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òß‡Ôß@@
 ,بســـم اهللا واحلمـــد هللا والصـــالة والســـالم عـــىل رســـول اهللا صـــىل اهللا علـيــه وســـلم     

 −:وبعد
: قــال تعــاىل هــا, التــي فطــرهن اهللا عليوم أن النســاء يملــن إىل حــب الزينــةمــن املعلــ     

ٍأومن ينشأ يف احللية وهو يف اخلصام غري مبني( ِ ُ َُ ْ َ ِ َ َ َ َ ُ َِ ِْ ِْ ُِ ِ ْ ُ َّ َ  ١٨: الزخرف) َ

عـــ وا  كلـــبس احلريـــر ,مهـــا عـــىل الرجـــالَّ مـــن الزينـــة حراًولـــذلك أبـــاح الرشع للمـــرأة أ
َحـرم لبـاس احلريـر والـذهب عـ: ( قال رسول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم,والذهب ِ َ َّ َ ُ َ ُِ ِ َ ِ َ َىل ِّ

ْذكور أمتي وأحل إلناثهم َِّ ِ ِ َِ ِ ِ َّ ُ َُ ِ ُ ُ()١(. 
ــــواع الزيـنـــة املحرمــــةوكــــذلك    موضــــوع  هــــذا هــــو  ,نمصاـلـــ:  ومنهــــا ,ـبـــني للمــــرأة أ

األدـلــة مـــن الكـتــاب  تعرـيــف اـلــنمص, و− ـبــإذن اهللا تعـــاىل–, وســـأتناول فـيــه البحـــث
ال وأقـــولـــة عـــىل أن الـــنمص مـــن كبـــائر الـــذنوب, والســـنة عـــىل حتـــريم الـــنمص, واألد

وشـــبهات العلـــامء يف هـــذه املســـألة, وفتـــاوى أكـــابر علـــامء الـــعرص يف حكـــم الـــنمص, 
ـــه خيـــتص وواـلــرد عليهـــا,  هـــل يطـلــق اســـم اـلــنمص عـــىل إزاـلــة الشـــعر مـــن الوجـــه أم أ

ً وأسـأل اهللا تعـاىل أن ينفـع بـه وجيعلـه خالصـا لوجهـه بإزالة أو نتـف شـعر احلـاجبني? َ ُ
 . إنه ويل ذلك والقادر عليه

 
 
 
 

                                                 

 ).٣١٣٧: ( وصححه األلباين يف صحيح اجلامع,)١٧٢٠: (سنن الرتمذي(١) 
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í‹Èm˜àäÛa@ÑòÌÜÛa@À@Z@
‘ŠbÏ@åia@ÞbÓ @À@òÌÜÛa@îíbÔß@ávÈßIUOTXQZH@

: فـالنمص. النون وامليم والصـاد أصـيل يـدل عـىل رقـة الشـعر أو نتـف لـه) نمص(     
نتفتــــه املاشــــية : وشــــعر نمــــيص, ونبــــت نمــــيص. املنقــــاش: واملــــنامص. رقــــة الشــــعر
 .بأفواهها

@l‹ÈÛa@æbÛ@À@õbu@IX@OWPVHZ@

@õa‹ÐÛa@ÞbÓZه ; قيل للمنقاش منامص ومنه ,لنامصة التي تنتف الشعر من الوجه ا أل
@.)١(هي التي تفعل ذلك بنفسها: تنمصة وامل,ينتف به

ð‹çì§a@ÞbÓ@bz—Ûa@À@@I™@ZQPWP@ZH@@

ضـــــا,الـــــنمص نتـــــف الشـــــعر      ,  شـــــدد للتنكـــــري,ً وقـــــد تنمصـــــت املـــــرأة ونمصـــــت أ
   .)٢(املرأة التي تزين النساء بالنمص: والنامصة

@ÁîìÛa@ávÈ¾a@À@õbuIROYUUZH@

ةانتمصت       نتفـت :تنمصـت املـرأةو , أمـرت النامصـة أن تنتـف شـعر وجههـا: املـرأ
مــص احلــاجبنيويقــال ,شـعر جبينهــا بخــيط ,  دقـيـق مؤخرمهــا ممــا ـيـيل العــذار أي هــو أ

 املــرأة الـتـي ـتـزين النســاء : النامصــة, واملنقــاش اـلـذي يســتخرج ـبـه الشـوك: املـنامصو
 .خيط اإلبرة: النامص, وصبالنم

 
 

                                                 

 احلـــــديث الـبــــن إســـــحاق احلريبـــــيوغرـيــــب ) ١/١٦٦( غريـــــب احلـــــديث للقاســـــم ـبــــن ســـــالم  انظـــــر (١) 
)٢/٨٢٨(. 

