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.َاخئم3داءةاوثمرأزاص 
رِْا

اسه

أشرفعلى لام والوالملأ٥ اين العرب ف الحمد 
اهتدىومن وصحه آله وعلى محمد نبينا والمرسلن الأنياء 

وبعدتالدين• يوم إل بهديه 
لهوأئاح تقويم، أحن في الإنسان حلق قد تعال اش فإن 
اف)إن وسلم: عليه اف صلى التي قال كما والتزين، التجمل 

فيالإنسان زينة في يدخل ا ومم٠، الحمال(أ بحب حمل 
الإنسان.في عييا يعد نباته عدم فإن ولذا الشعر، الحملة: 

وأصبحهائلا تقدما الحاصر الوقن، في الءلّ_ج تقدم وقد 
هانكما الخم، من موصع أي في الشعر زراعة بالإمكان 
وهذهالحم، من موصع أي من الشعر استئصال بالإمكان 

أنفأحبسن، شرعية أحكام بهما تتعلق الاستئصال وهذا الزراعة 
منيهما يتعلق وما ؤإزالته الشعر زراعة أحكام في بحثا أكتب 

للشؤونالعامة الدينية؛المديرية التوعية إدارة من بهللب ائل م

(.٩١لم)مأحرجه )١( 









اح؛ئمزداهةالقمرإزاص
لثاا— 

؛ل الحملة في الشعر وصل تحريم على العلماء اتفق 
ولعنالوصل عن النهي فيها الق ئالآحاديث لدلك واستدلوا 

ومنها;فاعله 

اضرصي عمر ابن عن ا الصحيحيزأ في حاء ما — ١ 
■آ وايتوصلة الواصلة اقض )لحن قال; س افص رسول أن عنهما 

عنهااض رصي عائشة عن ، الهبمحح؛زرفي حاء ما — ٢ 
شعرهااقهل وتفمرضت لها ابنة زوجت الأنمار من امرأة أن 

؛(،)_YAالفقهٍة الأحكام قوض (، ٣٧٣)n/ابن حانة يظر: )١( 
الجموع(، ٥٤الأم)ا/ (، ٣٩٤للقرطي)ه/ ايأن لأحكام الجامع 

 /T(١٣٢ ،) (.٢٦٢)ا/ اللجرعرالمع الثرح (، ١٣•)ا/ الغى
لممصحيح [، ٣٧ ٥٩]رقم حديث (، ٤٣٧ / ١ ٠ ) البخاري صحح )٢( 

)أا/ه،ا(،حاويث،رقمل؛أاآ[.
سلممححح ٥[،  ٤٩٣ ] رنم ح-ليث، (، ٤٣٧ / ١ ٠ ) البخاري صحيح )٣( 

[.٢١٢٣]0اإ0'\هحديثوثم 



زراسامرر|ناصأحكام 
لتا

تكتفاثابني أنكحت إني اش رسول يا فقالت! ه الى فأتت 
اف)لعن إ ه الي ال فقعرها ثأفاصل عرها شفساقط 
أبيبتت أسماء عن ؛ ر للم رواية وفي والمتوصلة(. الواصلة 

يافقالت ه الي إل امرأة جاءت قالت! عنها اف رصي بكر 
شعرهاق فتمت حصة أصابتها ٢ عريال ابنة لي إن اس رسول 

توصلة(.والالواصلة اف رلعن فقال! أفاصله؟، 
قال!يب البن سعيد عن الصحيحينل٣؛ فى جاء ما - ٣ 

مافقال! عر شمن ؛ كتة؛ وأحرج فخهلبنا المدينة معاوية قدم 
بلغهه اش رسول إق اليهود، إلا يفعله أحدا أن أرى كنت 

أينالما-ينة أهل يا قال! أنه ، أحرى١ رواية وفى الزور، نام ف

[.٢١٢٢•١(،حثرقال٣/١٤صححيم))١( 
يليالنووي نرح ينظرن بزواج، العهد حديث الرأة والراد ءروسط تمغثر  ٢٢١

سلم)؛ا/"آ>ا(.
المعصحيح [، ٥  ٩٣٨]رنم (، ٤٣٧ / ١ )• الخاري صحيح )٣( 

[.٢١٢٧]رقم حدث «ا(، )إا/ا'
١(.٠ ٨ / ١ )٤ ملم على النووي شرح بعض، على بعفه مكفوف نعر الكبة؛ )٤( 
لممصحيح [، ٥  ٩٣٨]رقم حدث (، ٤٣٧ / ١ )• البخاري صحح )٥( 

[.٢١٢٧]رقم حديث ا(، )؛ا/ا/>



عاضريازاص ندامة احئام 
مما

وية_ولتهذا مثل عن ينهى ه اف رمول سمعت علمازكم؟ 
نساؤهم(.هذه اتحد حين إمرائل بنو هلكت )إنما 

الوصل،حرم لآ-حاله الذي المعنى في العلماء اختلف وقد 
ؤإليهاس، خلق تغيير هوت المعنى أن إل العلماء بعض فذهب 
والغلاهرJةر٢؛.ا المالكة١١ذهب 

نيياهتِؤ الثيطان; عن تعال اس بقول واستدلوا 
هقغؤفشولإظثتِ ءادأثألأسِ قمحكن ولإمنبمم 

خواق4م.
أنعنه انإه رصي عود مابن بحيث كذلك واستدلوا 

والنامماتتوممات والمالواشمات اش )لعن قال؛هو الني 
١؛،.افه( خلق المغيرات للحن والمتفيحات والمتنمصات 

(.٣٣٥برط1)؛/ ض ١^ شرح (، ٢٦٧)U/ لشاجي التقى يطر: )١( 
اإطلى)اا/ما'آ(ّيظر:)٢( 

الآة)أ<اا(.الماء، سورة )٣( 

;٥٩٣١]م رقسث (، ١٣٧٢; ممحه)٠ في الخاوي أخرجه )٤( 
٥[. ٥٧٣]رنم حديث (، ١ " ٥ / ١ ٤ ) صحيحه ني وملم 



اخث1مىراهةاضورإزاص،ِِ 
محثنا

a؟-؟الذي العني أن إل العلماء بعض وذهب  Jl حرم
الخفةر١،،ذهب ؤإلمه الآدم_ي، من بجزء  ١٤٣٠^هو الوصل 
فلاكرامته من امتهان الآدمي من يجزء الأسفاع بأن ذلك وعللوا 

