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 الملخص:
 ــ تعريف الشعر والزينة، ومعرفة ضوابطها.1
 ـ معرفة حقيقة الليزر واستعماالته.2
 ـ أنواع الشعر:3

 ــ الشعر الذي ورد النص بإزالته.
 ـــ الشعر الذي ورد النص بالنهي عن إزالته.

 ــ الشعر الذي سكت عنه الشرع.
 ـ اهتمام اإلسالم بستر العورة.4
 ود عورة المرأة المسلمة واألجنبية.ـ حد5
  ـ حكم استعمال الليزر في إزالة شعر المرأة.6

 .الشريعة اإلسالمية، الليزر ،المرأة شعر ،: إزالةالكلمات المفتاحية
 

 أحاكم إزالة شعر املرأة باللزير
 عة اإلسالميةيف الرشي

 سعيد معيض القرني ةعزيز د.إعداد: 
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The summary: 

1- Definition of the hair and adornment and knowing its regulations.  

2- Knowing facts about Laser and its usages. 

3- Kinds of hair  

    - Hair that must remove as mentioned in text.  

    - Hair that forbidden to remove. 

    - Hair that is not mention in texts. 

4- The interest of Islam in covering awrah (the nakedness).  

5- What is the limits of women awrah in front of Muslim and non-

Muslim women. 

6- The rule of using laser to remove women's hair. 
Key words: Rules of removing the hair of woman's body by  laser  in 

Islamic law (sharia). 

   
 :المقدمة

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين، 
 وصحبه أجمعين. ،وعلى آله ،سيدنا محمد

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ تعالى: -اإلنسان في أحسن تقويم، قال  خلق هللا 

 (.4)سورة التين، اآلية:  چٺ  
ذا ا  و ، (1)«إن هللا جميل يحب الجمال»: وأباح له التجمل والتزين، قال 

كان التزين في حق الرجل من التحسينات فهو في حق المرأة من الضروريات، 
وسيلة من وسائل اإلزالة  ةومما يدخل في هذا التزين إزالة الشعر من جسم المرأة بأي

وأصبح هناك وسائل باإلمكان  ،الحديثة أو القديمة، وقد تقدم الطب الحديث
م، ومن هذه الوسائل الطبية إزالة شعر استئصال الشعر من أي موضع من الجس

 المرأة بالليزر.
 :أهداف الموضوع

 استعماالته في إزالة شعر المرأة.و  بيان حقيقة الليزر-1

                                                 

 .2٧5(، حديث رقم: 1/65أخرجه مسلم في صحيحه، باب تحريم الكبر وبيانه ) (1)
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 ،إيجاد دراسة فقهية تجمع شتات الموضوع في حكم إزالة سائر شعر المرأة-2
 خاصة مع التقدم في الطب.
 أسباب اختيار الموضوع: 

كام الشريعة اإلسالمية في إزالة شعر المرأة من جسدها اإلسهام في توضيح أح-1
 بالوسائل الحديثة.

 انتشار العيادات الخاصة بالليزر مع التهاون في كشف العورة.-2
الحاجة الماسة إلى التأصيل الفقهي لموضوع إزالة الشعر بالليزر؛ حيث لم أقف -3

 على بحث مستقل يفي بمتطلبات الموضوع.
 لموضوع:الدراسات السابقة ل

من خالل البحث عن أحكام إزالة شعر المرأة بالليزر في الشريعة اإلسالمية 
أو اإللكترونية، أو شبكة اإلنترنت من تناول هذا  ،لم أجد في المكتبات العامة

الموضوع ببحث مستقل مستوٍف لجميع األحكام الشرعية المتعلقة بشعر جسد 
وجد من بعض الباحثين الذين أشاروا إلى  وبتقنية الليزر في إزالته، إال ما ،المرأة

 حكم إزالة الشعر من الجسم، ويتلخص في الدراستين اآلتيتين:
: بحث بعنوان "أحكام جراحة التجميل في الفقه اإلسالمي"، د. محمد عثمان أوًل 

 شبير، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث، حيث تحدث الباحث في ثنايا بحثة عن:
بإزالته، وحكم نمص الحاجبين، وذلك من خالل بيان اختالف تجميل شعر الوجه 

 مع االستدالل بدليل واحد فقط للقول الراجح. مجماًل  -رحمهم هللا-الفقهاء 
زالته"،ثانًيا سعد بن تركي الخثالن، بحث مقدم  د. : بحث "أحكام زراعة الشعر وا 

 عن ما يلي: تحدث فيه الباحثلندوة "العمليات التجميلية بين الشرع والطب"، 
 . حكم إزالة الشعر بالطرق التقليدية.1
واألحكام  ،. حكم إزالة الشعر بالتقنيات الطبية الحديثة، وقد ذكر فيه أنواع الليزر2

وغيرها، مع ذكر أقوال  ،ونتف الحاجبين ،الفقهية المتعلقة بإزالة شعر العانة واإلبط
 لة.رحمهم هللا، ولكن تم ذكرها مجملة بدون أد-الفقهاء 
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 أما اختالف موضوع بحثي عما سبق فيتمثل في اآلتي: 
 ذكر أقوال الفقهاء بالتفصيل لسائر شعر جسد المرأة. .1
 وذكر مسوغات الترجيح. ،والترجيح ،والرد عليها ،استقصاء األدلة .2
 ذكر ضوابط استخدام الليزر في الزينة. .3
رأة المسلمة حدود عورة المرأة أمام المبيان و  ،اهتمام اإلسالم بستر العورة .4

 واألجنبية.
 أحكام استخدام الليزر في إزالة شعر جسد المرأة في الشريعة اإلسالمية. .5

 منهج البحث:
 لقد اعتمدت في إعداد البحث السير وفق المنهج اآلتي:

تصوير المسألة المراد بحثها تصويًرا دقيًقا قبل بيان حكمها؛ ليتضح المقصود  -1
 منها.
أذكر حكمها بدليله، مع توثيق االتفاق االتفاق كانت المسألة من مواضع  إذا -2

 من مظانه المعتبرة.
 أتبع اآلتي:ا كانت المسألة من مسائل الخالف إذ -3
تحرير محل الخالف، إذا كانت بعض صور المسألة محل خالف، وبعضها  -أ 

 محل اتفاق.
ذكر األقوال في المسألة، وبيان من قال بها من أهل العلم، على أن يكون  -ب 

 حسب االتجاهات الفقهية. عرض الخالف
االقتصار على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف  -ج 

 وتوثيق األقوال من كتب أهل المذهب نفسه. ،عليه من أقوال السلف الصالح
استقصاء أدلة األقوال، مع بيان وجه الداللة، وذكر ما َيرُد عليها من مناقشات، -ه

 ا إن وجدت، والترجيح مع بيان سببه.وما ُيَجاُب به عنه
 انها المعتبرة.ظتخريج األحاديث من مترقيم اآليات، وبيان سورها، والعناية ب -4
 العناية بقواعد اللغة العربية، واإلمالء، وعالمات الترقيم. -5
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صياغة الخاتمة مع إبراز أهم النتائج، وا عطاء فكرة واضحة عما تضمنه  -6
 .البحث

 ادر والمراجع.إتباع البحث بفهرس المص -٧
 خطة البحث: 

 .التمهيد: المراد بالشعر والليزر
 : مطلبانوفيه 

 .األول: تعريف الشعر المطلب
 .الثاني: تعريف الليزر واستعمالتهالمطلب 

 .األول: أحكام الزينة في الفقه اإلسالمي المبحث
 : مطلبانوفيه 

 .المراد بالزينة لغة واصطالًحااألول:  المطلب
 : فرعانوفيه 
 .المراد بالزينةاألول:  الفرع

 وفيه مسألتان: 
 المراد بالزينة لغة.المسألة األولى: 
 المراد بالزينة اصطالًحا.المسألة الثانية: 

 األدلة الدالة على مشروعية الزينة.الثاني:  الفرع
 ضوابط الزينة.الثاني:  المطلب

 .الثاني: أنواع الشعر في جسم المرأة وحكمه المبحث
 : مطالبثة وفيه ثال
 .أنواع الشعر في جسم المرأةاألول:  المطلب

 : فروعوفيه ثالثة 
 شعر المرأة الذي ورد النص بإزالته.األول:  الفرع
 .شعر المرأة الذي ورد النص بالنهي عن إزالتهالثاني:  الفرع
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 وفيه مسألتان: 
 شعر الرأس.المسألة األولى: 
 شعر الحاجبين.المسألة الثانية: 

 شعر المرأة الذي لم يرد به نص.ثالث: المطلب ال
 .اهتمام اإلسالم بستر عورة المرأة، وحكم إزالة شعرها بالليزرالثاني:  المطلب

 : فروعوفيه ثالثة 
 اهتمام اإلسالم بستر عورة المرأة.األول:  الفرع
 .حدود عورة المرأة المسلمةالثاني:  الفرع

 وفيه مسألتان: 
 المسلمة أمام المرأة المسلمة. عورة المرأةالمسألة األولى: 
 عورة المرأة المسلمة أمام المرأة األجنبية الكافرة.المسألة الثانية: 

 حكم إزالة شعر المرأة بالليزر.الثالث:  الفرع
  الخاتمة.
 المراجع.المصادر و فهرس 
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 التمهيد
 المراد بالشعر والليزر

 :األول: تعريف الشعرالمطلب 
 :تعريف الشعر لغة
شين والعين والراء أصالن معروفان يدل أحدهما على ثبات، واآلخر شعر: ال

على ِعلم وَعَلم، فاألول: الشعر، والجمع أشعار، وهو جمع، والواحدة شعرة، ورجل 
 .(1)طويل شعر الرأس والجسد :أشعر، أي

شعر العانة  :بالكسر–كثير شعر الرأس والجسد، والشعرة  :أي ،ورجل أشعر
يل: الشُعر النابت على عانة الرجل وركب المرأة، وعلى ما وق .أو امرأة ،رجاًل 
 .(2)وراءها

 :تعريف الشعر اصطالًحا
 .(3)الشعر: هو ما ينبت على الجسم مما ليس بصوف وال وبر لإلنسان وغيره

 :الثاني: تعريف الليزر واستعمالتهالمطلب 
 :تعريف الليزر
كزة من الضوء، يتم ( هو جهاز يقوم بتوليد حزمة قوية مر laserالليزر )

 ،والتلحيم ،توجيهها بشكل دقيق إلى هدف معين، ُمحدًثا آثاًرا مختلفة، كالقطع
 .(4)وطبية ،وعلمية ،صناعية :والتدمير، وله تطبيقات في مجاالت مختلفة

يتم عن طريقه استخدام ضوء مكثف إلزالة الشعر  ،وقيل: هو إجراء طبي
 ،يمر شعاع الليزر إلى بصيالت الشعرغير المرغوب فيه، وأثناء إزالة الشعر 

 .(5)فيضعف نموها
 

                                                 

 (، مادة شعر.3/1٩3ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس ) (1)
 (.12/184ينظر: تاج العروس، الزبيدي ) (2)
 .   4/58ينظر: معجم لغة الفقهاء، د. محمد رواس قلعه جي وآخر  (3)
زالته، د. سعد بن تركي الخثالن )ص (4)  (.1٧ينظر: أحكام زراعة الشعر وا 
 ينظر: مقال: إزالة الشعر بالليزر، د. نضال عبيدات. (5)
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 :استعمالت الليزر
من أشهر استعماالت الليزر في الجراحة التجميلية استعماله في إزاله الشعر، 
وذلك من أجل منع عودته مجدًدا في مناطق الجسم التي ال يرغب الشخص نمو 

