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المقدمة
اٟتمد ٠تال ىاا الكون من العدم اكأررم الاي علم بالقلم علم انإسسان ما م يعلم
والصالة والسالم على خَت خل اهلل سيدسا ٤تمد وعلى آلو وصحبو ومن تبعهم بإحسان..
أما بعد ..
فإن الدين اكأسالمي دين عظيم ماترك لنا شيئاً إال بينو ومامن شيء صغر أم ررب إال وهلل ولرسولو – صلى
اهلل عليو وسلم – فيو حكم .
ومن ذلك أسو بُت اكأحكام ا١تتعلقة بالشعر سواء ماران منها للرجل أو للمرأة فشرع اكأحكام اليت تعود على
اكأسسان بالنفع وما يدفع عنو اٟترج وحرم مايعود عليو بالضرر وا١تشقة.
وسبب اختبار ىاا ا١توضوع ٟتب ا١ترأة للزينة وأىم الزينو الشعر وماحيتاجة من تدىُت وٕتميل وترتيب يساعد
على أبراز اٞتمال واحملافظو عليو من التلف و ١تا رثر ُب ىاا العصر من اسواع الزينة من الصبغات ا١تختلفة
واستعمال الشعر ا١تستعار – البارورة -والتسرحيات ا١تتنوعة وغَتىا ورثرة التساؤوالت عنها وحاجة الناس
٢تا.
وال يكاد خيلوا أي عمل من صعوبات فمن الصعوبات اليت واجهتٍت قلة االْتاث ُب ىاا ا١توضوع مع وجود
ا١تستجدات الكثَته .
وقد تضمن ىاا البحث :
الفصل األول  :حكم الشعر من حيث انإزالة وانإبقاء.

ا١تبحث اكأول  :اكأحاديث ا١تتعلقة بالشعر الواجب بقاؤه.
ا١تبحث الثاين  :اكأحاديث ا١تتعلقة بالشعر الواجب إزالتو.
الفصل الثاني  :سنن وآداب التعامل مع شعر الرأس .

ا١تبحث اكأول  :انإررام والًتجيل.
ا١تبحث الثاين  :التطيب وانإداىان.
ا١تبحث الثالث  :التلبيد.
الخاتمة
فهارس األيات
فهارس األحاديث
فهارس الموضوعات

و أشكر اهلل ا١تنان على تيسَته وامتناسو رما أشكر أستاذٌب عبَت الشربمي على سعة صدرىا وحرصها على
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إزالة العقبات وتاليل الصعوبات رما أشكر رل من ساعدين وشجعٍت جعلو اهلل ُب ميزان حسناهتم
وصلى اهلل وسلم على سبينا ٤تمد وعلى ألو وصحبو وسلم.
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التمهيد
مصطلحات البحث:
الشعرُ :ب اللغة :

قال ابن فارس( :شعر) الشُت والعُت والراء أصالن معروفان يدل أحدامها على

(ٔ)
ِ
وعلَم فاكأول الشَّعر معروف .
ثبات واآلخر على علم َ
وقال ُب القاموس :الشَّعر وحيرك (يعٍت َش َعر) :سبتة اٞتسم ٦تا ليس بصوف وال وبر ٚتعو أشعار وشعور
وشعَِر –
وش ْعراين :رثَتة طويلو َ
وشعِر َ
وشعار الواحدة شعرة وقد يكٌت هبا على اٞتميع وأَ ْش َعر َ
(ٕ)

رفر َح : -رثر َش ْعره .
(ٖ)
وقال ُب اللسان  :أشعر اٞتنُت ُب بطن أمو و ّش َّعر واستشعر :سبت عليو الشعر .

المحدة:

للحزن.

الزينة وما ُب معناىا إظهاراً
( انإحداد)  :انإحداد ُب اللّغة  :ا١تنع ومنو امتناع ا١ترأة عن ّ

الزينة وما ُب معناىا م ّد ًة ٥تصوصةً ُب أحوال ٥تصوصة ورالك من
وُب االصطالح  :امتناع ا١ترأة من ّ
)ٗ(

انإحداد امتناعها من البيتوتة ُب غَت منز٢تا .

المحرمة:

منو(٘).

"حَرَم"" :اٟترام :ا١تمنوع
اكأحرام ُ :ب اللغة :قال َّ
الراغب اكأصفهاينُّ ُب مفرداتو ٖتت ّ
مادة َ

باٟتج أو العمرة  ( :الفقو ) سيَّة الدُّخول ُب أحدمها وىو يتطلَّب االمتناع عن لبس ا١تخيط من
و انإحرام ِّ
الصيد والنِّكاح والتَّطيُّب وغَت ذلك لباس انإحرام.
الثِّياب و َّ

(ٔ) معجم مقاييس اللغة (ٖ )ٜٖٔ/مادة (شعر).
(ٕ) تاج العروس (ٖ.)ٖٕٓ/
(ٖ) لسان العرب (ٗ.)ٗٔٔ/
(ٗ)http://www.saaid.net/Doat/yahia/285.htm
(٘) ا١تفردات ُب غريب القرآن :ص ٖٕٓ.

شعر ا١ترأة ( أداب و أحكام )

6

الفصل االول:
أحكام الشعر
ا١تبحث اكأول :اكأحاديث ا١تتعلقة بالشعر الواجب بقاؤه.
ا١تبحث الثاين :اكأحاديث ا١تتعلقة بالشعر الواجب إزالتو.
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المبحث األول:
اكأحاديث ا١تتعلقة بالشعر الواجب بقاؤه.
ويشتمل على مطلبُت:
ا١تطلب اكأول  :اكأحاديث ا١تتعلقة بالشعر الواجب بقاؤه بقاء مستمر.
ا١تطلب الثاين  :اكأحاديث ا١تتعلقة بالشعر الواجب بقاؤه ُب زمن
٥تصوص.
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ا١تطلب اكأول :
اكأحاديث ا١تتعلقة بالشعر الواجب بقاؤه بقاء مستمر.
ٔ .شعر الرأس:
اٟتديث اكأول:

()1

حدثنا أبو ٌعقوب البغدادي  ,حدثنا هاشم بن ٌوسف ,حدثنا ابن جرٌج أخبرنً
عبد الحمٌد بن جبٌر عن صفٌة بنت شٌبة قالت أخبرتنً أم عثمان بنت أبً
سفٌان ,أن ابن عباس قال :قال رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  " : -لٌس
()2
على النساء حلق إنما على النساء التقصٌر"(.رواه أبو داود) .

اٟتديث الثاين:

()3

حدثنا الحكم بن موسى القنطري  ,حدثنا ٌحٌى بن حمزة ,عن عبدالرحمن بن
ٌزٌد بن جابر ,أن القاسم بن م َُخ ٌْمِرة حدثه قال  :حدثنً أبو بردة بن أبً
موسى – رضً هللا عنه – قال  :وجع أبو موسى وجعا ً فغشً علٌه ,ورأسه
فً حجر امرأة من أهله ,فصاحت امرأة من أهله ,فلم ٌستطع أن ٌرد علٌها
شٌئاً ,فلما أفاق قال  :أنا بري ٌء ممن برئ منه رسول هللا – صلى هللا علٌه
وسلم – فإن رسول هللا – صلى هللا علٌه وسلم – برئ من الصالقة والحالقة
)(4
والشاقة  (.رواه مسلم)

(ٔ) أبو يعقوب البغدادي  :ىو إسحاق بن أيب إسرائيل واسم ايب إسرائيل  :إبراىيم بن را٣ترا وثقو أبو داود وابن معُت والدارقطٍت وتكلم فيو بعضهم
لوقفو ُب القرآن ومنهم  :أبو حاًب الرازي والدارمي وقال اٟتافظ :صدوق تكلم فيو لوقفو ُب القرآن (التهايب ٔ ٜٔٙ/التقريب ٓٓٔ رقم
.)ٖٖٛ
(ٕ) أخرجو أبو داود ُب رتاب ا١تناسك باب ُب اٟتل والتقصَت (ٔ ٙٓٚ/حٔ).
(ٖ)اٟتكم بن موسى بن أيب زىَت واٝتو (شَتزاد) البغدادي القنطري الزاىد :سسائي اكأصل رأى أسس بن مالك وتوُب سنة اثنتُت وثالثُت ومائة من
العاشرة
(ٗ) اخرجو مسلم ُب رتاب انإديان باب ٖترمي ضرب ا٠تدود وش اٞتيوب والدعاء بدعوى اٞتاىلية(ٔ ٔٓٓ/ح .)ٔٙٚ
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قولو " :الصالقة والحالقة والشاقة " قال اٟتافظ  :الصالقة أي :اليت ترفع صوهتا بالبكاء
واٟتالقة :اليت ٖتل رأسها عند ا١تصيبة والشاقة :أي اليت تش ثوهبا عند ا١تصيبة (الفتح
ٖ.)ٜٔٛ/
دلت االحاديث على وجوب بقاء شعر الرأس للمرأة فال خالف بُت أىل العلم ُب أسو ليس
للمرأة حل شعر رأسها من غَت ضرورة واختلفت أقوا٢تم بُت التحرمي والكراىة و٦تن صرح
بالكراىة النووي – رٛتو اهلل – من الشافعية إذ قال :ويكره ٢تن اٟتل كأسو بدعة ُب حقهن وفيو
مثلة ولعل النووي ىنا أراد رراىة التحرمي كأسو ع ّقبو بقولو :بدعة ومثلة

()1

والبدعة وا١تثلة

٤ترمتان.
أما اكأحناف وا١تالكية واٟتنبلية فقالوا بعدم جوازه ما م تكن ىناك ضرورة.
واستدلوا بأدلة منها:
ٔ  .حديث اب عباس قال رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم ": -ليس على النساء اٟتل ."...
ٕ  .حديث أيب موسى اكأشعري  :أن رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم " -برئ من اٟتالقة
والصالقة ."..
ٖ  .حديث علي – رضي اهلل عنو – قال " :هنى رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم -ا١ترأة أن
ٖتل رأسها ".

()2

ٗ  .قالوا إن حل الرأس للمرأة من ا١تثلة .
وايضاً يوجد ادلة ُب تأريد ٖترمي ىاا اكأمر منها :

ٔ  .انإٚتاع على أسو ليس على ا١ترأة اٟتل ُب اٟتج
()4

()3

وقد سقل انإٚتاع النووي ُب اجملموع وابن

قدامة ُب ا١تغٍت .
ٕ  .اٟتل من صفات الرجال اليت ٗتصهم ذلك أن الشريعة إمنا خَتت الرجل بُت اٟتل أو
التقصَت حال التحلل أما ا١ترأة فإهنا ال تتحلل إال بالتقصَت فقط وعليو فمن حلقت رأسها فإمنا
()5

تتشبو بالرجال وقد لعن – عليو السالم -التشبو من رال اٞتنسُت باآلخر .
(ٔ) اجملموع (.)ٕٔٓ/ٛ
(ٕ) حاشية ابن عبدين (ٕ.)ٕٔٛ/
(ٖ) انإٚتاع البن ا١تنار (صٖٕ).
(ٗ) اجملموع ( )ٕٔٓ/ٛا١تغٍت (ٖ.)ٕٗٚ/
(ٖ)رسالة ماجستَت د .سوال الغنام أحكام شعر االسسان ُب ضوء السنة النبوية ص.ٖٙٙ
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ٕ.شعر اٟتاجبُت:
اٟتديث الثالث:
عن علقمة ,عن عبد هللا – رضً هللا عنه  -قال :لعن هللا الواشمات والمستوشمات ,
والنامصات والمتنمصات ,والمتفلجات للحسن المغٌرات خلق هللا  ,قال :فبلغ ذلك
امرأة من بنً أسد ٌقال لها :أم ٌعقوب وكانت تقرأ القرآن فأتته فقالت :ما حدٌث بلغنً
عنك ,أنك لعنت الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغٌرات
خلق هللا؟ فقال عبد هللا :ومالً ال ألعن من لعنه رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم -
وهو فً كتاب هللا؟ فقالت المرأة :لقد قرأت ما بٌن لوحً المصحف فما وجدته ,فقال:
لئن كنت قرأتٌه فقد وجدتٌه ,قال هللا عز وجلَ ( :و َما آ َتا ُك ُم الرَّ سُو ُل َف ُخ ُذوهُ َو َما َن َها ُك ْم
(ٔ)
َع ْن ُه َفا ْن َتهُوا) فقالت المرأة :فإنً أرى شٌئا ً من هذا على امرأتك اآلن ,قال :اذهبً
فانظري  ,قال  :فدخلت على امرأة عبد هللا فلم تر شٌئاً ,فجاءت إلٌه فقالت :ما رأٌت
(ٕ)
شٌئاً ,فقال :أما لو كان ذلك لم نجامعها(.أخرجه البخاري و مسلم) .
قولو "الواشمات"  :قال ابن اكأثَت  :الوشم أن يُغرز اٞتلد بإبرة ٍب ٖتشى بالكحل أو سيل فيزرق أثره أو

خيضر

.)ٜٔٛ

وقد ومشت تشم ومشاً فهي وامشة

وا١تستومشة وا١توتشمة  :اليت يفعل هبا ذلك ( النهاية ٘/

قولو "المتنمصات" :سيأٌب ا١تراد هبا الحقاً عند التعرض لفقو اكأحاديث .