 .)٢/٨٩٩( هرة اللغة البن دريد انظر مج    (٢) 
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˜àäÛa@áí‹¥@óÜÇ@òäÛaë@lbnØÛa@åß@òÛ†þa@Z@

     ِوآلمرهنم فليغرين خلق اهلل: (  قال تعاىل َّ َ ْ ََ َّ َُ ِّ َ ُ َْ َّ َ ُُ  ١١٩:النساء ) َ
@@À@ð‡ÈÛa@„î“Ûa@ÞbÓ@@@@@æbä¾a@âý×@Ðm@À@å¼‹Ûa@áí‹ØÛa@îmI@™ZRPSZH@

 الظاهرة بالوشـم, والـورش والـنمص والـتفلج للحسـن, وهذا يتناول تغيري اخللقة     
وذـلـك يتضـمن التســخط  .ونحـو ذـلـك ممـا أغــواهم بـه الشــيطان فغـريوا خلقــة الـرمحن

ــدهيم أحســن مــن خلقــة  مــن خلقتــه والقــدح يف حكمتــه, واعتقــاد أن مــا يصــنعون بأ
ضو .محن, وعدم الرضا بتقديره وتدبريهالر إن اهللا ا تغيري اخللقـة الباطنـة, فـًيتناول أ

تعـــاىل خلـــق عبـــاده حنفـــاء مفطـــورين عـــىل قبـــول احلـــق وإيثـــاره, فجـــاءهتم الشـــياطني 
فاجتـــالتهم عـــن هـــذا اخللـــق اجلميـــل, وزينـــت هلـــم الرش والرشك والكفـــر والفســـوق 

 .ـه.أ.والعصيان
     ِعن اهللا الواشامت ل: (عن علقمة عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال  و ُ

ِنامصــــات واملتنمصــــاتِواملستوشــــامت, وال َ, واملتفلجــــات للحســــن املغــــريات خلــــق ِ ِ ِِّ ِ
    .)١(..)ِاهللا

       ُلعـن اهلل: (وعن عائشـة ريض اهللا عنهـا عـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم قـال َّ َ َ 
َالواصلة واملستوصلة ََ َِ َِ َ, والواشمة واملستوشمةَ ََ ِ ِ ()٢(.    

      صـــــار زوجـــــت ابنـــــة هلـــــا َّأن امـــــر: (وعـــــن عائشـــــة ريض اهللا عنهـــــا ًأة مـــــن األ َّ ِ ً .
ُفاشــتكت فتســاقط شــعرها  َ َفأتــت النبــي صــىل اهللا عليــه وســلم فقالــت . ْ ََّّ ِ ُ َّإن زوجهــا : َّ

                                                 

 .)٢١٢٥(ومسلم ) ٥٩٣١(أخرجه البخاري (١) 
 .)٥٩٣٣(أخرجه البخاري (٢) 

 



 ٦

َأفأصــــــــل شــــــــعرها? فقــــــــال رســــــــول اهللا صــــــــىل اهللا عليــــــــه وســــــــلم . ُيريــــــــدها  ََّ ُ ُِ ُ َّ ِ ِ لعــــــــن ( َ
ِلعن املوصالت : ( ٍويف رواية ) . ِالواصالت  ُ ()١(.   

Ç@òÛ†þalìã‰Ûa@‹öbj×@åß@˜àäÛa@æc@óÜZ 
لــنمص وحجــتهم يف ذلــك ذهــب مجــاهري العلــامء مــن الســلف واخللــف إىل حتــريم ا     

 : لوجوه,  وهي صحيحة رصحية يف التحريم,أحاديث الباب
@bÛëcZ@ 

 واللعـــن خـــروج مـــن ,ألن النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم لعـــن النامصـــة واملتنمصـــة     
 رمحة اهللا فاعل املبـاح? وهـل خيـرج مـن رمحـة اهللا فاعـل وهل خيرج من .)٢(رمحة اهللا

 إنـام اللعـن ,لعـن فاعـل املبـاح وال املكـروهُال ي: والـرد باإلمجـاع. املكروه كراهة تنزيـه
@.كبرية من الكبائرملن ارتكب 

@@@@@@ðØÛa@ôëbnÐÛa@À@@åia@ÞbÓ@IU@OQSSZ@H@

ُن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه ِإ{: أن اهللا قال: يف معرض كالمه عن ضابط الكبرية      ْ َ َ ُْ َْ َْ ُ ََ َ ِ َِ َ
ًنكفـــر عــــنكم ســــيئاتكم وـنـــدخلكم مــــدخال كــــريام ِ َ ً َْ ْ ْ ُ ُُّ ْ َ ْ ُْ ُ ُ َِ َِ َِّ َ   فقــــد وعــــد جمتـنـــب ,٣١: النســــاء } ِّ

عــد بغضــب اهللا أو ُوكــل مــن و. الكبــائر بتكفــري الســيئات واســتحقاق الوعــد الكــريم
; فإنه خارج عن هذا الوعد فال يكـون لعنته أو نار أو حرمان جنة أو ما يقتيض ذلك

وكذلك من استحق أن يقام عليه احلد مل تكن سيئاته مكفرة عنه . من جمتنبي الكبائر

                                                 

 .واللفظ له) ٢١٢٣−١١٨(ومسلم ) ٥٩٣٤(البخاري أخرجه (١) 
 لسان العرب –الطرد واإلبعاد من اهللا :  وقيل,اإلبعاد والطرد من اخلري: ُاللعن: قال ابن منظور(٢) 

 .)لعن (مادة ) ٨/٩١(
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 , إذ لــــو كــــان كــــذلك مل يكــــن لــــه ذنــــب يســــتحق أن يعاقــــب عليــــه,باجتنــــاب الكبــــائر
 .واملستحق أن يقام عليه احلد له ذنب يستحق العقوبة عليه

