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  الثقب في بدن اإلنسان للزینة دراسة فقھیة: ملخص بحث 
ح���دودًا للزین���ة ،بم���ا یتف���ق والكرام���ة اإلن���سانیة     وض���عت ال���شریعة اإلس���المیة  

،واحتاطت أن تكون سببا في خروج اإلنسان عن حدود الھیبة والوق�ار، فأباح�ت         
التزین بكل ما ھو مباح ،سواء بالنسبة للرجال أو النساء ،مما یتفق وحاجة ك�ل               

منھم��ا ف��ي ض��وء مقاص��د ال��شرع الكلی��ة المبین��ة عل��ى طل��ب الزین��ة ، ویتف��ق            
 اإلن��سانیة ،ودواع��ي الحی��اة ال��سریة ،ورخ��ص للن��ساء فیھ��ا أكث��ر مم��ا   والطبیع��ة

  .رخص للرجال 
وم�سألة  الثق��ب ف��ي ب�دن اإلن��سان ال��شائعة اآلن ب��ین الن�ساء والرج��ال  عل��ى غی��ر    
وجھ الزینة أو التجمل ،مثل ثقب الشفة أو اللسان أو ال�بطن م�ن الق�ضایا الفقھی�ة                 

ًا عل�ى النظ��ائر الفقھی��ة الت��ي بحثھ��ا  الم�ستجدة ، بحثھ��ا العلم��اء المعاص��رون قیاس�� 
الفقھاء القدامى،ومجمل الرأي فیھا  مشروعیة ثقب أذن الم�رأة أو أنفھ�ا أو نح�و                
ذلك على وجھ الزینة والتجمل ،وھو مذھب أكث�ر أھ�ل العل�م ،م�ن ب�اب أن�ھ تع�ذیب          

  .للبدن وتمثیل بھ ،والفائدة منھ ،بل ھو عبث محض
وز للرج�ل ثق�ب بدن��ھ عل�ى س�بیل الت��زیین     أم�ا ف�ي ح�ق الرج��ل فالم�ذھب أن�ھ ال یج��     

والتجمل؛ النتفاء علة الحكم بالجواز منھ ،والشتمالھ عل�ى ت�شبھ الرج�ال بالن�ساء               
من جان�ب ،وت�شبھ الرج�ال بغی�ر الم�سلمین م�ن جان�ب آخ�ر ،وكالھم�ا منھ�ي عن�ھ              

  .شرًعا
والبحث یوصي بزیادة وتطویر وجوه التوعیة بفقھ الزینة ،سواء بالنسبة للرجال        

 النساء،بما یتفق وأصول الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا ،وخطورة التشبھ بغیر أو
المسلمین والمسلمات ،في ك�ل ق�ضیة تخ�الف مقت�ضى الطبیع�ة اإلن�سانیة الراش�دة          

  .،التي تحفظ على اآلدمي كرامتھ 
  محمد السانوسي شحاتھ/د:إعداد 

  األستاذ المساعد بقسم الفقھ بكلیة الشریعة والقانون بأسیوط
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Abstract: Ruling on the hole in the  
human body for decoration study jurisprudence 
Islamic law has set boundaries for adornment, in 
accordance with human dignity, and has taken care to be 
a reason for the departure of man from the limits of 
prestige and dignity, so it is permissible to adorn all that 
is permissible, whether for men or women, , And 
conforms to the human nature, the reasons of  
wamas'alat althaqb fi bidn al'iinsan 
clandestine life, and women's licenses more than m 
alshaayieat alan bayn alnisa' walrijal ealaa ghyr wajah 
alziynat 'aw altajamul ,mathal thaqab alshafat 'aw allisan 
'aw albatn min alqadaya alfaqhiat almustajidat , 
bahathaha aleulama' almueasirun qyasaan ealaa 
alnazayir alfaqhiat alty bahathaha alfuqaha' 
alqadamaa,wamajmal alraay fiha mashrueiat thaqab 
'adhin almar'at 'aw 'anfiha 'aw nahw dhlk ealaa wajh 
alziynat waltajamul ,wahu mudhhib 'akthar 'ahl aleilm ,mn 
bab 'anah taedhib lilbadn watamthil bih ,walafayidat minh 
,bal hu eabth mahad. 
'amma fi haqi alrajul falmadhhib 'anah la yajuz lilrajul 
thaqab bidanah ealaa sabil altazyiyn waltajmal; liaintifa' 
eilt alhukm bialjawaz minh ,waliaishtimalih ealaa tushbih 
alrijal bialnisa' min janib ,watushbih alrijal bighayr 
almuslimin min janib akhar ,wukalahuma minhi eanh 
shreana. 
The research recommends increasing and developing the 
awareness of the adornment of adornment, whether for 
men or women, in accordance with the principles and 
purposes of Islamic law, and the danger of imitating non-
Muslims and Muslims in every case that violates the 
human nature of adults. 
Prepared by: Dr. Mohamed El Sanoussi Shehata 
Assistant Professor, Department of  

Fiqh, Faculty of Sharia and Law, Assiu
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  الحم��د هللا، نحم��ده ون��ستعینھ ون��ستغفره، ونع��وذ ب��اهللا م��ن ش��رور أنف��سنا وم��ن 

ده اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي ل�ھ، ون�شھد أن           سیئات أعمالنا، من یھ   
ال إل��ھ إال اهللا وح��ده ال ش��ریك ل��ھ، ون���شھد أن محم��ًدا عب��ده ورس��ولھ، أرس���لھ        
بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین كلھ، وكفى باهللا شھیدا، أرس�لھ ب�ین ی�دي          

ه م�ن  الساعة بشیرا ون�ذیرا، وداعی�ا إل�ى اهللا بإذن�ھ وس�راجا منی�را، فھ�دى بن�ور              
الضاللة، وبصر بھ من العمى، وأرشد بھ من الغي، وفتح ب�ھ أعین�ا عمی�ا وآذاًن�ا         

  :صًما، وقلًوبا غلًفا، صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیًما، وبعد
ف��إن اإلس��الم دی��ن الفط��رة ال��سویة ،والكم��ال ال��سلوكي بم��ا یتف��ق وحاج��ة ال��نفس   

ق��اص ،وف��ي س��بیل ذل��ك ح��رم بع��ض  اإلن��سانیة إل��ى التح��سین دون امتھ��ان أو انت 
كالوص��ل والوش��م والوش��ر وال��نمص وغی��ر ذل��ك ؛ لم��ا فیھ��ا م��ن : أش��كال الزین��ة 

  .الخروج على الفطرة والتغییر لخلق اهللا تعالى والتدلیس واإلیھام وغیر ذلك 
وفي المقابل أباح اإلسالم للمرأة أن تت�زین وتتجم�ل بم�ا یتف�ق ومقاص�ده الكلی�ة،          

احة في التزین أو التجمل ثقب اإلذن ،الذي ت�واترت ال�سنة       ومن ھذه الوجوه المب   
ویكف�ي ف�ي ج�وازه       :" -رحم�ھ اهللا تع�الى    –النبویة بصحتھ ،حت�ى ق�ال اب�ن الق�یم           

علم اهللا ورسولھ بفعل الناس لھ وإقرارھم عل�ى ذل�ك ، فل�و ك�ان مم�ا ینھ�ى عن�ھ           
   )١" .(لنھى القرآن أو السنة

ل والت�زین ف�ي ض�وء مقاص�د ال�شریعة         وإذا كان اإلسالم قد رخ�ص للم�رأة التجم�         
فإنھ یق�ف م�ن زینت�ھ  وتجمل�ھ موقف�ًا ح�ذرًا ؛       :وأصولھا ،إال إنھ بالنسبة للرجال     

 ف��ي ح��ق الم��رأة للت��زین والتجم��ل   –عل��ى ال��راجح -ألن الثق��ب إن ك��ان م��شروًعا 
،فلیس كذلك بالنسبة للرجل أو الطفل ،وھو م�ا عب�ر عن�ھ كثی�ر م�ن الفقھ�اء ف�ي                      

وخ�رق األن�ف    :"   في تحف�ة الحبی�ب      -رحمھ اهللا -)٢(البجیرمي  كتبھم،ومنھ قول     
لم��ا یجع��ل فی��ھ م��ن نح��و حلق��ة نق��د ح��رام مطلق��ًا، وال عب��رة باعتی��اد ذل��ك ل��بعض   
الناس في نسائھم، وأذن الصبي كذلك، وال نظر لزینتھ بذلك دون األنثى، فیجوز            

  )٣.".(خرق أذنھا على المعتمد
كم�ا ھ�و ح�ال    –خ�رج ف�ي كثی�ر م�ن ص�وره           ھذا ولما رأیُت أن أمر ثقب البدن قد         

 عن الوجھ المعتبر شرعًا وعقًال، رأی�ُت الكت�اب فی�ھ تح�ت              -بعض شبابنا وفتیاتنا  
؛لما لھ م�ن أھمی�ة ف�ي     )دراسة فقھیة :حكم الثقب في بدن اإلنسان للزینة       (عنوان

                                           
  )٢٠٩: ص(ام المولود البن القیم   تحفة المودود بأحك– (١)
 ب����ن عم����ر الُبَجْیَرِم����ّي الم����صري ال����شافعي م����ن الم����شتغلین ف����ي   س����لیمان ب����ن محم����د– (٢)

وك�ان ی�سكن   . من قراھا، أكب على إقراء الحدیث وألف فیھ   ) بجیرم(الحدیث،مصري نسبتھ إلى    
 ). ٩٣/ ١(األعالم للزركلي : انظر).ھـ١٢٢١ -رحمھ اهللا تعالى–توفي . خانقاه سعید السعداء

 ). ٢٦٠/ ٢(، )ة الحبیب على شرح الخطیبتحف(  حاشیة البجیرمي على الخطیب – (٣)
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إث�راء المكتب�ة الفقھی�ة بوج��وه الحك�م ال�شرعي ف�ي ھ��ذا الم�سألة ،راجی�ا م��ن اهللا         
  .لقبول والرشادتعالى ا

  :أھمیة الموضوع 
ھذا الموضوع من األھمیة بمكان ،فالشریعة اإلسالمیة تضع ح�دودًا للزین�ة ،بم�ا         
یتفق والكرامة اإلنسانیة ،وتحتاط أن تكون سببا في خ�روج اإلن�سان ع�ن ح�دود                

  .الھیبة والوقار،كما نرى لدى بعض الشباب والفتیات
الت التشبھ بغیر المسلمین ،عل�ى نح�و         ومما یزید من أھمیة الموضوع تزاید حا      

یتنافى وأصول الشریعة ومقاص�دھا، وق�د ل�وحظ أن ال�بعض تع�دي م�سألة الثق�ب            
في اإلذن إل�ى ثق�ب ف�ي س�ائر أج�زاء الب�دن زین�ة وتجم�ًال، مم�ا یع�د خروًج�ا ع�ن               

رحمھ�م اهللا  –المألوف عادة وطبًعا ،وھو ما لم یغب عن مخیلة الفقھ�اء الق�دامى            
تھم ،حتى باتت المسائُل المستجدُة تج�د لھ�ا وجوھ�ا متع�ددة م�ن                 واجتھادا -تعالى

:" الحكم تختلف باختالف األحوال ،ولیس أدل على ذلك من قول فقھ�اء الحنفی�ة             
وثق��ب األذن وإن ك��ان واس��ًعا ف��ي الھندی��ة ل��یس بعی��ب ، وف��ي التركی��ة عی��ب إن    

ف��ي بن��اء وھ��ذا دلی��ل عل��ى عنای��ة الفقھ��اء بالع��ادات واألع��راف ) ١".(ع��دوه عیب��ا
  .األحكام الشرعیة في المسألة محل البحث أو غیرھا

«  بقول�ھ  -  -والشریعة اإلسالمیة من صنع العل�یم الخبی�ر ، ال�ذي وص�فھ النب�ي        
،وم�ن ث�م فھ�ي     ) ٢(»ِإنَّ اللََّھ َجِمیٌل ُیِح�بُّ اْلَجَم�اَل اْلِكْب�ُر َبَط�ُر اْلَح�قِّ، َوَغْم�ُط النَّ�اسِ            

والت�زین ،إالَّ إن ھ�ذا األم�ر ل�یس عل�ى إطالق�ھ ،ب�ل        شریعة مبینٌة على حب الجمال   
وضعت لھ من الضوابط ما یحفظ على اآلدمي كرامت�ھ اإلن�سانیة، ودع�ت اإلن�سان           
إلى ضبطھا بمقتضى الھدى الرباني ، فحددت لھ حدوًدا ینبغي علیھ ع�دم تع�دیھا،               

ي ول�م تك�ن تل�ك الح�دود تحكًم�ا ف�      . وحرمت علیھ أشیاء یجب علیھ ع�دم انتھاكھ�ا        
 حرًص�ا عل�ى     -س�بحانھ وتع�الى   -حیاة البشر وال تسلًطا علیھم ، وإنم�ا ح�ددھا  اهللا             

إن��سانیة اإلن��سان ، وكرًم��ا من��ھ ف��ي أن یرع��ى بنف��سھ م��صلحة الب��شر ، ف��شرع         
  .التشریعات، وأنزل الكتب وأرسل الرسل

وم�����سألة ثق�����ب ب�����دن اإلن�����سان م�����ن الموض�����وعات الم�����ستجدة ،الت�����ي یج�����ب  
ة اآلث���ار المترتب���ة علیھ���ا ،خاص���ة ف���ي واقعن���ا     بحثھا،وبی���ان حكمھ���ا ؛لخط���ور  

أي الثق����ب، وھ����و م����ا "ع����الم البیرس����ینج" المعاص����ر وظھ����ور م����ا ی����سمى  ب����ـ
  .في أماكن غیر محبذة  یرتبط بظاھرة وضع الشباب االقراط والحلق

 لق���د تغی���ر عالمن���ا الی���وم ب���سبب ت���أثیرات العولم���ة الغربی���ة لیتب���دل الممن���وع       
ع األق���راط ف���ي الل���سان أو ال���شفتین   ب���المرغوب والم���سموح، فھن���اك م���ن ی���ض   

                                           
 ). ٧١/ ٣( الفتاوى الھندیة ،تألیف لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، – (١)
/ ١ (م الكب�����ر وبیان�����ھ ،أخرج����ھ م�����سلم ف�����ي ص�����حیحھ ،كت�����اب اإلیم����ان، ب�����اب تح�����ری  – (٢)
دفع��ھ  : أي" بط��ر الح��ق  :" احتقارھم،وقول��ھ:غم��ط الن��اس،أي "--،وقول��ھ )٢٧٥(،رق��م)٦٥

 ).٩٠/ ٢(شرح النووي على مسلم . إنكاره ترفعا وتجبراو
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أو األن���ف أو الحاج���ب أو حت���ى األس���نان أو ف���ي من���اطق أخ���رى ح���ساسة ف���ي       
  .الجسم؛لذا وجدت من األھمیة بحث ھذا الموضوع من منظور فقھي 

  :الدراسات السابقة 
الثقب في ب�دن اإلن�سان للزین�ة دراس�ة      ( بالبحث وقفت على دراسة بعنوان - ١  

ومقب�ول الن�شر بمجل�ة جامع�ة المل�ك خال�د للعل�وم ال�شرعیة         بح�ث محك�م    ( فقھی�ة 
محمد عبد الرحمن األحمري األستاذ المساعد بكلی�ة ال�شریعة         /  للدكتور   ـھ١٤٣٨

  وأصول الدین جامعة الملك خالد بالمملكة العربیة السعودیة
مجموع�ة م�ن الفت�اوى المبنی�ة عل�ى أس�ئلة ال�سائلین ع�ن ثق�ب الم�رآة ، أو            - ٢ 

   .:لمعنیة بجراحة التجمیل، ومنھاالدراسات ا
بح����ث الجراح����ة التجمیلی����ة ،دراس����ة فقھی����ة ،ص����الح الف����وزان رس����الة   .١

وھ������ي م������ن الدراس������ات الغنی������ة بكثی������ر م������ن ) ه١٤٢٧(دكت�����وراه ، 
  .األحكام الشرعیة في موضوعھا 

: المؤل���ف"أحك���ام الجراح���ة الطبی���ة واآلث���ار المترتب���ة علیھ���ا     :"بح���ث  .٢
 .لشنقیطيمحمد بن محمد المختار ا/ الدكتور

وق���د تن���اوال م���سألة ش���ق أذن ال���صبي وال���صبیة ب���شيء م���ن اإلجم���ال ، إالَّ أن     
بحث���ي ھ���ذا یتن���اول الموض���وع م���ن جمی���ع جوانب���ھ ،س���واء بالن���سبة للم���رأة أو  
الطف��ل أو الرج��ل ،وم��ا یترت��ب عل��ى ذل��ك م��ن أحك��ام فقھی��ة،وما ی��ستجد فیھ��ا           

ط����ور م����ن ص����ور ل����م تك����ن موج����ودة أو مألوف����ة ل����دى األولین،مم����ا ی����رتبط بت 
المجتم���ع ،وركون���ھ إل���ى كثی���ر م���ن أس���باب الرفاھی���ة الزائ���دة ع���ن ح���د الرش���د    
واالعت����دال ،إل����ى ض����رب م����ن الم����روق واالختب����ال ،ن����سأل اهللا ال����سالمة ف����ي     

  .الدین والدنیا
  :خطة البحث 

یتك���ون ھ���ذا البح���ث م���ن مقدم���ة وتمھی���د ،ومباح���ث ثالث���ة ،وخاتم���ة ،بیانھ���ا        
  :كما یلي

  األلف����اظ ذات ال����صلة  ف����ي بی����ان  معن����ى الثق����ب و   :التمھی����د
  .،ووجھ الزینة في ثقب البدن اإلنساني

  م���ذاھب الفقھ���اء ف���ي تح���سین ھیئ���ة الب���دن      :المبح���ث األول
  .عموًما

 م����ذاھب الفقھ����اء ف����ي ثق����ب ب����دن الم����رأة  : المبح����ث الث����اني
  .أو الرجل للزینة 

  األحك����ام الفقھی����ة المترتب����ة عل����ى ثق����ب      : المبح����ث الثال����ث
  .البدن

� � �  
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  مبحث متهيدي

  بيان يف 

معىن الثقب  والزينة واأللفاظ ذات الصلة ، ووجه الزينة يف ثقب 

  .البدن اإلنساني

  :وفیھ مطالب ثالثة

  اطب اول

ظ ذات اوا زب وا طا دا  

  :بیان معنى الثقب في اللغة واالصطالح:أوال 
  :معنى الثقب في اللغة

ْثُقب����ُھ َثْقب����ًا والثَّْق����ُب اس����م لم����ا نَف����ذ ،والثَّْق����ُب م����صدر َثَقْب����ُت ال����شيَء َأ: الثق����ب
والِمْثَق���ُب اآلل���ُة الت���ي ُیْثَق���ُب       . الَخ���ْرُق الناِف���ُذ ب���الفتح ،والجم���ع َأْثُق���ٌب وُثُق���وبٌ     

  )٢(. ، وال یكون الثقب إالَّ نافذًا)١(بھا 
ال���صماخ ف���ي األذن م���ن فع���ل الخ���الق  : وق���ال بع���ضھم . ُخْرَب���ُة اُألُذِن :والثق���ب 

. ، أي ُم���ِضيٌء"ِش���ھاٌب ثاق���ٌب:"ویق���ال )٣(. لخرب���ة فیھ���ا م���ن فع���ل المخل���وق وا
  )٤(". أثقب نارك، أي أضئھا: والعرب تقول. ضوءه: وثقوبھ

إن���ھ نج���م،  :قی���ل :"   ق���ال ال���رازي )٥(  ال���نَّْجُم الثَّاِق���بُ :ومن���ھ قول���ھ تع���الى   
 وف���سره )٦ (.واهللا أعل���م. س���مي ب���ذلك ؛ألن���ھ یثق���ب بن���وره س���مك س���بع س���موات 

  )٧(.طبري في تفسیره بأنھ الذي یثقبال
 :معنى الثقب في االصطالح

                                           
/ ١(، المح��یط ف��ي اللغ��ة الب��ن عب��اد   )ثق��ب(، م��ادة )٢٣٩/ ١(ل��سان الع��رب الب��ن منظ��ور   -(١)

 ،ال��صحاح ف��ي اللغ��ة  )ثق��ب (،م��ادة) ١٠٣/ ١(،جمھ��رة اللغ��ة الب��ن دری��د     ) نق��ر(،م��ادة )٤٦٩
 ).ثقب(،مادة ) ٧١/ ١(للجوھري 

 ).ثقب(،مادة) ١٠٣/ ١(ید  جمھرة اللغة البن در-(٢)
 )ث ق ب(،مادة ).٨٦٧: ص(فقھ اللغة للثعالبي -(٣)
، )ت ش��اكر( تف�سیر الطب��ري  : ،وانظ��ر)ثق�ب (،م��ادة )٧١/ ١(ال�صحاح ف��ي اللغ�ة للج��وھري  -(٤)

 ).٣/ ٢٠(، تفسیر القرطبي )١٨/ ٢١(
 ).٥(سورة الطارق ،اآلیة -(٥)
 ).٣٢١/ ٢٦(، )مفاتیح الغیب (تفسیر الرازي -(٦)
 ).٣٥٢/ ٢٤(، )ت شاكر(تفسیر الطبري -(٧)
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 ال تختل���ف الدالل���ة االص���طالحیة للثق���ب ع���ن داللت���ھ اللغوی���ة ،وعلی���ھ فالثق���ب      
إح���داث فتح���ة  ف���ي ب���دن األدم���ي ،س���واء   : ف���ي الم���سألة موض���وع البح���ث ھ���و 

  .كانت في إذنھ ،أو أنفھ ،أو فمھ ،لتحسین الھیئة
اعلھ����ا ،واخ����تالف محل����ھ ،كم����ا سیت����ضح ویختل���ف حكمھ����ا ب����اختالف ج����نس ف 

  .جلیا من خالل مباحث البحث
وقری���ب م���ن الثق���ب ال���شق ال���ذي یك���ون ف���ي العملی���ات الجراحی���ة ،وھ���و ج���ائز    
شرعًا،س����واء ك�����ان إلخ�����راج جن�����ین،أو إلج�����راء جراح�����ة ونحوھا،ج�����اء ف�����ي  

وال ب�����أس ب�����شق المثان�����ة إذا كان�����ت فیھ�����ا  :"  الفت�����اوى الھندی�����ة م�����ا ن�����صھ 
ذه الم����سألة مب����سوطة ف����ي كت����ب الفق����ھ اإلس����المي       وأحك����ام ھ���� )١ .("ح����صاة

