
- ٥٩ - 

 

  
  
  

  
  
  
.  

  
  

  أحكام  تغيري شعر احلاجبني

  حصة بنت عبد العزيز السديس. د

 رم ا ركذ اا 

   ار وادرات ا  أم ارى



  أحكام تغییر شعر الحاجبین
  
  

- ٦٠ - 

 

 

 



  
    ولالجزء األم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

       

- ٦١ - 

 

  

  أحكام  تغییر شعر الحاجبین

 حصة بنت عبد العزیز السدیس

ة أم القرى، المملكة العربیة قسم الشریعة ، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة ، جامع

  .السعودیة

 dr.hessah.s@hotmail.com :البرید اإللكتروني 

  : الملخص 

  ..الحمد � والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آلھ وصحبھ، أما بعد

فمن نعمة هللا على المسلمین أن شریعة اإلسالم تشمل جمیع جزئیات الحیاة، 

َما َكاَن {: خاتم األنبیاء، قال تعالى ت السماویة، ونبینا وذلك ألن اإلسالم خاتمة الرساال

بِیِّینَ  ِ َوَخاَتَم النَّ ٌد أََبا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َولَِكْن َرُسوَل هللاَّ ، ولذا فقد ]٤٠: األحزاب[} ُمَحمَّ

  .اكتملت الشریعة وتظل صالحة لكل زمان ومكان

ث األول ویتحدث عن أحكام إزالة البحث لمقدمة وتمھید ثم المبح وقد تم تقسیم

 . ، ثم الخاتمة شعر الحاجبین، والمبحث الثانى أحكام صبغ شعر الحاجبین

  . التشقیر ، الصبغ  ، الجبین ، النمص ، الحواجب  :الكلمات االفتتاحیة
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Provisions for changing eyebrow hair 
Hessa bint Abdul Aziz Al Sudais 

Department of Sharia, College of Sharia and Islamic 

Studies, Umm Al-Qura University, Saudi Arabia. 

E-mail: dr.hessah.s@hotmail.com 

Abstract: 

Praise be to God, and may blessings and peace be upon 

the Messenger of God and his family and companions. 

From the blessing of God upon Muslims that the law of 

Islam includes all aspects of life, because Islam is the 

culmination of the divine messages, and our Prophet The Seal 

of the Prophets. Sharia law was completed and remains valid 

for every time and place. 

- From this point of view, after researching, tracking and 

asking the people of Dhikr, I saw that the topic of "Rulings on 

changing the hair of the eyebrows" is through the following 

plan: 

Introduction, preface and it.: 

The first requirement: the whereabouts of human hair and 

the damage to eyebrow hair removal, and hair removal 

methods. The second requirement: border the eyebrows as 

language. 

Key words: Eyebrows , Freckles , Forehead , Dye , Bleaching . 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  المقدمة

إن الحمد � نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ با� من شرور أنفسنا، ومن 
سیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ إال 

 .هللا وحده ال شریك لھ، وأشھد أن محمًدا عبده ورسولھ

 َآَمُنوْا اتَُّقوْا الّلَه َحقَّ تَُقاِتِه َوَال َتُموُتنَّ ِإالَّ َوَأنُتم مُّْسِلُمونَ  َیا َأیَُّها الَِّذین ،] آل

  ] ١٠٢: عمران

 ََّیا َأیَُّها النَّاُس اتَُّقوْا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبث

، َوِنَساء َواتَُّقوْا الّلَه الَِّذي َتَساءُلوَن ِبِه َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیباً ِمْنُهَما ِرَجاًال َكِثیرًا 

  ]. ١: النساء[

 َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقوُلوا َقْوًال َسِدیدًا ُیْصِلْح َلُكْم َأْعَماَلُكْم َوَیْغِفْر َلُكْم

  ]. ٧١، ٧٠: األحزاب[، َوَمن ُیِطْع اللََّه َوَرُسوَلُه َفَقْد َفاَز َفْوزًا َعِظیماً  ُذُنوَبُكمْ 

  .. أما بعد
فمن نعمة هللا على المسلمین أن شریعة اإلسالم تشمل جمیع جزئیات الحیاة، 

َما َكاَن {: خاتم األنبیاء، قال تعالى وذلك ألن اإلسالم خاتمة الرساالت السماویة، ونبینا 
بِیِّینَ مُ  ِ َوَخاَتَم النَّ ٌد أََبا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َولَِكْن َرُسوَل هللاَّ ، ولذا فقد ]٤٠: األحزاب[} َحمَّ

  .اكتملت الشریعة وتظل صالحة لكل زمان ومكان
ومن ھذا المنطلق فقد رأیت بعد البحث والتتبع وسؤال أھل الذكر أن موضوع  -

الموضوعات التي اجتمع فیھا عدد من المسائل القدیمة ، من "أحكام تغییر شعر الحاجبین"
والمعاصرة معاً، فقد جاءت النصوص مبینة جملة من األحكام فیھا كأحكام النمص وصبغ 
الشعر، والتتف وغیر ذلك، ونمص الحواجب وتخفیفھا أو تثقیلھا، أو تشقیرھا، وغیر 

فلألسف أصبح العبث . فیھاذلك، وھي مسائل كثیرة ویكثر فیھا السؤال، ویطلب حكم هللا 
بالواجب وأھداب العین من الزینة في ھذا العصر، وابتلیت النساء الیوم بما یقال لھ 
تھذیب الحواجب، أو تحدیدھا بقص جوانبھا أو حلقھا أو نتفھا أو إزالتھا واالستغناء عنھا 

لتھ بحواجب صناعیة ملونة بقصد الحسن، وكلھ من تغییر خلق هللا، الموجب لكون فاع
  .متنمصة ملعونة

وكثیر من مطالب ھذا البث تبنى على الحدود اللغویة، مما جعلني أسھب في 
بیانھا، فاألصل أن الحدود التي لیست في الشرع تطلب من اللغة ثم العرف، قال شیخ 

وكل اسم فال بد لھ من حد، فمنھ ما یعلم حد باللغة كالشمس، والقمر، والبر، : "اإلسالم
اء، واألرض، ومنھ ما یعلم بالشرع، كالمؤمن والكافر والمنافق، والبحر، والسم
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وكالصالة، والزكاة، والصیام، والحج، وما لم یكن منھ لھ حد في اللغة وال في الشرع 
  .)١("فالمرجع فیھ إلى عرف الناس

  :أسباب اختیار الموضوع وأھمیتھ* 
  :مما دفعني للكتابة في ھذا الموضوع عدد من األسباب، منھا

یجمع أحكام تغییر شعر الحاجبین رغم  –على حد علمي  –عدم وجود مؤلف  -
  .أھمیة الموضوع، مما احتیج إلى جمع ھذه المسائل وبحثھا علمیاً 

حاجة المرأة المسلمة خاصة إلى معرفة األحكام الشرعیة في ھذه المسائل، فإن  -
یة فیھ كثیرة، وإننا ال المرأة معنیة أصالة بمسائل ھذا الموضوع، والمغریات غیر الشرع

نكاد نرى في اإلعالم إال من تفعل ھذا وكأنھ أصبح ھو األصل عند النساء وال حول وال 
  .قوة إال با�
وجود اختالفات في فتاوى الفقھاء المعاصرین في بیانھم الحكم الشرعي في  -

تنداً إلى كثیر من مسائل الموضوع، مما احتیج معھ لبحث ھذه المسائل بحثاً علمیاً، مس
أصول وقواعد محددة، یخلص إلى ترجیح مقرون بأدلتھ، وأحسب أن بعض ھذا الخالف 

  .قد یكون من باب االختالف في تصور المسائل
  : أھمیة الموضوع* 

ھذا البحث یمكن أن یستفید منھ قطاعات كبیرة في المجتمع، فإنھ یحتاج لمعرفتھ 
والكوافیرات، ومن یعمل في مجال  الرجال والنساء ومن یعمل في صالونات الحالقة

استیراد أدوات اإلزالة، وغیر ھؤالء، ونحن نعلم قطعاً أن الكثیر منھم یحرص على 
  . معرفة حكم هللا في ھذه المسائل

  :الدراسات السابقة* 
بعد السؤال والبحث ومن خالل مطالعاتي؛ وجدت من كتب في أحكام الزینة، أو 

لم أجد من جمع في موضوعي ھذا بحثاً مستقالً، وأقرب  في أحكام الشعر عامة، إال أنني
  : ما وقفت علیھ ھو

أحكام شعر اآلدمي في الفقھ اإلسالمي، بحث تكمیلي الستكمال متطلبات درجة  -
م، للباحث عبد هللا بن محمد بن أحمد السماعیل، كلیة التربیة بجامعة ١٩٩٨الماجستیر 

  .الملك سعود بالریاض
لفقھ اإلسالمي، بحث تكمیلي الستكمال متطلبات درجة أحكام الشعر في ا -

م، للباحث بسام محمد قاسم عمر عیاصرة، كلیة الشریعة بجامعة ٢٠٠٤الماجستیر 
  .الیرموك، باألردن

أحكام زراعة الشعر وإزالتھ، بحث مؤتمر للدكتور سعد بن تركي الخثالن،  -
العملیات التجمیلیة بین ویقع في بضع وعشرین صفحة دون الفھارس، مقدم إلى ندوة 

                                      
  ).٢٩/١٥(مجموع الفتاوى ) ١(
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وھو معني ابتداء بما یتعلق بالتجمیل ولیس بصورة . م٢٠٠٦الشرع والطب، بالریاض 
  .عامة

كما أن بعضاً من مباحث ومطالب البحث لم أجد من بحثھ بصورة دقیقة أو ربما 
  .بعضھا لم یتطرق لھ، وكثیر منھ ال یوجد فیھ إال فتاوى مبثوثة، ولیس بحثاً مستقالً 

  
  :طة البحثخ* 

  :تحصل لي الكتابة في ھذا البحث من خالل مقدمة وتمھید ومبحثین وخاتمة
وفیھا أسباب اختیار الموضوع وأھمیتھ، وتساؤالت البحث ومنھجھ، وبیان : المقدمة

  .الدراسات السابقة، وعرض لخطة البحث
  

  وفیھ مطلبان: التمھید& 
ر إزالة شعر الحواجب، أماكن وجود الشعر في اإلنسان وأضرا: المطلب األول

  .وطرق إزالة الشعر
  .حد الحاجبین لغة: المطلب الثاني

  
  .أحكام إزالة شعر الحاجبین: المبحث األول& 

  . حد النمص: المطلب األول
  .حكم النمص وإزالة شعر الحاجبین: المطلب الثاني

  صور التحریم في النھي عن النمص: أوالً 
  ، أو النتف فقط؟ھل المنع یشمل النتف والحلق: ثانیاً 
  ھل نمص الحواجب یمتد إلى العبسة بین الحاجبین، وإلى الجبین؟: ثالثاً 

  ھل یدخل في النمص حكم نتف شعر الوجھ المعتاد غیر الحاجبین؟: رابعاً 
 إزالة المرأة الشعر غیر المعتاد من الوجھ؟: خامساً 

  .معنى تغییر خلق هللا: المطلب الثالث
  .بغ شعر الحاجبینأحكام ص: المبحث الثاني& 

  .ألوان الصبغ ونوعھ: المطلب األول
  )الصبغ بغیر السواد -الصیغ بالسواد (لون الصبغ 
  )الصبغ بما یكون حائالً یمنع الطھارة -طھارة مادة الصبغ (نوع الصبغ 

  . تشقیر الحاجبین: المطلب الثاني
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  .وفیھا أھم نتائج البحث :الخاتمة
  : الفھارس

  . مراجعفھرس المصادر وال& 
  .فھرس الموضوعات& 

وهللا أسأل أن یوفقني إلى ما فیھ الرشاد وصلى هللا على نبینا محمد وعلى آلھ 
  .وصحبھ أجمعین

  حصة بنت عبد العزیز السدیس. د
  م٢٠٢٠/ھـ١٤٤٢مكة المكرمة 
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  وفيه مطلبان: التمهيد& 

  اطب اول

ود ان ورأا ن وطرق إزاا  ر  

  :وجود الشعر في اإلنسان أماكن -
یتوزع الشعر في الجسم على الكثیر من األماكن، ویختلف في الذكر عن األنثى، 
كما تختلف درجة كثافتھ من موضع آلخر، فكما أنھ تزید كثافتھ في فروة الرأس؛ في 

وقد ینمو في بعض . حین ینعدم تماماً في الكفین وباطن الرجل، وھذا في األحوال العادیة
ال في غیر ھذه األماكن وقد یحتاج إلى مراجعة الطبیب لمعرفة سبب ذلك، وطرق األحو

  .عالجھ
وقد تظھر لنا بعض الِحَكم في وجود الشعر، في الجسم، ویخفى بعضھا، 

  .ولنتعرف على الناحیة العلمیة أوالً 

، ویتكون من بعض الخالیا الثدییات تنمو على أجسام بروتینیة ھو زوائد فالشَّعر
غیر الحیة وبعض المكونات التي تكون عادة سامة وضارة بالجسم فتفرز على ھیئة 

  .الشعر الذي یغطي أجسام الثدیات

خالل الشھرین األولیین من عمر الجنین ویتركز  الجنین ویظھر الشعر في جسم
 اإلنسان ، ویبلغ العدد اإلجمالي للشعر فيفي الحواجب مما یشیر إلى أھمیة ذاك الشعر

خمس مالیین شعرة منھا مئة ألف في فروة الرأس ویسقط منھا الشعر بمعدل طبیعي 
وھو " النجو"بواقع مئة یومیا وشعر الجنین غیر ملون وال یحتوي على لب ویسمى 

وھو أیًضا ناعم وال یحتوي على لب، أما  الشعر الزغبي ة فیظھرناعم، أما بعد الوالد
  .الشعر النھائي فھو طویل وخشن ویحتوي على لب

توضح العدید من الحقائق حول حیاة اإلنسان مثل  اإلنسان إن شعرة واحدة من
 .في أي بیئة عاش فیھا وما شربھ وما أكلھ

ویخضع الشعر لتأثیر العدید من الھرمونات فیزداد نمو الشعر بزیادة إفراز 
الذي یفرزه المبیض من نمو  اإلستروجین بینما یقلل ھرمون الغدة الدرقیة من الثیروكسین

   .)١(الشعر
  :الحكمة من وجود الشعر على الحاجبین. -

                                      
  ./https://ar.wikipedia.org/wikiموسوعة وكیبدیا ) ١(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%B2%D8%BA%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
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أن شعر  ذكر األطباء العدید من الفوائد في وجود الشعر على الحاجبین، ومنھا      
ین من دخول العرق الذى قد یكون ُمحمالً باألمالح وقد یكون ُمحمالً یحمى الع: الحاجبین

  .أیضاً بالتراب

  :أضرار إزالة شعر الحواجب -

للحواجب دور مھم في إبراز جمال الوجھ فھو یحدد النظرة ویعطي أحیاناً 
انطباعاً عن شخصیة المرأة، قد ال تعرف الكثیر من السیدات أن إلزالة شعر الحواجب 

  :كثر بكثیر مما نعتقد، ومن ھذه األضرارأضرار أ
  . ارتخاء عضالت الجفن العلوي نتیجة التھیج المستمر للعضالت -
  . صداع متكرر والتھاب الجیوب األنفیة -
یقل شعر الحاجب وذلك لموت حوصالت الشعر والتأثیر على المظھر الجمالي  -

  .اجبللمرأة مما دعا الغرب الستعمال الوشم وزرع ولصق شعر الح
  .حدوث أمراض جلدیة مثل البھاق والثآلیل عند من یعانون من ضعف المناعة -
حدوث تغیرات جلدیة مثل التھاب الوجھ اإلحمراري عند النساء والذي لم  -

  . یستطع العلماء تحدید سببھ إلى اآلن

وھنالك دراسات عن  .كما تظھر أھمیة شعر الحاجبین أنھ من عالمات الجمال
  . )١(ف الحاجب وتأثیره على األعصاب وتأكسد الدم ولربما سرطان الثديصلة عالقة نت

  :طرق إزالة الشعر -
ھناك طرق مختلفة إلزالة الشعر، منھا المؤقت، ومنھا الدائم، ومنھا ما تطول 

  : مدتھ، ومن أبرز ھذه الطرق
  .إزالة الشعر بالحالقة، وھذه الطریقة ھي أشھر الطرق وأكثرھا استعماالً ) ١
إزالة الشعر بالنتف إما بالید أو عن طریق ما یعرف بالشمع أو الحالوة أو ) ٢

  .غیرھما، أو بالملقاط
مزیالت الشعر الكیمیائیة عن طریق مستحضرات طبیة على شكل مراھم أو ) ٣

  .)٢(سوائل تحدث تحلالً في الشعر فیتكسر على سطح الجلد
  :وھناك التقنیات الطبیة الحدیثة إلزالة الشعر نحو

وذلك برق جذر الشعر بالكھرباء، فال تنمو الشعرة بعد : التحلیل الكھربائي) ٤
  .ذلك، فھذه الطریقة تقضي على البصیلة نھائیاً وتسھم في إزالة الشعر بشكل دائم

بتسلیط ضوء اللیزر على الجلد الذي یحوي بصیالت : إزالة الشعر باللیزر) ٥
في البصیالت بامتصاص الضوء وتحویلھ إلى  )المیالنین(الشعر، فنقوم الخالیا الصبغیة 

حرارة مما ینتج عنھ تلف البصیلة، ورغم ذلك فإن إزالة الشعر باللیزر لیست دائمة وإنما 

                                      
)١.(  
  ).١٥٢، ١٥١ص(، الجراحة التجمیلیة للفوزان )٦٥ص(الجراحة التجمیلیة للزائدي ) ٢(
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  .ھي طویلة األمد
باستعمال ضوء ذي طولي موجي معین یتم امتصاصھ : إزالة الشعر بالضوء) ٦

لطاقة الضوئیة إلى طاقة بواسطة صبغة المیالنین الموجودة في جذور الشعر فتتحول ا
حراریة تدمر جذور الشعر ورغم تشابھ اللیزر والضوء في العمل إال أن ھناك فرقاً من 

  .)١(ناحیة الفعالیة والمضاعفات ویفضل كثیر من المختصین اللیزر على الضوء

ب اطا  

 ند ا  

  ر فقط؟العظم والشعر واللحم فوق العین، أو الشع: الحاجب في اللغة

عظم الَعْین من َفوق َیسُتُره بَشْعره : "الحاجب: قال الخلیل في كتاب العین

"ولحمھ
فجعل الحاجب العظم مع الشعر واللحم، ولم یذكر قوالً آخر، بینما ذكر . )٢(

الَعْظماِن َفْوَق الَعْیَنْیِن ِبلَْحِمِھما : الحاِجبانِ : "الفیروزآبادي القولین معاً فقال في القاموس

ابُِت على الَعْظمِ : الحاِجبُ أو . َشَعِرِھماو َعُر النَّ "الشَّ
)٣(.  

العظمان اللذان فوق العینین : والحاجبان: "وقال شارح القاموس في تاج العروس
بلحمھما وشعرھما صفة غالبة؛ أو الحاجب ھو الشعر النابت على العظم، سمي بذلك ألنھ 

"یحجب عن العین شعاع الشمس
)٤( .  

، كأنھم "إنھ لمزجج الحاجب"أنھ مذكر ال غیر، وذكر عن قولھم وذكر أیضاً 
جعلوا كل جزء منھ حاجبا، أي كل جزء من الحاجب یقال لھ كذلك، فإن التزجیج كما في 

َجِت . والرجل أََزجُّ . ِدقٌَّة في الحاجَبین وطولٌ : والَزَججُ : "فإنھ قال: الصحاح كذلك وَزجَّ

"لْتھُ َدقََّقْتُھ وَطوَّ : المرأة حاجَبھا
حاجب المحكمة، وحاجب العین، "ویطلق الحاجب على . )٥(

"وجمع األول ُحّجاب، وجمع الثاني حواجب
)٦(.  

