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  مقدمة 
  
والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، . بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني 

  . وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إىل يوم الدين 
  

فإن اهللا تعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقومي ، فجعله يف أفضل هيئة ، وأكمل .. د أما بع
ودعـا  . وأودع فيه غريزة حب التزين والتجمل . صورة ، معتدل القامة ، كامل اخللقة 

يا بين آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلـوا  : ( إليها عن طريق رسله وأنبيائه فقال 
حيب املسرفني قل من حرم زينـة اهللا الـيت أخـرج لعبـاده     واشربوا وال تسرفوا إنه ال 

والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل 
  ) . اآليات لقوم يعلمون 

  

  " . إن اهللا مجيل حيب اجلمال : "  وقال 
  

، فإنه قـد رخـص    وإذا كان اإلسالم قد شرع التزين والتجمل للرجال والنساء مجيعا
فأباح هلن لبس احلرير والتحلي بالذهب ، قـال  . للنساء فيهما أكثر مما رخص للرجال 

  " :  وإذا كانـت  " . حرم لباس احلرير والذهب على ذكور أميت ؛ وأحل إلنـاثهم
الزينة بالنسبة للرجل من التحسينات أو الكماليات ، فإا بالنسبة للمرأة من احلاجيات ، 

ا تقع املرأة يف احلرج واملشقة ، فالبد من التوسعة عليها فيما تتزين به لزوجها ، إذ بفوا
  . تتمكن من إحصانه وإشباع رغباتهوذلك ل

  

ولكن اإلسالم مل يطلق العنان لتلك الغرائز والرغبات ، بل دعا اإلنسـان إىل ضـبطها   
وحرم عليـه أشـياء   مبقتضى اهلدى الرباين ، فحدد له حدودا ينبغي عليه عدم تعديها ، 

ومل تكن تلك احلدود حتكما يف حياة البشر وال تسلطا عليهم . جيب عليه عدم انتهاكها 



، وإمنا حددها سبحانه وتعاىل حرصا على إنسانية اإلنسان ، وكرما منـه يف أن يرعـى   
  . بنفسه مصلحة البشر ، فشرع التشريعات ، وأنزل الكتب وأرسل الرسل 

  

كالوصل والوشم والوشر والنمص وغري ذلك ، : أشكال الزينة وقد حرم اإلسالم بعض 
  . ملا فيها من اخلروج على الفطرة والتغري خللق اهللا تعاىل والتدليس واإليهام وغري ذلك 

  

ومل تكن تلك احملرمات هي كل ما حرم يف جمال التزين والتجمل ، وإمنا نص الشـارع  
. ل مشاة هلا يف الشكل أو املضـمون  عليها لينبه على نظائرها ، وما حيدث من أشكا

وسوف أختذ هذه النصوص الشرعية منطلقا للحكم على ما استحدث مـن عمليـات   
  . جراحية يف جمال التجميل والتحسني 

  

وقد قمت ذا البحث تلبية لرغبة جراحي التجميل يف معرفة األحكام الشرعية املتعلقـة  
الشرعية املتعلقة جبراحة التجميـل يف الفقـه    بالعمليات اليت ميارسوا ، فبينت األحكام

اإلسالمي ، وحررت العلل اليت بنيت عليها تلك األحكام ، واعتمدت يف ذلـك علـى   
املصادر الفقهية األصلية يف املذاهب الفقهية األربعة ومذهب الظاهرية وغريها ، باإلضافة 

ورتبتـه علـى ثالثـة    . إىل كتب تفسر القرآن الكرمي ، وكتب السنة النبوية وشروحها 
  . مباحث وخامتة 

  

  . جتميل الشعر بالوصل واإلزالة واجلراحة : املبحث األول 
  . جتميل اجلسم باأللوان والعالمات الباقية : املبحث الثاين 

  . جتميل قوام األعضاء باجلراحة : املبحث الثالث 
  

  . ميل وختمت البحث بالقواعد العامة اليت ينبغي مراعاا يف جراحة التج
  

واهللا أسأل أن يتقبل مين هذا اجلهد املتواضع وجيعله يف ميزان حسنايت يوم ال ينفع مـال  
  . وال بنون 



  املبحث األول
  جتميل الشعر بالوصل واإلزالة واجلراحة

  
زينـة الرجـل يف   : " الشعر زينة للرجل واملرأة كما قالت السيدة عائشة رضي اهللا عنها 

بترجيله وإكرامه ، ولكن بدون مبالغـة   وقد أمر النيب " . عرها حليته وزينة املرأة يف ش
فـال تقضـي املـرأة يف تصـفيفه     . ى عن الترجل إال غبا  يف ذلك ، ألن الرسول 

وسوف يشتمل هـذا  . الساعات الطوال من اليوم وتترك الواجبات الدينية واالجتماعية 
  . شعر الوجه املبحث على األحكام املتعلقة بتجميل شعر الرأس ، و

  
  املطلب األول

  جتميل شعر الرأس
  

عرف الناس عدة وصفات لتجميل شعر الرأس ، ويف هذا املطلب سـوق أتكلـم عـن    
الوصل ، وحلق شعر الرأس ، وحلقه على هيئـة قـزع،   : أحكام تلك الوصفات وهي 

  .ونتف الشيب واستعجاله 
  

  : وصل الشعر : أوال 
  :واستدلوا لذلك باألحاديث اآلتية. يف اجلملة  اتفق الفقهاء على حترمي وصل الشعر

ما روى البخاري يف صحيحه عن عائشة رضي اهللا عنها أن جارية مـن األنصـار    –أ 
: " فقال  تزوجت وأا مرضت ، فتمعط شعرها ، فأرادوا أن يصلوها ، فسألوا النيب 

  " . لعن اهللا الواصلة واملستوصلة 
  



أن جارية من األنصار تزوجـت ، وأـا   : اهللا عنها ويف رواية ملسلم عن عائشة رضي 
فلعـن  : " عن ذلك مرضت فتمرط شعرها ، فأرادوا أن يصلوه ، فسألوا رسول اهللا 

  " . الواصلة واملستوصلة 
  

أن امرأة من األنصار زوجت ابنة هلـا ، فاشـتكت   : ويف رواية أخرى ملسلم عنها أيضا 
إن زوجها يريدها ، أفأصل شعرها ؟ فقـال   :، فقالت  فتساقط شعرها ، فأتت النيب 

  " . لعن الواصالت " ؛  رسول اهللا 
  

وروى البخاري يف صحيحه عن أمساء بنت أيب بكر رضـي اهللا عنـها أن امـرأة     –ب 
إين أنكحت ابتين ، مث أصاا شكوى ، فتمرق رأسها : فقالت  جاءت إىل رسول اهللا 

  . الواصلة واملستوصلة  فسب رسول اهللا ، وزوجها يستحثين ا ، أفأصل شعرها ؟ 
  

الواصـلة   لعـن رسـول اهللا   : " ويف رواية أخرى للبخاري عن أمساء أيضا قالـت  
  " . واملستوصلة 

  

إن ابـنيت أصـابتها   : فقالت  سألت امرأة النيب : ويف رواية أخرى عنها أيضا قالت 
لعـن اهللا الواصـلة   : " احلصبة ، فامرق شعرها ، وإين زوجتها ، أفأصل فيه ؟ فقـال  

  " . واملوصولة 
  

يا رسول اهللا إن : ، فقالت  جاءت امرأة إىل النيب : ويف رواية ملسلم عنها أيضا قالت 
لعـن اهللا الواصـلة   : " يل ابنة عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها ، أفأصله ؟ فقـال  

  " . واملستوصلة 
  

لعن اهللا : " قال  ن رسول اهللا  وروى البخاري عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أ –ج 
  " . الواصلة واملستوصلة ، والوامشة واملستومشة 

  



لعن الواصلة واملستوصـلة ، والوامشـة    أن رسول اهللا : " ويف رواية ملسلم عنه أيضا 
  " . واملستومشة 

  

وروى البخاري عن محيد بن عبد الرمحن بن عوف أنه مسع معاوية بن أيب سـفيان   –د 
أيـن  : " وهو على املنرب ، وهو يقول وتناول قصة من شعر بيـد حرسـي   عام حج ،

إمنا هلكت بنو إسرائيل : ينهى عن مثل هذه ، ويقول  علماؤكم ؟ مسعت رسول اهللا 
  " . حني اختذ هذه نساؤهم 

  

قدم معاوية املدينة آخر قدمة قدمها  : وروى البخاري عن سعيد بن املسيب قال  –هـ 
.  ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غري نساء اليهود : " ة من شعر قال ، فخطبنا فأخرج كب

  " . يعين الواصلة بالشعر . مساه الزور  إن النيب 
  

  .أن رسول اهللا بلغه فسماه الزور : ويف لفظ مسلم 
إنكم أحدثتم زي سوء ، وإن نيب : " ويف رواية ملسلم عنه أيضا أن معاوية قال ذات يوم 

أال هـذا  : قال معاويـة  . قال وجاء رجل بعصا على رأسها خرقة . اهللا ى عن الزور 
  " . الزور 

  . يعين ما يكثر به النساء أشعارهن من اخلرق : قال قتادة 
  

لعن اهللا الواصلة واملستوصلة ، : " وروى البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  –و 
  " . والوامشة واملستومشة 

  

أن  زجـر الـنيب   : " بري أنه مسع جابر بن عبد اهللا يقول وروى مسلم عن أيب الز –ز 
  " . تصل املرأة برأسها شيئا 

  

  : وجه االستدالل 
  . هي اليت تصل شعر امرأة بشعر أخرى لتكثر به شعر املرأة : الواصلة يف األحاديث 

  



  . هي اليت تطلب أن يفعل ا ذلك : واملستوصلة 
ن اللعن ال يكون على أمر غري حمرم ، وداللـة  أن الوصل حرام ، أل: ووجه االستدالل 

اللعن على التحرمي من أقوى الدالالت ، بل تعترب عند البعض عالمـة مـن العالمـات    
" ويف احلديث أن وصل الشعر من املعاصي الكبائر للعن فاعله : " قال النووي . الكبرية 

 .  
  

  : حكم الوصل بشعر اآلدمي 
واحلنابلة والظاهرية والشافعية على حترمي وصل شـعر املـرأة   اتفق فقهاء احلنفية واملالكية 

بشعر آدمي ، بقصد التجمل والتحسني ، سواء أكان الشعر الذي تصل بـه شـعرها أم   
شعر زوجها أم حمرمها أم امرأة أخرى غريها لعموم األحاديث الواردة يف النـهي عـن   

كرامته ، بل يـدفن شـعره   الوصل ، وألنه حيرم االنتفاع بشعر اآلدمي وسائر أجزائه ل
  . وظفره وسائر أجزائه 

  
  : حكم الوصل بغري شعر اآلدمي 

  :اختلف الفقهاء يف حكم وصل شعر املرأة بغري شعر اآلدمي على النحو التايل 
  
كالصوف والوبر وشـعر املـاعز   : ذهب احلنفية إىل أن الوصل بغري شعر اآلدمي  – ١

عمال جزء من اآلدمي ،ومها علة التحرمي عندهم واخلرق مباح ؛ لعدم التزوير ،ولعدم است
 .  