@@@@@a@òšëŠ@À@ðëìäÛa@ÞbÓ@μjÛbİÛ@IQQORRRZ@H@

ق حلــهنــا مــا أ: والثــاين, عصــية املوجبــة حلــداملأهنــا : حــدهاأ ,ويف حــد الكبــرية أوجــه     
 .وعيد شديد بنص كتاب أو سنة صاحبها
@@@@@@ÉäÔn¾a@†aŒ@‹’@À@ÝîÜ©a@ÞbÓ@IQOUWZ@H@

 وهـذا القـول ,كل عمل رتب عليه الشارع وعيـد خـاصالكبرية يف عرف الفقهاء      
ره الـــذهبي وشـــيخ اإلســـالم وابـــن القـــيم وعـــدد مـــن املحققـــني أن هـــذا هـــو حـــد اختـــا

واع الوعيد.. .الكبرية  .واللعن من أشد  أ
@bĆîãbqZ@@

 وهـو قطعـي الثبـوت رصيـح –الذي أخرجه الشـيخان  ,يف حديث عائشة املتقدم@@@@@
دت وصل ن املرأة التي أراأوفيه  , −الداللة عىل حتريم األشياء املذكورة يف احلديث

 أفأصــل ,إن زوجهــا يرـيـدها: ( علـيـه وســلم شــعر بنتهــا وقاـلـت لرســول اهللا صــىل اهللا
ص هلــا يف الوصــل حتــى مــن أجــل  مل يــرخ,تأمــل) واصــالتلعــن ال( شــعرها? فقــال 

 الــنمص إن كــان  فمــن احــتج بجــواز,وهــي صــحابية مــا أرادت فتنــة الرجــال ,الــزوج
والوشــم  ألن الوصـل والـنمص , فحجتـه مــردودة هبـذا احلـديث,للـزوج وأمـن الفتنـة

وإخـراج الـنمص مـن احلكـم إن كـان للـزوج حيتـاج ,  جـاء يف سـياق واحـد ذلـكوغري
@. وال دليل عليه,يلإىل دل
brÛbqZ           
@ُلعن اهللا : (قال ابن مسعود ريض اهللا عنه للمرأة التي سمعته وهو يقول     



 ٨

ِ واملستوشـــــامت , والنامصـــــات ِالواشـــــامت فـــــإين أرى أهلـــــك : لـــــت املـــــرأةقا. )١(...)ِ
: فقـال  ,ًفلم تر من حاجتهـا شـيئا, فاذهبي فانظري, فذهبت فنظرت: ل  قا,يفعلونه

 .)٢(لو كانت كذلك ما جامعتها
ليل يفارق امرأته ألهنا  وهل كان هذا الصحايب العامل اجل,انظر إىل رد ابن مسعود     

 .ص حرام? بل قال هذا لعلمه أن النماً أو مكروهاًحفعلت مبا
 لعـن  هوالظاهرو ,من املعلوم عند علامء األصول أن الظاهر مقدم عىل املؤول و     

 وهو مـردود احتج به البعض من جوازه للزوج  واملؤول هو ما,النامصة واملتنمصة
 .ًبحديثي ابن مسعود وعائشة اللذين  ذكرنامها آنفا

ُقـود, فقـالوا هـذه هـي التـي متنـع ًفجعلوا النهي خاصا باملتوىف عنهـا زوجهـا أو املف     
 .من النمص

ه ال دليل عىل هذا التخصيص, واحلديث عام, وال خيفى أن قوله : ويرد عليهم      بأ
يفيد العموم, وإخراج صنف من النسـاء " النامصة واملتنمصة"صىل اهللا عليه وسلم

 .من هذا العموم حيتاج إىل دليل
bĆÈiaŠZ@

ـه ال       ولـو أراد النبـي صـىل اهللا ,تـأخري البيـان عـن وقـت احلاجـةجيـوز  من املعلـوم أ
َوما كان ( قال تعاىل ,عليه وسلم باللعن من تفعله للتدليس أو لفتنة الرجال لبني لنا َ َ َ

ِربك نسيا  َ َ ُّ   .٦٤: مريم ) َ
 

                                                 

 .صحيح تقدم خترجيه(١) 
 . )٢١٢٥( ومسلم  ) ٤٨٨٦( البخاري (٢) 

 



 ٩

@bĆßb‚Z@

 فـإذا جـاء احلكـم يف آيـة مـن ,ة عـىل أن االجتهـاد مقابـل نـص باطـلقد أمجعت األمـ     
ب اهللا أو حـــديث صـــحيح ثاـبــت عـــن رســـول اهللا صـــىل اهللا علـيــه وســـلم رصـيــح كـتــا

حـد عـىل قـول رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه أم قـول َّقـدٌي احلكم فال جيـوز أن الداللة عىل
 .وسلم وإن كان من أكبار العلامء
bàèäÇ@a@ïšŠ@‘bjÇ@åia@ÞbÓZ ) أقول : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السامء :

 .)١()قال أبو بكر وعمر ? : , وتقولون صىل اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا
: قال النبي صىل اهللا عليه وسلم, ويقول: أراهم سيهلكون أقول: ( ويف رواية أمحد