                                      
، أحكام زراعة )١٥٦، ١٥٢ص(الجراحة التجمیلیة للفوزان  ،)٦٥ص(الجراحة التجمیلیة للزائدي ) ١(

، ویرى بعض العلماء أنھ في الجملة ال تنبغي اإلزالة الدائمة حتى لما )١٨: ص(الشعر وإزالتھ للخثالن 
أمر الشرع بإزالتھ تفقد المؤمن التعبد الدائم كلما أزالھ، لكن ال یتجاوز األربعین لما أخرج مسلم في 

ُوقت لنا في قص : قال عن أنس بن مالك ) ٢٥٨ح- ١/٢٢٢(باب خصال الفطرة  كتاب الطھارة،
  ).الشارب وتقلیم األظفار ونتف اإلبط وحلق العانة أن ال نترك أكثر من أربعین لیلة

  ).٣/٨٦(كتاب العین ) ٢(
  ).١/٩٢(القاموس المحیط ) ٣(
  ).١/٢٩٨(؛ لسان العرب )٢/٢٤١(تاج العروس من جواھر القاموس ) ٤(
  ).١/٢٨٣(الصحاح في اللغة ) ٥(
  ).٦/٢(العامي الفصیح من إصدارات مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ) ٦(
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ورجل : "قال في المحیط) مربع(وإذا زاد شعر الرجل على الحاجب، قیل لھ 

"مربع الحاجبین كثیر شعرھما كأن لھ أربعة حواجب
)١(.  

العینین من العبسة تكون من  وإذا اعتبرنا أن الحاجب ھو العظم، فما بین
عبس یعبس عبسا وعبس قطب ما بین عینیھ : "الحاجب، فالعبسة بالوجھ، ولذا یقال

ورجل عابس من قوم عبوس ویوم عابس وعبوس شدید
)٢(.  

)وفي لحیتھ كثاثة أزج أقرن: (قالت وفي صفة أم معبد للنبي 
، وفي صفتھ )٣(

 الحواجب سوابغ في غیر قرن بینھما واسع الجبین أزج: (في حدیث ابن أبي ھالة(
)٤(.  

)بینھما
)٤(.  

: أزج أقرن، فالزجج في الحاجب: وقولھا: "وقد قال البغوي في شرح السنة
التقاء الحاجبین، ویروى في : تقوٌس فیھا مع طول في أطرافھا، وسبوغ فیھا، والقرن

  .)٥()أزج الحواجب، سوابغ من غیر قرنٍ : صفتھ علیھ السالم خالفھ عند ھند بن أبي ھالة

  .)٥()قرنٍ 
وقولھ أزج الحواجب الزجج طول : "وبنحوه قال البیھقي في الدالئل، فإنھ قال

ثم وصف الحواجب فقال سوابغ في غیر  الحاجبین ودقتھما وسبوغھما إلى مؤخر العینین
قرن والقرن أن یطول الحاجبان حتى یلتقي طرفاھما وھذا خالف ما وصفتھ بھ أم معبد 

 أراه إال كما ذكر ابن أبي ھالة وقال األصمعي كانت ألنھا قالت في وصفھ أزج أقرن وال
  .)٦("والبلج أن ینقطع الحاجبان فیكون ما بینھما نقیاً  العرب تكره القرن وتستحب البلج

ولو سلكنا طریق الترجیح، فحدیث أم معبد أصح، ولو سلكنا طریق الجمع؛ 
سوابغ من غیر : (الكان قلیل الشعر بین الحاجبین، فمن رآه من بعید ق فیحتمل أنھ 

  .) أقرن الحاجبین(، ومن رآه من قرب رأي الشعر القلیل فقال )قرن

                                      
  ).٢/١٣٦(المحكم والمحیط األعظم ) ١(
  ).١٦/٢٢١(؛ تاج العروس من جواھر القاموس )٦/١٢٨(لسان العرب ) ٢(
إلسناد ولم یخرجاه ھذا حدیث صحیح ا: ، وقال)٤٢٧٤ح -  ٣/٩(أخرجھ الحاكم في المستدرك ) ٣(

ویستدل على صحتھ وصدق رواتھ بدالئل، وذكرھا، ووافقھ الذھبي في التلخیص، وأخرجھ البغوي في 
 -  ٦/٣٩٨(شر السنة، وقال شعیب األرناؤوط حسن قوي، وأخرجھ أبو نعیم في معرفة الصحابة 

: وقال) ٢/٧١٥: (وائد، كما ذكره العالئي في إثارة الف)١/٢٩٣(، والبیھقي في دالئل النبوة )٢٠٦٥ح
  .حسن محفوظ

  ).٢١/١٩(أخرجھ الترمذي في الشمائل، وضعفھ األلباني كما في صحیح وضعیف الجامع الصغیر ) ٤(

  ).١٣/٢٦٧(شرح السنة ) ٥(
  ).١/٢٩٣(دالئل النبوة ) ٦(
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وعلى كٍل فما بین الحاجبین یقال لھ حاجب عاله الشعر أو ال، فإنھ من العظم، 
  .وتقدم قول أھل اللغة أن الحاجب العظم، وهللا أعلم
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  . وبقیت التفرقة بین عظم الحاجبین، والجبین والجبھة*. 

من األمور المشتھرة أن الجبین ھو الجبھة، وھو من الغلط، : فالجبین لغة
ْدِغ عن َیِمیِن الَجْبھِة أو ِشمالِھا: فالَجِبینُ  : وفى القرآِن الكریمِ . وھما َجبینان. ما َفْوَق الصُّ

ا أَْسلََما َوَتلَُّھ لِْلَجبِینِ { العامة : زي، كما قالھ أھل اللغة، قال الجو]١٠٣: الصافات. [}َفلَمَّ
. والصواب أّنھ الَجْبھة، والجبینان ما یكتنفانھا. الجبین، لما یسجد علیھ اإلنسان: تقول

ھما جبینان، وعلى ھذا كالم العرب، والجبھة ما بین الجبینین، : وبعض أھل اللغة یقول
مسجد الرجل الذي یصیبھ ندب : الجھة: الفرق بین الجبھة والجبین: وفي الفروق اللغویة

ال یكاُد الناُس : من كل جانب جبین، وفي سھم األلحاظ: جود، والجبینان یكتنفانھاالس
والَجْبَھُة َمْسِجُد الرجِل الذي ُیصیبُھ َنَدُب السجوِد، والجبیناِن یكتنفانھا، من . یفرقوَن بینھما

كلِّ جانٍب جبینٌ 
)١(

.  
مین الجبین فوق الصدغ، وھما جبینان عن ی: والجبین في اصطالح الفقھاء

الجبھة وعن شمالھا فإذا أردنا بالجبھة مستدیر ما بین الحاجبین إلى الناصیة فالجبین 
والجبھة متباینان، أما إن أردنا بالجبھة ما ارتفع عن الحاجبین إلى مبدأ الرأس فالجبین 

جزء من الجبھة
)٢(

.  
 ھي: فھي مستوى ما بین الحاجبین إلى الناصیة، وقال األصمعي: أما الجبھة لغة

موضع السجود، أو ھي ما یصیب األرض حال السجود، والجمع جباه
)٣(

والجبھة في . 
ھي التي یجب غسلھا في الوضوء، وعرفھا الفقھاء في أبواب الوضوء بأنھا االصطالح 

ما ارتفع عن الحاجبین إلى مبدأ الرأس، وھو أول شعر الرأس المعتاد، فتشمل 

الجبینین
)٤(

قدم الرأس، أو منبت الشعر في مقدم الرأس قصاص الشعر من م: والناصیة. 
ال الشعر الذي تسمیھ العامة الناصیة، واالعتبار بالمنابت المعتادة ال بمن تصلع الشعر 

عن ناصیتھ وال بمن نزل إلى جبھتھ
)٥(

.  

                                      
؛ خیر الكالم في التقصي عن )٣٤/٣٤٥(؛ تاج العروس من جواھر القاموس )٣٦ص(أدب الكاتب ) ١(

  ).١/٣٦(؛ سھم األلحاظ )١/١٥٦(؛ الفروق اللغویة )١/٢٧(العوام  أغالط
، وكفایة الطالب )٢٤٠، ١/٨٦(، الشرح الكبیر مع حاشیة الدسوقي )١/٢٥٥(روضة الطالبین ) ٢(
؛ بحوث ودراسات في اللھجات )١/١٠٦(؛ المعجم الوسیط )١/١٦٠(؛ معجم لغة الفقھاء )١/٢١٠(

  ).١/٣٢(العربیة بالقاھرة العربیة من إصدارات مجمع اللغة 
  ).١/٣٨(حاشیة على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح ) ٣(
  ).١٥/١٠٤(الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٤(
، الموسوعة الفقھیة )١/١١١(، البنایة على الھدایة )١/٣(؛ تبین الحقائق )١٥/٣٢٧(لسان العرب ) ٥(

  ).١٥/١٠٤(الكویتیة 
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بفتح فسكون والجمع أوجھ ووجوه، ما یقبل بھ من كل : الوجھ: الوجھ في اللغة
من رأسھ، وفیھ العینان والفم، وحدة طوال من مبدأ  ما یقبل بھ: ووجھ االنسان. شيء

  .سطح الجبھة إلى أسفل الذقن، وحده عرضا ما بین شحمتي االذنین
فقد اتفق الفقھاء على أن حد الوجھ من قصاص الشعر : والوجھ في االصطالح

حده طوال من منابت الشعر المعتاد إلى : إلى أسفل الذقن، وإلى شحمتي األذنین، أي
الذقن لألمرد واللحیة للملتحي، من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحیین منتھى 

والذقن وإلى أصول األذنین
)١(

.  
وعلى ما سبق فیختص الحاجب بالعظم الذي أعلى العین ولیس كامل الجبھة، 

، وھما منبت شعر الحاجبین من الحاجبان: الجبینویؤید ھذا ما نقلھ في التاج أیضاً أن 

"العظم
)٢(

  .، وهللا أعلم

                                      
؛ )١/٣٧١(؛ المجموع شرح المھذب )١/٢٥٣(؛ الذخیرة )١/٧(رائع بدائع الصنائع في ترتیب الش) ١(

، شرح )١/٣٧٤(؛ القاموس الفقھي )١/٤٩٩(؛ معجم لغة الفقھاء )١/١٢٦(المغني في فقھ اإلمام أحمد 
  .ما بین اللحیة واالذن لیس من الوجھ: ؛ وعند المالكیة)١/٥٤(حدود ابن عرفة البن قاسم 

  ).٢/٢٤١(موس تاج العروس من جواھر القا) ٢(
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  املبحث األول

  أحكام إزالة شعر احلاجبني 

  اطب اول

  د اص

  : النمص لغة*. 
: كتب اللغة تكاد تتفق أن النمص مختص بإزالة شعر الوجھ، ففي كتاب العین

أس أَْنَمُص  رّقُة الشََّعر: النََّمصُ " َغِب، ورجٌل أَْنَمُص الرَّ ُربَّما و الحاجَبْینِ حّتى َتراهُ كالزَّ
أي تأمر ناِمصًة فَتْنِمُص َشْعَر َوْجھھا : ، وامرأةٌ َنمصاُء وھي َتتَنمَّصُ الَجبینكاَن أَْنَمَص 

"َنْمصاً أي تأُخُذه عنھا بَخْیٍط َفَتْنَتفُھ
)١(

.  
وقد تنمصت المرأة ونمصت أیضا، شدد . نتف الشعر: النمص: "وفي الصحاح

: والنامصة] تنماصا حاجبھاونمصت * وصواصا یا لیتھا قد لبست : [قال الراجز. للتكثیر

"المنقاش: والمنمص والمنماص. المرأة التى تزین النساء بالنمص
)٢(

.  

كةً : "وفي القاموس َغبِ : والنََّمُص محرَّ َعِر وِدقَُّتُھ حتى تراهُ كالزَّ "ِرقَُّة الشَّ
)٣(

.  
تنتفھ وتنمصت المرأة أخذت شعر جبینھا بخیط ل: "ونوه في لسان العرب، وزاد

والنامصة المرأة التي تزین النساء بالنمص وفي الحدیث .. ونمَّصت أیضا شدد للتكثیر
لعنت النامصة والمتنمصة قال الفراء النامصة التي تنتف الشعر من الوجھ ومنھ قیل 
للمنقاش منماص ألنھ ینتفھ بھ والمتنمصة ھي التي تفعل ذلك بنفسھا قال ابن األثیر 

صة بتقدیم النون على التاء وامرأة نمصاء تنتمص أي تأمر نامصة وبعضھم یرویھ المنتم

"فتنمص شعر وجھھا نمصا أي تأخذه عنھ بخیط والمنمص والمنماص المنقاش
)٤(

ونقلھ . 
ورجل أنمص الرأس، وأنمص الحاجب، وربما كان أنمص الحاجب، : "في التاج وقال

"وامرأة نمصاء .وربما كان أنمص الجبین إذا رق مؤخرھما، كما في األساس
)٥(

.  
: بكسر المیم اسم فاعل من نمص والنمص: النامصة: "وفي معجم لغة الفقھاء

"في الوجھ الدقیقالتي تنتف النمص، وھو الشعر : نتف الشعر
)٦(

 .  
الكثیر من كتب : وسار على ذلك النحو فنقلوا ھذه المعاني أو ما یقرب منھا

اللغة
)١(

الشعر أو النبت نمصا ) نمص"(جم الوسیط وحتى المعاجم المعاصرة، ففي المع. 

                                      
  ).٧/١٣٨(كتاب العین ) ١(
  ).٣/١٠٦٠(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ) ٢(
  ).١/٨١٧(القاموس المحیط ) ٣(
  ).٧/١٠١(لسان العرب ) ٤(
  ).١٨/١٩١(تاج العروس من جواھر القاموس ) ٥(
  ).١/٤٧٣(معجم لغة الفقھاء ) ٦(
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"رق ودق حتى كأنھ زغب، والشعر نتفھ
)٢(

المرأة أمرت النامصة أن ) انتمصت"(وفیھ . 
المرأة نتفت شعر جبینھا بخیط وفي ) تنمصت(تنتف شعر وجھھا ونتفت شعر وجھھا 

دقیق  الحاجبینیقال ھو أنمص ) األنمص)... (لعنت النامصة والمتنمصة(الحدیث 

"ؤخرھما مما یلي العذار وھي نمصاءم
)٣(

.  
: والظاھر أن النمص من مثلث الكالم، فقد أورده ابن مالك في مثلثھ وقال

والنمص جمع أنمص وھو الذي كأن شعر رأسھ . والنمص شجر. النمص نتف الشعر"

"وحاجبھ زغب
)٤(

.  
وعلیھ فجل كتب اللغة تجعل النمص مختصاً بإزالة شعر الوجھ خاصة، لكن 

النمص إزالة الشعر الدقیق، على الوجھ وعلى ن أن نلحظ أنھا تكاد تكون متفقة أن یمك
  . ، للرجل والمرأةالجبین، أما الشعر الواضح فلم تتكلم إال على شعر الحاجبین

  .وال شك أن ھذا ینبني علیھ الحكم الفقھي كما یأتي الحقاً بإذن هللا
  : النمص في االصطالح* 

حاً من شراح حدیث النھي، وھو حدیث الصحیحین أخذنا معنى النمص اصطال
لعن هللا الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات : (عن عبد هللا بن مسعود 
فبلغ ذلك امرأة من بني أسد یقال لھا أم یعقوب فجاءت فقالت ) للحسن المغیرات خلق هللا

ومن ھو في  سول هللا إنھ بلغني أنك لعنت كیت وكیت فقال وما لي ال ألعن من لعن ر
كتاب هللا فقالت لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیھ ما تقول قال لئن كنت قرأتیھ لقد 

ُسوُل َفُخُذوهُ َوَما َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھوا{وجدتیھ أما قرأت  قالت ]. ٧: الحشر[} َوَما آَتاُكُم الرَّ
یفعلونھ قال فاذھبي فانظري فذھبت قالت فإني أرى أھلك فإنھ قد نھى عنھ، بلى، قال 

)فنظرت فلم تر من حاجتھا شیئا، فقال لو كانت كذلك ما جامعتنا
)٥(

.  
والمتنمصات من النمص وھو نتف الشعر من الوجھ، ومنھ قیل : "قال الخطابي

والنامصة ھي التي تنتف الشعر بالمنماص، والمتنمصة ھي التي یفعل . للمنقاش المنماص

ذلك بھا
)٦(

ه بحروفھ البغوي في شر السنةوذكر. 
)٧(

) النامصة(وأما : وقال النووي. 
... بالصاد المھملة فھي التي تزیل الشعر من الوجھ، والمتنمصة التي تطلب فعل ذلك بھا،

                                                                                                   
؛ غریب )٨/١٦٢(ة للصاحب ابن عباد ؛ المحیط في اللغ)٥/٢٧٣(المغرب في ترتیب المعرب ) ١(

  ).٢/٤٣٧(؛ غریب الحدیث البن الجوزي )١/١٦٦(الحدیث ألبي عبید ابن سالم 
  ).٢/٩٥٥(المعجم الوسیط ) ٢(
  ).٢/٩٥٥(المعجم الوسیط ) ٣(
  ).٢/٧٢٥(إكمال اإلعالم بتثلیث الكالم ) ٤(
، واللفظ لھ، وأخرجھ )٤٦٠٤ح - ٤/١٨٥٣(متفق علیھ، أخرجھ البخاري في التفسیر سورة الحشر ) ٥(

  ).٢١٢٥ح - ٣/١٦٧٨(مسلم في اللباس والزینة باب تحریم فعل الواصلة والمستوصلة 
  ).٤/٢٠٩(معالم السنن للخطابي ) ٦(
تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم : ، وانظر)١٢/١٠٥(شرح السنة لإلمام البغوي ) ٧(

  ).١/١٥(لألزدي 
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بتقدیم النون، والمشھور تأخیرھا، ویقال للمنقاش منماص ) المنتمصة(ورواه بعضھم 

بكسر المیم
)١(

.  
جمع متنمصة وحكى ): باب المتنمصات: (بخاريقال ابن حجر في شرح قول ال

بن الجوزي منتمصة بتقدیم المیم على النون وھو مقلوب والمتنمصة التي تطلب النماص 
والنامصة التي تفعلھ والنماص إزالة شعر الوجھ بالمنقاش ویسمى المنقاش منماصا لذلك، 

ھما قال أبو داود في ویقال إن النماص یختص بإزالة شعر الحاجبین لترفیعھما أو تسویت

السنن النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقھ
)٢(

.  
جمع متنمصة، والمتنمصة التي تطلب ) والمتنمصات: "(وفي تحفة األحوذي

النماص والنامصة التي تفعلھ، والنماص إزالة شعر الوجھ بالمنقاش، ویسمى المنقاش 
قال . ن لترقیقھما أو تسویتھمامنماصا لذلك، ویقال إن النماص یختص بإزالة شعر الحاجبی

النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقھ: أبو داود في السنن
)٣(

.  
بتشدید المیم المكسورة ھي التي تطلب إزالة ): والمتنمصات: (وفي عون المعبود

قال في النھایة النامصة التي . الشعر من الوجھ بالمنماص أي المنقاش والتي تفعلھ نامصة
ھھا والمتنمصة التي تأمر من یفعل بھا ذلك، ومنھ قیل للمنقاش تنتف الشعر من وج

منماص انتھى
)٤(

 .  
فالمعنى االصطالحي ال یختلف عن المعنى اللغوي، لكن أشار الحافظ ھل ھو 

  .یقتصر على الحاجبین أو الوجھ كلھ؟ وھو ما سیتم بث حكمھ الحقاً 
لعن، وقد أشار إلى قد یسأل بعض الناس عن سبب التغلیظ في الوعید بال: تنبیھ

وورود اللعن ھو عدم الرضا بخلقة هللا عز وجل، فإذا خلق : "سبب ذلك الشنقیطي فقال
هللا الحاجب متصالً وجاءت ھي تفصلھ فقد غیرت الخلقة ولم ترض بقسمة هللا، ولذلك 
ورد اللعن على ھذا؛ ألن ھناك أفعاالً قد تكون أخف، لكن لما اتصل أمر ھذا الفعل 

وھو عدم الرضا بخلقة هللا عز وجل واالعتداء علیھا؛ ولذلك جاء في آخر بالعقیدة 

"، فرجع األمر إلى االعتقاد)المغیرات خلق هللا: (والحدیث
)٥(

.  