لزائد، وتعتمد هذه الطريقة أو بدافع عالج الشعر ا ،ألسباب تجميلية ،الشعر فيها
على تنظيف المنطقة المراد إزالة الشعر منها، وحالقتها، ثم ُيسلط ضوء الليزر 
عليها ذو الطول الموجي، فتقوم الخاليا الصبغية )الميالنين( في بصيالت الشعر 

مما ينتج عنه تلف البصيلة؛ لذلك يأمر  ؛بامتصاص الضوء، وتحويله إلى حرارة
َع بعدم إزالة الشعر قبل الجلسة بالطرق التي تقوم ينزع الشعر من الطبيُب المراجِ 

ذا كان لون  جذوره، كالنتف ونحوه؛ إذ يجب بقاء البصيلة لتتلقى ضوء الليزر، وا 
الشعر داكًنا كانت نسبة )الميالنين( فيه أكثر، فتكون النتيجة فيه أسرع من الشعر 

 ذي اللون األشقر وغيره.
صيالت التي تمر بمرحلة مبكرة من النمو؛ لذلك فإزالة ويؤثر الليزر على الب

الشعر تستلزم عدة جلسات للحصول على النتيجة المطلوبة، وهذا يختلف باختالف 
 ونموه. ،وسمكه ،كثافة الشعر

وِلَليزر إزالة الشعر أجهزة متعددة، يتم اختيار الجهاز المناسب منها حسب 
 .حالة الجلد المعاَلج بعد استشارة الطبيب

نما هي طويلة  ،ومن المقرر طبيًّا أن إزالة الشعر بالليزر ليست دائمة وا 
األمد، فيطيل مدة ظهور الشعر مرة أخرى بعد إزالته به، ويقلل من سماكته وشدة 
لونه، وهذا ما يميز الليزر عن طرق إزالة الشعر التقليدية التي تفتقر هذه المزايا، 

 وال تخلو من ألم عند نزع الشعر.
أنه ال يقوم بتدمير الحمض النووي للخاليا؛  :دُّ ضوء الليزر آمًنا، بمعنىويع

لذلك ال يتسبب بسرطان الجلد، وال يخترق الطبقات التي تحت الجلد، فال يؤثر على 
ا، منها: اإلحساس بوخز  األعضاء الداخلية، إال أن له آثاًرا جانبية لكنها قليلة جدًّ

 .(1)مع مرور الوقت يسير، وتغير لون الجلد الذي يزول
                                                 

زالته )ص (1) د. نضال  (، مقال: إزالة الشعر بالليزر،18-1٧ينظر: أحكام زراعة الشعر وا 
عبيدات، مقال: إزالة الشعر بالليزر، ويكبيديا الموسوعة الحرة، شبكة اإلنترنت، الجراحة التجميلية 

 (.166-165عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة، د. صالح الفوزان )ص 
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 األول المبحث
 أحكام الزينة في الفقه اإلسالمي

 :األول: المراد بالزينة لغة واصطالًحا المطلب
 :األول: المراد بالزينةالفرع 

 المسألة األولى: المراد بالزينة لغة: 
والنون أصل صحيح يدل على حسن الشيء وتحسينه،  ،والياء ،الزينة: الزاي

 .(1)ين، يقال: زينت الشيء تزييًنانقيض الش :فالزين
والزينة هي: اسم جامع لكل شيء يتزين به، والزينة ما يتزين به، ويوم الزينة 

 .(2)أو هيئة ،أو حلية ،العيد، والزينة: تحسين الشيء بغيره من لبس
 :المسألة الثانية: المراد بالزينة اصطالًحا

الزينة، إال أن جميع في المراد ب -رحمهم هللا-تعددت تعريفات العلماء 
 :التعاريف متقاربة

وهو اتخاذ الزينة، وما يستعمل استجالًبا لحسن المنظر  ،فالزينة: من التزين
ن به منظر اإلنسان  .(3)من الحلي وغيره، وقيل: التزين ما ُيحسَّ

وقيل: الزينة: ما يتزين به اإلنسان من ملبوس أو غيره من األشياء 
 .(4)المباحة

 .(5)والكحل ،والحلي ،والطيب ،لباسالزينة: هي ال
تطلق على ما  يتبين أنهاعن الزينة  -رحمهم هللا-ومن خالل كالم العلماء 

 ،والشعر ،لوجهل ،ووسائل ،وأدوات ،لتحسين الهيئة من لباس ؛يتزين به اإلنسان
                                                 

 (، مادة )زين(. 3/41ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس ) (1)
 (، مادة )زين(.13/2٠1، لسان العرب، ابن منظور )(35/161ينظر: تاج العروس، الزبيدي ) (2)
 (.12/1٧4ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية ) (3)
 (.3/3٠ينظر: فتح القدير، الشوكاني ) (4)
 (.٧/5٠5ينظر: شرح صحيح البخاري، ابن بطال ) (5)
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 والجسم.
 :الثاني: األدلة الدالة على مشروعية الزينة الفرع

وعة لكل من الرجال والنساء إذا كانت وفق األصل في أن الزينة أنها مشر 
 منها:  ،، وقد دل على مشروعية الزينة أدلة كثيرة(1)الضوابط الشرعية

)سورة يونس، من اآلية:  چې ې ې ې      ى ىچ تعالى: -قول هللا  -1
24 .) 

أن الزخرف كمال حسن الشيء؛ مما يدل على أن األرض بعد وجه الدللة: 
 .(2)والثمار وغيره ،وزينتها بالحبوب ،وهي حسنها ،لهااإلنبات تأخذ أجمل حل

)سورة األعراف، من  چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چچتعالى: -قوله  -2
  (.26اآلية: 

على عباده بما جعل لهم من اللباس والريش،  : يمتن هللا وجه الدللة
 .(3)فاللباس المذكور هنا لستر العورات، والريش هو ما يتجمل به ظاهًرا

 .(8)سورة النحل، من اآلية:   چٿ ٿچ تعالى: - قوله -3
 ،والبغل ،ما امتن به على العباد من الخيل بّين المولى وجه الدللة: 

 .(4)والحمير التي جعلها للركوب والزينة بها؛ مما يدل على مشروعية الزينة
ٺ    ٺ ٺ  ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ پ ڀ  ڀ  ڀچ قوله تعالى:  -4

 .(31ة: )سورة األعراف، اآلي چٺ
دلت اآلية على وجوب أخذ الزينة عند كل مسجد، والزينة وجه الدللة: 

 .(5)اللباس، وهو ما يواري السوأة
                                                 

 سيأتي ذكر ذلك الحًقا. (1)
 (.8/32٧ينظر: الجامع ألحكام القرآن الكريم، القرطبي ) (2)
 (.4٠٠-3/3٩٩ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ) (3)
 (.4/558ينظر: المرجع السابق ) (4)
 (.3/4٠5ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ) (5)
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ڦ ڦ ڦ  ڦٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤچ تعالى: -قول هللا  -5

 .(32)سورة األعراف، من اآلية:  چڄ 
 ،أو المشرب ،دلت اآلية على تحريم من حرم شيًئا من المأكلوجه الدللة: 

أو المالبس من تلقاء نفسه بدون دليل يدل على التحريم ومن غير شرع من هللا، 
 .(1)من الطيبات والزينة جميع ما أباحه هللا 

)سورة النور، من اآلية:  چڳ ڳ    ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱچ تعالى: -قوله  -6
31.) 

 والقالدة ال ،والخلخال ،الزينة التي تتحلى بها المرأة من القرطوجه الدللة: 
يجوز إظهارها إال للزوج، وهي الزينة الباطنة، وهناك الزينة الظاهرة لعامة الناس، 

 .(2)وهي الثياب
 (.12)فصلت، من اآلية:  چڀ ڀ ٺ ٺچ تعالى: -قوله  -٧

في تزيين السماء الدنيا  دلت اآلية على قدرة المولى وجه الدللة: 
 .(3)فجعلها زينة ،بالكواكب

صلى يوم الفطر  أن النبي » :رضي هللا عنهما-باس ما رواه عبدهللا بن ع -8
 فأمرهن بالصدقة، ،ول بعدها، ثم أتى النساء ومعه بالل ،ركعتين لم يصل قبلها

 .(6()5)«وسخابها (4)فجعلن ُيلقين وُتلقي المرأة خرصها

                                                 

 (.3/4٠8)تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ينظر:  (1)
 (.6/45ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ) (2)
 (.2٠/3٩4في تفسير القرآن، الطبري ) ينظر: جامع البيان (3)
ما في أذنها  :ونحوها، ويقال ،كحلقة القرط ،الخرص: الحلقة الصغيرة من الذهب والفضة (4)

 .(2/55٧)خرص. ينظر: شرح صحيح البخاري، ابن بطال 
السخاب: قالئد من قرنفل أو غيرها، والجمع سخب. ينظر: شرح صحيح البخاري، ابن بطال  (5)
(2/55٧.) 
 =أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب الخروج إلى المصلى بغير منبر، (6)
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دل الحديث على أن النساء كنَّ يتزينَّ بلبس الذهب والفضة من وجه الدللة: 
 ؛ مما يدل على مشروعية التزين بالحلي.(1)لخرصالقالئد وا

ل يدخل الجنة من كان في قلبه »قال:  ما رواه عبدهللا بن مسعود أن النبي  -٩
قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسًنا ونعله حسنة،  .«مثقال ذرة من كبر

 .(2)«وغمط الناس ،بطر الحق :إن هللا جميل يحب الجمال، الكبر»قال: 
 من المعاني التي دل عليها هذا الحديث أن كل أمر هللا ه الدللة: وج

 .(3)وصفات الجمال والكمال ،حسن جميل، وله األسماء الحسنى
 :الثاني: ضوابط الزينة المطلب

النفس اإلنسانية تميل إلى الجميل من األشياء، واإلسالم دين الفطرة، فليس 
امه وتشريعاته بال استثناء تالئم في أحكامه شيء قط يخالف الفطرة؛ فكل أحك

الفطرة السليمة وتناسبها، والزينة في األصل مباحة بجميع أنواعها إال ما دل الدليل 
تلبية لفطرتها، والزينة تختلف من عصر  ؛على تحريمه، فأباح الزينة خاصة للمرأة

وهو: الرغبة في تحصيل الجمال  ،إلى عصر، ولكن أساسها في الفطرة واحد
ولكن يضبطها بضوابط توافق الشريعة  ،اله، واإلسالم ال يعارض هذه الفطرةواستكم

 .(4)وال تعارضها ،اإلسالمية
هللا بن عباس  وال العكس؛ لما رواه عبد ،أال يكون فيه تشبه من النساء بالرجال -1
 ،المتشبهين من الرجال بالنساء لعن رسول هللا »قال:  -رضي هللا عنهما-

                                                                                                                            

 (.٩64(، حديث رقم: )2/23)
 (.2/55٧ينظر: شرح صحيح البخاري، ابن بطال ) (1)
 (.2٧5(، حديث رقم: )1/65أخرجه مسلم في صحيحه، باب تحريم الكبر وبيانه ) (2)
 (.2/٩٠لنووي )،  لشرح صحيح مسلم ينظر: المنهاج (3)
(، الذخيرة، القرافي 3/334(، تحفة الفقهاء، السمرقندي )3/64ينظر: المبسوط، الشيباني، ) (4)
(، 34(، التنبيه في الفقه الشافعي، الشيرازي )ص1٠/88(، التاج واإلكليل، العبدري )13/26٠)

خرقي، (، شرح الزركشي على مختصر ال2/458تحفة الحبيب علي شرح الخطيب، البجيرمي )
 (.2/3٠1(، كشاف القناع ، البهوتي )1/21(، اإلقناع، الحجاوي )2/546الزركشي )
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 .(1)«ء بالرجالوالمتشبهات من النسا
ۓ چ تعالى: -قال  ،أال يكون مغيًرا لخلق هللا تغييًرا ثابًتا ال يزول -2

)سورة  چۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ
 .(11٩النساء، من اآلية: 