 .)٢( )هنى أبو بكر وعمر 
عىل من قدم قول أيب بكر وعمر ريض اهللا عنهام  اس ريض اهللا عنهفقد دعا ابن عب    

 بكــر  فكيــف بمــن يتبــع مــن هــم دون أيب,هللا عليــه وســلمعــىل قــول رســول اهللا صــىل ا
  رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ?ُوعمر يف العلم والفضل ويقدم قوله عىل قول

òÐîäy@ìic@âbß⁄a@ÞbÓZ رد املحـتـار الـبـن عاـبـدين −إذا صــح احلــديث فهــو مــذهبي 
)١/٦٧.( 

                                                 

, والســــــيوطي يف مفتــــــاح اجلنــــــة )١٧١٨(الطــــــرباين يف األوســــــط , و)٢٣٧٨ (انظــــــر جــــــامع بيــــــان العلــــــم(١) 
 ).٢٢٤:ص(

, )٣٨٠,٣٧٩(, ويف الفقـيـــه واملتفقــــه )٥/٩١( الـتـــاريخ , واخلطـيـــب يف)١/٣٧٧(رواه أمحــــد يف املســــند (٢) 
, وابـــن خزيمـــة يف حجـــة )١٠/٣٣١(, والضـــياء يف املختـــارة )٢٣٧٨(وابـــن عبـــد الـــرب يف جـــامع بيـــان العلـــم 

رواه الطـرباين ): ٣/٢٣٤(, وقـال اهليثمـي يف املجمـع )٨/١٧(, والطـرباين يف األوسـط )٣٥٣: ص(الوداع 
 .يف األوسط وإسناده حسن



 ١٠

ÞbÓ@ic@@@ì@icë@òÐîäy@@ì@@@@@@¶bÈm@a@bàè¼Š@ÑìíZ يأخـذ بقولنـا مـا مل  أن  ألحـد ال حيـل
ــــــن أخــــــذناه  يب العــــــز احلنفــــــيبــــــن أ ال التنبيــــــه عــــــىل مشــــــكالت اهلدايــــــة−يعلــــــم مــــــن أ

)٢/٥٤١.( 
@@ÙÛbß@âbß⁄a@ÞbÓZ» ـي فكلـام وافـق الكتـ ا برش, أخطئ وأصيب فانظروا يف رأ َإنام أ ْ َِّ ِْ ََّ َ َ ُ ََ ُ ََ َُ ِ ْ ُ ُ ََ ُ ُِ ِ ْ ٌ َ َ َ َاب ِ

ِوالســـنة فخـــذوا بـــه ِ ُ َ َُ َّ ُّ َ وكلـــام مل يو,َ ُ َْ َ َ َّ فـــق الكتـــاب والســـنة ُ َا َّ ُّ َ َ َ ِ ِْ ُ فـــاتركوهِ ُ ُ ْ جـــامع بيـــان العلـــم  −»َ
 ).١/٧٧٥( البن عبد الرب وفضله

@@@@@a@é¼Š@ïÈÏb“Ûa@âbß⁄a@ÞbÓZ@ أمجع العلامء أن من استبانت له سـنة رسـول اهللا صـىل
إعــــالم املــــوقعني البــــن القــــيم  −ســــلم مل يكــــن لــــه أن يــــدعها لقــــول أحــــداهللا عليهــــا و

)٢/٢٠١(.@
@@ÞbÓë@a@é¼ŠZ إال وتذهب عليه سنة لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسـلمما من أحد  

لت مـن أصـل فيـه عـن رسـول اهللا صـىل اهللا َّوتعزب عنه فمهام  قلت من قـول أو أصـ
وهــو   صــىل اهللا عليــه وســلم خــالف مــا قلــت فــالقول مــا قــال رســول اهللاعليــه وســلم

 ).٥١/٣٨٩(  البن عساكر تاريخ دمشق−قويل
@@Ć›íc@ÞbÓë@@é¼Š@b@a@@Z إذا وجـدتم يف كتـايب خـالف سـنة رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه

 مناقـب الشـافعي − صىل اهللا عليه وسـلم ودعـوا قـويلوسلم فقولوا بسنة رسول اهللا
 .)١/٦٣(نووي لل املجموع ,)١/٤٧٢(للبيهقي 

@@@é¼Š@bĆ›íc@ÞbÓë@a@@Zممـا  خـالف قـويلعـن النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم ُكـل مـا قلـت 
 مناقــــب الشــــافعي −ِّ أوىل وال تقـلـــدوين فحــــديث النـبـــي صــــىل اهللا علـيـــه وســــلميصــــح

 وحليــــة ,)٦٩: ص( ومناقبــــه البــــن أيب حــــاتم  آداب الشــــافعي,)١/٤٧٢(للبيهقــــي 
 .)١٠٧ – ١٠٦/ ٩ (ألصبهاينل األولياء
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ë@@@@@ÞbÔÏ@òÛdß@åÇ@ïÈÏb“Ûa@ÝuŠ@ÞdZ ـه قـال  روي عـن النبـي, صـىل اهللا عليـه وسـلم, أ
ّيــا أبــا عبــد اهللا, أتقــول هبــذا? فارتعــد الشــافعي واصــفر :  لــه الســائلفقــال. كــذا وكــذا َ
ُلونه وقال ْ ّأي أرض تقلنـي? وأي سـامء تظلنـي? إذا رويـت عـن رسـو. وحيـك: َ ّ هللا  الّ

