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 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده،                              وبعد؛ 

، عالجاً    اً العناية ابلبدن عقالً وروحاً وجوارح؛  اليت قررها اإلسالم  فإن من األحكام الشرعية  
، واملتأمل لكثري من النصوص  حفظ العقل والنفس والعرض  :  ، ومن ضرورات الدينووقاية  

الشرعية وأحكام الدين : الواجبة واملستحبة واحملرمة واملكروهة والعقوابت الشرعية من احلدود 
فتجدها كلها من مقاصدها العظمى العناية  ،  والتعازير سواء ما يتعلق ابلفرد أو اجملتمع أو البيئة  

ل واستنجاء وميتة وآنية ومنع البول  ، كأحكام الطهارة من وضوء واغتسا  حبفظ تلك الضرورات 
واجتناب ذوي األمراض املعدية    والبصاق يف الطرقات وسنن الفطرة وأحكام األكل والشرب 

 . وما يسمى ابحلجر الصحي وأحكام النكاح وحد اخلمر والزان وغريها 

ثري على ك    أحكام منثورة يف كتب الفقهاء رمحهم هللا ، وتشكل يف عدد من مسائلها  لتداويول 
عنها والسؤال  فيها  اجلهل  ويقع   ، الناس  ،   من  واملستجدات  ابلنوازل  يسمى  ما  وخاصة   ،

حاكمة على  صاحلة لكل زمان ومكان ،  ،  بيضاء نقية  والشريعة ما زالت وال تزال ولن تزال  
وفيها املنهج واملخرج والعالج والدواء ، خترج الناس من الضيق إىل  ،  أحوال الناس وحاجاهتم  

 .من احلرج إىل التيسري ومن العزمية إىل الرخصة  السعة و 

وقام أهل العلم على مر األزمان والعصور ابلتصدي لتلك النوازل وأنزلوها على قواعد الدين  
ألهنم املوقعون   دون حتريف وعبث وهدم للدين وثوابته ،    وأمانة،بكل مهنية وصدق  وأصوله  

، ويف هذا كله رد على الذين يتهمون الدين وعلماءه واألمناء على هذا الدين  عن رب العاملني  
 .  ابجلمود 

عدًدا من مسائلها وأحكامها، وذكرت بعض األدلة واألقوال   رسالةوقد مجعت يف هذا ال    
  وعددها:ة واالختصار، خمتصرة، لتسهل قراءهتا، وال ميّلها امللول يف زمن اخلالصة والسرع

( ، مذّكرًا هبا نفسي وإخواين، وهي امتداد لسلسلة اخلالصات الفقهية، وأصلها    مسألة  مثانون)  
 رسائل عرب برانمج التواصل )الواتس(. 
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ومن أراد االستزادة فيمكنه    وأحكامها مبثوثة يف كتب العلماء على خمتلف مذاهبهم الفقهية ،
 الرجوع إليها. 

والعلم حييا ابملذاكرة والفكرة والدرس واملناقشة ، والعيش مع العلم من أعظم العيش وألّذه وأمتعه 
 وأمساه وأسناه ملن حسنت نيته وصفت روحه ، ونسأل هللا ذلك . 

 صُلحْت ُدنياُه وآخرتُهْ     َمْن حاَز الِعلَم وذاكرُه 

 هْ ـرتُ ــَذاكــلم مُ ــحياة العِ ـف    رة  ـــذاك ـِعلم مُ ـــأِدْم للـف                       

 وما أهدى املرء ألخيه املسلم هدية أفضل من حكمة يزيده هللا هبا هدى أو يرده هبا عن ردى. 

 إذا اإلخواُن فاََتم التالقي          َفما صلٌة أبحسَن من كتابِ                

 وقد مسيته :   

 ( اإلكليل يف أحكام التداوي والتجميل  ) 

العباد والبالد، واحلاضر والباد، وجعله عمالً صاحلًا، دائًما،   به  تقبله هللا قبواًل حسًنا، ونفع 
صدقة لوالدّي وأهل بييت، ومشاخيي وطاليب ، وأن حييينا    واألزمان،مبارًكا على مر السنوات  

وأن ميّتعنا متاع الصاحلني، وأن ينصر عباده املؤمنني،  مجيًعا على العلم النافع والعمل الصاحل،  
 .  مبحثنيهو خري مسؤول وأكرم مأمول  ، وقد قسمته إىل 

ابلولوج يف وسائل النشر والتقنيات احلديثة    : ومن هنا أوصي إخواين طالب العلم والدعاة
  - بكل حكمة وهدوء وأانة دون تشغيب وهتويش وصراعات وحتزابت  -،اليت يعم نفعها العامل 

وال نيأس وال حنزن مما حيصل يف فال نتقاعس    وهي ال حيدها زمان وال مكان وال استئذان ،،  
الطمأنينة  إىل العلم والتوجيه وبث روح  واألمة حباجة شرقيها وغربيها ومشاهلا وجنوهبا  ،  العامل  

للناس  ابتغاء مرضاته  اخلري يف قلوب عباده    وغرسوالفأل  والسكينة   العلم  تبسيط  وربطه  مع 
وخاصة يف هذه  يف قلوب الناس  حىت ال يدخل الشك يف هذا الدين  والتعليل الصحيح  ابلدليل  

، وعلى أهل ، ويف ذلك قطع للطريق عليهم  األزمان اليت كثر العابثون ابلدين واملشككني فيه  
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  ال يرتددوا وال يطلبوا الكمال يف بذهلم وعطائهم ، فإن بذل العلم ونشره من أعظم القرابتأ   العلم
البحثية    تطلبات هللا عليه بعيداً عن املله  وهو سهل يف نيله وبذله ملن سهّ ،  واألثر بعد الوفاة  

 .واليت هلا موطنها  واألكادميية

 لباب  األ   ذي   بّ ه يف ل  أودعت    الذي  هللا ابألثر   عبد   شراك  ب  

 اب ـــاإلطن والً طّيب  ــيف هللا ق ا    ـــــتنحتنا ووعظ  عّلمتنا ونص                    

 ابلعناية أببداهنم عالجاً ووقاية ، فهي أمانة عندهم ، وال  :املسلمني  إخواينومن هنا أوصي  
الضرر  وخاصة  ،  يف األماانت  التفريط    ينبغي الواجبات يف ما يصل إىل حد  القعود عن  أو 

والفضائل والنفع املتعدي سواء من الواجبات أو املستحبات واملندوابت ، واإلنسان ال يعيش  
ومعادها   ومعاشها  ودنياها  دينها  أمر  يف  هلا  راحة  فيه  عليها  واحلفاظ  وعالجها   ، ،  لنفسه 

ل  )،فاحفظوا أنفسكم وأبدانكم  ن وا إ نَّ اَّللَّ  و ال  تـ ل ق وا أب  ي د يك م  إ ىل  التـَّه  س  ن ني  ك ة  و أ ح   (   حي  بُّ ال م ح س 

واحلذر من التساهل يف الوقاية والعالج ، اإلمهال يف الصحة والبدن جيعلك تدفع الثمن ابهظاً 
، تّلفت مينة ويسرة وارجع إىل الوراء قليالً أين الذين كانوا يتساهلون يف كثري من األمور وغالياً 

ولسان مقاهلم " املوت واحد ، واملوت قادم علينا مجيعاً " ، وأين  ،  بداهنم  يف صحتهم وعالج أ
تفريط   وال  إفراط  دون  طعامهم  وحسن  أبداهنم  على  حيافظون  السبعني ؟.!من  بلغوا  وقد   ،

 ونتاجهم وعطائهم. والثمانني وهم أصحاء يف عقوهلم وأبداهنم مل يتوقفوا عن أعماهلم ومشاريعهم  

 إن العناية بذلك أو اإلمهال مؤثران يف العمر اإلنتاجي لإلنسان يف أمر دينه ودنياه وأخراه . 

خذ ابألسباب أمر مهم ،  ولكن األ  واجب،التوكل على هللا مطلب والرضا بقضاء هللا وقدره  
) الدواء من القدر ( رواه الطرباين ، والتداوي ال ينايف  :  ، ويف احلديث  والوقاية خري من العالج  

ينافيه ملا حث عليه الشارع ، ويكون اعتماد القلب على هللا وحده فهو   التوكل ، ولو كان 
 مصرف األسباب واملسببات كيف يشاء . 

وأمراض  وسائر بدنه  ملباالة يف الوقاية والعالج يف مسعه وبصره  كم من إنسان فّرط يف عدم ا  
 . وأصبحت أمراضاً مزمنة عن كثري من األمر حىت أقعدته وعظمت يسرية فتفاقمت 
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أبن يعلقوا قلوهبم ابهلل أوالً وآخراً ، إمياانً ابهلل ورضاً ابهلل وعن   وأوصي إخواين املرضى :    
  البن عباس   ملسو هيلع هللا ىلصهللا ، وأال يتسخطوا ويضجروا وييأسوا من روح هللا ، ويف وصية رسول هللا  

واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء مل ينفعوك إال بشيء  )    رضي هللا عنهما :
اجتمعوا على أن يضروك بشيء مل يضروك إال بشيء قد كتبه هللا عليك،  قد كتبه هللا لك، ولو  

قلت: اي رسول ( رواه الرتمذي ، ويف رواية قال ابن عباس : )    ت الصحفرفعت األقالم وجفّ 
هللا، كيف يل مبثل هذا من اليقني، حىت أخرج من الدنيا؟ قال: "تعلم أّن ما أصابك مل يكن  

، واعلم أّن ويف رواية )  ،    لفراييب يف القدرأخرجه ا(    صيبك ليخطئك، وما أخطأك مل يكن لي
، واعلم أن القلم قد جرى النصر مع الصرب، واعلم أّن الفرج مع الكرب، وأّن مع العسر يسراً 

 ( رواه الطرباين .  مبا هو كائن

عاىل،  إن اإلنسان مطالب ببذل األسباب والتسليم هلل والنتائج يف قدر هللا وأبمره سبحانه وت    
 .وهبذا تطمئن النفس وتصفو ، وال يؤنبها الضمري ، ألن الضمري أييت حني التقصري واإلمهال

 ترزق التسليم ألمر هللا والرضا عن هللا . توفق و وإن من أعظم التوفيق واهلداية والرزق أن     

 ه وقضائه . ونسأل هللا أن يرزقنا وإايكم صحة اإلميان واألبدان والرضا عن هللا والتسليم ألمر 

بتقوى هللا وأداء التطبيب والتعامل مع املرضى بكل أمانة وصدق    :األطباء  إخواين  وأوصي      
وإخالص ونصح ورمحة ورأفة وحكمة ومهنية وأخالقيات الطبيب الشرعية واملهنية ، وأال يفّرط 

، فإن من الناس من ال جيد قيمة  ، وحيتسب األجر ويستحضره يف عمله  يف مهنيته  الطبيب  
جور اخلري العظيم ، إغاثة هلفان وتنفيس كرب وقضاء  ، فإن يف ذلك من األالتطبب والعالج  

حاجة وإدخال سرور وتفريج هم ، والكلمة الطيبة صدقة ، وهللا يف عون العبد ما كان العبد  
تبلغ عنان السماء وتفتح هلا  منكسر مقبل على هللا  ، ورب دعوة من مريض  يف عون أخيه  

 .فتسعد سعادة ال تشقى بعدها أبداً األبواب 

وأال    وإليكم اآلن الشروع يف املسائل العلمية ، ونسأل هللا التوفيق والسداد واهلدى والرشاد   
 . ، إنه جواد كرمي يكلنا إىل أنفسنا وأعمالنا  
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 املبحث األول : أحكام التداوي

: التداوي ابلـمباح مشروع ابإلمجاع لكن اختلف العلماء يف األفضل: حكم    املسألة األوىل 

 مذهب احلنفية واملالكية.  وأنه مباح وفعله وتركه سواء يف األفضلية، وه األول:القول 

ألنه أقرب إىل   ، أنه مباح وتركه أفضل، وهو املشهور عند احلنابلة واختاره النووي القول الثاين: 
التوكل وهو فعل بعض الصحابة كابن مسعود وأيب ُّ ويدلُّ عليه حديث املرأة السوداء اليت قالت 

ن عباس: أال أريك  ب، ملا ورد عن عطاء بن أيب رابح قال: قال يل ا   صلى هللا عليه وسلمللنيب
النيب صلى هللا عليه وسلم  امرأة من أهل اجلنة؟ قلت: بلى. قال: هذه املرأة السوداء، أتت 
فقالت: إين أصرع، وإين أتكشف، فادع هللا يل. قال: " إن شئت صربت ولك اجلنة، وإن  
  شئت دعوت هللا أن يعافيك ". قالت: أصرب. فقالت: فإين أتكشف، فادع هللا أال أتكشف. 