قولو " المتفلجات" :قال ابن اكأثَت  :الفلج بالتحريك  :فرجة مابُت الثنايا والرباعيات وا١تتفلجات :أي
النساء الالٌب يفعلن ذلك بأسناهنن رغبة ُب التحسُت( .النهاية ٖ.)ٗٙٛ/

اٟتديث الرابع :

(ٔ) سورة اٟتشر آية (.)ٚ
(ٕ) أخرجو البخاري رتاب فتح الباري باب ا١تتفلجات للحسن حٖٜٔ٘

ومسلم ُب صحيحة باب ٖترمي فعل الواصلة وا١تستوصلة حٕٕ٘ٔ.
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حدثنا ابن السرح ,حدثنا ابن وهب ,عن أسامة ,عن أبان بن صالح ,عن مجاهد بن
جبر ,عن ابن عباس (,قال :لعنت الواصلة ,والمستوصلة ,والنامصة ,والمتنمصة,
(ٔ)
والواشمة ,والمستوشمة ,من غٌر داء ) .

جاء ُب أحاديث الباب بعض أسواع الزينة احملرمة على ا١ترأة حيث ورد لعن من فعلت ذلك :
ومن ىاه اكأسواع النمص وفيو مسائل :
ٔ .النمص ُب اللغة :
قال ُب اللسان :النمص ستف الشعر والنامصة :اليت تنتف الشعر من الوجو.و ا١تتنمصة ىي اليت تفعل
ذلك بنفسها وتنمص ا١ترأةأي:تأمر سامصة فتنمص شعر وجهها منصا أي تأخاه عنو ٓتيط.

(ٕ)

ىل النمص خيتص باٟتاجبُت أم ىو عام ُب شعر الوجو؟
أرثر أىل اللغة يطل النمص على أسو إزالة شعر الوجو وال خيص اٟتاجبُت وىاا مر فيما السب من قول
أىل اللغة .
وذرر أىل االختصاص باٟتاجبُت بصيغة التمريض إذقال ويقال :إن النماص خيتص بإزالة شعر اٟتاجبُت
لًتقيقهما وتسويتهما وبو قال ا١تناوي ُب الفيض.

(ٖ)

أما النووي فقد صرح بأن ماىبو ىو النهي خيص اٟتواجب وأطراف الوجة.

(ٗ)

وأخص منو قول أيب داود ُب سننو إذ قال  :والنامصة اليت تنقش اٟتاجب حىت ترقو وا١تتنمصة ا١تعمول
هبا.

(٘)

()ٙ

وىو رالك عند بعض ا١تالكية قال النفراوي  :والتنمص ىو:ستف شعر اٟتاجب حىت يصَت دقيقا.

()ٚ

(ٔ) أخرجو أبو داود ُب سننو رتاب الًتجل باب ُب صلة الشعر ح.ٗٔٚ
(ٕ)اللسان ٤تمد بن مكرم بن على أبو الفضل (.)ٔٓٔ/ٚ
(ٖ)الفتح(ٓٔ.)ٖٜٓ/فيض القدير (٘.)ٕٜٙ/
(ٗ) شرح النووي ١تسلم (ٗٔ)ٖ٘ٗ/
(٘) سنن ايب داود – الًتجل (ٕ.)ٗٚٚ/

()ٙشهاب الدين النفراوي  :ىو أٛتد بن غاًل (أو غنيم) بن سا م ابن مهنا شهاب الدين النفراوي اكأزىري ا١تالكي :فقيو من بلدة سفري من أعمال
قويسنا ٔتصر

سشأ هبا وتفقو وتأدب وتوُب بالقاىرة سنة .ٕٔٔٙ

( )ٚالفوارو الدواين(ٕ.)ٖٕٗ/
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والاي يظهر واهلل أعلم أن النهي إمنا خيتص شعر اٟتاجبُت وذلك لعدة أمور:
ٔ-أن سساء العرب راست تنتف اٟتواجب للتزين وران العرب يسمون الرجل أمنص اٟتاجب ورٔتا ٝتوه
أمنص اٞتبُت .و قال ابن ا١تنظور  :تنمصت ا١ترأة أخات شعر جبينها ٓتيط.
ٕ-ظهور ٟتية أو شارب رث للمرأة أسدر من النادر ورالك ظهور الشعر ُب غَت مواضعو راٞتبُت أو على
أرسبة اكأسف أو جاسبيو فما بقي من شعر الوجو للمرأة إال موضعُت مها  :شعر اٟتاجب وأىداب العيون
أما اكأخَت فإن سساء العرب رن ديتدحن ويتجملن بطولو فلم يب إذا إال شعر اٟتاجب وليس من
الوارد -والعلم عند اهلل -أن يكون يكون النهي ينصرف إىل شعر يندر جدا خروجو لدى النساء.
لاا فقد جزم النووي باستحباب إزالة الشارب واللحية إذا ما ظهرا ُب ا١ترأة ورأسو – رٛتو اهلل -يستدرك
على الطربي منعو ذلك.

(ٔ)

حكم النمص:
أختلف أىل العلم ُب حكم النمص على أقوال ثالثة:
القول األول :التحرمي مطلقاً وىو قول اٞتمهور.

القول الثاني :جوازه للمتزوجة حيث استثٌت بعض اكأحناف ا١ترأة ا١تتزوجة تتزرن لزوجها وٛتلوا النهي ُب

اكأحاديث على أمرين:
األول :إذا فعلتو تتزين لألجاسب.
الثاني :قالوا :ىو ٤تمول على ستف ما ال ضرورة إليو ١تا ُب ستفو با١تنماص من انإيااء.

(ٕ)

وىو قول ابن اٞتوزي من اٟتنابلة وٛتل النهي ُب عموم اكأحاديث على ثالثة أشياء :
األول :رون ىاه الصفات من شعار الفاجرات فيكن ا١تقصودات بو.
الثاني :روسو يُفعل للتدليس على الرجل.

الثالث :روسو متضمناً لتغيَت خل اهلل.

ٍب سقل عن شيخو اكأمناطي قولو :إذا أخات ا١ترأه الشعر من وجهها بعد رؤيتو (يعٍت الزوج) إياىا فال بأس
(ٖ)

وإمنا يام إذا فعلتو قبل أن يراىا كأن فيو تدليساً.
القول الثالث :جوازه مطلقاً وىو ا١تعتمد عند ا١تالكية رما ذرره النفراوي قال :وا١تعتمد جواز حل ٚتيع

(ٔ)رسالة ماجستَت د .سوال الغنام أحكام شعر االسسان ُب ضوء السنة النبوية ص.ٖٚٚ.ٖٚٙ
(ٕ) حاشية ابن عابدين (٘.)ٕٖٜ/
(ٖ) أحكام النساء (صٓ.)ٔٙ
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شعر ا١ترأه ماعدا رأسها.

(ٔ)

وٛتلوا النهي عن ا١ترأه ا١تنهية عن التزين را١تتوَب عنها زوجها.
ىاا ومن ٚتلة ما اعتمد عليو القائلون ّتواز النمص سواء مطلقاً أو مقيداً للمتزوجة أثر عن عائشة –
رضي اهلل عنها  " :-أن امرأ ة دخلت عليها وراست شابة يعجبها اٞتمال فقالت :إن ُب وجهي شعرات
أفأستفهن أتزين بالك لزوجي؟ قالت :أميطي عنك اكأذى وتصنعي لزوجك رما تصنعُت للزيارة وأذا أمرك
فلتطيعيو وإذا أقسم عليك فأبريو وال تأذين ُب بيتو ١تن يكره".

(ٕ)

ومن ىنا يظهر أن النهي ليس خاصاً بل يعم ا١تتزوجة وغَت ا١تتزوجة وذلك لعدة اعتبارات :
األول  :النهي ُب اكأحاديث عام وٗتصيصو حيتاج إىل دليل وليس ٙتة دليل .
الثاني  :أن اكأثر ا١تروي عن عائشة وإن ران إسناده ٦تا ال بأس بو ال حجة فيو

قوية إذ ىو رأي صحايب وال يعارض سصاً صرحياً عن رسول اهلل -صلى اهلل عليو وسلم  -بقول
صحايب.
الثالث  :اكأجوبة اليت ذررىا احمليزون للنمص مطلقاً أو مقيداً عن اكأحاديث الٗتلو من تكلف

الرابع  :أن عبد اهلل بن مسعود – رضي اهلل عنو -قيل لو  :إن زوجتك فعلت ذلك  -وىي  م تفعل -

قال  :أما إهنا لو فعلت  م ٧تامعها فلو ران النهي ال يشمل ا١ترأة ا١تتزوجة ١تا استنكر ابن مسعود ذلك
من زوجتو .
الخامس  :أن علة ٖترمي النمص وىي تغيَت خل اهلل رما ورد ُب اٟتديث باقية سواء راست ا١ترأة متزوجة

أو غَت متزوجة.

لكن قد يقال  :إذا ما ظهر للمرأة حاجب رث تتشوه بو خلقتها وقد ينزل على العُت فتأذى بو فلها أن
تزيل ما يسبب ٢تا اكأذى وبقدر ما ٖتتاج إليو وال خيص ا١تتزوجة دون غَتىا ولعل أثر عائشة الساب
(ٖ)

ذرره ٦تا يستأسس بو ىا ىنا .
حكم حلق المرأة حواجبها:
أما قص شعر اٟتاجب أو ٖتديده بقص جواسبو أو حلقو أو ستفو للزينة رما سفعلو بعض النساء اليوم فحرام
١تا فيو من تغيَت خل اهلل ومتابعة الشيطان ُب تغريره بانإسسان وأمره بتغيَت خل اهلل قال اهلل تعاىل ( :
ومن يشرك باهلل فقد ضل ضالالً بعيداً إن يدعون من دوسو إال إساثاً وإن يدعون إال شيطاساً مريداً
(ٔ) الفوارو الدواين (ٕ.)ٖٕٗ/
(ٕ) أخرجو عبدالرزاق ُب رتاب الصالة باب إذا راست ا١ترأة أقرأ من الرجال.)ٔٗٙ/ٖ(...
(ٖ)رسالة ماجستَت د .سوال الغنام أحكام شعر االسسان ُب ضوء السنة النبوية ص ٓ.ٖٛ
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لعنو اهلل وقال ال ٗتان من عبادك سصيباً مفروضاً وكأضلّهم وكأمنينهم وآلمرهنم فليبتكن آذان اكأسعام
وآلمرهنم فليغَتن خل اهلل ومن يتخا الشيطان وليا من دون اهلل فقد خسر خسراساً مبينا )
وُب الصحيح عن ابن مسعود – رضي اهلل عنو  -أسو قال  ":لعن اهلل الوامشات وا١تستومشاد والنامصات
وا١تتنمصات وا١تتفلجات ا١تغَتات ٠تل اهلل " ٍب قال  :أال ألعن من لعن رسول اهلل  -صلى اهلل عليو
وسلم -وىو ُب رتاب اهلل عز وجل يعٍت قولو تعاىل  " :وما آتارم الرسول فخاوه وما هنارم عنو فاستهوا"
وصلى اهلل على سبينا ٤تمد وعلى آلو وصحبو وسلم.