                                      
  ).٧/٢٤١( شرح النووي على مسلم) ١(
  ).١٠/٣٧٧(فتح الباري البن حجر ) ٢(
  ).٧/٩١(تحفة األحوذي ) ٣(
  ).٩/١١٨٨(عون المعبود شرح سنن أبي داود ) ٤(
  ).٣٦٦/٥(شرح زاد المستقنع للشنقیطي ) ٥(
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ب اطا  

  م اص وإزا ر ان

اتفق العلماء على أن النمص منھي عنھ، إال أنھ كانت ھناك تفاصیل في بعض 
  :ذلك

  ن النمص یقتضي التحریم في كل الصور؟ھل النھي ع) ١
  ھل المنع یشمل النتف والحلق، أو النتف فقط؟) ٢
  ھل نمص الحواجب یمتد إلى العبسة بین الحاجبین، وإلى الجبین؟) ٣
  ھل یدخل في النمص حكم نتف شعر الوجھ غیر الحاجبین؟) ٤
  إزالة المرأة الشعر غیر المعتاد من الوجھ؟) ٥

  :كلھ وفیما یلي بیان لذلك

  :صور التحریم في النھي عن النمص: أوالً *. 

اتفق الفقھاء على أن نتف شعر الحاجبین داخل في نمص الوجھ المنھي عنھ
)١(

 .
وجمھور الفقھاء على أن النھي عن التنمص في الحدیث محمول على الحرمة، ونقل عن 

أحمد وغیره أن النھي محمول على الكراھة
)٢(

: الشرعیة، قال ابن مفلح في اآلداب 
وقطع غیر واحد بالكراھة، ومنصوص أحمد التحریم، وھل تعد الكراھة روایة عنھ؟ "

"مسألة خالف
)٣(

وحُرم َنْمٌص، وَوْشٌر، : "والمذھب التحریم ولذا قال في عمدة الطالب. 

وَوْشمٌ 
)٤(

وأباح ابن الجوزي النمص وحده، وحمل النھي على التدلیس، أو أنھ كان شعار . 

الفاجرات
)٥(

وجمھور العلماء على أن النھي في الحدیث لیس عاما، وذھب ابن مسعود  .

وابن جریر الطبري إلى عموم النھي، وأن التنمص حرام على كل حال
)٦(

.  
وذھب الجمھور إلى أنھ ال یجوز التنمص لغیر المتزوجة، وأجاز بعضھم لغیر 

ن فیھ تدلیس على المتزوجة فعل ذلك إذا احتیج إلیھ لعالج أو عیب، بشرط أن ال یكو

اآلخرین
)٧(

.  
  :أما المرأة المتزوجة*. 

  : فاختلف العلماء في جواز النمص تزیناً لزوجھا على قولین

                                      
  ).١٤/٨١(الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ١(
  ).١٤/٨١(الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٢(
  ).٣/٣٣٧(ح اآلداب الشرعیة البن مفل) ٣(
  ).١/٤٩(عمدة الطالب لنیل المآرب ) ٤(
؛ اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي )١/١٦٠(الفروع وتصحیح الفروع ) ٥(
  ).١/٨١(؛ كشاف القناع عن متن اإلقناع )١/٢٢(؛ اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد )١/١٢٦(
  ).١٤/٨١(الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٦(
  ).١٤/٨١(، الموسوعة الفقھیة الكویتیة )٩٤ص(اء أحكام النس) ٧(
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یجوز لھا التنمص، : أن لھا ذلك وإلیھ ذھب جمھور الفقھاء، فقالوا: القول األول
تحصین، إذا كان بإذن الزوج، أو دلت قرینة على ذلك؛ ألنھ من الزینة، والزینة مطلوبة لل

والمرأة مأمورة بھا شرعا لزوجھا
)١(

.  
نتف الشعر ومنھ المنماص المنقاش اھـ ولعلھ : النمص: "قال ابن عابدین الحنفي

محمول على ما إذا فعلتھ لتتزین لألجانب، وإال فلو كان في وجھھا شعر ینفر زوجھا 
، إال أن یحمل على عنھا بسببھ، ففي تحریم إزالتھ بعد، ألن الزینة للنساء مطلوبة للتحسین

"ما ال ضرورة إلیھ لما في نتفھ بالمنماص من اإلیذاء
)٢(

والنھي : "وقال العدوي المالكي. 
محمول على المرأة المنھیة عن استعمال ما ھو زینة لھا كالمتوفى عنھا والمفقود زوجھا، 

"فال ینافي ما ورد عن عائشة من جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجھ
)٣(

.  
فھي التي تأخذ الشعر من : فأما النامصة، والمتنمصة: لماوردي الشافعيوقال ا

حول الحاجبین وأعالي الجبھة، والنھي في ھذا كلھ على معنى النھي في الواصلة، 

والمستوصلة
)٤(

والضرب : "وكان قد قال الماوردي في موضوع وصل الشعر قبلھا. 
ا، أو أمة تفعل ذلك لسیدھا، فھذا أن تكون ذات زوج تفعل ذلك للزینة عند زوجھ: الثاني

"غیر حرام ألن المرأة مأمورة بأخذ الزینة لزوجھا من الكحل، والخضاب
)٥(

وذكر . 

"یجوز النمص بطلب الزوج"المرداوي الحنبلي وجھاً عند الحنابلة أنھ 
)٦(

: قال ابن حجر. 
نزیھا وقال بعض الحنابلة ان كان النمص أشھر شعارا للفواجر امتنع وإال فیكون ت: "حجر

وفي روایة یجوز بإذن الزوج إال إن وقع بھ تدلیس فیحرم قالوا ویجوز الحف والتحمیر 
  .)٧(والنقش والتطریف إذا كان بإذن الزوج ألنھ من الزینة

  : واستدلوا
أنھا كانت عند عائشة فسألتھا (بما رواه عبد الرزاق عن امرأة بن أبي الصقر 

ي شعرات أفأنتفھن أتزین بذلك لزوجي فقالت امرأة فقالت یا أم المؤمنین إن في وجھ
عائشة أمیطي عنك األذى وتصنعي لزوجك كما تصنعین للزیارة وإذا أمرك فلتطیعیھ 

)وإذا أقسم علیك فأبریھ وال تأذني في بیتھ لمن یكره
)٨(

أن بكرة بنت عقبة أنھا : "وروي. 

تزعي إن كان لك زوج فاستطعت أن تن: عن الحفاف، فقالت ـ أنھا سألت عائشة 

                                      
  ).١٤/٨١(الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ١(
  ).٦/٣٧٣) (رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ) ٢(
  ).٢/٤٥٩(حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني ) ٣(
  ).٢/٥٩٤(الحاوي الكبیر للماوردي ـ ط الفكر ) ٤(
  ).٢/٥٩٤(للماوردي ـ ط الفكر الحاوي الكبیر ) ٥(
  ).١/١٢٦(اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي ) ٦(
  ).١٠/٣٧٧(فتح الباري البن حجر ) ٧(
  ).٥١٠٤ث - ٣/١٤٦(مصنف عبد الرزاق ) ٨(
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مقلتیك فتصنعیھما أحسن مما ھما فافعلي
)١(

أنھا (وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق . 
دخلت على عائشة وكانت شابة یعجبھا الجمال فقالت المرأة تحف جبینھا لزوجھا فقالت 

)أمیطي عنك األذى ما استطعت
)٢(

.  
في كل  وھو معتمد الحنابلة في المذھب، وھو قول: تحریم النمص: القول الثاني

المذاھب أیضاً 
)٣(

ذھب ابن مسعود وابن جریر الطبري إلى عموم النھي، وأن "، بل 

"التنمص حرام على كل حال
)٤(

أنھ یكره لھا حفھ، ویكره : "وذكر ابن عبد البر المالكي. 

"نتفھ سواء كان لھا زوج، أو لم یكن
)٥(

.  
ا وال ال یجوز القص من شعر الحواجب وال حلقھ: "قال الشیخ ابن جبرین

فلیس فیھ جمال بل فیھ تغییر لخلق هللا وھو . ولو رضى الزوجالتخفیف منھ وال نتفھ 

"أحسن الخالقین وقد ورد الوعید في ذلك ولعن من فعلھ وذلك یقتضي التحریم
)٦(

.  
  : سبب االختالف*. 

لعل سبب اختالفھم في علة المنع، فمن رأى أنھا التدلیس والغش أجاز ذلك بإذن 
 -كما ھو المصرح بھ في األحادیث-رأى أنھا تغییر خلق هللا ابتغاء الحسن  الزوج، ومن

منع ذلك مطلقاً أذن الزوج أو لم یأذن
)٧(

.  
  : بجملة أدلةواستدلوا 

  .عموم أحادیث النھي، ولم یرد علیھ أي تخصیص بالزوج -
، ولم یجز الوشم اتفاقاً ولو )النمص والوشم والوصل(حدیث النھي شمل  -

  .وج، فكذلك النمصبرضى الز
، وقد تغییر خلق هللا ألجل الُحسنالتحریم بعلة واحدة ھي  قد علل النبي . -
لم یرخص للمتزوجة في وصل شعرھا، مع إذن زوجھا، بل وأمره لھا بذلك،  ثبت أنھ 

ـا أن امرأة من األنصار زوجت ابنتھا عن عائشة : (ففي الصحیحین وھذا لفظ البخاري

                                      
  ).١٤/٨١(الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ١(
مرام في تخریج أحادیث الحالل ذكره ابن حجر في الفتح عن الطبري، وضعفھ األلباني في غایة ال) ٢(

  .، بضعف السائلة ألم المؤمنین لجھالتھا)٩٦ح -  ١/٧٦(والحرام 
المجموع ؛ )١/١١٢(؛ التاج واإلكلیل )١٣/٣١٤(؛ الذخیرة )١٥/٧٤(فتح القدیر، الكمال بن الھمام ) ٣(
  ).١/٩٤(المغني ؛ )٢/٩٥(البیان في مذھب اإلمام الشافعي ، )٣/١٣٥(
  ).١٤/٨١(قھیة الكویتیة الموسوعة الف) ٤(
  ).٤/١٠٧(المدخل البن الحاج ) ١٣/٣١٤(، الذخیرة )٣/٣٣٧(اآلداب الشرعیة ) ٥(
  ).، بترقیم الشاملة آلیا٥/٧٦٥٠(موقع اإلسالم سؤال وجواب ) ٦(
  ).، بترقیم الشاملة آلیا٢٠/١٥٣٢(فتاوى الشبكة اإلسالمیة ) ٧(
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إن زوجھا أمرني أن : فذكرت ذلك لھ، فقالت فجاءت إلى النبي  فتمعط شعر رأسھا،

)ال، إنھ قد لُعن الواصالت: فقال. أصل في شعرھا
)١(

.  
إن العلة : ، فال وجھ ألن یقال"للحسن المغیرات خلق هللا"إذا ثبت النھي معلالً  -

ھي التدلیس فیباح ذلك بإذن الزوج
)٢(

 .  
الزوج في تحریم النمص، ففي  وإذا ثبت أنھ معصیة فال عبرة لرضا -

ِبيِّ  الصحیحین عْن َعلِيٍّ  اَعُة ِفي اْلَمْعُروفِ «: َقالَ  أنَّ النَّ »إِنََّما الطَّ
)٣(

.  
  :الترجیح -

لعل الراجح ھو القول الثاني، وھو المنع منھ ولو أذن الزوج، لقوة استدالل من 
  .منع، وضعف أدلة من قال بالجواز

من أجاز التزجیج للزوج منع من ظھورھا بھ أمام أن التنبیھ لكن البد من 
األجانب، وھذا ال یمكن إال أن تكون منقبة، ففي فتوى دار اإلفتاء المصریة، قال الشیخ 

وأرى بعد ذلك أن تزجیج الحواجب ونتف شعر الخدین إن كان برضا : "عطیة صقر
ن نھى عنھما الشرع، الزوج ولھ ولغیر األجانب، فال بأس بھ لعدم التغریر واإلغراء الذی

أما إن كان األجنبي سیطلع علیھ فھو حرام إن كان للفتنة أو التدلیس
)٤(

.  
ومن العجب أن تفعل النساء ھذا التزجیج، في حین جعلت الشریعة االعتداء على 

شعر الحاجبین فیھا الدیة كاملة
)٥(

الحاجبان إذا اعتدي علیھما، أو مثالً وقع حادث "، فـ
حصل منھ ضرر على شعر الحاجبین حتى قُلِع الشعر ولم یعد ذلك فحصلت منھ جروح و

، وإن حصل الضرر على أحد الحاجبین، تقسطت الدیة بقسط ذلك وجبت الدیةالشعر 
وھو النصف، وھذا یشمل الرجال والنساء؛ ألن الحاجبین زینة في الرجل وزینة في 

"المرأة أیضاً 
)٦(

.  

                                      
، ومسلم )٤٩٠٩ح – ٥/١٩٩٧(رأة زوجھا في معصیة أخرجھ البخاري في النكاح باب ال تطیع الم) ١(

  ).٢١٢٣ح - ٣/١٦٧٥(في اللباس والزینة باب تحریم فعل الواصلة والمستوصلة 
  ).، بترقیم الشاملة آلیا١٥٣٢؛ ٢٠/١٠٣٧(فتاوى الشبكة اإلسالمیة ) ٢(
 – ٦/٢٦١٢( متفق علیھ، أخرجھ البخاري في األحكام باب السمع والطاعة إلمام ما لم تكن معصیة) ٣(
  ).١٨٤٠ح - ٣/١٤٦٩(، ومسلم في اإلمارة باب وجوب طاعة األمراء في غیر معصیة )٦٧٢٦ح
. ، تزجیج الحواجب  المفتي  عطیة صقر)، بترقیم الشاملة آلیا٩/٤٤٩(فتاوى دار اإلفتاء المصریة ) ٤(

١٩٩٧.  
نصف : وفي أحد الحاجبین. ابلةإذا أزیل شعرھما ولم ینبت فیھما الدیة عند الحنفیة والحن: الحاجبان) ٥(

وعند المالكیة والشافعیة في . الدیة؛ ألن الجاني أتلف جنس منفعة مقصودة، أو فوت جماالً مقصوداً لذاتھ
؛ ألنھ إتالف جمال من غیر منفعة، فال )أي التعویض المقدر قضاء(إزالة شعر الحاجبین الحكومة فقط 

  ).٥٧٥٣/ ٧(حیلي الفقھ اإلسالمي وأدلتھ للز. تجب فیھ الدیة
  ).٣٦٦/٥(شرح زاد المستقنع للشنقیطي ) ٦(
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  ق، أو النتف فقط؟ھل المنع یشمل النتف والحل: ثانیاً *. 
اتفق العلماء على أن النمص یكون بالنتف، ثم اختلفوا في الحف والحلق، على 

  : قولین
  .أن الحف نمص، وإلیھ ذھب المالكیة والشافعیة: القول األول

أنھ یكره لھا حفھ، ویكره نتفھ سواء كان لھا زوج، : "ذكر ابن عبد البر المالكي

"أو لم یكن
)١(

.  
  .عناه، فیأخذ حكمھأنھ بم: واستدلوا

. جواز الحف والحلق، وإلیھ ذھب الحنابلة، ومنصوص اإلمام أحمد: القول الثاني
فأما النامصة فھي التي تنتف الشعر من الوجھ والمتنمصة المنتوف شعرھا بأمرھا : "قالوا

فال یجوز للخبر وإن حلق الشعر فال بأس ألن الخبر إنما ورد في النتف نص على ھذا 

"أحمد
)٢(

.  

أن المنھي عنھ ھو النتف فقط: واستدلوا
)٣(

.  
ویكره للرجل نتف شعر وجھھ ولو بمنقاش : "قال ابن مفلح في اآلداب الشرعیة

حلقھ وحفھ أكرھھ للرجال، وللمرأة : ونحوه وحفھ، والتخفیف قال أحمد في الحف
ء كان نص على الثالثة وذكر ابن عبد البر أنھ یكره لھا حفھ، ویكره نتفھ سوا والتخفیف

لھا زوج، أو لم یكن، قال أحمد أكره النتف، وقال المروذي وكره یعني أحمد أن یؤخذ 

"}المتنمصات لعن رسول هللا {الشعر بمنقاش من الوجھ وقال 
)٤(

.  
  : الترجیح -

الظاھر أن الحلق والحف یدخالن في معنى النمص، فیمنع منھ في الحاجبین، 
إن النمص ھو : الفقھاء یقولون: (مھمة، فقاللكن نص الشیخ ابن عثیمین على مسألة 

النتف، فالحلق ال یدخل في النمص لكني ال أرى الحلق ألنھ یقوي أصول الشعر والنتف 

یضعفھ
)٥(

، یشیر إلى أن من تستخدم الحلق فسیظھر الشعر على حاجبھا بقوة، بحیث قد 
  .تقع في النتف المحرم باتفاق

ھ الزوج أو لم یأذن، وكان شعاراً للفاجرات فاألقرب تحریم النتف والحلق، أذن فی
أو لم یكن، وذلك لعموم النص، ألن كل ما قید بھ النص لیس لھ دلیل ینھض للتقیید، وهللا 

  .أعلم

                                      
  ).٤/١٠٧(؛ المدخل البن الحاج )١٣/٣١٤(، الذخیرة )٣/٣٣٧(اآلداب الشرعیة ) ١(
  ).١/١٠٧(؛ الشرح الكبیر البن قدامة )١/١٠٧(المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني ) ٢(
  ).١٤/٨١(الموسوعة الفقھیة الكویتیة ؛ )٣/١٣٥(المجموع ؛ )١٣/٣١٤(الذخیرة ) ٣(
  ).٣/٣٣٧(اآلداب الشرعیة البن مفلح ) ٤(
ھل یدخل في النمص ): ٧١٧(السؤال ) ١٦٦: ص(الكنز الثمین في سؤاالت ابن سنید البن عثیمین ) ٥(

  .الحلق والقص أم ال؟
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، محل بحث، )ماكینة الحالقة الكھربائیة(ھل النتف یدخل فیھ ما یقال لھ : تنبیھ
التنبھ إلى أن ماكینات وینبغي : (وذلك لوجود عدة شفرات فیھا، وفي فتاوى الشبكة

وعلى المرأة أن تتقي هللا . تنتف الشعر ال تحلقھالحالقة الحدیثة التي یستعملھا النساء 
وهللا . تعالى وتحذر من الدخول تحت ھذا الوعید الشدید الذي ھو لعن، عیاذاً با� من ذلك

)أعلم
)١(

.  

  إلى الجبین؟ھل نمص الحواجب یمتد إلى العبسة بین الحاجبین، و: ثالثاً *. 