 .( رواه مسلم  فدعا هلا

،  أنه م باح وفعله أفضل، وهو اختيار مجع من احلنابلة كابن اجلوزي وابن القيم   القول الثالث: 
: ) تداووا عباد هللا، فإن هللا عز وجل مل ينزل داء، إال أنزل معه شفاء، إال املوت،  حلديث  

 واهلرم( أبوداود . 

 شافعية.ال هو مذهبأنه م ستحب، و  الرابع:القول 

افعية وبعضهم حكى اإلمجاع  ش أنَّه واجب، وبه قال بعض احلنابلة وبعض ال  اخلامس: القول  
 على عدم الوجوب.

رَّم ومنه ما    السادس:القول   التَّفصيل، فمنه ما هو م باح ومنه ما هو م ستحب ومنه ما هو ُم 
 هو واجب، وهذا اختيار جممع الفقه اإلسالمي. 

األخري، إذا كان عدم العالج يؤدي إىل اهلالك وجب عليه إنقاذ نفسه وإنقاذ    اجح: ر القول ال
وأما إذا كان ال يؤدي إىل اهلالك فيدخل يف ابب املــفاضلة كما يف حديث املرأة  ،  نفس واجبال
 .تقدم ذكره امل
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 وغريهم: أحوال ترك التداوي الواردة عن السلف من الصحابة والتابعني  :  ثانيةاملسألة ال 

مرض املوت حبيث علم بقرائن األحوال وقول أصحاب اخلربة أبن مرضه مرض املوت ، وأن  -1
 الدواء ال ينفعه . 

قال  أن تكون العلة مزمنة والدواء املوصوف موهوم النفع ويغلب على الظن عدم نفعه ،  -2
 . " وأكثر من ترك التداوي من العّباد والزهاد هذا مستندهم الغزايل : "

 يرتك التداوي لكي ينال ثواب الصرب على البالء وهو يطيقه .  أن-3

 تكفري لتلك الذنوب فيصرب. أن يكون العبد أسرف على نفسه يف الذنوب فريى أن املرض  -4

 أال يكون املرض يعيقه عن واجبات أو فضائل ولو مستقبالً . -5

،  ملسو هيلع هللا ىلصفقد فعله ، انً يف ذاته  قال الغزايل : ) وهؤالء الذين تركوا التداوي ال يرون التداوي نقصا
 ولكنه أليق حباهلم ، وهم أعرف أبنفسهم ( . 

التداوي أفضل لكن يف حاالت  وهو كالم دقيق ونفيس حيث أوضح يف كتابه اإلحياء أن 
 خاصة وألفراد معدودين فقط ال لغريهم يكون عدم التداوي هو األليق حباهلم . 

حكم إظهار املرض :  :  ثالثةاملسألة ال 

ء من كنوز الرب وهو  اعلم أن كتمان املرض وإخفاء الفقر وأنواع البال يقول الغزايل رمحه هللا : ) و 
بينه وبني هللا عز وجل   بالئه معاملة  والصرب على  الرضا حبكم هللا  املقامات: ألن  أعلى  من 

ومع هذا فاإلظهار ال أبس به إذا صحت فيه النية واملقصد ومقاصد   فكتمانه أسلم عن اآلفات 
 اإلظهار ثالثة:  

أن يكون غرضه التداوي فيحتاج إىل ذكره للطبيب فيذكره ال يف معرض الشكاية بل    األول:
فقد كان بشر يصف لعبد الرمحن املطبب   ،ملا ظهر عليه من قدرة هللا تعاىل،  يف معرض احلكاية  

 ." إمنا أصف قدرة هللا تعاىل يفّ " أمحد بن حنبل خيرب أبمراض جيدها ويقول: وكان ، أوجاعه 
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فأراد من ذكره أن   ،يف املعرفة  أن يصف لغري الطبيب وكان ممن يقتدى به وكان مكيناً   الثاين:
يتعلم منه حسن الصرب يف املرض بل حسن الشكر أبن يظهر أنه يرى أن املرض نعمة فيشكر  

به كما فيتحدث  ابلنعم    عليها  البصري:،  يتحدث  احلسن  تعاىل    "قال  هللا  املريض  محد  إذا 
 . " وشكره مث ذكر أوجاعه مل يكن ذلك شكوى

وذلك حيسن ممن تليق به القوة والشجاعة   ،أن يظهر بذلك عجزه وافتقاره إىل هللا تعاىل  الثالث:
بشر    )ويستبعد منه العجز كما روي أنه قيل لعلي يف مرضه رضي هللا عنه كيف أنت قال:

فأحب    (  وظنوا أنه شكاية فقال: أجتلد على هللا،  فنظر بعضهم إىل بعض كأهنم كرهوا ذلك  ،
 . أن يظهر عجزه وافتقاره مع ما علم به من القوة والضراوة 

نوعان حكم التداوي ابحملرم  :رابعةال سألةامل  : 

 : له أقسامالتداوي ابخلمر  األول :النوع  ��

 . ، ملا سيأيت  اتفاقاً ، التداوي ابخلمر بال ضرورة ُمرم  القسم األول :

 : ُمل خالف بني العلماء رمحهم هللا ضرورة  خالصاً  أكالً وشرابً  التداوي ابخلمر    القسم الثاين :

سئل  النيب عن اخلمر، فنهاه  حيرم ، وهو مذهب األئمة األربعة ، ومن أدلتهم :    األول :القول  
أن يصنعها، فقال: إمنا أصنعها للدواء، فقال: »إنه ليس بدواء، ولكنه داء« رواه    - أو كره    -

: ) إن هللا مل جيعل شفاءكم فيما حرم عليكم ( رواه  رضي هللا عنهمسلم ، وورد عن ابن مسعود  
 . ومتكلم فيه والضعف فيه يسري رواه أمحد  ملسو هيلع هللا ىلصوورد مرفوعاً عنه ، خاري الب

 .وابن حزمجيوز ، وهو وجه عند احلنفية ووجه عند الشافعية  القول الثاين : 

: تبيح احملظورات   ودليلهم  الضرورات  وللقاعدة  الضرورة  حال  امليتة  جواز أكل  القياس على 
وقواعد دفع أعظم املفسدتني وحتصيل أعلى املصلحتني وحتمل أحاديث املنع على غري حال  

 الضرورة . 
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 وشروط اجمليزين كالتايل : 

 العلم حبصول الشفاء هبا . -1

 عدم وجود دواء غريه .-2

  يسكر . أن يكون قليالً ال-3

 أن خيربه بذلك الطبيب املسلم العدل . -4

أن مسألة احملرم الصرف حتتمله األدلة واملناقشات اليت عليها فمن أخذ ابلرخصة فال    الراجح : 
 حرج إبذن هللا ومن أخذ ابلعزمية فال حرج ابلشروط السابقة . 

ضرورة ُمل خالف بني العلماء  التداوي ابخلمر أكالً وشرابً املخلوط بغريه    القسم الثالث : 
 رمحهم هللا : 

  فهذا جيوز  اوتغريت أوصافهوأصبحت اخلمر والكحول مستهلكة إن استحال  القول األول :
 ، وهو مذهب احلنفية وقول عند املالكية ومذهب الشافعية واحلنابلة . 

 حيرم ، وهو مذهب املالكية .  القول الثاين : 

، ولنعلم األول ، ألن احلكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً ، وألن اليسري معفو عنه الراجح :  
 .، واختاره اجملمع الفقهي  أن املخلوط واملتغري أخف من الصرف ، فإذا استحالت فإهنا تطهر

على الصحيح من   إن كان على اجللد وال يدخل اجلوف فهذا جائز ويغسل  :  رابعالقسم ال  
واختاره اجملمع الفقهي، قياساً  ورجحه ابن تيمية    قويل العلماء ، وهو قول عند املالكية واحلنابلة

 .على لبس احلرير للتداوي ومباشرة الرجل بيده اليمىن إلزالة النجاسة عند احلاجة 

: النوع  �� اخلمر ك  الثاين  غري  من  ابحملرم  والكلب  أجزاء  التداوي  ُمل  اخلنزير  وهو  وغريها 
 خالف بني العلماء رمحهم هللا : 
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، ملا تقدم من حيرم ، وهو قول عند احلنفية والشافعية ومذهب املالكية واحلنابلة    القول األول :
 . األدلة يف املسألة السابقة 

ومن أدلتهم رخص رسول هللا لبعض  ،  والشافعية  جيوز ، وهو مذهب احلنفية    القول الثاين : 
ورخص لعرفجة أبن يتخذ أنفاً من ذهب رواه بس احلرير حلكة هبم رواه البخاري الصحابة يف ل

   .أبوداود 

 .  ابلشروط السابقة  كاملسألة يف حكم التداوي ابخلمر   والراجح : 

  له حاالت : العورةحكم كشف  :امسةاخلاملسألة 

 خالف .   كاالغتسال والتبول جيوز بال؛كشف العورة يف اخللوة للحاجة   األوىل : ��

 . بال خالف  ، للحاجة كشف العورة حلاجة املريض ذاته جيوز   الثانية :��

 ُمل  خالف بني العلماء رمحهم هللا :   كشف عورة اإلنسان لنفسه لغري حاجة  الثالثة :��

 واختاره ابن تيمية.   وقول عند املالكية  جيب السرت ، وهو مذهب مجهور الفقهاء  القول األول :

 ، وهو مذهب املالكية.  يكره   القول الثاين : 

 مباح ، وهو قول عند الشافعية .  القول الثالث : 

قال فاهلل أحق أن    نيب هللا إذا كان أحدان خالياً   األول ، حلديث : ) قال قلت اي  الراجح : 
       عن ابن عمر مرفوًعا: وورد  ،  ابجلزم    يستحي منه من الناس ( رواه الرتمذي والبخاري معلقاً 

أهله )   إىل  الرجل  يفضي  وحني  الغائط  عند  إال  يفارقكم  ال  من  معكم  فإن  والتعري  إايكم 
 رواه الرتمذي وقال حسن غريب وحسنه الدارقطين واملناوي وغريهم . ( فاستحيوهم وأكرموهم

ألن احلرج    العلم ،، وهو مذهب مجهور أهل  للحاجة  جاز  للتداوي  كشف العورة    الرابعة :��
وما حرم لغريه    -كاخلمر    -حرم لذاته يباح للضرورة    أن ما)  أن  والقاعدة    مرفوع يف الشريعة ، 
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ولذلك شروط   ،  ( ألن التحرمي حترمي وسائل    -ككشف العورة عند احلاجة  -يباح للحاجة  
   من أمهها :

 أال يوجد طبيب لعالج الرجل وطبيبة لعالج املرأة . -أ

    لكن أحدمها أجود من اآلخر فينظر إذا    من األطباء   إن وجد االثنان   :   سادسةالاملسألة
 كان األمر حيتاج األجود جاز وإال فال جيوز . 

