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احلا ددد ب ال الع ددللصال الل د ة الش د م نب د امل ددني  ،ابياا ددل النيتس ددبص ال ياان ددل
حماددد نب د ولدده مجددحاه ا عددصال مددا اعدداعإح ان شددلو ا د د م الددددا .امددل اعددد..
فددلب تسدداحليه ععددلا ب د اإيشددلو ح ا شددا ا د هادددفال ا دز فادده نيد د ة د
الك د دا اااددل ال لمجددف ال دنياة للااعكإددل ابيث دددفال فنين د اإتس د م قإددل ح الك ا د
الك دا ملنيز هلل مل حيشا ملدمبإل مدا لادلز ةدندف فد د ااه ملدنيناه معانده عك افد
مع طااعكإل اإيشلياف.
فلل دنددف مددا ابم د ا ابتسلتسدداف ح اددلة الددنياة لمجدده اإإددل فددكماا ا اددف م د ز
الاحث (ا ملم عكعب ا دنف اه النياة) ح معنيفف ال اه الشني ز ما الان ز ما عبك
ال دنف.
أسباب اختيار الموضوع وهدفه:
لقد كلو الدافع اا ا كالاي هلذا ال

ز مل دبي:

 -1لاف النياة ا مل دعانإل نب معنيفف احلمح الشنيني فاال دكعب ا دنف اإإل
لمجه قد عن نت هذه ال دنف ح ال قت احلل ني اعشع يللقإل.
 -2االيفكلح اليت ععاشه النياة الشباف ح هذا ال قت ادى ا الكقباد ابنا لبانياة
الملفنية د و النظني لبحمح الشنيني.
ما اللع ال اليت ااإكين اثنل هذا الاحث ه ا ال قت لعدم الكفنيغ لما
احلاد ب امتات هذا الاحث اع و اب عشإابه تسلئبه اب او دنفع اه دالاك فاه.

أحكام تتعلق بزينة وجه المرأة

2

اإلجراءات:
 -1عنيعاد د المكد د الع ددلاح البع د ددف ح النياا ددع شد د عنيعا د د اب ددني ،ب ددل
المك .
 -2ذكددني اتسددح النياددع كددلم ننددد ا ده ب مددنيةال اذكددنيه كلددنيا ننددد عمددنياه
اذكني اتسح المكلل اللؤل اا اقح اللفحف.
 -3احلنيص نب ا ذ ابق ا النلاف ما مللداهل.
 -4االو معىن مل دشم ما كبال الللبحل ال اادة ح الاحث ح اهللمش .
 -5ا د ددد اع د د النيتس د ددلئ عنل لد ددت ن د ددا اع د د ا مد ددلم ةدن د ددف ال د دنياة ح الش د دنيدعف
اإتس ماف اليت اتسكفد منإل ح مال ث هذا الاحثال مت اإمللاة لاإدل ح احللملداف
قلئاف النيااع.

خطة البحث:
دشكا الاحث اعد هذه القدمف نب متإادال اااع مال ثال لمتفال فإلاز
فالمقدمة :فاإل ا اف ال

زال اتسالل ا كالاه اهدافهال اإانيا ا الكاعه ح هذا

الاحثال لف الاحث.

ثم التمهيد :عنل لت فاه ععنيد ال دنف ال اه ح البعف االمجل ح د د ال اه.
مجب الاحثال فاه اااع مال ث نب النح الكليل:

المبحث األول :تزيين وجه المرأة بالوشم
اللب اال  :ععنيد ال ملح اي انه
اللب الثلين :مح ال ملح
اللب الثللث :ةالف ال ملح

المبحث الثاني :تزيين وجه المرأة بالنمص
اللب اال  :ععنيد الناص
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اللب الثلين :ابدلف ال اادة ح الناص احلماف ما حتنيميه
اللب الثللث :مذاه الفقإل ح النياد اللناص احملنيم

المبحث الثالث :تزيين وجه المرأة بالتقشير
اللب اب  :الكقشري لبعه امجل ل
اللب الثلين :احلمح الشنيني لكقشري ال اه

المبحث الرابع تزيين وجه المرأة بالمساحيق واألصباغ (المكياج)
مح ع دص اه النياة اللشل ا ابمجالغ (المالج)

ثم الخاتمة :فاإل اهح النكلئج الك مجال اليت ع مجبت لاإل .

ثم الفهارس :عشكا نب

فإنيز اآلدل
فإنيز اب لددث
فإنيز ال نل
اعد هذا ااإد الق اتسأ الك فا الشداد فنو ا شدنت فادا ابال و اتسدأ ا
ا لأ فاا يفشي الشاللو.
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التمهيد

الزينة في اللغة
هي اتسح المع ك مل دك دا اه عدد نبد شدا الشدي حتشدانه مدا لداة ا بادف
ا هادددف فددلل دا يقددا الشددص .1م ددع مجددن مددا العددنيل دقد آل ددني :اإددي ةدددا ال
اإددك ملددص -اَااد اَيدده مجددااو ال ادده اَو اآل ددني قااحددف 2 -دقددل ع دنددت االا
اةدايت ذا شنإل نمشاإل.3

الزينة في االصطالح

ال خينيج معىن ال دندف االمجدل ي ندا العدىن البعد ي فعنيفإدل الفقإدل اأيده مدل دكد دا اده
اإيشلو ما مبا ز ا ريه ما ابملال الال ف كللعدلدو الديت ي ددنيد دي ندا الكد دا
هبل اا اهني حن هل لاة ما امج اخلبقف.4

 1ايظددنيال لشددلو العددنيلال حماددد اددا ممددنيم اددا منظد ا ابفنيدقددي اللددنييال داا مجددلداال اددري ال 1:ال ()201/13؛ مع ددح مقددلداة البعددفال ااد
احلشددص ا ددد اددا فددلاز اددا ةكنيدددلال  :ناددد الش د م حماددد هددلا وال داا الفمددنيال اددري ال 1191 :مال ()41/3؛اللددالح النددري ح نيد د
الشنيح الماريال ا د اا حماد اا نبي القنيي الفا ميال المكاف العبااف ال اري ال ()261/1
 2علج العني ز ما ا اهني القلم زال حماد اا حماد اا ناد النيةاق احلشاينال داا اهلدادفال ()163/25
 3ايظنيال مع ح مقلداة البعفال ااا فلازال ()41/3؛ اللالح النري ح نيد الشنيح الماريال الفا ميال ()261/1
 4ايظدني ال ال تسد نف الفقإادف الم دكادفال ةااة اب قدل ،الشدد و اإتسد مافال ذا الش تسد ال الم ددتال 2:ال 1111مال ()264/11؛ فدكو
القددنيال حمادد ادا نبدي ادا حمادد الشد كلين ال داا اادا كثدريال داا المبدح اللاد ال دمشد ال ادري ال )212/2( 1:؛ ا د ا الاادلو ح دحدلح
ا لقنيوو اللقنيووال حماد ابمص اا حماد اا الخكلا اامين الشنقاليال داا الفمنيال اري ال  1415هد 1115 -مال ()219/29
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مفهوم الوجه وحدوده

الوجه في اللغة

ال ا اااح اهلل  :امج ا د دد نب مقلابف لشي  .ال اه مشكقاِ لم ملدي
ادحل نرب نا ال َ ْاهم الل َحاَّل امبل نرب (اِلل َ ْا ِه) نا الذا .
م
قا ا شا الق م ( َ ْاإل) معنله ا شنإح لال بو شا الظدلهني ددد نبد شدا
ت) الشي اعبكه نب اإف ا دة ( َ َّا ْإكمهم ) ا القابف (فَدكَد َ َّاهَ)
الالطاال ( َ َّا ْإ م
لاإل (ال ِ ْا َإفم) امشني ال ا قا مث ال اه قا ك مملو اتسكقابكه.1

الوجه في االصطالح

ا مددل داددد لبنددلننيدا مددا الادددوال فادده العانددلو ابي د الفددح .قا د  :ددي ادده بيدده
املني ،مل ح نلهني الادو اتسكعا ح مشكقا ك ملئ ىف املنيفه مادئه.2

حدود الوجه

ددد ال ادده طد ال مددا منلاددت ملددعني الدنياز العكددلد ا منكإد الددذقا نني ددل مددا ابذو
3

ا ابذو .