أس والعينـــني, عـــىل الـــرأس نعـــم عـــىل الـــر.  فلـــم أقـــل بـــهاًصـــىل اهللا عليـــه وســـلم, شـــيئ
/ ٩ (ألصــــبهاينل األولـيـــاء  حلـيـــة,)١/٤٧٥(مناقــــب الشــــافعي للبيهقــــي  −والعيـنـــني

١٠٦(. 
ë@@ÞbÓ@a@é¼Š@bĆ›ícZ » اشهدوا أين إذا صح عندي احلديث عن رسول اهللا صىل اهللا

/ ٩  (ألصـــبهاينل حليـــة األوليـــاء −»ســـلم فلـــم آخـــذ بـــه فـــإن عقـــيل قـــد ذهـــبعليـــه و
١٠٦(. 
ë@ÞbÓa@é¼Š@bĆ›ícZ » ,إذا صــح احلــديث عــن رســول اهللا صــىل اهللا عليــه وســلم

ــا راجــع عــن قــويل, وقائــل بــذلكًالفقلــت قــو / ٩ (ألصــبهاينل  حليــة األوليــاء−», فأ
١٠٧.( 
ë@@ÞbÓ@@a@é¼Š@bĆ›ícZ  ,إذا وجـدتم لرسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم سـنة فاتبعوهـا

 ).١٠٧/ ٩( ألصبهاينل  حلية األولياء−»وال تلتفتوا إىل قول أحد
‡¼c@âbß⁄a@ÞbÓZوعن  النبي صىل اهللا عليه وسلم أن يتبع الرجل ما جاء عن التباع ا

 ).٢/١٣٩( إعالم املوقعني البن القيم −أصحابه, ثم هو من بعد يف التابعني خمري
@@@@@a@é¼Š@bĆ›íc@ÞbÓëZ ا وال الثـوري وال األوزاعـي, وخـذ ًال تقلـدين وال تقلـد مالكـ

 ).٢/١٣٩( إعالم املوقعني البن القيم −من حيث أخذوا
 
 



 ١٢

@åß@‡íß@òÛd¾a@À@õbàÜÈÛa@ÞaìÓcZ@
@Šbna@†Š@À@åí‡ibÇ@åia@ÞbÓIVOVYPH@

ويف تبيني املحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إال إذا نبت للمرأة حلية أو شوارب 
 .فال حترم إزالته بل تستحب

@Ì¾a@À@ïÜjä¨a@òßa‡Ó@åia@ÞbÓIQ@OXY@Z@H@@

ه لعن: سلموروى عن النبي صىل اهللا عليه و      ة  والنامص, الواصلة واملستوصلةأ
 ألن النبي صىل اهللا عليه ; فهذه اخلصال حمرمة,واملتنمصة والوارشة واملستورشة

 . وال جيوز لعن فاعل املباح,علهاوسلم لعن فا
@“×@À@ïÜjä¨a@ïmìèjÛa@íŠ†g@åia@ÞbÓ@b@ÊbäÓ⁄a@´ß@åÇ@ÊbäÔÛa@ÒIQ@O@XQ@Z@H@@

واللعنة عىل الشئ تدل : إىل أن قال... الوجه وحيرم النمص وهو نتف الشعر من      
 .جتوز لعنته  ألن فاعل املباح ال,عىل حتريمه

@aŒ@‹’@À@ïİîÔä“Ûa@ÞbÓ@@ÉäÔn¾a@†IU@O@SVVH@Z@

الشــعر اـلـذي ينـبـت عــىل العظــم فــوق :  وهــو يف األصــل ,مثـنـى حاجــب: احلاجـبـان     
نتـف شـعر : لـنمص وهـو ولـذلك جـاء يف ا,و انفصـالأ, سواء اتصل احلاجبان العني 

....  وأكثر ما يقع يف النساء,الوجه الذي لعن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فاعله
 .وساق احلديث كام تقدم

@@@@@@ÞbÓ@áqZألن رس  حتـى ولـو اتصـل احلاجبـان, فال جيوز االعتداء عىل هـذا الشـعر ,
 احلاجــب عــدم الرضــا بخلقــة اهللا عــز وجــل فــإذا خلــق اهللا: ورود اللعــن هــواملنــع و

 ولــذلك ورد ,ًمتصــال وجــاءت هــي تفصــله فقــد غــريت اخللقــة ومل تــرض بقســمة اهللا
فعـل  ولكـن ملـا اتصـل أمـر هـذا ال, قد تكـون أخـفً ألن هناك أفعاال,اللعن عىل هذا 

 ولــذلك جــاء يف , واالعتــداء عليهــا ة اهللا عــز وجــلبالعقيــدة وهــو عــدم الرضــا بخلقــ
فرجــع األمــر إىل االعتقــاد فمــن نمصــت شــعر  ,)املغــريات خلــق اهللا( آخــر احلــديث 



