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 حيدر عاصف عباسم. م. 
 م.م. عبدالرحمن ذياب احمد

 

االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

 المقدمة                              
الحمددددرب بلعباليددددللمةنباالالددددى باالاددددىمب ودددداباددددةربالملاددددوةنبا وددددابالدددد ب

بالابةامبالرةنباملببيرب بااالحلب باجميةنببامنباهترىببهرةهم
 ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىه ٹٱٹٱُّٱ

 زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ

 ببب.(1)َّ يب ىب نب  مب

تيتبددددلبمدددددنبالحلجةددددلتبع ببمااتهددددلبت دددد بالمددددل  بفددددد بب–بللناددددب بلومددددل  بب–ب(2)فللزةندددد ب
الحدددددلمباالمنددددد  بتنبالزةنددددد بتوبةدددددد بلندددددرادباتنا ددددد  با لمددددددلب الاددددد بفددددد بعر ددددددللب

بالالالب وابزاجهل بامضل م بلغبت بفةهلبامحبت بلهل.
اهنددددلكبتاجةهددددلتبااالددددلةلبفدددد بماضددددالبالزةندددد برلددددتب وةهددددلبالنالددددا بالنددددل ة  ب

ات ددددد ببهدددد  بالاالددددلةلباامراعباددددديلر بلومددددل  بالماددددوم  باالدددددى باالبلةددددعب نبفدددد ب
لومجتمددد ببهاددددل  با لجدددداب الابةاةددددعب ددددنببدددللبالمددددل  ب نبامت ددددللب اامددددلبالنددددللبت ددددلعب

ا نبتلطهددددلبب-الددددوابا ب وةدددد بااددددومبب– وةدددد بمتددددابطددددلنب لددددكب ل دددد ب باللاددددال ب
بةجيوهلبتاتحقبالي لع. بالااجبلتب ابفيوهلبالمحلملت

ب–اهددددداببالدددددزامبب– بم للبددددد ببدددددهنبتطدددددانبزةنتهدددددلبلندددددلةكبحةلتهدددددلباالمدددددل  بالمادددددوم
فيوةهددددلب نبتأهددددلب ملمدددد ببددددللمأهلبالىسددددقببفدددد بحاددددنبالموددددب  با ةددددعباللاسحدددد  ب
احادددددنبالينددددددل ببتنب لددددددكبادددددبعباجددددددتىعبالمددددددار ببدددددةنبالددددددزاجةنباراامبالمحبدددددد ب

باالاسلم.

                                        
 .33 ب32اال بات لافببآة بب(1)
باَب(2)  دددددلت بَاالتطمحت وتدددددد ِّ بَاالتحم دددددَنبَنمتَاددددددَهلببتددددد تب بَطلل َِّةدددددلعت بتمَحاِّ بالتَمدددددلتَ  مبَ نت لم َتَادددددَب مبَمدددددلبتمَحددددددلات ةَنددددد مبالتممطت نتدددددد مبالزِّ ب بَامت َضدددددلعت الت ت

ددددددد بَفَةطم دددددددلت بَاالت َجم  دددددددنت بالت َحا  دددددددنت بمت دددددددل  دددددددلبطم ب بَ م  ر  دددددددجت بَمات دددددددلِّ نتدددددددَربطم ددددددد ماابزتةَندددددددتَطممتب ت دددددددَو  بقالددددددد بتيدددددددللاببتب م ببتزتَةدددددددلَر  بممت الت انم
ددددددَاَلطممتب .بالمااددددددا  با َاددددددنبالم َلطممتبَفَهحت َةدددددد مبالتَطلتةَمدددددد مبببتبَااَلددددددا  بفتةدددددد تب بَطَمددددددلبتممتةددددددرم مبامت بنم تاَلددددددلن  بَ ات ددددددلت َالت لم هةدددددد ببتلتت

ب.11/264الطاةتة  ب
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قدددددلل بقةدددددلبةدددددلبلادددددالبا بب  بب–لضددددد با ب نددددد بب–اقدددددربالرب دددددنب بددددد بهلةدددددل ب
الناددددلدب ةدددددل"ب))قدددددللبب التددددد بتادددددل بع ابنأددددل بات ةيددددد بع اب مدددددل باالبت للمددددد بفددددد ب

ببب(1)نماهلباالبمللهلببملبةطل ((
قددددللبالادددددنر بب )تاددددل بع ابنأدددددلبب  بلحاددددنهلبأدددددلهلا  ب ابلحاددددنب  ىقهدددددلببل ندددددل  ب

بب ل  با باالت اى( ب ب.(2)اراامبانتاللهل
لبال بددد بب ةدددتبهددد  باللغبددد بامددد بالت دددرمباليومددد بفددد بندددتابالمجدددلالتبامنهدددلبالمجدددل

دددد  بحةددددد ب ددددللبالجلاحددددد بال بةد دددد بالت دددددالبالادددددلة بفددددد بمجد ددددلنبادددددةاملبمد تدددددلااربا ناد
ددددددلالب دددددمبفد دددددرب هدد د ددددد ب حد دددددلبالم تومدد د ددددد ببمجلالتهد ددددد بالحرة دد د ددددد بالتجمةوةد دددددبحتبالجلاحدد  الدد
ددددنباالجمددددللبمددددنبالجناددددةن ب ات الجلاحدددد بال بةدددد  باالددددللتبم الددددرا بلوددددلاغبةنبفدددد بالحم

دددددزبا دددددلررانب ودددددددابملاطدد دددددبربالط ةدددددددلانبةتدد ددددددلتبا الدد ددددد بانتند ددددد بالتدد ددددد بالتجمةوةدد لجلاحدد
ببالال بم هو ..

اتتجوادددداب همةدددد بهدددد ابالماضددددالبحةدددد ب ندددد بةتيوددددقببنلحةدددد بغلةزةدددد ب نددددربا نادددددلن ب
دددددرر ب د دددددل بالمتجدد د ددددداازلبالميلالدد د دددددرىبالند د دددددلبعحدد د دددددل باةم دد د دددددزةنباالتجمد د ددددددعبالتدد دددددد بحدد اهد
دددددد ب ددددد بفدد د دددددزبالمت الالدد د دددددمةلتباالملاطد د ددددددابالماتندد دددددلب ودد د دددددللبالطبةد د دددددتملال باا قبدد د بلاد

دددددرم ددددد ب با د ددددد بالتجمةوةد دددددلمببالجلاحد دددددلاحةنببلتحطدد دددددلدباالجد دددددنبات بد دددددلبمد ددددد بط ةدد ميلفد
الندددددل ة بال لالددددد ببهددددد  بالجلاحدددددلت بلددددد ابندددددل تبفدددددابع دددددراربهددددد ابالبحددددد بالددددد ىب
ةتطدددانبمدددنبم رمدددد  باتمهةدددر با ددددى بمبلحددد  با لتمدددد  ب مدددلبالم رمدددد بفهندددةلبفةهددددلب
علددد ب همةدددد بالماضدددال باالحلجدددد بالملادددد بعلددداببةددددلنب حطلمدددد  با مدددلبالتمهةددددربفةتطددددانب

ةدددددلب ودددددقبا  بابةدددددلنب ودددددلبتاةةدددددلب ودددددقبا بامنلقندددددتهل باملهةددددد بمددددنبممهدددددامبتاة
بالتحاةنبالماِّةلبلو و  ببالمحلم.

ب
ب

                                        
ب.3231 بلقمب6/68  لج بالنالس بف بانن بببطتلعبالنطل ب ببلعب  بالنالدب ةل بب(1)
ب.ب6/68حلنة بالانر  بب(2)
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ببللنيل. بالمتيو   ب ملبالمبح باتالببف ب حطلمبالزةن 
باةتطانبمنب ى بم للعب
بالم وعباتالببف بالن مت .

بالم وعبال لنابااللبالنيلبازلا ت  باةنتملب و بفل ةن.
بف بااللبالنيلباةتطانبمنباماهلتةن.المللباتالبب

. بآَرمت ٍّ ببتَنيتلت بَ ات بَنجت   ببتَنيتل  بالتَملتَ  ت بَنيتلت لم باتالاببَاالت بالماهل 
ٌل. بَاهمَابَ لهت بامَرمت ِّ بَنيتلت بال لنة بببااللبنيلبالمل  ببتَاةتلت بالماهل 

بالمللبال لن ببف بزلا  بالنيل.ب
ددددد بب مددددددلبالمبحدددددد بال ددددددلن ببفدددددد ب حطددددددلمبالزةندددددد  المتيو دددددد ببللجوددددددرباةتطددددددانبمددددددنب لبد

بم للع.
زال بالتجل ةر. بالم وعباتالببف بنربالاج باا 

بالم وعبال لن بف بت نةلبالاج .ب
بالم وعبال لل بف بالانم.ب
تتَضلع.ب بالم وعباللاب بف باالت ت
 مددددلبالمبحددددد بال للددددد ببفددددد بالددددالب  دددددل بمدددددنبزةنددددد بالمددددل  باةتطدددددانبمدددددنب دددددى بب

بم للع.
باةنتملب وابماهلتةن.الم وعباتالبب  ب بعباتنفباات نبلتيوةقبالحو  
بف ب  عباتنف.ب بالماهل باتالاب
بالماهل بال لنة ببف ب  عبات ن.ب
بالم وعبال لن ببتموةجباتانلن.ب
بالم وعبال لل بتجمةلبال ر  باةنتملب و بفل ةن.ب
بالمللباتالبتطبةلب ر بالمل  .ب
ب مبب     انتهةتبعلاب لتم بالبح .المللبال لن ببتالاةلب ر بالمل   

ب          
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 :تمييد
 :مفيوم تغيير خمق اهلل

تهالددددةلبممهددددامبتاةةددددلب وددددقبا ب بتمدددد بالحلجدددد بعلددددابعبددددلاز بابةلندددد ب بتنببيدددد ب
ببملبفةهلبمنبتاةةلب وقبا بتيللا. وِّلبتحلةمهل  الالبالتجمةلب م

ددددرب نبةضددددلببندددد بآرمببحموهددددمب ودددداب مددددالب ف ددددرب  بددددلبا بتيددددللاب نبالنددددة لنبتا ا
ددددد بب د د دددددد بقالدد د ددددلبفدد د د د دددددللابطمدد د د ددددددقبا بتيد د دددددلب ودد د د دددددلبتاةةدد د د   جت هب ُّٱمنهد

 محجح مج حج  مث هت مت خت حت
 .(1)  َّ  حض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ

لبالندددد دب ددددنبالددددمت بحتددددابةطددددانبطهندددد بندددد دبآ ددددل ب فددددللتاةةلبة وددددقب وددددابتحدددداا
باة وقب وابا زال .

ب.(2)منأالب)بتاةةلبالنةع بةين ببنتم (قللبابنب
باقربتنا تب بللاتبالاوفبف بتماةلبه ابالتاةةلب واب قاالب

ب.(3)اتالبب ن بتاةةلبرةنبا بال  ب وقبالنل باف لهمب وة 
بب بال اللدب بالملار بببب(4)ال لن بب نا

ب.(5)ال لل بب نا بالانم
ددددلر بالندددددم باال مدددددلباالحجدددددلل بالتددددد ب و دددد ب بد  هدددددلبا بتيدددددللابلى تبدددددللباللابددددد بب ناد

بميبار ب ب.(6)ااالنتمللببهلبفاةلهلبالطمللباجيواهل

                                        
ب.119اال بالنالدببامة ب(1) 
بملر بغةل.بب(2)  بلالنباليلع 
ب.696/ب2الرلبالمن ال بب(3)
بلألحطلمبال لآن بب(4) ب.389/ب5الجلم 
بلألحطلمبال لآن ب(5)  ب.394/ب5الجلم 
بلألحطلمبال لآن بب(6) ب.394/ب5الجلم 
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اهطدددد ابفوددددة بمددددنبتاةةددددلب وددددقبا بالتالددددلافبفدددد بالم واقددددلتببمددددلب  نبا بفةدددد باالب
بال تددددلنبمددددنبتاةةددددلب وددددقبا بالطنادددد بلمااسددددرب مددددلبةددددر لبفدددد بمينددددابالحاددددنبببفددددانا

ل بات ودددةممباتأمدددللبلملسدددر بالدددحةا  باطددد لكبَحودددقبالنددديلبلملسدددر برفددد ببيددد باتضدددلا
باط لكب  عبام انبلونالدبلاض باتقلا باالتزةانب ب.(1)تةاةلباليملببلتةر  

 ويأتى الخمق بمعانى متعددة منيا:
ددددلبفددددد بقالددددد بتيدددددللابب-1 ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   چ  قدددددربةدددددلارببددددد بم وددددداقبا بطمد

 .  (2)چ   ڄڄ

بالبا دددددتىفبفةدددد باالبن ددددد باالب ةدددددع بطمددددلبفددددد بقالددددد بب-2 اةددددلارببددددد ب ندددد بمادددددتا 
(3) چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ چ تيللابب

. 

دددددللاب-3 د ددددد بتيدد د دددددد بقالد ددددلبفدد د د دددددرةلبطمد د دددددابالت دد د ددددددقببميند دددددهت بال ودد د ٺ  ٺ  ٿ   چ  اةد

  چ  ڤٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
دددددانب(4) د د ددددد بب د د ددددرالطمبفدد د د  بب  ببقدد

  مهلتطم.

الم ددددددل بالتدددددد ب ودددددقبا بتيددددددللاب وةهدددددلب بددددددلر بط الدددددد باةدددددهت بال وددددددقببميندددددابب-4
دددددللاب د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ۅ  ۅ    ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۇڭ  ڭ  ڭ       ۇچ  تيد

 . (5)چ  ۉ    ۉ 

اقدددرب طددددلبالدددلحعبالتحلةددددلباالتندددداةلبب) نبامةددد بفةهددددلبتيددددلة ببمدددلبطلنددددتبتميودددد بب
 هددددلبالجلهوةدددد بمدددددنبتاةةددددلب وددددقبا بلدددددراالبادددد ةم ب بفمددددنب لدددددكبمددددلبةلجدددد بعلددددداب
نددددلاس باتالددددنلمبم ددددلبفددددقدب ددددةنبالحددددلم ب باهددددابالبيةددددلبالدددد  بحَمددددابأهددددَل بمددددنب

                                        
ب.206 – 205/  5التحرٌر والتنوٌر،  (1)
ب.    3سورة الملك: أٌة  (2)
ب.11سورة لقمان: آٌة (3) 
ب.6سورة الزمر: آٌة  (4)
ب.30سورة الروم: آٌة (5) 
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ةدددددت بامنددددد بمدددددلبةلجددددد بعلدددددا  غدددددلا بباللطددددداعبلط دددددل بمدددددلب نتَادددددلب باةادددددةاعبلو ااغت
باهابتناة  باط لكباامبالاجا ببللنلل(ب. بب بالتزةان  مبع ب لاراا ب مةم بطللانت

ا ةضدددل بمدددنبتاةةدددلب ودددقبا باضددد بالم واقدددلتبفددد بغةدددلبمدددلب و هدددلبا بلددد  با لدددكب
مددددنبالضددددىالتبال لافةدددد  بطجيددددلبالطااطدددددعبآلهدددد  باجيددددلبالطاددددافلتباال ادددددافلتب

  دددلا ب ددددنبرةددددنبا اددددىمب برالسدددلب ودددداب حدددداالبالندددل  بباةددددر لبفةدددد بتادددداةلبا
الددددد  بهدددددابرةدددددنبالم دددددل  باالم دددددل ب ودددددقبا بببفلليدددددرالب دددددنبا ادددددىمبعلدددددابغةدددددل ب

ب.(1)تاةةلبل وقبا ب
لوحاددددنببمددددنبليددددنبالااالددددىتباالمتنماالددددلتباالمتمواجددددلتوأّمااااا مااااا ورد ةااااي السااااّنة 

بالاددددل بمندددد بالنهدددد ب ددددنباددددملتبطلنددددتب ددددلب نددددطلبتهاةودددد  ببا حاددددعبتهاةودددد ب نا فمما
الابفودددداب تيددددرابمددددنباددددملتباليددددااهلبفدددد ب لددددكباليهددددر ب ابمددددنباددددملتبالمنددددلطلتب باا 
فلضددددنلبهدددد  بَمنهةاددددل ب نهددددلبَلمددددلببوددددالبالنهدددد بعلددددابحددددرابَليددددنبفددددل ىتب لددددك بامددددىكب

حددددأابمددددنب ل دددد بالندددددة لن بباتمددددلب نبتاةةددددلب وددددقبا بعنامددددلبةطددددانبع ابطددددلنبفةدددد 
اباددددةلقبامةددددد بااتاالدددددللبالحدددددرة ببددددهنبةجيدددددلب ىمددددد بلتنحودددد بندددددة لنة ب بطمدددددلبهددددد

ب.(2)بهل
 عمل تغيير خمق اهلل ومناقشتيا:

ط ةدددلبمدددنب هدددلباليودددمبةمدددلاقببدددةنبالتاةةدددلبالددد  بالبةدددزالببالااادوام عماااة لممنااا  : -1
لربا  نببددددد باالتاةةددددلبالدددد  بةددددزال بفةحددددلمباتالباةبدددددةربال ددددلن  بع بالدددد  بةددددزالباب

فدددد بال ضدددددلع باالممندددددالبفددددد بالنالدددددا بطوددددد بممدددددلبالبةدددددزالبفجيدددددلب لدددددكب وددددد ب
ددددد ب دددددلبقالدد د دددددد بم د ددددد بفد دددددومبب-لومندد ددددد باادد د دددددوابا ب وةد د دددددملتب-الد د دددددنبا بالااند د بب))ليد

دددددلاتب ودددددددقب دددددنبالماةدد دددددلتبلوحادد دددددلتباالمتموجدد دددددلتباالمتنمالدد دددددملتباالنلمالدد االماتاند
 .(3)ا ((ب

                                        
ب.265/بب5التحلةلباالتناةلبب(1)
ب.266/بب5التحلةلباالتناةل بب(2)
ب.4664 بلقمب4/1853  لج بالب لل بف بالحةح  ببطتلعبالتماةلب ببلعباال بالحنل بب(3)
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

لدببتاةةددددلبالبةددددزال ب نبالنددددللبجددددبوةااااي جعمااااو الاااادوام عمااااة لممناااا  نظاااار  بيانااااو:
باةربالجلبالمحللعبانحاهلبمنب ناالبالتاةةلبالراسم  ط   بةربالاللق 

طمدددلب نبمدددلبجددددلدبالندددللببددددللنه ب نددد بلددددة بطوددد بمددددنبمدددلبةددددرام بفدددللنم بالبةددددرامب
لبلدددة بهدددداب بالميددداا ددديلبلونبدددلتبمدددل ب  ددددلى باهددد ابةدددرلب وددداب نا   دددل  ببدددلبةيددداربالنا

ب. بالراام
ةضددددةفببيددد ب هددددلباليودددمبالددددراامباالتحاددددةنب:  الااادوام والتحسااااين عماااة لممناااا  -2

لار ب ددددراامباا  ددددمةنبهمدددددلبالد دددد بمطانددددد بمدددددنباالد  وددددد بلومنددددد بلةطدددددانبمندددددل بالتحدددددلةمب ود
دددددرة  ددددد بالحدد دددددلدبفد دددددلبجد ددددد لكببمدد دددددهربلد ددددد  باااتندد دددددةنببد ددددلتببالتحاد د ددددرامباالمتموجدد د المت د

 .(1)لوحان
افدددد بجيددددلبالددددراامباالتحاددددةنب ودددد بلومندددد بنأددددل ببةلندددد ب نبجيددددلبالددددراامبالتحادددددةنب

دددلبلوتحدددلب ةمباالمنددد بغةددددلبمنلادددعببتنادددلبنندددهربمددددنبالندددللبعبلحددد بالتدددزةنبااتمددددلبمنل  
بدددد  بفددددىبةاددددالبجيوددددد ب ودددد بالتحددددلةمباالمندددد ب بف  دددددعب  نباتن ددددابمبددددل بمدددد ب ناددددد ب

بةجم ببةنبالراامباالتحاةن.
اطدددلب لدددكبعنمددددلبهدددابمحلالدددد بلتيرةددد بالحطدددم بمدددد ب نبا مدددلمب حمددددربلحمددد با بةبددددةرب

ب.(2)حوقبالحلجعباةمن بنتم ب
ةجيددددلبعزالدددد بالندددديلبمددددنبالحلجددددعبب الددددربالتحاددددةن باالبااددددتااسهملبفدددد بات ددددلبباالب

باه ابةرلب واب رمبفهمبتيرة بحطمبالمنالا بلملب را  بابب لبلوتحلةم 
ا ودددابهددد ابفودددة بفددد بامةددد برلةدددلب ودددابتحدددلةمبمجدددلربتاةةدددلب ودددقبا بتيدددللا ببدددلب

بب ن بفللنة لنبةهملبب . بفةهلببةلنب نبجمة بملبنهابا بالاال 
ابددد لكبالبةاددددترلببلمةدددد ب وددددابتحددددلةمب مددددل  بعالببيددددرب بدددداتب نادددد بمحددددلم باالبتتمددددلارب

ببلات ىلب ب.(3)رلةى ب وابالتحلةم

                                        
بابقبت لةج .(1) 
ب.99/ب1ناللف با ب(2)
بالجبةل.بب(3) بالضااب بالنل ةا بلويموةلتبالتجمةوةا /بر.هلن ب بربا بمحمر
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

 ماىية التحسين المغِّير لمخمقة  المحرم  :
انطالقاااااًا ممااااااا ساااااابق يمكاااااان القااااااول بااااااأن التحسااااااين المغِّياااااار لمخمقااااااة  المحاااااارم  

 بيتمخص ةي اآلتي
المجدددالباالحدددلام بطمدددلبفددد بالط ةدددلبمدددنبفنلندددلتببمدددلبطدددلنبمادددهى باماالدددى بعلددداب-1

ال دددددلعباالتم ةدددددلبمددددددنبا قدددددرامب ودددددداب موةدددددلتبالتجمةدددددلبليددددددل ب جادددددلرهنبفدددددد ب
غدددااد  ب ابفددد ب قللدددعبة ودددعباتنأدددلل ب ابفددد بلجددديبغةدددلهنبعلةهدددلبلدددةطنب ط دددلبفتنددد باا 

دددددد ب ب ابالت د د دددددللب اباليطدد د د د دددددلدببلللجد د د د دددددب بالنادد د د د دددددالبتند د د د دددددلباالمجدد د د د دددددلبالطمدد د د د دددددب ببههد د د د ندد
ب.(1)االميلال 

 حبالدددد بلواددداباال ددددرال بطللددد  بتميودددد ب ابةميوددد بمددددنبة الدددربالتددددرلة ببمدددلبطدددلنبب-2
ب.(2)ف بحقبمنبلاب لفبب بلملب لتضل ب

ددددلببب-3 ددددل بمنددددد  بممد بةلبددددداب ودددددابالمالدددددوح بالملتجد مدددددلبطدددددلنبةتلتدددددعب وةددددد بضدددددللم
ةجيددددلب لددددكبالتاةةددددلبمددددلبهددددابعالبتحاددددةنبفدددد بالحددددللب  ىبفدددد بالمدددد ل باهدددد ابة ددددلل ب

ب هلباال تالل بال  لت.
 ابالضددددلب با ادددددلافبفدددد بالوجددددديبعلدددداباليموةدددددلتبالتجمةوةدددد بممدددددلباةنددددرلمبتحددددتبهددددد

بة لمببهلبعلابراسل باليب باالتى عبحاعباتهااد.
اهدددد ابةاجدددددعب ودددددابات بدددددلدبااللتدددددزامببت دددداىبا بتيدددددللابفدددددىبةنادددددلقاابالادبعجلاسهدددددلب

دددددر  د د د دددددابالد د د دددددهاابعلدد د د د دددددلر  باالبةوجد د د ددددددعبالمدد د د دددددلربالطاد د د ددددد بلمجدد د د د ددددداة ة بالم للمد د د لةلتبالتادد
ب.(3)لوح لسق

                                        
باليموةلتبالتجمةوة ببةنبالنللباال عبالمني ربف باللةل ببتللةخببب(1) هد ب11/11/1427البةلنبال تلم بلميتمل

ببانلافببر.بنلاللباليمل/ب ب ب.ب2ف بماق بالماوم 
بماسالة بب(2) بانألب باالترلة . بالمالر بل لةي  بارا  بالملحن  بالتطلع ببابع بتمزق بال   بالبطلل  بلتق بفة  ةر ل

بمحمارب بالاضي   باال لنان با اىمة  بالنلةي  بف  بالي ل  بااللتق باالتجمةوة  بالتياةضة  باليموةلت ب ن ات بلد
ب.ب146-138الزةن  ب ب

بحاةنبمنالال بب(3) ب.ب237 ب236المايالة بال بة ب ببمحمر
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

ودددعبتبالددددةلبمدددنبتطدددانبحددددلجتهمبعلدددابتودددكباليموةددددلتبلدددرااف بنمادددة بةمطددددنبطمدددلبةت 
بالجلاحة . بعلابعجلادباليموة  ببللوجيبعلاب بةعبنما برانبالحلج  بميللجتهل

الدددد اب لىب نبمددددلبالربفدددد بالنددددللبالنهدددد ب ندددد بفةاقددددفب نددددر باالبةتجددددلازبعالببددددرلةلب
بااضربألهل.

