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  ملخص البحث

 دراسة فقھیة مقارنة"الحقن التجمیلیة وحكمھا الشرعي : عنوان البحث." 

 األستاذ المساعد بقسم الفقھ المقارن –سعاد محمد عبد الجواد بلتاجي :  الباحثةاسم 
  .بكلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة للبنات باإلسكندریة بجامعة األزھر

 التعریف بالحقن التجمیلیة، وبیان آراء :  خالل ھذه الدراسة إلىتھدف الباحثة من
 .الفقھاء في حكم استخدامھا

 اشتملت الدراسة على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة.  

ثم خصصت . تحدثت في المبحث األول عن تعریف الحقن التجمیلیة، وذكرت أنواعھا
تحدثت في المبحث الثالث المبحث الثاني للتأصیل الفقھي لحكم التجمیل بالحقن، ثم 

 من خالل عرض آراء المعاصرین في عن الحكم الفقھي لعملیات التجمیل بالحقن
  .حكم ھذه العملیات، وبیان الرأي الراجح

 اعتمدت الباحثة في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي التحلیلي المقارن. 

 خلصت الدراسة إلى عدة نتائج، من أھمھا ما یلي: 

 بجواز إجراء العملیات التجمیلیة التحسینیة من حیث األصل، على الراجح ھو القول -
 .أن تدرس أحكام كل حالة على حدة

  .الراجح في حكم النقل الذاتي لألعضاء المتجددة ھو الجواز -
  .یجوز التجمل بالعضو الطاھر من الحیوان -
  .ال یجوز التجمیل بالمواد التي تشتمل على السم القاتل قلیُلھ وكثیُره -
 .القول الراجح ھو جواز عملیات التجمیل بالحقن بقصد التجّمل التحسینيِّ -

 – عملیات التجمیل – التجمیلیة –الحقن :  المفتاحیة للبحثالكلمات* 

 .يالحكم الشرع
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Abstract 
• Research Title: Cosmetic injections and its legal rule 
"Comparative jurisprudential study." 
• The name of the researcher: Suad Mohamed Abdel Gawad 
Beltagy - Assistant Professor of Comparative 
Jurisprudence Department, Faculty of Islamic and Arabic 
Studies for Girls in Alexandria, Al-Azhar University. 
• The researcher aims through this study to: Definition of 
cosmetic injections, and the views of scholars in the ruling 
on the use. 
• The study included an introduction, three topics and a 
conclusion. 
In the first section I talked about the definition of cosmetic 
injections, and mentioned types. Then, the second section 
devoted to the jurisprudential rooting of the rule of 
cosmetic injection, and then talked in the third section on 
the jurisprudence of cosmetic injections by presenting the 
views of contemporaries in the rule of these operations, 
and a statement of the most likely opinion. 
• In this study, the researcher relied on the descriptive 
analytical and comparative approach. 
• The study concluded several results, the most important 
of which are: 
- The most correct is to say that it is permissible to carry 
out cosmetic improvements in terms of origin, provided 
that the provisions of each case are examined separately. 
- Most likely in the rule of self-transfer of renewable 
members is the passport. 
- It is permissible to beautify the pure member of the 
animal. 
- It is not permissible to cosmetic materials that contain 
poison killer few and many. 
- The most likely argument is the permissibility of cosmetic 
injections for the purpose of cosmetic improvement. 
• Keywords: injection - cosmetic - plastic surgery - 
Shariah judgment. 
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الحمد هللا الذي شرع لنا دینا قویما، وھدانا إلیھ صراطا مستقیما، وجعلنا من 
أھلھ تعلما وتعلیما، أحمده سبحانھ على نعمھ الوافرة، وأشكره على ما اختصنا بھ 

وأصّلي وأسّلم على سید . من الشریعة الفاضلة، التي فیھا سعادة الدنیا واآلخرة
تقیاء، وعلى آلھ الطّیبین الطاھرین، وأصحابھ الغر المیامین، ومن األنبیاء وإمام األ

  .تبعھم بإحسان إلى یوم الدین
 بھ مرغوب أمر الغراء، وھو الشریعة علیھ حثت أمر والتجمل وبعد، فالتزین

قال  الكریم؛ حیث القرآن في الحث على الزینة ورد وقد .للرجال والنساء ومشروع

  )١(Z )    ' & % $ # " ]: اهللا تعالى 

 وجبلھ ، خلق اإلنسان في أفضل صورة وأحسن ھیئة– سبحانھ وتعالى - فاهللا
  .على حب التجمل والتزین

 كما ،)٢(»ِإنَّ اَهللا َجِمیٌل ُیِحبُّ اْلَجَماَل« :   قالكما اهللا، صفات من والجمال

 لیس الجمال وطلب. اإلنسان وفي الكون في البدیع خلقھ مظاھر من أنھ مظھر
  .للمؤمنین  كریمنبوي وأمر شرعي، مقصد ھو بل الشرع، في ومامذم

  الزینة أو الطیب، الحالل بتحریم یقوم من على الكریم كتابھ في أنكر تعالى فاهللا

)٣(Z =< > ; : 9 8  7 6 5 4 3 ]: المرغوبة فقال 
  

 نجد اإلنسان یسعى دائما إلى تحسین صورتھ وأن یظھر في أبھى ولذلك
 وخصوصا النساء التي جبلت على حب -ى وسائل تجمیلیة مختلفة  إلفیلجأ ،صورة

 وساعد على ذلك الطفرة التجمیلیة التي تطورت في العصر -التجمل والتزین 
 وال سیما المجال - التطور العلمي والتقدم الحضاري في شتى المجاالت فمع ،الحالي

جمیلیة عدیدة  استجدت في حیاة الناس وسائل ت-الطبي عامة والتجمیلي خاصة 
  . أمامھم نوافذ مغلقة وأبوابا لیس لھا سابقة عند األولین وفتحت ،ومتنوعة
 ، مجاالتھا على أوسع نطاقوازدادت ، شھدت عملیات التجمیل تطورا كبیراوقد

 أصبحت تھدف إلى زیادة بل ، تعد تقتصر على إصالح العیوب وإزالة التشوھاتفلم
 ، في تطور مستمر وزیادة ملحوظةوھي ،الحسن وتجدید الشباب وتحسین الشكل

  . في زیادة مستمرة- ذكورا وإناثا - أن إقبال الناس على ھذه العملیات كما

                                                           

  ٣١: سورة األعراف، من اآلیة) ١(
كتاب اإلیمان، باب تحریم الكبر وبیانھ، ) ١٤٧(حدیث ) ٩٣/ ١(أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ٢(

 .وأخرجھ غیره
  ٣٢: عراف، من اآلیةسورة األ) ٣(
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 التجمیل عملیات ، أنواع عملیات التجمیل التي ظھرت في العصر الحدیثومن
 الناس وأقبل ، أغراضھاواختلفت ،بالحقن التجمیلیة التي تعددت أشكالھا وأنواعھا

 عیادات التجمیل ال تخلو من الراغبین في ھذا النوع من عملیات اتتوب ،علیھا
 كانت نازلة من النوازل المھمة التي تحتاج إلى تأصیلھا وبیان لذا ؛التجمیل

  .ضوابطھا وحكمھا الشرعي
  :ویرجع اختیار ھذا الموضوع لعدة أسباب، منھا ما یلي

ھا من النوازل باعتبار) الحقن التجمیلیة( الرغبة في دراسة نازلة -١
  .المستجدة، التي تحتاج إلى بیان حكمھا الشرعي

 حاجة الناس لمعرفة حكم ھذا النوع من وسائل التجمیل؛ نظرا لكثرتھا -٢
 .وانتشارھا وإقبال الناس علیھا

  :منھج البحث والدراسة
 اتبعت في ھذا البحث المنھج الوصفي التحلیلي المقارن، وذلك بتحدید 

یلیة وأنواعھا، والتأصیل الشرعي لحكم التجمیل بالحقن، ثم مفھوم الحقن التجم
عرض آراء المعاصرین في ھذه النازلة، مع بیان أدلتھم ومناقشتھا ؛ للوصول 

  .إلى الرأي الراجح
  .ویشتمل ھذا البحث على مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة

  .وتشتمل على أھمیة البحث وأسباب اختیاره ومنھج البحث وخطتھ: المقدمة
  . تعریف الحقن التجمیلیة، وأنواعھا: المبحث األول
  :وفیھ مطلبان

  .تعریف الحقن التجمیلیة: المطلب األول
 .أنواع الحقن التجمیلیة:  المطلب الثاني

  . التأصیل الفقھي لحكم التجمیل بالحقن: المبحث الثاني
  :وفیھ مطلبان
  . التأصیل العام لحكم التجمیل بالحقن: المطلب األول

  : ثالثة فروعوفیھ
  .تعریف العملیات التجمیلیة التحسینیة: الفرع األول
  .أقسام العملیات التجمیلیة التحسینیة: الفرع الثاني
  .حكم العملیات التجمیلیة التحسینیة: الفرع الثالث

  . التأصیل الخاص لحكم التجمیل بالحقن: المطلب الثاني
  :وفیھ خمسة فروع

  . لألعضاء المتجددةحكم النقل الذاتي: الفرع األول
  .حكم نقل األجزاء الحیوانیة إلى جسم اإلنسان: الفرع الثاني
  .حكم استخدام مواد نجسة في التجمیل: الفرع الثالث
  .أثر االستحالة في تطھیر النجاسة: الفرع الرابع

 .حكم استخدام مواد سامة في التجمیل: الفرع الخامس
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  . لتجمیل بالحقنالحكم الفقھي لعملیات ا: المبحث الثالث
  :وفیھ مطلبان
  .التكییف الفقھي لعملیات التجمیل بالحقن: المطلب األول
  .آراء المعاصرین في حكم عملیات التجمیل بالحقن: المطلب الثاني

  .وتشتمل على أھم نتائج البحث: الخاتمة
وبعد فھذا جھدي، فإن كان من توفیق فبفضل اهللا وتوفیقھ، وإن كانت 

 ي بذلت جھدي وحاولت إصابة الصواب، وكل بني آدم خطَّاء،األخرى فحسبي أن

 [   Ó   Ò   Ñ   Ð   ÏÎ   Í   Ì   ËZ)١(
والحمد هللا رب العالمین، وصلِّ ، 

  .اللھم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسِلم 

  الباحثة                            
  سعاد محمد بلتاجي. د              

                                                           

 ٨٨: سورة ھود، من اآلیة) ١(
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  األول املبحث

  وأنواعها ،ميلية التجاحلقنتعريف 

   اولاطب

   اانرف 

  :الُحقنتعریف : أوال
َحَقَنُھ َیْحِقُنھ وَیْحُقُنھ، ِمن َحدَّي : الُحَقُن جمع ُحقنة، یقال :تعریف الحقن لغة

وَحَقن اللبن في القربة والماء ... َحَبَسُھ:  وَحِقیٌنَضَرَب وَنَصَر؛ َحْقنًا، َفُھَو َمْحقوٌن
دواء یحقن بھ : والُحقنة بالضم. )٢(.. ، وَحَقن البول یحقنھ حَبَسھ)١(في السقاء كذلك

  )٣(.المریض المحتقن
  )٤ (."وقد احتقن إذا تعالج بالحقنة: حقنة: الحقن واحدتھا:" وقال الخوارزمي

الحاء والقاف والنون أصٌل واحد، وھو َجْمع الشيء، یقال لكّل  ":قال ابن فارس
اللبن الَحِقین الذي : حقین، ولذلك ُسمِّي حابُس اللبن حاقنا، ویقال: شيٍء ُجِمَع وُشدَّ

الحاقنتان ما تحت : ما سَفل عن البطن، وقال قوم: ُصبَّ حلیُبھ على راِئبھ، والحواقن
  .)٥("الترقَوَتین

كلما مألَت شیئًا أو دسستھ فیھ فقد حقنتھ، ومنھ : إّنھ:" ول ابن منظوریق
  .)٦(سمیت الحقنُة حقنًة

أوصل الّدواَء إلى جسمھ : حَقن الشَّخَص:" وفي معجم اللغة العربیة المعاصرة 
  .")٧(، داواه بالحقنة )أداة الحقن(بالِمحقنة 

تستخدم لحقن السوائل العالجیة  طبیة أداة ھي :تعریف الحقن في االصطالح 
  )٨(. بالجسم سواء تحت الجلد في العروق والشرایین أو في العضل

السوائل إلى الجسم عن طریق استخدام إبرة مجوفة أو ھَي وسیلة إلدخال 
 )٩ (.وسرنجة الختراق الجلد بطول مناسب لكى تصل المادة إلى الجسم

توفر الُحقن طریق آمن لدخول الدواء داخل الجسم، وتمنعھ من المرور داخل 
الدورة الدمویة، حیث تمیل بعض األدویة التي تؤخذ عن طریق الفم إلى التكّسر 

لذلك ُتعتبر الُحقن حل سریع . ء من فاعلیتھا أثناء المرور في الكبدوفقدان جز

                                                           

 ) .حقن: (مادة) ٤٥٠/ ٣٤(، تاج العروس )١٢٥/ ١٣(لسان العرب ) ١(
 ) ١٥/ ٣(المحكم والمحیط األعظم ) ٢(
، تاج العروس )١١٩١: ص(، القاموس المحیط )٤٧١/ ١(، المخصص )٥٠/ ٣(العین ) ٣(

 ) .حقن: (مادة) ٤٥٠/ ٣٤(
 ) ٢٤: ص(، طلبة الطلبة في االصطالحات الفقھیة )٢٠١: ص(م مفاتیح العلو) ٤(
 ) .حقن: (مادة) ٨٨/ ٢(مقاییس اللغة ) ٥(
 ) .حقن: (مادة) ١٣/١٢٥: (لسان العرب) ٦(
 ) ٥٣٤/ ١(معجم اللغة العربیة المعاصرة ) ٧(
 https://ar.wikipedia.org/w/index.php:            الموسوعة الحرة، ویكبیدیا) ٨(
 https://ar.wikipedia.org/wiki:                       الموسوعة الحرة، ویكبیدیا)٩(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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للدواء، وضمان وصولھ إلى الدم بصورة % ١٠٠للحصول على فاعلیة كاملة 
  )١ (.كاملة، دون االضطرار إلى تقلیل فاعلیتھ بالمرور في الكبد

   . التجمیل تعریف : ثانیا
ُتَكلُُّف ): التََّجمُُّل(حسنھ، َزیََّنُھ، َو): یًلاَجمََّلُھ َتْجِم(، َو)٢(والتزیین التحسین ھو
من الجمال، وھو في األصل لألفعال واألخالق واألحوال : ، والتجمل)٣(اْلَجِمیِل

ُھَو َما یْشَتھر ویرتفع ِبِھ اْلِإْنَسان من : واْلجمال. الظاھرة، ثم استعمل في الصور
  )٤(.األفعال واألخالق َومن َكْثَرة الَمال والجسم

َأَحُدُھَما َتَجمُُّع َوِعَظُم اْلَخْلِق، : اْلِجیُم َواْلِمیُم َواللَّاُم َأْصَلاِن: "قال ابن فارس
  )٥ (."َوَرُجٌل َجِمیٌل َوُجَماٌل. وھو اْلَجَماُل، َوُھَو ِضدُّ اْلُقْبِح. َواْلآَخُر ُحْسٌن

  )٧ (.َما یجملَوظھر ِب)٦(." تزیََّن، إذا تكلََّف الحسَن والجماَل: وتجمل المرُء

التزیین، وھو عمل كل ما من شأنھ تحسین : وفي معجم لغة الفقھاء التجمیل
  )٨ (."الشيء في مظھره الخارجي بالزیادة علیھ أو االنقاص منھ

في لسان العرب لھا مدلوالت واستعماالت كثیرة " الجیم والمیم والالم"ومادة 
لبھاء والحسن، وبھ فسر اإلمام ما كان بمعنى ا: غیر أن أشھرھا وأكثرھا استعماال

 µ ¶ Z ́ ] :"الشوكاني قول اهللا تعالى

ما یتجمل بھ : الجمال: " بقولھ)٩(

                                                           

  https://mwthoq.com:                                         الحقن الطبیة) ١(
  ".جمل: "مادة) ٢٨٤/ ٢(تكملة المعاجم العربیة ) ٢(

  .أن التزین والتجمل والتحسن تكاد تكون متقاربة المعاني: ومن اللطائف اللغویة
الصورة، : وقد فرق بعضھم بین التحسن والتجمل، بأن التحسن من الحسن، وھو في األصل

األصل لألفعال واألخالق من الجمال، وھو في : والتجمل. ثم استعمل في األخالق واألفعال
  . واألحوال الظاھرة، ثم استعمل في الصور

إن التزین یكون بالزیادة المنفصلة عن : أما الفرق بین التحسن والتجمل، وبین التزین، فقیل

  ].١٢: سورة فصلت[ Z, - . / ] : األصل، قال تعالى

ھ، كالثیاب والحلي ما تحاول المرأة أن تحسن نفسھا ب: الزینة المكتسبة: وقال القرطبي

  ].٣١: سورة األعراف[ Z$ % & '    ) ] : والكحل والخضاب، ومنھ قولھ تعالى

أما كل من التحسن والتجمل فیكون بزیادة متصلة باألصل أو نقصان فیھ، كما تفیده اآلیة 

  ].٣: ، وسورة التغابن٦٤: سورة غافر[ r q pZ ] : الكریمة

، الفروق )٣٠٤ / ٣، ٢١٠ / ٢(فسیر ابن كثیر ، ت)٢٢٩/ ١٢(تفسیر القرطبي : یراجع
 ) "٢٦٥، ٢٦٤/ ١١(، الموسوعة الفقھیة الكویتیة )٢٦٢: ص(اللغویة للعسكري 

/ ١(معجم متن اللغة : ، ویراجع)١٣٦/ ١(، المعجم الوسیط )٦١: ص(مختار الصحاح ) ٣(
 ) .جمل: (مادة) ٥٧١

 ) ٢٦٢: ص(الفروق اللغویة للعسكري ) ٤(
 ".جمل: "مادة) ٤٨١/ ١(لغة مقاییس ال) ٥(
 ) ٣٩٧/ ١(معجم اللغة العربیة المعاصرة ) ٦(
 ".جمل: "مادة) ١٣٦/ ١(المعجم الوسیط ) ٧(
 ) ١٢٢: ص(معجم لغة الفقھاء ) ٨(
 ٦: سورة النحل، من اآلیة) ٩(
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لكم فیھا تجمل وتزین عند الناظرین : الحسن، والمعنى ھنا: ویتزین، والجمال
  )١(."إلیھا

  ")٢ (."تحّسن وتزّین وھو أصل معناه: تجملَّ:" جاء في تكملة المعاجم العربیة 
ح من ھذه التعاریف أن التجمیل على أصل معناه المشھور في ویتض

ھو التحسین والتزیین في الجسد بما یؤدي إلى الحسن : المعاجم العربیة
  . والجمال في شكل اإلنسان ومظھره الخارجي

  :التجمیل في االصطالح
لم یذكر الفقھاء تعریفا خاصا للتجمیل، وربما استعملوه وحملوه على التعریف 

ي، وھو التحسین والتجمیل في المظھر الخارجي، والتعاریف التي سنوردھا اللغو
  .ھي للجمال وھو األثر الناتج عن التجمیل

  :وقد أورد الفقھاء تعاریف كثیرة للجمال منھا
  . )٣("تناسب الخلقة واعتدالھا واستواؤھا": الجمال ھو

  عنوھو زینة خّص اهللا بھا بعض الصور: الجمال الظاھر: وھو نوعان

 Z ¢£ ¡ � ~ { ] :وھي من زیادة الخلق كما في قولھ عز وجل ،بع

)٥(، )٤( 

  .والزیادة في الخلق ھي الصورة الحسنة أو الصوت الحسن

 جمال العلم والعقل والجود وھو ،وھو المحبوب لذاتھ:  الباطنوالجمال
 )٦. ( والعفة والشجاعة

 كمالھ الالئق بھ  وحسنھ في أن یحضرھكل شيء فجمال":  في اإلحیاءجاء
 كان وإن ، كان جمیع كماالتھ الممكنة حاضرة فھو في غایة الجمالفإذا ،الممكن لھ

 أن الجمال یوجد في وبّین ، بقدر ما حضرلالحاضر بعضھا فلھ من الحسن والجما
  ).٧(ھذه أخالٌق جمیلة:  ُیقاللذا ،المحسوسات وفي غیرھا

 أي ،قة دون إضافة شيء إلیھاما یختص بالجمال األصلي في الخل":  ھووقیل
 یطَلق على ما أضیف إضافة خارجة عن أصل فال ،الجمال الذي ُخِلق علیھ اإلنسان

  ).٨"(الخلقة
 یعطي وھو ، اإلیجابيوالشعور والعاطفة بالغریزة  قیمة مرتبطةھو فالجمال

: مثل.  قیاس فكل إنسان یراه بشكل مختلفدة لھ وْحلیس ،معنًى لألشیاء الحیویة
 .اإلدراكو الحب والطیبة ووالسعادة الصحةالخصوبة و

                                                           

 ) ١٧٨/ ٣(فتح القدیر للشوكاني ) ١(
 ) ٢٨٤/ ٢(تكملة المعاجم العربیة ) ٢(
 ) .٢٣٤ -٢٣٢: ص(روضة المحبین ونزھة المشتاقین ) ٣(
 ١: سورة فاطر، من اآلیة) ٤(
 ) .١٤/٣٢٠: (تفسیر القرطبي: انظر) ٥(
 ) ٢٣٤: ص(روضة المحبین ونزھة المشتاقین ) ٦(
 ) ٢٩٩/ ٤(إحیاء علوم الدین ) ٧(
 ) .٢١٤ص: (الجراحة التجمیلیة للدكتورة نادیة قزمار) ٨(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%85_(%D8%AD%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83
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نسجامھا مع الطبیعة و یعتمد  أن الجمال یفسر األشیاء وتوازنھا واكما
 ینشأ الجمال الحسي، الوعي على تجارب االنجذاب والعاطفة والبھجة في عمق

 .من تجربة صامتة إیجابیة
 جمال في من اإلنسان  الجمال الحسي المدَرك بحواسھو  الماديوالجمال

 ،الطبیعة أو البشر أو األشیاء األخرى التي یمكن رؤیتھا والتحقق منھا مادیا
 أشكال الجمال من الفالسفة  تناسق األشیاء وتنظیمھا كما یعدھا بعضوفي

 یراه البعض جمیال قد فما ،كما یعد البعض أن الجمال المادي نسبي. المادي
 یمكن كما ، ال یعد الجمال المادي مطلقالذلك ،یراه البعض اآلخر قبیحا وھكذا

 . أحیانا قد یرتبط مع الجمال المعنويلكنھ ،أن یفنى مع تقادم الزمن
 الجمال المعنوي ذا معنًى أعمق وأشمل من الجمال یعد  المعنويوالجمال

 والقیم األخالق المادي وتعدده أكبر فھو یحمل في معانیھ معان سامیة مثل
 ،ومتھ أكبر من الجمال المادي البحتوالصدق وكثیر من األشیاء األخرى ودیم

 یعد الجمال المعنوي مطلقا حیث ال یمكن إنكاره بما یتوافق كما
 الحمیدة ولكن رؤیتھ من زوایا أخرى یجعلھ یدخل في اإلنسانیة الفطرة مع

 ).١ (.راء طبقا لألفكارنطاق النسبیة واآل
رد فعل یثیر في نفس إنسان أو جماعة اإلحساس  "، المعنويفالجمال

 قد ال یكون جمیال في ذاتھ بل ،بالجمال لشيء ما قد یكون جمیًال في نظر الغیر
 معیاره ألن ؛ فھو ال یخضع لمقیاس جمال ثابتلذا ،بحسب الضابط الموضوعي

ف األشخاص واختالف الزمان والمكان  النظر فیھ یختلف باختالفترى ،شخصي
  ).٢"(والثقافة والتقالید والدین

  ).٣"( النفوس السوّیةوتستحسنھا ،صفة ُتلحظ: " یعرف الجمال بأنھكما
  : بد أن یتضمن األمور اآلتیةال ، یكون الشيء جمیالولكي 

حسنه بسالمته م ي ،فكل شي جميل :السالمة من العیوب -أ  جماله 

          P Q R S T U ] : تعالى قال ، من أي خلل ونقصلوهوخ ،العیوب

V W  X Y Z [  \ Z)نصت اآلیة على جمال السماء وزینتھافقد) ٤ ، 

  . على جمالھاوتأكیدا ،وما ذلك إال نفیا للعیوب عنھا.  سالمة من الشقوقوأنھا

                                                           

  /https://ar.wikipedia.org/wikiموسوعة ویكبیدیا ) ١(
نادیة محمد قزمار، : الجراحة التجمیلیة الجوانب القانونیة والشرعیة دراسة مقارنة للدكتورة) ٢(

 ) .٢١٤ص: (م ٢٠١٠ھـ، ١٤٣١دار الثقافة، 
 ) .١٦٦ص: (معجم لغة الفقھاء) ٣(
 ٦: سورة ق، اآلیة) ٤(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%B1%D8%A9
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وھو سمة أخرى للجمال تقوم أساسا على التقدیر : التناسق والتنظیم-ب
 الحجم والشكل في ،ط واإلحكام وتحدید نسب األشیاء بعضھا إلى بعضوالضب

  . )١(À    Á   Â  Ã  Z ¿ ¾ ] : تعالىقال ،واللون والحركة والصوت

 نظرة فاحصة على اإلنسان ألدركنا التناسق الذي یتجمل بھ ألقینا لو إننا

  < =    >  ; : 9 8 7 ] : قولھ تعالى ولعل ،ھذا المخلوق الصغیر

? @ A B C D E F G H I  Z)إلى داللتھ على اإلحكام إضافة)٢ 

 یشیر إلى دقة التناسق بین عقل اإلنسان فانھ ،والتقدیر والتسویة والتعدیل
 ، بین أعضاء جسمھ وبین األعضاء األخرىوالتناسق ،وروحھ وجسده

  ).٣. ( سائر األجھزةوبین ، بین أجھزة عضومن أعضائھوالتناسق
 أن الجمال لھ إطالقات حسیة ین یتبالسابقة نيوالمعا التعاریف ومن
 یمكن ا محددا أنھ  لیس لھ نطاقغیر لتحققھ، شروط  معتبره ولھ ،ومعنویة

 یستخدم من متعلق البحث بالجمال الحسي الذي یقصد إلیھ لكن ،االنتھاء عنده
  .الحقن التجمیلیة

  :فقد ُعرِّف بتعریفات عدیدة، منھا: وأما التجمیل عند األطباء
ـ أنھا جراحة ُتجرى لتحسین منظر جزء من أجزاء الجسم الظاھرة، أو  ١

  )٤(.وظیفتھ إذا ما طرأ علیھ نقص، أو تلف، أو تشوه
ـ أنھا مجموعة العملیات التي تتعلق بالشكل، والتي یكون الغرض منھا عالج  ٢

عیوب طبیعیة أو مكتسبة في ظاھر الجسم البشرى، وتؤثر في القیمة الشخصیة أو 
  )٥(.جتماعیة للفرداال

ـ ھي التي یراد منھا إما عالج عیوب خلقیة، أو عیوب حادثة من جراء ٣
حروب أو حرائق أو حوادث تتسبب في إیالم صاحبھا بدنًیا أو نفسًیا، وإما تحسین 

  )٦(.شيء في الخلقة؛ بحًثا عن جوانب من الجمال أكثر مما ھو موجود
 یمكن أن نستخلص تعریفا) الحقن(و) التجمیل(مما سبق من تعریف 

 معینة إلى الجسم عن طریق استخدام مواد إلدخال وسیلة :للحقن التجمیلیة بأنھا
  .ال للزینة والجمطلبا ؛إبرة مجوفة وسرنجة الختراق الجلد

مجاالت   وھي عبارة عن طرق ووسائل عالجیھ حدیثة، مثلت قفزه كبیره في
   )٧(.طب وجراحة الجلد والتجمیل والنضارة ومقاومة مظاھر الشیخوخة

                                                           

 ٢: سورة الفرقان، من اآلیة) ١(
 ٨ - ٦: سورة االنفطار، اآلیات) ٢(
 : أنواعھ منشور على موقع..مقوماتھ..أھمیتھ..تعریفھ..ل عن الجمالمقا) ٣(

pmhttp://hmody١٤rafedeen.٠wn٠.com/t١٤-topic 
 ) ٣/٤٥٤(الحدیثة  الطبیة الموسوعة) ٤(
  )٥٣٠ص (علي المحمدي . د.أ. فقھ القضایا الطبیة المعاصرة) ٥(
  ) ٤٢ص : (العملیات التجمیلیة، أسامة صّباغ ) ٦(
  http://bashrate.com  :                                              موقع) ٧(
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في أحد  مستدق فالحقنة في تكوینھا شبیھة بالمضخة، تتكون من أنبوب
، ویعمل كل من الكبس مسمط ، أو ذراع اسطوانيمكبس طرفیھ، ویمر بداخلھ

 . ، أو سحبھا بوساطة الشفطالسوائل والذراع على شفط أو دفع
ھي الغلي  التعقیم البدایة تصنع من الزجاج، ولذلك كانت وسیلةكانت الحقن في 

، وتستخدم لمرة البالستیك لفترة، أما في العصر الحالي فتصنع معظم الحقن من
  .واحدة فقط، ثم یتم التخلص منھا بشكل طبي صحیح

ھناك نوع آخر من الحقن ھو الحقن المعدنیة التي تستخدم غالبًا من قبل أطباء 
  )١ (.األسنان حیث یتم تعقیمھا عقب كل استخدام

  :نواع كثیرة، منھاوللحقن أ
 :أربعة أنواع شائعة، وتشمل اآلتي

 الحقن العضلي) : (Intramuscular injection 
 لتوصیل المادة العالجیة داخل العضالت؛ حیث یتم امتصاصھا إلى طریقةوھو 

وتوجد العدید من العقاقیر التي یمكن حقنھا بھذه الطریقة، . مجرى الدم بسرعة
 .لمسكنات، باإلضافة إلى معظم اللقاحاتومنھا المضادات الحیویة وا

 الحقن الوریدي : (Endovenous injections) 
في ھذه الطریق، یتم إدخال اإلبرة مباشرة في الورید، وتعد ھذه أسرع طرق 
الحقن تأثیًرا، إذ تتجاوز أي عملیات امتصاص غیر مرغوب فیھا بواسطة األنسجة 

 .قد تعیق الدواء
  الحقن تحت الجلد) (Subcutaneous injection 

طریقة لتوصیل الدواء تحت الجلد، حیث یتم استخدام إبرة قصیرة لحقن الدواء 
وعادة ما یتم امتصاص األدویة بھذه الطریقة بشكل  . في النسیج بین الجلد والعضلة

 . ساعة٢٤مما لو تم حقنھا في الورید، وأحیاًنا على مدار  أبطأ
طریق الحقن تحت الجلد األنسولین وتشمل األدویة التي یتم حقنھا عن 

لم مثل المورفین، وبعض ، واألدرینالین، وبعض مضادات األالھرمونات وبعض
 .اللقاحات
  تحت البشرة مباشرة(الحقن داخل األدمة Intradermal 

injections):( 
یستخدم الحقن تحت البشرة في اللقاحات، أو إلجراء اختبار الحساسیة لبعض 

 .األدویة، أو ألمراض كالسل
بینما توجد أنواع أخرى خاصة غیر شائعة من الحقن، وتشمل على سبیل 

 :لالمثا
 وسیلة لتطبیق األدویة عن طریق الحقن في القناة   :الحقن داخل القراب

، (CSF)الشوكیة، أو في الحیز تحت العنكبوتیة، بحیث تصل إلى السائل النخاعي 
 .وتستخدم في حاالت التخدیر النصفي أو القطني، أو العالج الكیمیائي، أو إدارة األلم

                                                           

  : الموسوعة الحرة، ویكبیدیا) ١(
             https://ar.wikipedia.org/w/index.php 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A8%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D9%85%D8%B7&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%82%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%83
https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
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 لى حقن مادة ملونة في أحد  ما یطلق عغالًبا  :الحقن داخل الدماغ

 . الحقن كأحد طرق العالجأو ،الشرایین المغذیة للمخ ثم تصویر الدماغ

 أنواع الحقن التي تستخدم في حاالت الطوارئأحد  :الحقن داخل القلب ، 

 في ، أحد الحجرات األربعإلى ، یتم إدخال الحقنة مباشرة خالل عضالت القلبحیث
 .الرعایة الطارئة األخرىحال صعوبة أو عدم جدوى وسائل 

 یتم حقن المادة العالجیة مباشرة داخل وفیھا : الحقن داخل مقلة العین 
 .مقلة العین

 في وتستخدم ، حقن مباشرة في نخاع العظمعملیة  :الحقن داخل العظم 

 .الحاالت الطارئة التي یصعب فیھا الحقن الوریدي
 لتھاب ومشاكل وھو إجراء یستخدم في عالج ا : الحقن داخل المفصل

، والتھاب المفاصل الصدفي، حیث یتم التھاب المفاصل الروماتویدي المفاصل، مثل
رة تحت الجلد في المفصل المصاب، والتي تحوي واحًدا من مضادات حقن إب

 )١ (.االلتھاب مثل الكورتیزونات أو حمض الھیالورونیك

  ا اطب

ن اواع اأ   

-  عالم لم یعد شيء فیھ مستحیًال أصبحت ظاھرة الحقن التجمیلیة الحدیثة في
 من الطفرات الحدیثة والمنتشرة - ھاوغیر والفیلرز، والمیزوثیرابي، كالبوتوكس،

 أسھمت وبشدة في إلغاء دور وفاعلیة مساحیق حیث ؛في مختلف أرجاء العالم
 .  بذلك الصدارة في عالم الجمالمحققًة ، في المرتبة األخیرةلتجعلھا ،التجمیل

 لھذه الوسائل بأن سمح مجال، التطور الھائل الذي حققھ العلم في ھذا الوبفضل
 تتمتع بھ ھذه الحقن من القدرة لما ؛ار األسرع واألفضل عند المرأةتكون الخی

 الوجھ وإعطاء ، سطح الجلد والمالمحوتملیس ،السریعة على إخفاء التجاعید
 بھا كابوس الشیخوخة الذي بات یطارد الكثیرات مع تقدم محاربة ،نضارة وشبابًا

  . دون أن یتساءلن عن مدى خطورة ھذه الوسائلمن ،العمر
 حقن التعبئة أو الفیلرز الذي یساعد على بین ، أنواع الحقن التجمیلیةتتعددو

 ، عن التقدم في السنالناتجة العیوب أو ، العیوب الخلقیةوإخفاء ،امتالء الوجھ
 الحقن الفرنسیة أو وأما ، البوتكس الذي یستخدم في شل العضالتوحقن

 مواد مذیبة وأحیانًا ،ون فیتامینات تكأحیانًا ،المیزوثیرابي فھي مواد مختلفة التركیب
 أخرى كالكوالجین وغیرھا وأنواع ، داخل الجلد لتحدث األثر المطلوبتحقن ،للدھون

   )٢ (.من الحقن التجمیلیة

                                                           

   https://www.altibbi.comالطب                              : قعمو) ١(
 https://mwthoq.com:                                      الحقن الطبیة

: ، تاریخ النشر)لبنى بولحبال: تحقیق(قة بأضرار مؤجلة، أحالم محق"الحقن التجمیلیة ) ٢(
 : مقال منشور على موقع مجلة الخلیج١٨/١١/٢٠١٢

 http://www.alkhaleej.ae/home/print 

https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AF%D9%8A
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  ":الفیلرز"حقن التعبئة 
 عمل تجمیلي غیر جراحي یعمل وھو ، ھي كلمة إنجلیزیھ تعني تعبئةالفیلر

 لمعالجة مشاكل البشرة أو ، حالتھا السابقةإلىا على إعادة مأل أماكن معینة إلعادتھ
 .سواء في منطقة الوجھ أو مناطق أخرى في الجسم

 مواد مرنة شبھ سائلة أو جیالتینیة أو شحمیة تحقن تحت الجلد لتمأل فالفیلرز
 تعمل على تحفیز الجلد إلى إنتاج كمیات أو ، تعطي حجمًا أكبرأو ،فراغًا موجودًا

 منھا ھو ملء الخدود الغائرة والتجاعید العمیقة والھدف ،جدیدة من الكوالجین
 ، یحدث تحسین لمنظر البشرةوبالتالي ، الوجنتینأو الشفتین ونفخ ،والسطحیة

 وقت في ھذا یحصل وكل ، الخدود الجلدیة بأنواعھاومعالجة ، التجاعیدوإزالة
  . آمنھ وسلیمةوبطریقھ ،قصیر

  ):حقن التعبئة(أنواع الفیلر 
 واعتبار ، مدة بقائھااعتبار ،قن التعبئة إلي نوعین العتبارین حتتنوع