 ١٣

ً ســواء ـفـيام كــان ـبـني احلــاجبني لكــي تفصــل احلــاجبني أو ترقيقــا للحاجــب –حاجبيهــا  ً
 ..... ًبعد أن كان عريضا ونحو ذلك فيشملها 

@@@áÜ¾@éy‹’@À@ðëìäÛa@ÞbÓ@IQT@O@QPV@ZH@@

التـي تطلـب فعـل :  واملتنمصـة,فهي التـي تزيـل الشـعر مـن الوجـه) النامصة(وأما      
 بـل , فال حتـرم إزالتهـا , إال إذا نبتت للمرأة حلية أو شارب,وهذا الفعل حرام. ذلك

 .يستحب عندنا
 @@@@@@a@é¼Š@ðİÛa@ÞbÓëZري يشء مـن خلقتهـا التـي خلقهـا اهللا يـ ال جيـوز  للمـرأة تغ

  كمن تكون مقرونة, ال للزوج وال لغريه,عليها بزيادة أو نقص التامس احلسن
  .)١(جبني فتزيل ما بينهاماحلا

@áÜß@éy‹’@À@ðëìäÛa@ÞbÓëIWOSVQ@Z@H@

 وأن النهي إنام ,ومذهبنا ما قدمناه من استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة     
 .يف احلواجب وما يف أطراف الوجه

@@ðŠbjÛa@|nÏ@À@‹vy@åia@ÞbÓ@IQPOSWWZ@H@

حاديـــث حجـــة ملـــن قـــال حيـــرم  ويف هـــذه األ,يف معـــرض رشحـــه ألحاديـــث البـــاب     
 وهـي حجـة عـىل مـن , عىل الفاعل واملفعول بـه,الوصل يف الشعر والوشم والنمص

 بـل , ألن داللـة اللعـن عـىل التحـريم مـن أقـوى الـدالالت,محل النهي فيه عىل التنزيه
 .عند بعضهم أهنا من عالمات الكبرية

@À@a@é¼Š@bĆ›íc@ÞbÓë@@@IQP@OSXPHZ@

 , إنام ورد الوعيد الشديد يف هذه األشياء ملا فيها من الغش واخلداع:قال اخلطايب     
واع الغش  وملا فيها ,ولو رخص يف يشء منها لكان وسيلة إىل استجازة غريها من أ

                                                 

 .كتاب اللباس) ٣٩٠ /١٠(انظر فتح الباري (١) 
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بن مسـعود بقولـه املغـريات خلـق اهللا امن تغيري اخللقة وإىل ذلك اإلشارة يف حديث 
 .واهللا أعلم

@Üa@À@ây@åi@‡à«@ìic@ÞbÓ@óIQOTSR@H@òÛdßIRWPZ@H@

 . حيل للمرأة نتف الشعر من وجههاوال     
@˜àäÛa@áØy@À@‹—ÈÛa@õbàÜÇ@‹ib×c@ôëbnÏ@Z@

@@@@@@@@@@@a@é¼Š@Œbi@åia@òßýÈÛa@Ý÷Z وهـل جيـوز للمـرأة أن تزيـل شـعر ,هـو الـنمص ما 
ً وإذا كــــان الشــــعر مالحظــــا عــــىل املــــرأة ,اللحـيـــة والشــــارب وشــــعر الســــاقني والـيـــدين

 سبب نفرة الزوج فام حكمه?وي
 : وبعد, والسالم عىل رسوله وآله وصحبهاحلمد هللا والصالة: اجلواب     

جيوز ألن الرسول صىل اهللا عليه وسلم   وهو ال,األخذ من شعر احلاجبني: النمص
قـد ينبـت هلـا مـن حليـة أو شـارب   وجيـوز للمـرأة أن تزيـل مـا,لعن النامصة واملتنمصة

 اللجـنــــة الدائمـــــة للبحـــــوث العلمـيــــة –أو ـيــــدهيا وـبــــاهللا التوفـيــــق أو شـــــعر يف ســـــاقيها 
) ١٣٤٣٧(,)٦٠٩٣ (,)٤٩٦٢(وانظر فتوى رقم ) ١٠٨٩٦( فتوى رقم ,واإلفتاء 

 .)٢١٢−٥/٢٠٩(املجلد اخلامس 
@@@lŠ‡Ûa@óÜÇ@Šìã@ôëbnÏ@À@μàîrÇ@åia@ÞbÓIYOR@Z@H@

 :رمحه اهللا خلق اهللا فأجاب رييف معرض رده عىل فتوى تتعلق بحكم تغي     
 نوع يراد به التجميـل ونـوع يـراد بـه إزالـة ,تغيري خلق اهللا سبحانه وتعاىل عىل نوعني

 ,وظـاهر النصـوص...  والـورش , فأما ما يراد به التجميل كـالنمص والوشـم,السيئ
 ألن النبـــي صـــىل اهللا عليـــه وســـلم لعـــن ,ـبــل رصحيهـــا أن ذلـــك حمـــرم ـبــل مـــن الكبـــائر 