 1ايظددنيال مقددلداة البعددفال ااددا فددلازال ()11/6؛ القددلم ز احملدداه ال نددد اددا حماددد اددا دعق د ل الفري ةواددلديال  :حماددد يعدداح العنيقش تسددي
ملؤتسشف النيتسللفال  1:ال ()1620/1؛ لشلو العنيلال ااا منظ اال ()555/13؛ اللالح النريال الفا مي()641/2
 2ايظدنيال ا مددلم ةدنددف ادده الدنياةال يقددل ناددلد ناددد اب ددددك مج د 30؛ مفددنيدا نيدد القددنيووال ااد القلتسددح االمجددفإل ال  :مجددف او نددديلو
الدا دي ال داا القبحال الداا الشلماف  -دمش اري ال 1:ال 1412هد ()513/1
 3ا يظنيال اخل مجف الفقإاف نب مذه الشلدة الللمافال حماد العنيىب القدني ىال داا المكد العباادفال()5/1؛ بادف العبادل ح معنيفدف مدذاه
الفقإل ال تسا الددا ايب امني الشلملي القفل ال  :حتقا د  .دلتسص ا د انياهاح داادكفال ملؤتسشف النيتسدللف -داا اباقدحال ادري -نادلو
1110م ()111/1؛ حتفف الفقإل ال ن الددا الشانيقنديال داا المك العبااف -اري 1405هد()1/1
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المبحث األول تزيين وجه المرأة بالوشم
وفيه ثالثة مطاليب:

المطلب االول :تعريف الوشم وأنواعه

المطلب الثاني :ح ـ ـك ـ ـ ـم الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوش ـ ـ ـ ـ ـم
المطلب الثالث :إزال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوش ـ ـ ـم
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المطلب االول :تعريف الوشم وأنواعه

الوشم في اللغة:

َ د ْدنيمة اال اْد د َدنيةِ ح الاَ د َدد ِو َذ نا النج ددابَ مج 1نبا دده اعش ددح :فد د و اعد د ح اب ددده ال مل ددح
اتسك ملح :طب ال ملح ف يدل تسدأله او دشداه ال َ ْملدح :الشدي عدنياه مدا النادل ح
اَ مل دناتال اَ مشت ابَا ذا ااَدت فاإل ملادل ما النادل ال اَ مشدت الشدال م
2

ادا منإل اَدْنيقال ملح العلا ادا اقف .

الوشم في االصطالح:

او دعددنية العحد اددنانية ددل دشددا الدددم ال حيشددي م ددع العددنية امحد ا الند اة ا
الداد فاخحني ا د اق.3

حَّني القلم ز احملاهال الفري ة والديال ()266/1
َّح ِح دمعل ََلم اه ال َ ْمل مح لاَ ْخ َ
 1النجابَْن مج امشني ا َّله  :مد ل مو الش ْ
 2ايظنيال القلم ز احملاهال الفري ة والديال ()1506/1؛ الع ح ال تساهال انياهاح مللف د ا د ال دل د لمد ناد القلدا د حماد الن لاال  :ناع
البعف العنياافال داا الدن ةال ( )1035/2؛ اللالح النري ح نيد الشنيح الماريال الفا ميال ()611/2
 3ايظددنيال حتفددف اب د ذي اشددنيح اددلمع الرتمددذيال حماددد ناددد الددني ا اددا ناددد الددني اح الاددلاكف اي اا د الع د ال داا المكد العبااددف – اددري ال ()361/5؛
ا ملم انيا ف الك اا ح الفقه اإتس ميال د .حماد نثالو ملاريال ()11/1

أحكام تتعلق بزينة وجه المرأة

8

أنـواع الوشـم

للوشم ثالثة أنواع:

 -1ال مل ددح الل ددنال هد د م ددل لنيد دده ابطا ددل لعد د ج عشد د ه ط ددلا كنةال ددف الكشد د هل
اخلبقاف.
 -2ال ملددح النلملددئ نددا احل د ادث اإمجددلال ااددني حال مددا ددري قلددد كللنددلعج مددا
ا كم ددلك ااش ددح الإتس ددفبت ه ددذا ال مل ددح دمشد د ااش ددح ( لمج دده ال ا دده) منظ ددني
مش هل اشا نإ ا اقعه مب يف ح مملو اإمجلاف.
 -3ال ملح ال كالاي الذي د ع اقلد لب دنف ا نإلا الق ه حن ذلك. 1
دق د حماددد نثاددلو ملدداري دكفددنا النددلز ح اتسددكعالهلح لب ملددح ال فاعحددإح دددنقش
نب اشاه مجد اة اد او  :كأتسدد ا نلدف ا ال دعحدإح ددنقش نبد ددده قبادل ا
اتسح احملا ل ال اع النشدل علداعا الشدفله مجداعل دائادل الخلحدنية اد ععددى ذلدك
ا او امجاو ال ملح ح هذا العلني تسابف الك دص اع ااشد .2

اانياح الك اابيال فإد ناداب احلنييبال ()44/2؛ ا ملم ال دنف ح اه النياةال يقل نالد ناد اب ددكال (مجد)34
 1ايظنيال َ
 2ا ملم انيا ف الك اا ح الفقه اإتس ميال د .حماد نثالو ملاريال ()11/1
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المطلب الثاني :حكم الوشم
دك ق نب

انيائه:

مح ال ملح نب تسا

 -8الوشم الجائز
ما ل فاه ال ملح يكا ف لدث :كل كملك اشح اإيشدلو البتسدفبت ال فدد
الش اد حتت اابدال ا يكا ف ايف لا قنابف فد الد لو الالا د حتت اابد .كذا
1

ذا دث ال ملح نا طنيد الع ج ومما يؤيد هذا االستثناء

 -1مددل ا ي ن دا ااددا ناددلز :لعنددت ال امجددبف الشك مجددبفال النلملددف الكنالددفال
2

ال امشف الشك مشف ما ري دا
 -2مل ا اه ااا مشع د -ا ي اب ننه -قل :
نباه تسبح-

عت اتس اب – مجب اب

نا النلملفال ال املنيةال ال امجبفال ال امشفال ال ما دا

3

4

اي او ما ا كلات ا ال ملح لعبه ا مدا اة ا تسا الة هلل و اقي له اثني
دشكفلد منه او مدا مجدنعت ال ملدح ندا دري قلدد لده ال اد عددا مدث فنشدأ ننده
ال ملح او ال عد

5

ح ال اني .