سبق في تعریف الجبین أنھ على عظم الحاجب، ولیس ھو الجبھة بل أعلى 
  .الصدغین، وھما جبینان عن یمین الجبھة وعن شمالھا

وعلیھ فقد اختلف العلماء في ما بین الحاجبین، وما على الجبین ھل یمنع نمصھ 
  : أو ال؟ على قولین

  .والشعر على الجبین یجوز إزالة الشعر بین الحاجبین: القول األول
وعلى ھذا فتوى الكثیر من العلماء، وفتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء بالمملكة، فقد 

یجوز نتفھ؛ : "ما حكم اإلسالم في نتف الشعر الذي بین الحاجبین؟ فكان الجواب: سئلوا

“ألنھ لیس من الحاجبین
)٢(

وأما إزالة الشعر الذي : "وفي فتوى قطاع اإلفتاء بالكویت. 
فإن كانت على ھیئة غیر طبیعیة " وتسمى ھذه الحالة القرن"صل ما بین الحاجبین ی

وهللا أعلم. فإنھ یجوز إزالتھ وإال فال) مشوھة(
)٣(

وسئل الشیخ ابن باز عن إزالة ما بین . 

ال بأس؛ ال یدخل في النمص: الحاجبین؟ فقال
)٤(

.  
  : واستدلوا

ذ حكمھا في الشرع، وھذا مبني أّنھا لیست من الحاجبین في العرف، فال تأخ -
  .على أن النمص مختص بالحاجبین فحسب

  .ال یجوز إزالة الشعر بین الحاجبین وما على الجبین: القول الثاني
فمن : "وعلیھ فتوى كثیر من العلماء أیضاً، قال الشنقیطي عن النھي عن النمص

ن أو كان ترقیقاً نمصت شعر حاجبھا سواًء فیما كان بین الحاجبین لكي تفصل الحاجبی

"للحاجب بعد أن كان عریضاً ونحو ذلك فیشملھا
)٥(

المرأة التي ھي : "وقال األلباني. 
موضع للزینة، لمجرد أنھا تأخذ من حاجبیھا قلیالً فوق أو تحت أو بین الحاجبین، َغیَّرت 

خلق هللا
)٦(

.  

                                      
  ).، بترقیم الشاملة آلیا٢٠/١٥٣٢(فتاوى الشبكة اإلسالمیة ) ١(
  ).٨٧٠١الفتوى - ٥/٢١٢(الدائمة  فتاوى اللجنة) ٢(
  ).٢٦٤/ ٤(فتاوى قطاع اإلفتاء بالكویت ) ٣(
  ).٦٢٠ – ٢٢١: ص(مسائل اإلمام ابن باز ) ٤(
  ).٣٦٦/٥(شرح زاد المستقنع للشنقیطي ) ٥(
  ).٥٦/ ١٧(جامع تراث العالمة األلباني في الفقھ ) ٦(
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خذ ما بین ومنھم من قیده بأال یكون مشوھاً، فقد سئل الشیخ ابن عثیمین ما حكم أ

ال یجوز إال أن یكون مشوًھا: الحاجبین؟ فقال
)١(

ما حكم إزالة شعر ما بین : وسئل. 
إال أن . أخشى أن یدخل في النمص الملعونة فاعلتھ: الحاجبین إذا كانا مقترنین؟ فأجاب

لكن إذا كان عادیاً، فإزالتھ بنتٍف، أو حلٍق، أو قٍص، من . یكون كثیفاً فوق العادة، فیجوز

جالب الحسن فیحرماست
)٢(

.  
  : واستدلوا

وھو من ) األقرن: (بأن ما بین الحاجبین ھو من الحاجب، ولذا ذكروا في اللغة. -
كان مقرون  اتصل حاجباه، وأیضاً سبق في تحدید معنى الحاجبین لغة، أن النبي 

الحاجبین، وسبق أیضاً أن الحاجب یشمل العظم فوق العینین، فیدخل في ذلك الجبین 
الشعر الذي ینبت على : مثنى حاجب، وھو في األصل: والحاجبان: "قال الشنقیطي. ضاً أی

"العظم فوق العین، سواء اتصل الحاجبان أو انفصال
)٣(

.  
إن النمص إزالة شعر الوجھ، فیدخل فیھ العبسة بین الحاجبین، : أو یقال. -

  . ویدخل في ذلك الجبین، كما سبق في حد الوجھ
  : الترجیح*. 
جح ھو منع إزالة الشعر بین الحاجبین، ألنھ من الحاجب كما سبق في حد الرا

علماً أن الشیخ ابن عثیمین لھ تفصیل . الحاجب، وكذا منع نمص ما على الجبین من شعر
ھل یجوز للمرأة أن تزیل الشعر الذي بین الحاجبین إذا كان : "في ذلك، فقد سئل أیضاً 

: واجب وتحسینھا أم ال؟ فأجاب رحمھ هللا تعالىیشوه منظرھا أو تقوم بترقیق شكل الح
أن یكون ذلك بالنتف فھذا محرم وھو من : الوجھ األول: ھذه المسألة تقع على وجھین

أن یكون على سبیل القص : فاعلھ الثاني الكبائر ألنھ من النمص الذي لعن النبي 
حوط تجنب ذلك والحف فھذا فیھ خالف بین أھل العلم ھل یكون من النمص أم ال واأل

وأال تفعلھ المرأة
)٤(

.  
وإذا وقع فیھا : "في المنع، قال حكمة لطیفةوقد نبھ الشیخ عبدهللا بن جبرین على 

زیادة شعر أو طول فیھ، أو امتداد لھ إلى التقاء ما بین الحاجبین؛ فإن ذلك لحكمة ظاھرة 
ییر خلق هللا أو خفیة، ومنھا حصول المعرفة، والتمییز بین األشخاص، فال یجوز تغ

"تعالى، وهللا أعلم
)٥(

.  
لو لم نقل للنساء : قال بعض العلماء: "ونبھ الشنقیطي على لفتة أخرى فقال

بجواز إزالتھن لشعر الرجلین والیدین لكان في ذلك حرج ومشقة، وھذا اجتھاد مع النص 

                                      
  ).٧١٨(، السؤال )١٦٦: ص(الكنز الثمین في سؤاالت ابن سنید البن عثیمین ) ١(
  .ھـ٥/٣/١٤٢٠ -٥٦٩مسألة  -) ١/١٣٤(ثمرات التدوین من مسائل ابن عثیمین للقاضي ) ٢(
  ).٣٦٦/٥(شرح زاد المستقنع للشنقیطي ) ٣(
  ).، بترقیم الشاملة آلیا٢/ ٢٢(فتاوى نور على الدرب للعثیمین ) ٤(
  .فتاوى موقع األلوكة، فتوى سماحة الشیخ عبدهللا بن جبرین) ٥(
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وإذا  فإنك لو تأملت شعر الحاجبین في بعض النساء فإنھ یكون مزعجاً ویكون مشوھا لھا
المرأة لو أقدمت على إزالتھ أو  اتصل حاجباھا فلربما أزعج ومع ذلك لعن رسول هللا 

تخفیفھ أو قصھ أو العبث بھ، وعلى ھذا فان ھذا االجتھاد قد دل الشرع على عدم االعتداد 
 و� الحكمة في ذلكبھ واألولى واألحرى بالنسبة الى المسلمة أن ترضى بما كتب هللا لھا 

مرأة ربما إذا شعرت بالنقص في جمالھا لربما عصمھا هللا من فتن یكون خیرا لھا فإن ال
أن تعصم منھا، ولربما نظرت الى نفسھا نظرة النقص فأمنت على دینھا؛ ولكن لو أزالت 
وبالغت في اإلزالة فنظرت إلى زوجھا ال یحسن النظر إلیھا وال یحسن منھا ما یكون 

  .)١("بعد ثبوتھا فتندم حین ال ینفع الندم، وهللا تعالى أعلم منھا من تجمل لربما زلت القدم

  ھل یدخل في النمص حكم نتف شعر الوجھ المعتاد غیر الحاجبین؟: رابعاً *. 

اختلف العلماء فیما یدخل في النمص، ھل یدخل فیھ ما سوى الحاجبین من شعر 
  الوجھ المعتاد أو ال؟ 

: وفي بعض الروایات: "العدويحد النمص اللغوي، كما قال : وسبب الخالف
حتى ترقھ كذا قال أبو داود،  الحاجبوالنامصة والمتنمصة فالنامصة ھي التي تنتف 

والمتنمصة ھي المعمول لھا ذلك وما ذكرناه من تفسیر النامصة عن أبي داود وقد قال 
وفسرھا عیاض ومن وافقھ بأنھا التي تنتف الشعر من الوجھ، : بعض شراح المصنف

یقتضي جواز نتف شعر ما عدا الحاجبین من الوجھ، وتفسیر عیاض یقتضي  واألول

خالف ذلك
)٢(

.  
  :ولذا اختلف العلماء في ذلك على قولین

ال یجوز نتف ما عدا الحاجبین من شعر الوجھ المعتاد ألنھ من : القول األول
  .النمص

المعلم والمتنمصات قال المازري في : "قال القرافي. وإلیھ ذھب جمھور الفقھاء

"النامصة التي تنتف الشعر من الوجھ والمتنمصة التي یفعل بھا ذلك
)٣(

قال ابن مفلح في . 

"وقطع في الشرح وغیره بأن نتف الشعر من الوجھ ال یجوز: "اآلداب الشرعیة
)٤(

؛ قال 
وكره ابن . ولھا حلقھ وحفھ نص علیھما، وتحسینھ بتحمیر ونحوه: "المرداوي عن الوجھ

فإن أحمد كرھھ لھ، والنتف بمنقاش لھا. جلعقیل حفھ كالر
)٥(

) النامصة: (وقال المناوي. 

                                      
  ).٤٥/٢٨(شرح الترمذي للشنقیطي ) ١(
  ).٨/١٤٠(حاشیة العدوي ) ٢(
  ).١٣/٣١٤(الذخیرة ) ٣(
  ).٣/٣٣٧(اآلداب الشرعیة البن مفلح ) ٤(
؛ اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل )١/١٢٦(اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي ) ٥(
  ).١/٨١(؛ كشاف القناع عن متن اإلقناع )١/٢٢(



  
    ولالجزء األم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

       

- ٨٥ - 

 

الطالبة ان یفعل بھا ذلك ) والمتنمصة(الناتفة شعر الوجھ منھا أو من غیرھا ) النامصة(
  .)١(والمراد غیر اللحیة

أما حواجبھا وما بین الحواجب وما على أعلى الوجنة فإنھ ال : "قال الشنقیطي
وعلى ھذا قالوا إنھ ال ) النامصة والمتنمصة: (لعن النبي  یزال؛ ألنھ من النمص وقد

  .)٢("یجوز إزالتھ
  : واستدلوا

  .بما تقدم من أقوال أكثر أھل اللغة من أن النمص یكون في الوجھ كلھ. -
  .أن النمص مختص بالحاجبین فحسب: القول الثاني

صاحب  وھو قول المالكیة في المعتمد، وھو الذي ذكره أبو داود السجستاني
لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة : (قال السنن، فقد أخرج عن ابن عباس 

، ثم قال أبو داود وتفسیر الواصلة التي )والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غیر داء
حتى  الحاجبتصل الشعر بشعر النساء والمستوصلة المعمول بھا، والنامصة التي تنقش 

، والواشمة التي تجعل الخیالن في وجھھا بكحل أو مداد ترقھ والمتنمصة المعمول بھا

والمستوشمة المعمول بھا
)٣(

 .  

وبذلك أیضاً قال بعض علماء المذاھب الثالثة األخرى
)٤(

.  
  : واستدلوا

  .ما سبق ذكره عن أبي داود في السنن. -
. إن األحادیث لم تحدد المراد بھ، فالبد من الرجوع إلى اللغة لفھم المراد. "-

وھي التي تطلب أن : وھو جمع متنمصة" المتنمصات: "دیث ابن مسعود ورود بلفظفح
، ومعناه التكلف والمبالغة في إزالة الشعر من تفعلیفعل بھا التنمص، وھو من باب 

فإذا بالغت . الوجھ إال في الحاجبین، ألنھما المحل الطبیعي لظھور الشعر في وجھ المرأة
كأن تزیلھما كلیا، أو ترققھما حتى : لتجمل والتحسنالمرأة في نتف شعر الحاجبین ل

ویؤید ذلك ما جاء في سنن أبي داود . یصیرا كالقوس أو الھالل فھو النماص المنھي عنھ
التي تنقش الحاجب : وتفسیر النامصة: "بعد أن روى حدیث ابن عباس السابق حیث قال

  .)٥("حتى ترقھ

                                      
  ).٢/٥٦٨(التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوى ) ١(
  ).٤٥/٢٨(شرح الترمذي للشنقیطي ) ٢(
  .، وصححھ األلباني)٤١٧٠ح -  ٢/٤٧٧(سنن أبي داود ) ٣(
شرح النووي على صحیح مسلم ، )١/٦٩(، كشاف القناع )١/٢٦٣(الشرح الكبیر على المقنع )٤(
  )١٤/٨١(ھیة الكویتیة ؛ الموسوعة الفق)١٠/٣٧٧(، فتح الباري )١٤/١٠٦(
 ).١/١٥(أحكام جراحة التجمیل في الفقھ اإلسالمي الدكتور محمد عثمان شبیر، ) ٥(
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عیباً في غیر الحاجبین ــ یعتبر  -ویؤیده أن ظھور الشعر في وجھ المرأة . -
وما كان كذلك فیبعد أن تكون المرأة منھیة عن إزالتھ، ولھذا فإن الفقھاء أجازوا ونقصاً 

)١(وهللا أعلم. للمرأة إزالة اللحیة والشارب بالنتف أو الحلق
 . 

  : الترجیح*. 
األرجح فیما یظھر اختصاص النمص بشعر الحاجبین والجبین، ولیس كل شعر 

  .اد في الوجھمعت
وكتب أھل اللغة عند التمثیل للنمص یذكرون الحواجب والجبین أیضاً نصاً، كما 

أس أَْنَمُص : "في كتاب العین ، وامرأةٌ الَجبینوُربَّما كاَن أَْنَمَص  الحاجَبْینِ رجٌل أَْنَمُص الرَّ
أي تأُخُذه عنھا بَخْیٍط  أي تأمر ناِمصًة فَتْنِمُص َشْعَر َوْجھھا َنْمصاً : َنمصاُء وھي َتتَنمَّصُ 

"َفَتْنَتفُھ
)٢(

 حاجبھاونمصت * یا لیتھا قد لبست وصواصا : [قال الراجز: "، وفي الصحاح

]"تنماصا
)٣(

دقیق مؤخرھما  الحاجبینیقال ھو أنمص ) األنمص"(وفي المعجم الوسیط . 

"مما یلي العذار وھي نمصاء
)٤(

.  

ھو العظم فوق العین، فھو من وإنما یدخل شعر الجبین في النمص ألن الجبین 
، وھما منبت شعر الحاجبان: الجبینعظم الحواجب، ویؤید ھذا ما نقلھ في التاج أیضاً أن 

"الحاجبین من العظم
)٥(

  .، وهللا أعلم
یجوز التزین بما : "وألجل ھذا منع بعض العلماء حف الجبین حتى للتزین فقالوا

  .)٦("ذكر إال الحف فإنھ من جملة النماص

  إزالة المرأة الشعر غیر المعتاد من الوجھ؟: خامساً *. 

، كما لو نبت للمرأة )٧(اختلف العلماء في إزالة الشعر غیر المعتاد في الوجھ
  .عدم جواز إزالة أي شعر من الوجھ مطلقاً : القول األول: شارب أو لحیة، على قولین

وعلیھ اإلمام الطبري، فقد ذھب إلى تحریم ذلك
)٨(

.  
ال یجوز للمرأة تغییر شيء من خلقتھا التي خلقھا : ابن جریر الطبريقال اإلمام 

هللا علیھا بزیادة أو نقص التماس الحسن، ال للزوج وال لغیره كمن تكون مقرونة 
الحاجبین فتزیل ما بینھما توھم البلج أو عكسھ ومن تكون لھا سن زائدة فتقلعھا أو طویلة 

فتزیلھا بالنتف ومن یكون شعرھا قصیرا أو فتقطع منھا أو لحیة أو شارب أو عنفقة 

                                      
 ).١٢: ص(أحكام زراعة الشعر وإزالتھ ) ١(
 ).٧/١٣٨(كتاب العین ) ٢(
 ).٣/١٠٦٠(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ) ٣(
 ).٢/٩٥٥(المعجم الوسیط ) ٤(
  ).٢/٢٤١(لقاموس تاج العروس من جواھر ا) ٥(
  ).١٠/٣٧٧(فتح الباري البن حجر ) ٦(
  .تم بحثھ ھنا ألنھ متمم لموضوع النمص، وبعضھم علق نمص الحواجب بھ كما تقدم) ٧(
  ).١٤/٨١(الموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ٨(
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حقیرا فتطولھ أو تغزره بشعر غیرھا فكل ذلك داخل في النھي وھو من تغییر خلق هللا 
تعالى، قال ویستثنى من ذلك ما یحصل بھ الضرر واألذیة كمن یكون لھا سن زائدة أو 

الرجل في ھذا طویلة تعیقھا في األكل أو إصبع زائدة تؤذیھا أو تؤلمھا فیجوز ذلك و
  .)١("كالمرأة األخیر

في بالدنا امرأة لھا لحیة : وعلى ذلك الشیخ األلباني، ففي فتاویھ قال السائل
كلحیة الرجل تماماً، ونحن رأیناھا، یعني ھذه المرأة یجوز لھا أن تحلق اللحیة أو وإال 

بالنسبة  ال یجوز، یعني ھذا منظر: فقال السائل. ال یجوز: تترك نفسھا؟ فقال الشیخ
وهللا صحیح، أنا بقول إنھ توجد امرأة لھا لحیة كالرجل، ال فرق : "فأجابھ الشیخ! للمرأة؟

  .)٢("عندي أبداً بین أن یوجد رجل كالمرأة ال لحیة لھ
  : واستدلوا

  .بأن النمص ھو النتف، والحلق والنتف بمعنى واحد. -
أي شيء من شعر  وأن النھي معلل بتغییر خلق هللا، وھو واقع في إزالة. -

  .الوجھ
  .جواز إزالة الشعر غیر المعتاد في الوجھ: القول الثاني

یستحب للمرأة إذا نبتت لھا لحیة أو شوارب : وإلیھ ذھب جمھور العلماء، فقالوا
 - في المعتمد  - وأوجب المالكیة علیھا . أو عنفقة أن تزیلھا، وقید بعضھم ذلك بإذن الزوج

أن تزیلھا؛ ألن فیھا مثلة
)٣(

.  
وھذا الفعل حرام إال إذا نبتت للمرأة لحیة : "قال النووي في الكالم على النمص

ال یجوز حلق لحیتھا : وقال ابن جریر[، بل یستحب عندناأو شوارب، فال تحرم إزالتھا، 
ومذھبنا ما قدمناه ]. وال عنفقتھا وال شاربھا، وال تغییر شيء من خلقتھا بزیادة وال نقص

اللحیة والشارب والعنفقة، وأن النھي إنما ھو في الحواجب وما في  من استحباب إزالة
  .)٤("أطراف الوجھ

یستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحیة أو "وقال النووي : "قال في الفتح
شارب أو عنفقة فال یحرم علیھا إزالتھا بل یستحب قلت وإطالقھ مقید بإذن الزوج وعلمھ 

  .)٥(لتدلیسوإال فمتى خال عن ذلك منع ل
  : واستدلوا

  .بأنھ ال یدخل في النمص المنھي عنھ. -

                                      
  ).١٠/٣٧٧(فتح الباري البن حجر ) ١(
  ).٣٨٢/ ١٥(جامع تراث العالمة األلباني في الفقھ ) ٢(
؛ تفسیر القرطبي )٢/١٩(، )١/١٧٨(، زاد المسلم للشنقیطي )٢/٤٠٩(عدوي على الرسالة ال) ٣(
  ).١٤/٨١(، الموسوعة الفقھیة الكویتیة )٥/٣٩٢(
؛ وعون المعبود شرح سنن )٧/٩١(، ونقلھ في تحفة األحوذي )٧/٢٤١(شرح النووي على مسلم ) ٤(

  ).٩/١١٨٨(أبي داود 
  ).٧/٩١(، ونقلھ في تحفة األحوذي )١٠/٣٧٧(فتح الباري البن حجر ) ٥(
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  .أن ھذا عیب ومنفر ألنھ خالف ما خلق هللا علیھ المرأة. -
  : الترجیح

األرجح مشروعیة إزالة المرأة الشعر غیر المعتاد في الوجھ كاللحیة والشارب، 
: ففي كتاب العین ألنھ ال یدخل في النمص، فكتب اللغة جعلت الَنَمص الشعر الدقیق،

َغبِ  رّقُة الشََّعر: النََّمصُ " "حّتى َتراهُ كالزَّ
)١(

"؛ وكذا في القاموس
)٢(

وفي معجم لغة . 
التي تنتف : نتف الشعر: بكسر المیم اسم فاعل من نمص والنمص: النامصة: "الفقھاء

"في الوجھ الدقیقالنمص، وھو الشعر 
)٣(

 . 