 ،والمتوشمات ،لعن رسول هللا الواشمات»قال:  وما رواه عبدهللا بن مسعود 
 .(2)«المغيرات خلق هللا ... ،والمتفلجات للحسن ،والمتنمصات

 قال: إن رسول هللا  أال يكون فيه غش أو تدليس؛ لما رواه أبو هريرة  -3
 .(3)«من حمل علينا السالح فليس منا، ومن غشنا فليس منا»قال: 

 چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   پ چ تعالى: -قال  ،أال يكون في التزيين سرف -4

رضي -عاص ولما رواه عبدهللا بن عمرو بن ال، (31)سورة األعراف، من اآلية: 
في غير  ،وتصدقوا ،والبسوا ،واشربوا ،كلوا»قال:  أن النبي  -هللا عنهما

 .(4)«إسراف، ول مخيلة
)سورة  چ ۀ   ۀ ہ ہ   ہچ تعالى: -أال يترتب على التزين ضرر؛ لقوله  -5

قال: قال  -رضي هللا عنهما-لما رواه عبدهللا بن عباس ، و (1٩5البقرة من اآلية: 
 .(5)«ل ضرر ول ضرار»: رسول هللا 

                                                 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال،  (1)
 (.5885(، حديث رقم: )2٠5/٧)
(، حديث 6/184وه، )أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الوحي، باب وما آتاكم الرسول فخذ (2)

 (.4886رقم: )
(، حديث رقم: 1/6٩"، )من غشنا فليس منا: "أخرجه مسلم في صحيحه، باب قوله  (3)
(2٩4.) 
 (.81(، حديث رقم: )٧/182أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، ) (4)
(، 2/534أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب األحكام، باب من بني في حقه ما يضر بجاره، ) (5)

 (.2341حديث رقم: )
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وال أهل البدع من الناس؛ لما رواه عبدهللا بن عمر  ،أال يكون فيه تشبه بالكفار -6
 .(1)«من تشبه بقوم فهو منهم»: قال: قال رسول هللا 

قال:  أن تأمن في الزينة عدم انكشاف العورة؛ لما رواه علي بن أبي طالب  -٧
 .(2)«تنظرن إلى فخذ حي ول ميتل تبرز فخذك، ول »قال:  إن النبي 

أو مواد  ،أو محرمة من حيوانات نجسة ،أن ال تكون هذه الزينة بمادة نجسة -8
 وغيره. ،كخمر ،مصنفة محرمة

                                                 

 (.4٠31(، حديث رقم: )4/44أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطب، باب في لبس الشهرة، ) (1)
(، حديث رقم: 3/165أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الجنائز، باب ستر الميت عند غسله، ) (2)
(، حديث 2/446ت، )(، وابن ماجه في سننه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل المي3142)

 (.146٠رقم: )
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 الثاني المبحث
 أنواع الشعر في جسم المرأة وحكمه

 :األول: أنواع الشعر في جسم المرأة المطلب
 :التهاألول: شعر المرأة الذي ورد النص بإز  الفرع

وحلق شعر  ،(2)شعر اإلبط (1)على مشروعية نتف -رحمهم هللا-اتفق الفقهاء 
 :، وقد دل على ذلك األدلة الدالة على خصال الفطرة، وهي(3)العانة

خمس من الفطرة: الختان، »قال:  قال: إن النبي  ما رواه أبو هريرة  -1
 .(5)«، وقص الشارب، وقلم الظفر، ونتف اآلباط(4)والستحداد

وحلق شعر العانة،  ،: دل الحديث على جواز نتف شعر اإلبطوجه الدللة

                                                 

 :ينتفه. ينظر ،وغيره ،والفاء أصل يدل على مرط شيء، ونتف الشعر ،والتاء ،النتف لغة: النون  (1)
وما أشبهه.  ،نزع الشعر :(، ونتف الشعر ينتفه نتًفا، والنتف5/38٧معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )

ال ا: إزالة الشعر والريش ونحوهما. طالحً النتف اص (.٩/323ينظر: لسان العرب، ابن منظور )
يخرج المعنى االصطالحي عن المعنى اللغوي، وهو مفهوم كالم العلماء عن النتف للشيب واإلبط 

 (.1/414(، المنهاج، النووي )32/٩8، العيني، )ي ينظر: عمدة القار  وغيرها.
فال يشق  ،فيها شعر رقيقوينبت  ،شعر اإلبط: وهو الشعر الذي تحت العضد في أعلى الجنبين (2)

 (.4/1٧نتفه. ينظر: شرح عمدة األحكام، ابن جبرين )
(، الذخيرة، 4/226(، مجمع األنهر، الكليبولي )2/481ينظر: حاشية رد المحتار، ابن عابد ) (3)

(، 1٠5(، نهاية الزين، الجاوي )ص 1/288(، المجموع شرح المهذب، النووي )2/54٠القرافي )
 (.2٠1-1/2٠٠(، كشاف القناع، البهوتي )1/1٠٠ة )المغني، ابن قدام

االستحداد: حلق شعر العانة، وهو الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي  (4)
، العيني ي ينظر: عمدة القار  والنورة. ،والنتف ،والقص ،يكون حوالي فرج المرأة ودبرها. ويكون بالحلق

 (.1/414(، المنهاج، النووي )22/128)
(، حديث رقم: ٧/2٠6أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب قص الشارب، ) (5)
 (.62٠(، حديث رقم: )1/152(، ومسلم في صحيحه، باب خصال الفطرة، )588٩)
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زالة الشعر منهما بأي مزيل  .(1)وا 
بخالف  ،أن شعر العانة أولى الشعور باإلزالة؛ ألنه يكشف ويتلبد فيه الوسخ -2

 .(2)شعر اإلبط
ر أن االستحداد ونحوه مما تتزين به المرأة ليس داخاًل في النهي عن تغيي -3

 .(3)الخلقة
أن استحباب إزالة شعر الدبر خوًفا من أن يعلق به شيء من النجاسة  -4

 .(4)وال يتمكن من إزالته باالستجمار ،الخارجة، فال يزيله المستنجي إال بالماء
أن إزالة الشعر النابت في اإلبط من النظافة، وفيه قطع للرائحة الكريهة التي  -5

 ؛ينشأ ذلك من الوسخ الذي يجتمع العرق فيهتتضاعف مع وجود هذا الشعر، ف
 .(5)ويهيج ،فيتلبد
أن االستحداد مما تتزين به المرأة لزوجها وليس داخاًل في النهي عن تغيير  -6

 .(6)الخلقة
 :الثاني: شعر المرأة الذي ورد النص بالنهي عن إزالته الفرع

 المسألة األولى: شعر الرأس: 
تحريم حلق المرأة لشعرها كله أو بعضه إال  على -رحمهم هللا-اتفق الفقهاء 

 :؛ وذلك لما يأتي(٧)لضرورة
                                                 

 (. 1٠/344ينظر: فتح الباري، ابن حجر ) (1)
 (.1٠/343ينظر: فتح الباري، ابن حجر ) (2)
 (.1٠/341ينظر: المرجع السابق ) (3)
 .342ينظر: حاشية على مراقي الفالح، الطحطاوي ص  (4)
 (.1٠/344ينظر: فتح الباري، ابن حجر ) (5)
 (.٩/341ينظر: المرجع السابق ) (6)
(، الذخيرة، القرافي 2/1٩5(، البحر الرائق، ابن نجيم )4/4٠٧ينظر: تبيين الحقائق، الزيلعي ) (٧)
(، 1/551(، أسنى المطالب، زكريا األنصاري )2/82٠ي ) )(، الفواكه الدواني، النفراو 11/155)

(، كشاف القناع، البهوتي 1/1٠4(، المغني، ابن قدامة )8/2٠4المجموع شرح المهذب، النووي )
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 ،قال: َوِجَع أبو موسى وجًعا، فُغشي عليه ما رواه أبو بردة بن أبي موسى  -1
فلم يستطع أن يردَّ عليها  ،ورأسه في ِحجر امرأٍة من أهله، فصاحت امرأٌة من أهله

 إن رسول هللا »؛ ئ منه رسول هللا شيًئا، فلما أفاق قال: أنا بريٌء ممن برِ 
القةِ  اقَّةِ  ،(2)والحالقةِ  ،(1)بِرئ من الصَّ   .(4)«(3)والشَّ

دل الحديث على النهي عن حلق المرأة شعرها عند المصيبة وجه الدللة: 
 ،فذلك غير حرام عليها ،كفعل الجاهلية، وأما إن احتاجت امرأة إلى حلق رأسها

ديث عام يشمل النهي عن الحلق للمرأة لمصيبة ولغيره ، وهذا الح(5)كالرجل سواء
 إال لضرورة دعت لذلك.

 َلعَن رُسوُل َّللاَِّ »قال:  -رضي هللا عنهما-ما رواه عبدهللا بن عباس  -2
جالِ  َساِء ِبالرِ  جاِل ِبالنساِء، والـُمَتشبِ َهات ِمن النِ   .(6)«الـُمَتشبِ هين ِمن الرِ 

لى أنه ال يجوز للنساء التشبه بالرجال فيما كان دل الحديث عوجه الدللة: 
ذلك للرجال خاصة، وظاهر اللعن الزجر عن التشبه في كل شيء من اللباس 

 فال يجوز ذلك. ؛، والشك أن حلق المرأة لشعرها من باب التشبه(٧)والزينة
من عمل »قال:  أنها قالت: إن رسول هللا  -رضي هللا عنها-ماروته عائشة  -3

                                                                                                                            

(1/2٠٧.) 
 (.1/٧٠الصالقة: التي ترفع صوتها عند المصيبة. ينظر: صحيح مسلم ) (1)
 نظر: المرجع السابق.الحالقة: هي التي تحلق رأسها عند المصيبة. ي (2)
 الشاقة: التي تشق ثوبها. ينظر: المرجع السابق.  (3)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب ما ينهى عن الحلق عند المصيبة،  (4)
(، ومسلم في صحيحه، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب 12٩6(، حديث رقم: )2/1٠3)

 (. 2٩8ديث رقم: )(، ح1/٧٠والدعاء بدعوى الجاهلية، )
 (.1٧1-٩/1٧٠ينظر: فتح الباري، ابن حجر ) (5)
 .سبق تخريجه (6)
 (.1٠/332ينظر: فتح الباري، ابن حجر ) (٧)
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 . (1)«ليس عليه أمرنا فهو ردعماًل 
هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد اإلسالم، ومن جوامع وجه الدللة: 

؛ فهو صريح في رد كل البدع والمخترعات، والنهي يدل على فساد الكلم له 
، وال شك أن النهي عن (2)ومردود عليه ،المنهي عنه، وصاحبه غير مأجور فيه

 الحلق إال لضرورة لعالج وحكة وغيره.الحلق للمرأة عام يشمل جميع 
أن تحلق المرأة  نهى رسول هللا »قال:  ما رواه علي بن أبي طالب  -4

 .(3)«رأسها
دل الحديث على أن المرأة ال يجب عليها الحلق في التحلل من وجه الدللة: 

نما عليها التقصير، فلو كان الحلق في حقها واجًبا لكان األولى في  ،اإلحرام وا 
 .(4)لتحلل من الحج والعمرة؛ ألن الحلق نسكا
أن حلق المرأة شعرها من باب التشبه بالرجال؛ ألن الحلق من صفاتهم خاصة  -5

 .(5)دون اإلناث عادة
 .(6)وتشويه لخلقتها ،أن شعر المرأة من أحسن أنواع جمالها، وحلقه تقبيح لها -6
فهّن  أو عند المصيبة، ،أن ذلك من باب التشبه بالكافرات سواء في المنظر -٧

 شعورهن، وهذا أمر ال يجوز. يحلقن
أن حلق المرأة شعرها من باب البدعة؛ فلم ينقل عن أحد من الصحابة وال  -8

                                                 

(، حديث 5/132أخرجه مسلم في صحيحه، باب نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، ) (1)
 (.45٩٠)رقم: 

لم شرح صحيح مسلم، القاضي عياض (، إكمال المع6/15٠ينظر: المنهاج، النووي ) (2)
(5/2٩٧.) 
(، والنسائي ٩14(، حديث رقم: )3/25٧أخرجه الترمذي في سننه، باب كراهية الحلق للنساء، ) (3)

 (.5٠4٩(، حديث رقم: )8/13٠في سننه، باب النهي عن حلق المرأة رأسها، )
 (.5/458ادي، )(، عون المعبود، أبو الطيب العظيم أب3/25٧ينظر: سنن الترمذي ) (4)
 (.٩/26٧ينظر: مشكاة المصابيح، التبريزي، مع شرح مرعاة المفاتيح للمباكفوري ) (5)
 .ينظر: المرجع السابق (6)
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أو  ،وهو األولى ،التابعين أنهم قالوا بذلك، سواء حلق شعرها للنسك حال اإلحرام
 حلقه للزينة.

