض ة م ة متوازی حزم
).الترابط

ور م، عند١٩٦٠َعرف العالم أشعة اللیزر عام  ة دكت الم الطبیع ما بنى ع
وج  شركة ھی ذ ب ل حینئ ان یعم الم، وك ي الع زر ف از لی ان أول جھ میم
ام بإصدارھا  زر ق ًللمعدات الجویة بناء على نشرة علمیة عن أشعة اللی

ة . د: م كل من العالمان١٩٥٨عام  آرثر شارلوا من شركة أبل األمیركی
ف صناعة الھوات ذلك د. ل ة. وك ن جامع اونز م ارلز ت اش د . كولومبی فبع

ات  ستخدم التقنی اكتشاف اللیزر أصبح من أھم االكتشافات العلمیة التي ت
:الكھروضوئیة والتي انتشر استخدامھا في مجاالت عدیدة منھا

.االتصاالت السلكیة والالسلكیة وخاصة اتصاالت الفضاء-١
.دراسة علوم الطبیعة الذریة-٢
.لفةاألبحاث العلمیة عن المواد المخت-٣
.دراسة الظواھر الضوئیة األساسیة-٤
.إجراء العملیات الجراحیة الطبیة-٥
ق -٦ صمات وتحقی ى الب رف عل ة والتع سجالت المدنی ال ال أعم

.الشخصیة
.)١(لحام وقطع وتثقیب المعادن-٧

دة  ات المتح ي الوالی اللیزر ف شعر ب ة ال ى إزال ة عل ت الموافق د تم وق
ام  ة ع ل ١٩٩٧األمریكی ن قب ذاء م م دواء والغ ة ال ل FDAھیئ لتقلی

.الشعر الدائم
:ومن استخدامات اللیزر في التجمیل

).األوردة العنكبوتیة(عالج الشعیرات الدمویة -١
دات المتوسعة،  دموي، الوری ائي ال ورم الوع فیعالج الوحمة الحمراء، ال

.تمدد الشعیرات الدمویة بالوجھ، تمدد الشعیرات الدمویة بالساقین

. ١٦ص: أشعة اللیزر واستخداماتھا في الطب: ینظر)١(
COM.HAZEMSAKEEK.WWWفیزیاء التعلیميمنتدى ال.
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لع-٢ ة مث راض الجلدی ض األم م، : الج بع سامیر اللح صدفیة، وم ال
.والثآلیل، وآثار جدري الماء

ة -٣ ون ناتج د تك ي ق إعادة تجدید البشرة وحیویتھا، وإزالة التجاعید الت
شمس  رض لل ات أو التع رب الكحولی دخین أو ش شیخوخة أو الت ن ال م

ًوقتا طویال ً.
.فإزالة آثار حب الشباب، والنمش، والكل-٤
ة، أو الحروق، أو -٥ ات الجراحی إزالة آثار الندبات الناتجة عن العملی

.الحوادث
.إزالة المراحل األولى لسرطان الجلد-٦
.والتاتو باللیزر)١(إزالة الوشم-٧
.التقشیر-٨
.عالج السمنة وشفط الدھون-٩

.)٢(إزالة الشعر الزائد غیر المرغوب فیھ-١٠





ارت  ى ص ا، حت ورا ملحوظ اللیزر تط شعر ب ة ال ة إزال ورت طریق ًتط ً
وال  زة واألط ددت األجھ ث تع اس، حی ن الن ر م ة للكثی شرة ومقبول منت
ى  افة إل شعر، إض د وال وان الجل ع أل ب جمی ستخدمة، لتناس ة الم الموجی

.قة الماضیةّالخبرة الطبیة الواسعة التي تم اكتسابھا خالل األعوام الساب
نبین  رأة س وحتى نعرف طریقة استخدام أشعة اللیزر في إزالة شعر الم

:أجزاء الشعرة
.تتكون الشعرة من، البصیلة والجراب والغمد والساق

صیلة-١ د: الب طح الجل ت س شعر تح ن ال فل م زء األس ن الج ارة ع . عب
ة  ا الحی طة خالیاھ شعرة بواس ن ال رى م زاء األخ ون األج ا تتك ومنھ

.میةالنا
ر أن  ة، غی دد بالوراث ت وتتح سان ثاب د اإلن شعر بجل صیالت ال دد ب وع

نس  ساللة، والج ة كال ل مختلف ا لعوام ر تبع شاطھا یتغی ذكور (ًن ال

لعن هللا الواصلة والمستوصلة والواشمة «:الوشم محرم في اإلسالم لقولھ صلى هللا علیھ وسلم)١(
: ًالتي تغرز جلدھا بإبرة ثم تحشوه كحال والمستوشمة: الواشمة. متفق علیھ» والمستوشمة

. ١/١٣١المغني : ینظر. التي تفعل بھا ذلك
، أشعة اللیزر واستخداماتھا في الطب ١٤٢یزر وتطبیقاتھا صمقدمة في علوم الل: ینظر)٢(

.٥٩٠-٥٨٩ص: ، دلیل صحة األسرة٧١ص 
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ات )واإلناث سیة والھرمون ضغوط النف ي (، ال ؤثر ف صھا ی ا أو نق زیادتھ
).زیادة الشعر أو قلتھ

راب-٢ ط: الج ت س ون تح صیلة ویك ا الب داد لخالی و امت د، وھ ح الجل
.ویتصل بالغدة الدھنیة

راز  صنع وإف ة ب ن الجربی ي الجزء األسفل م وتقوم الخالیا الموجودة ف
ددة . الشعر اكن مح دا أم وتتوزع جربیات الشعر على كل سطح الجلد ع

.راحتي الیدین وأخمص القدمین والشفتین: مثل
.وھو الجزء من الشعر الوجود داخل الجراب: الغمد-٣
ا وھ: الساق-٤ و ما یظھر من الشعرة فوق الجلد، وھو عبارة عن خالی

.)١ً(میتة مرتبطة ببعضھا ومضبوطة طولیا
:دورة حیاة الشعر

:تمر الشعرة في دور حیاتھا بثالث مراحل
زر، : مرحلة النمو-١ ر حساسیة ألشعة اللی وتكون في ھذه المرحلة أكث

ً.مما یؤدي إلى موتھا نھائیا
ف أو الب-٢ ة التوق ات مرحل ون(ی ة الكم ون ): حال ة تك صیلة الكامن والب

.ویكون في ھذه المرحلة أقل استجابة ألشعة اللیزر. رفیعة وغیر ملونة
سقوط -٣ ة ال ة(مرحل ة االنتقالی شعر ): المرحل دد ال ى تج ؤدي إل ذا ی وھ

ا ك مالحظ ون ذل دریجیا دون أن یك ًت ل . ً ة أق ذه المرحل ي ھ ون ف ویك
.)٢(استجابة ألشعة اللیزر

:اع الشعرأنو
وبري -١ ب(الشعر ال سھولة ): الزغ رى ب ون، ال ی اتح الل ع، ف و رفی وھ

.بالعین المجردة
ائي-٢ شعر النھ ردة : ال العین المج سھولة ب رى ب ون، ُی میك، مل و س وھ

.)٣(مثل شعر الذقن، والحاجبین وشعر الرأس
:كیفیة إزالة الشعر باللیزر

ة زر ذات الطول الموجي والطاق ى توجھ أشعة اللی بة إل اد المناس واألبع
بغة  ا ص ا خالی أثر بھ ھ، فتت د من شعر الزائ ة ال راد إزال د الم الجل

شعر اخل )٤(المیالنین صیالت ال وم ب شعر، فتق ي جذور ال الموجودة ف
ن  ال م ف ك ذلك یتل ة ل ذه األشعة، ونتیج ن ھ ة م صاص الطاق د بامت ًالجل

اقھا  شعر وس ا(جذور ال ف ن) ًحراری شعر ویق صیالت ال ضمر ب ا فت موھ

: ، الموسوعة الصحیة الشاملة٦٨ص: أشعة اللیزر واستخداماتھا في الطب: ینظر)١(
.٥٩٢-٥٩١ص

.٩٥٣ص : الموسوعة العلمیة الشاملة: ینظر)٢(
.٧٠ص: لطبأشعة اللیزر واستخداماتھا في ا: ینظر)٣(
أشعة اللیزر : ینظر. المادة أو الصبغة التي تعطي الجلد اللون الممیز لھ: المیالنین)٤(

.٦٨ص: واستخداماتھا في الطب
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زر  زة اللی ث أن أجھ ھ، حی رض ل د المع زر الجل رق اللی ودون أن یح
رف  ي تع د ذات یلة تبری زة بوس ون مجھ ث تك صممة بحی ة م الحدیث

م رودة:(باس د للب اخ المول طح )البخ د س ى تبری از عل ذا الجھ ل ھ ، ویعم
الحرق  د ب ا یحول دون إصابة الجل الجلد قبل تعریضھ ألشعة اللیزر مم

.والتلف
ا شعر أسود وسمیك، ووجد أن أك ي بھ ة الت ثر المناطق استجابة المنطق

.)١(ألن امتصاصھا ألشعة اللیزر یكون أكبر
ل  ي تعم سیطة الت ة الب ات التجمیلی ُوتعتبر إزالة الشعر باللیزر من العملی

.في عیادات الجلدیة
.من استخدامات جھاز اللیزر یخصص إلزالة الشعر% ٩٢وأكثر من 

ن أجھ ل م م ھائ د ك واع، ویوج ة األن شعر، مختلف ة ال زر إلزال زة اللی
ة ول الموج ي ط ف ف وة . وتختل ب والق زر المناس ار اللی ن اختی د م وال ب

.المناسبة لكل بشرة، وھذا یحتاج إلى الخبرة في التعامل معھا
صحیحة،  ة ال تخدامھا بالطریق م اس ة، إذا ت وكل أجھزة اللیزر فعالة وآمن