(ٔ)

وعلى ىاا فإن علة التحرمي إمنا ىي ١تن تفعل ىاه اكأشياء من النمص والوشم والوصل والتفليج للحسن ال
لداء وال علة أما إذا ران لداء أو علة فليس ٔتحرم رما دل على ذلك رواية أىب داود من حديث ابن
عباس  " :لعنت الواصلة وا١تستوصلة والنامصة وا١تتنمصة والوامشة وا١تستومشة من غَت داء ".
ومن فعلت النمص للحسن فال خيلو من الغش وا٠تداع والتدليس خل وتغيَت اهلل ورل ىاا ٦تا سصت
الشريعة على ٖترديو واهلل أعلم.
إال أسو ٙتة تنبيو أحب انإشارة إليو وىو أسو حيدث لدى بعض النساء – وإن ران سادراً  -خروج شعر  م
يعهد ُب ا١ترأة خروجو رما لو سبت ٢تا ٟتية أو شارب أو عنفقة أو غَت ذلك فيستجيب ٢تا واٟتالة إزالة
ذلك الشعر و م خيالف ُب ذلك – فيما أعلم.-
إال ابن جرير الاي يرى أن ذلك داخل ُب عموم النمص.

(ٕ)

(ٖ)

قال النووي  :ماىبنا استحباب إزالة اللحية والشارب والعنفقة وقال باستحبابو أيضاً اكأحناف قال
ُب اٟتاشية  :وُب تبيُت اٟتقائ  :إزالة الشعر من الوجو حرام إال إذا سبت للمرأة ٟتية أو شوارب فال ٖترم
إزالتو بل تستحب.

(ٗ)

ويظهر ايضاً ما قالو النووي ىو الصحيح  -إن شاء اهلل – العتبارات :

األول  :ا١ترأة مأمورة بالتزين وليس خيفي أن ا١ترأة تتشوه بلحية أو شارب أو عنفقة.
الثاني  :يبعد أن تكون إزالة مثل ىاه الشعور داخلة ُب النمص.

(٘)

الثالث  :رٔتا ران بقاء مثل ىاه الشعور داعيا ومرغبا ا١ترأة أن تتشبو بالرجال واهلل اعلم بالصواب .

(ٔ) ٣تلة البحوث انإسالمية اجمللد اكأول /العدد الثالث صٗ.ٖٚ
(ٕ) اجملموع(ٔ.)ٕٔٓ/
(ٖ) فتح الباري(ٓٔ.)ٖٜٓ /
(ٗ) حاشية ابن عابدين (٘.)ٕٖٜ/
(٘)رسالة ماجستَت د .سوال الغنام ا١ترجع الساب صٕ-ٖٛصٖ.ٖٛ
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فال بد لكل امرأة أن ٖترص على التجميل ٔتا أباحو الشرع وتبتعد عن التجميل باحملرم أو ا١تتشبو بتحرديو
فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو وعرضو .

ا١تطلب الثاين :
األحاديث المتعلقة بالشعر الواجب بقاؤه في زمن مخصوص.
ٔ.اكأخا من الشعر ُب عشر ذي اٟتجة ١تن تريد اكأضحية:
اٟتديث ا٠تامس:
عن أم سلمة  ,أن النبً  -صلى هللا علٌه وسلم  -قال  " :إذا دخلت العشر وأراد أحدكم
(ٔ)
أن ٌضحً  ,فال ٌمس من شعره وبشره شٌئا ً " ( رواه مسلم ) .
ال جيوز للمرأة إذا أرادت أن اتضحي أن تأخا من شعرىا شيئا سواء راست انإزالة ْتل

أو تقصَت أو

ستف أو غَت ذلك وسواء ران شعر انإبط أو العاسة أو الرأس أو غَت ذلك من شعور البدن وىاا ما
يدل عليو عموم حديث أم سلمة  -رضي اهلل عنها  -من قولو  -صلى اهلل عليو وسلم  " :إذا أراد
أحدرم  " ..وا١ترأة تدخل ُب ىاا العموم إذا أرادت اكأضحية عن سفسها أما إذا  م ترد خص سفسها
بأضحية بل راست مشًترة مع وليها فال يلزمها أن ال تأخا من شعرىا.

ٕ.الشعر ُب زمن انإحرام:
اٟتديث السادس:

(ٔ) أخرجة مسلم ُب رتاب اكأضاحي باب هني من دخل عليو عشر ذي اٟتجة وىو مريد التضحية أن يأخا من شعره وأظفاره شيئاً (ٖٔ٘ٙ٘/
ح.)ٜٔٚٚ
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عن كعب بن عجرة – رضً هللا عنه  -أن النبً  -صلى هللا علٌه وسلم – مر
به وهو بالحدٌبٌة قبل أن ٌدخل مكة ,وهو محرم  ,وهو ٌوقد تحت قدر ,والقمّل
ٌتهافت على وجهه  ,فقال  :آٌؤذٌك هوامك هذه؟  :قال نعم  ,قال " :فاحلق
صع ) أو صم ثالثة أٌام ,
رأسك  ,وأطعم فِرقا ً بٌن ستة مساكٌن (الفرق ثالثة ا ُ
()1
أو انسك نسٌكة  ,قال ابن أبً نجٌح  :أو اذبح شاة "  ( .رواه مسلم) .

اٟتديث السابع:
عن حفصة  -رضً هللا عنها – زوج النبً  -صلى هللا علٌه وسلم – قالت  :قلت ٌا
رسول هللا ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال" :إنً لبدت
(ٕ)
رأسً  ,وقلدت هدبً  ,فال أحل حتى أنحر" ( رواه البخاري) .
ال تأخا من شعر رأسها أو بدهنا حال انإحرام بل يقال فيها مثلما يقال ُب الرجل لعموم اكأحاديث
الواردة ُب ذلك رحديث رعب بن عُجرة وحديث حفصة – رضي اهلل عنهما – وغَتىا من اآلثار.
قال ابن قدامة ُب الشرح الكبَت:
( وحيرم عليها ما حيرم على الرجل من قطع الشعر وتقليم اكأظفار والطيب وقتل الصيد وسائر
(ٖ)

احملظورات إال لبس ا١تخيط وتظليل احململ . ) ...
وقال ابن ا١تنار ُب انإٚتاع :

(ٗ)

( أٚتعوا على أن ا١ترأة ٦تنوعة ٦تا منع منو الرجال ُب حال انإحرام إال بعض اللباس ) .
وقال ُب ا١تغٍت – بعد سياقو قول ابن ا١تنار : -
( إمنا ران رالك كأن أمر رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم – احملرم بأمر وحكمو عليو يدخل فيو الرجال
(٘)

والنساء وإمنا يستثٌت منو اللباس للحاجة سًت إىل ا١ترأة لكوهنا عورة . ) ...
فعلى رل مسلم ومسلمو االلتزام بأوامر الشرع وعدم السؤال عن العلة وُب التحرمي والتحليل فقط يقول
ٝتعنا وأطعنا.

(ٔ) أخرجة البخاري (بنحوه) ُب رتاب احملصر باب فمن ران منكم مريضاَ ( الصحيح مع الفتح ٗ ٔٙ/حٗٔ.)ٔٛ
(ٕ) أخرجة البخاري ُب رتاب اٟتج باب التمتع والقران وانإفراد باٟتج  ( ...الصحيح مع الفتح ٖ ٜٖٗ/ح.)ٔ٘ٙٙ
(ٖ) الشرح الكبَت ْتاشية ا١تغٍت (ٖ.)ٖٖٓ/
(ٗ) انإٚتاع ص ٔٛرقم ٘٘ٔ.
(٘) ا١تغٍت والشرح الكبَت (ٖ.)ٖٔٗ/
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المبحث الثاني:
اكأحاديث ا١تتعلقة بالشعر الواجب إزلتو.
ويشتمل على مطلبُت:
ا١تطلب اكأول  :شعر الواصلة.
ا١تطلب الثاين  :الشعر بعد أداء النسك.
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ا١تطلب اكأول :
شعر الواصلة.
اٟتديث اكأول:
عن عائشة – رضً هللا عنها – أن جارٌة من األنصار تزوجت  ,وأنها مرضت
فتمرط شعرها  ,فأرادوا أن ٌصلوه  ,فسألوا رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم – عن
(ٔ)
ذلك فلعن الواصلة والمستوصلة(.رواه مسلم) .
٘ترط شعرىا "  :قال النووي  :أي تساقط شعرىا ( شرح النووي ١تسلم )ٖٜٗ/ٚ
قولو ّ " :
قولو  " :الواصلة وا١تستوصلة "  :الواصلة ىى اليت تصل شعر ا١ترأة بشعر آخر وا١تستوصلة اليت تأمر من
يفعل هبا ذلك (النهاية ٘.)ٜٕٔ/

اٟتديث الثاين:
عن أسماء بنت أبً بكر – رضً هللا عنها -قالت  :جاءت امرأة إلى النبً – صلى هللا
علٌه وسلم – فقالت ٌ :ارسول هللا إن لً ابنة عُرٌسا ً أصابتها حصبة فتمرق شعرها
()2
أفأصله؟ فقال " :لعن هللا الواصلة والمستوصلة"(.رواه مسلم) .

اٟتديث الثالث:
عن جابر بن عبد هللا – رضً هللا عنه -قال :زجر النبً – صلى هللا علٌه وسلم -أن

(ٔ) اخرجو البخاري ُب رتاب النكاح باب ال تطيع ا١ترأة زوجها ُب معصية ح ٕ٘ٓ٘.
(ٕ) أخرجو البخاري ُب رتاب اللباس باب ُب وصل الشعر حٖ٘.ٜٖ٘ٙ ٜ٘
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(ٔ)

تصل المرأة برأسها شٌئاً(.رواه مسلم) .

اٟتديث الرابع:
عن أبً هرٌرة – رضً هللا عنه -عن النبً – صلى هللا علٌه وسلم – قال " :لعن هللا
(ٕ)
الواصلة والمستوصلة  ,والواشمة والمستوشمة(.رواه البخاري) .