  .المادة المستخدمة

عي  :التقسیم األول لحق لن لجس بع  لفيل باعتبا م بقائه في  ينقس 

لتجميل ي فى عال    :هما ،مشه

ق :النوع األول لم لفيل   وال ، نوع مؤقت یستمر لبعض الوقتفھو :حق 

 یستمر من ستة أشھر إلى سنة حیث ؛ العمريتماد علیھ لمرة واحدة فیمكن االع
 یعتبر ألنھ ؛ بھ الكثیر من خبراء التجمیلوینصح ، بالزوال تدریجیًاوتبدء ،ونصف

 .أكثر أماًنا

ئ :أما النوع الثانى  ، یستمر فترة أكبر من النوع األولحیث ؛فه شبه 

  )١ (.بحد أقصى ثالث سنوات أو ، من سنة إلى سنتینفیستمر
لحقن التعبئة عدة أنواع تختلف عن بعضھا في طبیعة المادة : التقسیم الثاني

  :المستخدمة
 المستخدمة في الحقن ومصدرھا كثیرة والتي قد تكون طبیعیة  أو فالمواد

 مادة أو ، الخالیا الدھنیة التي یتم أخذھا من منطقة األرداف أو البطنمثل ،صناعیة
  .ون مواد صناعیة كالھیالورنیك والبولمیر الصناعي تكوقد ،الكوالجین

بيعيةلم -ال   :ومنھا ، 

  ).اتوكرافت( الحقن الدھون الذاتیة -١
  ).الوكرافت(الكوالجین والبروتین البشري  -٢

  : المواد الصناعیة-ثانیا

                                                                                                                                                     

 
  :یراجع موقع) ١(

 https://alhawabeauty.com/beautify-skin/fillers/ 
https://www.youm٧.com/story 
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ویقصد بھا استخدام مواد تستخلص من غیر الجنس البشري، سواء من 
  : ھا صناعیا، وھي عدة أنواعالحیوان أو یتم إنتاج

 : مواد مؤقتة، ومنھا-١
 أّول منتج في الوالیات المتحدة األمریكیة تعتبرو :مادة الكوالجین الحیواني -أ

 أصبح نادر االستخدام الیوم بسبب وقد ،اعتمد للتعبئة في مقاومة تجاعید الوجھ
 البروتین احتمال حصول حساسیة جلدیھ معھ لألشخاص الذین یعانون من حساسیة

 یجب تنقیتھ من البكتریا والفیروسات التي تعلق فیھ بعد أنھ كما ،الحیواني
  .  قد ال یكون كامال في بعض األحیانوھذا ،استخالصھ
 استخالص ویتم األمریكیة، النوع من المواد مصرح بھ من ھیئة الدواء وھذا

 یتم عمل اختبار  أنویجب ، بشكل سائلویحضر ألبقار،الكوالجین الحیواني من جلد ا
 ٨ – ٤ ینھماحساسیة جلدیھ قبل حقنھ مرتین على األقل في فترتین متباعدتین ب

 .من المرضى% ٥ الدراسات أثبتت حدوث حساسیة عند حوالي ألن ؛أسابیع
 – Zyderml-ll :  أنواع الكوالجین الحیواني الحقن المعروفة بـــاسممن

Articoll – Zyplast Endoplast٥٠   
 مناسبة وھي ، أشھر٤ حوالي ،ذه األنواع من الكوالجین قصیر ھومفعول

 ، ال تناسب الشفاه والتجاعید السطحیةوقد ،للخدود والوجنتین والتجاعید العمیقة
  .األمریكیة النوع من المواد مصرح بھ من ھیئة الدواء وھذا

  : مادة حمض الھیلورنیك أسید-ب
 ویعتبر ،ة موجودة في أجسامنا مادة طبیعیوھي ، أكثر أنواع الفیلر شیوعامن

 المواد حاصلة على اعتراف منظمة الدواء وھذه ، المكونات الطبیعیة لألنسجةأحد
 أشھر وتسعة ٦ مواد تدوم لفترات تتراوح بین وھي ،( FDA ) والغذاء األمریكیة

 ، الشفاهولملء ، للتجاعید العمیقة وتجاعید حول الفما ممتازا خیاروُتَعّد ،أشھر
   :صدرین لتصنیعھویوجد م
مثل الطیور وغیرھا، وھو معترف بھ من ، تصنیعھ من مواد أنسجھ حیوانیھ - 

ومن . قبل الھیئة األمریكیة للدواء، لكن یجب إجراء اختبار حساسیة قبل استخدامھ
  Hylaform منتج : أمثلة ذلك

ومعتمدة من المنظمة ، تصنیعھ من مواد لیست من الجنس الحیواني -
 ألدویة، وھذا ال یحتاج اختبار حساسیة، ومن أمثلة ھذه المواد منتجاألمریكیة ل

Restylane, Teosyal, Juvederm  
  : مواد شبھ دائمة، ومنھا-٢
  ( Polyacrylamide )  مادة البولي اكریالمید -أ

مع % ٤ المادة یتم تشكیلھا صناعیا من تركیز بسیط من اكریالمید حولي ھذه
 ،شحون بشحنة إیجابیة تتسبب في تكوین الكوالجین جل مشكل  علىوتحضر ،الماء

 أمثلتھا حقن ومن ، داخل عمق طبقة األدمة لحشو أماكن التجاعید العمیقةوتحقن
  . ( Bioalcamide) البیوالكاماید

   (Sculptra) مادة سكلبترا -ب



 - ١٩٤١ -

 حمض مضاھي لحمض وھو ، المادة مستخرجھ من حمض البولیالكتیكھذه
 صناعیا على شكل جل تكون ضیره تحویتم ، بالجسمجودالمو الالكتیك الطبیعي

 عملیة الحقن نفسھا أما ، في منطقة الحقنالكوالجینمھمتھ تنشیط إنتاج وتكوین 
 عدة مرات على فترات وتعطى ، األدمةطبقة  تحقن داخل عمقحیث ؛فتكون عمیقة
 مفعول المادة حوالي سنھ إلى خمس سنوات ویستمر ، أسابیع٦-٤تتراوح بین 

 ،أحیانا وھذه المادة أمنھ وحاصلة على اعتراف منظمة الدواء والغذاء األمریكیة
  . خیار مناسب للمساحات الكبیرة مثل الخدود الغائرة والوجنتینوھي

  ( CalciumHydroxilAppatite ) مادة الھیدروكسي بیبتایت-ج
دث  من أحوتعتبر ة، في العظام بصوره طبیعیموجودة ، المادة ماده ثقیلةھذه

 بھا من قبل ھیئة الدواء ومعترف ،المواد المصنعة في الوالیات المتحدة األمریكیة
 وھي ، تستخدم لترمیم الحبال الصوتیة وفي طب األسنانوكانت ،(FDA) األمریكیة

 تبقى لفترة حیث بقاًء؛ أطول المواد شبھ الدائمة وھي ،ال تحتاج الختبار الحساسیة
 ارتفاع ویعیبھا ،خ المناطق العمیقة من الجلد لنفوتستخدم ا، شھر١٦تصل إلى 

  . ( Radiance )  أمثلتھا حقن رادیانسومن ،تكلفتھا المادیة
  (Reviderm)  مادة الریفیدیرم -د

  على تحفیز إنتاج الكوالجین بالجلدوتعمل ، ماده تحتوي على بروتینوھي
Dextran – beads 

  : مواد دائمة-٣
 ولكن ،في الجسم فترت طویلة تصل إلى سنوات ھذه المواد بأنھا تمكث وتتمیز

 ال ینصح باستخدامھا حالیًا من قبل معظم المراكز ولذا ،أعراضھا الجانبیة كثیرة
  .  العالمیةةالجلدیة والتجمیلی

  :ومنھا ما یلي
  Silicone  مادة السیلكون -أ

 السلیكون مادة تتمیز بعدم قدرة الجسم على تكسیرھا عند حقن الجسم مادة
 Micro )  تم تطویر السیلكون مؤخرًا باستخدام تقنیة ماكرودرویلتوقد ،بھا

droplet )  یعمل على تكون طبقات وھذا السائل، ما یسمى بـالسیلكون أو 
 . تحصل الزیادة في الحجموبذلك ،الكوالجین حول سائل السیلكون

عراضھا  المادة غیر معترف بھا بسبب أوھذه ، السلیكون للتجاعید العمیقةیستخدم
الجانبیة التي من أھمھا ھجرة السیلكون إلى أعضاء الجسم األخرى عن طریق العقد 

  . اللمفاویة
  (Polymethylmethacrylate)  بولي میثایل میثااكریالیت -ب

 ر مادة ذات قوام شبیھ بمعجون األسنان مكون من كریات متناھیة في الصغھي
ا غیر قابلھ للذوبان وال تمتص ومصنوع من الكوالجین البقري وھي دائمة كونھ

 ھذه المادة تستخدم.( Articoll) بواسطة الجسم ومن أمثلتھا حقن األرتیكول
للتجاعید العمیقة ویمنع حقنھا لألشخاص الذین یعانون من قابلیة التلیف الجلدي 
وتحتاج إجراء اختبار حساسیة قبل حقنھا كما أنھ غیر معترف بھا من منظمة الدواء 

  . (FDA) االمیركیھ
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   (ARGIFORM) آرجي فورم -ج
 حقن تحتوي على مادة نترات السلفر وال یوجد استخدام لھا اآلن حیث وھي

 )١ (.كانت تستخدم قدیما كما أنھا غیر معترف بھا من منظمة الدواء األمریكیة
  :أشھر أنواع الفیلر الصناعي وأكثرھا استخدامًا

 فیلر ریستالین Restylane & Restylane-L 
و من أكثر المنتجات استخدامًا، ویستخدم لجمیع مناطق الوجھ، ویدوم لمدة ھ

ستة أشھر، ومن مزایاه أنھ یحتوي على مادة اللیدوكایین لتقلیل األلم المصاحب 
 .لعملیة الحقن

  فیلر بیرلین Prelane & prelaane –L 
، ویحتوي ) شھرا١٢ – ٦( ویدوم لمدة أطول  restyleأكثر كثافة من الـ

 . على مادة اللیدوكایین prelane-Lتج الـمن
  فیلر جوفیدیرم Juvederm& juvederm ultra plus 
  ھما من أنعم منتجات الفلر؛ حیث یعطیان للجلد ملمسا ناعما، ویفضل

 juvederm ultra plus لحقن الشفاه، أما الـ juvederm األطباء استخدام
 .العمیقة، كالثنیة بین األنف والشفةفیفضل األطباء استخدامھ لملء الخدود وللثنیات 

  فیلر توسیال Teosyal 
  ١٢ و٦یمكن استخدام ھذا الفیلر في أي جزء من الوجھ ویدوم بین 

، teosyle global شھرا، ولھ العدید من المنتجات المشابھة مثل
teosyal ultimate. .)٢(  

  :وللحقن التجمیلیة أنواع كثیرة، أشھرھا في مجال التجمیل ما یلي
  : حقن الدھون الذاتیة-أوال

 المركبات عن مواد عضویة لھا القدرة على الذوبان في عبارة الدھون 
حد من الجزیئات  لیست مكونة من نوع واوالدھون ، كاألیثرات أو البنزینالعضویة

 تشمل ،المركبات یستخدم للداللة على مجموعة كبیرة من ھو ،بل من أكثر من نوع
ما یمكن اعتباره موادا غیر قطبیة ذات  أو ،أحیانًا كل ما ھو غیر ذائب في الماء

 في األنسجة وكذلك ، الدھون في مواد العلف المختلفةوتوجد ،أصل عضوي
 جزیئات تحتوي على الھیدروكربونات وتمثل حجر أساس واللیبیدات ،الحیوانیة

الدھون و الزیوت و الشمع : وأمثلة على اللیبیدات. لبناء ووظائف الخالیا الحیة
 الھرمونات وكذلك ،)K وE وD وAمثل فیتامین (من الفیتامینات وأنواع محددة 

ال تذوب اللیبیدات . ومعظم أجزاء غشاء الخلیة التي ال یدخل البروتین في تركیبھا
 تذوب في المذیبات غیر القطبیة مثل وبالتالي ،في الماء بسبب عدم قطبیتھا

  )٣ (.الكلوروفورم

                                                           

 حقن الفیلر وأنواعھ :یراجع موقع) ١(
 http://www.sinayar.com/home/ar 

 https://medica.com.sa:یراجع موقع) ٢(
 الشحوم، الدھون، مقال - اللبیدات، ما ھي.https://ar.wikipedia:موسوعة ویكبیدیا) ٣(

 ٦١٣٩٥=https://ibelieveinsci.com/?p : علىمنشور

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D8%B9%D8%B6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%A8_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 اكتشافھا منذ السنوات األولى للقرن  أن تقنیة حقن الدھون الذاتیة تم وبرغم
 إال ،التاسع عشر بغرض عالج وإصالح العیوب والتشوھات في الوجھ بعد الحوادث

 إنھا بحیث ،أنھا انتشرت خالل السنوات القلیلة الماضیة بشكل واسع وسریع جدا
 عملیة تكبیر الثدي تلیھا -أصبحت عملیة التجمیل رقم واحد على مستوى العالم 

 لسھولة ھذه وكذلك ، وذلك لما فیھا من ممیزات وفوائد عدیدة-تجمیل األنفوعملیة 
  )١ (. التاموأمانھا ، المضاعفات المصاحبة لھاوندرة ،الجراحة

  :ممیزات حقن الدھون الذاتیة
 أكبر ممیزات عملیة حقن الدھون أنھ یتم إعادة توزیع دھون الجسم من من 

ھون من مناطق الجسم التي تعاني من  یتم شفط واستخالص الدحیث ؛منظور جمالي
 ثم إعادة حقنھا في مناطق أخرى تعاني من ومن ،السمنة الموضعیة وتراكم الدھون

 . حجم المناطق التي یتم نقل وحقن الدھون فیھاولزیادة الضمور، والنحافة
 استخراج الدھون یتم تصفیتھا وترسیبھا فبعد ، ذلك في جراحة واحدةیتم 

 ثم قد یضاف إلیھا بعض المواد التي تزید من حیویة ومن ،املبطریقة معقمة بالك
 . یتم حقنھا في المناطق المطلوبةثم ،”بالزما غنیة بالصفائح الدمویة“الدھون مثل 

 الممكن والمتاح استخالص الدھون من أي منطقة من جسم اإلنسانمن ، 
 كوذل ، ذلك في األساس على رغبة الشخص الذي ستجرى لھ الجراحةویعتمد

مناطق السمنة :  أشھر تلك األماكنومن ،بالتشاور مع طبیب جراحة التجمیل
الموضعیة في البطن واألجناب واألرداف والفخذین والذراعین والظھر والصدر 

 .وغیرھا
 ومن ، أیضا مكان حقن الدھون على رغبة المریض بالدرجة األولىویعتمد 

  )٢ (. واألرداف وغیرھاوالثدي الوجھ : أشھر تلك األماكن
  :ویمكن أن نجمل أبرز میزات حقن الدھون فیما یلي

 سھولة الحصول على الدھون الذاتیة، فھي ترافق عملیات شفط الدھون   -١
استخدام أنابیب رفیعة تدخل الجسم عبر فتحات صغیرة ذات الشعبیة الكبیرة، وذلك ب

ال تتجاوز النصف سنتیمتر؛ بحیث یمكن التخلص من الدھون الزائدة من المناطق 
غیر المرغوبة لیتم تحضیر الدھن وحقنھ في المناطق المراد تعبئتھا، كالمؤخرة 

  .والجوانب والوجھ والیدین وغیرھا
، فالفرق )الفیلر(فة المواد المالئة الجاھزة  رخص التكلفة بالمقارنة مع تكل  -٢

  . كبیر جدًا- من حیث التكلفة -
 إمكانیة الحصول على أحجام كبیرة من الدھون الذاتیة لملئ مناطق كبیرة،   -٣

مثل المؤخرة والصدر، في حین یصعب حقن كمیات كبیرة من الفیلر الجاھز لتلك 
  .المناطق
یا دھنیة حیة تؤخذ من نفس الجسم، لذلك ال  الدھون الذاتیة عبارة عن خال  -٤

  .یحدث رفض مناعي لھا، ونسبة حدوث االلتھاب فیھا أقل بكثیر من الفیلر الجاھز

                                                           

 :                                                 https://tajmeeli.comینظر موقع) ١(
 https://www.lightclinic.net:                                     ینظر موقع) ٢(

http://tajmeeli.com/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87/
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 الدھون الذاتیة عبارة عن خالیا حیة تعیش بشكل دائم، وال تذوب مع   -٥
لة مرور الوقت مثل باقي المواد المالئة، كما أنھا دینامیكیة فھي تكبر بالحجم في حا

  .زیادة الوزن وتصغر في حالة التنحیف والحمیة
 یمكن تخزین وتجمید الدھون الذاتیة وإعادة حقنھا في وقٍت الحق خالل   -٦

 أشھر من وقت شفطھا، في حین ال توجد ھذه المیزة في المواد المالئة ٤مدة 
  .األخرى
طبیعیة، في  الدھون الذاتیة طریة، ولھا قوام مشابھ تمامًا ألنسجة الجسم ال  -٧

  )١ (.حین أن المواد المالئة لیس لھا نفس القوام تمامًا
 ال تتعدى األعراض الجانبیة لعملیة حقن الدھون حدوث بعض الكدمات -٨

  . البسیطة فقط
 یتم إجراء جراحة حقن الدھون الذاتیة خالل جلسة واحدة أو جلستین على -٩
 .األكثر

عي، ونادرًا ما یلجأ الطبیب إلى  تتم أغلب الحاالت تحت التخدیر الموض-١٠
 )٢(. التخدیر العام

 الخروج من المستشفى في نفس یوم إجراء الجراحة وإمكانیة ممارسة -١١
 .الحیاة الطبیعیة خالل ثالثة أیام كحد أقصى

 عدم الحاجة إلى لّف الوجھ بالضمادات التي ُتسيء لمظھره وتلفت -  ١٢
)٣( .االنتباه

   
  :ذاتیةسلبیات حقن الدھون ال

فإنھا بحاجة   عندما یتم شفط الدھون الذاتیة التي ھي عبارة عن خالیا حیة  -١
  إلى الغذاء كي تعیش، وھذا الغذاء یصلھا من األنسجة المجاورة لھا عند حقنھا

بالتشریب أي بدون أوعیة دمویة خاصة بھا، لذلك فإن بعض تلك الخالیا ینجح 
ذاء إلیھا، وبعضھا اآلخر یفشل ویموت بالعیش بسبب وصول كمیة كافیة من الغ

ویذوب، وبعد شھر من حقن الدھون الذاتیة تصبح الخالیا الدھنیة التي عاشت 
تحتوي على أوعیة دمویة جدیدة خاصة بھا، مثل أي خلیة دھنیة أخرى في الجسم، 
فتعیش بشكل دائم، أما الجزء الذي مات من الخالیا فإنھ یذوب، وال یمكن التكھن 

                                                           

الدكتور عصام كیالي استشاري جراحة التجمیل وزراعة الشعر بمستشفى أوباجي مقال : ینظر) ١(
  :"أنا زھرة"من مدینة الریاض لجریدة 

 https://www.zahratalkhaleej.ae/article 
  :، على موقع٢٠١٧مایو  / ٢١ اء األغا وف–أضرار ومنافع مجلة الجمیلة .. حقن الدھون 
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  :على موقع"مزایا حقن الدھون مقارنة بجراحات التجمیل األخرى " ینظر مقال) ٢(
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 ٠٦:٢١ - ٢٠١٩ ینایر ٢٤ الخمیس، الطب جامعة اإلسكندریة، على بوابة أخبار الیوم، 
   https://akhbarelyom.com/news/newdetails :موقع



 - ١٩٤٥ -

بكمیة الدھون التي ستبقى بشكل دائم والكمیة التي تذوب، لكنھا بصورة المسبق 
عامة متساویة تقریبا، أي أن نصف الكمیة المحقونة من الدھون الذاتیة مصیرھا 
الذوبان خالل شھر، وال یحصل ذوبان بعد ذلك ما لم تعمل المرأة حمیة قاسیة، 

ناء العملیة؛ ألنھ یتوقع ولذلك فالطبیب یقوم بحقن كمیة مضاعفة من الدھون أث
ذوبان نصفھا، لكن معدل الذوبان یتجاوز النصف أحیانا، فتكون الكمیة المتبقیة أقل 
من المتوقع، وھنا تفید الدھون المجمدة لتعویض ذلك النقص، وقد یحدث العكس بأن 

  .تتبقى كمیة من الدھون الذاتیة أكثر من المتوقع، وھذا نادر لكنھ قد یحصل
ل ذوبان للدھون من طرف أكثر من الذوبان من الطرف اآلخر،  قد یحص  -٢

مما یسبب عدم تساوي بین الجھتین، والحل ھو حقن الدھون الذاتیة المجمدة 
  . أشھر٣المحفوظة لدى المستشفى خالل 

 قد یحصل التھاب بالدھون المحقونة نتیجة تلوث بالبكتریا أو نتیجة حقن   -٣
  .الذاتیة، وااللتھاب نادر كمیة كبیرة مرصوصة من الدھون 

 إن الحصول على الدھون الذاتیة یتطلب شفط الدھون من نفس المرأة،   -٤
وال یجوز أبدا نقل الدھون من امرأة ألخرى حتى لو كانت أختھا، وھذا یعني ضرورة 
توافر الدھون في الجسم مما ال یسمح بإجراء ذلك في النساء النحیالت اللواتي ال 

ض من الدھون خاصة في حال الرغبة بحقن كمیة كبیرة من الدھون یوجد لدیھن فائ
  .مثل تعبئة المؤخرة أو الصدر

 حقن الدھون الذاتیة بحاجة لعملیة لشفط الدھون مما یحتاج إلى وقت   -٥
وعمل جراحي، ویعتمد ھذا الوقت على الكمیة المطلوبة من الدھن، لذلك تجرى تلك 

الكمیة المراد تعبأتھا قلیلة، وبتخدیر عام إذا العملیات بتخدیر موضعي إذا كانت 
كانت كبیرة، لذلك تفضل بعض النساء الفیلر الجاھز؛ لسھولة توفره وعدم الحاجة 

  )١ (.للشفط واأللم والتلون باللون األزرق المرافق لذلك

، )٢(ومن أشھر أطباء الطب التجمیلي في لوس أنجلوس دكتور سیمون أوریان
 :؛ وذلك لخمسة أسباٍب رئیسة، ھي"الصیحة"لیس من محّبذي ھذه 

إّن تقنیة نقل الدھون من أماكن مختلفة من الجسم إلى الوجھ غیر     .١

فحین ُتنقل الدھون من الجسم الى الوجھ، یمكن لھذه الدھون أن تنمو جدًا . متوّقعة
 .إن اكتسبت القلیل من الوزن، ھذا األمر سیجعل وجھِك یبدو منفوخًا كوسادة

                                                           

، مقال منشور على موقع زھرة إیجابیات وسلبیات حقن الدھون الذاتیة: قبل أن تخضعي لھا) ١(
 /٢٩١٣٣٨/https://www.zahratalkhaleej.ae/article : الخلیج

في لوس أنجلس    Epioneالتجمیلّي الطّب عیادة سیمون أوریان ھو الطبیب الذي یملك) ٢(
والعدید من نجوم  فیرغارا صوفیا، غاغا لیدي، دیون سیلینوھو طبیب عائلة كارداشیان، 

بفضل خبرتھ الطویلة في مجال الطّب التجمیلّي، یحرص . ھولیوود والعائالت الملكیة العربّیة
آخرھا كانت عن تقنیة حقن الدھون في . الدكتور أوریان دائمًا على تقدیم نصائحھ للنساء

  ) https://www.nawa٣em.com :ینظر موقع .(الوجھ
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. یا الدھنیة كبیرة الى حدٍّ تحتاج فیھ الستخدام إبر كبیرة جدًا لنقلھاالخال     .٢
ھذه اإلبر ستترك الكثیر من الندوب والكدمات الشدیدة التي لن تزول إّلا بعد فترة 

 .طویلة من الزمن
تنمو الخالیا الدھنیة المختلفة بمعدالت مختلفة، ھذا یعني أّن بعض ھذه      .٣

 في مكانھا لفترٍة أطول من غیرھا، ما یؤدي إلى تفاوت في الخالیا الدھنیة قد تبقى
 .المظھر الممتلئ على مساحٍة صغیرة كالوجھ

 .من الصعب أو من المستحیل خلق مظھر وجھ منحوت بواسطة الدھون     .٤
إن لم تأِت النتائج كما ھو متوقع، فإّن من الصعب بل من المستحیل إعادة     

 .الوجھ الى ما كان علیھ
 عامًا؛ وذلك ألننا ١٥لقد قمت بھذه التقنیة كثیرًا على مدى : "أوریان.  دویقول

: ویكمل قائًال". لم نكن نملك المجموعة الواسعة من فیلرز الوجھ التي نملكھا الیوم
ھذه التقنیة ھي بمتناول الجمیع نظرًا لكلفتھا المعقولة؛ لكّن النتائج لم تكن یومًا "

یلرز الخاّص بالوجھ والموافق علیھ من قبل إدارة متوّقعة كما ھي الیوم مع الف
 )١ (."األغذیة والعقاقیر

وبالرغم من السلبیات السابقة الذكر فإن إیجابیات الدھون الذاتیة تفوقھا بكثیر، فھي 
  )٢(. طریقة حیویة آمنة بدرجة كبیرة ووسیلة فعالة، وتزداد شعبیتھا یومًا بعد یوم

 :كیفیة إجراء عملیة حقن الدھون 
قبل إجراء الجراحة البد من إجراء الفحوصات المعملیة واألشعة الالزمة للتأكد 
من خلو المریض من األمراض المزمنة، كالسكري، أمراض ضغط الدم والقلب، 

 .واضطرابات التخثر
بعد التأكد من سالمة المریض واستعداده بدنًیا ونفسًیا إلجراء الجراحة، یتم 

قن محلول ملحي ُمذّوب بھ بنج موضعي في المناطق إجراء عملیة حقن الدھون بح
قد یتطلب المریض الحقن ببنج كلي في حال كانت “التي سیتم سحب الدھون منھا، 

 ”.كمیة الدھون المطلوب سحبھا كبیرة
یتم بعد ذلك حقن المناطق التي سیتم سحب الدھون منھا بھرمون األدرینالین 

 .لمنع النزف بعد الجراحة
ن یتم تصفیتھا باستخدام أدوات طبیة ُمعّقمة، ثم إعادة حقنھا بعد سحب الدھو

في مناطق الوجھ المطلوب ملئھا، أو إعادة الشباب والحیویة إلیھا خالل ساعة 
 .ونصف كحد أقصى قد تزید قلیًلا حسب كمیة الدھون المسحوبة والمحقونة

الت��ورم،  أی��ام لتقلی��ل ٧بع��د انتھ��اء الجراح��ة ی��تم عم��ل كم��ادات م��ن ال��ثلج لم��دة   
یعقبھا كمادات دافئة، وفي الغالب لن یعاني المریض م�ن ُم�ضاعفات أكث�ر م�ن بع�ض           

  اآلالم الُمحتملة التي یمكن التغلب علیھا بالمسكنات، مع بعض التورم والخدر 
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   )١(.والتلون باللون األزرق في جلد الوجھ یختفي خالل عشرة أیام كحد أقصى
  :استخدامات حقن الدھون

  :العالج إلزالة التجاعید ونفخ مناطق الجسم التالیةیستخدم ھذا 
 الوجھ الذي یعاني من تناقص في كمیة الدھون بسبب التقدم في العمر، فقدان -

  .الوزن وغیرھا من األسباب
  .الیـــدان النحیــفتان، ســواء لــدى الــرجـــال أو النســاء - 
ر واألرداف للحصول على األرداف؛ حیث تتم إعادة تشكیل منطقة أسفل الظھ - 

  .شكل أكثر حجمًا
 الصدر للنساء الالتي یردن زیادة وتجمیل شكل صدرھن مع تقلیل كمیة -

  .الدھون في مناطق أخرى بالجسم
 مناطق الجسد األخرى التي تعاني من نقص في الدھون بسبب ضمور في -

  .نسیج العضالت، نقصان الوزن بشكل كبیر، أو أي سبب آخر

شحــ هـ لم لـ ھم األشخاص الذین  :لعـملـيــة حـقــ 

یمتلكون كثافة في الدھون في مناطق معّینة من الجسم، بینما یعانون من فقر في 
الدھون في مناطق أخرى یرغبون في تكبیرھا، لذلك فال یمكن إجراء نقل الدھـــون 

  .ولةالذاتیة لألشخاص الذین ال یمتلكون دھونًا تمثل مصدرًا للدھون المنق
وقبل إجراء أي عملیة تجمیلیة نقوم بإجراء تحالیل شاملة للتأكد من سالمة 

  .المریض حتى تكون العملیة آمنة
تم عملیة حقن الدھون من خالل أخــذ كمــیة من الدھــون من جســم المــریض      

ب ســـواًء من منطقة البطن أو األرداف، ثم یتم تكریره وحقنھ في المنطقة المرغـــو
فیــھا كمنطقة الخدود، والخطوط الموجودة من األنف حــول محیـط الفــم أو 

  .الشــفاه
  :نوع التخدیر الذي یستخدم في ھذه العملیة

إن ھذه العملیة تعتبر سھلة، وتتم تحت تخدیر موضعي، وھي تستغرق عادة 
  .من ساعة إلى ساعة ونصف
  :مضاعفات ھذه العملیة

 ُتذكر باستثناء احتمال احمرار وأورام تختفي مع في الواقع لیست ھناك خطورة
 إن األورام الموجودة تختفي تدریجیًا من أسبوع إلى عشرة .مرور الوقت تدریجیًا

  .أیام وبذلك یمكن معاودة العمل من األسبوع األول بعد العملیة
  :مدة بقاء تدوم نتیجة ھذه العملیة

تبقى لسنوات طویلة، ولكن مع باتباع التقنیة الحدیثة فإن عملیة حقن الدھون 
  .مرور العمر یخسر الجسم الدھون الموجودة

وفي بعض الحــاالت بحســب حاجة جســم اإلنســان المتصـاصھ الدھون، 
  )٢ ( . فھناك احتمال أن یحتاج الجسم إلى جلسات أخرى في المستقبل

                                                           

)١                                          (https://www.karimsabrycenter.com  
أخصائي في الجراحة  سومر عطاف. حقـن الدھون استخداماتھ ومضاعفاتھ، مقال ل د) ٢(
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  : حقن البالزما-ثانیا
، وھي تقنیة عالجیة )١(م االنسانوالبالزما ھي الخالیا الجذعیة الموجودة في د 

غیر جراحیة، ویتم من خاللھا الحقن باستخدام عینات الدم التي تسحب من الشخص 
نفسھ، ووضعھا في جھاز یفصل مكونات الدم للحصول على البالزما، ثم یتم حقنھ 

ھذه التقنیة مستوحاة من التسعینات؛ حیث كانت تستخدم لإلصابات . بھا مرة أخرى
.  فقد كانت تساعد على التئام الجروح واألربطة عند اإلصابات الریاضیةالریاضیة،

  . تتمیز ھذه الطریقة بقدرتھا على تحفیز الكوالجین في الجسم
من البروتینات األساسیة مثل الفیبرینوجین والجلوبیولین  البالزما خلیط

، باإلضافة من تكوین البالزما% ٩٢واأللبومین، باإلضافة إلى الماء الذي یمثل نحو 
إلى بعض األیونات غیر عضویة، مثل الكلور والبوتاسیوم والماغنسیوم والفوسفات، 

  )٢ (وبعض األحماض األمینیة كما تحتوي على الجلوكوز والدھون

من المعرف أن الدم یتكون من كرات دم حمراء، وكرات دم بیضاء، وصفائح 
، والبالزما ھي سائل أبیض دمویة، وباإلضافة إلى كل ذلك ھناك ما یسمى البالزما

یتكون سائل البالزما من . یمیل للصفرة، وھو ما یعطي سیولة للدم ویسھل حركتھ
الماء، والبروتینات، وأیونات غیر عضویة، ومواد عضویة، وغازات مذابة، وتعتبر 
وظیفة البالزما األساسیة في الجسم ھي نقل الغذاء للخالیا، كما أنھا تقوم بنقل 

 . األیضنواتج عملیة
وقد تم استخدام البالزما في السابق في العدید من المجاالت الطبیة في حاالت 
عالج العظام والقلب، ولم یتم استخدامھا في مجال الطب التجمیلي إال منذ حوالي 

  )٣ (.ثالثین عاما
  :فوائد حقن البالزما واستخداماتھا

 الدم الطبیعي غیر تتمیز البالزما التي تمت معالجتھا باحتوائھا على أضعاف
المعالج من الصفائح الدمویة، مما یرفع من قدرتھا على شفاء األنسجة، وإصالح 
الخالیا التالفة، وتحفیز الكوالجین في الجسم، مما یزید من قدرتھا على الشفاء 
الطبیعي، وتجدید البشرة وجعلھا أكثر نضارة وإشراًقا، وعند حقنھا في فروة الرأس 

ویة في فروة الرأس، وتزید من قدرة البصیالت على إنتاج المزید تعزز الدورة الدم
  .من الشعر

تستخدم حقن البالزما للتخلص من الكثیر من مشكالت البشرة والشعر وعالج 
  :اإلصابات، ومنھا

 تجدید خالیا البشرة.  

                                                                                                                                                     

  :، جریدة الشبیبة االلكترونیة٢٠١٧ أكتوبر، ٧ السبت،   ٠٥:٥٢التجمیلیة
 https://www.shabiba.com/article/ 

  :حقن البالزما) ١(
https://alhawabeauty.com/beautify-skin/platelet-rich-plasma/ 

 :فوائد وأضرار حقن البالزما للشعر) ٢(
 https://weziwezi.com/  

  :   حقن البالزما) ٣(
    https://tajmeeli.com 
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 التخلص من الھاالت السوداء.  
 عالج االنتفاخات حول العینین.  
 اإلبر والبالزما یمكن التخلص من مشكلة عند الجمع بین تقنیة الوخز ب

  .المسامات الواسعة
 عالج آثار حب الشباب والتخلص من الندبات.  
 عالج التجاعید.  
 تحسین مظھر عالمات التمدد.  
 التخلص من الخطوط الدقیقة حول العینین والفم.  
 عالج األضرار الناتجة عن التعرض المفرط ألشعة الشمس.  
 بابیةتجعل البشرة أكثر نضارة وش.  

مام لبال ألخ لحق  ئ  لف  :  

 تكثیف الشعر.  
 عالج مشكالت األوتار المزمنة.  
 تخفیف آالم الركبة.  
 شفاء التمزقات الناتجة عن العملیات الجراحیة.  
 عالج إصابات األوتار.  
  ،عالج التجاعید في الكثیر من مناطق الجسم، ومنھا الیدین وتحت العینین

  .والرقبة
 دھون للتخلص من الترھالت الزائدةیستخدم شفط ال.  