ب وال ار الطبی ى اختی ي ویجب الحرص عل ة ف رة الطویل ز ذو الخب مرك
ة  ة إزال ة بعملی ة المدرب وم الممرض ن أن تق ھ یمك ا بأن ال علم ذا المج ًھ

.)٢(الشعر باللیزر بفاعلیة وأمان
:التعلیمات الواجب اتباعھا قبل وبعد إزالة الشعر باللیزر

:التعلیمات الواجب اتباعھا قبل البدء بالعالج والجلسات: ًأوال
دء عدم تعرض الجلد أل-١ ل الب ابیع قب ة أس رة أربع ي فت شمس ف شعة ال

.بالجلسات
.تجنب تسمیر الجلد قبل العالج لمدة ستة أسابیع على األقل-٢
اللیزر، -٣ ا ب راد إزالتھ ي ی ة الت ي المنطق شیر ف تخدام التق دم اس ع

دة  شمع والحالوة والخیط لم اط وال ابیع ٤-٢والتوقف عن نتفھ بالملق أس
دء في ن الب ق على األقل م ك بحل زر، واالستعاضة عن ذل سات اللی جل

).موس الحالقة(الشعر فقط باستخدام الشفرة 
دء -٤ ن ب بوع م ل أس ة قب شرات الكیمیائی تخدام المق ن اس ف ع التوق

.العالج
اطق -٥ ي المن ة ف ة، خاص د الحاج عي عن در موض ریم مخ ع ك وض

.الحساسة لأللم
اللیزر، وك-٦ سة العالج ب ھ نظارات تغطیة العینین خالل جل زر ل ل لی

.مختلفة على حسب طول موجة اللیزر

مقال للدكتور خالد الغامدي، استشاري األمراض الجلدیة واللیزر وزراعة الشعر في )١(
.موقعھ على الشبكة العنكبوتیة

www.dralghami.net. على الشبكةخالد الغامدي . موقع د)٢(
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.)١(تنظیف المنطقة المراد معالجتھا باللیزر وحالقتھا قبل البدء-٧

:التعلیمات الواجب اتباعھا بعد العالج والجلسات: ًثانیا
عة -١ ن أش ي م ریم واق سة، وك د الجل د بع ة الجل ریم لتھدئ تخدام ك اس

.الشمس
.المعالجة ألشعة الشمسعدم تعریض المناطق -٢
اكن -٣ د األم ف وتبری ف لتنظی صابون الخفی اء وال تعمال الم ین اس یمك

.المعالجة
.عدم استعمال مستحضرات مھیجة للجلد بعد الجلسات-٤
أیام بعد الجلسة في المنطقة ١٠-٧ًأحیانا یظھر بعض الشعر خالل -٥

باقي الشعر المعالجة، وھذا الشعر ال یمثل نمو شعر جدید بل یعتبر 
.)٢(المعالج والذي ظھر على السطح، ویتوقع سقوطھ خالل عدة أیام




ى -١ ر عل أثیر كبی شعر دون ت ذور ال ستھدف ج زر ی ان، ألن اللی األم
ھ  ل نتف سھ، مث شعر نف ستھدف ال ي ت رى الت رق األخ س الط د، بعك الجل

الملقط أو  طحیة أو ب دبات س دث ن د یح یط، فق الوة، والخ شمع والح ال
.التھاب بصیالت الشعر

.وأشعة اللیزر تزیل الشعر دون تعریض الجلد للضرر
ّإزالة الشعر باللیزر وسیلة فعالة، وسھلة، للتخلص من الشعر، وھذه -٢

ة  د مقارن ت والجھ وفر الوق ث ت ا، حی ل ألم رعة، وأق ر س ة أكث ًالطریق
ر ائل األخ ت بالوس ي وق شعر ف ن ال تخلص م ى ال ؤي إل ة، وت ى التقلیدی

ة  سات عالجی ة إجراء جل ًقصیر نسبیا في مساحات جلدیة كبیرة في حال
.متكررة

الج -٣ ھ یع دوم أطول؛ ألن ھ ت د، فنتائج ة األم اللیزر طویل إزالة الشعر ب
رى  الطرق األخ سھ ك شعر نف ط ال یس فق صیالت ول شعر والب ذور ال ج

ل م. التقلیدیة شعر وھو یقل ون ال تح ل ا، ویف صیر رقیق ماكة الشعرفی ًن س
شعر  صبح ال ًاألسود فیصبح بنیا أو أفتح لونا، كما یوقف نمو الشعر أو ی ً

ً.النامي ناعما

مقال للدكتور خالد الغامدي في موقعھ على الشبكة العنكبوتیة )١(
www.dralghami.netمقال للدكتور كمال حسین صالح، مستشفى العمادي قطر .

Al.emadi hospital – Qatar – doha.
.المرجع السابق)٢(
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ن -٤ د م ن ال ب أشعة اللیزر صالحة لكل أنواع البشرة حتى السوداء، لك
.تقلیل قوة اللیزر للبشرة السمراء

ن أي یمكن استعمال أشعة اللیزر إلزالة-٥ ھ م الشعر غیر المرغوب ب
.وال یختص بمناطق محددة من الجسم. منطقة من الجسم

ل -٦ ن مراح ة م ي أي مرحل اللیزر ف الج ب ل الع رأة الحام ن للم یمك
.)١(الحمل، وال خوف على الجنین، وكذلك المرضع

سبب -٧ ا ال ت ي بطبیعتھ ة وھ ر متأنی عة غی ي أش زر ھ عة اللی أش
ام السرطان، واللیزر معروف  ذ ع ة ١٩٦٠من د اآلن أي حال م، وال یوج

ر  شر أي تقری م ین زر، ول سرطان واحدة محدثة بعد التعرض ألشعة اللی
.)٢(ال یسبب السرطان% ١٠٠ًطبي بھذا الشأن إذا ھو 





:ألشعة اللیزر آثار وأعراض جانبیة منھا

تأثیر اللیزر على العین، وكلما زاد طول الموجة، كلما زاد ضررھا -١
ین ى الع ذه )٣(عل أثیر ھ ن ت ین م ة الع ارات لوقای بس نظ صح بل ذا ین ، ل

.األشعة
مر؛ ألن -٢ د األس ي الجل ة ف ا، خاص د أحیان ي الجل روق ف ابة بح ًاإلص

یض،  د األب ن الجل ر م سبة أكب زر بن ة اللی تص طاق مر یم د األس الجل
ر خطورة فالح روق الناتجة من شعاع اللیزر في الجلد األسمر تكون أكث

.)٤(من الحروق في الجلد األبیض
اطق -٣ ي المن اتح ف ون الف امق أو الل ون الغ ى الل ا إل د مؤقت ر الجل ًتغی

ود  م یع ة، ث ان وقتی المعالجة، وھذه اآلثار الجانبیة تكون في غالب األحی
ابیع الجلد إلى اللون الطبیعي بعد فترة من ضعة أس ین ب الزمن تتراوح ب

.إلى شھور
ة  ة وبدق ولتقلیلھا قدر اإلمكان یرجى اتباع تعلیمات الطبیب المعالج كامل

.قبل وبعد إجراء المعالجة

لفیزیاء التعلیمي ، منتدى ا١٦٦ص: الجراحة التجمیلیة: ینظر)١(
www.hazemsakeek.com مقال للدكتور خالد الغامدي في الشبكة في موقعھ ،

www.dralghami.net مستشفى –، مقال في الشبكة للدكتور كمال حسین صالح
Al.emadi hospital. قطر–العمادي  – Qatar – doha.

www.hazemsakeep.comمنتدى الفیزیاء التعلیمي )٢(
.١٥٢ص: ، مقدمة في علوم اللیزر٢٦٠-٢٥٩ص: تقنیات اللیزر واستخداماتھ: نظری)٣(
.١٥٢ص: ، مقدمة في علوم اللیزر٢٦٢ص: تقنیات اللیزر واستخداماتھ: ینظر)٤(
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د العالج -٤ ة بع ان العالج، وحصول حك ي مك احمرار وتورم یسیر ف
.یزول عادة خالل أیام معدودة

.ھ یزول خالل أیام قلیلةتقشر خفیف في المناطق المعالجة، لكن-٥
الج-٦ اء الع سیط أثن ألم ب ساس ب از . اإلح وع جھ ى ن م عل د األل ویعتم

زودة  ي م ة فھ زة الحدیث ا األجھ ة، أم ة مؤلم زة قدیم اك أجھ زر، فھن اللی
ي  الج ف ب المع ل، وإذا رغ م محتم ون األل ا یك ادة  م د، وع از تبری بجھ

عیة  دیر موض ات تخ تخدام كریم یمكن اس ا ف ھ كلی سكنة ًإزالت ة وم مھدئ
.لأللم، تستخدم قبل عملیة اإلزالة بنصف ساعة

:حدوث مشكالت في التصبغ-٧
صبغ-أ رط الت ا : ف الج بھ زر والع عة اللی رض ألش اء التع دث أثن د یح ق

شرة  صبغ الب إلزالة الشعر الزائد تحفیز إلنتاج المیالمین المسؤول عن ت
.باللون الداكن

د: نقص التصبغ-ب ي بعض الحاالت ق زر ف تخدام أشعة اللی یحول اس
د الدون إنتاج ى فق ؤدي إل میالنین نتیجة المتصاص ضوء اللیزر، مما ی

.الصبغة وبالتالي تفتیح لون البشرة
.ًمكلف مادیا، مقارنة بالطرق األخرى-٨
شعر -٩ و ال ؤخر نم اللیزر ی ة، ف ست دائم اللیزر لی شعر ب ة ال إن إزال

ًیزیلھ نھائیا، كما أنھ ال یزیل ًخصوصا إذا تم عمل عدة جلسات، لكن ال
وبري  شعر ال ب(ال ن ) الزغ دود م دد مح د ع ده، وال یوج د یزی ل ق ب