إزالة الشعر الدقیق، على الوجھ وعلى النمص فكتب اللغة تكاد تكون متفقة أن 
  .، للرجل والمرأةالجبین، أما الشعر الواضح فلم تتكلم إال على شعر الحاجبین

وبالجواز كانت فتاوى الكثیر من العلماء، ففي فتوى دار اإلفتاء المصریة، قال 
ة أو وقد یتسامح في إزالة التشویھ المنفر كما لو نبت شعر على اللحی: "الشیخ عطیة صقر

الشارب، أو شعرات منفرة في الحواجب، وما تجاوز ذلك فھو ممنوع. الشفة بشبھ
)٤(

.  
أما ما كان من الشعر غیر معتاد بحیث ینبت في أماكن لم : "وقال ابن عثیمین

تجر العادة بھا كأن یكون للمرأة شارب أو ینبت على خدھا شعر أو ما أشبھ ذلك فھذا ال 
أما الحواجب فإن من المعتاد أن تكون  تاد وھو مشوه للمرأةألنھ خالف المعبأس بإزالتھ 

رقیقة دقیقة وأن تكون كثیفة واسعة ھذا أمر معتاد وما كان معتاداً فإنھ ال یتعرض لھ ألن 
الناس ال یعدونھ عیباً بل یعدون فواتھ جماالً أو وجوده جماالً ولیس من األمور التي تكون 

"تھعیباً حتى یحتاج اإلنسان إلى إزال
)٥(

.  
وأما بالنسبة لما یستثنى في إزالة الشعر : "وقال الشنقیطي في شرح الترمذي

بالنسبة للمرأة غیر اإلبطین والعانة فإنھ یجوز لھا أن تزیل الشارب وتزیل اللحیة؛ ألن 
ھذا خالف ما خلق هللا علیھ المرأة وحینئذ یجوز لھا إزالة ھذین النوعین في الوجھ 

ما بین الحواجب وما على أعلى الوجنة فإنھ ال یزال؛ ألنھ من أما حواجبھا و. خاصة
  .)٦(النمص

وقد كثر في ھذه األیام نبات مثل ھذا الشعر ألجل عدة أمور ومنھا ما یكون 
جراء رش المأكوالت بالسماد الكیماوي، وما أشبھھ، ونحو ذلك من األسباب التي تؤدي 

  .إلى مثل ھذه األمور

                                      
 ).٧/١٣٨(كتاب العین ) ١(
 ).١/٨١٧(القاموس المحیط ) ٢(
  ).١/٤٧٣(معجم لغة الفقھاء ) ٣(
. ، تزجیج الحواجب  المفتي  عطیة صقر)، بترقیم الشاملة آلیا٩/٤٤٩(فتاوى دار اإلفتاء المصریة ) ٤(

١٩٩٧.  
  ).رقیم الشاملة آلیا، بت٢/ ٢٢(فتاوى نور على الدرب للعثیمین ) ٥(
  ).٤٥/٢٨(شرح الترمذي للشنقیطي ) ٦(
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نمص ونتف الشعر بوجھ المرأة أو بحواجبھا على یختص النھي عن ال: تنبیھ
  .)١("الذي یبدو أنھ ال یوجد شيء یدل على منعھ في جمیع الجسم"الخالف المتقدم، و

فما سكت عنھ الشرع فلم یرد فیھ نص یدل على تحریم إزالتھ ولم یرد فیھ نص 
ونحوھا  یدل على جواز إزالتھ وذلك كشعر الیدین والساقین والفخذین والبطن والظھر

 أن النبي  ، لحدیث أبي ثعلبة الخشني )٢(فأكثر الفقھاء على جواز إزالتھ بأي مزیل
  . )٣()وسكت عن أشیاء رحمة لكم من غیر نسیان فال تبحثوا عنھا: (قال

یعني أنھ سكت عن ذكرھا رحمة بعباده ورفقاً : "قال الحافظ ابن رجب رحمھ هللا
لى فعلھا، ولم یوجبھا علیھم حتى یعاقبھم على حیث لم یحرمھا علیھم حتى یعاقبھم ع

  .)٤(اھـ". تركھا، بل جعلھا عفواً، فإن فعلوھا فال حرج علیھم وإن تركوھا فكذلك
  .معنى تغییر خلق هللا: المطلب الثالث

، وقد ذكر هللا عن إبلیس أنھ )٥()المغیرات خلق هللا(سبق في حدیث النھي التعلیل 
ُھْم َفلَ {: أنھ قال ِ َوَآلُمَرنَّ وھذه اآلیة مما أشكل فھمھا على ]. ١١٩: النساء[} ُیَغیُِّرنَّ َخْلَق هللاَّ

كثیر وأدخل بعضھم فیھا أنواعاً من التغییر دلت الشریعة على جوازه، وقد اختلف العلماء 
ُھْم َفلَُیَغیُِّرنَّ َخْلَق هللاِ {: في المراد من قول إبلیس في ھذه اآلیة ي في ، فقال الماورد}َوألَُمَرنَّ

یعني دین هللا، وھذا قول الحسن، وقتادة، ومجاھد، : أحدھا .فیھ ثالث تأویالت: (تفسیره
. أنھ أراد بھ خصاء البھائم، وھذا قول ابن عباس، وأنس، وعكرمة: والثاني. وإبراھیم
ُ الَواِشَماِت : (قال ابن مسعود. أنھ الوشم، وھو قول ابن مسعود، والحسن: والثالث لََعَن هللاَّ

اِمَصاِت والمتنمَِّصاِت والُمَتَفلَِّجاِت للحُسِن و ِ الُمْسَتوِشَماِت َوالنَّ َراِت َخْلَق هللاَّ   . )٦()الُمَغیِّ
: ومن المفسرین من اقتصر على األول منھا، كابن كثیر؛ فقد ذكر قول من قال

ُھْم َفلَُیَغیُِّرنَّ َخْلَق هللاَِّ { َفأَقِْم {: وھذا كقولھ تعالى: قال. دین هللا، عز وجل: یعني} َوآلُمَرنَّ
ِ الَّتِي َفَطَر النَّاَس َعلَْیَھا ال َتْبِدیَل لَِخْلِق هللاَِّ  یِن َحنِیًفا ِفْطَرَت هللاَّ ] ٣٠: الروم[} َوْجَھَك لِلدِّ

ال تبدلوا فطرة هللا، ودعوا الناس على فطرتھم، ثم : على قول من جعل ذلك أمرا، أي

                                      
  ).٢٣/٤٢(شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد ) ١(
مجموع فتاوى ورسائل الشیخ محمد : انظر. وقد أفتى بذلك الشیخ محمد بن عثیمین رحمھ هللا) ٢(

  ).١٨: ص(أحكام زراعة الشعر وإزالتھ : ، وانظر)٤/١٣٤(العثیمین 
، وحسنھ النووي في )١٥/١٢(، والبیھقي في السنن الكبرى )٤/١٨٤(رجھ الدار قطني في سننھ أخ) ٣(

األربعین النوویة، وكذلك حسنھ قبلھ الحافظ أبو بكر السمعاني في أمالیھ، وقد روي معنى ھذا الحدیث 
  ).٣٣ص(مرفوعاً من وجوه أخر، كما في جامع العلوم والحكم 

  ).٣٤٧ص(جامع العلوم والحكم ) ٤(
نظراً العتماد كثیر من الفقھاء على ھذه العلة في التحریم، فأحببت إفرادھا بالبحث، وللدكتور خالد ) ٥(

  . فوزي مقالة وافیة في موقع جداریات حول ذلك
، وتمام )٨/٤٣٣(االستذكار البن عبد البر : ؛ وانظر)١/٥٣٠(النكت والعیون  -تفسیر الماوردي ) ٦(

وما أتاكم {؟ وھو في كتاب هللا ثم قرأ وما لي ال ألعن من لعن رسول هللا : حدیث ابن مسعود أنھ قال
  ]. متفق علیھ]. [٧: الحشر[} الرسول فخذوه وما نھاكم عنھ فانتھوا
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ختیار الطبري على أنھ ذكر أقوال المفسرین في أن المراد وھو ا. )١(استدل لھ من السنة
وأولى األقوال : قال أبو جعفر: (الخصاء أو الدین، أو الفطرة، أو الوشم ثم قال: بھا

دین هللا، : وآلمرنھم فلیغیرن خلق هللا، قال: معناه: بالصواب في تأویل ذلك قول من قال
فطرة هللا التي فطر الناس {: وھي قولھ وذلك لداللة اآلیة األخرى على أن ذلك معناه،

وإذا كان ذلك معناه دخل في ذلك فعل كل ما } علیھا ال تبدیل لخلق هللا ذلك الدین القیم
نھى هللا عنھ من خصاء ما ال یجوز خصاؤه، ووشم ما نھى عن وشمھ ووشره، وغیر 

أنھ یدعو إلى ذلك من المعاصي، ودخل فیھ ترك كل ما أمر هللا بھ، ألن الشیطان ال شك 
جمیع معاصي هللا، وینھى عن جمیع طاعتھ، فذلك معنى أمره نصیبھ المفروض من عباد 

وآلمرنھم فلیغیرن خلق {: هللا بتغییر ما خلق هللا من دینھ؛ فال معنى لتوجیھ من وجھ قولھ
إلى أنھ وعد األمر بتغییر بعض ما نھى هللا عنھ دون بعض، أو بعض ما أمر بھ } هللا

فإذ كان الذي وجھ معنى ذلك إلى الخصاء والوشم دون غیره، إنما فعل ذلك . دون بعض
كان عنده أنھ عنى بھ تغییر األجسام، فإن في قولھ جل ثناؤه إخبارا عن قیل : ألن معناه
ما ینبئ أن معنى ذلك غیر ما ذھب إلیھ، ألن } وآلمرنھم فلیغیرن خلق هللا{: الشیطان

وقد مضى الخبر عنھ أنھ وعد . خلق هللا، الذي ھو أجسامتبتیك آذان األنعام من تغییر 
األمر بتغییر خلق هللا من األجسام مفسرا، فال وجھ إلعادة الخبر عنھ بھ مجمال، إذ كان 
الفصیح في كالم العرب أن یترجم عن المجمل من الكالم بالمفسر وبالخاص عن العام 

وتوجیھ كتاب هللا إلى األفصح  دون الترجمة عن المفسر بالمجمل، وبالعام عن الخاص،
  .)٢(من الكالم أولى من توجیھھ إلى غیره ما وجد إلیھ السبیل

: ن األصل في تغییر خلق هللا أنھ محرم، قال ابن عثیمینإ: ویمكن أن یقال
: األصل في تغییر خلق هللا المنع؛ ألن تغییر خلق هللا من أوامر الشیطان، قال هللا عنھ(
ُھْم فَ { ِ َوآلُمَرنَّ   .)٣()فیكون حراماً ] ١١٩: النساء[} لَُیَغیُِّرنَّ َخْلَق هللاَّ

الممدوح أو المذموم؛ ھو الموافقة أو المخالفة فضابط التغییر : وفي الجملة
  .وإنما یقع الخالف في الجملة بین العلماء فیما سكت عنھ الشارع. للشرع

بعبادة غیر ر الفطرة والمحرم المتفق علیھ أو الذي قامت األدلة علیھ كثیر، فتغیی
، ألن الشیطان یدعو إلى جمیع المعاصي، دین هللاأعظم ھذه األنواع، وكذلك تغییر هللا 

التي فیھ التغییر المعاصي وأعظمھا الشرك، أي فلیغیرن ما خلق هللا في دینھ، ثم سائر 
  .)٤("وكذا حلق اللحىوغیره، الخصاء والوشم الظاھر، ومنھا 

، أو یظھر في مدد طویلة، وأما ما كان باقیاً على التغییر وھذا كلھ فیما كان منھ
  .؛ فمنھ ما ال یدخل في النھي، ألنھ بعد مدة یرجع، فال یدخل في التغییر حینئذمؤقتاً 

                                      
  ). ٢/٤١٥(تفسیر ابن كثیر، دار طیبة ) ١(
  ). ٧/٥٠٢(تفسیر الطبري ) ٢(
  ). ١٢/٤٠٣(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٣(
  ). ١/٨(؛ تلخیص فتاوى اللجنة الدائمة )١/٢١٦(سالمیة فتاوى إ) ٤(
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؛ كالختان التصرف في المخلوقات بما أذن هللا فیھفلیس من تغییر خلق هللا 
في معنى لق هللا ما یدخل وكذلك لیس من تغییر خ. وكذلك حلق الشعر وتقلیم األظفار

ثقب آذان سوى المستثنى في النصوص من الوصل والوشر ونحوھا، فیجوز الحسن 
بل قال بعض أھل العلم إن تحسین الھیئة یرجع إلى . لوضع األقراط والتزینللنساء 

ألنھ یؤدي إلى قبول قول صاحبھ وامتثال أمره : (األمر الشرعي، وإلى الدین أیضا قال
وصوركم {مر كالسلطان، والمفتي، والخطیب ونحوھم ولعل في قولھ تعالى من أرباب األ

إشارة إلیھا فإنھ یناسب األمر بما یزید في ھذا كأنھ قال قد أحسن } فأحسن صوركم
وآلمرنھم فلیغیرن {صوركم فال تشوھوھا بما یقبحھا وكذا قولھ تعالى حكایة عن إبلیس 

  .)١()یر لھا لكونھ تغییرا لحسنھافإن إبقاء ما یشوه الخلقة تغی} خلق هللا
ا{: فھو عفو، قال تعالىسكت عنھ الشارع وما  َك َنِسّیً ، ]٦٤: مریم[}  َوَما َكاَن َربُّ
الحالل ما أحل هللا في كتابھ، والحرام ما حرم هللا في كتابھ وما سكت عنھ (وفي الحدیث 

مما لیدین والرجلین فھو شعر ا: ، ومنھ]رواه الترمذي وحسنھ األلباني) [فھو مما عفا عنھ
وما سكت عنھ فھو فو فال یلحق بالشعر المأمور بإزالتھ ال أمر سكت الشارع عنھ 

وجوب وال أمر استحباب وھو في المقابل أیضا ال یدخل ضمن الشعر المأمور بإبقائھ 
  . )٢(كشعر الرأس بالنسبة للمرأة والحاجب

، وكذا یدخل في ذا كانت تطبباً العملیات التجمیلیة إولیس من تغییر خلق هللا . -
إزالة التشوه الخلقي، وقد قال النووي یستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحیة أو : ھذا

قلت وإطالقھ : شارب أو عنفقة فال یحرم علیھا إزالتھا بل یستحب عقب ابن حجر فقال
  .)٣(مقید بإذن الزوج وعلمھ وإال فمتى خال عن ذلك منع للتدلیس

                                      
ذكر ذلك كلھ الشیخ تقي : ؛ وقال آخره)٧/٤١٩(العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة حنفي ) ١(

  . الدین السبكي
وھذا القول بالجواز اختاره علماء اللجنة الدائمة بالسعودیة، كما اختاره أیضاً الشیخ ابن عثیمین ) ٢(

  ). ١١/٦٤مجموع فتاوى ابن عثیمین (و) ٣/٨٧٩فتاوى المرأة المسلمة (ر انظ
الدكتور خالد فوزي بموقع ) تغییر خلق هللا(مقالة : ، وانظر)١٠/٣٧٨(فتح الباري ابن حجر ) ٣(

  . جداریات
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  الثانياملبحث 

  أحكام صبغ شعر احلاجبني 

تفننت شركات الموضة في إخراج الصبغات المختلفة وتسابقت في ذلك، وبالتالي 
أصبح متاحاً للنساء الصبغ بأي لون یریدنھ، وقد كان الصبغ مقصوراً سابقاً على صبغ 
الشعر، ثم تطور األمر فدخل صبغ الحواجب في منظومة الزینة، وصار صبغ لون 

  .یتوافق مع لون الشعر والحقیبة واألحذیة، ونحو ذلكالحاجب ل
ومن ھنا أحببت طرح صبغ الحاجبین في ھذا البحث، والسیما أنھ یشمل ألوان 
ودوافع الصبغ، ثم أختم بموضوع التشقیر باعتباره صبغاً واسع االنتشار یمسل لھ النساء 

  .عوض النمص

  اطب اول

 وو وان اأ  

دات اإلباحة ما دامت ال تخالف النصوص وقواعد الشریعة، األصل في المستج
م {: قال تعالى. )١(فالمسكوت عنھ على اإلباحة عند جمھور العلماء َوَقْد َفصلَّ لُكْم ماَحرَّ

والتفصیل التبیین، فبین أنھ بین المحرمات، : "، قال شیخ اإلسالم]١١٩: األنعام[} علْیُكم
ما لیس بمحرم فھو حالل، إذ لیس إال حالل أو فما لم یبین تحریمھ فلیس بمحرم، و

  .)٢("حرام
ما أحل هللا في كتابھ فھو حالل، : (قال أن رسول هللا  وعن أبي الدرداء 

  .)٣()وما حرم فھو حرام، وما سكت عنھ فھو عفو
نص في أن ما سكت ) وما سكت عنھ فھو مما عفا عنھ: (قولھ: "قال شیخ اإلسالم
میتھ ھذا عفواً كأنھ وهللا أعلم ألن التحلیل ھو اإلذن في التناول عنھ فال إثم علیھ، وتس

بخطاب خاص، والتحریم المنع من التناول كذلك، والسكوت عنھ لم یؤذن بخطاب 
یخصھ، ولم یمنع منھ، فیرجع إلى األصل، وھو أن ال عقاب إال بعد اإلرسال، وإذا لم 

  .)٤("یكن فیھ عقاب لم یكن محرماً 

                                      
ذھب أكثر الحنفیة والشافعیة إلى أن األصل الحل، وعند بعض الحنفیة أن األصل التوقف، وینسب ) ١(

وسبب اختالفھم بذلك . حنیفة ھذا القول، وھو أیضاً قول بعض أصحاب الحدیث أن األصل الحرمة ألبي
فعند الشافعي ما ال دلیل على تحریمھ، وعند أبي حنیفة ما دل دلیل على : اختالفھم في حد الحالل: ھو

: انظر. التحریم األصل في األشیاء اإلباحة یعني في المنافع وأما في المضار فاألصل فیھا: حلھ، وقیل
  )٢/٢٤٧(؛ تیسیر التحریر )١/٦٦(؛ األشباه والنظائر البن نجیم )١/١٣٣(األشباه والنظائر للسیوطي 