  

إمنا الرخصة يف غري شعر بين آدم ، تتخذه املرأة لتزيـد يف  : " جاء يف حاشية ابن عابدين 
ال بأس بأن جتعل يف قروا وذوائبها : ويف اخلانية . قروا ، وهو مروي عن أيب يوسف 

  " . شيئا من الوبر 
  



ن سعد ، فأجاز وصل الشعر بالصوف واخلرق وما لـيس  وإىل هذا ذهب أيضا الليث ب
  .بشعر 

  
وذهب املالكية والظاهرية وحممد بن جرير الطربي إىل أن الوصل بشعر غري اآلدمي  – ٢

ال ينبغي ان تصـل املـرأة   : " قال اإلمام مالك . من صوف وشعر حيوان ووبر حرام 
  " . شعرها بشعر وال غريه 

  

أن  زجـر الـنيب   : " ديث السابقة وخباصة حديث جابر واستدلوا لذلك بعموم األحا
  . وألن فيه تدليسا وإيهاما بكثرة الشعر وتغيريا خللقة اهللا تعاىل  " تصل املرأة برأسها شيئا 

  

وقد استثىن املالكية من ذلك ربط الشعر باخلرق وخيوط احلرير امللونة مما ال يشبه الشعر 
و : " قال اإلمام مالـك  . وال يف مقصود الوصل  ، فليس مبنهى عنه ؛ ألنه ليس بوصل ،

  " . ال بأس باخلرق جتعلها املرأة يف قفاها وتربط للواقية وما من عالجهن أخف منه 
  

ونقل القاضي عياض عن البعض بأن مفهوم الوصل يدل على أا لو وضعت على رأسها 
اخليـوط امللونـة   شعرا دون وصل جاز ، وهو ال يدخل يف النهي ، ألنه حينئذ مبرتلـة  

  . واحلرير 
  

  . هذه ظاهرية حمضة وإعراض عن املعىن : ومل يرتض القرطيب ذلك وقال 
  
إن : وذهب الشافعية إىل تفصيل القول يف الوصل بغري شـعر اآلدمـي ، فقـالوا     – ٣

  . وصلت املرأة شعرها بشعر غري آدمي فإما ان يكون طاهرا أو جنسا 
  

ماال يؤكل حلمه إذا انفصل يف حياته فهو حرام ؛ حلرمة فإن كان جنسا كشعر ميتة وشعر 
  . استعمال النجس يف الصالة وخارجها 

  
  



  : وإن كان طاهرا فينظر 
وبه قطع الـدارمي والطيـب   . إن كانت املوصولة ليست بذات زوج فهو حرام أيضا 

  . والبغوي واليعقويب 
  : وإن كانت متزوجة ففيه ثالثة أقوال 

  . بإذنه فقط  جيوز الوصل: األول 
  . أي ولو أذن الزوج : حيرم الوصل مطلقا : والثاين 

  . أي ولو مل يأذن الزوج : جيوز الوصل مطلقا : والثالث 
  . والقول األول هو الصحيح لدى الشافعية وبه قطع مجاعة منهم 

  
ـ  ا هذا بالنسبة ملا يشبه شعر اآلدمي من الوبر والصوف أما خيوط احلرير امللونة وحنوها مم

  . ال يشبه الشعر فليس مبنهي عنه لعدم وجود التدليس 
  
: وذهب احلنابلة إىل أن الوصل بغري شعر اآلدمي إما أن يكون بشعر أو بغري شـعر   – ٤

كشعر املاعز فيحرم ، كما حيرم الوصـل بشـعر اآلدمـي ، لعمـوم     : فإن كان بشعر 
أة شعرها بشعر يمة ال يصح فإذا وصلت املر. األحاديث السابقة ، وملا فيه من التدليس 

الوصل ،وال تصح صالا إن كان الشعر جنسا حلملها النجاسة مع قدرا على اجتناا ، 
  . وتصح إن كان طاهرا 

  

وإن كان الوصل بغري شعر ، فإن كان حلاجة شد الشعر وربطه فال باس به ، ألن احلاجة 
  . داعية إليه وال ميكن التحرز منه 

  

مد بن حازم أن إسحاق بن منصور حدثهم أنه قـال أليب عبـد اهللا ـ    روى أمحد بن حم
غري الشعر إذا كـان  : يعين أمحد بن حنبل ـ تكره كل شيء تصله املرأة بشعرها ؟ قال  
  " . قرامل قليال بقدر ما تشد به شعرها فليس به بأس إذا مل يكن كثريا 

  



  : وإن كان لغري حاجة ففي ذلك روايتان 
  يكره : األوىل 
حيرم  فال تصل املرأة برأسها شيئا من الشعر والقرامل وال الصـوف حلـديث   : والثانية 

  " . أن تصل املرأة برأسها شيئا  زجر النيب : " جابر السابق 
  

والظاهر أن احملرم إمنا هو وصل الشعر بالشعر : " ورجح ابن قدامة الرواية األوىل ، فقال 
شعر املختلف يف جناسته ، وغري ذلك ال حيرم لعـدم  ، ملا فيه من التدليس ، واستعمال ال

وأمـا  . هذه املعاين فيها ، وحصول املصلحة من حتسني املرأة لزوجها من غري مضـرة  
  " .أحاديث النهي فتحمل على الكراهة 

  
  : الرأي املختار يف الوصل بغري شعر اآلدمي 

ملعىن الذي ألجله حـرم  الختيار مذهب من املذاهب السابقة البد من معرفة الراجح يف ا
الوصل ، وهذه املعرفة إمنا تكون بعرض مذاهب الفقهاء يف ذلك املعىن ، واألدلـة الـيت   
استند إليها كل فريق فيما ذهب إليه ، والنظر يف هذه األدلة ملعرفة الرأي الراجح ، وهذا 

  : ما سنتكلم عنه فيما يأيت 
  

  : املعىن الذي ألجله حرم الوصل 
  : يف املعىن الذي ألجله حرم الوصل على عدة أقوال وهي  اختلف العلماء

ذهب احلنفية إىل أنه التدليس باستعمال جزء من اآلدمي ، فال جيوز االنتفاع بأجزاء  – ١
  .اآلدمي لكرامته ، بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه املنفصلة وال ينتفع ا 

  
: ي إىل أنه التدليس بتغيري خلق اهللا وذهب املالكية والظاهرية وحممد بن جرير الطرب – ٢

كمن يكون شعرها قصريا أو حقريا فتطوله أو تغزره بشعر غريها فكل ذلك تغيري للخلقة 
 .  

  



وألضلنهم وألمنينهم وآلمرم فليبتكن آذان األنعـام  : ( واستدلوا على ذلك بقوله تعاىل 
اهللا فقد خسر خسرانا  مبينا وآلمرم فليغرين خلق اهللا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون 

. (  
  

املغريات خلـق اهللا  : ( يف حديث لعن اهللا الوامشة واملتفلجة  كما استدلوا أيضا بقوله 
 .(  
  
وذهب الشافعية واحلنابلة إىل أن املعىن الذي ألجله حرم الوصل هو التدليس مطلقا  – ٣
واسـتدلوا  . مل يكـن  سواء استعمل شعر اآلدمي أو غريه وسواء كان فيه للخلقة أو : 

  : لذلك مبا يلي 
مساه الزور يعين الواصلة بالشعر وقال  ما روي عن معاوية بن أيب سفيان أن النيب  –أ 

  . يعين ما يكثر به النساء شعورهن من اخلرق : قتادة 
  

وإين أنكحت ابنيت مث أصابتها شكوى فتمـرق رأسـها   : " حديث أمساء السابق  –ب 
فمنع " . الواصلة واملستوصلة  ، أفأصل رأسها فسب رسول اهللا وزوجها يستحثين ا 

  . الوصل ؛ ملا فيه من التدليس والغش وإخفاء عيب حصل يف الزوجة  النيب 
  

والراجح ما ذهب إليه الشافعية واحلنابلة من أن املعىن املناسب لتحرمي الوصل هو التدليس 
ملا فيه من تدليس وغش ، وقـد ـى    مساه زورا ، بالعيب والغش واخلداع ألن النيب 

  " . من غشنا فليس منا : " عن الغش بقوله  النيب 
  

وأما ما ذهب إليه احلنفية من أن التدليس ال يكون إال بشعر اآلدمي ، فغري صحيح ؛ ألن 
التدليس كما يقع بشعر اآلدمي يقع بشعر البهيمة الصناعي وغري ذلك مما يشبه الشـعر  

تدالل املالكية باآلية فغري مسلم ، ألن اآلية جاءت بتغيري اخللقة باجلرح وأما اس. الطبيعي 
  . والتشريح كما يف تبتيك آذان األنعام ، والوشم وغري ذلك 

  



فإذا كان يصلح . وأما احلديث فقد جاء يف سياق النهي عن الوامشة واملتفلجة ال الواصلة 
الشعر ، ألن أحاديث النهي عن  كعلة للنهي عن الوشم والتفليج فال يصلح كعلة لوصل

الواصـالت  : " قال اخلطايب . الوصل نصت على العلة وهي كونه زورا وغشا وخداعا 
هن اللوايت يصلن شعور غريهن من النساء يردن بذلك طول الشعر يومهن أن ذلك مـن  
أصل شعورهن ، فقد تكون املرأة زعراء قليلة الشعر ، أو يكون شعرها أصهب ، فتصل 

بشعر أسود فيكون ذلك زورا وكذبا فنهى عنه ، أما القرامل فقد رخص فيهـا  شعرها 
أهل العلم ، وذلك أن الغرور ال يقع ا ، ألن من نظر إليها مل يشك يف أن ذلك مستعار 

 . "  
  

وإذا كانت علة النهي عن الوصل هي التدليس والتزوير فيكون الرأي املختار يف وصـل  
  :على النحو التايل  شعر املرأة بغري شعر اآلدمي

إذا كان املوصول بشعر املرأة يشبه الشعر الطبيعي ، حىت يظن الناظر إليه أنه شـعر   – ١
طبيعي ؛ حيرم الوصل سواء أكان شعرا أم صوفا أم وبرا أم خيوطا صناعية أم غري ذلك ، 

  . ألن علة حترمي الوصل قد حتققت فيه 
  
ر الطبيعي حبيث يدرك الناظر إليه ألول وهلة أما إذا كان املوصول به ال يشبه الشع – ٢

أنه غري طبيعي ، فال حيرم الوصل سواء أكان شعرا أم صوفا أو وبرا أم قرامل ، وذلـك  
  . وهي التدليس : لعدم تضمنه علة التحرمي 

  

ضفر شعر املرأة باخلرق امللونة وغريها ما هو ظاهر يف أنه ليس من شعرها ال يعترب  – ٣
  . ل يف النهي وصال ، وال يدخ

  



  : حلق املرأة شعر رأسها : ثانيا 
أمجع العلماء على أنه ال حلق على املرأة يف احلج ،ويتعني علبها التقصري وقد كره مجهور 
الفقهاء من احلنفية والشافعية واحلنابلة احللق لغري ضرورة كمرض ، ألنه بدعة يف حقها ، 

وحرمـوه إذا تشـبهت املـرأة    . شويه املنظر وفيه تغيري مجال اخللقة فيؤدي إىل املثلة وت
  :واستدلوا لذلك مبا يلي . بالرجال 

 أنا بريء مما بريء منه رسول اهللا : " روى اإلمام مسلم عن أيب موسى أنه قال  – ١
  .بريء من الصالقة واحلالقة والشاقة  ، فإن رسول اهللا 

  

النساء حيلقن رؤوسـهن عنـد   هي اليت حتلق شعرها عند املصيبة ، فقد كان : فاحلالقة 
  . عن ذلك  حلول املصائب تعبريا عن احلزن ، فنهى 

  

ـى أن حتلـق املـرأة     أن النيب : " وروى الترمذي عن عائشة رضي اهللا عنها  – ٢
  " . راسها 

العمل على هذا عند أهل العلم ال يرون على املرأة حلقا ويـرون عليهـا   : قال الترمذي 
  . التقصري 

  

ليس : "  قال رسول اهللا : أبو داود عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال  وروى – ٣
  " . على النساء احللق وإمنا على النساء التقصري 

  

وذهب املالكية والظاهرية إىل حترمي احللق مطلقا ، سواء أكان لتغيري مجـال اخللقـة أو   
  " . للتشبه بالرجال ، لعموم األحاديث السابقة 

  

إليه املالكية والظاهرية من حترمي احللق للمرأة ، ألن املثلة بتغيري مجـال  والراجع ما ذهب 
اخللقة منهي عنها ، كما أن التشبه بالرجال منهي عنه ، فيحرم على املرأة حلـق شـعر   
رأسها لغري ضرورة ، سواء قصدت املثلة ، أو التشبه بالرجال ، أو التشبه بالكافرات عند 

  .نزول املصائب 



  

  :ق شعر الرأس على هيئة قزع حل: ثالثا 
أمجع العلماء على كراهة القزع للرجل واملرأة إال أن يكون ملداواة وحنوها ملا روى اإلمام 

ومـا  : ى عن القزع لنافع  أن رسول اهللا : " مسلم عن ابن عمر رضي اهللا عنهما 
  " . حيلق بعض رأس الصيب ويترك بعضه : القزع ؟ قال 

  