 المسألة الثانية: شعر الحاجبين: 
؛ (2)على المرأة في الجملة (1)على تحريم النمص -رحمهم هللا-اتفق الفقهاء 

 :وذلك لما يأتي
ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ چ تعالى: -قول هللا  -1

 (.11٩)سورة النساء، من اآلية:  چۇ  ۇ ۆ ۆ
: دلت اآلية على تحريم تغيير خلق هللا؛ والنامصات مغيرات لخلق هللا وجه الدللة


(3). 
)سورة الحشر، من  چۀ  ہ ہ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ وقوله تعالى:  -2

 (.٧اآلية: 
وترك زواجره، واتباع أوامر  ،أمر بامتثال أوامره : أن هللا وجه الدللة

                                                 

أو نتف له، فالنمص رقة  ،والصاد أصل يدل على رقة الشعر ،والميم ،النمص لغة: النون  (1)
شية بأفواهها. ينظر: معجم الشعر، المنماص: المنقاش، وشعر نميص، ونبت نميص: نتفته الما

نتف الشعر، وقد نمصه ينمصه نمًصا: نتفه، المشط  :(. والنمص5/481مقاييس اللغة، ابن فارس )
حتى تراه كالزغب، وقد تنمصت المرأة نمصت، والمرأة  ،ودقته ،رقة الشعر :ينمص الشعر، والنمص

(، لسان العرب، ابن 18/11٩)التي تزين النساء بالنمص. ينظر: تاج العروس، الزبيدي  :النامصة
النمص اصطالًحا: تعددت عبارات الفقهاء حول معنى النمص، إال أنها تدور  (.٧/1٠1منظور )

حول معنى واحد وهو: أن النمص نتف الشعر من الوجه حول الحاجبين، )مع اختالف في حدوده 
 في الوجه(.

(، 6/88ئق، ابن نجيم الحنفي )(، البحر الرا26/41ينظر: حاشية رد المحتار، ابن عابد ) (2)
(، الفقه المنهجي على المذهب اإلمام الشافعي، مصطفى الخن وآخرون، 13/314الذخيرة، القرافي )

 (.1/22(، الحاوي الكبير، الماوردي )31/63)
 (.٩/222ينظر: جامع البيان، الطبري ) (3)
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 .(1)، وذلك بترك ما نهى عنهرسوله 
 ،الواشمات لعن رسول هللا »قال:  ما وراه عبدهللا بن مسعود  -3

 .(2)«هللا... المغيرات خلق ،والمتفلجات للحسن ،والمتنمصات ،والمتوشمات
: لعن الشيء يدل على تحريمه، والحديث نص صريح في تحريم وجه الدللة

ولعن فاعلته، وأنه ال يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها هللا  ،النمص
 (3)وال لغيره ،ال للزوج ،التماس الحسن ،عليها بزيادة أو نقص. 

فيه على  -رحمهم هللا-ء أما حد النمص في الحاجبين فقد اختلف الفقها
 :قولين

ن النمص هو إزالة شعر الحاجبين فقط، وهو القول الراجح عند إالقول األول: 
 .(6)، والشافعية(5)، والمالكية(4)الحنفية
 أدلتهم: 

گ  کڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ  ک ک  کچ تعالى: -قول هللا  -1

گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں    ں  ڻ ڻ  ڻ  ڻ 

)سورة النساء، اآليات:  چھ  ھ ھ ھ ےہ  ہۀ ۀ ہ ہ
116-118.)  

دلت اآليات بمفهومها على عدم متابعة الشيطان في تغريره وجه الدللة: 
وبعد عن  ،فقد سلك غير طريق الحق، وضل عن الهدى ،باإلنسان ومن تبعه

                                                 

 (.8/68ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ) (1)
 .هسبق تخريج (2)
 (.1٠/3٧٧ينظر: فتح الباري، ابن حجر ) (3)
 (.6/88ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي ) (4)
 (.8/14٠ينظر: حاشية العدوي، العدوي ) (5)
 (.3/141ينظر: المجموع شرح المهذب، النووي ) (6)
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، (1)وخسرها في الدنيا واآلخرة، وفاتته سعادة الدنيا واآلخرة ،الصواب، وأهلك نفسه
 ونهى عنه. ذلك عدم اتباع ما أمر به الرسول  ومن
 ،الواشمات لعن رسول هللا »قال:  ما رواه عبدهللا بن مسعود  -2

 .(2)«المغيرات خلق هللا... ،والمتفلجات للحسن ،والمتنمصات ،والمتوشمات
: "المتنمصات" جمع متنمصة، والنامصة هي التي أن قوله وجه الدللة: 
 .(3)رقهتنقش الحاجب حتى ت

أن أقوال بعض الفقهاء جاءت بتحديد النمص بأنه خاص بترقيق شعر  -3
 ومنها:  ،الحاجبين

جاء في "البحر الرائق": النامصة هي التي تنقص الحاجب لتزيينه، 
 .(4)والمتنمصة هي التي ُيفعل بها ذلك

وجاء في "حاشية العدوي": "المتنمصات... جمع متنمصة، وهي التي تنتف 
جب حتى يصير دقيًقا حسًنا...، وفي بعض الروايات: النامصة هي التي شعر الحا

 .(5)تنتف الحاجب حتى ترقه..."
وترققه ليصير  ،وفي "المجموع": "النامصة هي التي تأخذ من شعر الحاجب

 .(6)حسًنا، والمتنمصة التي تأمر من يفعل ذلك بها"
وال لغيره، وال يقتصر  ،ال يختص بزينة للزوج ،أن تحريم النمص جاء عامًّا -4

 وال على إزالة معينة. ،على علة معينة
وألنه ، أن إزالة شعر الحواجب بالليزر بتشقير أو غيره فيه تغيير لخلق هللا  -5

                                                 

 (.2/413ينظر: تفسير القرآن العظيم، ابن كثير ) (1)
 .سبق تخريجه (2)
 (.1٠/3٧٧الباري، ابن حجر )ينظر: فتح  (3)
 (.6/88ينظر: ) (4)
(5) (8/14٠.) 
(6) (3/141.) 
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يهام بغير ما عليه األمر في واقع الحال. ،وتدليس ،تزوير  وا 
قير أو أال يؤدي إلى فعل محرم، وتش ،أن من ضوابط الزينة أال يكون بمحرم -6

ومن ثم  ؛وهو النمص، وتحديد الحواجب ،الحواجب بالليزر يؤدي إلى فعل محرم
 تساقطها مع مرور الزمن داخل في عموم النصوص الدالة على تغيير خلق هللا.

سواء من  ،ن النمص هو نتف الشعر من أي مكان من الوجهإالقول الثاني: 
، (2)، وبعض المالكية(1)فيةأو من غيرها، وهي إحدى الروايتين عن الحن ،الحاجبين
 .(4)، والمنصوص عليه من مذهب الحنابلة(3)والشافعية
 أدلتهم: 

أن النصوص اآلتية بتحريم النمص جاءت عامة، وقد قيدها أهل اللغة بأخذ  -1
وهو يعّم الوجه، وال  ،الشعر من الوجه؛ فقد لزم الرجوع إلى المعنى اللغوي له

 .(5)يختص ببعض شعره دون غيره
 ومن أقوالهم:  ،ذكر الفقهاء حدود النمص في معرض حديثهم عنه -2

 ،جاء في حاشية "رد المحتار على الدر المختار": "النمص نتف الشعر -
ومن المنماص المنقاش، ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزيين لألجانب، وأال فلو 

ألن الزينة  كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها بسببه ففي تحريم إزالته بعد؛
 .(6)للنساء مطلوبة للتحسين"

 .(٧)وعند المالكية: "النامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه" -
                                                 

 (.6/88(، البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي )6/3٧3ينظر: حاشية رد المحتار ، ابن عابد ) (1)
 (.14/314ينظر: الذخيرة، القرافي ) (2)
اوي الكبير، الماوردي (، الح3/63ينظر: الفقه المنهجي على مذهب الشافعي، مصطفى الخن ) (3)
(2/5٩4.) 
 (.1/23(، كشاف القناع، البهوتي )1/22ينظر: اإلقناع، الحجاوي ) (4)
 سبق تعريف النمص عند أهل اللغة. (5)
(6) (6/3٧3.) 
 (.1/112(، التاج واإلكليل لمختصر خليل، العبدري )13/314ينظر: الذخيرة، القرافي ) (٧)
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وعند الشافعية: "النمص نتف الشعر من الوجه، والنامصة هي التي تنتف  -
 .(1)الشعر من الوجه"

وقيل النامصة: "هي التي تأخذ الشعر من حول الحاجبين وأعالي  -
 .(2)الجبهة"
 .(3)حنابلة: "النمص هو نتف شعر الوجه"وعند ال -
 الراجح:

هو القول القائل بأن النمص يختص بشعر الحاجبين  -وهللا أعلم-الراجح 
 :لما يأتي ؛دون بقية الوجه

 قوة أدلة القول األول. -1
أن صفة المبالغة بقوله )المتنمصات( الواردة في الحديث هي التي ُيفعل بها  -2

لف والمبالغة، وال يكون ذلك إال في الحاجبين؛ إذ هما المحل و)َتفّعل( من التك ،ذلك
 .(4)وتحسينه ،ومحاولة المرأة ترقيقه ،الطبيعي لظهور الشعر

وال يختص ذلك بعلة معينة من زينة المرأة  ،أن اللعن بالنمص جاء عامًّا -3
 وال لغيره. ،لزوجها

أو التشقير بالليزر؛  ،أو النتف ،أداة سواء كان بالحلق ةأن النمص محرم بأي -4
أداة ُأزيل  ةألن التشقير بالليزر مع مرور الوقت يتساقط الشعر من الحاجبين فبأي

 الشعر من الحاجبين فهو محرم.
 :الثالث: شعر المرأة الذي لم يرد به نص الفرع

 ،يختص شعر المرأة الذي لم يرد به نص من كتاب وال سنة بشعر اليدين
ولم يأِت ال  ،والبطن، ونحوهما مما سكت عنه الشارع ،روالظه ،والفخذين ،والساقين

                                                 

 .(3/63عي، مصطفى الخن )الفقه المنهجي على مذهب الشاف (1)
 (.2/5٩4الحاوي الكبير، الماوردي ) (2)
 (.1/22اإلقناع، الحجاوي ) (3)
 (.15ينظر: أحكام جراحة التجميل في الفقه اإلسالمي، د. محمد عثمان شبير، )ص (4)
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 ؛ وذلك لما يأتي: (1)وال ببقائه، وهذا يدل على جواز إزالته ،بتحريم إزالته
أنهكوا »: قال: قال رسول هللا  -رضي هللا عنهما-ما رواه عبدهللا بن عمر  -1

 .(2)»وأعفوا اللحى ،الشوارب
، فإذا (3)غة في إزالة الشارب بأي شيءدل الحديث على المبالوجه الدللة: 

 جاز الحلق للرجال فالمرأة أولى باإلزالة؛ ألن في تركه تشويًها للمرأة.
فرض  -تعالى–إن هللا »: ما رواه أبو ثعلبة الخشني قال: قال رسول هللا  -2

فرائض، فال تضيعوها، وحرم حرمات، فال تنتهكوها، وحد حدوًدا فال تعتدوها، 
 .(4)«اء من غير نسيان، فال تبحثوا عنهاوسكت عن أشي

رحمة  ؛سكت عن أشياء دل الحديث على أن المولى وجه الدللة: 
حيث لم يحرمها عليهم حتى يعاقبهم على تركها، بل جعلها  ،ورفًقا بهم ،بعباده
ن تركوها فال حرج عليهم ،فإن فعلوها فال حرج عليهم ،عفًوا  .(5)وا 

زالة الشعر من هذه األماك ن من جملة ماسكت عنه الشارع؛ فدل على وا 
 جواز إزالته.