  ).٢١/٥٣٦(مجموع الفتاوى ) ٢(
  )..١٤ح(وحسنھ األلباني في غایة المرام ) ٢/٣٧٥(أخرجھ الحاكم ) ٣(
  ).٢١/٥٣٨(مجموع الفتاوى ) ٤(
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فما سكت عنھ الشرع فلم یرد فیھ نص یدل على تحریمھ ولم یرد فیھ نص یدل 
لكن  -عدا األسود في تغییر الشیب–على جوازه فھو على اإلباحة ومنھا ألوان الصبغات 

مع التنبھ إلى أنھ ال یكون تحریمھ من باب آخر كالتشبھ بالكفار، أو التدلیس، أو بما یمنع 
  . وجھ، ونحو ذلكالطھارة ألن الحاجبین من ال

  :لون الصبغ* 
ربما یكون صبغ الحواجب لیس منتشراً؛ إذ ظھور الشیب بسبب تقدم العمر في 
الحواجب یتأخر عن ظھوره في شعر الرأس، لكن ثمة أسباب لظھور الشعر األبیض في 
م في العمر، من عدم توازن الصبغات، والعوامل الھرمونیة، وسوء  الحاجب، غیر التقدُّ

ونقص الفیتامینات، وعدم تناول الوجبات بالطریقة الصحیحة، وقد یكون ثمة  التغذیة،
عوامل وراثیة، واضطرابات المناعة الذاتیة، والتدخین الُمفرط، ومساحیق التجمیل 

  .)١(الخاطئة، وغیر ذلك
  :الصبغ بالسواد -

كره الصبغ : "، قال ابن عبد البرباللون األسودلكن ینبغي في الصبغ أال یكون 
عام الفتح إذ أتى بأبي قحافة ورأسھ كأنھ ثغامة  السواد أھل العلم وقد قال رسول هللا ب

غیروا شعره وجنبوه السواد، ولم یختلف العلماء في جواز الصبغ بالحناء والكتم وما 
أشبھھما وإن كانوا قد اختلفوا في األفضل من تغییر شیب اللحیة بالحناء ومن تركھا 

  .)٢(بیضاء
في غیر الجھاد، وبغیر نیة التدلیس على ختلفون في الصبغ بالسواد والعلماء م

خاطب ونحوه، فذھب كّالً من الحنفّیة والمالكّیة والحنابلة والشافعّیة في الُمعتمد عندھم، 
وذھب بعضھم إلى التحریم وھو قول عند الشافعّیة، وروایة عن الحنابلة،  .)٣(إلى الكراھة

ین، وإسحاق بن راھویھ، وغیرھم إلى جواز الصبغ وذھب أبو یوسف، ومحمد بن سیر
إّن أحسَن ما اخَتضبُتْم ِبھ لََھذا الّسواُد، أرغُب لنساِئُكم (باألسود، واستندوا إلى حدیث 

                                      
  مكو. إقرأ المزید على موضوع ) ١(

: https://mawdoo3.com/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1_%D8%
A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3
%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%
D8%AD%D8%A7%D8%AC%D8%A8. 

  ).٨/٤٣٩(االستذكار ) ٢(
  ).٨/٤٣٩(االستذكار ) ٣(
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، وذھب بعض الشافعّیة إلى جواز الصبغ باألسود )١()فیُكم، وأَْھیُب لَُكم في صدوِر عدّوكم
  .)٢(ى جواز السواد للمرأة دون الرجلللمرأة بإذن زوجھا، وذھب بعض العلماء إل

لما أتي بأبي قحافة : (والقول بالتحریم رجحھ جمع من المحققین، ففي صیح مسلم
غیروا ھذا بشيء واجتنبوا : یوم الفتح ورأسھ ولحیتھ كالثغامة من شدة البیاض قال 

مختص والحدیث یدل على مشروعیة تغییر الشیب وأنھ غیر : "، قال الشوكاني)٣()السواد
: باللحیة وعلى كراھة الخضاب بالسواد قال بذلك جماعة من العلماء قال النووي

یعني الخضاب بالسواد وممن صرح بھ صاحب الحاوي  بل الصواب أنھ حراموالصحیح 
قوم : (قال رسول هللا  وقد أخرج أبو داود والنسائي من حدیث ابن عباس . انتھى 

  .)٤()اصل الحمام ال یریحون رائحة الجنةیخضبون في آخر الزمان بالسواد كحو
  : الصبغ بغیر السواد -

لم یأِت نص على المنع من الصبغ بلون غیر األسود، لكن ذكر العلماء أن في 
إحداھا خضابھا بالسواد اال : اللحیة عشر خصال مكروھة وبعضھا أشد كراھة من بعض
ال لھوى : إذا كان بھذه النیة لغرض الجھاد ارعابا للعدو بإظھار الشباب والقوة فال بأس

تبییضھا بالكبریت أو غیره استعجاال للشیخوخة واظھارا للعلو في السن : الثانیة. وشھوة
. لطلب الریاسة والتعظیم والمھابة والتكریم ولقبول حدیثھ وایھاما للقاء المشایخ ونحوه

  .)٥(یة اتباع السنةخضابھا بحمرة أو صفرة تشبھا بالصالحین ومتبعي السنة ال بن: الثالثة
فأما السواد فقد وردت النصوص األخرى تمنع منھ كما تقدم، وأما الصبغ بألوان 
األبیض، واألحمر واألصفر، المكروھة في كالمھم فھي لسبب متعلق بنیة غیر صالحة، 
ویمكن طرد ذلك في صبغ أي شعر بأي لون یتعلق بھ نیة غیر صالحة أو یكون تشبھاً 

وكذلك المرأة ال تصبغ : "فیما اختصصن بھ، ففي فتوى اللجنة الدائمةبالكافرات مثالً 
بالسواد الخالص، وأما غیر السواد من األلوان المختلفة فال مانع من ذلك، إن لم یكن فیھ 

  .)٦("تشبھ بالكافرات فیما اختصصن بھ

                                      
  .، وضعفھ األلباني)٣٦٢٥ح -  ٢/١١٩٧(أخرجھ ابن ماجھ في اللباس، باب الخضاب بالسواد، ) ١(
؛ حاشیة العدوي )١/٦٨٣(؛ الثمر الداني )٥/٢٤٦(دین ابن مازة المحیط البرھاني لإلمام برھان ال) ٢(
؛ )٤/٤٩١(؛ نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج )٢/٤٩٦(؛ حاشیة البجیرمي على المنھاج )٨/٩٠(

  ).١/٢٩(مختصر اإلنصاف والشرح الكبیر 
السواد أخرجھ مسلم في اللباس والزینة، باب استحباب خضاب الشیب بصفرة أو حمرة وتحریمھ ب) ٣(
  ).٢١٠٢ح - ٣/١٦٦٣(
، والحدیث أخرجھ أبو داود في )١/١٤٤(نیل األوطار من أحادیث سید األخیار شرح منتقى األخبار ) ٤(

، والنسائي في الزینة باب النھي عن )٤٢١٢ح - ٢/٤٨٦(الترجل، باب ما جاء في خضاب السواد 
  .، وصححھ األلباني)٥٠٧٥ح - ٨/١٣٨(الخضاب بالسواد 

، ویتنبھ أن النووي ذكر تحریم )١/٢٧٧(؛ إحیاء علوم الدین )١/٢٩١(وع شرح المھذب المجم) ٥(
  .الخضاب بالسواد، فیكون الكراھة أعم من كراھة التنزیھ

  .)٣/٢٩١(البحوث العلمیة ھیئة كبار العلماء بالمملكة ؛ )٧٤/٨٢(مجلة البحوث اإلسالمیة ) ٦(
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 فلم"، فلیس ھناك ما یمنع إال أن یكون تشبھاً بالكافرات، وأما الصبغ بعدة ألوان
عن غیر السواد، ولم نجد في كالم أھل العلم وجوب االقتصار في الصبغ  ینھ النبي 

على لون واحد فبقي على األصل، وھو اإلباحة ما لم یكن تشبھا بالكفار فیما ھو من 
. خصائصھم، أو تشبھا للرجال بالنساء أو النساء بالرجال، أو تشبھا بأصحاب الفجور

  .)١(أو الكتم لورود ذلك عن رسول هللا  واألفضل االقتصار على الحناء

ویرى بعض أھل العلم أن الصبغ المستحب إنما ھو في شأن تغییر الشیب، 
فإذا غیرت المرأة أو الرجل الشیب بالحناء والكتم "، ترك الصبغ إن كان لغیرهواألولى 

ییر صار بین السواد والحمرة، أو بالحمرة أو بالصفرة فال بأس، بل ھذا سنة، أما تغ
الشعر بغیر السواد للزینة والجمال فھذا تركھ أحوط، ما نعلم فیھ شیئاً، لكن تركھ من باب 
االحتیاط؛ ألنھ یخشى أن یكون من تغییر خلق هللا، لكن األولى ترك ذلك واألحوط، وأما 
التحریم فال یظھر فیھ التحریم، لكن تركھ من باب االحتیاط، یصبغون الشعر بشيء یلمع 

وكذلك  .)٢(رق أو كذا تركھ أولى، إال الشیب فالسنة تغییره، لكن بغیر السوادأو شيء أز
ھذا ما نعرف لھ : "إن كانت المرأة تصبغ شعرھا بلون مالبسھا، قال الشیخ ابن باز

من اتقى (، )دع ما یریبك إلى ما ال یریبك: (یقول واألحوط تركھ، ألن الرسول   أصًال 
  .)٣()"الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ

الحمرة والزرقة الواردة في كالم العلماء إنما ھي كالمشوبة بالسواد، ولذا : تنبیھ
نصوا على الحناء والكتم، وأما األحمر الخالص واألزرق الخاص واألصفر الفاقع جداً، 
ونحو ذلك، فلیس معروفاً عند النساء المسلمات، فھو أشبھ بالتشبھ بالكافرات، فیمنع منھ، 

  .وهللا أعلم
كما أن صبغ الشعر باألزرق الخالص فیھ تشبھ بالكفار، : "یقول الدكتور الدالي

وذلك أن الصبغ األزرق من خصائص الفجرة من نساء الغرب، ولیس مشھورا بین 
البشر أن یكون لون الشعر أزرق، وعلى تقدیر الخلط بین األسود واألزرق، فإنھ إما أن 

رق فتقعین في التشبھ المحرم؛ لذا فاألظھر تحریم یغلب السواد فیحرم، وإما أن یغلب األز
ھذا الفعل، كما أن في ألوان وأنواع الزینة الكثیر المباح، وفیھ غنیة عن ھذا، وهللا تعالى 

  .)٤(أعلم
  : نوع الصبغ* 
  :طھارة مادة الصبغ -

الذي "یشترط في نوع الصبغ أال یكون مشتمالً على نجاسة كشحم الخنزیر، فإن 
وحكاه اإلمام ، ھو تحریم شحمھ تبعا للحمھ: األربعة وعامة أھل العلم علیھ األئمة

                                      
  .)٩/٩٢٨(فتاوى الشبكة اإلسالمیة ) ١(
  .https://binbaz.org.sa: قع اإلمام ابن بازمو) ٢(
  .https://binbaz.org.sa: موقع اإلمام ابن باز) ٣(
  .aldaly.com/ar/572-ttps://drhھـ، ٩/٧/١٤٢٩محمد بن موسى الدالي، . دفتوى ) ٤(
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القرطبي والعالمة الشوكاني إجماع األمة اإلسالمیة؛ ألنھ إذا نص على تحریم األشرف 
وألن الشحم تابع للحم عند اإلطالق، فیعمھ النھي والتحریم، وألنھ ، فاألدنى أولى بالتحریم

وألنھ قد ورد ، الضرر ما یحصل بمالصقة وھو اللحممتصل بھ اتصال خلقة فیحصل بھ 
في األحادیث الصحیحة عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ما یدل على تحریم الخنزیر 

  .)١(ولم یخالف في ھذا أحد فیما نعلم، والسنة تفسر القرآن وتوضح معناه، بجمیع أجزائھ
  :الصبغ بما یكون حائالً یمنع الطھارة -

  .لصبغ أال یكون مانعاً من الطھارةیشترط في نوع ا
فقد سبق أن حد الوجھ یشمل الحاجبین باتفاق، ولذا وقع اإلجماع على غسلھما، 

َفقُوا على أَن من غسل اْلَوْجھ من أصل منابت الّشْعر ِفي الحاجبین إلى : "قال ابن حزم َواتَّ
  .)٢("أُصول األذنین إلى آخر الذقن فرض على من َال لحیة لَھ

شعرا ومنبتا .. فق الفقھاء على أنھ یجب في الوضوء غسل الحاجب الخفیفوقد ات
بإیصال الماء إلى البشرة إن كانت تظھر تحت الشعر عند المواجھة؛ ألن الذي ال یستره 
شعر یشبھ ما ال شعر علیھ، ویجب غسل الشعر تبعا للمحل، وألنھ ال حرج في غسل 

لكن جمھور الفقھاء اختلفوا في حكم  .منبت شعر الحاجب في ھذه الحالة لخفة الشعر
فأوجبھ الشافعیة، : تخلیل شعر الحاجبین أو غسل باطنھ في حالة خفة شعر الحاجبین

  .)٣(وكرھھ المالكیة، واستحبھ الحنفیة والحنابلة
صبغ شعر المرأة بأي صبٍغ "وفي فتاوى نور على الدرب للشیخ ابن عثیمین أن 

ل أال یكون صبغاً أسود إلخفاء الشیب والثاني أن ال كان ال بأس بھ بشرطین الشرط األو
یكون من األصباغ الخاصة بنساء الكفار، وأما ھل یمنع وصول الماء أو ال فإن كان لھ 
قشرة تكون على الشعر فإنھ یمنع وصول الماء وإن لم یكن لھ قشرة فإنھ ال یمنع وصول 

  .)٤(الماء
ھو بعدة ألوان، وھو مما اشتبھ إنھ ، و)المیش(ومن الصباغ المشھورة ما یقال لھ 

ینبغي أن یفصل في ما یوضع "یكون حائالً یمنع الطھارة، وقد فصل العلماء فیھ، وأنھ 
من الدھون وغیرھا على الشعر والجسد، فإن بقي لھ ِجْرم متجسد یمنع وصول الماء فال 
یصح الوضوء بل یجب نزعھ حتى تكمل الطھارة، وإن لم یبق لھ جرم فال یضر 
. الوضوء والمیش لیس لھ جرم، وإنما ھو لون كالحناء، فال یمنع وصول الماء إلى الشعر

                                      
  .)٣/٢٩١(ھیئة كبار العلماء بالمملكة  –البحوث العلمیة ) ١(
  .)١٨: ص(مراتب اإلجماع ) ٢(
، الحاوي الكبیر للماوردي )١/٥٦(؛ شرح الزرقاني )٢/٧٣(؛ حاشیة العدوي )١/٢٤٥(رد المحتار ) ٣(
؛ الموسوعة الفقھیة الكویتیة )٧٩ – ١/٩٦(، كشاف القناع )١/١٥٤(؛ نھایة المحتاج )١/١٧٨(
)١٦/٢٤٢(.  
  .فتاوى نور على الدرب البن عثیمین) ٤(
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فال بأس في الصبغ بالمیش ما لم یكن بالسواد، ولم یسبب ضرراً ألنھ قد . )١("وهللا أعلم
  .)٢(وهللا أعلم .إنھ یؤدي إلى تساقط الشعر، فإن كان كذلك فاألولى اجتنابھ: قیل

ن حائالً ال ینفذ منھ  وھذا یدل على أنھ لو كان صبغ الحاجبین بنوع صباغ یكوِّ
الماء، فإنھ ال یجوز للمرأة أن تضعھ في وقت یطلب منھا الصالة، حالة كونھا غیر 
متطھرة، ثم تبقیھ إلى أن یخرج وقت الصالة، بل ھذا الفعل من الكبائر، ألنھا تعمدت 

على أن من ترك الصالة عامدا حتى  وقد أجمع العلماء: "بذلك ترك الصالة، قال ابن القیم
  .)٣("یخرج وقتھا عاص �، وذكر بعضھم أنھا كبیرة من الكبائر

ب اطا  

  ر ان 

اللون األحمر، : ھو التحویل إلى اللون األشقر، لكن الشقرة لغة: التشقیر لغة
ْقرةُ لون األشقر، وبابھ طِرب وُشْقَرًة أیضا و حمرة : ھي في اإلنسانولیس األصفر، فالشُّ

صافیة وبشرتھ مائلة إلى البیاض، وفي الخیل حمرة صافیة یحمر معھا الُعرف والذنب، 
وھو الذي صاَر َعلَقاً : وَدٌم أْشَقرُ . )٤(فإن اسوّدا فھو الُكمیت وبعیر أْشَقُر أي شدید الحمرة

  .)٥(ولم َیْعلُھ ُغَبارٌ 
: مرة، ففي المعجم الوسیطوحتى المعاجم العاصرة نصت على أن الشقرة الح

شقرا وشقرة أشرب بیاضھ حمرة فھو شقر وھي شقرة وھو أشقر وھي شقراء والجمع "
ْقرة: واألشقر من الدواب واإلنسان. )٦(ُشْقر الحمراء : والشقراء. )٧(الُحمرة: األحمر، والشُّ

الحمراء من المعز ونحوھا الخالصة اللون ومن النساء البیضاء والعجم ألن الشقرة أغلب 
  .)٨(أللوان علیھما

لكن ثمة إشارات إلى أنھا تطلق على األصفر أو قریب منھ، فإنھم لما تكلموا عن 
نٍة، : الِجْرَمان: "األلمان، قالوا ٍة ُمعیَّ َمْجموعٌة من الَقباِئل والشُّعوِب، ذات ِصفاٍت ِجْسِمیَّ

ْقرةُ وطوُل القاَمةِ    .)٩(َتْغلِب علیھا الشُّ
نبات صغیر طیب الرائحة من : لنردن، فعرفوه بأنھوذكروا نباتاً أصفر وھو ا

  .)١(الفصیلة الوالریانیة لھ ورق طویل لونھ أصفر إلى الشقرة

                                      
  .ھـ٢/٢/١٤٢٤: تاریخ الفتوى - ) ٥/٤٩٨(فتاوى الشبكة اإلسالمیة ) ١(
  .ھـ١٤٢٢ذو القعدة  ٢٠ ١٣٢٩٢ف  )٣/١٨٠٨(فتاوى الشبكة اإلسالمیة ) ٢(
  .)٨١: ص(الصالة وأحكام تاركھا ) ٣(
  ).١/٣٥٤(؛ مختار الصحاح )١/٣٩٨(؛ جمھرة اللغة )٤/٤٢١(لسان العرب ) ٤(
  ).١/٤٣٦(المحیط في اللغة ) ٥(
  ).١/٤٨٨(المعجم الوسیط ) ٦(
  ).٦٣/٤(بحوث ودراسات في اللھجات العربیة من إصدارات مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ) ٧(
  ).١/١٩٧(المعجم الوسیط ) ٨(
  ).١٦/٢٢(صدارات مجمع اللغة العربیة بالقاھرة بحوث ودراسات في اللھجات العربیة من إ) ٩(
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- ٩٨ - 

 

ما یوضع في طیات عمامة الرجل "والتشقیر نوع من الزینة أیضاً، فقد جعلوا 
  .)٢("تشقیًرا: أحیاًنا من الورد والریاحین

  . ھ لون الجلدالصبغ بلون یشبھو : بالتشقیر في العرفوالمراد 
ھو صبغ الحاجبین بلون یشبھ لون الجلد، كي یختفي حجمھ : وتشقیر الحواجب