. جلسات اللیزر للقضاء على بصیلة الشعر
ًكما أنھ إذا لم تستخدم األجھزة، بالطریقة الصحیحة فإنھ یحدث آثارا 

سلبیة، ولو من أفضل األجھزة، والسبب الُمستخدم ولیس الجھاز، 
صحیح، لذلك ال بد من الحرص على اختیار الطبیب والمركز والعكس

ذو الخبرة الطویلة في ھذا المجال لكي تقل نسبة حدوث اآلثار 
.)١(السلبیة

مقال الدكتور خالد www.hazemsakeek.com: منتدى الفیزیاء التعلیمي: ینظر)١(
web(وموقع ویب طب www.dralghami.netالغامدي على الشبكة في موقعھ 

teb (١٦٦-١٦٥ص: الجراحة التجمیلیة.
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املبحث الثاني
حكم إزالة الشعر للمرأة بالليزر

:وفیھ أربعة مطالب
.ًحكم إزالة الشعر للمرأة باللیزر إجماال: المطلب األول

.في اعتبار أشعة اللیزر مثل الكي: مطلب الثانيال
.القواعد الفقھیة المرتبطة بھذا البحث: المطلب الثالث
.ًحكم إزالة شعر المرأة باللیزر تفصیال: المطلب الرابع






ع ًتبین مما سبق أن اللیزر جھاز آمن إذا استخدم استخداما دا، م ًطبیا جی ً
ون الجسم  تخدام أو ك د سوء االس ا عن ًوجود بعض اآلثار الجانبیة أحیان

ً.حساسا
زر في المملكة. قال د ة توصیف اللی شعر :(أحمد العیسى رئیس لجن ة ال إزال

سلیمة، ونحن ننصح  ة ال م إذا عمل بالطریق ر ضارة، وھذا ُمحك َّباللیزر غی
ر الن اة كثی ر حی ل یغی ھ بالفع ھ، ألن ر ب ة غی ة القدیم م الطرق التقلیدی ساء، نع

..).الشمع، الملقط، الفتلة: ضارة لكنھا مؤلمة
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ن یجب :(وقال ًاللیزر من األشیاء المحكم طبیا أنھا آمنة، وأنھا فعالة، لك
نة  أن یستخدم بالطریقة السلیمة، وذكر أن اللیزر لھ أكثر من عشرین س

ى الحام سرطنة، حت زة الم ن األجھ یس م ا استخدامھ یستخدم ول ل یمكنھ
ال ذلك األطف ة . وك تخدم بالطریق دا إذا اس ن ج از آم اللیزر جھ ًف

.)١()الصحیحة
ة  زر وزراع ة اللی وقال الدكتور خالد الغامدي استشاري الجلدیة وجراح

:ًالشعر ذاكرا مزایا إزالة الشعر باللیزر
ى -١ ر عل أثیر كبی شعر دون ت ذور ال ستھدف ج زر ی ان، ألن اللی األم

.الجلد
یس -٢ ھ ل ى الجسم، ألن ة عل ار داخلی ھ أخط إزالة الشعر باللیزر لیس ل

و مصمم  ا رواءه، فھ ى م لدیھ القدرة على النفاذ عبر الجلد والوصول إل
اللیزر  بحیث یصل إلى بصیلة الشعر، كما یمكن للمرأة الحامل العالج ب

.)٢(...)ًفي أي مرحلة من مراحل الحمل وال خوف على الجنین إطالقا
ره  زر كغی ر اللی ًفعلى ھذا یجوز إزالة شعر المرأة باللیزر إجماال، ویعتب

ً.من المزیالت؛ لثبوت عدم ضرره طبیا

: ، موقع إسالم ویب)أحكام تجمیل الشعر والتقشیر واستخدامات اللیزر: (ندوة)١(
audio.islamweb.net.

.www.dralghami.netخالد الغامدي على الشبكة . موقع د)٢(
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زر، ال عة اللی تعمال أش ي اس ھ ف ي عن ذي ورد النھ ي ال ن الك ر م تعتب
ر حس ة بغی دخلون الجن ذین ی ا ال نھمًحدیث السبعین ألف ر م ... «:اب وذك

وون ة )١(»وال یكت د إزال زر عن عة اللی ي أش رارة ف ود الح ع وج و م ، ول
.ًالشعر ووجود رائحة الكي أحیانا عند االستخدام

ذا فأجاب ي سؤال ورد عن ھ ا العالج :(ذكر الشیخ سلیمان الماجد ف أم
ي  ن الك د م ال یع ا، ف یس ناری ھ ل ھ حرارة إال أن ًباللیزر فھو وإن كان فی

.)٢()روه كراھة تنزیھالمك
ر ؤال آخ ة س ي إجاب اء ف ي : ()٣(وج ن الك ر م اللیزر تعتب ة ب ل العملی ھ

؟)المحرم
والصالة والسالم على رسول هللا على آلھ وصحبھ، أما بعد :الحمد

ن  ة م ات الطبی ات والجراح واع العالج ي أن زر ف فال یعتبر استعمال اللی
.الكي المحرم، الختالف حقیقتھما

راض وقد سبق ن األم واع م ي أن اللیزر ف داوي ب ى جواز الت ھ عل التنبی
.كإزالة الشعر وإصالحھ، وحب الشباب، وقصر النظر، وغیر ذلك

ة –وكذلك سألت فضیلة الشیخ عبد الكریم الخضیر  ة الدائم عضو اللجن
اء  ود –لإلفت ي لوج ن الك ر م ل یعتب اللیزر ھ رأة ب عر الم ة ش ن إزال ع

ًاث رائحة الكي أحیانا عن االستخدام؟الحرارة في األشعة وانبع
.)٤()ال یعتبر من الكي:(فأجاب

ن الكي–فیما بحثت فیھ –ولم أجد  زر م ر اللی ن اعتب ھ . م إال أن تجتنب
ًالمرأة احتیاطا وورعا وتنزھا ً ً.




:)١(المشقة تجلب التیسیر: ًأوال

): أو كوى غیره، وفضل من لم یكتوباب من اكتوى-١٧) (كتاب الطب:(رواه البخاري)١(
).٥٧٠٤(ح ٤/٣٧

باب الدلیل على دخول طوائف من المسلمین -٩٤) (كتاب اإلیمان-١:(ورواه مسلم
).٢١٨(ح ١١٦ص) الجنة بغیر حساب وال عذاب

. www.salmajed.com) ١٩٣٧٠(فتوى رقم –موقع الشیخ سلیمان الماجد )٢(
. ١٢٣٥٢٩: رقم الفتوى. audio.islamweb.netموقع إسالم ویب )٣(

).الجراحة الطبیة:(تصنیف
.ھـ٢٥/٤/١٤٣٨: تمت اإلجابة في)٤(
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سیر المشقة تج ا التی ن جلبھ النص، ولك دفوع ب سیر ألن الحرج م لب التی
ًمشروط بعدم مصادمتھا نصا، فإذا صادمت نصا روعي دونھا ً.

سیر ة للتی شقة الجالب راد بالم ات : والم ا التكلیف ك عنھ ي تنف شقة الت الم
شقة  شرعیة كم ات ال ا التكلیف ك عنھ ي ال تنف شقة الت ا الم شرعیة، أم ال

ر الجھاد وألم الحدود ورج م الزناة وقتل البغاة والمفسدین والحیاة، فال أث
.)٢(لھا في جلب تیسیر وال تخفیف

الى ھ تع ا قول ھ ،)٣(چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  چ :واألصل فیھ وقول
الى شیخان، )٤(چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓچ :تع تم :(وروى ال ا بعث إنم

.)٥()میسرین ولم تبعثوا معسرین
تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرھوا إن هللا «:وقولھ 

.)٦(»علیھ
رخیص  ف والت ى التخفی ة إل ة بالنصوص والداعی والمراد بالمشقة المنفی

ة دود العادی شقة . بمقتضى القاعدة إنما ھي المشقة المتجاوزة للح ا الم أم
ام  ات والقی ادة أداء الواجب ستلزمھا ع ي ی ة الت الطبیعیة في الحدود العادی

ن بال ل ال یمك ا ب انع منھ ال م صالحة، ف اة ال ضیھا الحی ي تقت ساعي الت م
شقة ل واجب ال یعرى عن م : انفكاك التكلیفات المشروعة عنھا، ألن ك

صحة،  ال ال ي ح صیام ف صالة وال شة، وال ساب المعی كمشقة العمل واكت
داء ل األع دفع غوائ اد ل ة، والجھ ات الواجب ذل النفق ذه . وب ن ھ ل م فلك

الیف والوا سبھ التك ف بح ھ وتختل ستلزمھا طبیعت شقة ت وع م ات ن جب
ھ . درجتھا ف فی ف، ألن التخفی وھذا ال ینافي التكلیف، وال یوجب التخفی

.)٧(عندئذ إھمال وتفریط
.)١()الضرر یزال(، وقاعدة )٨(»ال ضرر وال ضرار«قاعدة : ًثانیا

، المدخل ٨٤، األشباه والنظائر البن نجیم ص٥٥األشباه والنظائر للسیوطي ص: ینظر)١(
.١٠٠١ص: الفقھي

.١٥٧شرح القواعد الفقھیة ص )٢(
.١٨٥: سورة البقرة)٣(
.٧٨: سورة الحج)٤(
باب صب الماء على البول في -٥٨) (كتاب الوضوء-٤:(رواه البخاري في صحیحھ)٥(

).٢٢٠(ح ١/٩١) المسجد
ح ١/٦٥٩) باب طالق المكره والناسي-١٦)(كتاب الطالق-١٠:(رواه ابن ماجة)٦(