أن هذا مما أفتى به العلماء المعاصرون، فال حرج من إزالة المرأة الشعر من  -3
 .(6)هذه األماكن؛ ألنه ربما يكون مشوًها للمرأة

                                                 

(، الفواكه 8/83(، حاشية العدوي، العدوي )٧/164ينظر: البحر الرائق، ابن نجيم الحنفي ) (1)
(، الفروع، 3/64(، الفقه المنهجي على مذهب الشافعي، مصطفى الخن )2/4٠1ني، النفراوي )الدوا

 (.1/23٠(، كشاف القناع، البهوتي )1/1٠٠ابن مفلح )
(، حديث رقم: ٧/2٠6أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب قص الشارب ) (2)
 (.623ديث رقم: )(، ح1/153(، ومسلم في صحيحه، باب خصال الفطرة )58٩3)
 (.1٠/34٧ينظر: فتح الباري، ابن حجر ) (3)
 (. 43٩6(، حديث رقم: )5/326سنن الدارقطني، ) (4)
 (.1/285ينظر: جامع العلوم والحكم، ابن رجب ) (5)
(، فتاوى اللجنة 1٩٠هـ، )ص 1416ينظر: دروس وفتاوى الحرم المدني، ابن عثيمين، عام  (6)

اإلفتاء )المجموعة األولى(، جمع وترتيب: أحمد عبدالرزاق الدويش، )ص الدائمة للبحوث العلمية و 
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أن جواز إزالة الشعر بالتقنية الحديثة مقيد بما ال ضرر منه على المرأة، أما إذا  -4
ك ضرر فال يجوز استخدامه، خاصة مع وجود البدائل الكثيرة والمتنوعة كان هنا
 .(1)في اإلزالة

والشارب؛ ألن وجود الشعر في  ،كاللحية ،يجوز إزالة شعر المرأة من وجهها -5
هذه األماكن مخالف لفطرتها، ويزيد من تشويه المرأة، فجاز إزالته بأي من وسائل 

 أو تشقيره. ،التقنية الحديثة
 :وأحكام إزالة شعرها بالليزر اهتمام اإلسالم بستر عورة المرأةالثاني:  طلبالم

 :األول: اهتمام اإلسالم بستر عورة المرأة الفرع
والحشمة، فأعطى الستر  ،والحياء ،اهتم الدين اإلسالمي اهتماًما بالًغا بالتستر

ال يجوز له عامة، والعورة المغلظة خاصة عمن  (2)قيمة كبيرة، وأمر بستر العورة
حتى لو كان اإلنسان خالًيا ليس  ،أن ينظر إليها، وستر العورة مطلوب شرًعا وعقاًل 

وغيرها، ويعدُّ  ،كالتداوي  ،معه أحد، وال يباح كشف العورة إال عند الضرورة الملحة
عليهما السالم، -سترة العورة من األمور التي ُجبل عليها الناس من لدن آدم وحواء 

دلة على ها الشرع وزكاها، وأحاطها بأحكامه وتوجيهاته، وقد دلت األوالتي اعتنى ب
 وجوب ستر العورة، ومنها:

                                                                                                                            

 (. 6(، فتاوى نور على الدرب، ابن عثيمين )ص2/14(، فتاوى ابن جبرين، ابن جبرين، )1٩4
زالته، د. سعد الخثالن، )ص (1)  (.18ينظر: أحكام زراعة الشعر وا 
واآلخر يدل على  ،ا يدل على تداول الشيءوالراء أصالن: أحدهم ،والواو ،العورة لغة: العين (2)

ويشتق  ،الخلو من النظر، ثم يحمل عليه: وكل ذي عينين، ومعناه ،مرض في إحدى عيني اإلنسان
والعورة في اللغة: كل مكمن للستر،  (.185-4/184منه. ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )

فسها عورة؛ ألنها إذا ى منه، وسميت المرأة عورة نوما يستح ،والسوأة من الرجل والمرأة )القبل والدبر(
 (. 13/161من العورة إذا ظهرت. ينظر: تاج العروس، الزبيدي ) ىمنها كما يستحي ىظهرت يستحي

العورة في االصطالح: تطلق على كل ما طلب الشارع ستره من جسد المرأة أو الرجل في الصالة 
ويحرم النظر  ،هي كل ما يجب ستره :خاصة، وقيل ونحوها، أو أمام اآلخرين غير الزوج بضوابط

  (.1/65٠إليه. ينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته، د. وهبة الزحيلي، )
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)سورة  چڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  چ چ چچ تعالى: -قول هللا  -1
 (.26األعراف، من اآلية: 
في اللباس الذي يواري  دلت اآلية على وجوب طاعة هللا وجه الدللة: 

هللا، وأمر بعدم طاعة الشيطان في التجرد  سوءاتكم من الريش وغيره مما رزقكم
 .(1)وخدعة منه بكم ،والتعري من الثياب؛ فإن ذلك سخرية

ل يصلي أحدكم في الثوب الواحد »: قال: قال النبي  ما رواه أبو هريرة  -2
 .(2)«ليس على عاتقيه منه شيء

 دل الحديث على وجوب التأكيد على ستر العورة في الصالةوجه الدللة: 
وهو أمام هللا 

 فمن باب أولى سترها عن أعين الناس. ؛(3)
ل ينظر الرجل إلى عرية »قال:  : أن النبي ما رواه أبو سعيد الخدري  -3

الرجل ول المرأة إلى عرية المرأة، ول يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ول 
 .(4)«تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب

إياكم »قال:  أن رسول هللا  -رضي هللا عنهما-ن عمر ما رواه عبدهللا ب -4
 ؛وحين يفضي الرجل إلى أهله ،فإن معكم من ل يفارقكم إل عند الغائط ؛والتعري 

 . (5)«وأكرموهم ،فاستحيوهم
عوراتنا ما  ،ه عن جده قال: قلت: يا رسول هللاما رواه بهز بن حكيم عن أبي -5

أو ما ملكت  ،تك إل من زوجتكاحفظ عور »نأتي منها وما نذر؟ قال: 
                                                 

 (.12/3٧٠ينظر: جامع البيان، الطبري ) (1)
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على  (2)

(، ومسلم في صحيحه، باب الصالة في ثوب واحد وصفة 35٩(، حديث رقم: )1/1٠٠عاتقيه )
 (.11٧٩(، حديث رقم: )2/61لبسه )

 (.2/22ينظر: شرح صحيح البخاري، ابن بطال ) (3)
 (.4٠18(، حديث رقم: )2/43٧أخرجه أبو داود في سننه، باب ما جاء في التعري ) (4)
(، حديث رقم: 4/4٠٩الجماع )أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في االستتار عند  (5)
(28٠٠.) 
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 .(1)«يمينك..
فبينما أنا أمشي فسقط  ،قال: حملت حجًرا ثقياًل  ما رواه المسور بن مخرمة  -6

 .(2)«ول تمشوا عراة ،خذ عليك ثوبك»: فقال لي رسول هللا  ،عني ثوبي
دلت األحاديث على وجوب ستر العورة وعدم وجه الدللة من األحاديث: 

لباس، وحرم عليهم التعري وعدم الستر إال لحاجة اقتضت ذلك، ولفظ التجرد من ال
ال يختص بواحد دون آخر، فيحرم المشي عرياًنا،  ،يفيد أن الحكم عام النبي 
، وعليه يجب ستر العورة في جميع (3)بحيث يراه من يحرم نظره لعورته :أي

 .(4)األحوال
 :الثاني: حدود عورة المرأة المسلمة الفرع

 لة األولى: عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة: مسأال
 مرأة كعورة الرجل من الرجل،أن عورة المرأة من ال -رحمهم هللا-اتفق العلماء 

أن للمرأة أن ترى من المرأة ما يجوز أن يراه الرجل من الرجل، وحرمة ما سوى و 
 ، وذلك لما يأتي:(5)ذلك، وهو ما يسمى بالعورة المغلظة

إنها ستفتح لكم أرض »قال:  أن رسول هللا  رواه عبد هللا بن عمرو  ما -1

                                                 

(، والترمذي 4٠1٩(، حديث رقم: )4/٧2أخرجه أبو داود في سننه، باب ماجاء في التعري ) (1)
 (.2٧6٩(، حديث رقم: )5/٩٧في سننه، باب حفظ العورة )

(، حديث رقم: 2/43٧أخرجه أبو داود في سننه، باب ما جاء في النهي عن التعري ) (2)
(4٠16.) 
 (.٧/111ينظر: تحفة األحوذي، المباركفوري ) (3)
 (.3/5٧6ينظر: فيض القدير، المناوي ) (4)
(، البيان 2/248(، درر الحكام، منال خسرو )2/1٩5ينظر: حاشية رد المحتار، ابن عابد ) (5)

(، الثمر الداني، اآلبي األزهري 2/18٠(، مواهب الجليل، الحطاب )18/54٧والتحصيل، ابن رشد )
( الفقه المنهجي على مذهب الشافعي، مصطفى 2/3٩6(، الحاوي الكبير، الماوردي )1/688)

(، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، الزركشي 1/263(، المغني، ابن قدامة )84الخن )ص
(1/1٩٧.) 
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فال يدخلها الرجال إل باإلزار،  ؛الحمامات :وستجدون فيها بيوًتا يقال لها ،العجم
 .(1)«وامنعوها النساء إل مريضة أو نفساء

ل ينظر الرجل إلى عرية »قال:  : أن النبي ما رواه أبو سعيد الخدري  -2
ول المرأة إلى عرية المرأة، ول يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ول  ،جلالر 

 .(2)«تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب
فإذا خرجت  ؛المرأة عورة»: قال: قال الرسول  ما رواه عبدهللا بن مسعود  -3

 . (3)«استشرفها الشيطان
 ،: قلت: يا رسول هللاما رواه بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده قال -4

أو ما ملكت  ،احفظ عورتك إل من زوجتك»عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: 
إن »، قال: قلت: يا رسول هللا، إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: «يمينك

، قال: قلت: يا رسول هللا، إذا كان أحدنا «استطعت أن ل يرينها أحد فال يرينها
 .(4)«منه من الناس ىأحق أن يستحيهللا »خالًيا؟ قال: 

ما فوق »يقول:  قال: سمعت النبي  ما رواه أبو أيوب األنصاري  -5
 .(5)«وما أسفل من السرة من العورة ،الركبتين من العورة

علموا »قال:  ما رواه عمر بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول هللا  -6
                                                 