اٟتديث ا٠تامس:
عن حمٌد بن عبدالرحمن أنه سمع معاوٌة بن أبً سفٌان  -عام حج  -على المنبر ,
فتناول قصة من شعر – وكانت ٌد َح َرسى  -فقال ٌ :ا أهل المدٌنة أٌن علماؤكم ؟
سمعت النبً  -صلى هللا علٌه وسلم – ٌنهى عن مثل هذه وٌقول  :إنما هلكت بنو
(ٖ)
إسرائٌل حٌن اتخذ هذه نساؤهم (.رواه البخاري ) .
قولو  " :قصة من شعر " قال النووي  :قال اكأصمعي وغَته  :ىي شعر مقدم الرأس ا١تقبل على اٞتبهة
وقيل شعر الناصية (شرح النووي ١تسلم .)ٖ٘٘/ٚ

قولو " :حرسى " : :اٟترسى منسوب إىل اٟترس وىو واحد اٟتراس (الفتح .)٘ٙٙ/ٙ

اٟتديث السادس:
حدثنا محمدربن عٌسى  ,وعثمان بن ابى شٌبة  -المعنى – قاال :ثنا جرٌر  ,عن
منصور  ,عن إبراهٌم  ,عن علقمة  ,عن عبد هللا أنه قال :لعن هللا الواشمات
والمستوشمات  ,قال محمد  :والواصالت  ,وقال عثمان :و المتنصّصات  ,ثم اتفقا :
والمتفلجات للحسن المغٌرات خلق هللا  -عزوجل –  ,فبلغ ذلك امرأة من بنً  ,أسد
ٌقال لها أم ٌعقوب  ,زاد عثمان  :كانت تقرأ القرآن  ,ثم اتفقا :فأتته فقالت  :بلغنً
عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات  ,قال محمد  :والواصالت  ,وقال عثمان :
والمتنمصات  ,ثم اتفقا  :والمتفلجات  ,قال عثمان  :للحسن المغٌّرات خلق هللا  -تعالى
– فقال :وما لً ال ألعن من لعن رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم – وهو فً كتاب
لوحً المصحف فما وجدته فقال  :وهللا لئن كنت
هللا تعالى ؟ قالت  :لقد قرأت ما بٌن َ

(ٔ) أخرجو مسلم ُب رتاب اللباس والزينة باب ٖترمي فعل الواصلة وا١تستوصلة (ٖ ٜٔٙٚ/ح.)ٕٕٔٙ
(ٕ) أخرجو البخاري ُب رتاب اللباس باب وصل الشعر (الصحيح مع الفتح ٓٔ ٖٛٙ /حٖٖ.)ٜ٘
(ٖ) أخرجو البخاري ُب رتاب اكأسبياء باب ماذرر عن بٍت إسرائيل (الصحيح مع الفتح  ٜ٘ٔ/ٙح.)ٖٗٙٛ
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(ٔ)

قرأتٌه لقد وجدتٌه  ,ثم قرأ ( :وما آتاكم الرسول فخذوه  ,وما نهاكم فانتهوا ) قالت :
إنً أرى بعض هذا على امرأتك  ,قال  :فادخلً فانظري  ,فدخلت ثم خرجت فقال :
(ٕ)
ما رأٌت ؟ وقال عثمان  :فقالت  :ما رأٌت  ,فقال  :لو كان ذلك ما كانت معنا .
ُب اكأحاديث مسائل:
ٔ .معنى الوصل:

قال ُب اللسان  :الواصلة من النساء اليت تصل شعرىا بشعر غَتىا وا١تستوصلة
(ٖ)

الطالبة لالك وىي اليت يفعل هبا ذلك .

(٘)

(ٗ)

وقال ا٢تروي  :وأما الواصلة وا١تستوصلة فإسو ُب الشعر وذلك أهنا تصلو بشعر أخر .
 .2حكم وصل الشعر بالشعر:

دلت أحاديث الباب على ٖترمي الوصل ولعن الواصلة وا١تستوصلة مطلقاً.
واللعن من أقوى الدالالت على التحرمي بل إن البعض عده من عالمات

الكبَتة

()ٙ

()ٚ

قال القاضى عياض  :وُب اٟتديث أن وصل الشعر من ا١تعاصي الكبائر للعن فاعلو .

وقد صرح ٚتهور الفقهاء بالتحرمي مطلقاً واستدلوا بأحاديث الباب
ذلك.

()ٛ

إال أن الشافعية فصلوا ُب ذلك.

قال النووي  ( :قال أصحابنا  :إن وصلت ا١ترأة شعرىا بشعر آدمي فهو حرام بال خالف سواء ران شعر
رجل أو امرأة وسواء شعر احملرم والزوج وغَتمها بال خالف لعموم اكأحاديث وكأسو حيرم االستفاع بشعر
اآلدمي وسائر أجزائو لكرامتو بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائو وإن وصلتو بشعر غَت آدمي :
فإن ران شعراً ٧تساً  -وىو شعر ا١تيتة وشعر ماال يؤرل إذا اسفصل ُب حياتو  -فهو حرام أيضاً للحديث
(ٔ) سورة اٟتشر آية (.)ٚ
(ٕ)أخرجو أبو داود ُب سننو رتاب الًتجل باب ُب صلة الشعر ح.ٗٔٚ
(ٖ) اللسان (ٔٔ )ٕٚٚ/مادة وصل.
(ٗ) ا٢تروي :أبو عُبيد القاسم بن سالّم بن عبد اهلل ا٢تروي البغدادي من ربار العلماء باٟتديث واكأدب والفقو من أىل ىراة ولد وتعلم هبا وران مؤدبا

ورحل إىل بغداد فويل القضاء بطرسوس ٙتاين عشرة سنة ورحل إىل مصر سنة ٖٕٔ وإىل بغداد فسمع الناس من رتبو وحج فتوُب ٔتكة سنة
ٕٕٗ .
(٘) غريب اٟتديث (ٔ.)ٔٙٙ/
( )ٙالفتح (ٓٔ.)ٖٜٓ/
( )ٚشرح النووي ١تسلم (ٗٔ.)ٖٕ٘/
( )ٛحاشية ابن عابدين (٘.)ٕٖٜ/
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وكأسو ٛتل ٨تاسة ُب صالتو وغَتىا عمداً وسواء ُب ىاين النوعُت ا١تزوجة وغَتىا من النساء والرجال
وأما الشعر الطاىر من غَت اآلدمي فإن  م يكن ٢تا زوج وال سيد فهو حرام وإن ران فثالثة أوجو :
إحداىا  :ال جيوز لظاىر اٟتديث.
والثاني  :ال حيرم.
الثالث  :وأصحها عندىم  :إن فعلتو بإذن الزوج أو السيد جاز وإال فهو
(ٔ)

حرام .
 .3حكم وصل الشعر بغير الشعر كالصوف والخرق والخيوط الملون وغير ذلك مما ال يشبو
الشعر:

قال القاضي عياض  :وأما ربط خيوط اٟترير ا١تلوسة و٨توىا ماال يشبو الشعر فليس ٔتنهي عنو كأسو ليس
(ٕ)

بوصل وال ىو ُب معٌت مقصود الوصل وإمنا ىو للتجمل والتحسُت .
واستدل أصحاب ىذا القول :

بعموم أحاديث الباب ومنها قولو  -صلى اهلل عليو وسلم  " : -لعن اهلل الواصلة وا١تستوصلة " والوصل ُب
عامة رتب اللغة ىو وصل الشعر بالشعر ومن اكأحاديث  :حديث معاوية وجاء ُب بعض ألفاظو أن

رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم – قال ":أديا امرأة زادت ُب رأسها شعرا ليس منو فإسو زور تزيد فيو ".
ومن ىنا والاي يظهر– واهلل أعلم – أن ٖترمي وصل الشعر بشعر مثلو لعموم اكأحاديث الواردة ُب الباب
حيث  م يرد ٗتصيص و١تا فيو من التدليس والتزوير ولالك  م يبحو الرسول -صلى اهلل عليو وسلم -
حىت للعروس رما ُب حديث أٝتاء مع أهنا أحوج ما تكون للزينة.
أما تزين الشعر با٠تيوط ا١تلوسة ٦تا ال يشبو الشعر فالاي يظهر جوازه وذلك العتبارات :
األول  :أن اكأحاديث  -رما ذررت  -إمنا خصت وصل الشعر بالشعر رما ذرره ُب ا١تغٍت.
الثاني  :أن علة التحرمي الواردة ُب اٟتديث – لو ُسلم هبا – ىي تغيَت خل اهلل وأضاف بعض أىل
العلم علتُت أخريُت مها :
أ – انإيهام بالتدليس رما ذرره ا٠تطايب.
ب  -استعمال ا١تختلف ُب ٧تاستو رما ذرره ُب ا١تغٍت .
وىاه العلـل منتفية ُب ح من وضعت غَت الشعر إذ  م تغَت خل اهلل بوضع ٦تاثل لشعرىا.
وليس فيو تدليس إذ من يراه يفرق بينو وبُت شعرىا اكأصلي وال خالف ُب طهارة اكأصواف واكأوبار و٨توىا
(ٔ) اجملموع (ٖ.)ٔٗٓ/
(ٕ) شرح النووي ١تسلم (ٗٔ.)ٖ٘ٗ/
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(ٔ)

– واهلل أعلم. -
وأما وضع الشعر على الرأس فقد قال القرطيب – رٛتو اهلل  : -أبـاح اخرون وضع الشعر على الرأس
(ٕ)

قالوا :إمنا جاء النهي عن الوصل خاصة قال  :وىاه ظاىريّة ٤تضة وإعراض عن ا١تعٌت .
و٦تا ظهر – واهلل أعلم  -رما قال القرطيب ولكن ما اٟتكم فيما لو وضعت ما يسمى
(ٖ)

اليوم بالبارورة وىي عبارة عن تصنيع الشعر ال يستطيع الرائي التفري بينو وبُت الشعر
الطبيعي وتسمية ىاا الفعل وصال فيو سظر كأن البارورة ليست شعراً حقيقياً وراا
إٟتاقها بالقرامل واكأصواف فهي من الشبو بالشعر مكان ال يستطيع ا١ترء التفري
(ٗ)

بينهما .
ىاا وقد ُسؤل فضيلة الشيخ ٤تمد صاحل العثيمُت:
 ىل جيوز ل لمرأة أن تستعمل البارورة وىي الشعر ا١تستعار لزوجها ؟ وىل يدخل ذلك ٖتت النهي عنالواصل وا١تتصل؟
٤ترمة وىي داخلة ُب الوصل وإن  م يكن وصالً فهي تظهر رأس ا١ترأة على وجو أطول من حقيقتو
البارورة َّ
فتشبو الوصل؛ وقد لَعن النيب صلى اهلل عليو وسلم الو ِ
اصلَةَ وا١ت ْستَـ ْو ِصلَة .لكن إن  م يكن على الرأس شعر
ََ
َ
ُ
أصالً  -رأن تكون قرعاء  -فال حرج من استعمال البارورة ليسًت ىاا العيب؛ كأن إزالة العيوب جائزة؛
و٢تاا أ َِذ َن النيب صلى اهلل عليو وسلم لِمن قُ ِطعت أَسْـ ُفو ُب إحدى الغَزو ِ
ات أن يـت ِ
َّخ َا أَسْـ ًفا ِم ْن َذ َى ٍ
ب.
ُ
َْ َ
َ
ََ

ا١ت سألة أوسع من ذلك؛ فتدخل فيها إذن مسائل التجميل وعملياتو من تصغَت لألسف وغَته .والتجمل
ليس إزالة عيوب  -فإن ران إزالة عيب فال بأس بو أما إن ران لغَت إزالة عيب  -رالوشم والنمص مثالً
فهاا ىو ا١تمنوع .واستعمال البارورة حىت لو ران بإذن الزوج ورضاه فهو حرام؛ كأسو ال إذن وال رضى فيما
(٘)

حرمو اهلل .
وأخَتاً  :فإن ما ذرر عن ا١ترأة تكون قرعاء أو زعراء أسو ال بأس ُب استخدامها البارورة.
قال النووي عند شرحو ٟتديث ابن مسعود  :وأما قولو " :ا١تتفلجات للحسن" فمعناه :يفعلن ذلك طلبا
للحسن وفيو إشارة إىل أن اٟترام ىو ا١تفعول لطلب اٟتسن أما لو احتاجت إليو لعالج أو عيب ُب

(ٔ) رسالة ماجستَت د .سوال الغنام أحكام شعر االسسان ُب ضوء السنة النبوية ص.ٗٓٚ-ٗٓٙ
(ٕ) اٞتامع كأحكام القرآن (٘.)ٖٜٗ/
(ٖ) البارورة :لفظة أجنبية معناىا :الشعر ا١تستعار.
(ٗ) رسالة ماجستَت د .سوال الغنام أحكام شعر االسسان ُب ضوء السنة النبوية ص .ٗٓٚ
(٘)فتاوى الشيخ ٤تمد بن عثيمُت إعداد أشرف عبدا١تقصود (ٕ.)ٖٛٙ/
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(ٔ)

السن و٨توه فال بأس .