إن :(بلفظ) ٤٣٥١(ح ٥/٣٠١): النذور)(كتاب المكاتب:(ورواه الدارقطني) ٢٠٤٥(
).متي عن الخطأ والنسیان وما استكرھوا علیھهللا تجاوز أل

كتاب إخباره صلى هللا علیھ وسلم عن مناقب -٦١:(ورواه ابن حبان في صحیحھ
: ، قال ابن حجر في فتح الباري)٧٢١٩(ح ١٦/٢٠٢): باب فضل األمة-١)(الصحابة

).رجالھ ثقات إال أنھ أعل بعلة غیر قادحة(، ٥/١٩١
.١٠٠١ص: ، المدخل الفقھي١٢٣-٢/١١٩: الموافقات: ینظر)٧(
ح ٤/١٠٧٨) باب القضاء في المرفق)(كتاب األقضیة-٤:(أخرجھ مالك في الموطأ)٨(

باب من بنى في حقھ ما یضر -١٧) (كتاب األحكام-١٣:(، رواه ابن ماجة)٢٧٥٨(
باب )(كتاب األقضیة(وأخرجھ الدارقطني في سننھ ) ٢٣٤٠(ح ٢/٧٨٤) بجاره
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د  ا، أي ال یجوز شرعا ألح ي دینن د ف ًأي ال فعل ضرر وال ضرار بأح
ي الجنس أن ی لوب نف ك بأس ًلحق بآخر ضررا وال ضرارا، وقد سیق ذل ً

.لیكون أبلغ في النھي والزجر
ضرر، كالقصاص  ن ال شرع م ھ ال ًوالقاعدة مقیدة إجماعا بغیر ما أذن ب
ب  ى جل دم عل د مق والحدود وسائر العقوبات والتعازیر، ألن درء المفاس

ً.لضرر أیضاالمصالح، على أنھا لم تشرع في الحقیقة إال لدفع ا
.إلحاق مفسدة بالغیر: الضرر
.مقابلة الضرر بالضرر: الضرار

ضرر  شمل ال ا، وی ھ مطلق ا، فیوجب منع ضرر نفی ًونص القاعدة ینفي ال ً
.)٢(الخاص والعام

).الضرورات تبیح المحظورات(قاعدة : ًثالثا
.)٣()الضرورة تقدر بقدرھا:(وقاعدة

ألمر فإنھ یتسع إلى غایة اندفاع إذا دعت الضرورة والمشقة إلى اتساع ا
ر  اد األم ة ع ضرورة الداعی ت ال دفعت وزال إذا ان شقة، ف الضرورة والم

.)٤(إلى ما كان علیھ قبل نزولھ
ذي  در ال وما تدعو الضرورة إلیھ من المحظورات إنما یرخص منھ بالق

سب ضرورة فح ھ ال دفع ب ھ . تن یس ل ور فل سان لمحظ طر اإلن إذا اض ف
ور ي المحظ ع ف ضرورة التوس ھ ال دفع ب ا تن در م ى ق صر عل ل یقت ب

.)٥(فقط
ن  ًوالمیزان في ذلك أن یكون ما یترتب على االمتناع أعظم محظورا م

ن صیانة ، إتیان المحظور نفس عن الھالك أعظم وأوجب م صیانة ال ف
.مال الغیر واحترام حقھ

ا صبر علیھ ن ال ًكما یباح بالضرورة محظورا أعظم ضررا م ا أن ، ً كم
دفع الخطر وال یجوز االضطرا ا ی ر إنما یبیح من المحظورات مقدار م

.ومتى زال الخطر عاد الحظر، االسترسال
شفھ  ى ك اج إل ا یحت دار م ب بمق ورة یكشف الطبی داواة الع فإذا احتیج لم

ط ب أو . فق ا للتطبی ى عورتھ ع عل وز أن یطل رأة الیج ى الم سبة إل وبالن

باب )(كتاب الصلح-٥:(ورواه البیھقي في السنن الكبرى) ٤٥٣٩(ح ٥/٤٠٧): الشفعة
، وحسنھ النووي ٤/١٩٨: وأعلھ الھیثمي في مجمع الزوائد٦/٦٩):ال ضرر وال ضرار

.٥١١ص:فیي كتاب األذكار
، ٩٤ص: ، األشباه والنظائر البن نجیم٦١-٥٩ص: األشباه والنظائر للسیوطي: ینظر)١(

.٩٨٩،٣٩٣ص: ، المدخل الفقھي٩٦
.٩٩٠ص: المدخل الفقھي: ینظر)٢(
، المدخل ٩٥-٩٤، األشباه والنظائر البن نجیم ص٦٠األشباه والنظائر للسیوطي ص)٣(

.١٠٠٤ص: الفقھي
.١٦٣شرح القواعد الفقھیة ص)٤(
.١٨٧المرجع السابق ص)٥(
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ك سن ذل رأة تح دت ام ل اذا وج د رج ى ألن، التولی نس عل الع الج اط
)١(ً.جنسھ أخف محظورا

):الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة(قاعدة : ًرابعا
ى  ب عل ا یترت ضرورة م ة، فال ن الحاج ا م ة ودافع د درج ضرورة أش ًال

.)٢(تركھا خطر، كما في اإلكراه الملجئ، وخشیة الھالك
.صعوبةما یترتب على عدم االستجابة إلیھا عسر و: الحاجة

).ًأن یكون االحتیاج شامال جمیع األمة:(والمراد بكونھا عامة
ا راد بكونھ د أو والم ل بل نھم كأھ ة م اج لطائف ون االحتی ة أن یك خاص

.كون فردیةحرفة، ولیس المراد أن ت
:معنى القاعدة

ضرورات  االت ال أن التسھیالت التشریعیة االستثنائیة ال تقتصر على ح
ات ال ل حاج ة، ب سھیالت الملجئ ب الت ضرورة توج ا دون ال ة مم جماع

.)٣ً(االستثنائیة أیضا



:وفیھ أربع مسائل

:إزالة شعر الحاجبین للمرأة، وفیھا فرعان: المسألة األولى
:إزالة شعر الحاجبین للمرأة بالطرق التقلیدیة: الفرع األول

:الحاجبین للمرأةاختلف الفقھاء في حكم إزالة شعر 
ول األول التحریم: الق ول ب ة . الق ن الحنفی اء، م ور الفقھ ول جمھ و ق وھ

.)٤(والمالكیة والشافعیة والحنابلة
صاف ي اإلن ال ف ن :()٥(ق صحیح م ى ال م عل ر ووش ص ووش رم نم یح

).المذھب
ووي ال الن راف :()٦(وق ي أط ا ف ب وم ي الحواج و ف ا ھ ي إنم والنھ

).الوجھ
:أدلة القول األول

.  ١٠٠٥-١٠٠٤ص: المدخل الفقھي: ینظر)١(
، ١٠٠ص: ، األشباه والنظائر البن نجیم٦٢ص: سیوطياألشباه والنظائر لل: ینظر)٢(

. ١٠٠٥ص:المدخل الفقھي
.  ١٠٠٥ص: المدخل الفقھي: ینظر)٣(
، ٥/٣٩٢:، تفسیر القرطبي٦/٣٧٣:، حاشیة رد المحتار٦/٤٢٦:فتح القدیر: ینظر)٤(

، ١/١٢٩:، المغني٣/٤٠١:، مغني المحتاج١/١٤١:، المجموع٢/٤٢٣:حاشیة العدوي
.١٠/٧٥:، المحلى٣/٣٥٥:، اآلداب الشرعیة١/١٢٥:اإلنصاف

.١/١٢٥:اإلنصاف)٥(
.١٤/٣٥٤:شرح النووي على صحیح مسلم)٦(
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.)١(چۇ   ۇ  ۆ  ۆچ :قولھ تعالى-١
:وجھ الداللة

.)٢(أي ألمرنھم بتغییر خلق هللا فلیغیرنھ بموجب أمري لھم
.)٣(واختلف العلماء في تفسیرھم لھذا التغییر وذكروا منھ النمص

لعن رسول «: المسألة السادسة:()٤(قال ابن العربي في تفسیر ھذه اآلیة
ستوشمة وهللا  مة والم رة الواش صة والواش صة والمتنم النام

ق هللا رات لخل سن المغی ات للح ستوشرة والمتفلج صة ..... »والم والنام
و .... ھي ناتفة الشعر تتحسن بھ وھذا كلھ تبدیل للخلقة وتغییر للھیئة وھ

).حرام
ر سیر التغیی ي تف ھ االختالف ف د حكایت انع :()٥(وقال الشوكاني بع وال م

ًمور حمال شمولیا أو بدلیامن حمل اآلیة على جمیع ھذه األ ً ً.(
:اعتراض

ھ،  ا عن را منھی ًأن النمص ال یعتبر من تغییر خلق هللا، ألن لیس كل تغیی ً
.)٦(كما في خصال الفطرة من الختان وقص األظفار والشعر وغیرھا

.١١٩: سورة النساء)١(
.١/٨١٨: فتح القدیر)٢(
.١/٨١٨:، فتح القدیر١/٤١٥:، تفسیر القرآن العظیم١/٦٣٠:أحكام القرآن البن العربي)٣(
.٦٣١-١/٦٣٠: يأحكام القرآن البن العرب)٤(
.١/٨١٩: فتح القدیر)٥(
.٢/٤٢٤:، حاشیة العدوي٢/٣٤٢:الفواكھ الدواني: ینظر)٦(
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:یجاب عنھ
ال  نیتھا ق ى س دلیل عل رة دل ال صال الفط ي خ ر ف ذا التغیی أن ھ

:»ان وا: الفطرة خمس ار الخت یم األظف شارب وتقل تحداد وقص ال الس
.)١(»ونتف األباط

.أما التغییر بالنمص دل الدلیل على تحریمھ
لعن هللا الواشمات «:قال–رضي هللا عنھ –عن عبد هللا بن مسعود -٢