 1ايظنيال ا مدلم ةدندف اده الدنياةال يقدل نادلد نادد اب دددكال (مج د)45؛ ااَدنياح الك اابديال فإدد ادا نادداب احلدنييبال (مج د)44؛ ا مدلم انيا دف
الك اا ح الفقه اإتس ميال د .حماد نثالو ملاريال ()11/1
 2تسنا ايب دا دال ا ككلل الرتا ال الل مجبف الشعني)259/4(4190
 3مشند ا د )59/9(3145
 4ن و العا د ح ملنيح تسنا ايب دا دال حماد مشة احل العظاح والدي اا اللا ال داا المك العبااف  -اري ال 2ال ()259/4
 5فكو الالاي ملدنيح مجدحاو الاخدلايال ا دد ادا نبدي ادا دني العشدق ينال  :ا دد ادا نبدي ادا دني ااد الفحد العشدق ين الشدلفعيال
داا العنيفف  -اري ال 1391ال ()396/10
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ال دنف

وقد استدل العلماء على تحريم الوشم بالكتاب والسنة منها :

 -8وَألُ ِ
َّه ْم َوََل ُم َرنَّـ ُه ْم فَـلَيُبَـتِّ ُك َّن ذ ََا ََ ْاألَنْـ َع ِـام َوََل ُم َـرنَّـ ُه ْم فَـلَيُـغَيِّـ ُـر ََّ
َّه ْم َوَألَُمنِّـيَـنـ ُ
ضلَّنـ ُ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
َخ ْلـ َـق اللَّـ ِـه ومــن يـت ِ
َّخـ ِـذ َّ
سـ َـرانا ُّمبِين ـا"
ََ َ
الشـ ْـيطَا ََ َوليًّــا ِّمــن ُدوَ اللَّــه فَـ َقـ ْد َخسـ َـر ُخ ْ
]النساء[111

الدنياد اقد اب ععددلا] :فَـلَيُـغَيِّ ـ ُـر ََّ َخ ْلـ َـق اللَّـ ِـه[ دقلددد اددذلك ال ملددح بيدده ملددم مددا
اململ ععري خلب اب.1
 -2ن ددا اا ددا نا ددني ا ددي اب ننإا ددلال َّ
اتسد د َ اب  -مج ددب اب نبا دده تس ددبح –
او م
قل  :لَعا اب ال ِ
امجبَفَ الشكَد ِمجبَفَ ال ال ِامشفَ الشكَ ِمشفَ 2
َ َ مْ َ
مْ ْ
ََ
َ
 -3نا ناد اب اا مشع د -ا ي اب ننه -قل  :لعا اب ال امشل الكنالدل
الكفب ل لبحشا العريا ب اب 3
 -4اعد ناددني اددلمنياة عشددح فقددل ايشدددكح اددلب مددا ددع مددا النددن  -مجددب اب نبادده
تسددبح -ح ال ملددح قددل اا د هنيدددنية فقاددت فقبددت دددل امددري الددلؤمنص ايددل عددت قددل مددل
عت قبت عت النن  -مجب اب نباه تسبح -دق

ال عشاا ال عشك مشا"4

 1ايظنيال عفشري القنياو العظاحال اا الفدا لنا اا ناني اا كثري الدمشقيال  :تسلمي اا حماد تس مفال داا طااف لبنشني الك ةدعال 2:
1420هد  1111 -مال ()415/2؛ عاشري المنيمي الني ا ح عفشري ك م النلوال ناد الني ا اا يلمجني ادا الشدعديال  :نادد الدني ا ادا معد الب حيد
 2مجحاو الاخلايال ككلل الالز ال الل ال مج ح الشعني()165/9
 3مجحاو الاخلاي ال ككلل الكفشري ال الل :مل اعلكح النيتس فخذ ه ()149/6
 4مجحاو الاخلايال ككلل الالز الالل :الشك مشف ()166/9

أحكام تتعلق بزينة وجه المرأة

11

هذا دد نب او ال ملح حينيم نب الفلن الفع اهال او ععلطاه نيام بو داللف
البعا نب الكحنيمي ما اق ى الدالال ا نند اعحإح ايه ما ن مل المارية1

المطلب الثالث :إزالة الوشم

م ع ال ملح دلري جنشل بو الدم احناة فاه وله حالتاَ:
 -1و كلو فع ال ملح ال كالاه ا له امما ةالكه اللع ج اادت ةالكدهال و ي
ميما ال الانيح :فنو ل ،منده الكبد ا فد ا نحد ا منفعدف نحد ا دد ث
ملي فل ش ح نح نلهني ي جت ةالكه عمفي الك اف ح هذه احلللف.
 -2امل ذا فع اه اعري ا له كللمنيه اللن ف عب مه ةالكه2.
فلل ملح ه او دعنية العح انانية حن هل د ع فاه ملدة حبادث دمد و هلدل لد و داقد
اثنيه ددل ح ااب ددد ل دده ث ث ددف اي د از م ددل مل ددح ط ددن ا مل ددح ي ددلعج م ددا احل د ادث ه ددذا
الن نددلو اددلئ او الند ز الثللددث ال ملددح اال كاددلاي فددنذا كددلو ددعه الشددخص لبقلددد
ال دنف ال كالاه ا له فاحنيم جت ةالكه ال اذا عنيع نب ةالكه نيا.

 1ايظددنيال فددكو الاددلايال ااددا ددنيال ( )165/9؛ حتفددف اب د ذي اشددنيح اددلمع الرتمددذيال الاددلاكف ايال ()363/3؛ ن د و العا د د ملددنيح تسددنا ايب دا دال
العظاح والدي ال ( )256/4؛ لملاف الشندي نب النشلئيال حماد ادا نادد اهلدلدي الشدندي الددينال داا الفمدنيال ()145/1؛ فدكو الادلايال اادا دني
()392/10
 2ايظنيال حتفدف اب د ذي اشدنيح ادلمع الرتمدذيال الادلاكف ايال ()363/3ال ند و العاد د ملدنيح تسدنا ايب دا دال العظداح اادلديال ()256/4؛ فدكو الادلايال
ااا نيال ()392/10
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المبحث الثاني تزيين وجه المرأة بالنمص
ويحتوي على ثالثة مطالب:
اللب اال  :عع دنيد الندا دص
اللب الثلين :ابدلف ال اادة ح الناص احلماف ما حتنيميه
اللب الثللث :مذاه الفقإل ح النياد اللناص احملنيم

أحكام تتعلق بزينة وجه المرأة

13

المطلب االول :تعريف النمص
النمص في اللغة:

َّع ِني ِدقَّدكمهم ل عنياهم كللَّ َ ِ
الناص :يك
ص َّ
َ
حمنيكفِ :اقَّفم الش َ
َّا م
الش ْعني الن َ
ِ
لفم :النياة اليت ع دجا النشل اللنَ ْا ِ
لدفم:
ص اي عأ م مذه ننإل خبَْداه فَدكَدْنكَد مفدهال المكَدنَا َ
النلم َ
1
هي الد ددنَفم اه

تعريف النمص في االصطالح:

ص
ال خيددنيج اتسددكعال الفقإددل لبمباددف نددا معنلهددل البعد يال ال او اعحددإح قاددد الدن َّْا َ
َّلملدفم هدي الدديت عمدْن ِ
ارتقاد احل ااد  2فقدلل ا :الن ِ
لدفم هددي
ا
ن
د
ك
ا
ل
ا
دهال
ن
د
لك
د
ا
احلل
ص
ق
ْ
ج
َ
َ
َ م َ
َ
م
3
ِ
ِ
ِ
ل دفم الَّد ِديت
ا
ن
د
ك
ا
ل
ا
ده
د
ا
ل
ا
دا
د
م
ني
دع
د
الش
د
ك
عن
ديت
د
ل
ا
ف
د
ل
َّلم
ن
ال
:
د
ا
ق
الدديت ددم ْف َع د هبددل ذلددك
َّ
ْ
ْ
ج
م
َْ ْ َ ْ َ مََ َ
َ
ددم ْف َع م هبل ذلك.4