بجوزرك
حرملآحله الذي المعنى أن إل العلماء حمهور وذهب 

؛١ الشافعية ذهب ه ؤإليوالغش، التدليس هو الوصل 
والخنا؛الةل؛/

بنسعيد عن ا الصحيحبزل في جاء بما لذلك واستدلوا 
ا،فخطنقدمها، قدمة آخر المدينة معاوية قدم قال! المسيب 

(.)م٣٧٣عاين ابن حاشية الهندية)ه/ا/هم(، الفتاوى يطر: 
(.٣٧٣عادين)٣; ابن حاشية يقلو: 

(.٢٤)Y/ امحاج نهاية (، ١٣٢الجوع)٣; يطر: 
(.٨١)ا/ القاع كشاف ا/^أ(، الكر)١ الشرح ينظر: 

ملمصحيح ا، ٥  ٩٣٨]رغم حديث، (، ٤٣٧ / ١ الغاري)٠ صحح 
[.٢١٢٧]رقم حديث )؛ا/بم>ا(، 



.ِاخه1مذراءةاثقموإزاص 
لِتا

غرهذا يفعل أحدأ أرى كنت، ما ت فقال نعر، من ، كبآأ فأخرج 
الشعر.في الوصل يعي: الزور، سماه التي. إن اليهود، 

إلارة إثففيه الزور مماْ ه الي إن قوله■ منه والشاهد 

والغشالزور من ته فا موهم، الوصل عن الهي ة عل
والتدليس.

مالقوة __ أعلم واش — الراجح هو الآخار القول وهذا 
الهي.علة في كالنص زورا له ه الّي تسمية فإن به؛ استدلوا 

هذافان الأية، من الأول القول أصحاب، يه استدل ما وأما 
الخدين،فيها حاء إنما الأية أن إذ الزلخ؛ محل خارج الاستدلال 

سنالث،في كما والتشويه، بالحرح يكون وهذا الخلقة، تغيثر عن 
فيداخل غبر والوصل ذلك،، وغر والوشم الأنعام آذان 

ذللا،.

'١(.٨ / ١ لم)٤ معلى التووي نرح بعض. عر بعضه مكفوف شعر الكية؛ 



اضريازاصنراعات أحكام 
محنا

وإنماللوصل، ذكر يه ففليس عود، مابن -حديث وأما 
وهذهنمص، والوالتفلج الوثم عن النهى سياق في جاء 

الوصل.بخلاف ظاهر فيها الخلمة تنير الأمور 
الهيعلة أن من الثاني القول أصحاب، به علل ما وأما 

ليسدعوى فهذه الأدمي، لكرامة امتهانا فيه أن الوصل عن 
منيه فا مهى الهى علة أن بالدليل دل وقد دليل، عليها 

الرّوير•

بشعرالمرأة شعر وصل فإن القول، هدا ترجيح على وبناء 
إن—! افه —رحمه الووى ال قالعلماء، اق باتفمحرم آدمي 

مواءحلاف،، بلا حرام فهو آدمي بثعر شعرها المرأة وصلت 
الانتفاعمحرم ولأنه الآحادJ٠ن،، لعموم امرأة؛ أو رجل نعر كان 

ومحلفرْشعره يدفن بل لكرامته، أجزائه وسائر الأدمي بنحر 
٠.هرأ ا. أجزائه وسائر 

بهالموصول كان فإن الأدمي، شعر بغتر الوصل كان إذا أما 
أنهوهلة لأول إليه الاءلر يدرك بحيث الطيعي الشم يثبه لا 

١(.ا/مآ• )٤ ملم صحح على الووثم، ثرح 



اثموأزاصاح؛ئم 
■)ق(

أمصوفأ أم عرا تكان أ مواء الوصل محرم فلا طبيعي، غر 
وهيالتحريم علة تضمته لعدم ائ< وذل٢، قراملُ أم وبرا 

الطبيعيالشعر يثبه الرأة بشعر الموصول كان إن أما التدليس، 
سواءالوصل يحرم فطيعي ثعر أنه إله الماظر يظن حتى 
لثج،ذلغر أم صناعية حيوطا أم وبرا أم صوفا أم شعرا أكان 
فيهر٢؛.محققت، قد الوصل ريم علة لأنه 

الهابةانظر! شعرها. الرأة به تصل صوف او شعر من صفاثر الفرامل• )١( 
)1إ\0(.

كتابصمن منشور ثبثرا محمد للدكتور الجميل جراحة احكام يظرت )٢( 
(.٥٣٦معاصرة)V/ طسة شايا محي فقهية يرامحان 





اِزد|ءاتاثقمرإزاص ،؛ ٧٠٢١
مما

المث،اثض

ال|ممالوصل بينهابيل يراههأالقموالضيى حكم 

قوطومحالملمع من يعاني لن الشعر زيع عملية نحري 
وربماوالشارب، واللحية والآهداب والخ_احبين الرأس شعر 

•الخم من أحرى منامحلى 
الرأسفروة حلد س شرمحة أحذ على الهلريقة هذه وتقوم 

يلييما وفالخالي، الكان في وزرعها شعر على محتوي الذي 
الخراحية!العملية هذه إحراء تفصيل 

محسلا بحسن، الموصعى التخدير نحت، العمالية تجرى — ١ 
;

حوله.بحري يما واعيا يكون ه نفالوقت وفي أل؛، بأي المريض 
حلف،الشعر( منها يوحذ المانحة)الق المنهكة تحديلو يتم — ٢ 

سم.١ ٥ وتلول مم ١ بعرض تكون ما وعادة الرأس، 
بجين،الرأس فروة حلي حرة مؤ س ثربحة ستأصل ٣" 

الحر.من؛صيلأيت، وافرة كمية على تحتوى 







اء؛ئمزراهتاثمرإزاص
ئ(—-

العلماءبعض به وقال الشعر، زراعة تحريم الثانيت القول 
المعاصريزر

الأول:القول أدلة 
أنيها وفإمحرائيل، بي من الثلاثة نمة في حاء ما — ١ 
وأف-رعأبرص رائيل؛ إمبي من ثلاثة قال؛)إن قؤ اف رسول 

فأتى..•، ملكا يهم إلفبعث يهم، سلأن اش أراد وأعمى، 
ؤيذهبحسن، شعر قال: إليلئج؟ أحب شيء أي فقال: الأفؤع 

وأعطيعنه، فذم، فمحة قال: الماس، قدرنى اللي هذا عى 
ا.الحديث،؛ ..( حنا شعرا 

فذهب،الأفؤع، هذا على مسح المللث، أن الدلالة: ووجه 
فيعي الأن على ذللث، فدل حنا، معرا وأععلي قرعه، عنه 

)رسالة)صه'؟ا( الفوران لصالح ممهية( )يرامة التجميلة الخراحة يفلر؛ ( ١ ) 
دكتوراه(.