للحسن )٤(والمتفلجات)٣(والنامصات والمتنمصات)٢(والمستوشمات
.)٥(»المغیرات خلق هللا

:وجھ الداللة
ي أن ھ ة، ألن النب صال محرم ن ذه الخ وز لع ا، وال یج ن فاعلھ لع

.)٧(بل عدھا بعض العلماء من عالمات الكبیرة. )٦(فاعل المباح
ینھى عن كان نبي هللا : قالت–رضي هللا عنھا –حدیث عائشة -٣

.)٨(الواشمة والواصلة والمتواصلة والنامصة والمتنمصة
:وجھ الداللة

ي دیث النھ ذا الح ي ھ م ف ا ل ریم م ضي التح ي یقت نمص، والنھ ن ال ع
.)٩(یصرفھ صارف

.)١٠(القول بالكراھة، وھو قول ابن عقیل من الحنابلة: القول الثاني
، ورواه )٥٨٩١(ح ٤/٧٢):باب تقلیم األظفار-٦٤)(كتاب اللباس-٧٧:(رواه البخاري)١(

).٢٥٧(ح ١٢٨ص) باب خصال الفطرة-١٦)(كتاب الطھارة-٢(مسلم بنحوه 
ُالوشم أن یغرز الجلد بإبرة ثم یحشى بكحل أو نیل فیزرق : ماتالواشمات والمستوش)٢( ُ

.الواشمة الفاعلة لذلك والمستوشمة التي یفعل بھا ذلك. أثره أو یخضر
.٥/١٨٩:النھایة في غریب الحدیث واألثر: انظر

التي تأمر : النامصة التي تنتف الشعر من وجھھا، والمتنمصة: النامصات والمتنمصات)٣(
.بھا ذلكمن یفعل 

.٥/١١٩:النھایة في غریب الحدیث واألثر
َالفلج بالتحریك: المتفلجات)٤( أي : ُفرجة ما بین الثنایا والرباعیات والمتفلجات للحسن: َ

.النساء الآلتي یفعلن ذلك بأسنانھن رغبة في التحسین
.٣/٤٦٨:النھایة في غریب الحدیث واألثر: ینظر

، ورواه )٥٩٣٩(ح ٤/٧٩) باب المتنمصات-٨٤)(للباسكتاب ا-٧٨:(رواه البخاري)٥(
باب تحریم فعل الواصلة -٣٣) (كتاب اللباس والزینة-٣٧:(مسلم واللفظ لھ

والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجات والمغیرات 
).٢١٢٥(ح ٨٨٠ص): لخلق هللا

.١/١٢٩: المغني)٦(
.١٠/٣٩٠:فتح الباري: ینظر)٧(
قال محقق المسند شعیب ) ٢٦٢٠٦(ح ٤٣/٢٧٣: رواه اإلمام أحمد في مسنده)٨(

والواشمة ، نھیھ صلى هللا علیھ وسلم عن الواصلة والمتواصلة صحیح:(األرنؤوط
والنامصة صحیح لغیره، وھذا إسناد ضعیف، والدة أبان بن صمعة لم نقف لھا على 

).ترجمة، وبقیة رجالھ ثقات رجال الصحیح
).٩٣٣٢(ح ٨/٣٣٩: وأخرجھ النسائي في الكبرى

، القواعد والفوائد ٢/٤٣٢:، العدة في أصول الفقھ٣/٨٣:شرح الكوكب المنیر)٩(
.١٩٠ص:األصولیة

.١/٨١:، كشاف القناع١/١٣٥:، الفروع١/١٢٦:اإلنصاف: ینظر)١٠(
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.)١(حیث حملوا النھي على الكراھة التنزیھیة

: أجیب عنھ

ي )٢(وفي ھذه األحادیث:(قال ابن حجر ال یحرم الوصل ف حجة لمن ق

ن الشعر والوشم والنمص على الفا ى م عل والمفعول بھ، وھي حجة عل

وى  ن أق ى التحریم م ن عل ة اللع ھ، ألن دالل ى التنزی ھ عل حمل النھي فی

.)٣()الدالالت، بل عند بعضھم أنھ من عالمات الكبیرة

ث ول الثال الجواز: الق ول ب ة. الق د المالكی د عن و المعتم ن )٤(ھ ول اب وق

.)٥(الجوزي من الحنابلة

:دلیلھم

شة رضي هللا ما ورد عن أبي إ ى عائ ت عل ا دخل ھ أنھ سحاق عن امرأت

ت ال فقال ا الجم ابة یعجبھ ا :(عنھا وكانت ش ا لزوجھ رأة تحف جبینھ الم

.)٦()أمیطي عنك األذى ما استطعت: فقالت

:أجیب عنھ

.أن ھذا الحدیث ضعیف

سعود -٢ ن م دیث اب ي ح اء ف ا ج ھ –م ي هللا عن ن هللا –رض ال لع ق

ات للحسن الواشمات والمستوشمات وا لنامصات والمتنمصات والمتفلج

ا أم  ال لھ د یق ي أس ن بن رأة م ك ام غ ذل ال فبل ق هللا ق رات خل المغی

.٣٧٩ص: عجم الفقھاءم. وھي تقابل السنة، ما كانت إلى الحل أقرب: الكراھة التنزیھة(١)
.األحادیث الواردة في أدلة القول األول)٢(
.١٠/٣٩٠:فتح الباري)٣(
.٢/٤٢٣:، حاشیة العدوي٢/٣٤٢:الفواكھ الدوالي: ینظر)٤(
.٣٤٢ص:أحكام النساء)٥(
وذكره ابن حجر في فتح ) ٥١٠٤(ح ٣/١٤٦: أخرجھ عبد الرزاق في مصنفھ)٦(

، والحدیث في ٧٧:في غایة المرام. وضعفھ األلباني. وسكت عنھ١٠/٣٩١:الباري
.٢/٤٢٣:، حاشیة العدوي٢/٣٤٢:الفواكھ الدواني

.٧٧غایة المرام ص: ینظر
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ك )١(یعقوب ك أن ي عن ا حدیث یبلغن ت م ھ فقال رآن فأتت وكانت تقرأ الق

سن  ات للح صات والمتفلج ستوشمات والمتنم مات والم ت الواش لعن

ن رسول هللا وما لي ال أ:(فقال عبدهللا. المغیرات خلق هللا لعن من لع

ا :(فقالت المرأة) وھو في كتاب هللا لقد قرأت ما بین لوحي المصحف فم

ھ:(فقال) وجدتھ د وجدتی ھ لق ال هللا عز وجل) لئن كنت قرأتی ڻ  ڻ  چ :ق

رأة، )٢(چٹ  ٹ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ت الم ى :(فقال ذا عل ن ھ یئا م إني أرى ش ًف

م قال ف) اذھبي فانظري:(قال) امرأتك اآلن د هللا فل رأة عب ى ام دخلت عل

یئا:(ًتر شیئا فجاءت إلیھ فقالت ت ش ال) ًما رأی م :(فق ذلك ل ان ك و ك ا ل أم

.)٤())٣(نجامعھا

ھ ھچۀ    ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ   چ :فقول صود ب اد : المق ان العب ھ إذا ك أن

، وقد نھاھم عن األشیاء المذكورة مأمورین بانتھاء ما نھاھم الرسول 

دیث وغ ذا الح ي ھ ھ ف ع منھیات أن جمی ره، فك ي ی ذكورا ف ا م ًمنھی ً

.)٥(القرآن

سعود  ن م ار اب ھ –وإنك ي هللا عن ى –رض دل عل ھ ی ل امرأت ھ فع كون

.عظم حكم النمص والتشدید فیھ

.)٦(ًیحمل النھي على التدلیس أو إذا كان شعارا للفاجرات-٢

أم یعقوب المذكورة في الحدیث ال یعرف اسمھا وھي من بني أسد بن خزیمة ولم أقف لھا )١(
. ١٠/٣٨٦:قالھ ابن حجر في الفتح. على ترجمة

.٧:سورة الحشر)٢(
لم نصاحبھا ولم نجتمع نحن وھي بل كنا نطلقھا : (قال جماھیر العلماء معناه: لم نجامعھا)٣(

).ونفارقھا
.١٠/٣٥٤:شرح النووي على صحیح مسلم

.٣٩سبق تخریجھ ص)٤(
.١١/١٥١:عون المعبود)٥(
.١/٨١:، كشاف القناع١/١٣٥:، الفروع١/١٢٦:اإلنصاف: ینظر)٦(
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ا والمف المتوفى عنھ ة ك تعمال الزین ن اس ة م رأة المنھی ى الم ود أو عل ق

.)١(زوجھا

:ُأجیب

ى . أن النھي في الحدیث عام ولم یخصص اج إل وم یحت وتخصیص العم

.دلیل

ً:القول بالجواز مقیدا: القول الرابع

و  ضرورة وھ ًفیجوز النمص إذا كان تزینا للزوج ال لألجانب وما كان ل

شافعیة)٢(مذھب الحنفیة ، أو إذا )٣(، وإذا أذن فیھ الزوج وھو مذھب ال

.)٤(الزوج وھو وجھ عند الحنابلةطلب منھا

:أدلتھم

.)٥(یجوز للزوج ألن الزینة للنساء مطلوبة للتحسین

ا  د أذن لھ ھ وق ا ل ي تزینھ ا ف ھ غرض زوج، ألن ل ھ ال وز إذا أذن فی ًویج

.)٦(فیھ

.)٧(وما ال ضرورة فیھ ال یجوز لما في نتفھ من اإلیذاء

:یجاب

سعود-١ ن م دیث اب وم ح ي هللا عن–)٨(عم ل -ھ رض رد دلی م ی ، ول

.بالتخصیص

.٢/٤٢٣:، حاشیة العدوي٢/٣٤٢:كھ الدوانيالفوا: ینظر)١(
.٦/٣٧٣:حاشیة رد المحتار: ینظر)٢(
.١/١٩١:مغني المحتاج: ینظر)٣(
.١/٨١:، كشاف القناع١٣٥:، الفروع١/١٢٦:اإلنصاف: ینظر)٤(
.٦/٣٧٣:حاشیة رد المحتار)٥(
.١/١٩١:مغني المحتاج)٦(
.٦/٣٧٣:حاشیة رد المحتار)٧(
.٤١حدیث ص ینظر ال)٨(
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نمص عن –رضي هللا عنھ –أن في تمام حدیث ابن مسعود -٢ نفي ال