ددددلب امدددددنب دددددمبفدددددىببدددددرب نبنمةادددددزببدددددةنب نددددداالبالتالدددددلفلتباا جدددددلاداتباليىجةاددددد  بامد
تهددددرفبعلةدددد ببع بمنهدددددلبالضددددلال ا باالحدددددلج ا بامنهددددلبمددددلبهدددددابرانب لددددك بفةلا ددددداب

بملبالبةلا ابف بغةلهلب باالحلجةلتباليلما  ب.(1)الت مةفبف ب مالبالضلالةلت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
بالضااب بالنل ةا بلويموةلتبالتجمةوةا  بر.هلن ببب بربا بببمحمربالجبةل.(1) 
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

 :المبحث األول
 :بالشعر أحكام الزينة المتعمقة

تهدددتمبالمدددل  ببدددللتزةنب وددد باجددد باليمدددام با وددد باجددد بال الدددا بمدددلبةتيودددقببتدددزةةنب
ددددلبةوددددد ب ندددددةلبعلددددداب هدددددمب النددددديل بلددددد ابطلندددددتب نلةددددد بالمدددددل  ببللنددددديلبطبةدددددل  بافةمد

بالمتيو  ببتزةةنبالنيل.                              اتحطلم
 المطمب األول:
  :(1)أحكام النَّْمص 

بدددهنبحطدددمبالدددنم بهددد ابممدددلبط دددلبفةددد بال دددىفببدددةنب الدددحلعبببراةددد بةنباددد ب نب ندددا 
المدددد اهع ببددددلبممددددلبط ددددلبفةدددد بال ددددىفببددددةنب الددددحلعبالمدددد هعبالااحددددر بفحلالددددتب
ب ددددرلبا مطدددددلنباالقتالددددللب وددددداببةدددددلنبالممهددددامباليدددددلمبلودددددنم با ددددل بمدددددلب طدددددل ب

بب رلبالمات للباا بتيللابالماتيلن. ب الحلعبالم اهعبف به ابالحطم
 النمص :أوال : بيان حقيقة 

ب دددددنت بمت ددددديتلت بالن  .بَاقتةدددددَلبببهمدددددَابَنتتدددددفم ددددديتلت بالن  بهمدددددَابَنتتدددددفم ببببالدددددنم م تيلةدددددفبالدددددن مت ت
ب ب..ببببببببببب(2)التَاجت 

بَغةتلتَ ب بَاجت ت نت بمت بَ ات َهل هت بَاجت نت بمت بالن يتَل َ بال تت بَتنتتتفم اَل مببببهت ب...ببب(3)الن لمت
دددددَ بال تتدددد بتَب بَغةتَلَهدددددلبَاالتممَتَنمِّاَلدددد مببببهت بَتدددددهتمملم دددددَ بَمددددنت بهت َهدددددل بَ ات هت بَاجت ددددنت ددددديتَلبمت بالن  نتتتدددددفم

بَ لتكب لت ب..بببببب(4)بتمتيت
ب ددددَ تت ددددلتَ  مببَ َ دد بالتَمد بَاَتَنم اَلددددددتت كم ددددات د بالن  دددد ت ببتدد َلمم ددددَت ت د دددد ت بةمات بال دد َ دددددلام نت بببباللتمت نتَمدددددل م َاالتمت

بلتَتنتتتَم مب بببببببببببببببببببب.(5)َنيتَلبَجبتةنتَهلببتَ ةت  

                                        
اةموحقبب بحطمبعزال بنيلبالحلجبةنببللوةزل ب لكبتنبا زال ببللوةزلبتهرفبعلابال ضلدب و ب الالبالنيل بب(1)

بفهابب لكبمنلب بلونتف.بب
بملر ب بنم ب ب.ب(2) بلالنباليلع 
ب(3)  بالالبق.الملج 
بالالبق.(4)  بالملج 
بالالبق.(5)  بالملج 
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 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

دددديتَلب د ددددَ بَند د د بهت دددددتت ددددلب بَاَنَتَمد د َهد هت دددديتَلبَاجت ددددَفبَندد د بَتنتتتد ددددَ بَ نت د اَلد بالن لمت ددددَلتت د بببببَ َمد انتَتَماَلددددددتت
َهلب هت ب..ب(1)َاجت

ب ق تت ت بَحت ابَتَلا مبَطللز َغعت بَارت ببببلتق  مبالن يتلت َاالن مت م
بب..ب(2)
بببَحدددد َزاَلدددد مبةمَ ددددللم با تت بَمَيددددلنت بالتَحددددفِّ ددددنت بببمت دددَ بالتَحددددف  م َهددددلبَحماددددلبببعَ ابَ َ د َةددددَ بَةحم بالوِّحت ف 

دددديتَلب د د دددد مبالن  د د بَ نت بَ َزاَلددددددتت ددددلببببَ  ت د َملف د ددددلبَاحت ددددلبَحمادد د َهَهد ددددلتَ  مبَاجت د بالتَمد بببَحم ددددددتت ددددللم د ددددلبَاةمَ د نتَهدد مت
بتللتمماَاابَاَقن َلتت مب
ب.(3)

.ب بَميتَنلَهلبالو َاات ِّ بَ نت بلتوتَطوتَم ت بالتممَ َهلدت تتيتَمللم باات لممم بَااَلبَة ت
ثانياااًا: بياااان الحكااام الشااارعى :اختماااف الفقياااان ةاااي حكااام الااانمص بالنسااابة لممااارأة 

 عمى ثالث مذاىب:
بَزاتم بالمااااذىب األول:  نت ببتددددات ت بعال  ددددة م ددددلمممبَ َوددددابالتَمددددلتَ  تبالت نتمت بَادددددةِّر  ببةددددلىبَ ن دددد بَةحت  بَ ات

لةددددد ب هدددددعب ددددَتَحع  باا  بتمات ددددلمممبعَزاَلتمددددد مبَبدددددلت بَفدددددَىبَتحت بَندددددَاالتعم َةددددٌ بَ ات الددددابَنَبدددددَتبلتوتَمدددددلتَ  تبلتحت
ببب(5)االنلفية ب(4)الحنمة   .(6)ااج ب نربالحنلبو 

ب(7) طددددلبال ددددلرما ددددازم بَةجم دددَربالتدددددَبيت ت د نت بَفَجددددلستٌزب بَا ت بالتَجبتَهددددد ت دددد مبَندددديتلت دددددلبَ  ت ددددد مببببَ م  َ  ت
ة تب دددَ ابالتَحددددرت بَلطتن دددد مبممَ ددددللتٌفبلتَهد بلتوزِّةَندددد ت ددددعت بالتَحلجت َندددديتلت
ب(8) ببتَ َوددددعت ددددازم بَةجم َةدددد ت دددد بالتامنت .بَافت

ات تب بَاَنحت ةل  مت ةنم مببتَتحت ات َملبَاَتحت بَ َوةتهت َزاتم  بَاَلَهلبَحوت م مبَاَحم  م بَن  
ب.(9)

                                        
بالالبق.ب(1) بالملج 
بالالبق.(2)  بالملج 
بالااة ب بملر ببب بحفب .ب(3) بالميجم
ب.6/373لربالمحتللب وابالرلبالم تلل بب(4)
بحلنةتلبقوةابابا مةل  ب1/173 ان بالم للع بب(5) ب.1/268 
ب.1/125ا ناللف ب(6) 
ب بابايةرب ب بف ة ب ب الال ب بميجمبالميلمةن ببال لرم ب(7) ببنبمال ماببنب  ملنب  ببنبمحمر بهابمحمر ب
ب.11/361
ب.4/172بلة  بمحمارة  بب(8)
ب.1/136الملالبالبنبممور ب(9) 
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

دددددلمممبالدددددنم  الماااااذىب الثاااااانى :  دددد باَلبَةحت ب(1)اهدددددابمددددد هعبالمللطةددددد بنددددد ب وددددداب ند
دددد  د د ددددربالحنلبودد د د د دددددالب ند د ددددد ب(2)َاقدد د د ددددددابالطلاهد ددددد ب ودد د د دددددد بالحنلبود ددددد ببيدد د د ددددد طلب(3)احمود د د .بفد

دددةَلبَرقتة  دددلبَحَادددن ل بفللتمميتَتَمددددرب بَحت دددابَةالت ددددعت بالتَحلجت بَنددديتلت بهمدددَابَنتتدددفم دددة م المللطةددد بَبالت نتمت
دددَهل بالتَمدددلتَ  بَمدددلبَ دددَرابَنددديتَلبَل تات بَنددديتلت ةددد ت بَجمت بَحوتدددقت َجدددَاازم
َةدددلٌ بب(4) ب(5)َقدددلَلب ت اتَ بَ دددنت ببلم

دددد ب ة ت بببَ مت َهدددلبَاَقلَلدددتت بالتَمدددلتَ  تبَجبتةَنَهددددلبلتَزاتجت بَاَحدددفِّ بالدددن مت ت ددد بَجددددَاازت اَلدددٌ بفت َ لستَندددَ بلم ت
ََ ى ددددكباتت بالتَجدددداتزت ِّب(6)َ نت ددددنم .باَ َبددددلَ بابت

لتة ت ب(7) َ ب بَاَحَمددددَلبالن هتددددَ بَ َوددددابالت دددددرت بببالددددن مت
بَ ن  مبَطلنَب َلاتتببَ ات َيلَلبالتَملجت ب.بب(8)نت

بَ  تةددددل ب ددددنم بَلَهددددلب(9)َاَطددددلتَ بابت َ ددددلا  نت ببتمت ددددلت بَاالن تتددددفم ددددرمب(16)ببَحم دددد مبَطللل جم بَ بت .بَقددددلَلبالَنددددةتخم
ددددَرب َهدددلبَبيت بَزاتجت ددددلت َجت َهدددلبتت هت بَاجت ددددنت بالتَمدددلتَ  مبمت بببعَ ابَ َ ددددَ تت َنتَمدددل ت   باتت بالتممَبددددلَلكت دددنم ببت التَاه دددلعت

َةتتب يت للم لتةا  بَترت بفتة ت َن  بَةَلاَهلبببتت َلبَ نت بعة لَهلبَفَىبَبهتَ  بَاا تن َملبةمَ م بعَ ابَفَيَوتت مبَقبت  .(11) ت
  
 

                                        
ب(1) ب.ب2/314ببالمااط بالراانا بب2/459حلنة باليراى 
ب.1/125ا ناللف ب(2) 
ب1/125ا ناللف بب(3) ب.1/136ببالملالبالبنبممور 
بب(4) ب ببتاللف ب.ب2/314ببالمااط بالراانا بب2/459حلنة باليراى 
 ةددددل بببهددددداب ةدددددل ببدددددنبمااددددداببدددددنب ةدددددل بالةحالددددب بالادددددبت ب ب بدددددابالمضدددددلب حدددددرب أمدددددلدبالمللطةددددد بب(5)

ب544.بطلنبعململبحلفألبمحر لبف ةهلبمتبحلا ببتافاب بالميلمةن  بميجم ب.16/بب8هد.
ب.1/286التلمباا طوةلبلم تاللب وةل ب(6) 
هددددددب.بالددددد ةلب وددددداب597ابددددنبالجدددددازىبببهددددداب بددددربالدددددلحمنببدددددنب ودددد ببدددددنبمحمدددددربالجدددداز ب ب بدددددابالمدددددَلمبتددددافاب(7) 

ب.423ب–ب399/بب1 ب لتبالحنلبو ب ب
بالنالدبالبنبالجازىب ب بب(8) ب.63 حطلم
لحنلبودددددد ببباددددددراربفدددددد باقتدددددد ب بمدددددددنبابددددددنب  ةددددددلبببهدددددداب ودددددد ببددددددنب  ةدددددددلببددددددنبمحمددددددرب ب بددددددابالافددددددلدب.بندددددددةخبا(9) 

ب.بال ةلب واب ب لتبالحنلبو ب513تىمة بال لض ب ب بةيوابتافاب ب.171 ب/ب1هد
ب.ببب1/125ا ناللف بب(16)
ب.1/432غ ادباتلبلع ب(11) 
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

بالمااااذىب الثالاااااث:  دددددنت بمت ةرت ددددحت بم و ل اهاالال  دددددة م ددددلمممبَ َودددددابالتَمددددلتَ  تبالت نتمت ةددددلىبَ ن ددددد بَةحت
بالحنلبوددددد ب ب.بنددددد ب(2)االألهلةددددد ببب(1)َمددددد تَهعت دددديتلت د بالن  بهمدددددَابَنتتدددددفم الألهلةددددد ببالدددددن مت م

ب بالو دددد ت ددددنت دددد بَغةتلتَهددددلبَفَموتيماَندددلٌتبمت بفت دددَهل بَ ات دددد بَنمتات دددَكبفت بَ لت بَفَيَوددددتت بَمددددنت دددل  بَفطم دددد ت بالتَاجت دددنت مت
بَاَجل  .(3)َ ز 

اادددددترلب الدددددحلعبالمددددد هعباتالب ودددددابأدلاااااة أصاااااحاب الماااااذىب األول :األدلاااااااااة :
بَ َوابالتب لممم بمنبالان باالمي ال.َ ن  بَةحت بَاةِّر  بَ ات بَزاتم  نت ببتات ت بعال  بالت نتمتة م  َملتَ  ت

ببأما السنة:
الدددوابا ب وةددد باادددومبب-فمدددلبلاىب دددنب و مددد ب دددنب بدددربا بقدددللببقدددللبلادددالبا 

))ليدددددنبا بالااندددددملتباالمتاندددددملتباالمتنمالدددددلتباالمتموجدددددلتبلوحادددددنبالماةدددددلاتب–
ب.(4) وقبا ((

بوجو الداللة:
دددداٌلبَ َودددددابَمددددلبعَ ابَفَيَوتتددددد مبالمددددل  بمدددددنبب مم قددددللاابفدددد باجددددد باالاددددتراللببدددددهنبالويددددنبمحت

ددددلب َهدددددلبَ نتَهد بَزاتجم دددددلم مت دددديتٌلبَةنت َهدددددلبَند هت ددددد بَاجت بَطدددددلَنبفت ددددات بَفَود بَاا تال  ََجلنتدددددعت الدددددنم بلتَتَتدددددَزة َنبلتألت
َمددددَلبَ َودددداب بةمحت بَ نت ددددٌر بعال  ببميت بعَزاَلتتدددد ت ددددلتةمت دددد بَتحت دددد ببتَاددددَببت ت بَفمت بلتَمددددلبفت دددد ت اَلَ بعَلةت َمددددلباَلبَضددددلم

ةَ ادتب با تت نت بمت نتَمل ت ببتللتمت  .بب(5)َنتتمت ت
بببأما المعقول ةمن وجيين:

ةنتب ات بَم توماَبٌ بلتوت حت بلتونَِّالدت بالزِّةَنَ  َن   .(6)اتالببتت
ب َنبَلَهلبفتة ت بَ  ت ةتةنتَهلبَل مبَاَقرت لبفت بَتزت بلوزامبَغَلض  َن  ب..(7)ال لناببتت

                                        
بب(1) ب.1/81ببطنلفبال نلل ب366/ب4ع ىمبالماقيةن 
ببلت لل ب(2)  ب.2/398المحوا
بالالبق.ب(3) بالملج 
ب.6ابقبت لةج ب ب ب(4)
ب.بب6/373لربالمحتللب وابالرلبالم تلل بب(5)
بالالبق.ب(6) بالملج 
بب(7) ب.1/467مانابالمحتلم 
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بال ددددلن ب ودددد ب نددددد باَلبأدلااااة أصااااحاب المااااذىب الثااااااني:  بالمددددد هعت ااددددترلب الددددحلعم
بَ َودددداب دددَ بَ ن َهددددلبَرَ َوددددتت ب م تَبد ددددتت ددددَلَ ببتنت بَبطت ددددلمممبالددددنم بمددددنبات ددددلباهابمددددلبلاىبَ ددددنت َةحت
بَنددددَجَلٌ بَ ةَِّبددددٌ بَاَمددددلٌدبَ همددددالٌب بَفَ لَلددددتت ن ددددلدت بالتحت ددَهَلتتَهلبَ ددددنت  بَ لستَنددددَ بلضدددد با ب نهددددلبَفَادد

ددددد ب د بَتنتَتزت ت ددددَتَ يتتبَ نت د د دددددكبَزاتٌمبَفلات ددددلَنبَلد د بَطد ددددلبعنت د بَلَهد دددددتت بَفَ لَلد ددددلفت د َمد بالتحت دددددنت ددَهَلتتَهلبَ د د د د َاَاد
م لبهمَملبَفلفتَيوت  َاَنبمت بَ حت َمل ةهت َنيت مم تَوَتةتكبَفَتالت
(1).. 

ددددلمممبأدلاااة أصاااحاب الماااذىب الثالااااث: بال للدددد ب ودددابَ ن ددد بَةحت بالمددد هعت اادددترلب الدددحلعم
بم و ددددل بمددددنبالاددددن باهابمددددلبلاىب ددددنب و مدددد ب ددددنب بددددربا ببَ َوددددابالتَمددددلتَ  تب ددددة م الت نتمت

تليددددنبا بالاانددددملتباالمتانددددملتب-الددددوابا ب وةدددد بااددددومبب-قددددللببقددددللبلاددددالبا 
 .(2)االمتنماللتباالمتموجلتبلوحانبالماةلاتب وقبا  ب

بب: وجو الداللة
ب بَمددددنت ددددل  بَفطم دددد ت بالتَاجت ددددنت بمت دددديتلت بالن  بهمددددَابَنتتددددفم قددددللاابفدددد باجدددد باالاددددتراللببددددهنبالددددن مت م
ب ب باتنبفتةدددد ت بَاَجدددل  بَ دددز  بالو ددد ت دددنت ددد بَغةتلتَهددددلبَفَموتيماَندددلٌتبمت بفت دددَهل بَ ات ددد بَنمتات دددَكبفت بَ لت َفَيَودددتت

ب بالو  ت  .(3)َتاتةتةٌلبلتَ وتقت
 ةقيان المالكية من وجيين: ونوقش ىذا االستدالل من ِقَبل بعض

بَمددددلبهمددددَابزتةَنددددٌ ب ددددتتيتَمللت باات بَ ددددنت ة دددد ت بَ َوددددابالتَمددددلتَ  تبالتَمنتهت ة ت دددد بالتَحددددرت بَمددددلبفت َمددددلم اتالببةمحت
َهدددلب بَزاتجم َلَهدددلبَطدددللتممَتَاف بَ نتَهدددلبَاالتَممت مددددارت
بالو دددد ت ب(4) بَتاتةتةدددٌلبلتَ وتدددقت بفتةدددد ت .بال دددلنابباَلبةمَ دددللم

َن ددددلبَن مددددالمب ببتت َتددددلنت ددددَل تبَطللت ت اَلددددلَلبالتمت ت ب ت دددد م بَ البَتددددَلىبَ ن  ةاددددلبَ نت بَمنتهت بَتاتةتةددددل  ددددل  ببَلددددةتَ بطم
ب دددددلت بَاَغةت بالتَحَةددددَاانت دددددنت بمت ددددلت َطت باتت بممَبدددددل ت اَلددددلدت ب ت دددددنت بَاَغةتلتَهددددلبمت ددددديتلت بَاالن  َمددددللت َأت باتت َاَقدددد ِّ

ب ب.(5)َ لتَكبَجلستَزٌ 
 

                                        
ب.بب8/76  لج بابنبايربف بال ب لتب(1) 
ب6ابقبت لةج ب ب ب(2)
ببلت لل بب(3) ب.2/398المحوا
بب(4) ب.ب2/314ببالمااط بالراانا بب2/459حلنة باليراى 
بالالب (5)  ب .الملاج 
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 :الترجيح
با رلدددتهمبةبدددرابلدددابحباا بتيدددللاب  ودددمبحبلجحدددلنبمدددلب  بالم هدددلدت بمددد اهعت بيدددرب دددل ت

ب بعال  ددددة م ددددلمممبَ َوددددابالتَمددددلتَ  تبالت نتمت  هددددعبعلةدددد ب الددددحلعبالمدددد هعباتالبال لسددددلببَهن دددد بَةحت
دددداٌلبَ َوددددابَمددددلبعَ ابَفَيَوتتدددد مبالمددددل  بمددددنبالددددنم بلتَتَتددددَزة َنب مم بالددددَزاتم با نبالويددددنبمحت نت بتددددات ت

بلتألتَب ددددلتةمت ددد بَتحت َهدددلبَ نتَهددددلببتَادددَببت ت بَفمت بَزاتجم دددلم مت َهدددلبَندددديتٌلبَةنت هت ددد بَاجت بَطددددلَنبفت بَفَودددات بَاا تال  َجلنتدددعت
ببميتٌر.  عَزاَلتت ت

 :المطمب الثانى
 :وصل الشعر وزراعتو

تهددددتمبالمددددل  بفدددد بزةنتهددددلببللندددديلبمددددنبنلحةدددد بقالدددد باتاددددلةح باتالددددمةم باالددددبا ب ب
ب.انحاب لك

بالمتيو  ببتزةةنبالنيل.بافةملبةو ب نةلبعلا ب همباتحطلم
ح ة دددددد بالااللبالاالددددددلبلادددددد ببباالددددددلباالددددددوتبالفاااااارع األول : وصاااااال الشااااااعر: 

النددددد دباالدددددىبابالدددددو بابالاالدددددلبضدددددربالهجدددددلانبابدددددنبادددددةر بالاالدددددلب دددددىفب
 .(1)الماللبااللبالن دببللن دبةالو باالىب

باالبة لمبالمينابالنل ابلوااللب نربالم هلدب نبالمينابالوااى.
 الشرعى لوصل الشعر من خالل مسألتين  :الحكم 

دددد ٍّبالمسااااألة األولااااى : بآَرمت ببتَندددديتلت بَ ات دددد   بَنجت بالتَمددددلتَ  تببتَندددديتل  بَندددديتلت ددددلم  ط ددددلب هددددلب َاالت
بَاددددَااٌدبب(2)اليودددم دددد ٍّ بآَرمت ببتَندددديتلت بَ ات دددد   بَنجت بالتَمدددلتَ  تببتَندددديتل  بَندددديتلت ددددلم ددددلمممبَاالت  ودددداب ندددد بَةحت

ب.بفت بَ لتَكبالتممَزا َج مب نت ت بعت ت ببتَاةتلت بَ ات اتمت بالز  نت  َاَغةتلمَهلبَاَاَااٌدببتات ت
 
 

                                        
بملر باالل.ب(1) ببلالنباليلع 
بالمحتللب وابالرلبالم تلل بب(2)  بالمجمالبنل بالمه عبب1/365ببالتلمباا طوةلبلم تاللب وةل بب6/373لر

بالماناب3/147لوناا  ب ببالبحلباللاسقبنل بطنزبالرقلسق ب1/67  ٌلببتللتَطَلاَه ت بَقات ببَالتوتَحَنمتة  ت ب.ب8/233 
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 واستدلوا عمى ذلك من السنة والمعقول:
ددددَو  ب : أمااااااا الساااااانة دد الت َتات بَاالتممات دددَو ت د دد بالتَااالت ددددددنت دددددد بَليت بفت ةَح ت ددددددحت بالال  ةدددددد ت ََحلرت باتت ددددامت دد فيممم

ب دددد ت د د د لت َ ات دددددومبب-طت د ددددد باادد د دددددوابا ب وةد د دددد مبب-الدد د د ددددَنبالو د د د دددَوَ ببب))بَلَيدد د د د دد الت َتات دددَوَ بَاالتممات د د د دد التَااالت
َمَ ((َاالتب نت َتات بَاالتممات َمَ  َاانت

(1). 
بوجو الداللة:

بب لتةمت ت بَ َوابَتحت بَترمل  دت  نبالو يتَن مبَ َوابالن  ت
(2). 