ومسلم٣[،  ٤٦٤]رنم حدث (، ٥٠٢)و/ صححه في البخاري احرحه ( ٢ ) 
[.٢٩٦٤]رنم حدث )حا/؟بم(، صححه في 





يراعاوام أحي 

ئ(——
هني اللعن )في ه عناف رصي عود مابن لحديث 

رالتفلج——اته! قولارأما ....(؛ توثمات والللواشمسات 

أنإل ارة إثته وفللحن، طالبأ ذلك يفعلن فمعناه للحن( 
أولعلاج إليه احتاجت لو أما الحز، لطالب اشول هو الحرام 
هُا. . بأس١١فلا ونحوه السن فى عيب 

التجميلمنه اكصود كان ما الحرم أن اس رحمه فين 
إلالداعية الحاجة يه فوجدت ما وأما الحسن، في والزيادة 

والتحريم١الهي يشمله لا فانه فحله 
الثاني:القول ادلأن 

فتكونشرعا اغرم الوصل في تدخل الشعر زراعة إن 
محرمه.

١(. ٠٧/١سالم)٤ صحيح على النووي نرح )١( 
عليهالكمش)صأا/ا(.الرنة والأم اللجنة ابراحة أحكام يفلر: )٢( 



.(rr)؛حكام

الترجثح•
-واسيظهر وأدلتهم، المسألة في الياء قولي عرض بعد 

وهوالآ'ول، القول هو فها المولن من الراجح أن — أعلم 
القول.هذا أصحاب به امتلءل ما لقوة الشعر؛ زراعة جواز 

زراعةأن من الشانئ القول أصحاب يه استدل ما وأما 
بنبللفرق مسلم؛ فغر شرعا، اغرم الوصل في تدخل الشعر 
يأتي:ما سهما الفرق وجوه وأبرز والوصل، الشعر زراعة 

الشعرغر آخر شيء الشعر إل يضاف الوصل محي - ١ 
زراعةومحي غره، أو شعرأ يكون أن إما المضاف وهزا الأول، 
محويالخلد من جزء مع ه نفالشعر هو المضاف الشعر 

مؤخرمن ينقل الشعر أن لك هتا ما وغاية الشعر، بم.يلأرن، 

هيه•الشعر زراعة يراد الذي الموصع إل أو مقدمه إل الرأس 
شيء()أو شخص من الوصل في الإصافة تكون ٢- 

منيكون المزرؤع الشعر محإن الشعر زراعة في أما آخر، 
غالبا.ه نفالشختس 



أح؛ئمذ|راعداثموإزاص،,ِ 
محئنا

فرم(أو )الشعر الضاف الشيء يوصل الوصل ق ٣— 
ا،لوصولفالشعر وصلا، محمى ولذا الأول، بالشعر ؤيربط 
افإنهالشعر زراعة وأما بالإصافة، ليكثر إليه ؤيشد يضاف 

الرأسفروة في يغرس الزروع الشعر فان ذك، عن محلف 
بينهوليس مباشرة، ~ فيه زراعته يراد الذي الموضع في و أ— 

خاليةمنطقة في الزراعة تآكون إذ اتصال، الأول الشعر وين 
)غالبا(.الشعر س خالة شبه أو 

الأصليالشعر تكشر ت الشعر وصل من الهدف إن ٤— 
فىيزيد ولا ينمو لا لكنه غزيرا، كان لو كما ؤإظهاره وتطويله 

عنينشأ الذي الشعر فان الشعر، زراعة في أما وكثافته، طوله 
وحلقه،فصه ويمكن كثافته، وذزيد ينمو، المزروعة الصيلأيت، 

كاذبإمحاء محرد وليس الأصلية، خلقته إل للرأس إعادة فهو 
الوصل.في كما الشعر بكثرة 

فهوشه الموصول الشعر هو الوصل في المقصود إن ه~ 
هوفالمقصود الشعر زراعة في أما الرأس، على متطهر الذي 

المزرؤعالشعر أما الخلد، شرمحة في الموجودة الشعر يصيلأيثا 



.)جاثموإنارت4نراعات م احي 

أربعةأو أشهر ثلاثة وبعد أسابيع، عدة بعد يتساقط فإ)ه ه نف
الرأس.على يبقى الدي الحديد الشعر ينمو 

وحينئل.الشعر، وجود ْع يستعمل ما كثثرا الوصل إن ٦" 
محلاالشعر زراعة أما وحماله، الشعر بهلول التذلاهر س فالهدف 

ماطقفي الشعر وجود عدم أو الصلع من يعاني لمن إلا تحرى 
الشعركثافة محلة ة حالفي نحري وقد م، الخمن معنة 

علاج.وزراعته وتغرير، حدلع الشعر وصل أن أي وتباءد0، 
المحنىفي وصله تحالفا الشعر زراعة أن يتبين سبق ومما 
والغايةُ

فت—شملأنواعي نحميع الشعر زراعة تشمل الزراعة وهذه 
اللحية،معر وزراعة ، — الغالس، وهو ~ الرأس معر زراعة 

والآها.ابالحاجّين معر وزراعة الشارب، معر وزراعة 
الحم.مواصع من وغرها 

الفورانمحمد بن لصالح فقهية( ة )درامحالتجمية الحراحة ينظر؛ ( ١ ل 



اء؛ئمذداعةاثمرإزاصاِ 
محننا

إزالةبها يقصد كان إذا بما مقيد الشعر زراعة بجواز والقول 

ُالزراعةاكصود كان لو ا أمتعال، اش حلقه ما ورد العيب 
كأنالإنسان، ني عيب محاك وليس والتجمل الحز طو_ا 
أنالشعر ُزراعة يريد لكن وكيفا، حنا الرأس شعر يكون 