الحقیقي، ثم یرسم مكانھ بالقلم حاجب رقیق دقیق طلبا لزیادة التجمل، كما یمكن أن یتم 
التشقیر بصبغ الجزء العلوي والسفلي فقط من الحاجبین بلون الجلد، كي یبدو شعر 

  .)٣(في الوسط رقیقا أیضا الحاجبین غیر المصبوغ
تجنباً ألضرار إزالة شعر ) تشقیر الحواجب(ویلجأ كثیر من النساء إلى 

  .، حتى ولم یكن من المسلمات الملتزمات بترك النمص)٤(الحاجبین
  :أنواع تشقیر الحواجب -

صبغ جمیع شعر الحاجب، بلون غیر لونھ األصلي، وغالباً ما : النوع األول
  .الشعر یكون موافقاً للون

، بحیث یظھر الحاجب )األعلى واألسفل(صبغ طرفي الحاجب : النوع الثاني
دقیقا رقیقا؛ ألن الطرف السفلي، والعلوي، أصبح غیر ظاھر، بسبب الصبغ بلون یشبھ 

  . لون الجلد
صبغ كامل الحاجب بلون یشبھ لون الجلد، ثم یرسم علیھ بالقلم : النوع الثالث

فترض أن یكون قوام المشقر كریمي خفیف،، یسھل تحریكھ، ما وی. )٥(حاجبا رقیقا دقیقا
ثم تمزج الصبغة مع بعض قطرات البیروكسید ثم تستخدم . یكون سائالً وال یكون غلیظاً 

الفرشاة الدقیقة لملء الفراغات بین شعر الحاجب بالصبغة، وتدھن المنطقة بین العین 
ر المشقر وحرارة البیروكسید، ویترك والحاجب بطبقة خفیفة من الفازلین لحمایة من تأثی

  .)٦("المشقر نحو نصف ساعة ثم یمسح المشقر جیدا بالماء
  :حكم تشقیر الحواجب* 

                                                                                                   
  ).٢/٩١٢(المعجم الوسیط ) ١(
  ).٦٣/٤(بحوث ودراسات في اللھجات العربیة من إصدارات مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ) ٢(
 اإلفتاء باألردن ) ٣(

https://aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=688#.X2yDbdlvbow. 
  .وسبق أول البحث ذكر بعض ھذه األضرار) ٤(
وینصحون المشقرة بتجنب استخدام منتجات التشقیر على بشرة منتفخة أو متورمة أو مجروحة، مع ) ٥(

أثناء الحمل وقد یسبب اختبارھا على مساحة صغیرة والسیما وقت الحمل حیث تزداد حساسیة البشرة 
إقرأ . التشقیر تھیجاً فیھا، وأن تعمل على تھویة الغرفة التي تجري فیھا عملیة التشقیر للرائحة النفاذة

  . كوم. المزید على موضوع
  كوم. إقرأ المزید على موضوع) ٦(

https://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B4%D9%82%D9%8A%D8
%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%

A8_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1.  
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  :اختلف العلماء في حكم تشقیر الحواجب على قولین
  .المنع من التشقیر: القول األول

عن قد سئلت فتاوى اللجنة الدائمة ف. وھي فتوى اللجنة الدائمة لإلفتاء بالمملكة
تشقیر أعلى الحاجبین وأسفلھا : "التشقیر، وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء أجابت بأن

للنمص ، ولمشابھتھ تغییر خلق هللا سبحانھبالطریقة المذكورة ال تجوز ؛ لما في ذلك من 
تقلیدا وتشبھا المحرم شرعا، حیث إنھ في معناه، ویزداد األمر حرمة إذا كان ذلك الفعل 

َوال ُتْلقُوا {: ن في استعمالھ ضرر على الجسم أو الشعر، لقول هللا تعالىأو كابالكفار، 
ْھلَُكةِ  وبا� . »ال ضرر وال ضرار«: ، وقولھ ]١٩٥: البقرة آیة[} ِبأَْیِدیُكْم إِلَى التَّ

  .)١("التوفیق
  : ، ومن ھؤالء)٢(وثمة عدة فتاوى للعلماء حرمت التشقیر أیضاً *. 

ال یجوز للمسلمة أن تعبث بواجبھا ال : فذكر أن التشقیرالشیخ صالح الفوزان، . -
  .بقص، وال نتف وال حلق وال تشقیر، بل تتركھما كما خلقھما هللا

ال یجوز، ونبھ أن القلوب یملكھا : ذكر أن التشقیر: والشیخ عبد هللا المطلق. -
  .هللا، وال یل إنفاق المال في المعصیة، وأنھ من تغییر خلق هللا

تشبھ بالكافرات والفاجرات، ولھ حكم : ذكر أن التشقیر: علي الشبلالشیخ . -
  .النمص لشبھھ بھ، وھو تغییر خلق هللا

تشبھ بالنمص، وأن ھذا األمر من : ذكر أن التشقیر: الشیخ عبد الرحمن البراك. -
  .المشتبھات التي ینبغي اجتنابھا

من المشتبھات : تشقیرفقد ذكر أن ال: وقریب منھا فتوى الشیخ سلیمان الرحیلي. -
یجذبھ أصالن، أصل ینزع بھ للحل، وأصل ینزع بھ للحرمة، وأن أقرب تمثیل 
للمشتبھات ھو التشقیر، فإذا ُنظر لھ بأنھ یغیر الخلقة فھذا أصل ینزع بھ للتحریم، وإذا 

إنھ تغییر باللون فحسب فافترق بذلك عن النمص، فالتشقیر فھو من المشتبھات، : قلنا
  .ھا االجتناب من غیر تحریمواألصل فی
  : ویمكن من خالل ما تقدم أن نستنبط أدلة المنع عندھم*. 

  .التشقیر تغییر خلق هللا. -
  .التشقیر مشابھ للنمص المحرم فیأخذ حكمھ. -
  .التشقیر تشبھ بصنع الفاجرات والكافرات. -
  .التشقیر من المشتبھات، واألصل فیھا االجتناب. -

  :التشقیرجواز : القول الثاني

                                      
صالح الفوزان، : علمیة واإلفتاء، وبتوقیع، اللجنة الدائمة للبحوث ال)٢٤/١٠٤(فتاوى اللجنة الدائمة ) ١(

  .عبد هللا بن غدیان، عبد العزیز آل الشیخ
  .)یوتیوب(وكلھا مشتھرة على موقع ) ٢(
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تشقیر الحواجب ھو صبغ حاّفتیھ باللون : "وھي فتوى مفتي الدیار المصریة
بطریقة فإن كان : األشقر بحیث یظن الناظر إلیھ أن الحاجب دقیٌق رقیٌق، ولھ صورٌ 

شرًعا، وإن كان عن بطریق الصبغ بأدوات الزینة  فھو حرامٌ  -أي الَوْشم-الوخز 
على الزوج  فترة حدادٍ شرًعا، إال إذا كانت المرأة في كاأللوان الصناعیة فال مانع منھ 

  .)١(فإنھ ال یجوز لھا ذلك؛ ألنھ من قبیل الزینة الممنوعة منھا شرًعا في ھذه الفترة
لجنة اإلفتاء باألردن، ومراجعة سماحة المفتي العام الشیخ عبد وعلى ذلك فتوى 

 -شقیر نمص ألصل الحاجبین ولم یصاحب الت -فإن كان كذلك : "وفیھا الكریم الخصاونة
ھذه األصباغ من أجل التجمل لألزواج إذا  النساء المتزوجاتفال نرى حرجا في استعمال 

لم یثبت لھا ضرر صحي، إذ األصل في طرائق التجمل الجواز حتى یرد دلیل المنع، 
والمنع إنما ورد في نمص الحاجبین ونتفھما، ولم یرد نھي عن صبغھما باأللوان 

  .)٢("ةالمختلف
ال بأس بصبغ الحواجب، المنھي عنھ : "وفي فتاوى الشیخ ابن باز رحمھ هللا

النمص، أما كونھا تصبغھا بالصبغة التي تجعلھا حسنة جمیلة فال بأس، ما یضر كمثل 
 .في شفتھا ال حرج في ذلك، كون تصبغھا بشيء.. الكحل، مثلما تكتحل، مثلما تستعمل 

فال تغیره بالسواد؛ الرسول  -شعرھا: یعني-وقد شاب  - وزعج: یعني-أما إن كانھا شایبة 
 ما ھو .. نھى عن تغییر الشیب بالسواد، أما كونھا تحط شيء یجملھا وھي سوداء

بتغیر الشیب، إنما تختار بعض األصباغ الحسنة لشفتھا، أو لكحلھا، أو لعینھا ال حرج، 
  .)٣(نعم. نعم، أو حواجبھا

فإن تشقیر الحاجبین جائز ألنھ لم یرد شيء ": وفي فتاوى موقع إسالم ویب
یحرمھ فیبقى على األصل، إذ لیس ھو من النمص المحرم، ولیس فیھ تغییر لخلق هللا 
تعالى، لكن یحرم فعلھ للتدلیس على الخاطب إذا أراد الزواج بالمرأة، ألن الخاطب ال بد 

ب ال یدقق عند رؤیتھ أن یرى المرأة على ھیئتھا الطبیعیة، وفي العادة نجد أن الخاط
المخطوبة ألول مرة، وبالتالي ال یظھر لھ التشقیر الذي یراه القریب من المرأة في 
العادة، كما یحرم إذا كان فیھ تشبھ بالكفار، ألن هللا تعالى نھانا عن التشبھ بھم، كما ال 

  .)٤("یجوز فعلھ إذا قصدت بھ المرأة التزین للرجال األجانب
فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في حكم : "أیضاً  الم ویبوفي فتاوى موقع إس

وبجوازه أفتى جمع من ، التشقیر وأنھ جائز، ولیس من النمص المحرم، وأن تركھ أفضل
محمد  ابن عثیمین، وقد قال الشیخ والشیخ ابن باز، الشیخ: العلماء المعاصرین منھم

                                      
  :فتوى األستاذ الدكتور شوقي إبراھیم عالم مفتي الدیار المصریة، موقع دار اإلفتاء) ١(

https://www.dar-alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=14976&LangID=1. 
لجنة اإلفتاء باألردن، ومراجعة سماحة المفتي العام الشیخ عبد الكریم الخصاونة، حكم تشقیر ) ٢(

  .م٤/٥/٢٠١٠بتاریخ ) ٦٨٨: (الحواجب، الفتوى رقم
  .https://binbaz.org.sa/fatwas: موقع الشیخ ابن باز) ٣(
  .م٢٠/١٢/٢٠٠٥ - ھـ ٢٠/١١/١٤٢٦، بتاریخ ٧٠٠٧٥: ، رقم الفتوى)یبإسالم و(موقع ) ٤(



  
    ولالجزء األم ٢٠٢١والعشرون لسنة  عدد الثالثال   دقھلیة  - الشریعة والقانون بتفھنا األشرافمجلة كلیة 

       

- ١٠١  - 

 

عنھ علماءنا، وسألت عن ھذا شیخنا  أما بالنسبة للتشقیر فقد سألنا :حفظھ هللا تعالى المنجد
 -رحمھ هللا-الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین : وشیخنا - رحمھ هللا-عبد العزیز بن باز 

ولیس في تجویز التشقیر .. )١(.اھــ ...إن التشقیر تلوین: فأجازا ذلك، وقال الشیخ محمد
ا على ھذه الشبھة في تحلیل لما حرم هللا من النمص كما فعل الیھود یوم السبت، وقد رددن

، كما أن إطالق القول بأن مادة التشقیر عازلة للماء غیر دقیق، إذ )٧٠٠٧٥(الفتوى رقم 
ربما كانت المواد المستخدمة مختلفة منھا ما یعزل الماء، ومنھا ما ال یعزلھ، أو یزول 

عتمد والفتوى ینبغي أن تخرج منضبطة بالضوابط والقیود الشرعیة ال أن ت، بمجرد الغسل
  .)٢(وهللا تعالى أعلم. وتبنى على مجرد الوعظ والتخویف والتھویل

األصل في صبغ الشعر اإلباحة ما لم یأت النھي : وفي موقع الشیخ علوي السقاف
شھرة أو تشبھ بذلك كصبغ الشیب بالسواد، لكن بشرط أال یكون في ھذا الصبغ 

بغ ولیس نمصاً لكن لما كان ، والتشقیر كما في السؤال ھو صبالكافرات أو الفاسقات
النمص محرماً ومن عمل الفاسقات والتشقیر فیھ نوع تشبھ بھن فالذي أراه ھو أن تبتعد 

لكني . قد یظنھ نمصاً الفتاة المسلمة عنھ، خاصة إن كانت ممن ُیقتدى بھا ألن الناظر إلیھ 
  .)٣(ال أجزم بتحریمھ

  : ، ومن ھؤالء)٤(وثمة عدة فتاوى للعلماء أجازت التشقیر أیضاً *. 
ھو تلوین الشعر، فإن كان بغیر  : الشیخ ابن عثیمین، فقد ذكر أن التشقیر. -

السواد فال بأس بھ، ألن األصل في غیر العبادات الحل، ولیس ھو من النمص، ولكن 
  .یختص بالنساء للزینة، ولیس للرجل

بین، فھو إن كان تشقیر أطراف الحاج: ذكر أن التشقیر: عبد العزیز الفوزان. -
البأس بھ ألنھ صبغ، ولكن تشقیرھما كامالً ثم تتالعب المرأة بالحاجب، فال یجوز، بل قد 

  . یكون ذلك أبلغ من النمص
ذكر أن التشقیر جائز، ألن الشعر في حقیقتھ باق : الشیخ عبد المحسن الزامل. -

ھو مفھوم على حالھ، لكن یشترط للجواز أال یكون التشقیر عالمة فجور، وأن الجواز 

                                      
 .تراجع عن فتواه یحتاج إلى إقامة بینة، وإال فاألصل بأنھ لم یتراجع ابن عثیمین القول بأن الشیخ) ١(

 -عن التشقیر قبل وفاتھ بسنة فقط، فأجازه فقد سألھ أحد طالبھ المقربین  -رحمھ هللا تعالى-وقد سئل 
، ال بأس بھ: ھـ فقال١٩/٣/١٤٢٠بتاریخ  - أحمد بن عبد الرحمن القاضي یخ الدكتور الشیخوھو الش

ابن  ولیس من عادة الشیخ، ھـــ  ١٤٢١والشیخ توفي سنة  ,للشیخ أحمد كما في كتاب ثمرات التدوین
ومن ) خدعوني، خدعوني(أن یستخدم تلك األلفاظ التي ذكرت في السؤال  -رحمھ هللا تعالى  - عثیمین

كان على علم بأسلوب الشیخ، وفتاواه، أدرك ذلك، وأنھ كان إذا تراجع عن فتوى قال بأنھ ظھر لھ كذا 
  .فنظن أن ھذا من الكذب على المشایخ) خدعوني خدعوني(بعد أن أفتى بكذا، ال أن یقول 

  .w.islamweb.net/ar/fatwa https://ww: موقع إسالم ویب) ٢(
  .https://dorar.net/article. الدرر السنیة علوي السقاف) ٣(
  .)یوتیوب(وكلھا مشتھرة على موقع ) ٤(
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النھي عن الصبغ بالسواد، ثم إن بعض العلماء قد قصر النمص على النتف، والتشقیر 
  .لیس منھ، ثم األصل براءة الذمة عن التحریم إال بدلیل بین، ولكن االحتیاط بتركھ أفضل

البأس بھ إال إذا كان بمواد یسقط شعر : ذكر أن التشقیر: خالد المصلح. د. -
ھ التشقیر باللیزر الذي یحرق اللون في أطراف الحاجب، وھذا الحواجب بسببھا، ومن

  .یلحق بالنمص، وأما مجرد الصبغ فال یمنع منھ
أال یكون : األول: جائز بشروط ثالثة: ذكر أن التشقیر: عبد هللا السلمي. د. -

أال یكون بمادة حارقة تحرق الجلد، ویتساقط منھا الشعر، ألنھ حینئذ : بالسواد، والثاني
أال یكون باللیزر ألنھ حینئذ یكون فیھ شبھة الدوام لنحو ستة : والثالث. ع من النتفنو

  .أشھر، سوى ما فیھ من مادة حارقة
  : ویمكن من خالل ما تقدم أن نستنبط أدلة المنع عندھم*. 

  .األصل في غیر العبادات الحل، فیباح على األصل. -
  .یر، فال دلیل على المنعواألصل في طرائق التجمل الحل، ومنھا التشق. -
  .التشقیر صبغ ولیس نمصاً، فالشعر باق على حالھ، فال یأخذ حكمھ. -
  .الجواز یؤخذ بمفھوم المخالفة من حدیث النھي عن الصبغ بالسواد. -
  .أن التشقیر لیس فیھ شبھة الدوام التي تكون في النمص. -

  : الترجیح*. 
ي القول الثاني بالجواز لقوة أدلتھ، بالنظر في استدالالت الفریقین، یترجح عند

  :وأما استدالالت القول األول فال یظھر لي قوتھا لما یلي
القول بأن التشقیر تغییر خلق هللا، لیس ظاھراً، ألنھ صبغ، ولم یقل أحد أن . -

ضابط "الخضاب بالحناء ھو من تغییر خلق هللا، أو تحمیر الخد، وما شابھ، وسبق أن 
وإنما یقع الخالف في . و المذموم؛ ھو الموافقة أو المخالفة للشرعالتغییر الممدوح أ

الجملة بین العلماء فیما سكت عنھ الشارع، ومن المحرم ما كان منھ باقیاً على التغییر، أو 
یظھر في مدد طویلة، وأما ما كان مؤقتاً؛ فمنھ ما ال یدخل في النھي، ألنھ بعد مدة 

  .، ومن ذلك التشقیر"یرجع، فال یدخل في التغییر حینئذ
وأما التعلل بأن التشقیر تشبھ بصنع الفاجرات والكافرات، فإنما یمنع منھ إذا . -

  .كان مختصاً بھن، والواقع خالفھ
: وكذا التعلیل للمنع بأن التشقیر من المشتبھات، واألصل فیھا االجتناب، فیقال. -

األورع ھو الذي یترك بعض  إن": إن المشتبھ لیس من الحرام البین، وكما قال الخرشي
المباح وأولى بتركھ المشتبھ، وأما الورع فھو الذي یترك المشتبھ خوف الوقوع في 

  .)١("الحرام
النساء أما : "لجنة اإلفتاء باألردنفتوى وھذا یتأكد في شأن غیر المتزوجة، وفي 

ءا لباب فیكره لھن استعمال األصباغ التي تظھرھا متزینة متبرجة؛ در غیر المتزوجات

                                      
  .)٥/٣(شرح خلیل للخرشي ) ١(
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الفتنة الذي قد ینفتح بمثل ھذه األنواع من الزینة، وقد نص فقھاؤنا على كراھة خضب 
، وغیره، ومثل ذلك )١(الیدین والقدمین بالحناء لغیر المتزوجة، كما في مغني المحتاج

  .)٢("وهللا أعلم. صبغ الحواجب لغیر المتزوجة
ذ حكمھ، ومورد ذلك یجعلھ مشابھ للنمص المحرم فیأخوبقي تعلیل المنع بأنھ . -

عن تشقیر الحاجبین ھل ) إسالم ویب(وفي سؤال لموقع من باب التحایل على الحرام، 
ولیس في إباحتنا للتشقیر بالقیود التي ذكرناھا أي تحایل على : "ھو من ضروب الحیلة

ا أمر هللا، ألن الحیلة المحرمة ھي التي یتوصل بھا إلى تحریم ما أحل هللا أو تحلیل م
حرم هللا، ولیس في تجویز التشقیر تحلیل لما حرم هللا من النمص، ألنھا لیست نمصاً وال 