 (.41٠3(، حديث رقم: )4/6٩أخرجه أبو داود في سننه، باب الدخول في الحمام، ) (1)
 .سبق تخريجه (2)
(، وابن 641(، حديث رقم: )1/244خرجه أبو داود في سننه، باب المرأة تصلي بغير خمار )أ (3)

(، حديث رقم: 1/41٧ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب إذا حاضت الجارية لم تصل إال بخمار )
(655.) 
(، والترمذي 4٠1٩(، حديث رقم: )4/٧2أخرجه أبو داود في سننه، باب ما جاء في التعري ) (4)

(، وابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، 2٧6٩(، حديث رقم: )5/٩٧في سننه، باب حفظ العورة )
 (.1٩2٠(، حديث رقم: )3/1٠6باب التستر عند الجماع )

أخرجه الدارقطني في سننه، باب األمر بتعليم الصلوات والضرب عليها وحد العورة التي يجب  (5)
 (.8٩٠(، حديث رقم: )1/432سترها، )
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ذا زوج ا  و  وا بينهم في المضاجع،وفرق ،وأدبوهم عليها في عشر ،صبيانكم الصالة
أو أجيره فال تنظر إلى عورته، والعورة ما بين السرة  ،أو عبده ،أحدكم أمته

 .(1)«والركبة
كما  ،على جواز قيام المرأة بتغسيل المرأة -رحمهم هللا-: أجمع الفقهاء اإلجماع -٧

ة ودون ، فكما أنه يجوز للرجل االطالع على ما فوق السر (2)يغسل الرجل الرجل
أن تظهر المرأة للمرأة ما فوق السرة ودون  -إذن-يجوز  حيًّا وميًتاالركبة من الرجل 

لوجود المجانسة التي تبيح ذلك؛ فالناظر والمنظور إليه كالهما من  ؛الركبة
 .(3)النساء

في باقي جسد المرأة ما هي حدود عورة  -رحمهم هللا-ولكن اختلف الفقهاء 
 لين:ة للمرأة المسلمة، على قو المرأة المسلمة بالنسب

ن عورة المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة كعورة الرجل أمام الرجل، إ: القول األول
فيحل لها أن تنظر إلى جميع بدنها عدا العورة المغلظة )ما بين السرة و الركبة(. 

والشافعية، والراجح عند  ،والمالكية ،وهو الرأي الراجح من مذهب الحنفية
 .(4)نابلةالح
 

                                                 

 (.234لسنن الكبرى للبيهقي )صا (1)
(، 2/1٠6(، شرح فتح القدير، السيوطي )1/٩٩ينظر: االختيار لتعليل المختار، الحنفي، ) (2)

(، الحاوي الكبير، 2/6٧2(، الفواكه الدواني، النفراوي )18/548البيان والتحصيل، ابن رشد )
  (.4/2٩1بهوتي )(، كشاف القناع، ال2/3٩4(، المغني، ابن قدامة )2/12الماوردي )

 (.18/548ينظر: البيان والتحصيل، ابن رشد ) (3)
(، 8/21٩م الحنفي )(، البحر الرائق، ابن نجي4/164ينظر: االختيار لتعليل المختار، الحنفي ) (4)

(، حاشية الصاوي على 2/18٠(، مواهب الجليل، الحطاب )2/248ال خسرو )درر الحكام، م
(، دليل ٩4المنهجي على مذهب الشافعي، مصطفى الخن )ص (، الفقه 1/482الشرح الكبير )

(، شرح منتهى 5/154(، الفروع، ابن مفلح )1/6٧4(، المغني، ابن قدامة )3/44المحتاج، النووي )
 (.3/6اإلرادات، البهوتي )
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 أدلتهم: 
؛ فإن عورة الرجل (1)جميع األدلة الدالة على ذكر عورة الرجل أمام الرجل -1

فدل على أن عورة المرأة إلى المرأة مثله، فقاسوا نظر المرأة لعورة  ؛بالنسبة للرجل
وعدم الخوف من الشهوة  ،المرأة على نظر الرجل إلى الرجل، بجامع اتحاد الجنس

 .(2)والوقوع في الفتنة
 .(3)أن ما ليس بعورة ال يختلف فيه الرجال والنساء -2
أباح الشرع للمرأة المسلمة تجريدها أمام المرأة المسلمة عند موتها وغسلها عدا  -3

 عورتها المغلظة؛ مما يدل على حدود عورتها، وما عدا ذلك فليس بعورة.
ة ، وعلى ذلك ال بأس بإزال(4)أن الحاجة تدعو إلى تكشف بعضهم أمام بعض -4

 المرأة المسلمة شعر المرأة المسلمة من جسدها.
: يحل للمرأة المسلمة أن تنظر من المرأة المسلمة ما يحل للرجل القول الثاني

 ،والمالكية ،المحَرم أن ينظر إليه من محارمه غالًبا، وهي الرواية الثانية عند الحنفية
 .(5)والشافعية
 أدلتهم: 

فكذلك في جسد المرأة  ؛في الخلوة مندوب إليهوالفخذ  ،والبطن ،أن ستر الظهر -1
 أمام المرأة غير المسلمة.
 : المرأة إذا أمنت الفتنة يجوز لها أن تكشف هذه المناطق.يمكن أن يناقش

أن المرأة يجب عليها ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين في الصالة؛ فكذلك  -2

                                                 

 السابق. الفرعتقدم ذكر األدلة في  (1)
 (. 6/168الجوهرة النيرة، الزبيدي ) (2)
 (. 8/21٩ائق، ابن نجيم الحنفي )ينظر: البحر الر  (3)
 (.4/164االختيار لتعليل المختار، الحنفي ) (4)
(، شرح 1/48٠(، حاشية الصاوي على الشرح الكبير )63ينظر: تحفة الملوك، الرازي )ص  (5)

 (. 2/456(، اإلقناع، الشربيني )3/214مختصر خليل، الخرشي )
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 عن المرأة المسلمة خارج الصالة. يجب عليها سترها
: أن من شروط صحة الصالة وبعض العبادات ستر سائر مكن أن يناقشي

 ،فيبقى على األصل ؛جسد المرأة عدا الوجه والكفين، أما غير ذلك فلم يرد فيه دليل
 وهو اإلباحة إال ما دل الدليل على اختصاصه بالنهي.

 :الراجح
المرأة كعورة هو القول األول القائل بأن عورة المرأة أمام  -وهللا أعلم-الراجح 

 وذلك لما يأتي:  ؛هي من السرة إلى الركبةو  ،الرجل أمام الرجل
 .ة ما استدل به أصحاب القول األولقو  -1
عدم وجود دليل صريح يدل على حدود عورة المرأة أمام المرأة بأنه سائر  -2

 الجسد.
 مناقشة أدلة القول الثاني. -3

 :ألجنبية )الكافرة(أمام المرأة ا المسألة الثانية: عورة المرأة المسلمة
في حدود عورة المرأة المسلمة أمام المرأة  -رحمهم هللا-اختلف الفقهاء 

ڳ چ تعالى: -األجنبية الكافرة، وهذا الخالف بناء على اختالفهم في المراد بقوله 

ۀ ۀ  ہ ہ   ڻں ڻ ڻ ڻ ںڳ    ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ

ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ے ے ۓ  ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ   

(، هل المراد 31رة النور، من اآلية )سو  چۇ ۇ  ۆ   ۆ ۈ ۈ  ٴۇ   
 مات أو المسلمات والكافرات عامة؟النساء المسل )نسائهن(تعالى: -بقوله 

ركة فبعضهم قال: المراد به نساء المسلمين؛ فال يحل للمسلمة أن ترى مش
وبعضهم قال: إن المراد بها النساء المسلمات  .عورتها، إال أن تكون أمة لها

 .(1)الحمامات مًعا والكافرات كن يدخلن
 ف في ثالثة أقوال:وقد ظهر الخال

                                                 

 (.1٩/16٠ينظر: جامع البيان، الطبري ) (1)
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ما عدا ما يظهر  ،ن عورة المسلمة أمام المرأة الكافرة جميع جسدهاإ: القول األول
 .(2)، والراجح عند الحنابلة(1)منها عند المهنة، وهذا مذهب الشافعية

 أدلتهم:
 يمكن أن ُيستدل لهم بما يأتي: 

ن لها أن تتحرز أمام المرأة الكافرة من عدم إبداء أن المرأة المسلمة ال يمك -1
 ولكثرة المخالطة، خاصة في هذا الزمان. ،لصعوبة ذلك ؛زينتها

 أن ما ال يظهر غالًبا من المرأة ال تدعو الحاجة إلى كشفه. -2
 :أي–ن عورة المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة من السرة إلى الركبة إ: القول الثاني

، (3)، وهذه هي إحدى الراويتين عند الشافعيةالمسلمة أمام المسلمةورة المرأة كع
 .(4)والراجح من مذهب الحنابلة

 أدلتهم: 
قالت: قدمت عليَّ أمي وهي  -رضي هللا عنهما-ماروته أسماء بنت أبي بكر  -1

قلت: إن أمي قدمت وهي  ،فاستفتيت رسول هللا  ،مشركة في عهد الرسول 
 .(5)«نعم، صلي أمك»راغبة أفأصل أمي؟ قال: 

أباح لها أن تصل أمها الكافرة، ولم يرشدها إلى أن  : أنه وجه الدللة
 تحتجب منها، ولو كان واجًبا ألرشدها إلى ذلك.

: أن الحديث دليل على وصل األم الكافرة، ولم يدل على ويمكن أن يناقش
                                                 

(، دليل المحتاج، النووي 84ينظر: الفقه المنهجي على مذهب الشافعي، مصطفى الخن )ص  (1)
 (.3/132(، مغني المحتاج، الشربيني )3/4٧)
 (.11-٧/1٠(، الفروع، ابن مفلح )3/35ينظر: المحرر في الفقه، أبو البركات ابن تيمية ) (2)
 (.3/132، الشربيني )(، مغني المحتاج5/3٧٠ينظر: روضة الطالبين النووي ) (3)
 (.3/6(، شرح منتهى اإلرادات، البهوتي )٩/5٠5ينظر: المغني، ابن قدامة ) (4)
(، حديث رقم: 3/6أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب الهدية للمشركين ) (5)
(، حديث رقم: 3/81(، ومسلم في صحيحه، باب فضل النفقة والصدقة على األقربين )262٠)
(23٧2.) 
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 حدود عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة.
قالت: إن يهودية جاءت  كر الصديق، زوج النبي ماروته عائشة بنت أبي ب -2

 -رضي هللا عنها-فقالت لها: أعاذك هللا من عذاب القبر، فسألت عائشة  ،تسألها
 .(1)عائًذا باهلل من ذلك : أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول هللا رسول هللا 

اء كافرات كّن يدخلن على نس: أن الحديث فيه إشارة بأن الوجه الدللة
ولو كان ذلك عورة لبّينه  ولم يكن يحتجبن عنهن، وال أمرن بحجاب، النبي

 .الرسول
: أنه ليس في الحديث ما يدل على وجوب الحجاب للمرأة ويمكن أن يناقش

 المسلمة أمام الكافرة.
ع : قياس عورة الرجل المسلم أمام الكافر، فكما أن عورة المسلم مالقياس -3

 بجامع اتحاد الجنسين. فكذلك المسلمة مع الكافرة ؛المسلمالكافر كعورة المسلم مع 
: أن القياس قياس مع الفارق؛ حيث إن المرأة مأمورة ويمكن أن يناقش

قريبين أو -بالستر لسائر جسدها بخالف الرجل؛ فعورة الرجل أمام الرجال والنساء 
 فال قياس هنا.؛ فيما عدا الزوجة-بين السرة والركبة  -بعيدين
 . (2)ن عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة، كالمرأة مع الرجل األجنبيإ: الثالثالقول 