أنه— أعلم واش — فالأيرب وغزارة، حنا أكثر شعره يكون 
اضخالق تغيم من فيه لما الحال؛ هذه في الشعر زراعة يجوز لا 

يحبرللحن ؤللبا والتفليج والنممى الوشم كان ؤإذا تعال، 
الحزطلم، بها يراد الق الشعر نزراعة اش، خلق تغيثر من 

واشاش، خلق تنير من تجر بأن أول ~ العيب إزالة ليس و~ 
أعلم.تعال 



اثمرإزاصنداعات اح؛ئم 
ع

السس

ازايأاضرjL_؛حكم 

كثافتهأو وحود0 أن إلا ان، للأنوحمالا زينة الشعر يعتر 

بالبهاءؤيذهب المنفلر، يشو0 فد الخم اهلق منبعض في 
لتجمعوكرا يكون قد أنه كما المرأة، عند خاصة والحسن، 
الخم.من معينة مواصع في والقدر الأوساخ 

لدىوجد وفد الشعر، إزالة طرق تعددت فضو ولهازا 

فيؤئوحد لإزالته، تقليدية طرق الزمان قديم من الماس 
الطرقوأبرز الشعر، لإزالة حديثة طبية تقنيات الحاصر الوقت، 

الشعر:لإزالة المقليدية 

الهلرقأشهر هي الهلريقة وهده ؛الحلاقة، الشعر إزالة ~ ١ 
امالأ.وأكثرها 
يمرقما طريق عن أو باليد إما بالمتم،، الشعر إزالة ٢" 
غرهما.أو الحلاوة، أو بالشمع 



أءإئموراءاتاإق؛مرإناص___ 

محثنأ

لإزالةتستخدم الطريقة وهزه ياللقاط، الشعر اقتلاع ٣— 
الخم.من محدده مناطق من الملل الشعر 

طييهتحضرات مطررق عن الكماثة الحر مزيلاثت ٤" 
فيتكرالشعر، في تحللا تحدث محوائل أو مراهم ثكل على 

ءارّطحالخلدلا،.
المرادالشعر موضع باختلاف يملف الشعر إزالة وحآكم 

يكونل. وفا، محرميكون وقد إليه مندوبا يكون فقد إزالته، 
أقسام!ثلاث إل الشعور العلماء م قفقد وليلك مباحا، 
إزالته•تحريم على القمع نص ما الآولات لمم ا~ 
إزالته.طلب على \ذثو؛أ نص ما الثاني؛ لقسم ا~ 
.٢٦٢١عنه سكت، ما الثالث،; لقسم ا- 

فانهالرحل فكلحية إزالته تحريم على  ٧٥١نص ما أما 
حكىبل ٢، الحلماءل أكثر قول في بغثره أو بحلق إزالتها محرم 

للفوزاناكجمية الخراحة ٦(، )صء للزائدي الجملة الخراحة ينظرت ( ١ ) 
'آها(.)صاها،

عبمثن*ابن الشيخ فتوى (، ٥٣٨)آ/المسلمة المرأة فتاوى يطر• )٢( 
الشافعة.عند ونول والحنابلة، والمالكية الحتمية ميما من المشهور وهو )٣( 

خليلخصر على الزرقاتي شؤح (، ٣٤٨)آ/الهمام لابن القدير فح انظرن 
اقاجم/و؛ا،اآ>(.نهاية (، ٦٤/١القناع)كشاف (، ٦١/١)





اضوؤإزاصنراهة م احي 
لقا

أعفوا،ات! روايخمس فحصل —! اش رحمه — النووي قال 
علىا تركهكلها ومعناها ووفروا، وأرجوا، وأرخوا، وأوفوا، 
ألفاظه.تقتضيه الذي الح_الوث من الظاهر هو هذا حالها، 

وليسلها، التعرض وعدم تركها اللجية! بإعفاء والراد 
يطلققد الإعفاء كان ؤإن يكثرها، بما معالختها باولك! اراد 

إعفاءابإ )ب، صحيجه؛ في البخاري قال كما التsكث٩ر، على 
•العيد دقيق ابن قال أموالهم^، وكثرت كثروا وعفوا! اللحى، 
لأن؛ المسي، مقام الس_إ إقامة من التكثثر بالإعفاء "تمم 
ذممرها،يستلزم للحية التعرض وترك الترك، الإعفاء! حقيقة 

اللحى()وأعفوا قوله! في الأمر من فهم أحدأ أعلم ولا قال! 
اهدأيغزرها يما معالحتها تحويز 

(.١٥١)ّآ/ لم مصحح على النووي شرح )١( 
]'؟اءاره[.رقم حديث (، ١٣٥ ا/ )٠ البخاري صحح )٢( 
:١ القدير)ا/اِا< فيض (، ٣٥)-\/\ازري فخ يفلر: )٣( 



اِا'ء؛ئمذداءةاثمرإناص 
مم،

ؤيغزرهايكثرها بما اللجية معالحة فان ذلك على وبناء 

بمظهروالفلهور للحن محللبا ذلك كان إن زراعتها ذلك ومن 

لخلقاكسر في يدخل الغ؛ فيه! الأقرب فإن ، ٧٣
وهو— الح_اجبين ثعر من شيء أخد كان إذا نه أل، 

نيادةأول باب فمن اش، لخلق تغييرا الي. عده قد النمص~ 
اش.لخلق تغيير فيه - للحن طبأ - اللحية شعر 

ؤإزالةالعلاج اب بمن كان ما ذلك في يدخل ولا 
فتجوزذلك، ونحو حرق أو لمرض اللحية اقهل تتكأن العيب، 

ذلك،.بيان بق يكما الحال،، هذه في زراعتها 
االصحيحثزر ففي النمص تحريمه؛ على الشيع نص ومما 

الواشماتاش )لعن د-الت عنه~ أفه ~"رصي مسعود ابن عن 
للحضنوالقلعان واكمصات، والتامصات والمتوشمات، 

:اش رسول لعن من ألعى لا لى وما اش(••• حلق المغيرات 

(.١٤A)»_للفوزان التجملة الخراحة ينظر؛ )١( 

لممصحح (، ٥٩٤٣]رقم ح-ديث، (، ٨^١٣/ ١ )٠ الخارتم، صحح )٢( 
حدثرتم]ه'آأأ[.