ا١تطلب الثاين :

الشعر بعد أداء النسك.
اٟتديث السابع:
حدثنا أبو ٌعقوب البغدادي ,حدثنا هاشم بن ٌوسف ,حدثنا ابن جرٌج أخبرنً
عبد الحمٌد بن جبٌر عن صفٌة بنت شٌبة قالت أخبرتنً أم عثمان بنت أبً
سفٌان ,أن ابن عباس قال :قال رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم  " : -لٌس
على النساء حلق إنما على النساء التقصٌر"(.رواه أبو داود).
جيب على ا١ترأة إزالة شيء من شعرىا للتحلل من حج أو عمرة شأهنا ُب ذلك شأن الرجل غَت
أهنا ال ٖتل ٟتديث الباب  .وعليو فهي ال تدخل ُب ا١تفاضلة بُت انإزالتُت – اٟتل و
التقصَت -رما ُب حديث  " :اللهم ارحم احمللقُت  "...إمنا اكأمر خيص الرجل وحده واهلل أعلم .

مايلح هباا ا١تبحث:

 -ما أمر بو الزوج من مندوب انإزالة أو جائزىا :

ال خالف ُب أسو على ا١ترأة أن تتزين لزوجها فهاا من أىم حقوقو عليها ولالك لو طلب الزوج
من زوجتو إزالة شعر مندوب إزالتو – رالعاسة وانإبط -أو جائز انإزالة وانإبقاء – رشعر اليدين أو
الرجلُت – فإن ذلك يكون ُب حقها واجباً.
وإليك بعض إشارات أىل العلم ُب ذلك:

(ٔ) شرح النووي لصحيح مسلم (ٗٔ.)ٖ٘ٗ/
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قال النفراوي ُب الفوارو الدواين  ..... :أما شعر بقية اٞتسد فال بأس بإزالتو ُب ح الرجل فقط
وأما النساء فيجب عليهن إزالة ما ُب إزالتو ٚتال ٢تا ولو شعر اللحية إن سبت ٢تا ٟتية وإبقاء ماُب
()1

بقائو ٚتال . ...
وقال النووي  :وأما حل العاسة فمتف على أسو سنة أيضاً وىل جيب على الزوجة إذا أمرىا
زوجها :فيو قوالن مشهوران أصحهما :الوجوب وىاا إذا  م يفحش ْتيث ينفر التواق فإن
()2

فحش ْتيث سفره وجب قطعاً .
وخالصة القول إن اٟترام ال جيوز فعلو للتزين أما لو احتاجت اليو لعالج أو عيب فال بأس
وأيضاً أي شيء جائز أو مندوب إذا أمر بو الزوج اصبح واجب.

(ٔ) الفوارو الدواين (ٕ.)ٖٖٗ/
(ٕ) اجملموع (ٔ.)ٕٜٛ/
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الفصل الثاني:
سنن وآداب تعامل ا١ترآة مع الشعر
وفيو ثالثة مباحث :
ا١تبحث اكأول :انإررام والًتجيل.
ا١تبحث الثاين :التطيب واكأدىان.
ا١تبحث الثالث :التلبيد.
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ا١تبحث اكأول:

اإلكرام والترجيل.
حكم الًتجيل وزمنو:
أوالً  :حكمو :

اتف العلماء على استحباب ترجيل الرجل شعره

(ٔ)

أما ا١ترأة فإسو يتأرد ُب حقها إذ ىي مأمورة بالتزين

لزوجها صياسة لو وإعفافاً.
رما قال  -صلى اهلل عليو وسلم  -حُت سئل  :أي النساء خَت ؟ قال  ":اليت تسّره إذا سظر وتطيعو إذا
أمر وال ٗتالفو ُب سفسها وما٢تا ٔتا يكره "(ٕ).
ٍب إن ا١ترأة مفطورة على حب التزين والتجمل ومعلوم أن تاج ٚتال ا١ترأة ىو شعرىا فجدير هبا العناية
بو تنظيفاً وترجيـالً وتطيباً إن  م يكن ٙتة ماسع رإحرام وغَته واهلل أعلم.

ثاسيا  :زمنو:

ينبغي على ا١ترأة أن ترجل شعرىا رلما احتاجت إىل ذلك ال سيما امام زوجها وال يرد على ا١ترأة

أحاديث انإغباب ُب الًتجيل والنهي عن رثرة كأن ىاه اكأحاديث فيما ظهر ٗتص الرجل وإن  م ار –
فيما اطلعت عليو  -أحداً من العلم أشار إىل ذلك ولعل سبب ذلك أن ٗتصيصها بالرجل ظاىر إذ
ا١ترأة معلوم أن من طبيعتها الليوسة والرفو ومطلوب منها التزين لزوجها ُب رل حال ولاا حث الرسول -
اهلل صلى عليو وسلم – القادم من سفر االستظار وعدم الدخول على اكأىل وقال  ":إذا قدم أحدرم ليال
فال يأتُت أىلو طروقاً حىت تستحد ا١تغيبة (ٖ)و٘تتشط الشعثة" رواه البخاري ( )ٜ٘ٓٚومسلم (٘ٔ. )ٚ
رما أن ا١ترأة ٤تبولة على حب التجمل والتزين الاي ىو أخص خصائصها فلو
راست مأمورة بانإغباب ُب الًتجل لتعارض ذلك مع ما فطرت عليو وٖترجت ا١ترأة من

رثرة الًتجيل(ٗ).

(ٔ) حاشية ابن عابدين (٘.)ٕٙٔ/
(ٕ) أخرجو النسائي ُب النكاح باب أي النساء خَت ( ٙٛ/ٙحٖٕٖٔ).
(ٖ)قال النووي ُب "شرح مسلم" (ٓٔ" : )٘ٗ/االستحداد  :استعمال اٟتديدة ُب شعر العاسة وىو إزالتو با١توسى وا١تغيبة ىي اليت غاب عنها زوجها"
(ٗ)رسالة ماجستَت د .سوال الغنام أحكام شعر االسسان ُب ضوء السنة النبوية صٖٖٗ.
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ريفية الًتجيل
اٟتديث اكأول:
عن أبً هرٌرة قال  :قال رسوال  -صلى هللا علٌه وسلم " :-صنفان من أهل النار لم
أرهما  :قوم معهم سٌاط كأذناب البقر ٌضربون بها الناس  ,ونساء كاسٌات عارٌات
مُمٌالت مائالت رؤسهن أسمنة الب َُخًْ المائة  ,ال ٌدخلن الجنة  ,وال ٌجدن رٌحها ,
(ٔ)
وإن رٌحها لٌوجد من مسٌرة كذا وكذا " ( رواه مسلم ) .
قولو " مميالت مائالت "  :قال النووي  :مائالت قيل  :معناه عن طاعة عن اهلل ومايلزمهن حفظو
٦تيالت  :أي يعلمن غَتىن فعلهن ا١تاموم وقيل  :مائالت ديشُت متبخًتات ُ٦تيالت كأرتافهن
وقيل:مـائالت  :ديشيطن ا١تشطة ا١تائلة وىى مشطة البغايا ٦تيالت ديشطن غَتىن تلك ا١تشطة ( .شرح
النووي ٗٔ.)ٖ٘ٚ/
ومعٌت  ":رؤوسهن كأسنمة البخت" :أي يك ُربسْـ َها ويعظمنها بلف عمامة أو عصابة أو ٨توىا – حىت تشبو

أسنمة انإبل البخت ( .شرح النووي ٗٔ.)ٖ٘ٚ/
وفيما تقدم في معٌت ا١تائالت ا١تميالت وأسو على ثالثة أقوال وعلى وداللة معٌت  " :رؤوسهن رأسنمة
البخت " أقرب من داللة معٌت مائالت ٦تيالت ؛ من حيث أهنا ٗتص الشعر وما جيب أن يكون عليو
ولو ٚتعت ا١ترأة شعرىا فوق رأسها حىت صار رأسنمة البخت ا١تائلة ؛ لقرب روهنا داخلة ُب النهي.
عليو فال ينبغي للمسلمة أن تضع شعرىا على رأسها خشية أن داخلة تكون ُب وعيد اٟتديث أما غَت
ذلك من الكيفيات فللمرأة ُب ذلك فسحة فيجوز ٢تا سقض شعرىا أو ضفرة سواء ران ضفَتة واحدة او
(ٕ)

عدة ضفائر .

(ٔ) أخرجو مسلم ُب رتاب اللباس والزينة باب النساء الكاسيات العاريات ا١تائالت ا١تميالت (ٖ ٔٙٛٓ/ح.)ٕٕٔٛ
(ٕ) رسالة ماجستَت د .سوال الغنام أحكام شعر االسسان ُب ضوء السنة النبوية صٖ٘ٗ ص.ٖٗٙ
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آداب الًتجيل :

أ ـ التيامن :
ورد حديث ُب عائشة  -رضى اهلل عنها: -أن النيب  -صلى اهلل عليو وسلم -ران يعجبو ُب تنعلو
التيامن وترجلو وطهوره وُب شأسو رلو "  .فهاا اٟتديث صريح ُب استحباب البداءة ُب الًتجيل باليمُت.
ب .السدل والفرق :
قال اٟتافظ  " :قال عياض  :سدل الشعر إرسالو يقال  :سدل شعره وأسدلو إذا أرسلو و م يضم جواسبو
(ٔ)

وراا الثوب والفرق تفري الشعر بعضو عن بعض ورشفو عن اٞتبُت " .

ترجيل شعر ا١تعتكفة:
رجلَها زوجها أو
ليس ٙتة فرق بُت ا١ترأة والرجل ُب حال اكأعتكاف فقد اتف اٞتمهور على جوازه فإن َّ
(ٕ)

سيدىا جاز بشرط أال يتبع ذلك شهوة .

ترجيل شعر احملرمة:
اٟتديث الثاين:
عن عائشة رضً  -هللا عنها – أنها قالت  :خرجنا مع رسول هللا  -صلى هللا علٌه
وسلم – عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة  ,ثم قال رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم : -
" من كان معه هدي فلٌهل بالحج مع العمرة  ,ثم ال ٌَحِل حتى ٌَ ِح ّل منهما جمٌعا ً "
قالت  :فقدمت مكة وأنا حائض  ,لم أطف بالبٌت  ,وال بٌن الصفا والمروة  ,فشكوت
ذلك إلى رسول هللا  -صلى هللا علٌه وسلم – فقال  " :انقضً رأسك وامتشطً ,
وأهلً بالحج ودعً العمرة " قالت  :ففعلت  ,فلما قضٌنا الحج أرسلنً رسول هللا -
صلى هللا علٌه وسلم – مع عبد الرحمن بن أبً بكر الصدٌق إلى التنعٌم فاعتمرت
فقال  " :هذه مكان عمرتك " فطاف  ,الذٌن أهلوا بالعمرة بالبٌت وبالصفا والمروة ,
ثم ُحلّوا  ,ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم  ,وأما الذٌن كانوا
(ٖ)
جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا ً واحداً  ( .رواه مسلم)

(ٔ) الفتح (ٓٔ.)ٖٚ٘/
(ٕ)رسالة ماجستَت د .سوال الغنام أحكام شعر االسسان ُب ضوء السنة النبوية ص.ٖٜٗ
(ٖ) أخرجو البخاري ُب رتاب اٟتيض باب امتشاط ا١ترأة عند غسلها من اٟتيض (الصحيح مع الفتح ٔم ٜٗٚ/ح.)ٖٔٙ
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قولو" :وامتشطي" :االمتشاط  :ىو التسريح با١تشط قال النووي :قيل ا١تراد باالمتشاط

ىنا تسريح الشعر باكأصابع للغسل لإلحرام باٟتج (بتصرف) (شرح النوويٗ )ٖٜٖ/
وقال ُب اللسان  :مشط شعره ديشطو  :رجلو ( اللسان .)ٕٗٓ/ٚ
قولو ":التنعيم " موضع قريب من مكو.