ببأما المعقول :
بلتَطَلاَمتت تب َزاست ت بَ جت بَاَالستلت َرمت ِّ بامت نتتتَمللمببتَنيتلت باالت لممم َن  مبَةحت تت
(3). 

بَاهمَابَ لهتلٌببالمسألة الثانية : بامَرمت ِّ بَنيتلت بااللبنيلبالمل  ببتَاةتلت
 اختمف الفقيان ةي اْلَوْصُل ِبَغْيِر َشْعِر اآلَدِميِّ َوُىَو َطاِىٌر عمى مذىبين:

ببالمااااذىب األول : ددددد ِّ بامَرمت بَنددددديتلت دددددلت ببتَاةت دددددلم ةدددددلىب الدددددحلب ب نددددد بةدددددل  بفدددد بالتَاالت
لة ب هعبالتَحَنمتة  مب ٌلباا  ة  بب(4)َاهمَابَ لهت بلوتَحَنلبتَو ب(5)ااج ب نربالن لفتيت  .بب(6)الااة 

د د د بلتوتَمددددلتَ  تبفت ددددَفبعتَلدددابَ ن دددد مبةمدددَل   م بَ بتددد بةماام بَ ددددنت ب طدددلبالتَحَنمتة ددد مببَاهمددددَابالتَمنت مدددالم ددددلت  بَغةت
اَنَهلب بَتت  ت م مبلتَتزتةَربقملم بامَرمت ِّ َنيتلت
ة  مبب(7) ببب(8)االن لفتيت بلهمبَ ىَ  بَ اتجم  

بببالب دددد م ددددلمممبمم تَو  ددددلب.ال  للت بَجددددلَزبَاا تالبَحددددلمَمب.ال  ددددلنت بببَةحت نتدددد ت ببتات ت بَااَلددددَوتت َهلبببعتنت َ اَلددددح 
ددددَل مبمم تَو  ددددلب. طددددلبالتب ددددلمممبَاالبةمطت بالتَمددددلتَ  مبَندددديتَلَهلبَةحت ددددر ببتدددد ت َحَنلبتَودددد مببب ندددد بالبَبددددهتَ ببتَمددددلبَتنم

بَ  تب
                                        

الددددددددحةح ب بطتدددددددددلعبالوبددددددددل باالزةندددددددد  ببببدددددددددلعبتحددددددددلةمبفيدددددددددلبالااالددددددددو باالماتاالدددددددددو بب  لجدددددددد بماددددددددومبفدددددددددا(1) 
ب.3/1677االاانم باالماتانم باالنلمال باالمتنمال باالمتموجلتباالماةلاتب وقبا ب

ب.14/162نل بالنااىب وابالحةربماوم بب(2)
ب3/147المجمالبنل بالمه عبلوناا  ب(3)  بالمانا  ب.1/67ب
ب.6/372الم تلل بلربالمحتللب وابالرلب(4) 
ب.3/147المجمالبنل بالمه عبلوناا  ب(5) 
بب(6) ب.81/بب1ببطنلفبال نلل بب96/بب1م للعب ال بالنها 
ب.6/372لربالمحتللب وابالرلبالم تلل ب(7) 
ب.3/147المجمالبنل بالمه عبلوناا  ب(8) 
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ب بلتوتَحلَج ت بالن يتلت بَغةتلت نت بب.(1)مت
ب لتة ت بالت دددددرت ددددنت بمت ب بلتَمددددلبفتةددددد ت ددددديتلت ببتللن  دددديتلت بالن  دددددلم بالتممَحددددل َمبعن َمدددددلبهمددددَابَاالت ببَ ن  االأ ددددلهتلم

تَب بالتمم ت دددديتلت د بالن  ددددتتيتَمللت د دددد ت تبَااات بَهدد ددددَرمت دددددلمممب بلتَيد ددددَكباَلبَةحت د بَ لت ددددلم د ب بَاَغةت ددددتت ت ددددد بَنَجلَاد بفت َودددددفت
ددددلتَ  تبلتب د بالتَمد ددددةنت دد ات بَتحت دددددنت د بمت دددَوَح ت د د د بالتَمالت ددددددالت الم ددددلب بَاحم د ددددلنت بفتةَهد بالتَمَيدد ددددلت د د بَغةت دددددنت د ددددلبمت َهدد َزاتجت

ب(2)َمَضل   ب اتمت بالز  نت ببتات ت .باقتةَلبببَةجمازم
ب.(3)

بالماااذىب الثااااني :  دددديتلت ببتللن  دددلت بَبددددةتَنبالتَاالت دددلتةمت دددد بالت حت بفت بالت متلتةدددقت ةددددلىب الدددحلب بَ ددددَرمت
دددد ب د د د د ددددد هعبالتَمللتطتة د د د د ددددابمد د د د د ددددلت تباهد د د د د د ة  بب(4)َابتَاةت ددددلفتيت د د د د د ددددربالن  د د د د دددددحةرب ند د د د بب(5)االالد دددد   د د د د َااَةد الت

د(6)لوحنلبودددد  د د دد ددددديتَلبَاالبالتَ َلامت ددددَهلبالن  بالتَمدددددلتَ  مببتَل تات دددددلم بلوحنلبودددد بببالبَتالت َااَةددددد   ددددد بلت َلبَاالب.فمت
اَفب  .(7)الال 

اادددددترلب الدددددحلعبالمددددد هعباتالب ودددددداب : األدلاااااة أدلاااااة أصاااااحاب الماااااذىب األول
ٌلبمنبات لب بَاهمَابَ لهت بامَرمت ِّ بَنيتلت ببتَاةتلت لم   ن بةل  بف بالتَاالت

ددددَو مببتددددلل تت بَتيتنمدددداَنب بَاالب بالتَااالت بببَلةتَاددددتت ددددَ بالو دددد مبَ نتَهددددلبَ ن َهددددلبَقلَلددددتت بَ لستَنددددَ بَلضت َ ددددنت
ددددَاَربَاا تن َمددددلب بَ ات ددداف  انتَهددددلببتالم بقملم ددددنت دددلبمت ن  ددددَلبَقلت بَفَتالت دددديتلت بالن  ددددَلىبالتَمددددلتَ  مبَ دددنت بَتيت َبدددهتَ بَ نت

ةالبفت ب بَبات َو مبال تت بَتطمانم بَااَلَوتتَهلببتللت تَةلَر تبالتَااالت ب.(8)َنبتةَبتتَهلبَفاتَ ابَ َان تت
بوجو الداللة :

ٌل ب بَاهمددددَابَ ددددلهت دددد ِّ بامَرمت بَندددديتلت ددددلت ببتَاةت ددددلم رلبقددددالبالاددددةر ب لسندددد ب وددددابجدددداازبالتَاالت
 منبالافبانحا .

                                        
بب(1) ب.بب81/بب1ببطنلفبال نلل بب96/بب1م للعب ال بالنها 
ب.1/114 بالمانا1/68طنلفبال نللبب(2)
ب.1/125ا ناللف ب(3) 
ب.ب7/267المنت ابنل بالما هبلوبلجا ب(4) 
ب.3/147المجمالبنل بالمه عبلوناا  ب(5) 
ب.81/بب1ببطنلفبال نلل بب96 ب/ب1م للعب ال بالنهابب(6)
بالالب  .ب(7) بالملاج 
ب.148/ب6نل بالاةا  بلاننبالنالس  بب(8)
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بب: أدلااااة أصاااااحاب المااااذىب الثااااااني اادددددترلب الددددحلعبالمددددد هعبال ددددلن ب ودددددابَ دددددَرمت
بفت بال باالمي ال.الت متلتةقت بمنبالان  بَابتَاةتلت ت ببتللن يتلت لت بَبةتَنبالتَاالت لتةمت  ت حت

 أما السنة ةأحاديث منيا:
بب-1 بالن بتددد ِّ دددَلَ بَ دددنت بَ بتددد بهمَلةت بَ دددنت بَةَادددلل  دددنت ببت بَ َ دددلدت اتَ بَ دددنت الدددوابا ب وةددد بب-مدددلبلم

َوَ ((بب–ااومب الت َتات بَاالتممات َوَ  ب.(1)))بَلَيَنبالو  مبالتَااالت
ببب-2 بالن بتددددد   بلضددددد با ب ندددد ب))َ ن  بَجدددددلبتل  اتَ بَ دددددنت الدددددوابا ب وةددددد باادددددومبب-مددددلبلم
َهلبَنةتس ل((بب- َلبالتَملتَ  مببتَل تات بَتالت ب.(2)َزَجَلبَ نت

 وجو الداللة: 
ددددَو ببدددده ب الت َتات ددددَو بَاالتممات بالتَااالت ااددددترلب الددددحلعبالمدددد هعببيمددددامباتحلرةدددد بفدددد بَلَيددددنت

 .(3)نئبنيلب ابغةل ب
ب: المعقول أما
ببتللن يتلتبب َو ت بَطللالِّ بلتوتَ وتقت بممَاةَِّلٌ  َوٌ بلتون يتلت  .(4)فأَلن  مبالت

 الترجيح: 
با رلدددتهمبةبدددرابلددد بحباا بتيددددللاب  ودددمبحببدددهنبالن هتدددد ب  بالم هددددلدت بمددد اهعت بيدددرب دددل ت

ب دددددلت ب بَاَغةت دددددَلق  ب ت بَ ات ددددداف  ببتالم دددددوت ت ب بَااَلبَبدددددهتَ ببتَاالت ددددديتلت ببتللن  ددددديتلت بالن  دددددلت ببتَاالت ددددَت   مم ت
َنددددابالتممب بالتَميت ددددنت ددددَلارم مبمت باهددددابعبددددرادبالتددددزةنباالتجمددددلبلوددددزام.بَامم ددددَكبلتوتَحلَجدددد ت بَ لت ددددعت َنلات

دددَراَلب بَفدددَىب ت ددديتلت بالن  نت نمددد مبممَادددلةتل ابلتَوددات بَفَمددلبَطدددلَنبَلات اتمت بلتودددز  دددَرالت بالت ت دددنت ددَكبمت ددد بَ لت همددَابَمدددلبفت
دددديتَلب د دددددبت مبالن  ددددلباَلبةمنت د م  اتَهدددددلبمت بَاَنحت َنددددد ت بالتممَوا  ددددلت بالتَحلتةد ةمدددددا ت ببت م ددددديتلت ددددد مبالن  دددددلبَلبت ب.بَ م  فتةددددد ت

دددد بَ نت دددد ٍّ ب بَفَوددددةتَ ببتَمنتهت ددددلت بالتَاالت ددددارت َنددددابَم تالم دددد بَميت ب بَااَلبهمددددَابفت ددددل  َن دددد مبَلددددةتَ ببتَاالت  مببتت
ب. ةنت ات بَاالت حت  َاا تن َملبهمَابلتوت َجم لت

                                        
بلقمب5/2216  لج بالب لل بف بالحةح ب بطتلعبالوبل  ببلعبالااللبف بالنيل بب(1) ب.بب5589 
  لجدددددددد بمادددددددددومبفددددددددد بالدددددددددحةح ب بطتدددددددددلعبالوبدددددددددل باالزةندددددددد ب ببدددددددددلعبتحدددددددددلةمبفيدددددددددلبالااالدددددددددو باالماتاالدددددددددو ب(2) 

بلقمب1679/ب3االاانم باالماتانم باالنلمال باالمتنمال باالمتموجلتباالماةلاتب وقبا  ب ب.2126 
ب.7/267ت ابنل بالما هبلوبلجا بالمنب(3)
بالالبق.ب(4) بالملج 
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 ب(1) ناالب موةلتبزلا  بالنيلالفرع الثاني :زراعة الشعر: 
زلا ددد بندددديل بااحدددر  باةددددتمبفةهددددلبزلا ددد ب  ددددراربطبةددددل بفددد بالمددددل بالااحددددر  ب ابببب-1

بر بملاحلب باةمطنبعجلايهلببللت رةلبالماضي .ف ب 
ندددددديلات باةمطددددددنبعجددددددلادبزللب ددددددرربب8-5زللبندددددتو بندددددديل بتتطددددددانبمددددددنببببب-2

بمنبالنتىتبتحتبالت رةلبالماضي .
دددد ى بب-3 دددداةل بمد اددددددم باتحتدددددا ب ودددددداب16×بب6.5زلا ددددد ب الدددددلبمددددددنبالنددددديلبالدد

ب رربالببه بب بمنبالنيلات.
ب2تحتددددددا ب وددددددابآالفبالندددددديةلاتبزللبال الددددددلبالطبةددددددل  باتاددددددمابالاددددددرل  باببب-4
بعالبتحتبالت رةلباليلم.ب18×ب بام ب باالبةمطنبعجلايهل
دددددل بب-5 د د دددددنب طةد د دددددلل ب دد د دددددد ب بدد ددددد  باهدد د ددددديلتبالجورةدد د دددددت رامبالماادد د ددددديلببلادد د زللبالندد

الدددنل ة  بةدددتمبتاادددة بالجودددربالط ةدددفبالندددديلببهدددل ببيدددربح نهدددلببللمدددلدبالم  دددل ب ددددمب
ادددي بفددد بتا ةددد بالالدددو  ببيدددرب دددر ب ادددلبة بةدددتمبلفيهدددل باادددت رامبالجودددربالددد  بتدددمبتاب

با لال بالالو بالنلتجبمنبحلاق ب ابعزال ب الام.
امضدددددل ملتبهددددد  باليموةدددددلتبمحدددددرار بات دددددلباالدددددزمن بااحتمدددددللبنجلحهدددددلبملتمددددد  ب
اةمطددددنب نبةيددددةابهدددد ابالندددديلبالمدددددزلالب ةودددد باليمددددل باةنمددددا باةحوددددق باة ددددد  ب

بطللنيلباتالا بتململ .
بالحكم الشرعي لزراعة الشعر:

 هدددددمبااددددلسلبالتدددددزةنباالتجمدددددلبلومددددل   با لالددددد بع ابطلندددددتبالمدددددل  ببزلا دددد بالنددددديلمن
تيدددلنابمدددنبمنددددطو بتادددلق بالنددديل ب ابالالددددو .بالددد ابطدددلنبمددددنباتهمةددد ب نبنتنددددلالب

بالنيلب بالم ه بلزلا   بالحطم
 اختمف الفقيان المعاصرين ةي حكم زراعة الشعر عمي مذىبين :

                                        
زالتدددددددد بالتجمةوةدددددددد بفددددددددابالم دددددددد با اددددددددىما بر. بددددددددربالددددددددلحمنبببالددددددددللربمحمددددددددربالامةودددددددد بب ب(1)  زلا ددددددد بالندددددددديلباا 

ب.3246/بب4ميتملبالم  بال لنابقضلةلب بة بميلالل  ب
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 مجمة العموم االسالمية 
 (9السنة )( 2القسم)( 42العدد)

 حيدر عاصف عباسم. م. 
 م.م. عبدالرحمن ذياب احمد

 

االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

دالمااااااااذىب األول :  د د د د د ددددداازبزلا دد د دددددحلب بجدد د د ددددددلىب الد دددةدد د د د ددددد بقدد د ددددديل بابدد د د دددددلب بالند د د للب ط د
 .(1)الميلاللةن

ةددددددلىب الدددددحلب بحلمددددد بزلا دددددد بالنددددديل بابددددد بقددددددللبقوددددد بمددددددنبالماااااذىب الثااااااني : 
ب  .(2)الميلاللةن

ااددددددترلب الددددددحلعبالمدددددد هعباتالب ودددددداب األدلااااااة أدلااااااة أصااااااحاب المااااااذىب األول:
 جاازبزلا  بالنيلبمنبالان باالمي الب

بب: أما السنة
بَ َبدددلب دددَلَ بَ ن  دددَلَ بلضددد با ب نددد بحر ددد بَ ن ددد مبمدددلبلاىب دددنب بدددربالدددلحمنببدددنب بددد بَ مت همَلةت

بب ددداَلبالو ددد ت دددَلاستةَلب–الدددوابا ب وةددد باادددومبب-ادددم بَلام بَ َىَ ددد  بفددد بَبنتددد بعتات ))ة دددالبعتن 
ددددَلَ بف ددددللب َبت ددددلبَفددددَهَتاباتت بَمَوط  مت بَفَبَيدددَ بعتَلددددةتهت ددددَةهممت بَةبتَتوت بَ نت َمددددابَبددددَرابلتو دددد ت دددَلَ بَاَ قتددددَلَلبَاَ  ت َ بت

بَ  د  بَنددد ت َلنت بالندددل بقدددللبَفَمَادددَح مبَ    وتدددٌربَحَادددٌنبقدددربَقددد ت ٌنبَحَادددٌنبَاجت دددَكبقدددللبَلدددات بعتَلةت َحدددع 
ددددَكبقددددللب بعتَلةت بَ َحددددع  بالتَمددددللت ابَحَاددددن لبف ددددللبَ    وتددددر  ددددلبَحَاددددن لبَاجت ن  َ بَلات َفددددَ َهَعب ندددد بَفددددهم ت ت

د د َقتدددَلَلبقدد ددددَلَ بَااتت َبت بفدددد ب لددددكب نباتت بهددددابَندددك  ب ابقددددللبالتَبَ ددددلم بتدددلم با تت بتددددلم للبَ َحددددرمهمَملبا تت
َقتدددَلَلبف دددللب بلدددكبفةهدددلبَاَ َتددداباتت َ بَنلَقددد  ب مَندددَلاَدبف دددللبةمَبدددلَلكم بَفدددهم ت ت بالتَبَ دددلم َ دددلم اقدددللبامت
َلنت بالندددل بقدددللب بَ نِّددد بهددد ابقدددربَقددد ت دددَكبقدددللبَندددَيٌلبَحَادددٌنبَاَةددد تَهعم بعتَلةت بَ َحدددع  د  بَنددد ت    َ

بَنَيل ب  َ  .(3)ابَحَان ل.....((الحرة  َفَمَاَح مبَفَ َهَعبَا م ت ت
 : وجو الداللة

رلب ددددرمبا نطدددددللب وددددداباتقددددللبفددددد ب ودددددعبالندددديلبالحادددددنبازاالباليةدددددعباال دددددللب 
 وددددابجدددداازبزلا ددددد بالندددديلب با نب دددددرمباجدددداربالنددددديلب ةددددعبةادددددبعبنمددددل بالندددددل ب
احالدددددالبالضدددددللبالنماددددد بلألقدددددلل بفدددددىبمدددددلن بمدددددنببددددد لبالمدددددل  بطدددددلبمدددددلبةمطدددددنب

                                        
الدددددرطتال/بمحمدددددرباددددديةربالبددددددا   باالدددددرطتالب/بنالدددددلبفلةدددددربااالددددددل باالدددددرطتالب/ببمحمدددددربنبةددددددل باالددددددرطتالب/ب(1)

محمددددددربالاةدددددددربالراددددددداق  باالدددددددددرطتالب/ب حمددددددربالحددددددددج  باالددددددرطتالب/بةااددددددفب حمدددددددربال لاددددددم باالددددددرطتالب/بادددددددوملنب
ب.اليار  باب بالرلبقلالبمجم بالم  با اىم بالمنب قب نبمنأم بالميتملبا اىم 

بالنةخ ب برباللحمنب بربال للقببباالرطتال ةاافباتحمرب.ب(2)
ب.4/2275  لج بماومبفابالحةح ب بطتلعبالزهربااللقلسق ب(3) 
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 مجمة العموم االسالمية 
 (9السنة )( 2القسم)( 42العدد)

 حيدر عاصف عباسم. م. 
 م.م. عبدالرحمن ذياب احمد

 

االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

لتددددزةنبلزاجهددددل بمددددلبلددددمبةطددددنبفدددد ب لددددكبمحدددد البلتحالددددةلبهدددد  بالنيمدددد بمددددنب جددددلبا
 نل  .

  : أما المعقول
فددددألنبزلا دددد بالندددديلب ددددىمبلوالددددو ب باهدددداب ةددددعبحادددد بامينددددا  بفددددللمينا بمددددلب
تحددد ببددد بالمدددل  بمدددنبن ددد بفددد ب و تهدددلب باهددد ابةيدددارب وةهدددلببدددلتلمبالنماددد ب باهددد اب
ماجدددددعبلوتدددددل ة بلهدددددلببزلا ددددد بالنددددديلبتنبالحلجددددد برا ةددددد بعلةددددد  بفتندددددزلبمنزلددددد ب

لضددددلال بع مددددلال بلو ل ددددر بالم هةدددد ببالحلجدددد بتنددددزلبمنزلدددد بالضددددلال ب لمدددد بطلنددددتب ابا
 .(1) لال ب

اادددددترلب الدددددحلعبالمددددد هعبال دددددلن ب وددددد بحلمددددد ببأدلاااااة أصاااااحاب الماااااذىب الثااااااني 
ددددديلب دددددل بزلا دددددد بالندددددديلب ودددددد باالددددددلبالند زلا دددددد بالندددددديلبمددددددنبالمي ددددددالباهابقةد

 المحلم.
بمناقشة :

زلا ددددد بالنددددديلب وددددد باالدددددلبالنددددديلبةمطدددددنبمنلقنددددد بهددددد اباالادددددتراللببدددددهنبقةدددددل ب
المحددددلمبقةددددل بمددددد بالمددددللق بفزلا دددد بالنددددديلب ددددىمبلمددددل بميدددددةنباهددددابالالدددددو  ب
ددددديلب دددددلبالندد ددددد  بب دددددددىفباالد ددددد بعلةد ددددد برا ةدد ددددد ابماجددددددعبلوتدددددددل ة  بتنبالحلجد اهد

بفوةاتبهنلكبضلال بالاتيملل باالبحلج بملا بعلة .  المحلم
بب الترجيح

با رلددددتهمباالمنلقندددد  بةبددددرابلدددد بحباا بتيددددللاب  وددددمبحب بالم هددددلدت بمدددد اهعت بيددددرب ددددل ت
لجحدددددلنبمدددددلب هدددددعبعلةددددد ب الدددددحلعبالمددددد هعباتالبال لسدددددلببجددددداازبزلا ددددد بالنددددديل ب
ا ودددداب لدددددكبفةجددددازبلومدددددل  بزلا دددد بالنددددديلبمددددنب جدددددلبالتددددزةنبلودددددزام با لالددددد بع اب

ب دددد ت دددددالبالو د ددددرة بَلام ددددو  بفحد ددددلكبضدددددلال بطاجددددداربالد  ب وةددددد بالدددددواباب-طلندددددتبهند
رلةدددلبالدددلةربفددد ب لدددك باة دددل ب وةددد بالحلجددد بالملاددد بعلدددابزلا ددد بالنددديلبب-اادددومب

                                        
ب.ب1/88اتنبل باالنألسل بب(1)
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 مجمة العموم االسالمية 
 (9السنة )( 2القسم)( 42العدد)

 حيدر عاصف عباسم. م. 
 م.م. عبدالرحمن ذياب احمد

 

االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

طتادددددلق بالنددددديلبانحدددددا  بامدددددلباادددددترلببددددد ب الدددددحلعبالمددددد هعبال دددددلن بقدددددرب مطدددددنب
 منلقنت بمملبةير بعل بتضيةم .