)ءىمقراءةاثمو|زاص^
لتتا

فياحتلموا ؤإن نمص التحريم على العلماء اتفق وقد 
الزوجأذن إذا إلا محرم أنه إل بعضهم فدهب ا، القيودر يعفى 
وأماالنتف، هو الحرم أن إل يعضهم وذهب ا، فساحر بدلك 

وذهب، النتف، في ورد ا إنمتحى اللأن يجوز، فالحلمق 
كانأو تدليس يه فكان ا مهو الحرم النمحى أن إل يعضهم 

/محوزر عداه وما للفاجرايت،، شعارا 

كانمواء مطلقا، النمص تحريم - أعلم واش ~ والآقرب 
بأو الزوج يه فأذن وسواء الخلق، يطريق أو النتفإ بطريق 
لعموملث، وذليكن، لر أو للفاحرايت، شعارا كان وسواء يأذن، 

اؤإنماهر، ؤلسدليل عليها ليس المذكورة التقييدايت، ولأن النحس، 
المحس.مقابلة فى تقف، لا علل على منية هى 

؛(،)_YAالفقهية الأم قواش (، ٣٧٣)آ■/عادين ابن حانية يطر: )١( 
\ذتي)\إلأ(.(، ١٣٠)م اقرع 

(.٣٧٣عابدين)I/ابن حاشية (، ٢٣٣الراتق)A/البحر يفلر: )٢( 

الكبثرالشرح (، ٢٦٣/١الستوم،)انظر: أحمد. الإمام عليه ص وقد )٣( 
(.٢٧١/١(،الإضاف)١٠Aالفروع)١/

(.٢٧•)ا/ الإنصاف (، الخوزي)ص٩٣٣الماءلاين أحكام ظر: )٤( 



اءكأم3داءئاوقمرإزاص

شِعريثمل أو الخ-احبين بنم المص بمص هل ولكن 
قولن:على ذلك في العلماء ا-محااما الوجه؟ 

منمكان أي من الشعر شف المص إن الأول: القول 
هووهذا غرهما. من أو الحاجبين من كان مواء الوجه 

بعضيه ال ون٢، ة١ الحابالمذهب من عليه المنصوص 
الثانمةر٦،.

قدالمص تحريم في الوارد الص بأن لذلك وامتدلوا 
٠.ر الوجه من الشعر بأخذ اللغة أهل بعص فسره وقد عاما جاء 

فقط،الحاجبين معر بأخذ خاص المص إن اكاني: القول 
٢.الفقهاءر وبعض الزر؛*، صاحس، داود أبو به وقال 

)ا/ا،أ■(.اشاع كشاف )ا/مأ(، المخ الكمرعل الشرح يفلر: )١( 
اريالبفتح (، ١ • ٦ / ١ لم)٤ مصحيح على النووي ّرح بمظر• )٢، 

•(٣٧٧/١.)

(.٤٥٤٨الرب)٦; ٢jU(،  ١٢; ١٢للاز،رى)اللتة تهذيب يطر: )٣( 

ّنأبيداود)ئ/أ،\،م.)٤( 
(.١٤١/٣)ض يطر: )٥( 





ماخئمزداءةادثموإز|ص 
لِحا

والعانةالإبط فكثعر إزالته طلب على الشؤع نص ما وأما 
والشارب.

مشروعيةعلى العلماء أحمع فقد والعانة الإبط نعر أما 
ذكريها فالي للأحاديث استنادا ٠؛ العانةر وحلق الإبط نتف 

حاءما ذلك ومن الفطرة، حمال من يكرا وقد الفهلرة، خصال 

أنمحه اف رصي هربرة أبي عن ي ف
ونتفوالأستحداد، الختان، خمس؛ )الفطرة قال؛ ه اض رسول 
الشارب(.وقص الآءلفار، وتقليم الإبط، 

الإبعلشعر أخذ يكون أن الآفضل أن العلماء ذكر وقد 
العانة،وحلق الإبهل بتتف، أي الحا.يث،، في حاء كما والعانة 

قالالإزالة، هو اكوي لأن مزيل؛ بأي الشعر إزالة جواز ْع 

فيوالنووي ، ٢٦٨آ/ ١ ر التمهيد في همدالد ابن الإجاع هدا نقل وف ٢ ١ ر 
وند١(، • الآوط1ر)ا/ا، يل في والشوكاني )\/\0^00يظ الجموع 
أنهعلى العلماء وعامة ذلك، وحوب نراى العربي بن يكر أبو أغرب، 

(.٣٣٩ا/ )٠ ١^،^ فح اظر: سم،، 
لممصحح [، ٥٨٨٩]رنم حديث (، ٣٣٤/ ا )* الخاري صمح  ٢٢)

[.٢٥٧(،حاJيث،رنم]٢٢١/١)



اء؛ئمزداطتااضورإزاص_ِِ 
محتثا

وهوالعانة، حلق الاتحدادت اض—! —رحمه قيامة ابن الوفق 
فلاأزاله شيء وبأي بركه، ؤيفحش الفطرة، من لأنه مستحب،؛ 

أحمدالإمام يعي عبداف- لإبي نل إزالته، اكود لإن بأس؛ 
نال،؛تقص؟ يلر ؤإن القراض بمثنلته الرجل يأحد أن ترى 

إذاالرحل في تقول ما له: قيل اش، شاء إن محزئ أن أرجو 
المليؤإن أحد؟ هدا على يقوى وهل قال: عانته؟ نتف، 

،ونتفالخبر، لوافقته أفضل والحلق أس،... بفلا ، يالنورة١ 

الشعرأزال ؤإن بركه، يفحش الفطرة من لأنه منة، الإيهل 
٠. ١٥االخثر. أفضل،لوافقته والتف، جاز، الحلق أو بالنورة 

مي،فمه بمثروعية الة ورديت، فقد الثاريج ا وأم
المةأن إل بحفهم فذم، قصه، كيفية في العلماء احتلم، 