حكم ترجيل المحرمة :

الظاىر جوازه إن  م يسقط الشعر وىاا ما أيده النووي عند شرحو ٟتديث الباب – رٛتو اهلل :
قال  -وأما قولو ":اسقضي رأسك وامتشطي " فال يلزم  .منو إبطال العمرة كأن سقض الرأس واالمتشاط
جائزان عندسا ُب انإحرام ْتيث ال ينتف شعرا ولكن يكره االمتشاط إال لعار وتأول العلماء فعل عائشة
ىاا على أهنا راست معاورة بأن ران ُب رأسها أذى فأباح ٢تا االمتشاط رما أباح لكعب بن ُعجرة اٟتل
لألذى وقيل  :ليس ا١تراد باالمتشاط ىنا حقيقة االمتشاط با١تشط بل تسريح الشعر باكأصابع للغسل
نإحرامها باٟتج ال سيما إن راست لبدت رأسها رما ىو السنة ورما فعلو النيب  -صلى اهلل عليو وسلم
(ٔ)

 -فال يصح غسلها إال بإيصال ا١تاء إىل ٚتيع شعرىا ويلزم من ىاا سقضو واهلل أعلم .

ترجيل شعر ا١تيتة:
اٟتديث الثالث:
عن أم عطٌة – رضً هللا عنها – قالت  :توفٌت إحدى بنات النبً  -صلى هللا علٌه
وسلم – فأتانا النبً  -صلى هللا علٌه وسلم فقال " :اغسلنها بالسدر وترا  :ثالثا ً أو
خمسا ً أو أكثر من ذلك إن رأٌتن ذلك  ,واجعلن فً اآلخرة كافوراً أو شٌئا ً من كافور ,
فإذا فرغتن فاذنً "  ,فلما فرغنا آذناه  ,فألقى إلٌنا حقوه  ,فضفرنا شعرها ثالثة
(ٕ)
قرون وألقٌناها خلفها ( .رواه البخاري ).
قولو  " :حقوه "  :قال اٟتافظ  :بفتح ا١تهملة – وجيوز رسرىا – بعدىا قاف سارنة وا١تراد بو انإزار
واٟتقو ُب اكأصل معقد انإزار ( الفتح ٖ.)ٔ٘٘/
قولو  " :ثالثة قرون "  :قال النوري  :أي ثالث ضفائر جعلن قرسيها ضفَتتُت وساصيتها ضفَتة  (.شرح
النووي ١تسلمٗ.)ٛ/

(ٔ) شرح النووي (.)ٖٜٖ/ٛ
(ٕ)أخرجو البخاري ُب رتاب اٞتنائز باب يدا ٔتيـامن ا١تيت ( الصحيح مع الفتح ٖ ٔ٘ٙ/حٕ٘٘ٔ).
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دل اٟتديث على حكم ترجيل شعر ا١تيتة وقد اختلف أىل العلم ُب ذلك على قولُت :
القول اكأول:
قالوا  :يستيحب ٘تشيط وضفر شعر ا١تيتة ثالث ضفائر  :قرسيها وساصيتها ويسدل خلفها وىو قول
(ٔ)

مالك والشافعي وأٛتد .
واستدلوا ْ :تديث الباب حديث أم عطية.
القول الثاين:
فرقاً وىو قول اٟتنفية واكأوزاعي
قالوا بعدم استحباب تضفَت شعر ا١تيتة بل يـُْر َسل خلفها وعلى وجهها ُم ّ
(ٕ)
ورواية عند ا١تالكية .
وحجتهم  :أن سدلو على جاسبها ووجهها ليس فيو زينة وحال ا١تيتة توجب ذلك
ٓتالف ضفره وإلقائو خلفها فهو أقرب إىل الزينة رما تفعلو حال حياهتا.
وأجابو عن حديث الباب بأن ذلك من فعل أم عطية وليس ُب اٟتديث ان النيب  -صلى اهلل عليو وسلم
(ٖ)

– علم ذلك .
وقد ساقش اٟتافظ ىاا اٞتواب بقولو  :قال القرطيب  :ورأن سبب ا٠تالف الاي فعلتو أم عطية ىل
استندت فيو إىل النيب  -صلى اهلل عليو وسلم – فيكون مرفوعاً أو ىو شيء رأتو ففعلتو استحساساً رال

القرب إال بإذن من الشرع ٤تق و م يرد
اكأمرين ٤تتمل لكن اكأصل أن ال يفعل ُب ا١تيت شيء من ّ
ذلك مرفوعا راا قال وقال النووي  :الظاىر اطالع النيب  -صلى اهلل عليو وسلم – وتقريره لو قال
اٟتافظ  :قلت :رقد رواه سعيد بن منصور بلفظ اكأمر من رواية ىشام عن حفصة عن أم عطية

قالت قال لنا رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  " : -اغسلنها وترا واجعلـن شعرىا ضفائر " وقال ابن
حبان ُب صحيحو  :ذرر البيان بأن أم عطية إمنا مشطت ابنة النيب  -صلى اهلل عليو وسلم – بأمره ال من
تلقاء سفسها ٍب أخرج من طري ٛتاد عن أيوب قال  :قالت حفصة عن أم عطية  " :اغسلنها ثالثة أو
(ٗ)

ٜتساً أو سبعاً واجعلن ٢تا ثالثة قرون" .

(ٔ) جواىر اكأرليل (ٔ.)ٔٓٚ/
(ٕ) تبيُت اٟتقائ (ٔ.)ٕٖٛ/
(ٖ) البدائع ٤تمد بن ٛتزة بن ٤تمد (ٔ.)ٖٓٛ/
(ٗ) الفتح (ٖ.)ٔٓٙ/
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والظاىر ىنا اطالع النيب  -صلى اهلل عليو وسلم – وإقراره بل ىاا ىو الظن الغالب فقد رن ىؤالء
النسوة  -أم عطية ومن معها -اشتهرن بغسل االموات من النساء وعن أم عطية أخا رثَت من الصحابة
والتابعُت صفة غسل ا١تيت فهو أمر مشهور بينهم .
فلو  م يكن عن أمره ١تا ران خيفى عليو – صلى اهلل عليو وسلم – فعلهن فلما  م ينكر عليهن دل ذلك
على إقراره – صلى اهلل عليو وسلم – ٢تن وانإقرار من أسواع السنة واهلل أعلم.

(ٔ)

ترجيل شعر احملدة:
من الواجب امتناع احمل ّدة – ا١تتوَب عنها زوجها -عن سائر أسواع الزينة وما جيلب ميل الرجال إليها وىاا
باالتفاق عند أىل العلم.

قال ابن ا١تنار  :وأٚتعوا على منع ا١ترأة ُب انإحداد من الطيب والزينة إال ماذررساه عن اٟتسن
()3

()2

.

وقال ابن رشد ٘ :تتنع عند الفقهاء باٞتملة من الزينة الداعية للرجال إىل النساء .
و٦تا يلح بالزينة :العناية بالشعر ترجيالً ودىناً وتطيباً إال أن الفقهاء ذرروا أن
()4
للمرأة ترجيل شعرىا واشًتط ا١تالكية أاليكون الًتجيل باالمتشاط ْتناء أو رتم رما اشًتط اكأحناف
()5

أال يكون ٔتشط ضي وإن  م يكن معو طيب كأسو يعترب من الزينة .
ولعلهم ٛتلوا قولو ُب حديث أم عطية  " :وال ٘تتشط " على من امتشطت تتزين بو أما إذا امتشطت
تسكن شعرىا ري ال يشعث فهاا ٦تا ال بأس بو ولالك قال اٟتافظ ُب الفتح عند حديثو عن حديث أم
عطيـة وفيو  .... " :وقد رخص لنا إذا اغتسلت إحداسا من ٤تيضها ُب سباة من قسط أو أظفار " ...
قال :واستدل بو على جواز استعمال ما فيو منفعة ٢تا من جنس ما منعت منو إذا  م يكن للزينة أو
التطيب رالتدىن بالزيت ُب شعر الرأس أو غَته

()6

.

الًتجيل يعترب سوع من أسواع التجمل فال بد لكل مسلم رجل أو امرآة اكأىتمام بالًتجيل واكأبتعاد عن
متابعة ا١توضة بنفش الشعر بطريقة ٗتالف الفطره.
(ٔ)رسالة ماجستَت د .سوال الغنام أحكام شعر االسسان ُب ضوء السنة النبوية ص.ٗٗٛ
(ٕ) انإٚتاع صٔ٘.
(ٖ)البداية (ٕ.)ٕٖٔ/
(ٗ) حاشية الدسوقي (ٕ.)ٜٗٚ/
(٘) حاشية ابن عابدين (ٕ.)ٜٙٔ-ٙٔٚ/
( )ٙالفتح (.)ٕٗٓ/ٜ
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ا١تبحث الثاين:
التطيب واكأدىان.
التطيب حكمو وزمنو ومكاسو:
التطيب مشروع للمرأة ُب أي موضع من جسمها وشعرىا ورد ُب اٟتديث عن ايب ىريرة قال  :قال
رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم  " : -طيب الرجال ماظهر رحيو وخفي لوسو وطيب النساء ما ظهر
(ٔ)

لوسو وخفي رحيو " .
والتطيب ُب حقها ليس لو وقت ٤تدد – ُب اٞتملة  -أما ا١تكان فال ينبغي للمرأة أن تتطيب خارج بيتها
وا١ترأة مأمورة باالستتار حال بروزىا من منز٢تا والطيب ال خيلو من رائحة قد يكون زيادة ُب الفتنة هبا
فتقع ُب احملاور الوارد ُب اٟتديث الاي رواه أبو ىريرة  -رضي اهلل عنو قال  :قال رسول اهلل  -صلى اهلل
(ٕ)

عليو وسلم": -أديَّا امرأة أصابت ٓتوراً فال تشهد معنا العشاء اآلخرة " .

وراا قولو " :إذا استعطرت ا١ترأة فمرت على القوم ليجدوا رحيها فهي راا وراا" وُب رواية  " :فهي
(ٖ)

زاسية" .
فحري با١ترأة ا١تسلمة وىي تسمع ىاا الوعيد أن تبتعد عما ٝتعت الوعيد فيو.

تطيب احملرمة:
ال خالف بُت أىل العلم ُب أن ا١ترأة رالرجل حال انإحرام ال جيوز ٢تا التطيب أما قبل انإحرام ففي
تطيب الرجل أسو جائز وأما ا١ترأة فال ينبغي ٢تا ذلك لكثرة قرهبا من الرجال اكأجاسب أثناء أداء النسك
(ٗ)

فكان اكأوىل ُب حقها اجتنابو .