  .)٣(في معنى النمص
حیلة على ترك الحرام ال على إن التشقیر : إال أنھ یمكن أن یقال أیضاً في ذلك

 فعلھ، وما كان كذلك فلیس بمحرم بدلیل حدیث الصحیحین عن أبي سعید الخدري 
. من أین ھذا بالل إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم بتمر برني فقال لھ النبي جاء : (قال

 فقال النبي  قال بالل كان عندنا تمر ردي فبعت منھ صاعین بصاع لنطعم النبي 
أوه أوه عین الربا عین الربا ال تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببیع : عند ذلك

ریع فیھ حیلة لترك الربا، فكذا التشقیر حیلة لترك النمص، ، فھذا تش)٤()آخر ثم اشتر بھ
وهللا أعلى لكن یبقى التشقیر من المشتبھات، واألصل فیھا االجتناب، بال جزم بتحریم، 

 .)٥(وأعلم
لكن مع القول بالجواز، فالبد من مراعاة أنھ قد یكون محرماً ألمر آخر، كأن 

لفاجرات أو الكافرات، كأن تشقر كامل تتبرج المرأة بھ أو تفعلھ على نحو مشابھ ل
الحاجبین، وترسم أخرى بنوع تالعب، أو تستخدم في ذلك الوشم، أو ما یزیل الشعر 
تماماً كاإلزالة بالكھرباء، أو لفترة طویلة كاإلزالة باللیزر، أو ما یضر بالشعر تماماً، أو 

ك مما تقدم في كالم تتزین بھ في وقت ال یل لھا التزین كالحادة على المیت، ونحو ذل
  .العلماء

  .ویبقى بعد ذلك الورع قائم ألنھ من المشتبھات، وهللا أعلم

                                      
  .)١/٤٠٧(مغني المحتاج، ) ١(
المفتي العام الشیخ عبد الكریم الخصاونة، حكم تشقیر لجنة اإلفتاء باألردن، ومراجعة سماحة ) ٢(

  .م٤/٥/٢٠١٠بتاریخ ) ٦٨٨: (الحواجب، الفتوى رقم
  .م٢٠/١٢/٢٠٠٥ - ھـ ٢٠/١١/١٤٢٦، بتاریخ ٧٠٠٧٥: ، رقم الفتوى)إسالم ویب(موقع ) ٣(
، )٢١٨٨ح – ٢/٨١٣(أخرجھ البخاري في الوكالة باب إذا باع الوكیل شیئاً فاسداً فالبیع مردود ) ٤(

  ).١٥٩٤ح - ٣/١٢١٥(وأخرجھ مسلم في المساقاة باب بیع الطعام مثال بمثل 
  .خالد فوزي في موقع جداریات. من مقالة د) ٥(
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  اخلامتة

  .وفیھا أھم نتائج البحث
  الحمد � الذي بنعمتھ تتم الصالحات،،،
  :لقد توصلت في بحثي لعدة نتائج ومنھا

ذكر  تبین من البحث أن شعر الواجب من أوائل ما یظھر في بدن اإلنسان وقد. -
أنھ یحمى العین من  األطباء العدید من الفوائد في وجود الشعر على الحاجبین، ومنھا

دخول العرق الذى قد یكون ُمحمالً باألمالح وقد یكون ُمحمالً أیضاً بالتراب، كما ذكروا 
، من ارتخاء عضالت الجفن العلوي والصداع العدید من األضرار الناجمة عن إزالتھ

وھنالك دراسات عن صلة الجیوب األنفیة، وحدوث األمراض الجلدیة المتكرر والتھاب 
 .عالقة نتف الحاجب وتأثیره على األعصاب وتأكسد الدم ولربما سرطان الثدي

إزالة الشعر بالحالقة، وبالنتف  بین البحث أن أشھر طرق إزالة الشعر. -
  .وبالملقاط، وبالتحلیل الكھربائي وباللیزر وبالضوء

ل حد الحاجبین تبین من البحث أن الحاجب في اللغة یطلق على وعند تناو. -
العظم والشعر واللحم فوق العین، ولیس كامل الجبھة، ویدخل فیھ العبسة بین الحاجبین، 
ویقال للرجل إذا كان بھا الشعر أقرن، وطول الحواجب وتقوسھا یقال لھ تزجیج، 

  .والمتصف بھا أزج الحواجب

من األمور المشتھرة أن الجبین ھو الجبھة، وھو من  كما تبین من البحث أن. -
ْدِغ عن َیِمیِن الَجْبھِة أو ِشمالِھا: الغلط، فالَجِبینُ  لرأس فالجبین . وھما َجبینان. ما َفْوَق الصُّ

جزء من الجبھة التي ھي مستوى ما بین الحاجبین إلى الناصیة، وھي موضع السجود، 
بان البحث أن حد الوجھ طوالً من مبدأ سطح أو ما یصیب األرض حال السجود، كما أ

  .الجبھة إلى أسفل الذقن، وحده عرضا ما بین شحمتي االذنین

وفي حد النمص لغة أظھر البحث أن كتب اللغة تكاد تتفق أن النمص مختص . -
كةً  غَ : بإزالة شعر الوجھ، بالنتف، والنََّمُص محرَّ ، "بِ ِرقَُّة الشََّعِر وِدقَُّتُھ حتى تراهُ كالزَّ

ونلحظ أن كتب اللغة تكاد تكون متفقة أن النمص إزالة الشعر الدقیق، على الوجھ وعلى 
وظھر من . الجبین، أما الشعر الواضح فلم تتكلم إال على شعر الحاجبین، للرجل والمرأة

البحث أن النمص في االصطالح ھو نتف الشعر من الوجھ، والنامصة التي تفعلھ، أو 
  . الحاجب حتى ترقھ النامصة التي تنقش

من نتائج البحث أن قد اتفق الفقھاء على أن نتف شعر الحاجبین داخل في . -
وجمھور الفقھاء على أن النھي عن التنمص في الحدیث . نمص الوجھ المنھي عنھ

محمول على الحرمة، وأیضاً ال یجوز التنمص لغیر المتزوجة، أما المرأة المتزوجة، 
  .نع منھ ولو أذن الزوجفترجح من بث الخالف الم

وفي مسألة ھل المنع یشمل النتف والحلق، أو النتف فقط خلص البحث إلى أن . -
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الحلق والحف یدخالن في معنى النمص، فیمنع منھ في الحاجبین، واألقرب تحریم النتف 
والحلق، أذن فیھ الزوج أو لم یأذن، وكان شعاراً للفاجرات أو لم یكن، لعموم النص، وقد 

  ).ماكینة الحالقة الكھربائیة(في النتف ما یقال لھ  یدخل
وفي مسألة نمص العبسة بین الحاجبین، ونمص الجبین ترجح منع إزالة . -

الشعر بین الحاجبین، ألنھ من الحاجب وكذا منع نمص ما على الجبین من شعر، وقد 
یر خلق هللا یكون من حكمة بقائھ حصول المعرفة، والتمییز بین األشخاص، فال یجوز تغی

  .هللا للمرأة من فتن یكون خیرا لھا أن تعصم منھاعصمة من تعالى، ثم قد یكون ذلك 
وفي مسألة نتف شعر الوجھ المعتاد غیر الحاجبین ترجح من البحث . -

اختصاص النمص بشعر الحاجبین والجبین، ولیس كل شعر معتاد في الوجھ، ولذا فكتب 
رون الحواجب والجبین نصاً، وألجل ھذا منع بعض أھل اللغة عند التمثیل للنمص یذك
یجوز التزین بما ذكر إال الحف فإنھ من جملة : "العلماء حف الجبین للتزین فقالوا

  ".النماص
وفي مسألة إزالة المرأة الشعر غیر المعتاد من الوجھ، فترجح من البحث . -

لشارب، ألنھ ال یدخل في مشروعیة إزالة المرأة الشعر غیر المعتاد في الوجھ كاللحیة وا
النمص، فكتب اللغة جعلت الَنَمص الشعر الدقیق، أما الشعر الواضح فلم تتكلم إال على 

  .شعر الحاجبین، وألنھ خالف المعتاد وھو مشوه للمرأة
وفي مطلب معنى تغییر خلق هللا تبین أن ضابط التغییر الممدوح أو المذموم؛ . -

وإنما یقع الخالف في الجملة بین العلماء فیما سكت عنھ  .ھو الموافقة أو المخالفة للشرع
وأنھ یمنع ما كان منھ باقیاً على التغییر، أو یظھر في مدد طویلة، وأما ما كان . الشارع

مؤقتاً؛ فمنھ ما ال یدخل في النھي، ولیس من تغییر خلق هللا العملیات التجمیلیة إذا كانت 
  .تطبباً 

ال یجوز  أن الصبغ بالسوادخلص البحث ؛ ینوفي أحكام صبغ شعر الحاجب. -
فلم یأِت نص على المنع من الصبغ بلون غیر ؛ لثبوت النھي عنھ أما الصبغ بغیر السواد

بالكافرات، مثل الصبغ األسود، إال إن كان لسبب متعلق بنیة غیر صالحة، أو كان تشبھاً 
ك، فھذا لیس معروفاً األحمر الخالص واألزرق الخاص واألصفر الفاقع جداً، ونحو ذلب

وكذا في مسألة الصبغ بأكثر من لون، بل األولى ترك الصبغ ما لم عند النساء المسلمات، 
  .یكن ثمة شیب

نوع الصبغ؛ اشترط البحث أال یكون مشتمالً على نجاسة كشحم وفي . -
ن ن حد الوجھ یشمل الحاجبیألالخنزیر، وأال یكون الصبغ بما یكون حائالً یمنع الطھارة، 

فال بأس في الصبغ بھ ما ، )المیش(الصباغ باتفاق، ولذا وقع اإلجماع على غسلھم، وأما 
ن حائالً ال ینفذ منھ الماء، فإنھ یسبب ضرراً، لكن  لو كان صبغ الحاجبین بنوع صباغ یكوِّ

ال یجوز للمرأة أن تضعھ في وقت یطلب منھا الصالة، حالة كونھا غیر متطھرة، ثم تبقیھ 
  .ج وقت الصالة، بل ھذا الفعل من الكبائرإلى أن یخر
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فعلى الرغم أن كتب اللغة ذكرت أن الشقرة ھي : وفي مطلب تشقیر الحاجبین. -
اللون األحمر، ولیس األصفر، لكن ثمة إشارات بھا إلى أنھا تطلق على األصفر أو قریب 

یختفي  ھو صبغ الحاجبین بلون یشبھ لون الجلد، كي: بتشقیر الحواجبمنھ، والمراد 
، )األعلى واألسفل(بصبغ جمیع شعر الحاجب، أو صبغ طرفي الحاجب حجمھ الحقیقي، 

بحیث یظھر الحاجب دقیقا رقیقا؛ أو صبغ كامل الحاجب بلون یشبھ لون الجلد، ثم یرسم 
  .علیھ بالقلم حاجبا رقیقا دقیقا

أن القول بأن التشقیر وفي مسألة حكم تشقیر الحواجب، ترجح من البحث . -
تغییر خلق هللا، لیس ظاھراً، ألنھ صبغ، ولم یقل أحد أن الخضاب بالحناء ھو من تغییر 

على ترك الحرام ال ولیس ھو من النمص بل حیلة خلق هللا، أو تحمیر الخد، وما شابھ، 
ولكن إذا أردت أن تشتري فبع (على فعلھ، وما كان كذلك فلیس بمحرم بدلیل حدیث بالل 

، فھذا تشریع فیھ حیلة لترك الربا، فكذا التشقیر حیلة لترك ) تر بھالتمر ببیع آخر ثم اش
وهللا النمص، لكن یبقى التشقیر من المشتبھات، واألصل فیھا االجتناب، بال جزم بتحریم، 

  .أعلى وأعلم
ومع القول بالجواز، فالبد من مراعاة أنھ قد یكون محرماً ألمر آخر، كأن . -

ى نحو مشابھ للفاجرات أو الكافرات، كأن تشقر كامل تتبرج المرأة بھ أو تفعلھ عل
الحاجبین، وترسم أخرى بنوع تالعب، أو تستخدم في ذلك الوشم، أو ما یزیل الشعر 
تماماً كاإلزالة بالكھرباء، أو لفترة طویلة كاإلزالة باللیزر، أو ما یضر بالشعر تماماً، أو 

لمیت، ونحو ذلك مما تقدم في كالم تتزین بھ في وقت ال یل لھا التزین كالحادة على ا
  .ویبقى بعد ذلك الورع قائم ألنھ من المشتبھات، وهللا أعلم. العلماء
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  فھرس المصادر والمراجع
  

  إثارة الفوائد للعالئي

 أحكام النساء البن الجوزي 
  أحكام جراحة التجمیل في الفقھ اإلسالمي للدكتور محمد عثمان شبیر

  ھ للدكتور سعد الخثالن أحكام زراعة الشعر وإزالت

  إحیاء علوم الدین للغزالي 

  اآلداب الشرعیة البن مفلح 

  أدب الكاتب البن قتیبة 
  االستذكار البن عبد البر 

  األشباه والنظائر البن نجیم 
  األشباه والنظائر للسیوطي 

  اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد للحجاوي
  إكمال اإلعالم بتثلیث الكالم البن مالك

  ف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي اإلنصا

  البحوث العلمیة لھیئة كبار العلماء بالمملكة 
  .بحوث ودراسات في اللھجات العربیة من إصدارات مجمع اللغة العربیة بالقاھرة

  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني
  البنایة على الھدایة للعیني

 انيالبیان في مذھب اإلمام الشافعي للعمر

  تاج العروس من جواھر القاموس للزبیدي

  التاج واإلكلیل للمواق
  تبین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي

  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري
  تخریج أحادیث الحالل والحرام لأللباني 

  تفسیر القرآن العظیم= تفسیر ابن كثیر 
  رآنجامع البیان في تأویل الق= تفسیر الطبري 

  الجامع ألحكام القرآن= تفسیر القرطبي 

  النكت والعیون = تفسیر الماوردي 
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  .تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم لألزدي

 تیسیر التحریر ألمیر بادشاه

  التیسیر بشرح الجامع الصغیر للمناوى 
 أحمد القاضي . ثمرات التدوین من مسائل ابن عثیمین جمع د

  البن رجب جامع العلوم والحكم
  شادي آل نعمان. جامع تراث العالمة األلباني في الفقھ جمع د

  الجراحة التجمیلیة للزائدي 
  الجراحة التجمیلیة للفوزان 

 جمھرة اللغة البن درید
  حاشیة البجیرمي على المنھاج 

  حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني 
  يحاشیة على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح للطحطاو

  الحاوي الكبیر للماوردي 

  خیر الكالم في التقصي عن أغالط العوام للقسطنطني

  ) رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین 

  دالئل النبوة للبیھقي 

  الذخیرة للقرافي

  روضة الطالبین للنووي

  زاد المسلم للشنقیطي 

  سنن ابن ماجھ 

  سنن أبي داود 

  سنن الترمذي 

  الدارقطني سنن 

  ن النسائي سن
  سھم األلحاظ لرضي الدین الحنبلي

  شرح الترمذي للشنقیطي 

  شرح الزرقاني على موطأ مالك
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  شرح السنة لإلمام البغوي 
 الشرح الكبیر البن قدامة 

  الشرح الكبیر للدردیر مع حاشیة الدسوقي 
  الشرح الممتع على زاد المستقنع البن عثیمین

  شرح النووي على مسلم 
  عرفة البن قاسم شرح حدود ابن 

  شرح خلیل للخرشي 

  شرح زاد المستقنع للشنقیطي 
  شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد 

  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة للجوھري
  صحیح البخاري 

  صحیح مسلم 

  صحیح وضعیف الجامع الصغیر لأللباني
  الصالة وأحكام تاركھا البن القیم 
  مع اللغة العربیة بالقاھرة العامي الفصیح من إصدارات مج

  العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة 

  عمدة الطالب لنیل المآرب للبھوتي
  عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق عظیم آبادي

 غریب الحدیث البن الجوزي 
  غریب الحدیث ألبي عبید ابن سالم 

  ).بترقیم الشاملة آلیا(فتاوى الشبكة اإلسالمیة 

  )بترقیم الشاملة آلیا(وى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء فتا
  فتاوى المرأة المسلمة البن عثیمین 

  ).بترقیم الشاملة آلیا(فتاوى دار اإلفتاء المصریة 
  فتاوى قطاع اإلفتاء بالكویت 

  فتاوى موقع األلوكة
  ).بترقیم الشاملة آلیا(فتاوى نور على الدرب للعثیمین 

  البن حجر  فتح الباري
  فتح القدیر، الكمال بن الھمام 

  الفروع وتصحیح الفروع البن مفلح

  الفروق اللغویة للعسكري
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  الفقھ اإلسالمي وأدلتھ للزحیلي 
  القاموس الفقھي لسعدي أبو جیب 

  القاموس المحیط للفیروزآبادي

 كتاب العین للخلیل بن أحمد 
 كشاف القناع عن متن اإلقناع 

  وتيكفایة الطالب للبھ

  الكنز الثمین في سؤاالت ابن سنید البن عثیمین 

  لسان العرب ابن منظور
  مجلة البحوث اإلسالمیة الرئاسة العامة لالفتاء 

  المجموع شرح المھذب للنووي

  مجموع فتاوى ابن تیمیة 
  مجموع فتاوى ابن عثیمین 

  المحكم والمحیط األعظم البن سیده
  ابن مازة المحیط البرھاني لإلمام برھان الدین 

  المحیط في اللغة للصاحب ابن عباد 

  مختصر اإلنصاف والشرح الكبیر البن عبد الوھاب

  المدخل البن الحاج 

  مراتب اإلجماع البن حزم 

  مسائل اإلمام ابن باز 

  المستدرك للحاكم 

  مصنف عبد الرزاق 
  معالم السنن للخطابي 

  ) معجم معاصر(المعجم الوسیط 

  جيمعجم لغة الفقھاء لقلع

  معرفة الصحابة ألبي نعیم 

  المغرب في ترتیب المعرب للمطرزي

  مغني المحتاج للشربیني

https://www.islamweb.net/ar/fatwa .
https://aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=688
https://aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=688
https://binbaz.org.sa/
https://dorar.net/article
https://dr-aldaly.com/ar/572
https://ar.wikipedia.org/wiki/
https://mawdoo3.com/
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  المغني في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني 

  . الدكتور خالد فوزي بموقع جداریات) تغییر خلق هللا(مقالة 

  الموسوعة الفقھیة الكویتیة 

  نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج للرملي

  ر من أحادیث سید األخیار شرح منتقى األخبار للشوكانينیل األوطا

  :مواقع من الشبكة العنكبوتیة*. 

  . https://www.islamweb.net/ar/fatwa: موقع إسالم ویب

  ).بترقیم الشاملة آلیا(موقع اإلسالم سؤال وجواب 

  موقع اإلفتاء باألردن 
https://aliftaa.jo/Question2.aspx?QuestionId=688#.X2yDbdlvb
ow. 

  .https://binbaz.org.sa: موقع اإلمام ابن باز
  .https://dorar.net/article. موقع الدرر السنیة علوي السقاف

  . aldaly.com/ar/572-https://drمحمد بن موسى الدالي . دموقع 
-https://www.dar: موقع دار اإلفتاء المصریة

alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=14976&LangID=1.  
  .موقع لجنة اإلفتاء باألردن

  ./https://ar.wikipedia.org/wikiموقع موسوعة وكیبدیا 

  https://mawdoo3.comكوم . موضوعموقع 

   
  :المكتبات اإللكترونیة*. 

  ٣.٦٤ – ٣.٢٨اإلصداران : المكتبة الشاملة
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