 .فاعله 
  



 ١٥

@ÞbÓë@bĆ›íc@À@Énà¾a@‹“ÛaIQROTPRMTPSZ@H@

كــذلك ـلـه أن جيربهــا عــىل أخــذ مــا تعاـفـه : أي ) وأخــذ مــا تعاـفـه اـلـنفس مــن شــعر (      
 بعض النساء ينبت هلـن , وهذا قد حيصل,النفس من شعر مثل ما لو نبت هلا شارب

ضـا,شارب  فلـو حصـل هـذا األمـر فلـه أن جيربهـا عـىل أن ,ً وبعضهن شارب وحلية أ
أعفـــوا اللحـــى وأحفـــوا ( قـــال النـبــي علـيــه الصـــالة والســـالم : ا قاـلــت ـلــه فـــإذ,تأخـــذه 

 وهلـذا جـاز ,ا فـيهنً أمـا النسـاء فيعتـرب هـذا عيبـ,هذا خـاص بالرجـال: فقل) الشارب 
إزالة الشـعور هلـا ثـالث : إىل أن قال...  و إذا طلب الزوج ذلك وجب إزالته ,إزالته

 .... ومسكوت عنه , ومنهي عنه ,مأمور به : حاالت
اللحية بالنسبة للرجال والنمص بالنسبة للرجال والنساء : واملنهي عنه: إىل أن قال

 . سواء احلاجبان أو غريمها ,والنمص نتف شعر الوجه
@åíu@åia@ôëbnÏ@À@õbuëIRP@O@QT@Z@H@

  ماحكم نتف شعر الوجه بدون احلواجب ?,عندما سئل      
 أو , أو إزالتــه مــن الــذقن أو العنفقــة,رأةال بــأس بنتــف شــعر الوجــه للمــ: اجلــواب     

 للنهـي عـن , وال اإلزالـة لشـعرمها,جيـوز النتـف  فـال, أو اجلبني أما احلاجبان,اخلدين
 ., وهو نتف شعر احلاجبني أو ختفيفهالنمص
@@@ @bèîÜÇ@†‹Ûaë@pbèj’Z@
@@@@¶ëþa@òèj“Ûa@Z@

ن, وقـص أضـفار, ًلـيس كـل تغيـري منهيـا عنـه, فخصـال الفطـرة مـن ختـا : البعضقال
 .وغري ذلك جائز

ثبتت مرشوعيتها بأدلة خاصة أخرجتها عن كوهنـا   بأن خصال الفطرة:ويرد عليهم
 عله واملفعول هبا, فال اًتغيري خللق اهللا, والنمص ورد فيه النهي رصحيا, واللعن لف



 ١٦

 .حيتمل التأويل
@@@@@òîãbrÛa@òèj“Ûa@Z@

ئلت عــن املــرأة ختفــي جبينهــا ُحــني ســ ابقــول عائشــة ريض اهللا عنهــ ج اـلـبعض احــت     
ِأميطي عنك األذى ما استطعت«: لزوجها فقالت ِ ِ ِْ َ ََ ْ َ َ ْ ْ َ َ«)١( 
ــه يعــارض مــا جــاء يف : ويــرد علــيهم بــأن هــذا األثــر ضــعيف, ويكفــي لبيــان ضــعفه أ

 .الصحيحني البخاري ومسلم من حديث عائشة ريض اهللا عنها
@@@@@@@@@Ûa@åß@‹È“Ûa@òÛaŒg@óÜÇ@˜àäÛa@áa@ÕÜİí@Ýç@@@@@@@ëc@òÛaŒhi@˜n²@éãc@âc@éuì

_μjub¨a@‹È’@Ñnã@
μÛìÓ@óÜÇ@˜àäÛa@óäÈß@À@õbèÔÐÛa@ÑÜn‚a@@@@Z@

@@@@@bàç‡ycZ@@ص هـــو إزالـــة شـــعر الوجـــه وإليـــه ذهـــب احلنفيـــة يف قـــولماملـــراد بـــالن 

 ابـن  ووافقهم احلافظ وابن حزم احلنابلةبعض و والشافعية يف قول واملالكية يف قول
@.والنووي حجر
@@@@@bÓ¨a@ÞïØÐ—@@ïÐä¨a@Šbnƒ¾a@Š‡Ûa@À@IVOSWSZH@

 .النامصة التي تنتف الشعر من الوجه واملتنمصة التي يفعل هبا ذلك     
@@@@@ÞbÓ@ðu@åia@ïØÛb¾a@@òîèÔÐÛa@μãaìÔÛa@ÀI™ZRYSZH  
@ال حيل للمرأة التلبيس بتغيري خلق اهللا تعاىل ومنه أن تصل شعرها القصري بشعر     

                                                 

ه احلـافظ يف )٤٥١(, وابن اجلعد يف مسنده )١٨٥−٨/١٨٤" (املصنف" عبد الرزاق يف أخرجه (١)  , وعزا
حيــل جمهولــة ومل ) ١٠/٣٩٠" (الفــتح" فــع بــن رشا للطــربي, وفيــه امــرأة أيب إســحاق الســبيعي العاليــة بنــت أ

, والبيهقـي يف )١٩/٢٥(, وابن عبد الرب يف االستذكار )٣/٥٢(السنن تثبت عدالتها كام قال الدارقطني يف 
, ويف طريـق عبـد الـرزاق امـرأة أيب السـفر وهـي )٩/٤٩(, وابن حزم يف املحـىل )٢/٢٦٥" (السنن الكربى"