(ٔ) أخرجو الًتماي ُب رتاب اكأدب باب ماجاء ُب طيب الرجال والنساء (٘ ٕ٘/ح.)ٕٚٛٛ
(ٕ) أخرجو مسلم ُب رتاب الصالة باب خروج النساء اىل ا١تساجد  ٖٕٛ/ٔ(...ح ٖٗٗٗ).
(ٖ) أخرجو ابو داود ُب رتاب الًتجل باب ماجاء ُب ا١ترأة تتطيب للخروج (ٕ ٗٚٛ/حٖ.)ٗٔٚ
(ٗ) رسالة ماجستَت د .سوال الغنام أحكام شعر االسسان ُب ضوء السنة النبوية صٓ.ٗٙ
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تطيب

احملدة:

ورد ُب حديث أم عطية وغَتىا هني احملدَّة عن مس الطيب رما هنيت عن ا٠تضاب واالرتحال وغَته
من الزينة وقد سقل ابن ا١تنار انإٚتاع على منع ا١ترأة ُب انإحداد من الطيب والزينة إال ما سقل عن
(ٔ)

اٟتسن

وعليو فليس ٙتة خالف بُت أىل العلم ُب وجوب ٕتنب الطيب على احملدة لوجوب انإحداد
(ٕ)

عليها إال ما ذرر عن اٟتسن  -رٛتو اهلل .

حكم انإدىان وزمنو:
فيستحب للمرأة االدىان رما يستحب للرجل واستحبابو للمرأة يتأرد أرثر.

(ٖ)

وليس لالدىان زمن َْحي ُده بل رلما شعث شعر ا١ترأة أو احتاج إىل دىن دىنتو .

ادىان احملرمة:
حكم االدىان للمحرمة مثل حكمو ُب ح الرجل ٘تاما فال جيوز  -بال خالف -استعمال دىن فيو
طيب حال انإحرام أما إن ران الدىن خاليا من الطيب فاٞتمهور على رراىتو وكأٛتد فيو روايتان .
واكأظهر  -واهلل أعلم  -رأى اٞتمهور وإليو مال ابن تيمية  -رما مر  -أما دىن باقى اٞتسم فقد سقل ابن
(ٗ)

ا١تنار انإٚتاع على جوازه .

ادىان احملدة:
مر معنا ُب تطيـب احملدة أسو الجيوز ٢تا بانإٚتاع مس الطيـب ويستتبع ذلك  -بالضرورة – الدىن الاي
فيو طيب فال جيوز ٢تا استعمالو أما الدىن الاي الطيـب فيو فلعلماء فيو رأيان :
اكأول  :ا١تنع  :وبو قالت اكأحناف والشافعية .
قال ُب مغٌت احملتاج  :وحيرم عليها [ يعٍت  :احملدة ] دىن شعور رأسها وٟتيتها إن ران ٢تا ١تا فيو من
الزينة ٓتالف دىن سائر البدن

(ٔ)

و م يستثن ماال طيب فيو.

(ٔ) انإٚتاع ص ٔ٘.
(ٕ) رسالة ماجستَت د .سوال الغنام أحكام شعر االسسان ُب ضوء السنة النبوية صٔ.ٗٙ
(ٖ)د .سوال الغنام ا١تصدر الساب صٕ.ٗٙ
(ٗ)د .سوال الغنام ا١تصدر الساب صٕ.ٗٙ
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وقال ُب اجملموع  :وال تستعمل اكأدىـان ا١تطيبة رالبان ودىن الورد ودىن البنفسج كأسو طيب وال
(ٕ)

تستعمل الزيت والشَتج ُب الرأس كأسو يرجل الشعر .
وقال ُب رد ا١تختار  -وىو يعدد ا١تمنوع على احملدة –  ( :والطيب) وإن  م يكن ٢تا رسب فيو
(ٖ)

(والدىن) ولو بال طيب رزيت خالص .
الرأي الثاين :اٞتواز  :وىو قوا ا١تالكية واٟتنابلة .

(ٗ)

قال ُب ا١تغٍت  :فأما االدىان بغَت ا١تطيَّب رالزيت والشَتج وال ُقمر فال بأس كأسو ليس بطيب .
(٘)

وقال ُب حاشية الدسوقى  :فال ٘تتشط ْتناء أو رتم ٓتالف ٨تو الزيت من رل دىن ال طيب فيو .

االدىان بغَت مطيب ال خيلو من أمرين  :إما أن يكون للتجمل والتزين وإما أن يكون للتنظف وإزالة بو
الشعث الاي تتشوه بو ا١ترأة وٗترج عن طبيعتها وىاان اكأمران يتوقفان على سية احملدة وقصدىا فأي
ادىان قصدت بو احملدة التزين والتجمل فإسو ادىان ٤ترم وأما إن ران قصدىا إزالة الشعث وسكون
()6

الشعر فالظاىر واهلل أعلم أسو ال بأس بو .
وقد حرص اكأسالم على الروائح اٞتميلة واستعما٢تا ُب وقتها ا١تناسب بدون اسراف أو تباير و با١تقابل
عدم إستعما٢تا ُب أوقات ٖترديها.

(ٔ) مغٍت احملتاج (ٖ.)ٗٓٔ/
(ٕ) اجملموع (.)ٔٛٙ/ٔٛ
(ٖ) حاشيية رد ا١تختار (ٖ)٘٘ٛ/ط اٟتليب.
(ٗ) ا١تغٍت والشرح الكبَت (.)ٜٔٛ/ٜ
(٘) حاشية الدسوقي(ٕ.)ٜٗٚ/
( )ٙرسالة ماجستَت د .سوال الغنام أحكام شعر االسسان ُب ضوء السنة النبوية صٗ.ٗٙ
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ا١تبحث الثالث:
التلبيد.
اٟتديث الرابع:
 عن حفصة – رضً هللا عنها -زوج النبً  -صلى هللا علٌه وسلم  -قالت  :قلت ٌارسول هللا ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك ؟ قال  " :إنً البدت
(ٔ)
رأسً  ,وقلدت هدٌى  ,فال أحل حتى أنحر " ( رواه البخاري ) .
قولو " :لبدت رأسي" :قال ابن اكأثَت :تلبيد الشعر أن جيعل فية شيئاً من صمغ عند انإحرام لئال يشعث

أو يقمل إبقاءً على الشعر (النهاية ٗ.)ٕٕٗ/

قولو" :قلدت ىديي" قال ُب اللسان :تقليد البدسة أن يدعل ُب عنقها عروة مزادة أو خل سعل فيعلم أهنا

ىدي (ٖ.)ٖٙٚ/
معنى التلبيد:
قال ابن اكأثَت  :وتلبيد الشعر أن جيعل فيو شيء من صمغ و٨توه عند انإحرام لئال يشعث ويقمل ؛
()2

إبقاءاً على الشعر وإمنا يلبد من يطول مكثو ُب انإحرام .
حكم التلبيد :

الثابت عنو – صلى اهلل عليو وسلم – اسو لبد شعره عند إحرامو فقد قال  -صلى اهلل عليو وسلم –
ٟتفصو  -رضي اهلل عنها  " :-اين لبدت راسي  "...اٟتديث وقال ابن عمر ٝ " :تعت رسول اهلل -
صلى اهلل عليو وسلم  -يهل ملبداً "

()3

.

()4

قال اٟتافظ عند رالمو على حديث حفصة  :ويؤخا منو استحباب ذلك للمحرم .
وراا قال العراقي ُب طرح التثريب  :وُب ىاا اٟتديث [ يعٍت حديث حفصة ] استحبابو [ يعٍت التلبيد ]
()5

وا١تعٌت فيو انإبقاء على الشعر وقد سص عليو الشافعي واصحابو .
(ٔ) أخرجو البخاري ُب رتاب ا٠تج باب التمتع والقران وانإفراد باٟتج(...الصحيح مع الفتح ٖ ٜٖٗ/ح.)ٔ٘ٙٙ
(ٕ)النهاية (ٗ.)ٕٕٗ/
(ٖ) أخرجو البخاري ُب رتاب اٟتج باب من أىل ملبداً ( الصحيح مع الفتح ٖ ٗٙٛ/حٓٗ٘ٔ).
(ٗ) الفتح (ٖ.)ٖ٘ٓ/
(٘) طرح التثريب (٘.)ٖٜ/
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شعث شعره وطالت مدة سفره ويبقى توجيو قول عمر
يظهر لنا جلياً سنية التلبيد ال سيما ١تن خشي َ
 رضي اهلل عنو " : -من ض ّفر فليحل وال تشبهوا بالتلبيد " واٞتواب عليو رالتايل :أورد اٟتافظ ُب الفتح االحتمالُت التاليُت:
اكأول  :ما سقلو عن ابن بطال من أن ا١تراد أسو إن أراد انإحرام فضفر شعره ليمنعو من الشعث  م جيز لو أن
يقصر كأسو فعل ما يشبو التلبيد الاي أوجب الشارع فيو اٟتل وران عمر يرى أن من لبد رأسو ُب
انإحرام تعُت عليو اٟتل والنسك وال جيزئو التقصَت فشبو من ضفر راسو ٔتن لبده فلالك أمر من
ضفر أن حيل .
الثاين  :قال اٟتافظ  :وحيتمل أن يكون عمر أراد اكأمر باٟتل عند انإحرام حىت ال حيتاج إىل التلبيد وال
إىل الضفر أي من أراد أن يضفر أو يلبد فليحل فهو أوىل من أن يضفر أو يلبد ٍب إذا أراد بعد ذلك
التقصَت  م يصل إىل اكأخا من سائر النواحي رماىي السنة.
وىاا االحتمال ( الثاين) بناه اٟتافظ  -واهلل أعلم – على ما استظهره من فهم كأثر ابن عمر حيث قال
عقب احتمالو ىاا  " :واما قول ابن عمر فظاىر أسو فهم عن أبيو أسو ران يرى أن ترك التلبيد ىو أسو أوىل
()1

فأخربه ىو أسو رأى النىب  -صلى اهلل عليو سلم – يفعلو" .
االحتمال الاي ذرره اٟتافظ فيو بعد إذ السياق ال خيدمو رثَتا فقـول عمر ":من ضفر فليحل "
يصعب ٛتلو على أن من أراد أن يضفر أو يلبد فليحل فاٞتملة شرطية فعلها  " :ضفر " وجواهبا:
"فليحل " وىي من الوضوح وعدم انإهبام ٔتكان ال جيعلنا ٨تملها على غَت ظاىرىا وتزداد ا١تسألة
وضوحا عند مناقشة اٟتافظ ُب استظهاره لسياق قول ابن عمر سفسو بعد قول أبيو فهل ما فهمو اٟتافظ
من سبب تعقيب ابن عمر على رالم أبيو فهم قريب أم ال..
الاي يظهر – واهلل أعلم – أسو استظهار فيو بـُ ْعد العتبارات :
اكأول  :أن عمر  -رضي اهلل عنو  -من أعلم الناس بسنة الرسول  -صلى اهلل عليو وسلم – فال يأمر
بشيء ران – صلى اهلل عليو وسلم – اسصرف عنو إىل غَته ال سيما وأن الرسول قد لبد فلو راست
سنية التلبيد أتت قوالً لقلنا رٔتا  م يبلغو أما وقد ورد فعلو – صلى اهلل عليو وسلم  -وران أرثر من
يصاحبو أبو بكر وعمر فخفاء مثل ىاا اكأمر عليو بعيد.