 1ايظددنيال اللددحلح ح البعددفال اا د هنييال ()233/2؛ القددلم ز احملدداهال الفري ةواددلديال ()119/1؛ احملدداه ح البعددفال للددل اددا ناددلد ()221/2؛
ككددلل العددصال ايب ناددد الددني ا اخلبا د اددا ا ددد الفنياهاددديال داا ممكاددف اهل د ال  :د.مإدددي الخ مددي د .ا دنياهاح الشددلمنيائيال ()131/9؛ لشددلو
العنيلال ااا منظ اال ()101/9
 2ال تس نف الفقإاف الم دكافال ةااة اب قل ،الشد و اإتس مافال ()10/14
 3ايظدنيال الاحدني النيائد ملدنيح كند الدددقلئ ال ةددا الدددا ااددا جنداح احلنفديال داا العنيفددف -ادري ال ()11/6؛ ملدنيح فددكو القدددنيال كادل الددددا حمادد ادا ناددد
ال ا د الشا اتسي ()426/6؛ احلل ي ح فقه الشلفعيال نبي اا حمادد ادا حمادد الاعددادي -الشدإري اللدل ادي-ال داا المكد العباادفال 1ال 1414ه د
 1114ال ()259/2 4ايظدنيال نيدد احلددددثال ااد الفددنيج نادددالني ا اددا نبدي اددا حماددد ادا اعفددنيال  :د.نادددالعلي امددص قبع ديال داا المكد العبااددف  -اددري ال 1:ال
1115ال ( )439/2؛ اد احملك ددلاال اا ددا نلا دددداال ()406/26؛ ال ددذ ريةال مل دإلل ال ددددا ا ددد ا ددا داد ددة الق دنياحال  :حما ددد دديال داا الع ددنيل-
ا ددري ال ) 314/13( 1114؛ الع ددين ح فق دده اإم ددلم ا ددد ا ددا نا د ال نا ددد اب ا ددا ا ددد ا ددا قدام ددف القدتس دديال داا الفم ددني – ا ددري ال 1ال 1405
()109/1

أحكام تتعلق بزينة وجه المرأة

14

المطل ــب الث ــاني األدل ــة ال ــواردة ف ــي ال ــنمص والحكم ــة م ــن

تحريمه

وقد استدل العلماء على تحريم النمص بالكتاب والسنة منها :

-8قــال اع تعــالى":وَأل ِ
َّه ْم َوََل ُمـ َـرنَّـ ُه ْم فَـلَيُبَ ـتِّ ُك َّن ذََا ََ ْاألَنْـ َعـ ِـام َوََل ُمـ َـرنَّـ ُه ْم
َّه ْم َوَأل َُمنِّـيَـ ـنـ ُ
ُض ـلَّنـ ُ
َ
فَـلَيـغَيِّ ــر ََّ َخ ْلـ َـق اللَّـ ِـه ومــن يـت ِ
الشـ ْـيطَا ََ ولِيًّــا ِمــن ُد ِ
َّخـ ِـذ َّ
وَ اللَّـ ِـه فَـ َقـ ْد َخ ِسـ َـر ُخ ْسـ َـرانا ُمبِينــا"
ْ
ََ ْ َ
َ
ُ ُ
]النشل [ 111 ,

قا د او الددناص دعددد ملددم مددا املددمل الكعاددري ح اخلبقددف فاددد
تساحليه ععلا :-فَدبَامدعَاجدمني َّو َ ْب َ البَّ ِه .1
-2نا ناد اب اا مشع د -ا ي اب ننده -قدل  :لعدا اب ال امشدل
الكفب ل لبحشا العريا ب اب 2

دداا ق د اب-
الكنالدل

3نا ااا نالز قل  :لعنت ال امجبف الشك مجبف ال النلملف الكنالف ال ال امشف
الشك مشف ما ري دا .3
هددذا دددد نب د او الددناص حمددنيم نبد الفلن د الفع د ادده ال او ععلطادده دنيام بو
داللددف البعددا نب د الكحددنيمي مددا اق د ى الدددالال ا د ننددد اعحددإح ايدده مددا ن مددل
المارية فاه ععري لبخبقف 4

 1ايظنيال عاشريالمنيمي الني ا ح عفشري ك م النلوال الشعديال ()203/1؛ المع الاالو ح عأ د القنيووال اللربيال ()222/1؛ الكشدإا لعبد م الكن دد ال
ااا ا يال ()306/1
 2مجحاو الاخلايال ككلل الكفشريال الل :مل اعلكح النيتس فخذ هال ()149/6
 3تسنا ايب دا دال ا ككلل الرتا ال الل مجبف الشعني ()259/4
 4ايظددنيال فددكو الاددلايال ااددا ددنيال ()165/9؛ حتفددف اب د ذي اشددنيح اددلمع الرتمددذيال الاددلاكف ايال ( )363/3؛ ن د و العا د د ملددنيح تسددنا ايب دا دال
العظدداح واددلدي ()256/4؛ لملدداف الشددندي نبد النشددلئيال يد ا الددددا اددا ناددداهللدي ااد احلشددا الشددندي الدددينال ()145/1؛ ا مددلم القددنيووال ااددا
العنييبال ()410/2
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الحكمة في تحريم النمص:

 -1فاه ععاري لبخبقف ابمجباف
 -2الكشاه اللنشل الملفنيا
 -3فاه نيا نب ال اه احللااص1

المطلب الثالث :مذاهب الفقهاء في المراد بالنمص المحرم

إ ا الفقإل ح معىن الدناص فندكج ندا ذلدك ا دك فإح ح الدنياد ادللناص
ا كب
احملنيمال اعد مل عفق ا نب نيمف الناص ح ااابف.2

المذهب الحنفي

ذه احلنفاف ا او الناص احملنيم ه يك ملعني ال اه لبكربج الك دا لألالي ال
كذلك ذا فعبكه النياة ا ني اة ال لاف.3
قل ااا نلاددا نا الناص لعبه حما نبد مدل ذا فعبكده لككد دا لألاليد ال ال
فب كددلو ح اإإددل ملددعني دنفددني ة اإددل ننإددل اشددااهال ففددي حتددنيمي ةالكدده امعدددال بو ال دنددف
لبنشل ملب اف لبكحشدصال ال او حياد نبد مدل ال دني اة لاده لدل ح يكفده اللنادلص
ما اإدذا .4

 1ايظنيال ا ملم انيا ف الك اا ح الفقه االتس مي مجد12؛ ا ملم ال دنف ح اه النياه مجد90
 2ايظنيال ا ملم ال دنف ح اه النياهال (مجد)65
 3ايظنيال لملاف اد احملكلا نب الدا الخكلا ملنيح عن دني اباللا فقه اا ناففال اادا ناددداال داا الفمدني -ادري ال 1421ه د 2000 -م ()393/6؛
اد احملكلاال ااا نلاددا ()410/26
 4لملاف اد الخكلاال ااا نلاددا ()393/6
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المذهب المالكي

لفقإل الللماف ح النياد ما الناص احملنيم ق الو:

القد اب  :الددناص احملددنيم ه د يكد الشددعني مددا ال اددهال لدل فادده مددا الكبدداة اكعاددري
ب اب .1
ِ
الق د الثددلين :الددناص احملددنيم ِهددي الدديت عْنكِد م ملددعني ْ ِ ِ
دري َدقِاقددل
احلَلا د ددل دَلد َ
َ
َ َشنل .2

المذهب الشافعي

لفقإل الشلفعاف ح النياد ما الناص احملنيم ق الو:
3
قلل ا او الناص احملنيم ه ا ذ ملي ما ملعني احللا عنيققه لالري شنل
4
قا ه اب ذ ما ملعني ال اه احللا لبحشا لل ح ذلك ما الكعنيدني

 1الق ايص الفقإافال ااا ا يال ()165/2
 2ايظددنيال لملدداف العددد يال نبددي اللددعادي العددد ي الددللميال  :د تسد الشدداا حماددد الاقددلني الداا الفمددني-اددري ال 1412هددال ()511/2؛ الثاددني
الداينال مجلحل اا ناد الشااع اآليب ابةهنييال المكاف الثقلفاف – اري ال ()611/1
 3ايظنيال اجملا ز ملنيح الإذلال اا ةكنيدل حماي الددا حيىي اا ملني ،الن يال ()141/3
 4ايظنيال معين احملكلج ا معنيفف معلين الفلظ النإلجال حماد اخللا الشنيااينال داا الفمني -اري ال ()111/1؛ اتسدىن اللللد ح ملدنيح ا اللللد ال
ةكنيدل ابيللايال داا المك العبااف  -اري ال  1422هال 1ال  :د  .حماد حماد علمنيال ()109/1
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المذهب الحنبلي

ذه احلناباف ا او الناص احملنيم ه عنك الشعني ما ال اه1
قل اللربي ال ل ة لبانياة ععادري ملدي مدا بقكإدل الديت بقإدل اب نباإدل ا ددلدة ا
يق ددص الكا ددلز احلش ددا ال لب د ج ال لع ددريه كا ددا عم د و مقني ي ددف احل ددلااص فك د د م ددل
اانإال ع هح الابج ا نمشه ما عم و هلل تسا ةائدة فكقبعإل ا ط دبف فكقلع منإل
2
ا حلاف ا مللال ا ننفقف فك دبإل اللنك ...
بعــد عــرا ذراء الفقهــاء فــي الم ـراد بــالنمص المحــرم يتبــين أنه ـم اختلفــوا فــي

الشعر الذي تنمصه المرأة هل هو شعر الوجه أو شعر الحاجبين ؟

فاحجة من قال أَ النمص نتف شعر الوجه:
او الناص اع حتنيميه ح الشنف ي دأ ِ نا النن-مجب اب نباه تسدبح -دد هلدذا
الناص اجملنيم .3
حجة من خص النمص بنتف شعر الحاجب:

او الناددلص ةالددف ملددعني ال ادده اللنقددلن دشددا النقددلن منالمجددل لددذلكال دقددل و
النالص خيكص انةالف ملعني احلدلااص لرتفاعإادل ا عشد دكإال قدل ااد دا د ح الشدنا
ل عنيقه 4
النلملف اليت عنقش احللا

 1ايظنيال لشنيح الماري الاا قدامهال نادالني ا اا قدامهال ( )109/1؛ العىنال ناد اب اا ا د اا قدامف القدتسيال ()109/1؛ ملنيح ككدلل اللإدلاة
ما ككلل نادة الللل ال للد اا نبي الشاقوال ()109/1
 2فكو الالايال ااا اا ال ()399/10
 3ا ملم الناص الكشقري ح الفقه اإتس ميال ا د اا حماد اخلبا ال (مجد)15
4ايظنيال فكو الالايال ااا اا ال ()399/10
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اندل نبد ذلددك فددنو يكد ملددعني احل ااد فحدنيام هد مددا كاددلئني الددذي ل بو النددن
مجب اب نباه تسبح لعا ما فعبه  .امل تسلئني ملعني ال اه فل كب العبال ح ا اة
ةالكه انل نب ا ك فإح ح معىن الناص .فذه اع العبال ا او الناص ه
ةالف ملعني ما ال اه ال خيكص ذلك الحللااص ال ذه و ني و ا او الدناص هد
1

ةالف ملعني احللااص لمجف  .هذا الق ا كلاعه الب نف الدائاف
امل ةالف البحاف الشدلال لبادنياة ادللنك ا احلبد ادلئ ال بيده ال ددد ح الدناص
احملددنيم كاددل ذه د لادده إ د ا الفقإددل  .بو كثدريا مددا الفقإددل انكددرب ا نإد ا البحاددف
2
الشلال ح النياة يقلل ناال.

 1فكل ى اإتس م تسلؤا ا الال الشاا حماد مجلحل الن دال ()1230/1ال فكل ى الب نف الدائافال الب نف الدائاف لباح ث العبااف اإفكل ال ()15/5
 2ايظددنيال فكددل ى اإتسد م تسدلؤا اد الال الشدداا حماددد مجددلحل الن دددال ()1230/1؛ فكددل ى الب نددف الدائاددفال الب نددف الدائاددف لباحد ث العبااددف اإفكددل ال
()15/5؛ ا ملم انيا ف الك اا ح الفقه االتس ميال حماد نثالو ملاريال مجد12
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المبحث الثالث :تزيين وجه المرأة بالتقشير
فاه ملباص:
المطلب االول :تعريف التقشير
المطلب الثاني :الحكم الشرعي لتقشير الوجه
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المطلب االول :تعريف التقشير

التقشير في اللغة

ال َق ْشد مدني َتسد ْ
دح م الشددي نددا ذ ددده هددي مددا قشددني الشددي اي ي د ز نندده قشددنيه قَ َشد َدنيهم
دَد ْق ِشمنيهم فليْد َق َشَني قَشََّنيهم فَدكَد َقشََّنيَ :تس َحل ِحللهم ا ابده.
قلمل اه :عَد ْق ِشني النلز القش ا :د ا دقشني اه ال اه لالف ل يه1
م َ

التقشير في االصطالح

عند الفقهاء والمحدثين
هي او عمعلَل النياة َ ْا َإإل ا َ ْاهَ ريهل َّ
اللد ا ِ ل دنشح انبد اابدد دادد مدل
حتكه ما الاشنية الللح ل ل2
وعند األطباء
هد ادنيا ندددة ناباددل

انيا اددف ا ددع حمللاد كااالئاددف نبد ادده الدنياة ددل
عشقه القشنية الدا باف لب بد دمكشي ال اه اقشنية ادددة.3

 1ايظنيال القلم ز احملاهال الفري ةوالديال ()514/1؛ الع دح ال تسداه ال ادنياهاح ملدلف ال ا دد ال ددل ال لمدد نادد القدلدا ال حمادد الن دلا ()936/2؛
لشلو العنيلال ااا منظ اال () 13/5؛ احملمح احملداه ابنظدحال ااد احلشدا نبدي ادا لناد ادا تسداده النيتسديال  :نادد احلاادد هنددا يال داا المكد
العبااف-اري ال 2000مال ()156/6
 2ايظ ددنيال النإلد ددف ح نيد د د ابث ددنيال اا د د الش ددعلدا الا ددلاك ا ددا حما ددد ااد د ايال  :ط ددلهني ا ددد ال ا د د د حما د د د حما ددد اللن ددل ي ال المكا ددف العباا ددف -
اري ال 1311هدال () 101/4؛ نيد احلددث الاا اا ةيال اا الفنيج نادالني ا ادا نبدي ادا دلديال  :د .ناددالعلي امدص قبع ديال داا المكد
العبااددف اددري ال 1:ال 1115مال ()245/2؛ نيد د احلددددث الاددا تس د مال القلتسددح اددا تسد م اهلددني ي اا د ناادددال  :د .حماددد ناددد العاددد ددلوال داا
المكلل العنييب – اري ال 1:ال 1316مال ()123/3
 3ايظنيال ا ملم انيا ف الك اا ح الفقه إتس ميال حماد نثالو ملاري مجد34
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المطلب الثاني :الحكم الشرعي لتقشير الوجه