مام لبال   : ممي حق 

 ال یوجد ألم أثناء اإلجراء سوى بعض األلم الطفیف.  
 قلة فترة التعافي. 
  تستخلص من جسم المریض نفسھ مما یجعل اآلثار الجانبیة أقل، وعدم

 .وجود تفاعالت تحسسیة
 ١(. تستمر البشرة في التحسن مع مرور الوقت( 

  :ن البالزماأضرار حق
ضرًرا جاًدا وخطیًرا حتى اآلن، وإنما  حقن البالزما للوجھ لم یثبت استخدام

حقن البالزما لھا آثاٍر طفیفة ومحتملة، تختفي سریًعا مع بعض االحتیاطات الھامة، 
ال تؤثر على البشرة  البالزما للوجھ فأثناء الخضوع للحقن ولكي تصل ألفضل فوائد

  .م الكریمات والمقشرات وغیرھابعوامل خارجیة كاستخدا

                                                           

  :ًقا وإشراًقا وفترة تعافي صحیةنصائح بعد حقن البالزما للحصول على بشرة أكثر بری) ١(
https://www.lightclinic.net/   

  :حقن البالزما
https://www.altibbi.com/   
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یجب فحص دم المریض نفسھ قبل حقنھ بالبالزما للتأكد من خلوه من األمراض 
والفیروسات؛ ألن وجودھا فیھ قد تسبب لھ المرض والعدوى، وبدًلا من عالج بشرة 

  . الوجھ سیزیدھا الحقن سوًءا، وتظھر فیھا مشكلٌة جدیدة
ورم، أو احمرار بسیط في الجلد مكان حقن اآلثار األخرى بسیطٌة جًدا كحدوث ت

واحد من  البالزما ویختفي وحده بعد عدة أیام وبالراحة، كما أن البطء في ظھور
العیوب التي تضایق مستخدمیھا، فال تظھر النتائج إال بعد عدة أسابیع أو شھر من 

  .عملیة حقن البالزما
 :وحقنھا البالزما تحضیر كیفیة

 المریض، ونقوم بإضافة مادة مانعة للتجلط، ثم بعدھا نقوم بسحب عینة من دم
توضع في أنابیب خاصة، وتدخل في جھاز الطرد المركزي، والذي تعمل آلیتھ على 
فصل مكونات الدم عن بعضھا، وبشكٍل أكثر تحدیًدا تفصل خالیا الدم الحمراء 

ة بكل والبیضاء في سائٍل أحمر لزج القوام كثیف عن البالزما الشفافة السائل
مكوناتھا، حیث إن بالزما الدم تحتوي على نسبة جیدة من الخالیا الجذعیة، ثم یتم 
مزح البالزما المفصولة مع مادة الكالسیوم لتحولھا من حالة الثبات إلى الحالة 
النشطة، أي تصبح محفزة للنمو، مما یجعلھا تعید النضارة والحیویة للبشرة وتوقف 

  )١ (..نموتساقط الشعر وتحفزه على ال

یتم حقن المزیج المألف من الكالسیوم والبالزما في المناطق المراد معالجتھا 
بواسطة حقن صغیرة، وذلك بعد الخضوع للتخدیر الموضعي في مكان الحقن، فھي 
ال تسبب األلم إال عند وخز الحقنة في الجلد، ویمكن إجراء حقن البالزما في عیادة 

  .تاج إلى فترة نقاھة بعدھاالطبیب على شكل جلسات، وال تح
عند حقن البالزما للوجھ یفضل القیام بثالث جلسات على األقل، بحیث تكون 
الفترة بین الجلسة واألخرى شھر تقریبًا، كما ینصح بعدھا بإجراء جلسة حقن 
البالزما مرة كل سنة للحفاظ على النتائج، أما في حال حقن البالزما للشعر یحتاج 

سات بفاصل أسبوعین بین الجلسة واألخرى، كما یمكن للطبیب  جل٦-٤المریض من 
تحدید عدد الجلسات الالزمة لحالة المریض، سواء كانت عدد الجلسات بالزیادة أو 

  .النقصان
وتبدء نتائج حقن البالزما بالظھور بعد الجلسة الثانیة في أغلب األحیان، 

 )٢ (.بشرة، وحجم المشكلةویعتمد ذلك على طبیعة الجسم في االستجابة، وطبیعة ال

ماالستع لبال   : قبل جلسا 

  :یعطي الطبیب عدة تعلیمات قبل اإلجراء، وتشمل
 تجنب التعرض المباشر ألشعة الشمس.  
  االمتناع عن تناول األدویة المخففة للدم منًعا لمخاطر النزیف، وتشمل

  .الفیتامینات واألسبرینات والمكمالت العشبیة

                                                           

  https://www.changemeclinic.net/hqn-alblazma:       حقن البالزما) ١(
  :حقن البالزما) ٢(

 https://alhawabeauty.com/beautify-skin/platelet-rich-plasma/ 
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 خین قبل وبعد اإلجراء؛ ألنھ یضعف الشفاء؛ لما لھ من آثار االمتناع عن التد
  .سلبیة على تدفق الدم، ووصولھ إلى األنسجة والجلد

  شرب الكثیر من الماء في الفترة السابقة لإلجراء حتى یتم سحب الدم
  .بسھولة
 تجنب التعرض ألشعة صبغ وتسمیر الجسم قبل اإلجراء على األقل بأسبوع.  
 للمنزلترتیب رحلة العودة .  
  تطھیر الوجھ وتنظیفھ قبل الجلسات، وعدم وضع أیة مستحضرات تجمیل

  .على الوجھ
 یجب إخبار الطبیب عن أیة تغیرات في األدویة قبل الجلسات.  
  یجب تجنب أیة إجراءات أخرى مثل الفیلر أو البوتوكس أو التقشیر وإزالة

  . أیام قبل الجلسة٧الشعر باللیزر لمدة 
 س من الوجھإزالة واقي الشم. 
  أیام٧تجنب المضادات الحیویة الموضعیة قبل اإلجراء على األقل لمدة . 

  :نصائح بعد حقن البالزما
  :یقدم الطبیب عدة نصائح بعد حقن البالزما، وتشمل ما یلي

  بعد االنتھاء من جلسات البالزما من الطبیعي أن یوجد بعض االحمرار
 یجب اتباعھ من نصائح بعد حقن البالزما وعالمات التھیج، وفي ھذه الفترة أھم ما

  .ھو عدم تطبیق الكثیر من المنتجات على البشرة، وتركھا تشفى بشكل طبیعي
 یجب االكتفاء بتنظیف وترطیب البشرة لمرتین فقط خالل الیوم.  
  یمكن تغطیة االحمرار باستخدام مستحضرات التجمیل الخفیفة؛ لتخفیف

  .مظھر االحمرار
 منتجات لسرعة التعافي یجب االلتزام بھا أیًضاقد یوصي الطبیب ب.  
 یمكن العودة إلى المدرسة أو العمل في الیوم التالي عند الرغبة.  
 تجنب المنتجات الكحولیة ومنتجات التقشیر خالل فترة التعافي.  
  تجنب التعرض ألشعة الشمس الضارة، وخاصة األشعة فوق البنفسجیة

ساًء؛ حتى ال تضعف أشعة الشمس من  م٤ صباًحا، إلى ١١خاصة من الساعة 
  .الشفاء، وتؤدي إلى تصبغ الجلد أو تندبھ

  تجنب األنشطة ذات المجھود البدني العالي، أو التمرینات الریاضیة القاسیة؛
حتى ال یزید نشاط الدورة الدمویة في الجسم، ویزید خطر النزیف، أو تھیج البشرة، 

  .وارتفاع حرارة الجسم ما یضعف النتائج
 جنب التمرینات الریاضیة، مثل اللعب والتنس، وتمرینات القوة؛ ألن التعرق ت

قد یتسبب في التھیج اإلضافي، وقد یزید النشاط الزائد من مخاطر التورم، والكدمات 
  . ساعة على األقل بعد العالج٧٢على األقل لمدة 

 ٢ لزیادة فعالیة النتائج یجب الخضوع لجلسات المتابعة، وعادة ما تصل من 
  . جلسات حسب الحاجة٦إلى 

  ٣٠وضع كریم واقي من الشمس واسع المجال مع عامل حمایة ال یقل عن 
SPF.  
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  ال یكتفى فقط بعدم التعرض المباشر ألشعة الشمس المباشرة، بل یجب
  .االبتعاد عن أي ضوء للشمس

  ،یمكن ارتداء النظارات الشمسیة، والقبعات عریضة وواسعة الحواف
  .ن بھا ظل واالحتماء بھا من الشمسوالبحث عن أماك

  تطھیر البشرة باستخدام كریم أو جل كما یصف الطبیب؛ لتجنب تلوث الجلد
في مواضع الحقن، أو انتقال العدوى، ومن المحتمل أن تؤدي المواد المطھرة لبعض 

  .التھیج فقط بشكل مؤقت
 تجنب خدش الوجھ أو حكھ، أو تجفیفھ بمنشفة خشنة بقوة.  
 ات األلم في حالة الشعور باأللمتناول مسكن.  
 تناول مضادات حیویة لتجنب انتقال العدوى كإجراء وقائي.  
  یجب االتصال بالطبیب في حالة ظھور إحدى عالمات العدوى من نزیف

  )١ (.مفرط، أو تورم، أو عالمات أخرى للعدوى

  : حقن الكوالجین-ثالثا
تشیر  gen صمغ وأي  Kolla : ، من االغریقیةcollagen) (الكوالجین 

الرئیسي في األنسجة الضامة  البروتین وھو. منتج أو مكّون: إلى معنى
، ویشكل نسبة كبیرة واألنسجة والعظام والغضاریف واألربطة والجلد ضالتالع في

 وبعض األحیاء األخرى الثدییات من مجمل البروتینات في% ٢٥تصل إلى 
بروتینات الكوالجین لھا تركیب لیفي طویل، ووظیفتھا تختلف عن البروتینات  

تشكل الحزم المتینة لبروتینات الكوالجین مع بعض ما . األخرى واألنزیمات الكرویة
  )٢(."ألیاف الكوالجین" بـیعرف

ھو البروتین األساسي في أجسام الثدییات حیث یمثل نسبة ” الكوالجین“
من إجمالي البروتینات الموجودة في الجسم، وھو % ٣٥إلى % ٢٥تتراوح بین 

بروتین غیر قابل للذوبان في الماء یتواجد في الجسم على أكثر من ھیئة حسب 
أو یتدرج بین االثنین ) في األربطة(أو مرن ) في العظام(درجة التمعدن؛ صلب 

  ) الغضاریف(
ویعتبر الكوالجین المسؤول عن قوة الشد في األوتار واألربطة وعن مرونة 
الجلد، ویوجد أیضًا بشكل أساسي في العظام، الغضاریف، عاج األسنان، األقراص 

  )٣ (.الفقریة، القرنیة، األوعیة الدمویة والجھاز الھضمي
نھ مادة بروتینیة تؤخذ من الجسم وُتحقن في الوجھ لملء التجاعید إ: وقیل ھو

  .)٤(وعالج التشوھات

                                                           

  :نصائح بعد حقن البالزما للحصول على بشرة أكثر بریًقا وإشراًقا وفترة تعافي صحیة) ١(
https://www.lightclinic.net/   

  :حقن البالزما
https://www.altibbi.com/   

 /https://ar.wikipedia.org/wiki:                           الموسوعة الحرة ویكبیدیا) ٢(
  %/https://tajmeeli.comقال منشور على موقع تجمیل الطبيم: ما ھو الكوالجین) ٣(
 .٣٤٩ص: الجراحة التجمیلیة للفوزان) ٤(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B6%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B8%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85
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في البشرة وتعمل باألساس على الحفاظ على نضارتھا  الكوالجین وتتواجد مادة
وتنتشر ھذه المادة أیضا على مستوى الغضروف واألربطة . وتماسكھا ولیونتھا

لتقدم في السن، یأخذ مخزون الجسم من ومع ا. واألوتار التي تربط بین العضالت
وبتناقص . في التناقص تدریجیا تماما كما تنقص لیونة الجلد ومرونتھ الكوالجین

 .التجاعید ھذه المادة، تعرف البشرة انكماشا وكسورا جلدیا یؤدي إلى تكون
التي تأخذ في الظھور في مناطق مختلفة، یتم اللجوء إلى  التجاعید إذن، لمواجھة

. لتعویض الكمیة األصلیة التي اختفت الكوالجین ذه المناطق موضعیا بمادةحقن ھ
التجاعید السطحیة، والصغیرة وكذلك  ویتم اللجوء إلى ھذا النوع من العالج إلخفاء

  .)١ (.الندوب الخفیفة
ومادة الكوالجین ھي عبارة عن بروتین كبیر الحجم لھ تركیب كیمیائي معین، 

م، ١٩٧٧ول مرة إلزالة التجاعید الصغیرة في الوجھ عام استخدم في ھیئة الحقن أل
م استطاعت الشركات المتخصصة في إنتاج أول كوالجین بقري ١٩٨١وفي عام 

، وفي )١زایدیرم(مستخلص من البقر النقي قابل للحقن في اإلنسان وسمي ب 
السنوات التي تلت ذلك تم إنتاج أنواع أخرى تعطي أثرًا لفترة أطول وسمیت 

 )٢ (.) وزایبالست٢یدیرمزا(
م، ٢٠٠٣لكن، ومنذ سنة . یستخلص من جلد األبقار لسنوات عدیدة الكوالجین وكان

البشري، كما  الكوالجین تم استبدالھ بمادة مثیلة، لھا خصائص شبیھة بخصائص
وتوجد ھذه المادة على أنواع مختلفة تختلف من حیث . أنھا طبیعیة وقابلة للتحلل

  )٣ (.وكلما كانت ھذ المادة متشعبة أكثر، كلما طال أمد تأثیرھا. التركیز والتشعب
 :أنواع حقن الكوالجین 

للكوالجین أنواع عدیدة تختلف باختالف المصدر، وھناك مصدران رئیسیان 
  . للكوالجین الطبیعي

ھو نوع مستخلص من : ھو النوع المستخلص من األبقار، والثاني: األول
أوتولوجین، ایزوالجین، :  إلى ثالثة أنواع ھياإلنسان، والذي ینقسم بدوره

 .والدیرمالوجین
ویتم استخالصھ من جلد األبقار، ثم تتم علیھ عملیات   :الكوالجین البقري

  . تعقیم وتنقیة لیصل للصورة المستخدمة للحقن
الكوالجین البقري ھو األكثر استخداما في حقن الوجھ؛ نظرا لقلة تكالیفھ، ولكن 

  .یصلح للذین یعانون من حساسیة من المنتجات الحیوانیةیعیبھ أنھ ال 
 : وأنواع الكوالجین المستخلص من اإلنسان كالتالي

                                                           

  :حقن من الكوالجین لمواجھة التجاعید و القضاء علیھا نھائیا، مقال منشور على موقع) ١(
 http://hayatouki.com/plastic-s 

، مقال منشور :لبنى بولحبال: أحالم محققة بأضرار مؤجلة، تحقیق" الحقن التجمیلیة) ٢(
 - /http://www.alkhaleej.aeعلى

 :حقن من الكوالجین لمواجھة التجاعید و القضاء علیھا نھائیا، مقال منشور على موقع) ٣(
http://hayatouki.com/plastic-s 
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وھو نوع یتم استخراجھ من جلد المریض نفسھ؛ حیث یتم  : أوتولوجین-١
أخذ عینة من جلد المریض ومعالجتھا بطرق طبیة معینة؛ لیتم استخالص الكوالجین 

 أخرى في المنطقة المراد تكبیرھا، ویستخدم ھذا النوع منھا ثم إعادة حقنھ مرة
 .تحدیدا في نفخ الشفاه

ویتم استخراجھ من خلف أذن المریض، ثم یتم حقنھ باألماكن  : ایزوالجین-٢
المراد معالجتھا، ویتمیز عن األوتولوجین في أنھ ال یحتاج ألخذ جزء من جلد 

 .المریض، ولكنھ یعتبر أكثر تكلفة
ویتم استخالصھ من اإلنسان أیضا ولكن لیس من المریض : جین الدیرمالو-٣

نفسھ، حیث یتم استخراجھ من متبرعین أو أشخاص حدیثي الوفاه، وبعد إجراء 
 .المعالجة الطبیة والتعقیم یتم حقن المریض بھ مثل األنواع السابقة

 تتمیز كل أنواع الكوالجین المستخلصة من اإلنسان بأن نتائجھا تدوم أكثر من
تلك المستخرجة من األبقار، كما أنھا ال تحتاج إلجراء اختبارات الحساسیة قبل بدء 

  .)١(العالج بھا، ویعیبھا ارتفاع تكالیفھا مقارنة بالكوالجین البقري
  :ممیزات حقن الكوالجین

 طریقة تقلیدیة في أن ھذه التقنیة المستخدمة في عملیة تجدید الخالیا لیست
ملء الفراغات في الوجھ كالفیلرز أو إرخاء العضالت تحت الجلد كالبوتكس في 
عالج التجاعید، بل ھي عملیة إعادة تجدید الخالیا وما تنتجھ من عناصر حیویة 
ضروریة لحیویة الجلد مثل الكوالجین، وھو البروتین الذي یشكل معظم الطبقة 

روتین یعطي حیویة وشباب للبشرة، كما یساھم الكوالجین الثانیة من الجلد، وھذا الب
  .)٢ (.في تماسك الجلد وقوتھ

تبدو البشرة كبشرة األطفال ناعمة، :  المحافظة على مرونة البشرة-١
ومشرقة، ورطبة، وشابًة، وُمفعمة بالحیویة والنضارة، وعندما تقل نسبة الكوالجین 

تبدأ عالمات التقدم في السن بالظھور في الجسم یخسر الوجھ أو البشرة مرونتھ، و
  .شیئًا فشیئًا

یمكن مالحظة عالمات التقدم في السن بسھولة عند :  ملء خطوط التجاعید-٢ 
تبسم الشخص، أو من خالل تعابیر وجھھ؛ كاالنفعال، والغضب، والتعجب، أما عن 

ھا، دور الكوالجین بھذا الخصوص فھو یمأل خطوط أو مكان التجاعید، ویمنع ظھور
وتلجأ بعض النساء إلى استخدام تقنیة حقن وجوھھن بالكوالجین لتقلیل ُفرص 

   .ظھور التجاعید، ومحاربتھا قدر اإلمكان

                                                           

،  https://tajmeeli.com: یراجع موقع) ١(
https://www.thaqafnafsak.com 

محمد .  قفزة ھائلة في مجال التجمیل وعالج مشكالت البشرة، د» PRP«تقنیة . یراجع) ٢(
  الجریدة : موقع  ورئیس قسم األمراض الجلدیةاستشاري: فتحي

https://www.aljarida.com/ext/articles/print/١٤٦٢٣٠٩٧٦٩١٨١٠٧١٥٠٠ 
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كآثار الجروح والُندب الناتجة عن البثور وحّب :  القضاء على آثار الجروح-٣
، الشباب، واإلصابة بجروح الوجھ نتیجة حادٍث عرضّي، كما یزیل الكوالجین آثارھا

  .)١(وُیجدد البشرة، وُیرمم مواضع الجروح
  :مساوئ الكوالجین
ن عامًا تقریبًا، مما یعني أنھا قبل عشری كوالجین البشرة بدأ استخدام حقن

واحدة من التقنیات الحدیثة المستخدمة في إجراء عملیات التجمیل، وقد حقق 
الكوالجین شھرة واسعة وتزایدت معدالت اإلقبال علیھا؛ نظرًا لما توفره من 
ممیزات، في مقدمتھا ما أثبتتھ من فعالیة في استعادة مظھر الشباب والقضاء على 

ار الشیخوخة، وتعدد االستخدامات؛ نظرًا إلمكانیة استخدام حقن التجاعید وآث
الكوالجین في مناطق مختلفة من الجسم، ھذا باإلضافة إلى ما تحققھ من نتائج 

 .سریعة دون الحاجة إلى المرور بمرحلة النقاھة
تشتھر حقن الكوالجین بكونھا البدیل اآلمن لمجموعة إجراءات التجمیل 

 شد الوجھ وما یماثلھا، لكن ھذا ال یعني أنھا آمنة بنسبة الجراحیة مثل عملیة
 .فھي في النھایة إجراء طبي شبھ جراحي لھ بالضرورة آثار جانبیة محتملة% ١٠٠

التي ُقسِمت إلى نوعین  أضرار الكوالجین للبشرة رصدت الدراسات مجموعة
  :حسب درجة الخطورة، وھي كاآلتي

 :اآلثار الجانبیة للكوالجین 
األقل خطورة في مجموعة من اآلثار الجانبیة  أضرار الكوالجین للبشرة تمثل

التي تصیب النسبة الغالبة من الحاالت الخاضعة لعملیات الحقن، لكن معظم تلك 
اآلثار السلبیة تكون منخفضة الشدة وتزول بصورة نھائیة خالل بضعة أیام من 

 :إجراء العملیة، ومنھا
 .احمرار سطح الجلد .١
 .مات الداكنةظھور الكد .٢
 .تورم المناطق التي تم حقنھا .٣
الشعور بوخز مؤلم في منطقة الحقن یمكن التغلب علیھ بتلقي بعض  .٤

 .المسكنات
 :مخاطر حقن كوالجین البشرة

تعتبر العملیة الجراحیة اآلمنة تمامًا ضربًا من ضروب المستحیل؛ حیث إن أي 
لمضاعفات والمخاطر إجراء جراحي مھما كان بسیطًا البد أن تكون لھ بعض ا

وفقًا لمدى احتمالیة ) آمنة أو غیر آمنة(محتملة الحدوث، بینما یتم تصنیف العملیات 
 .تعرض المرضى لتلك المضاعفات

تأتي عملیة حقن الكوالجین ضمن تصنیف العملیات اآلمنة، أي أن احتماالت 
ھا في التعرض إلى مضاعفاتھا منخفضة بنسبة كبیرة، لكن رغم ذلك البد من وضع

  . الحسبان قبل اتخاذ القرار
 :التي حددھا األطباء ما یلي أضرار الكوالجین ومن أخطر

                                                           

  : فوائد الكوالجین، منشور على) ١(
 https://mawdoo٣.com/%D٨٥٪٩٪D٨٪A٧_%D٨١٪٩ 

http://tajmeeli.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D8%A9%D8%9F/
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 .كُتل الكوالجین في منطقة دون األخرى، مما یتسبب في تشوه الوجھ .١

وقوع اإلصابة بالحساسیة نتیجة عدم تقبل جسم المریض المادة المستخدمة  .٢
   .في الحقن
 .حقنھانمو الُخراج في المنطقة التي تم  .٣
 .حدوث نزیف تحت الجلد بالمنطقة التي تعرضت للحقن .٤
 .انتقال العدوى أثناء الجراحة .٥
حقن  یعد عمى البصر أحد المضاعفات المحتملة وتقع اإلصابة في حالة .٦

   )١ (.بشكل خاطئ الكوالجین تحت العین
 :خطوات حقن الكوالجین

فحقن الكوالجین إجراء بسیط، والتجھیز للعملیة یعني : التجھیز للعملیة .١
 .تبدیل المالبس وارتداء مالبس العیادة أو المستشفى والتعقیم

 إلى تخدیر في أغلب األحیان، ولكن یمكن ال یحتاج الكوالجین :التخدیر .٢
الطلب من الطبیب الخاص استخدام بعض الكریم المخدر أو بعض المھدئ قبل 

 .الشروع في الحقن
وھي العملیة نفسھا، وال تستغرق وقتا طویال، ویتم استخدام محاقن  : الحقن .٣

 .خاصة بالكوالجین، وتناسب المنطقة التي سوف تقومین بحقنھا
عد إجراء الحقن سوف یكون ھناك حاجة للراحة نصف ساعة أو  ب :الراحة .٤

أكثر، ولكن ال حاجة للمبیت بالعیادة أو المستشفى، حیث یمكن العودة إلى المنزل في 
 .نفس الیوم مع تحدید موعد للمتابعة خالل أسبوع

 تظھر نتائج الكوالجین بعد بضعة أیام من الحقن، ربما قد یالحظ  :النتائج .٥
ر أو تشعرین ببعض األلم، ولكن ال داعي للقلق، فتلك من األعراض بعض االحمرا

انبیة للحقن، وھي غیر مقلقة إال إذا لوحظ وجود تورم ال یزول بالكمادات الباردة الج
أو باستخدام المراھم التي وصفھا لك الطبیب الستخدامھا بعد الحقن، وفي تلك 

 .الحالة یجب مراجعة الطبیب فورا
یاة الطبیعیة بعد یومین تماما من الحقن مع مراعاة تجنب یمكن ممارسة الح .٦

، كما - إذا كان الحقن بالوجھ–التعرض المباشر للشمس أو وضع مساحیق التجمیل 
ینبغي االبتعاد عن التدخین فترة ال تقل عن أسبوعین بعد الحقن حتى یتم امتصاص 

   )٢ (.الجلد للكوالجین بصورة طبیعیة
 : الجسممواضع حقن الكوالجین في

یعتبر حقن الشفایف بالكوالجین ھو األكثر شیوعا في استخدامات الكوالجین، 
كما یستخدم أیضا لحقن كل أجزاء الوجھ مثل الخدود وحول العین والجبھة وغیرھا، 
ولكن ذلك ال ینفي أنھ یستخدم أیضا لبعض أجزاء الجسم األخرى كالبطن، إلزالة آثار 

 .أیضا یستخدم أحیانا لتكبیر المؤخرة والصدرالسیلولیت والخطوط البیضاء، و
  

                                                           

 https://tajmeeli.com:                 أضرار الكوالجین)١(
 https://tajmeeli.com:                 أضرار الكوالجین)٢(

http://tajmeeli.com/%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86/
http://tajmeeli.com/%D8%AD%D9%82%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86/
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 :المرشحین لحقن الكوالجین
ال یوجد عمر یحدد حقن كوالجین للبشرة، فیمكن إجراء الحقن لمن ھم دون 
العشرین، ولكن ال یجب إجراؤه لألطفال، وغالبا ما یتم إجراء حقن كوالجین للبشرة 

جاعید والخطوط المزعجة بالظھور لمن تخطوا الثالثین من العمر وقد بدأت آثار الت
 .على الوجھ أو أي من مناطق الجسم األخرى

یحدد الطبیب إذا كان اإلجراء مناسبا لك أم ال عن طریق طلب بعض التحالیل الخاصة 
بالحساسیة وبعض الفحوصات الطبیة البسیطة التي تؤكد أنك بخیر، ویمتنع مرضى 

 . یقرر الطبیب إمكانیة الحقن لھمالسكر والضغط والقلب عن ھذا اإلجراء ما لم
وال یقتصر حقن الكوالجین على النساء فقط، بل أیضا یمكن استخدامھ للرجال، 

  .وإن كان أكثر المقبلین على ھذا اإلجراء من النساء
فیمكن أن تجري ھذه العملیة للرجل أو للمرأة أو الشاب أو الشابة، فال تقتصر 

  )١(. علي جنس أو مرحلھ عمریھ معینة
  

  :مدة بقاء حقن الكوالجین
البقري في مجال جراحات  الكوالجین م، ظھر استخدام حقن١٩٨٠في عام 

خرى، ولكن ھذا التجمیل، وتم اعتباره عالي الجودة مقارنة بمواد الحقن األ
  .الكوالجین ال یدوم طویال

تتطلب حقن الكوالجین تحلیال مسبق للحساسیة، وال بد من متابعتھا ألربعة 
وقد تستمر نتائج حقن . أسابیع متتالیة، وذلك ألن المواد مستخرجة من خالیا بقریة

 الجسم الكوالجین من أربعة أسابیع إلى ثالثة أشھر، ثم تتالشى تدریجیًا بسبب قابلیة
 .المتصاصھا

أما الدیرمالوجین فیؤخذ من األنسجة الجلدیة للشخص نفسھ، عن طریق عملیات 
مخبریة دقیقة، ویوضع في تركیز عال من الكوالجین لیتم حقنھا بعد ذلك، وقد 

 أشھر، وقد ٦ - ٣أثبتت الدراسات أنھا تستمر لمدة أطول من الكوالجین نحو 
 )٢ (. شھر١٢تطول إلى 
  :ن الدیرماالیف حق-رابعا

ُتْحقن في بحیث إن الدیرماالیف دواء یحتوي مادٍة ُتسمى أسید الھیالورونیك 
   )٣(.مناطق التجاعید أو الجروح العمیقة ونحوھا لغرض التجمیل

                                                           

  :مصادر وفوائد الكوالجین لبشرة نضرة) ١(
https://www.drzadvisor.com 

» حقن التعبئة:   ویراجع، /https://ar.wikipedia.org/wiki: ویكبیدیا: موسوعة) ٢(
 :نتائجھا ومضاعفاتھا، جریدة الشرق األوسط.. لتجمیل الوجھ

https://archive.aawsat.com/details.asp?section=١٥&article=٧٢
٧٩٩٨ 

  :  موقع: یراجع) ٣(
http://www.docshop.com/education/dermatology/injectables/dermalive

-dermadeep 
http://drnada.com/Herbs/Hyaluronic 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D9%86
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ھو مادة شبیھة  (Hyaluronic Acid) باإلنجلیزیة)وحمض الھیالورونیك
والسائل الزلیلي المحیط بالمفاصل،  الغضروف بالجیلي موجودة بشكل طبیعي في

وفي السائل الزجاجي المائي للعین و لھذا الحمض قدرة على امتصاص  الجلد في
ونة لالنسجة التي یتواجد فیھا و السوائل، لذلك فانھ یساھم في توفیر المرونة واللی

یساھم إعطاء حمض الھیالورونیك من مصدر خارجي، في تحسین حاالت متنوعة، 
والذي یترافق مع التھابات  (Osteoarthritis) فصال عظمي تاكلي :مثل

یتم عالج ھذه الحالة عن . قدان لزوجة ومرونة السائل الزلیليوأوجاع، یتمیز بف
موضعي إلى داخل مفصل الركبة، و یوجد استعمال اخر كذلك، یتم عن  حقن طریق

  ).١. (طریق الحقن، وھو لملء التجاعید في الوجھ
دة في الجسم تنتجھا الخالیا بشكل طبیعي، وتقوم بتوزیعھا فھي مادة موجو

على باقي أنسجة الجسم، فالشخص الطبیعي یمتلك نسبة من حمض الھیالورونیك 
  ).٢( جرام١٥حوالي 

وأصل مادة الدیرماالیف مادة حیوانیة، غیر أن المستخَدم اآلن ھو صناعة ھذه 
  .)٣( على مواد حیوانیةالمادة في المعامل الطبیة، حتى أصبحْت ال تحتوي

فحمض الھیالورونیك ھي المادة التي یتم توزیعھا على نطاق واسع في جمیع 
أنحاء الجسم في الظھاریة، واألنسجة الضامة العصبیة، وھي واحدة من المكونات 
الرئیسیة للمصفوفة خارج الخلیة، وتساھم بشكل كبیر في تجدید الخلیة وانتشارھا، 

 غراما من حمض الھیالورونیك في الجسم، ١٥ یقرب من الشخص العادي لدیھ ما
 الذي یستخدم ثلثھ ویتم استبدالھ یومیا

یدعم حمض الھیالورونیك طبقات الجلد من أسفل أعمدة من ألیاف تتكون في 
معظمھا من الكوالجین، ھذه الشبكة من األلیاف تشكل اإلسفنج الجزیئي المعروف 

یك ھو لزج، والمادة اللزجة تساعد في باسم النسیج الضام، حمض الھیالورون
تشحیم المفاصل والحفاظ على شكلھا، وھو یستخدم عن طریق الحقن ألنھ یحدث 

  )٤(.بشكل طبیعي في الجلد
 األخیرة تطورت أشكال صناعّیة لحامض الھیالورونیك وتم ٣٠وفي السنوات ال

یون وترمیم طّب الع، استخدامھا في عالج اضطرابات في مجاالت علم الّروماتیزم
أما مؤخرًا فقد تم استحداث أشكال صناعّیة لحامض الھیالورونیك  . الجروح

ومن أشھر أنواع جل حامض . مناطق بالوجھ)  نفخ(  لالستعمال في ّزیادة حجم
  )٥ (.ریستیالن وبیرالن، ھیالفورم: الھیالیورونیك المصّنع لھذا الغرض

  :ممیزات حقن الدیرماالیف 

                                                           
 الھیالورونیك_حمض/https://ar.wikipedia.org/wiki:موسوعة ویكبیدیا) ١(
 https://www.dailymedicalinfo.com/view-art : یوم معلومة طبیةكل: یراجع موقع) ٢(
  :قعیراجع مو) ٣(

http://www.docshop.com/education/dermatology/injectables/dermalive
-dermadeep 

  :یراجع موقع ) ٤(
https://www.almrsal.com/post/ 

 http://www.startimes.com:                                         یراجع موقع ) ٥(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B6%D8%B1%D9%88%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%86
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ني تحت علىنها -١ لهيال ئ م ، حم    :نه ف

  . یعزز من مرونة الجلد . یعالج ظھور التجاعید مبكرًا -

  .یزید من نضارة البشرة ونعومتھا -

  .یرطب الجلد -

  . یحافظ على المفاصل، فیحمیك من خشونة المفاصل -

  .الحفاظ على البشرة من الشیخوخة -

  .عمرإصالح الخالیا التالفة واألنسجة التالفة بفعل تقدم ال -

  . الحفاظ على مادة الكوالجین وتعزیزھا في األنسجة الضامة -

الوقایة من الفطریات التي تصیب الجلد، ومن األشعة فوق البنفسجیة من  -
  .الشمس التي تسبب تلف الجلد 

 . یعمل على وقایة البشرة لمنع تلف األنسجة -

یدخل في صناعة مستحضرات التجمیل المرطبة للعین مثل ظالل العیون  -
  . لمرطبا

 . أن ھذا الدواء ال یتفاعل مع األدویة األخرى -
فوائد حمض الھیالورونیك الطبیعي للبشرة؛ قام األطباء بإدخال مواد  ولجمیع

  .حمض الھیالورونیك وحقنھا في الجلد، حتى تعالج التجاعید
لد  أّن ھذه الُحَقن تزید آلّیة نقل األغذیة األساسّیة من تّیار الّدم إلى خالیا الج-٢
  .الحّیة

 أّن ھذه الُحقن تعمل كوسیلة حمایة وتشحیم ضّد أي ضرر میكانیكّي أو -٣
  .كیمیائّي
  . أّن حقنھا سھل وسریع-٤
 أّن إبرة الدیرماالیف رفیعة جدًا، وھذا یعني أنھا تجعل الوخز محتمًال، ولھذا -٥

  .م تمامًافھي وسیلة آمنٌة غیر جراحیة، وقد ُیستخدم المخّدر الموضعي لتغییب األل
 أنھا تعتبر عالجًا یناسب غالبیة الناس، ولذلك فھي ال تحتاج إلى إجراء -٦

  .اختبار حساسیة الجلد قبل العالج
  . أنھا تعتبر البدیل ألولئك الذین یتحسسون من الكوالجین البقري-٧
   أّن مضاعفاِتھا نادرٌة جدًا-٨
ر من أسبوعین إلى  سرعة ظھور نتائجھا المرجوة، حیث تظھر في مدة ُتقدَّ-٩

  ثالثة أشھر
  )١ (. إمكانیة عودة المریض إلى العمل االعتیادي بعد الَحقن وھذا أمر جذاب-١٠

                                                           
  :ویراجع موقع) . ٣٣٩ص (حقن التجمیل حقیقتھا وأحكامھا، حمد قرموش، ) ١(

http://www.dermnet-arabia.net/arabic/index.php?fuseaction  
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  :مساوئ الدیرماالیف
  

 في حالة زیادة الحقن بالدیرماالیف عن القدر المناسب قد یلجأ الطبیب إلى -١
  .)١ (یبة، وھذا ما ال یرغبھ المریضإدخال مواد مذ

 أنھا تتطلب جرعاٍت إضافیة بوجٍھ عام، فقد یتم ذلك مرتین كل سنة تقریبًا، -٢
  وذلك للحفاظ على نتیجة الحقن

 من الممكن بعد الحقن أن یشعر المریض بآالم بسیطة وتورم أو أثر -٣
  .كالكدمات لفترة بسیطة

، مما یجعلھ منتجًا لمواد بصورة أكبر  قد یكون ھناك ردة فعل مبالغة للجسم-٤
  .)٢(% ١من الالزم، مما یسبب تورما أكبر من المعتاد، وھذا یكون بنسبة 

ثاكما ني  لهيال   :منها ، جانبية  الستخ 

  . احمرار الجلد أو المنطقة التي یتم استخدام الھیالورونیك فیھا -

  . كدمات في الجلد وتورم الجلد -

  .الشعور بألم -

  .ھیج الجلد مما یسبب الحكةت -

  .تورم الجلد قد یسبب حمض الھیالورونیك حساسیة الجلد -

  . قد یسبب حب الشباب -

  .الشعور بالغثیان. زغللة العین وازدواج الرؤیة -

 .  آالم في منطقة الظھر رغم عدم الحقن في ھذه المنطقة -

 .الشعور باإلرھاق واإلجھاد رغم عدم بذل مجھود -

 . أمراض الحساسیة -

  )٣(. ت األنسجةمو -
  : مدة بقاء الحقن

یستمر مفعول حقن الھیالورونیك لمدة طویلة عن حقن الكوالجین، فھي تستمر 
 شھور، مما یسبب تدفق الدم إلى الخالیا ویزید من نضارة ٦ شھور إلى ٤من مدة 

  .)٤(  شھر١٢ إلى ٦الوجھ، ویقلل من التجاعید، وحقن التجاعید تكون لمدة من 

                                                           
  : یراجع موقع) ١(

http://antiagingwithsasha.com/fillers/dermalive-treatment.php 
  : یراجع موقع) ٢(
 

http://www.docshop.com/education/dermatology/injectables/dermal
ive-dermadeep ،٣٣٩ص (، حقن التجمیل، حمد قرموش. ( 

 -https://www.dailymedicalinfo.com/view كل یوم معلومة طبیة : یراجع موقع ) ٣(
  /https://www.almrsal.com/postفوائد حمض الھیالورونیك للبشرة               

  كل یوم معلومة طبیة: یراجع موقع) ٤(
: https://www.dailymedicalinfo.com/view-art 
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  :لبوتكس حقن ا-خامسا
حقن البوتوكس ھي األشھر بین مجموعة العقاقیر التي تحتوي تركبیات مختلفة 

، و الذي یسبب شلل مؤقت بعمل ” botulinum toxin “ من سم البوتیولین
  )١(. العضالت، و یعتبر المیكروب المسبب للبوتیولیسم وھو أحد أنواع تسمم الطعام

 السموم التي تفرزھا بكتیریا ُیطلق فالبوتكس ببساطة ما ھو إال نوٍع من أنواع
عندما . ”بوتلینیوم”، وھذا السم نفسھ ُیسمى بـ”كولستریدیام بوتلینیوم“علیھا 

تدخل الجھاز الھضمي لإلنسان، ُتسبب تلك البكتیریا في الطبیعي ما ُیعرف بتسمم 
  .الطعام بأعراضھ المختلفة الشائعة، وسببھا ھو ذلك السم الموجود فیھا

ھو االسم التجاري للمادة المعروفة بـالتوكسین بوتیلینیوم، وھو مادة  فالبوتكس
 المعروفة باسم عصبیة سامة، یتم استخالصھا من نوع من أنواع البكتیریا