 :المبحث الثاني
 :أحكام الزينة المتعمقة بالجمد

 المطمب األول:
زالة التجاعيد  :شد الوجو وا 

الااددددلسلبالماددددتجر بلوتددددزةنباالتجمددددلباتحاددددةنبالمأهددددلباليددددلمبلومددددل  بنددددرببمددددنب هددددم
بانتنلالببةلنبالحطمبالنل  بلتوكبالماتجراتب زال بالتجل ةر باا  بالاج 

هدددابندددربجودددربالاجددد  باةدددتمبمدددنب دددىلب مدددلبجلاحددد بة دددد ببتعرياااف شاااد الوجاااو:
د(1)فةددد بالجودددربالزاسدددر باهددد ب ط دددلب دددلقبعزالددد بالتجل ةدددرباادددتيملالب د  بندددرب.باتدددتمب موةد

الجوددددرببيمددددلبنددددقبجلاحدددد براسددددل بةحددددة ببددددلت ن بلددددسىبةتددددلكبالجددددل بنربدددد بأددددلهل ب
فددددابالاجدددد بةددددتمببيددددر بلفدددد بالجوددددربانددددر بلو ددددللم ب ددددمبةوةدددد بنددددربات بةددددتب ضددددىتب
دددددربابيددددددد ب دددددربالزاسد ددددد بالجود دددددلحعب لددددددكبعزالد دددددربةالد ددددد  باقد دددددج بالمتلهود ددددد بااتناد الاجد

دددد لببت ددددددرةلبالدددددرهان ب دددددمبتاوددددددقبالمتحددددد بب ةددددددا ب ابربدددددلبة بميةنددددد  باةددددددتمبعجلايهد
ماضدددددي ب ابطلمدددددل باهدددددابقوةوددددد بالمضدددددل ملت باقدددددربةالدددددلحبهلبعجدددددلادبجلاحدددددلتب
  ددددلىبتطمةوةدددد بطنددددم بالددددرهانب اددددملبالدددد قن بانددددربالالددددرغةن باالحددددلجبةن بالفدددد ب

 .(2)الجمان
هددددد بتنددددد  لتبتأهدددددلبنتةجددددد بف دددددرانبملانددددد بالجودددددر بااقددددددفبتعرياااااف التجاعياااااد: 

ةنب اب وددددابالمن  دددد بحةاةدددد ببيدددد ب ىةددددل ب بفتبددددراب ودددد بالجبهدددد ب ابحددددالباليةندددد

                                        
ب بالمازان بب (1)  بالتجمةوة  ببتاللف.ب259ب-251الجلاح 
لحجدددددددةىنب بمددددددديتملبالم ددددددد با اددددددددىم باليموةدددددددلتبالتجمةوةددددددد  ب .بربب بدددددددرباليزةددددددددزببدددددددنبمحمدددددددرببدددددددنب بددددددددربا با(2)

ب.3/3661ال لن بقضلةلب بة بميلالل  ب
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 مجمة العموم االسالمية 
 (9السنة )( 2القسم)( 42العدد)

 حيدر عاصف عباسم. م. 
 م.م. عبدالرحمن ذياب احمد

 

االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

ددددللمم بباددددددبعبالت ددددددرمبفددددد بالاددددددنب ب ابباددددددبعبالا دددددد  ب اباضدددددد لابلتب المحة ددددد ببدد
 .(1)نماة بميةن  ب ابنحاب لكب

ا زالددد بهددد  بالتجل ةدددرب دددلقبط ةدددل بمنهدددلبمدددلبةادددتوزمب مدددى بجلاحةدددل بة ددد بفةددد بالجودددرب
الزاسددددر بامنهددددلبمددددلبةددددتمببددددرانبتددددر لبجلاحدددد  با لددددكب ددددنب لةددددقبااددددتيمللببيدددد ب

ب.(2)ااترهلنببالطلةملت
افددددابالجمودددد بفددددانبهدددد  بال ددددلقبالمتيدددددرر ب زالدددد بالتجل ةددددربلهددددلب ضددددلالهلبالجلنبةددددد ب
الط ةدددل بامددددنب بدددلزبهدددد  باتضدددلالبمددددلبتحر دددد بمدددنبالتهلبددددلتباتنددداهلتبفدددد بالجوددددر ب

نبطلنب  لهلبةمتربلمتلاتب اةو  ب.(3)اا 
زالة التجاعيد:  حكم شد الوجو وا 

زالددد بالتجل ةددددربةملجدددد ببةلندددد ببةبدددراابلدددد بحباا بتيددددلل ب  ودددمبحب نبحطددددم نددددربالاجدددد باا 
لددددابادددنبتوددددكب علدددابندددالبتوددددكبالتجل ةدددربالتدددد بتلةدددربالمددددل  بعزالتهدددلبا ددددلقبا زالددد ب باا 

ب.  المل  
 أواًل: بالنظر إلى نوع تمك التجاعيد نجد:

 نبالتجل ةددددربعنبطلندددددتبةادددددةل با  ددددلبعزالتهدددددلباددددد ح بميقددددتب بطازالتهدددددلب دددددنببب-1
لبالتددددد بتي دددددد ببلاتنددددددلل بال بةددددددعبالم ددددددت ب لةدددددقبالطلةمددددددلتباالددددددرهلنلتبانحاهدددددد

فهددددابجددددلسز بافدددددقبضددددااب باليموةدددددلتبالتجمةوةدددد ب بتنبعزالدددد بتودددددكبالتجل ةددددربلدددددة ب
فةددد بتاةةدددلا بل ودددقبا ب ببددددلبغلةددد بمدددلبفةدددد ب نددد بتنأةدددفبلواجدددد بمدددنبالطودددفباالب ددددالب

بانحاهل.
 مددددلبع ابطلندددددتبعزالدددد بالتجل ةدددددرب اتب  ددددلب مةق طازالتهدددددلب ددددنب لةدددددقبالجلاحددددد بب-2

هدددلبفحطددددمب لددددكبلاجدددد بعلدددد بالحلجدددد بالرا ةدددد بعلةدددد  بفددددانبطددددلنب مدددد بضددددلال ب ابانحاب

                                        
بجلاح بالتجمةلب بنبةلب ب ب(1) ب.67 حطلم
ب بالمازان بب ب(2) بالتجمةوة  ببتاللف.ب259ب-251الجلاح 
اليموةددددددلتبالتجمةوةددددددد  ب .بربب بدددددددرباليزةدددددددزببدددددددنبمحمدددددددرببددددددنب بدددددددربا بالحجدددددددةىنب بمددددددديتملبالم ددددددد با ادددددددىم بب(3)

ب.3/3666ال لن بقضلةلب بة بميلالل ب ب
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نمددددلب حلجدددد بعلددددابعزالتهددددل بجددددلزتبعزالتهل طمددددلبلددددابأهددددلتببالددددال بغةددددلبميهددددار  باا 
ب بةحتبف به  بالحلل بلوحلج بعلةهل باتنبتاةةلبال و  بغةلبم الار.

أهددددلتبع ابطلنددددتبالتجل ةددددرببالددددال بميتددددلر  ببددددهنبطلنددددتبالمددددل  بطبةددددل بالاددددنبابب-3
ددددرب د دددددل  باتجرةد ددددلكبرالبعالبتددددددزةنبالمد د دددددنبهند ددددمبةطد نبلدد ددددلر  باا  د دددد بالميتد د ددددرببللهةسد التجل ةدد

ب وةهلبعزالتهل با بةاترلبل لكبمنبالان باالمي البببالنبلعبةحلم
ببأما السنة:

ب-الددددوابا ب وةددد بااددددومبب-فمدددلبلاىب دددنب اددددلم ببدددنبنددددلةكبقدددللبب ب تةددددتبالنبددد ب
تبفجددددلدبات دددددلاعبمدددددنبا الددددحلب بطهنمدددددلب وددددابلداادددددهمبال ةددددلبفادددددومتب ددددمبقيدددددر

ههندددلباههنددددلبف ددددللاابةللاددددالبا ب نتددددرااىب"بف دددللب)تددددراااابفددددانبا بتيددددللابلددددمبةضدددد ب
 .(1)رادبعالباض بل براادبغةلبرادبااحربالهلم(

 وجو الداللة: 
 نباللاددددالببالدددددوابااددددت نابالهدددددلم بع بالب دددددىمبلدددد  بممدددددلبةددددرلب وددددداب نب دددددىمب

تأدددددلهلببالدددددالبالادددددنبمالدددددلرم بآ دددددلل بطتجل ةدددددربالاجددددد باتلهدددددلبجودددددر بلمحلالددددد بال
 .(2)لواننبا لهة بامحطامب وة بماب ل ببللمنل

 أما المعقول ةمن عدة أوجو: 
 نبعزالدددددد بالتجل ةددددددربفددددد بهدددددد  بالحللدددددد بلةادددددتب زالدددددد ب ةددددددعبغةددددددلببالوجاااااو األول:

ميتددددلر بتنباجارهددددلبفدددد بهدددد  بالحللدددد ب و دددد بميهددددار  بالددددة بلهددددلبراافدددد بضددددلالة ب
 بجادددددمبالميالدددددامباجدددددل بلددددد برانب ددددد ل ب ابحلجةددددد  بافةهدددددلبا تدددددرادب ودددددابحلمددددد

بعلابفيو ب.  اتنبفةهلبتاةةلا بل وقبا  بلمبترلبالحلج باالبالضلال 
ب

                                        
ببلعبف باللجلبةترااى بب(1) ب.2/395  لج ب بابرااربف بانن ب بطتلعبال ع 
ببللنالد بلمحمرب للربمنالال ب ب(2) ب.261اتحطلمبال بة بالمتيو  
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ددددربمحدددددلمبقةلادددددل ب وددددد بالاالدددددلبالمحدددددلم ببالوجاااااو الثااااااني:ب دددد بهددددد  بالتجل ةد  نبعزالد
اتمودددةجباتاددددنلنببجدددلم بتاةةددددلبال و ددد بفدددد بطدددلب وبددددل بلوحادددنب لالدددد  با نبتجل ةددددرب

بتالباهو  بفه ب اضربمنباتانلن ب.(1)الاج بألهل ببةمطنبمىحأتهل
 ثانيًا: بالنظر إلي سن المرأة :

طبةددددل بفددد بالاددددنباالتجل ةددددربنتةجدددد بفدددانبطلنددددتبتوددددكبالمددددل  بالتددد بتلةددددربالتددددزةنببب-1
ددددللب أهد ددددلبفةهدددددلبمدددددنبالتدددددرلة باا  ددددلبفيدددددلبتودددددكبالجلاحددددد  بلمد الندددددة ا  بفةحدددددلمب وةهد

بلضللببرانبضلال ب ب.(2)الالبالانباتاةةلب وقبا .باتيلة بالجام
ددددة بب-2 د ددددبلعبملضد د دددد ب اد د ددددربنتةجد د دددددنباطلنددددددتبالتجل ةد ددددد بالاد دددداةل بفد د نبطلنددددددتبالد اا 

ددددد ب و دددددلبميللجدددددد بالمددددددل باام ددددددللبالمتلتبد دددددرببنددددددل ب نبالبفةجددددددازبلهد ةدددددد بطللتجل ةد
دددددزالب دددددهنب بالضددددددللبالبةدد دددددللببد دددددربت دد دددددلباقد ددددد بعلدددددددابضددددددللب طبد دددددير بتوددددددكباليموةد تد

بب(3)بللضلل  بب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
بالجلاح بال بة بلونن ة   ب ب(1) ب.ب186 حطلم
ب بالمازان بب (2)  بالتجمةوة  ببتاللف.بب259ب-251الجلاح 
ب.ب1/86اتنبل باالنألسلبلواةا   ب(3) 
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 :المطمب الثاني
ببتقشير الوجو

الت ندددةلبلاددد بببادددحقبالندددادبمدددنب الدددو  بة دددللبببقندددل بفت ندددلببحقيقاااة التقشاااير: 
ببغندددددلي ب و دددد ب اب لضددددل باال ندددددل بببباددددحلبلحددددلد ب ابجوددددر  باقندددددلبطددددلبندددداد

ددددد بقنددددددا باال نددددددالب ددددماببال دددددداعبالدددددد ىبةوددددددع باالجمد د دددد بلةالد دددد بالاجدد ددددلببدد د راادبةم ند
 .(1)لان 

ب ب.(2)اال لنل ببب البالنجلمبتنهلبت نلبالجور
عجددددلادب بدددد ببااددددلسلب بةيةدددد ب ابت نةدددد بمنلاددددب بةهددددرفبالتعريااااف الطبااااي لمتقشااااير 

بلوحالالب واببنلب  .(3) بجرةر بااوةم بعلابعزال ببي ب ب لتبالجور
 :(4)صور التقشير لتزين الوجو 

دددددد بأواًل: التقشاااااااير بالمستحطااااااارات الطبياااااااة : دددددتيمللببيدد د ددددددقبااد ددددددنب لةد ددددداب د د هدد
الماتحضدددددلاتبال بةدددددد بطللطلةمدددددلت باالددددددرهلنلت ببالتدددددد بتي ددددد ببلاتنددددددلل بال بةددددددعب

ب.  الم ت بال  بة رلبحلل بالجورباالح بالماللعببه  بالتجل ةر
الادددد حة  باالتدددد بتننددددهب ددددلر بفدددد بملحودددد بمبطددددل بباهدددد ابةطددددانبفدددد بحللدددد بالتجل ةددددر

مددددنب مدددددلبا ناددددلن باهددددد بفدددد بمتندددددلالب مددددلبالمدددددل  ب بفددددىبتحتدددددلمبعلدددد بتدددددر لب
بجلاح ب زالتهل.

اهددددداب بدددددلل ب دددددنبت ندددددةلباددددد ح بلوجودددددربباااددددد  ببثانيااااًا: التقشاااااير الكريساااااتالي:
ربمدددلر ب ودددابهةسددد ببدددارل بةدددتمبفةهدددلبعزالددد ب ىةدددلبالجودددربالاددد حة بالمةتددد بلةأهدددلبالجوددد

                                        
بملر ببقنل.(1)  بلالنباليلع 
ب.1/169 نة بالم هلد بب(2)
 ب بمددددديتملبالم دددددد بالت ندددددةلبال بدددددابح ة تدددددد  باحطدددددم باضدددددااب  ببببر.بمحمددددددرببدددددنب بددددددرا ببدددددنب لبدددددربالالددددددااب(3)

ب.4/3116ا اىمابال لنابقضلةلب بة بميلالل  ب
بتالدددددددددددددلف بالجلاحددددددددددددد بالتجمةوةددددددددددددد باالجمدددددددددددددللبب252ب-251الجلاحدددددددددددد بالتجمةوةددددددددددددد ب بالدددددددددددددللربالمدددددددددددددازان ب (4) 

ب.29لورطتالبالالااف ب 
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الجرةددددر.باهدددداب نددددهلبا اددددللباليموةددددلتبالتجمةوةدددد ب زالدددد بالتجل ةددددربالةاددددةل بالتدددد بالب
باليمة  بانتلسج بقالةل بالمرىب. بلطن بالبةزةلبالتجل ةر بالطلةملت   تزةوهل

اهدددددداب بدددددلل ب ددددددنبعزالدددددد بال ب دددددد ببثالثاااااًا : تقشااااااير عميااااااق التقشاااااير بالصاااااانفرة :
مب جددددددىتبم تومدددددد بالاددددد حة بلوبنددددددل بمةطلنةطةددددددلببااادددددد  بجهدددددلزب ددددددل بةاددددددت ر

 فلس  بالال  بلتزةلبال ب  بال للجة ببلالحتطلك.
دددد ب د دددد بلألا ةد َ ددددددنبقلبضدد ددددد بحم ددددرةلبالماضدددددديابمد دددددتبالت دد دددد بتحد دددد  باليموةدد اتجددددددلىبهدد

بالرماة بفابالاج .
دددددنباتحمددددددل ببرابعااااااا : التقشااااااير الكيميااااااائى : دددددلبمد دددددالب اب ط د دددددت رامبند دددددابااد اهد

ترمدددد بباددددل بع ددددلر بالطةمةلسةدددد ب وددددابالجوددددرب زالدددد ب جددددزادبمددددنب ب دددد بالبنددددل ب ابا
ب ابتحاةنبملب اللعب ب لتبالجوربمنب ضلال.  نضلل بالبنل 

الوةدددزلب بدددلل ب دددنبجهدددلزبة دددامببتالةدددربحزمددد بضددداسة بخامساااًا : التقشاااير باااالميزر: 
قاةدددد باملطددددز ببنددددطلبرقةددددقبعلددددابهددددرفبميددددةنببحةدددد بتطددددانبقددددلرل ب وددددابعحددددرا ب

مجددددلالتبالدددنل ة با ومةدددد با بةدددد بامنهددددلببآ دددللبم تومدددد  بالدددد بت بة دددلتبط ةددددل بفددددا
 ملبةتيوقببللت نةل.

ددددد ب دددددل ببللاددددددل  باالميللةد دددددزب ددددددنبغةد دددددةلباةتمةد دددددر بااددددددلسلبالت ند اةيددددددربالوةددددددزلب حد
بااتملنبا رمبا حال ببلتلم بعالب نبتطومت ب للة .

 حكم التقشير:
ةبدددددراابلددددد بحباا بتيدددددلل ب  ودددددمبحبب نبحطدددددمبت ندددددةلبالمدددددل  بلوتدددددزةنبفةددددد بتمالدددددةلب 

 لبالت نةلباالال بالراف بل ببححاعبناب
 اال ببعنبطدددلنبالت نددددةلبةاددددةلا  باتددددزالببدددد بال ب ددد باليوةددددلبمددددنبالجوددددربالمةددددت بفتتجددددررب
نضدددلل بالاجددد  باةزةددددربجمللددد برانبتاةةدددلبراسددددمبلتملالدددةلبالاجددد بفهددددابجدددلسز باة ةددددرب
هددد ابالجدددداازببددددهالبةطددددانبفةدددد بضددددللب ابعاددددلافب ابطنددددفبلمددددلبةحددددلمبطنددددم  بتندددد ب

لتحاددددةن بفددددىبةطددددانباددددببل باللتطددددلعبمحددددلمب بباةاددددترلبلدددد لكبمددددنببددددلعبالتجمددددلباا
ببللمي البمنب ر ب اج ب
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 نددد بةندددرلمبضددددمنبالتدددزةنبالمنددددلالبتجدددلبالدددزام بف ددددربةطدددانبفدددد باجددد بالمددددل  بب-1
ددددد  ب دددددلب نهددددددل بافدددددد بعزالتهددددددلببم ددددددلبهد ددددلبةنمددددددلبزاجهد مددددددنبالتجل ةددددددرباالتندددددداهلتبمدد

افبالددددزاامبمدددنبالاددددطنبالمدددزةىتبالميقتددد بالتدددد بالبتتدددلكب  دددلا بااضددددحل بتح ةدددقبتهدددر
االمددددار بااللحمدددد بامحبدددد بالددددزامبلزاجتدددد  ب مددددى بب ل ددددر ب بالبضددددللباالبضددددلالب  ب

ب.(1)ا بالضللبةزالب
 نباتالدددلبفدددد باتنددددةلدبا بلحددد  بالددددمبةددددلربفددد بم ددددلب لددددكبنددد بةددددرلب ودددد ببب-2

ب ب.(2)التحلةم
قةددددل بهدددد  با جددددلاداتب ودددد بتحمةددددلبالاجدددد بمددددنبنلحةدددد بزاالب  لهددددلببادددددل   بب-3

 جدددددلزببيددددد بالم هدددددلدببالتحمةدددددلبتنددددد باادددددةو بتجمةدددددلبةادددددللبعلةددددد بالتاةةدددددلباقدددددرب
االددددددزاالبفوددددددة بمددددددنبتاةةددددددلب وددددددقبا ب بام ودددددد بماددددددلحةقبالاجدددددد بالحرة دددددد بالتدددددد ب

ب.تضيهلبالنالدبلوزةن 
دددد بفتاةدددددلب ددددلسل بفددددد بالاجد دددد بتجل ةدددددربغد ددددل ب باتدددددزالببد ددددلنبالت ندددددةلب مة د  لنةدددددل ببع ابطد

بمىمربالاج بات لاةم بمنبتاةةلب وقبا ب ب.بب(3)المحلم
 وُيستدل لذلك بالسنة واألثر والمعقول:

بأما السنة:
فمدددلبلاىب دددنبآمنددد ببندددتب بدددربا بانهددددلبندددهرتب لسنددد بف للدددتب))طدددلنبلاددددالبا بب
دددددومبب- د ددددد بااد د دددددوابا ب وةد د دددددمب-الد د دددددال باالااند د دددددل باالم ند د دددددنبال لند د دددددم بةويدد د  باالمتاندد

باالمتالو ((  .(4)االااالو 
 
 

                                        
ببباتحطددددددددلمبال بةددددددد بالمتيو دددددددد ببللناددددددددلدبب52اليموةدددددددلتبالتجمةوةدددددددد باحطمهدددددددلبفدددددددد بالنددددددددلةي با ادددددددىمة  بب (1) 
ب.261الم  با اىم  ببر.بمحمرب للربمنالال ب ف ب
بلوزلطن  ب(2)  ب.176/ب1المن البف بال اا ر
بالنالدبالبنبالجاز  ب (3)  ب.5/276ببفة بال رةلبلومنلا  ببب85 حطلم
بف بمانر  بب(4) ب.6/256  لج ب حمر
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

بأما األثر :
مدددددلمبقللدددددتبادددددميتب لسنددددد بت دددددالب))بةدددددلبميندددددلبفمدددددلبلاىب دددددنبطلةمددددد ببندددددتبهب

 .(1)((ب6666النالدبعةلطنباقنلبالاج ب
بأما المعقول:

بفةملببير.  تن بقربةتلتعب وة بمنباتضلالبملبةته  ببهلبالجور
دددددرب دددددةلب ندد دددددنب لدددددددكبالت ندد دددددت نابمدد دددددربالضدددددددلال ب ابالحلج باةاد دددددةلب ندد دددددلببالت ندد  لل د

اتنددددداهلتباب ددددد بفددددد ببالضددددلال ب ابالحلجددددد بعلةددددد بطاجدددداربتجل ةدددددربغةدددددلبالميهددددار 
اجدددد بالمددددل  بةنمددددلبمنهددددلبزاجهددددلبا مطددددنبتىفدددد بهدددد  باتضددددلالباالمضددددل ملتبقددددرلب
ا مطددددلن با نددددرب لددددكبفةجددددازبلومددددل  بالتددددزةنببدددداجلادب لددددكبالت نددددةلباةماددددترلبلددددد لكب

ببللمي البمنباجهةنبب
 نبهدددد  بالتجل ةددددربغةددددلبالميهددددار باالتنددددداهلتباالب دددد بفةهددددلبتندددداة بأدددددلهلب -1

ب.(2)لواج  باةتضللبمنهلبالجورب
زال بالضللبمنلالبب -2 ب باا  ب.(3)ملبةابب ب لكبمنبضللبنما بلومل  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
بف بمانر  بب(1) ب.ب6/216  لج ب حمر
بالجلاح بال بة بلونن ة   ب ب(2) ب.ب186 حطلم
بالالبقب.(3)  بالملج 
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
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 المطمب الثالث:
 :الوشم

 بيان حقيقة الوشم:
ددددلنب دددددلباابرم د دددددلب ابالطمحت ددددام ببللنتةت د ددددل بل باحنت ددددرباغدددددلزم ببد بالجود دددد بببت دددددلةرم ددددممبلاد د الَانت

.باالبة دددددلمبالمينددددددابا الددددد ىحابلواندددددمب نددددددربالم هدددددلدب دددددنبالميندددددداب(1)الندددددحمب
 الواا .