رأى صبيا قد حلق بعـض شـعره    أن النيب : ن ابن عمر أيضا وملا روى أبو داود ع
  " . احلقوه كله أو اتركوه كله : " وترك بعضه ، فنهاهم عن ذلك وقال 

  

  : املعىن الذي ألجله ى عن القزع 
اختلف العلماء يف املعىن الذي ألجله ى عن القزع على عدة أقوال ، ويرجـع سـبب   

  : ع القزع ، وهذه األنواع هي االختالف إىل تعدد أشكال وأنوا
أن حيلق من رأسه مواضع من هنا وههنا مأخوذ من نقزع السـحاب ، وهـو   : األول 

  . تقطيعه 
  . أن حيلق وسطه ويترك جوانبه ، كما يفعله مشامسة النصارى : والثاين 

  . أن حيلق جوانبه ويترك وسطه ، كما يفعله كثري من األوباش والسفلة : والثالث 
  . أن حيلق مقدمة ويترك مؤخره : ع والراب

  

  . فاألول يكره ملا فيه من الضرر وعدم عدل اإلنسان مع نفسه 
  

وهذا من كمال حمبة اهللا ورسوله للعدل فإنه أمر به ، حـىت يف شـأن   : " قال ابن تيمية 
اإلنسان مع نفسه ، فنهاه أن حيلق بعض رأسه ويترك بعضه ، ألنه ظلم للرأس حيث ترك 

ونظري هذا أنه ى عن اجللوس بني الشمس والظل ، فإنـه  . يا وبعضه عاريا بعضه كاس
لبعض بدنه ، ونظريه ى أن ميشي الرجل يف نعل واحدة ، يل إما أن ينعلهما أو حيفيهما 

 . "  
  



وأما النوع الثاين فيكره ملا فيه من التشبه بأهل الكتاب ، فقد كان اليهود يفعلونه كمـا  
كان هذا فعل القسيسـيني ،  : " يفعلونه ، قال احلكيم الترمذي  كان مشامسة النصارى

  " . عن التشبه ؤالء الذين وصفناهم  وهم  أضر من النصارى ، فقد ى رسول اهللا 
  

وأما النوع الثالث فيكره ملا فيه من التشبه باألوباش والسفلة وأهل الشر والفسـاد فهـو   
  . زي أهل الشر والدعر 

  

بع فيكره ملا فيه من املثلة اليت تعافها األنفس والقلوب ، فهـو يـؤدي إىل   وأما النوع الرا
  . تشويه مجال اخللقة 

  

  : نتف الشيب واستعجاله : رابعا 
اتفق الفقهاء على جواز خضاب الشيب بغري السواد من احلناء والكتم والصفرة للرجـال  

يطلب منه إزالة شـعره   كما اتفقوا على كراهة نتف الشيب من احملل الذي ال. والنساء 
  . واستثىن احلنفية من ذلك جواز نتفه إلرهاب العدو . كالرأس واللحية 

  

  . يكره نتف الشيب ، وإن قصد به التلبيس على النساء فهو أشد يف املنع : وقال املالكية 
  

يكره نتف الشيب ، وإن نقل ابن الرفعة حترميه ، نص عليـه يف األم ،  : " وقال الشربيين 
  " . ولو قيل بتحرميه مل يبعد : ل يف اموع وقا

  

  : واستدلوا لكراهة نتف الشيب مبا يلي 
: "  قال رسول اهللا : روى أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال  – ١

ال تنتفوا الشيب ، ما من مسلم يشيب شيبة يف اإلسالم إال إذا كانت له نورا يوم القيامة 
 . "  

  

" إال رفعه اهللا ا درجة ، وحميت عنه سيئة ، وكتب اهللا له ا حسنة : " د ويف لفظ أمح
 .  

  



ى عـن   أن النيب : " وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده  – ٢
  " . إنه نور املسلم : نتف الشيب ، وقال 

  

  : املعىن الذي ألجله ي عن النتف 
ة من أصله خبالف اخلضب ، فإنه ال يغري اخللقـة  ي عن نتف الشيب ألن فيه تغيري اخللق

  . على الناظر وملا فيه من التدليس والغش واخلداع 
  

بأن يضع كربيتا أو غري ذلك فقد كرهه الشافعية ملا فيه : وأما استعجال الشيب باملعاجلة 
  . من التدليس ، وملا يترتب عليه من الضرر 



  املطلب الثاين
  جتميل شعر الوجه بالنماص

  
الوجه بالنسبة للمرأة أصل الزينة ـ فتتجمع فيه حماسن املرأة ، ويبدوا فيه مجال اخللفـة   
وهو حمل استمتاع الزوج ، وهلذا خلقه اهللا تعاىل خاليا من الشعر إال شـعر احلـاجبني   

ففي شعر احلاجبني زينة ومجال وواقية مما ينحدر من الرأس ، وجعل علـى  . واألهداب 
و نقص عنه لزالت منفعة اجلمال والوقاية ، ولو زاد عليه لغطى العـني  هذا املقدار ألنه ل

وأضر ا ، وحال بينها وبني ما تدركه ، ويف شعر األهداب زينة ومجال ووقاية للحدقة 
  . وسوف أتكلم يف هذا املطلب عن حكم النماص . 
  

  : اتفق الفقهاء على حترمي النماص يف اجلملة ، لألحاديث الواردة يف ذلك 
لعن اهللا الوامشات واملسـتومشات ،  : " روى الشيخان عن عبد اهللا بن مسعود قال  – ١

قال فبلغ ذلك امرأة من بين أسـد  . واملتنمصات ، واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهللا 
ما حديث بلغين عنك أنـك لعنـت   : يقال هلا أم يعقوب وكانت تقرأ القرآن ، فقالت 

فقـال  . ملتنمصات ، واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهللا الوامشات واملستومشات ، وا
. وما يل ال ألعن من لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ؟ وهو يف كتاب اهللا : عبد اهللا 

فقال لئن كنت قرأتيه لقد . لقد قرأن ما بني لوحي املصحف فما وجدته : فقالت املرأة 
) . سول فخذوه وما اكم عنـه فانتـهوا   وما أتاكم الر: (قال اهللا عز وجل : وجدتيه 

: قال . فاذهيب فانظري : قال . فإين أرى شيئا من هذه على امرأتك اآلن : فقالت املرأة 
: ما رأيت شيئا ، فقـال  : فدخلت على امرأة عبد اهللا، فلم تر شيئا فجاءت إليه فقالت 

  . أما لو كان ذلك مل جنامعها
  



لعنت الواصلة واملستوصـلة ، والنامصـة   : " قال وروى أبو داود عن ابن عباس  – ٢
  " . واملتنمصة ، والوامشة واملستومشة من غري داء 

  

  . هي اليت تطلب أن يفعل ا ذلك : هي اليت تفعل النماص ، واملتنمصة : فالنامصة 
  

ووجه االستدالل باحلديثني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم لعن فاعلة النماص ، واللعـن ال  
  . على شيء غري حمرم  يكون

  
  : واختلف الفقهاء يف املراد بالنماص احملرم 

فذهب احلنفية إىل أن النماص احملرم هو ما تفعله املرأة للتربج والتزين لألجانـب ،   – ١
أما مـا تفعلـه   . وكذا ما تفعله بال حاجة وال ضرورة ، ملا يف نتفه باملناص من اإليذاء 

، فإذا كان يف وجهها شعر يؤدي إىل نفور زوجها عنـها  بقصد التزين لزوجها فال حيرم 
جاز هلا إزالته ، فيجوز هلا إزالة ما نبت يف وجهها من حلية أو شـارب أو عنفقـه بـل    

وكذا جيوز هلا األخذ من شعر . وهو غري داخل يف النهـي عن النماص . يستحب ذلك 
  احلاجبني وشعر الوجه ما مل تتشبه يف ذلك باملخنثني 

  
ذهب املالكية إىل أن النماص احملرم هو نتف الشعر من الوجه ، ملا فيه من التلبيس و – ٢

  . بتغري خلق اهللا تعاىل ، فال جيوز للمرأة أن تقلع الشعر من وجهها باملنماص 
  
هو األخذ من شعر احلاجبني لترقيقهمـا ،  : وذهب الشافعية إىل أن النماص احملرم  – ٣

  . بقصد احلسن والتجمل ، إذا كان بدون إذن الزوج  حىت يصريا كالقوس أو اهلالل
  

وبناء على هذا فإن الزوجة إذا فعلت بإذن الزوج جاز ، ألن له غرضا يف تزينـها هلـا ،   
  .وقد أذن هلا فيه 

  



وخيرج من النماص احملرم إزالة اللحية والشارب والعنفقة للمرأة بالنتف أو احللق ، سواء 
ري متزوجة ، ويستحب هلا فعل ذلك ، وال يدخل هذا الفعل أكانت املرأة متزوجة ، أم غ

  . يف النهي عن النماص ، ألن النهي إمنا هو يف احلواجب وأطراف الوجه 
  

وأما ذيب احلاجبني باألخذ منهما إذا طاال فلم ير الشافعية فيه شيئا ، وكـره النـووي   
  . ه شيء وينبغي أن يكره ألنه تغيري خللق اهللا مل يثبت في:ذلك فقال 

  
  : وللحنابلة يف النماص احملرم ثالثة أقوال  – ٤

ما نص عليه اإلمام أمحد أن النماص احملرم هو نتف شعر املوجه ، أما حلقه فـال  : األول 
  . بأس به ، ألن اخلرب إمنا ورد يف النتف 

  

ف حدثنا مهنا أنه سأل أبا عبد اهللا ـ أي أمحد بن حنبل ـ عن احل  : اخربنا الوراق قال 
أكرهه للرجال والنساء : وسأله عن النتف ، فقال : قال . ليس به بأس للنساء : ، فقال 

  . وقد كان أمحد يأخذ من حاجبه وعارضه . 
  

إذا : وهو وجه عند احلنابلة ، قال الشيخ عبد الوهاب بن مبـارك األمنـاطي   : والثاين 
 بأس به ، وإمنا يذم إذا أخذت املرأة الشعر من وجهها ألجل زوجها بعد رؤيته إباها فال

  . فعلته قبل أن يراها ، ألن فيه تدليسا 
  

ما ذهب إليه عبد الرمحن بن اجلوزي من أن حديث النامصة حممـول علـى   : والثالث 
فيكون النماص احملرم ما تفعله املرأة على وجه التـدليس أو  . التدليس أو على الفاجرات 

  . بقصد التشبه بالفاجرات 
  

  . سبق فإنه جيوز للمرأة حلق حليتها وشارا  وبناء على ما
  



وذهب الطربي وابن حزم الظاهري إىل أن النماص احملرم هو نتف الشعر من الوجه  – ٥
، ملا فيه من تغيري خلق اهللا ، فال جيوز للمرأة تغيري خلقتها اليت خلقها اهللا عليها بزيادة أو 

كون مقرونة احلاجبني فتزيل ما بينهما كمن ت: نقص التماسا للحسن ال للزوج وال لغريه 
وكذا ال جيوز حلق حليتها وال عنفقتها وال شارا ، ملا فيه مـن  . توهم البلج أو عكسه 

  . تغري اخللقة 
  

  : املعىن املختار للنماص احملرم 
بعد عرض آراء الفقهاء يف املراد بالنماص احملرم يتبني أم اختلفوا يف الشعر الذي تقلعـه  

  باملنماص هل هو شعر الوجه أو شعر احلاجبني ؟  املرأة
  

فحديث ابـن  . إن األحاديث مل حتدد املراد به ، فالبد من الرجوع إىل اللغة لفهم املراد 
وهي اليت تطلب أن يفعل ـا  : وهو مجع متنمصة " املتنمصات : " مسعود ورود بلفظ 

إزالة الشعر من الوجه إال يف  التنمص ، وهو من باب تفعل ، ومعناه التكلف واملبالغة يف
فإذا بالغت املرأة يف نتـف  . احلاجبني ، ألما احملل الطبيعي لظهور الشعر يف وجه املرأة 

كأن تزيلهما كليا ، أو ترققهما حىت يصريا كالقوس : شعر احلاجبني للتجمل والتحسن 
د بعـد أن روى  ويؤيد ذلك ما جاء يف سنن أيب داو. أو اهلالل فهو النماص املنهي عنه 