النإددي نددا عقشددري ال ادده لددل فادده ععاددري خلب د اب لددل درتع د نبادده مددا ا دنياا د د م
الابد هذا ملااه مبل ال ح النلملف الكنالف ال امشف الشك مشف

1

واستدلوا على َلك بأحاديث في تخريجها ضعف وهي :

 -1مل ا ي اإملم ا د ندا نلئشدف ا دي اب ننإدل ا دل قللدت :كدلو اتسد اب -
مج ددب اب نبا دده تس ددبح -دبع ددا القلمل ددنية القشد د اة ال ال امش ددف الش ددك مشف ال ال امج ددبف
2

الكلبف .
 -2ا ى اإمددلم ا ددد ادحددل نددا كنيميددف انددت ددلم قللددت :عددت نلئشددف ا ددي اب
ننإل عق  :ددل معشدني النشدل ددلكا قشدني ال ادهال فشدألكإل ندا اخلحدلل .فقللدت:
ال اددأز الخلح ددللال لمددين اكنيه دده بو اا ددن-مجددب اب نبادده تسددبح -كددلو دمددنيه
احيه .3
فظلهني هذه اب لددث حتنيمي عقشري ال اه بو داللف البعا الكحذدني اق ى الدالال
نب الكحنيمي4

 1ايظنيال فا

القددنيال حماد ناد النيؤ  ،اا علج العدلافص اادا نبدي ادا ةددا العلادددا احلددادي الندل ي القدلهنييال داا المكد العباادف ادري -لاندلوال

1:ال  1415ه د 1114 -مال ()345/5؛ ياد اب طددلاال حماددد اددا نبددي اددا حماددد الشد كلينال دااة اللالنددف النريدددف ()244/6؛ نيدد احلددددث ااددا
تس مال القلتسح اا تس مال ()123/3؛ ا مدلم انيا دف الك ااد ح الفقده اإتسد ميال د .حمادد نثادلو ملداري (مج د)33؛ ا مدلم ةدندف اده الدنياة ح الفقده
االتس ميال يقل نالد ناد اب ددك ال(مجد)11

 2مشند ا د  .)226/43(26121قل ابايلؤ  :ددث مجحاوال د و " :كلو اتس اب -مجب اب نباه تسبح -دبعا القلملنية القش اة"ال هذا
تسنلده عا ؛ الشبشبف الحعاففال حماد يلمجني الددا ابلالينال هذا تسنلد عا

 3مشند ا د  )413/42( 25960قل ابايلؤ  :تسنلده عا ؛ الشبشبف الحعاففال حماد يلمجني الددا ابلالينال هذا تسنلد عا
 4ايظنيال فكو الادلاي الاادا

دني()399/10؛ دذا ابلادلل ملدنيح منظ مدف اآلدالال حمادد ادا ا دد ادا تسدلي الشدفلادين احلنابدي  :حمادد نادد الع دد

اخلللدديال داا المكد العبااددف –ادري ال 1423ه د2002-مال ()332/1؛ كشد القنددلز ندا مدن اإقنددلزال منلد ا اددا دد ية اددا داددة الاإد ال :
ه ملبحي مللف ه ال داا الفمني-اري ال 1402هدال ()11/1
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وَهب بعض العلماء إلى عدم إطالق القول بالتحريم

لع دددم ثاد د مج ددحف احل ددددثص الش ددلاقص او ح انيلإا ددل ددع او الح ددنيا ميم ددا
انيا الكقشري حتت ملنيا ،طن الكحق ما اللدة القشنية1
ع فاه ما
فددللعىن الددذي بابدده د نددا القشددني ه د الكعاددري لبخبقددف الكعددذد اإد د م اقشددني
ال اه امبل اثني القشني ح اابدد حتشدنل ح العلاد ال دكدأذى اده اابدد فاادل اعددال ال
دددد ح هددذا النإددي مددل عشددكعابه ال دنياة مددا اد دددف م دنياهح إةالددف المب د حتشددص
ال اه 2

ذا عقشري ال اه لالف ل يه منإي ننه ذا عنيع نباه ععاري لبخبقه ا نياا د م
الابدال امل مل عشكعابه النياة ما اد دف منياهح إةالف المب حتشص ال اه ال دعد
ما الكقشري.

 1ايظنيال اانيا ف الك اابافال مجلَل الف ةاو (مجد)261؛ ا ملم ةدنف اه النياة ح الفقه االتس ميال يقل نالد ناد اب ددكال (مجد)11
 2ا ملم انيا ف الك اا ح الفقه اإتس ميال د .حماد نثالو ملاري (مجد)25
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المبحث الرابع :تزيين وجه المرأة بالمساحيق واألصباغ
(المكياج)
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تزيين وجه المرأة بالمساحيق واألصباغ (المكياج)

اتسددكعال الدنياة الشددل ا ابمجددالغ كددلو معني فددل ننددد الدنياة الشددباف قدددميل فقددد نددني،
ننإا اتسكخدام احلنل ال نفنياو اللا ممل ال نيا فاهال امل ح ال قت احلل ني مع
الكقدددم اللددنلني عل د ا هددذه ابمجددالغ فأ ددذ علبددي اإإددلال علددا ملددفكاإلال
عبد و افنإددلال حتاددني انكاإددلال عشددكخدم اددذلك الد او كبفددف مدا ابمجددالغال هد مددل
دعددني ،اللماددلجال فدداع هددذه ابمجددالغ عم د و نب د ملددم مشددل ا اعحددإل نب د
ملم تس ائ اعحإل نب ملم ادهلو ل امجاحت هذه ابمجالغ عدك م مدع مدل
عباشه النياة ما لالز1.

حكم تزيين وجه المرأة بالمساحيق واألصباغ (المكياج)
لبعباددل اق د ا ح مددح مجددا ال ادده البمجددالغال اددث دكحددو مددا هددذه ابق د ا ا
ا اة اتسكعالهللال اعحإح اعب ا اذو ال ج ملني لب اة.