احفاوء،السنة أن إل [حرون مب، وذهحلقه، النارب، فى 

ؤيطلى•، libوبمل يطحن كلي حم الراء• وفتح الرز بفم النورة )١( 
(.٤٩٠)ص الفقهاء لغة معجم فيتهلّ. بالشعر 

(.٢٥٤، ٢٥٣/١)امر الشرح وانظر: ١(،  ١١٨،  ١٧)؛/الغي )٢( 
سقوقد الشاب منها'نمى وذكر خمس 'الغطرة ه قوله نى )٣( 



حأء؛ئمزراهتاثمرإزاص 
نِثئا

فيلف الاختلف اش! رحمه الميم ابن قال حلقه، وكرهوا 
موطئه!فى مالك فقال أفضل؟ أيهما وحلقه، الشارب نمى 

ولاالإطار، وهو الشفة، أطراف تبدو حتى الشارب من يوحل 

محقيقال؛ ماللئج عن الحكم عبد ابن وذكر بنمه، فيمثل بجرم 
وأرىحلقه، الشارب إحماء وليس اللحى، ويعمي الشارب، 

إحماءعنه! القامم ابن وقال اربه، شحلق من يؤدب أن 
هالني حديث ثر وتفماللث،! قال مثلة، عندي وحلقه الشارب 

منيؤخذ أن يكره وكان الإطار، هو إنما الشارب إحماء في 
يوجعأن وأرى بدعة، أنه الشارب حلق في اشهد ت وقال أعلاه 
أمركربه إذا الختلماب بن عمر وكان ماللثؤ! قال فعله؛ من صربا 
عبدبن عمر وقال شاربه، يفتل وهو بردائه رحله فجعل نفخ، 

أحدولر الطحاوى! ونال الإطار. الشارب في السنة العزيز! 
ا!رأينالذين وأصحابه هن.ا، في منصوصا شيئا الشافعي عن 

أنهماعلى ذلك ؤيدل شواربهما، يحفيان كانا والريح المزئ 
وأبووزفر حنيفة أبو وأما قال! افه، رحمه الشافعي عن أخذاه 

أنوالشوارب الرأس شعر في مذهبهم فمكان ومحمد، يوسف 







اضرؤازاصندامة احكام 
يثا

الوقينتفه، كأنه شاربه يحمي عمر ابن رأين، حاطب؛ 
؛.١١٥١الحلي. بياض يرى حتى بعضهم؛ 

مشرؤعغر الشارب حلق أن ~ أعلم واللص ~ يغلهر والذي 
هذافي إنما افه: رحمه عبدالر ابن الحافغل محال ماكروه، هو بل 

محمللفظ وهو الشوارب، أحفوا أحدهما! أصلان، الباب 
والقمرر، مفوهو الشوارب، قصوا والثاني؛ للتأؤيل، محتمل 

قيلما أول وهو المدية، أهل عمل وهو ...، الحمل على يقضي، 
،.٢١٥١^ ٧١هذا 0،^ 

القصه بيراد أن محتمل شارب الاء إحفأن على 
الحاففلقال الشارب، شعر حمع يتوصب، لا الذي والاستئصال 

إلينظر حنك، شاربه "محقي، عمر ابن وكان اش؛ رحمه حجر ابن 

3اداس)ا/ا"اا_ا\/ا(.)١( 

اكهيد)ا'ا/ا"آ■(؟)٢( 



لننا

حمحاسممال به يراد لأن محمل ذلك كل لكن ،، الخلدأبياض 
استثصالبه يراد لأن ومحمل العليا، الشفة على النابت الشعر 

إلنغلرا بقيتها؛ ستوعسؤ ولا أعلاها، من الشفة حمرة يلاقي ْا 
منوالأمن الحوم، محالفة وهو ذللث،، مشروعية ض الض 

لثجذلوكل يه، فالمأكول زهومة وبقاء الأكل، على التشويش 

نيالواردة ار الآ-حبمفترق بجمع الذي وهو ذكرنا، بما بجمل 
المذكور،عمر ابن أثر شرح في الداودى جزم وبذلك ذللتإ، 
وأوردعمر، ابن أثر أورد لأنه الخاري؛ تصرف مقتضى وهو 
أثارفكأنه الشارب،، قص فى هريرة أبى وحيث حديثه بعدم 

اهورآ،.الخديث، من الراد هو ذللث، أن إل 

وقالالحزم، مغة له معلقا ( ٣٣٤صأمحبم)'١! ني البخاري احرجه )١( 
بنَ >دق الأرم بكر أبو وصد (: ٣٣٥؛/ )٠ الفتح في الحافظ 

امعم ابن عن أمحه عن لة مر 
ذحانري)'ا/خ؛م(.)٢( 



دثأ

اممأطرافه فص إما الشارب في فالة ذلك على وسائ 
بحيثنمه فى يالمالغة وذلك إحفاؤْ أو ندو، حتى التفة يلي 

أعلم.واف الخلو، لون إل ينفلر 
علىيدل، نص يه فيرد فلم الثرع عنه سكت، ما وأما 

وذلكإزالته، جواز على يدل نص فيه يرد ولر إزاكه تحريم 
ونحوها.والظهر، والعلن، والفخلين، واوساةين، اليدين، كثعر 

ثعلبةأبي لحديث ، ^١٢بأي إزالته جواز على الفقهاء فأكثر 
عنوسكن، .).... قال! ه ني الأن عنه اش رصي الخشي 

الحاففلقال ، ٠٢١عنها( تحثوا فلا يان نضر من عم رحمة أشياء 

فتاوىمحمؤخ انظرت اش. رخمه عيبن بن محمد الشيخ بذلك أفتى وقد ( ١ ) 
(.١٣٤)أ/ اصن محمد الشخ ورماتل 

الكبرىالسنن في واليهقي (،  ١٨٤)؛/ ت في مملى الدار أحرجه )٢( 
روايةمن الحدث هذا اش; رحمه رجب ابن الحافظ قال (، ١ ٢ / ١ )٥ 

يمحمكحولأ!٢ أن إحداهما! علتان، وله الخثي، ثعلية أيي عن مكحول 
الحافظنعيم وأبو الدمشقي شهر أبو قال كذلك ثعلبة، أُي عن السميع له 