  .،والدراسات البحثیة وثیقة الصلة بھ
  . وغیره كثیر)٢(.ومنھ ثقب الباب ،وثقب في األرض 

  :األلفاظ ذات الصلة بالثقب: ثانًیا 
. والجم������ع ُخ������َرب. المثق������وب األذن، وھ������و مث������ل األخ������َرم: األخ������َرب -١

 ) ٣(. المثقوب األذن، وھو مثل األخَرم: واألخَرب
: وك���ذلك َخ���ْرت الف���أس  . الثَّق���ب ف���ي األذن واإلب���رة وغیرھم���ا   : الُخ���ْرت -٢

  )٤(.َثْقُبھا، وُخْرتھا أیضًا
وھ���و ش���ق ف���ي األذن ث���م یفت���ل ذل���ك ،ف���إذا أقب���ل ب���ھ فھ���و           : اإلدب���ارة -٣

اإلقبال���ة، وإذا أدب���ر ب���ھ فھ���و اإلدب���ارة، والم���دابرة أن یقط���ع م���ن م���ؤخر أذن        
؛ لم��ا روي ع��ن عل��ي ب��ن   )٥(نم��ة ال��شاة ش��يء ث��م یت��رك معلًق��ا ال یب��ین كأن��ھ ز     

 أن نست����شرف الع����ین واألذن،  --أمرن����ا رس����ول اهللا  :  ق����ال--أب����ي طال����ب
وف�����ي ) . ٦(" وأن ال ن�����ضحي بمقابل�����ة، وال م�����دابرة، وال ش�����رقاء، وال خرق�����اء 

م��ا قط��ع  : م��ا قط��ع ط��رف أذنھ��ا، والم��دابرة    : المقابل��ة :"المغن��ي  الب��ن قدام��ة  
  ) ٧(".المشقوقة:من جانب األذن، والشرقاء

أن یك��ون ف���ي  : وقی��ل الخرق���اء .)٨ (وھ��ي  الت���ي انثقب��ت أذنھ���ا  :الخرق��اء   -٤
 )١(.األذن ثقب مستدیر

                                           
 ). ٣٦٠/ ٥(الفتاوى الھندیة - (١)
وإن كان في أرضھ ثقب أو جحر فأرة إن علم ):" ٣٩٨/ ٥( قال في الفتاوى الھندیة - (٢)

   ."بذلك ولم یسده حتى فسدت أرض جاره كان ضامًنا ، وإن كان ال یعلم ال یكون ضامًنا 
 ).خ ر ب(مادة) ١٢١/ ١(جمھرة اللغة -(٣)
 ). ت خ ر(مادة) ١٨٣/ ١(جمھرة اللغة -(٤)
 )دبر(،باب الراء ،فصل الدال،مادة) ٢٧٢/ ٤(لسان العرب - (٥)
) ٨٧ - ٨٦ / ٤(أخرجھ الترم�ذي ف�ي س�ننھ ،كت�اب األض�احي،باب م�ا یك�ره ف�ي األض�احي                   -(٦)
 ). ٣٩٠/ ٥(تفسیر القرطبي  :وانظر.وقال حدیث حسن صحیح)١٤٨٩(رقم
 ). ٤٧٦/ ٣( قدامة  المغني البن- (٧)
 ). ٤٧٦/ ٣(المغني البن قدامة،المرجع السابق - (٨)
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  ).٤٢٢/ ١(الكافي في فقھ أھل المدینة البن عبد البر - (١)
 ا  
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ب اطا  

 وا ،ز طوا وا دا  

. ی��وم العی��د: وی��وم الزین��ة) ١(اس��م ج��امع لك��ل م��ا ُیت��زین ب��ھ،  : الزین��ة ف��ي اللغ��ة 
  )٢. (نقیض الشین: والزین

  )٣.(ما یتزین بھ اإلنسان من لبس وحلي وأشباه ذلك : الصطالح والزینة في ا
والزین���ة والت���زین والتجم���ل غری���زة ف���ي الك���ائن الب���شري دع���ا اهللا تع���الى إلیھ���ا  

 َی��ا َبِن��ي آَدَم ُخ��ُذوا ِزیَن��َتُكْم ِعْن��َد ُك��لِّ      :ع��ن طری��ق رس��لھ وأنبیائ��ھ،قال تع��الى     
ُق���ْل َم���ْن َح���رََّم * نَّ���ُھ َل���ا ُیِح���بُّ اْلُم���ْسِرِفیَن َم��ْسِجٍد َوُكُل���وا َواْش���َرُبوا َوال ُت���ْسِرُفوا إِ 

ِزیَن��َة اللَّ��ِھ الَِّت��ي َأْخ��َرَج ِلِعب��اِدِه َوالطَّیِّب��اِت ِم��َن ال��رِّْزِق ُق��ْل ِھ��َي ِللَّ��ِذیَن آَمُن��وا ِف��ي        
  ) ٤.(اْلَحیاِة الدُّْنیا خاِلَصًة َیْوَم اْلِقیاَمِة َكذِلَك ُنَفصُِّل اْلآیاِت ِلَقْوٍم َیْعَلُموَن

والزین��ة ف��ي اآلی��ة األول��ى محمول��ة عل��ى الثی��اب المتخ��ذة ل��ستر الع��ورة ،كم��ا           
؛ألن الزین���ة ال تح���صل إال بال���ستر الت���ام ) ٥(یت���ضح م���ن معرف���ة س���بب الن���زول 

للع�����ورات ،ول�����ذلك ص�����ار الت�����زیین ب�����أجود الثی�����اب ف�����ي الجم�����ع واألعی�����اد             
  )٦. (سنة

ْن َح��رََّم ِزیَن��َة اللَّ��ِھ الَِّت��ي َأْخ��َرَج      ُق��ْل َم�� :أم��ا الزین��ة ال��واردة ف��ي قول��ھ تع��الى      
فی���دخل : " فھ���ي عام���ة تتن���اول جمی���ع أن���واع الزین���ة ، ق���ال ال���رازي      ِلِعب���اِدِه

تح���ت الزین���ة جمی���ع أن���واع الت���زیین وی���دخل تحتھ���ا تنظی���ف الب���دن م���ن جمی���ع   
الوج���وه، وی���دخل تحتھ���ا المرك���وب، وی���دخل تحتھ���ا أی���ضا أن���واع الحل���ي؛ ألن      

ل��نص ال��وارد ف��ي تح��ریم ال��ذھب والف��ضة عل��ى الرج��ال      ك��ل ذل��ك زین��ة ،ول��وال ا  
  )٧." (لكان ذلك داخال تحت ھذا العموم

                                           
 ).زین(،مادة )٣٠٦/ ٢( المحیط في اللغة البن عباد -)(١
 ).زین(،مادة)٢٩٨/ ١( الصحاح في اللغة للجوھري -)(٢
 ) ٤٩٣: ص(ي  الكلیات ألبي البقاء الحنف-)  (٣
 ). ٣٢،٣١(سورة األعراف ،اآلیتان– (٤)
إن أھل الجاھلیة من قبائل الع�رب ك�انوا یطوف�ون بالبی�ت ع�راة الرج�ال            :" قال ابن عباس  – (٥)

بالنھار والنساء باللیل وك�انوا إذا وص�لوا إل�ى م�سجد من�ى طرح�وا ثی�ابھم وأت�وا الم�سجد ع�راة                  
نفع�ل ذل�ك تف�اؤال حت�ى نتع�رى      :  وم�نھم م�ن یق�ول   ال نطوف في ثیاب أصبنا فیھا الذنوب  : وقالوا

عن الذنوب كما تعرینا عن الثیاب وكانت المرأة منھم تتخذ سترا تعلقھ على حقویھا لت�ستتر ب�ھ            
عن الحمس وھم قریش فإنھم كانوا ال یفعل�ون ذل�ك وك�انوا ی�صلون ف�ي ثی�ابھم وال ی�أكلون م�ن                    

 یا رسول اهللا فنحن أحق أن نفعل ذلك ف�أنزل  :إال قوتا وال یأكلون دسما فقال المسلمون =الطعام  
تف�سیر  . »الب�سوا ثی�ابكم وكل�وا اللح�م والدس�م واش�ربوا وال ت�سرفوا        «: اهللا تعالى ھ�ذه اآلی�ة أي      

 ).٢٢٨/ ١٤(الرازي 
 ).٢٢٨/ ١٤(تفسیر الرازي – (٦)
 ). ٢٣٠/ ١٤( تفسیر الرازي – (٧)
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َوال ُیْب���ِدیَن ِزیَن��َتُھنَّ ِإال َم��ا َظَھ���َر   {:وف��سر اب��ن العرب��ي الزین���ة ف��ي قول��ھ تع��الى      
فالخلقی�����ة . خلقی�����ة، ومكت�����سبة : الزین�����ة عل�����ى ق�����سمین :"بقول�����ھ) ١(}ِمْنَھ�����ا

ق���ة، ومعن���ى الحیوانی���ة؛ لم���ا فی���ھ م���ن  وجھھ���ا فإن���ھ أص���ل الزین���ة وجم���ال الخل 
المن���افع وط���رق العل���وم وح���سن ترتی���ب محالھ���ا ف���ي ال���رأس، ووض���عھا واح���دا  

وأم��ا الزین��ة المكت��سبة فھ��ي م��ا تحاول��ھ الم��رأة     . م��ع آخ��ر عل��ى الت��دبیر الب��دیع   
  )٢". (كالثیاب والحلي والكحل والخضاب: في تحسین خلقھا بالتصنع

جم��ال الم��أمور ب��ھ، ورد ف��ي ال��سنة     والزین��ة والت��زین بم��ا ھ��و م��شروع م��ن ال     
النبوی����ة الكثی����ر م����ن األحادی����ث القاض����یة بم����شروعیة الت����زین بك����ل م����ا ھ����و     

َال «  َق����اَل -- َع����ِن النَِّب����ىِّ  - -مب����اح، وم����ن ذل����ك م����ا رواه اب����ن م����سعود   
لرَُّج��َل َق��اَل َرُج��ٌل ِإنَّ ا . »َی��ْدُخُل اْلَجنَّ��َة َم��ْن َك��اَن ِف��ى َقْلِب��ِھ ِمْثَق��اُل َذرٍَّة ِم��ْن ِكْب��ٍر         

ِإنَّ اللَّ����َھ َجِمی����ٌل ُیِح����بُّ  « َق����اَل . ُیِح����بُّ َأْن َیُك����وَن َثْوُب����ُھ َح����َسًنا َوَنْعُل����ُھ َح����َسَنةً  
  )٣.  (»اْلَجَماَل اْلِكْبُر َبَطُر اْلَحقِّ َوَغْمُط النَّاِس 

  إن اهللا جمی���ل یح���ب الجم���ال اختلف���وا --قول���ھ :" ق���ال الن���ووي ف���ي ش���رحھ 
أن ك���ل أم���ره س���بحانھ وتع���الى ح���سن جمی���ل ،ول���ھ   ف���ي معن���اه فقی���ل إن معن���اه  

جمی����ل بمعن����ى مجم����ل :وقی����ل . األس����ماء الح����سنى وص����فات الجم����ال والكم����ال
إن����ھ بمعن����ى ذي الن����ور   :وقی����ل... ،كك����ریم، وس����میع بمعن����ى مك����رم وم����سمع   

جمی����ل األفع����ال بك����م ب����اللطف والنظ����ر   : وقی����ل معن����اه. والبھج����ة أي مالكھم����ا
علی��ھ ویثی��ب علی��ھ الجزی��ل وی��شكر     إل��یكم، یكلفك��م الی��سیر م��ن العم��ل، ویع��ین     

  )٤". (علیھ
وإذا ك��ان اإلس��الم ق��د ش��رع الت��زین والتجم��ل للرج��ال والن��ساء جمیع��ا ، فإن��ھ ق��د   

فأباح لھن لبس الحری�ر والتحل�ي   . رخص للنساء فیھما أكثر مما رخص للرجال     
بال���ذھب ،فللم���رأة أن تتجم���ل وأن تت���زین ،وجع���ل ذل���ك عل���ى  ب���اب م���ن أب���واب  

برة شرعًا ،خاصة في إطار الزوجیة ،فإن ال�زوج یح�ب أن ی�رى            الحاجیات  المعت  
من الزوجة ما تق�ر ب�ھ عین�ھ ،وف�ي س�بیب ذل�ك أب�اح لھ�ا الت�زین بال�ذھب ول�بس                 

:"  ،ق�ال  -- في روایة الزبیر ب�ن الع�وام         ––الحریر،كما دل علیھ قول النبي      
تب�اع  أمرن�ا بعی�ادة الم�ریض، وا      «:  بسبع، ونھانا عن سبع    --أمرنا رسول اهللا    

الجنازة، وتشمیت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ون�صر المظل�وم، وإجاب�ة             
 بال��ذھب، وع��ن - أو ع��ن تخ��تم -ال��داعي، وإف��شاء ال��سالم، ونھان��ا ع��ن خ��واتیم  

ش��رب بالف��ضة، وع��ن المی��اثر، وع��ن الق��سي، وع��ن ل��بس الحری��ر واإلس��تبرق       

                                           
 ).٣١(سورة النور من اآلیة – (١)
 ). ٣٨١/ ٣(بن العربي أحكام القرآن ال– (٢)
 . سبق تخریجھ– (٣)
 ).٩٠/ ٢( شرح النووي على مسلم – (٤)



 - ١١١١ -

و حرام على الرجل وأما خاتم الذھب فھ:" قال النووي في شرحھ  ) ١.(»والدیباج
ل�و كان�ت   : باإلجماع، وكذا لو كان بع�ضھ ذھًب�ا وبع�ضھ ف�ضة حت�ى ق�ال أص�حابنا         

سن الخاتم ذھًبا أو كان مموًھا بذھب یسیر فھو حرام ؛لعموم الحدیث اآلخر ف�ي                
وأم�ا ل�بس الحری�ر    . الحریر والذھب إن ھذین حرام على ذكور أمت�ي ح�ل إلناثھ�ا           

ن��وع م��ن الحری��ر فكل��ھ ح��رام عل��ى الرج��ال، واإلس��تبرق وال��دیباج والق��سي وھ��و 
. سواء لبسھ للخیالء أو غیرھا، إال أن یلبسھ للحكة فیج�وز ف�ي ال�سفر والح�ضر          

وأم��ا الن��ساء فیب��اح لھ��ن ل��بس الحری��ر وجمی��ع أنواع��ھ وخ��واتیم ال��ذھب وس��ائر   
الحل��ي من��ھ وم��ن الف��ضة ، س��واء المزوج��ة وغیرھ��ا وال��شابة والعج��وز والغنی��ة  

  )٢." (والفقیرة

ثاب اط    

  اوف ا ب  ادن

  )٣(. :التعریف بثقب البدن
ھ���و عب���ارة ع���ن محاول���ة لتع���دیل ش���كل الب���دن وتزیین���ھ، ویك���ون      ثق���ب الب���دن 

وكثی�����رًا م�����ا ی�����تم   . ذل�����ك ب�����أداء ثق�����ب أو قط�����ع ف�����ي أح�����د أج�����زاء الب�����دن      
وب���الرغم م���ن أن ت���اریخ  . وأدوات الزین���ة ف���ي ذل���ك الثق���ب  المج���وھرات وض���ع

تل���ك الممارس���ة غی���ر واض���ح تمام���ًا لغی���اب المرجعی���ة العلمی���ة، إال أن���ھ توج���د     
أدل���ة عل���ى انت���شار تل���ك الممارس���ة من���ذ األزمن���ة القدیم���ة ف���ي ك���ال الجن���سین       

  .عبر العالم
  )٤(. :ب البدنأھم أنواع ثق

 :ثقب اإلذن واألنف -١
م����ن أكث����ر األن����واع انت����شارًا ف����ي عالمن����ا الحاض����ر    واألن����ف األذن یع����د ثق����ب

المحنط����ة من����ذ  المومی����اوات ف����ي آذان راطاألق���� وق����د وج����دت. والع����الم الق����دیم
.  س��نة٥٠٠٠ال تق��ل ع��ن  الق��دم، مم��ا ی��دل عل��ى انت��شار تل��ك الممارس��ة لم��دة       

  .   ق م١٥٠٠أما ثقب األنف فیرجع تاریخھ إلى عام 
  :ثقب الشفة واللسان -٢

 وھ����و م����ن األن����واع األق����ل انت����شارًا ،ویرج����ع تاریخھ����ا إل����ى بع����ض القبائ����ل     
 )٥ (.وأمریكا اأفریقی في

                                           
 أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ،في كت��اب اللب��اس والزین��ة ،ب��اب تح��ریم اس��تعمال إن��اء ال��ذھب -)(١

والف���ضة عل���ى الرج���ال والن���ساء، وخ���اتم ال���ذھب والحری���ر عل���ى الرج���ل، وإباحت���ھ للن���ساء،                  
 .)٢٠٦٦(رقم ) ١٦٣٥/ ٣(

 ).٣٢/ ١٤(شرح النووي على مسلم -)(٢
  /https://ar.wikipedia.org/wiki موسوعة ویكبیدیا ،موقع الكتروني – (٣)
 .  المصدر السابق– (٤)
    /https://tebarabi.com  موقع الطبیب ،موقع الكتروني – (٥)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B0%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D9%81&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7.&action=edit&redlink=1
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 :واألعضاء التناسلیة حلمة الثدي ثقب  -٣
عل��ى أق��ل تق��دیر، أم��ا ع��ن     روم��ا القدیم��ة  یرج��ع ت��اریخ ثق��ب حلم��ة الث��دي إل��ى   

  ق٣٢٠من���ذ ع���ام  الھن���د فق���د ت���م وص���فھ ق���دیًما ف���ي األع���ضاء التناس���لیة ثق���ب
ثق����ب  بینم����ا ال توج����د معلوم����ات واض����حة ع����ن ت����اریخ .  م٥٥٠م حت����ى ع����ام 

   .السرة
ولك�����ن  الثقاف�����ة الغربی�����ة وق�����د ت�����ضاءلت ج�����دًا ممارس�����ة ثق�����ب الب�����دن ف�����ي  

ش����ھدت تل����ك الممارس����ات انت����شارًا وال س����یما  الح����رب العالمی����ة الثانی����ة، من����ذ
ل��یس  ب��ین الفئ��ات غی��ر المثقف��ة إذ مارس��وا أنواع��ًا مختلف��ة م��ن ثق��ب الب��دن و         

  .فقط ثقب األذن
وف���ى بع���ض القبائ���ل ف���ي ش���رق آس���یا یك���ون وض���ع الحل���ق عل���ى االن���ف دل���یال   

و ف����ي بع����ض ال����دول االوروبی����ة مث����ل المانی����ا ی����تم      . عل����ى ارتب����اط الم����رأة   
وف����ى . س����نوات، وبن����اء عل����ى رغبت����ة ٨االذن للطف����ل بع����د ) بیرس����ینج( عم����ل

  )١. (بعض البالد ایضا یقوم الرجال بوضع الحلقان في اإلذن 
  )٢(. :باب ثقب البدنأس

تتع���دد األس���باب ح���ول ممارس���ة أو ع���دم ممارس���ة ثق���ب الب���دن، فبینم���ا یق���وم       
ال��بعض بثق���ب أج��سادھم ألس���باب دینی���ة وروحی��ة، یق���وم ال��بعض اآلخ���ر بثق���ب     
أج��سادھم كن��وع م��ن التعبی��ر ع��ن ال��نفس أو إلض��فاء بع��ضًا م��ن الجم��ال عل��ى          

أو ربم���ا للتواف���ق م���ع ثق���افتھم وع���دم      المتع���ة الجن���سیة  أج���سادھم أو لزی���ادة 
مارس��ة الكثی��ر م��ن أن��واع ثق���ب     وال ی��زال الج��دل قائم��ًا ح��ول م    . التم��رد علیھ��ا  

 .لألطفال البدن وال سیما حین تتم
ودات الم�����دارس وق�����د تقل�����صت ج�����دًا ممارس�����ة ثق�����ب الب�����دن بف�����ضل مجھ�����    

وعل���ى ال���رغم م���ن الج���دل الواس���ع     . والم���وظفین وبع���ض الجماع���ات الدینی���ة   
المث������ار ح������ول تل������ك الممارس������ات، إال أن بع������ض األف������راد یتعم������دون ثق������ب   
أج���سادھم ب���شكل جن���وني ی���صل إل���ى مئ���ات أو آالف الثق���وب الدائم���ة والمؤقت���ة 

 .لألرقام القیاسیة موسوعة جینیس العالمیة لیتم تسجیل أسمائھم في
ت����راع الكثی����ر م����ن األدوات المخص����صة لعم����ل ثق����وب ف����ي      وب����الرغم م����ن اخ 

مختل����ف أنح����اء الج����سم والتأكی����د عل����ى س����المة اس����تخدامھا، إال أن ممارس����ة   
أو تل��وث مك��ان الثق��ب    الح��ساسیة  تل��ك الع��ادات تمث��ل مخ��اطرة ق��د ت��ؤدي إل��ى      
ولك����ن العنای����ة الجی����دة بتطھی����ر    . أو ت����رك بع����ض الن����دب الم����شوھة للج����سم    

األدوات الم����ستخدمة ومتابع����ة مك����ان الثق����ب بع����د أداؤه ق����د تقل����ل م����ن تل����ك       
ویختل���ف الوق���ت ال���ذي فی���ھ ی���تم التئ���ام الثق���ب بن���اء         . الم���ضاعفات الخطی���رة  

  كم���ا ف���ي بع���ضعل���ى مكان���ھ، فبینم���ا ی���تم التئام���ھ ف���ي وق���ت ال یتع���دى ال���شھر 

                                           
 .     المصدر السابق– (١)
  /https://ar.wikipedia.org/wiki موسوعة ویكبیدیا ،موقع الكتروني – (٢)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A9%D8%8C&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D9%82%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D8%8C&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84.&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%AC%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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ح���االت ثق���ب األع���ضاء التناس���لیة، ق���د ی���ستغرق ع���امین ك���املین ف���ي ح���االت        
  )١(.ثقب السرة

 أضرار ثقب البدن
أض��رار ثق��ب الب��دن م��ن الخط��ورة بمك��ان ،اذك��ر أھمھ��ا كم��ا ج��اء ف��ي موق��ف            

  :)٢(.الطیبي المسلم ،وذلك كما یلي
 :االلتھاب وتلف األعصاب -١

م�����ن األث�����ار ال�����سلبیة األول�����ى التھ�����اب أو احم�����رار الجل�����د و تھت�����ك الع�����صب 
الناتج���ة ع���ن الثق���ب، ویرج���ع ذل����ك نتیج���ة اس���تعمال م���واد ملوث���ة بالبكتری����ا         