ومن عبارات العلماء:
قل ااا اا ةي :امدل ابد ددف الديت ع دد المبد
اأتسل 2

حتشدا ال اده لبد ج فد ااى هبدل

قل ااا مفبو  :هلل بقه فه ال يص نباإال حتشانه اكحاري حن ه "3

 1ايظنيال ا ملم ةدنف اه النياة ح الفقه االتس مي ال يقل نالد ناد اب ددكال (مجد)41
 2ا ملم النشل ال ااا اا ةي (مجد)254
 3الفددني ز علددحاو الفددني زال حماددد اددا مفبددو اددا حماددد اددا مفددنيجال اا د ناددد ابال مشددة الددددا القدتسدديال  :ناددد اب اددا ناددد احملشددا الرتكددي ملؤتسشددف
النيتسللفال 1424هد2003 -مال (مجد)136
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قددل ااددا اددلة :ال اددأز نب د ال دنياة مددا ددع الماددلج ددريه ممددل حيل د ادده ال دنددف
الاإل لب اه ذا كلو ال دحني ال ادهال امدل ذا كدلو دمشد ال اده دنياا اقعدل عحدنيه
ف د ل د ةال امددل ذا كددلو الماددلج ا ددريه حيل د ادده ي د ا ددل ال دحددني ال ادده ف د
نيجال منل هذا ما الل ال دنف 1
فلبمج ح مح ابمجالغ مشل ا الك اا (المالج) اإال فال بيده لداة دا د
ح ععاددري ب د اب ععددلاال لدداة اشددي ثلاددتال هددذا احلمددح دشددا ال دنياة الك اددف
ري الك افال مع منيانلة هذه الح ااه:
 -1او ال درتع نب هذه الشل ا نيا نب ال اه2
 -2او ال دم د د و د دداا عنيكا د د هد ددذه الشد ددل ا مم يل د ددل م د د اد جنشد دده كللد دددها
اخلن دني3
 -3او ال عظإني النياة ةدنكإل هبذه الشل ا لألالي 4
فللنياة هلل او حتشا اإإل البمجالغ الشل ا اشني اال عم و لاة ا جنشف ال

عظإني هذه ال دنف لألالي .

 1ال قع الني ي اإملم ااا الة-ا ه ابhttps://www.binbaz.org.sa/noor/28-
 2ايظنيال ا ملم انيا ف الك اا ح الفقه اإتس ميال د .حماد نثالو ملاري مجد31
 3ايظنيال الفقه اإتس مي ادلكهال ا .د .هاف ال ابيال داا الفمني -دمش ال 4:ال ()211/9
4فكل ى اإتس م تسلؤا ا الال حماد مجلحل الن دال()2160/1
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اخلامتة
ا د اب دا دبا ا اه نظاح تسبلليه نب او فقين دشني يل متدلم
هدذا الاحدث فلحلاددب الدذي انعاكده عددكح اللدلحلل مجدب اب تسدبح نبد الاعد ث
ا ف لبعللص.
ومن أهم النتائج التي توصلت إليها ما يأتي:

 -1او مع ددىن ال دن ددف االمج ددل ي الخيكب د ن ددا الع ددىن البع د ي فلل دن ددف اتس ددح
المع لم مل دك دا اه اإيشلو ما مبا ز ا ريه.
 -2ال ملح ه نية العح انانية حن هل د ع فاه ملدة حباث دم و هلل ل و
داق اثنيهل ح اابد له ث ثف اي از مل ملح طن ا ملح يدلعج مدا احلد ادث هدذا
الن نددلو اددلئ او الند ز الثللددث ال ملددح اال كاددلاي فددنذا كددلو ددعه الشددخص لبقلددد
ال دنف ال كالاه ا له فاحنيم جت ةالكه ال اذا عنيع نب ةالكه نيا.
-3حتنيمي الناص ه ما كالئني الذي ل بو الندن مجدب اب نباده تسدبح لعدا
فلنبه .
 -4ةالددف البحاددف الشددلال لبا دنياة اددللنك ا احلب د اددلئ ال بيدده ال دددد
اا الناص احملنيم.
 -5عقشري ال اه لالف ل يه منإي ننه ذا عنيع نباده ععادري لبخبقده ا دنياا
د م الابد.
 -6مل عشكعابه النياة ما اد دف مدنياهح إةالدف المبد حتشدص ال اده ال دعدد
ما الكقشري.
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 -9لد ة لبادنياة حتشددص اإإدل البمجددالغ الشدل ا اشددني اال عمد و ددلاة
ا جنشف ال عظإني هذه ال دنف لألالي .

اه.

ومن التوصيات التي أوصي بها:
 -1نبد الدنياة الشددباف او عد دا اإإددل مبددل دنلتسد فلني ددل فد مددل امددني اب

 -2نبد الدنياة الشدباف او عشددأ اهد العبدح عكحددنيى الدقدف ح ب مددلم الدديت
عكعب الل دنف ال عكشله ح ذلك.
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فهرس اآليات
اآليـــــة

السورة

قال تعالى" :وَأل ِ
َّه ْم َوََل ُم َـرنَّـ ُه ْم فَـلَيُبَـتِّ ُك َّن ذََا ََ ْاألَنْـ َع ِـام النساء
َّه ْم َوَأل َُمنِّـيَ ـنـ ُ
ُضلَّنـ ُ
َ
ْق اللَّ ِه ومن يـت ِ
الش ْيطَا ََ ولِيًّا ِمن ُد ِ
َّخ ِذ َّ
وَ اللَّ ِه
َوََل ُم َرنَّـ ُه ْم فَـلَيُـغَيِّـ ُر ََّ َخل َ
َ ْ
ََ ْ َ
فَـ َق ْد َخ ِس َر ُخ ْس َرانا ُمبِينا"

رقمها

رقم الصفحة

111

11-11
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فهرس األحاديث
طرف احلديث

الراوي

رقم الصفحة

"ال تشمن وال تستومشن"

أبو هريرة

11

"لعن اهلل الوامشات واملتنمصات "...

ابن مسعود

11-11

"لعن اهلل الواصله"...

ابن عمر

11

"لعنت الواصلة واملستوصلة"...

ابن عباس

11-11

" نهى عن النامصة"...

ابن مسعود

11

"يا معشر النساء إياكن وقشر الوجه"...

كرمية بنت همام 11

"يلعن القاشرة واملقشورة"...