  املرأة مل جتد د إال امرأة أو العكس  جيومل إذا ذهب الرجل إىل املستشفى  : بعةالسااملسألة
وسيأيت الطبيب يف وقت الحق هل تكشف أو أتيت يف وقت الحق أم تذهب ملكان  إال الرجل  

 آخر ؟  

 اجلواب له حالتان : 

  رضي هللا عنهما   وورد عن ابن عباس  ،إن كان األمر ال حيتمل التأخري أو االنتقال فجائز  -1
النساء-  هبن  -ملسو هيلع هللا ىلصأي رسول هللا  -زو  وقد كان يغ: )  يف كتابه إىل جندة   ، فيداوين   -أي 

كنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم  )  عن الربيع بنت معوذ، قالت:  و ( رواه مسلم ،    اجلرحى
وقد ورد عن هشام بن عروة ة ( رواه البخاري ،  نسقي ونداوي اجلرحى، ونرد القتلى إىل املدين
قرحة فدعا هلا عروة الطبيب ، وقيل لإلمام أمحد أن أختاً لعروة اشتكت من عنقها جراحاً أو  

 : ) املرأة يكون هبا الكسر فيضع اجملرب يده عليها قال : هذا ضرورة ومل ير به أبساً (  . 

 .   ألن احلاجة تقدر بقدرها جيوز ،  فالالتأخري  حيتملاألمر كان ن  إ-2

 أن يكون مسلما والكافر عند احلاجة إذا لزم األمر . -ب

 .؟إذا وجد مريض ووجد طبيبة مسلمة وطبيب كافر فأيهما يقدم  : ثامنةال املسألة• 

 للمرأة  املريضة : طبيبة مسلمة مث طبيبة كافرة مث طبيب مسلم مث طبيب كافر . 

 والرجل املريض كاملرأة يف ما سبق . 
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    يف    :تاسعةالاملسألة والنظر  عورته  مس  ومريضة  مريض  خدمة  يلي  ملن  استنجاء  وجيوز 
 ووضوء وغريها كطبيب وحنوه وكذا حالق ملن ال حيسن حلق عانته نص عليه احلنابلة. 

  ويكون النظر واللمس يف ما تقدم على قدر احلاجة ، ألن احلاجة تقدر    :   عاشرةالاملسألة
املمارس    املريض و  بقدرها ، وجيب غض البصر عن احملرمات إال من حاجة ، وعدم التساهل من

 . ، وأن يكون ذلك اللمس حبائل ختفيفاً عن املباشرة ، وأن يكون بدون شهوة يف ذلك  الطيب

  له حالتان :  هل يعاجل الكافر املسلم مع وجود املسلم ؟ :ادية عشرة احلاملسألة 

بالخالف  -1 فيجوز  للضرورة  إليه    كال ؛  إن كان  حيتاج  الكافر  أو  الكافر  إال  خلربته  يوجد 
 مع وجود املسلم .ومهارته 

 : رمحهم هللا ُمل خالف بني العلماء إن كان لغري ضرورة -2

 . ، وهو مذهب الشافعية واحلنابلةلغري ضرورة    أن يستطب ذمياً للمسلم    يكره     القول األول :  

 . واختاره ابن احلاج املالكيال جيوز ، وهو وجه عند احلنابلة  القول الثاين : 

ابن تيمية وابن  هو قول  و وهو مذهب احلنفية واملالكية وبعض الشافعية  ،    وزجي  :  لثالقول الثا
 .القيم 

يعودىن   ملسو هيلع هللا ىلصورد عن جماهد عن سعد قال مرضت مرضاً أاتين رسول هللا  ملا  اجلواز ،    واألقرب :
فقال : )  إنك رجل مفئود ائت احلارث   فؤاديحىت وجدت بردها على    ثدييفوضع يده بني  

بن كلدة أخا ثقيف فإنه رجل يتطبب فليأخذ سبع مترات من عجوة املدينة فليجأهن بنواهن 
 أي يشكو فؤاده . مث ليلدك هبن ( رواه أبوداود ، مفئود : 

يف الزهد ظننا أنه    -يعين الثوري    –أول ما بدأ سفيان  )  ورد عن ابن املبارك بن سعيد قال :  
مريض ، فأخذان بوله يف قارورة ، وذهبنا إىل طبيب نصراين ، فقال : ما صاحبكم مبريض ، 

 .  (وما به إال اخلوف ، وما هو إال بول راهب
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    كالم الفقهاء يف مسألة التداوي من قبل الكافر ومنع الفقهاء إال    :   عشرة  ثانيةالاملسألة
   ؛ بشروط ، ما حتقيق املناط فيها ؟ هل هو عدم الثقة يف الكافر أم حىت ال يتوىل املسلم كافراً 

قال القرطيب يف تفسري قول ،  (   ) ولن جيعل هللا للكافرين على املؤمنني سبيالً   :كما قال تعاىل
 (.  أييها الذين آمنوا ال تتخذوا بطانة من دونكم ال أيلونكم خباالً : ) هللا تعاىل: 

 األول ، ونص عليه احلنابلة .  :  األقرب 

  الشرتاط على الطبيب أبخذ األجرة عند الربء ُمل خالف  حكم ا  عشرة :   ثالثةاملسألة ال
   بني العلماء :

، ألن املسلمني أن مشارطة الطبيب على الربء جائزة ، وهو قول عند املالكية    القول األول :
 .على شروطهم 

 .  ، ألن الربء بيد هللا ال جيوز ، وهو قول عند املالكية ومذهب الظاهرية القول الثاين : 

 . ال يصح ، ألن املشارطة على أمر فيه جهالة وغرر ، ومها منهي عنها يف التعامل راجح : ال

                                          ***** 
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 املبحث الثاني : أحكام التجميل

اجلمال : تناسب اخللقة واعتداهلا واستواؤها ورب صورة متناسبة اخللقة وليست يف احلسن هناك 
  وقد قيل احلسن يف الوجه واملالحة يف العينني وقيل احلسن أمر مركب من أشياء وضاءة وصباحة 

وحسن تشكيل وختطيط ودموية يف البشرة وقيل احلسن معىن ال تناله العبارة وال حييط به الوصف  
 . وإمنا للناس منه أوصاف أمكن التعبري عنها

 ما استنطق أفواه الناظرين ابلتسبيح والتهليل كما قيل: وقيل احلسن 

 ومعاطف جلت ميني الغارس      ذي طلعة سبحان فالق صبحه          

أحسن خلق هللا خلقا وخلقا وأمجلهم صورة ومعىن ، وكان مع هذا احلسن قد ألقيت   ملسو هيلع هللا ىلص   كان   
  عليه احملبة واملهابة فمن وقعت عليه عيناه أحبه وهابه وكمل هللا سبحانه له مراتب اجلمال ظاهراً 

 اً . وابطن

 أنواع اجلمال :                                      

وهو مجال العلم والعقل واجلود والعفة والشجاعة ،  هو احملبوب لذاته  :  مجال الباطن    األول : ��
 :   وهذا اجلمال الباطن هو ُمل نظر هللا من عبده وموضع ُمبته كما يف احلديث الصحيح ، 

وهذا اجلمال ( ،    إن هللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم)  
واملهابة   اجلمال  من  صاحبها  فتكسوا  مجال  ذات  تكن  مل  وإن  الظاهرة  الصورة  يزين  الباطن 

فإن املؤمن يعطى مهابة وحالوة حبسب ،  واحلالوة حبسب ما اكتست روحه من تلك الصفات  
فإنك ترى الرجل الصاحل ،  وهذا أمر مشهود ابلعيان  ،  فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه  ،  إميانه  

وال سيما إذا    ، احملسن ذا األخالق اجلميلة من أحلى الناس صورة وإن كان أسود أو غري مجيل
 من صالة الليل فإهنا تنور الوجه وحتسنه.  رزق حظاً 
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وهي من زايدة اخللق ،  فزينة خص هللا هبا بعض الصور عن بعض  :  مجال الظاهر    الثاين : ��
  ، والصورة احلسنة،  هو الصوت احلسن  :  ل ق  م ا ي ش اء { قالوا  اليت قال هللا تعاىل فيها }ي ز يد  يف  اخل   

   والقلوب كاملطبوعة على ُمبته كما هي مفطورة على استحسانه .

على عبده   واعلم أن مجال الباطن من نعم هللا تعاىل على عبده فاجلمال الظاهر نعمة منه أيضاً 
ازداد  ،    يوجب شكراً  بتقواه وصيانته  مجاله    مجاالً فإن شكره  مجاله يف  ،  على  استعمل  وإن 

 فتعود تلك احملاسن وحشة وقبحاً ،  يف الدنيا قبل اآلخرة    ظاهراً   معاصيه سبحانه قلبه له شيئاً 
  وشيناً   فكل من مل يتق هللا عز وجل يف حسنه ومجاله انقلب قبحاً ،  وينفر عنه من رآه     ،  وشيناً 

ويسرته وقبح الباطن يعلو مجال الظاهر ، الظاهر يشينه به بني الناس فحسن الباطن يعلو قبح 
 .  ويسرته

) إن هللا مجيل حيب    :   ملسو هيلع هللا ىلص  فقال،  وحث الشارع على التجمل ووسط دون إفراط وال تفريط  
إنكم قادمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم، وأصلحوا : )    ملسو هيلع هللا ىلصوقال  رواه مسلم ،  اجلمال ( 

 أبوداود .لباسكم، حىت تكونوا كأنكم شامة يف الناس( 

ومنه ماال يتعلق  ،  ومنه ما يذم  ،  منه ما حيمد  :  ة ثالثة أنواع  يئاجلمال يف الصورة واللباس واهل
ما كان هلل وأعان على طاعة هللا وتنفيذ أوامره واالستجابة له  :  فاحملمود منه  ،  به مدح وال ذم  

اس احلرير يف احلرب وهو نظري لباس آلة احلرب للقتال ولب، يتجمل للوفود   ملسو هيلع هللا ىلص كما كان النيب
واملذموم ،  فإن ذلك ُممود إذا تضمن إعالء كلمة هللا ونصر دينه وغيظ عدوه  ،  واخليالء فيه  

ما كان للدنيا والرايسة والفخر واخليالء والتوسل إىل الشهوات وأن يكون هو غاية العبد  : منه 
  : ماال حيمد وال يذم  وأما،  من النفوس ليس هلا مهة يف سوى ذلك    فإن كثرياً ،  وأقصى مطلبه  

 .1هو ما خال عن هذين القصدين وجترد عن الوصفني 

 

 

 
 مدارج السالكين .  1
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 أحكام التجميل

 . ، وهو ضد القبح والشني  التجميل : هو التحسني والتزيني

    ع  رابعةالاملسألة: التجميل    حكمشرة  حكم  يتفاوت   : وله  التجميل  أحكامه  وتتنوع 
 :حاالت 

العورة وما يتضمنه من حجاب املرأة وما تلبسه لتغطي فقد يكون واجباً كما يف سرت  -أ    
 مفاتنها. 

وقد يكون مستحباً، كما يف التزين للصالة والعيدين والتنظف العام واملناسبات  والزوجني -ب  
 لآلخر. 

 وقد يكون مكروهاً؛ كنتف الشيب. -ج  

والوشر والنمص ابحلرير  وقد يكون ُمرماً كما يف القزع والتجمل بوصل الشعر والوشم    - د  
والذهب وحلق اللحية، وحنو ذلك مما يشتمل على مناط التحرمي؛ كالتشبه ابلكفار والفساق،  
أو تشبه الرجال ابلنساء أو العكس، أو الكرب واخليالء، أو اإلسراف والتبذير، أو تغيري خلق 

 هللا تعاىل، أو الوقوع يف الفتنة. 

      لعمليات التجميل : والدوافع األسباب  عشرة : امسةاخلاملسألة 

 ختتلف الدوافع واألسباب اليت حتمل الناس على القيام بعمليات التجميل وهي على قسمني:

عالجية ومنها : عالج التشوهات اخللقية كاألعضاء الزائدة أو الناقصة    األول : القسم  ��
يف    أو وامليالن  واالحنراف  واألنف  احلوادث  األخرام كاألذن  وإصاابت  وحنوها  االسنان 

 كاحلروق  واألمراض كالدوايل.