.امرأتھ والتشدید في ذلك، مما یدل على عموم التحریم

ذا -٣ أن النمص إذا كان لضرورة كالعالج أو إیذاء العین أو التشویھ فھ

).المغیرات للحسن(مستثنى من النص لقولھ في الحدیث 

:جیحالتر

ر  ذي یظھ م –ال اجبین –وهللا أعل ص الح ریم نم ول بتح ان الق رجح

.لعموم األحادیث الدالة على تحریم النمص والوعید الشدید في ذلك

ن :()١(قال الخطابي ا م ا فیھ یاء لم ذه األش إنما ورد الوعید الشدید في ھ

ى استجازة  یلة إل ان وس ا لك ي شيء منھ و رخص ف داع، ول الغش والخ

ارة غیرھا من أ ك اإلش ى ذل ة، وإل ر الخلق امن تغیی ا فیھ نواع الغش، ولم

).وهللا أعلم»المغیرات خلق هللا«:في حدیث ابن مسعود وبقولھ

و داود عن  ھ أب ا أخرج ان لعالج لم اجبین إذا ك ویجوز  إزالة شعر الح

ال اس ق ن عب صة :(اب صة والمتنم ستوصلة والنام لة والم ت الواص لعن

.)٢()ر داءوالواشمة والمستوشمة من غی

سابقة سمعت :(ولما ورد ي إحدى روایات ابن مسعود في آخر القصة ال

ن ^ رسول هللا  ینھى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إال م

.)٣()أذى

.١٠/٣٩٣:فتح الباري)١(
قال ). ٤١٧٠(ح ٤/٢٥٧): باب في صلة الشعر-٥)(كتاب الترجل-٢٧(رواه أبو داود )٢(

وقا ابن القیم في عون ) سنده حسن(١٠/٣٨٩:ابن حجر في فتح الباري
).الحدیث سكت عنھ المنذري:(١١/١٥٢:المعبود

كتاب -٤٩:(ائي في السنن الصغرى بنحوه، والنس٧/٥٨:رواه اإلمام أحمد في مسنده)٣(
لعن رسول هللا صلى هللا :(بلفظ) ٥١٠٤(ح ٧٧٣ص) باب الموتشمات-٢٥)(الزینة

).علیھ وسلم آكل الربا وموكلھ وشاھده وكاتبھ والواشمة والموتشمة إال من داء
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ار ل األوط ي نی شوكاني ف ال ال ھ :()١(ق ن داء«قول ریم »م أن التح

ة فإ داء وعل صد التحسین ال ل ان لق ا إذا ك و فیم ا ھ ذكور إنم یس الم ھ ل ن

ھ اھر قول رم، وظ ق هللا«:بمح رات خل ر شيء »المغی ھ ال یجوز تغیی أن

).من الخلقة عن الصفة التي ھي علیھا

).لو كان بھا علة فاحتاجت إلى أحدھا جاز:()٢(وقال ابن القیم

ھ  ك لقول شویھ، وذل ^ أو كان إزالة شعر الحاجبین من أجل اإلیذاء أو الت

ة »لحسنالمتفلجات ل«:في حدیث ابن مسعود اب إزال وھذا التغییر من ب

.ًالضرر ال لطلبا للحسن

ن ) المغیرات خلق هللا:()٣(قال ابن حجر في فتح الباري ة لم صفة الزم

نمص م وال صنع الوش جی ال. والفل سن:(وق ات للح ھ أن ) المتفلج م من ُیفھ

داواة  ك لم ى ذل ت إل و احتاج سن فل ل الح ك ألج ت ذل ن فعل ة م المذموم

.جاز

سلموقال النووي  ات للحسن :()٤(في شرح صحیح م ھ المتفلج ا قول وأم

ول  و المفع ى أن الحرام ھ ارة إل ًفمعناه یفعلن ذلك طلبا للحسن، وفیھ إش

ال  سن ونحوه ف ي ال ب ف ھ لعالج أو عی لطلب الحسن أما لو احتاجت إلی

).بأس

:جاء في إجابة اللجنة الدائمة للبحوث عن حكم النمص

، وقواه محقق مسند )٥١٠٤(ح ٧٧٣ص:وصححھ األلباني في تعلیقھ على السنن
.٧/٥٨:اإلمام أحمد

.٦/١٩٢:نیل األوطار)١(
.١١/١٥٢:عون المعبود)٢(
.١٠/٣٨٠:فتح الباري)٣(
.١٤/٣٥٤:شرح النووي على صحیح مسلم)٤(
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ة شعر الحواجب( و إزال والنمص ھ رأس : ، والوصل ھ وصل شعر ال

ا أو كالھما كبیرة من كبائر الذنوب لعن النبي . بشعر آخر ن فعلتھم م

.)١()فعلت واحد منھا

:وفي إجابة أخرى

ذا ( ف وال حف؛ ألن ھ ال یجوز أخذ شيء من الحواجب ال بقص وال نت

.)٢()من فعلتھ، فھو من الكبائرمن النمص الذي لعن النبي 

و أمرھ- ى ل ة وحت ة الدائم ات اللجن ي إجاب اء ف ا ج ذلك، وم ا ب ا زوجھ

:للبحوث عن ذلك

ي ( ن النب ذي لع نمص ال ال تجوز إزالة شعر الحاجب، ألن ھذا ھو ال

و  شیطان، ول ل ال ن عم و م ذي ھ ق هللا ال ر خل ن تغیی و م ھ، وھ ن فعل َم

صیة  ي مع وق ف ة لمخل ھ، وال طاع ا ال تطیع ا فإنھ ھ زوجھ ا ب أمرھ

.)٣()اعة في المعروف، كما قال ذلك النبي الخالق، وإنما الط

اجبین ف : (وجاء في فتاوى الشیخ ابن عثیمین حول إزالة شعر الح تخفی

ائر،  ن الكب رة م ل كبی و حرام ب ف فھ ق النت شعر الحاجب إذا كان بطری

ول هللا  ن رس ذي لع نمص ال ن ال ھ م را ... ألن شعر كثی ان ال ًإال إذا ك

لعین فیؤثر على النظر فال بأس بإزالة على الحواجب، بحیث ینزل إلى ا

.)٤()ما یؤذي منھ

:إزالة شعر الحاجبین للمرأة باللیزر: الفرع الثاني

.١٧/١٣١:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء)١(
.١٧/١٣٢:المرجع السابق)٢(
.١٧/١٣٣:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء)٣(
.١١/١٣٣:تاوى الشیخ بن عثیمینمجموع ف)٤(
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نمص  ن ال ذا م اجبین، وأن ھ ة شعر الح دم جواز إزال ا سبق ع تبین مم

ث  و أشد حی ل ھ اللیزر، ب ًالمنھي عنھ شرعا، فكذلك ال یجوز إزالتھما ب

شعر  ود ال اجبین یع عر الح ف ش ا أن نت زمن، أم ن ال رة م د فت ا بع فیھم

د یرجع  سات، وق دة جل د ع ًاإلزالة باللیزر فتزیل الشعر تماما خاصة بع

.ًالشعر بعد فترة طویلة من الزمن أحیانا، فھو أشد من باقي المزیالت

ًویسبب ضررا على العین فتقریب اللیزر من العین ضار جدا، والقاعدة  ً

سبب )١()الضرر یزال) (ال ضرر وال ضرار:(الشرعیة في ذلك فما ی

ً.الضرر منھي عنھ شرعا

اللیزر . قال د د والعالج ب أحمد العیسى استشاري أمراض وجراحة الجل

ین وضرره ن الع ا، : (ًمحذرا من تقریب اللیزر م ذیرا مھم ا أحذر تح ًأن ً

ة  ي عشرة حال اء عرض اثنت د األطب ا فأح أنا كنت في مؤتمر في أمریك

شعر عین مصابة بشبھ عمى، وال ة ال ن إزال سبب اقتراب جھاز اللیزر م

ون  ا –الذي حول العینین، فاآلن في أمریكا یمنعون ویحرم یس تحریم ًل

رعیا  ا –ًش ون طبی ن یحرم ة –ًولك ین، وخاص ول الع زر ح ع اللی وض

و  على الحواجب؛ ألن ھذا الجھاز اآلن اكتشفوا أنھ یدخل داخل العین ول

صیحة ین، فن ؤذي الع ارج العظم وی ةمن خ ن : عام زر م رب اللی ال یقت

.)٢()محیط العین

ة  لكن لو احتاجت المرأة إلزالة شعر الحاجبین لعالج، أو احتاجت إلزال

ول  ة لق سب الحاج ھ ح ائز إزالت ذا ج شویھ فھ دیثت ي الح ... «:ف

.٩٦، ٩٤، األشباه والنظائر البن نجیم ص٥٩،٦١ص:اه والنظائر للسیوطياألشب: ینظر)١(
موقع إسالم ویب ) أحكام تجمیل الشعر والتشقیر واستخدامات اللیزر(ندوة )٢(

audio.islamweb.net.
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ا –وقولھ في حدیث ابن مسعود )١(»المغیرات للحسن رضي هللا عنھم

ن داء... «:- التغییر الم)٢(»إال م ن إذا ف زین لك ل والت ھ للتجم ي عن نھ

ھ ارج عن و خ شویھ فھ ة ت الج أو إزال ان لع دة . ك ى القاع ي عل و مبن وھ

.)٣()الضرر یزال(و) الضرورات تبیح المحظورات(الفقھیة 

ى  ي عل ك مبن ة، وذل ضرورة والحاج سب ال ك ح ي ذل در ف ویق

درھا:(قاعدة ضرورة(و)٤()الضرورة تقدر بق ة ال زل منزل ة تن )الحاج

)٥(.