 الحكم الشرعى لموشم :اختمف الفقيان ةى الحكم الشرعى لموشم عمى
دددددمالماااااااذىب األول :  دددددلباليودد دددددلب هدد بب(2) ط دد دددددابَ ن  ب ودد ددددددد م ددددر  مبَبيت د ددددَلاٌم بَاَ دد د دددَمبَحدد د د دد التَانت

ة  تبب(3)التَمللتطتة ددددد تب ددددلفتيت د ددددلدتببب(4)َاالن  بالتممَ َهد ددددد م دددَت تَنابَبيت د د دددد م.بَااات ومد بَفل ت بةموتَيدددددنم ددددلستلت ددددَنبالتَطَبد د بب(5)مت
بب بَحلَلَتةتنت َم ت َنبالتحملت  مت

بفَب دددددَل   د بَمد ددددنت د د د ددددَراات بمت د د ددددلبلتوت دد د د ددددة َنبَ لتة  د د د ددددممبعتَ ابَتَيد د د د دددددابببالتَانت د باتماَلد بببَتن  دددددازم د دد دددد مبَةجم د د اتن د
ب أماَلاتت بالتَمحت بتمبتةرم اَلاتت بالض لم

بالتب ببتددددد ت ددددلبَتَتدددددَزة نم دددددممبَ لتة  د نتهتبال  لنتَةددددد مبببعتَ ابَطدددددلَنبالتَانت َهدددددلببتات ت ددددلتَ  مبلتَزاتجت بَمد ددددنت اتَ ب بَ د بلم َمَ دددددرت
بَتَتَزة ب بَ نت بلتوتَملتَ  ت بَ ن  مبَةجمازم نت َهل((َ لستَنَ بلض با ب نهلب))مت بَنببتَهلبلتَزاتجت

بالمااااذىب الثااااانى :  تتَضدددددلعت ددددَمبَطلالت ت بالتَانت ببتدددددللتممَتَنجِّ تبَةدددددَلىب الددددحلب بَ ن  ددددبتالت بالال   بَ ات
ب َنلفم َحت َلبَ َى  لبَ همَل باهابم هعباتت َفاتَ ابغمات
(6). 

                                        
بم بالنان.(1)  بملر بالمةم بالمالع 
ببالمجمددددددددالبنددددددددل بالمهدددددددد ع بب314/بب2بباالمااطددددددد بالددددددددراان  بب373/ب6لربالمحتدددددددللب وددددددددابالددددددددرلبالم تددددددددلل بب(2)

ب ب.81/بب1ببطنلفبال نلل بب338/ب1المه ع 
ب(3)  ب.ب2/214المااط بالراانا 
بب(4) ب.2/459حلنة باليراى 
 بليوددددددددددددابالالددددددددددددديةر باليددددددددددددراى ب بيددددددددددددد برالبب2/459حلنددددددددددددة باليدددددددددددددرا  بببب314/بب2المااطدددددددددددد بالدددددددددددددراان  بب(5)

بالمطل.
ب.1/336لربالمحتللب وابالرلبالم تلل ب(6) 
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

ااددددددترلب الددددددحلعبالمدددددد هعباتالب وددددددابأدلااااااة أصااااااحاب المااااااذىب األول : األدلااااااة
ددددَ بالو دددد مبَ نتهمَمددددلبَقددددلَلببب ب مَمددددَلبَلضت دددنت حلمددد بالانددددمبمددددنبالاددددن باها.مددددلبلاىب ددددنبابت

ب بالو ددددد ت دددددالم دددددَمَ بب-الددددوابا ب وةددددد باادددددومبب-))َلَيددددَنبَلام دددَوَ بَاالتَاانت دد الت َتات دددَوَ بَاالتممات د التَااالت
ب((ب َمَ  نت َتات َاالتممات
(1). 
ببوجو الداللة :

 فابالحرة بالنلةفب وابحلم بالانم.برلبالوين
ددددَمبأدلاااة أصاااحاب الماااذىب الثاااانى : بالتَانت ااددددترلب الدددحلعبالمددد هعبال دددلناب ودددابَ ن 

ددددَلبَ َى  ددددلبَ همدددَلبمددددنبالمي ددددالباهددددابب ب بَفددداتَ ابغمات ببتددددللتممَتَنجِّ ت ددددبتالت بالال  بَ ات تتَضدددلعت َطلالت ت
ب دددَم مبَمدددَ ى  بالن  بالتَةدددرمبَ ات َزتت دددلت بَ ن ددد مبعَ ابغم َضدددل  بلتَة ت بنتةَوددد   بَ ات دددل  دددَ بَمَحو َهدددلببتطمحت نت بتددداتبتَل  ب مدددم بحم

ددداتَ اب َضددددَلب بَفد ددددَ بَمَحو دددد مبَ  ت بَب ت ددددلت م دددَربالددددر ممبَاالتَتددددَهَمبالتجم ب بَفدددداتَ ابَجَمد ببتللددددر مت ددددلم َ بالتطمحت َتددددَنج 
ب الم َن دددد مباَلَبزم ددددق بَزَاالمدددد مبببتت َن دددد مبَ َ ددددٌلبَةنم ددددَلبَ همددددَلبببتت ب بغمات دددد ت حت بَجلت بَ ات وتددددرت بالتجت ببتَاددددوتخت عال 

ددددَرممب بَفَيدد ددددلبمان  باَلدد بَ ات ددددللٍّ بَحد ددددلد  ببتَمدد الم دددد ت بَةددددددزم بال د ددددلت ََ دد باتت دددد ت ببتاتَزاَلدد ددددلَنباَلبةمَطو دددددفم ددداتَ ابَطدد د َفد
َلاب بهمَنلبَ ات وتةفت  .(2)الت طت

  :الترجيح
با رلددددتهمب بةبددددرابلدددد بحباا بتيددددللاب  وددددمبحبلجحددددل  بالم هددددلدت بمدددد اهعت نببيددددرب ددددل ت

ددددَنب د دددَت تَنابمت د د دددد ب االضدددددلال ب.بَاةات ددددرمبالحلجد ددددرب د ددددمب ند دددد بالاند المددددد هعبال لسدددددلببحلمد
ب اَلاتت دددددلم بالض  بببَتن  بَمدددددَل   دددددنت ددددَراات بمت ددددلبلتوت د ددددممبعتَ ابَتَيدددددة َنبَ لتة  د د دددداازبالتَانت بببجد َمددددد ت لت التحم

بالتَمددددلتب ببتدددد ت ددددممبَ لتة  ددددلبَتَتددددَزة نم ب.باا تَ ابَطددددلَنبالتَانت أمدددداَلاتت بالتَمحت باهددددابتمبتددددةرم نتدددد ت َهددددلببتات ت َ  مبلتَزاتجت
 ماضالبالبح .

 
 
 

                                        
ب.5596 بلقمبب5/2218  لج بالب لل بف بالحةح ب ببطتلعبالوبل ب ببلعبالماالال  ب(1) 
ببب.1/336لربالمحتللب وابالرلبالم تلل ب(2) 
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

 المطمب الراب :
ب:ااِلْخِتَطاب

 بيان حقيقة ااِلْخِتَطاب 
ددددا بافددددد ب بانحد دددَتم  د باَطد ددددلد  ن د دددددنبحت دددد بمت ببد َضدددددعم ددددلبةم ت بمد ددددلعم ضد دددد بببال ت ددددلعبلاد تتَضد االت ت
بانحددددا باَ َضددددَعبالندددد َدب َتَضددددعببللحن ددددلدت ببدددد باا ت َتَضددددعم بمددددلبةم ت ضددددلعم بال ت الالددددحل ت

متل  بَ ابغةلتهمل بَ ابالم َل   مت َن ببحم َب بغة لبلات بل باَ ض  بم بَ ضت ضت  .(1)َة ت
تتَضلعب نربالم هلدب نبالمينابالواا . باالبة لمبالميناباالال ىح بلىت ت

بالحكم الشرعي لاِلْخِتَطاب :
ددددلدمب د د د د د ددددَقبالتممَ َهد د د د د ددددب(2)ات َمدد د د د د د د بَنحت بَ ات ددددلدت د د د د د ن د ببتللتحت ددددةتعت د د د د دد ددددَلبالن  د د د د د بَتاتةتةد دددددابَ ن  د د د د بَ َود ددددَتَحع  د د د د د د ات تبممات

ب بَ ات ددددلدت ن دد دددَرَمةتَهلببتللتحت د ددددلبَاَقدد بَطم ةتَهدد دددددعت بَ ضت َبلعت ددددتتحت دد دددد مببتلات ددددلتَ  مبالتممَزا َجدد بالتَمدد َت   ددددلتَ  ت.َاَت ت لتوتَمد
تتَضددددلَعبزتةَنددددٌ ب بَاالزِّةَندددد مبَم توماَبددددٌ ب باالت ت َن  بتت ددددَلامت حت بَ ددددَرابَاقتددددَتبا تت بَاقتددددت  ددددلِّ دددد بطم ددددات تبفت َنحت

اتب بالز  ددددنت دددددلبببمت ددددلب باَلبَت تلتةم ددددلبَااَلبَن تن  ةم  بَتيتمت تتَضددددلعم دددداَنباالت ت بَةطم َهددددلبَ َوددددابَ نت بلتَزاتجت َجدددد ت
ب بَ لتَكبمطلا ب نربالحنلبو  َن   .(3)تت

ببوالمالكيااااااة والشاااااااةعية بَ ات ددددلدت د ن د دددَرةتَهلببتللتحت د ددددلتَ  مبَةدد ددددَزةَِّنبالتَمدد بتمدد ددددهتَ بَ نت دددد باَلبَبدد بب ودددددداب ندد
َضلع ب ب ت ببتَاةتلت َفهمَمل تمَ لِّ
ب.بب(4)

 واستدلوا عمى ذلك من السنة والمعقول:
 أما السنة :

بضدددمل ببدددنبادديةرب دددنبجرتددد ب دددنبامدددل  بمددنبنادددلسهمبقدددللباقدددربطلندددتب فمددلبلاىبَ دددنت
قللدددددتبر دددددلب وددددد بب-الدددددوابا ب وةددددد باادددددومبب-الدددددوتبال بوتدددددةنبمددددد بلادددددالبا ب

                                        
بلالنباليلع بملر بب ضعب.(1) 
ببالمجمدددددددددالبلوندددددددددااى بب1/172بب ادددددددددنابالم للدددددددددع بب314/بب2ببالمااطددددددددد بالدددددددددراان  بب2/282الجدددددددداهل بالنةدددددددددل  ب(2) 
ب..3/566 با ناللف ب7/229

ب.المدددددلالبالبددددددنبمموددددددر ببب1/32طندددددلفبال نددددددلل بب(3) بَفَ دددددد ت بَزاتم  نت ببتدددددات ت بَاَت تلتةددددددف  دددددا  بَاَن ت ةددددددل  مت بَتحت دددددد مبعَبلَحددددد ت ددددد مبَاجت َاَةتََاج 
ب.1/136

ببتحمدددددددد بالمحتددددددددلم بب7/267ببالمنت ددددددددابندددددددل بالما ددددددددهبلوبددددددددلجا بب1/286اا طوةددددددددلبلم تالددددددددلب وةددددددددل بالتدددددددلمب(4) 
ب.2/128
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

ف ددددددللبلدددددد ب))ا تضددددددب بتتددددددلكبعحددددددراطنبب-الددددددوابا ب وةدددددد بااددددددومبب-لاددددددالبا ب
ال ضدددلعبحتددددابتطددددانبةدددرهلبطةددددرباللجددددلبقللدددتبفمددددلبتلطددددتبال ضدددلعبحتددددابل ةددددتب

نهلبالبن ب ملنةن(( نبطلنتبلت تضعباا   .(1)ا ب زباجلباا 
 أما المعقول :

باال تضلعبزتةَن  باَب بفت ت بَطلل ِّةعتبَتن  اتمت بتةب لبلتوز  َتحت
(2). 

 :المبحث الثالث
 :صور أخري من زينة المرأة

 المطمب األول:
 :ثقب األنف واألذن لتعميق الحمي

ممدددلبتتدددزةنببددد ببيددد بالنادددلدباضددد بالددد هعباالمضددد باغةلهمدددلبفددد بباتنددددفباات نب
مددددنب جدددددلبالتحودددد باالتدددددزةنبالددددد ابت ددددامبالمدددددل  بب  دددددعباتنددددفباات نبلتيوةدددددقب لدددددك.ب
فطددددلنبالببددددربمددددنبالتيددددل بلبةددددلنبحطددددمب  بهمددددلبمددددنب جددددلبالتزةن.ابةددددلنب لددددكبفدددد ب

بماهلتةنب
 ثقب األنف:  المسألة األولى:

 مب  عباتنفبتجلبالتزةنب وابم هبةنبا توفبالم هلدبف بحط
ببةدددددلىبعنبطدددددلنبمدددددنب دددددلر بالنادددددلدبفيدددددلب لدددددكبفهدددددابجدددددلسزباهدددددابالماااااذىب األول

ددددد  د دددددد بالحنمةدد ددددد هعببيد د دددددلفية (3)مد د دددددربالند د دددددرب ندد د دددددد ب(4) باالميتمد ددددد ببيدد د ددددد ببد د  با فتدد
بالميلاللةن.

المددد هعبال دددلن ببةدددلىبع ابطدددلنبفددد ب  دددعب ندددفبالمدددل  بتندددب ببللطدددلفلات ب ابطدددلنبلددد ب
ددددد  ددددد بب  دددددددا با نةدد دددددب بب ىقدد ددددداازبالتندد دددددرمبجدد ددددد  بليدد ددددد بحةنسدد ددددد بالمندد دددددرهمبفةنبادد  ندد

                                        
بف بمانر  بب(1) ب.4/76  لج ب حمر
ب.3/566ببا ناللف بب1/172 انابالم للع بب(2)
ب.227/ب6تبةةنبالح لسقبنل بطنزبالرقلسق بب(3)
بب. 343/  4تحفة الحبٌب على شرح الخطٌب، (4) 
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

بللطدددددلفلات بالادددددربال لةيددددد بفددددد بمااف ددددد بالطمدددددللبفددددد ببيددددد ب  اادددددهمباميت دددددراتهمب
ب.(2) بااتاج ب نربالنلفية (1)اهابم هعببي بالحنمة ب

ااددددددترلب الددددددحلعبالمدددددد هعباتالب ودددددد بأدلااااااة أصااااااحاب المااااااذىب األول:  األدلااااااة
مددددنب ددددلر بالناددددلدببددددللمي البمددددنب ددددر بجدددداازب  ددددعب نددددفبالمددددل  بلوتحودددد بعنبطددددلنب

 ب(3) اج 
ب ن بالبةتلتعب واب  عباتنفبلوتحو بتاةةلبل وقبا .ب-1
 نبهدددد  بجلاحدددد بطبددددلق بالجلاحددددلتبالتدددد بنددددل تبلوزةندددد بالتدددد بهدددد بمددددنب ددددلر بب-2

بالنالد.
ب نبه  بجلاح بالبةتلتعب وةهلبضلل.ب-3
لحلجدددددد بقةدددددل ب  ددددددعب نددددددفباتن دددددداب ودددددد ب  دددددعب  نباتن دددددداببجددددددلم باجددددددارباب-4

بف بطل. بل لك باه بالتحو باالزةن  بالرا ة 
اادددددترلب الدددددحلعبالمددددد هعبال دددددلن ب وددددد ب دددددرمببأدلاااااة أصاااااحاب الماااااذىب الثااااااني:

جدددداازب  ددددعب نددددفبالمددددل  بلوتحودددد بع ابطددددلنبفدددد ب  ددددعب نددددفبالمددددل  بتنددددب ببللطددددلفلاتب
 بللمي الباهاب

اليددددلم ب ندددد بالبزةندددد بفدددد ب لددددكبتاتمددددلبالجددددل باا ةددددىم باالب بددددل بلهددددلبفدددد باليددددلفب
ب.(4)ب ىفبملبف باتم ن بفان بزةن بمنهال بلونالدبف بطلبمطلن

 مناقشة:
ةمطدددنبمنلقندددد بهدددد اباالادددتراللببددددهنبمددددلبفةددد بمددددنبالجددددل باا ةدددىمبةاددددةلباالبةددددي لب 

 غللبل  ب لال  بع ابطلنتب لر بنالدبال امبجللة ببللتزةنببم لب لك.
 

                                        
ب.414/  6المحتار على الدر المختار، رد (1) 
ب. 343/  4تحفة الحبٌب على شرح الخطٌب،  (2)
ب.146األحكام الطبٌة المتعلقة بالنساء فً الفقه اإلسالمً،  د. محمد خالد منصور، ص(3) 
ب. 343/  4تحفة الحبٌب على شرح الخطٌب، (4) 
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 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

بالترجيح:
با رلدددتهمبةبدددرابب بالم هدددلدت بمددد اهعت لددد بحباا بتيدددللاب  ودددمبحبلجحدددلنبمدددلببيدددرب دددل ت

 هدددعبعلةدددد ب الددددحلعبالمدددد هعباتالبال لسددددلببجددداازب  ددددعب نددددفبالمددددل  بلوتحودددد  بتنب
هددد ابالميدددلبلدددمبةدددلربب الاالددد بتحدددلةم بفةب ددد ب وددداب الدددلبا بلحددد ب بالطدددنببندددل ب
 نبةطدددانب لددددكبفددد بمجتمدددد بقدددربجددددلتب دددلر بناددددلي بالتدددزةنببم ددددلب لدددك با البةطددددانب

 نبةددددديمنبالضدددددللبمدددددنب  دددددعباتندددددفببحةددددد بةجدددددلىبب الدددددربالتندددددب ببللطدددددلفلات باب
ببهرااتبمي م باتحتبعنلافب ب ب

 المسألة الثانية: ثقب األذن: 
 ا توفبالم هلدبف بحطمب  عبات نبتجلبالتزةنب وابم هبةنب

ددددد هعب د دددددابمد ددددد  باهدد دددددد باالزةندد دددددل  بلوحود ددددداازب  دددددددعب  نبالمدد د ددددد هعباتالببةدددددددلىبجد المدد
ب نربالنلفية (1)الحنمة  باالميتمر ب(2)  ب.(3)االالحةربمنبم هعبالحنلبو  

المدددد هعبال ددددلن ببةددددلىب ددددرمبجدددداازب  ددددعب  نبالمددددل  بلوحودددد باالزةندددد  باهدددداباتاجدددد ب
بالااة ب نربالحنلبو (4) نربالنلفية  لة ب هعبابنبلجاز بب(5)  ب.(6)اا 

أصااااااحاب المااااااذىب األول عمااااااي  أدلااااااة أصااااااحاب المااااااذىب األول:اسااااااتدل األدلااااااة
 جواز ثقب أذن المرأة لمحمي والزينة بالسنة والمعقول:

 أما السنة:
مددددلبلا ب ددددنب لسندددد بفدددد بقالدددد ب مب لل.....ب))زاجدددد ب بددددابزللبفمددددلب بددددابزللبب-1

ب.(7) نل بمنبحو ب  ن .......((الحرة 

                                        
 .223/ 6تبٌٌن الحقائق شرح كنز الدقائق،  (1)

ب. 343/  4الحبٌب على شرح الخطٌب، تحفة (2) 
ب.11/ 1؛ كشاف القناع عن متن اإلقناع،  125/ 1اإلنصاف،  (3)
ب. 343/  4تحفة الحبٌب على شرح الخطٌب،  (4)
ب.125/ 1اإلنصاف، (5) 
 .10أحكام النساء، ص(6) 

ب.5/1411أخرجه البخاري فً صحٌحه ، كتاب النكاح، باب حسن المعاشرة مع األهل، (7) 
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 وجو الداللة :
د د د مبةنطدددددلب لدددددكب نبالنبددددد بالدددددو ب ودددددمبب  دددددعبات نباتيوةدددددقبالحوددددد بفةهدددددلبلوزةنددددد بالدد

 الميلبمملبةرلب و بجااز .
الددددوابا ب وةددددد بب-مددددلبلا ب ددددنبابدددددنب بددددل بلضددددد با ب نهمددددل))ب نبالنبددددد بب-2

الدددوابةدددامباليةدددربلطيتدددةنبلدددمبةالدددلبقبوهدددلباالببيدددرهلب دددمب تدددابالنادددلدباميددد بب-اادددومب
ب.(1)بىلبفهملهنببللالرق بفجيوتبالمل  بتو  بقل هل((

بوجو الداللة :
لددددكبفةدددد بعقددددلالب وددددابجدددداازبلددددب بال ددددل باالبةتددددهتاباددددطاتبالنبدددد ببالددددواب ودددداب ب

  لكبعالبب  عبات ن.
ببأما المعقول:

بف  عبات نبمالوح بلهلبف ب لكب  .(2)فألنبالمل  بف بحلج ببلوتزةنباالتحو  
اادددددترلب الدددددحلعبالمددددد هعبال دددددلن ب وددددد ب دددددرمببأدلاااااة أصاااااحاب الماااااذىب الثااااااني:

ببللطتلعباالمي ال بلوحو باالزةن   بجاازب  عب  نبالمل  
  أما الكتاب:
(3)َّ هت مت خت حت ُّٱ ف ال بتيلل ب

.  

 وجو الداللة :
رلدددتباتةددد بالطلةمددد ب وددد ب نبق ددد بات نبانددد هلبا  بهدددلبمدددنب مدددلبالندددة لن بفددددانب 

ب  .(4)البتكببهابال    با  عبات نبق  بلهل بفه ابموحقبب   ب  نباتنيلم
 
 

                                        
ب.5/2203أخرجه البخاري فً صحٌحه ، كتاب اللباس، باب القرط للنساء، (1) 
 .204تحفة المودود، /  (2)

ب. 114سورة النساء : آٌة  (3)
ب.204تحفة المودود: (4) 
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 مناقشة:
 مدددددلهمبالندددددة لنببددددد بندددداقابهددددد اباالادددددتراللببهندددد بقةدددددل بمددددد بالمدددددللق بتنبالدددد  ب

 نهدددمبطدددلناابع ابالددددرتبلهدددمبالنلقددد ب مادددد ب ب دددن بفطدددلنبالددددب نبالادددلر ب طدددلا بندددد ااب
  نبالنلقدددد باحلمدددداابلطابهددددلبااالنتمددددللببهددددل بالددددمبت ددددلرب ددددنبمددددلدباالب ددددنبمل ددددا ب

 .(1)فنللبلهمبالنة لنبف ب لكبمنب نر  بب ىفب  عب  نباتن ا
بببأما المعقول ةمن وجيين:

  ددددددعب  نباتن دددددداب وددددد بالانددددددم ببجددددددلم باقددددددالبات ىبفدددددد ببالاجددددد باتالببقةددددددل 
 .(2)طل

 مناقشة:
ندددددداقابهدددددد ابالددددددرلةلببددددددهنبال ةددددددل ب وددددددابالانددددددمبقةددددددل بمدددددد بالمددددددلق بتنبات ىب 

المتلتددددعبمددددنب  ددددعبات نبهدددداب  ددددفبمددددنبات ىبالنددددلتجب ددددنبالانددددم بطمددددلب نبفدددد ب
 ددددعب  نبالاندددمبتاةةددددلا بل ودددقبا  با ب ددددل ببدددللنم با ناددددلنة ببدددىبضددددلال  بب دددىفب 

بفان بة الربب بالتزةن.  اتن ا 
دددد  ب ددددل  باتيجةددددددلب  ىببددددددىبمنميدد ددددل بميلمدد ددددلن بب نب  ددددددعب  نباتن ددددددابجلحد دددد بال دد الاجد

ب.(3)اه ابالبةجازبفيو بعالبلحلج بمهم  باالتحو بلة بمنهلب
ببمناقشة:

نددداقابهددد ابالدددرلةلببدددهنب  دددعب  نباتن دددابفةددد بمالدددوح بمهمددد بلومدددل  باهددد بالتحوددد  ب
دددد باقددددربف ددددلبا ب ددددهمبفت بةمَنن  الناددددلدب ودددد بحددددعبالتحودددد باالتددددزةنبقددددللبتيددددللابتبَ َاَمددددنت

بممبتددددةن....  ددددلم بَغةت اَلددددلمت دددد بالت ت بَاهمددددَابفت وتَةدددد ت  بفددددللمل  بتطمددددلبجمددددللب و تهددددلببمددددلب(4)التحت
نطددددللبالملسددددر بمددددنب  ددددعبات نبلوتحودددد ب مددددلبم ددددللفب(5)توبادددد بمددددنبحودددد بازةندددد   باا 

                                        
بالمرجع السابق. (1)
بب. 144األحكام الطبٌة المتعلقة بالنساء فً الفقه اإلسالمً د. محمد خالد منصور ، ص(2) 
ب. 343/  4؛ تحفة الحبٌب على شرح الخطٌب،  10النساء البن الجوزي، صأحكام (3) 
 .11ٌة االسورة الزخرف: (4) 

ب.4/154تفسٌر ابن كثٌر،  (5)
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اتن دددابمددددنب  ددددعبات نبالبة ددددل بفدددد ببلويدددلر ب بطمددددلب نبات ىبالةاددددةلبالدددد  بةوحددددق
 .(1)م لبلبمنمي بالتحو ب

بببالترجيح
با رلددددتهمباالمنلقندددد بةبددددراابلدددد ب بالم هددددلدت بمدددد اهعت اا بتيددددللاب  وددددمبحبب-بيددددرب ددددل ت

لجحددددلنبمددددلب هدددددعبعلةدددد ب الدددددحلعبالمدددد هعباتالبال لسددددلببجددددداازب  ددددعب  نبالمدددددل  ب
بالرال ب وا با لكبلالارباترل بالنل ة    لكب.بلوتزةنباالتحو  

اتنبالتدددزةنباالتحودددد بضددددلال باحلجددد بمددددنبحلجددددلتبالنادددلدب باةاددددتا بفدددد ب لددددكبب-
بااادبطلنب  عب اب ط لبمنب  عبع ابطلنبمنب لر بالنالد.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
 .201األحكام الطبٌة المتعلقة بالنساء فً الفقه اإلسالمً، د. محمد خالد منصور، ص(1) 
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

 :المطمب الثاني
 :تفميج األسنان

بببيان حقيقة التَّْفِميُج:
ددددةجمب ةدددددلتببالت متوت بفددددد باَتاددددنلنبتبل دددددربمدددددلببدددددةنبال انلةدددددلباالل بل ت لاددددد بببالتهددددد ةعباالَمَودددددجم

بَفوتجلدمباَتانلنب بااملَ   باَتانلنت بالجلبَ فتَوجم وت   بفاتنبتمطموَِّفبفهابالتموةجم  .(1) ت
باالبة لمبالميناباالال ىح بلوت متوتةجب نربالم هلدب نبالمينابالواا .