, وضعفه األلباين يف غاية املرام )١٩/٢٥(جمهولة ال تعرف بحمل العلم كام قال ابن عبد الرب يف االستذكار 
 ).٩٦:ص(

 



 ١٧

 والتنمص ... وجهها وبدهنا وأن تنرش أسناهنا وأن تتنمصَمِشَل وأن تآخر طوي     
 .نتف الشعر من وجهها

@@@@@@ïÈÏb“Ûa@Ýà§a@æbàîÜ@ÞbÓÝà§a@òî’by@À@IQOTQXZH@

 .والتنميص وهو األخذ من شعر الوجه واحلاجب     
@@@@@@ïmìèjÛa@ÞbÓ@ïÜjä¨a@ÊbäÔÛa@Òb“×@ÀIQOXQZH@

 .لشعر من الوجهوحيرم نمص وهو نتف ا     
@@@@@@ây@åia@ÞbÓ@ð‹çbÄÛa@óÜa@ÀIROSYXZH@

 .والنمص هو نتف الشعر من الوجه     
@@@@@@ðŠbjÛa@|nÏ@À@‹vy@åia@ÞbÓIQPOSWWZH@

 ويقال إن ,ا لذلكًوالنامص إزالة شعر الوجه باملنقاش ويسمى املنقاش منامص     
 قال أبو داود يف السنن ,سويتهامالنامص خيتص بإزالة شعر احلاجبني لرتفيعهام أو ت

 .النامصة التي تنقش احلاجب حتى ترقه
@@@@@@áÜß@‹’@À@ðëìäÛa@ÞbÓIQTOQPVZH@

وأمــا النامصــة بالصــاد املهملــة فهــي الـتـي تزـيـل الشــعر مــن الوجــه واملتنمصــة الـتـي      
 .تطلب فعل ذلك هبا

@@@@@ïãbrÛaZ املالكيـة يف و يف قـول النمص هو إزالـة شـعر احلاجـب وإليـه ذهـب احلنفيـة
@.الشافعية يف قول وقول
@@@@@À@ïÐä¨a@âbàa@åi@ÞbàØÛa@ÞbÓ@‹í‡ÔÛa@|nÏ@IVOTRVZH@

ِوالنامصة هي التي       َِّ َ ِ ُ َ ُتنقش احلاجب لرتقهََّ ََّ ُِ ُ ِ ِ َ ْ ُ ْ َ. 
@@@@@ðaë‹ÐäÛa@ÞbÓ@@ïØÛb¾a@ïãaë‡Ûa@é×aìÐÛa@ÀIROSQTZH@

 .ًاا حسنًري دقيقوالتنميص هو نتف شعر احلاجب حتى يص     
@@@@@@ïÈÏb“Ûa@ðëìäÛa@ÞbÓ@Êìàa@ÀISOQTQZH@

 .ًاوالنامصة التي تأخذ من شعر احلاجب وترققه ليصري حسن     



 ١٨

@@@@@@éää@À@†ëa†@ìic@ÞbÓITOWXZH@

 .املعمول هبا: التي تنقش احلاجب حتى ترقه, واملتنمصة: والنامصة     
 |îu‹më@kîÔÈm@

 أن الصــواب مــع مــن − واهللا تعــاىل أعلــم−ال واملــذاهب أرىبعــد ذكــر هــذه األقــو     
ذهب من أهل العلم إىل أن النمص هو األخذ من شعر احلاجبني; ألن قول من قال 
إن النمص إزالة شـعر الوجـه قـد يسـبب مشـكلة عنـد بعـض النسـوة الـاليت تنبـت هلـن 

ع يف التشــبه  نتفهــا أو إزالتهــا, فتقــ−ً عمــال هبــذا القــول −حلــى وشــوارب فــال تســتطيع 
احلنفية و  املالكية يف قول و الشافعية يف قولوهذا ما ذهب إليه  بالرجال املنهي عنه,

@.يف قول
@@@@@ïÐä¨a@åí‡ibÇ@åia@ÞbÓ@Šbna@†Š@À@VOUWWHZ@

 .وحلية املرأة ال يشء فيها; ألهنا نقص     
@@@@@@âþa@À@ïÈÏb“Ûa@ÞbÓIVOXYZH@

 .وهي يف املرأة عيبللحية من متام خلقة الرجل ا     
@@@@@@ðëìäÛa@ÞbÓ@ïÈÏb“Ûa@Êìàa@ÀIQORYPZH@

أما املرأة إذا نبتت هلا حلية فيستحب حلقها رصح به القايض حسني وغـريه وكـذا      
 . هذا مذهبنا,الشارب والعنفقة هلا

@@@@@@òßa‡Ó@åia@ÞbÓ@ïÜjä¨a@Ì¾a@ÀIQOVXZH@

ليس به بـأس : ن احلف? فقالا عبد اهللا عسألت أب: وأما حف الوجه, فقال مهنا     
 .ـه.أ.للنساء

 والشقي اليقنع , فالسعيد يشفيه اليسري,ي هبذا القدر من أقوال أهل العلمونكتف     
 .بالكثري 

 