اليت تنقش احلاجب حىت ترقه : وتفسري النامصة : " حديث ابن عباس السابق حيث قال 
 . "  

  

وبناء على ذلك فإن إزالة اللحية والشارب والعنفقة للمرأة بالنتف أو احللق جائز ، ألنـه  
ربوا ألن كثريا من الفقهاء اعت. ال يدخل يف النماص احملرم كما ذهب إليه مجهور الفقهاء 

ظهور اللحية والشارب يف املرأة نقصا وعيبا ، فال شيء من الدية على املعتـدي عليهـا   
  . بالنتف واإلزالة ألنه أزال عنها الشني 

  



وخيرج من النماص احملرم أيضا ذيب احلاجبني بأخذ الشعر الزائد اخلارج عن اسـتقامة  
  . يري خللق اهللا احلاجبني من غري مبالغة فيه ، ألنه ال تدليس فيه وال تغ

  : املعىن الذي ألجله حرم النماص 
  

ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن النماص ، ألن فيـه تغـيري اخللقـة األصـلية     
فال جيوز للمرأة " املغريات خلق اهللا : " للحواجب باإلزالة أو الترقيق حلديث ابن مسعود 

ية ؛ ملا فيه مـن تغـيري اخللقـة    إزالة احلواجب كليا واالستعاضة عنها حبواجب اصطناع
األصلية ، وملا يترتب على وضع املادة الكيميائية من أضرار بالغة كما قال الدكتور وهبة 

إن استخدام أقالم احلواجب وغريها من ماكياجات اجللد هلـا تأثريهـا   : " أمحد حسن 
 مثل الرصـاص والزئبـق تـذاب يف   : فهي مصنوعة من مركبات معادن ثقيلة : الضار 

مركبات دهنية مثل زيت الكاكاو ، كما أن املواد امللونــة تدخــل فيهـا بعـض     
املشتقات البترولية ،وكلها أكسيدات خمتلفة تضر باجللد ، وإن امتصاص املسام اجللديـة  
هلذه املواد حيدث التهابات وحساسية ، ولو استمرت هذه املواد ألصبح هلا تـأثري ضـار   

  " . كبد والكلى على األنسجة املكونة للدم وال



  املطلب الثالث
  جتميل الشعر باجلراحة

  
لقد ظهرت يف هذا العصر عمليات جراحية جتميلية ملعاجلة منو الشعر بالزرع واإلزالـة ،  

  وهي مسائل مل يتعرض حلكمها الفقهاء السابقون ، فما حكم تلك املسائل؟
  

بغي مراعاـا يف جتميـل   قبل اإلجابة عن هذا السؤال البد من استخالص احلدود اليت ين
الشعر ، لتكون عالمات هادية إىل احلكم الشرعي يف تلك املسائل املستجدة ، ومـن مث  

  . احلكم عليها 
  

  : احلدود اليت ينبغي مراعاا يف جتميل الشعر : أوال 
من خالل دراستنا لألحكام املتعلقة بتجميل شعر الرأس وشعر الوجه تربز احلدود التاليـة  

 :  
  . ن ال يكون فيه تدليس وغش وخداع أ – ١
  . أن ال يكون فيه تغيري للخلقة األصلية  – ٢
  .أن ال تستعمل فيه مادة جنسة  – ٣
  . باآلخر ) الذكر واألنثى ( أن ال يكون بقصد تشبه أحد اجلنسني  – ٤
  . أن ال يكون بقصد التشبه بالكافرين أو أهل الشر والفجور  – ٥
  .رر أكرب أن ال يترتب عليه ض – ٦
  

  : األحكام الشرعية للعلميات اجلراحية التجميلية املستجدة : ثانيا 
بناء على ما سبق بيانه من حدود فإن احلكم اإلمجايل للعمليات اجلراحية اخلاصة بتجميل 

  . الشعر هو اجلواز إذا روعيت احلدود والشروط السابقة 



  

على تصوير تلك العملية اجلراحيـة ،  وأما األحكام التفصيلية اخلاصة بكل عملية فتتوقف 
ومن هذه العمليات زرع الشعر يف الرأس حبيث يكون ناميـا ،  : والتكييف الشرعي هلا 

ومعاجلة الشعر األبيض يف رأس الطفل أو الشاب ، ومعاجلة الشعر الكثيـف النابـت يف   
للحيـة  مجيع وجه اإلنسان ، ومعاجلة اللحية والشارب يف وجه املرأة ، ومعاجلة شـعر ا 

  . والشارب يف وجه الرجل 
  
  : زرع الشعر يف الرأس حبيث يكون ناميا  – ١

عالج الشعر جراحيا بإجراء عملية زرع الشعر يف الرأس حبيث يكون ناميا جـائز إذ ال   
  . تدليس فيه ، بل معاجلة للرجوع إىل اخللقة القومية اليت جبل عليها اإلنسان

  
  : الطفل معاجلة الشعر األبيض يف رأس  – ٢

طبيعي بسبب كرب السن وهو الشيب : أحدمها : بياض الشعر حيصل يف اإلنسان بسببني 
  . خارج عن الطبيعة ، وهو ما يوجد عقب األمراض اففة : والثاين . 

  

أمـا الشـعر   . فالشيب ال جيوز نتفه ـ كما بينا ـ ملا فيه من التدليس وتغيري اخللقـة    
د حدث بسبب مرض ، فتجوز معاجلته بإجراء عملية إذا األبيض  يف الطفل أو الشاب فق

  . ال تدليس فيه ، وال تغيري للخلقة األصلية 
  
  : إجراء عملية إلزالة الكثيف الذي يغطي الوجه عند األطفال  – ٣

من الظواهر اليت شهدها العامل وشغلت بال األطباء أطفال يف سـن الطفولـة تغطـي    
سـم ،   ١٠سـم إىل   ٢عر كثيف يبلغ طوله من أجسامهم ـ مبا يف ذلك الوجه ـ بش  

ويكون وجه ذلك الطفل شبيها بوجه الذئب ـ كما هو مبني يف  الصورة ـ فهل جيوز   
  معاجلة الشعر الكثيف الذي يغطي الوجه عند ذلك الطفل ؟ 

  



إن وجود ذلك الشعر يف مجيع جسم اإلنسان غري طبيعي ، وهو حيصل بسبب اضطراب 
  . و الشعر وترتيب مراحله اهلرمونات اخلاصة بنم

  

أعتقد أن سبب هذه الظاهرة الناشئة عن النمو : " يقول الدكتور يوسف حممد البلبيسي 
الغزير غري الطبيعي للشعر إمنا يرجع إىل نقص اهلرمونات املتعلقة مبراحل وكيفية وطبيعـة  

  " . منو الشعر 
  

مبكر عنـد األطفـال    خروج الشعر وظهوره بشكل: " ويقول الدكتور أمني اجلوهري 
الذكور واإلناث يرجع إىل اضطراب اهلرمونات اليت تفرزها الغدة ما فوق الكلية وتسبب 
ظهور الشعر عند الرجال وتغيريات الصوت عنـد األوالد ، وتعمـل علـى التعجيـل     

  ". بظهـور أعراض الذكورة عند األطفال ، وأوهلا بروز الشعر بشكل كثيف 
  

إن العقـاقري  : " مجي ـ أخصائي أمراض جلدية وتناسـلية   ويقول الدكتور علي التك
الذي يؤدي " الكورتيزون " تؤدي إىل مثل هذه التشوهات يف األجنة ، يضاف إىل ذلك 

  " . إىل ظهور الشعر بكثافة مع مضاعفات أخرى 
  

" وعملية التجميل يف هذه احلالة تكون بانتزاع الشعر من جذوره بواسطة الكهربـاء أو  
كما يقول الدكتور هاتشنجز ـ أخصائي جراحة التجميل ـ إن عالج   " يسيز األلكرول

وننصح بـاللجوء إىل  . الظاهرة غري ممكن يف الوقت احلايل إال عن طريق وسائل التجميل 
وألن إزالة البشرة مـع  " األلكتروليسيز " انتزاع الشعر من جذوره بواسطة الكهرباء أو 

ة زرع بشرة جديدة من باقي اجلسم حمـال ، ألن  الشعر مستحيل حاليا ، كما أن إعاد
  . كل بشرة اجلسم مغطاة بنفس الشعر الكثيف 

  

بناء على ما سبق فإن احلكم الشرعي هلذه العملية اجلواز ما مل تؤد إىل ضرر أكرب بالطفل 
  . ، ألا إعادة إىل اخللقة األصلية 

  



  : معاجلة شعر اللحية والشارب يف وجه املرأة  – ٤
راء عملية جراحية إلزالة شعر اللحية والشارب يف وجه املرأة جائز ما مل يترتـب  إن إج

  . عليه ضرر أكرب إذ ال تدليس فيه ، وال تغيري للخلقة األصلية 
  
  : معاجلة شعر اللحية والشارب يف وجه الرجل  – ٥

ال  إن إجراء عملية جراحية إلزالة شعر اللحية والشارب يف وجه الرجل ليتشبه بالنسـاء 
  . جيوز ؛ ملا فيه من تغيري اخللقة األصلية والتشبه بالنساء 



  املبحث الثاين
  جتميل اجلسم باأللوان والعالمات الباقية

  
منها ما هو : تستعمل يف جتميل اجلسم باأللوان والعالمات الباقية عدة عمليات جراحية 

ام الـيت تتعلـق   ويف هذا املبحث سوف أتكلم عن األحك. قدمي ، ومنها ما هو حديث 
  . بتلك العمليات 

  

  املطلب األول
  العمليات اجلراحية القدمية

  
  . الوشم والوسم والقشر: يف هذا املطلب سوف أتكلم عن ثالث عمليات قدمية وهي 

  
  : الوشم : أوال 

  . من وشم بيدها ويشم ووشوم مبعىن العالقات : الوشم يف اللغة 
بإبرة حىت يسيل الدم ، مث حيشي موضع الغـرز  أن يغرز العضو : والوشم يف االصطالح 

  . بالكحل أو النورة أو املداد فيخضر أو يزرق 
  

كأسـد  : ويتفنن الناس يف استعماهلم للوشم ، فبعضهم ينقش على جسمه صورة حيوان 
أو عصفور ، ويعضهم ينقش على يده قلبا أو اسم احملبوب ، وبعـض النسـاء تصـبغن    

ومل يقف األمر عند هذا احلد ، بل تعـدى ذلـك إىل أن   . الشفاه صبغا دائما باخلضرة 
أصبح الوشم يف هذا العصر وسيلة التزيني مجيع اجلسد ـ كما هو مبني يف صورة الرجل  
الذي غطى جسده كله بالوشم ـ وحتمل يف سبيل ذلك العذاب الشديد ، حيث بقـي   

  . يتعرض للوخز باإلبر ملدة ست ساعات على مدة أربع سنوات 
  



أوروبا تقوم بعض الفتيات بعمل صور من الوشم على أماكن خمتفية من اجلسـم مث  ويف 
ترفع هذه اللوحة اجللدية وتدبغ وتباع بأسعار خيالية إذ أا من جسم اإلنسان وحيـتفظ  

  . ا كلوحات فنية نادرة 
  

ذا ال ول. وقد أمجع العلماء على حترمي الوشم على الفاعلة واملفعول ا باختيارها ورضاها 
تأمث البنت الصغرية إذا فعل ا الوشم لعدم التكليف ، وكذا ال يأمث  من حصل فيه الوشم 

كاحتكاك جسم اإلنسان باألسفلت ، فدخل السـواد حتـت اجللـد ،    : نتيجة حادث 
وكذا إذا حدث الوشم عـن  . أونتيجة انفجار قنبلة فدخل الدخان والبارود حتت اجللد 

واملستومشة من غري داء : " هذا االستثناء ما روي عن ابن عباس طريق العالج ، ومما يؤيد
يستفاد منه أن من صنعت الوشـم عـن غري قصد لـه ، بـل   : " قال ابن حجر " . 