(clostridium botulinum)٢( .، وھذه البكتیریا تسبب التسمم الغذائي( 
 أن وظیفة ذلك السم ھي إرخاء العضالت وتعطیل لكن بعد البحث والفحص تبین

وصول النبضات العصبیة بین الجھاز العصبي المركزي وعضالت الجسم المختلفة، 
ومن ھنا خطرت على بال األطباء فكرٌة عظیمة باالستفادة من سٍم ضاٍر كھذا وجعلھ 

  .)٣( المفیدة في الكثیر من المجاالت الطبیة والتجمیلیة حقن البوتكس على ھیئة
قد تكون ھناك بعض الفوائد اإلیجابیة لھذا التأثیر الدرامي الخاص ُبسم 

فألغراض التجمیل مثال، یمكن استخدامھ لتخفیف . البوتیولینیوم على األعصاب
تي تتشكل بین الحاجبین، او على الجبین، وحول خطوط الوجھ والتجاعید، مثل تلك ال

كما أنھ یعطي الجلد مظھر أكثر سالسة من خالل استرخاء العضالت في . العینین
 .المنطقة التي یتم حقنھا

وال تقتصر استخدامات سم البوتیولینیوم على أمور التجمیل فحسب، بل یستخدم      
 منھ لألشخاص الذین یعانون من بحیث ُتوصف جرعة. طبیًا لعالج تشنجات العضالت

تقلص العضالت المؤلمة والدائمة، فتقوم بوقف اإلشارات العصبیة التي تصل إلى 
كما أن سم البوتیولینیوم یستطیع معالجة َحَول . العضالت، مما یؤدي إلى استرخائھا

، من خالل استرخاء العضالت والعمل على تسویة )Strabismus(العینین 
 شھور، یختفي التأثیر وذلك ألن الجسم ٦ذا اإلصالح غیر دائم، فبعد ولكن ھ. العینین

یكون قد استبدل اإلنزیمات التي قام سم البوتیولینیوم بتثبیتھا، ولھذا تكون ھناك 
وقد تم اعتماد سم البوتیولینیوم في السنوات . حاجة لسلسة أخرى من الحقن

واستخدم ). ainesmigr Chronic(األخیرة لعالج الصداع النصفي المزمن 
. أیضا لمعالجة التعرق المفرط، من خالل شل األعصاب التي تحفز الغدد العرقیة

  ).bladder Overactive(ویستخدم سم البوتیولینیوم لعالج فرط نشاط المثانة 

                                                           

  :یراجع موقع) ١(
 https://www.dailymedicalinfo.com/view-article 

  :یراجع، مقال البوتكس) ٢(
https://www.altibbi.com/ 

 https://tajmeeli.com:                                                 یراجع موقع) ٣(

https://www.altibbi.com/%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9/%D9%85%D8%B7%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9
http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/botox/home/ovc-20196291
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الكبیرة، اال أنھ " سم البوتیولینیوم"تجدر اإلشارة إلى أنھ على الرغم من ُسمیة 
یتم استخدامھ في الحقن، ھي كمیات صغیرة جدًا من سم آمن لالستخدام، ألن ما 

كما أن عبوات سم البوتیولینیوم المستخدمة في العیادات . مخفف للغایة
والمستشفیات تكون معبئة بحیث لو تم حقن عبوة كاملة في المریض، فإنھا لن 

كما أن بیع واستخدام ھذه العبوات یخضع لقوانین تنظیمیة . تكون جرعة قاتلة
ألم في الوجھ، صداع، : وتشمل اآلثار الجانیة الستخدام سم البوتیولینیوم. مةصار

  )١(.ضعف العضالت في موقع الحقن، غثیان، احمرار في الجلد، لسع في مكان الحقن
ھو عبارة عن مادة بروتینیھ طبیعیة تستخرج " فالبوتكس بناء على ما سبق 

 Clostridium) -وم كلوستریدیوم بوتیولین-من أحد أنواع البكتریا 
botulinum)   من خالل تحفیزھا بطرق معینة لتنتج مادة البوتكس، والتي ھي 

  )٢( .باألساس السموم الناتجة من ھذه البكتریا
 ١،٦وما زال استخدام البوتكس في ازدیاد مستمر وفي آخر االحصائیات فإن 

  .)٣(. ملیون شخص تم حقنھم بالبوتكس
یة للجراحین التجمیلین أن نسبة حقن البوتكس لدى وقد أفادت الجمعیة األمریك

  )٤(. م٢٠٠٠منذ عام % ٧٥٠السیدات زادت بنسبة 
  :طریقة حقن البوتكس

بما أن عالج البوتكس یعطى فقط عن طریق الحقن، فإن عالج البوتكس یمكن 
 .أن یجرى فقط بواسطة الطبیب، وعملیة الحقن بسیطة وسھلة جدًا

در على المنطقة المراد حقنھا، بعد خمسة عشر یقوم الطبیب بدھن كریم مخ
دقیقة، یتم إزالة الكریم، ثم حقن كمیات صغیرة جدًا من البوتكس فقط للمكان المراد 

 ١٥عالجھ بواسطة إبرة صغیرة؛ حیث تستغرق العملیة برمتھا بضع دقائق أقل من 
 إلى األنشطة لیست ھناك حاجة لفترة تعافي وفورًا بعد العالج یمكن العودة.  .دقیقة

نتیجة البوتكس محدودة لمنطقة الحقن والمادة ال تنتقل إلى أماكن أخرى في . العادیة
  .الجسم

ویتم تحدید عدد الحقن التي یحتاجھا المریض بناء على مالمح الوجھ ومدى طول 
المراد التخلص منھا، فمثال تحتاج التجاعید الموجودة في زاویة العین إلى  التجاعید

 . حقن أو أكثر أحیانا٥ حقن، بینما تحتاج الخطوط األفقیة أعلى الحاجب إلى ٣-٢
  

                                                           

  :أقوى سم بیولوجي على موقع.. یراجع، مقال البوتكس) ١(
 http://www.arsco.org/article-detail 

صفوان العدوان، . غیر النقي قد یتسبب بشلل جزئید، د" وتكسالب: "یراجع، مقال البوتكس) ٢(
  :على موقع

https://www.hakeemnews.com/ar/news/  
  :٢٠٠٦مایو  ٢٠ :تمحي آثار السنین، مقال نشر بجریدة البیان، التاریخ» البوتكس: یراجع ) ٣(

https://www.albayan.ae/paths/.  
، ٢٠١٧مارس  ١٥ /  وفاء األغا–ھل حان موعد البوتكس؟ مقال منشور بمجلة الجمیلة ) ٤(

  :موقع
https://www.aljamila.com/node/  

https://www.sehatok.com/home/GoToPage/29683da5-cf5d-4db5-84bc-ec3897a9d5ef/e137d0b9-b2d0-4ec3-a4a3-e2148842e6a2
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  :نتائج حقن البوتكس ومدة بقائھا
 أیام، ویعمل البوتكس لمدة أسبوعین ٤  أو٣تظھر نتائج عالج البوتكس بعد 

تقریبا، بحیث إنھ بعد أسبوعین یجب العودة الى الطبیب مرة أخرى للمراقبة، إذا 
لذا . كل ھذا یمكن أن یتم فقط بعد أسبوعین. كانت ھناك حاجة إلى تصلیحات أخرى

تم  أشھر، ت٦-٣وتستمر ھذه النتائج لمدة تتراوح بین . فمن المھم الذھاب للمراجعة
بعدھا إعادة حقن البوتكس مرة ثانیة للمحافظة على دیمومة النتائج، ومع تكرار 

 .)١(عملیة الحقن تبدأ النتائج باالستمرار لمدة أطول
  :فوائد استخدام حقن البوتكس

استخدم البوتكس في البدایة في عالج الحول وتشنج األجفان والرأرأة، إضافة 
 والتعرق الزائد وغیرھا، وھو سلیم وآمن للكثیر من األمراض األخرى كالشقیقة

  . طالما استخدم بید الطبیب ذو الخبرة وضمن الجرعة الموّصى بھا
أما عن فوائده في التجمیل فیمكن أن یستفاد من البوتكس في االغراض 

  :التالیة
  .   لرفع الحاجب ورفع الجفن العلوي المتھدل بدون جراحة-١
   .   یمنع شتر الشفة العلویة عند االبتسام یمكن أن یحقن بطریقة معینة، ف-٢
 یمكن لحقنھ بطریقة معینة أن یحّسن شكل الفم من خالل رفع زاویة الفم -٣
  ).ابتسامة المونالیزا(لألعلى 
  . یمكن أن یحقن في العنق لیعالج تجاعید العنق المعروفة بعنق الدجاجة-٤ 

عید و ال تأخذ اكثر من  حقن البوتكس عالج آمن وفّعال جدًا في عالج التجا-٥
٪، وتعطي للمرضى مظھر أكثر ٨٠ دقیقة لعملھا، و تخفي التجاعید بنسبة ٢٠

   )٢( .شبابا، ومظھر وجھ منتعش
 تؤخر عملیة الكبر في السن من خالل عدم تمكین المرضى من عمل -٦

  تعبیرات الوجھ المسؤولة عن التسبب في التجاعید 
باإلضافة إلى القضاء على تجاعید . عالج ال تحتاج إلى وقت نقاھة بعد ال-٧

  .الجبین العمیقة والسطحیة، والتجاعید المحیطة للعین، وخطوط التجھم
 تعطي نتائج شبیھھ لتجدید الشباب للمرضى الذین یعانون من بدایة عالمات -٨

الكبر في السن، وكذلك المرضى الذین یعانون من عالمات الكبر في السن متأخرة، 
  )٣( .ن تصحیح التجاعید العمیقةوالذین یرغبو

                                                           

  :مقال خطوات حقن البوتكس وآثاره الجانبیة: یراجع ) ١(
 https://www.sehatok.com/symptomsanddiseases//  
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 : أضرار حقن البوتكس
لمن یعانون من الحساسیة ألي من مكونات حقن :  اإلصابة بالحساسیة - ١

البوتكس، فإنك ستعاني من التعرض لحساسیة كرد فعل طبیعي، ویتم تشخیصھا عن 
ء طریق بعض األعراض مثل الحكة، التھیج، الربو، التنفس بصفیر، وجود بقع حمرا

والشعور بدوار، لذلك یوصى باللجوء لالستشارة الطبیة في الحال عند الشعور 
 . ببعض مشكالت التنفس أو الدوخة

یعتبر التورم من األعراض الجانبیة المؤقتة لحقن :  الكدمات والتورم-٢
البوتكس، وخصوصا إذا كانت البشرة حساسة، كما یحدث بعض اآلالم المتوسطة أو 

 .  الناتج عن الحقن ألنسجة البشرة الرقیقة  باالحمرارالخفیفة المصحوبة
قد ینتشر البوتكس في بعض الحاالت حول المكان المحدد :  إرتخاء الجفون-٣

للحقن، ویؤثر على األنسجة المحیطة بھا، على سبیل المثال إن كان الحقن في 
لحالة بھذه ا منطقة الجبھة بالقرب من الحاجبین أو من الجفون، ففرص اإلصابة 

 . تكون كبیرة
یعتبر ذلك من أكثر األعراض الجانبیة شیوعا :  التعرض ألعراض البرد -٤

لحقن البوتكس، ویحدث غالبا بعد الحقن بأسبوع، ویصاب الشخص بأعراض  
 . شبیھة للبرد مثل الحمى، الصداع، األلم، التورم والرشح

الة بعد حقن قد یتعرض بعض األشخاص لھذه الح:  عدوى الجیوب األنفیة-٥
 . البوتكس، حیث تحتقن الجیوب األنفیة وتسبب صداع وألم في الرقبة

یحدث ذلك للمرضى الذین :  عدوى الشعب الھوائیة والجھاز التنفسي-٦
یتعالجون من التشنجات، والمرضى اللذین لدیھم قصور في وظیفة الرئة، یتسبب 

  . التنفسيالبوتكس في صعوبة التنفس، وقد یتسبب في عدوى الجھاز 
ھو  اضرار البوتكسمن أخطر االثار الجانبیة و :انتشار البوتكس في الجسم-٧

انتشار مادة التوكسن بوتولینیوم في الجسم إما عن طریق الحقن أو عن طریق 
مستحضرات التجمیل فھذا یتسبب في التسمم، وتظھر أعراضھ في شكل ضعف في 

م والبلع، وصعوبة في التنفس، العضالت، ومشاكل في الرؤیة، وصعوبة في الكال
  . واستخدام جرعات زائدة منھ البوتكس ویحدث ذلك عند االفراط في استخدام

وأخیرا یوصى بضرورة اللجوء لذوي الخبرة من األطباء المتخصصین إلجراء 
  .)١(حقن البوتكس، والحذر من الدخالء على ھذا المجال

                                                           
  : مقال منشور على موقع!تفكرون في عالج البوتكس؟ نورد ھنا كل ما علیكم معرفتھ: یراجع) ١(

 https://www.webteb.com/articles 
   : مقال فوائد مدھشة لحقن البوتوكس

https://www.almrsal.com/post/  
 :أضرار حقن البوتكس

https://www.mosaferian.com/ar   
https://www.albawaba.com/ar الفیلر "ابتعدي عن حقن :  أخصائیة التجمیل آالء صالح

٢٠١٧ أبریل ٠٦الخمیس : لتلك األسباب، قال منشور بتاریخ" والبوتوكس  
 https://www.masrawy.com/howa_w_hya/health/details/ 

  :اآلثار الجانبیة واضرار البوتكس، مقال منشور على صحیفة فجر االلكترونیة
 http://www.fajr.sa/ 
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  : حقن المیزوثیرابي-سادسا
 میالدي بعد ١٩٥٢ في عام ):Mesotherapy(ثیرابي  ظھرت تقنّیة المیزو

تطویرھا من ِقَبل الطبیب الفرنسّي میشیل بریستور، تم تأسیس تقنیة 
 .مایكل بیستر  عن طریق الدكتور١٩٤٨میزوثیرابي في عام  حقن

میزوثیرابي كعالج لتساقط   ألف طبیب حول العالم یستعملون حقن١٨حوالي 
  .الشعر

 التقنیة واسعة االستخدام في أوروبا وأمریكا الجنوبیة وجدیر بالذكر أن ھذه
ولكنھا محدودة االستخدام في الوالیات المتحدة االمریكیة و ذلك نظرًا ألن إدارة 

األمریكیة لم توافق على أي نوع من العقارات والمواد ) FDA (الغذاء والدواء
  .المستخدمة في المیزوثیرابي

لم تجمیل الجلد والجسم، وذلك من أجل الحصول وتعتبر من أحدث الصیحات في عا  
على النتائج العالجیة المرغوبة كتخفیف الوزن في أماكن معینة، وتجدید خالیا الجلد 

 .الستعادة نضارتھ وشبابھ، وعالج السلیولیت وتحسین المظھر الخارجي للجسم
وى،  وكانت ھذه التقنیة موّجھة في بدایتھا لعالج األمراض الوعائّیة، والعد

واإلصابات الریاضّیة، والتخفیف من األلم، وُتستخدم حالّیًا في التخلص من الوزن 
الزائد حیُث ُیعتقد أّنھا قادرة على تحفیز انحالل الدھون، وتحتوي ُحقن المیزوثیرابي 
على مجموعة من الفیتامینات، والمواد المستخلصة من النبات، وبعض األدویة مثل 

، )Novocain(، ودواء نوفوكائین ) nophyllineAmi(دواء أمینوفیلین 
وبعض اإلنزیمات، والھرمونات، ویتّم حقن ھذه المجموعة من المركبات تحت الجلد 

،  )Connective tissue(في الطبقة التي تحتوي على النسیج الدھني والضام 
 )١( .یؤدي الى إذابة الشحم المتواجد تحت الجلد و انكماش الخالیا الدھنیة

  :دامات المیزوثیرابياستخ 
 یتّم استخدام ُحقن المیزوثیرابي في العدید من العملّیات التجمیلّیة، ومن أوجھ 

  :استخدامھا ما یلي

   ):Cellulite (خفض نسبة السلولیت -

إزالة الدھون من مناطق مختلفة من الجسم، مثل منطقة البطن، واألرداف،  -
  . والفخذین، والذراعین، والوجھ

  .  وشّد البشرة، وتفتیح تصّبغات البشرةإزالة التجاعید -

  . عالج مشكلة الَصلع -

تمكن حقن المیزوثیرابي من رفع الكیس الدھني الموجود أسفل العینین،  -
  .دون الحاجة إلى الجراحة

                                                           

  :یراجع) ١(
 https://mawdoo٣.com 
http://www.alkhaleej.ae/home/print 
 https://weziwezi.com 



 - ١٩٦٦ -

 یستخدم في عالج ترھالت الجلد الموجودة في األرداف والبطن واألطراف  -
  . والمناطق األخرى من الجسم

ھا خالیة من المواد الكیمیائیة المعقدة، التي قد تكون تكمن فائدتھا في أن -
 . مضرة بالخالیا واألنسجة في جسم اإلنسان

تستخدم في إزالة التجاعید عن الوجھ، وبالتالي تعد بدیًلا للبوتكس، وھذا ما  -
  . یجعلك تتجنب اآلثار السلبیة التي تنتج من حقن البوتوكس

ت والمواد األخرى التي تساھم في تحتوي حقن المیزوثیرابي على الفیتامینا -
  .تكوین االلستین والكوالجین في الجلد

  .  تعمل على تنشیط الدورة الدمویة في جلد اإلنسان -

باإلضافة إلى ذلك فھي تعمل على تخلیص الجلد من الفضالت المتراكمة  -
  .علیھ

 باإلضافة إلى ما سبق فإنھا تستخدم للحصول على شعر ذو كثافة عالیة،  -
  )١( طریق حقنھا في فروة الرأسوذلك عن

  :آلیة إجراء المیزوثیرابي 
كل مكونات المواد المستخدمة في المیزوثیرابى طبیعیة وموجودة بصورة 

 .موسعات األوعیة الدمویة: طبیعیة في جسم االنسان مثل
كارنوتین -مادة الفوسفودیل كولین والتي تساعد على إذابة الدھون ومادة إل

 .نشیط الدورة الدمویةوالتي تساعد على ت
مواد بیولوجیة أخرى مثل الفیتامینات والمعادن وخالصة النباتات حسب احتیاج 

 .كل حالة
ویتم حقن ھذه المواد في أماكن مختلفة من الجسم علي حسب الھدف منھا و 
بكمیات محددة علي عدة جلسات للحصول علي النتیجة المطلوبة والمكونات تختلف 

فالحقن التي تستخدم لعالج السیلیولیت بھا مكونات .  العالجي أیضا باختالف الھدف
 )٢( .الخ.. تختلف عن حقن حرق الدھون أو عالج تساقط الشعر

فیقوم العالج المعروف بالمیزوثیرابي في مبدئھ على استخدام إبر ذات رأس 
برة دقیق جدًا لحقن مجموعة المواد التي تّم ذكرھا سابقًا عبر الجلد، ویتّم حقن اإل

من الجلد، ومن الممكن تطبیق أدویة  ) Mesoderm (في طبقة األدیم المتوسط
التخدیر الموضعّي على المنطقة المعالجة في بعض الحاالت، ویختلف ُعمق الحقن 

 مللیمتر، وقد یحتاج الشخص لعّدة جلسات ٤-١بحسب الحالة حیث یتراوح بین 
 عدد الجلسات العالجّیة في العادة عالجّیة للحصول على النتائج المرغوبة، ویتراوح

                                                           

 :یراجع) ١(
 https://mawdoo٣.com 
http://www.alkhaleej.ae/home/print 
 https://weziwezi.com 

 : ما ھو المیزوثیرابى ؟ مقال منشور على: یراجع) ٢(
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 جلسة بحسب الحالة، ففي بدایة العالج قد یتّم استخدام حقن ١٥-٣بین 
المیزوثیرابي كل أسبوع وفي حال ظھور نتائج إیجابّیة یتّم المباعدة بین الحقن حتى 
تصل إلى مرة كل أسبوعین أو كل شھر، وتختلف مّدة العالج، وعدد الُحقن بناًء على 

  .ستخدام ُحقن المیزوثیرابيسبب ا
وُیعّد تجدید شباب البشرة من أشھر أسباب استخدام ُحقن المیزوثیرابي وأكثرھا 
نجاحًا، لما ینتج عنھ من تحّسن في مظھر الوجھ، ویتطلب العالج في العادة أربع 

  . جلسات عالجیة للحصول على النتائج المطلوبة
  :اآلثار الجانبیة للمیزوثیرابي 

ل أّن المخاطر المترتبة على استخدام حقن المیزوثیرابي محدودة یمكن القو
  :جدًا، ومن اآلثار الجانبّیة التي قد تصاحب العالج بُحقن المیزوثیرابي ما یلي

  .ظھور الُندب في منطقة العالج -

  . اإلصابة بالغثیان -

  . الشعور باأللم -

  .  اإلصابة بالحساسّیة -

  .انتفاخ أو تورم المنطقة المعالجة -

  .مرار الجلد وظھور والكدمات اح -

  . ظھور الطفح الجلدّي والمعاناة من الحّكة.  اإلصابة بالعدوى -

  .ظھور بقع داكنة على الجلد -

 )١(.  ظھور نتؤات جلدّیة في مواضع الحقن في الجلد -

***** 
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   الثانياملبحث

  أصيل الفقهي حلكم التجميل باحلقن الت

   اولاطب

لام ا مل ان   

جمیع أنواع الحقن التجمیلیة تندرج تحت األصل العام، وھو حكم العملیات 
التجمیلیة التحسینیة؛ وذلك ألنھا جمیعا تتم بقصد تجمیل الشكل وتحسینھ، ومن ثم 

تعریفھا، وبیان : من خالل فالبد من الحدیث عن العملیات التجمیلیة التحسینیة
 :أقسامھا، وحكمھا، على النحو التالي

  .تعريف العمليات التجميلية التحسينية:  األولالفرع

   )١ (.وتعرف بالجراحة التجمیلیة الخاصة أو التجمیلیة الفنیة
  : تعریف العملیات

، والعملیة لفظ مشتق من العمل، وھو عام في كل فعل )عملیة(العملیات جمع 
عملیة : ُیَقال وھي كلمة محدثة تدل على جمَلة َأعمال تحدث أثرا َخاّصا، . )٢(یفعل

   )٣(.جراحیة َأو حربیة َأو َماِلیَّة
  .العملیة الجراحیة: والمقصود ھنا

  .وسبق تعریف التجمیل في اللغة واالصطالح
مصدر حسََّن الشَّْيء، جعلھ حسنا، وزینھ ورقاه  :تعریف التحسینیة في اللغة

  )٤ (.نتجمل وتزین، وتغییر إلى اَألْحَس): تحسن(َوأحسن َحاَلتھ، تحسین، و
تحسین الصورة بإزالة العیوب الموجودة : أما التحسین في االصطالح فھو

  )٥ (.في الشخص أو الشيء
  :تعریف العملیات التجمیلیة 

بالشكل الظاھري،  تتعلق التي العملیات: التجمیل بأنھ عملیات المختصون یعرف
البشري،  الجسم ظاھر في مكتسبة أو خْلقیة عیوب عالج منھا الغرض یكون والتي
 )٦ (.للفرد االجتماعیة أو الشخصیة القیمة في وتؤثر

 تصحیح الي یرمي الجراحة فنون من فن :بأنھا التجمیلیة جراحة وعرفت
 شكل تعدیل الزائدة، أو اإلصبع قطع الزائدة، أو السن قلع الَخلِقیة مثل التَّشوھات
 عند ، وھو یعرفالمشقوقة الشفة أو المشقوق الَحَنك المشوھة، كتعدیل األعضاء

                                                           

  )١٦، ١٥ص (مائة سؤال وجواب حول الجراحة التجمیلیة ) ١(
 ) .عمل: (مادة) ١٤٥/ ٤(مقاییس اللغة ) ٢(
 ) .عمل: (مادة) ١٥٥٦/ ٢(، معجم اللغة العربیة المعاصرة )٦٢٨/ ٢(المعجم الوسیط ) ٣(
 ) .حسن: (، مادة)٤٩٨/ ١(، معجم اللغة العربیة المعاصرة )١٧٤/ ١(المعجم الوسیط ) ٤(
 ) ١١١: ص(معجم الدخیل في اللغة العربیة الحدیثة ولھجاتھا ) ٥(
الثانیة، : الثقافة، ط دار ، مكتبة)٦ص(التجمیلیة، منذر الفضل  الجراحة في الطبیة المسؤولیة) ٦(

 .م١٩٩٥
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الجراحة  تجرى ونحوه، وقد األذن صیوان عیوب تعدیل األرنب، أو بشفة العامة
  )١ (.والجروح كالحروق المختلفة الحوادث عن الناجمة التشوھات لتصحیح التجمیلیة

  . صورھا أشھر وسرد العالجیة التجمیل عملیات ذكر على التعریف ھذا فاقتصر
 لتحسین تجري جراحة : بأنھا تعریفھا دیثةالح الطبیة الموسوعة في وجاء

 تلف أو نقص علیھ طرأ ما وظیفتھ، إذا الظاھرة، أو الجسم .أجزاء من جزء منظر
 )٢ (. تشوه أو

 تعدیل – بتحسین ُتعنى التي الجراحة : بأنھا اإلسالمي الفقھ وعرفھا مجمع
 علیھ طرأ اإذ وظیفتھ إعادة الظاھرة، أو البشري الجسم من أجزاء أو جزء شكل -

  )٣ (. مؤثر خلل
 التجمیلیة التي العملیات على وبالنظر في التعاریف السابقة نجد أنھا اقتصرت

التجمیلیة   الجراحة مجال طارئ، فحصر حدوث عند األعضاء الظاھرة على ُتجرى
عملیات  الكثیر من في عالج التشوھات والعیوب الظاھرة فقط، بالرغم من أن

 كان داخلیة، وإن أعضاء على ُتجرى وقد طارئ سبب دون ابتداء ُتجرى التجمیل
 . الظاھرة األعضاء على إجراؤھا من أحوالھا الغالب

 ألغراض ُتجرى التي الجراحات( بأنھا أیضا كما عرفت الجراحة التجمیلیة
 من لجزء والتوازن التناسق البسیط استعادة بالمفھوم جمالیة، وھي أو وظیفیة
  )٤ (.) الجزء المناسبة لھذا الجمال مقاییس ستعادةا طریق عن الجسم أجزاء

الغرض منھا، فجاء  إلى بالنظر التجمیل عملیات أنواع التعریف ھذا بین وقد
یكون  التي یكون غرضھا عالجیا، والعملیات التي التجمیلیة التعریف شمال للعملیات

 مصطلح والتجمیلیة، فھ العملیات إطالق عند المقصود تحسینیا، وھذا ھو غرضھا
  . التحسینیة الجراحیة العالجیة العملیات بھ یراد شائع

 یستھدف جراحي طبي إجراء : "تعریفھا بأنھا السابق وفي معنى التعریف
  )٥ (."الظاھرة الجسم أعضاء وظیفة أو مظھر تحسین

 من التجمیلیة العملیة وضح التعاریف وأوضحھا ؛ ألنھ أرجح ھو التعریف وھذا
  . الغرض منھا حیث

مجموعة أعمال یقوم بھا طبیب مختص : فالعملیات التجمیلّیة: وعلى ذلك
تتعلق بتحسین الشكل، سواء كان یرافقھ إصالح خلل في وظیفة العضو أو ال، 
وسواء كان التحسین لتشّوه خلقي أو ناتج عن حادث، أو لتغییر المنظر، أو استعادة 

   . مظھر الشباب

                                                           

 ) ٢٣٧( الفقھیة الطبیة الموسوعة) ١(
 ) ٣/٤٥٤(الحدیثة  الطبیة الموسوعة) ٢(
شر، م، العدد الثامن ع٢٠١١ھـ، ١٤٣٢عشرة،  الثامنة اإلسالمي، الدورة الفقھ مجمع مجلة) ٣(

)٤/٩٠٤ ( 
 ) ٣/٤٥٤(الحدیثة  الطبیة الموسوعة) ٤(
 ) ٤٨: ص(التجمیلیة، للفوزان  الجراحة) ٥(
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  . ین أن تتم بالجراحة أو بدونھاوال فرق في العملیات التجمیلّیة ب
العملیات التقویمّیة وإعادة البناء والترمیم؛ : ویطلق على ھذا النوع من العملیات

. ألنھا تتضّمن إصالح وإعادة تشكیل أجزاء من الجسم
)١(  

العملیات التي : وبناء على ذلك یكون المقصود بالعملیات التجمیلیة التحسینیة
ُتجرى لمجرد تغییر مالمح الوجھ أو تغییر في شكل بعض أجزاء الجسد، والتي ال 

لصورة األجمل دون قیام یرضى عنھا صاحبھا، أو من أجل تحقیق الشكل األفضل وا
دوافع ضروریة أو حاجیة تتطلب فعل الجراحة، وقد یطلبھا البعض من أجل طلب 

  .)٢(الشباب وتجدیده بإزالة آثار الشیخوخة

  .أقسام العمليات التجميلية التحسينية:  الثانيالفرع

 : نوعین إلى إلیھا الداعیة األسباب حیث من التجمیلیة العملیات تنقسم
   جراحة :الثاني النوع. )٤(حاجیة  أو)٣(ضروریة جراحة :األول النوع

                                                           

صفر  ٢٩ ، االثنین عبداهللا الجبیرھاني بن. د...! العملیات التجمیلیة) ١(
  : بحث منشور عل موقع، ٢٠٠٧ مارس ١٩ الموافق ١٤٢٨

http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow-٨٨٦٢-٨٦.htm 
محمد . ، العملیات الجراحیة وجراحة التجمیل، د)١٩١ص ( أحكام الجراحة الطبیة للشنقیطي ) ٢(

، ٣/٤٥٥: ، والموسوعة الطبیة الحدیثة لمجموعة من األطباء)، وما بعدھا ١٤٠ص( رفعت
 ) .٢٦٩ص(ش حقن التجمیل، حمد قرمو

: تنقسم المصلحة المعتبرة بحسب قوتھا في ذاتھا؛ أو بالنسبة لحاجة اإلنسان إلیھا إلى) ٣(
  . ضروریة، حاجیة، تحسینیة
ما تقوم علیھ حیاة الناس الدینیة والدنیویة، وإًذا فقد اختل نظام : والضروري عند األصولیین

حفظ الدین والنفس والعقل والنسل : الحیاة، وفسدت أحوال الناس، وینحصر في خمسة أشیاء
، تشنیف المسامع بجمع الجوامع )٢٠٨/ ٢(روضة الناظر وجنة المناظر : یراجع. ( والمال

، حاشیة العطار على شرح الجالل )٢٧٤/ ٣(، اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي )١٥/ ٣(
  ) ٣٢٩/ ٢(المحلي على جمع الجوامع 

 عنھا الموت، ویعبر من المریض إنقاذ منھا یقصد يالت ھي الضروریة العالجیة والجراحة   
 الجراحیة واألمراض الحاالت عالج على الحیاة، وتشمل على المحافظة بجراحة األطباء بعض

 سیموت المریض فإن المناسب الوقت في الالزمة بالجراحة إسعافھا لم یتم إذا التي الخطیرة
 . الدودیة الزائدة انفجار االمعاء، أو نسدادا أو المعدة انفجار. كحالة وجیزة فترة في بسببھا
 ) ١٣٣ص( الطبیة الجراحة أحكام

ھو ما یترتب علیھ التوسعة على الناس، ورفع الضیق المؤدي إلى : الحاجي عند األصولیین) ٤(
 - في الجملة -الحرج والمشقة الالحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفین 

:  ال یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة، مثلالحرج والمشقة، ولكنھ
: یراجع. ( مشروعیة البیع والقراض والسلم والرھن وسائر المعامالت التي تجري بین الناس

جزء من ) ١٦/ ٣(، تشنیف المسامع بجمع الجوامع )٢٠٨/ ٢(روضة الناظر وجنة المناظر 
  ) ٣٢٥/ ٢(شرح تنقیح الفصول في علم األصول 

 العیوب إزالة بھا ُیقصد التي والموجبات األسباب من جملة الحاجیة، وھي والجراحة   
 حد إلى تصل وال ا معنوي أو حسیا ضررا بالمكلف ُتلحق التي الحاجة والتشوھات، لتوفر

 ) ١٨٤ص ( بالنساء المتعلقة الطبیة األحكام. الشرعیة الضرورة
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   )١(".تحسینیة"اختیاریة 
 .الحاجیة الضروریة أو الجراحة: األول النوع
 عیوب  نتیجةالطبیة، والمعالجة التداوي بھدف اإلنسان إلیھا یحتاج التي وھي

 عیوب نتیجة الرجلین، أو أو الیدین أصابع اإلنسان، كالتصاق  ولد بھا)٢(خلقیة
 عن الناشئة األذن صیوان الجسم، كعیوب تصیب المرضیة التي اآلفات عن ناشئة
 . والحروق الحوادث عن  ناشئة)٣(مكتسبة نتیجة عیوب السل، أو أو الزھري مرض

 ومعنى، وإصالحھا حسا اإلنسان بھا ضرریت الجسم تصیب التي العیوب فھذه
 زیادة منھ المقصود اهللا، ولیس لخلق تغییر فیھ العالج، ولیس من باب ھو إنما

 إجراء في شرعي حرج ھناك فلیس الحسن تبعا، وبالتالي جاء الحسن، وإنما
  )٤ (.العیوب إلزالة الجراحیة العملیات

  ).التحسینیة( االختیاریة الجراحة:  الثانيالنوع
 جراحة ، وھي)٥(وتسمى بالعملیات الجراحیة الخاصة، وبالتجمیلیة الفنیة

التحسینیة، وھي  التجمیل جراحة :أیضا علیھا الزینة، ویطلق بقصد التجمیل
 . الشباب وتجدید المظھر تحسین : منھا ُیقصد التي الجراحة

                                                           

ھو ما تقتضیھ المروءة ومكارم األخالق ومحاسن : نالتحسیني أو التكمیلي عند األصولیی) ١(
العادات، بحیث لو فقدت المصلحة التحسینیة ال یختل بفقدانھا نظام الحیاة كما ھو الحال في 
المصلحة الضروریة، وال یدخل على المكلف حرج وضیق بفواتھا كما في المصلحة الحاجیة، 

فالعمل = =ل وأصحاب الفطرة السلیمة، ولكن بفواتھا تكون الحیاة مستنكرة عند ذوي العقو
مشروعیة الطھارة، : بالمصلحة التحسینیة یرجع إلى مكارم األخالق ومحاسن العادات، مثل

ومن المعلوم أن الضروري . وستر العورة، وأخذ الزینة وآداب األكل والشرب ونحو ذلك
: یراجع. .   (لماءآكدھا، ویلیھ الحاجي، ثم التكمیلي، أو التحسیني، كما یسمیھ بعض الع

، التحبیر )١٦/ ٣(تشنیف المسامع بجمع الجوامع ) ٢٠٨/ ٢(روضة الناظر وجنة المناظر 
 ) ٣٣٨٧/ ٧(شرح التحریر 

 على وھي عنھ خارج سبب من ال فیھ سبب من الجسم في الناشئة العیوب ھي الخلقیة العیوب) ٢(
، )المفلوجة الشفة( العلیا شفةال في كالشق اإلنسان بھا ولد خلقیة عیوب :األول : ضربین
 األذن صیوان األرنبیة، ظھور والرجلین، الشفة الیدین أصابع فتحة الشرج، التصاق إنسداد
 . لألذن الخارجیة القناة إنسداد إلى یؤدي األذن، مما جدار عن أو متضخما مفرطحا أو كبیرا
 االلتھابات بسبب اللثة ركانحسا الجسم تصیب التي المرضیة عن اآلفات ناشئة عیوب : الثاني

 الساقین والسیالن، ودوالي والزھري الجذام عن األذن الناشئة صیوان عیوب المختلفة، أو
، )١٨٦، ١٨٥ص(بالنساء  المتعلقة الطبیة األحكام. الحمل أو طویال الوقوف عن الناشئة
 ) ١٨٤، ١٨٣ص(الطبیة  الجراحة أحكام

 : والحوادث، ومنھا كالحروق خارجي سبب عن اشئةالن العیوب الطارئة، وھي:  المكتسبة) ٣(
ورم،  من كجزء استؤصل قد أنھ أو صدمة أو حادث بسبب لألنف كلي أو جزئي تعویض
 الرأس شعر حادث، زوال بسبب الشفة من جزء الجلد، فقد التي تشوه المختلفة الحروق
 بسبب تقع التي الشدیدة الوجھ القاطعة، كسور اآلالت الجلد بسبب مرض، تشوه أو بحادث
 مسماه كان وإن الجراحة من النوع الحروق، وھذا الكف بسبب أصابع السیر، التصاق حوادث

 .بفعلھ للترخیص الموجبة الدوافع فیھ أنھ توفرت إال والتجمیل بالتحسین تعلقھ على یدل
 ) ١٨٦ص(بالنساء المتعلقة الطبیة ، األحكام)١٨٥، ١٨٤ص(الطبیة الجراحة أحكام