حتسينية ومنها : زراعة شعر الرأس وإزالة الشعور األخرى عند الرجال    الثاين : القسم  ��
والتشبه    ،وعالج السمنةوالنساء ، وتصغري الثدي أو تكبريه ، وشد الوجه وسحب الدهون  

يري الفطرة اإلنسانية اليت فطره هللا عليها كاملثليني ابلرجال أو النساء بل وصل بعضهم إىل تغ
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والرغبة يف تقليد بعض املمثلني واملذيعني   وما يف حكمهم والعياذ ابهلل من انتكاس الفطر ،  
( األسبوع    عطلة)عمليات تغيري الوجه خالل  :، وهناك عمليات تسمىواملشاهري والرايضني  

   .اخلوف من املظهر غري املقبول اجتماعياً  ؛ ومن أكرب الدوافع هنا يف التغيري 

من   يواجهون  ما  أكثر  أن  التجميل  عمليات  يف  املتخصصني  الدكاترة  أحد  يل  وذكر 
وشكوى املرضى من حالة الوسواس والشعور ابلنقص ، ولذا يقوم ،  املشكالت هذا النوع  

إجراء   بعد  االنتحار  إىل  هبم  البعض  وصل  بل   ، النفسانيني  املرضى  عيادة  إىل  إبحالتهم 
 لعدم الرضا النفسي .  ، العملية 

 ضوابط يف التجميل

  ضوابط يف التجميل احملرم :  عشرة : سادسةالاملسألة 

م ر هنَّ م  فـ ل يـ غ ريّ  نَّ خ ل ق  اَّللَّ  ..( وقيل يف معىن    الضابط األول :�� تغيري خلق هللا قال تعاىل ) و آل 
واخلصاء  : كالوشم  احلسي  والتغيري   ، هللا  وأمر  والفطرة  الدين  : كتغيري  املعنوي  التغيري  اآلية 

ال:  وما ورد عن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه ، ق،  والنمص وخضاب الشيب ابلسواد  
، للحسن املغريات خلق هللا« فبلغ   ومشات، واملتنمصات واملتفلجات ست»لعن هللا الوامشات وامل

ذلك امرأة من بين أسد يقال هلا أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغين عنك أنك لعنت كيت 
 البخاري ومسلم . رواه  ألعن من لعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم(  ال  وكيت، فقال: وما يل  

 التغيري احملرم : إحداث تغيري دائم يف خلقة معهودة .  يف حاول بعضهم فجعل ضابطاً و    

وغري الدائم كأايم وحنوها وخلقة معهودة يف الناس ليست  واملراد ابلدائم الذي يطول وقته  
 . على غري املعتاد يف الناس 

الضابط    هذا  و ولكن  ينضبط  ، ال  أتمل  مزيد  الوسائل    حيتاج  مع  احلاضر  وقتنا  يف  ألنه 
 .احلديثة واملستقبلية ميكن أن ترتكب بعض احملرمات كالوشم وحنوه يف أايم ويزال
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ال�� الزواج    اوهذ،  الغش والتدليس    :  ثاين الضابط  النساء عند  وحيصل ،  حيصل كثرياً يف 
الزواج   بعد أشهر من  السمنة والتجاعيد ولون  ،  اخلالف  الطبيعية من  الزوجة حلالتها  فرتجع 

  : ) من غشنا فليس منا ( مسلم .ملسو هيلع هللا ىلصوهذا ُمرم وال جيوز لقوله ، الشعر وصفته وحنوها 

وضابطه : هو ُماكاهتم يف شيء من عقائدهم أو ،  التشبه ابلكفار    :  ثالثالضابط ال��
أمناط سلوكهم اليت تكون من خصائصهم، واليت عباداهتم أو عاداهتم املختصة، أو غري ذلك من  

 .  يتفردون هبا دون غريهم، واليت عرفوا هبا وصارت شعاراً عليهم

 هل يشرتط يف التشبه النية ؟  فرع :

فمن فعل شيئاً مما تقدم يف الضابط من غري قصد التشبه هبم فال  ،  التشبه  النية يف  شرتط  تال  
أمحد ، وألن القصد من التشبه متييز املسلم رواه  هم (  ) من تشبه بقوم فهو من  :جيوز ، للحديث

فالتشبه  ،  عن غريه واالعتزاز إبسالمه ، وألن التشبه هبم يؤدي إىل تبعية وخضوع املسلمني هلم  
ابلغري دليل على الضعف النفسي واهلزمية النفسية  ، وألن املشاهبة يف األمور الظاهرة توجب 

وقد يصل األمر إىل أن يعتقد  ،  ه املسارقة والتدريج اخلفي  مشاهبة يف األمور الباطنة على وج
ارتباط وثيق ، ويؤثر   الظاهر والباطن  ، فبني  ، أو يرى تصحيح مذاهبهم وآرائهم  اعتقادهم 
أحدمها على اآلخر ، وألن التشبه هبم يورث املودة واحملبة هلم ولدينهم فالتشبه يف املظهر اخلارجي  

 .مالزم للمحبة والوالء القليب 

:  لعموم النهي السابق،  التشبه أبهل الشر والفسق : فال جيوز التشبه هبم    الضابط الرابع :��
) من تشبه بقوم فهو منهم ( ، فمن يقوم إبجراء عملية جتميلية للتشبهم هبم يف أجسامهم  

 وأشكاهلم فهو داخل يف النهي . 

من    ملسو هيلع هللا ىلصوقد لعن رسول هللا  ،  تشبه الرجال ابلنساء والنساء ابلرجال    الضابط اخلامس :��
هبم يف أجسامهم وأشكاهلم    فعل ذلك رواه البخاري ، فمن يقوم إبجراء عملية جتميلية للتشبهم

 . فهو داخل يف اللعن ، ويدخل يف ذلك التشبه يف اللباس والزينة  
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وضابطه العرف : فما تعارف الناس أنه من خصائص النساء أو الرجال فيمنع منه اآلخر ،    
وقد بليت األمة يف األزمنة املتأخرة ابنتكاس الفطر ، يف ما تقدم ومن عمليات حتويل اجلنس 

وعل   ،، الفطر  انتكاس  من  وطالهبم  أوالدهم  نفوس  يف  حيصنوا  أن  واملربني  األمور  أولياء   ى 
وما ميز هللا به كل واحد منهما  ، ويغرسوا يف نفوسهم فضائل الرجل وفضائل املرأة يف اإلسالم 

ا ينادى به اليوم من الدعوة احلذر مم و   عن اآلخر وغرس الثقة يف نفوسهم مبا فطرهم هللا عليه ،  
 ، ونسأل هللا العافية من الشرور وانتكاس الفطر . والشذوذ املثليني  إىل

 .  الدافع إىل العملية ُمرماً  ن يكونأ  : سادس الضابط ال��

تؤدي العملية إىل ارتكاب ُمرم إال عند الضرورة واحلاجة ، ككشف  ن  أ  :   بع الضابط السا��
 العورات ، واإلسراف يف املال .

ال �� الوضوء  ن  أ  :  ثامنالضابط  ، كرتك  العبادة  يف  خلل  إىل  التحسينية  العمليات  تؤدي 
عدم اشرتاط هذا الضابط ، ألن    واألقرب :،  وأتخر الصالة وترك الصيام الواجب وحنوها  

 وحنوها .النزهة  خلفني والفطر يف سفرملسح على االرخصة مىت وجد سببها شرعت ، كا

أن تؤدي العملية إىل ضرر أكرب ، فإن تساوى الضرر فينظر إىل املصلحة   :   تاسعالضابط ال ��
 املتعلقة ابملريض . 

  حالتانحكم إجراء العمليات التجميلية هلا  عشرة : سابعةالاملسألة   : 

 العمليات التجميلية العالجية وهي نوعان :  األول :احلالة 

كبرت األعضاء وتركيب بدهلا من ما تدعو إليه الضرورة  وهو    ضروري :النوع األول :  ��     
املصنعات وحنوها والتشوهات الناجتة عن احلوادث واحلروق أو نقص يف اخللقة يؤثر على حياة  

 اإلنسان أو التأمل الشديد . 
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ما تدعو إليه احلاجة لكن ال يصل إىل الضرورة كبعض   وهو  :حاجي    النوع الثاين :  ��     
التشوهات اليت مع اإلنسان منذ والدته أو طارئة كاحلروق وحنوها ولكنها ال تعيق حياته ولكن  

 تسبب له أذى نفسياً ، فهذه كلها جائز إجراؤها وتدخل يف عموم حكم التداوي . 

العمليات التجميلية للزينة وهي لتحسني املظهر وجتديد الشباب وهي للرجال   :   ةالثانياحلالة  
 بدأ إبذن هللا يف التفاصيل : ون، والنساء 

 األحكام املتعلقة بالشعر

 نوعان حكم زراعة الشعر   عشرة : ثامنةالاملسألة : 

 ُمل خالف : وحنوه ألجل عالج الصلع  من شعر اآلدمي زراعة الشعر -أ

 جائز عند أكثر علماء العصر . القول األول : 

 وبه قال قلة من املعاصرين. ال جيوز ،ألنه من الوصل املنهي عنه ،   القول الثاين : 

ألمل حسي حبيث يتأمل من    اجلواز ، ألنه من العالج للصلع وهو قد يكون عالجاً   الراجح : 
 عدم وجود الشعر أو معنوي من ازدراء الناس له أو نقص يف اخللقة . 

 : بني العلماء رمحهم هللا ُمل خالف زراعة الشعر الصناعي -ب 

 ألنه من الوصل املنهي عنه ، وألن يتضمن التدليس . ال جيوز ،   القول األول : 

جيوز ، إذا مل يستطع زراعة الشعر الطبيعي ، ألنه من ابب العالج وإزالة العيب    القول الثاين :
   بشرط أن يكون من مادة طاهرة وال يرتتب عليه ضرر أشد مما هو عليه . 

 الثاين ، ملا تقدم . الراجح : 

 ؟ ُمل خالف : هل جيوز االنتفاع بشعر اإلنسان  :  عشرة  تاسعةالاملسألة 

 ال جيوز ، وهو مذهب مجهور الفقهاء . القول األول : 
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 جيوز ، واختاره عطاء وابن حزم .  القول الثاين : 

 . ، واألصل يف األشياء اإلابحة اجلواز ، لعدم املانع الشرعي  الراجح : 

  ُمل خالف بني العلماء والتجارة فيه ؟  الشعر هل جيوز بيع : وفية للعشريناملاملسألة: 

وهو مذهب احلنفية واملالكية والشافعية االنتفاع بشعر اآلدمي بيعاً ،  ال جيوز    القول األول :
ألن اآلدمي مكرم، لقوله سبحانه وتعاىل: ) ولقد كرمنا بين آدم (  فال جيوز أن  واحلنابلة ،  

، وألنه ليس ملكه فيتصرف فيه تصرف املالك مطلقاً إال يكون شيء من أجزائه مهاانً مبتذالً  
 . مبا أذن له فيه الشارع  

 احلسن احلنفي وابن حزم . ، وبه قال ُممد بن جيوز القول الثاين : 

 يكره ، وهو رواية عن أمحد .   الثالث : القول 

 ملا تقدم .األول ،  الراجح : 

    إذا أصيبت ابلسرطان وحنوه    شعر رأس املرأة  يتساقط أحياانً   :   واحدة والعشرونالاملسألة
 فيجوز هلا حينئذ أن تركب ما يسمى ابلباروكة وحنوها سرتاً للعيب ، واملرأة من مجاهلا شعرها. 

  وأيخذ  ،  ميسح على الرأس يف الوضوء ملن استزرع شعراً طبيعياً    :ثانية والعشرونالاملسألة
 .حكم األصلي يف سائر األحكام

 الشعر الصناعي له حاالت :   : والعشرون ثالثةال املسألة 

   إن كان جزءاً من الشعر والباقي طبيعي فيمسح على اجلميع . -1

 فله حالتان :  إن كان كله صناعياً -2

 :بني املعاصرينفمحل خالف  إن كان ينزع كالباروكة -أ

 جيوز ، قياساً على العمامة للرجل .  القول األول : 
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 ألهنا متنع وصول املاء إىل الشعر .ال جيوز ،  القول الثاين : 

 ، ملا تقدم .  الثاين  والراجح : 

إن كان ال ينزع ويشق نزعه فاألقرب : أنه ميسح عليه وال يسقط املسح ، ) فاتقوا هللا ما  -ب
   ، واملشقة جتلب التيسري. استطعتم (

 زراعة شعر اللحية له حالتان :  :والعشرون رابعةال املسألة 

إن كان ال يوجد حلية من األصل أو يوجد حلية ولكن يريد تكثريها فاملعاصرون على   األوىل :
 ألنه من تغيري خلق هللا . ، حترميها 

 إن كان يوجد يف اللحية عيب كتشوه وحنوه جاز ، ألنه من ابب العالج . الثاين : 

  وألنه تكثريه غري  ،  ال جيوز ، ملا سبق  زراعة شعر الشارب    :والعشرون  امسةاخل  املسألة
 . مطلوب شرعاً 

    جتوز من ابب العالج وإزالة التشوه ،    اجبزراعة شعر احل  :والعشرون  سادسةالاملسألة
 ألن عدم وجوده أو تشوهه يسبب حرجاً وتشويهاً . 