  ". تداوت مثال فنشأ عنه الوشم أن ال تدخل يف الزجر 
  

  : وقد استدل العلماء على حترمي الوشم باألحاديث التالية 
لعـن اهللا  : " أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال : " حديث ابن عمر السابق  – ١

  " . الواصلة واملستوصلة ، والوامشة واملستومشة 
  

  " . أن رسول اهللا لعن الواصلة واملستوصلة ،والوامشة واملستومشة : " ويف لفظ مسلم 
  
ة واملستوصلة ، والوامشـة  لعن اهللا الواصل: " حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  – ٢

  " . واملستومشة 
  

: أيت عمر بامرأة تشم ، فقـام فقـال   : ويف لفظ آخر للبخاري عن أيب هريرة أيضا قال 
فقمت : أنشدكم باهللا من مسع من النيب صلى اهللا عليه وسلم يف الوشم ، فقال أبو هريرة 

  . ستومشن ال تشمن وال ت: مسعت النيب صلى اهللا عليه وسلم يقول : فقلت 
  



لعنت الواصلة واملستوصلة ، والنامصة واملتنمصـة ،  : " حديث ابن عباس السابق  – ٣
اليت جتعل اخليالن : وتفسري الوامشة : " قال أبو داود " . والوامشة واملستومشة من غري داء 

  " .يف وجهها بكحل أو مداد ، واملستومشة املعمول ا
  
لعن اهللا الوامشات واملستومشات ، والنامصـات  "  :حديث ابن مسعود السابق قال  – ٤

  " . واملتنمصات ، واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهللا 
  

  " . الوامشات واملتومشات : " ويف لفظ البخاري 
  . فاعلة الوشم ،واملستومشة اليت تطلب فعل الوشم : الوامشة يف األحاديث 

  

 حمرم ، فدلت األحاديث على أن الوشم ووجه االستدالل أن اللعن ال يكون على أمر غري
  . حرام ، كما يدل اللعن على أنه من الكبائر 

  
. واستدلوا باملعقول على حترمي الوشم ، وهو إيالم للحي بال حاجة وال ضـرورة   – ٥

  " . ال حيل ألنه أذى ال فائدة فيه : " قال ابن اجلوزي 
  

  : املعىن الذي ألجله حرم الوشم 
  :  املعىن الذي ألجله حرم الوشم اختلف العلماء يف

لعـن اهللا  : " أنه التدليس حلديث ابن مسعود السـابق  : فنقل القرطيب عن بعض العلماء 
  " . واملتفلجات للحسن .. الوامشات واملستومشات 

  

وذهب مجهور الفقهاء إىل أنه التغيري خللق اهللا تعاىل بإضافة ما هو باق يف اجلسـم عـن   
واستدلوا لـذلك  . ، والتعذيب جلسم اإلنسان بال حاجة وال ضرورة طريق الوخز باإلبر 

  : مبا يأيت 
  



وألضلنهم وألمنينهم وآلمرم فليبتكن آذان األنعام وآلمرم فليغرين : ( قوله تعاىل  – ١
  ) .خلق اهللا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون اهللا فقد خسر خسرانا مبينا 

  

الواشم كما قاله ابن مسعود واحلسن البصـري  ) ن خلق اهللا فليغري: ( فاملراد بقوله تعاىل 
  . ، فيكون املعىن الذي ألجله حرم الوشم هو تغيري خلق اهللا 

  
واملتفلجـات  .. لعن اهللا الوامشات واملسـتومشات  : " حديث ابن مسعود السابق  – ٢

  " . للحسن املغريات خلق اهللا 
  

عت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يلعـن  مس: " ويف رواية اإلمام أمحد عن ابن مسعود 
  " .املتنمصات ،واملتفلجات ، واملستومشات املغريات خلق اهللا 

  

والراجح ما ذهـب إليـه مجهـور    . فقد أشار احلديث إىل علة النهي عن تلك األشياء 
  . الفقهاء لنص احلديث على العلة 

  

لق اهللا مبا هو باق فال يدخل يف وبناء على أن املعىن الذي ألجله حرم الوشم هو التغيري خل
كتجميل العينني باإلمثـد ، وخضـاب   : النهي عن الوشم تغيري اخللقة مبا ال يكون باقيا 

اليدين والقدمني باحلناء والكتم ، وحتمري الوجنتني ،وتطريف األصابع والنقش والتكتيب 
، أما ما ال يكون باقيا إمنا النهي  يف التغيري الذي يكون باقيا : " باألصباغ قال الشوكاين 

  " . كالكحل وحنوه من اخلضابات فقد أجازه مالك وغريه من العلماء : 
  

  : إزالة الوشم : ثانيا 
إن املوضع املوشوم يصري جنسا باحنباس الدم فيـه ، فتجـب إزالتـه ألن    : قال الشافعية 

اختياره ورضاه ويلزم املوشوم بإزالته إن كان فعله ب. الصالة ال تصح من حامل النجاسة 



كاملكره والصـيب  : أما إذا فعل به بغري رضاه . أي بعد بلوغه ولو كان كافرا مث أسلم : 
  . مل تلزمه إزالته ، وحيث عذر يف إزالة الوشم ال يضر يف صحة صالته 

  

إن أمكن إزالته بالعالج وجبت : وقد أشاروا إىل طريقة إزالته وما يترتب عليها ، فقالوا 
فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو : مل ميكن إال باجلرح  إزالته ، وإن

حدوث شيء فاحش يف عضو ظاهر مل جتب إزالته ، وتكفي التوبة يف هذه احلالـة ، وإن  
  . مل خيف شيئا من ذلك وحنوه لزمه إزالته ويعصي بتأخريه 

  

  . وسواء يف هذا كله الرجل واملرأة 
جناسة املوضع املوشوم ، فقد بوب اهليثمي بابا يف طهـارة  وقد خالف بعض الفقهاء يف 

دخلنا على أيب " الوشم وأنه ال جتب إزالته واستدل مبا روي عن قيس بن أيب حازم قال 
بكر رضي اهللا عنه يف مرضه فرأيت عنده امرأة بيضاء موشومة اليدين تذب عنه ، وهـي  

  . أمساء بنت عميس 
  

  : ثالثا وسم الوجه 
فـالن  : فيقـال  . ومسة يسمه ومسا ومسة يف العالمة : أثر الكية ، يقال : للغة الوسم يف ا

  . أي عالمته ، وتومست فيه كذا أي رأيت فيه عالمته  : موسوم باخلري وعليه مسة اخلري 
  

فيسـتعمله  . ال خيرج عن املعىن اللغوي ، وهو الكي للعالمـة  : والوسم يف االصطالح 
وتستعمله القبائل ، فتسم كـل قبيلـة   . انام عن غريها أصحاب احليوانات لتمييز حيو
  . أفرادها بسمة معينة يف الوجه 

  

فقد أجاز اإلسالم وسم احليوان يف مجيع األعضاء غري الوجه ملا روي اإلمام مسلم عـن  
ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الضرب يف الوجه وعن الوسم يف : " جابر قال 

  " . الوجه 
  



سم اآلدمي فقد اتفق الفقهاء على حترميه لكرامة اإلنسان ، وألنه ال حاجة إليـه ،  وأما و
  . وال جيوز تعذيبه بال حاجة وال ضرورة 

  

وال يدخل يف النهي عن الوسم الكي للعالج عند مجهور الفقهاء فهو جائز ، ألنه داخل 
إن كان يف شـيء  : " لقوله صلى اهللا عليه وسلم . يف مجلة العالج والتداوي املأذون فيه 

من أدويتكم خري ففي شرطة حمجم أو شربة عسل أو لذعة بنار توافق الداء ، وما أحب 
  " . أن أكتوي 

  

وأما ما ورد عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من النهي عن الكي كما يف حديث عمـران  
فلحنـا  ى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم عن الكي ، فاكتوينا فما أ: "بن حصني قال 

  : فيحمل على عدة وجوه " وال أجنحنا 
  

آخر الـدواء الكـي ،   : أن يكون من أجل أم كانوا يعظمون أمره ،ويقولون : األول 
ويرون أنه حيسم الداء ويربئه ، وإذا مل يفعل ذلك عطب صاحبه وهلك ، فنهاهم عـن  

ى اهللا سبحانه ، ذلك إذا كان على هذا الوجه ، وأباح هلم استعماله على معىن التوكل عل
وطلب الشفاء والترجي للربء مبا حيدث اهللا من صنعه فيه ، وجيلبه من الشفاء على أثره ، 

  . فيكون الكي والدواء سببا ال علة 
  

وهذا أمر قد تكثر فيه شكوك الناس وختطيء فيه ظنوم وأوهامهم ، فمـا أكثـر مـا    
شرب الدواء مل يسقم ، وحنـو   لو أقام فالن يف بلده مل يهلك ، ولو: تسمعهم يقولون 

ذلك من جتريد إضافة األمور إىل األسباب ، وتعليق احلوادث ا دون تسـليط القضـاء   
  . عليها وتغليب املقادير فيها ، فتكون األسباب أمارات لتلك الكوائن ال موجبات هلا 

  



الضرورة أن حيمل النهي على الكي للصحيح احترازا عن الداء قبل وقوع : والوجه الثاين 
ونزول البلية وذلك مكروه ، وإمنا أبيح العالج والتداوي عند وقـوع احلاجـة ودعـاء    

  . الضرورة إليه 
  

أن حيمل النهي يف احلديث على علة خاصة لعلمه أن الكي ال يشفيها ، : والوجه الثالث 
فقد استعمل عمران الكـي يف  " فال أفلجنا وال أجنحنا : " ولذلك قال عمران بن حصن 

الذي جيـوز  : وكذلك إذا كان الكي للتداوي . لناسور وليس من أدويته وال ذلك حمله ا
  . أن ينجح وجيوز أن ال ينجح ، ففي هذه احلالة يكون مكروها

  
وخالصة القول أن الكي إلحداث عالمة يف جسم اإلنسان ال جيوز ، وأمـا للتـداوي   

  . يل التجربة فيجوز إذا تعني الشفاء به ، وال جيوز استعماله على سب
  

  : قشر الوجه : رابعا 
  . دواء يقشر به الوجه : والقشور . سحق الشيء عن أصله : القشر يف اللغة 

  
أن تعاجل املرأة وجهها بالغمرة ، حىت ينسحق أعلى اجللد ، : وقشر الوجه يف االصطالح 

  . ويصفوا اللون 
  

لنساء وجوههن حىت سنسحق أعلى نراه أراد هذه الغمرة اليت يعاجل ا ا: قال أبو عبيدة 
  . اجللد ويبدوا ما حتته من البشرة وهو شبيه مبا جاء يف النامصة 

  

وقد حرم العلماء قشر الوجه ملا فيه من تغيري خلق اهللا تعاىل ، وملا يترتب عليه من أضرار 
  : واستدلوا لذلك مبا يلي . يتأذى ا اجللد فيما بعد 

  



كان رسول اهللا صلى : " ائشة رضي اهللا عنها أا قالت ما روي اإلمام أمحد عن ع – ١
  " . اهللا عليه وسلم يلعن القاشرة واملقشورة ،والوامشة واملستومشة ، والواصلة واملتصلة 

  
مسعت عائشة رضي اهللا عنها : وروى اإلمام أمحد أيضا عن كرمية بنت مهام قالت  – ٢

ال بأس : فقالت . سألتها عن اخلضاب يا معشر النساء إياكن وقشر الوجه ، ف: " تقول 
  " . باخلضاب ، ولكين أكرهه ألن حبييب صلى اهللا عليه وسلم كان يكره رحيه 

  
فاملعىن الذي ألجله ى عن القشر هو التغيري للخلقة والتعذيب واإليالم بقشر الوجـه ،  

حتسني الوجه وال يدخل يف هذا النهي ما تستعمله املرأة من أدوية ومراهم إلزالة الكلف و
.  