 ) ١١ص( المعاصرة الطبیة اوىالفت) ٤(
 ) ١١٩، ١١٨ص(مسؤولیة الطبیب بین الفقھ والقانون ) ٥(
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 وجود األجمل، دون والصورة األفضل الشكل تحقیق :المظھر بتحسین والمراد
، فالھدف األساسي من )١(الجراحي التدخل تستوجب حاجیھ أو أسباب ضروریة

  )٢ (.إجرائھا ھو تحسین وتجمیل المظھر الخارجي
  :تعتمد العملیات التجمیلیة التحسینیة على نوعین أساسیین ھماو

  :ومن أشھر صورھا: عملیات تجمیل الشكل: ولالنوع األ
  .تجمیل األنف، بتصغیره وتغییر شكلھ من حیث العرض واالرتفاع: أوًال
تجمیل الذقن، وذلك بتصغیر عظمھا إن كان كبیرًا أو تكبیره بوضع ذقن : ثانیًا

  .صناعیة ُتلَحم بعضالت وأنسجة الفك
بتصغیرھما إذا كانا كبیرین، أو تكبیرھما بحقن مادة : نتجمیل الثدیی: ثالثًا

، أو بحقن الھرمونات الجنسیة، أو بإدخال النھد )٣(معینة مباشرة في تجویف الثدیین 
  .الصناعي داخل جوف الثدي بواسطة فتحة في الطیة الموجودة تحت الثدي

  .تجمیل األذن، بردھا إلى الخلف إذا كانت متقدمة: رابعًا
  .)٤(تجمیل البطن بشد الجلد وإزالة القسم الزائد، وسحبھ جراحیا: خامسًا

الكبر   عملیات تجمیل ُتجرى لكبار السّن، بقصد إزالة آثار: النوع الثاني
  :و الشیخوخة، ومن أشھر صورھا

ع تجمیل الوجھ، بشد التجاعید، سواء برفع جزء من تجاعید الوجھ، أو رف: أوًال
  .جزء من تجاعید الرقبة، أو بتجمیل الوجھ بالقشر الكیماوي

تجمیل األرداف، ویتم ذلك بشد الدھن المتراكم فیھا سواء الخلفیة العلیا : ثانیًا
  .أو المنطقة الجانبیة، ثم یشد الجلد، ویھذب الحجم بحسب الصورة المطلوبة

، وذلك بشد "ب الیدینبتجدید شبا"تجمیل الیدین، ویسمى في عرف األطباء : ثالثًا
  .التجاعید الموجودة في أیدي المسنین والتي تشوه جمالھا

  . تجمیل الساعد، ویتم ھذا بإزالة القسم األدنى من الجلد والشحم:  رابعًا
تجمیل الحواجب، وذلك بسحب المادة التي تؤدي إلى انتفاخھا؛ نظرًا : خامسًا

  .)٥(لكَبر السّن وتقدم العمر

. التجميلية التحسينيةاتكم العمليح:  الثالثالفرع  

اختلف المعاصرون في حكم العملیات التجمیلیة التحسینیة على قولین، بیانھما 
  :لنحو التاليعلى ا

                                                           

 ) ٣٦٩ص( النساء تجمیل ، أحكام)١٩١ص( الطبیة الجراحة أحكام) ١(
 ) ٢٨١٠ص (حنان جستنیھ . القواعد والضوابط الحاكمة لعملیات التجمیل، د) ٢(
، العملیات ٧٩القزویني ص . د. حة التجمیلفن جرا: انظر. تسمى ھذه المادة بمادة السلكون) ٣(

 ) ١٩٧ص( الطبیة الجراحة  أحكام،)١٥٧ص (الجراحیة، محمد رفعت 
 ) ، وما بعدھا١٩٢ص(الطبیة  الجراحة أحكام) ٤(
 ، العملیات)١٩٤ص( الطبیة الجراحة ، أحكام) ١٩٧(بالنساء  المتعلقة الطبیة األحكام) ٥(

  :حزم ابن دار) ٥٣ص(صبّاغ  میة، أسامةاإلسال الشریعة في وحكمھا التجمیلیة
اإلسالمیة، إزدھار  الشریعة في النساء تجمیل ، أحكام١، ط)م ١٩٩٩-ه ١٤٢٠لبنان، -بیروت
 حسب مشددالفقھیة،  وأحكامھا التجمیلیة للجراحة الشرعیة الضوابط، ) ٣٧٧ ص( المدني
 ) .٢٤٦ ص(اهللا، 
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وإلیھ ذھب كثیٌر ال یجوز إجراء العملیات التجمیلیة التحسینیة، : القول األول
، واستدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة، والقیاس، )١(من العلماء والباحثین المعاصرین

  :والمعقول
  :یستدل منھ بما یلي الكتاب، و-أوال

  )٢(ª  Z» © ̈  § ] : قولھ تعالى-١

اللةجه ل أن ھذه اآلیة الكریمة واردة في سیاق الذم؛ حیث ورد فیھا ذم  : 

، كما بینت المحرمات التي )٣(التغییر لخلق اهللا مطلًقا، ونسبھ اهللا تعالى إلى الشیطان
وجراحة التجمیل . قة اهللایسول الشیطان فعلھا للعصاة من بني آدم، ومنھا تغییر خل

التحسینیة تشتمل على تغییر خلقة اهللا والعبث فیھا حسب األھواء والرغبات، فھي 
داخلة في المذموم شرًعا، وتعتبر من جنس المحرمات التي یسول الشیطان فعلھا 

  .)٤(للعصاة من بني آدم 

 قالھ ابن كما ،الوشم  ª  Z» © ̈  § ] :- تعالى - بقولھ فالمراد

   )٥ (." البصريوالحسن ،ودمسع
ألنھا من باب : فقیل ،واختلفوا في المعني الذي نھي ألجلھا :" قال القرطبي

 وھو ، قال ابن مسعودكما ،ألنھا من باب تغییر خلق اهللا تعالى: وقیل ،التدلیس
  .)٦("  یتضمن المعنى األولوھو ،أصح

ذات العاجلة من المعلوم أن من بقي مواظبا على طلب الل :"ویقول الرازي
معرضا عن السعادات الروحانیة فال یزال یزید في قلبھ الرغبة في الدنیا والنفرة عن 

                                                           
: الدكتور عبد السالم السكري في كتابھ: تجمیلیة التحسینیةمن القائلین بعدم جواز إجراء العملیات ال) ١(

: أحكام الجراحة الطبیة: ، الدكتور محمد الشنقیطي في كتابھ)٢٤٢ص(نقل وزراعة األعضاء اآلدمیة 
الزینة والتجمل وأحكامھا في الشریعة واإلسالمیة : ، الدكتور عبد الجواد خلف في كتابھ١٩٣ص

، الدكتور محمد فرج عزب )١٩٨ص(األحكام الطبیة : صور في كتابھ، الدكتور محمد خالد من)٩٩ص(
َعبد اهللا بن محمد . د. ، أ٧٣ص: مسؤولیة الطبیب في جراحة التجمیل في الفقھ اإلسالمي: في كتابھ
، )٥٠/ ١٢(محمَّد بن إبراھیم الموَسى، في الفقھ المیسر . عبد اهللا بن محّمد المطلق، د. د. الطّیار، أ

التفاق في  أحمد شیخة. ، د)٢٢١/ ٧(م الدین بن موسى عفانة في فتاوى یسألونك الدكتور حسا
نورة المطلق في جراحة األنف التجمیلیة، . ، د)٣٨ص(حكمھا  في الزوج إذن وأثر التجمیلیة الجراحة

 ، إیمان القثامي في الجراحة)٣٧٩ص (ازدھار المدني في أحكام تجمیل النساء . ، د)٢١٣ص(
: ، الشیخ محمد العثیمین في فتوى لھ على الموقع التالي)٤٠ص(التجمیلیة 

http:\\fatwa.ws\fw\archive\index.php\t١٣٢٥.html مجموع فتاوى ورسائل ،
: ، الشیخ صالح الفوزان في فتوى لھ منشورة على الموقع التالي)٢٢/ ١٧(العثیمین 

www.aleman.comبد اهللا بن سلیمان المنیع في فتوى لھ منشورة على الموقع ، الشیخ ع
، الشیخ محمد صالح المنجد  على موقع اإلسالم سؤال وجواب، www.alminbar.net: التالي

http://www.islamqa.com ،وبھذا أفتت دار اإلفتاء المصریة ،
www.islamonline.comأفتت الشبكة اإلسالمیة ھ، وب Khttp://www.islamweb.net 

 ١١٩: سورة النساء، من اآلیة رقم) ٢(
 ) ٢٨٠/ ٢(أحكام القرآن البن الفرس ) ٣(
 ) ١٩٤: ص(أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ٤(
 ) ٢٢١/ ٩(جامع البیان = تفسیر الطبري ) ٥(
 ) ٣٩٤/ ٥(تفسیر القرطبي ) ٦(
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 یخطر ببالھ ذكر فال ، تزال تتزاید ھذه األحوال إلى أن یتغیر القلب بالكلیةوال ،اآلخرة
 حركتھ وسكونھ وقولھ فتكون ، یزول عن خاطره حب الدنیا البتةوال ،اآلخرة البتة

 األرواح البشریة إنما دخلت في ألن ؛ یوجب تغییر الخلقةوذلك ،ل الدنیاوفعلھ ألج
 نسیت فإذا ، متوجھة إلى عالم القیامةوھي ،ھذا العالم الجسماني على سبیل السفر

معادھا وألفت ھذه المحسوسات التي ال بد من انقضائھا وفنائھا كان ھذا بالحقیقة 

 "A B C     D E F HG I    Z ] : كما قال تعالىوھو ،تغییرا للخلقة

)٢ (.)١(  
بأن المفسرین قد اختلفوا في معنى التغییر الوارد : وُیمكن أْن یناقش ھذا

  :في اآلیة الكریمة، على أقوال كثیرة مجملھا 
 وطائفة،  قول ابن عباسوھو ، اهللادین تغییر :اهللا خلق تغییر  المراد منأن
 ، الحالل حراماوتبدیل الفطرة، بتبدیل:  التغییر من وجھینوھذا السلف،  منوطائفة
  )٣ (. حالالوالحرام

الوشم والوصل  : مثل ، تتعلق بالظاھرالتيالمراد بھ جمیع أنواع التغییر : قيل

 )٤ (. اآلذان وفقء العیونوقطع ،واإلخصاء
 ییرلتغ دلیل على تخصیصھا باوال ، الوارد في اآلیة جاء بمعان كثیرةفالتغییر

 بّد من إثبات الدلیل المحرم للعملیات فال ، لشكل اإلنسان أو الحیوانھريالظا
 یوجد، دام أن الدلیل المانع من ھذه الجراحة لم وما ،الجراحیة التجمیلیة التحسینیة

  . ھذا ال ُیعتَبُر من تغییر خلق اهللافإّن
 :في اآلتي یتلخص المحرم للخلقة المغِّیر وعلى ذلك فالتحسین

انكباب  في مالحظ ھو والحرام، كما الفجور إلى وموصًال مسھًال كان  ما -أ
 قالب أجسادھن في لعرض التجمیل عملیات على والتمثیل الطرب فنانات من الكثیر

 تشبھ وإغواء، أو في فتنة أكثر لیكن إلیھا غیرھن لجوء في األنظار، أو یخطف
 )٥ (.والفجور والمعاصي رالكف بأھل التشبھ العكس، أو أو بالرجال النساء
في  التدلیس یقصد من یفعلھ أو تفعلھ والخداع، كالذي للغش طریقا كان ما - ب

 )٦ (.ارتضاه لما بھ عرف لو من حق
 یجعل ذلك منھ، مما المرتجاة المصلحة على یربو ضرر علیھ یترتب كان ما -ج
 ل االختصاصأھ یقرره المآل، وھذا في أذى الحال في تحسین إال ھو ما التغییر

                                                           

   ١٩: رة الحشر، من اآلیةسو) ١(
 ) ٢٢٤/ ١١(مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر = تفسیر الرازي ) ٢(
 ) ٤٩٩/ ٢(، أحكام القرآن للكیا الھراسي )٢٦٨/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ) ٣(
 )  ٦٢٩/ ١(أحكام القرآن البن العربي ) ٤(
 : عام الریاض في المنعقد بوالط الشرع بین التجمیلیة العملیات لمؤتمر الختامي البیان) ٥(

 ٢العمر، ص ناصر /د : المسلم، بإشراف موقع في ه ١٤٢٧
. والتدلیس الفساد لذریعة سدًا الفاحشة ارتكاب بسبب تمزق الذي البكارة رتق فیھ یدخل) ٦(

اإلسالمیة  الشریعة في العذري والرتق والتجمیلیة التعویضیة العملیات عن األطباء مسئولیة
 ) ١٤٠- ١٣٨ ص(الزیني  ضعي، محمودالو والقانون
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 مما التجمیلیة العملیات إلى اللجوء في اإلسراف الضابط ھذا تحت الثقات ویندرج
  )١ (.األھواء حسب والتالعب العبث دائرة إلى یخرج بھا

بالقاعدة  عمًال تحرم ال األمور ھذه أحد من خلت متى العملیات ھذه فإن وعلیھ     
انتفى  العلة انتفت وعدمًا، فإذا ًاوجود العلة مع یدور الحكم: تقول التي الشرعیة
  )٢ (.المعلول

  )٣( j lk m n o p q Z  ]: یستدل أیضا بقول اهللا تعالى-٢

 صبغة أي الزموا " :اآلیة ھذه تفسیر في السعدي الشیخ قال : الداللة وجھ
 عقائده والباطنة، وجمیع الظاھرة أعمالھ بجمیع تامًا قیامًا بھ دینھ، وقوموا وھو اهللا
 من كان صفة صفاتكم، فإذا من وصفة صبغة لكم یكون حتى األوقات یعجم في

 طبیعة ومحبًة، وصار الدین واختیارًا طوعًا ألوامره االنقیاد لكم ذلك صفاتكم، أوجب
 )٤( ."للثوب التام الصبغ بمنزلة لكم

 بھ تأمر لما ومخالفة معصیة اهللا، وفیھا لخلق تغییرًا تعد التجمیلیة والعملیات
 محترفي صبغة وراء والباطنة، وجري الظاھرة الدین بأعمال من القیام اآلیة

  )٥(.التزیین
  .ویمكن مناقشة ھذا االستدالل بما نوقش بھ االستدالل باآلیة األولى

  : السنة-ثانیا
َلَعَن اللَُّھ الَواِشَماِت  «:أنھ قال  استدلوا بحدیث عبد اهللا بن مسعود

 ِلْلُحْسِن، الُمَغیَِّراِت َخْلَق اللَِّھ )٨(، َوالُمَتَفلَِّجاِت)٧(َنمَِّصاِت، َوالُمَت)٦(َوالُمْسَتْوِشَماِت
   )٩(» َتَعاَلى، َماِلي َال َأْلَعُن َمْن َلَعَن النَِّبيُّ 

                                                           

) ٣١ص (باجنید،  هللا عبد الجراحیة التجمیلیة، إلھام العملیات من اإلسالمیة الشریعة موقف) ١(
 .م٢٠٠٧ -ه ١٤٢٨

، اإلبھاج في )٢٢٦/ ٢(، روضة الناظر وجنة المناظر )١٨٠/ ٢(أصول السرخسي : ینظر) ٢(
 ) ٣١٠/ ٧(لفقھ ، البحر المحیط في أصول ا)٩٢/ ٣(شرح المنھاج 

  ١٣٨: سورة البقرة، اآلیة رقم) ٣(
 ) ٦٩: ص(تیسیر الكریم الرحمن = تفسیر السعدي ) ٤(
 ) ٢٥٦ ص(اهللا،  حسب الفقھیة مشدد وأحكامھا التجمیلیة للجراحة الشرعیة الضوابط) ٥(
م تحشوه بالكحل أن المرأة كانت تغرز ظھر كفھا أو معصمھا بإبرٍة أو مسلٍة حتى تؤثر فیھ، ث: الوشم) ٦(

/ ٣(غریب الحدیث ألبي عبید القاسم بن سالم . أو بالنؤور، فیتخضر، تفعل ذلك بدارات ونقوش
 ) .وشم: (مادة) ٥٠/ ٣٤(، تاج العروس )٢١٧

: ونمص شعره ینمصھ نمصا. نتف الشعر: رقة الشعر ودقتھ حتى تراه كالزغب، والنمص: النمص) ٧(
 ".نمص": مادة) ١٠١/ ٧(لسان العرب . نتفھ

المجموع المغیث في غریبي القرآن . (الُمَتَفلِّجات ُھنَّ اللَّاتي ُیعاْلِجَن َأسناَنھن حتى یكون لھا َتحدٌُّد وُأُشٌر) ٨(
 ) ٦٣٥/ ٢(والحدیث 

كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن، ومسلم ) ٥٩٣١(حدیث ) ١٦٤/ ٧(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٩(
كتاب اللباس والزینة، باب تحریم فعل الواصلة ) ٢١٢٤(حدیث ) ١٦٧٧/ ٣(في صحیحھ 

والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغیرات خلق اهللا، وأخرجھ 
 .غیرھما
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 أنھ ال في ھذا الحدیث البیان عن رسول اهللا  :وجھ الداللة من الحدیث
یھ بزیادة فیھ أو نقص منھ یجوز المرأة تغییر شيء من خلقھا الذى خلقھا اهللا عل

  )١ (.التماس التحسن بھ لزوج أو غیره؛ ألن ذلك نقض منھا خلقھا إلى غیر ھیئتھ
كما دل الحدیث على لعن من فعل ھذه األشیاء، وعلل ذلك بتغییر الخلقة، وفي 

ِ«: قولھ ِ، �لم�تفلِّج�ا ِ ِللح�س� �龷ییر الخلقة جمع بین تغ »تع�الى للَِّه خل لم�غي

وطلب الحسن، وھذان المعنیان موجودان في الجراحة التجمیلیة التحسینیة؛ ألنھا 
تغییر للخلقة بقصد الزیادة في الحسن، فتعتبر داخلة في ھذا الوعید الشدید وال یجوز 

  )٢ (.فعلھا
بأن طلب الحسن والتجمل مقصود شرعا،  :ویمكن أن یناقش ھذا االستدالل 

جوازه، فال یكون داخال في النھي عن تغییر الخلقة، وال یصح وقامت األدلة على 
  .جعلھ علة للتحریم

ال تجوز جراحة التجمیل التحسینیة كما ال یجوز الوشم،  : القیاس-ثالثا
  )٤ (.، والنمص، بجامع تغییر الخلقة في كل؛ طلًبا للحسن والجمال)٣(والوشر

ییٌر للخلقة ؛ ألن المعاني بأن ھذا لیس فیھ تغ :ویمكن مناقشة ھذا االستدالل
 والنمص )٥(الواردة في ذلك لیس فیھا ما ھو أرجح من اآلخر، كما أن الوصل

ونحوھما قد دل الدلیل على لعِن فاعلھا، فصار فعل ذلك محرمًا، فھي من تغییر خلق 
اهللا، فال یصح تعلیل حكمھا بأّن فیھا طلبًا لزیادة الحسن، ومن ثم ال تقاُس علیھا 

   )٦ (. التجمیلیة التحسینیة بعلٍة مرجوحةالعملیات
ولو سلمنا أن ھذه العملیات فیھا تغییر لخلق اهللا، لكن بعضھا یخلو من ذلك، 

  .فال یصح أن یكون القول بالتحریم عاما یشمل جمیع األنواع
   :ویستدل بھ من وجوه:  المعقول-رابًعا

ش والتدلیس، أن ھذه الجراحة تتضمن في عدد من صورھا الغ :الوجھ األول
وھو محرم شرًعا، ففیھا إعادة صورة الشباب للكھل والمسن في وجھھ وجسده، 
وذلك مفٍض للوقوع في المحظور من غش األزواج من قبل النساء الالتي یفعلن 

   )٧(.ذلك، وغش الزوجات من قبل الرجال الذین یفعلون ذلك

                                                           
 ) ٥٦/ ٩(، التنویر شرح الجامع الصغیر )١٦٧/ ٩(شرح صحیح البخارى البن بطال ) ١(
 ) ٢٢٢/ ٧(فتاوى یسألونك ،، )١٩٥: ص(مترتبة علیھا أحكام الجراحة الطبیة واآلثار ال) ٢(
 ".وشر: "مادة) ٣٦٢/ ١٤(تاج العروس . َتحدیُد المرأِة أسنانھا وَترقیُقھا: الَوْشر) ٣(
 ) ١٩٥: ص(أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ٤(
حدیث ) ١٦٥/ ٧(جھ البخاري في صحیحھ أخر. »َلَعَن اللَُّھ الَواِصَلَة َوالُمْسَتْوِصَلَة«: في الحدیث) ٥(

، )٢١٢٢(حدیث ) ١٦٧٦/ ٣(ومسلم في صحیحھ ، ، كتاب اللباس، باب الوصل في الشعر)٥٩٣٣(
كتاب اللباس والزینة، باب تحریم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة 

  .والمتنمصة والمتفلجات والمغیرات خلق اهللا، وأخرجھ غیرھما
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة . (التي یفعل بھا ذلك: والُمستوِصلُة. التي تصل الشعر: اصلُةوالو

 ".وصل: "مادة) ١٨٤٢/ ٥(
 )٢٧٣: ص(حقن التجمیل، حمد قرموش،  )٦(
 ) ١٩٦: ص(أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ٧(



 - ١٩٧٧ -

  )١(.»َس ِمنَّاَوَمْن َغشََّنا َفَلْی «: عن الغش فقال  وقد نھى النبي
بأننا ال نسلم بأن عملیات التجمیل التحسینیة  :ویمكن مناقشة ھذا االستدالل 

تشتمل على الغش والتدلیس على األزواج، وال سیما إذا علمنا أن كثیرا منھا یقع 
التدلیس في حالة بعلم األزواج، بل قد یكون بطلب منھم، ولو سلمنا بوجود الغش و

عملیات الكھل والمسن، فإن ھذا غیر متصور في الشباب، فال ینبغي أن یعمم الحكم 
على سائر األحوال، كما في حاالت الغش والتدلیس التي تقع في البیع وال تعتبر 

  )٢ (.مسوغا وعلة لتحریم البیع ومنعھ
المحظورات أن ھذه الجراحة ال یتم فعلھا إال بارتكاب بعض  :الوجھ الثاني

التخدیر؛ إذ ال یمكن فعل شيء من المھمات التي : وفعلھا، ومن تلك المحظورات
  .سبق ذكرھا إال بعد تخدیر المریض تخدیًرا عاًما أو موضعًیا 

ومعلوم أن التخدیر في األصل محرم شرعًا، وفعلھ في ھذا النوع من الجراحة 
، وعلیھ فإنھ یعتبر )٣(اإلذن بھلم یأذن بھ الشرع؛ لفقد األسباب الموجبة للترخیص و

  )٤(.باق على األصل الموجب لحرمة استعمالھ
 قیام الرجال بمھمة الجراحة للنساء األجنبیات - أیًضا –ومن تلك المحظورات 

والعكس، وحینئذ ترتكب محظورات عدیدة كاللمس، والنظر للعورة، والخلوة 
اء ألمثالھن، فإنھ یحصل كشف باألجنبیة، وإذا قام بفعلھا الرجال ألمثالھم، والنس

  .العورة في بعضھا، كما في جراحة تجمیل األرداف
وھذه المحظورات لم یثبت الترخیص فیھا من قبل الشرع في ھذا النوع من 
الجراحة؛ النتفاء األسباب الموجبة للترخیص، فأصبحت باقیة على أصلھا من 

  )٥ (.وع فیھاالحرمة، فال یجوز فعل الجراحة التحسینیة الموجبة للوق
بأن ھذه المحظورات على إطالقھا ال تصلح بحد  :ویمكن مناقشة ھذا االستدالل 

ذاتھا أن تكون علة في عموم التحریم، بل البد من دراسة كل حالة على حدة، فما 
  .خال من المحظور جاز، وما اشتمل علیھ امتنع

تجري ھذه ولو سلمنا بوجود ھذه المحظورات فإنھ یمكن التغلب علیھا بأن 
العملیات للنساء على ید طبیبة، وللرجال على ید طبیب، مع االلتزام بالضوابط 

  .واآلداب اإلسالمیة العامة

                                                           

من « : كتاب اإلیمان، باب قول النبي ) ١٠١(حدیث ) ٩٩/ ١(أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ١(
 .، وأخرجھ غیره»غشنا فلیس منا

 . بتصرف) ٢٧٣: ص(، حقن التجمیل، حمد قرموش )٢(
 .وھي العملیات الضروریة أو الحاجیة) ٣(
 ) ١٩٦: ص(أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ٤(
 المرجع السابق) ٥(
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 التي تنشأ )١(أن ھذه الجراحة ال تخلو من األضرار والمضاعفات :الوجھ الثالث
عنھا، ففي جراحة تجمیل الثدیین بتكبیرھما عن طریق حقن مادة السلیكون أو 

  .)٢(ات الجنسیة، یؤدي ذلك إلى حدوث أخطار كثیرة، إضافة إلى قلة نجاحھاالھرمون
ھناك اتجاه علمي بأن : "ونظًرا لخطورتھا یقول بعض األطباء المختصین

  )٣(.اھـ" مضاعفات إجراء ھذه العملیة كثیرة لدرجة أن إجراءھا ال ینصح بھ

                                                           

 :ینتج عن بعض عملیات التجمیل العدید من األضرار الصحیة، منھا) ١(
حقن الوجھ بالبوتكس یقوم على ارتخاء العضالت، والتخلص من التجاعید، مما قد یسبب  -

  . والكدمات، وتھیج الجلد في منطقة الحقنالعضالت وھن
قد تؤدي إلى انحراف الحاجز األنفي، وضیق المجاري األنفیة العلیا والسفلي،  نفتجمیل األ عملیات -

  .إصابة القناة المسیلة للدموع، وضعف حاسة الشم
، وھي شفط الدھون الجلطة الدھنیة أثناء عملیة: من المخاطر النادرة الحدوث والشدیدة الخطورة  -

عبارة عن خالیا دھنیة تسیر مع الدم حتى تسد شرایین الرئتین وتؤدي لھبوط في ضغط المریض 
  .والشعور بضیق التنفس

  .بفقر الدم د یتسبب في اإلصابةالنزیف الحاد الذي قد یسبب الوفاة إذا لم یعالج المریض فورًا، كما ق -
الحساسیة من أدویة التخدیر، مثل مسكنات األلم وبعض المضادات الحیویة، مثل االسبرین ومرخیات  -

  .لینالعضالت واألنسو
إذا كانت لدیك مشاكل في القلب أو تعاني من السمنة الزائدة فھذا قد یعرضك إلى اإلصابة بالذبحة  -

   .   القلبیة بسبب ضغط الدم المرتفع أو تغیرات في نظام دقات القلب
أو قطعھا خالل العملیة، وھي التي تؤدي فیما بعد إلى عدم القدرة على إظھار تعبیرات  تلف األعصاب -

 .الوجھ المختلفة
 للنزیف، وھو من أخطر أضرار عملیات التجمیل؛ حیث اإلصابة بعدوى في بعض الحاالت، أو التعرض -

قد ینتج عنھ أنیمیا فقر الدم، وفي بعض الحاالت األكثر خطورة تتعرض للوفاة عند عدم تلقیھ العالج 
التخدیر السيء، والذي یعد من أخطر آثار عملیات التجمیل؛ حیث ینتج عنھ =.في الوقت المناسب

 .د تكون قصیرة أو طویلة ودائمةدخول المریض في الغیبوبة، والتي ق
األلم الشدید الذي یشعر بھ المریض بعد االنتھاء من عملیة التجمیل، والذي یعاني منھ في موضع  -

 .إجراء العملیة، وقد یعاني المریض من ھذا األلم لفترة تصل إلى أسابیع
یة، وھذا قد یحصل ومن أضرار عملیات التجمیل ظھور بعض الندبات أو التشّوھات بعد إجراء العمل  -

 .بعد عملیة تجمیل األنف بشھر
كما أن عملیات التجمیل تترك أثرا قد یصعب إخفاؤه في بعض الحاالت، مما ُیشعر المریض بخیبة   -

 .أمل
عملیات التجمیل لھا آثار اجتماعیة ونفسیة أیضًا، وھي على النحو : المضاعفات النفسیة واالجتماعیة

  :التالي
  .موال؛ ألن من المعروف أن ھذه العملیات تكلفتھا المادیة عالیةإنفاق الكثیر من األ -
من الممكن أن تؤدي عملیات التجمیل إلى إدمانھا والرغبة في المواظبة علیھا كل فترة، مما یشكل  -

  .خطورة على حیاة اإلنسان
قد یسبب إلى انعزال الشخص عن المحیط، و تحتاج العملیات التجمیلیة وقتا طویال للشفاء، مما یؤدي  -

 .االكتئاب لھ ذلك الحزن أو
، مخاطر )- /https://www.webteb.com/articles :مخاطر عملیات التجمیل على موقع( -

، أضرار عملیات ٥٧٧٨٢٠/https://www.almrsal.com/postعملیات التجمیل وأضرارھا، 
 /https://www-communication.blogspot.comالتجمیل، 

 ) ١٩٦: ص(أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا . ٧٩القزویني ص . فن جراحة التجمیل، د) ٢(
ماجد طھبوب، من بحوث ندوة الرؤیة . د. جراحة التجمیل بین المفھوم الطبي والممارسة) ٣(

، أحكام الجراحة الطبیة واآلثار ٤١٩اإلسالمیة لبعض الممارسات الطبیة، ثبت الندوة 
 ) ١٩٦: ص(ترتبة علیھا الم
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ون اختیاریة ولكنھا تك: "یقول المختصون في الطب عن الجراحات التجمیلیة
حین تجري لمجرد تغییر مالمح بالوجھ ال یرضى عنھا صاحبھا، وفي ھذه الحالة 
یجب إنعام التفكیر قبل إجرائھا، واستشارة طبیب ماھر یقدر مدى التحسن المنشود، 

ومع تحسن المنظر بعد . فكثیرا ما تنتھي ھذه العملیات إلى عقبى غیر محمودة
من تحسن حالة المریض المعنویة، فعملیات التجمیل عملیات التجمیل، وما یتبع ذلك 

ال تغیر من شخصیتھ تغیرا ملحوظا، وإن العجز عن بلوغ ھدف معین في الحیاة ال 
یتوقف كثیرا على مظھر الشخص، فالمشكلة في ذلك أعمق كثیرا مما یبدو من 

، ومن ظواھر ھذه األمور، وعلى ذلك فعملیات التجمیل االختیاریة غیر محققة النتائج
  )١ (."الخیر ترك اإلغراق في إجرائھا أو المبالغة في التنبؤ بنتائجھا

  

  :ویمكن مناقشة ھذا الستدالل من وجوه
، واألحكام تبنى )٢(أّن ھذا لیس غالبًا في عملیات التجمیل التحسینیة :أحدھما

  .على الكثیر الغالب
قد تطورت التقنیات الجراحیة، وأصبحت أكثر بساطة على مدى "أنھ  :ثانیھما

السنوات، كما أن معظَم اإلجراءات التجمیلیة قد باتت أقل إیالمًا بكثیر مما كانت علیھ 
من قبل، حتى إن بعض الجراحات قد ال تتطلب سوى حقنك بالبنج الموضعي وحده 

تجعل من الصعب علیك تذكر ما أو معھ بعض المسكنات التي تشوش على ذھنك و
  .)٣(!"حدث بعد ذلك
أن جواز ھذه العملیات متعلق بحالة الشخص والجراحة ومھارة  :ثالثھما

الجراح، وھذا كلھ یساعد على تقلیل األخطاء الطبیة في مثل ھذه العملیات، باإلضافة 
  )٤(.إلى الجھود الحكومیة في تقلیل ھذه األخطاء

أن فتح الباب أمام ھذا النوع من العملیات الجراحیة التي ال  : الرابعالوجھ
تعالج عیبًا مؤذیًا أو مؤلمًا تؤدي إلى االرتماء في أحضان الغرائز، وحینھا قد ال 
تبقى امرأة دون محاولة تغییر مالمحھا؛ ألن كثیرًا من النساء ینظرن إلى ما ال 

دي إلى العبث بخلق اهللا من دون وجود ضرورة أو یملكنھ على أنھ األفضل، وھذا یؤ
  .)٥(حاجة داعیة إلى ذلك فھو حرام

بأن التجمل والتزین من مقتضیات الفطرة  :ویمكن أن یناقَش ھذا االستدالل
 وال سیما إذا -ودواعي الطبیعة البشریة، وقد راعاھا اإلسالم وأباحھا وحث علیھا 

 فاإلسالم دین الفطرة، فال یصادم حب الزینة وال -وبعلمھ وطلبھ كانت للزوج 
یمنعھا، بل یضع لھا الشروط والقیود التي تضمن تحقیقھا وفق تعالیم الشرع 

  .وآدابھ

                                                           

 ) ٦٤٨، ٥/٦٤٧(الموسوعة الطبیة الحدیثة، تشارلز إیرنج وآخرون ) ١(
: ومركز رودیل لصحة المرأة" الوقایة الطبیة"شباب المرأة الدائم تألیف محرري مجلة : انظر) ٢(

 ) ٢٧٤: ص(، حمد قرموشحقن التجمیل، ، ٤١٤ص
 ) ٤١٤ص(الجراحة التجمیلیة للفوزان ) ٣(
 .) ٢٧٥: ص(، حمد قرموشحقن التجمیل، ، ٤١٤ص: شباب المرأة الدائم: انظر) ٤(
: ص(، حمد قرموشحقن التجمیل، ، ٣٧٩ص: أحكام تجمیل النساء للدكتورة، إزدھار المدني) ٥(

٢٧٥ (. 
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، وھو ما نھى عنھ )١(أّن في ھذه العملیات تبذیرًا لألموال :الوجھ الخامس

وجاء في حدیث المغیرة  )٢()  É È ÇÏ Î Í Ì ËÊ( :الشرع

لنبي نه  بن شعبة ل  سمع   �ِض�اع�ة �قاَل، ِقيَل: ثالثا لك� كِ� للَّه� ِ�«: يق

ِل �كث� لم�اِل،   .)٣(»لس�َ

ھذه العملیات بأن األموال المدفوعة في مثل  : أن یناقش ھذا االستداللویمكن
 أمواال طائلة، كما أنھا قد تناسب بعض األشخاص، لذا ال یصح - دائما –لیست 

  .اعتبار ذلك علة للمنع
جواز إجراء العملیات التجمیلیة التحسینیة من حیث األصل، مع  : الثانيالقول

، فالبد من دراسة كل وجوب التدقیق والتفصیل الفقھي في حكم كل صورٍة على حدة
حالة بشكل مستقل، مع مراعاة ما یحیط بھا من مالبسات وتطبیق القواعد واألصول 
الشرعیة في كل حالة، خاصة مع تباین أحكام ھذه العملیات؛ إذ من ھذه العملیات ما 

فال یمكن أن نجـــعل مھ، كما أن بعضھا قد تكون جائزة،دلت الشریعة على تحری
   )٤(وإلیــھ ذھـــب بعــض العلــــماءجمیلـــیة في مــــرتبـــــة واحـــــدة،العملــــیات الت

   )٥(. والباحثین المعاصرین ،

                                                           

 .٣٤٨ص: الجراحة التجمیلیة للفوزان) ١(
 .٢٧- ٢٦:یتان سورة اإلسراء، اآل) ٢(
كتاب الزكاة، باب قول ) ١٤٧٧(حدیث ) ١٢٤/ ٢(- واللفظ لھ –أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٣(

حدیث ) ١٣٤٠/ ٣( ومسلم في صحیحھ ، ،Z ¡¢ � ~ { ]: اهللا تعالى

كتاب األقضیة، باب النھي عن كثرة المسائل من غیر حاجة، والنھي عن منع ) ١٧١٥(
 .وھات، وأخرجھ غیرھما

یخ عبد العزیز بن باز فیما قد یظھر من بعض فتاویھ، فقد سئل عن حكم إجراء عملیة كالش) ٤(
أي (ال أعلم فیھ شیئًا : "تصغیٍر لألنف نظرًا لتعرض الشخص للسخریة من اآلخرین، فأجاب

، فھذه العملیة لیست ضروریًة ألجل العالج ونحوه، "، ال مانع إذا تیسر، واهللا أعلم)یمنع منھ
ّي، لكْن قْد یوّرد على ھذا أن الشیخ رحمھ اهللا أجازھا العتبار األذى النفسي، بل ألمٍر نفس

ولیس ألن العملیة في أصلھا مباحة، ولما َقوَي عندي ھذا االعتراُض أشرُت إلیھ في الحاشیة 
 www.islam.Qa.com: الفتوى على الموقع التالي: انظر  .ولم أجعلھ في المتن

، حیث أجاز ٢/٥٨٣: الدكتور محمد شبیر في أحكام جراحة التجمیل في الفقھ اإلسالمي: منھم) ٥(
: عملیة شفط الدھون وعملیة شد التجاعید، والدكتور عطا السنباطي في جراحة التجمیل

 محمد خالد.، د٢٦١ص: ، والدكتورة نادیة قزمار في الجراحة التجمیلیة٤١١-٤٠٤ص
عبد الكریم زیدان في . ، د)٢٧٧ص(المعاصرة التجمیل لعملیات الشرعي التأصیل عبیدات في