له حالتان أحكام إزالة الشعور من الوجه  :والعشرون سابعةال املسألة : 

 : حالتان له شعر اللحية إزالة -1

 للرجل ال جيوز ، ألن حلق اللحية ال جيوز سواء احللق اجلزئي أو الكلي للموضع . -أ    

عيباً ونقصاً وما كان كذلك فـيبعد أن تكون املرأة    يعترب  ظهور الشعر يف وجهها  للمرأة  -ب
 احللق . اء أجازوا للمرأة إزالة اللحية والشارب ابلنتف أو  همنهية عن إزالته، وهلذا فإن الفق

إزالة شعر الشارب للرجل وقطع إنباته ابلليزر وحنوه مبين على حكم إزالته ابلكلية ابحللق -2
 وحكمه كالتايل : 

 مستحب ، وهو مذهب احلنفية واحلنبلية .  القول األول : 
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 مكروه ، وهو مذهب الشافعية . القول الثاين : 

 ُمرم ، وهو مذهب املالكية .  القول الثالث : 

وما زاد يبقى على  ،  اإلابحة ، ألن األخذ منه وإحفاؤه هو الوارد يف السنة    واألقرب :
 . اإلابحة

وهو يشمل النتف واحللق ،  ألنه من النمص املنهي عنه  ،  شعر احلاجب ال جيوز  إزالة  -3
 وهذا يشمل الرجل واملرأة.، والقص 

، ألن    سائر شعور الوجه للمرأة عدا احلاجبني يصح على الصحيح من قويل العلماء-4
 ذلك من التشوه اجلائز إزالته عالجاً . 

وإزالة العانة  ،  إزالة شعر اإلبط ابلكلية ابلليزر وحنوه جائز ، وهو من املطلوب شرعاً  -5
مرغب فيه ومن الزينة ابلكلية جائز ما مل يؤدي إىل انكشاف العورة ، ألن القطع الكلي  

والغاية احملمودة ال تربر الوسيلة احملرمة ، وقد ،  واجتناب احملرم أوىل  ،  ولكن سريتكب مبحرم  
وارتكبت بسببها احملرمات يف    "الغاية تربر الوسيلة"كثر ولألسف استعمال هذه القاعدة  

لفيلسوف اإليطايل وهذا املبدأ الذي تبناه نيكولو مياكافيلي املفكر وا،  النفوس واألموال  
يف القرن السادس عشر، حيث يعتقد أن صاحب اهلدف ابستطاعته أن يستخدم الوسيلة  

 . ، وهذا ال يقره الشرع  كانت وكيفما كانت دون قيود أو شروط  اليت يريدها أايً 

ألن  -6  ، جوازها  على  الفقهاء  وأكثر  ابلليزر كلياً  والساقني  الشعور كاليدين  بقية  إزالة 
 األصل بقاء اإلابحة األصلية . 

 إزالة شعر العنفقة  :والعشرون ثامنةال املسألة. 

 ، وحكم األخذ منها ُمل خالف :  هي الشعر الذي حتت الشفة السفلىوالعنفقة : 

(  وكانت لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  عنفقة  ، ودليلهم : )  وهو للمالكية  ،  التحرمي    القول األول : 
 واختاره ابن ابز  . ، رواه البخاري  



 

 
25 

 وهو مذهب احلنفية والشافعية .، يكره   القول الثاين : 

واختاره ابن  ،  جيوز ، ألن مقتضى كالم أهل اللغة عدم دخوهلا يف اللحية     القول الثالث :
 .عثيمني

، وألهنا ليست من اجلواز ، ألن األصل اإلابحة ، ولعدم الدليل املانع    :راجح الثالث وال
 اللحية.

    إزالة الشعر الذي بني احلاجبني ويسمى صاحبه مقرون    : والعشرون  تاسعةالاملسألة
 له حالتان : و  احلاجبني عند الفقهاء وأهل اللغة

 إن كان كثرياً مؤذايً ومشوهاً فيجوز ، ملا سيأيت . -1

 :  بني العلماء رمحهم هللا  إن كان ليس كذلك فمحل خالف-2

 ال جيوز ، وهو مذهب ابن جرير الطربي واملطيعي ومجاعة من املعاصرين .  القول األول :

 وبه أفىت ابن ابز مع اللجنة الدائمة . جيوز ،  القول الثاين : 

 سبب اخلالف هل هذا الشعر من احلاجب أو ال ؟ وهل يدخل ذلك يف النمص أو ال ؟ 

 املسألة ُمتملة واألوىل الرتك ومن أخذ فأرجو الحرج إبذن هللا . 

 :من حيث حكم أخذها له حاالت الشعور أقسام   املسألة التاسعة والعشرون:  

 والعانة .  مثل شعر اإلبطني ما أمر الشرع إبزالته، : أوالً  ��

 ، كاللحية واحلاجبني .ما هنى الشرع عن إزالته: اثنياً   ��

، فقد سكت شعر الذراع والساق والصدر والرقبة  ، كما سكت عنه الشرع:  اثلثاً    �� 
خالف بني   أبيهما ؟ ُمل  فيلحق  األمر برتكه  يرد  أبخذه ومل  األمر  يرد  فلم  الشارع  عنه 

 العلماء رمحهم هللا : 
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فيجب عليهن إزالة ما يف إزالته مجال ولو  وأما النساء أخذه مباح للرجل ،    القول األول :
مجال فيحرم عليها حلق شعر اللحية إن نبت هلا حلية، وجيب عليهن إبقاء ما يف إبقائه  

 .  ، وهو مذهب املالكية شعرها

 األوىل تركه أتدابً ، وهو مذهب احلنفية .  القول الثاين : 

 جائز ، وهو ظاهر مذهب الشافعية ومذهب احلنابلة . القول الثالث : 

 اإلابحة ، لعدم املانع من األخذ .  راجح : ال

  حكم وصل الشعر له حاالت : :وفية للثالثني املاملسألة  

 : بني العلماء رمحهم هللا وصل شعر آدمي آبدمي ُمل خالف  :  األوىل ��

 التحرمي ، وهو مذهب األئمة األربعة .  القول األول : 

 اجلواز ، وهو وجه عند احلنابلة .  القول الثاين : 

 الكراهة ، وهو قول عند احلنفية واحلنابلة .  القول الثالث : 

 التحرمي ، للنهي عن الوصل . الراجح : 

 ُمل خالف : كاحليوان حكم وصل الشعر بطاهر من غري شعر اآلدمي    ثانية :ال  ��

 حيرم ، وهو مذهب املالكية ووجه عند الشافعية واحلنابلة .  القول األول : 

 الشافعية.يباح للمتزوجة إبذن زوجها وغريها حيرم ، وهو مذهب  القول الثاين : 

 . ، ألنه ال يدخل يف النهي  يباح ، وهو مذهب احلنفية  القول الثالث : 

 األول ، ملا تقدم من النهي .  الراجح : 
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ُمل خالف  كالصوف وحنوه  حكم وصل الشعر بغري شعر اإلنسان واحليوان    :  لثةالثا  ��
    بني العلماء :

 .جيوز ، وهو مذهب احلنفية القول األول : 

 املالكية. ال جيوز ، وهو مذهب  القول الثاين : 

 لزوجة جيوز ولغري زوجة ال جيوز ، وهو مذهب الشافعية . القول الثالث : 

جيوز حلاجة كالشد وغريه فيه روايتان اجلواز واملنع وهو مذهب احلنابلة ،    :  الرابعالقول  
 وابجلواز قال الليث وسعيد بن جبري وعائشة وابن عباس واستظهره ابن قدامة . 

 له حاالت :أن يقال  : والراجح 

 والتدليس. إن كانت ال متيز عن الشعر األصلي ، فال جيوز ، ألنه يدخل يف النهي    األوىل :  

 لعدم التدليس . إن كانت متيز بلون وحنوه عن الشعر األصلي فيجوز ،  الثاين :  

   وهبذا ميكن اجلمع بني األدلة واآلاثر يف ذلك . 

،  وحكم ربط الشعر ابخليوط امللونة جائز ، ونص عليه املالكية والشافعية    :   رابعةال  ��
 . ألنه ليس من الزور والتدليس يف شيء كما يقول القاضي عياض  

  له ملرضى السرطان وحنوهم  به  التربع  حلق الشعر و حكم    : لواحدة والثالثونااملسألة
 : حالتان 

 حلق شعر الرجل له حاالت :  األوىل :

الشعر ألمر معترب شرعاً فمشروع كاحللق ألجل النسك والعالج والتنظف وحنوه ألجل -1
 اتفاقاً.

 حلق الشعر تديناً لغري النسك كما يفعل بعض طوائف البدع فال جيوز . -2
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 حلديث : ) أان بريء ممن حلق ( رواه مسلم.   احللق تسخطاً عند املصائب ال جيوز  ،-3

 احللق على وجه التشبه ابلكفار أو الفساق أو القزع فهذا منهي عنه وال جيوز . -4

 ُمل خالف بني العلماء رمحهم هللا : كالزينة لغري حاجة  -5

عن يكره ، هو مذهب املالكية وبعض الشافعية واحلنابلة ، ودليلهم ما ورد    القول األول :
ن ؤو قال: »خيرج انس من قبل املشرق، ويقر     ملسو هيلع هللا ىلصأيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، عن النيب  

القرآن ال جياوز تراقيهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، مث ال يعودون فيه  
فوقه« إىل  السهم  يعود  التحليق  حىت  سيماهم   " قال:  سيماهم؟  ما  قيل  قال:    -،  أو 

 "( رواه البخاري . التسبيد

 مباح ، وهو مذهب بعض احلنابلة . القول الثاين : 

،    ) احلقوه كله أو اتركوه كله ( رواه أبوداود:  اجلواز ، لعدم املنع ، وحلديث    الراجح :
 وأما حديث أيب سعيد فيحمل على من قصد التعبد أو التشبه . 