ورواهثعلبة، أبى على ووقفه رفعه فى احتلف أنه والثانية؛ وغيرهما، 

بالصواب!الآشّه مملى! الدار نال لكن توله، من مكحول عن بعضهم 



ِ.أح؛ئمذداعةاثقمو|زاص 
نتئا

دعاد0رحمة ذكرها عن سكت أته يعي افءث رحمه رجب ابن 

ولرفعلها، على يعافهم حتى عليهم ا محرمهب حيث ورفقا 
jpعموا، جعلها بل تركها، على يعانهم حتى عليهم يوجها 
اهُفكذلك. تركوها ؤإن عليهم، حرج فلا فعلوها 

هذا__ النووي اي — اش رحمه الشخ حسن وقد أشهر، وهو قالت ا،لرمحؤع، 
وقدأماله، في السمعاني بكر أبو الحافظ قبله حسن وكيلك الحديث، 

ء

والكمالعلوم حامع اه أحر وحوم من مرفوعا الحديث هذا مض روى 
)ص^(.

والحكمالعلوم جامع )١( 





قراهةاء؛ىم 
■)؛،(

اليداثموابع

إزالةأحكام عن الثالث المحث في مفصلا الحديث سق 
عنالحديث سيكون الحث هذا وفى التقليدة، بالطرق الشعر 

فيالشرؤع وقل الحديثة، الطبية بالتقنيات، الشعر إزالة أحكام 
التقنياصهذه عن نبذة إعطاء محن الأحكام هذه بيان 

الشعر!لإزالة الحديثة الطبية القنياُت، وأبرز 

الكهرباثي:أ-اسل 
كهربائيتيار إدخال على الطريقة لهذه الأساسي البدأ يقوم 

ؤينمذلك، يعد الشعرة تنمو فلا الحذر، لحرق الشعرة قناة ع^ر 

فيها غرمثم ائي، كهربشار إبرة توصل ؤلريق عن ذلك 
ومعأصحمها، البميلة في التيار وصل فإذا الشعر، بصيلة 
أيالنمو، على قادرة تصح لا الميالة فان الإجراء هذا تكرار 



اء؛ئمىراهةاثموإزاص^
مما-

وسهمنهائيا، تهدفة الالملة على تفضي الملريقة هذه أن 
دائم.بشكل الشعر إزالة في 

باللتزر•الشعر إزالة ٢-" 

الضوء،من مركزة قوية حزمة يتولد ( I/3scr)الليزر يقوم 
قادرةتكون بحسثا معبن، هدف إل دقيق بشكل توجيهها يتم 

ضوءليهل تيتم عر الإزالة وفي ■محتلفة، ايار إحدايثج على 
الخلايافتقوم شعر، البص.يلأدث، محوي الدي الخلد على الليزر 

وتحويلهالضوء، بامتصاص البصيلأت في التبنية)الميلأنين( 
إزالةفإن ذللئ، ورغم الثصيلة، تلف عنه ينتج مما حرارة إل 

الأمل.ؤلويلة هى ؤإمما دائمة، ليت بالليزر الشعر 
بالضوء:الشعر إزالة ٣- 

محتريقةعن كشرا بالضوء الشعر إزالة ؤلريقة نحتلم، لا 

تعمالامعلى بالضوء الشعر إزالة فكرة تقوم إذ باللتزر، إزالته 
بغةصعلة بوامامتصاصه يتم مهبن، موحي محلولي ذي ضوء 

الضوئيةالهلاقة فتتحول الشعر، جذور فى الموجودة الميلأنين 

والضوءالليزر تشابه ورغم الشعر جذور تدمر حرارية محناقة إل 





اء؛دامنراءةاضور|ناص٦, 
محثئا

عرثالأسان يزيل أن فبالإمكسان لكشفها، حاجة أو صرورة 
كشفأن العلماء عند الممرر ومن التقليدية، الهلرق بعانته 

٠.ذللث،ر تقتضي حاجة أو لضرورة إلا نحون، لا العورة 
تقريرالثا الالحث، فى بق مفقد السارب معر وأما 

الطبيةيالتقنيات الشعر ؤإزالة الشارب،، حلق بكراهة القول 

بالكراهة.أول فيكون منه، أشد هي بل الخلق، معنى في الحديثة 
سمامنوالاليدين عر كيع العنه محكمجت، ا ما وأم

بجوازالقول تقرير سبق فقد ونحوها، والغلهر والبطن والفخدين 

الحديثة،القلبية بالتقيايت، إزالته بجوز ذللثؤ على وبناء إزالته، 

منذكر ما حمع أن على والضوء، الكهربائي والتحليل كالليزر 
يهفصرر لا بما مقيد الحديثة القلبية بالتهنيايت، الشعر إزالة جواز 
تخدامه،اسيجوز فلا صرر يه فكان ما أما ا. الإنسازر على 

■أعلم واف المزيلامتح. من والمتنوعق الكثيرة البدائل وجود مع حاصة 

(.١٧٤، للفوزان اسة الخراحة يطر: )١( 

(،٢٥٨)ا/الدعوة كتاب، از، ببن عيدالعزيز الشخ سماحة فتاوى ينظر• )٢( 
للفوزان)ص\يا(.اكبمشة الخراحة 







اِاء؛ئمزراهتاثمرإناص 
سما

التحليلالشم: لإزالة الحديثة الية الشيات أبرز ٨- 
الشعرمن إزالته محرم لكن وما والضوء، والليزر، الكهربائي، 

التقنساتهذه استخدام محرم فإنه الحاجسن وشعر اللحية كنعر 
الإبط،شعر إزالة في استخدامها ومحوز الشعر، هذا إزالة في 

العورةكنف، من به يرتبط لما العانة؛ شحر إزالة في ذللئ، ومحرم 
الشاريثج،شعر إزالة فى امتخدا^ا ؤيكره صرورة، غر من 

وبحوزالحلق، من أشد هي بل الشارب،، حلق كراهة على قياسا 
اليدينكشحر الشيع عنه مكن، ما إزالة في تخدامها ام

ذللث،.ونحو والغلهر والطن والفخذين والساقن 

الطبيةبالتةنياُتؤ الشعر إزالة جواز من ذكر ما حمح ٩" 
يزبكان ما أما الإنسان، على فيه صرر لا بما مقيد الحديثة 

فيه.التقنيايتج هذه استخوام محوز فلا صرر عليه 

،،،الصالحارتحتتم بنعمته الذي ف والحمد 





عاءئمزاراهتادفمؤ1زالأن4

هد4ةالهطدرواتراجع

الكريم.القرآن ١. 
صمنمنثور شجر، محمد للدكتور التجميل جراحة أحكام ٢. 