  املطلب الثاين
  العمليات اجلراحية املستجدة
  اخلاصة بتغيري لون اجلسم

  
حرم اإلسالم الوشم والوسم والقشر ملا فيها من تغيري اخللقة األصلية مبـا هـو بـاق ،    

: وأجاز استعمال ما ال يكـون باقيـا مـن األصـباغ     . وتعذيب اإلنسان بال ضرورة 
  .مرة وغري ذلك كالكحل واحلناء والكتم واحل

  

  . كما أجاز العالج والتداوي باملراهم والكي حبيث ال يترتب عليها ضرر أكرب 
  

وجتـوز  . أو قشره للتحسني والتجمل " صنفرة الوجه " وبناء على ذلك فال جتوز عملية 
كالوشـم ودوايل السـاقني ، واألوردة   : معاجلة ما حيدث يف اجلسم حدوثا غري طبيعي 

هر يف الوجه ، والتشوهات اليت حتدث نتيجة احلروق أو احلوادث أو غـري  اجللدية اليت تظ
  . ذلك ما مل يترتب عليها ضرر أكرب ، وهذه كلها داخلة يف التداوي املأذون فيه 

  

  : أو قشره " صنفرة الوجه " 
" عمليـة  : تستعمل إلزالة النمش والبقع اجللدية يف الوجه عدة عمليات جراحية منـها  

فيجف اجللد بالصنفرة ويوضع عليه شاش بنسلني بعد ختدير اجلزؤ املراد " :  ديرما بريزر
  . عالجه ، مث يترك حوايل أسبوع حىت يكتسي الوجه بقشرة جديدة 

  

طالء الوجه مبحلول كربييت يودي ملدة مخسة أيام ، يف كل يوم أربع مرات حىت : ومنها 
  . تسقط القشرة ويكتسي الوجه بقشرة جديدة 

  

منا أن هذه العمليات ال تقضي على النمش ائيا ، بل يعود بعد فترة كما يقـول  إذا عل
ورغم تعدد الوصفات وثبوت فائدا يف إزالة النمش إال أنـه  : " الدكتور صربي القباين 



من الثابت أا ال تفيد يف القضاء عليه ائيا ما دمت متلكني بشرة حساسـة وأخالطـا   
  " . املولدة للصيغ كلما صافحتها أشعة الشمس  جتول يف دمك فتثري حجرياتك

  
فإذا ثبت عدم جدوى هذه الطريقة يف إزالة النمش والبقع اجللدية ورمبا أدت إىل ضرر يف 

  . اجللد ، فال جتوز كما بينا يف قشر الوجه ، واهللا أعلم 



  املبحث الثالث
  جتميل قوام األعضاء باجلراحة

  
ياة اإلنسان يف الدنيا على مراحل تبدأ بـالتكوين يف  اقتضت حكمة اهللا تعاىل أن تكون ح

ولكل مرحلـة منـها   . وهي مراحل طبيعية مير ا كل إنسان . الرحم وتنتهي باملوت 
فينفصل اجلنني عن أمه بعد اكتمال منوه ليدخل مرحلة الطفولة ، . عالماا وخصائصها 

داد فتظهـر األسـنان ،   وفيها يكون اإلنسان ضعيفا وتتدرج أعضاؤه يف النمو واالشـت 
  . وتكون حمددة فلجاء 

  
ويف  مرحلة البلوغ تظهر عالمات القوة والشباب ، فينبت الشعر اخلشن يف حلية الـذكر  

ويف مرحلة الشيخوخة يدب الضعف يف جسمه ، فيشـيب الشـعر ،   . ويغلظ الصوت 
  . ويتجعد الوجه وينحين الظهر 

  
ويف . لى املرحلة اليت  يكون فيها اإلنسـان  من هنا كانت هيئة األعضاء األصلية دالة ع

هذا املبحث سوف أتكلم عن األحكام اليت تتعلق بتغيري هيئة األعضـاء سـواء كانـت    
  . منصوصا عليها أو مستجدة 

  



  املطلب األول
  األحكام الفقهية املتعلقة بتعديل قوام األعضاء

  
  : باملسائل التالية  يتعلق بتعديل قوام األعضاء بعض األحكام الفقهية اليت ختتص

  . جتميل األسنان بالتفليج  – ١
  . جتميل األعضاء بتغيري هيئتها  – ٢
  . جتميل األعضاء املبتورة بالتركيب والتثبيت والزرع  – ٣
  . جتميل األعضاء بقطع الزوائد  – ٤
  . جتميل األذن بثقبها وتعليق احللق فيها  – ٥
  

  :جتميل األسنان بالتفليج : أوال 
من فلج األسنان باعد بينها ، والفلج يف األسنان تباعد ما بـني الثنايـا   : ليج يف اللغة التف

  . فإن تكلف فهو التفليج . والرباعيات خلقة 
  

ويقـال لـه   . هو برد األسنان مبربد وحنوه لتحديدها وحتسينها : فالتفليج يف االصطالح 
حىت ترجع املصـمتة األسـنان    وهو يرد الثنايا والرباعيات إلحداث فرجة بينهم: الوشر 

  . خلقه فلجاء صنعة 
  

والتفليج تفعله العجوز ومن قارا يف السن إظهارا للصغر وحسن األسنان ، ألن هـذه  
فإذا عجزت املـرأة كـربت سـنها    . الفرجة اللطيفة بني السنان تكون للبنات الصغار 

  .كوا صغرية  والتصقت باألخرى ، فتربدها باملربد أو حنوه لتصري لطيفة وتوهم
  

وقد اتفق فقهاء احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة والظاهرية على حترمي التفليج بقصـد  
  : التحسن وإظهار صغر السن ، ال بقصد املعاجلة والتداوي واستدلوا لذلك مبا يلي 



لعن اهللا الوامشـات واملسـتومشات ، والنامصـات    : " حديث ابن مسعود السابق  – ١
  " . مصات ، واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهللا واملتن

  
مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليـه  : " وروى اإلمام أمحد عن ابن مسعود أيضا قال  – ٢

  " . وسلم ى عن النامصة ، والواشرة ، والواصلة ، والوامشة إال من داء 
  

  : املعىن الذي ألجله ي عن التفليج 
املتفلجات للحسن املغريات خلـق  : " سلم إىل ذلك يف قوله أشار النيب صلى اهللا عليه و

  . فهو التدليس وإظهار صغر السن بتغيري اخللقة األصلية تغيريا مبالغا فيه " اهللا 
  

  : جتميل األعضاء بتغيري هيئتها : ثانيا 
األصل يف ذلك عدم جواز تغيري هيئة األعضاء بالتصغري أو التكبري أو الزيادة أو النقصـان  

لعن اهللا : " ا كان العضو يف حدود اخللقة املعهودة ، حلديث اللعن على تغيري خلق اهللا إذ
  " . واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهللا .. الوامشات 

  
ال جيوز للمرأة تغيري شيء من خلقتها اليت خلقها اهللا عليهـا بزيـادة أو   : " قال الطربي 

  . " نقص التماسا للحسن ال للزوج وال لغريه 
  

إن اهللا سبحانه خلق الصور فأحسنها يف ترتيب اهليئة األصـلية ، مث  : " وقال ابن العريب 
فجعلها مراتب فمن أراد أن يغري خلق اهللا فيها ويبطل حكمته ، . فاوت يف اجلمال بينها 

  " . فهو ملعون ألنه أتى ممنوعا 
  
  



  : جتميل األعضاء املبتورة بالتركيب والتثبيت والزرع : ثالثا 
ملا روى عـن  . اتفق الفقهاء على جواز تركيب أعضاء معدنية بدال من األعضاء املبتورة 

عبد الرمحن بن طرفة أن جده عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكالب ، فاختذ أنفا مـن  
فأمره النيب أن يتخـذه  : " ويف رواية . ورق فأننت عليه فأمره النيب فاختذ أنفا من ذهب 

  " . من ذهب 
  

أما يف حالة وجود مادة أخـرى  . أجاز النيب صلى اهللا عليه وسلم الذهب للحاجة فقد 
  . كالبالستيك تقوم مبا يقوم به الذهب فال جيوز استعمال الذهب 

  

: ويف حالة حترك السن أجاز الفقهاء شدها بالفضة ، واختلفوا يف جواز شدها بالـذهب  
ابلة وحممد بن احلسـن الشـيباين وأيب   فذهب مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلن

يوسف يف رواية إىل جواز شد السن املتحركة بالذهب إذا خشـي عليهـا أن تسـقط    
  . حلديث عرفجة السابق 

  

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف يف رواية إىل عدم جواز شد السن املتحرك بالذهب ألنـه  
  . فال حاجة للذهب  حمرم وال يباح إال للضرورة ، وقد اندفعت يف السن بالفضة ،

  

والراجح ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من جواز ربط السن املتحرك بالـذهب يف حالـة   
  . عدم وجود معدن آخر يقوم مقامه 

  

وقد أجاز مجهور الفقهاء وصل عظام اإلنسان بعظم احليوان الطاهر وخياطـة اجلـرح   
  .بعصب احليوان الطاهر 

  

وال جيـوز  : بغي أن جيربه بعظم طاهر قال أصحابنا إذا انكسر عظمه فين: " قال النووي 
  " . ان جيربه بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه 

  

  " . يأخذ سن شاة ذكية ويشدها مكاا : " وقال أبو حنيفة فيمن سقطت سنه 
  



وال بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعـري  : " وقال حممد بن احلسن 
ه من الدواب إال عظم اخلرتير واآلدمي فإنه ال ميكن التداوي مـا ، وال  أو فرس أو غري

  " . فرق بني أن يكون ذكيا أو ميتا أو رطبا أو يابسا 
  

هذه النصوص تدل على جواز وصل األعضاء بأجزاء الطاهر وال جيوز الوصـل بـأجزاء   
  . احليوان النجس إال للضرورة 

  
  : د جتميل األعضاء بقطع الزوائ: رابعا 

  .الزوائد إما يولد ا اإلنسان ، وإما أن تكون حادثة فتوجد نتيجة مرض 
  

  : الزوائد اليت يولد ا اإلنسان  – ١
  إذا خلق اهللا لإلنسان أصبعا زائدة أو سنا زائدة ، فهل جيوز قطعها أم ال ؟ 

 ويرجع سبب االختالف إىل أن هذه الزوائد هل هي جزء من. اختلف الفقهاء يف ذلك 
  اخللقة األصلية اليت ال جيوز تغيريها ، أم أا نقص وعيب يف احللقة املعهودة ؟

  

فنص اإلمام أمحد على عدم جواز قطع هذه الزوائد وذهب الطربي إىل أنه ال جيوز للمرأة 
تغيري شيء من خلقتها اليت خلقها اهللا عليها بزيادة أو نقص التماسا للحسن ، ال للـزوج  

كون هلا سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها ، وكل ذلك داخـل  كمن ت: وال لغريه 
  . يف النهي ، وهي من تغيري خلق اهللا تعاىل 

  

كمن يكون هلا سـن زائـدة أو   : واستثىن الطربي من ذلك ما حيصل به الشرر واألذية 
والرجل يف هـذا األخـري   . طويلة تعيبها يف األكل ، أو أصبع زائدة تؤذيها فيجوز ذلك 

  . املرأة ك
  

وذهب كثري من فقهاء احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة إىل أن هذه الزوائـد عيـب   
  . وقطعها يزيل ذلك النقص والشني ، ويزيد اجلمال . ونقص يف اخللقة املعهودة 



  

ويف األصبع الزائدة حكومة عدل تشريفا لآلدمي ، ألا جـزء  : " جاء يف اجلوهرة النرية 
  " . كن ال منفعة فيها وال زينة ، وكذا السن الزائدة من يده ، ل

  

الجتهاد فيه " يف السن الزائدة : " وقال الشيخ عليش يف تعقيبه على عبارة الشيخ خليل 
نظر ألن أرش احلكومة واالجتهاد إمنا يتصور يف النقص ، ورمبا كان قطع الزائد ال يوجبه 

كخصاء العبد يزيد يف قيمته ، وقـد  ـ أي ال يوجب النقص ـ أو يوجب زيادة فيكون  
  . جيري على األصبع الزائدة ومجيع ما يف الفم من األسنان 

  

ألن هذه الزوائد ال مجال فيها ، إمنا هي شني يف اخللقة ، وعيب يرد : " وقال ابن قادمة 
  " . به املبيع وتنقص به القيمة ، فكيف يصح قياسه على ما حيصل به اجلمال ؟ 

  
صوص السابقة أن االعتداء على الزوائد ال يوجب دية على املعتدي ، ألنه يالحظ من الن

مل يذهب منفعة وال مجاال ، وإمنا وجبت عليه احلكومة لقطعها من دون إذن صـاحبها ،  
  . ولو قطعها بإذنه أو إذن وليه ال شيء عليه 