اع،  سنة واإلجم اب وال ن الكت ة م رم باألدل ب مح عر الحواج ة ش فإزال

ً.ولثبوت ضرره طبیا

:إزالة شعر الوجھ للمرأة، وفیھا فرعان: المسألة الثانیة

:إزالة شعر الوجھ للمرأة بالطرق التقلیدیة: الفرع األول

:اختلف العلماء في ھذه المسألة

.یشمل جمیع الوجھھل النمص خاص بالحاجبین أو : سبب الخالف

ة. أن النمص إزالة شعر الوجھ: القول األول ل اللغ ره أھ )٦(وھو ما ذك

دیث راح الح ض ش ة)٧(وبع د الحنفی ول عن د )٨(وق ول عن ، وق

.٣٩سبق تخریجھ ص)١(
.٤٣سبق تخریجھ ص)٢(
.٦٠ص: شباه والنظائر للسیوطيینظر األ)٣(
.٦٠ص: ینظر األشباه والنظائر للسیوطي)٤(
.١٠٠ص: ینظر األشباه والنظائر البن نجیم)٥(
.١٤/٢٩٣) نمص(مادة :، لسان العرب٢/٢١٢) نمص(تھذیب اللغة مادة : ینظر)٦(
، عون ١٠/٣٩٠:، فتح الباري١٤/٣٥٣:شرح النووي على صحیح مسلم: ینظر)٧(

.٦/١٩٢:، نیل األوطار٨/٥٥:، تحفة األحوذي١١/١٥٠:ودالمعب
.٦/٣٧٣:حاشیة رد المحتار)٨(
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شافعیة)١(المالكیة أخري ال ة)٢(، وقول مت ذھب الحنابل ول )٣(، وم ، وق

.)٤(ابن حزم

ة ذیب اللغ ن الوج: قال في تھ شعر م ف ال ي تنت رأة ... ھالنامصة الت وام

ذه : نمصاء تتنمص ًأي تأمر نامصة فتنمص شعر وجھھا نمصا، أي تأخ

.)٥(عنھا بخیط

دیث ب الح ي غری ة ف ي النھای ال ف ن ال:(ق شعر م ف ال ي تنت صة الت نام

.)٦(.).وجھھا

.)٧()النامصة التي تنتف الشعر من الوجھ:(وفي غریب الحدیث

صا:(وقال النووي في شرح مسلم ا النامصة بال ي وأم ي الت ة فھ د المھمل

.)٨()تزیل الشعر من الوجھ

اري تح الب ي ف اش:(وقال ابن حجر ف ھ بالمنق ة شعر الوج اص إزال )النم

)٩(.

.یعبر بإزالة الشعر وھو عام للحاجبین والوجھ)١٠(وبعض أھل اللغة

ت  ى وإن نبت ھ حت وشدد بعض العلماء في إزالة شعر الوجھ وحرم إزالت

.)١١(نھ من تغییر خلق هللاللمرأة لحیة أو شارب، أل

.١٣/٣١٤:، الذخیرة٣٩٣-٥/٣٩٢:تفسیر القرطبي)١(
.٣/٤٠١:مغني المحتاج)٢(
، غایة ١/٨١:، كشاف القناع١/١٣٥:، الفروع١/١٢٦:، اإلنصاف١/١٢٩:المغني: ینظر)٣(

.١/٨٩:ات، شرح منتھى اإلراد١/٢٣:المنتھى
.٢/٢١٨، ١٠/٧٥:المحلى)٤(
.١٢/٢١٢:تھذیب اللغة)٥(
.٥/١١٩: النھایة في غریب الحدیث)٦(
.٣/٢١٥:غریب الحدیث البن سالم)٧(
.١٤/٣٥٣: شرح النووي على  صحیح مسلم)٨(
.١٠/٣٩٠: فتح الباري)٩(
.٣/١٠٦:حاح، الص٥/٤٨١:، معجم مقاییس اللغة٢/٣١٨:القاموس المحیط: ینظر)١٠(
، ٣٥٤-١٤/٣٥٣:، شرح النووي على صحیح مسلم٥/٣٩٣:تفسیر القرطبي: ینظر)١١(

.١٠/٧٥:المحلى
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نمص:(قال األلباني في غایة المرام )كل من نتف الحاجب والوجھ ھو ال

:دلیلھم.)١(

سعود  ن م دیث اب ھ –ح ي هللا عن ال–رض مات «:ق ن هللا الواش لع
رات  ات للحسن المغی والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلج

.)٢(»لخلق هللا
ھ النھي عن  ا یقتضي تحریم وھذا الحدیث فی ھ مم ن فاعل نمص، ولع ال

.)٣(إزالة الشعر من الوجھ
اني ول الث ط: الق اجبین فق عر الح ة ش نمص إزال ذھب . أن ال و م وھ

ة ة)٤(الحنفی شافعیة)٥(، والمالكی ة )٦(، وال ھ اللجن ت ب ا أفت و م ، وھ
.)٧(الدائمة للبحوث واإلفتاء

:دلیلھم
ائر ا ھ س دخل فی ل . لوجھأن النمص خاص بالحاجبین، وال ی ھ یحم وعلی

.-رضي هللا عنھ –اللعن في حدیث ابن مسعود 
سنن ي ال ھ:()٨(قال أبو داود ف ى ترق نقش الحاجب حت ي ت ) النامصة الت

.فالنماص یختص بإزالة شعر الحاجبین لترتقیتھما أو تسویتھما
: أجیب

ن الوجھ شعر م ف ال نمص نت ي . ورد في كتب اللغة أن ال والنامصة الت
)٩(.من الوجھتنتف الشعر 

:الترجیح
ة شعر –وهللا أعلم –الذي یظھر  دم إزال بالصواب أن األولى للمرأة ع

راح  ة وش ل اللغ د أھ نمص عن ى ال ي معن ل ف تالف الحاص ھ لالخ الوج
.الحدیث والفقھاء
: ویستثنى من ذلك

ة - ال كخروج لحی شبھ بالرج ع الت المرأة، أو لمن إذا كان إلزالة تشویھ ب
)١(حیث ذكر بعض الفقھاء استحباب إزالتھاوشارب لھا، 

.٧٨ص: غایة المرام)١(
.٣٩سبق تخریجھ ص)٢(
، فتح ١٤/٣٥٣:، شرح النووي على صحیح مسلم١/٨١:كشاف القناع: ینظر)٣(

.١٠/٣٩٠:الباري
.٨/٢٣٣، ٦/٨٨:رائق، البحر ال٦/٤٢٦:فتح القدیر: ینظر)٤(
، ٢/٤٢٣:، حاشیة العدوي٢٦/٣٤٢:، الفواكھ الدواني٥/٣٩٢:تفسیر القرطبي: ینظر)٥(

.٢/٣٧٩:شرح زروق
.١/١٤١:المجموع: ینظر)٦(
.٥/١٩٤:فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء)٧(
.٨/٥٥:تحفة األحوذي: ینظر)٨(

.١٤/٢٩٣) نمص(مادة :العرب، لسان ٢/٢١٢) نمص(تھذیب اللغة مادة : ینظر
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.)٢(وقال بعضھم بالوجوب
ة ساء مطلوب ة للن ة . )٣(وحتى ال ینفر منھا زوجھا وألن الزین ھ مثل وألن

.)٤(بالنسبة للمرأة
اس - ن عب دیث اب ي ح اء ف ا ج الج لم اب الع ن ب ة م ت اإلزال أو كان

ال صة وا«:ق صة والمتنم ستوصلة والنام لة والم ت الواص مة لعن لواش
والمستوشمة من غیر 

.)٦()إال من أذى:(.... وفي روایة البن مسعود)٥(»داء
عر  ة ش م إزال ن حك وث ع ة للبح ة الدائم ة اللجن ي إجاب ك ف اء ذل ا ج كم

اجبین عر الح ة ش نمص إزال ى أن ال نص عل ع ال شارب م ھ وال ال :(الوج
زا... تجوز إزالة شعر الحاجب ألن ھذا ھو النمص ل وشعر الوجھ ال ی

أس  ال ب ة ف ارب أو لحی رأة ش ت للم و نب ا ل شوھا، كم ان م ًإال إذا ك
.)٧()بإزالتھما

ر : وقال الشیخ ابن عثیمین في إزالة شعر الوجھ اكن غی ي أم ت ف إذا نب
ث :(.... معتادة كالشارب والخدین أما ما كان من الشعر غیر المعتاد حی

ى بینبت في أماكن لم تجر العادة بھا كأن یكون للمرأة شار أو ینبت عل
رأة شوه للم و م )خدھا شعر، فھذا ال بأس بإزالتھ، ألنھ خالف المعتاد وھ

)٨(.
:إزالة شعر وجھ المرأة باللیزر: الفرع الثاني

اللیزر،  رأة ب یتبین مما سبق ترجیحھ أن األولى عدم إزالة شعر وجھ الم
اد  ر المعت شعر غی ن ال شوھھ م ا ی رأة م ھ الم ي وج رج ف ان خ إال إذا ك

ھ . الشارب واللحیة وما شابھھك ب علی فھذا یجوز إزالتھ باللیزر لما یترت
.)٩()الضرر یزال(من الضرر النفسي للمرأة و

:إزالة شعر اإلبط والعانة، وفیھا فرعان: المسألة الثالثة
:إزالة شعر اإلبط والعانة بالطرق التقلیدیة: الفرع األول