(،٥٣٦)Y/ معاصر طبية قضايا فى فقهية ات< دراّكتاب، 
ه~١٤٢١الأولالطعة — —عمان الفائى دار الماثر;— 

.١.٢٢

للدكتور، اعليهالمرتبة والاثار الطبية الخراحة أح،كام ٣. 
الصحابة:-مأكتثة الماثر الثنقيتلى، المختار محمد بن محمد 

.٢١٩٩٤م،١٤١٥الثانية،الطبعة —حدة، 

مذهبعلى ، الحلافمن الراجح محرفة في الإنصاف، . ٤ 
بنعلي ض علاء الحز لأيي حنثل: بن أحمد الإمام 

،القاهرة تيمية، ابن مكتبة الناسر- ، المرداوي سليمان 
^١٣٧٤الأول، الطيعة 









.ِاح؛ئمذداءاتاثمرإزاص 
ى

الآش_عثن بمسلمان داود لأيي ! داود و أبسنن . ٠٢ 
الثاكة،الطبعة ، ببمروت الفكر، دار ! الناشر ، جتاني ال

٠١٣٩٩.-

عليبن الحسين بن أحمد بكر لآ؛ي • الكبرى السنن • ١٢ 
.—  ٠١ ٤١٣؛ثروت . العرفة دار ! الناشر ، البيهقي 

ماجةمن يزيد بن محمد اف عبد لأيي ماجة ابن سن . ٢ ٢ 
•بثروت الخيل، دار الناشر: القرويى، 

عبدلآ؛ي ت افتتى بالعروفة i الصغرى ائي النسن . ٢٣
دار: الناشر المسائي، علمي بن شعيب ابن أحمد الرحمن 
٠C  ١٤٠٩،الثانية الطبعة ، بثروت ، الإسلامية البثائر 

.غدة أبو الفتاح عبد ٠ تحقيق 
بنالرحمن عبد الدين لثمر القغ على الكبثر الشرح . ٤٢ 

،ممر ، هجر دار ! الناشر . القدسي قدامة بن محمد 
الآولآ"ا؛اه-هههام.الطبعة 



اء؛ئمزراهتاثمرإ3اص
)ق(——

'•تحقيق الطحاوي، أحمد جعفر لأي الاثار مشكل نؤح . ٢٥
جروت،بالة، الرسة مومت الناشر الآرن_ووط. شعيب 
الآولهاةاه-ها،هاآالطعة 

الرياندار •' ملم،الناشر صحح على النووي ثرح . ٢٦
القاهرةللتراث— 

الأولالهلبعة الدعيلم، لمارك الإسلامي الفقه فى الشعر . ٢٧
"

اللهعبد لأبي ت الصحيح بالخامع المسمى البخاري صحيح . ٢٨
•بروت الفكر، دار الناشر الخاري، إسماعيل بن محمد 

القشريالحجاج بن لم مالحسن لأبي ! لم مصحيح . ٢٩
٠النايورؤ^ 

،اني الألبلءين الناصر لحمد ت داود أبي متن صحيح . ٠٣ 
الأولة الهلع■— الكويت، — غراسر ة موس! الناشر 

م١ ٤ ٢ ٤ ، حمعة حمال للدكتور الشعر ومشاكل الصلع  ١٠٣



مأحىمنداعئاث>رإزاص 
لَتئا

محمددكتور للالتجمسل الحراحٍةوحراحة ات العملي. ٣٢

السادسةالعرفة~ب__ثروت—اسع_ة ؛دار الناشر رفعت، 

٢٠١٩٨٩^١٤٠٩.

اتجحةالحرص، خالد : حمع ، الحرا،االبلد علماء ذاوي . ٣٣
ه١٤٢١الأول

ةمحلمافوعوة، اب كتالعثيبن، محمد الشخ اوى فت ٠٣٤
الدعوة.

داراكمود، عبد أشرف جع؛ المسلمة، ا،لرأة فتاوى . ٣٥
ه. ١٤١٥الرياصى،طبرية، 

اءإحيدار — الهيو علماء من الهندية""جاعة اوى الفت. ٣٦

؟الثالثة الطبعة — يثرون — العربي التراث 
عليبن أحمد للحافذل البخاري؛ صحح ثرح الباري فح • ٣٧

بيروت.، الفكر دار ! الناثر ، العقلاني حجر بن 

!الناشر ، القدسي مفلح بن محمد الدين لثمى ! الفرؤع  ٠٣٨
ّم  ١٤٠٤،الرابحة الطبعة ، يثرون الكتب، عانر دار 



ا'ءئمىرائ]ارقمرإنارت4ِ
لنا

جزيبن أحمد بن محمد م القامحلأيي الفقهية . ٣٩
الطبعة~ بروت ب— العلمية الكتب دار ! الناشر ، الكلي 
ه.١٤١٨الآول

يونسبن لمنمور ت الإءناع من عن ت القن_اع كشاف . ٤ ٠ 
م. ١٤٠٣،يرون ، الكتب عالم دار ! الناشر ، البهوتي 

منظور،بن علي بن مكرم بن لحمد : العرب لسان • ٤ ١ 
الثانية،الهلبعة بثروت، العريى، التراث إحياء دار الناثر) 

٥١٤١٢.;

دار) الناشر انووي، زكريا لأيي المهذب ثرح الحمؤع . ٤ ٢ 
بروت.~~ الفكر 

العزيزعبد الشخ ماحة لمتنوعة وقالأت فتاوى محمؤع .  ٤٣
للبحوثالعامة ة الرئاسالثويعر، )محمد جع باز، بن 

م١ ٤ ٢ ١ الثانية الطبعة والإفتاء، اسية 

دارمكتبة : الناشر حزم، بن علي محمد لأيي الحلي . ٤ ٤ 
القاهرة.التراث، 
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