عائشة

11
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المصادر والمراجع

 -1القنيوو المنيمي
 -2مجحاو الاخلايال داا ط ق الن لةال اللاعه اب اال1422هد
 -3مشد د ددند ا د د دددال اا د د د ناد د ددد اب ا د د ددد اد د ددا حماد د ددد اد د ددا نا د د د اد د ددا ه د د د اد د ددا اتسد د ددد
الشد د د د د د د د د د د د د د د د دداالينال  :مل د د د د د د د د د د د د د د د د ددعا ابايد د د د د د د د د د د د د د د د ددلؤ ال ملؤتسش د د د د د د د د د د د د د د د د ددف النيتس د د د د د د د د د د د د د د د د ددللف
اللاعف :اب اال  1421هد  2001 -م
 -4عفشري القنياو العظاحال اا الفدا لنا اا ناني اا كثري الدمشقيال  :تسلمي اا
حماد تس مفال داا طااف لبنشني الك ةدعال 2:
 -5عاشري المنيمي الني ا ح عفشري ك م النلوال ناد الني ا اا يلمجني اا الشعديال :
ناد الني ا اا مع الب حي ملؤتسشف النيتسللفال 1ال 1420هد  2000-م
 -6المع الاالو ح عأ د القنيووال حماد اا انيدني اا د دد اا اعفني اللربيال  :ا د
حماد مللكنيال ملؤتسشف النيتسللفال 1ال  1420هد  2000 -م
 -9معلي الكن د ال اا حماد احلشص اا مشع د الاع يال  :حماد ناد اب الناني -
نثالو عف اريدف  -تسباالو مشبح احلنينال داا طااف لبنشني الك ةدعال 4:ال
 1419هد  1119 -م
 -1اتسىن الللل ح ملنيح ا الللل ال ةكنيدل ابيللايال داا المك العبااف -
اري ال  1422هال 1ال  :د  .حماد حماد علمني
 -1ا ا الاالو ح دحلح القنيوو اللقنيووال حماد ابمص اا حماد اا الخكلا اامين
الشنقاليال داا الفمنيال اري ال  1415هد 1115 -م
 -10الاحني النيائ ملنيح كن الدقلئ ال ةدا الددا ااا جناح احلنفيال داا العنيفف -اري
 -12الكلج ابكبا ملنيح كلني با ال حماد ادا د تسد ادا ايب القلتسدح العاددايال داا
الفمني-اري ال1311مال ()119/1
 -13الثاني الداينال مجلحل اا ناد الشااع اآليب ابةهنييال المكاف الثقلفاف – اري
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 -13احل د ددل ي ح فق د دده الش د ددلفعيال نب د ددي ا د ددا حما د ددد ا د ددا حما د ددد الاع د دددادي -الش د ددإري
اللل ادي-ال داا المك العباافال 1ال 1414هد 1114 -ال
 -14اخل مج ددف الفقإا ددف نبد د م ددذه الشد دلدة الللما ددفال حما ددد الع ددنيىب الق ددني ىال داا
المك العبااف
-15الذ ريةال ملإلل الددا ا د اا دادة القنياحال  :حماد يال داا
العنيل -اري 1114م
 -16الشددنيح الماددريال ناددد الددني ا اددا حماددد اددا ا ددد اددا قدامددف القدتسدديال داا المكددلل
العنييب
 -19الفني ز علحاو الفني زال حماد اا مفبو اا حماد اا مفنيجال اا ناد ابال
مشة الددا القدتسيال  :ناد اب اا ناد احملشا الرتكي ملؤتسشف النيتسللفال
1424هد2003 -مال
 -11النإلدددف ح نيدد ابثددنيال ااد الشددعلدا الاددلاك اددا حماددد ااد ايال  :طددلهني ا ددد
ال ا د حما د حماد اللنل ي ال المكاف العبااف  -اري ال 1311هد
 -11القد ددلم ز احملد دداه ال ن د ددد اد ددا حما د ددد اد ددا دعق د د ل الفري ةوا د ددلديال  :حماد ددد يع د دداح
العنيقش تسيال ملؤتسشف النيتسللف
 -20الق ايص الفقإافال ااا ا ي
 -21اجملا ز ملنيح الإذلال اا ةكنيدل حماي الددا حيىي اا ملني ،الن يال داا الفمني
 -22احملم ددح احمل دداه ابنظ ددحال اا د احلش ددا نب ددي ا ددا لنا د ا ددا تس دداده النيتس دديال  :نا ددد
احلااد هندا يال داا المك العبااف-اري ال 2000م
 -23اللددالح النددري ح نيد د الشددنيح الماددريال ا ددد اددا حماددد اددا نبددي القددنيي الفا د ميال
المكاف العبااف ال اري
 -24الع ددح ال تسدداهال ا دنياهاح ملددلف د ا ددد ال دددل د لمددد ناددد القددلدا د حماددد
الن لاال  :ناع البعف العنياافال داا الدن ةال 1035/2
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 -25ال تس د نف الفقإا ددف الم دكا ددفال ةااة اب ق ددل ،الش ددد و اإتس د مافال ذا الش تس د ال
الم دتال 2:ال 1111م
 -26عددلج العددني ز مددا اد اهني القددلم زال حماددد اددا حماددد اددا ناددد الددنيةاق احلشدداينال داا
اهلدادف
 -29حتف ددف اب د د ذي اش ددنيح ا ددلمع الرتما ددذيال حما ددد نا ددد ال ددني ا ا ددا نا ددد ال ددني اح
الالاكف اي اا الع ال داا المك العبااف – اري
 -21حتفف الفقإل ال ن الددا الشانيقنديال داا المك العبااف-اري 1405هد
 -21لملاف اد الخكلاال ااا نلاددا حماد امص اا ناني اا ناد الع د نلاددا
الدمشقي احلنفيال داا الفمني-اري ال 2:ال  1992م
 -30لملاف الشندي ن النشلئيال حماد اا ناد اهللدي الشندي الدينال داا الفمني
 -34لملاف العد ي نبي اللعادي العد ي الللميال نبي اللعادي العد ي
الللميال  :د تس الشاا حماد الاقلني الداا الفمني-اري ال 1412هد
 -35باف العبال ح معنيفف مذاه الفقإل ال تسا الددا ايب امني الشلملي
القفل ال  :حتقا د  .دلتسص ا د انياهاح داادكفال ملؤتسشف النيتسللف -داا اباقحال
اري -نالو 1110م
 -36ملنيح ككلل اللإلاة ما ككلل نادة الللل ال للد اا نبي الشاقو
 -39ذا ابلالل ملنيح منظ مف اآلدالال حماد اا ا د اا تسلي الشفلادين احلنابي
 :حماد ناد الع د اخلللديال داا المك العبااف –اري ال 1423هد2002-م
 -31نيد احلددث الاا اا ةيال اا الفنيج نادالني ا اا نبي اا لديال  :د.
نادالعلي امص قبع يال داا المك العبااف اري ال 1:ال 1115م
 -31نيد احلددث الاا تس مال القلتسح اا تس م اهلني ي اا ناادال  :د .حماد
ناد العاد لوال داا المكلل العنييب – اري ال 1:ال 1316م
 -40فكو الالاي ملنيح مجحاو الاخلايال ا د اا نبي اا ني العشق ينال :
ا د اا نبي اا ني اا الفح العشق ين الشلفعيال داا العنيفف – اري
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 -41فكو القددنيال حماد اا نبي اا حماد الش كلين ال داا ااا كثريال داا المبح
اللا ال دمش ال اري ال 1:
 -50فا القددنيال حماد ناد النيؤ  ،اا علج العلافص ااا نبي اا ةدا العلاددا
احلدادي النل ي القلهنييال داا المك العبااف اري -لانلوال 1:ال  1415هد-
 1114م
 -51ككلل العصال ايب ناد الني ا اخلبا اا ا د الفنياهاديال داا ممكاف اهل ال
 :د.مإدي الخ مي د .انياهاح الشلمنيائي
 -52كش القنلز نا من اإقنلزال منل ا اا د ية اا دادة الاإ ال :
ه ملبحي مللف ه ال داا الفمني-اري ال 1402هد
 -53لشلو العنيلال حماد اا ممنيم اا منظ ا ابفنيدقي اللنييال داا مجلداال
اري ال 1:
 -54مع ح مقلداة البعفال اا احلشص ا د اا فلاز اا ةكنيدلال  :ناد الش م
حماد هلا وال داا الفمنيال اري ال 1311 :هد 1191 -م
 -56معين احملكلج ا معنيفف معلين الفلظ النإلجال حماد اخللا الشنيااينال داا
الفمني -اري متفنيدا نيد القنيووال اا القلتسح االمجفإل ال  :مجف او نديلو
الدا دي ال داا القبحال الداا الشلماف  -دمش اري ال 1:ال 1412هد
 -59يا اب طلاال حماد اا نبي اا حماد الش كلينال دااة اللالنف النريدف

البحوث والرسائل:

 -1ا م ددلم ةدن ددف ا دده الد دنياة ح الفق دده اإتسد د ميال يق ددل نا ددلد نا ددد اب دد ددكال ي ددلابةال
فبشلصال2010م
 -2ي اة ةدنف النياة ح الفقه اإتس مي -ا ملم الشعني من ذالَال تسلماف هلدشفال2015م
 -3تسبش ددبف فق د دف الإد ددا ااد د َدنياح الك ااب دديال فإد ددد ناد ددداب احلد ددنييب -الد ا ددد معب مد ددل هلد ددذه
النيتسللف-

 -4ا ملم انيا ف الك اا ح الفقه اإتس ميال الدكك ا حماد نثالو ملاري -الد اد معب مل -
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