و م����ن ناحی����ة أخ����رى، ھن����اك العدی����د م����ن . وع����دم تعق����یم األدوات قب����ل الب����دء
األش���خاص ال���ذین یع���انون م���ن ح���ساسیة اتج���اه بع���ض المع���ادن، عل���ى س���بیل     

النیك����ل ال����ذي یحت����وي عل����ى ن����سبة كبی����رة م����ن  ) ١٤( المث����ال ال����ذھب عی����ار 
  . یمكن أن یكون سبًبا كافیًا لإلصابة بالحساسیة

وتظھ����ر الح����ساسیة عل����ى ش����كل إحم����رار، حك����ة، وتھ����یج ل����سطح الجل����د م����ع  
 لھ���ذا یمك���ن اس���تبدالھ ع���ن طری���ق م���واد ال ت���سبب      . بع���ض الق���روح الجلدی���ة  

الح���ساسیة مث���ل التی���انیوم ،كم���ا أن���ھ یج���ب الح���رص ف���ي حال���ة وض���ع الثق���ب      
. األع����صاب، وق����د ی����سبب تل����ف األن����سجة تماًم����ا وذل����ك لتجن����ب ت����أثیره عل����ى 

ك���ذلك ق���د ی���سبب ن���دبا جلدی���ة،في حال���ة الثق���وب ف���ي الف���م، یمك���ن أن ی���سبب         
ثق��ب الل��سان فق��دان حاس��ة الت��ذوق، الخ��در، تك��سر أط��راف األس��نان، وفق��دان          

 .الشعور باللسان
 :نقل األمراض  -٢

یع���د الخط���ر األساس���ي للثق���ب فی���أتي م���ن احتم���ال اإلص���ابة ب���أمراض خطی���رة      
ویمك���ن . ، واالی���دز)س���ي(، التھ���اب الكب���د )ب(ل داِء الك���زاز، التھ���اب الكب���د مث���

أن تنتق���ل ك���ل ھ���ذه األم���راض إذا ل���م ی���تم تعق���یم األدوات ب���شكل جی���د و ع���دم        
  .تنظیف األدوات واستعمال نفس األدوات من امرأة ألخرى

 :النزبف -٣
ق���د یح���صل الن���زف ف���ي بع���ض األم���اكن الت���ي تح���وي تروی���ة دموی���ة عالی���ة           

 .ذلك یفضل اجراؤھا بید الطبیبكاللسان ل
ب���سبب ع���دم وض���عھ ب���شكل ص���حیح أو ب���سبب    :خ���روج البیرس���ینج م���ن مكان���ھ   -٤

 ):٣( .استخدام ثاقب كبیر الحجم

                                           
  .https://ar.wikipedia.org/wiki موسوعة ویكبیدیا ،موقع الكتروني – (١)
   /https://tebarabi.com،  موقع الطبیب– (٢)
   /https://tebarabi.com،  موقع الطبیب– (٣)
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  صورة مختارة لعملیة الثقب
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وھن���اك العدی���د م���ن ال���صور الت���ي ت���نم ع���ن ثقاف���ة فكری���ة تنح���رف ع���ن ج���ادة      

،وھ���ي م���ن المنظ���ور ال���صواب،وال تتف���ق ومقت���ضى ق���انون الكرام���ة اإلن���سانیة  
الشرعي  تمثیل وت�شویھ للب�دن ،وتع�ذیب ل�ھ بغی�ر م�سوغ م�ن الطب�ع  المن�ضبط                 

  .بمیزان الشرع والعقل،وھذا ما حرص البحث على إظھاره ،وبیان حكمھ
� � �  
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  املبحث األول

  مذاهب الفقهاء يف حتسني اهليئة

  :وفیھ مطلبان
  .أدلة خلق اإلنسان  على أحسن تقویم: المطلب األول

  .حدود التزین والتجمل المباح شرعًا:لمطلب الثانيا

  اطب اول

  أد ق ان   أن وم

خل����ق اهللا تع����الى  اإلن����سان ف����ي أح����سن تق����ویم ،وزین����ھ بموجب����ات التك����ریم       
 َلَق���ْد َخَلْقَن���ا  :،ف���صار مكرم���ًا عل���ى س���ائر الخالئ���ق أجمع���ین، ق���ال اهللا تع���الى     

،اختل���ف المف���سرون ف���ي معن���ى اآلی���ة ،فق���ال  ) ١ (یٍماإلْن���َساَن ِف���ي َأْح���َسِن َتْق���ِو
  )٢. (في أعدل خلق، وأحسن صورة: معناه: بعضھم

لق��د خلقن��ا اإلن��سان، فبلغن��ا ب��ھ اس��تواء ش��بابھ      : ب��ل معن��ى ذل��ك  : وق��ال آخ��رون 
 )٣. (وجلده وقّوتھ، وھو أحسن ما یكون، وأعدل ما یكون       وأقومھ

وأول���ى األق���وال ف���ي :"ل الطب���ريوالق��ول األول ھ���و ق���ول عام���ة المف���سرین ،ق��ا  
لق����د خلقن����ا اإلن����سان ف����ي أح����سن : إن معن����ى ذل����ك: أن یق����ال: ذل���ك بال����صواب 

إنم���ا ھ���و نع���ت لمح���ذوف، وھ���و ) َأْح���َسِن َتْق���ِویٍم: (ص���ورة وأع���دلھا؛ ألن قول���ھ
لق����د خلقن����اه ف����ي تق����ویم أح����سن          : ف����ي تق����ویم أح����سن تق����ویم، فكأن����ھ قی����ل     

  )٤". (تقویم
ھ خل���ق ك���ل ش���يء منكًب���ا ع���ل وجھ���ھ، وخلق���ھ    ألن���:"وعلل���ھ القرطب���ي بقول���ھ  

وق��ال أب��و بك��ر ب��ن    . ھ��و م��ستویا، ول��ھ ل��سان ذل��ق، وئ��د وأص��ابع یق��بض بھ��ا       

                                           
 )٤(سورة التین،اآلیة – (١)
: انظ�ر .،وغی�رھم  الحسن الب�صري،ومجاھد ،وقت�ادة    : وھو قول كثیر من المفسرین منھم     – (٢)

، تفسیر القرطب�ي  )٤١٥/ ٤(أحكام القرآن البن العربي ، ) ٥٠٧/ ٢٤) (ت شاكر (تفسیر الطبري 
)١١٤/ ٢٠.( 

 ).٥٠٧/ ٢٤(تفسیر الطبري : انظر. وعكرمة-رضي اهللا عنھما-وھو قول ابن عباس– (٣)
ح مف��اتی(تف��سیر ال��رازي   ،)١٣٤/ ١٨(تف��سیر القرطب��ي   ،)٥٠٨/ ٢٤( تف��سیر الطب��ري  – (٤)

 ). ٢١٢/ ٣٢(، )الغیب 
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مزیًن����ا بالعق����ل، مؤدی����ا لألم����ر، مھ����دیا ب����التمییز، مدی����د القام����ة،      ): ١(ط����اھر
  )٢." (یتناول مأكولھ بیده

ل����یس هللا تع����الى خل����ق أح����سن م����ن اإلن����سان، ف����إن اهللا :" وق����ال اب����ن العرب����ي
وھ��ذه . خلق��ھ حًی��ا عالًم��ا، ق��ادًرا مری��ًدا متكلًم��ا، س��میًعا ب��صیًرا، م��دبًرا حكیًم��ا         

: ص���فات ال���رب س���بحانھ، وعنھ���ا عب���ر بع���ض العلم���اء، ووق���ع البی���ان بقول���ھ       
. ، یعن���ي عل���ى ص���فاتھ الت���ي ق���دمنا ذكرھ���ا   »إن اهللا خل���ق آدم عل���ى ص���ورتھ «

) "٣(  
ان عی���سى ب���ن ك���:" وب��ھ كان���ت الفت���وى ،ق���ال اب���ن العرب���ي  ف��ي أحك���ام الق���رآن  

أن��ت ط��الق ثالث��ا   : موس��ى الھاش��مي یح��ب زوجت��ھ حًب��ا ش��دیًدا فق��ال لھ��ا یوًم��ا       
: إن ل�����م تك�����وني أح�����سن م�����ن القم�����ر، فنھ�����ضت واحتجب�����ت عن�����ھ، وقال�����ت     

وب��ات بلیل��ة عظیم��ة، فلم���ا أص��بح غ��دا إل��ى دار المن��صور، ف���أخبره        !. طلقتن��ي 
 .الخب����ر، وأظھ����ر للمن����صور جزًع����ا عظیًم����ا، فاستح����ضر الفقھ����اء واس����تفتاھم 

ق��د طلق��ت، إال رج��ال واح��دا م��ن أص��حاب أب��ي حنیف��ة،     : فق��ال جمی��ع م��ن ح��ضر  
ب��سم : م��ا ل��ك ال ت��تكلم؟ فق��ال ل��ھ الرج��ل    : فق��ال ل��ھ المن��صور  . فإن��ھ ك��ان س��اكتا  

. وھ���ذا البل���د األم���ین. وط���ور س���ینین. والت���ین والزیت���ون: اهللا ال���رحمن ال���رحیم
ان أح���سن ی���ا أمی���ر الم���ؤمنین، فاإلن���س. لق���د خلقن���ا اإلن���سان ف���ي أح���سن تق���ویم 

األم���ر : فق���ال المن���صور لعی���سى ب���ن موس���ى . األش���یاء، وال ش���يء أح���سن من���ھ
وأرس���ل أب���و جعف���ر المن���صور إل���ى     . كم���ا ق���ال الرج���ل، فأقب���ل عل���ى زوجت���ك     

فھ���ذا ی���دلك عل���ى  . أن أطیع���ي زوج���ك وال تع���صیھ، فم���ا طلق���ك : زوج���ة الرج���ل
أن اإلن����سان أح����سن خل����ق اهللا باطًن����ا وظ����اھًرا، جم����ال ھیئ����ة، وب����دیع تركی����ب  

أس بم���ا فی���ھ، وال���صدر بم���ا جمع���ھ، وال���بطن بم���ا ح���واه، والف���رج وم����ا          ال���ر 
  )٤. (طواه، والیدان وما بطشتاه، والرجالن  وما احتملتاه

َخَل���َق ال���سَّماواِت َواْل���َأْرَض ِب���اْلَحقِّ َوَص���وََّرُكْم َفَأْح���َسَن ُص���َوَرُكْم  :وق���ال تع���الى 
لت����صویر محم����ول ،وھ����و ع����ام ف����ي جمی����ع الخالئ����ق ،وا )٥ (َوِإَلْی����ِھ اْلَم����ِصیُر

  )٦. (على معنى التخطیط والتشكیل
  

                                           
أوحد مشایخ أبھر ،ك�ان ف�ي أّی�ام ال�ّشْبلّي،     :أبو بكر بن طاھر األبھري : أبو بكر بن طاھر  – (١)

كت�ب الح�دیث الكثی�ر    . ویتكّلم على علم الّظاھر وعلم الحقیقة، وك�ان مقبوًل�ا عل�ى جمی�ع األل�سنة             
ت�اریخ   ،)١٤٨/ ١٠( لل�صفدي  ال�وافي بالوفی�ات   . وتوفي في حدود الثالثین وال�ثالث مائ�ة       .ورواه

 ). ٦٢٠/ ٧) (ت بشار(اإلسالم للذھبي
 ).١١٤/ ٢٠( تفسیر القرطبي - (٢)
 ) .١١٤/ ٢٠(تفسیر القرطبي : ،وانظر) ٤١٥/ ٤( أحكام القرآن البن العربي - (٣)
 ).١٣٤/ ١٨(، تفسیر القرطبي )٤١٥/ ٤(أحكام القرآن البن العربي ،– (٤)
 .)٣(سورة التغابن،اآلیة – (٥)
 ). ١٣٤/ ١٨(تفسیر القرطبي – (٦)
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ب اطا  

ًر حل ان وازدود ا  

إذا كان��ت الزین��ة بالن��سبة للرج��ل م��ن التح��سینات أو الكمالی��ات ، فإنھ��ا بالن��سبة     
للمرأة م�ن الحاجی�ات ، إذ بفواتھ�ا تق�ع الم�رأة ف�ي الح�رج والم�شقة ، فالب�د م�ن                      

زین ب��ھ لزوجھ��ا ، وذل��ك لت��تمكن م��ن إح��صانھ وإش��باع   التوس��عة علیھ��ا فیم��ا تت�� 
  .رغباتھ 

والحك����م بم����شروعیة الت����زین أو التجم����ل محل����ھ إذا ل����م ی����صحبھ الوق����وع ف����ي  
محظ��ور ش��رعي؛ ل��ذا ج��اء النھ��ي ص��ریحًا  ع��ن الت��زین بم��ا فی��ھ مع��صیة ،أو          

َلَع���َن َعْب���ُد اللَّ���ِھ،  «: م���ا ی���ؤدي إل���ى مع���صیة ،فف���ي ال���صحیح َع���ْن علقم���ة َق���الَ   
َفَقاَل���ْت » َماِت َوالُمَتَنمِّ���َصاِت، َوالُمَتَفلَِّج���اِت ِلْلُح���ْسِن الُمَغیِّ���َراِت َخْل���َق اللَّ���ھِ   الَواِش���

َوَم��ا ِل��ي َال َأْلَع��ُن َم��ْن َلَع��َن َرُس��وُل اللَّ��ِھ،     «: َم��ا َھ��َذا؟ َق��اَل َعْب��ُد اللَّ��ھِ   : ُأمُّ َیْعُق��وَب
ُت َم���ا َب���ْیَن اللَّ���ْوَحْیِن َفَم���ا َوَجْدُت���ُھ،   َواللَّ���ِھ َلَق���ْد َق���َرأْ : َقاَل���ْت» َوِف���ي ِكَت���اِب اللَّ���ِھ؟ 

َوَم���ا آَت���اُكُم الرَُّس���وُل َفُخ���ُذوُه َوَم���ا     {: َواللَّ���ِھ َل���ِئْن َقَرْأِتی���ِھ َلَق���ْد َوَجْدِتی���ھِ    : َق���اَل
  ). ٢(،)١ (َنَھاُكْم َعْنُھ َفاْنَتُھوا

أن یغ���رز ف���ي الع���ضو إب���رة أو نحوھ���ا حت���ى ی���سیل ال���دم ث���م یح���شى  : والوش���م 
  . غیرھا فیخضربنورة أو

إزال���ة ش���عر الوج���ھ بالمنق���اش وی���سمى المنق���اش منماص���ا ل���ذلك        : والنم���اص
ویق�������ال إن النم�������اص یخ�������تص بإزال�������ة ش�������عر الح�������اجبین لترفیعھم�������ا أو           

  ) ٣. (تسویتھما
  )٤."(النامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقھ:" قال أبو داود في السنن

إن نب����ت ش����عر غل����یظ ومم����ا ی����دخل ف����ي حك����م الزین����ة  الج����ائزة ش����رعًا  أّن����ھ 
للم���رأة ف���ي وجھھ���ا ، ك���شعر ال���ّشارب والّلحی���ة ، فیج���ب علیھ���ا نتف���ھ؛ ل���ئّال          

 وھ��ي العالی��ة بن��ت أیف��ع    -تت��شّبھ بالّرج��ال ، فق��د روت ام��رأة ب��ن أب��ي ال��ّصقر      
 ف����سألتھا -رض����ي اهللا عنھ����ا- رض����ي اهللا عنھ����ا ، أّنھ����ا كان����ت عن����د عائ����شة  -

أت����زّین : عرات أف���أنتفھّن  ی���ا أّم الم���ؤمنین إّن ف���ي وجھ���ي ش���     : ام���رأة فقال���ت   
أمیط���ي عن����ك األذى ، وت���صّنعي لزوج����ك   :" ب���ذلك لزوج����ي ؟ فقال���ت عائ����شة   

                                           
 ).١٠( سورة الحشر من اآلیة رقم– (١)
) ١٤٨/ ٦( أخرج�������ھ البخ�������اري ف�������ي ص�������حیحھ،كتاب اللباس،ب�������اب المتنم�������صات      – (٢)
/ ٣(وأخرجھ مسلم ف�ي اللب�اس والزین�ة ب�اب تح�ریم فع�ل الواص�لة والم�ستوصلة ،          )٤٦٥٨(رقم

 ).٢١٢٥(،رقم )١٦٧٨
 ). ٣٧٧/ ١٠( فتح الباري البن حجر - (٣)
 ).  ٤١٦٩(،رقم)٧٧/ ٤(سنن أبي داود ،كتاب الترجل ،باب صلة الشعر-(٤)
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كم����ا ت����صنعین للّزی����ارة ، وإن أم����رك فأطیعی����ھ ، وإن أق����سم علی����ك فأبّری����ھ ،     
  )١".(وال تأذني في بیتھ لمن یكره 

یج��ب عل��ى الم��رأة إزال��ة ال��شعر ال��ذي ف��ي إزالت��ھ جم��ال لھ��ا،         : وق��ال المالكی��ة 
ویج���ب علیھ���ا إبق���اء م���ا ف���ي بقائ���ھ جم���ال لھ���ا،      .لحی���ة إن نب���ت لھ���ا  ك���شعر ال

  )٢. (فیحرم علیھا حلق شعر رأسھا
الیج���وز للم���رأة تغیی���ر ش���يء م���ن خلقتھ���ا الت���ي   :" وروى ع���ن الطب���ري قول���ھ 

خلقھ����ا اهللا علیھ����ا بزی����ادة أو نق����ص التم����اس الح����سن ال لل����زوج وال لغی����ره،     
 ال���بلج أو عك����سھ،  كم���ن تك���ون مقرون���ة الح���اجبین فتزی����ل م���ا بینھم���ا ت���وھم       

وم����ن تك����ون لھ����ا س����ن زائ����دة فتقلعھ����ا أو طویل����ة فتقط����ع منھ����ا أو لحی����ة أو   
ش���ارب أو عنفق���ة فتزیلھ���ا ب���النتف ، وم���ن یك���ون ش���عرھا ق���صیرا أو حقی���را        
فتطول���ھ أو تغ���زره ب���شعر غیرھ���ا، فك���ل ذل���ك داخ���ل ف���ي النھ���ي، وھ���و م���ن           

وی����ستثنى م����ن ذل����ك م����ا یح����صل ب����ھ ال����ضرر  : تغیی����ر خل����ق اهللا تع����الى، ق����ال
األذی���ة ،كم���ن یك���ون لھ���ا س���ن زائ���دة أو طویل���ة تعیقھ���ا ف���ي األك���ل، أو إص���بع  و

  )٣". (زائدة تؤذیھا أو تؤلمھا فیجوز ذلك
ی���ستثنى م���ن النم���اص م���ا إذا نب���ت للم���رأة لحی���ة أو ش���ارب   :"  وق���ال الن���ووي

وإطالق���ھ مقی���د ب���إذن :أو عنفق���ة ف���ال یح���رم علیھ���ا إزالتھ���ا ب���ل ی���ستحب، قل���ت  
  )٤". ( عن ذلك منع للتدلیسالزوج وعلمھ وإال فمتى خال

إن ك���ان ال���نمص أش���ھر ش���عارا للف���واجر امتن���ع، وإال     : وق���ال بع���ض الحنابل���ة  
فیك����ون تنزیھ����ا، وف����ي روای����ة یج����وز ب����إذن ال����زوج إال إن وق����ع ب����ھ ت����دلیس    

ویج���وز الح���ف والتحمی���ر وال���نقش والتطری���ف إذا ك���ان ب���إذن     : فیح���رم، ق���الوا 
  )٥. (الزوج ألنھ من الزینة

قط���ع األع���ضاء الزائ���دة ف���ي الب���دن كال���سن    :  للھیئ���ة  وم���ن وج���وه التح���سین 
  .الزائدة، واألصبع الزائدة، والكف الزائدة؛ لما فیھا من التشویھ

ویق��اس عل���ى ذل���ك س���ائر الت���شوھات ف��ي الب���دن، وی���شترط ف���ي ذل���ك أن تك���ون   
إذا أراد : "ال����سالمة ھ����ي الغالب����ة ف����ي إزالت����ھ ،ق����ال ف����ي الفت����اوى الھندی����ة        

 رحم���ھ اهللا تع���الى -أو ش���یئا آخ���ر ،ق���ال ن���صیر الرج���ل أن یقط���ع إص���بعا زائ���دة 

                                           
تفسیر القرطبي   ،)٤٥١(رقم) ٨٠: ص(،مسند ابن الجعد    ) ١٤٦/ ٣(مصنف عبد الرزاق    -(١)

)٣٩٣/ ٥.( 
وأما النساء فیجب علیھن إزال�ة م�ا ف�ي    ):" ٣٠٦ / ٢(  قال النفراوي في الفواكھ الدواني  -(٢)

ال لھا ولو شعر اللحیة إن نبت لھا لحیة وإبقاء ما في بقائھ جمال، فیحرم علیھا حلق      إزالتھ جم 
 ".شعر رأسھا ولذلك یتعین في حقھا التقصیر عند تحللھا من إحرامھا

 ). ١٠٦/ ١٤(شرح النووي على مسلم . ذكره النووي في شرحھ للصحیح - (٣)
 ). ١٠٦/ ١٤(شرح النووي على مسلم - (٤)
 ).٣٧٨/ ١٠( البن حجر فتح الباري-(٥)
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 إن ك���ان الغال���ب عل���ى م���ن قط���ع مث���ل ذل���ك الھ���الك فإن���ھ ال یفع���ل، وإن ك���ان     -
  )١". (الغالب ھو النجاة فھو في سعة من ذلك

� � �  

  

  

  املبحث الثاني

  مذاهب الفقهاء يف ثقب بدن املرأة أو الرجل للزينة 

ف��ق ومقاص��د ال��شریعة وموجب��ات رخ��ص اإلس��الم للم��رأة الت��زین والتجم��ل بم��ا یت
الت�رابط األس�ري ،حت�ى أن الفقھ�اء ذھب�وا إل�ى ج�واز تع�دیل ق�وام الج�سم بتن��اول           

جاء في الفت�اوى  . األطعمة أو باالمتناع عنھا أو بالتداوي ، ما لم یؤد إلى ضرر   
وأش�باه ذل�ك تل�تمس      ) ٣(ع�ن ام�رأة تأك�ل القبقب�ة         ) ٢(سئل أب�و مطی�ع    : "الھندیة  
 بأس ما لم تأكل فوق الشبع وإذا أكلت ف�وق ال�شبع ال یح�ل لھ�ا     ال: قال . السمن  