الثاين  :لو تأملنا قول عمر  " :من ضفر فليحل وال تشبهو بالتلبيد " لوجدسا أن فيو أمراً ١تن ضفر باٟتل
وهنياً عن التشبو بالتلبيد وليس هنياً عن التلبيد سفسو والشعر إما أن يكون منقوضا أو عكسو ٘تاماً وىو

روسو ملبداً أو قريباً من التلبيد وىو العقص والضفر فمراد عمر – والعلم عند اهلل – أسو ران يعلم أن
(ٔ) الفتح (ٓٔ.)ٖٖٚ /
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من لبد فعليو اٟتل ومن سقض فهو ٥تَت وأما من اقًتب من التلبيد رمن ضفر فاكأحوط لو اٟتل
ولاا ترى السياق  :من ضفر فليحل وال تشبهوا بالتلبيد أي  :إما أن تلبد فيتعُت عليك اٟتل أو تًتك
التلبيد وتًتك ما يشبهو فتكون ٥تَتا.
الثالث  :قد يسلم ٔتا فهمو اٟتافظ لو ران السياق  ..... " :وال تشبهوا بالتلبيد أما أسا فلقد رأيت
رسول اهلل  -صلى اهلل عليو وسلم – ملبداً " أو ٚتلة ٨توىا تنيب عن استدراك ظاىر وا١تالحظ ُب
النص أن ترتيبو هباا الشكل ىو من فعل سا م الراوي عن عبد اهلل بن عمر  -أو من دوسو – واهلل أعلم
(ٔ)

بالصواب ..
ومن ا١تعلوم أن ا١ترأة ٢تا أن تغطي رأسها حال انإحرام ولو بدون وجود اجاسب ويقل – واٟتالة ىاه –
تشعث شعر ا١ترأة ومع ذلك تبقى سنية التلبيد قائمة إذ ال فرق بينها وبُت الرجل إال ما استثناه الدليل.
قال النووي عند سقلو لتأول العلماء ٟتديث عائشة حينما قال ٢تا رسول اهلل  -صلى عليو اهلل وسلم :-
"اسقضي رأسك وامتشطي  "..قال :تأول العلماء فعل عائشة ىاا  -يعٍت سقض الرأس واالمتشاط –على
أهنا راست معاورة بأن ران ُب رأسها أذى فأباح ٢تا االمتشاط رما أباح لكعب بن عُشرة اٟتل لألذى
وقيل :ليس ا١تراد باالمتشاط ىنا حقيقة االمتشاط با١تشط بل تسريح الشعر باكأصابع للغسل نإحرامها
باٟتج ال سيما إن راست لبدت رأسها رما ىو السنة ورما فعلو النيب  -صلى اهلل عليو وسلم -فال يصح
(ٕ)

غسلها إال بإيصال ا١تاء إىل ٚتيع شعرىا ويلزم من ىاا سقضو  -واهلل أعلم .
التلبيد من السنن ا١تتدثرة والبد من إحياءىا بإستعمال ا١تواد اٟتديثة بالتلبيد بدل الصمغ وخاصة إذا طالت
مدة انإحرام حىت اليظهر احملرم بشكل غَت الئ .

(ٔ)رسالة ماجستَت د .سوال الغنام أحكام شعر االسسان ُب ضوء السنة النبوية صٔ-ٕٙصٕ.ٕٙ
(ٕ) شرح النووي ١تسلم (.)ٖٜٖ/ٛ
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الخاتمة..
بعد اٟتديث عن شعر ا١ترأة وأحكامة وآدابو توصلت إىل مايلي :
أوالً :البد لكل امرأة أن ٖترص على التجميل ٔتا أباحو الشرع وتبتعد عن التجميل باحملرم أو ا١تتشبو
بتحرديو فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينو وعرضو .

ثانياً :على رل مسلم ومسلمو انإلتزام بأوامر الشرع وعدم السؤال عن العلة وُب الًتمي والتحليل فقط يقول

ٝتعنا وأطعنا.

ثالثاً:إن اٟترام ال جيوز فعلو للتزين أما لو احتاجت اليو لعالج أو عيب فال بأس وأيضاً أي شيء جائز
أو مندوب إذا أمر بو الزوج اصبح واجب

رابعاً:

الًتجيل يعترب سوع من أسواع التجمل فال بد لكل مسلم رجل أو امرآة اكأىتمام بالًتجيل واكأبتعاد

عن متابعة ا١توضة بنفش الشعر بطريقة ٗتالف الفطره

خامساً :حرص اكأسالم على الروائح اٞتميلة واستعما٢تا ُب وقتها ا١تناسب بدون اسراف أو تباير و
با١تقابل عدم إستعما٢تا ُب أوقات ٖترديها.

سادساً :التلبيد من السنن ا١تتدثرة والبد من إحياءىا بإستعمال ا١تواد اٟتديثة بالتلبيد بدل الصمغ وخاصة
إذا طالت مدة انإحرام حىت اليظهر احملرم بشكل غَت الئ .

وجيدر يب أخيت ا١تسلمة أن أذررك ببعض التوصيات ..
اٟترص على التجمل ٔتا ىو مباح وانإبتعاد عن احملرم رالك جيب ان ٖتكم ا١تسلمة عقلها ٔتا يسمى
ا ١توضة فال تلهث خلفها وتصاب با٢توس فتقع باحملرم أو ا١تشتبو فيو رالك ٖترص على عدم اكأبتاال
وإمهال سفسها ْتجة الزىد والتقشف فانإسالم دين النظافة واٞتمال.
ختاماً  :ماران ُب ىاا البحث من صواب فمن اهلل وحده وماران من خطأ فمن سفسي والشيطان أسأل
اهلل تعاىل القبول وانإخالص وصلى اهلل وسلم على سبييو ٤تمد وعلى آلو وصحبو وسلم.
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المراجع..
القرآن الكرمي.
اكأٚتاع أبو بكر ٤تمد بن إبراىيم بن ا١تنار النيسابوري دار ا١تسلم للنشر والتوزيع الطبعة اكأوىل
ٕ٘ٗٔىـٕٓٓٗ /مـ.
اكأول من رتاب الصالة أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن سافع اٟتمَتي اليماين الصنعاين ٥تطوط سُشر ُب
برسامج جوامع الكلم اجملاين التابع ١توقع الشبكة انإسالمية اكأوىل ٕٗٓٓ.
الفوارو الدواين على رسالة ابن أيب زيد القَتواين أٛتد بن غاًل (أو غنيم) بن سا م ابن مهنا شهاب
الدين النفراوي اكأزىري ا١تالكي دار الفكر.
اجملموع ا١تغيث ُب غرييب القرآن واٟتديث ٤تمد بن عمر بن أٛتد بن عمر بن ٤تمد اكأصبهاين ا١تديٍت أبو
موسى .
اجملتىب من السنن السنن الصغرى للنسائي أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ا٠تراساين النسائي
مكتب ا١تطبوعات انإسالمية – حلب الثاسية ٜٔٛٙ – ٔٗٓٙم.
ا١تفردات ُب غريب القرآن أبو القاسم اٟتسُت بن ٤تمد ا١تعروف بالراغب اكأصفهاين دار القلم الدار
الشامية  -دمش بَتوت اكأوىل  ٕٔٗٔ -ه.
النهاية ُب غريب اٟتديث واكأثر ٣تد الدين أبو السعادات ا١تبارك بن ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمد ابن عبد
الكرمي الشيباين اٞتزري ابن اكأثَت ا١تكتبة العلمية  -بَتوت ٖٜٜٔىـ ٜٜٔٚ -م.
ا١تنهاج شرح صحيح مسلم بن اٟتجاج أبو زرريا ٤تيي الدين حيِت بن شرف النووي دار إحياء الًتاث
العريب – بَتوت الطبعة :الثاسية ٖٜٕٔ.
الرزاق اٟتسيٍت دار ا٢تداية.
٤تمد بن عبد ّ
٤تمد بن ّ
تاج العروس من جواىر القاموس ّ
رد احملتار على الدر ا١تختار ابن عابدين ٤تمد أمُت بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي اٟتنفي
دار الفكر-بَتوت الطبعة :الثاسية ٕٔٗٔىـ ٜٜٕٔ -م.
رسالة ماجستَت د .سوال الغنام أحكام شعر اكأسسان ُب ضوء السنة النبوية.
سنن أيب داود أبو داود سليمان بن اكأشعث بن إسحاق بن بشَت بن شداد بن عمرو اكأزدي ا١تكتبة
العصرية صيدا – بَتوت
صحيح البخاري اٞتامع ا١تسند الصحيح ا١تختصر من أمور رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وسننو وأيامو
٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبداهلل البخاري اٞتعفي دار طوق النجاة اكأوىل ٕٕٗٔىـ.
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صحيح مسلم ا١تسند الصحيح ا١تختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم
مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتي النيسابوري دار إحياء الًتاث العريب – بَتوت.
طرح التثريب ُب شرح التقريب ا١تقصود بالتقريب :تقريب اكأساسيد وترتيب ا١تساسيد أبو الفضل زين الدين
عبد الرحيم بن اٟتسُت بن عبد الرٛتن بن أيب بكر بن إبراىيم العراقي ـ
السالمي
فتح الباري شرح صحيح البخاري زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب بن اٟتسن َ
البغدادي ٍب الدمشقي اٟتنبلي.
فصول البدائع ُب أصول الشرائع ٤تمد بن ٛتزة بن ٤تمد مشس الدين الفناري (أو ال َفنَري) الرومي دار

الكتب العلميو –بَتوت االوىل ٕٔٗٚ-ٕٓٓٙه.
معجم مقاييس اللغة أٛتد بن فارس بن زررياء القزويٍت الرازي أبو اٟتسُت دار الفكرٖٜٜٔىـ -
ٜٜٔٚم.

٣تلة البحوث اكأسالمية اجمللد اكأول العدد الثالث.
لسان العرب ٤تمد بن مكرم بن على أبو الفضل ٚتال الدين ابن منظور اكأسصاري الرويفعى انإفريقى
دار صادر – بَتوت الطبعة :الثالثة  ٔٗٔٗ -ىـ.
http://www.saaid.net/Doat/yahia/285.htm
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فهارس الموضوعات...
الموضوع:

رقم الصفحة:

ا١تقدمة

3

التمهيد

5

الفصل اكأول:أحكام الشعر.
ا١تبحث اكأول :اكأحاديث ا١تتعلقة بالشعر الواجب بقاؤه:
ا١تطلب اكأول :اكأحاديث ا١تتعلقة بالشعر الواجب بقاؤه بقاء مستمر:

ٚ

ٔ.شعر الرأس.

ٕ.شعر اٟتاجبُت.
ا١تطلب الثاين :اكأحاديث ا١تتعلقة بالشعر الواجب بقاؤه ُب زمن ٥تصوص:

ٛ
ٓٔ

ٔ.اكأخا من الشعر ُب عشر ذي اٟتجة.

ٕ.الشعر ُب زمن اكأحرام.
ا١تبحث الثاين :اكأحاديث ا١تتعلقة بالشعر الواجب إزالتو:
ا١تطلب اكأول :شعر الواصلة.
ا١تطلب الثاين  :الشعر بعد اداء النسك.

٘ٔ
ٔٚ
ٔٛ
ٖٕ

الفصل الثاني :سنن وآداب تعامل المرأة مع الشعر.
ا١تبحث اكأول :اكأررام والًتجيل:

ٔ.حكمو وزمنة و ريفية الًتجيل.
ٕ.أداب الًتجيل.
ٖ.ترجيل شعر ا١تعتكفة.
ٗ .ترجيل شعر احملرمة.
٘ .ترجيل شعر ا١تيتة.

 .ٙترجيل شعر احملدة.
ا١تبحث الثاين :التطيب واكأدىان:
ٔ.التطيب حكمة وزمنة.
ٕ.تطيب احملرمة.

ٕ٘
ٕٚ
ٕٚ
ٕٚ
ٕٛ
ٖٓ
ٖٔ
ٖٔ
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ٖ.تطيب احملدة.
ٗ.حكم اكأدىان وزمنة.
٘.ادىان احملرمة.
.ٙادىان احملدة.

ٕٖ
ٕٖ

ا١تبحث الثالث :التلبيد.

ٕٖ
ٕٖ
ٖٗ
ٖٚ

فهارس اكأيات
فهارس اكأحاديث

ٖٛ
ٖٜ

ا١تراجع

ٓٗ

فهارس ا١توضوعات

ٕٗ

ا٠تا٘تة
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