 حلق شعر املرأة لغري ضرورة ال جيوز ، وحكي اإلمجاع .  : ثانية ال

 حلق الشعر تضامناً مع مرضى السرطان حكمه حكم   حكم :ثانية والثالثون الاملسألة  
   وللمرأة ال جيوز ، ملا تقدم . ،ما تقدم يف احللق لغري حاجة، فللرجل جائز

،  جائز للرجل واملرأة    :من السرطان وحنوهم  نعود إىل مسألتنا وهي التربع ابلشعر للمرضى
 .وهو من اخلري واإلحسان 

    إذا كان احللق يؤدي إىل عدم إنبات الشعر مرة أخرى فهل   :ثالثونالو   ثالثةالاملسألة
 جيوز ؟

جائز ، ألنه ال تتوقف عليه ، وأما النساء ف، ألن كونه أصلعاً ال يعد عيباً  للرجل جائز  
 .  وظيفة أساسية يف اجلسم 
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  حكم حلق شعر امليت واالنتفاع به ُمل خالف بني العلماء  :والثالثون  رابعةالاملسألة : 

 ال جيوز ، وهو مذهب احلنفية واحلنابلة .  القول األول : 

 جيوز مع الكراهة إذا كان عادته احللق ، وهو مذهب الشافعية . القول الثاين : 

 .   إال إذا أذن بذلك  ال جيوز ، ألنه من االعتداء ، وحرمة امليت كحرمته حياً  الراجح : 

  له حالتان  الشيب يف الرأس واللحيةحكم تغيري  والثالثون:  اخلامسةاملسألة : 

 ُمل خالف بني العلماء رمحهم هللا : بغري السواد  األوىل :

 : األول  ،    القول  الفقهاء  مجهور  مذهب  وهو   ، اليهود،  )  :    ملسو هيلع هللا ىلصلقوله  مستحب  إن 
غريوا الشيب وال )  :ملسو هيلع هللا ىلص( رواه البخاري ومسلم ، ولقوله    والنصارى ال يصبغون، فخالفوهم

 . ( رواه الرتمذي وقال حسن صحيح  تشبهوا ابليهود

الفضالء  وزينة  الصاحلني  زي  من  اللحية  صبغ  يزل  )مل  هللا  رمحه  البغدادي  اخلطيب  قال 
)ومذهبنا استحباب وقال النووي رمحه هللا  ( ،    املتدينني واملستحب أن يكون ابحلناء والكتم

 . خضاب الشيب للرجل واملرأة بصفرة أو محرة ...(

 املالكية .  مباح تغيري الشيب، وهو ظاهر مذهب القول الثاين : 

الفروع عن اإلمام أمحد    صاحب  وقال،  ، وهو رواية عن أمحد  الوجوب    القول الثالث :
 . " اختضب ولو مرة "

رضي هللا عنه وسعيد بن جبري ، لعموم ما ال يسن ، وهو مروي عن عمر    القول الرابع :
 ورد من النهي عن نتف الشيب .

 تغيري الشيب ابلسواد ُمل خالف بني العلماء رمحهم هللا : الثانية : 

قول يف  وهو    -ألن الكراهة عندهم للتحرمي-مذهب احلنفية  وهو،    حيرم  : القول األول  
 . وابن ابز وابن عثيمني النوويمذهب الشافعية، اختاره مجاعة منهم، ورجحه 
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الثاين :  املالكية وقول يف مذهب   يكره ، وهو قول يف مذهب احلنفية   القول  ومذهب 
فإن حصل وعند األصحاب كما يف الكشاف )،    واملشهور يف مذهب احلنابلة  الشافعية

 .  به( أي ابخلضاب بسواد )تدليس يف بيع أو نكاح حرم(

وُممد   بال كراهة، وهو قول يف مذهب احلنفية واختيار أيب يوسفجائز  القول الثالث :     
بن احلسن ومذهب بعض الصحابة واختاره مجاعة من التابعني منهم ابن سريين وأبو سلمة  

 وغريهم. وإبراهيم النخعي وموسى بن طلحة وانفع بن جبري

 .  ه احلليميواختار  جيوز للمرأة، وال جيوز للرجل، وهو قول إسحاق القول الرابع :     

 أمران : وسبب اخلالف 

أيت أبيب قحافة يوم فتح مكة، ورأسه وحليته كالثغامة  ما ورد عن جابر رضي هللا عنه قال : )  -1
رواه مسلم ، واختلف يف لفظة   : )غريوا هذا بشيء واجتنبوا السواد(ملسو هيلع هللا ىلص بياًضا، فقال رسول هللا  

 .  2؟ملسو هيلع هللا ىلص( هل هي من النيب  بوا السواد ن ) واجت

 .االختالف بني الصحابة فمنهم من كان خيضب ابلسواد ومنهم من كان ال خيضب به-2

القيم   ابن  أورد  :  وقد  هديه  أهنم كانوا   تسعةيف  التابعني  من عشرة من  الصحابة وأكثر  من 
، واختلف يف ثبوت النقل عن الصحابة وإن ثبت فيلتمس هلم العذر يف عدم   خيضبون ابلسواد

الشيخ فريح البهالل شفاه   رواية ، وقد انقشهابلوغهم املنع ، وهو وارد يف هذه املسألة وغريها 
وضعف ابن القيم   اف األجماد بتغيري الشيب ابلسواد "هللا وأحسن له اخلامتة يف كتابه :" إحت

 .  بعضها يف هتذيب السنن

أن املسألة ُمتملة لألمرين ، والكراهة أقرب ، ألن حكم التغيري عموماً مستحب   الراجح : 
وأرشد الشارع إىل جتنب السواد ، فإما يقال بوجوب األمرين وال دليل على وجوب التغيري 

 
فقيل: إنها ليست من الحديث؛ ألن أبا الزبير أنكرها من رواية زهير بن معاوية عنه، ولم يذكرها عزرة بن ثابت عن أبي الزبير،   2

نه قد رواه جملة من  وأجيب بأ وإذا اختلف في ثبوتها عن أبي الزبير، فإن المرجع هو أبو الزبير، وقد صرح أنها ليست في الحديث. 
 . اوية بإثبات: "وجنبوه السواد" الرواة غير زهير بن مع
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على من مل يصبغ وبقي على شيبته يف شعره أو يقال : ابستحباب   املطلق ومل ينكر السلف
األمرين التغيري مطلقاً والتغيري بغري السواد ، ولكن من كرب سنه واستبان عليه ذلك فاألوىل  

ترك الصبغ ابألسود ، ويصبغ ابحلناء والكتم وحنوها ، فإن ذلك يلبسه اجلمال واهليبة والوقار  
لشيب نذر ويهيب ابإلنسان الرتفع عن كثري من األمر واإلقبال خبالف الصبغ ابألسود ، وا 

             على هللا.          
 رأيت الشيب من نذر املنااي     لصاحبه وحسبك من نذير            

الصحيح أن اخلالف يشمل املرأة والرجل ، ألن األصل يف التشريع العموم إال ما خصه    فرع :
 ، ما مل يكن تدليساً فيحرم على اجلميع . الشارع أبحدمها  

  حلناء للرجل يف غري الشعر له حالتان : ا والثالثون: السادسةاملسألة 

 للحاجة كالتداوي جائز .  -1
 للزينة ُمل خالف بني العلماء رمحهم هللا :  -2

واختاره    والشافعية وقول عند احلنابلةاملالكية  احلنفية و التحرمي ، وهو مذهب    القول األول :
 . ، ملا فيه من التشبه ابلنساء ابن تيمية 

 قوالن عند احلنابلة . اإلابحة والكراهة  القول الثاين : 

 ملسو هيلع هللا ىلص ، أن النيب  رضي هللا عنه    عن أيب هريرةملا روي  ابلنساء ، و للتشبه  األول ،    الراجح : 
النيب   يديه ورجليه ابحلناء، فقال  ما ابل هذا؟ فقيل: اي    )  :ملسو هيلع هللا ىلصأيت مبخنث قد خضب 

رسول هللا، يتشبه ابلنساء، فأمر به فنفي إىل النقيع، فقالوا: اي رسول هللا، أال نقتله؟ فقال: 
 . ابن حجر والعراقي و (رواه أبوداود وضعفه الدارقطين  »إين هنيت عن قتل املصلني
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  تصبغه  إذا صبغت املرأة شعرها ابألبيض فهل هلا أن  والثالثون:  السابعةاملسألة
 ابألسود لتعيده حلالته األصلية ؟

املسألة ُمتملة إن نظران إىل ظاهر النص فيدخل يف املنع وإن نظران إىل املقصد الشرعي  
     . اجلواز إن شاء هللا  واألقرب :، فال يدخل فيه  

 أحكام جتميل الوجه 

     أحكام جتميل الوجه :  :والثالثون الثامنة املسألة 

الصغرية ، معاجلة العيون الغائرة واجلاحظة ، والعالمات تكبري العيون    وتتمثل يف مايلي :     
 ب واجلفن .اليت حول العني وتسمى اهلاالت ، وجتاعيد اجلفن ، ورفع احلاج

 حكمها له أربع حاالت : 

واإلصاابت النامجة عن  أن تكون عالجاً آلاثر احلوادث الطارئة احلرائق    احلالة األوىل :  �� 
 احلوادث املرورية واملمارسات الرايضية و اجلراحة جتميلية يف هذه احلالة من ابب العالج اجلائز. 

للتشوهات اخللقية وراثية أو مرضية كعالج العيون الغائرة    اً أن تكون عالج  احلالة الثانية :  �� 
حكمها حكم احلالة السابقة فهي    واجلاحظة واهلاالت الداكنة حول العيون وهبوط اجلفن وهذه

 .تكون من ابب عالجي املرض

أن تكون هذه اجلراحة إلزالة تغرياً ظهر على العينني بسبب التقدم يف   احلالة الثالثة :  �� 
 العمر كهبوط احلاجب واجلفون وارختاء اجلفن ومساكته وغري ذلك

: فإجراء    حكمها  البصر  تؤثر على  أو  املنظر  تشوه  تسبب  التغريات شديدة  إذا كانت هذه 
 .ملا تشتمل عليه من معاجلة ضرر حسي أو ضرر نفسي،  العمليات هلا جائز 

إذا كانت هذه التغريات معتادة يف مثل هذا العمر وليس فيها تشويه    احلالة الرابعة :  �� 
   على البصر وحنوها .للمظهر يف أوساط الناس وال تؤثر 
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عدم اجلواز ، ألنه يكون من ابب تغيري اخللقة املعتادة وتدخل يف تغيري خلق هللا عز   حكمها :
 وجل طلباً للحسن  كما يف حديث النامصة والوامشة . 

 حكم الوشم الطيب للحاجبني أيخذ حكم ما سبق .  : والثالثون التاسعةاملسألة 

    حكم التشقري يف احلواجب مما يكثر السؤال عنه لدى النساء      :   لألربعنياملوفية  املسألة  
 له حاالت : و  للنساء

 وله حاالت :  هو جعل لون احلاجبني أشقر مقارابً للون اجلسد التشقري :

 إن كان ابلتحديد ابملوس وحنوه إبزالة الشعر وحتديده فهذا النمص املنهي عنه . :  األوىل    ��

مجيع شعر احلاجب بلون غري لونه األصلي فهذا جائز بقاء على أصل صبغ    الثانية :  ��
   التزين والتجمل .

فمحل   صبغ أطراف احلاجب أو احلاجب ابلكامل بلون اجللد مث حيدد ابللون  الثالثة :  ��
 أو ال ؟  وشبيهه خالف بني املعاصرين وسبب اخلالف هل هو من النمص

 .  وإمنا جمرد لون ، واألصل أنه مباح ، إزالة للشعرفليس فيه ، والصحيح ليس من النمص 

 أحكام العمليات يف األنف :  :الواحدة واألربعون املسألة 

اإلنسان   مجال  يف  أساسي  عنصر  هو  إجراء  ،  األنف  على  حيرصون  الناس  بعض  جتد  ولذا 
والرتقيع حبيث وتكبريه وإصالح امليالن واألرنبة  عمليات فيه ك : ) كإزالة الربوز وتصغري األنف  

 (. يؤخذ أجزاء من جسمه وتركب يف األنف 

 حكم هذه العمليات :هي حكم ما تقدم من العمليات يف الوجه تالفياً للتكرار .

له حالتان :حكم ثقب األنف   : الثانية واألربعون املسألة   

 إن كان للعالج فجائز .-1

 : بني العلماء رمحهم هللا إن كان للزينة والتجمل فمحل خالف -2
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 حيرم ، وهو لبعض الشافعية ، ألنه من االعتداء على اجلسم.  القول األول : 

 جيوز ، وهو لبعض احلنفية .  القول الثاين : 

وألنه من الزينة املباحة وهذا يكون لإلانث فقط وليس الذكور ، ،  اجلواز ، كاألذن    :الراجح 
 ألن التحلي هو للنساء وليس للذكور .

أحكام العمليات يف األذن :  :الثالثة واألربعون املسألة 

 هي حكم ما تقدم من العمليات يف الوجه تالفياً للتكرار . 