) . "٤(  
والمرأة إذا كان�ت ت�سمن نف�سھا لزوجھ�ا ف�ال ب�أس                :" وفي الفتاوى الھندیة أیًضا   

  )٥". (بھ
ومذاھب الفقھاء في مسألة زینة المرأة بثق�ب الب�دن ،وعل�ى األخ�ص ثق�ب اإلذن                 

،إال أن الم��ستجد ف��ي الم��سألة ھ��و للزین��ة والتجم��ل ،وثق��ب األن��ف واض��حة جلی��ة 
ثقب بقیة أجزاء الب�دن ،كثق�ب الل�سان أو ال�شفة ونح�و ذل�ك ،وعلی�ھ یك�ون بی�ان                    

  :المسألة في مطلبین 
  .حكم ثقب إذن أو أنف المرأة  للزینة :المطلب األول 
  .حكم ثقب بقیة أجزاء بدن المرأة كالشفة واللسان والبطن: المطلب الثاني
  .ثقب بدن الرجل للزینة حكم : المطلب الثالث

                                           
 ).٣٦٠ / ٥( الفتاوى الھندیة -(١)
ف��ي الفق��ھ،و  ) ال��شعاع(م��ن كتب��ھ  . فقی��ھ: مكح��ول ب��ن الف��ضل الن��سفي، أب��و مطی��ع   : ھ��و– (٢)

في المواعظ، اختصرھا علّي بن عیسى النسائي، ومن المختصر ن�سخة بخط�ھ ف�ي               ) اللؤلؤیات(
الج�واھر الم�ضیة ف�ي طبق�ات الحنفی�ة         :انظ�ر ). ه٣١٨(دار الكتب المصریة،توفي رحمھ اهللا ع�ام      

 ). ٢٨٤/ ٧(،األعالم للزركلي ) ٢/١٨٠(
 ). ٥١٠/ ٣(تاج العروس للزبیدي . صدف بحري، فیھ لحم یؤكل:   القبقب– (٣)
 ) ٣٥٥/ ٥(  الفتاوى الھندیة – (٤)
 ). ٣٥٦/ ٥(  الفتاوى الھندیة – (٥)
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  اطب اول

 ز  رأةف اب إذن أو أ م  

  :اختلف الفقھاء في حكم ھذه المسألة على قولین 
،     )٢(،والمالكی����ة ) ١(ھ����و الج����واز ،وب����ھ ق����ال فقھ����اء الحنفی����ة    :الق����ول األول 

  :، واستدلوا لمذھبھم بأدلة ،منھا) ٤(واختاره ابن القیم )٣(والحنابلة 
َص���لَّى َی���ْوَم الِعی���ِد  «- - َأنَّ النَِّب���يَّ -رض���ي اهللا عنھم���ا– رواه اب���ن عب���اس م���ا -١

َرْكَعَتْیِن، َلْم ُیَصلِّ َقْبَلَھا َوَال َبْعَدَھا، ُثمَّ َأَتى النَِّساَء َوَمَعُھ ِبَالٌل، َف�َأَمَرُھنَّ ِبال�صََّدَقِة،               
) ٦(ي عن عبد ال�رحمن ب�ن ع�ابس   ،وروى البخار )٥(»َفَجَعَلِت الَمْرَأُة ُتْلِقي ُقْرَطَھا   

نع�م ول�وال منزلت�ي    :  ؟ ق�ال    - -سئل ابن عباس أشھدت العید م�ع النب�ي          : قال  
منھ ما شھدتھ من الصغر، فأتى العلم الذي عند دار كثیر بن الصلت ، ف�صلى ث�م     
خطب ، ولم یذكر أذانا وال إقام�ة ، ث�م أم�ر بال�صدقة ، فجع�ل الن�ساء ی�شرن إل�ى                   

                                           
) ٨/٢٣٢( بحر الرائق البن نج�یم  ، ال) ٥/٢٧٠(،  )٥/٢٤٩(حاشیة ابن عابدین    :  انظر  – (١)

 ). ٦/٢٢٦(، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي
   ).٤/٢١٠(،شرح الزرقاني على خلیل) ٤/١٤٨( حاشیة الخرشي على خلیل:  انظر– (٢)

وذكر المالكیة في كتبھم في التدلیل على ج�واز ثق�ب أذن الم�رأة  لل�بس الق�رط أن ال�سیدة س�ارة              
ش�رح  " علی�ھ ال�سالم  -ت لتمثلن بھاجر فخف�ضتھا وثقب�ت أذنیھ�ا ب�أمر الخلی�ل         حلف -علیھا السالم   

،وبالبحث وجدت أصل ھذا الوجھ ق�د ذك�ره اب�ن الج�وزي ف�ي            )١٤٨/ ٤(مختصر خلیل للخرشي    
فمكث�ت مع�ھ دھ�رًا ال ت��رزق    . أّن س�ارة كان�ت تح�ّب إب�راھیم خلی�ل ال�ّرحمن      :"أخب�ار الن�ساء،وفیھ  

جر، وكان�ت أم�ًة لھ�ا قبطّی�ًة، فول�دت إلب�راھیم إس�ماعیل، ص�ّلى          ولدًا، فلّما رأت ذلك وھبت لھ ھا      
فحلف��ت ل��تقطعّن . اهللا علیھم��ا، فغ��ارت م��ن ذل��ك س��ارة ووج��دت ف��ي نف��سھا، وعتب��ت عل��ى ھ��اجر 

ھ�ل ل�ك أن تب�ري یمین�ك؟     : عضوّا من أع�ضائھا فق�ال لھ�ا إب�راھیم، ص�ّلى اهللا عل�ى نبین�ا وعلی�ھ            
ففعل��ت ذل��ك بھ��ا،  . والخ��صف ھ��و الخیاط��ة . یھاأثقب��ي أذنیھ��ا وخ��ّصف : كی��ف أص��نع؟ ق��ال : قال��ت

فل�م تترك�ھ    : إّني إّنما زدتھ�ا جم�االً     : فقالت سارة . فوضعت في أذني ھاجر قرطین فازدادت حسناً      
 ). ٨٣: ص(أخبار النساء البن الجوزي  ".على كونھا معھ

،  )١/٢٦٩(، ال��شرح الكبی��ر والمقن��ع الب��ن قدام��ة  )١/١٢٥(اإلن��صاف للم��رداوي : انظ��ر– (٣)
 ).١/١٣٤(،الفروع البن مفلح  )١/٤١(رح المنتھى ش

  )٢٣٧: ص(تحفة المودود :   انظر– (٤)
 عبد الرحمن ب�ن ع�ابس اب�ن ربیع�ة النخع�ي الك�وفي، روى ع�ن اب�ن عب�اس وع�ن أبی�ھ،                   – (٥)

 ). ٩٨/ ٥(الثقات البن حبان  .روى عنھ شعبة والثوري 
) ١٥٨/ ٧(رط للن�����ساء    أخرج�����ھ البخ�����اري ف�����ي ص�����حیحھ،كتاب اللباس،ب�����اب الق�����      – (٦)
 ). ٥٨٨٣(رقم
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، وف�ي لف�ظ   )١(- -ف�أمر ب�الال فأت�اھن ، ث�م رج�ع إل�ى النب�ي       آذانھن وحلوقھن ،    
  ) ٢".(فجعلت المرأة تلقي خرصھا وسخابھا :"للبخاري أیضا 

إل�ى  (َیْھ�ِویَن ِإَل�ى آَذاِنِھ�نَّ َوُحُل�وِقِھنَّ     :"في بیان معن�ى قول�ھ   ) ٣(قال اإلمام العیني  
ی�ره مم�ا   تم�سك ب�ھ م�ن ج�ّوز ثق�ب أذن الم�رأة لیجع�ل فیھ�ا الق�رط وغ           ) :"آذانھن

  )٤".(یجوز لھا التزین بھ
الروایات في مجملھا دال�ة عل�ى م�شروعیة ثق�ب أذن الم�رأة ،وأن               : وجھ الداللة   

والق�رط ال یثب�ت ف�ي       . العرب كانت تفعل�ھ ، ف�القرط ھ�و المعلَّ�ق ف�ي ش�حمة األذن               
ھ���و  الحلق���ة ال���صغیرة المعلق���ة ف���ي   :،والخ���رص)٥. (اإلذن إال ب���الوخز والحف���ر

 ، فع��دم --ن مم��ا ینھ��ى عن��ھ لنھ��ي عن��ھ الق��رآن ، أو النب��ي   ، فل��و ك��ا)٦(.اإلذن
  .  النھي یدل على الجواز 

  :اعتراض وجوابھ 
وتعقب بأنھ لم یتعین وض�عھ ف�ي ثق�ب األذن ب�ل یج�وز أن یعل�ق                 :" قال ابن حجر  

س�لمنا ولك�ن إنم�ا یؤخ�ذ م�ن ت�رك            . في الرأس بسلسلة لطیفة حت�ى یح�اذي األذن        
 الثقب قبل مجيء الشرع فیغتفر في الدوام ما ال        إنكاره علیھن، ویجوز أن یكون    

  )٧".(یغتفر في االبتداء
 ف�ي ح�دیث أم زرع ،   -رض�ي اهللا عنھ�ا  -ما ثبت في الحدیث الصحیح ع�ن عائ�شة     -٢

 )٨". (وأناس من ُحِليِّ أذني: " ذكر عن أم زرع أنھا قالت--فإن النبي 
 بم�ا ج�رت ب�ھ ع�ادة         أي مأل  أب�و ذرع أذن�ي       ) حلي أذني (أن قولھا   : وجھ الداللة   

النساء من التحلي بھ في اآلذان م�ن الق�رط أو الحل�ق ، فعب�رت بأن�اس لتب�ین أن                   
 م�ا فعل�ھ أب�و    -وقد أق�ر النب�ي      . زوجھا أثقل أذنھا بالقرط ، حتى تدلى وتحرك         

                                           
  أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��اب االعت��صام بالكت��اب وال��سنة ، ب��اب م��ا ذك��ر النب��ي  – (١)

 ).٧٣٢٥(رقم) ١٠٤/ ٩(صلى اهللا علیھ وسلم وحض على اتفاق أھل العلم، 
) ١٩/ ٢( أخرج���ھ البخ���اري ف���ي ص���حیحھ، كت���اب الجمع���ة ،ب���اب الخطب���ة بع���د العی���د         – (٢)
 ).٩٦٤(رقم
أبو محمد محمود ب�ن أحم�د ب�ن موس�ى ب�ن أحم�د ب�ن ح�سین الغیت�ابى الحنف�ى ب�در ال�دین                    – (٣)

و ) عم��دة الق��اري ف��ي ش��رح البخ��اري(م��ن كتب��ھ . العین��ي، م��ؤرخ، عالم��ة، م��ن كب��ار المح��دثین
: انظ�ر ) .ھ�ـ ٨٥٥: رحم�ھ اهللا ف�ي ع�ام    –الب�ن تیمی�ة،توفي   ) العلم الھیب في شرح الكلم الطیب   (

 ).٢٥٥/ ٥(، سیر إعالم النبالء للذھبي )١٦٥: ٢( عبد القار القرشيالجواھر المضیة  ل
 ). ٢٢٤/ ٢٠( عمدة القاري شرح صحیح البخاري للعیني – (٤)
 ). ١٩٣/ ١( فتح الباري البن حجر – (٥)
والل��سان الب��ن منظ��ور  ) خ��رص(،م��ادة )٨٨٠(الق��اموس المح��یط للفی��روز آب��ادي  : انظ��ر– (٦)

 ).خرص(،مادة )١١/١١٤(
/ ٢٠(عمدة القاري شرح صحیح البخاري      : ،وانظر) ٣٣١/ ١٠(تح الباري البن حجر     ف – (٧)

٢٢٤ .( 
) ٢٧/ ٧( أخرجھ البخاري ف�ي ص�حیحھ ،كت�اب النك�اح، ب�اب ح�سن المعاش�رة م�ع األھ�ل            – (٨)
 ). ٥١٨٩(رقم 
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وھذا ال یكون إال بعد ثقبھا ، ورس�ولنا  . زرع ، كما أقر التحلي بالقرط في األذن        
--١". (كأبي زرع ألم زرع" ائشة أشار إلى أّنھ لع(  

 ودلیلھ ما رواه الطبراني في األوسط ع�ن اب�ن   --أن ثقب اإلذن سنة عن النبي       -٣
: س��بعة م��ن ال��سنة ف��ي ال��صبي ی��وم ال��سابع   : "  ق��ال-رض��ي اهللا عنھم��ا-عب��اس

یسمى، ویختن ، ویماط عنھ األذى ، وتثقب أذنھ ، ویعق عنھ ، ویحلق رأس�ھ ،                  
  ) ٢" .(دق بوزن شعره في رأسھ ذھبا أو فضة ویلطخ بدم عقیقتھ ، ویتص

دل الح�دیث عل�ى أن ثق�ب اإلذن س�نة ،إال أنھ�ا محمول�ة عل�ى ثق�ب                    : وجھ الدالل�ة  
  .إذن الصبیة أو المرأة ،لورود النھي عن ثقب إذن الصبي أو الرجل

حاج��ة الم��رأة إل��ى الت��زین غری��زة فیھ��ا ،ل��م تق��ف ال��شریعة حیالھ��ا بالمرص��اد،بل     -٤
من األبواب ،كما دلت علیھا عب�ارات الفقھ�اء ،، ق�ال ف�ي تبی�ین      فتحت لھا الكثیر   

یج��وز ثق��ب آذان البن��ات لألطف��ال؛ ألن فی��ھ منفع��ة   : الحق��ائق ش��رح كن��ز ال��دقائق 
؛وألن األل�م  )٣( إلى یومن�ا ھ�ذا م�ن غی�ر نكی�ر         - -وزینة، وكان یفعل في زمنھ    

٤. (الذي یحصل نتیجة الثقب خفیف جدا( 
 -أنھ زینة مطلوبة في حقھن قدیما وح�دیثا، وق�د ج�وز         :" قال ابن حجر الھیثمي   

-             اللعب لھن للمصلحة، فكذا ھذا، وأیضا جوز األئمة لولیھا ص�رف مالھ�ا فیم�ا
یتعل�ق بزینتھ�ا لب��سا، وغی�ره مم��ا ی�دعو األزواج إل�ى خطبتھ��ا، وإن ترت�ب علی��ھ       

ر ھذا فوات مال ال في مقابل تقدیما لمصلحتھا المذكورة، فكذا ھنا ینبغي أن یغتف       
  )٥".(التعذیب؛ ألجل ذلك ،على أنھ تعذیب سھل محتمل وتبرأ منھ سریعا

ال أرى : " ع��دم الج��واز ،وھ��و م��ذھب ال��شافعیة، فق��ال الغزال��ي   :  الق��ول الث��اني
رخصة في تثقیب أذان الصبیة ، ألجل تعلیق حلق ال�ذھب فیھ�ا ، ف�إن ھ�ذا ج�رح                  

 كالف��صد والحجام��ة م�ؤلم ومثل��ھ موج��ب للق�صاص ، ف��ال یج��وز إال لحاج�ة مھم��ة   
والخت��ان ، والت��زین ب��الحلق غی��ر مھ��م ، ب��ل تعلیق��ھ عل��ى األذن تف��ریط ، وف��ي        

واالستئجار علیھ غیر   . المخانق واإلسورة كفایة وھو حرام ،والمنع منھ واجب         
واألجرة المأخوذة علیھ حرام إال أن یثبت من جھة النقل فیھ رخ�صة ،              . صحیح  

  )٦(".ولم یبلغنا إلى اآلن فیھ رخصة 

                                           
) ٢٨/ ٧( أخرجھ البخاري في صحیحھ ،كتاب النكاح ، باب ح�سن المعاش�رة م�ع األھ�ل                 – (١)
 .)٥٩٨١(رقم
رواه الطبران��ي ف��ي :"ق��ال الھیثم�ي  ) ٥٥٨(،رق�م ) ٥/ ١( أخرج�ھ الطبران��ي ف�ي األوس��ط   – (٢)

 ). ٦٢٠٤(رقم) ٥٩/ ٤(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد . األوسط، ورجالھ ثقات
 ). ٢٢٧/ ٦( تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي – (٣)
 ). ١٩٦/ ٩(اني والعبادي  تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي الشرو– (٤)
 ).١٩٦/ ٩(تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي الشرواني والعبادي – (٥)
 ).١٩٦/ ٩(،تحفة المحتاج البن حجر )٢/٣٤١(  إحیاء علوم الدین للغزالي– (٦)
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فجعل�ن یلق�ین م�ن      " ف�إن قی�ل ف�ي البخ�اري       :" وقال الشربیني في مغن�ي المحت�اج      
 أق�ر عل�ى التعلی�ق    - -،أجیب بأن النبي  "أقراطھن وخواتیمھن في حجر بالل؟      

  )١".(ال على التثقیب
النھ�ي ع�ن   :" وأید ھذا الرأي ابن الجوزي الحنبلي ، وقاسھ عل�ى الوش�م ، فق�ال          

ذن ، وكثی��ر م��ن الن��ساء ی��ستجزن ھ��ذا ف��ي ح��ق  الوش��م تنبی��ھ عل��ى من��ع ثق��ب األ 
البنات ، ویعلل�ن بأن�ھ یح�سنھن ، وھ�ذا ال یلتف�ت إلی�ھ ؛ ألن�ھ تعج�ل أذى ال فائ�دة                 

  )٣.(، ورّجحھ ابن حجر في الفتح)٢" (منھ فلیعلم فاعل ھذا أنھ آثم معاقب
ویف��سق ف��ي ال��ذكر وف��ي الن��ساء یحتم��ل :"وق��ال اب��ن عقی��ل الحنبل��ي ف��ي الف��صول

َوُألِضلَّنَُّھْم َوُألَمنَِّینَُّھْم َوآلُم�َرنَُّھْم َفَلُیَب�تُِّكنَّ آَذاَن      {:ستدل لذلك بقولھ تعالى   وا. المنع  
أي یقطعونھ��ا ، وھ��ذا ی��دل عل��ى أن  ) فلیب��تكن آذان األنع��ام : ( فقول��ھ . } اَألْنَع��اِم

قطع األذن وشقھا وثقبھا من أمر الشیطان ، فإن البتك ھو القط�ع ، وثق�ب األذن      
  )  ٤".(ھا ، فھذا ملحق بقطع آذان األنعامقطع ل

  :أدلة ھذا القول 
 أن ثقبھا جرح مؤلم موجب للقصاص، ال یجوز إال لحاجة، والتزین بالحلي غی�ر             -١

وق��ال ) ٥.(مھ��م، ویمك��ن االس��تغناء عن��ھ بتعلیقھ��ا ف��وق األذن أو یكتف��ى ب��القالدة 
ن�ھ تع�ذیب ب�ال    ال یج�وز تثبی�ت اآلذان للق�رط،وإن أب�یح الق�رط أل            :وقال:"الشربیني

  ).٦"(اھـ . فائدة 
بأن األلم المترتب عل�ى الثق�ب  أل�م خفی�ف، یك�ون ف�ي ص�غر البن�ت                  :ویجاب عنھ   

مقاب��ل تلبی��ة حاج��ة الت��زین عن��دھا ،وخ��صوصا ف��ي ھ��ذه األزمن��ة،حیث ت��وفر ف��ي  
الطب الحدیث وسائل یكون معھا األلم شبھ معدوم وم�ن ض�من تل�ك الوس�ائل آل�ة       

  .تضع فیھ الزینة بضغط واحد وخالل ثانیة أو ثواني لثقب األذن تثقب األذن و
  ) ٧(.  أن في النھي عن الوشم تنبیھًا عن ثقب األذن  -٢

ھن��اك ف��رق، فھ��ذا تغیی��ر لخل��ق اهللا ُم��سبٌِّب لل��ضرر، وذاك مب��اح     : وأجی��ب عن��ھ  
  .مشروع في السنة 

                                           
 ). ١٤٣/ ٦( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج للخطیب الشربیني – (١)
 ).١٤٠:ص(ء البن الجوزي أحكام النسا– (٢)
 ). ١٠/٤٠٨(  فتح الباري – (٣)
 ). ١٠٠/ ١(الفروع البن مفلح :انظر– (٤)
 ).٢/٣٤١( اإلحیاء للغزالي– (٥)
 ). ١٠٠/ ٢( مغني المحتاج للشربیني – (٦)
   ).١٤١( أحكام النساء البن الجوزي– (٧)
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   أد اول اول

  :یليناقش الشافعیة ومن وافقھم أدلة القول األول كما 
  :مناقشة أدلة الحنفیة والحنابلة : أوال 

 بأنھ ال یدل على جواز نقب أذن -رضي اهللا عنھما– یجاب عن حدیث ابن عباس  -١
  .األنثى من وجھین 

ال یلزم من لبس الحلق تعلیق�ھ ف�ي ثق�ب األذن ، ب�ل یج�وز أن ی�شبك ف�ي                : األول  
  )١. (الرأس بسلسلة لطیفة ، حتى تحاذي األذن وتنزل عنھا 

على ثقب األذن ال ی�دل عل�ى الج�واز ، ب�ل یحتم�ل         - -عدم إنكار النبي  : الثاني  و
أنھ����ن ثق����بن آذانھ����ن قب����ل ال����شرع ، فیغتف����ر ف����ي ال����دوام م����ا ال یغتف����ر ف����ي          

 )٢.(االبتداء
ویجاب عن األول بأن عادة النساء في الحلق تعلیقھ ف�ي ثق�ب األذن ال ش�بكھ ف�ي                   -

  .سلسلة 
 األذن مستحكمة بین النساء في القدیم والحدیث     ویجاب عن الثاني بأن عادة ثقب      -

  )٣.( على منعھا ، أو نزل فیھا      قرآن- -، فلو كانت ممنوعة لنبھ النبي
  )٤.( وأجابوا عن حدیث أم زرع بمثل ما أجابوا عن الحدیث السابق -٢
فھو ض�عیف ؛ألن فی�ھ رواذ ب�ن         .. " سبعة من السنة    :"  وأما حدیث ابن عباس      -٣

  )٥".(یفالجراح وھو ضع
 وأما القول ب�أن الم�رأة تحت�اج إلی�ھ ف�ي الت�زین فأج�ابوا عن�ھ ب�أن ثق�ب األذن             - ٤ -٤

جرح مؤلم ال یجوز إال لحاجة مھمة كالختان ،فیجاب عنھ بأن ثقب أذن الصغیرة 
  )٦.(ال یحصل منھ إال ألم خفیف وھو یباح لحاجة التزین