شریفة الحوشاني في الضوابط .، د)١/٤١٠(المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم 
ضرغام عدنان في العملیات التجمیلیة بین .، د)٢٦٦٥ص (الشرعیة في العملیات التجمیلیة 

. ، د)١١٥ -٨٧ص(واتي رابح في تغییر خلق اهللازر. ، ود)١٢٦ص (المشروع والممنوع 
ھاني الجبیر في الضوابط الشرعیة .، ود)١٢٧ص(صالح الفوزان في الجراحة التجمیلیة 

شعبان الكومي في أحكام التجمیل في الفقھ . ، ود)١٤ص(للعملیات التجمیلیة
مصلح النجار في الضوابط الشرعیة للعملیات . ، ود) وما بعدھا٢٠٠ص(اإلسالمي
 ) ٢٧٨: ص(حقن التجمیل، وحمد قرموش في ، )٢٤٩٩ص(التجمیلیة



 - ١٩٨١ -

  :واستدلوا على ذلك بالكتاب والمعقول

لكتا-ال  :  

  : بعموم اآلیات الدالة على خْلِق اِهللا لإلنساَن في أحسن صورة، ومنھایستدل

هللا تعالى-١ ل     )١(Z 1   0 / . - , +  ]: ق

اللة جه ل دلت ھذه اآلیة على أن اهللا تعالى خلق اإلنسان في أحسن  : 

 )٢(.التركیب، سوي األعضاء حسنھا صورة، وشكل منتصب القامة، وحسن

كل  خلق أنھ صورة، ذلك وأحسن أعدل خلق وقامة يأ Z   0 / . ]: قيل

القامة، منتصبًا، یتناول مأكولھ  اإلنسان، ُخلق مدید وجھھ، إال على منكبًا حیوان
: ، وقیل)٤(في شباب وقوة: ، وقیل)٣ (...بیده، مزینا بالعقل والتمییز والفھم، والمنطق

 وھو أحسن ما یكون، لقد خلقنا اإلنسان، فبلغنا بھ استواء شبابھ وجلده وقوتھ،
  .)٥ (.وأعدل ما یكون وأقومھ

شین، أال  أو عیب علیھ طرأ إن غیر عیب، لكن من لإلنسان اهللا خلق فأصل
أن  یقال كیف عندھا! علیھا؟ اهللا خلقھ خلقتھ التي أصل إلى رّده إعادة ذلك یستدعي
  )٦(!خلق اهللا؟ في تغییر بعمومھا التجمیل عملیات

  ج

  .)٧(  A B Z @ ?  <  ]: قولھ تعالى-٢

أن اآلیة دلت على أن اهللا تعالى خلق اإلنساَن سویا مستقیمًا  :وجھ الداللة
  )٨(.معتدل القامة منتصبھا في أحسن الھیئات واألشكال

نها تحتمل قال آلية  لما في بيا ه  ها:" معا ع  فسوى : ح

سوى أعضاءك بحسب الحاجة وعدلھا في ف: لثاني .خلقك وعدل خلقتك

فسواك إنسانا كریما : الثالث .وال رجل على رجل، المماثلة ال تفضل ید على ید 
سواك بالعقل : قال أصحاب الخواطر. وعدل بك عن أن یجعلك حیوانا بھیما

  )٩ (."وعدلك باإلیمان

                                                           

  ٤: اآلیة رقمسورة التین، ) ١(
، التفسیر )٥٠٧/ ٢٤(جامع البیان ت شاكر = ، تفسیر الطبري )٤٣٥/ ٨(تفسیر ابن كثیر ) ٢(

 ) ٣٠٦/ ٣٠(المنیر للزحیلي 
 ) ٢٧٧/ ٥( إحیاء التراث - ، تفسیر البغوي )٧٣٧: ص(تفسیر مجاھد ) ٣(
یل في معاني لباب التأو= ، تفسیر الخازن )٣٠٢/ ٦(النكت والعیون = تفسیر الماوردي ) ٤(

، )١٤٠/ ٣٢(، تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن )٤٤٤/ ٤(التنزیل 
 ) ١٨/ ٣٠(الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ط دار التفسیر = تفسیر الثعلبي 

 ) ٥٠٧/ ٢٤(جامع البیان ت شاكر = تفسیر الطبري ) ٥(
 ) ٢٧٨ص (عبیدات  محمد خالد .المعاصرة، د التجمیل لعملیات الشرعي التأصیل) ٦(
 ٧:سورة االنفطار، من اآلیة رقم ) ٧(
 ٤/٤٨٣تفسیر ابن كثیر ) ٨(
 ) ٢٢٢/ ٦(النكت والعیون = تفسیر الماوردي ) ٩(
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  .)١( F   G IH Z ] :تعالى  قولھ-٣

آلیة على أن اهللا تعالى خلق اإلنسان في  دلت ھذه ا :وجھ الداللة من اآلیة
أجمل صورة، وقومھ في أحسن تقویم وأحسن قامة، فصورة اإلنسان أحسن من 

  .)٢ (.صورة الحیوان، ولم یشارك بني آدم في صورتھ وشكلھ غیرھم

أحسن : یحتمل وجھین، أحدھما  F   G IH  Z  ]:قولھ: " الرازيقال

ك الوجھ في الغیر، وكیف یوجد وقد وجد في أي أتقن وأحكم على وجھ ال یوجد بذل
أنفسھم من القوى الدالة على وحدانیة اهللا تعالى وربوبیتھ داللة مخصوصة لحسن 

أن نصرف الحسن إلى حسن المنظر، فإن من نظر في قد : وثانیھما. ھذه الصورة
  )٣ (."اإلنسان وقامتھ وبالنسبة بین أعضائھ فقد علم أن صورتھ أحسن صورة

 شكل، ومیزه أحسن على اإلنسان تصویر في قد أبدع وجل عز اهللا انك فإذا 
 اإلنسان أن علینا وتكرما منھ سبحانھ، بدلیل من اهللا منَّة المخلوقات، فھذه باقي عن

سائر الصور، فإن حدث بھ ما  من یرى ما خالف على صورتھ أن تكون یتمنى ال
  . ملھ ویزینھیشوه ھذه الصورة الحسنة جاز لھ أن یزیل ذلك بما یج

  :ومنھا ، على مشروعیة التجمل والتزینالدالة اآلیات وم عم-٤

 .)٤( µ ¶ ̧ ¹ º » ¼  Z ́ ] : تعالىقولھ -أ

 وتسریحھا في رواحھا وحسنھا األنعام عن اآلیة سیاق وإن كان : الداللةوجھ 
ھاًء، وحسنًا وب جماًال فیھا لنا  جعل- وجل عز  -اهللا  إال أن)٥( .إلیھا النظر وجمال

فطرتنا، وھو حب  یوافق بما علینا تعالى أنعم اهللا أن على بإشارتھ النص فدلَّ
  )٦(.أھلھا المواشي، ومفاخر أصحاب أغراض من باألنعام التجمل الجمال؛ ألن
 األنعام الخلقة، وجمال الصورة وتركیب في یكون الجمال" : القرطبيیقول

  .)٧(."صار، موافق للبصائرباألب مرئي  وھو ...الخلقة من  جمال والدواب

 . )٨( Z )    ' & % $ # " ] : قولھ تعالى-ب

 الزینة صنع على ھذه اآلیة الكریمة الناس تعالى في حث اهللا :وجھ الداللة
 الصلوات الجماعات واالجتماعات، كحضور مناسبات في والتكلف بھا، خاصة

                                                           

 ٣: سورة التغابن، من اآلیة رقم) ١(
/ ٧(تأویالت أھل السنة = ، تفسیر الماتریدي )٤٥٥/ ٣(بحر العلوم = تفسیر السمرقندي ) ٢(

، غرائب التفسیر وعجائب التأویل )١٤١/ ٤(یر القرآن العزیز البن أبي زمنین ، تفس)٨٦
)١٢١٧/ ٢ ( 

 ) ٥٥٢/ ٣٠(مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر = تفسیر الرازي ) ٣(
 ٦: سورة النحل، اآلیة رقم) ٤(
 ٣/٣٠الھمام،  القدیر، البن فتح) ٥(
 .بتصرف- ) ٢٧٧ص(عبیدات  محمد دخال.المعاصرة، د التجمیل لعملیات الشرعي التأصیل) ٦(
 ) ١١٩/ ٣(، أحكام القرآن البن العربي ط العلمیة )٧١/ ١٠(تفسیر القرطبي ) ٧(
 ٣١: سورة األعراف، من اآلیة رقم) ٨(
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 ھو ما وكل لالساتر الجمی باللباس یكون الناس، وھذا واألعیاد واستقبال
  )١(.مستحسن

 A @ ? =< > ; : 9 8  7 6 5 4 3 ] : قولھ تعالى-ج

B  C D E  F G IH Z )٢( .  

دلت ھذه اآلیة على وجوب الزینة للعبادة عند كل مسجد بحسب  :وجھ الداللة
عرف الناس في تزینھم في المجامع والمحافل، لیكون المؤمن حین عبادة ربھ مع 

  )٣ (. حال ال تقصیر فیھا وال إسراف، بل أمر باالعتدالعباده المؤمنین في أجمل
 اآلیة ھذه ذلك، بدلیل من ادعى على أنكر الزینة، بل یحرم لم أن اإلسالم ومعناه

 والكبر الغرور خشیة بھا من اإلسراف حذر مسجد، لكنھ كل عند األمر بالزینة وآیة
   )٤ (.قارون مع كما حصل

مل وحثت علیھ؛ كما بینت أن حب الجمال من فجمیع اآلیات أمرت بالتزین والتج
طبیعة اإلنسان ویتفق مع فطرتھ، فإن طرأ على اإلنسان ما یشین ذلك الجمال 

  . ویقبحھ كان لھ أن یحسنھ ویجملھ بما یتفق وأصل اإلباحة
بأن عموم األدلة وإن كان یدل على  :ویمكن مناقشة االستدالل بھذه العمومات

أنھ مخصوص بأدلة النھي الصریحة التي نھت عن تغییر جواز التجمل والتزین غیر 
  .خلق اهللا وھذه العملیات التجمیلیة التحسینیة من تغییر خلق اهللا، فتكون حراما

أن : ویمكن أن یجاب عن ذلك بما أجیب بھ عن مناقشة أدلة المانعین، ومنھا
 تخصیصھا التغییر المنھي عنھ والوارد في اآلیة جاء بمعان كثیرة، وال دلیل على

بالتغییر الظاھري لشكل اإلنسان أو الحیوان، فال بّد من إثبات الدلیل المحرم للعملیات 
الجراحیة التجمیلیة التحسینیة، وما دام أن الدلیل المانع من ھذه الجراحة لم یوجد، 

  .فإّن ھذا ال ٌیعد من تغییر خلق اهللا
  : المعقول -ثانیا

بیة رغبتھ بفعل ھذا النوع من الجراحة، أن الشخص یتألم نفسًیا بسبب عدم تل
   )٥ (.وال یستطیع بلوغ أھدافھ المنشودة في الحیاة بسبب عدم اكتمال الجمال

  :ونوقش ھذا من وجھین
أن التفاوَت في األشكال ونسب الجمال لالبتالء واالختیار، فیجُب  :الوجھ األول

إلیمان بقدر اهللا، وزرع الرضا في النفوس بما قسمھ اهللا على المؤمِن والمؤمنة ا
  .)٦(تعالى، وأن العبرة بالطاعة واالستقامة على طریق الھدایة

                                                           

 ) ٢٢٩/ ١٤(مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر = تفسیر الرازي ) ١(
 ٣٢: سورة األعراف، من اآلیة رقم) ٢(
 ) ٢٨٨/ ٩(تفسیر حدائق الروح والریحان : ، ویراجع)١٣٣/ ٨(تفسیر المراغي ) ٣(
 ھـ١٤٠٩القلم، دمشق،  ، دار١/١٤٣القرآن، صالح الخالدي،  في قصص السابقین مع) ٤(
 ) ١٩٧: ص(أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ٥(
 .٢٠٢ص: ور، واألحكام الطبیة لمحمد منص١٨٥ص: أحكام الجراحة الطبیة للشنقیطي: انظر) ٦(
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بأن الصبر على االبتالء مطلوب، والرضا بھ أیضًا كذلك، ولكن  : عنھوأجیَب
بتالء مطلوٌب في كل والصبُر على اال. ھذا ال یلزم منھ عدم جواز طلب العالج

  .)١(األمراض، وھذا ال ینافي طلب التداوي منھا، وال ُیعد ذلك تغییرًا لخلق اهللا
أن األذى النفسي ال یمكن تعلیق الُحكم علیھ، فقد یدعي أحٌد أّن  : الثانيالوجھ

هللا تعالى قد خلق في ِخلقِتھ عیبًا ویخالفھ آخرون، وال مرجع في ذلك، خاصة وأن ا
الناَس متفاوتین في الجمال، وقد صور اهللا تعالى كل إنساٍن على خالف غیره، كما 

  ) ٢ (.ھو مشاَھد، وال ضابط عندنا حقیقًة في معرفة الحد في ذلك
والحق أن عالج ھذه األوھام والوساوس إنما ھو بغرس  :" الشنقیطيیقول

الى فیما قسمھ من الجمال والصورة، اإلیمان في القلوب، وزرع الرضا عن اهللا تع
والمظاھر لیست ھي الوسیلة لبلوغ األھداف والغایات النبیلة، وإنما یدرك ذلك 

  .  )٣ (."بتوفیق اهللا تعالى ثم بالتزام شرعھ والتخلق باآلداب ومكارم األخالق
ومن أجل ذلك یرى األطباء أن المشكلة عند ھذا الصنف من الناس لیست 

ین مظھره، بل إنھا أعمق من ذلك بكثیر، وكان من الخیر في متوقفة على تحس
نظرھم من الناحیة الطبیة ترك اإلغراق في ھذا النوع من الجراحة، وأنھ ال یعتبر 

  .  )٤(محقًقا للنتائج المرجوة 
  :الترجیح

 ذكر من وما یة،یلیة التحسین عرض اآلراء الفقھیة في حكم العملیات التجمبعد
 ھو القول بجواز إجراء مثل - واهللا أعلم- الذي یبدو لي رجحانھ فإن ،أدلة ومناقشة

 فال ، أن تدرس وتفصل أحكام كل حالة على حدةعلى ،ھذه العملیات من حیث األصل
 حالة حكم یناسبھا فلكل ، القول بالجواز على جمیع الحاالتوال ،یعمم القول بالتحریم

 شك أن التفصیل أسعد وال ، الباقي على أصل اإلباحةویبقى ، علیھ األدلةلسبما تدح
 أن الشرع مع نھیھ عن الوشم والنمص والوصل جاء باإلذن وذلك ؛بالقبول وأرجح

 یدل على أن تعمیم العلة بمنع وھذا ،بأنواع من الزینة والتحسین كصبغ الشعر مثًال
  )٥(.قد اطرادھا َدّل على إبطال علیّتھا متى ُفوالعّلة ،التحسین غیر مقبول

                                                           
 ) ٢٧٨: ص(، د قرموشحمحقن التجمیل، ، ٤١٠ص: عطا السنباطي. جراحة التجمیل د: انظر) ١(
 )٢٧٨: ص(، حقن التجمیل، حمد قرموش) ٢(
 ) ١٩٨: ص(احة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا أحكام الجر) ٣(
ومع تحسن المنظر بعد عملیات التجمیل وما یتبع ذلك : "ورد في الموسوعة الطبیة الحدیثة ما نصھ) ٤(

وأن العجز ، من تحسین حالة المریض المعنویة، فعملیات التجمیل ال تغیر من شخصیتھ تغییًرا ملحوًظا
 یتوقف كثیًرا على مظھر الشخص، فالمشكلة في ذلك أعمق كثیًرا عن بلوغ ھدف معین في الحیاة ال

مما یبدو من ظواھر ھذه األمور، وعلى ھذا فعملیات التجمیل االختیاریة غیر محققة النتائج، ومن 
الموسوعة الطبیة الحدیثة لمجموعة ". الخیر ترك اإلغراق في إجرائھا، أو المبالغة في التنبؤ بنتائجھا

وفي ھذا الكالم من أھل الخبرة واالختصاص شھادة واضحة بأن الجراحة . ٤٥٥ /٣من األطباء 
 .التجمیلیة لیست ھي العالج للمشاكل النفسیة المزعومة والتي یعتذر بھا لفعل ھذه الجراحة المحرمة

استمرار حكمھا في جمیع : اّطراد العلة وھو:" ، وفیھ)٢٧١/ ٢(روضة الناظر وجنة المناظر ) ٥(
اطراد اْلعلَّة َوُھَو اْسِتْمَرار حكمَھا في َجِمیع :" ، وفیھ)١٤٤: ص( المختصر في أصول الفقھ ،."محالھا

، االستدراك األصولي دراسة تأصیلیة تطبیقیة ."محالھا فاشترطھ اْلَأْكَثر خالًفا ألبى اْلخطاب َوَغیره 
، التحقیق ."القیاساطراد العلة، فإذا بطلت العلة بطل : ومن شروط القیاس:" ، وفیھ)٥٧١: ص(

، )٣١٠/ ٧(، البحر المحیط في أصول الفقھ )٢١٩/ ٣(والبیان في شرح البرھان في أصول الفقھ 
 ) ٣٢٣/ ٣(شرح مختصر الروضة 
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  :على أن تراعى الضوابط والحدود الشرعیة للعملیات التجمیلیة، ومنھا

 والنھي .خاص شرعي نھي إجراؤھا محل المنوي العملیة تكون ال  أن-١

 .یرتكبھ الوعید لمن أو فاعلھ إثم أو التحریم على ما یدل الشرعي
 الشكل ألجل تغییر أو تعالى خلق اهللا تغییر وللعملیة ھ الدافع یكون ال أن  -٢

 .بالرجال النساء بالنساء، أو تشبھ تشبھ الرجال والفجار، أو التشبھ بالكفار
حالتھ، ھل  ُیَقیِّم أن ناصحا أمینا للمریض، وعلیھ یكون أن الطبیب على -٣
رح یط أن بد ال وبالتالي للتقلید؟ بالنقص وحب شعور مجرد ھو أو العملیة؟ تستحق
    :العملیة إجراء قبل أسئلة مجموعة الطبیب

 یخالف تغییره المراد ھل اإلنسان؟ صحة على أثر إزالتھا المراد للشكوى ھل
 عمر كم العملیة؟ بمجرد المریض تضرر یزول ھل اإلنسان؟  فيالمعھودة الخلقة

 العملیة؟ لھذه الحاجة مدى وما جنسھ؟ وما المریض؟
 :عمومًا، وھي الجراحة الطبیة طشرو العملیة في یتحقق  أن-٤
 بال الجسد على اعتداء عدَّ العملیة، وإال نجاح الطبیب ظن على یغلب  أن-أ

  .للعبث تجارب وموضعًا حقل المكرم الجسد یجعل أن ال یجوز مبّرر، أي
 ملك في یتصرف أن ألحد ال یجوز بالعملیة؛ إذ ولیھ أو المریض یأذن  أن-ب
 اهللا  رسول عاقب ، وقد)١(بغیر إذنھ - ومنافعھا أطرافھ أو أعضائھ أو  بدنھ-غیره 

 .)٣(تعٍد إال بسبب تكون ال ، والعقوبة)٢(ذلك عن نھیھ داواه بعد من
وضمن، فالمتطبب  أثم وإال ھذه العملیات لمثل مؤھًال الطبیب یكون  أن-ج
علم  عاطىت إذا" : القیم ابن یقول .لھ لو ُأذن حتى العملیة مباشرة لھ یحل ال الجاھل
األنفس، وأقدم  إتالف على بجھلھ معرفة، فقد ھجم بھ لھ یتقدم وعملھ، ولم الطب

  )٤ (.یعلمھ لم ما على بالتھّور
 كان فتلف المریض اعتدى إذا المعالج أن في خالفًا ال أعلم"  :الخطابي قال

  )٥(.ُیَعدُّ متعدیا یعرفھ وعمًال ال علمًا ضامنًا، والمتعاطي

العملیة قواعد التداوي من حیث االلتزام بعدم الخلوة، وأحكام  أن تراعى في -د
  .كشف العودة، إال لضرورة أو حاجة داعیة

عن  نشأ الموجود، فإذا الضرر من ضررًا أكبر العملیة إجراء على یترتب  أال-٥
 ذلك كان محرم، سواء فھو الضرر الموجود من أكبر ضرر التجمیلیة العملیة

                                                           

 ) ٤٦٣ :ص(، ١٩٨٩، دمشق، ٢ القلم، ط الفقھیة، مصطفى الزرقا، دار شرح القواعد) ١(
 ِفي َمَرِضِھ، َفَأَشاَر َأْن َلا َتُلدُّوِني، ْدَنا َرُسوَل اِهللا َلَد:  َقاَلْت- رضي اهللا عنھا –َعْن َعاِئَشَة ) ٢(

َلا َیْبَقى َأَحٌد ِمْنُكْم ِإلَّا ُلدَّ، َغْیُر اْلَعبَّاِس، َفِإنَُّھ َلْم «: َكَراِھَیَة اْلَمِریِض ِللدََّواِء، َفَلمَّا َأَفاَق َقاَل: َفُقْلَنا
كتاب المغازي، باب مرض ) ٤٤٥٨(حدیث ) ١٤/ ٦(أخرجھ البخاري في صحیحھ . »َیْشَھْدُكْم
كتاب ) ٢٢١٣(حدیث ) ١٧٣٣/ ٤ (- واللفظ لھ -   ووفاتھ، ومسلم في صحیحھ النبي 

  .السالم، باب كراھة التداوي باللدود، وأخرجھ غیرھما
شرح النووي على .  ھو الدواء الذي یصب في أحد جانبي فم المریض- بفتح الالم - واللَّدود 

 ".لدد: "مادة) ٥٣٥/ ٢(، الصحاح )١٦٦/ ١٠(، فتح الباري البن حجر )١٩٩ /١٤(مسلم 
 ) ٧٥: ص(المسئولّیة الطبیة وأخالقیات الطبیب ) ٣(
 ) ١٠٣: ص(، الطب النبوي البن القیم )١٢٧/ ٤(زاد المعاد في ھدي خیر العباد ) ٤(
 ) ٣٩/ ٤(معالم السنن ) ٥(
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المفاسد،  ودرء المصالح الشریعة جلب مقاصد من إن یثالتجمیل؛ ح للتداوي أو
 من أخف بدیال وجد تعارضتا، وعلیھ إذا إذا المنافع جلب من المفاسد أولى ودرء
 .أن یأخذ بھ الجراحة ضرر

 التظاھر العملیة من القصد كان تدلیس، فإذا أو غش العملیة عن ینتج ال أن -٦
 خداعًا كالجمیلة كالصغیرة، والدمیمة الكبیرة المرأة تبدو بخالف الواقع، بحیث

  )١ (.للخاطب، فھو محرم
أن األصل في العملیات التجمیلیة التحسینیة ھو الجواز، وقد : وخالصة القول

یطرأ التحریم على بعض الحاالت ؛ الشتمالھا على محظور شرعي، فال یعمم القول 
  .بالتحریم، وال القول بالجواز على جمیع الحاالت

  ا اطب

نا لم ا صل ا  

لبعض أنواع الحقن التجمیلیة أصال خاصا تنبني علیھ وتندرج تحتھ، على 
  :النحو التالي

 تيةحق ل ه  ل ماحق ،  لبال حكم النقل الذاتي ( أصل تنبني على:  

  ). لألعضاء المتجددة

 الجي حق   :تنبني على أصول ثالثة: لك

  .حكم نقل أجزاء حیوانیة إلى جسم اإلنسان: األصل األول
  .حكم استخدام مواد نجسة في التجمیل: األصل الثاني
  .أثر االستحالة في تطھیر النجاسة: األصل الثالث

 تك حق فإنھا تندرج تحت أصل واحد، تدخلھا بعض المواد السامة؛ لذا : لب

  ).حكم استخدام مواد سامة في التجمیل(وھو 

 لتجميليةبقية ما لحق  ن  فأغلبھا مواد صناعیة، أو مواد طبیعیة ثم   

أضیفت إلیھا بعض المركبات الصناعیة فلم یبق لھا أثرا طبیعیا؛ لذا فإنھا تندرج 
 .ط تحت التأصیل العامفق

 لتي ينبني عليها م ل  ألص ل في ه  لق ما علينا  نفصل   هنا كا ل

عي للتجميل بالحق لش  .لحك 

  :وذلك على النحو المفصل في الفروع الخمسة التالیة
  
  

                                                           

، الضوابط )٢٧٦ص(خالد عبیدات، . صرة، دالمعا التجمیل لعملیات الشرعي التأصیل) ١(
، أحكام الجراحة الطبّیة ص، ) وما بعدھا٨ص(ھاني الجبیر، . الشرعیة لعملیات التجمیل، د
، القواعد  )٢/٢٦٠(محمد النتشة . ، المسائل المستجدة د٢٣٤نقل وزراعة األعضاء ص 

 ) ٢٨١١ص(والضوابط الحاكمة لعملیات التجمیل 
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.حكم النقل الذاتي لألعضاء املتجددة:  األولالفرع  

 )١(.ان إلى جزء آخر في نفس جسدهنقل جزء من أجزاء اإلنس: النقل الذاتي ھو
والعمل في الطب الحدیث أن یجري النقل الذاتي بأن تؤخذ قطعة من لحم شخص أو 

)٢(.جلده من مكان خفي فیھ ال خطر فیھ لترقیع موضع آخر من جسده  

لمسألة علىق لفقها في حك ه  ختل  ل    سبب االختالف فیھا ھو ق

دمي بعد قطعھا أو عدمھ، فمن قال بطھارتھا أجاز اختالفھم في طھارة أعضاء األ
  . نقلھا، ومن قال بنجاستھا لم یجز النقل

  :وبیان ھذه األقوال على النحو التالي

لمتج :القول األول تي لألعضا  ل لنقل  وھو ما ذھب إلیھ  ،يج 

، بناء على قولھم بطھارة )٥(والحنابلة )٤(، والشافعیة)٣(الجمھور الفقھاء من المالكیة
  .عضو اآلدمي بعد إبانتھ منھ

  :والقیاس والمعقول، ، على ذلك بالسنةواستدلوا
  : السنة-أوال

                                                           

، المسائل الطبیة المستجدة في ضوء )٢/٧٩٣(ألعضاء، لیلى أبو العال نقل الدم وزرع ا) ١(
                                                   ) ٣٦٩: ص(محمد عبد الجواد النتشة، . الشریعة اإلسالمیة، د

، المسائل )٨٠: ص(االنتفاع بأجزاء اآلدمي في الفقھ اإلسالمي، عصمت اهللا عنایة اهللا ) ٢(
 ) ٣٦٩: ص(محمد عبد الجواد النتشة، . بیة المستجدة في ضوء الشریعة اإلسالمیة، دالط

وأما ما أبین من أعضاء اآلدمي : "، وفیھ)١٠٠/ ١(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ) ٣(
الحي فقال ابن القصار بنجاستھا وقال ابن رشد بطھارتھا قال وھو الصواب، وقد سلم ابن 

ال یشعر؛ ألنھ اختار أن میتة اآلدمي طاھرة، وإبانة العضو ال یزید على القصار طھارتھا وھو 
، وفي لوامع الدرر في ھتك أستار ."الموت وقال الباجي بطھارة العضو المبان انتھى
واألظھر طھارتھ یعني أن ) : "٢٦٥/ ١(المختصر محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقیطي 

ي، وأن ابن رشد استظھر القول بطھارة میتة اآلدمي، من العلماء من قال بطھارة میتة اآلدم
الراجح طھارة میتة ... وكذا اللخمي والمازري وعیاض، واعلم أن المعتمد القول بالطھارة

 ) .٢٠٥/ ١(جواھر الدرر في حل ألفاظ المختصر : ، ویراجع."اآلدمي ولو كافرا 
من السمك والجراد ومشیمة العضو المبان من اآلدمى و:" ، وفیھ)١٧٢/ ١(فتح العزیز) ٤(

  ) ٨٩/ ٢٠(، الھدایة إلى أوھام الكفایة ."اآلدمى وھذه االشیاء طاھرة على المذھب الصحیح 
  .وفي نجاسة الجزء المبان من اآلدمي طریقان

 الخالف في المبان من السمك والجراد ومشیمة اآلدمي، - أعني الرافعي-وطرد: ثم قال
) ) التتمة((أبي الطیب والبندنیجي و) ) تعلیق((ذكور في وصحح القول بطھارة الجمیع، والم

أنھا طاھرة : غلط، فإن المذكور فیھا) ) التتمة((وما ذكر عن . انتھى كالمھ. نجاسة الجمیع: 
 ) ٤٣/ ٢(في أصح القولین، كبعض اآلدمي، المھمات في شرح الروضة والرافعي 

من (أي من آدمي ) وما سقط منھ"(:، وفیھ)٧٩: ص(الروض المربع شرح زاد المستقنع ) ٥(
= أعاده أو لم یعده، ألن ما أبین من حي فھو كمیتة ومیتة) طاھر(ھو ) عضو أو سن فـ

) أو(آدمي قلعت ) وإن أعیدت سن) (١٦٣/ ١(، شرح منتھى اإلرادات ."اآلدمي طاھرة=
 أو لم )فثبتت(من أعضائھ فأعادھا بحرارتھا ) نحوھما(أعید ) أو(منھ قطعت ) أذن(أعیدت 
ما أبین من حي : وتقدم. ألنھا جزء من جملة، فحكمھما حكمھ) طاھرة(ھي ) ف(تثبت 
 ) ٥٣٨/ ١(حاشیة الروض المربع : ، ویراجع.."كمیتتھ
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 بیده، وذلك لما   أنھ رد عین قتادة بن النعمانیستدل بما ورد عن النبي 
  .)١(سقطْت على خده یوم أحد

 رد عین قتادة بین النعمان بعد دل ھذا الحدیث على أن النبي  :وجھ الداللة
  .إبانتھا، مما یدل على جواز النقل الذاتي لألعضاء

  :ویمكن مناقشة ھذا االستدالل من وجوه
  . ال یصح االستدالل بھذا الحدیث لعدم صحتھ:الوجھ األول

 على فرض التسلیم بصحة الحدیث، فإن عین قتادة لم تنفصل :الوجھ الثاني
َراُدوا َأْن َفَساَلْت َحَدَقُتُھ َعَلى َوْجَنِتِھ، َفَأ: عنھ، فقد ورد في بعض ألفاظ الحدیث

َفَدَعا ِبِھ َفَغَمَز َحَدَقَتُھ ِبَراَحِتِھ، َفَكاَن َلا َیْدِري َأيَّ » َلا«:  َفَقاَلَیْقَطُعوَھا َفَسَأَل النَِّبيَّ 
   )٢(َعْیَنْیِھ ُأِصیَبْت؟ 

َردِِّه  أن َردِّ َعْیِن َقَتاَدَة قصد ِبِھ إْصَلاَح َما َخَرَج ِمْن َعْیِن َقَتاَدَة ِب:الوجھ الثالث
، فإن النقل الذاتي ال یكون )٣(إَلى َمَحلِِّھ، َوِبَھَذا َفاَرَق َما َلْو َنَقَلُھ إَلى َغْیِر َمْوِضِعِھ

دائما لنفس الموضع المأخوذ منھ، بل كثیرا ما یكون إلى مواضع أخرى من البدن 
   .غیر المأخوذ منھا، فافترقا

  : بھ من وجوهویستدل ، المعقول-ثانیا
أن مظھر اإلنسان دون العضو المقطوع فیھ مثلة وتشویھ، وقد  :ول  األالوجھ

جاء الشرع بالنھي عن المثلة، ویمكن إزالة الضرر والمثلة والتشویھ بإعادة العضو 
   .بمثل ھذه الجراحة

أّن اإلنسان یتضرر كثیرًا بفقد الید واألصابع والرجل ونحوھا،  : الثانيالوجھ
 الجراحة التي من شأنھا إعادة ما فقد من أعضاء، فیشرع لھ دفع الضرر بفعل ھذه

  )٤(.والشریعة اإلسالمیة جاءت بإزالة الضرر ودفع الحرج والمشقة عن المكلفین
إن النقل الذاتي من مكان من بدن اإلنسان إلى مكان آخر فیھ  : الثالثالوجھ

 وذلك ألن ھو في حكم إجراء عملیة لھ كالفتق والزائدة الدودیة وقطع الید المتآكلة؛
  )٥(. مصلحة العالج ھنا راجحة على مفسدة أخذ جزء من جسم المعالج

  : القیاس-ثالثا
وذلك بالقیاس على جواز بتر العضو التالف إلنقاذ النفس ودفع الضرر عنھا، 

ك أن األصل جاز فیھ بتر العضو وإزالتھ، مع ما یتضمنھ ذل: ووجھ ذلك. بل ھو أولى

                                                           

وا َأْن َعْن َقَتاَدَة ْبِن النُّْعَماِن، َأنَُّھ ُأِصیَبْت َعْیُنُھ َیْوَم َبْدٍر، َفَساَلْت َحَدَقُتُھ َعَلى َوْجَنِتِھ، َفَأَراُد) ١(
ِري َأيَّ َعْیَنْیِھ َفَدَعا ِبِھ َفَغَمَز َحَدَقَتُھ ِبَراَحِتِھ، َفَكاَن َلا َیْد» َلا«:  َفَقاَلَیْقَطُعوَھا َفَسَأَل النَِّبيَّ 

/ ٣(، والحاكم في المستدرك )١٥٤٩(حدیث ) ١٢٠/ ٣(أخرجھ أبو یعلى في مسنده ُأِصیَبْت؟
ة، وسكت عنھ الحاكم، وحذفھ الذھبي من كتاب معرفة الصحاب) ٥٢٨١(حدیث ) ٣٣٤

رواه : وقال) ١٤٠٩٨(حدیث ) ٢٩٧/ ٨(التلخیص، وذكره الھیثمي في مجمع الزوائد 
الطبراني وأبو یعلى، وفي إسناد الطبراني من لم أعرفھم، وفي إسناد أبي یعلى یحیى بن عبد 

 .الحمید الحماني وھو ضعیف
 .سبق تخریجھ في الھامش السابق) ٢(
 ) ٢٢/ ٢(ایة المحتاج إلى شرح المنھاج نھ) ٣(
 ) ١٩٨: ص(، ، حمد قرموشحقن التجمیل، ٤٠٣، ٤٠٢: ص: الجراحة التجمیلیة) ٤(
                                                   ) ٣٧٢: ص( محمد عبد الجواد النتشة -المسائل الطبیة المستجدة : یراجع) ٥(
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من إتالفھ، طلبا إلنقاذ النفس ودفع الضرر عنھا، والفرع یزال فیھ جزء من العضو، 
دون إتالف الجزء المزال، بل یبقى في موضع آخر، فھو أولى باالعتبار والحكم 

 .)١(بجوازه من األصل

لفا بأنه : ھذا االستدالل ونوقش وذلك أن بتر العضو في  ؛ قيا مع 

ساده، وسریان الفساد لغیره، بخالف الحال في الفرع لف) المقیس علیھ(األصل 
  .، فإن العضو المأخوذ صالح، فال یصح حینئذ القیاس؛ الختالفھما)المقیس(

بأن العلة المقتضیة للقیاس ھي كون كل من  : أن یجاب عن ذلك ویمكن
العضوین ُقطع ألجل إنقاذ النفس ودفع الضرر عنھا، إال أن اإلنقاذ في األصل بمجرد 

لبتر، وفي الفرع بغرس العضو المبتور، فالبتر ھنا غیر مقصوٍد، ولكنھ تم لضرورة ا
  .)٢(الغرس

لمتجيج ال : الثانيالقول تي لألعضا  ل لنقل  وھو ما ذھب إلیھ بعض  ، 

  .)٦(، وروایة عن اإلمام أحمد)٥(، والشافعیة في وجھ)٤(والمالكیة في قول )٣(الحنفیة
  :والمعقول ، على ذلك بالسنةواستدلوا

  :السنة: أوال
  لما قدم رسول اهللا: قال  ویستدل منھا بما ورد عن أبي واقٍد اللیثّي

  :  المدینة، والناس یجبون أسنمة اإلبل، ویقطعون ألیات الغنم، فقال رسول اهللا

                                                           
 ٣٣٥ص: أحكام الجراحة الطبیة: انظر) ١(
 ) ٢٠٠: ص(، حقن التجمیل، حمد قرموش، )٣٤٤ص : (حسن الفكي. أحكام األدویة، د) ٢(
 سنھ یكره أن یأخذ سن میت فیشدھا لو سقط:" ، وفیھ)١٣٢/ ٥(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) ٣(

مكان األولى باإلجماع وكذا یكره أن یعید تلك السن الساقطة مكانھا عند أبي حنیفة ومحمد رحمھما 
وفي : "، وفیھ)١١٣/ ١(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري "اهللا