  
شيئا آخر قال  ويف الفتاوى إذا أراد أن يقطع أصبعا زائدة أو: " جاء يف فتاوي قاضيخان 

إن كان الغالب على من قطع مثل ذلك اهلالك فإنه ال يفعل ، ألنه : أبو النصر رمحه اهللا 
رجـل أو  . وإن كان الغالب هو النجاة ، فهو يف سعة من ذلك . تعريض النفس للهالك 

ال يضمن، ألنه معاجلة وهلما واليـة  : قال بعضهم . امرأة قطع األصبع الزائدة من ولده 
: وقال بعضهم . جلة ،ولو فعل ذلك غري األب واألم فهلك كان ضامنا لعدم الوالية املعا

واملختـار هـو   . ليس لألب واألم أن يقطع وإن قطع وأوجب وهنا يف يده كان ضامنا 
  " . إال أن خياف التعدي أو وهنا يف اليد : األول 

  



قص يف اخللقة املعهودة وخالصة القول يف ذلك أن الزوائد اليت يولد ا اإلنسان عيب ون
  : وجيوز قطعها بشروط وهي 

  .أن تكون زائدة على اخللقة املعهودة كوجود إصبع سادس يف اليد أو الرجل  –أ 
  . أن تؤدي إىل ضرر مادي أو نفسي لصاحبها  –ب 
  . أن يأذن صاحبها أو وليه يف القطع  –ج 
   .أن ال يترتب على قطعها ضرر أكرب كتلف عضو أو ضعفه  –د 

  

  : الزوائد احلادثة  – ٢
أباح الفقهاءقطع السلعة والتالول واخلراج ، ألا مل تكن موجودة يف أصل اخللقة ، وإمنا 

ويشترط لـذلك عـدم   . فيدخل قطعها يف التداوي املأذون به  . حدثت نتيجة مرض 
  . اخلوف من السراية 

  
  : جتميل األذن بثقبها وتعليق احللق فيها : خامسا 
لعلماء يف ثقب أذن البنت لتعليق احللق فيها فذهب احلنفية واحلنابلة إىل جـواز  اختلف ا

  : واستدلوا مبا يلي .ذلك 
سئل ابن عباس أشهدت العيد مـع  : روى البخاري عن عبد الرمحن بن عابس قال  – ١

نعم ولوال مرتليت منه ما شهدته من الصغر، فأتى العلم : النيب صلى اهللا عليه وسلم ؟ قال 
لذي عند دار كثري بن الصلت ، فصلى مث خطب ، ومل يذكر أذانا وال إقامة ، مث أمـر  ا

بالصدقة ، فجعل النساء يشرن إىل آذان وحلوقهن ، فأمر بالال فأتاهن ، مث رجـع إىل  
  . النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  

بالصدقة أمرهن النيب صلى اهللا عليه وسلم : " ويف لفظ للبخاري عن ابن عباس أيضا قال 
  " . فرأيتهن يهوين إىل آذان وحلوقهن 

  

  " . فجعلت املرأة تلقي خرصها وسخاا : " ويف لفظ للبخاري أيضا 



  

  .هو احللق املوضوعة يف األذن : فاخلرص 
أن الناس كانوا يفعلون ثقب األذن ، فلو كان مما ينهى عنه لنهي عنه : ووجه االستدالل 

وظاهره أن املراد . عليه وسلم ، فعدم النهي يدل على اجلواز القرآن ، أو النيب صلى اهللا 
  . به األنثى ، فال حيل للذكور 

  

فمـا أبـو   . زوجي أبو زرع : ما روى الشيخان يف حديث أم زرع حيث قالت  – ٢
قـال يل  : قالت عائشـة  .. " . زرع ؟ أناس من حلي أذين ، ومأل من شحم عضدي 

  " . كنت لك كأيب زرع ألم زرع " : رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
  

أي مأل أذين مبا جرت به عادة النساء من التحلي بـه يف  " أناس من حلي أذين : " فقوهلا 
اآلذان من القرط أو احللق ، فعربت بأناس لتبني أن زوجها أثقل أذا بالقرط ، حىت تدىل 

ما أقر التحلي بـالقرط  وقد أقر النيب صلى اهللا عليه وسلم ما فعله أبو زرع ، ك. وحترك 
  . وهذا ال يكون إال بعد ثقبها . يف األذن 

  

ما روى الطرباين يف األوسط يف ترمجة أمحد بن القاسم من حديث  عطـاء عـن    – ٣
يسمى ، وخينت ، ومياط عنه األذى : سبعة من السنة يف الصيب يوم السابع : " عباس قال 

طخ بدم عقيقته ، ويتصدق بوزن شعره يف ، وتثقب أذنه ، ويعق عنه ، وحيلق رأسه ، ويل
  " . رأسه ذهبا أو فضة 

  

  . فقد نص احلديث على أن ثقب األذن سنة 
  

وألن املرأة حتتاج إليه يف التجميل والتزين ، ومها حاجة من حاجاـا األساسـية ،    – ٤
  . فيجوز هلا ثقب األذن للزينة 

  



ال أرى رخصة يف تثقيـب  : " زايل وذهب الشافعية إىل عدم جواز ثقب األذن ، فقال الغ
آذان الصبية ، ألجل تعليق حلق الذهب فيها ، فإن هذا جرح مـؤمل ومثلـه موجـب    
للقصاص ، فال جيوز إال حلاجة مهمة كالفصد واحلجامة واخلتان ، والتزين باحللق غـري  

منه مهم ، بل تعليقه على األذن تفريط ، ويف املخانق واإلسورة كفاية وهو حرام ،واملنع 
واألجرة املأخوذة عليه حرام إال أن يثبت مـن  . واالستئجار عليه غري صحيح . واجب 

  " . جهة النقل فيه رخصة ، ومل يبلغنا إىل اآلن فيه رخصة 
النهي عن الوشـم  : " وأيد هذا الرأي ابن اجلوزي احلنبلي ، وقاسه على الوشم ، فقال 

ستجزن هذا يف حق البنات ، ويعللن بأنه تنبيه على منع ثقب األذن ، وكثري من النساء ي
حيسنهن  ، وهذا ال يلتفت إليه ؛ ألنه تعجل أذى ال فائدة منه فليعلم فاعل هذا أنـه آمث  

  " . معاقب 
  

. ويفسق يف الذكر ويف النسـاء حيتمـل املنـع    : " وقال ابن عقيل احلنبلي يف الفصول 
مـرم فليبـتكن آذان النعـام    وألضلنهم وألمنينهم وآل: ( واستدل لذلك بقوله تعاىل 
أي يقطعوـا ، وهـذا   ) فليبتكن آذان األنعام : ( فقوله ) . وآلمرم فليغرين خلق اهللا 

يدل على أن قطع األذن وشقها وثقبها من أمر الشيطان ، فإن البتك هو القطع ، وثقب 
  . األذن قطع هلا ، فهذا ملحق بقطع آذان األنعام 

  
  : مناقشة واختيار 

  : مناقشة أدلة احلنفية واحلنابلة :  أوال
  . جياب عن حديث ابن عباس بأنه ال يدل على جواز نقب أذن األنثى من وجهني  – ١

ال يلزم من لبس احللق تعليقه يف ثقب األذن ، بل جيوز أن يشـبك يف الـرأس   : األول 
  .بسلسة لطيفة ، حىت حتاذي األذن وترتل عنها 



لى اهللا عليه وسلم على ثقب األذن ال يدل على اجلواز ، بل عدم إنكار النيب ص: والثاين 
  . حيتمل أن ثقنب آذان قبل الشرع ، فيغتفر يف الدوام ما ال يغتفر يف االبتداء 

  

  . وجياب عن األول بأن عادة النساء يف احللق تعليقه يف ثقب األذن ال شبكه يف سلسلة 
  

مة بني النساء يف القدمي واحلديث ، فلـو  وجياب عن الثاين بأن عادة ثقب األذن مستحك
  . كانت ممنوعة لنبه النيب صلى اهللا عليه وسلم على منعها ، أو نزل فيها قرآن 

  

  . وأجابوا عن حديث أم زرع مبثل ما أجابوا عن احلديث السابق  – ٢
  

فهو ضعيف ، ألن فيـه رواذ بـن   .. " سبعة من السنة : " وأما حديث ابن عباس  – ٣
  . وهو ضعيف اجلراح 

  

وأما القول بأن املرأة حتتاج إليه يف التزين فأجابوا عنه بأن ثقب األذن جرح مؤمل ال  – ٤
  . جيوز إال حلاجة مهمة كاخلتان 

  

  . فيجب عنه بأن ثقب أذن الصغرية  ال حيصل منه إال أمل خفيف وهو يباح حلاجة التزين 
  

  : مناقشة أدلة الشافعية ومن معهم : ثانيا 
فإن الذي أمرهم الشيطان به أم كانوا : القياس على بتك آذان األنعام قياس فاسد  – ١

إذا ولدت هلم الناقة مخسة أبطن فكان البطن السادس ذكرا شقوا أذن الناقـة وحرمـوا   
ركوا واالنتفاع ا ، ومل تطرد عن ماء وال عن مرعى وقالوا هذه حبرية فشـرع هلـم   

  . وهذا خيتلف عن ثقب أذن األنثى للحلية . ده الشيطان يف ذلك شريعة من عن
  

وأما القياس على الوشم فال يصح ، ألن الوشم تغيري خللق اهللا مبا هو ثابت ، وهـو   – ٢
وثقب األذن ليس فيه تغيري خللق اهللا تعاىل ، وقد أجيـز حلاجـة   .إيالم للحي بال فائدة 

  . التزين 
  



واحلنابلة من أن ثقـب أذن األنثـى جـائز ؛     ذا يتبني أن الراجح ما ذهب إليه احلنفية
وهي التـزين وألن األمل الـذي   : لسالمة أدلتهم ، وألن فيه سد حاجة فطرية عند املرأة 

  . حيصل نتيجة الثقب خفيف جدا 



  املطلب الثاين
  العمليات التجميلية املستجدة املتعلقة

  بتعديل قوام األعضاء
  

عمليات تعرض الفقهاء : و التجميل اليوم قسمان العمليات التجميلية اليت ميارسها جراح
وبناء األعضاء من املعادن " تباعد األسنان : " كالتفليج : هلا بالتكييف الشرعي واحلكم 

  . كبناء من ذهب أو فضة ، وإزالة الزوائد والتشوهات اخللقية ، وثقب األذن : 
  

ستجدة اليت مل يتعرض هلـا  هي العمليات اجلراحية امل: والقسم الثاين من هذه العمليات 
الفقهاء بأحكام تفصيلية ، وحتتاج هذه العمليات إىل حكم شـرعي ، ويكـون ذلـك    

  : ومن هذه العمليات . بالتخريج وتطبيق القواعد العامة 
  

  . تغيري هيئة األعضاء بالزيادة والنقصان  – ١
  . ملبتور بناء األعضاء حبيث يستقطع جزء من اآلدمي ويزرع يف حمل العضو ا – ٢
  .شد التجاعيد  – ٣
  . إزالة الشحوم بعملية جراحية  – ٤
  

  : تغيري هيئة األعضاء  بالزيادة والنقصان : أوال 
: تلجأ بعض النساء وخباصة القينات واملمثالت إىل تغيري أشـكال األعضـاء الظـاهرة    

ل ولفت كاألنف واألذن الفك والشفة والفك والذقن والثديني ؛ رغبة يف احلسن واجلما
  . نظر املشاهدين إليهن 

  



لقد أقدمت على عملية جتميل األنف بوصفي : وهي ممثلة إيطالية ) ياوال يندسكو( تقول 
كان اجلميـع قبـل   .. ممثلة ، وليس بوصفي امرأة ، وقد انقضى اآلن شهران على ذلك 

أن  إن عييب الوحيد هو ذلك التقوس البسيط الذي يظهر يف أنفي ، فمـا : ذلك يقولون 
الحت يل فرصة إجراء العملية حىت أقبلت عليا بنفس مطمئنة وخاصة أن الطبيب أكد يل 
أنه ليس هناك أي خطر منها على أن الشيء الذي أود أن أسر به إىل سائر النساء هو أنه 
لو مل تكن مهنيت هي التمثيل يف السينما ملا جرؤت على هذه العملية خاصـة أن فيهـا   