  :مناقشة أدلة الشافعیة ومن معھم : ثانیا 
ف�إن ال�ذي أم�رھم ال�شیطان ب�ھ أنھ�م       : ك آذان األنع�ام قی�اس فاس�د        القیاس على بت   -١

كانوا إذا ول�دت لھ�م الناق�ة خم�سة أبط�ن ،فك�ان ال�بطن ال�سادس ذك�را ش�قوا أذن                   
الناقة وحرموا ركوبھا واالنتفاع بھا ، ولم تطرد عن ماء وال عن مرعى وق�الوا                

                                           
رح ص��حیح البخ��اري ، إرش��اد ال��ساري ل��ش  )٣٣١/ ١٠(ف��تح الب��اري الب��ن حج��ر  : انظ��ر– (١)

 )٤٥٩/ ٨(للقسطالني 
عم��دة الق��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري    : ،وانظ��ر) ٣٣١/ ١٠( ف��تح الب��اري الب��ن حج��ر   – (٢)

 ).٣٢: ص(عثمان شبیر / ،أحكام جراحة التجمیل في الفقھ اإلسالمي،د)٢٢٤/ ٢٠(للعیني
 ). ٢٠٩: ص(تحفة المودود بأحكام المولود البن القیم  – (٣)
، أحك�ام  )٢٢٤/ ٢٠(عمدة الق�اري للعین�ي    : ،وانظر) ٣٣١/ ١٠(ي البن حجر     فتح البار  – (٤)

 ).٣٢: ص(محمد عثمان شبیر،/جراحة التجمیل في الفقھ اإلسالمي ، د
،ف�تح الب�اري   )٩٣/ ٥(تحف�ة األح�وذي للمب�اركفوري    ،)١٦١/ ٥( نیل األوطار لل�شوكاني      – (٥)

 ).٥٨٩/ ٩(،البن حجر 
أحك�ام جراح�ة التجمی�ل     : ، وانظر )١٩٥/ ٩(ھاج البن حجر    تحفة المحتاج في شرح المن     – (٦)

 ).٣٢: ص(محمد عثمان شبیر /في الفقھ اإلسالمي، د
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ف ع�ن ثق�ب     ھذه بحیرة فشرع لھم الشیطان في ذلك شریعة من عنده،وھذا یختل          
  )١.(أذن األنثى للحلیة

 وأما القیاس على الوشم فال یصح ؛ألن الوشم تغییر لخلق اهللا بما ھو ثابت،         - ٢ -٢
وثق�ب األذن ل�یس فی�ھ تغیی�ر لخل�ق اهللا تع�الى ، وق�د        .وھو إیالم للح�ي ب�ال فائ�دة     

 ) ٢. (أجیز لحاجة التزین
  :الرأي الراجح

دة علیھا یتبین لي رجحان ال�رأي األول  بالمقارنة بین أدلة الرأیین والردود الوار    
كما --وھو القائل بالجواز ؛لقوة أدلتھ ،ولقیام الدلیل على فعلھ  في زمن النبي 

أن األنثى محتاجة للحلی�ة فثق�ب األذن م�صلحة       :" قال ابن القیم  في أدلة جوازه        
لعائشة في حدیث أم زرع كن�ت ل�ك   --في حقھا بخالف الصبي ، وقد قال النبي     

أي مألھا من الحلي حت�ى      " أناس من حلي أذني   " ي زرع ألم زرع ،مع قولھا     كأب
--ص��ار ین��وس فیھ��ا أي یتح��رك ویج��ول، وف��ي ال��صحیحین لم��ا ح��رض النب��ي  

النساء على الصدقة جعلت المرأة تلف�ي خرص�ھا الح�دیث، والخ�رص ھ�و الحلق�ة             
الموض��وعة ف��ي األذن ، ویكف��ي ف��ي ج��وازه عل��م اهللا ورس��ولھ بفع��ل الن��اس ل��ھ      

  )٣". (وإقرارھم على ذلك فلو كان مما ینھى عنھ لنھى القرآن أو السنة
یضاف إلى ما تقدم أن الحاجة إل�ى الت�زین حاج�ة فطری�ة ل�دى الم�رأة ،وأن األل�م                    
المترتب على الثق�ب خفی�ف جًدا،س�یما ف�ي ظ�ل التق�دم الطب�ي الھائ�ل ال�ذي یجع�ل             

یة وقل��ة ال��شعیرات الثق��ب ف��ي ث��واني قلیل��ة ؛ وذل��ك ب��سبب قل��ة النھای��ات الع��صب   
  .الدمویة بشحمة األذن

ع�ن حك�م ثق�ب األذن�ین بالن�سبة للم�رأة لت�ضع              : وبھذا جاءت الفتوى  ففي سؤال     
  فیھ النساء الخالخل من الذھب كما ھي عادة النساء؟

أق�ول لھ�ذه ال�سائلة وعل�یكم ال�سالم ورحم�ة اهللا تع�الى        : فأجاب رحمھ اهللا تع�الى     
ى الق�ول ال�راجح وال ح�رج فی�ھ ألن ألم�ھ وأذاه             وبركاتھ حكم ثقب األذن جائز عل�      

قلیل وال سیما إذا كان ذلك في أیام الصغر وما یحصل فیھ من التجم�ل فی�ھ كم�ال          
َوِإَذا (للمرأة ألن المرأة تكمل نفسھا بالتحلي والتجمل كما قال اهللا تب�ارك وتع�الى     

َأَوَم�ْن ُیَن�شَُّأ    * ُھُھ ُمْسَوّدًا َوُھ�َو َكِظ�یٌم       ُبشَِّر َأَحُدُھْم ِبَما َضَرَب ِللرَّْحَمِن َمَثًال َظلَّ َوجْ       
، یعني أیكون من ینشأ بالحلیة وھ�و  )٤) (ِفي اْلِحْلَیِة َوُھَو ِفي اْلِخَصاِم َغْیُر ُمِبینٍ  

ف�ي الخ��صام غی�ر مب��ین كالكام�ل ف��ي نف�سھ ال��ذي ال ین�شأ ف��ي الحلی�ة وال��ذي ھ��و       
ال، لی��ست الم��رأة  : اببالخ��صام مب��ین، یعن��ي ھ��ل تك��ون الم��رأة كالرج��ل؟ الج��و      

                                           
 ).٢١٠: ص( تحفة المودود بأحكام المولود – (١)
، أحك�ام جراح�ة التجمی�ل ف�ي الفق�ھ       )٢٠٩: ص(تحفة المودود بأحكام المولود البن القیم       – (٢)

 ).٣٢: ص(محمد عثمان شبیر /اإلسالمي، د
 ).٢٠٩: ص( تحفة المودود بأحكام المولود – (٣)
 ) ١٨،١٧(سورة الزخرف ،اآلیتان – (٤)
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كالرجل ،فالمرأة محتاجة إلى التزین والتجمل، ومن ذلك ما تضعھ في أذنھ�ا م�ن             
الخ��روص ونحوھ��ا،وعلى ھ��ذا ف��ال ح��رج أن تثق��ب ش��حمة أذنھ��ا لتعل��ق بھ��ا ھ��ذه  

  ) ١". (الحلي
ال ب��أس بثق��ب أذن الجاری��ة لوض��ع :"- حفظ�ھ اهللا  -وق�ال ال��شیخ ص��الح الف��وزان  

ال ھذا العمل یفعلھ الكثیر من الن�اس، حت�ى ك�ان ف�ي عھ�د                الحلي في أذنھا، وماز   
النبي صلى اهللا علیھ وسلم، ف�إن الن�ساء ك�ن یلب�سن الحل�ي ف�ي آذانھ�ن وغیرھ�ا                     

  .من غیر نكیر
فالمق�صود بھ�ذا م�صلحتھا؛ ألنھ�ا بحاج�ة إل�ى الحل�ي،             : وأما كون�ھ ی�ؤلم الجاری�ة      

یھ ألجل الحاج�ة،    وبحاجة إلى التزین؛ فثقب األذن لھذا الغرض مباح ومرخص ف         
كما أنھ یجوز جراحتھ�ا للحاج�ة وكیھ�ا للحاج�ة والت�داوي، ك�ذلك یج�وز خ�رق أو               
ثقب أذنھا لوضع الحلي فیھ؛ ألنھ من حاجتھا، مع أن�ھ ش�يء ال ی�ؤلم كثی�رًا، وال          

  )٢. (یؤثر علیھا كثیرًا
  

ب اطا  

  م ب  أزاء دن ارأة  ف وا وان واطن

سألة ثقب جزء من بدن المرأة ،كاألنف والشفة واللسان والبطن ،م�ن الم�سائل     م
المستجدة،وتعود في األغلب إلى ما تفعلھ غیر المسلمات  على وجھ اإلفراط ف�ي           
الت��زین والتجم��ل ،وھ��ي وإن كان��ت م��ستجدة ش��كًال ،إال أن حكمھ��ا  ل��م یف��ت عل��ى 

  .الفقھاء األجالء 
توفر الحاجة إلى الزین�ة والتجم�ل عل�ى وج�ھ           ویبنى حكم ھذه المسألة على مدى       

  .معتاد مقبول شرعًا،ھذا من جانب
وبی�ان  .ومن جانب آخر مدى تشبھ المرأة المسلمة بغیر المسلمة في ھذا الوج�ھ         

  :ذلك كما یلي
حك���م ثق���ب أن���ف الم���رأة أو ش���فتھا أو بطنھ���ا عل���ى وج���ھ الزین���ة    :الوج���ھ األول

  :والتجمل
رأة ،ف�إن الم�رأة الم�سلمة إذا تزین�ت أو تجمل�ت          قیاسًا على مسألة ثقب اإلذن للم�      

بثق���ب األن���ف أو ال���شفھ أو الب���دن ، بوض���ع حل���ق أو غی���ره ،وبغی���ر ض���رر وال    
ض��رار،وكانت ھ��ذه الزین��ة موج��ودة بالفع��ل، أو كان��ت ع��ادة الن��ساء الم��سلمات       

                                           
 ).١(/  البن عثیمین - فتاوى نور على الدرب – (١)
  ).٧٧١٢/ ٥(، موقع اإلسالم سؤال وجواب )٣٢٤ / ٣" (فتاوى الشیخ الفوزان  " – (٢)
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التحلي بذلك، فإنھ یج�وز، قیاس�ًا عل�ى ثق�ب األذن بج�امع وج�ود الحاج�ة الداعی�ة                 
ال ض�رر وال      : "--التزین، ولكن بشرط عدم ترتب ضرر لقول�ھ    إلى ذلك، وھي    

  )١( ".ضرار
ق�ال  " لبس للمرأة للتاج" على مسألة – في تقدیري  –ویقاس حكم ھذه المسألة     

إن جرت عادة النساء بلبسھ ج�از، وإال فھ�و لب�اس            : وأما التاج فقالوا  :" النووي
ادة أھ�ل الن�واحي، فحی�ث       وكأن معنى ھذا أنھ یختل�ف بع�       . عظماء الفرس، فیحرم  

ج��رت ع��ادة الن��ساء بلب��سھ ج��از، وحی��ث ل��م تج��ر ال یج��وز؛ ح��ذارا م��ن الت��شبھ       
  )٢. ("بالرجال

أما إذا كان في ثقب أنف األنثى  أو غیره لوض�ع حل�ق، ت�شبھ بالك�افرات أو ك�ان            
لھ عالقة بطقوس وثنیة، كما ھو الحال عند الھندوس، فإنھ ال یج�وز، ب�ل یرق�ى                 

  )٣ (.ل قصد موافقة الكفار في بعض طقوسھم ومعتقداتھمإلى الشرك في حا
ل�م  : ( من الحنفی�ة ف�ي حاش�یتھ عن�د ق�ول الح�صكفي             -رحمھ اهللا -قال ابن عابدین    

إن كان مما یتزین الن�ساء ب�ھ   : أي منقوال في المذھب، قال أي ابن عابدین    ) أره
م ، أي ال ب��أس ب��ھ عن��دھ )٤("كم��ا ھ��و ف��ي بع��ض ال��بالد فھ��و فیھ��ا كثق��ب الق��راط    

  ".استحسانًا
ویظھر في خرق األنف :"  في تحفة المحتاج- رحمھ اهللا-وقال ابن حجر الھیتمي

بحلقة تعمل فیھ من فضة أو ذھب أنھ حرام مطلقًا، ألن�ھ ال زین�ة ف�ي ذل�ك یغتف�ر                 
ألجلھا؛ إال عند فرقة قلیلة وال عبرة بھا مع العرف العام بخ�الف م�ا ف�ي اآلذان،                 

ل، والحاص�ل أن ال�ذي یتم�شى عل�ى القواع�د حرم�ة        فإنھ زینة للنساء في كل مح�      
ذلك في الصبي مطلقًا، ألنھ ال حاجة فیھ یغتفر ألجلھا ذلك التعذیب، وال نظر لم�ا           
یتوھم أنھ زینة في حقھ ما دام صغیرًا، ألن الحق أن�ھ ال زین�ة فی�ھ بالن�سبة إلی�ھ                 

  لم��ا-أي فیج��وز-وبفرض��ھ ھ��و ع��رف خ��اص، وھ��و ال یعت��د ب��ھ، إال ف��ي ال��صبیة  
  )٥ (" .عرف أنھ زینة مطلوبة في حقھن قدیمًا وحدیثًا

تخ��ریج حك��م الم��سألة  ف��ي ض��وء م��سألة  ت��شبھ الم��سلمة بغی��ر       :الوج��ھ الث��اني 
  :المسلمات 

نھى اإلسالم صراحة عن تشبھ المرأة المسلمة بغیر الم�سلمات  ف�ي ك�ل موض�ع                
  .ینافي اآلداب الشرعیة التي تعبدنا اهللا تعالى بھا 

                                           
) ٢٣٤٠رق����م ٧٨٤ /٢( ماج����ة ، ، وس���نن اب����ن )٦/٤(المنتق���ي ش����رح الموط����أ للب����اجي -)١(

 ).٣٤٠/ ٥(صحیح وضعیف سنن ابن ماجة . ،وصححھ األلباني
 ). ٢٦٤/ ٢(روضة الطالبین وعمدة المفتین للنووي-)٢(
 ). ٥٣٢٠/ ٤(عبداهللا الفقیھ .فتاوى الشبكة اإلسالمیة ،مركز الفتوى بإشراف د-)٣(
 ) .٤٢٠/ ٦) (رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین -)٤(
 ). ١٩٦/ ٩(تحفة المحتاج في شرح المنھاج -)٥(
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َقاَل َرُس�وُل  :  َقاَل-رضي اهللا عنھما  – النھي ما رواه  ابن عباس        واألصل في ھذا  
َلَع��َن اللَّ��ُھ اْلُمَت��َشبِِّھیَن ِم��َن الرَِّج��اِل ِبالنِّ��َساِء َواْلُمَت��َشبَِّھاِت ِم��َن النِّ��َساِء    "--اللَّ��ِھ 

  )١(" .ِبالرَِّجاِل
زین�ة الت�ي    المعنى ال یجوز للرجال التشبھ بالنساء ف�ي اللب�اس وال          :" قال الطبري 

  )٢(".تختص بالنساء وال العكس 
وم�ن فق�ھ الح�دیث أن�ھ ال یج�وز للرج��ل الت�شبھ ب�المرأة بحال،وخاص�ة ف�ي مج��ال          

واستدل بھ على أنھ یحرم على الرجل لبس الث�وب المكل�ل        :"الزینة،قال ابن حجر  
  )٣(".باللؤلؤ، وھو واضح لورود عالمات التحریم، وھو لعن من فعل ذلك

 اإلم��ام ال��شافعي ف��ي م��سألة ل��بس اآلت الح��رب المرص��عة  واعت��رض علی��ھ بق��ول
  )٤ .("وال أكره للرجل لبس اللؤلؤ ؛إال ألنھ من زي النساء ،ال للتحریم: باللؤلؤ

وأجاب عنھ ابن حجر بأنھ لیس مخالف�ا ل�ذلك ؛ألن م�راده أن�ھ ل�م ی�رد ف�ي النھ�ي                  
  )٥.("عنھ بخصوصھ شيء

ھا عل��ى وج��ھ الت��شبھ بغی��ر  وعل��ى ھ��ذا یتخ��رج حك��م ثق��ب الم��رأة الم��سلمة لب��دن   
المسلمات،وھو الحرم�ة ،لعم�وم النھ�ي ال�وارد ف�ي الح�دیث،وھو ب�اب واس�ع ف�ي              

 القول فیھ�ا ،س�واء   –رحمھ اهللا   –الفقھ اإلسالمي أفاض شیخ اإلسالم ابن تیمیة        
ومن تصریحات ش�یخ اإلس�الم الجلیل�ة ف�ي          قصد المسلم التشبھ بھ أو لم یقصده ،       

وق��د تق��دم بی��ان أن م��ا أمرن��ا اهللا ورس��ولھ ب��ھ م��ن ": ھ��ذا الب��اب قول��ھ رحم��ھ اهللا
مخالفتھم مشروع سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعلھ التشبھ بھم أو لم یقصد، 
وكذلك ما نھى عنھ من مشابھتھم یعم ما إذا ُقصدت مشابھتھم أو لم تق�صد ف�إن                  
عام��ة ھ��ذه األعم��ال ل��م یك��ن الم��سلمون یق��صدون الم��شابھة فیھ��ا، وفیھ��ا م��اال       

  )٦(".ور قصد المشابھة فیھ كبیاض الشعر وطول الشارب ونحو ذلكُیتص

                                           
المت��شبھون بالن��ساء، والمت��شبھات    : أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ،كتاب اللب��اس، ب��اب     -)١(

 ). ٥٨٨٥رقم) ١٥٩/ ٧(بالرجال 
 ). ٣٣٢/ ١٠(  فتح الباري البن حجر -)٢(
 ).٣٣٣/ ١٠(  فتح الباري البن حجر -)٣(
،ق��ال الن��ووي ف��ي توجی��ھ   )٢٦٣/ ٢( الط��البین للن��ووي  ،روض��ة) ٢٥٤/ ١(األم لل��شافعي -)٤(

فل��م یح��رم زي الن��ساء عل��ى الرج��ال، وإنم��ا كرھ��ھ، وك��ذا عك��سھ، وألن   :" رأي اإلم��ام ال��شافعي
المحاربة جائزة للنساء في الجملة، وفي جوازھ�ا ج�واز ل�بس آالتھ�ا، وإذا ج�از اس�تعمالھا غی�ر              

.  للرجال، وھذا ھو الحق إن شاء اهللا تع�الى      محالة، جاز مع التحلیة؛ ألن التحلي لھن أجوز منھ        
لع�ن اهللا المت�شبھین     : الصواب أن تشبھ النساء بالرجال وعك�سھ ح�رام؛ للح�دیث ال�صحیح            : قلت

بالن�ساء م��ن الرج�ال، والمت��شبھات م��ن الن�ساء بالرج��ال وق�د ص��رح الرافع��ي بتحریم�ھ بع��د ھ��ذا      
ھ م��ن ج��نس زي الن��ساء، واهللا  وأم��ا ن��صھ ف��ي األم فل��یس مخالف��ا لھ��ذا؛ ألن م��راده أن��   . بأس��طر

 ). ٢٦٣/ ٢(روضة الطالبین وعمدة المفتین ." أعلم
 ) ٣٣٣/ ١٠(  فتح الباري البن حجر -)٥(
  ).١/٤٧٣(اقتضاء الصراط المستقیم لشیخ اإلسالم ابن تیمیة-)٦(
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–وبھذا جاءت الفتاوى عن العلماء األجالء ، وفي ھذا یقول الشیخ ابن عثیمین 
فإنني ال أذكر فیھ ألھ�ل العل�م كالم�ًا، ولكن�ھ فی�ھ           : وأما ثقب األنف  :" -رحمھ اهللا   

ك، ف�إذا كان�ت الم�رأة ف�ي     ُمثلة وتشویھ للخلقة فیما نرى، ولعل غیرنا ال ی�رى ذل�         
بل��د یع��د تحلی��ة األن��ف فیھ��ا زین��ة وتجم��ًال ف��ال ب��أس بثق��ب األن��ف لتعلی��ق الحلی��ة          

  )١" (.علیھ
ودار االفتاء بالمملكة األردنیة ) ٢(وھو ما علیھ العمل في دار اإلفتاء المصریة 

  )٣(الھاشمیة 

  اطب اث

ز لرأو ا دن ا ب م  

ت ش��رعًا أن الزین��ة مباح��ة بالن��سبة للرج��ال، كم��ا ھ��ي مباح��ة بالن��سبة    م��ن الثاب��
 ُق�ْل َم�ْن َح�رََّم ِزیَن�َة     :للنساء،وذلك من كل وجھ م�شروع ،أخ�ًذا م�ن قول�ھ تع�الى             

 اللَِّھ الَِّتي َأْخَرَج ِلِعباِدِه َوالطَّیِّباِت ِمَن الرِّْزِق ُقْل ِھَي ِللَِّذیَن آَمُنوا ِف�ي اْلَحی�اِة ال�دُّْنیا       
  ) ٤.(خاِلَصًة َیْوَم اْلِقیاَمِة َكذِلَك ُنَفصُِّل اْلآیاِت ِلَقْوٍم َیْعَلُموَن

فإن أصل تزیین الحیاة ال�دنیا المقت�ضي للرغب�ة         :" قال الشیح الطاھر بن عاشور    
: فیما ھو زین أمر لیس بمذموم، إذا روعي فیھ ما أوصى اهللا برعی�ھ ق�ال تع�الى    

  ) ٥..". (ِھ الَِّتي َأْخَرَج ِلِعباِدِهُقْل َمْن َحرََّم ِزیَنَة اللَّ
 والزینة جمی�ع أن�واع الت�زیین وی�دخل تحتھ�ا تنظی�ف الب�دن م�ن جمی�ع الوج�وه،                   

  .ویدخل تحتھا المركوب،وغیره،مما سبقت اإلشارة إلیھ
وال حرج أن یتزین الرجل ألمرأتھ كما تتزین لھ ،وھو مستفاد من تفسیر السلف 

نَّ ِمْث��ُل الَّ��ِذي َعَل��ْیِھنَّ ِب��اْلَمْعُروِف َوِللرَِّج��اِل َعَل��ْیِھنَّ   َوَلُھ��:ال��صالح  لقول��ھ تع��الى 
أي لھن م�ن    ) ولھن(قولھ تعالى   :" ،قال القرطبي   ) ٦ (َدَرَجٌة َواللَُّھ َعِزیٌز َحِكیمٌ   