ببنان:الحكم الشرعي لتفميج األس
تتدددددةَجبب(2)ات َمددددَقبالتممَ َهددددلدمب بامحت دددلبَلددددات دد بَحددددَلاٌم بَ م  ددددنت ات بالتحم دددددلت َجت بتت دددَنلنت د َات ددددةَجباتت بَتمتوت َ َودددددابَ ن 

ب ات تبَفَىبَبهتَ ببت ت بَاَنحت بفت بالاِّنِّ بَ ةتع  بَ ات َىم  بلتيت عَلةت ت
(3). 

ببواستدلوا عمى ذلك من السنة وىو:
دددددملتب دددددملتباالمتاندد دددددنبا بالااند ددددللب))ليد د ددددربا بقد د دددددنب بدد دددد ب د د ب و مد دددددنت ددددلبلاىبَ د د مد

ب.(4)((الحرة ب6666االمتنماللتباالمتموجلتبلوحانبالماةلاتب وقبا ب 
 وجو الداللة : 

ببتب دددد ت لت دددد بَقات َمبفت بالددددى  َن  ددددنت بتت ات بالتحم ددددلت َجت بتت دددَنلنت د َات ددددةَجباتت رلبالحددددرة ب وددددابحلمدددد بَتمتوت
ب بلتو ددددنت ات ددددد بلتوتحم بفت ددددع  بَ ةت بَ ات ددددَىم  دددد بلتيت تلَجدددددتبالمددددل  ببعَلةت بامحت وتةددددلت با ودددداب لددددكبفَوددددات ت يت

ب ات تبَفَىبَبهتَ ببت ت بَاَنحت  .(5)الاِّنِّ
                                      

 
 

                                        
بلسان العرب، مادة فلج .(1) 
؛ نهاٌةةةةةة المحتةةةةةا  ملةةةةةى شةةةةةرح المنهةةةةةا ، 4/103المةةةةةدخل البةةةةةن الحةةةةةا ، ؛  4/132برٌقةةةةةة محمودٌةةةةةة ، (2) 

ب،.1/61؛ المغنى،  2/25
ب.2/454حاشٌة العدوى،  (3)
ب.6سبق تخرٌجه ، ص(4) 
ب.2/454حاشٌة العدوى،  (5)
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

 المطمب الثالث:
ببتجميل الثدي

مدددددنب ط دددددلبالددددددرااف ب جدددددلادبهدددددد  باليموةددددد بهدددددد بلغبددددد بالمددددددل  بلوتجمةدددددلباتحاددددددةنب
دددددل ب اب دددددنبا جمد دددددلب حاد دددددقبمنأد دددددلبلتح ةد دددداا  ببد د دددددعب ابتند دددددارب ةد المأهددددددل بالبلاجد

زال بمألهلبلنة ا  . بالنبلعباا  بتهرفبلتجرةر
بتجمةلبال ر بعملب نبتطانبلويىمب ابلوزةن ب. باجلاح 

باةتنلالبالبح برلاا بالجلنعبال لن بلتوكبالجلاح باهاب
ببالجراحة التجميمية التحسينية لمزينة :

الباليموةدددددلتبالجلاحةددددد بالتددددد بالبتيدددددللجب ةبدددددل بفددددد با نادددددلنبةي ةددددد باةددددلارببهددددد ابالنددددد
دددد بفدددددد ب ددددللبالمحلاددددددن بااللغبدد أهد ددددلدباليةدددددداعباا  ددددلبع مدد ددددربمنهد ددددلبة الدد نمدد دددد  باا  اةيلمد
التددددزةن باالت ودددد بعلددددداباليددددار بلمأهددددلبالندددددبلعبمددددل  ب  ددددلىببيدددددربآ ددددللبالت ددددرمبفددددد ب

 الان.
ال ددددللج بباالضددددلب باليددددلمبلهدددد  بالجلاحدددد ب نبالهددددرفبمددددنبعجلاسهددددلبتحاددددةنبالمأهددددل

دددد ب دددد لكبب  بملا دددددل بالندددددطل باةدددددهت بتحادددددةنبالاأةمد اتجمةوددددد ب دددددمبالاأةمددددد بتبيدددددل بلد
اب لنة لببللناب بلومأهل.  م الار 

 مشروعية عمميات تجميل الثدي: 
تجدددلىب موةدددلتبتجمةدددلبال دددر بتغدددلا ب دددر  بمنهدددلبمدددلبهدددابمندددلال بامنهدددلبغةدددلب

ضددددمنبع ددددللب لددددكب باهدددد  باليموةددددلتبالتجمةوةدددد بالتدددد بلهددددلبغددددل بمنددددلالبرا ودددد ب
بملبةهت ب بال بة  بامنباترل ب وابمنلا ةتهل   حطلمبالجلاح 

دددددللابب-1 د دددددللبتيدد د دددددال بقد د ددددددنبالد دددددد ب حادد دددددلنبفد د ددددددقبا ناد دددددلب ودد د دددددزباجد د  ُّٱٱ نبا ب د

ددددد  ب(1) َّ زي ري ٰى د دددددلر بلهدد د دددددلبع د د دددددلتبالتجمةد د دددددد ب موةد  بافد
بالت ب وقبا با نالنب وةهل.  الالال بالحان 

                                        
 .64سورة غافر: آٌة  (1)
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عنباليةددددداعبالتدددددد بتيللجهددددددلبجلاحدددددلتبالتجمةددددددلبتنددددددتملب ودددددابضددددددللبحادددددد بب-2
ددددددلال ب ددددد بالضدد د ددددددزلبمنزلد ددددد بفتند د دددددلبالجلاحد د ددددددل ة ببميد ددددددعبلوتد ددددد ابماجد د ددددددا  باهد اميند

دددد بالضددددددلال بب(1)اةدددددل  ببميوهدددددلب دددد بتندددددزلبمنزلد ددددر بالنددددددل ة بب الحلجد ددددلال بلو ل د ع مد
ب.(2) لم بطلنتب اب لال  ب

اجددددداربالحلجددددد بفددددد بطدددددلبال ةدددددل ب وددددداببدددددلق بالجلاحدددددلتبالمندددددلا  ببجدددددلم بب-3
بمنهمل.

 .(3)وتجرى ىذه العممية وةقًا لطوابط شرعية منيا 
ببب البةطانبفةهلبتاةةلبل وقبا بتيللا.أوالً 

الددددوابب-بب البة الددددرببهددددلبالادددداباالتددددرلة بب ددددنب بدددد بهلةددددل ب نبلاددددالبا بثانياااااً 
ب.(4)قللب))بمنبغننلبفوة بمنل((ب-ا ب وة بااومب

ببللطمللبابههلبالنلباالماقبهلبالبب البةطانبال الربمنثالثاً  بتنب 
 ددددنبالتنددددب ببللطمددددللبفدددد ب حلرةدددد بب-الددددوابا ب وةدددد بااددددومبب-ف ددددربنهددددابالنبدددد بب

بط ةل بمنهلب
الددددوابا ب وةددددد باادددددومب))مدددددنبب-مددددللاىب دددددنبابدددددنب مددددلبقدددددللببقدددددللبلادددددالبا ب

ب.(5)تنب بب امبفهابمنهم((
ببرابعاً  ببب البتطانب واباج با الافباالتب ةل.

ب البةطانبفةهلبطنفبلملب ملبا بباتل .ببخامساً 
بب مددددنبالضددددلل بف دددربةننددددهب ددددنبتجمةدددلبال ددددر بضددددللبةوحدددقبالجاددددم باقددددربسادسااااً 

زالت ببيرباقا   بتن بالضللباالبضلال. بجلدبالنللببمن باقالبالضللباا 
                                        

 .313/ 2المنثور فً القواعد للزركشً،  (1)

ب. 1/11األشباه والنظائر للسٌوطً، (2) 
عملٌةةةةة تجمٌةةةةل الثةةةةدي، د. حنةةةةان محمةةةةد مسةةةةعود عجلةةةةة القحطةةةةانً، مةةةة تمر الفقةةةةه الثةةةةانً ق ةةةةاٌا طبٌةةةةة  (3)

ب.3333-4/3331معاصرة، 
أخرجةةةه مسةةةلم فةةًة صةةةحٌحه ، كتةةةاب اإلٌمةةةان ، بةةةاب قةةةول النبةةًة صةةةلى   تعةةةالى علٌةةةه وسةةةلم مةةةن غشةةةنا  (4)

 . 1/44فلٌس منا، 

ب.441/ 2فً لبس الشهرة، أخرجه أبو داود فً سننه ، كتاب اللباس ، باب  (5)
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بعجلادبتوكباليموة بسابعاً  بببب نبةتيةنب وابالمل  
لويددددددىمبعالبعجددددددلادبتوددددددكبا لدددددكببددددددهنبةددددددلىبال بةددددددعب ندددددد بالبةاجددددددرب لةددددددقبآ ددددددلب

اليموةددددد  ب ابةاودددددعب ودددددابأنددددد ب لدددددك باةاودددددعب ودددددابأنددددد بنجدددددل بتودددددكباليموةددددد ب ب
بالجحلنبالمالوح .

بب البةطددددددانبال الدددددربمددددددنبهددددد  باليموةددددددلتبتندددددب باللجددددددللببللنادددددلدبااللجددددددللبثامنااااااً 
ببللنالد.
ب البةطانبمنبنتلسجبتوكباليموةلتبم و باتناة بال و  باتالوة .ببتاسعًا:
ددددلعاشاااااراً   بجمةدددددد باالحتةل دددددلتبال بةدددددد باقدددددرل بالمدددددلة ب وددددددابتحمدددددلبتوددددددكبببات د

اليموةددددد  با ضدددددلالبالت ددددددرةلباغةلهدددددلبحاددددددعبات دددددلافبال بةددددد بلطددددددلبحللددددد ب ودددددداب
بحر .

 حكم تجميل ثدي المرأة ويشتمل عمي ةرعين:
 :الفرع األول: تكبير ثدي المرأة
 أسباب عمميات تكبير الثدى :

دددددربب-1 دددددلالتب ند ددددد ببيدددددد بالحد دددددر بفد دددددج بال د دددددبي ب نب ناد دددددتجةعبلد دددددابالبتاد النمد
الهلماندددلتبفددد بملحوددد بالبودددالبفةب دددابحجمهددددلبالددداةلا  باقدددربةأهدددلب لدددكب وددداب حددددرب

بال رةةنبرانبام لبفةي  بالالرلبمأهلا بمناهل .
دددددل  باابب-2 د دددددلب اباللضد د دددددربالحمد د دددددلببيد دددددمالباالتلهدد د دددددلعببللضد د دددددربةالد د دددددر بقد  نبال دد

بعن ددددل بالدددددازنببتنبال دددددر بةتطدددددانببرلجددددد ب ادددددل بمدددددنبال ىةدددددلبالرهنةددددد  بفضدددددى ب
 دددددنبت دددددرمبالادددددنباال ضدددددالبلدددددبي بالجلاحدددددلتبفددددد بالالدددددرل باقدددددربةطدددددانب لدددددكب

بالا ةل .
لالدددالبال دددر بآ دددللبنمادددة بادددةس ب ودددابالمدددل  بتنببدددلازبال دددر بةيدددربمدددنب بدددلزبب-3

 ىمدددددلتباتنا ددددد  باقدددددربةالدددددبرب حدددددرب ادددددبلعبالبدددددلاربالجناددددد ب ندددددربالمدددددل  ببيدددددرب
بالزاام بطملبف ببي بالحلالتبالت بةات بوهلبات بلد.

ب ناالبالحنااتبالت بتاض بف بال ر ب
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بالاةوطانبالالسل.ببببببب-1
بالاةوطانبالالوعبالجل.بببببببببب-2
بالملدباالمور.بب-ب3
بح نبمااربالنل ة ب اب بةية بطللرهان.بب-4

 حكم  جراحة تكبير الثدي :
الحللدددد باتالددددابب نبتجددددلىبهدددد  بالجلاحدددد ببادددددبعبلجراحااااة تكبياااار الثاااادي حالتااااان :

لا بجددددرا ببحةدددد بةندددب ب ددددر باللجددددل ب ابعالدددلب بال ددددر ببحددددلر ب ابطدددانبال ددددر بالددداة
الم ب ابطددددلنب حددددرهملب الددددالبمدددددنبام ددددلببالددددال بمنددددداه  با الددددبرب لددددكبمي ةدددددل ب
لهددددلب وددددابا تبددددللب نب ددددر بالمددددل  بمددددنبمطانددددلتبجمللهددددلبال بةيدددد باطاندددد بالدددداةلا ب

ب  .ب(1)بنطلبغةلب بةي بةنا بمنألهل
دددددلةنب دددددلدبالميلالد دددددللببيدددددد باليومد دددددربقد ددددداازب(2)اقد ددددد بببجد ددددد  بالحللد ددددد بفدددددد بهد الجلاحد

ببللان باال ةل باالمي ال. باااترلاا
 أما السنة ةأحاديث منيا :

الددددوابا ب وةدددد بااددددوم())البضددددللبب- دددنبابددددنب بددددل بقددددللبقددددللبلاددددالبا ببب- ب
ب.(3)االبضلال((

 نبالدددالبال دددر بةادددبعبضدددللا بنمادددةل بلومدددل   بافةددد بتنددداة بلمنألهدددل بوجاااو الداللاااة:
 .(4) نربالم هلدبباالضللبةزالبطملبهابم لل

بامنهلببب-ع باتحلرة بالرال ب واب مامبمنلا ة بالتراا  

                                        
 .215؛ الجراحة التجمٌلٌة للفوزان، ص 136الجراحة الطبٌة للشنقٌطً، ص(1) 

؛ األحكةةةةةةام الطبٌةةةةةة المتعلقةةةةةةة بالنسةةةةةاء لمحمةةةةةةد خالةةةةةةد  136أحكةةةةةام  الجراحةةةةةةة الطبٌةةةةةة للشةةةةةةنقٌطً،  ص(2) 

الٌةةةةوم  ؛ الفتةةةةوى الصةةةادرة عةةةةن د. عبةةةدالرحمن بةةةةن أحمةةةةد الجرعةةًة ، فةةةًة موقةةةع اإلسةةةةالم 113منصةةةور، ص
http://islamtoday.net .ب

ب.313/  1أخرجه أحمد فً مسنده، (3) 
ب.3األشباه والنظائر للسٌوطً، ص(4) 
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 حيدر عاصف عباسم. م. 
 م.م. عبدالرحمن ذياب احمد

 

االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

الددددوابا ب وةدددد بب-مددددلبلا ب ددددنب بدددد بهلةددددل بلضدددد با ب ندددد ب ددددنبالنبدددد بببببب-1
ب.(1)قلل)ب)بملب نزلبا برادبعالب نزلبل بنملد((ب–ااومب

الددددوابا ب وةددد بااددددومبب-مدددلبلا ب دددنب اددددلم ببدددنبنددددلةكبقدددللبب تةددددتبالنبددد ببب-2
ا الدددحلب بطهنمددددلب وددددابلدااددددهمبال ةددددلبفاددددومتب ددددمبقيددددرتبفجددددلدبات ددددلاعبمددددنبب-

ههندددددلباههندددددلبف دددددللاابةللادددددالبا ب نتدددددرااىب"بف دددددللببب))تدددددراااابفدددددانبا بتيدددددللابلدددددمب
ب.(2)ةض برادبعالباض بل براادبغةلبرادبااحربالهلم((

ببلة :وجو الدال 
رلدددددتباتحلرةددددد ب وددددداب نبالتدددددراا بمبدددددل  بافةددددد ب نددددد بجيدددددلبالهدددددلمبرادبلدددددة بلددددد ب
نمددددلبنددددبه ببللددددرادبتندددد بجللددددعبالتوددددفبطددددلتراادبالتدددد بقددددربةتي بهددددلبالمدددداتب رااد باا 

 .(3)االهىكب
  وأما القياس:

قةددددل بجلاحدددد بتطبةددددلبال ددددر ب ودددداباددددلسلبالجلاحددددلتبالتدددد بتجددددلىب زالدددد بالتندددداهلتب
ددد د مد ددددلبلمدددددل  باا  ددددلبااليةددددداعبعمد ددددلبل ودددددلبهلمدددددان ببع بالم الددددداربفةهد مد ددددلر  باا  لبلحد

زالت ب بالبتاةةل باا   .(4)ع لر باليضابعلاب و ت بالميهار 
 وأما المعقول ةمن عدة أوجو:

 نبالدددالبال دددر بهندددلباضددد بغةدددلب بةيدددد بلومدددل   با ىجددد ببدددللتطبةلبعنمدددلبهددددابب-1
لدددددكبمددددددنببدددددلعبالتحادددددةنباتاةةددددددلبمدددددنببدددددلعباليدددددار بلاضددددددي بال بةيددددد بالدددددة ب 

ب.(5)ال و  
ددددل ببب-3 ددددةل باميناةدد ددددهلافبةتضددددددمنبضددددددللا بحادد ددددللمب ددددددنبالمد  نبالدددددالبال ددددددر بال دد

ب باالضللبةزال. بلومل  
                                        

 .5/2151أخرجه البخاري فً صحٌحه،  كتاب الطب ، باب ما أنزل   داء مال أنزل له شفاء،  (1)

ب.346/ 2أخرجه أبو داود فً سننه ، كتاب الطب ، باب فً الرجل ٌتداوى،  (2)
 .10/240عون المعبود لشرح سنن أبى داود،  (3)

ب.216؛ الجراحة التجمٌلٌة للفوزان، ص115أحكام  الجراحة الطبٌة للشنقٌطً، ص(4) 
بالمراجع السابقة. (5)



 264  

 

                    
                                                                                                                                          

                                     
  

 مجمة العموم االسالمية 
 (9السنة )( 2القسم)( 42العدد)

 حيدر عاصف عباسم. م. 
 م.م. عبدالرحمن ذياب احمد

 

االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

 نبهدددد ابالندددددالبمددددنبالجلاحددددد باجدددددرتبفةدددد بالحلجددددد بالرا ةدددد بلوتاةةدددددل بفهاجبدددددتبب-4
باات نلد بمنبالنالا بالرال ب وابالتحلةم.

 نبالددددالبال ددددر بقددددربةتاددددبعبفدددد بالنمددددل ببددددةنبالددددزاجةنببتنبال ددددر بمددددنب بددددلزبب-5
ددددببل بفددددد بالبددددددلاربالجناددددد  بامددددددنب ددددربةطدددددانبادد دددد  طملب نبالدددددال بقدد  ىمدددددلتباتنا دد
م لالدددددربالدددددزاامبتح ةدددددقبالمدددددار بااللحمددددد  با نبةادددددطنبالدددددزامبعلدددددابزاجتددددد بافددددد ب

بجلاح بتطبةلبال ر بتح ةقبله  بالم لالر
دددددراا بفدددددد بم دددددد-6 دددددلةي ب. نبفدددددد بتددددددلكبالتد ددددل باالند د دددد   با نت د د دددددلالتبمند دددد  بالحد لبهدد

دددددر ب د دددددنبالمطوف ا لدددددددكبلو ل د ددددد  ب دد ددددد بالمندد دددددل بارفدد دددددابالةادد ددددد ب ودد ا ادددددددىمة بقلسمدد
ب.(1)الم هة ببالمن  بتجوعبالتةاةلب

اهددد ابالجددداازبمندددلا ببدددهالبةطدددانبفةددد بضدددللبمح دددقببتنبمدددنبال اا دددربالم ددددلل ب نب
بالضللبالبةزالببللضلل

را بفدددد بحجمدددد ب ابقلةبدددل بمددددنبالحجددددمبالميتددددلرببالحللددد بال لنةدددد بب نبةطددددانبال دددر بميتددددل
بتلغعبف بتطبةل بلواالالبعلابرلج بمنبم لةة بالجملل. بعالب نبالمل  

إلاااااى تحاااااريم ىااااذه الحالاااااة واساااااتدلوا عماااااى  (2)وقااااد ذىاااااب الفقياااااان المعاصاااارون 
 ذلك بالكتاب والسنة والقياس والمعقول.

 أما الكتاب : 
دددددللا د د د د د د د د د د د د د د د د د ددددد بتيدد د د د د د د د د د د د د د د د د د  مت خت حت  جت هب ُّٱف الدد

 خس  حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث هت
 .(3) َّ  حض جض مص خص حص مس

                                        
ب.1/120المنثور فً القواعد الفقهٌة للزركشً،  (1)
نسةةةةةةاء لمحمةةةةةةد خالةةةةةةد ؛ األحكةةةةةةام الطبٌةةةةةةة المتعلقةةةةةةة بال136أحكةةةةةةام  الجراحةةةةةةة الطبٌةةةةةةة للشةةةةةةنقٌطً، ص (2)

، فةةةًة موقةةةةع اإلسةةةةالم الٌةةةةوم 113منصةةةةور، ص ؛ الفتةةةةوى الصةةةةادرة عةةةةن د. عبةةةةدالرحمن بةةةةن أحمةةةةد الجرعةةةًة
http://islamtoday.net .ب

 .  114سورة النساء: آٌة  (3)
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 حيدر عاصف عباسم. م. 
 م.م. عبدالرحمن ذياب احمد

 

االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

ببوجو الداللة:
فلمةددد بالطلةمددد ب لمددد بفددد بتحدددلةمبتاةةدددلبال و ددد  با نددد بمدددنب مدددلبالندددة لن باتاةةدددلب
ال و ددد ب دددنب لةدددقبالتجمةدددلبب الدددربالتحادددةنببدددرانبمادددالب بددد بم بدددالبرا دددلبفددد ب

 .(1) مامبمينابالنه ب
 أما السنة :

دددددملتب  دددددنبا بالاانددددددملتباالمتاند ددددللب))ليد ددددربا بقدد د دددد ب ددددددنب بد د ب و مد ددددلبلاىبَ ددددددنت مدد
 .(2)((بالحرة ب666االمتنماللتباالمتموجلتبلوحانبالماةلاتب وقبا ب

 وجو الداللة: 
فدددد بالحددددرة براللددددد ب وددددابليددددنبمدددددنبفيددددلبهدددد  باتندددددةلد با موةدددد بتجمةددددلبال دددددر ب

مبدددددللب بددددد ببفهددددد ببتجمدددد ببدددددةنبتاةةدددددلب ودددددقبا  باابتادددددلدبالحاددددنباالجمدددددللبران
 را و بف ب مامبالوينبفطلنتبمحلم 

 أما القياس: 
فطمدددددلبالبةجدددددازبالاندددددمباالاندددددلببفطددددد لكب موةددددد بتجمةدددددلبال ر ببهدددددرفبالتحادددددةنب 

ببجلم بتاةةلبال و  بلوحانبف بطلب  .(3)االزةن 
 أما المعقول ةمن عدة أوجو:

مبتنددددا ب نبهددد  بالجلاحددد بتيدددربمدددنبتاةةدددلب ودددقبا بالمحدددلمببع بلدددة بفةددد ب دددىب-1
ب اب ةعببتنبال ر بةيربهنلب و  بميهار .