، شرح النووي على صحیح ١/٣٧٨:، المجموع٦/٣٧٣:حاشیة رد المحتار: ینظر)١(
.١/١٩١:، مغني المحتاج١٠/٣٥٤:مسلم

.٢/٤٢٣:، حاشیة العدوي٢/٣٤٢:الفواكھ الدواني: ینظر)٢(
.٦/٣٧٣: حاشیة رد المحتار)٣(
.١/٣٧٨:المجموع)٤(
.٤٣سبق تخریجھ ص)٥(
.٤٤سبق تخریجھ ص)٦(
.١٧/١٣٣: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث)٧(
.٥٣٧-٢/٥٣٦:فتاوى المرأة المسلمة)٨(
.٩٦ص : ، األشباه والنظائر البن نجیم٦١ص : األشباه والنظائر للسیوطي: ینظر)٩(
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ط وحل ف اإلب شروعیة نت ى م ن سنن أجمع العلماء عل ھ م ة، وأن ق العان
.)١(الفطرة

ر د الب ن عب ال اب ف :(ق ار، ونت ص األظف ي ق اء ف ین العلم الف ب وال خ
ك  ل ذل ان، أن ك ي االختت ف، وال ف ھ النت عب علی ن ص ھ لم ط وحلق اإلب

.)٢()عندھم سنة مسنونة، مجتمع علیھا، مندوب إلیھا
:دلیل استحباب نتف اإلبط وحلق العانة

رة  ي ھری دیث أب ي–ح ھ رض ي –هللا عن ن النب رة «:-–ع الفط
س تحداد: خم ان واالس ف )٣(الخت ار ونت یم األظف شارب وتقل ص ال وق
.)٤(»اآلباط

المراد بالفطرة في حدیث الباب أن ھذه األشیاء إذا فعلت :(قال ابن حجر
اتصف فاعلھا بالفطرة التي فطر هللا العباد علیھا وحثھم علیھا واستحبھا 

.مل الصفات وأشرفھا صورةلھم لیكونوا على أك
ي  ا ورد ف وع م ى مجم اب إل دیث الب ي ح ضاوي ف ي البی د رد القاض وق

سنة: معناھا وھو دین وال ة . االختراع والجبلة وال سنة القدیم ال ھي ال فق
ي فطروا  ر جبل ا أم شرائع، وكأنھ ا ال التي اختارھا األنبیاء واتفقت علیھ

.)٥()علیھا
ة  ة اإلزال ة(والسنة كما ورد في طریق ق العان ط وحل ف اإلب األولى ) نت ف

ھ  ط فإن ف، بخالف اإلب ا، ویجوز النت ق اتباع ة الحل ًفي إزالة شعر العان
ط  ن اإلب شعر م ة، وال ھ األبخرة بخالف العان بس تحت بالعكس؛ ألنھ تحت

وى  الحلق یق ضعف وب النتف ی عین . ب ن الموض ل م ي ك م ف اء الحك فج
.بالمناسب

، والنووي في شرح ٢١/٦٨:، التمھید٢٦/٢٤٢:نقل اإلجماع ابن عبد البر في االستذكار)١(
، والشوكاني في نیل ٤/٥٢٩:، المناوي في فیض القدیر٣/١٤٩:حیح مسلمص

.١/١٠٩:األوطار
، ٣/٣٤: ، فتح القدیر٦/٤٠٦:، حاشیة رد المحتار٢/١٩٣:بدائع الصنائع: وینظر

، ١/٣٥٥:، المجموع٢/٣٦٩:، شرح زروق٢/٣٣٣:، الفواكھ الدواني٤/٧٤:المبسوط
، ١١٨-١/١١٧:، المغني٣/٤٠١: ، مغني المحتاج٦/٣٨٥:روضة الطالبین

، وذكر ابن حجر أن القاضي أبا بكر بن العربي ١/٧٦:، كشاف القناع١/١٣٠:الفروع
.أغرب فقال بوجوبھما

أن المقصود منھا طلب تحسین الخلق، وھي النظافة، ال تحتاج إلى ورود أمر : وتعقب
.فمجرد الندب إلیھا كاف. إیجاب للشارع فیھا اكتفاء بدواعي األنفس

.١٠/٣٥٢:فتح الباري: رینظ
.٢٦/٢٤٢:االستذكار)٢(
ًحلق العانة، سمي استحدادا الستعمال الحدیث وھي الموس، شرح النووي : االستحداد)٣(

.٣/١٤٨:على صحیح مسلم
.٣٨سبق تخریجھ ص)٤(
.١٠/٣٥٢:فتح الباري: ینظر)٥(
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ًعن طروق النساء لیال حتى تمتشط وقد جاء في الحدیث الصحیح النھي 
.)٤) (٣(المغیبة)٢(وتستحد)١(الشعثة

ة ة لإلزال أي طریق عرھما ب ة ش وز إزال ذا فتج ع ھ ن . )٥(وم ال اب ق
.)٦()لكن یتأدى أصل السنة باإلزالة بأي مزیل:(حجر

ن :(وقال النووي ف لم ھ النت ضل فی وأما نتف اإلبط فسنة باالتفاق، واألف
.)٧()ًضا بالحلق وبالنورةقوي علیھ ویحصل أی
:إزالة شعر العانة واإلبط للمرأة باللیزر: الفرع الثاني

، )األبطین–العانة (یجوز  إزالة شعر المرأة باللیزر فیما یشرع إزالتھ 
الى ال تع ورة ق شفا للع ھ ك ون فی شرط أال یك ک  ک    گ  گ  گ  گ  چ :ًب

.)٨(چڳ  
ال ال )٩(چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  چ :وق ق
:» ورة ى ع رأة إل ل، وال الم ورة الرج ى ع ل إل ر الرج ال ینظ

.)١٠(»..المرأة
ال ده ق ن ج ھ ع ن أبی یم ع ن حك ز ب دیث بھ ت:(وح ول هللا: قل ا رس ! ی

ال ك أو «:عوراتنا ما نأتي منھا وما نذر؟ ق ن زوجت ك إال م ظ عورت احف
ك ت یمین ا ملك ال»م ت: ق ول هللا : قل ا رس ي ی ضھم ف وم بع ان الق إذا ك

ال ا«:بعض؟ ق ال یرینھ د ف ا أح ال»إن استطعت أن ال یرینھ ا : ق ت ی قل
ول هللا ال: رس ا؟ ق دنا خالی ان أح ن «:ًإذا ك ھ م ستحیا من ق أن ی هللا أح

.)١١(»الناس
ووي ال الن ى :(ق رأة إل ل والم ورة الرج ى ع ل إل ر الرج ریم نظ ھ تح فی

.)١٢()عورة المرأة، وھذا ال خالف فیھ
): شعث(مادة :لسان العربالمغبر الرأس،: والشعث. ّتلبد شعره واغبر: َشِعث: الشعثة)١(

٤/٢٢٧.
.١/٣٥٣: النھایة في غریب الحدیث واألثر: ینظر. حلق العانة بالحدید: تستحد)٢(
.٣/٣٩٩:النھایة في غریب الحدیث واألثر: التي غاب زوجھا، ینظر: المغیبة)٣(
٣/٣٩٨) باب تستحد المغیبة وتمتشط الشعثة-١٢٢) (كتاب النكاح-٦٧:(رواه البخاري)٤(

ص ) باب استحباب نكاح البكر-١٦) (كتاب الرضاع-١٧(، ورواه مسلم )٥٢٤٧(ح 
).٧١٥(ح ٥٨٤

.٤/٣٤: ، فتح القدیر١/١١٧:المغني: ینظر)٥(
.١٠/٣٥٦: فتح الباري)٦(
.٣/١٤٩: شرح النووي على صحیح مسلم)٧(
.٣٠: سورة النور)٨(
.٦-٥: سورة المؤمنون)٩(
).٣٣٨(ح ) باب تحریم النظر إلى العورات-١٧)(كتاب الحیض-٣:(رواه مسلم)١٠(
ح ٤/١٩٨):باب ما جاء في التعري-٣) (ّكتاب الحمام-٢٥:(رواه أبو داود  في سننھ)١١(

، ورواه ٧١٩ص: ینظر. ، وحسنھ األلباني في تعلیقھ على سنن أبي داود)٤٠١٧(
) ٢٧٩٤(ح ٥/١١٠):ورةباب ما جاء ف حفظ الع-٣٩) (كتاب األدب-٤٤:(الترمذي

-٢٨) (كتاب النكاح-٩:(ورواه ابن ماجة في سننھ. ھذا حدیث حسن: قال أبو عیسى
).١٩٢٠(ح ١/٦١٨):باب التستر عند الجماع

.٤/٣٠: شرح النووي على صحیح مسلم)١٢(



-٣٢٦٢-

ة وم ة الذاتی ع كثرة المراكز التجمیلیة في الوقت الحاضر، أتیحت الخدم
.ًوذلك إلزالة الشعر ذاتیا، بدون إطالع على العورات

وت وسھل شرائھا،  ي البی وكذلك انتشرت أجھزة إزالة الشعر باللیزر ف
.فاأللیق بالمرأة المسلمة استعمالھا في بیتھا فھو األستر واألحفظ لھا

ى ا ع أن األول نص م ي ال واردة ف ك ال ي ذل سنة ف اع ال ة (تب ق للعان الح
).والنتف لإلبط
:إزالة شعر باقي الجسم للمرأة، وفیھا فرعان: المسألة الثالثة

:إزالة شعر باقي الجسم للمرأة بالطرق التقلیدیة: الفرع األول
ر  ذین والظھ ساقین والفخ دین وال ة شعر الی سألة  إزال ذه الم المقصود بھ

:مما سبق دراستھ) اإلبط والعانة–الوجھ (عدا والبطن فیما 
:اختلف الفقھاء في ھذه المسألة