إن�ي  : حقوق الزوجیة على الرجال مثل ما للرجال علیھن، ولھذا قال اب�ن عب�اس             
ما أح�ب أن أس�تنظف ك�ل حق�ي ال�ذى ل�ي علیھ�ا        ألتزین المرأتي كما تتزین لي، و   

ولھ�ن مث�ل ال�ذى عل�یھن     : " فتستوجب حقھا الذى لھ�ا عل�ي، ألن اهللا تع�الى ق�ال           
  )٧". (أي زینة من غیر مأثم" بالمعروف

                                           
 ). ١٣٧/ ١١(مجموع فتاوى ورسائل العثیمین -)١(

 http://www.dar-alifta.gov.eg موقع دار االفتاء  المصریة- (٢)
بت���������������اریخ ) ٩٧٣( موق���������������ع دار االفت���������������اء  الع���������������ام ،رق���������������م الفت���������������وى    - (٣)

  /http://www.aliftaa.jo، )م٦/١/٢٠٠٦(
 ). ٣٢(سورة األعراف ،اآلیتان– (٤)
 ). ٢٩٥/ ٢( التحریر والتنویر – (٥)
 ).  ٢٢٨( سورة البقرة من اآلیة – (٦)
 ). ١٢٣/ ٣( تفسیر القرطبي – (٧)
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یختل���ف الحك���م تمام���ا بالن���سبة  ) ثق���ب الب���دن(وف���ي الم���سألة موض���وع البح���ث  
ق�ول بج�وازه للم�رأة      للرجل،فقد أجمع أھ�ل العل�م عل�ى ع�دم ج�وازه ،ف�ي مقاب�ل ال                

  .لداعي الزینة،بالضوابط التي سبق ذكرھا
وأظھ��ر أدل��ة ھ��ذا الحك��م بالن��سبة للرج��ال ،ھ��و النھ��ي ع��ن الت��شبھ بالن��ساء م��ن     

  :الجانب،والتشبھ بغیر المسلمین من جانب آخر،وبیان ذلك كما یلي
  :وجھ تشبھ الرجل بالمرأة في مسألة ثقب البدن: أوًال

ھ��ذه الم��سألة معلل��ة الحك��م ت��ارة بالحرم��ة  وت��ارة       ت��واترت نق��ول العلم��اء ف��ي    
بالكراھیة ، بناًء على ھذا الوصف،  وأكثرھم على إطالقھ ،وقید ابن دقیق العی�د               

ضابط التشبھ المحرم، ففي الغرر البھی�ة ف�ي ش�رح البھج�ة الوردی�ة لزكری�ا                 ) ١(
م�ا  ضبط ابن دقیق العید ما یح�رم الت�شبھ بھ�ن فی�ھ بأن�ھ         ): ٢(األنصاري الشافعي 

ف��ي : ك��ان مخ��صوصا بھ��ن ف��ي جن��سھ، وھیئت��ھ، أو غالب��ا ف��ي زیھ��ن، وك��ذا یق��ال
  ).٣".(عكسھ فإن تشبھ النساء بالرجال حرام في مثل ما ذكر

أما أذن البنت فیجوز ثقبھ�ا للزین�ة ،ن�ص علی�ھ اإلم�ام أحم�د                :"ویقول ابن القیم    
ونص على كراھت�ھ ف�ي ح�ق ال�صبي، والف�رق بینھم�ا أن األنث�ى محتاج�ة للحلی�ة               

  ) ٤".(فثقب األذن مصلحة في حقھا بخالف الصبي 
  :ومن ھذه النفول
ال ب�أس بثق�ب أذن الطف�ل م�ن البن�ات            :"في حاشیة اب�ن عاب�دین     :في الفقھ الحنفي  

  ):٥( الحاوي القدسيوزاد في

                                           
علي بن وھب بن مطیع بن أبي الطاعة القوص�ي ،ت�اج ال�دین اب�ن دقی�ق العی�د،        أحمد بن  – (١)

:  بق��وص ،وس��مع م��ن اب��ن الجمی��زي واب��ن رواح والمن��ذري ٦٣٦ول��د ف��ي أح��د ال��ربیعین س��نة  
وول�ي ق�ضاء    . تعلم بدمشق واإلسكندریة ثم بالقاھرة    . قاض، من أكابر العلماء باألصول، مجتھد     

)  اإللم�ام بأحادی�ث األحك�ام   (، ف�ي الح�دیث، و   )إحكام األحكام (الدیار المصریة، لھ تصانیف، منھا 
كان�ت وفات�ھ بالق�اھرة    ) تحفة اللبیب في ش�رح التقری�ب  (و ) اإلمام في شرح اإللمام  (و  ) األحكام

الدرر الكامنة في أعیان المائة الثامنة البن حج�ر الع�سقالني      : انظر. ھـ٧٢٣وقیل بقوص سنة      
 ). ٢٨٣/ ٦ (،  األعالم للزركلي)٢٦٢/ ١(

:   زكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا األنصاري ال�سنیكي الم�صري ال�شافعّي، أب�و یحی�ى       – (٢)
وتعل��م ف��ي ) ب��شرقیة م��صر(ول��د ف��ي س��نیكة  . ق��اض مف��سر، م��ن حف��اظ الح��دیث . ش��یخ اإلس��الم

ف��ي التف��سیر، و ) ف��تح ال��رحمن( ه  ل��ھ ت��صانیف كثی��رة، منھ��ا ٩٠٦الق��اھرة وك��ف ب��صره س��نة 
الغ�رر  (تعلی�ق عل�ى تف�سیر البی�ضاوي،و      ) ف�تح الجلی�ل   (و  ) ي على ص�حیح البخ�اري     تحفة البار (

ـ�الكواكب ال�سائرة ل�نجم      :انظ�ر ) ه ٩٢٦(توفي رحمھ اهللا عام     ) .البھیة في شرح البھجة الوردیة    
 ). ٤٧/ ٣(األعالم للزركلي ) ١٩٦/ ١(الدین الغزي 

 ).٤٤/ ٢(  الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة – (٣)
 ). ٢٠٩: ص( تحفة المودود بأحكام المولود – (٤)
أحمد بن محمد بن نوح القابسي، :  الحاوي القدسي في الفروع للقاضي، جمال الدین– (٥)

كشف الظنون عن أسامي ) . ٥٩٣(، ستمائة، ٦٠٠سنة : المتوفى في حدود.الغزنوي، الحنفي
 ). ٦٢٧/ ١(الكتب والفنون لحاجي خلیفة



 - ١١٣٢ -

یج��وز ثق��ب أذن البن��ات "وف��ي تبی��ین الحق��ائق) ١".( وال یج��وز ثق��ب آذان البن��ین
 إل�ى یومن�ا ھ�ذا    - -األطفال ؛ألن فیھ منفعة الزینة، وكان یفع�ل ذل�ك ف�ي زمن�ھ          

  )٢".(من غیر نكیر
قصر فقھاء المالكیة ثقب األذن للزینة على الم�رأة فق�د دون            : وفي الفقھ المالكي  

ا ،إذ أوجبوا علیھا في زم�ن اإلح�داد ت�رك ل�بس الحل�ي ول�و خاًتم�ا وقرًط�ا،              غیرھ
وی�ستفاد  ) ٣." (وأخذ من ھذا جواز ثقب أذن الم�رأة لل�بس الق�رط          :"قال الخرشي 

  .منھ أن ثقب األذن لغیر المرأة ،صبیًا كان أو رجًال الیجوز
أن��ف ذھ�ب فقھ�اء المالكی��ة إل�ى أن��ھ یح�رم عل�ى ال��سید خ�رم       :وف�ي م�سألة العت��ق   

العبد،ولو ألنثى إال لزینة ، وجعلوه في حق الرجل من باب المثل�ة المنھ�ي عنھ�ا            
،وفیھ دلیل على حرمة خرق أو ثقب األذن في حق الرج�ل أو ال�صبي               )٤. (شرعًا

  .،عبدًا كان أو حرًا
وال أرى رخ�صة  :" شّدد اإلمام الغزالي  في ذلك ، حیث قال      :وفي الفقھ الشافعي  

جل تعلیق حل�ق ال�ذھب فیھ�ا ف�إن ھ�ذا ج�رح م�ؤلم موج�ب         في ثقب أذن الصبیة أل    
والت�زین ب�الحلق غی�ر مھ�م، ب�ل ف�ي التق�ریط              ... للقصاص، فال یج�وز إال لحاج�ة        

كفایة عنھ، فھ�ذا وإن ك�ان معت�ادًا فھ�و ح�رام، والمن�ع م�ن                 ...بتعلیقھ على األذن    
ب�ت  واجب واالستئجار علیھ غیر صحیح واألجرة المأخوذة علیھ ح�رام؛ إال أن یث          

  )٥("من جھة النقل فیھ رخصة، ولم یبلغنا إلى اآلن فیھ رخصة 
وال یج��وز تثقی��ب اآلذان للق��رط وإن أب��یح الق��رط؛ ألن��ھ   :" وف��ي مغن��ي المحت��اج  

  )٦(" .تعذیب بال فائدة
ویظھر ف�ي خ�رق األن�ف       ": تحفة المحتاج "قال ابن حجر الھیتمي رحمھ اهللا في        

ام مطلقًا؛ ألن�ھ ال زین�ة ف�ي ذل�ك یغتف�ر         بحلقة تعمل فیھ من فضٍة أو ذھٍب أنھ حر        
ألجلھا، إال عند فرقة قلیلة، وال عبرة بھا مع الُعْرِف الَعام ِبِخالِف ما ف�ي اآلذان،        

  )٧(." فإنھ زینة للنساء في كل محل
یحرم على الذكر البالغ ثقب أذنھ ول�بس الق�رط؛ لم�ا فی�ھ م�ن                :وفي الفقھ الحنبلي  

بھ في الح�دیث ال�صحیح، ویح�رم عن�دھم ف�ي          التشبھ بالنساء الذي ثبت لعن صاح     
ویك�ره ثق�ب   :"ق�ال الم�رداوي  :حق الذكر والصغیر،ومن أقوالھم في ھذه المسألة  

                                           
 ).٤٢٠/ ٦) (رد المحتار(یة ابن عابدین  الدر المختار وحاش– (١)
البح�ر الرائ�ق ش�رح    :ونح�وه ف�ي   )  ٢٢٧/ ٦( تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلع�ي         – (٢)

 ).٥٥٤/ ٨(كنز الدقائق البن نجیم 
 ). ٢٩٧/ ١٣( شرح مختصر خلیل للخرشي – (٣)
 خلی���ل ،ش���رح مخت���صر)٣٦٩/ ٤( ال���شرح الكبی���ر لل���شیخ ال���دردیر وحاش���یة الدس���وقي  – (٤)

 ).  ١٢٣/ ٨(للخرشي 
  )٣٤١/ ٢(إحیاء علوم الدین – (٥)
 ).١٠٠/ ٢( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج للخطیب الشربیني– (٦)
 ). ١٩٥/ ٩(  تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي الشرواني والعبادي – (٧)
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وھذا لیس ب�دلیل عل�ى     )١(". أذن الصبي، إال الجاریة، على الصحیح من  المذھب        
إباحة ثقب أذن الذكر البالغ وجعل قرط فیھا فھذا تشبھ ص�ریح بالن�ساء، ول�و ل�م        

وبالت�الي فھ�و    . عل ذلك، فھ�ذا األم�ر م�ن ش�ؤون الن�ساء الخاص�ة بھ�ن               یقصد الفا 
  . داخل في ضابط التشبھ المحرم

وعلل الشیخ  محمد المختار الشنقیطي القول بعدم جواز ثقب اإلذن على عمومھ  
ألنھ مثلة وتعذیب للصبیة، وتعذیب لإلنسان نفسھ إذا كان كبیرًا، وألن           :" بقولھ  

ع�����ذیب الب�����دن ال یج�����وز إال ف�����ي ال�����ضروریات           الزین�����ة مرتب�����ة كم�����االت، وت  
  )٢( ."والحاجیات

  :وجھ تشبھ الرجل حال ثقب بدنھ بغیر المسلمین فیما ھو محرم شرعًا:ثانیا
 -– م�ن م�سألة نھی�ھ    -ف�ي تق�دیري   –مسألة ثقب البدن بالن�سبة للرج�ال قریب�ة          

  ع�ن  -رضي اهللا عنھما-عن التشبھ بھم في العادات ،ومنھاما ورد عن ابن عمر      
، وف��ي )٣("خ��الفوا الم��شركین وف��روا اللح��ى وأحف��وا ال��شوارب: "ق��ال-–النب��ي 

جزوا ال�شوارب   : "-–قال رسول اهللا    :  قال - -عن أبي ھریرة  : روایة مسلم 
ف��أمر بمخالف��ة  : "، ق��ال ش��یخ اإلس��الم )٥(" خ��الفوا المج��وس )٤(وأرخ��وا  اللح��ى  

حى وھذه الجملة الثانیة بدل    احفوا الشوارب واعفوا الل   : المشركین مطلقًا ثم قال   
من األولى، فإذا كانت مخالفة المشركین واجبة على المسلمین، وھ�ي كم�ا س�بق         
م�ن أس��باب بق�اء ال��دین ظ�اھرًا، ف��إن ك�ل ف��رد م�ن أف��راد النھ�ي یأخ��ذ حك�م ج��نس        

فمن أراد أن یسلك الصراط المستقیم ال�ذي ال   _ واهللا أعلم   _ التشبھ في التحریم    
ان�ب ھ�دي الم�شركین ف�ي ش�أنھ كل�ھ، ب�ل ف�ي أدق ش�ؤونھ                عوج فیھ فعلیھ أن یج    

 ألمت�ھ بالمخالف�ة للكف�ار ف�ي       - -وأقربھا إلى جانب العادات، وھ�ذا معن�ى أم�ِره           
  )٦.("ھذا الحدیث

                                           
الفروع البن مفل�ح  : وانظر) ١٢٥/ ١(اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي     – (١)

)١٠٠/ ١.( 
 ).١١/ ٣١٥( شرح زاد المستقنع للشنقیطي – (٢)

) ٥٨٩٢(رق�م ) ١٦٠/ ٧(أخرجھ البخاري في ص�حیحھ،كتاب اللب�اس ،ب�اب تقل�یم األظف�ار                -)٣(
  ). ٢٥٩( ومسلم في الطھارة، باب خصال الفطرة رقم

 ). ١/٤٧٣(اقتضاء الصراط المستقیم
في اللحیة وجوب تركھا، ومم�ن ص�رح ب�ذلك أب�و عوان�ة رحم�ھ اهللا ف�ي               ظاھر كالم السلف    -)٤(

بیان الطھارات التي تجب على اإلن�سان ف�ي بدن�ھ م�ن ذل�ك إیج�اب ج�ز ال�شوارب                     : "مسنده فقال 
م��سند أب��ي  " وإحفائھ��ا، وإیج��اب إعف��اء اللحی��ة وإیج��اب مخالف��ة المج��وس والت��شبھ ب��أمورھم      

الكف���ار ف���ي الع���صر الح���دیث وأثرھ���ا عل���ى رس���الة مظ���اھر الت���شبھ ب:وانظ���ر)١/١٦١: (عوان���ة
 ).٤٥٣/ ١(المسلمین 

 ). ٢٥٩( ،رقم)٢٢٢/ ١(أخرجھ مسلم ،كتاب الطھارة، باب خصال الفطرة -)٥(
 )١/٢٠٣(اقتضاء الصراط المستقیم-)٦(
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أن مخالفة الكف�ار عل�ة ق�د تق�اس علیھ�ا بع�ض األفع�ال                :  ومما یؤخذ من الحدیث   
فعقَّ�ب  : "_ح�دیث   ف�ي مع�رض ش�رحھ لل   -ابن تیمی�ة _الحادثة، قال شیخ اإلسالم    

األم��ر بالوص��ف الم��شتق المناس��ب وذل��ك دلی��ل عل��ى أن مخالف��ة المج��وس أم��ر       
مقصود لل�شارع، وھ�و العل�ة ف�ي ھ�ذا الحك�م أو عل�ة أخ�رى أو بع�ض عل�ة، وإن              
كان األظھر عن�د اإلط�الق أن�ھ عل�ة تام�ة، ولھ�ذا لم�ا فھ�م ال�سلف كراھ�ة الت�شبھ                    

 --ة بعینھ�ا ع�ن النب�ي    بالمجوس في ھذا وغیره كرھ�وا أش�یاء غی�ر من�صوص           
یعن�ي أحم�د ب�ن حنب�ل     _ س�ألت أب�ا عب�د اهللا    )١(من ھدى المجوس وق�ال الم�روذي   

ھو من فعل المجوس وم�ن ت�شبھ بق�وم فھ�و       : فقال)٢(عن حلق القفا  _ رحمھ اهللا   
تحریم الت�شبھ بالكف�ار ب�أي ح�ال ول�و      : فقد فھم السلف من ھذه النصوص " منھم

في ذلك الفعل المعین نص خاص؛ ألنھ قد ثبت       لم یرد في تعیین حكم التشبھ بھم        
  )٣ (.بأدلة شرعیة مستفیضة_ عمومَا _ النھي عن مشابھتھم 

وتفریًعا عل�ى م�ا تق�دم م�ن ال�وجھین األول والث�اني ،یمك�ن الق�ول ب�أن ثق�ب ب�دن                      
ال���صبي أو الرج���ل م���ن المثل���ة والتع���ذیب المنھ���ي عنھ���ا ش���رعًا ،وم���ن الزین���ة    

ُزیَِّن ِللَِّذیَن َكَفُروا اْلَحَیاُة : الواردة في قولھ تعالىالمذمومة ، شأنھا شأن الزینة 
والتي عبر عنھا ال�شیخ الط�اھر اب�ن         )٤ (اآلیة..الدُّْنَیاَوَیْسَخُروَن ِمَن الَِّذیَن آَمُنوا     

وق��د اس��تقریت مواق��ع الت��زیین الم��ذموم فح��صرتھا ف��ي ثالث��ة     :" عاش��ور بقول��ھ 
 وال ص�فة، ألن جمیع�ھ ذم وأذى ولكن�ھ    األول ما ل�یس ب�زین أص�ال ال ذات�ا          : أنواع

:" ،ث�م ق�ال   )٥ (".زین للناس بأوھام وخواطر شیطانیة وتخییالت شعریة ك�الخمر        
منھ�ا خل�ق بع�ض األش�یاء ح�سنة بدیع�ة كمحاس�ن           : ألن المزین لھ�م أم�ور كثی�رة       

ال��ذوات والمن��اظر، ومنھ��ا إلق��اء ح��سن بع��ض األش��یاء ف��ي نفوس��ھم وھ��ي غی��ر     
إعراض��ھم عم��ن ی��دعوھم إل��ى اإلقب��ال عل��ى األم��ور  ح��سنة كقت��ل ال��نفس، ومنھ��ا 

النافع��ة حت��ى انح��صرت ھممھ��م ف��ي التوغ��ل م��ن المحاس��ن الظ��اھرة الت��ي تحتھ��ا  
العار لو كان بادیا، ومنھ�ا ارتیاض�ھم عل�ى االنكب�اب عل�ى الل�ذات دون الفك�ر ف�ي             
المصالح، إلى غیر ذلك من أمور یصلح كل منھا أن یعد فاعال للتزیین حقیق�ة أو   

  )٦. ("ًاعرف

                                           
أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد اهللا المروذي، كان ھ�و المق�دم م�ن أص�حاب اإلم�ام          : ھو-)١(

ن یأنس بھ وینب�سط إلی�ھ وھ�و ال�ذي ت�ولى إغماض�ھ لم�ا م�ات وغ�سلھ                    أحمد لورعھ وفضلھ وكا   
   ).١/١٥٦( المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد: وقد روى عنھ مسائل جمة، انظر

وحل�ق  ) قف�ا (، م�ادة    )١٥/١٩٢( ل�سان الع�رب،البن منظ�ور     :ھو مؤخر العنق، انظ�ر    : القفا   -)٢(
ال�ورع الب�ن   ". مج�وس وم�ن ت�شبھ بق�وم فھ�و م�نھم         ھو من فع�ل ال    : "القفا قال عنھ اإلمام أحمد    

   ).١٧٨ /١(حنبل 
 ) . ٢٠٥/ ١(اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم -)٣(
 )٢١٢(سورة المؤمنون ،من اآلیة-)٤(
 ). ٢٩٥/ ٢(التحریر والتنویر -)٥(
 ).٢٩٤/ ٢(التحریر والتنویر -)٦(
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وما من شك أن التزین بثق�ب الب�دن عل�ى الوج�ھ ال�ذي س�بقت اإلش�ارة إلی�ھ  م�ن              
التقلی���د المنھ���ي عن���ھ ،س���واء  م���ن ناحی���ة الت���شبھ بالن���ساء ،أو الت���شبھ بغی���ر      

  .واهللا تعالى أعلى وأعلم. المسلمین

  املبحث الثالث

  أهم األحكام الفقهية املبنية على مسألة ثقب البدن للزينة 

قھاء على حكم ھذه المسألة الكثیر من األحكام س�واء ف�ي مج�ال العب�ادة                خَّرج الف 
أو إبداء الزینة ، أو الفقھ الجنائي ،وقد وقفت في ھذا الموضوع على جملة م�ن             

  . األحكام ،اذكرھا في مطالب ثالثة ؛لتتمة الفائدة
  أھم ألحكام الفقھیة المبنیة على مسألة ثق�ب الب�دن ف�ي مج�ال     : المطلب األول

  .باداتالع
  أھم ألحكام الفقھیة المبنیة على مسألة ثق�ب الب�دن ف�ي مج�ال       : المطلب لثاني

  .إبداء الزینة
  أھم ألحكام الفقھیة المبنیة على مسألة ثقب البدن ف�ي مج�ال       : المطلب الثالث

  .  االستئجار أو القصاص أو الرد بالعیب

  اطب اول 

ب ا   ا م ام اداتأل ا  دن.  