دددد  بافددددد ب لدددددكبب-2 ددددرا بلمأهدددددلبامدددددل  بميةند ددددلتبتجدددددلىبت وةد دددد  بالجلاحد  نببيددددد بهد
بمحلم. بتنب ببللطمللب ابالمالقباه ا

اال تدددددرادب ودددددابجادددددمبالميالدددددامببدددددللجل باانتهدددددلكبحلمتددددد  بااتالدددددلبتحدددددلةمبب-3
ب لكبعالبلحلج بمنبت بةعبانحاب لك.

                                        
ب.200األحكام الطبٌة المتعلقة بالنساء لمحمد خالد منصور، ص (1)
ب.6سبق تخرٌجه ، ص(2) 
؛ اإلسةةةةةةالم والق ةةةةةةاٌا المعاصةةةةةةرة عملٌةةةةةةا  التجمٌةةةةةةل مسةةةةةةعود 144الجراحةةةةةة الطبٌةةةةةةة للشةةةةةةنقٌطً، ص (3)

ب.42صبري، ص
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 حيدر عاصف عباسم. م. 
 م.م. عبدالرحمن ذياب احمد

 

االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

ددددد با اددددددلافبحةدددددد ببب-4 دددددلبمبددددددللالبمللةد ددددد بالاللددددددعبم لبد ددددد  بالجلاحدددددد بفد تجددددددلىبهد
بملتمي .

 نبهددددد ابالندددددالبمدددددنباليموةدددددلتبةحتدددددلمبعلدددددابطندددددفب دددددال  ب ابلمددددد باللجدددددلببب-5
ببرانبضلال ب بة باهابمحلمبنل ل . بلومل  

 نبهددددد ابالندددددالبمدددددنبالميللجدددددلتبال بةددددد بفةددددد بتزاةدددددلبلوح ة ددددد باغددددداباتدددددرلة بب-6
باهابمحلمبنل ل .

النددددالبمددددنبالجلاحدددد بالتطددددلعبلددددبي بالمحأالاتبمنهددددلبةتلتددددعب وددددابفيددددلبهدددد ابب-7
بال بة بال الاى. بالت رةلباهابمنه ب ن بعالبلوضلال 

 نبهدددد  بالممللاددددلتبال بةدددد بالت وددددابمددددنباتضددددلالباالمضددددل ملتبالتدددد بتننددددهببب-8
ب نهلبم لببالنزفباالتهلعبالجل باغةل ب.

 
 :الفرع الثاني : تصغير ثدي المرأة

ببحقيقة تصغير ثدي المرأة:
ددددلرباليندددددقبااليمدددددارب ع ابطدددددلنب دددددر بالمدددددل  بطبةدددددلا بمتضددددد مل بحةددددد بةدددددير بعلدددددابعجهد
الم دددددل باالطتمدددددةنبممدددددلبةادددددبعباتلدددددمبازةدددددلر بالتيدددددل باتهدددددةجبالجودددددر بفمددددد بهددددد  ب

دددددراابلدددددداب دددددللاب  وددددددم–الحللدددددد بةبد دددددر بب-اا بتيد ددددداةلبال د دددددلادب موةدددددد بتالد ع اب- نبعجد
ل  بفدددد بهدددد  بجددددلسز برفيددددل بلوضددددللبالااقدددد ب وددددابهدددد  بالمددددب-تددددافلتبنددددلا بعجلايهددددل

لجدددددللبحللددددد بالمدددددل  بعلددددداب الحللدددد  باتنبهددددد  باليموةددددد برا وددددد بفددددد بميندددداباليدددددىمباا 
 اضيهلبال بةي 

مددددلبع ابطددددلنب ددددر بالمددددل  بمتضدددد م بب-اا ب  وددددم-اةوحددددقببهدددد  بالحللدددد بفدددد بالحطددددمب
نمدددلب بالدددال بغةدددلبميهدددار بل ودددلبهلمدددان بالدددة ب وةهدددلبفددد ب لدددكبضدددللبجادددر  باا 

لهددددلباأهالهددددلبباةددددلبالاضدددد بال بةيدددد بهددددابضددددللبمينددددا بنددددلتجب ددددنبتندددداة بمنأ
بلانهلباهةستهل.
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 مجمة العموم االسالمية 
 (9السنة )( 2القسم)( 42العدد)

 حيدر عاصف عباسم. م. 
 م.م. عبدالرحمن ذياب احمد

 

االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

 -حكم تصغير ثدي المرأة: لجراحة تصغير الثدي حالتان:
 نبتجددددلىب موةدددد بالتالدددداةلبباددددبعبتضدددد مبال ددددر بلرلجدددد بعجهددددلرببالحالااااة األولااااى:

اليندددددقبااليمددددداربالم دددددل باالطتمدددددةن ب ابةالدددددبربمأهدددددل بمنددددداهل بفددددد ب دددددلفب اادددددل ب
ماددد باال ودددقبااالن دددااد.بافددد بهددد  بالحللددد بةدددلىبالندددل ببممدددلبةدددير بعلدددابالضدددللبالن

بعلابجاازب لك.بب(1)بي بالم هلدبالميلاللةن
 :واستدلوا بالسنة والقياس والمعقول

ببأما السنة:
ببمنهلب  فلتحلرة بالرال ب واب مامبمنلا ة بالتراا 

الدددوابا ب وةدددد بااددددومبب-مدددلبلا ب ددددنب بددد بهلةددددل بلضددد با ب ندددد ب دددنبالنبدددد ب-1
ب.(2) نزلبا برادبعالب نزلبل بنملد((قللب))بملبب-
الدددوابا ب وةدددد بااددددومبب-مدددلبلا ب ددددنب ادددلم ببددددنبنددددلةكبقدددللب ب تةددددتبالنبدددد بب-2
ا الدددحلب بطهنمددددلب وددددابلدااددددهمبال ةددددلبفاددددومتب ددددمبقيددددرتبفجددددلدبات ددددلاعبمددددنبب-

ههندددددلباههندددددلبف دددددللاابةللادددددالبا ب نتدددددرااىب"بف دددددللببب))تدددددراااابفدددددانبا بتيدددددللابلدددددمب
ب.(3) براادبغةلبرادبااحربالهلم((ةض برادبعالباض بل

 وأما القياس: 
فهددددددابال ةددددددل ب ودددددداباددددددلسلبالجلاحددددددلتبالتدددددد بتجددددددلىب زالدددددد بالتندددددداهلتبااليةدددددداعب
دددددلب دددددار بالبتاةةلهد ددددد بالميهد دددددابعلدددددداب و تد دددددلر باليضد دددددلبع د ددددداربفةهد ال للسدددددد ببع بالم الد

زالتهل  .(4)اا 
 
 

                                        
 .42؛ اإلسالم والق اٌا المعاصرة عملٌا  التجمٌل مسعود صبري، ص144الجراحة الطبٌة للشنقٌط ص (1)

ب.5/2151فاء، أخرجه البخاري فً صحٌحه ، كتاب الطب ، باب ما أنزل   داء مال أنزل له ش (2)
ب.346/ 2أخرجه أبو داود فً سننه ، كتاب الطب ، باب فً الرجل ٌتداوى،  (3)
 .216؛ الجراحة التجمٌلٌة للفوزان، ص 115أحكام  الجراحة الطبٌة للشنقٌطً، ص(4) 
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 و أما المعقول ةمن عدة أوجو:
ددددل بلومل   االضدددددللب نبالدددددالبال دددددر باتضددددد م بةتضدددددمنبضدددددللا بحادددددب-1 ةل باميناةد

ب.(1)ةزالب
 نبهدددد ابالندددددالبمددددنبالجلاحددددد باجدددددرتبفةدددد بالحلجددددد بالرا ةدددد بلوتاةةدددددل بفهاجبدددددتبب-2

باات نلد بمنبالنالا بالرال ب وابالتحلةم.
دددددلةي بب-3 ددددل باالند د دددد  با نت د د دددددلالتبمند دددد  بالحد دددددلبهدد ددددد بم د ددددراا بفد د دددددلكبالتد  نبفدددددد بتد

دددددنبالمطوف ا  ددددد  ب دد ددددد بالمندد دددددل بارفدد دددددابالةادد ددددد ب ودد دددددر با ادددددددىمة بقلسمدد د لدددددددكبلو ل د
ب ب.(2)الم هة ببالمن  بتجوعبالتةاةل

 نبةطدددانبحجددددمبال دددر بم بدددداال  بالدددة بفةدددد بتضددد مبغةددددلبميهددددار ببالحالاااة الثانيااااة:
فتوجددددهبالمدددددل  بلوجلاحددددد بلتالددددداةل بلواالدددددالبعلدددددابم دددددلةة بميةنددددد بمدددددنبالجمدددددلل ب اب
دددددلدب د ددددددعبالم هدد دددددرب هد د دددددنهل باقد د دددددالبادد د دددددداح ببالد دددددلبةد د دددددالببمأهدد د دددددد بالأهد ددددد بفد د لولغبد

بعلابتحلةمبه  بالحلل  ب(3)الميلاللانب
 واستدلوا عمى ذلك بالكتاب والسنة والقياس والمعقول.

 أما الكتاب:  
دددددللا د د د د د د د د د د د د د د د د د ددددد بتيدد د د د د د د د د د د د د د د د د د  مت خت حت  جت هب ُّٱف الدد

 خس  حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث هت
(4) َّ  حض جض مص خص حص مس

. 

 
 

                                        
ب. 1/13األشباه والنظائر للسٌوطً، (1) 
ب.1/120المنثور فً القواعد الفقهٌة للزركشً، (2) 
؛ اإلسةةةةةةالم والق ةةةةةةاٌا المعاصةةةةةةرة عملٌةةةةةةا  التجمٌةةةةةةل مسةةةةةةعود 144لطبٌةةةةةةة للشةةةةةةنقٌطً، صالجراحةةةةةة ا (3)

ب.42صبري، ص
ب.114سورة النساء: آٌة  (4)
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

بوجو الداللة:
رلددددتبامةددددد بالطلةمدددد ب ودددددابتحدددددلةمبتاةةددددلبال و ددددد  با نبتاةةدددددلبال و دددد بمدددددنب مدددددلبب

الندددددة لن باتاةةدددددلبال و ددددد ب دددددنب لةدددددقبالتجمةدددددلبب الدددددربالتحادددددةنببدددددرانبمادددددالب
 .(1) ب بم بالبرا لبف ب مامبمينابالنه ب

ببوأما السنة:
دددددملتب دددددملتباالمتاندد دددددنبا بالااند ددددللب))ليد د ددددربا بقد د دددددنب بدد دددد ب د د ب و مد دددددنت ددددلبلاىبَ د د مد

 .(2)((بالحرة ب666االمتموجلتبلوحانبالماةلاتب وقبا بباالمتنماللت
ببوجو الداللة:

افددددد بالحدددددرة براللددددد ب ودددددابليددددددنبالماةدددددلاتبل ودددددقبا ب با موةددددد بتجمةدددددلبال ددددددر ب
تجمدددد ببدددددةنبتاةةدددددلب ودددددقبا  باابتادددددلدبالحاددددنباالجمدددددللبرانبمبدددددللب بددددد ببفهددددد ب

 را و بف ب مامبالوينبفطلنتبمحلم .
بوأما القياس:

تالدددداةلبال ددددرىبرانبحلجدددد ب ابضددددلال ب وددددابالانددددمباالانددددلبفطمددددلبقةددددل ب موةدددد بب
البةجددددازبالانددددمباالانددددلبطدددد لكب موةددددد بتجمةددددلبال ددددر بببهددددرفبالتحاددددةنباالزةنددددد بب

 ب(3)بجلم بتاةةلبال و  بلوحانبف بطل.با ملبالمي البفمنب ر ب اج ب
 نبهددددد ابالنددددددالبمدددددنباليموةددددددلتبةحتدددددلمبعلددددددابطندددددفب ددددددال  ب ابلمددددد باللجددددددلبب-1

ببرانبض بلال ب بة  باهابمحلمبنل ل .لومل  
دددددل باهددددداببب-2 دددددلباترلةا   نبفدددد بهددددد ابالندددددالبمدددددنبالميللجدددددلتبتزاةدددددلا بلوح ة ددددد  باغن 

بغةلهلببالالهل. بالطبةل بلتاهم بنل ل بف ربتجلةهلبالمل   بمحلم
 ندددد بةتلتددددعب وددددابم ددددلبهدددد ابالنددددالبمددددنبالجلاحدددد بالتطددددلعبلددددبي بالمحأددددالاتبب-3

بال الاى.بمنهلبالت رةل باهابمنه ب ن بعالبلوضلال  بال بة 
                                        

ب.114سورة النساء: آٌة  (1)
 .6سبق تخرٌجه ، ص (2)

عملٌةةةةة تجمٌةةةةل الثةةةةدي، د. حنةةةةان محمةةةةد مسةةةةعود عجلةةةةة القحطةةةةانً، مةةةة تمر الفقةةةةه الثةةةةانً ق ةةةةاٌا طبٌةةةةة  (3)

ب.3333-4/3331معاصرة، 
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

 نبهدددد  بالممللادددددلتبال بةدددد بالت ودددددابمددددنباتضدددددلالباالمضددددل ملتبالتددددد بتنندددددهبب-4
باالتهلعبالجل  بات ل بالجورباالتحا . ب نهل بم لببالنزةف 

 نبالهدددددرفبمدددددنبعجلاسهدددددلبمجدددددلربالحالدددددالب ودددددابزةدددددلر بالحادددددن بفةطدددددانبمدددددنبب-5
بتاةةلب وقبا بالمحلم.
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

 :الخاتمة
 نبالزةندددد بلوددددزامبجيوددددتبمنهدددددلبافدددد ب لتمدددد بالبحدددد ب تاجدددد بعلددددابالزاجدددد بالماددددوم ب

ددددمب ددددلمببم للمدددددلتبنهددددداب نهدددددلبالندددددللبفود الندددددلةي بمتاددددديلمبطبةدددددلابارانبا حتةدددددلمبلو ةد
لدددددزامبة دددددفبالندددددللبضدددددربالزاجددددد بفددددد بعأهدددددللبجمللهدددددلبااادددددت رامبطدددددلبملةجيدددددلبا

ةت دددلعبعلةهددددلباةزةدددربمددددنباللغبددد بفةهددددلباالمددددار باالحدددع بفزةندددد بالزاجددد بلزاجهددددلبهدددداب
عطادددةلبالحةددددل بالتددد ب وددددابالدددد لت بتنطادددلبالط ةددددلبمددددنبالمندددلطلبالزاجةدددد باتحددددلفأب

بعلاببلباتملن. ب وةهلبلواالالببامةن بالحةل بالزاجة 
دددوتبالنددددلةي بفددد بااددددلسلبالتدددزةنبممددددلب اتهمةددد ب مددددلبتدددزةنبالزاجدددد بلزاجهدددلبف ددددربفال 
ةجددددعب وددددابالزاجدددد بمددددنبتيومدددد بارلااددددت بحتددددابالبت دددد بفدددد بم للمددددلتبتاضددددعبا ب
الادددددال بفتيدددددلفبحطدددددمبالدددددنم  باالاالدددددل باالاندددددم باتمودددددةجباتادددددنلن بااتحطدددددلمب

تحاددددةنة بال لالدددد ببللماددددتحر لتبفدددد بمجددددللبجلاحدددد بالتجمةددددلب لالدددد بالجلاحددددلتبال
باجلاح بتجمةلبال رى. زال بالتجل ةر  باا  بال لال ببنربالجور

بب ددددر  نلبمحمدد ددددةرت ددددم ب وددددددابادد ددددو بالوهدد ددددلَلمةن باالدد باليدد ددددرمب تبلعت دد بالَحمت ددددلب نت َااَندد بر ت اآ دددددلم
. بااومت باالحب ت با وابآل ت
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االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

 المصادر والمراج 
 القرآن الكريم 
محمددددرببدددنبمحمددددربالم تددددللب حطدددلمبالجلاحدددد بال بةددد باام ددددللبالمتلتبدددد ب وةهدددلبب -1

هددددددبب1415النددددن ة   بالنلنددددلببمطتبدددد بالالددددحلب  بجددددر  بال بيدددد ببال لنةدددد  ب
 م.ب1994ب-

اتحطددددلمبال بةدددد بالمتيو دددد ببللناددددلدبفددددد بالم دددد با اددددىم  ببر.بمحمددددرب للدددددرب -2
بمنالال.

ب للربمنالال. -3 ببللنالد بلمحمر بال بة بالمتيو    اتحطلم
بددددنب وددد ببددددنبالجدددداز  بب حطدددلمبالناددددلدبب بدددربالددددلحمنببدددنب ودددد ببددددنبمحمدددر -4

تح ةدددددقببمحمدددددارب بدددددربالمدددددنيمبادددددوةم بالنلندددددلبمطتبددددد بابدددددنبتةمددددد  بال دددددلهل  ب
 م.1997

 حطدددلمبالنادددلدبلحمدددلمب حمدددربب بددداب بدددربا ب حمدددرببدددنبمحمدددرببدددنبحنبدددلببددددنب -5
ددددد( بالمح ددددددقبب مددددددلاب بددددددرب241هدددددىلببددددددنب اددددددربالنددددددةبلن ب)المتددددددافابب هدد

ال بيدددد بباتالددددا ببالمددددنيمباددددوةم بالنلنددددلببمياادددد باللةددددلنبلوننددددلباالتازةدددد  
 م.ب2662ب-هدبب1423

  حطلمبجلاح بالتجمةلب بنبةل. -6
 ا اىمباال ضلةلبالميلالل ب موةلتبالتجمةلبماياربالبل . -7
 ادددددنابالم للدددددعبفددددد بندددددل بلا بال للدددددعببزطلةدددددلببدددددنبمحمدددددرببدددددنبزطلةدددددلب -8

هددددد( بالنلنددددلبب926اتنالددددلل  بزةددددنبالددددرةنب بددددابةحةددددابالاددددنةط ب)المتددددافابب
با  ل بي بببرانب بي بابرانبتللةخ.رالبالطتلعبا اىم  

اتنددددددبل باالنأددددددلسلببتددددددلمبالددددددرةنب بددددددربالاهددددددلعببددددددنبت دددددد بالددددددرةنبالاددددددبط ب -9
دددددافابب د دددددداب771)المتد ددددد بباتالدد د ددددد  بال بيد د ددددددعباليومةد دددددلببرالبالطتدد د ددددد( بالنلند د د هد

 م.1991ب-هد1411
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 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

ع دددددىمبالمدددددداقيةنب ددددددنبلعباليددددددللمةنببمحمدددددرببددددددنب بدددددد ببطددددددلببددددددنب -16
ددددد( ب751تدددددافابب ةددددداعببدددددنباددددديربندددددم بالدددددرةنبابدددددنبقدددددةمبالجازةددددد ب)الم هد

ددددد ب دددددلببرالبالطتددددددعباليومةدد دددددلاهةم بالنلندد دددددربالادددددددىمبعبد دددددرب بد ب–تح ةددددددقببمحمدد
باتالا ب  م.1991ب-هدب1411بةلات بال بي ب

ا نالددددلفبفدددد بميلفدددد بالددددلاجربمددددنبال ددددىفب)الم بددددالبمدددد بالم ندددد باالنددددل ب -11
راا  بالطبةددددل(بب ددددىدبالددددرةنب بددددابالحاددددنب ودددد ببددددنباددددوةملنببددددنب حمددددربالَمددددلت

دددددافابب ددددددنبب885)المتدد دددددربالمحاد دددددنب بدد دددددربا ببدد دددددرطتالب بدد دددددقببالدد ددددد( بتح ةدد د هدد
الدددددرطتالب بدددددربالمتدددددل بمحمدددددربالحودددددا بالنلندددددلببهجدددددلبلو بل دددددد بب-التلطددددد ب

جمهالةدددد بمالدددددلباليلبةدددد  بال بيددددد ببب-االننددددلباالتازةدددد باا  دددددىن بال ددددلهل ب
 م.ب1995ب-هدبب1415اتالا ب

لم هدددلدببقلادددمببدددنب بدددرب ندددة بالم هدددلدبفددد بتيلةمدددلتباتلمدددلأبالمتراالددد ببدددةنبا -12
دددددافابب د دددددد ب)المتد دددددد بالحنمد ددددددا باللامد ددددد بال اند د دددددلب ود د دددددنب مةد د ددددد( ب978ا ببد د د هدد

ددددد بب ددددد  بال بيدد دددددلببرالبالطتدددددددعباليومةدد دددددلار بالنلند دددددنبمدد المح ددددددقببةحةدددددددابحادد
 هد.1424-م2664

البحدددددلباللاسدددددقبندددددل بطندددددزبالدددددرقلسقببزةدددددنبالدددددرةنببدددددنبعبدددددلاهةمببدددددنبمحمدددددر ب -13
هدددددد(بافددددد بآ دددددل ببتطموددددد ب976الميدددددلافببدددددلبنبنجدددددةمبالمالدددددل ب)المتدددددافابب

البحددددلباللاسددددقبلمحمددددرببددددنبحاددددةنببددددنب ودددد بال ددددال بالحنمدددد بال ددددلرل ب)تب
هدددددد( بابللحلندددددة ببمنحددددد بال دددددللقبالبدددددنب لبدددددرةنبالنلندددددلببرالبب1138بيدددددرب

 .2 الطتلعبا اىم ب ب
بلة ددددد بمحمارةدددددد بفددددد بنددددددل ب لة دددددد بمحمرةددددد بانددددددلةي بنباةددددد بفدددددد باددددددةل ب -14

 حمرةددد ببمحمدددرببدددنبمحمدددرببدددنبمالددد ماببدددنب  مدددلن ب بددداباددديةربال ددددلرماب
هدددددد( بالنلندددددلببم بيددددد بالحوبددددد  بال بيددددد بببدددددرانب1156الحنمددددد ب)المتدددددافابب

 هد.1348 بي  ب
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البةددددلنبال تدددددلم بلمددددديتملباليموةدددددلتبالتجمةوةدددد ببدددددةنبالندددددللباال دددددعبالمني دددددرب -15
هددددد بفدددد بماقدددد بالماددددوم ببانددددلافببر.ب11/11/1427فدددد باللةددددل ببتددددللةخبب

 نلاللباليمل.
التددددلمباا طوةددددلبلم تالددددلب وةددددلببمحمددددرببددددنبةااددددفببددددنب بدددد بال لاددددمببددددنب -16

دددددافابب دددددللط ب)المتدد دددددااقبالمد دددددربا بالمد ددددداب بد دددددل   ب بدد دددددرل بالالند ةااددددددفباليبد
ددددد بباتالدددددددا ب897 ددددد  بال بيد دددددلببرالبالطتددددددعباليومةدد ددددد( بالنلندد د دددددد1416هد -هدد
 م.1994

بب  مددددلنببدددنب ودددد ببددددنبت -17 دددوتبت ِّ بةدددةنبالح ددددلسقبندددل بطنددددزبالدددرقلسقباحلنددددة بالنِّ
دددددافابب دددددرةنبالزةويدددددد بالحنمدددددد ب)المتد دددددلبالد دددددلل   بف د ددددد( بب743محجددددددنبالبد د هد

الحلندددددة ببنددددددهلعبالددددددرةنب حمدددددرببددددددنبمحمددددددرببددددددنب حمدددددرببددددددنبةددددددان ببددددددنب
ب)المتدددددافابب دددوتبت   د د ددددد( بالنلندددددلببالم بيددددد بب1621عادددددمل ةلببدددددنبةدددددان بالنِّ هد

 هد.ب1313باالق بال لهل  بال بي بباتالا بب-بالطبلىباتمةلة 
التحلةدددددلباالتندددددداةلببمحمدددددربال ددددددلهلببددددددنبمحمدددددرببددددددنبمحمدددددربال ددددددلهلببددددددنب -18

هددددد( بالنلنددددلبببالددددرالبالتاناددددة بلوننددددلب1393 لنددددالبالتانادددد ب)المتددددافاببب
 هد.ب1984تان  بان بالننلببب–

تحمدددد بالحبةددددعب وددددابنددددل بال  ةددددعب بحلنددددة بالبجةلمدددد ب وددددابال  ةددددعبب -19
ددددوةملنببددددد ددددلفي ب)المتددددددافابباد بالمالدددددل بالند دددددد ا ددددرببدددددنب مدددددلبالبمَجةتَلمت نبمحمدد

ددددد( بالنلندددددلببرالبالمطددددددل بال بيددددد بببدددددرانب بيدددددد  بتدددددللةخبالننددددددلبب1221 هد
 م.1995ب-هدب1415

تحمددد بالمحتددددلمبفدددد بندددل بالمنهددددلمبب حمددددرببدددنبمحمددددرببددددنب وددد ببددددنبحجددددلب -26
دددددنب ددددد بمدد ددددد بلجندد دددددخببميلفد دددددر بنادد الهةتمدددددد  بلاجيدددددددتباالددددددححتبب وددددددداب د

تبددددد بالتجللةددددد بالطبدددددلىببمالدددددلبلالدددددلحبهلبمالددددد ماباليومدددددلد بالنلندددددلببالمط
ب  م.1983ب-هدبب1357محمر بال بي بببرانب بي  ب لمبالننلب
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تماددددةلبال ددددلآنباليأددددةمب)ابددددنبط ةددددل(بب بددددابالمددددرادبعاددددمل ةلببددددنب مددددلببددددنب -21
دددددافابب ددددد  ب)المتدد دددددمبالرمند دددددلبال لنددددددد بالبالدددددددل ب دد ددددد( بالمح دددددددقبب774ط ةد د هدد

ددددد   دددددلببرالبالطتددددددعباليومةد دددددرةن بالنلند دددددةنبنددددددم بالدد دددددربحاد دددددالاتببمحمد منندد
باتالابب–محمرب و ببةضانب  هد.ب1419ب-بةلات بال بي ب

الت نددددةلبال بددددابح ة تدددد  باحطددددم باضددددااب  ببببر.بمحمددددرببددددنب بددددرا ببددددنب -22
  لبربالالاا ب بميتملبالم  با اىمابال لنابقضلةلب بة بميلالل .