أين أمضيت أسبوعني أتنفس ليال وار مـن فمـي ، وال   : ذلك ومن .. بعض املتاعب 
  . أستطيع أن أنقلب على الوسادة عند النوم ميينا أو يسارا ، وإال ضاع أثر العملية 

  
كنت يف بداية العمل يف السينما ، وكان ذلـك حـوايل عـام    ) : شبيال جابل(وتقول 
لن مهـري يف  : " لعبارة التالية م ومل أكن امسع من املخرجني الذين قدموين إال ا ١٩٦٠

فإذا كان أنفي حيد من انطالقي ومينعين من الظهـور أمـام   " السينما ولك هذا األنف 
اجلمهور ،وفكرت طويال يف األمر ، مث عزمت على اإلطاحة ذا األنـف ، وأسـلمت   

  . نفسي جلراح مشهور وأجريت يل اجلراحة 
  

دخل العلم احلديث لتغيري هيئـة األعضـاء   وعن الدوافع اليت  حتمل النساء على طلب ت
: وهو متخصص يف جراحات التجميل ) البورفسور جان فرانكو كورجيا( الظاهرة يقول 

إا اساسا رغبة املرأة يف إشباع نزعة غرور تعتريها ، أو تطلعها إىل فترة ثانية من الشباب 
  . بعد تقدمها يف العمر 

  
كـاثي  (العمليات أذكر قصة الفتاة األمريكيـة  وقبل أن أبني حكم الشرع يف مثل هذه 

إن هذه الفتاة استبدلت بوجهها وجها آخر . اليت نشرا جريدة األخبار القاهرية ) ليوك
قـد  ( كـاثي (وكانت .. ياباين حىت تستطيع أن تتزوج من الشاب الياباين الذي أحبته 



ها يف رحلة عمـل  حيث كانت ترافق والد) يوكوهاما(تقابلت مع هذا الشاب يف مدينة 
وأحبته إىل حد العبادة إال أن أسرته كانت من األسر اليابانية احملافظة فرفضت أن تزوجه 

وحىت تستطيع أن تتزوجه ذهبـت إىل  : وإزاء ذلك .. إال من إحدى الفتيات اليابانيات 
أحد جراحي التجميل وطلبت منه أن يغري مالمح وجهها حىت تبدوا كاليابانيات ، فقـام  

يب بتعريض أنفها وتغيري شكل حاجبيها حىت تصبح عيوا ضيقة وبعد كـل هـذا   الطب
  . رفضت األسرة الزواج 

  
أما عن حبيبها فلم يعجبه وجهها اجلديد وتركها وتزوج من فتاة يابانية ، وهكذا تلقـت  
كاثي صفعة قوية يف حبها ، وجلأت مرة أخرى جلراحة التجميـل السـتعادة وجههـا    

  .األمريكي 
  

  : ظ مما سبق عرضه أن دوافع عمليات تغيري هيئة األعضاء هي يالح
  . إشباع نزعة غرور عند املرأة فتتطلع إىل حتسن مبالغ فيه بتغيري خلق اهللا تعاىل  – ١
  . التدليس بأن تتطلع الكبرية يف السن إىل فترة ثانية من الشباب  – ٢
  

لعملية ، ويكون الطبيب الـذي  فإذا كانت هذه هي دوافع التعديل فال جيوز إجراء تلك ا
أجراها واملرأة اليت فعل ا ذلك آمثني ، ألنه تغيري خللق اهللا تعاىل وتدليس كما يف تفلـيج  

  . واهللا أعلم . األسنان
  

  : بناء األعضاء حبيث يستقطع جزء من اآلدمي ويزرع يف حمل العضو املبتور : ثانيا 
  

مروري ، فهل جيوز بناؤه من جديـد ؟  إذا تعرض عضو من األعضاء لبتر نتيجة حادث 
ومن األمثلة على ذلـك  . حبيث يستقطع جزء من اآلدمي ويزرع يف مكان العضو املبتور 



بناء األنف حيث يستخدم يف بنائه شرائح جلدية تنقل إىل األنف إما من اجلبهة أو مـن  
  . جدار البطن ، مث تقوى بعظم يؤخذ إما من القفص الصدري أو احلوض 

  

عرض الفقهاء ملثل هذه العلميات وإمنا عرضوا حلكم بناء األعضـاء مـن املعـادن    مل يت
كالذهب والفضة ، كما تعرضوا حلكم استقطاع قطعة من الفخذ ليأكلـها املضـطر ،   

ولو أراد املضطر أن يقطع قطعة من فخذه أو غريها ليأكلها ، فإن : " حيث قال النووي 
و اشد حرم ، وإال جاز على األصح بشـرط  كان اخلوف منه كاخلوف يف ترك األكل أ

  " . أال جيد غريه ، فإن وجد حرم قطعا 
  

فإذا جاز أخذ القطعة من اجلسم لألكل ،وهو إتالف هلا بالكلية جاز أخذ اجللدة لزرعها 
يف موضع من جسمه إلزالة شني فاحش ، ال سيما وأن الشني الفاحش يف العضو الظاهر 

  . كشي كخوف طول املرض كما قال الزر
  

  : وينبغي أن يقيد جواز االستقطاع بقصد الزرع بالقيود التالية 
  

  . أن يتعني عليه استعمال ذلك اجلزء من اآلدمي ، حبيث ال يوجد غريه يقوم مقامه  – ١
أن يكون الضرر املترتب على عدم الزرع بقصد التجميل أعظم من الضرر املترتب  – ٢

  . على عدم مراعاة احملظور 
  . يغلب على ظنه جناح العملية اجلراحية  أن – ٣
  . أن ال يترتب على االستقطاع ضرر أكرب ككسر أية عضو أو تلفه  – ٤
  

  : شد التجاعيد : ثالثا 
التجاعيد تظهر يف اجلسم نتيجة فقدان مرونة  اجللد ، ووقف حيوية بعـض خاليـاه ،   

ت ، وتتعمق يف داخـل  فتبدوا ثنيات خفيقة على سطح البشرة ، مث تتضاعف هذه الثنيا
  . اجللد ، فتظهر التجاعيد 

  



فالتجاعيد يف الشيخوخة تكون طبيعية حيث نقل مرونة اجللد ، وتقف حيويـة بعـض   
اإلسراف يف تعاطي اخلمـور  : اخلاليا وتظهر يف الشباب نتيجة أسباب غري طبيعية منها 

يل وأعضائه املختلفـة ،  واملنبهات واألمراض الباطنية اليت تؤثر على اجلهاز اهلضمي والبو
واألمراض العصبية واألمراض النفسية الكثرية كاحلزن والكدر والتعـب ، واألمـراض   
اجللدية املختلفة مثل حب الشباب ، واألرق وعدم النوم الكايف للجسم ، ومواد الزينـة  

  . املصنوعة من املواد الكيماوية وغري ذلك 
  

رأي وخلف األذن ، ويسـتغرق إجـراء   وعملية شد جتاعيد الوجه جتري داخل شعر ال
ونتيجة هذه العلميـة  . يكون الوجه فيها متورما بعض الشيء . العملية حوايل سبعة أيام 

  . ليست ائية ، بل تعود التجاعيد بعد مخس سنوات 
  

  . واحلكم يف عملية شد التجاعيد خيتلف تبعا لسن املرأة اليت تفعل ا تلك العملية 
  

السن وحدثت فيها التجاعيد نتيجة الشيخوخة ، فال جيوز هلـا فعـل    فإ كانت كبرية يف
  . تلك العملية  ملا فيها من التدليس وإظهار صغر السن وتغيري خلق اهللا 

  

وإن كانت صغرية يف السن وحدثت فيها التجاعيد نتيجة أسباب مرضية فيجـوز هلـا   
أن ال تؤدي تلك العمليـة   بشرط. معاجلة املرض واآلثار املترتبة على املرض كالتجاعيد 

  . واهللا أعلم . إىل ضرر أكرب 
  

  : عملية سحب الدهون من اجلسم : رابعا 
من العمليات اجلراحية التجميلية عملية سحب الدهون املتراكمة نتيجة السمنة يف مناطق 
معينة يف اجلسم ، حيث يتم إدخال أنبوبة امتصاص حتت اجللـد ويسـحب بواسـطتها    

  . الدهن كميات كبرية من 
  



مل يتعرض الفقهاء ملثل هذه العملية  وإمنا ذكورا حكم األكل بقصد السمن ، والتـداوي  
  : بقصد السمن ، ومن هذه األحكام 

  

امرأة تأكل الفتيت وأشباه ذلك ألجل السمن قال أبو مطيع : " جاء يف فتاوى قاضيخان 
  " . ال باس به ما مل تأكل فوق الشبع : البلخي 

  

وجيوز احلقنة للتداوي للمرأة وغريها كـذا احلقنـة   : " اوي قاضيخان أيضا وجاء يف فت
  " . ألجل اهلزال ؛ ألن اهلزال إذا فحش يؤدي إىل السل 

  

سئل أبو مطيع عن امرأة تأكل القبقبة وأشباه ذلك تلـتمس  : "وجاء يف الفتاوى اهلندية 
  " . لشبع ال حيل هلا ال بأس ما مل تأكل فوق الشبع وإذا أكلت فوق ا: قال . السمن 

  

  "واملرأة إذا كانت تسمن نفسها لزوجها فال بأس به : " ويف الفتاوى اهلندية أيضا 
  

يالحظ من نصوص الفقهاء السابقة أن تعديل قوام اجلسم بتناول األطعمة أو باالمتنـاع  
  . عنها أو بالتداوي جائز ، ما مل يؤد إىل ضرر 

  

من اجلسم بقصد التداوي والعالج جائزة ما مل تؤد وبناء عليه فإن علمية سحب الدهون 
  . إىل ضرر أكرب 

  
  : أما سحب الدهون بقصد ختفيف الوزن وتعديل قوام اجلسم فيجوز بشرطني 

  . أن تتعني عملية سحب الدهون حبيث ال توجد وسيلة أخرى تقوم مقامها  – ١
  . أن ال يترتب عليها ضرر أكرب  – ٢



  اخلامتة
  

املتعلقة جبراحة التجميل حاولت جهدي يف استخراج مسائلها وحتريـر   هذه هي األحكام
  : وهذه القواعد هي . عللها واستخالص القواعد الكلية الضابطة هلا 

  

  . اجلراحة تعذيب وإيالم لإلنسان احلي ، فال جتوز إال حلاجة أو ضرورة  – ١
وجد وسيلة أخرى تقوم أن يتعني على اإلنسان إجراء العملية اجلراحية ، حبيث ال ت – ٢

  .مقام تلك العملية يف سد احلاجة أو دفع الضرورة 
أن يغلب على ظن الطبيب جناح تلك العملية ، فال جيوز له اختاذ جسم اإلنسـان   – ٣

  . حمال لتجاربه 
أن ال يكون فيها تغيري للخلقة األصلية املعهودة ، فال جيوز تغيري هيئة عضـو مـن    – ٤

  .التكبري إذا كان ذلك العضو يف حدود اخللقة املعهودة  األعضاء بالتصغري أو
  . أن ال يكون فيها مثلة وتشويه جلمال اخللقة األصلية املعهودة  – ٥
أن ال يكون فيها تدليس وغش وخداع ، فال جيوز للمرأة العجوز إجـراء عمليـة    – ٦

  . جراحية بقصد إظهار صغر السن 
  . ف عضو أن ال يترتب عليها ضرر أكرب كإتال – ٧
  . باآلخر ) الذكر واألنثى ( أن ال تكون بقصد تشبه أحد اجلنسني  – ٨

  . فال جيوز للرجال التشبه بالنساء يف الزينة اليت ختتص بالنساء وال العكس 
فال جيوز للمسلمني التشبه بالكافرين فيما خيـتص  . أن ال تكون التشبه بالكافرين  – ٩

  . م من أمور الزينة 
  . ال تكون بقصد التشبه بأهل الشر والفجور أن  – ١٠

  

ويف اخلتام أسأل اهللا أن جيرب ضعفي ، ويقيل عثريت ، وسبحانك اللهم وحبمدك ، أشـهد  
  .أن ال إله إال أنت ، أستغفرك وأتوب إليك 

 