م��ن أظھ��ر الم��سائل ف��ي ھ��ذا الموض��وع وج��وب إی��صال الم��اء إل��ى ثق��ب األذن         
ونحوه، في الوضوء على وجھ الكمال ، فقد اتفق الفقھ�اء عل�ى ض�رورة إی�صال      
الماء إلى كل ما یمكن إی�صالھ إلی�ھ م�ن أج�زاء الب�دن، ول�و كان�ت غ�ائرة، كعم�ق                 

 ،واختلف�وا ف�ي م�سألة       )١( لھ�ا أث�ر غ�ائر       السرة، ومحل العملیات الجراحی�ة الت�ي        
  :إیصال الماء إلى ثقب اإلذن على قولین 

  .)٢( الوجوب ،وھو مذھب أكثر أھل العلم:القول  األول 
    )٣(  .عدم الوجوب ،وھو وجھ عند الشافعیة:القول الثاني 

                                                                                                        
  

، )٧/ ١(، المبسوط للسرخسي )٣/ ١(ع للكاسانيبدائع الصنائع في ترتیب الشرائ: انظر– (١)
المجموع  ،)٢٥٩/ ١(، الذخیرة للقرافي )٢٤٨/ ١(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل 

المغني  ،)٦١/ ١(،روضة الطالبین وعمدة المفتین للنووي )٤١٠/ ١(شرح المھذب للنووي 
 ).١٠٠/ ١(،كشاف القناع عن متن اإلقناع للبھوتي )٨٦/ ١(البن قدامة 

 .المراجع السابقة: انظر– (٢)
، روضة الط�البین    )٤٥٠/ ١(النجم الوھاج في شرح المنھاج لكمال الدین الدمیري       : انظر– (٣)

 ).٥١/ ١(وعمدة المفتین للنووي 
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 ھ�و األول ،أي  وج�وب إی�صال الم�اء  إل�ى ثق�ب األذن       – في تقدیري –والراجح  
ض��ع فی��ھ الق��رط ونح��وه إن بق��ي مفتوح��ًا ،وبھ��ذا ت��واترت نق��ول الفقھ��اء ال��ذي یو

 بوج�وب إی�صال الم�اء ف�ي الغ�سل        -أي اب�ن عاب�دین    -وأفت�ى   : ،ففي العقود الدریة  
  ) ١(. إلى داخل ثقب األذن المثقوبة 

وإن ان�ضم الثق�ب بع�د ن�زع الق�رط وص�ار بح�ال إن          :" وفي الحاشیة البن عابدین   
 غفل ال فال بد من إمراره وال یتكلف لغیر اإلم�رار م�ن          مر علیھ الماء یدخلھ وإن    

  )٢(". انتھى. إدخال عود ونحوه فإن الحرج مدفوع
وال ی��صب الم��اء ف��ي أذنی��ھ ص��با ألن��ھ ی��ورث :" وف��ي الفواك��ھ ال��دواني للنف��راوي

ال��ضرر، ویتح��رى التجعی��دات فیھم��ا كم��ا یتح��رى ثق��ب الحلق��ة ف��ي أذنی��ھ إن ك��ان  
  )٣(". ھ كموضع الجرح الذي یبرأ غائرافیجب علیھ إیصال الماء إلی

ف�ي  ) إن حصل ف�ي بع�ض أع�ضائھ ش�ق أو ثق�ب ل�زم غ�سلھ       :"وفي كشاف القناع  
" الطھارتین ألنھ صار في حكم الظاھر، فینبغي التیقظ لثقب األذن في      الغسل

.)٤(  
ویجب غسل شعر على الیدین ظاھرًا      :" وفي مغني المحتاج للشربیني رحمھ اهللا     

ن كث��ف لندرت��ھ، وغ��سل ظف��ر وإن ط��ال وغ��سل ب��اطن ثق��ب وش��قوق   وباطن��ًا، وإ
فیھما إن لم یكن لھ غور في اللحم، وإال وجب غسل م�ا ظھ�ر من�ھ فق�ط ویج�ري                  

  )٥(". ھذا في سائر األعضاء كما یقتضیھ كالم المجموع في باب صفة الغسل
فف�ي  –أما إن كان الثقب ضیقا ،ووجد المسلم كلفة ومشقة في إدخال الم�اء إلی�ھ                 

 أنھ ال یجب علیھ  ذلك ،وھذا ھ�و الوج�ھ  الث�اني عن�د فقھ�اء  ال�شافعیة              -تقدیري
 من الب�اطن ال م�ن   - الحلق -،فقد ذھبوا إلى أن ثقب األذن الذي یدخل فیھ القرط  

   )٦(. الظاھر، فال یلزم إدخال الماء إلیھ
  :ودلیل ھذا الحكم مایلي

د روى اب��ن  عم��وم األحادی��ث ال��واردة ف��ي الب��اب ب��دون  تخ��صیص ،فق��      -١
ظاھرھم���ا  م���سح رأس���ھ وأذنی���ھ  - -أن النب���ي «، -رض���ي اهللا عنھم���ا-عب���اس

                                           
 ). ٤/ ١( العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة البن عابدین - (١)
 ).١٥٢/ ١) (اررد المحت( الدر المختار وحاشیة ابن عابدین -  (٢)
 ،)١٤٧/ ١(الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني للنفراوي-  (٣)
 ).٢٨٩/ ١( كشاف القناع عن متن اإلقناع للبھوتي-  (٤)
 ). ١٧٥/ ١(  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج للخطیب الشربیني - (٥)
/ ١(، روضة الط�البین للن�ووي  )٤٥٠/ ١(یريالنجم الوھاج في شرح المنھاج للدم    :  انظر - (٦)
٥١.( 
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مسح برأس�ھ   - -أن النبي    «--،وروى المقدام بن معدي كرب    )١(» وباطنھما
  ) ٢. (»وأذنیھ، وأدخل إصبعیھ في صماخي أذنیھ

ویستحب أن ی�دخل س�بابتیھ ف�ي ص�ماخي أذنی�ھ، ویم�سح ظ�اھر                :"قال ابن قدامة  
وال یج��ب م��سح م��ا اس��تتر بالغ��ضاریف؛ ألن ال��رأس ال��ذي ھ��و    . می��ھأذنی��ھ بإبھا

  ) ٣( ".األصل ال یجب مسح ما استتر منھ بالشعر، واألذن أولى
والتكل�ف ف�ي   .أن إیصال الماء إلى ثقب األذن ال یك�ون إالَّ بكلف�ة أو م�شقة      -٢

إدخال الماء إلى الثقب مشقة،والواجب ھو أن یغسل ما یصل إلی�ھ ب�دون     
 .عالى أعلى وأعلمكلفة  واهللا ت

ب اطا  

أم ام ا ا   ب ادن  ل إداء 

زا  

إذا ترجح القول بأنھ المانع شرًعا من ثقب أذن الصبیة أو المرأة للزینة ،فإنھ ال         
فرق بین أن یكون الثقب من أسفل أو من أعلى على أن یكون ھذا متعارفًا علیھ                 

ا، وھنا یجب التأكید على أنھ ال یجوز للمرأة أن تظھر ھذا الحل�ي ال�ذي               في بیئتھ 
تلبسھ في أذنھا إال في إطار حدود ما تسمح ب�ھ ال�شریعة اإلس�المیة  م�ن إظھ�ار                

َوال ُیْبِدیَن ِزیَنَتُھنَّ ِإالَّ َما َظَھَر ِمْنھا :" الزینة ،قال القرطبي في تفسیر قولھ تعالى
نَّ َعل�����ى ُجُی�����وِبِھنَّ َوال ُیْب�����ِدیَن ِزیَن�����َتُھنَّ ِإالَّ ِلُبُع�����وَلِتِھنَّ َأْو       َوْلَی�����ْضِرْبَن ِبُخُم�����ِرِھ

ال یح�ل الم�رأة ت�ؤمن ب�اهللا والی�وم اآلخ�ر أن تب�دي زینتھ��ا إال        ):" ٤..". (آب�اِئِھنَّ 
لمن تحل لھ، أو لمن ھي محرمة علیھ عل�ى التأبی�د، فھ�و آم�ن أن یتح�رك طبع�ھ                

  )٥. ("إلیھا لوقوع الیأس لھ منھا
 النساء بأالَّ یبدین زین�تھن للن�اظرین، إالَّ م�ا           -سبحانھ وتعالى   -أمر اهللا   :"ثم قال   

استثناه من الناظرین في باقي اآلیة حذارًا من االفتتان، ثم استثنى، ما یظھر من 
ظاھر الزینة ھ�و  :" --الزینة، واختلف الناس في قدر ذلك، ، فقال ابن مسعود      

: وق�ال س�عید ب�ن جبی�ر أی�ضا وعط�اء واألوزاع�ي         . لوجھوزاد ابن جبیر ا   . الثیاب
ظ�اھر  : وق�ال اب�ن عب�اس وقت�ادة والم�سور ب�ن مخرم�ة             . الوجھ والكفان والثی�اب   

                                           
أخرج��ھ الترم��ذي ف��ي س��ننھ ،كت��اب الطھ��ارة  ب��اب م��ا ج��اء ف��ي  م��سح األذن��ین ظاھرھم��ا   – (١)

 ". حدیث حسن صحیح:"وقال ) ٣٦(رقم) ٥٢/ ١(وباطنھما 
 أخرجھ أبو داود في سننھ،كتاب الطھارة ، باب صفة وضوء النبي صلى اهللا علیھ وسلم               – (٢)

 . وحسنھ األلباني) ٢٣(رقم) ٣١/ ١(
 ). ٩٧/ ١(المغني البن قدامة - (٣)
 ).٣١(سورة النور ،من اآلیة-(٤)
 ).٢٢٧/ ١٢( تفسیر القرطبي – (٥)
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 )١(الزین��ة ھ��و الكح��ل وال��سوار والخ��ضاب إل��ى ن��صف ال��ذراع  والقرط��ة والف��تخ  
    )٢ (".ونحو ھذا فمباح أن تبدیھ المرأة لكل من دخل علیھا من الناس

 أم�ر فاطم�ة بن�ت ق�یس أن تعت�د ف�ي       - -الصحیح الثابت أن النبي     وفي الحدیث   
ِتْل��َك اْم��َرَأٌة َیْغ��َشاَھا َأْص��َحاِبى اْعَت��دِّى ِعْن��َد اْب��ِن ُأمِّ      « : (بی��ت أم ش��ریك، ث��م ق��ال  

   )٤(.»  َفِإنَُّھ َرُجٌل َأْعَمى َتَضِعیَن ِثَیاَبِك َفِإَذا َحَلْلِت َفآِذِنیِنى )٣(َمْكُتوٍم
ض العلم�اء بھ�ذا الح�دیث عل�ى أن الم�رأة یج�وز لھ�ا أن تطل�ع م�ن                     وقد استدل بع  

الرجل على ما ال یجوز للرجل أن یطلع من المرأة ك�الرأس ومعل�ق الق�رط، وأم�ا                  
   )٥ (."العورة فال

وعلى ھذا فإن القرط في ثقب األذن من الزینة الت�ي یب�اح إظھارھ�ا للن�اس ،لك�ن               
  .األولى عدم إطھاره واالجتھاد في اإلخفاء

م�ن الزین�ة ظ�اھر وب�اطن، فم�ا ظھ�ر فمب�اح أب�دا لك�ل الن�اس م�ن            :" ال القرطبي ق
وأم�ا م�ا بط�ن ف�ال یح�ل إب�داؤه إال       . المحارم واألجانب، وقد ذكرنا ما للعلم�اء فی�ھ   

  )٦". (لمن سماھم اهللا تعالى في ھذه اآلیة، أو حل محلھم
م��رأة ویظھ��ر ل��ي ف��ي محك��م ألف��اظ اآلی��ة أن ال   :" ق��ال اب��ن  عطی��ة ف��ي تف��سیره   

مأمورة بأن ال تبدي وأن تجتھد في اإلخف�اء لك�ل م�ا ھ�و زین�ة، ووق�ع االس�تثناء               
ف�ي ك�ل م�ا غلبھ��ا، فظھ�ر بحك�م ض��رورة حرك�ة فیم�ا ال ب��د من�ھ أو إص�الح ش��أن          

                                           
 .خواتیم كبار تلبس في األیدي): بفتحتین جمع الفتخة(  الفتخ – (١)
 ).٣٨١/ ٣(أحكام القرآن البن العربي : وانظر)٢٢٨/ ١٢( تفسیر القرطبي – (٢)
  ك��انوا ی��زورون أم - رض��ي اهللا ع��نھم-ومعن��ى ھ��ذا الح��دیث أن ال��صحابة :" ق��ال الن��ووي– (٣)

 أن عل�ى فاطم�ة م�ن االعت�داد عن�دھا      --شریك ویكث�رون الت�ردد إلیھ�ا ل�صالحھا، ف�رأى النب�ي          
حرجا من حیث إنھ یلزمھا التحفظ من نظ�رھم إلیھ�ا ونظرھ�ا إل�یھم وانك�شاف ش�يء منھ�ا وف�ي                    

ثرة دخولھم وترددھم مشقة ظاھرة فأمرھا باالعتداد عند بن أم مكتوم ألنھ    التحفظ من ھذا مع ك    
/ ١٠(ش�رح الن�ووي عل�ى م�سلم      " .ال یبصرھا وال یتردد إلى بیتھ من یتردد إلى بیت أم ش�ریك        

٩٦.(  
وإنما أمرھا باالنتقال من بیت أم شریك إلى بیت ابن أم مكتوم ألن ذل�ك أول�ى              : وقال ابن العربي  

 في بیت أمر شریك، إذ كانت أم ش�ریك م�ؤثرة بكث�رة ال�داخل إلیھ�ا، فیكث�ر الرائ�ي        بھا من بقائھا  
لھا، وفي بی�ت اب�ن أم مكت�وم ال یراھ�ا أح�د، فك�ان إم�ساك ب�صرھا عن�ھ أق�رب م�ن ذل�ك وأول�ى،                          

 ) .٣٨٠/ ٣(أحكام القرآن البن العربي  . "فرخص لھا في ذلك، واهللا أعلم
) ١٩٥/ ٤(ق، ب��اب المطلق��ة ثالث��ًا ال نفق��ة لھ��ا  أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ ،كت��اب الط��ال – (٤)
وق��د اح��تج  :" ق��ال الن��ووي ).٢١٥٥(رق��م) ٨٣٦/ ٤(،واإلم��ام مال��ك ف��ي الموط��أ   ) ٣٧٧٠(رق��م

بعض الناس بھذا على جواز نظر المرأة إلى األجنبي بخالف نظره إلیھا وھذا ق�ول ض�عیف ،ب�ل         
ل�ى الم�رأة النظ�ر إل�ى األجنب�ي،      الصحیح الذي علیھ جمھور العلماء وأكثر الصحابة أنھ یح�رم ع      

ق�ل للم�ؤمنین یغ�ضوا م�ن أب�صارھم وق�ل للمؤمن�ات          :" كما یحرم علیھ النظر إلیھا؛ لقولھ تع�الى       
 ".؛ وألن الفتنة مشتركة، وكم�ا یخ�اف االفتت�ان بھ�ا تخ�اف االفتت�ان ب�ھ       "یغضضن من أبصارھن 

 ).٩٦/ ١٠(شرح النووي على مسلم 
   )٢٢٨/ ١٢( تفسیر القرطبي – (٥)
 ) ٢٣٠/ ١٢( تفسیر القرطبي – (٦)
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ونحو ذلك، فما ظھر على ھذا الوجھ فھو المعفو عنھ فغالب األمر أن الوجھ بما              
ي ال��صالة، ویح�سن بالح��سنة  فی�ھ والكف�ین یكث��ر فیھم�ا الظھ�ور، وھ��و الظ�اھر ف�      

  )١ (.»محرمة«الوجھ أن تستره إال من ذي حرمة 
ھذا قول حسن، إالَّ أنھ لما كان الغال�ب م�ن الوج�ھ والكف�ین        : قلت:" قال القرطبي 

ظھورھم��ا ع��ادة وعب��ادة وذل��ك ف��ي ال��صالة والح��ج، فی��صلح أن یك��ون االس��تثناء  
  )٢(" .راجعا إلیھما

  اطب اث

م ا مر أل ا  دنب ا   ا 

   أو وت اص  أو ارد ب 

  :حكم االستئجار على ثقب األذن: أوال
أفتى اإلمام الغزالي في اإلحیاء بأن االستئجار على ثقب األذن واألجرة المأخوذة          

ھ��و الق��ول   ؛وذل��ك بن��اًء عل��ى مذھب��ھ ف��ي م��سألة ثق��ب الب��دن و     )٣(. علی��ھ ح��رام 
  .بالحرمة ؛لما فیھ من تعذیب وإیالم

  :ثبوت القصاص من فاعلھ:ثانیًا
رتب الفقھاء ال�ذین ق�الوا بحرم�ة ثق�ب األذن  ثب�وت الق�صاص م�ن فاعل�ھ، وھ�و                      

وال یج��وز تثقی�ب اآلذان للق��رط؛  :" وج�ھ عن��د ال�شافعیة، ق��ال ف�ي مغن��ي المحت�اج    
ف�إن ھ�ذا   :  ف�ي اإلحی�اء بقول�ھ    وعل�ل ذل�ك الغزال�ي   )٤(." ألنھ تعذیب بال      فائدة   

جرح مؤلم موجب للقصاص، فال یج�وز إال لحاج�ة مھم�ة، والت�زین ب�الحلق غی�ر        
  )٦ (. وممن ذھب إلى ذلك أیضًا ابن الجوزي في أحكام النساء )٥ (.مھم
 :ثبوت الرد بالعیب :ثالثا

م�ن اش�ترى جاری��ة مثقوب�ة األذن ،وك��ان ذل�ك عیب�ا ف��ي ع�ادة الق��وم ،ك�أن تك��ون        
كم�ا ذك�ر فقھ�اء الحنفی�ة ،ثب�ت ب�ھ ال�رد للعی�ب ،بخ�الف م�ا لوكان�ت                      )م�ثالً (تركیة  
  )٧ (.فال یثبت بھ الرد ؛ألن ذلك من عدة الھندیات)مثال(ھندیة 

� � � 

  
   

                                           
 ). ١٧٨/ ٤(المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز =  تفسیر ابن عطیة – (١)
   )٢٢٨/ ١٢( تفسیر القرطبي – (٢)
 )٢/٣٤١(  إحیاء علوم الدین– (٣)
 ). ١٠٠/ ٢( مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج – (٤)
 )٢/٣٤١(   إحیاء علوم الدین– (٥)
  ).   ١٤٠:ص( أحكام النساء – (٦)
  ).٣٣٤/ ٢٠( الفتاوى الھندیة – (٧)
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  اخلامتة

الحم����د هللا ال�����ذي بنعمت�����ھ ت����تم ال�����صالحات ،علی�����ھ وعل����ى آل�����ھ أھ�����ل الف�����ضل    
  :والكماالت،وبعد

  الت���ي اجتھ���د الفقھ���اء الق���دامى  ف���إن ثق���ب الب���دن للزین���ة م���ن الق���ضایا الفقھی���ة   
والمعاصرون في بیان حكمھا ف�ي ض�وء الم�نھج اإلس�المي الق�ائم عل�ى إباح�ة ك�ل           

 ُقْل َمْن َحرََّم ِزیَنَة اللَِّھ الَِّتي َأْخ�َرَج  :زینة شرعھا اهللا تعالى في كتابھ ،قال تعالى     
ى الزین��ة والتجم��ل ،وجعلھ��ا ،ون��دب اإلس��الم إل��) ١(ِلِعَب��اِدِه َوالطَّیَِّب��اِت ِم��َن ال��رِّْزقِ 

بالنسبة للنساء من الحاجیات أو الضروریات ،وبالنسبة للرج�ال م�ن الكمالی�ات أو          
التحسینات ،ووضع لذلك الكثیر من الضوابط والقی�ود واألوص�اف ، وال�زم الم�رأة               
أن ال تبدي وینتھا  وأن تجتھد في اإلخفاء لكل ما ھو زین�ة، إال م�ا اض�طرت إلی�ھ             

  .، أو إصالح الشأن ونحو ذلكضرورة الحركة 
ھذا وقد قسمت بحثي إلى تمھید وثالثة مباحث ،وخاتم�ة ،وانتھی�ت إل�ى ع�دد م�ن                  

  :النتائج أھمھا
أرشد اإلس�الم  الرج�ل إل�ى تح�سین الھیئ�ة بم�ا یحف�ظ علی�ھ كرامت�ھ اإلن�سانیة                        .١

  .ودواعي الحیاة األسریة 
لن�ساء والرج�ال  عل�ى       یقف اإلسالم موقفًا حذرًا من التزین ال�شائع اآلن ب�ین ا            .٢

غیر وجھ الزینة أو التجمل ،مثل ثق�ب ال�شفة أو الل�سان أو ال�بطن ،والیجی�زه                 
إالَّ بق��در م��ا تق��ضي ب��ھ ال��ضرورة ،ویتف��ق والطبیع��ة اإلن��سانیة ،ویح��ذر م��ن      
الت���شبھ بغی���ر الم���سلمین والم���سلمات ویجعل���ھ مع���صیة ت���ستوجب المؤاخ���ذة   

  .الدنیویة واألخرویة 
ة أو أنفھ�ا أو نح�و ذل�ك عل�ى وج�ھ الزین�ة والتجم�ل               مشروعیة ثقب أذن الم�رأ     .٣

،وھو مذھب أكثر أھل العلم ،ول�م یخ�الف فی�ھ إال بع�ض فقھ�اء ال�شافعیة ،م�ن          
  .باب أنھ تعذیب للبدن وتمثیل بھ ،والفائدة منھ ،بل ھو عبث محض

الیج��وز للرج��ل ثق��ب بدن��ھ عل��ى س��بیل الت��زیین والتجم��ل؛ النتف��اء عل��ة الحك��م    .٤
مالھ على تشبھ الرجال بالنساء من جانب ،وتشبھ الرجال       بالجواز منھ ،والشت  

 .بغیر المسلمین من جانب آخر ،وكالھما منھي عنھ شرًعا
رت����ب الفقھ����اء الق����ائلون بالحرم����ة أو ع����دم الج����واز الكثی����ر م����ن األحك����ام      .٥

الشرعیة،سواء ما یتعلق بالخروج من عھدة الوضوء بیقین ،أو ح�دود إب�داء             
ص في حق من قام بعملیة ثقب البدن ،وض�مان         الزینة  شرًعا،أو ثبوت القصا    

األضرار المترتبة علیھا ،أو الحق في الحصول على األجرة لق�اء القی�ام بھ�ذه                
 .العملیة 

  :وفي الختام فإن البحث یوصي بما یلي

                                           
 ). ٣١( سورة األعراف من اآلیة(١)
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زی��ادة وتط��ویر وج��وه التوعی��ة بفق��ھ الزین��ة ،س��واء بالن��سبة للرج��ال أو       -١
ومقاصدھا ،وخطورة التشبھ النساء،بما یتفق وأصول الشریعة اإلسالمیة  

بغی���ر الم���سلمین والم���سلمات ،ف���ي ك���ل ق���ضیة تخ���الف مقت���ضى الطبیع���ة  
 .اإلنسانیة الراشدة ،التي تحفظ على اآلدمي كرامتھ 