باالجمللبلورطتالبالالااف. -23 بالتجمةوة   الجلاح 
بمحمددددرببددددنب حمددددرببددددنب بدددد ببطددددلببددددنبالجدددلم بتحطددددلمبال ددددلآنبب بدددداب بددددربا  -24

( بتح ةددددقببهنددددلمبادددددمةلب67فددددلمباتنالددددلل بنددددم بالدددددرةنبال ل بدددد ب)تبب
ددددددل ب د دددددلع باللةدد د د ددددللمبالطتدد د د د دددددلبرالب دد د د دددددلل  بالنلندد د د ددددد بب–الب دد د د ددددد باليلبةدد د د المموطدد

 الايارة .
ب -25 الجدددداهل بالنةددددل بب بدددداببطددددلببددددنب ودددد ببددددنبمحمددددربالحددددرار باليبددددلر بالز بتةددددرت ا

نلنددددلببالم بيدددد بال ةلةدددد  بال بيددددد ببهددددد( بال866الةمندددد بالحنمدددد ب)المتددددافابب
 هد.1322اتالا ب

حلنددددة بالاددددنر ب ودددداباددددننبابددددنبملجدددد ب بطملةدددد بالحلجدددد بفدددد بنددددل باددددننب -26
ابدددددنبملجددددد ببمحمدددددرببدددددنب بدددددربالهدددددلر بالتتدددددا  ب بدددددابالحادددددن بندددددالبالدددددرةنب

دددددافابب دددددنر ب)المتد دددددلببرالبالجةددددددلب1138الاد ددددد( بالنلند د دددددرانبب-هد بةددددددلات ببد
ب  ال لنة (.ب- بي  ب)نم بالمحلتبرالبالمطل بال بي 

حلندددة باليدددرا ب ودددابندددل بطملةددد بال للدددعباللبدددلن بب بدددابالحادددن ب وددد ببددددنب -27
 حمددددرببددددنبمطددددلمبالالدددديةر باليددددرا ب)ناددددب بعلدددداببندددد ب ددددر  ببددددلل لعبمددددنب

هددددد( بالمح ددددقببةااددددفبالنددددةخبمحمددددربالب ددددل   ب1189منموددددا (ب)المتددددافابب
دددددلب دددددلببب–النلنددددددلببرالبالمطد دددددللةخبالنند دددددرانب بيدددددد  بتد ددددد بببد بةددددددلات بال بيد

 م.1994ب-هدب1414
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حلنددددةتلبقوةددددداب با مةدددددل بب حمددددربادددددىم بال وةددددداب با حمددددربالبللاددددد ب مةدددددل  ب -28
دددددلب د دددددلببرالبالمطدد د ددددد  بب–النلندد د دددددرانب بيدد د ددددد بببدد د د ددددددلات بال بيد ددددد1415بةدد د د د -هد

 م.1995
تحمددد بالمددددارارببهحطدددلمبالمالددددارببمحمدددرببددددنب بددد ببطددددلببدددنب ةدددداعببدددنبادددديرب -29

هددددد( بالمح دددقبب بدددربال ددددلرلب751ندددم بالدددرةنبابدددنبقددددةمبالجازةددد ب)المتدددافابب
دددددلنبات د ددددد برالبالبةدد د دددددلببمطتبد د دددددليا  بالنلند د ددددددا بب–لند ددددد بباتالدد د ددددددق بال بيد رمند

 .1971ب–ب1391
الدددرلبالمن دددالبفددد ب ب دددلتبلبدددلتبال دددرالببزةندددعببندددتب وددد ببدددنبحادددةنببدددنب -36

 بةدددددربا ببدددددنبحادددددنببدددددنبعبدددددلاهةمببدددددنبمحمدددددرببدددددنبةاادددددفبفددددداازباليدددددلمو ب
دددددافابب د د د د د د ددددد  ب1332)المتدد د د د د د د د ددددددلىباتمةلةد د د د د د ددددد بالطبدد د د د د د د د دددددلببالم بيد د د د د د د ددددد( بالنلندد د د د د د د د د هد

باتالا  هد.ب1312 بمالل ال بي ب
 ةدددلب ب ددددلتبالحنلبودددد ببزةدددنبالددددرةنب بددددربالدددلحمنببددددنب حمددددرببدددنبلجددددعببددددنب -31

دددددافابب د د د ددددد ب)المتد د د دددد   بالحنبودد د د د ددددمبالرمندد د د د د ددددرار  ب د د د د دددددىم  بالبادد د د دددددن بالَادد د د الحادد
دددددلبب795 دددددةن بالنلندد دددددوةملنبالي ةمدد دددددنبادد دددددربالدددددددلحمنببدد ددددد( بالمح دددددددقببرب بدد د هد

باتالا بب–مطتب باليبةطلنب  م.ب2665ب-هدبب1425اللةل  بال بي ب
د -32 د ابالدددرلبالم تددددللببابدددنب لبدددرةن بمحمدددرب مددددةنببدددنب مدددلببددددنبلربالمحتدددللب ود

ددددد( بالنلنددددددلبب1252 بدددددرباليزةدددددزب لبددددددرةنبالرمنددددد  بالحنمددددد ب)المتددددددافابب هد
بال بي ببال لنة  ب-رالبالمطل  م.1992ب-هدب1412بةلات 

زالتدددد بالتجمةوةددد بفددددابالم ددد با ادددىما بر. بددددربالدددلحمنببددددنبب -33 زلا ددد بالنددديلباا 
 م  بال لنابقضلةلب بة بميلالل .الللرببنبمحمربالامةو بب بميتملبال

ادددننب بددد برااربب بدددابرااربادددوةملنببدددنباتندددي ببدددنبعادددحلقببدددنببندددةلببدددنب -34
دددددافابب د ددددتلن ب)المتد د دد ات دددددلاباتزر بالاِّجت د دددددنب مد د ددددرارببد د ددددددقبب275ندد ددددد( بالمح د د د هد

ب–محمددددربمحةددددد بالدددددرةنب بدددددربالحمةدددددر بالنلندددددلببالمطتبددددد باليالدددددلة  بالدددددةراب
 بةلات.
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ابددددنب بدددد ببطددددلب بددددابالمضددددلبنددددل بالاددددةا  بلاددددننبالناددددلس ببب بددددراللحمنب -35
الادددددةا   بتح ةدددددقببب بدددددرالمتل ب بدددددابغدددددر  بالنلندددددلبببمطتدددددعبالم با دددددلتب

ب  .1986ب–ب1466حوع بال بي بال لنة ب بب–ا اىمة 
نددددل بالنددددداا ب ودددددابالدددددحةربمادددددومبب بددددابزطلةدددددلبمحةددددد بالدددددرةنبةحةددددداببدددددنب -36

ب–هددددد(ببالنلنددددلببرالبعحةددددلدبالتددددلا باليلبدددد ب676نددددلفبالندددداا ب)المتددددافابب
 هد.1392بي ببال لنة  ببةلاتبال 

الدددددحةربالب دددددلل ببمحمدددددرببدددددنبعادددددمل ةلب بددددداب بدددددرا بالب دددددلل بالجيمددددد  ب -37
المح دددددقببمحمدددددربزهةدددددلببدددددنبنلالدددددلبالنلالدددددل بالنلندددددلببرالب ددددداقبالنجدددددل ب
)مالددددال ب ددددنبالاددددو لنة بباضددددلف بتددددلقةمبتددددلقةمبمحمددددربفدددديارب بددددربالبددددلق ( ب

ب  هد.1422ال بي بباتالا 
دددددابالح -38 دددددنبالحجددددددلمب بد ددددومببد دددددومببمادد دددددلبال بالددددددحةربماد دددددةل بالنةاد اددددددنبال ند

دددددلببرالب261)المتددددددافابب ددددد( بالمح ددددددقببمحمددددددربفدددددديارب بددددددربالبددددددلق  بالنلند هدد
ب  بةلات.ب–عحةلدبالتلا باليلب 

الضددددااب بالندددددل ةا بلويموةددددلتبالتجمةوةاددددد /بر.هددددلن ببدددددنب بددددربا ببدددددنبمحمدددددرب -39
 الجبةل.

ال ب ددددددلتبالطبددددددلىبب بدددددداب بددددددربا بمحمددددددرببددددددنبادددددديرببددددددنبمنةدددددد بالهلنددددددم ب -46
ددددد( ب236 بالبادددددرار بالميدددددلافببدددددلبنباددددديرب)المتدددددافابببدددددللاالد بالبالدددددل  هد

بةددددلات بب–تح ةدددقببمحمددددرب بدددربال ددددلرلب  دددل بالنلنددددلببرالبالطتدددعباليومةدددد ب
ب  م.ب1996ب-هدبب1416ال بي بباتالا 

با اىمة . -41 باحطمهلبف بالنلةي   اليموةلتبالتجمةوة 
دددددربا بب -42 د د دددددنب بد د دددددرببدد د د ددددددنبمحمد دددددزببدد د د دددددرباليزةد د ددددد  ب .بربب بدد د د دددددلتبالتجمةوةد د اليموةدد

 نب بميتملبالم  با اىم بال لن بقضلةلب بة بميلالل .الحجةى
 ددددانبالميبددددداربندددددل بادددددننب بددددد براار باميدددد بحلندددددة بابدددددنبال دددددةمببتهددددد ةعب -43

ةضددددل ب ووددددد بامندددددطىت ببمحمددددرب ندددددلفببددددنب مةدددددلببدددددنب اددددننب بددددد براارباا 
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 وددددد ببدددددنبحةدددددرل ب بددددداب بدددددربالدددددلحمن بندددددلفبالحدددددق بالالدددددرة   باليأدددددةمب
دددددافابب ددددد( بالنلنددددددلببرال1329آبددددددلر ب)المتد د ددددد ببهد بةددددددلات بب–الطتددددددعباليومةد

 هد.ب1415ال بي ببال لنة  ب
غددددد ادباتلبددددددلعبفدددددد بنددددددل بمنأامدددددد بامراعببنددددددم بالددددددرةن ب بدددددداباليددددددانب -44

ددددللمبالادددددمللةن بالحنبوددددد ب)المتدددددافاببب ددددد( ب1188محمدددددرببدددددنب حمدددددرببدددددنباد هد
ددددد ب ددددد بقل بد دددددلبببميااد ددددد ب بب–النلند ددددد بببال لنةد دددددل بال بيد دددددب/بب1414مالدد د هدد

 م.1993
بدددنب بدددد بزةدددربال ةلااندددد بب حمدددرببددددنبغددددلنمب) ابالمااطددد بالددددراان ب ودددابلاددددلل با -45

ددددللمبابدددددنبمهنددددددل بندددددهلعبالدددددرةنبالنمددددددلاا باتزهدددددل بالمددددددللط ب غندددددةم(ببدددددنبادد
هددددد( بالنلنددددلببرالبالمطددددل بال بيدددد بببددددرانب بيدددد  بتددددللةخب1126)المتددددافابب

 م.1995ب-هدب1415الننلبب
فدددددة بال دددددرةلبندددددل بالجدددددلم بالالددددداةلببزةدددددنبالدددددرةنبمحمدددددربالمدددددر اببيبدددددرب -46

اليدددددللفةنببدددددنب وددددد ببدددددنبزةدددددنباليلبدددددرةنبالحدددددرار ب دددددمبالدددددليافببدددددنبتدددددلمب
دددددافابب د د دددددلهل ب)المتد د دددددلا بال دد د ددددد ب1631المندد د د ددددد بالتجللةد د دددددلببالمطتبدد د د ددددد( بالنلند د د هدد

باتالا بب–الطبلىب  .1356مالل بال بي ب
طتدددددلعبالمدددددلالباميددددد بتالدددددحةربالمددددددلالبليدددددىدبالدددددرةنب وددددد ببدددددنباددددددوةملنب -47

المددددلراا ببمحمددددرببددددنبمموددددرببددددنبمحمددددرببددددنبممددددلم ب بدددداب بددددربا  بنددددم ب
دددددافاببالددددددر دددددللح بالحنبودددددد ب)المتد دددددمبالالد ددددد( ب763ةنبالم رادددددد باللامةندددددداب د د هد

المح ددددقبب بددددربا ببدددددنب بددددربالمحادددددنبالتلطدددد  بالنلندددددلببمياادددد باللادددددلل  ب
 مد.ب2663ب-هدبب1424ال بي بباتالاب

طندددلفبال ندددللب دددنبمدددتنبا قندددللببمنالدددالببدددنبةدددان ببدددنبعرلةددد بالبهدددات ب -48
ل ببةددددددلات بتح ةدددددقبهددددددىلبمالدددددةوح بمالدددددد مابهدددددىلبالنلنددددددلبرالبالمطددددد

 هد.1462ان بالننلب
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الوجندددد بالراسمددددد بلوبحددددا باليومةددددد باا فتددددلدب.بالندددددةخب بددددرباليزةدددددزببددددنب بدددددرب -49
ا ببددددنببددددلز بالنددددةخب بددددربا ببددددنبغددددرةلن بالنددددةخبالددددللربالمددددازان بالنددددةخب
 بدددددرباليزةددددددزبآلبالنددددددةخ بالنددددددةخببطددددددلب بدددددابزةددددددرببماقدددددد با اددددددىمبادددددديالب

 اجااع.
لادددلنباليدددلعببمحمدددرببدددنبمطدددلمببدددنب ودددا ب بدددابالمضدددل بجمدددللبالدددرةنبابدددنب -56

هدددددد( بالنلندددددلببرالب711منأدددددالباتنالدددددلل باللاةميدددددابا فلة ددددداب)المتدددددافابب
بال لل  بب–اللرلب  هد.ب1414ب-بةلات بال بي ب

المجتبدددابمددددنبالاددددننب بالادددننبالالددددالىبلوناددددلس بب بددداب بددددربالددددلحمنب حمددددرب -51
هددددد( بتح ةدددددقبب363 ب)المتددددافابببددددنبندددديةعببددددنب ودددد بال لااددددلن  بالناددددلس

حودددددع بب– بددددربالمتددددل ب بدددددابغددددر  بالنلنددددلببمطتدددددعبالم با ددددلتبا اددددىمة ب
 .1986ب–ب1466ال بي ببال لنة  ب

المجمدددددالبندددددل بالمهددددد عب))مددددد بتطموددددد بالادددددبط باالم ةيددددد ((بب بدددددابزطلةدددددلب -52
هددددد( بالنلنددددلببرالب676محةدددد بالددددرةنبةحةدددداببددددنبنددددلفبالندددداا ب)المتددددافابب

بالابط باالم ةي (.المطل ب) بي بطلمو بم  يهلبتطمو 
المحوددداببلم دددللبب بدددابمحمدددرب وددد ببدددنب حمدددرببدددنباددديةرببدددنبحدددزمباتنرلاددد ب -53

ددددد( بالنلندددددلببرالبالمطدددددلب456ال ل بددددد بالأدددددلهل ب)المتدددددافابب بةددددددلات بب–هدد
 ال بي بببرانب بي بابرانبتللةخ.

المدددددر لبب بددددداب بددددددربا بمحمدددددرببددددددنبمحمدددددرببدددددنبمحمددددددرباليبدددددرل بالملادددددد ب -54
هدددددد( بالنلندددددلببرالبالتدددددلا  ب737نبالحدددددلمب)المتدددددافاببالمددددللط بالندددددهةلببدددددلب

 ال بي بببرانب بي بابرانبتللةخ.
ماددنربا مدددلمب حمدددرببدددنبحنبددلبب بددداب بدددربا ب حمدددرببددنبمحمدددرببدددنبحنبدددلببدددنب -55

ددددد( بالمح دددددقبب حمدددددربمحمددددددرب241هدددددىلببدددددنب اددددددربالندددددةبلن ب)المتدددددافابب هدد
دددددب1416ال دددددلهل  بال بيددددد بباتالدددددا بب–ندددددلطل بالنلندددددلببرالبالحدددددرة ب ب-بهد

 م.ب1995



 280  

 

                    
                                                                                                                                          

                                     
  

 مجمة العموم االسالمية 
 (9السنة )( 2القسم)( 42العدد)

 حيدر عاصف عباسم. م. 
 م.م. عبدالرحمن ذياب احمد

 

االحكام الفقيية المتعمقة بزينة الزوجة 
 م.د.محي حاتم سرىيد لزوجيا بالوسائل المعاصرة 

بال بة ب ببمحمربحاةنبمنالال. -56  المايالة 
مادددددسالة بات بددددددلدب دددددنباليموةددددددلتبالتياةضدددددة باالتجمةوةدددددد بااللتدددددقباليدددددد ل ب -57

بمحماربالزةن . باال لنانبالاضي   با اىمة   ف بالنلةي 
م للددددعب الدددد بالنهددددابفدددد بنددددل بغلةدددد بالمنتهدددداببمالدددد ماببددددنبادددديرببدددددنب -58

مالددددراب ددددمبالرمندددد  بالحنبودددد ب)المتددددافاببب بددددر بالاددددةا  بنددددهل  باللحةبددددلنا
 مب.1994ب-هدب1415 ب2هد(بالنلنلببالمطتعبا اىم ب ب1243

ميجدددمبالمددديلمةنبب مدددلببدددنبلضدددلببدددنبمحمدددربلاغدددعببدددنب بدددربالانددد بطحللددد ب -59
ددددد( بالنلنددددددلببمطتبدددددد بالم ندددددداب1468الرمندددددقب)المتددددددافابب بةددددددلات برالبب-هدد

ببةلات.  عحةلدبالتلا باليلب 
دددددة ببمجمدددددد با -66 دددددلهل  ب)عبددددددلاهةمبمالدددددد ماب/بالميجددددددمبالااد ددددد باليلبةدددددد ببلل د لواد

دددددلببرالب د دددددلل( بالنلند د دددددربالنجد دددددلرلب/بمحمدد د دددددربال د د دددددرب بد دددددلتب/بحلمدد د دددددربالزةد  حمدد
 الر ا .

المادددددلعببنلالدددددلببدددددنب بدددددربالادددددةرب بدددددابالمطدددددللمبابدددددنب ودددددا ب بدددددابالمدددددتر ب -61
دددددافابب ب)المتد زتىا دددددلِّ ددددداالزم بالممَ دد ددددرةنبال د د ددددلنبالدد د دددددلببرالب616بلهد ددددد( بالنلندد د هدد

بال بي بببراب  نب بي بابرانبتللةخ.الطتلعباليلب  
ماندددد بالمحتددددلمبعلددددابميلفدددد بميددددلن ب لمددددلأبالمنهددددلمببنددددم بالددددرةن بمحمددددرب -62

هدددددد(بالنلندددددلببرالب977بدددددنب حمدددددربال  ةدددددعبالندددددلبةن بالندددددلفي ب)المتدددددافابب
بال بي بباتالا ب  م.1994ب-هدب1415الطتعباليومة 

المانددد بالبدددنبقرامددد بب بدددابمحمدددربمافدددقبالدددرةنب بدددربا ببدددنب حمدددرببدددنبمحمدددرب -63
دددددلبنببددددددنبقر دددددمبالرمندددددد  بالحنبودددددد  بالنددددددهةلببد امدددددد بالجمددددددل ةو بالم رادددددد ب د

ددددد( بالنلندددددلببمطتبددددد بال دددددلهل  بال بيددددد بب626قرامددددد بالم راددددد ب)المتدددددافابب هد
 م.1968ب-هدب1388برانب بي  بتللةخبالننلبب

المنت دددابندددل بالما ددددابب بدددابالالةددددربادددوةملنببدددنب وددددفببدددنبادددديرببدددنب ةدددداعب -64
ددددد  د دددددلج باتنرلادد د ددددد بالبد د دددددد بال ل بدد ددددددنباال بالتجةبد دددددافاببببد د ددددد( ب474)المتد د د هدد
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بجدددددداالبمحلفأددددد بمالددددددل بال بيددددد بباتالددددددا بب-النلندددددلببم بيدددددد بالاددددديلر ب
دددددلهل بب1332 دددددلعبا ادددددددىم  بال د دددددالتهلبرالبالطتد دددددمبالدد ددددد ب) د د ددددد ببب-هد ال بيدد

 ال لنة  ببرانبتللةخ(.
المن دددالبفددد بال اا ددددربالم هةددد بب بددداب بددددربا ببدددرلبالدددرةنبمحمددددرببدددنب بددددربا ب -65

دددددافابب د دددددد ب)المتدد د دددددلرلبالزلطند د د دددددنببهد د دددددلفب794بدد د د دددددلببازال باتاقد د د ددددد( بالنلند د د د هد
بال لنة  ب  م.1985ب-هدب1465الطاةتة  بال بي ب

دددددسانب -66 د د دددددلفباالند د ددددددنببازال باتاقدد دددددلرلب دد د ددددد  بالدد د ددددد بالطاةتةدد د دددددا  بالم هةدد د الماادد
ب  هد(.ب1427ب-ب1464الطاةت بال بي بب)منبب–ا اىمة 

 
  
  

 
 

 
 

 

 
 

ب