 للزينة له حاالت : األذن ثقبحكم   : واألربعون الرابعةاملسألة   

 :   بني العلماء رمحهم هللا  للصيب فمحل خالف -أ

حيرم ، وهو مذهب بعض احلنفية واملالكية والشافعية وقول عند احلنابلة ، ألنه    القول األول : 
 يوجد مصلحة فيه . ال

 يكره ، وهو مذهب احلنابلة. القول الثاين : 

 الشافعية . وهو لبعض ، جيوز  القول الثالث : 

 :    رضي هللا عنه عن ابن عباس رويوما ، األول ، ألنه من االعتداء لغري حاجة  :الراجح 

 فهو ضعيف . ( سبعة من السنة للصيب ومنها ثقب أذنه  ) 

 : بني العلماء رمحهم هللا إن كان لألنثى فمحل خالف  -ب 

 واحلنابلة . وهو مذهب احلنفية واملالكية ، مباح  القول األول : 

 حيرم ، وهو مذهب الشافعية وقول عند احلنابلة .  القول الثاين : 

األول ، ألن نساء الصحابة كن كذلك ومل ينكر عليهن وهو من عادات العرب اليت    : الراجح  
 أقرها اإلسالم ومل ينكرها .
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    حكمه حكم ما تقدم حكم ثقب أكثر من ثقب يف األذن    :واألربعون    اخلامسةاملسألة ،
 . خالفاً وترجيحاً 

حكم الثقوب اليت يف ابقي اجلسم : : واألربعون  السادسة املسألة 

وحاجب العني وحنوها ، وهذا األقرب فيه التحرمي  والذقن  انتشر يف األزمنة األخرية ثقب الشفتني  
هاً  تشوي  اأخذت من الكفار ومن يف حكمهم ، وألن فيه  ا وألهن،  الزينة املعتادة    خارج عن، ألنه  

   للخلقة وضرراً .

 أحكام جراحة جتميل الوجه  :واألربعون   السابعةاملسألة : 

،  ويعتين الناس دائماً يف نظافته ومجاله ونظارته ، هو ُمل اجلمال و النظر يف اإلنسان : الوجه 
وارتكبت  ،  فأسرفوا يف بذل املال لذلك    ، وقد تفنن الناس يف ذلك وابلغوا يف ذلك أميا مبالغة

اللحية والعبث هبا من   ،  من تشبه الرجال ابلنساء والنساء ابلرجال؛  احملرمات   وجعل حلق 
   اجلمال وهللا املستعان . 

  الوجه من العمليات :أنواع ما جيرى يف

 التقشري للوجه أبنواعه ، احلقن أبنواعه ، شد الوجه وغريها من الطرق :

 حكمها حكم ما تقدم يف األنواع السابقة ويبقى التفصيل هنا يف حكم فعل ذلك للزينة :  

بني العلماء رمحهم هللا ُمل خالف  إزالة التجاعيدحكم  :واألربعون الثامنة املسألة : 

 واختاره ابن ابز ، ألنه من الزينة املباحة .  ،جواز إزالة التجاعيد  القول األول:

وعليه قرار اجملمع الفقهي ، ألنه من ،  حرمة إزالة التجاعيد ابحلقن واجلراحة    القول الثاين :
 تغيري خلق هللا. 

التفصيل وذلك إبطالق اجلواز يف مزيالت التجاعيد ذات األثر السطحي،   القول الثالث :
 .كما يف كبار السن وجواز إزالة التجاعيد غري املعهودة، والتحرمي يف إزالة التجاعيد املعهودة  
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 الثالث مجعاً بني األدلة . : الراجح 

 طرق إزالة التجاعيد :  : واألربعون التاسعةاملسألة   

 وحنوه كالكرميات وحنوها فهذا جائز من الزينة والتنظف. بدون أي حقن -1

 وله حاالت : ابحلقن وهو عبارة عن حقن الوجه -2

 احلقن بدهون من جسم اإلنسان وهذا جائز ، على اإلابحة األصلية . -أ

احلقن مبستخلص حيواين :إن كان احليوان طاهراً جاز وإن كان جنساً فهذا مبين على مسألة -ب 
سة إذا أضيف إليها مواد غريهتا تطهر أو ال ؟ تقدم اخلالف فيها ، واألقرب :  هل العني النج

 طهارهتا . 

 ، ملا تقدم .  احلقن مبواد صناعية جائز-ج

العليا يف الوجه ليصفو الوجه ولونه وهو معروف عند العرب -3  ابلتقشري وهو إزالة الطبقة 
 : ها ويكون اآلن ابلصنفرة والليزر وغري وقبل العرب كالفراعنة 

ُمل خالف بني العلماء رمحهم هللا حكم التقشري   : املوفية للخمسنية املسأل : 

 ، واختاره ابن اجلوزي والسفاريين ، ألنه من الزينة .   جيوز القول األول : 

والتدليس وورد يف    ألنه من تغيري خلق هللاواختاره املناوي والشوكاين ،    الجيوز،   القول الثاين : 
ايكن وقشر الوجه روامها أمحد  إاحلديث وكان يلعن رسول هللا القاشرة واملقشورة وقالت عائشة 

 .وال يصحان 

 اجلواز ، بشرط األمن الضرر والتشبه . الراجح : 

 واحلكم فيه كما سبق خالفاً وترجيحاً . الوجه:بشد -4

   الندابت وهي النتوءات سواء كانت ابرزة يف الوجه أو  إزالة    :الواحدة واخلمسوناملسألة
 :غائرة
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 ألنه من ابب العالج ، وقد تقدمت األدلة . ، حكم إزالتها جائز  

  واخلمسوناملسألة فيكون    : الثانية  للتكرار  وتالفياً  السابقة  ابلطرق  تكون  اإلزالة  طرق 
 حكمها حكم ما تقدم . 

حببة اخلال.  سمىإزالة الوشم و الومحات والشامات وما ي :الثالثة واخلمسونة املسأل 

 حكمها : حكم ما تقدم من احلاالت . 

  ألنه من ابب ،  إزالة ما يسمى حبب الشباب: حكمه جائز    :واخلمسون    الرابعةاملسألة
  العالج وإزالة تشوه اخللقة.  

  تكبري الثدي أو تصغريه أو رفعه وحنو ذلك ابحلقن أو إجراء    : واخلمسون  اخلامسةاملسألة
 العمليات سواء للرجل أو املرأة . 

 حكمه حكم ما سبق يف احلاالت السابقة وهي :

أن تكون عالجاً آلاثر احلوادث الطارئة احلرائق واإلصاابت النامجة عن احلوادث   احلالة األوىل :
 جتميلية يف هذه احلالة من ابب العالج اجلائز.املرورية واملمارسات اخلاطئة و اجلراحة 

أن تكون عالجاً للتشوهات اخللقية وراثية أو مرضية وهذه حكمها حكم احلالة    احلالة الثانية : 
 السابقة فهي تكون من ابب عالجي املرض. 

 أن تكون هذه اجلراحة إلزالة تغري طارئ .  احلالة الثالثة : 

شديدة تسبب تشوه املنظر وتؤثر نفسياً فإجراء العمليات   حكمها : إذا كانت هذه التغريات 
 هلا جائز ملا تشتمل عليه من معاجلة ضرر حسي أو ضرر نفسي . 

 إذا كانت هذه العمليات هي من قبيل التجمل والزينة .  احلالة الرابعة : 

هللا عز حكمها : عدم اجلواز ، ألنه يكون من ابب تغيري اخللقة املعتادة وتدخل يف تغيري خلق  
 وجل طلباً للحسن  .
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 واألصابع اجللدترقيع أحكام إنقاص الوزن و

    انقاص الوزن: ويكون بربط املعدة وقصها وحتوير األمعاء    :   واخلمسون  السادسةاملسألة
 وشفط الدهون وإذابتها.  

 حكمه:  

إذا كان للعالج وإزالة املشقة املرتتبة على زايدة الوزن فهذا جائز ألنه من ابب العالج وبه  -1
 . من الضررأبشرط سالمي فىت جممع الفقه اإلأ

ذا كان ذلك ألجل تعديل القوام وحتسني املظهر وتناسق األعضاء واخللقة معتادة و معهودة  إ-2
 .  ةشف العورات لغري حاجو ك، ملا يف ذلك من تغيري اخللقة ، فمحرم 

إذا كان ذلك ابألشياء الطبيعية كالتخفيف من األكل وتناول بعض األطعمة املباحة اليت  -3
 فجائزة . وممارسة الرايضة نساعد يف إنقاص الوزن 

    الرتقيع اجللدي ويستعمل كعالج للحروق والتشوهات وحنوها   :واخلمسون  السابعةاملسألة
 له حالتان : 

يكون أخذ جلد من جسم اإلنسان نفسه أو من إنسان آخر أو من حيوان مباح أو جلد أن  -أ
 صناعي فحكمه جائز ، ألنه من عموم العالج .

وجلد اخلنزير من اجللود اليت يقبلها جسم اإلنسان ،    اجللد من حيوان اخلنزير ، أن يكون  -ب 
ولكن إذا دعت الضرورة ملثله  ،  ألنه جنس جناسة مغلظة  ،  نزير جبميع أجزائه  واألصل حترمي اخل

 إذا مل يوجد البديل . جاز للضرورة 

 إنشاء بنوك اجللود :  :مسوناخلو  الثامنةاملسألة 

 . وقرر جوازه قرار ندوة املنظمة اإلسالمية ، لعدم احملذور الشرعي الذي يرتتب على ذلك   جيوز ،
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 له حالتان العمليات اجلراحية يف األصابع  : مسوناخلو  التاسعةاملسألة : 

 التصاق األصابع عالجه جائز . -1

 : ُمل خالف بني العلماء رمحهم هللا  األعضاء الزائدة حكم إزالة األصبع الزائد -2

 ال جيوز ، وهو مذهب أمحد . القول األول : 

 جيوز ، وبه أفتت اللجنة الدائمة .  القول الثاين : 

 إن كان فيها ضرر وأمل جاز قطعها وإال مل جيز ، واختاره الطربي.  القول الثالث : 

 فيها الضرر وإعاقة احلركة وهو  اجلواز ، ألنه من التشوه وإزالة العيب وتكون أحياانً   الراجح :
 من العالج .

عالج األعضاء غري املكتملة كتكبري األصابع أو تطويلها وحنوها جائز ، ملا تقدم ، وأما إذا  -3
 كان على وجه التحسني فال جيوز . 

 أحكام األسنان

 أحكام األسنان  : املوفية للستنياملسألة  : 

 وزايدة القدرة على املضغ وحتسني النطق وعالجاً زراعة األسنان حتسيناً -أ ��

 حكمها حكم ما تقدم فما كان من ابب العالج جاز ما كان من الزينة فيحرم .

 تركيب األسنان وهي إما اثبتة أو متحركة له حاالت :-ب ��

 : بني العلماء رمحهم هللا  للرجل من ذهب للزينة حيرم وللعالج ُمل خالف -1

 وهو مذهب مجهور الفقهاء. ، جيوز إذا مل يوجد غريه للضرورة  القول األول : 

 حيرم ، وهو مذهب احلنفية . القول الثاين : 
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من ورق، فأننت عليه،   األول ، ألن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكالب فاختذ أنفاً   :الراجح 
 من ذهب ( رواه أبوداود.  فاختذ أنفاً  -صلى هللا عليه وسلم  -فأمره النيب 

 جيوز للعالج والزينة لعموم جواز التحلي للمرأة بشرط عدم اإلسراف .للنساء -2

 اتفاقاً . ، طبيعية جائزة -3

 ملا تقدم.، من حيوان حالل جائز ومن ُمرم ال جيوز -4

 .وهو تنظيم األسنان وتراصها بعد فرقتها، تقومي األسنان : عالجي ووقائي جائز  -ج ��

إن كان ابلفضة جاز وإن كان ابلذهب فعلى ما تقدم يف حكم سن   شد األسنان :-د  ��
 الذهب. 

للنهي عن ذلك ، تفليج األسنان : تباعد األسنان بعد تراصها وانتظامها وهو ُمرم  -ه  ��
 وألن فيه تغيرياً للخلقة ويتضمن التدليس ويطلب يف الغالب للتحسني .

جيوز للنهي عنه وألنه للحسن غالباً إال إذا   ترقيقها وحتديد أطرافها ال  وشر األسنان : -و  ��
 كان عالجاً فيجوز . 