حدى الروايات عن الشافعية(4)والمالكية ،(3)وهو مذهب الحنفية  ،(5)، وا 
                                                 

أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الوحي، باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف  (1)
 (.1٠4٩(، حديث رقم: )2/45)
اختالف بينهم في حدود عورة المرأة أمام الرجل األجنبي؛ فمنهم من يرى أنها كلها عورة، ومنهم  (2)

 يستثني ذراعيها. من يستثني كفيها ووجهها، ومنهم من يستثني قدميها، ومنهم من
 (.14/24٠العناية شرح الهداية، البابرتي، ) (، 6/3٧1ينظر: الدر المختار، ابن عابد ) (3)
(، فقه العبادات على المذهب المالكي، الحاجة 18/54٧ينظر: البيان والتحصيل، ابن رشد ) (4)

 (.1/142كوكب عبيده، )
(، اإلقناع، الشربيني 84لخن )صينظر: الفقه المنهجي على مذهب الشافعي، مصطفى ا (5)
(3/325.) 
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 .(1)والحنابلة
 أدلتهم: 

 (.31)سورة النور، من اآلية:  چۈ  ٴۇچ تعالى: -قول هللا  -1
ذكر، وهذا التخصيص يدل خصص المسلمات بال : أن هللا وجه الدللة

ال لم يكن له فائدة.  على اختصاصهن بإبداء الزينة، وا 
مختلف فيه؛ فبعضهم  چۈ  ٴۇچ تعالى: -: أن قوله ويمكن أن يناقش

د به جملة النساء اآلخر قال: المرا همبعضو  .قال: المقصود به النساء المسلمات
 فال وجه للتخصيص هنا. .مسلمات وكافرات

 أما بعد": كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح  الخطاب  ما روي أن عمر بن -2
فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات ومعهن نساء أهل 

 .(2)"ل دونهوحُ  ،فامنع ذلك ،الكتاب
: أن المنع من دخول النساء الكتابيات مع المسلمات وجه الدللة من األثر

ال لم يمنعهن. ،مسلماتيحتمل أنهن كالرجال األجانب في النظر لل  وا 
منعهن من دخول الحمامات لما يحصل فيه  : أن عمر ويمكن أن يناقش

 من انكشاف العورة أكثر، وال داللة فيه على عورة المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة.
ربما وصفتها للرجال فو ظهرت أمام الكافرة من غير حجاب أن المرأة المسلمة ل -3

 جوز.األجانب، وهذا ال ي
 : أن األحكام الشرعية ال تحمل على االحتماالت. ويمكن أن يناقش

 :الراجح
القول األول القائل بأن عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة  -وهللا أعلم-الراجح 

                                                 

(، اإلنصاف، المرداوي 5/154(، الفروع، ابن مفلح )٩/5٠5ينظر: المغني، ابن قدامة ) (1)
(8/25.) 
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، باب ما جاء في إبداء المسلمة زينتها لنسائها دون الكافرات  (2)
 (.13٩26(، حديث رقم: )٧/٩5)
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 جميع جسدها ماعدا ما يظهر منها وقت المهنة؛ وذلك لما يأتي: 
حرج، السيما في هذا حتى ال تقع النساء المسلمات في  ؛أنه األحوط للمرأة -1

 الزمن.
أن الحاجة ال تدعو إلى كشف المرأة المسلمة أكثر مما يبدو غالًبا عند  -2

 الخدمة.
أن القول بأن عورة المرأة المسلمة أمام الكافرة من السرة إلى الركبة ال دليل  -3

عليه، ويدعو إلى التكشف وعدم التستر، وهو مناٍف لتعاليم اإلسالم الداعية إلى 
 أة أمام المرأة.ستر المر 

قول في  افرة كعورتها أمام الرجل األجنبيأن القول بأن عورة المسلمة أمام الك -4
 أو مسلم. ،أجنبي ،غير محله؛ فال يمكن أن تكون المرأة كالرجل في العورة

فاألحوط  ف المرأة الكافرة لها أمام الرجلإذا غلب على ظن المرأة المسلمة وص -5
 ماعدا الوجه والكفين.أو ستر  ،التستر لسائر جسدها

 :الثالث: حكم إزالة شعر المرأة بالليزر الفرع
عن إزالة الشعر من جسد المرأة بأي  -رحمهم هللا-من خالل حديث الفقهاء 

- فال يقتصر على أداة معينة ،أو غيرها ،أو النتف ،كالحلق ،نوع من أنواع اإلزالة
 وهي:  ،كن بضوابطول ،يتضح لنا جواز إزالة الشعر المنصوص على إزالته

، كإزالة شعر الحاجبين المنهي عنه؛ لما فيه أال يكون فيه تغيير لخلق هللا  -1
 .(1)«من غشنا فليس منا»: من التدليس واإليهام بغير ما عليه األمر؛ لقوله 

وال مآاًل؛  ،ال حااًل  ،أال يؤدي إزالة الشعر بالليزر إلى إلحاق الضرر بالمرأة -2
: وقوله ، (1٩5)سورة البقرة، من اآلية:   چۀ ہ ہ   ہ ۀ   چ تعالى: -لقوله 

 .(2)«ل ضرر ول ضرار»

                                                 

 .جهسبق تخري (1)
 .سبق تخريجه (2)
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كنمص الحاجبين المنهي عنه، أو تشقيرهما بأجهزة  ،أال يؤدي إلى محرم -3
الليزر التي تؤدي إلى تساقط الحاجبين بعد التشقير، فهناك أنواع من الليزر للتشقير 

وهناك نوع آخر يؤدي إلى إزالتهما  تؤدي إلى تساقط الحاجبين بعد مرور الزمن،
 بالكلية.

عند   بأس بإزالة شعر العانة بالليزرأن تأمن المرأة عدم انكشاف العورة؛ فال -4
بعض المراكز التي تمنح الخدمة الذاتية التي تمكِّن المراجعة من إزالة ما تريد إزالته 

 لمغلظة.خاصة أنها من العورة ا ،من الشعر بنفسها، أما غير ذلك فال يجوز
أن ما نهى الشارع عن إزالته، وما أمر الشارع بإبقائه ال تجوز إزالته بالليزر،  -5

 طريقة أخرى؛ لعموم النهي عنه، إال للضرورة. ةوال بأي
أو  ،أن الشعر المسكوت عنه والذي لم يرد فيه دليل يدل على جواز إزالته -6

أو  ،سواء بالليزر ،إزالته تقدم جواز إزالته؛ لعدم وجود دليل يمنع - النهي عن إزالته
 بغيره.

أن األحوط في إزالة الشعر بالليزر أن تتولى المرأة ذلك بنفسها إن أمكن، فإن  -٧
لم تستطع فالمرأة المسلمة أولى من الكافرة في اإلزالة لشعر جسد المرأة عدا العورة 

 المغلظة.



  سعيد معيض القرني ةعزيز د. في الشريعة اإلسالمية أحكام إزالة شعر المرأة بالليزر أبحاث

 

 

 

 

-351- 

 الخاتمة
ياء والمرسلين، الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على أشرف األنب

 وبعد:
 فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها:

 ،وهو عضو ملحق بالجلد ،ما نبت في الجسم من غير صوف وال وبر الشعر -
 كاألظافر.

أو  ،أن الليزر نوع من أنواع األجهزة الحديثة التي تستخدم في إزالة الشعر -
 تخفيفه.

 وابط.دلت األدلة على مشروعية الزينة للمرأة في الجملة بض -
أن الشرع جاء بمشروعية إزالة بعض شعر الجسم، وبإبقاء بعضه، وسكت عن  -

 الباقي.
فيجوز إزالتهما بأي نوع من أنواع  ؛شعر اإلبط والعانة سنة باالتفاق أن إزالة -

 اإلزالة بشرط عدم انكشاف العورة.
 أو بغيره. ،سواء بالليزر ،المرأة التحريمرأس أن الراجح في حلق شعر  -
أو بغيره، وكذلك التشقير الذي يؤدي إلى  ،سواء بالليزر ،ص محرمأن النم -

 أو إزالتهما بالكلية. ،تساقط شعر الحاجبين
 أن الراجح في النمص أنه يختص بشعر الحاجبين دون باقي شعر الوجه. -
واليدين عند المرأة؛ ألنه مما  ،كالرجلين ،مشروعية جواز إزالة شعر باقي الجسد -

 وهو اإلباحة. ،قى على األصلفيب ؛سكت عنه الشارع
وال يجوز إظهارها بأي حال من األحوال إال  ،اهتم اإلسالم بستر عورة المرأة -

 ضرورة.
 من السرة إلى الركبة. رأة المسلمة أمام المرأة المسلمةأن عورة الم -
أن الراجح في باقي جسد المرأة المسلمة أمام المرأة المسلمة أنه كعورة الرجل  -

حل لها أن تنظر إلى سائر جسدها عدا العورة المغلظة )من السرة أمام الرجل؛ في
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لم تدُع الضرورة إلى  وعدم إظهار ما ،إلى الركبة(، واألحوط للمرأة التستر
 إظهاره.

أن الراجح في عورة المرأة المسلمة أمام المرأة الكافرة )األجنبية( جميع جسدها  -
 ماعدا ما يظهر منها وقت المهنة.

ليزر، وذلك وفق ومنها ال ،شعر المشروع إزالته بالوسائل الحديثةجواز إزالة ال -
 ضوابط لإلزالة.

 
 وسلم. ،وعلى آله وصحبه ،وصلى هللا على نبينا محمد
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 المراجعالمصادر و فهرس 
، د. محمد عثمان شبير، المكتبة أحكام جراحة التجميل في الفقه اإلسالمي (1

 الشاملة، اإلصدار الثالث.
زالتهأحكام زراعة الش (2 ، د. سعد بن تركي الخثالن، المكتبة الشاملة، عر وا 

 اإلصدار الثالث.
، عبدهللا بن محمد الموصلي الحنفي، تحقيق: الختيار لتعليل المختار (3

، 3لبنان، ط  -عبداللطيف محمد عبدالرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت 
 م. 2٠٠5 -ه1426

اري، تحقيق: د. محمد ، زكريا األنصأسنى المطالب في شرح روض الطالب (4
 ه. 1422، 1لبنان، ط  -محمد تامر، دار الكتب العلمية، بيروت 

، شرف الدين موسى بن أحمد الحجاوي، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل (5
 (، تحقيق: عبداللطيف محمد موسى السبكي، دار المعرفة، بيروت.٩6٠)ت: 

يق: مكتب البحوث هـ(، تحق٩٧٧، محمد الخطيب الشربيني )ت: اإلقناع (6
 هـ.1415والدراسات بدار الفكر، دار الفكر، بيروت، 

، القاضي أبو الفضل عياض اليحصبي )ت: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (٧
 (، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث.544

، المؤلف: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد (8
حياء التراث مرداوي الدمشقي الصالحي، دار إعالء الدين علي بن سليمان ال

 .1العربي، بيروت، ط 
، زين الدين بن إبراهيم بن نجيم الحنفي )ت: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (٩

 ه(، دار المعرفة، بيروت. ٩٧٠
(، 45٠، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )ت: البيان والتحصيل (1٠

، 2لبنان، ط  -رب اإلسالمي، بيروت تحقيق: محمد حجي وآخرين، دار الغ
 م.1٩88  -ه14٠8
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، محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس (11
أبو الفيض، الملقب بمرتضى، الزبيدي، تحقيق مجموعة من المحققين، دار 

 الهداية.
، أبو عبدهللا محمد بن يوسف العبدري )ت: خليلالتاج واإلكليل لمختصر  (12

 المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث. (،8٩٧
(، ٧43، عثمان بن علي الزيلعي )ت: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (13

 المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث.
، المباركفوري، المكتبة الشاملة، تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي (14

 اإلصدار الثالث.
ي، دار الكتب ، سليمان بن محمد الشافعتحفة الحبيب على شرح الخطيب (15

 ه. 141٧، 1لبنان، ط  -العلمية، بيروت 
ه(، دار الكتب العلمية،  53٩، عالء الدين السمرقندي )ت: تحفة الفقهاء (16

 بيروت. 
، محمد بن أبي بكر عبدالقادر الملوك في فقه مذهب اإلمام أبي حنيفة تحفة (1٧

، هـ(، تحقيق: د: عبدهللا نذير، دار البشائر اإلسالمية، بيروت666)ت: 
 هـ.141٧

، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي تفسير القرآن العظيم (18
، 2( تحقيق: سامي محمد سالمة، دار طيبة، ط ٧٧4الدمشقي )ت: 

 م.1٩٩٩-ه142٠
بادي أبو اإبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز  ،التنبيه في الفقه الشافعي (1٩

 إسحاق، دار ابن كثير.
، صالح بن ي شرح رسالة أبي زيد القيروانيالثمر الداني في تقريب المعان (2٠

 (، المكتبة الثقافية، بيروت.1335عبدالسميع اآلبي األزهري )ت: 
، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري )ت: جامع البيان في تفسير القرآن (21



  سعيد معيض القرني ةعزيز د. في الشريعة اإلسالمية أحكام إزالة شعر المرأة بالليزر أبحاث

 

 

 

 

-355- 

 . 1(، تحقيق: مكتبة التحقيق بدار الهجرة، دار هجر، ط 31٠
بن إسماعيل بن إبراهيم ، محمد الجامع الصحيح المسمى صحيح البخاري  (22

، 1(، دار الشعب، القاهرة، ط 256بن مغيرة البخاري، أبو عبدهللا )ت: 
 ه.14٠٧

، أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن الجامع الصحيح المسمى صحيح مسلم (23
 مسلم القشيري النيسابوري، دار الجيل، بيروت. 

نبلي، دار ، أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحجامع العلوم والحكم (24
 ه.14٠8، 1المعارف، بيروت، ط 

، أبو عبدهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر الجامع ألحكام القرآن الكريم (25
(، تحقيق: أحمد البردوني، إبراهيم أطفيش، 6٧1األنصاري القرطبي )ت: 

 ه. 1384، 2دار الكتب المصرية، القاهرة، ط 
صالح الفوزان،  ، د.الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة (26

 ه.142٩، 2دار التدمرية، الرياض، ط 
هـ(، المكتبة 8٠٠، علي بن محمد الحدادي الزبيدي )ت: الجوهرة النيرة (2٧

 الشاملة، اإلصدار الثالث.
(، 1241، أحمد بن محمد الصاوي )ت: حاشية الصاوي على الشرح الكبير (28

 المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث.
، علي بن أحمد الصعيدي اية الطالب الربانيحاشية العدوي على شرح كف (2٩

 (، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث.118٩العدوي )ت: 
، ابن عابد محمد األبصار حاشية رد المحتار على الدار المختار شرح تنوير (3٠

 -ه1421عالء الدين أفندي، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، 
 م. 2٠٠٠

، أحمد بن محمد بن إسماعيل اإليضاححاشية على مراقي الفالح شرح نور  (31
هــ(، المطبعة الكبرى األميرية ببوالق، مصر، 1231الطحطاوي )ت: 
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 هـ. 1318
 ، أبو الحسن الماوردي، دار الفكر، بيروت. الحاوي الكبير (32
، محمد بن فراموز الشهير بمنال خسرو )ت: درر الحكام شرح غرر األحكام (33

 لث.(، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثا885
ه، 1416، محمد بن صالح العثيمين، عام دروس وفتاوى الحرم المدني (34

 المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث 
، اإلمام النووي، المكتبة الشاملة، اإلصدار دليل المحتاج شرح المنهاج (35

 الثالث.
( تحقيق: محمد 684، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي )ت: الذخيرة (36

 ت.الحجي، دار الغرب، بيرو 
، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف روضة الطالبين وعمدة المفتين (3٧

 ه. 14٠5(، المكتب اإلسالمي، بيروت، 6٧6النووي )ت: 
، اإلمام الحافظ أبو عبدهللا محمد بن يزيد القزويني )ت: سنن ابن ماجه (38

 ه.141٩، 1( مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط 2٧5
( 2٧5د سليمان بن األشعث السجستاني، )ت: ، أبو داو سنن أبي داود (3٩

 تحقيق: محمد بن محيي الدين، دار الفكر.
، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار سنن الترمذي (4٠

 إحياء التراث العربي، بيروت. 
هـ(، المكتبة الشاملة، 385، علي بن عمر الدارقطني )ت: سنن الدارقطني (41

 اإلصدار الثالث.
، وفي ذيله الجوهر النقي، أبو بكر أحمد بن حسين البيهقي، لكبرى السنن ا (42

مؤلف الجوهر عالء الدين بن عثمان المارديني الشهير بابن تركماني، دار 
 المعارف.

، أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، مكتب سنن النسائي (43
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 م.1٩86 -ه 14٠6، 2المطبوعات اإلسالمية، حلب، ط 
، شمس الدين محمد بن عبدهللا الخرقي كشي على مختصرشرح الزر  (44

(، تحقيق: عبدالمنعم خليل إبراهيم، ٧٧2الزركشي المصري الحنبلي )ت: 
 دار الكتب العلمية.

، أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، دار شرح النووي على صحيح مسلم (45
 ه. 13٩2، 2إحياء التراث العربي، بيروت، ط 

حسن علي بن خلف بن عبدالملك بن بطال ، أبو الشرح صحيح البخاري  (46
البكري القرطبي، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة دار الرشد، 

 م.2٠٠3-ه1423، 2الرياض، ط 
رحمه -، عبدهللا بن عبدالرحمن بن عبدهللا بن جبرين شرح عمدة األحكام (4٧

 ، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث.-هللا
(، 681ين محمد بن عبدالواحد السيواسي )ت: ، كمال الدشرح فتح القدير (48

 دار الفكر، بيروت.
 ، محمد بن عبدهللا الخرشي، دار الفكر.شرح مختصر خليل (4٩
، منصور بن يونس البهوتي، المكتبة الشاملة، اإلصدار شرح منتهى اإلرادات (5٠

 الثالث. 
، بدر الدين العيني الحنفي، المكتبة عمدة القارئ شرح صحيح البخاري  (51

 ، اإلصدار الثالث.الشاملة
، محمد بن محمد البابرتي، وهو شرح لكتاب الهداية العناية شرح الهداية (52

 للمرغيناني، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث.
، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم عون المعبود شرح سنن أبي داود (53

آبادي، تحقيق: عبدالرحمن محمد عثمان، دار المكتبة السلفية، المدينة 
 م. 1٩68 –ه 1388، 2لمنورة، ط ا

، الشيخ عبدهللا بن عبدهللا بن جبرين، المكتبة الشاملة، فتاوى ابن جبرين (54
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 اإلصدار الثالث. 
، المجموعة األولى، جمع فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء (55

 وترتيب: أحمد بن عبدالرزاق الدويش، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث.
، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، اإلصدار األول، ور على الدربفتاوى ن (56

 ه.142٧مؤسسة الشيخ ابن عثيمين، 
، أحمد بن علي بن حجر العسقالني، دار فتح الباري شرح صحيح البخاري  (5٧

 ه. 13٧٩المعرفة، بيروت، 
، محمد بن فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (58

 ه، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث.125٠لشوكاني )ت: علي بن محمد ا
، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبدهللا شمس الدين المقدسي الفروع (5٩

 هـ(، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث.٧63الصالحي )ت: 
 ، وهبة الزحيلي، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث.الفقه اإلسالمي وأدلته (6٠
، الحاجة كوكب عبيده، تقديم الشيخ: على المذهب المالكيفقه العبادات  (61

 إبراهيم يعقوب الحسني، المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث.
، مصطفى الخن وآخرون، الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي (62

 المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث.
النفراوي ، أحمد بن غنيم بن صالح الفواكه الدواني على رسالة القيرواني (63

 (، تحقيق: رضا فرحات، مكتبة الثقافة الدينية.1126)ت: 
(، 1٠31، زين الدين محمد المناوي )ت: فيض القدير شرح الجامع الصغير (64

 م. 1٩٩4 -ه 1415، 1لبنان، ط  -دار الكتب العلمية، بيروت 
(، 1٠51، منصور بن يونس البهوتي )ت: كشاف القناع عن متن اإلقناع (65

 ، اإلصدار الثالث.المكتبة الشاملة
، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، دار صادر، لسان العرب (66

 .1بيروت، ط 



  سعيد معيض القرني ةعزيز د. في الشريعة اإلسالمية أحكام إزالة شعر المرأة بالليزر أبحاث

 

 

 

 

-359- 

( تحقيق: أبو 18٩، محمد بن الحسن الشيباني، أبو عبدهللا )ت: المبسوط (6٧
 الوفاء األفغاني، دار القرآن والعلوم اإلسالمية، كراتشي. 

ن محمد بن سليمان ، عبدالرحمن بمجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر (68
( تحقيق: خليل عمران المنصور، دار الكتب العلمية، 1٠٧8الكليبولي )ت: 

 م. 1٩٩8-ه 141٩بيروت،  -لبنان 
، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب (6٩

 المكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث.
ن عبدهللا ابن تيمية ، عبدالسالم بالمحرر في الفقه على مذهب اإلمام أحمد (٧٠

 . 2الحراني، أبو البركات، مكتبة المعارف، الرياض، ط 
، أبو عبدهللا بن محمد الخطيب العمري التبريزي، مع شرح مشكاة المصابيح (٧1

مرعاة المفاتيح للشيخ أبي الحسن عبيدهللا بن العالمة محمد عبدالسالم 
 -ه 14٠4، 3ند، ط المباكفوري، دار البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء باله

 م.1٩84
، د. محمد رواس قلعه جي و د. حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء (٧2

 م. 2٠٠6 -هـ 142٧، 2لبنان، ط  -مطبعة دار النفائس، بيروت 
، أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا، تحقيق: معجم مقاييس اللغة (٧3

 م.1٩٧٩-ه13٩٩عبدالسالم محمد هارون، دار الفكر، 
، محمد الشربيني، المكتبة الشاملة، اج إلى معرفة ألفاظ المنهاجمغني المحت (٧4

 اإلصدار الثالث.
 .1، عبدهللا بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار الفكر، بيروت، ط المغني (٧5
 ، ويكبيديا الموسوعة الحرة، شبكة اإلنترنت.مقال إزالة الشعر بالليزر (٧6
 healthإلنترنت: ، د. نضال عبيدات، شبكة امقال: إزالة الشعر بالليزر (٧٧

medicalpages.com-jo 
، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (٧8
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 ه13٩2، 2النووي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 
، شمس الدين أبو عبدهللا الطرابلسي مواهب الجليل شرح مختصر خليل (٧٩

 ، دار عالم الكتب.(، تحقيق: زكريا عميرات٩54المشهور بالحطاب، )ت: 
، د. محمد أحمد بن محمد كنعان، تقديم: د. الموسوعة الطبية الفقهية (8٠

-ه142٧، 2لبنان، ط  -محمد هيثم الخياط، دار النفائس، بيروت 
 م.2٠٠6

، الصادرة عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الموسوعة الفقهية الكويتية (81
 .2بالكويت، دار السالسل، الكويت، ط 

، محمد بن عمر بن علي الجاوي، دار الزين في إرشاد المبتدئيننهاية  (82
 الفكر، بيروت.