التنبی���ھ عل���ى المست���شفیات والمراك���ز الطبی���ة المتخص���صة بع���دم اج���راء   -٢
عملی��ات الثق���ب للب���دن إال بع���د مراجع���ة مراك���ز الفت���وى المعتم���دة ،حت���ى  

ھ��ذا العم��ل س��لوكا م��اردًا عل��ى الفط��رة ال��سویة یرت��اده ال��واردون الی��صبح 
 .واهللا تعالى أعلى وأعلم . بغیر وعي او بصیرة بالحكم الشرعي

  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
 الباحث
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  أھم المصادر والمراجع
 
 .القرآن الكریم  .١
ن�ان ،الطبع�ة األول�ى      لب–ابن العربي،دار الكتب العلمیة ،بی�روت       :أحكام القرآن  .٢

 ) .م١٩٨٨/ھـ١٤٠٨(
-ه١٤١٧أحك��ام الن��ساء الب��ن الج��وزي ،مكتب��ة اب��ن تیمی��ة ، الطبع��ة األول��ى ،  .٣

 .م١٩٩٧
محم�د عثم�ان ش�بیر، إص�دار     /أحكام جراح�ة التجمی�ل ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ، د          .٤

 .جامعة الكویت
أب��و حام��د محم��د ب��ن محم��د الغزال��ي الطوس��ي  : المؤل��ف:إحی��اء عل��وم ال��دین  .٥

 . بیروت–دار المعرفة : الناشر)ھـ٥٠٥: فىالمتو(
جم��ال ال��دین أب��و الف��رج عب��د ال��رحمن ب��ن عل��ي ب��ن محم��د        : أخب��ار الن��ساء  .٦

دار : الدكتور ن�زار رضا،الناش�ر  : شرح وتحقیق) ھـ٥٩٧: المتوفى(الجوزي  
  م١٩٨٢:  لبنان،عام النشر–مكتبة الحیاة، بیروت 

ن أب�ى بك�ر ب�ن عب�د         أحمد بن محمد ب   : إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري     .٧
المطبع��ة الكب��رى األمیری��ة،  : ،الناش��ر)ھ��ـ٩٢٣: المت��وفى(المل��ك الق��سطالني 

 .  ھـ١٣٢٣السابعة، : مصر،الطبعة
اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم،ل�شیخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ة              .٨

دار ع���الم الكت���ب، بی���روت،   : ناص���ر عب���د الك���ریم العقل،الناش���ر   : ،المحق���ق
 .م١٩٩٩ -ھـ ١٤١٩ السابعة، :لبنان،الطبعة

خی���ر ال���دین ب���ن محم���ود ب���ن محم���د ب���ن عل���ي، الزركل���ي الدم���شقي  :األع���الم .٩
الخام��سة ع��شر، : دار العل��م للمالیین،الطبع��ة: الناش��ر) ھ��ـ١٣٩٦: المت��وفى(

  .  م٢٠٠٢مایو / أیار 
: المت�������وفى(ال������شافعي أب�������و عب�������د اهللا محم������د ب�������ن إدری�������س    :األم  .١٠

: ب��دون طبعة،س��نة الن��شر: وت،الطبع��ة بیر–دار المعرف��ة : ،الناش��ر)ھ��ـ٢٠٤
 .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠

أب�و الح�سن عل�ي ب�ن س�لیمان        :اإلنصاف ف�ي معرف�ة ال�راجح م�ن الخ�الف           .١١
 .. بدون تاریخ-الثانیة : دار إحیاء التراث العربي،الطبعة: المرداوي ،الناشر

زی��ن ال��دین ال��شھیر ب��ابن نج��یم،ط دار  :البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق  .١٢
 .المعرفة بیروت

ال�دار التون�سیة    : محم�د الط�اھر ب�ن عاش�ور ،الناش�ر           : تحریر والتن�ویر  ال .١٣
  . م١٩٨٤: للنشر ، تونس،سنة النشر

محمد بن عیسى الترمذي،المحقق، بشار     ) سنن الترمذي ( الجامع الكبیر    .١٤
 . بیروت–عواد معروف ،الناشر، دار الغرب اإلسالمي 
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 اهللا علی�ھ  ص�لى (الجامع المسند الصحیح المختصر م�ن أم�ور رس�ول اهللا      .١٥
البخاري ،المحقق، محم�د زھی�ر      ) : صحیح البخاري ( وسننھ وأیامھ   ) وسلم  

ت���رقیم محم���د ف���ؤاد عب���د  ) ب���ن ناص���ر الناص���ر، الناش���ر، دار ط���وق النج���اة   
 .ھـ١٤٢٢الطبعة، األولى، )الباقي

: أب��و عب��د اهللا محم��د ب��ن أحم��د القرطب��ي ،تحقی��ق :الج��امع ألحك��ام الق��رآن .١٦
دار الكت�������ب الم�������صریة : فیش،الناش�������رأحم�������د البردون�������ي وإب�������راھیم أط 

 . م١٩٦٤ھـ ، ١٣٨٤الثانیة، : ،القاھرة،الطبعة
عب�د الق�ادر ب�ن محم�د ب�ن ن�صر اهللا             :الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة     .١٧

 . كراتشي–میر محمد كتب خانھ : الناشر)ھـ٧٧٥: المتوفى(القرشي، 
: ناش�ر ا ب�ن حج�ر الع�سقالني ،ال     :الدرر الكامن�ة ف�ي أعی�ان المائ�ة الثامن�ة           .١٨

الثانی���ة، : الھند،الطبع���ة/  ص���یدر اب���اد -مجل���س دائ���رة المع���ارف العثمانی���ة   
 .م١٩٧٢/ ھـ١٣٩٢

محم����د عب����د الق����ادر  : أب����و بك����ر البیھق����ي ،المحق����ق  : ال����سنن الكب����رى  .١٩
 ھ�ـ   ١٤٢٤الثالث�ة،   :  لبنان،الطبعة –دار الكتب العلمیة، بیروت     : عطا،الناشر

 . م٢٠٠٣، 
رحمن ب��ن محم��د ب��ن أحم��د ب��ن عب��د ال��: ال��شرح الكبی��ر عل��ى م��تن المقن��ع .٢٠

دار الكت��اب العرب��ي للن��شر   : ،الناش��ر ) ھ��ـ ٦٨٢: المت��وفى(قدام��ة المقدس��ي  
  .والتوزیع

محمد بن ص�الح ب�ن محم�د العثیم�ین          : الشرح الممتع على زاد المستقنع       .٢١
 ١٤٢٢األول�ى،  : دار ابن الجوزي ،الطبع�ة    : دار النشر ) ھـ١٤٢١: المتوفى(
 . ھـ١٤٢٨ -
أب��و ن��صر إس��ماعیل ب��ن حم��اد     : حاح العربی��ةال��صحاح ت��اج اللغ��ة وص��    .٢٢

دار العل��م : أحم��د عب��د الغف��ور عط��ار ،الناش��ر  : الج��وھري الف��ارابي  ،تحقی��ق 
 . م١٩٨٧ -   ھـ١٤٠٧الرابعة :  بیروت،الطبعة–للمالیین 

ابن عاب�دین، محم�د أم�ین ب�ن        :العقود الدریة في تنقیح الفتاوى الحامدیة        .٢٣
ب��دون : دار المعرف��ة ،الطبع��ة: ر،الناش��) ھ��ـ١٢٥٢: المت��وفى(عم��ر الحنف��ي 

 .طبعة وبدون تاریخ
دار : لجن��ة علم��اء برئاس��ة نظ��ام ال��دین البلخي،الناش��ر : الفت��اوى الھندی��ة .٢٤

  ھـ١٣١٠الثانیة، : الفكر،الطبعة
عب���د اهللا ب���ن عب���د المح���سن    : اب���ن مفل���ح الحنبل���ي ،المحق���ق   :الف���روع  .٢٥

 .. مـ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤األولى : مؤسسة الرسالة،الطبعة: التركي،الناشر
عب��د ال��رحمن ب��ن محم��د ع��وض الجزی��ري   :الفق��ھ عل��ى الم��ذاھب األربع��ة  .٢٦

:  لبن�ان ،الطبع�ة  –دار الكت�ب العلمی�ة، بی�روت        : ،الناشر)ھـ١٣٦٠: المتوفى(
 . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثانیة، 
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أحم��د ب��ن غ��انم  : الفواك��ھ ال��دواني عل��ى رس��الة اب��ن أب��ي زی��د القیروان��ي   .٢٧
بدون طبعة،تاریخ :  دار الفكر،الطبعة:،الناشر)ھـ١١٢٦: المتوفى(النفراوي 

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥: النشر
أب��و البق��اء الحنف��ي  : الكلی��ات معج��م ف��ي الم��صطلحات والف��روق اللغوی��ة    .٢٨

 –مؤس��سة الرس��الة  : ع��دنان دروی��ش ، محم��د الم��صري،الناشر   : ،المحق��ق
 .بیروت

أبو محمد عبد الحق بن عطیة : المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز  .٢٩
  ) .ھـ٥٤٢: المتوفى(سي المحاربي األندل

اإلم���ام مال���ك ب���ن أن���س ،مطبع���ة ال���سعادة ، الق���اھرة   :المدون���ة الكب���رى  .٣٠
 .بیروت–ھـ، دار صادر ١٣٢٣

أب��و بك��ر عب��د ال��رزاق ب��ن ھم��ام ب��ن ن��افع الحمی��ري الیم��اني        :الم��صنف .٣١
: حبی��ب ال��رحمن األعظمي،الناش��ر  : المحق��ق)ھ��ـ٢١١: المت��وفى(ال��صنعاني 

 ١٤٠٣الثانی�ة،   :  بیروت،الطبعة – المكتب اإلسالمي     الھند، -المجلس العلمي 
 . ه
مكتب�����ة  : موف�����ق ال�����دین اب�����ن قدام�����ة المقدس�����ي ،الناش�����ر     : المغن�����ي .٣٢

  .م١٩٦٨ -ھـ ١٣٨٨: بدون طبعة،تاریخ النشر: القاھرة،الطبعة
برھ��ان ال��دین  : المق��صد األرش��د ف��ي ذك��ر أص��حاب اإلم��ام أحم��د، لإلم��ام      .٣٣

عب�د ال�رحمن ب�ن    :  مفل�ح، تحقی�ق  إبراھیم بن محمد بن عبد اهللا بن محمد ب�ن        
::  الری���اض، الطبع���ة -س���لیمان العثیم���ین، مكتب���ة الرش���د للن���شر والتوزی���ع  

 ).م١٩٩٠: (عام: األولى
أب��و الولی��د س��لیمان ب��ن خل��ف الب��اجي األندل��سي     :المنتق��ى ش��رح الموط��أ  .٣٤

 . ھـ١٣٣٢األولى، : مطبعة السعادة ،الطبعة: الناشر)ھـ٤٧٤: المتوفى(
: ،الناش�ر (أبو زكری�ا محی�ي ال�دین الن�ووي          : سلمالمنھاج شرح صحیح م    .٣٥

 .ھـ١٣٩٢الثانیة، :  بیروت،الطبعة–دار إحیاء التراث العربي 
 . ھـ١٤٢٢ -األولى :  بیروت ،الطبعة–دار الكتب العلمیة : الناشر .٣٦
كم�ال ال�دین، محم�د ب�ن موس�ى ،أب�و            : النجم الوھ�اج ف�ي ش�رح المنھ�اج           .٣٧

: المحق��ق) ج��دة(دار المنھ��اج : ناش�ر ،ال) ھ��ـ٨٠٨: المت��وفى(البق�اء ال��شافعي  
 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥األولى، : لجنة علمیة ،الطبعة

كم��ال ال��دین، أب��و البق��اء ال��شافعي     : ال��نجم الوھ��اج ف��ي ش��رح المنھ��اج     .٣٨
ھـ ١٤٢٥األولى، : لجنة علمیة، الطبعة: المحقق)جدة(دار المنھاج : ،الناشر

 .م٢٠٠٤ -
ن عب��د اهللا ال��صفدي  ص��الح ال��دین خلی��ل ب��ن أیب��ك ب��     : ال��وافي بالوفی��ات  .٣٩

دار : أحم�د األرن�اؤوط وترك�ي م�صطفى، الناش�ر      : المحقق)ھـ٧٦٤: المتوفى(
 .م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠: بیروت، عام النشر–إحیاء التراث 
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. د: ال��ورع، ألحم��د ب��ن محم��د ب��ن حنب��ل ال��شیباني أب��و عب��د اهللا، تحقی��ق     .٤٠
: ام بی��روت، الطبع��ة األول��ى، ع��-زین�ب إب��راھیم الق��اروط، دار الكت��ب العلمی�ة   

 ).م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣(
عالء الدین، أبو بكر ب�ن م�سعود ب�ن    : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع      .٤١

 -ھ��ـ ١٤٠٦الثانی��ة، : دار الكت��ب العلمی��ة، الطبع��ة : أحم��د الكاس��اني ،الناش��ر 
  .م١٩٨٦

شمس الدین محم�د ب�ن أحم�د        : تاریخ اإلسالم ووفیات المشاھیر واألعالم     .٤٢
/  لبن��ان: مك��ان الن��شر .  الكت��اب العرب��ي دار: دار الن��شر. ب��ن عثم��ان ال��ذھبي  
 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧: بیروت سنة النشر

: فخ�ر ال�دین الزیلع�ي الحنف�ي ،الناش�ر     :تبیین الحق�ائق ش�رح كن�ز ال�دقائق        .٤٣
   ھـ١٣١٣األولى، :  بوالق، القاھرة، الطبعة-المطبعة الكبرى األمیریة 

) حاش��یة البجیرم��ي عل��ى الخطی��ب ( تحف��ة الحبی��ب عل��ى ش��رح الخطی��ب    .٤٤
 -ھ���ـ ١٤١٥: ب���دون طبع���ة ،ت���اریخ الن���شر   : دار الفك���ر ،الطبع���ة : الناش���ر،

  .م١٩٩٥
اب��ن : تحف��ة المحت��اج ف��ي ش��رح المنھ��اج وحواش��ي ال��شرواني والعب��ادي  .٤٥

 .دار صادر، بیروت: حجر العسقالني، ط
عب�د الق�ادر   : اب�ن ق�یم الجوزی�ة  ،المحق�ق      : تحفة المودود بأحكام المولود    .٤٦

 – ١٣٩١األول�ى،  :  دم�شق ،الطبع�ة  –البی�ان   مكتب�ة دار    : األرناؤوط ،الناشر 
 .م١٩٧١

اب��ن جری��ر الطب��ري،  ت��ح، أحم��د محم��د : ج��امع البی��ان ف��ي تأوی��ل الق��رآن .٤٧
 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، ١شاكر، ط

رمزي : أبو بكر محمد بن الحسن بن درید األزدي،المحقق     : جمھرة اللغة  .٤٨
 .م١٩٨٧األولى، : وت،الطبعة بیر–دار العلم للمالیین : منیر بعلبكي،الناشر

محمد بن أحم�د ب�ن عرف�ة الدس�وقي          :حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر     .٤٩
 .بدون طبعة وبدون تاریخ: دار الفكر،الطبعة: المالكي، الناشر

ابن عاب�دین،    :حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر األبصار           .٥٠
، دار الفك��ر للطباع��ة  ،و ط. م١٩٧٩/ھ��ـ١٣٩٩(دار الفك��ر ، الطبع��ة الثانی��ة   

 . م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١ -.   بیروت-.  والنشر
: دق��ائق أول��ي النھ��ى ل��شرح المنتھ��ى المع��روف ب��شرح منتھ��ى اإلرادات     .٥١

: المت����وفى(من����صور ب����ن ی����ونس ب����ن ص����الح ال����دین البھ����وتى الحنبل����ى        
 .مم١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤األولى، : عالم الكتب، الطبعة: ،الناشر)ھـ١٠٥١

: اب�ن العم�اد الَعك�ري الحنبل�ي، حقق�ھ         : ذھ�ب  ذرات الذھب في أخب�ار م�ن         .٥٢
دار اب�ن   : عب�د الق�ادر األرن�اؤوط، الناش�ر       : محمود األرن�اؤوط، خ�رج أحادیث�ھ      

 . م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦األولى، :  بیروت، الطبعة–كثیر، دمشق 
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ابن ماجة القزوین�ي، ،تحقی�ق، محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي،          : سنن ابن ماجھ   .٥٣
   فیصل عیسى البابي الحلبي-الناشر، دار إحیاء الكتب العربیة 

المكتب���ة : محم���د محی���ي ال���دین عب���د الحمی���د، الناش���ر   : س���نن أب���ي داود  .٥٤
  . بیروت–العصریة، صیدا 

ش���مس ال���دین أب���و عب���د اهللا ب���ن َقاْیم���از ال���ذھبي    : س���یر أع���الم الن���بالء  .٥٥
-ھ���ـ١٤٢٧:  الق���اھرة، الطبع���ة -دار الح���دیث: الناش���ر)ھ���ـ٧٤٨: المت���وفى(

 .م٢٠٠٦
محم�د ب�ن محم�د ب�ن عم�ر ب�ن       : طبق�ات المالكی�ة  شجرة النور الزكی�ة ف�ي       .٥٦

دار الكت�ب  : عب�د المجی�د خی�الي ،الناش�ر       : علي ابن سالم مخلوف ،علق علی�ھ      
  م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤األولى، : العلمیة، لبنان ،الطبعة

محم�د ب�ن عب�د اهللا الخرش�ي الم�الكي أب�و             : شرح مختصر خلیل للخرش�ي     .٥٧
:  بیروت، الطبعة –ر للطباعة   دار الفك : ،الناشر)ھـ١١٠١: المتوفى(عبد اهللا   

 .بدون طبعة وبدون تاریخ
أب��و محم��د محم��ود ب��ن أحم��د ب��ن   :عم��دة الق��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري  .٥٨

: المت��وفى(موس��ى ب��ن أحم��د ب��ن ح��سین الغیت��ابى الحنف��ى ب��در ال��دین العین��ى    
 . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : ،الناشر)ھـ٨٥٥

 .عبداهللا الفقیھ. راف دفتاوى الشبكة اإلسالمیة ،مركز الفتوى بإش .٥٩
فت��اوى اإلس��الم . فت��اوى ال��شیخ الف��وزان ، موق��ع اإلس��الم س��ؤال وج��واب  .٦٠

: ال����شیخ محم����د ص����الح المنج����د ،الم����صدر    : س����ؤال وج����واب ،بإش����راف   
www.islam-qa.com > 

ال��شیخ محم��د ب��ن ص��الح ب��ن محم��د العثیم��ین   : فت��اوى ن��ور عل��ى ال��درب  .٦١
 ).ھـ١٤٢١: توفىالم(
عبد المل�ك ب�ن محم�د ب�ن إس�ماعیل أب�و من�صور        : فقھ اللغة وسر العربیة  .٦٢

إحی�اء  : عب�د ال�رزاق المھ�دي، الناش�ر       : ،المحق�ق )ھـ٤٢٩: المتوفى(الثعالبي  
 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢الطبعة األولى : التراث العربي، الطبعة

 منصور بن ی�ونس ب�ن ص�الح ال�دین اب�ن           : كشاف القناع عن متن اإلقناع     .٦٣
دار الكت�ب   : ،الناش�ر )ھ�ـ ١٠٥١: المت�وفى (حسن بن إدریس البھوتى الحنبلى      

 .العلمیة
ل��سان الع��رب ،محم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ى، أب��و الف��ضل، جم��ال ال��دین اب��ن   .٦٤

دار ص�ادر   : الناشر)ھـ٧١١: المتوفى(منظور األنصاري الرویفعى  اإلفریقي      
 . ه١٤١٤الثالثة ، :  بیروت، الطبعة–
ح�سام ال�دین   : نور الدین الھیثمي ،المحق�ق : لفوائدمجمع الزوائد ومنبع ا  .٦٥

 . م١٩٩٤ ھـ، ١٤١٤: مكتبة القدسي، القاھرة، عام النشر: القدسي، الناشر

http://www.islam-qa.com/
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مجم�ع المل�ك    : شیخ اإلسالم اب�ن تیمی�ة، قاس�م، الناش�ر         : مجموع الفتاوى  .٦٦
فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربی�ة ال�سعودیة،        

  .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦: عام النشر
: المت�وفى (علي بن الَجْعد بن عبید الَج�ْوَھري البغ�دادي       : مسند ابن الجعد   .٦٧

 بی���روت –مؤس���سة ن���ادر : ع���امر أحم���د حی���در ،الناش���ر : تحقی���ق) ھ���ـ٢٣٠
 .م١٩٩٠ – ١٤١٠األولى، : ،الطبعة

أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشیباني، الناش�ر        : مسند اإلمام أحمد بن حنبل     .٦٨
  .لقاھرة ا–مؤسسة قرطبة : 
الخطی��ب ال��شربیني  : مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة مع��اني ألف��اظ المنھ��اج     .٦٩

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الشافعي  ،الناشر
 .com.ahlalhdeeth.www ملتقى أھل الحدیث  .٧٠
 ب��ن محم��د عل��یش،  محم��د ب��ن أحم��د : م��نح الجلی��ل ش��رح مخت��صر خلی��ل   .٧١

: ب����دون طبع����ة، ت����اریخ الن����شر  :  بی����روت، الطبع����ة –دار الفك����ر : ،الناش����ر
 .م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩

موس�����������������������وعة ویكبی�����������������������دیا ،موق�����������������������ع الكترون�����������������������ي     .٧٢
https://ar.wikipedia.org/wiki/ 

 /https://tebarabi.comموقع الطبیب ،موقع الكتروني  .٧٣
) ٩٧٣(موقع دار االفتاء  العام المملكة األردنی�ة الھاش�میة ،رق�م الفت�وى         .٧٤

  http://www.aliftaa.jo، )م٦/١/٢٠٠٦(بتاریخ 
  http://www.dar-alifta.gov.egموقع دار االفتاء  المصریة .٧٥
دار : ش�مس ال�دین الرمل�ي  ،الناش�ر        : نھایة المحت�اج إل�ى ش�رح المنھ�اج         .٧٦

  .م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -ط أخیرة : ر، بیروت، الطبعةالفك
محم��د ب��ن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن عب��د اهللا ال��شوكاني الیمن��ي  :نی��ل األوط��ار  .٧٧

ھـ ١٤١٣األولى، : دار الحدیث، مصر ،الطبعة: ،الناشر)ھـ١٢٥٠: المتوفى(
 .م ١٩٩٣، 
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