تغطيته  -ز   �� وهو  األسنان  وحنوهاتلبيس  معدنية  وجتميله  مبواد  له  ومحاية  السن  لكسر   :
 . وتركيب اجلسور وغري ذلك 

 الغالب يستدعي برداً . وألنه يف ، ملا تقدم ، فيحرم حكمه : للعالج جاز وللزينة 

 وضع حشوة لألسنان بلون األسنان وحنوه للعالج جاز . -ح ��

 : له حالتان  أو عدسة األسنانوضع القشرة التجميلية وما يسمى ابتسامة هليوود -ط ��

 للعالج جاز. -1

 للزينة ُمل خالف بني املعاصرين : -2
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 جيوز ، ألنه من الزينة املباحة .  القول األول : 

 حيرم ، ألنه من تغيري خلق هللا .  القول الثاين : 

إن كان يتضمن غشاً وتدليساً أو وقوعاً يف ُمظور شرعاً كالربد فيحرم وإال فجاز ،    األقرب : 
ألن األسنان ابقية على خلقتها ومل  ، وال يعد من التغيري ألنه من الزينة املباحة ، كعدسة العني 

 . ة وألهنا غري اثبت، يتغري فيها شيء 

 تبييض األسنان : جيوز ، لعدم الدليل على املنع ، ولعدم وجود احملذور الشرعي. -ي ��

 جتميل األسنان ابألملاس له حالتان : -ك ��

 للنساء جائز ، ألن هلا التحلي بذلك .-1

    .، والتشبه هبن ُمرم املنع ، ألنه من التشبه ابلنساء للرجال -2

 ميالبهاق والربص مرض قد   :والستون الواحدة املسألة .   

ملسو هيلع هللا ىلص من الربص وقبل ذلك   عالجه : جائز ، ويدل عليه عموم أدلة جواز العالج ، وقد استعاذ
 قال هللا عن عيسى عليه السالم : ) وأبرئ األكمه واألبرص إبذن هللا( . 

اجلسم من  وطرق عالجه يكون ابلوشم والليزر وتبييض اجللد ونقل اخلالاي الصبغية يف    فرع :
 املكان السليم إىل املصاب .

 أحكام حتويل اجلنس

  حتويل اجلنسأحكام  :ن والستو الثانية املسألة  : 

الذي   النوع  يرغبون  وال  أنفسهم  حتويل  يرغبون  واملخنثني  النفسانيني  املرضى  من  مجلة  هناك 
 خلقهم هللا عليه . 

وهو ُمرم ، ألنه من تغيري خلق هللا وهو من   والتحويل يكون من ذكر إىل أنثى والعكس ،
 التشبه احملرم ، وقد هنى الرسول عن االختصاء وهو شقها وانتزاعها . 
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  واإلمجاع منعقد على حترمي االختصاء ويرتتب عليها أضرار كثرية    :   الثالثة والستون املسألة
ملرياث واخللوة ، وألن ذلك يؤدي إىل مفاسد ومشكالت يف القضااي الشرعية من النكاح وا

 . وحنوها

 عند الفقهاء  أنواع اخلنثى : والستون ة الرابعاملسألة  : 

من يتبني فيه عالمات الذكورة أو األنوثة ، فيعلم أنه رجل ، أو امرأة ،    اخلنثى غري املشكل :
وحكمه يف إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت عالماته فيه ، وأمجعوا على أنه يعترب من مباله  

 ؛ إن ابل من حيث يبول الرجل فهو رجل وإن من موضع األنثى فهو أنثى .  

فهو من ال يتبني فيه عالمات الذكورة أو األنوثة ، وال يعلم أنه رجل أو امرأة   اخلنثى املشكل :
   ، أو تعارضت فيه العالمات . 

أنواع اخلنثى يف الطب احلديث : : والستون اخلامسة املسألة 

 . اخلنثى احلقيقية : وهي من جيتمع فيها مبيض وخصية  ��

وهي اليت تكون غدهتا التناسلية إما خصية أو مبيضاً وال جيتمعان معاً   اخلنثى الكاذبة :  ��
 ولكن األعضاء األخرى غامضة وهي نوعان : 

اخلنثى األنثى الكاذبة فهي أنثى ولكن مظهرها اخلارجي يبدو ذكراً ، وهذا يشكل أكثر من -1
   مخسني ابملائة من احلاالت .

 هو قليل احلدوث .اخلنثى الذكرية الكاذبة عكس السابق ، و -2

 تصحيح اجلنس : وهو عالج حاالت اخلنثى الكاذبة .  : والستون السادسةاملسألة 

يف    ملا،    العالج فيه ظاهر  حكمه : جائز ، وهو يدخل يف عموم العالج ، والقول بوجوب 
 . ، وهو من إزالة العيب والتشوهات واألعضاء الزائدةجلب للمصاحل ودرء للمفاسد  من ذلك 
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  حكم عالج اخلنثى احلقيقي : جائز ، ملا تقدم ، وبه صدر    :  والستون  ابعةالس املسألة
   قرار اجملمع الفقهي.

 وكيفية التحديد لكي يكون ذكراً أو أنثى :  فرع :

 . ، ليس املقام لبسطهاهناك عدة معايري واعتبارات طبية تساعد يف حتديد جنس اخلنثى احلقيقية  

  تقصرياً   :   والستون  الثامنةاملسألة أو  طوالً  األنثى  وآلة  الذكر  آلة  على  العمليات  إجراء 
 توسيعاً أو تضييقاً فله حالتان : 

 . ، للتغيري خللق هللااع فال  تللزينة وزايدة االستم  -ب. ، ملا تقدم للعالج جائز -أ

 أحكام تغيري لون الوجه

 حكم وضع أصباغ يف الوجه له حالتان :   : والستون التاسعةاملسألة 

 :  خالف ُمل للمرأة:  األول   

 جيوز مطلقاً ،وهو وجه عند احلنابلة ،ألنه من الزينة املباحة .  القول األول : 

 وهو وجه عند الشافعية واحلنابلة ، ألنه من تغيري خلق هللا .  حيرم مطلقاً، القول الثاين : 

حيرم على غري متزوجة وجيوز للمتزوجة إبذن زوجها وهو مذهب الشافعية ،   القول الثالث : 
 محاية لغري املتزوجة ، وتزيناً للمتزوجة . 

 رواه أبوداود.اجلواز ، ألنه من الزينة ولفعل الصحابيات رضي هللا عنهن  الراجح : 

 : حاالت  له  للرجل:  الثاين   

 إن كان من الكرميات واملواد الطبيعية فيجوز ، لعدم املانع .  -أ

 إن كان بوضع املساحيق وحنوها فال جيوز ، ألنه من التشبه ابلنساء . -ب 
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 حكم إزالة لون البشرة األصلي :     : املوفية للسبعنياملسألة 

 . موضعي أو ابلكامل للجسم ؛ أنواعه   

 :   دواعيه   

 عالجي : وهو جائز ، وقد تقدمت األدلة .-أ

 حتسيين له حالتان :  -ب 

أن يكون تغيرياً دائماً فهذا ال جيوز ؛ ألنه من تغيري خلق هللا ، وقياساً على  احلالة األوىل :
 الوشم .

 أن يكون تغيرياً مؤقتاً، وهذا جائز؛ ألنه من الزينة املباحة .  الثانية:احلالة 

 حكم إرجاع اللون املفقود ألصله جائز ، لدخوله يف عموم     :  الواحدة والسبعوناملسألة
 التداوي. 

 نه من العالج للتشوه .توحيد اللون جائز ، أل :  الثانية والسبعون املسألة 

 أنواع  وهو التاتو : :الثالثة والسبعوناملسألة   : 

حقن األصباغ حتت اجللد ولو يسرياً فيحرم ، قياساً على الوشم ، سواء دائماً أو  أن يكون  -أ
 مؤقتاً ، ألن صورة الوشم موجودة . 

: اجلواز بشرط : أال    أن يكون جمرد لون على اجللد وفيه قوالن للمعاصرين،  والراجح-ب 
 كتشبه بكفار أو فساق أو صورة ُمرمة كذات األرواح وعدم الضرر .؛يتضمن أمراً ُمرماً 

 املايكرو : هو أحد أنواع الوشم يف احلواجب وله حالتان :  :الرابعة والسبعوناملسألة 

 إن كان جمرد لون جائز ، كاحلناء ، وسائر األصباغ . -أ

 ال جيوز ، كالوشم ، سواء كان دائماً أو مؤقتاً . إن كان فيه غرز وحقن ف-ب 
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 أحكام الرموش واألظافر الصناعية                      

 حالتان: هلا  الرموش الصناعية  والسبعون:  اخلامسةاملسألة 

 جاز . فإن كانت للعالج  -1

 إن كانت للحسن فمحل خالف :  -2

 عثيمني . حيرم ، واختاره ابن ابز وابن  القول األول : 

 .  ز ، واختاره بعض املعاصريناجلوا القول الثاين : 

 األول ، ألنه يدخل يف الوصل املنهي عنه ، وألنه من الزور والتدليس . الراجح : 

  حكم وضع ما يسمى ابملسكرا  :والسبعون السادسةاملسألة  . 

 عبارة عن مادة صبغية توضع على الرموش جتعلها كثيفة أو واقفة .  املسكرا
 حكمها : جائز ، فهي من الزينة املباحة . 

 حكم الوضوء معها له حالتان :  والسبعون:  السابعةاملسألة 
 إن كان ليس هلا جرم مينع وصول املاء كاحلناء فيصح وضعها والوضوء عليها . -أ

 . ، وهو الغالب  إن كان هلا جرم مينع وصول املاء فال يصح الوضوء هبا  -ب 
 الصناعية ُمل خالف بني املعاصرين :  األظافروالسبعون:  الثامنةاملسألة 

 الدائمة ، ألنه من تغيري خلق هللا . التحرمي ، وهو اختيار اللجنة  القول األول : 
 اجلواز ، ألن األصل اإلابحة.  القول الثاين : 

اجلواز ، ألنه من املباحات، واألصل يف األشياء اإلابحة  ، ما مل يكن مرتبطاً أبمر   الراجح :
 .3ُمرم 

 
الفواكه  ، ، حاشية العدوي، المقدمات والممهدات ، مواهب الجليل ، الجوهرة النيرة فتح الباري البن حجر ، حاشية ابن عابدين  3

للغزالي ، مدارج  إحياء علوم الدين زاد المعاد ،   المجموع ، المغني ، الفروع ، اإلنصاف ، مجموع فتاوى ابن تيمية ، الدواني ، 
أحكام الشعر للدعيلج ، أحكام الجراحة الطبية الشنقيطي ، أحكام الجراحة  السالكين البن القيم ، المسائل الطبية المستجدة للنتشة ، 

وي  التجميلية للفوزان ، شرح عمدة الفقه للمؤلف ، الضوابط الشرعية لعمليات التجميل ، عالج السمنة الجراحي للجابر ، أحكام التدا
لصالح مرضى السرطان ، النوازل في زينة  بالمحرمات للخليل ، األحكام المتعلقة بالتطبيب للمشهداني ، حكم التصرف بشعر اآلدمي 

 ، الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة. المرأة للراشد  
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واجعلنا من دعاته   وثبتنا عليه ،  ملسو هيلع هللا ىلص  املرسلني   سيد  سنة   وفق  الدين  يف  فقهنا  اللهم��
وأنصاره ، اللهم رضاك وصالحاً وثبااتً لقلوبنا وطهارة لنفوسنا وذرايتنا ، ونصراً وعزاً  

ومجعاً للمسلمني على    ،على رضاكلإلسالم واملسلمني وبالدان وبالد املسلمني ووالهتا  
 للظاملني املعتدين . هداك ، وهالكاً 

 لقاء آخر يسره هللا مبنه وكرمه على طريق العلم واهلدى  .  وإىل
 إاّن على الب عاد  والتفرق               ل نلتقي ابلذكر  إن مل ن لتق 

 
 

 كتبه / فهد بن حيىي العماري                                                     
 هـ 5/11/1443البلد احلرام                                                     

      famary1@gmail.com 
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