." ن یعیدھا إلى مكانھا، وعندھما ال یجوز اھـالسراج الوھاج وإن قطعت أذنھ قال أبو یوسف ال بأس بأ
 ) ٢٠٧/ ١) (رد المحتار(، الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )٥٢/ ١(تحفة الفقھاء : ویراجع

وأما ما أبین من أعضاء اآلدمي الحي فقال : "، وفیھ)١٠٠/ ١(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ) ٤(
رأى بعضھم أن ما أبین من اآلدمي في حال الحیاة ال یختلف وقال في التوضیح .. ابن القصار بنجاستھا

/ ١(، لوامع الدرر في ھتك استار المختصر )٥٤-١/٥٣: (حاشیة الدسوقي: ، ویراجع."في نجاستھ
٢٦٦ ( 

نجاسة العضو المبان من اآلدمي أنھ صار فضلة : "، وفیھ)٦١/ ١(شرح مشكل الوسیط ) ٥(
، )٢٥٠/ ٢(، كفایة النبیھ في شرح التنبیھ ."لفضالتلبقائھ حیًَّا بدونھ، فتنجس نجاسة ا

  ) ٣٥/ ١(العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر ط العلمیة 
، وھذا )٢٠٩(/١: ، واالستغناء في الفرق واالستثناء للبكري)٢/٥٦٣: (المجموع للنووي: انظر

 ) .١٢٢(/١: ھو الوجھ المفھوم من كالم اإلمام الشافعي في األم
... إن سقط سن من أسنانھ فأعادھا بحرارتھا، فثبتت:" ، وفیھ)٦٣/ ٢(مغني البن قدامة ال) ٦(

، ."ھي نجسة، حكمھا حكم سائر العظام النجسة؛ ألن ما أبین من حي فھو میت: قال القاضي
 ) .٣٣٨، ١/٩٣: (، واإلنصاف)١/٢٥٢: (الفروع: ویراجع
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  .)١ (»َما ُقِطَع ِمَن اْلَبِھیَمِة َوِھَي َحیٌَّة َفُھَو َمْیَتٌة«
  

  :  ھذا الحدیثمن االستدالل وجھ
: أي) وھي(المأكولة ) من البھیمة(دل ھذا الحدیث على أن العضو المقطوع 

وید البقرة وألیة متصفة بالحیاة؛ كرجل اإلبل : أي) حیة(والحال أن تلك البھیمة 
كمیتة تلك البھیمة ال : أي) میتة(ذلك العضو المقطوع منھا : أي) فھو.. (الضأن 

، واإلنسان كذلك ال یجوز إعادة شیئا من )٢(. یؤكل وال ینتفع بھ من أي جھة كان
  .أعضائھ المقطوعة

  

   :وجوه ھذا االستدالل من ثالثة ونوقش
  

  .الحدیث ورد في البھیمة وال یشمل األدمي بأي وجھ كانأن  :أحدھا
  َفَما ُقِطَع ِمْن ... « :قد ورد عنھ قولھ  أن النبي : أن یجاب عن ذلك ویمكن

  .، وھذا لفٌظ عام یشمل األدمي والبھیمة)٣(»َحيٍّ، َفُھَو َمیٌِّت
، وقد )٤(اھر في حیاتھ وبعد مماتھأن األدمي یختلف عن البھیمة فھو ط :ثانیھا

  .)٥(تقرر لدى الفقھاء أن ما أبین من حيٍّ فھو كمیتتھ

                                                           
حدیث ) ١٠٧٢/ ٢(وابن ماجھ في سننھ ، )٢١٩٠٣(حدیث ) ٢٣٣/ ٣٦(أخرجھ أحمد في مسنده ) ١(

حدیث ) ١١١/ ٣(كتاب الصید، باب ما قطع من البھیمة وھي حیة، وأبو داود في سننھ ) ٣٢١٦(
حدیث ) ١٢٦/ ٣(كتاب الضحایا، باب في صیٍد ُقِطع منھ قطعة، والترمذي في سننھ ) ٢٨٥٨(
 حدیث حسن غریب، ال نعرفھ إال وھذا: كتاب األطعمة، باب ما قطع من الحّي فھو مّیت، وقال) ١٤٨٠(

. من حدیث زید بن أسلم، والعمل على ھذا عند أھل العلم، وأبو واقد اللیثي اسمھ الحارث بن عوف
ھذا حدیث صحیح : كتاب األطعمة، وقال) ٧١٥٠(حدیث ) ١٣٧/ ٤(وأخرجھ الحاكم في المستدرك 

ختالٌف كثیر، ومداره على زید بن والحدیث فیھ ا. اإلسناد ولم یخرجاه، وأقره الذھبي في التلخیص
أسلم، فُروي عنھ تارة من مسند أبي واقد، وتارة من مسند ابن عمر، وتارة من مسند أبي سعید، 
وجاء موصوًال ومرسًال، وقْد رجح البخاري أن الحدیث محفوظ عن أبي واقد كما في العلل الكبیر 

: ، قال الحافظ ابن حجر في التلخیص، وأما الدارقطني فرجح الروایة المرسلة)٤٣٧ص: (للترمذي
، وقد صحح الھیثمّي سند الحدیث عن "والمرسل أصح: ذكر الدارقطني علتھ، ثم قال) : "٢٩-١/٢٩(

صحیح وضعیف سنن أبي (ابن عمر، وفیھ عاصم بن عمر وھو ضعیف، والحدیث صححھ األلباني 
 ) .٦/٣٥٨: داود

 ) ٥٨/ ١٩(مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجھ ) ٢(
كتاب الصید، باب ما ُقطع ) ٣٢١٧(حدیث ) ٣٧٢، ٣٧١/ ٤(أخرجھ بھذا اللفظ ابُن ماجھ في سننھ ) ٣(

واسمھ ُسلمى، -أبو بكر الُھذلي . إسناده ضعیف جًدا: من البھیمة وھي حیة، وقال شعیب األرنؤوط 
والحاكم في . فان متروك الحدیث، وھشام بن عمار وشھر بن حوشب ضعی-َروح بن عبد اهللا: وقیل

ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم : كتاب الذبائح، وقال) ٧٥٩٨(حدیث ) ٢٦٧/ ٤(المستدرك 
 .یخرجاه، وأقره الذھبي في التلخیص

 .٤٠١ص: الجراحة التجمیلیة للفوزان: انظر) ٤(
طاھر على أن المبان من اآلدمي الحي ال: "، وفیھ)٢٠٥/ ١(جواھر الدرر في حل ألفاظ المختصر ) ٥(

، )٣١٨/ ٩(، تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي الشرواني والعبادي ."القول بطھارة میتة
من عضو أو (أي من آدمي ) وما سقط منھ: "(، وفیھ)٧٩: ص(الروض المربع شرح زاد المستقنع 

، شرح ."أعاده أو لم یعده، ألن ما أبین من حي فھو كمیتة ومیتة اآلدمي طاھرة) طاھر(ھو ) سن فـ
، إعادة وصل ما ُقطع من  جسد )٢٩٣/ ١(، كشاف القناع عن متن اإلقناع )١٦٣/ ١(منتھى اإلرادات 

 .١/٢٦٤: اإلنسان
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صلى   (واعلم أن المعتمد القول بالطھارة ؛ ألنھ : "جاء في لوامع الدرر
، )٢ ()وقبل عثمان بن مظعون بعد الموت(، )١()على سھیل بن بیضاء في المسجد

 في المسجد - رضي اهللا تعالى عنھما - )٤( وعمر)٣(ولصالة الصحابة على أبي بكر

 على من - رضي اهللا عنھا -، ولرد عائشة )٥(»ِإنَّ اْلُمْؤِمَن َلا َیْنُجُس« :  ولقولھ

: )٧(، ولقولھ في الجنائز من المدونة)٦(أنكر إدخال سعد بن أبي وقاص في المسجد
، ومثلھ في أكره أن توضع الجنازة في المسجد؛ إذ لو كان نجسا لم یقل أكرھھ

وھو الصحیح الذي تعضده اآلثار؛ لحرمة اآلدمي : االعتكاف، وقال في التنبیھات
   )٨ (."الراجح طھارة میتة اآلدمي : وكرامتھ، وفي كتاب األمیر

وھي ما ُأبین من حيٍّ، فھو كمیتتھ ِحلا وُحرمة؛ : "وجاء في الشرح الممتع
  )٩ (."عضو المنفصل منھ طاھروطھارة ونجاسة، ومیتة اآلدمي طاھرة، إذًا فال

  :  المعقول-ثانیا

                                                           

 َعَلى ُسَھْیِل اْبِن اْلَبْیَضاِء ِإلَّا َما َصلَّى َرُسوُل اِهللا «:  َقاَلْت- رضي اهللا عنھا –عن َعاِئَشة ) ١(
كتاب الجنائز، باب الصالة ) ٩٧٣(حدیث ) ٦٦٨/ ٢(صحیحھ أخرجھ مسلم في . »ِفي اْلَمْسِجِد

 .على الجنازة في المسجد، وأخرجھ غیره
 ُعْثَماَن ْبَن َمْظُعوٍن َوُھَو َمیٌِّت، َحتَّى َقبََّل َرُسوُل اِهللا «:  َقاَلْت- رضي اهللا عنھا –عن َعاِئَشة ) ٢(

= حدیث) ١٩٤/ ٤٠(مد في مسنده أخرجھ أح. »َرَأْیُت الدُُّموَع َتِسیُل َعَلى َوْجِھِھ
كتاب الجنائز، باب ما جاء ) ١٤٥٦(حدیث ) ٤٦٨/ ١(، وابن ماجھ في سننھ )٢٤١٦٥=(

كتاب الجنائز، باب ما جاء في ) ٩٨٩(حدیث ) ٣٠٥/ ٢(في تقبیل المیت، والترمذي في سننھ 
/ ٣(وأخرجھ الحاكم في المستدرك . حدیث عائشة حدیث حسن صحیح: تقبیل المیت، وقال

ھذا حدیث صحیح اإلسناد، ولم یخرجاه، : كتاب معرفة الصحابة، وقال) ٤٨٦٨(حدیث ) ٢٠٩
 .سنده صالح، وأخرجھ غیرھم: وقال الذھبي في التلخیص

أخرجھ عبد . »َما ُصلَِّي َعَلى َأِبي َبْكٍر ِإلَّا ِفي اْلَمْسِجِد«: َعْن ِھَشاِم ْبِن ُعْرَوَة، َعْن َأِبیِھ، َقاَل) ٣(
حدیث ) ٤٤/ ٣(، وابن أبي شیبة في مصنفھ )٦٥٧٦(حدیث ) ٥٢٦/ ٣(في مصنفھ الرزاق 

كتاب الجنائز، ) ٧٦٨٩(حدیث ) ٣٢٠/ ٥(، والبیھقي في معرفة السنن واآلثار )١١٩٦٧(
                                                                                                                                                                                            .                                                                                    الصالة على الجنازة في المسجد

أخرجھ .  »ُصلَِّي َعَلى ُعَمَر ِفي اْلَمْسِجِد«:  َقاَلَعِن اْبِن ُعَمَر: َعْن َعْبِد اِهللا ْبِن ُعَمَر؛ َأنَُّھ َقاَل) ٤(
) ٥٢٦/ ٣(، وعبد الرزاق الصنعاني في المصنف )٧٨٣(حدیث ) ٣٢٢/ ٢(مالك في الموطأ 

) : ٧٦٥/ ٢(قال األلباني في الثمر المستطاب في فقھ السنة والكتاب ) . ٦٥٧٧(حدیث 
 . وإسناده صحیح كالشمس

كتاب الغسل، باب الجنب یخرج ویمشي ) ٢٨٥(حدیث ) ٦٥/ ١ (أخرجھ البخاري في صحیحھ) ٥(
كتاب الحیض، باب الدلیل ) ٣٧١(حدیث ) ٢٨٢/ ١(في السوق وغیره، ومسلم في صحیحھ 

 .على أن المسلم ال ینجس، وأخرجھ غیرھما
 ِبَجَناَزِة َسْعِد ْبِن َأِبي َوقَّاٍص ِفي اْلَمْسِجِد، َعْن َعبَّاِد ْبِن َعْبِد اِهللا ْبِن الزَُّبْیِر، َأنَّ َعاِئَشَة، َأَمَرْت َأْن َیُمرَّ) ٦(

 َعَلى َما َصلَّى َرُسوُل اِهللا «َما َأْسَرَع َما َنِسَي النَّاُس، : َفُتَصلَِّي َعَلْیِھ، َفَأْنَكَر النَّاُس َذِلَك َعَلْیَھا، َفَقاَلْت
 .ریجھ قریباسبق تخ. »ُسَھْیِل اْبِن اْلَبْیَضاِء ِإلَّا ِفي اْلَمْسِجِد

 ) ٢٥٤/ ١(المدونة ) ٧(
، وجواھر )٢٦٥/ ١(لوامع الدرر في ھتك استار المختصر محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقیطي ) ٨(

أن المبان من اآلدمي الحي الطاھر على القول :" ، وفیھ)٢٠٥/ ١(الدرر في حل ألفاظ المختصر 
 ."بطھارة میتة

 ) ٢٣٦/ ٢(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٩(
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إن األعضاء المنفصلة ال ُیصلى علیھا، وھذا یعني أنھ ال حرمة  :وقالوا فیھ
  .)١(لھا، فال یجوز أن یعید اإلنسان لجسده شیئا نجسا

ق اللن الست بأنھ ال یصح ھذا؛ فإن ھذه األعضاء لھا حرمة معتبرة،  : ه 

ت ككسر عظم الحي، ویصلى علیھا إذا وجدت من المیت، بدلیل أن كسر عظم المی
  )٢ (.كما أن قولكم ھذا مردود بشھید المعركة، فإنھ ال یصلى علیھ، وھو طاھر

ل بي ما فيه �لتفصيل :القول الثالث لمنق لعض   ، لي فيه ما ، في 

لتي فيها  يج نقلهافاألعضا وھذا ھو  ، فيها  يج نقلها ليما ، 

  )٣(.الصحیح من مذھب الحنفیة

  :واستدلوا على ذلك بالمعقول
نھا بل لما فیھا من الدماء إن نجاسة المیتات لیست ألعیا" : قال الكاساني

السائلة والرطوبات النجسة ولم توجد في ھذه األشیاء، وعلى ھذا ما أبین من الحي 
من ھذه األجزاء وإن كان المبان جزءا فیھ دم كالید واألذن واألنف ونحوھا، فھو 
نجس، وإن لم یكن فیھ دم كالشعر والصوف والظفر ونحوھا، فھو على 

  )٤(."االختالف

  :الترجیح
بعد عرض آراء الفقھاء وما ساقوه من أدلة ومناقشة، فإن الذي یبدو لي 
رجحانھ ھو ما ذھب إلیھ أصحاب القول األول من جواز النقل الذاتي لألعضاء 

  :المتجددة؛ وذلك لما یلي
 . قوة أدلتھم، وضعف أدلة المخالفین-١
 انفصل عنھ  فیكون ما- على ما قرره الفقھاء – أن اآلدمي طاھر حیا ومیتا -٢

، ولما كان )ما أبین من حي فھو كمیتتھ: (كذلك طاھرا، بناء على الضابط الفقھي
  . العضو المبان طاھرا جاز نقلھ وإعادتھ

 أن النقل الذي قلنا بجوازه ھو نقل لعضو متجدد، یمكن أن یعود إلى البدن  -٣
 المأخوذ من بعد ذلك تلقائیا بفعل النمو الجسدي، وھو ما یضمن عدم تضرر المكان

  .ھذا العضو

                                                           
، روضة )٤١٨/ ٢(، الشرح الكبیر )٢٠٨/ ٥(، المجموع )٤٥٦/ ١(بدایة المحتاج في شرح المنھاج ) ١(

 ) ٣٥/ ١(، المغني البن قدامة )١١٧/ ٢(الطالبین 
 ) ٣٥/ ١(المغني البن قدامة ) ٢(
وایة یكون وأما في اآلدمي فعن أصحابنا روایتان في روایة نجس وفي ر) :"٥٢/ ١(تحفة الفقھاء ) ٣(

ما أبین من ) : "١١٣/ ١(، في البحر الرائق شرح كنز الدقائق ."طاھرا وھي األصح ألنھ ال دم فیھا 
الحي من األجزاء إن كان المبان جزءا فیھ دم كالید واألذن واألنف ونحوھا، فھو نجس باإلجماع، وإن 

الدر المختار وحاشیة ابن : ، ویراجع."لم یكن فیھ دم كالشعر والصوف والظفر، فھو طاھر عندنا 
 ) ٢٠٧/ ١) (رد المحتار(عابدین 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق  :، ویراجع)٦٣/ ١(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) ٤(
 ) ٥٢/ ١(، تحفة الفقھاء )١١٤/ ١(وتكملة الطوري 
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 تقدیم أقوى المصلحتین؛ تحقیقا لزیادة المصلحة، ففي النقل الذاتي إزالة -٤
ضرر عن المحل المنقول إلیھ، كما أن الضرر الذي یحدث في المحل الذي نقل منھ 

  )١ (.الجزء قد یزول وذلك بنموه عند تناول األغذیة ونحوھا
في قرار مجلس المجمع الفقھي وقد جاء التصریح بجواز النقل الذاتي 

اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي، وقرار مجمع الفقھ اإلسالمي لمنظمة 
المؤتمر اإلسالمي، وقرار ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة، وھو 

  . )٤(صالح الفوزان. ، ود)٣(محمد الشنقیطي. ، د)٢(محمد السرطاوي. قول د
  : بل بشروط نص علیھا المصرحون بالجواز، وھيوھذا الجواز لیس مطلقا،

  . أن تكون الحالة الداعیة إلى النقل الذاتي ضروریة أو حاجیة-١
 أن ال یضره النقل الذاتي ضررا بلیغا، بحیث تترجح مصلحة النقل على -٢
  .عدمھ

  . أن یلغب على الظن نجاح النقل الذاتي-٣
  .م مقام ھذه العملیة أن ال یوجد دواء آخر من معدن أو حیوان یقو-٤
 أن یؤخذ إذن المریض أو ولیھ في غیر الحاالت الملحة التي یكون لعامل -٥

  ) ٥ (.الزمن فیھا تأثیر كبیر على نجاح العملیة

  . حكم نقل األجزاء احليوانية إىل جسم اإلنسان: الثانيالفرع

معرفة  األجزاء الحیوانیة إلى جسم اإلنسان للتداوي ال بد من لمعرفة حكم نقل
نوع الحیوان المأخوذ منھ من حیث الطھارة وعدمھا، وفي حال طھارتھ البد من 
معرفة ھل أخذ منھ العضو حیًا أو بعد ذكاتھ؟ وھل العضو المأخوذ طاھرا أو نجسا؟ 

  :بیان ذلك كما یلي
  .أن یكوَن العضُو المقطوع من حیواٍن طاھٍر: النوع األول

  :تینولھ حال
  .أَن یقطع العضو بعد ذكاَة الحیوان : الحالة األولى

  فال خالف بین الفقھاء في أن ذكاة الحیوان المأكول اللحم ذكاة شرعیة، تجعلھ 
  
  
  
  
  
  

                                                           

، المسائل )٨١، ٨٠ص(اهللا االنتفاع بأعضاء اآلدمي في الفقھ اإلسالمي، عصمت اهللا عنایة ) ١(
                                                   ) .٣٧٢: ص( النتشة –الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة اإلسالمیة 

 ١٣٣زرع األعضاء في الشریعة اإلسالمیة ص: محمد السرطاوي في كتابھ. د) ٢(
 ) .٣١٢ص (أحكام الجراحة الطبیة : محمد الشنقیطي في كتابھ. د) ٣(
 ) .٤٠٤ص (صالح الفوزان في كتابھ الجراحة التجمیلیة . د) ٤(
 ) ٣٧١ - ٣٦٩: ص( النتشة -المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة اإلسالمیة ) ٥(



 - ١٩٩٤ -

وجمیع المسلمین متفقون على أن كل ذبیحة ذكر اسم :" ، قال ابن القطان)١( .طاھرا
  )٢ (.اهللا علیھا حالل

  
  .)٣(جزاء الحیوان وغرسھا في بدن  األدمي وبناء على ذلك یجوز نقل أ
 على جواز التداوي بأجزاء الحیوان - رحمھم اهللا -وقد نّص الفقھاء المتقدمین 
ال بأَس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو : "الطاھر، جاَء في الفتاوى الھندیة

ن الجواب وما ذكر م... بقرة أو بعیر أو فرس أو غیِره من الدواب إال عظم الخنزیر
یجري على إطالقھ إذا كان الحیوان ذكیا؛ ألن عظَمھ طاھر رطبًا كان أو یابسًا یجوز 

   )٤ (".االنتفاع بھ جمیَع االنتفاعات فیجوز التداوي بھ على كّل حال
فإذا سقطت السن جاز ردھا وربطھا بشریط من ذھب أو : "وفي الشرح الكبیر

دمي طاھرة وكذا یجوز أن یرد بدلھا سنا من من فضة، وإنما جاز ردھا؛ ألن میتة اآل
  ) ٥(."حیوان مذكى

                                                           

      :       لقولھ تعالى" ذكاة شرط حل الذبیحة:" ، وفیھ)٣٤٦/ ٤(الھدایة في شرح بدایة المبتدي ) ١(

[ 5 4   3 Z  ]وكما یثبت بھ . ؛ وألن بھا یتمیز الدم النجس من اللحم الطاھر]٣:لمائدةا

، بدائع الصنائع في ترتیب ."الحل یثبت بھ الطھارة في المأكول وغیره، فإنھا تنبئ عنھا
الذكاة في تطھیر الذبیح، وجملة الكالم فیھا أن الحیوان إن كان :" ، وفیھ)٨٦/ ١(الشرائع 

، )٢١٨: ص(، بدایة المبتدي ."یع أجزائھ إال الدم المسفوحمأكول اللحم فذبح طھر بجم
) ٤٩/ ١(، كالشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي )٤٨٦/ ٩(العنایة شرح الھدایة 

من ) وجزؤه(ذكاة شرعیة من ذبح ونحر وعقر ) ذكي(أي حیوان ) ما(الطاھر ) و: "وفیھ
ُكلُّ :" ، وفیھ)٤٨/ ١(شرح الصغیر ، حاشیة الصاوي على ال.عظم ولحم وظفر وسن وجلد 

  ) ٢٥/ ١(، التوضیح في شرح مختصر ابن الحاجب "ُمَذكى َوُجْزُؤُه َطاھِر 
/ ١(، شرح مختصر خلیل للخرشي ."أن الحیوان المأكول إذا حصلت فیھ ذكاة فھو طاھر

أما ما زالت حیاتھ بذكاة :" ، وفیھ)٩٩/ ١(، حاشیة البجیرمي على شرح المنھج )٨٣
، الھدایة على مذھب اإلمام )١٧٣/ ١(، حاشیة الجمل على شرح المنھج ."عیة فھو طاھرشر

ال ُیَباُح َشيٌء ِمَن الَحیواِن المأُكوِل بَغیِر َذَكاٍة إال السََّمَك : "وفیھ) ٥٥٢: ص(أحمد 
ال یحل أكل :" ، وفیھ)١٢٢/ ٦(، المحلى باآلثار )٤٨٩: ص(، العدة شرح العمدة ."والَجراَد
  ." طائره ودارجھ-مما یحل أكلھ من حیوان البر شيء 

األنعام، وھذا اسم یقع على اإلبل والبقر والغنم بال خالف، سواء : ومن الحیوانات الطاھرة  
أكانت البقر عرابًا أو جوامیس، وسواء أكانت الغنم ضأنًا أم ماعزًا، وھذه األنعام مما أباحھ 

، الشرح الكبیر مع حاشیة )٣٧/ ٥(بدائع الصنائع : یراجع. اهللا تعالى وأجمع علیھ المسلمون
 ) .٦/٣٢٨(، ومطالب أولي النھى )٨/١٤٢(، نھایة المحتاج )٤٩/ ١(الدسوقي 

 ) ٣١٧/ ١(اإلقناع في مسائل اإلجماع ) ٢(
، الشرح الكبیر )٣٧٢/ ٥(، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني )٥/٢٥٥(الفتاوى الھندیة ) ٣(

= ، المجموع شرح)١٦٧/ ١(، الذخیرة للقرافي )٦٣/ ١(یة الدسوقي للشیخ الدردیر وحاش
، مسائل اإلمام أحمد بروایة ابنھ أبي )٢٧٥/ ١(، روضة الطالبین )١٣٨/ ٣(المھذب =

 ، )٢٧٧/ ١٣( الفقھ -الجامع لعلوم اإلمام أحمد : ، ویراجع٣/٦٤: الفضل صالح
قال : "، وفیھ)٣٧٢/ ٥(لفقھ النعماني ، المحیط البرھاني في ا)٣٥٤/ ٥(الفتاوى الھندیة ) ٤(

وال بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقرة أو بعیر أو فرس أو : محمد رحمھ اهللا
 ) ٢٣٣/ ٨(البحر الرائق : ، ویراجع."غیره من الدواب

 ) ٦٣/ ١(الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي ) ٥(
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   )١(".إذا انكسر عظُمھ فینبغي أْن یجبَره بعظٍم طاھر: "وقال النووي
فإن أراد أن یصل عظمھ أو یرد سنھ لم یجز إال بعظم طاھر :" وقال الماوردي

  )٢(." قد أخذ من مأكول اللحم بعد ذكاتھ
   )٣(." ال بأس بوضع سّن الغنم إذا سقط"وقد نّص اإلماُم أحمد أنھ 

ویستدل على جواز االنتفاع بأعضاء الحیوان الطاھر المذكى ذكاة شرعیة، 
  :بالكتاب، والقیاس، على النحو التالي

  : الكتاب–أوال 

̄ ( :یستدل بقولھ تعالى ® ¬ « ª © ² ± ° 

¼ » º ¹  ̧¶ µ ´³& % $ # " ! ' 

(0 / . - , + * ) ()٤( .  

في ھذه اآلیة ذّكر اهللا عباده بما تفّضل علیھم، وأخبرھم بما  :وجھ الداللة 
لحمل للحیوانات من الّنعم، وما لھم فیھا من وجوه االنتفاع فى جمیع األحوال، كا

وكالسفر علیھا وقطع المسافات، والتوّصل على ظھورھا إلى مآربھم، وما لنسلھا 
  )٥ (.ولدّرھا من المنافع
فیحتمل ... مجمل" أحلت لكم بھیمة األنعام"إن قول اهللا تعالى :" قال الرازي

أن یكون المراد إحالل االنتفاع بجلدھا أو عظمھا أو صوفھا أو لحمھا، أو المراد 
نتفاع باألكل، وال شك أن اللفظ محتمل للكل فصارت اآلیة مجملة، إال أن إحالل اال

واألنعام خلقھا لكم فیھا دفء ومنافع ومنھا تأكلون دل على أن المراد : قولھ تعالى
  )٦ (."بقولھ أحلت لكم بھیمة األنعام إباحة االنتفاع بھا من كل ھذه الوجوه

یع الوجوه، فیدخل فیھ ما ینتفع بھ وإذا كان االنتفاع باألنعام جاء عاما في جم
  .األدمي مما یحقق مصلحة راجحة لھ

                                                           

من :" ، وفیھ)٢٧٥/ ١(ضة الطالبین وعمدة المفتین ، رو)١٣٨/ ٣(المجموع شرح المھذب ) ١(
إذا :" ، وفیھ)١٩٤/ ٢(، بحر المذھب للرویاني ."انكسر عظمھ فجبره بعظم طاھر فال بأس

انكسر عظمھ، فاحتاج أن یرقعھ بعظم نظر، فإن رقعھ بعظم طاھر، وھو عظم ذكي یؤكل لحمھ 
 ."ل لحمھ ذكیًا جازجاز، ولذلك إذا انقلعت سنھ، فجعل مكانھا سن حیوان یؤك

 ) ١٨١/ ١(التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي : ، ویراجع)٢٥٥/ ٢(الحاوي الكبیر ) ٢(
الجامع لعلوم اإلمام :" ، ویراجع٣/٦٤: مسائل اإلمام أحمد بروایة ابنھ أبي الفضل صالح) ٣(

: لحمن وضع أسنان الغنم ونحوھا مكان الساقطة، قال صا:"، وفیھ)٢٧٧/ ١٣( الفقھ -أحمد 
 .."سن الغنم ال بأس بھ: األسنان تسقط فیضع فیھا من غیر سنھ؟قال

 ٧-٥: اآلیات: سورة النحل) ٤(
، تفسیر )٢١٦/ ٢(السراج المنیر : ، ویراجع)٢٨٦/ ٢(تفسیر القشیري = لطائف اإلشارات ) ٥(

 ) ٤٧٥/ ٦(تأویالت أھل السنة = تفسیر الماتریدي ) ٣٥١/ ٦(محاسن التأویل = القاسمي 
 ) ٢٧٨/ ١١(مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر = تفسیر الرازي ) ٦(
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  : القیاس-ثانیا
إذا كان االنتفاع بأجزاء الحیوان مع إتالفھا باألكل وكسر العظام جائز، َفَلَأْن 

  .)١(یجوَز االنتفاع بھا بغرسھا وبقائھا أولى 
: مصطفى الذھبي كما أن الطب المعاصر یؤید ذلك ویؤكده، یقول الطبیب محمد 

 للتداوي أو لزرعھا في جسم - الحیوان المذَكى -ال مانع من االستفادة بأجزائھ "
صمامات القلب المتخذة من األبقار، : اآلدمي إذا ثبت فائدتھا الطبیة، ومثال ذلك

  )٢ (."والجلود المتخذة من األغنام في الرقع الجلدیة لآلدمي
مذكى إذا تحققت مصالحھ وأمنت مفاسده، وعلى ذلك یجوز االنتفاع بالحیوان ال

  .)٣(. وأن اإلنسان ھو المنظور إلیھ في ذلك أوال وآخرا
  .أَن یقطع العضو من الحیوان حیًا: الحالة الثانیة

  :وقد یكون العضو المقطوع طاھرا وقد یكون نجسا
فإن كان العضو المقطوع طاھرا فحكمھ حكم العضو المقطوع بعذ ذكاة الحیوان 

  .ذكاة شرعیة من حیث جواز إعادتھ وغرسھالطاھر 
، ومثل عظِم غیر الخنزیر )٤(مثل الشعر والریش والوبر المتصلة بمأكول اللحم 

  )٥(. وقرنھ وظفره وكل ما ال تحلھ الحیاة مما ال یتألم الحیوان بقطعھ
األجزاء التي ال دم فیھا فإن كانت صلبة : " قال الكاساني مدلال على الجواز

عظم والسن والحافر والخف والظلف والشعر والصوف والعصب واإلنفحة كالقرن وال
الصلبة، فلیست بنجسة ؛ ألن ھذه األشیاء لیست بمیتة؛ ألن المیتة من الحیوان في 
عرف الشرع اسم لما زالت حیاتھ ال بصنع أحد من العباد، أو بصنع غیر مشروع، 

                                                           

، مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة )٤٠٠: ص(أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ١(
 .٢٠٩:ھـ، ص١٤١٩: تاریخ) ٤٠(العدد

ھـ، ١٤١٤ مصر، - دار الحدیث، القاھرة: ، ط)١٦ص(نقل األعضاء بین الطب والدین ) ٢(
 .م١٩٩٣

األولى دار : ، ط)٥٦١ص(حكم االنتفاع باألعضاء البشریة والحیوانیة، كمال الدین بكرو، ) ٣(
 .م٢٠٠١، -ه١٤٢٢بیروت، - الخیر، دمشق

لو جز :" وفیھ) ٤٢٧، ٤٢٦/ ١(جاء في البنایة شرح الھدایة : حیث اتفق الفقھاء على ذلك) ٤(
، الشرح ."فاإلجماع على طھارتھشعر أو صوف أو وبر من مأكول اللحم في حال حیاتھ، 

من غنم ) صوف(الطاھر ) و:" وفیھ) ٤٩/ ١(الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي 
وھو ما حول القصبة مما یشبھ الشعر ) وزغب ریش(من إبل وأرنب ونحوھما ) ووبر(
وأشار إلى شرط طھارة ) ولو من خنزیر(بفتح العین وقد تسكن من جمیع الدواب ) وشعر(

ولو بعد الموت ألنھا مما ال تحلھ الحیاة وما ال تحلھ الحیاة ال ) إن جزت(األشیاء بقولھ ھذه 
وإَذا ُجزَّ َشْعٌر َأْو ُصوٌف َأْو :" ، وفیھ)٢٤١/ ١(، المجموع شرح المھذب ."ینجس بالموت

َقاَل إَماُم اْلَحَرَمْیِن َوَغْیُرُه َوَكاَن : ِةَوَبٌر ِمْن َمْأُكوِل اللَّْحِم َفُھَو َطاِھٌر ِبَنصِّ اْلُقْرآِن َوِإْجَماِع اْلُأمَّ
اْلِقَیاُس َنَجاَسَتُھ َكَساِئِر َأْجَزاِء اْلَحَیَواِن اْلُمْنَفِصَلِة ِفي اْلَحَیاِة َوَلِكْن َأْجَمَعْت اْلُأمَُّة َعَلى َطَھاَرِتَھا 

، ." َوَلْیَس ِفي ُشُعوِر اْلُمَذكََّیاِت ِكَفاَیٌة ِلَذِلكِلَمِسیِس اْلَحاَجِة إَلْیَھا ِفي َمَلاِبِس اْلَخْلِق َوَمَفاِرِشِھْم
وكل حیوان فحكم شعره حكم بقیة أجزائھ :" ، وفیھ)٧٨/ ١(الشرح الكبیر على متن المقنع 

 ."في النجاسة والطھارة ال فرق بین حالة الحیاة والموت 
جمع األنھر في شرح ملتقى ، م)٤٢٧/ ١(البنایة شرح الھدایة : كما ذھب إلیھ الحنفیة، یراجع) ٥(

 ) ٣٢/ ١(األبحر 
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یتات لیست ألعیانھا، بل لما وال حیاة في ھذه األشیاء فال تكون میتة، ونجاسة الم
   )١(." فیھا من الدماء السائلة والرطوبات النجسة، ولم توجد في ھذه األشیاء

والشعر والوبر والصوف وزغب الریش وما في معناه ال یتألم بھ عند إزالتھ 
  )٢ (.فكان طاھرا في حیاتھ وبعد موتھ 

  :ِن وَقرنھ وظفرهفإن كان العضو المقطوع حال الحیاة نجسا، مثل عظم الحیوا
 )٤( والشافعیة)٣(فقد اختلف الفقھاء في حكم التداوي بھا حیث یرى المالكیة

  . نجاسة ھذه األعضاء ـومن ثم یحرم إعادتھا والتداوي بھا)٥(والحنابلة
  .أْن یكون العضو المقطوع من حیواٍن نجس: النوع الثاني

  :وھو ال یخلو من حالتین
  .ما أن یكون ھذا العضو المقطوع من الحیوان نجس، طاھراإ

مثل عظِم غیر الخنزیر وقرنھ وظفره وكل ما ال تحلھ الحیاة مما ال یتألم 
 فإنھ طاھر، ویجوز اإلنتفاع بھ، كما في العضو المقطوع من )٦(. الحیوان بقطعھ

  .حیوان مذكى
  .وإما أن یكون ھذا العضو المقطوع من الحیوان نجسا

 )٨( والشافعیة)٧(عظم میتِة الحیواِن وَقرنھ وظفره حیث یرى المالكیة : مثل
  . نجاسة ھذه األعضاء، ومن ثم یحرم إعادتھا والتداوي بھا)٩(والحنابلة

فلذلك ال یجوز نقل األعضاء التي یشتمل علیھا ھذا الضرب إلى جسم اإلنسان من 
  )١٠(یجوز فیھا النقل أو ال؟ھل : حیث األصل، لكن یبقى النظر في الحاالت الضروریة

                                                           
 ) ٦٣/ ١(بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ) ١(
 ) ١١٤/ ١(، اإلشراف على نكت مسائل الخالف )٥٨٨/ ١(شرح زروق على متن الرسالة ) ٢(
ألن ما ینجس .. عظم المیتة وقرنھا نجس: "، و فیھ)١١٣/ ١(اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) ٣(

، )٢٥٥/ ١(، شرح التلقین ."حیوان من أجزائھ ینجس إذا بان منھ حال حیاتھ، كالجلد واللحمبموت ال
 ) ٧٠٥: ص(، المعونة على مذھب عالم المدینة )٢٨/ ١(التلقین 

فأما ... أما العظم، والقرن، والسن، والظفر، والخف، والحافر :" ، وفیھ)٧٣/ ١(الحاوي الكبیر ) ٤(
/ ١(المجموع : ، ویراجع."س لما دللنا، وكذا المأخوذ منھ في حیاتھ المأخوذ منھ بعد موتھ فنج

 ) ١/٣٠(، اإلقناع للشربیني )١٣٢: ص(، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالن )٢٣٦
عظم المیتة وقرنھا وظفرھا وحافرھا نجس ال یطھر : "، وفیھ)٤٩/ ١(الكافي في فقھ اإلمام أحمد ) ٥(

، المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام )٦٥: ص(ب اإلمام أحمد الھدایة على مذھ: ، ویراجع."بحال
 ) ١١٤/ ١(، حاشیة الروض المربع )٦/ ١(أحمد بن حنبل 

، مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر )٤٢٧/ ١(البنایة شرح الھدایة : كما ذھب إلیھ الحنفیة، یراجع) ٦(
)٣٢/ ١ ( 

ألن ما ینجس .. عظم المیتة وقرنھا نجس: "ھ، و فی)١١٣/ ١(اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) ٧(
، )٢٥٥/ ١(، شرح التلقین ."بموت الحیوان من أجزائھ ینجس إذا بان منھ حال حیاتھ، كالجلد واللحم

 ) ٧٠٥: ص(، المعونة على مذھب عالم المدینة )٢٨/ ١(التلقین 
فأما ... الخف، والحافر أما العظم، والقرن، والسن، والظفر، و:" ، وفیھ)٧٣/ ١(الحاوي الكبیر ) ٨(

/ ١(المجموع : ، ویراجع."المأخوذ منھ بعد موتھ فنجس لما دللنا، وكذا المأخوذ منھ في حیاتھ 
 ) ١/٣٠(، اإلقناع للشربیني )١٣٢: ص(، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالن )٢٣٦

رھا نجس ال یطھر عظم المیتة وقرنھا وظفرھا وحاف: "، وفیھ)٤٩/ ١(الكافي في فقھ اإلمام أحمد ) ٩(
، المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام )٦٥: ص(الھدایة على مذھب اإلمام أحمد : ، ویراجع."بحال

 ) ١١٤/ ١(، حاشیة الروض المربع )٦/ ١(أحمد بن حنبل 
 ) ٤٠٠: ص(أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ١٠(
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أما إذا كان الحیوان میًتا فإنما یجوز االنتفاع بعظمھ : " ... ففي الفتاوى الھندیة
، وأما الخنزیر فقد نص على )١(... "إذا كان یابًسا، وال یجوز االنتفاع إذا كان رطًبا 

 بقرة، وال بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة، أو: "منع التداوي بعظمھ بقولھ
أو بعیر، أو فرس، أو غیره من الدواب إال عظم الخنزیر واآلدمي، فإنھ یكره التداوي 

  )٢(". بھما
ویكره معالجة بعظم إنسان أو خنزیر؛ ألنھ محرم االنتفاع : "وفي مجمع األنھر

  .)٣(" بھا
فھذه النصوص تدل على اعتبار الحاجة الموجودة في التداوي موجبة 

بعظام الحیوان المیت إذا كانت یابسة، تستثنى من ذلك عظام للترخیص في التداوي 
  .الخنزیر لحرمة االنتفاع بھ

وذھب بعض العلماء إلى التفصیل في الحكم بجواز التداوي بالعظام النجسة، 
إذا انكسر عظمھ فینبغي أن : " إلى ذلك بقولھ- رحمھ اهللا -وقد أشار اإلمام النووي 

وال یجوز أن یجبره بنجس مع قدرتھ على طاھر : قال أصحابنا. یجبره بعظم طاھر
یقوم مقامھ فھو معذور، وإن لم یحتج إلیھ أو وجد طاھًرا یقوم مقامھ أثم ووجب 

  .)٤(... " نزعھ إن لم یخف منھ تلف نفسھ، وال تلف عضو 
 أن األصل یقتضي حرمة التداوي بالعظم النجس، - رحمھ اهللا -فبین 

لطاھر، فإن لم یجده وجبره بعظم نجس فإنھ وینبغي أن یقوم علیھ العظم ا
  :ینبغي أن یتحقق شرطان

  .أن یكون محتاًجا إلى جبر عظمھ: األول
  .أن ال یجد طاھًرا یقوم مقامھ: والثاني

فإن تخلف أحد الشرطین فإنھ ال یجوز لھ الجبر بالنجس ویعتبر آثًما لو جبر 
  . عضو من أعضائھبھ، ویجب علیھ نزعھ بشرط عدم خوف التلف على نفسھ، أو

وبناء على ھذا التفصیل فإن التداوي بنقل أعضاء الحیوان في ھذا 
  :الضرب ینبغي أن یتحقق فیھ شرطان

  

أن یكون الشخص المریض محتاًجا إلى نقل عضو الحیوان النجس إلیھ،  :األول
  .ویتحقق ھذا الشرط بشھادة األطباء المختصین بھذه الحاجة

  . الطاھر الذي یمكن أن یقوم مقامھأن ال یوجد العضو: لثاني

فإذا تحقق ھذان الشرطان فإنھ ال حرج في قیام الطبیب الجراح بنقل العضو 
النجس وجزئھ، وال یعتبر وجود ذلك العضو النجس في جسم المریض مؤثًرا في 

                                                           

 ) ٣٧٣/ ٥(في الفقھ النعماني ، المحیط البرھاني )٣٥٤/ ٥(الفتاوى الھندیة ) ١(
، البحر )٣٧٢/ ٥(المحیط البرھاني في الفقھ النعماني : ، ویراجع)٣٥٤/ ٥(الفتاوى الھندیة ) ٢(

 ) ٢٣٣/ ٨(الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري 
 ) ٥٢٥/ ٢(مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر ) ٣(
 ) ١٣٨/ ٣(المجموع شرح المھذب ) ٤(
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صالتھ وعبادتھ التي یشترط لصحتھا الطھارة؛ نظًرا لمكان العذر الموجب للترخیص 
  )١(. جاسةبوجود ھذه الن

  .ومما سبق یتضح لنا جواز التداوي والتجمل بأعضاء الحیوان الطاھرة
وأما التجمل بالعضو النجس من الحیوان في غیر حال الضرورة والحاجة، فلھ 

  :حالتان
 ؛ ھذه الحال ال یجوز التجمُل بذلكوفي ،أن یتعذَر إزالة النجاسة :أوالھما

  .ى ذلك الضرورة والحاجة إلولعدم ، مانٍعلوجود
 لعدم ؛ وفي ھذه الحالة یجوز التجمل بذلك ،أال یتعذر إزالة النجاسة :ثانیھما

  ) ٢ (.المانع من ذلك

.حكم استخدام مواد جنسة يف التجميل:  الثالثالفرع  

النجاسة، وتفصیل ذلك لبیان حكم ھذه المسألة البد من بیان حكم االنتفاع ب
  :على النحو التالي

اتفق الفقھاء على تحریم االنتفاع بالنجاسة أكال أو  :تحریر محل النزاع
وإنما وقع الخالف في حكم االنتفاع بھا في غیر األكل والشرب على  ،)٣(شربا

  :رأیین بیانھما كما یلي

النتفا بالنجيج :الرأي األول   وھو ما ذھب إلیھ جمھور الفقھاء من  ،اسة 

   )٦( والشافعیة)٥( والمالكیة )٤(الحنفیة

                                                           

 ) ٤٠٢، ٤٠١ص(أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ١(
 .بتصرف، اختصار) ٢٠٩ص  (میل، حمد قرموش، حقن التج) ٢(
واتفقوا على أن أكل النجاسِة وشرَبھا حرام، :" (، وفیھ )١٩: ص(مراتب اإلجماع : یراجع) ٣(

واتفقوا :" ، وفیھ)٣٢٦/ ١(، اإلقناع في مسائل اإلجماع البن القطان )حاشا النبیذ المسكر
 أو طعمھ أو رائحتھ فحراٌم أكُلھ وشربھ على أن كل مائع غیرتھ نجاسة، أو میتة فأحالت لونھ

 ."وأكل النجس ال یجوز: "، وفیھ)٦٦/ ١(، بدائع الصنائع "على المسلم
وال بأس ببیع عظام المیتة وعصبھا وصوفھا وقرنھا وشعرھا : "، وفیھ)٤٦/ ٣(الھدایة ) ٤(

/ ١(الصنائع بدائع " ووبرھا واالنتفاع بذلك كلھ ألنھا طاھرة ال یحلھا الموت؛ لعدم الحیاة
وال یجوز بیع شعر ) :"٤٦/ ٣(، وأجاز الحنفیة شعر الخنزیر للخرز ففي الھدایة )٦٦

ألنھ نجس العین فال یجوز بیعھ إھانة لھ، ویجوز االنتفاع بھ للخرز للضرورة فإن " الخنزیر
 ) ٨٨/ ٦(، البحر الرائق )١٧١/ ٢(درر الحكام : ، ویراجع."ذلك العمل ال یتأتى بدونھ

أي ) وینتفع بمتنجس:"(، وفیھ)٦٢/ ١(رح الزرقاني على مختصر خلیل وحاشیة البناني ش) ٥(
حاشیة الصاوي على : ، ویراجع."یباح انتفاع بمتنجس ال یقبل التطھیر كزیت وعسل تنجًسا

 ) ١١٧/ ١(، مواھب الجلیل )١٦٨/ ١(، التاج واإلكلیل )٣٦/ ١(الشرح الصغیر 
ویجوز أن یّتخذ من ھذا الدھن الصابون :" : ، وفیھ)٤٤٨/ ٤(المجموع شرح المھذب ) ٦(

فیستعملھ وال یبیعھ، ولھ إطعام العسل المتنجس للنحل، والمیتة للكالب والطیور الصائدة 
وغیرھا، وإطعام الطعام المتنجس للدواب، ویجوز تسمید األرض بالّزبل النجس على الصواب 

ویحل : "، وفیھ)٥٣٣/ ٢(المنھاج ، النجم الوھاج في شرح ."المقطوع بھ مع الكراھة
سواء تنجس بعارض، او كان نجس العین كودك ) االستصباح بالدھن النجس على المشھور

إن كان : (فقال.. المیتة؛ ألن النبي صلى اهللا علیھ وسلم لما سئل عن فأرة وقعت في سمن 
 ) ٨/ ٩(، كفایة النبیھ ."رواه الطحاوي، ولكنھ یكره) فاستصبحوا بھ.. ذائبا 
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  .)١(والحنابلة في روایة
  :واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول

  : السنة-أوال

 َمرَّ ِبَشاٍة  َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ - رضي اهللا عنھما - ما ورد عن ابن عباس -١

ِإنََّما َحُرَم « :ِإنََّھا َمیَِّتٌة، َقاَل: َقاُلوا ،»ْسَتْمَتْعُتْم ِبِإَھاِبَھا؟َھلَّا ا«: َمیَِّتٍة، َفَقاَل
  )٢(.»َأْكُلَھا

 أباح االنتفاع بالمیتة مع كونھا َدلَّ ھذا الحدیث على أن النبي : وجھ الداللة
  )٣(. نجسة

  لنبي یحتمل أن یكون صدور ھذا القول منھم مع علم ا" ِإنََّھا َمیَِّتٌة: "وقولھم
 ویجوز میتة، كانت وإن االنتفاع جواز ویتحققوا یستثبتوا أن وغرضھم میتة، بأنھا

 بأن العتقادھم االنتفاع؛ ترك في العذر تمھید وغرضھم میتة بأنھا عالًما یكون ال أن
  )٤.(بھا ینتفع وال وجھ كل من تھجر المیتة

 یحرم لم أنھ لبیان ؛»ْكُلَھاَأ َحُرَم ِإنََّما«:  ھذا التوھم بقولھ عنھ النبي فدفع
  )٥. (األكل حرم وإنما انتفاع، كل منھا

  َعْن َناِفٍع، َأنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن ُعَمَر، َأْخَبَرُه، َأنَّ النَّاَس َنَزُلوا َمَع َرُسوِل اِهللا -٢
َفَأَمَرُھْم َرُسوُل «ِجیَن  َفاْسَتَقْوا ِمْن آَباِرَھا، َوَعَجُنوا ِبِھ اْلَع- َأْرِض َثُموَد -َعَلى اْلِحْجِر 

ُیَھِریُقوا َما اْسَتَقْوا، َوَیْعِلُفوا اْلِإِبَل اْلَعِجیَن، َوَأَمَرُھْم َأْن َیْسَتُقوا ِمَن   َأْناِهللا 
  )٦(.»اْلِبْئِر الَِّتي َكاَنْت َتِرُدَھا النَّاَقُة

اللةجه ل  كان دلیٌل على أن الشيَء إذا:" قال أنور شاه عن ھذا الحدیث:   

وأن ھذا موضًعا .. فیھ نوُع َخَبٍث، یجوز لھ أن َیْدَفَعُھ عن نفسھ، وُیْؤِكَلُھ حیواًنا

                                                           

اختلفت الروایة في االستصباح بالزیت النجس، فأكثر : "، وفیھ)٤٢٧/ ٩(المغني البن قدامة ) ١(
  .ویجوز أن تطلى بھ سفینة. الروایات إباحتھ؛ ألن ابن عمر أمر أن یستصبح بھ

= اختلفت الروایة في: "، وقد قال ابن قدامة)٦١٠، ٨/٦٠٩(، )٦٧، ١/٣٨(المغني : انظر    
واختار " یستصبح بھ وتطلى بھ السفن: زیت النجس، فأكثر الروایات إباحتھاالستصباح بال=

ھـ، وعندھم .ا. یطعم النواضح: قال أحمد أیضًا في العجین والسمسم إذا تنجس : ھذا، وقال
أیضًا یجوز االنتفاع بجلد المیتة بعد دبغھ، على إحدى الروایتین، وھو نجس على المشھور 

 ) ١٥/ ٤(الشرح الكبیر على متن المقنع : امة أیضًا، یراجععندھم، واختار ھذا ابُن قد
كتاب البیوع، باب جلود المیتة قبل أن ) ٢٢٢١(حدیث ) ٨١/ ٣(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٢(

 .تدبغ، وأخرجھ غیره
 ) ٥٢١/ ٢٦(التوضیح لشرح الجامع الصحیح ) ٣(
 ) ١٠١/ ١(شرح مسند الشافعي ) ٤(
/ ١٤(التوضیح لشرح الجامع الصحیح : ، ویراجع)١٠٢، ١/١٠١(شرح مسند الشافعي ) ٥(

٥٥٢ ( 
كتاب أحادیث األنبیاء، باب قول اهللا ) ٣٣٧٩(حدیث ) ١٤٩/ ٤(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٦(

حدیث ) ٢٢٨٦/ ٤ (-  واللفظ لھ – ومسلم في صحیحھ ، ،ª© Z ̈ § ¦ ]: تعالى

ین ظلموا أنفسھم إال أن تكونوا كتاب الزھد والرقائق، باب ال تدخلوا مساكن الذ) ٢٩٨١(
 .باكین، وأخرجھ غیرھما
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ُمْشِكًلا، فإنھ َدْفٌع للمكروه عن نفسھ، وإلقاٌء على اآلخر، َفَأْرَشَد إلیھ الحدیث أنھ 
  )١ (."َیُجوُز بمثل ھذا

دیث لیس في بأن الحدیث لیس في محل النزاع؛ إذ الح :ونوقش ھذا االستدالل
موضوع النجاسات واالنتفاع بھا، وإنما موضوعھ استعمال الُمحرَّم، والُمحرَّم لیس 
بالضرورة نجسًا، فالحشیشة محرَّمة ولكنھا لیست نجسة، والصُّلبان محرمة وھي 

  )٢ (. محرمة وھي لیست نجسة- أي التماثیل -لیست نجسة، والتصاویر 
، َیُقوُل َسِمَع َرُسوَل اللَِّھ :  َأنَُّھ- َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما -  َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ-٣

ِإنَّ اللََّھ َوَرُسوَلُھ َحرََّم َبْیَع الَخْمِر، َوالَمْیَتِة َوالِخْنِزیِر «: َعاَم الَفْتِح َوُھَو ِبَمكََّة

َتِة، َفِإنََّھا ُیْطَلى ِبَھا السُُّفُن، َیا َرُسوَل اللَِّھ، َأَرَأْیَت ُشُحوَم الَمْی: َفِقیَل ،»َواَألْصَناِم

، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل اللَِّھ »َال، ُھَو َحَراٌم«: َوُیْدَھُن ِبَھا الُجُلوُد، َوَیْسَتْصِبُح ِبَھا النَّاُس؟ َفَقاَل
ُثمَّ َباُعوُه، )٣(َقاَتَل اللَُّھ الَیُھوَد ِإنَّ اللََّھ َلمَّا َحرََّم ُشُحوَمَھا َجَمُلوُه« : ِعْنَد َذِلَك ،

  )٤(.»َفَأَكُلوا َثَمَنُھ
على تحریم البیع، ال تحریم ما » َال، ُھَو َحَراٌم« : َدلَّ قولھ  :وجھ الداللة

ذكروه من المنفعة، وإنما ظنُّوا أن ھذه المنافع تكون سبًبا للرخصة لھم في البیع، 
یعود ) ُھَو(الضمیر في ، و)٥( لعلھ أن ُیبیح البیع لذلك فلم یفعلفذكروا ذلك للنبي 

  .فالمباح االنتفاع، والمحرم البیع. )٦ (إلى البیع ال إلى االنتفاع
َال، ُھَو «: األكثر على أن الضمیر في قول: "وھو ما رجحھ الشوكاني بقولھ

یحرم : راجع إلى البیع، وجعلھ بعض العلماء راجعا إلى االنتفاع، فقال» َحَراٌم
لعلماء، والظاھر أن مرجع الضمیر إلى البیع؛ ألنھ االنتفاع بھ، وھو قول أكثر ا

  . )٧ (."المذكور صریحا والكالم فیھ
بأن المنھي عنھ ھو االنتفاع ال البیع ؛ ألن الضمیر  :ونوقش ھذا االستدالل

یرجع إلى المسئول عنھ؛ ألنھ أقرب مذكور، فیكون » ُھَو َحَراٌم«: في قولھ

                                                           

المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب : ، ویراجع)٣٧٧/ ٤(فیض الباري على صحیح البخاري ) ١(
 ) ٣٥٥/ ٧(مسلم 

 ) ١٣٧/ ١(الجامع ألحكام الصالة ) ٢(
 النووي شرح. أجمل الشحم وجملھ أي أذابھ بذل حتى یصیر ودًكا، فیزول عنھ اسم الشحم) ٣(

بذل المجھود في حل ) ٢٤٩/ ٨(اإلفصاح عن معاني الصحاح  :، ویراجع)٦/ ١١(على مسلم 
 ) ٢٠٧/ ١١(سنن أبي داود 

كتاب البیوع، باب بیع المیتة ) ٢٢٣٦(حدیث ) ٨٤/ ٣(أخرجھ البخاري في صحیحھ ) ٤(
بیع كتاب المساقاة، باب تحریم ) ١٥٨١(حدیث ) ١٢٠٧/ ٣(واألصنام، ومسلم في صحیحھ 

 .الخمر، والمیتة، والخنزیر، واألصنام، وأخرجھ غیرھما
 ) ٢٩٤/ ٢(المعلم بفوائد مسلم ) ٥(
 ) ٦/ ١١(شرح النووي على مسلم ) ٦(
 ) ١٦٩/ ٥(نیل األوطار ) ٧(
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فن، ودھن الجلود، فیكون ھذا من أعمال  بھ محرم، وكذلك طالء الس)١(االستصباح
  )٢ (.الجاھلیة التي كانت موجودة من قبل وحرمھا اإلسالم

َموَّه قوٌم بھذا الخبر في تصحیح القیاس، ولیس فیھ للقیاس " :قال ابن حزم
أن اهللا تعالى حرم الشحوم :  أخبرأن األوامر على العموم؛ ألنھ : أثر، لكن فیھ

عھا، فأنكر ذلك علیھم أشد اإلنكار؛ إذ خصوا التحریم، ولم على الیھود فاستحلوا بی
  .یحملوه على عمومھ

فصح بھذا أنھ متى حرم شيء فحرام ملكھ، وبیعھ، والتصرف فیھ، وأكلھ على 
  ."عموم تحریمھ، إال أن یأتي نص بتخصیص شيء من ذلك فیوقف عنده

 ملك كل ذلك، الخنزیر، والخمر، والمیتة، والدم، فحرم: وقد حرم اهللا تعالى
   )٣ (.وشربھ، واالنتفاع بھ، وبیعھ

  :وأجیب عن ھذه المناقشة بوجوه
أن سیاق الحدیث یدل على أن المسؤول عنھ ھو البیع ال االنتفاع،  :الوجھ األول

 أن ُیَرّخص لھم في بیع  إنما طلبوا من النبي - رضي اهللا عنھم -وأن الصحابة 
، فإنھم لو سألوه عن »ُھَو َحَراٌم«: لما فیھا من المنافع، فأبى علیھم وقالالشحوم؛ 

أرأیَت شحوم المیتة، ھل یجوز أن یستصبح بھا الناس، : "ُحكم ھذه األفعال لقالوا
فإنھ ُیفَعل بھا كذا وكذا، فإن ھذا إخباٌر منھم ال : ولم یقولوا" وتدھن بھا الجلود؟

َال، ُھَو «:  تحریم ھذه األفعال علیھم، لیكون قولھسؤال، وھم لم یخبروه بذلك عقیب
صریحا في تحریمھا، وإنما أخبروه بھا عقیب تحریم بیع المیتة، فكأنھم » َحَراٌم

  . طلبوا منھ أن یرخص لھم في بیع الشحوم لھذه المنافع التي ذكروھا، فلم یفعل
الستصباح بھا انتفاٌع خاٍل عن مفسدة، وعن أن إیقاد النجاسة وا :الوجھ الثاني

مالبسة النجاسة ظاھرا وباطنًا، فھو نفٌع محض ال مفسدة فیھ، وما كان ھكذا 
فالشریعة ال تحرمھ، إنما تحرم المفاسد الخالصة أو الراجحة، وطرقھا وأسبابھا 

  )٤ (.الموصلة إلیھا
د أجازوا االستصباح بالزیت النجس، وطلي السفن أن المانعین ق :الوجھ الثالث

، فال فرق بین االستصباح بشحم المیتة إذا كان منفردًا، )٥ (بھ كما في روایة الحنابلة
  )٦(.وبین االستصباح بھ إذا خالطھ دھٌن طاھر

                                                           

طلبة الطلبة في االصطالحات الفقھیة . االستصباح بالدھن أي إیقاد المصباح وھو السراج) ١(
 ) ٢٥: ص (، التعریفات الفقھیة)٩: ص(

القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب : ، ویراجع)٥١/ ٣٩٦(شرح سنن أبي داود للعباد ) ٢(
 ) ٦٣٢/ ١(األربعة 

 ) ٤٩١/ ٧(المحلى باآلثار ) ٣(
 ) ٦٦٦/ ٥(زاد المعاد في ھدي خیر العباد ) ٤(
زیت النجس، واختلفت الروایة في االستصباح بال: "، وفیھ)٤٢٧/ ٩(المغني البن قدامة ) ٥(

 ."فأكثر الروایات إباحتھ؛ ألن ابن عمر أمر أن یستصبح 
، ولمزید من  )٣٠٠ص: (، أحكام األدویة للفكي)٦٦٦/ ٥(زاد المعاد في ھدي خیر العباد ) ٦(

 ) ..٢٤٤: ص(حقن التجمیل، حمد قرموش : التفصیل یراجع
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 في النجس )١(بالسرقین االنتفاع أجازوا العلماء جمھور أن :الرابع الوجھ
 أكثر لھ المستعمل ومالبسة عینھ، نجاسة مع والبقل ثمروال للزرع األرض عمارة

 أثر ظھور فوق والثمار والزروع البقول في أثره وظھور ،)٢(الموقد مالبسة من
 كان فإن. للسرقین والشمس والھواء األرض إحالة من أتم النار وإحالة ،)٣(الوقید

 بأیة أم كتاب أيوب نجس؟ النجاسة دخان أن سّلم فمن النجاسة، دخان ألجل التحریم
 والماء السرقین عین انقالب من أتم الدخان إلى النجاسة وانقالب ذلك؟ ثبت سنٍة

  .)٤(والمشاھدة بالحس معلوم بل فیھ، یشك ال أمر وھذا وزرعًا، ثمرا النجس
  : المعقول، ویستدل بھ من وجھین-ثانیا

تھم، أن الصحابة لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجھم، وأسلح :الوجھ األول
  )٥ (.وذبائحھم میتة، ونجاستھ ال تمنع االنتفاع بھ

أنھ انتفاع من غیر ضرر، أشبھ االصطیاد بالكلب، وركوب  :الوجھ الثاني      
  )٦ (.البغل والحمار

النتفا بالنجاسةيج ال :الرأي الثاني وھو ما ذھب إلیھ الحنابلة في  ، 

  )٨(.، والظاھریة)٧(الروایة الثانیة

ل لسنةست ل بالكتا    : على 

لكتا-ال  :  

! " # $ %      & ' ) (  * ]  :ویستدل منھ بقولھ تعالى

 / . - , +Z)٩(   

                                                           

/ ٢(مشارق األنوار على صحاح اآلثار . َواّبزبل الدَّ: - ِبَكْسر السِّین َوُسُكون الرَّاء - السِّْرقین ) ١(
 ) .سرق: (مادة) ٢١٣

المعجم . َموِضع النَّار، وأداة توقد ِفیَھا النَّار بالفحم َأو اْلَغاز َأو الكحول َأو َنْحو َذِلك: الموقد) ٢(
 ) .دقو: (مادة) ٦٧٨/ ٢(جمھرة اللغة : ، ویراجع)وقد: (مادة) ١٠٤٨/ ٢(الوسیط 

 ) .وقد: (مادة) ١٠٤٨/ ٢(المعجم الوسیط . ْلوُقودا: الوقید) ٣(
 ) ٦٦٦/ ٥(زاد المعاد في ھدي خیر العباد ) ٤(
 ) ٥٤/ ١(، كشاف القناع )٣٠/ ١(، شرح منتھى اإلرادات )٥١/ ١(المبدع في شرح المقنع ) ٥(
، )٥٤/ ١(، كشاف القناع ) )٣٠/ ١(، شرح منتھى اإلرادات )٥١/ ١(المغني البن قدامة ) ٦(

 ) .٢٤٤: ص(حقن التجمیل، حمد قرموش : لمزید من التفصیل یراجعو
وھو قول ابن . وعن أحمد، ال یجوز االستصباح بھ:" ، وفیھ)٤٢٧/ ٩(المغني البن قدامة ) ٧(

 ) ١٥/ ٤(الشرح الكبیر على متن المقنع : ، ویراجع"المنذر
 فیھ بأنھ طاھر فھو كذلك أبدا ما لم كل ما أحل اهللا تعالى وحكم) :" ١٤٣، ١٤٢/ ١(المحلى باآلثار ) ٨(

وكل ما حرم اهللا تعالى أو نجسھ فھو كذلك أبدا ما لم یأت نص آخر . یأت نص آخر بتحریمھ أو نجاستھ
 بما -وأما إذا تغیر لون الحالل الطاھر ...بإباحتھ أو تطھیره، وما عدا ھذا فھو تعد لحدود اهللا تعالى

 ریحھ بذلك، فإننا حینئذ ال نقدر على -ھ بذلك، أو تغیر  أو تغیر طعم-مازجھ من نجس أو حرام 
استعمال الحالل إال باستعمال الحرام، واستعمال الحرام في األكل والشرب وفي الصالة حرام كما قلنا، 
ولذلك وجب االمتناع منھ، ال ألن الحالل الطاھر حرم وال تنجست عینھ، ولو قدرنا على تخلیص الحالل 

 ."والنجس، لكان حالال بحسبھالطاھر من الحرام 

  ٩٠: سورة المائدة، اآلیة) ٩(
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اللةجه ل دلت ھذه اآلیة على تحریم بیع الخمر واالنتفاع بھا، وقد بالغ اهللا  : 

وأصل ، ھا رجسا، یعني حراماتعالى في ذمھا وذم ھذه األشیاء المذكورة معھا فسما
  )١ (.فعبر بھ عن الحرام لكونھ ممنوعا منھ، الرجس النجس المستقذر الممنوع منھ

ق آليةن الل به  الست بأننا ال نسلم بأن الرجس ال یكون إال بمعنى   

: الشرَّ، وقیل: الرِّْجَس: النجس، بل إن المفسرین قد ذكروا لھ عدة معان، فقیل 
 فال یمكن قصره على )٢(.كلُّ مكروٍه ذمیٍم، وقد یقال للعذاِب: الرِّْجس: ل َسَخَط، وقی

  .أحد ھذه المعاني إال بدلیل، وال دلیل

لسنة-ثانيا  :     

 َكَتَب ِإَلى ُجَھْیَنَة  َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ )٣(ویستدل منھا بما ورد عن َعْبد اللَِّھ ْبن ُعَكْیٍم
  )٤(»  َلا َتْنَتِفُعوا ِمَن اْلَمْیَتِة ِبِإَھاٍب، َوَلا َعَصٍبَأْن«: َقْبَل َمْوِتِھ ِبَشْھٍر

 عام وھذا ،)٥(مطلقا بالمیتة االنتفاع حرمة على األحادیث ھذه دلت: الداللة وجھ
  )٦ (.دلیل یقوم أن إال منھا جزء كل وفي فیھا

، وعلى )٧(بأن الحدیث ضعیف؛ لضعف زمعة بن صالح: االستدالل ھذا ونوقش
   )٨(. فإن النھي محمول على الكراھِة، وتحرزا من النجاسة أن تمسَّھفرض صحتھ

                                                           

/ ٢(، التفسیر الوسیط للواحدي )٣٣٦/ ٥(، تفسیر الماتریدي )١٥٠/ ١(تفسیر الخازن ) ١(
 ) ٦٧٤/ ١(، تفسیر الزمخشري )٢٢٦

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب = ، تفسیر ابن عطیة )٥٠٦/ ٧(اللباب في علوم الكتاب ) ٢(
 ) ١٠٣/ ١(الجواھر الحسان في تفسیر القرآن = تفسیر الثعالبي ) ٢٣٣/ ٢ (العزیز

وصلى خلف  ، وقد أسلم بال ریب في حیاة النبي . لھ صحبة: عبد اهللا بن عكیم الجھني، قیل) ٣(
 ) ٤٨٦/ ٤(سیر أعالم النبالء . توفي ابن عكیم في والیة الحجاج. أبي بكر الصدیق

) ١١٩٤/ ٢(، وابن ماجھ في سننھ )١٨٧٨٠(حدیث ) ٧٤/ ٣١(أخرجھ أحمد في مسنده ) ٤(
كتاب اللباس، باب من قال ال ینتفع من المیتة بإھاب وال عصب، وأبو داود ) ٣٦١٣(حدیث 

كتاب اللباس، باب من روى أن ال ینتفع بإھاب المیتة، ) ٤١٢٨(حدیث ) ٦٧/ ٤(في سننھ 
، باب ما جاء في جلود المیتة كتاب اللباس) ١٧٢٩(حدیث ) ٢٧٤/ ٣(والترمذي في سننھ 

كتاب ) ٤٢٤٩(حدیث ) ١٧٥/ ٧(ھذا حدیث حسن، والنسائي في سننھ : إذا دبغت، وقال
) : ٢٤/ ١(قال ابن الملقن في خالصة البدر المنیر . الفرع والعتیرة، ما یدبغ بھ جلود المیتة

في إسناده، وكان أحمد یقول بھ، ثم تركھ لما اضطربوا . صححھ ابن حبان وحسنھ الترمذي
 .عللھ عامة العلماء بعدم صحبة ابن عكیم: وقال الخطابي

، ریاض األفھام في )١٦٩/ ٥(، نیل األوطار )١٨٥: ص(رسوخ األحبار في منسوخ األخبار ) ٥(
 ) ٣٣١/ ٤(شرح عمدة األحكام 

 ) ٨٨٧/ ٢(عیون األدلة في مسائل الخالف بین فقھاء األمصار ) ٦(
: قال أحمد ویحیى والرازي.  یروي عن عمرو بن دینار وابن طاوسزمعة بن صالح المكي،)  ٧(

صویلح : وقال یحیى مرة. لیس بالقوي، كثیر الغلط عن الزھري: وقال النسائي. ضعیف
وقال . ضعیف: وقال علي بن الجنید. فیھ ضعف في الحدیث: وقال عمرو بن علي. الحدیث

. ال یفھم، فغلبت في حدیثھ المناكیركان رجال صالحا، یھم وال یعلم، ویخطئ و: ابن حبان
 ) ٢٩٦/ ١(الضعفاء والمتروكون البن الجوزي 

 ) ٢٩٥/ ٢(المعلم بفوائد مسلم ) ٨(
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، َیُقوُل َسِمَع َرُسوَل اللَِّھ :  َأنَُّھ- َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما - َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّھ -٢

له� للَّه� ِ�«: َعاَم الَفْتِح َوُھَو ِبَمكََّة ِ �لم�ي�تِة لخم�ِ، ب�ي�ع� ح��� ��س� ِي  �لِخن

ِ َیا َرُسوَل اللَِّھ، َأَرَأْیَت ُشُحوَم الَمْیَتِة، َفِإنََّھا ُیْطَلى ِبَھا السُُّفُن، : َفِقیَل ،»�َألص�نا

، ُثمَّ َقاَل َرُسوُل »َال، ُھَو َحَراٌم« :َوُیْدَھُن ِبَھا الُجُلوُد، َوَیْسَتْصِبُح ِبَھا النَّاُس؟ َفَقاَل
َقاَتَل اللَُّھ الَیُھوَد ِإنَّ اللََّھ َلمَّا َحرََّم ُشُحوَمَھا َجَمُلوُه، ُثمَّ «:  ِعْنَد َذِلَك اللَِّھ

  )١(.»َباُعوُه، َفَأَكُلوا َثَمَنُھ
َدلَّ ھذا الحدیث على تحریم االنتفاع بالمیتة ؛ ألن الضمیر في : الداللة وجھ

  )٢ (.یرجع إلى المسئول عنھ؛ ألنھ أقرب مذكور »ُھَو َحَراٌم«: قولھ

ق الل ن الست یعود على تحریم البیع » َال، ُھَو َحَراٌم« : بأن قولھ :  ه 

، وإنما ظنُّوا أن ھـــذه المـــنافــــع تكون ســــبًبا للرخصـــة لھم في )٣(ال المنفعة
   .)٤ (لك فلم یفعل لعلھ أن ُیبیح البیع، لذالبــیع فذكروا ذلك للنبي 

 ه�� ال،«: األكثر على أن الضمیر في قول: "وھو ما رجحھ الشوكاني بقولھ

یحرم : راجع إلى البیع، وجعلھ بعض العلماء راجعا إلى االنتفاع، فقال »ح���

االنتفاع بھ، وھو قول أكثر العلماء، والظاھر أن مرجع الضمیر إلى البیع؛ ألنھ 
   )٥ (." فیھالمذكور صریحا والكالم

  

  :الترجیح
بعد ذكر آراء الفقھاء وما ساقوه من أدلة ومناقشات، فإن الذي یبدو لي 

ھو جواز االنتفاع بالنجاسة في غیر األكل والشرب؛ وذلك لقوة ما استدلوا : رجحانھ
بھ، وضعف أدلة المخالفین، كما أن الجواز مبني على أصل اإلباحة وجواز االنتفاع 

 À Á Â ¿  ¾  ]: ى یقوم الدلیل المانع من ذلك، قال تعالىبسائر المباحات حت

Ã Ä Å Z .) ٦(   

  على أن تزال ھذه النجاسات وتنزع عند التلبس بالعبادة كأداء الصالة ونحوھا على 
  

                                                           

 .سبق تخریجھ) ١(
القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب : ، ویراجع)٥١/ ٣٩٦(شرح سنن أبي داود للعباد ) ٢(

 ) ٦٣٢/ ١(األربعة 
 ) ٦/ ١١(شرح النووي على مسلم ) ٣(
 ) ٢٩٤/ ٢(المعلم بفوائد مسلم ) ٤(
 ) ١٦٩/ ٥(نیل األوطار ) ٥(
  ٢٩: سورة البقرة، من اآلیة) ٦(
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  )١ (.ما قرره الفقھاء
وعلى ذلك یجوز استعمال مواد نجسة في التجمیل على أن أال یكون ذلك 

  :شرطینبتناولھا أكال أو شربا، وب
  .َفْقد ما یقوم مقامھا من الطاھرات: الشرط األول
  )٢ (.أن ُیخبره طبیٌب أمیٌن بحصول الشفاء بھا: الشرط الثاني

   يف تطهري النجاسة)٣(أثر االستحالة:  الرابعالفرع

                                                           

  :اختلف الفقھاء في حكم إزالة النجاسة حال الصالة عن بدن المصلي وثوبھ والمكان) ١(
ذھب جمھور الفقھاء إلى وجوب إزالة النجاسة حال الصالة عن بدن المصلي وثوبھ والمكان، 

، الھدایة )٥٠/ ١(اللباب في شرح الكتاب :  یراجع. ( مدا كان أو ناسیا، عالما أو جاھالعا
، )٦٩/ ١(، الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي )٣٦/ ١(في شرح بدایة المبتدي 

، فتح )٢٧٧/ ١(، روضة الطالبین وعمدة المفتین )٨١/ ١(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد 
/ ٢(، مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راھویھ )٣١٣: ص(بد ابن رسالن الرحمن بشرح ز

  ) .٤٨/ ٢(، المغني البن قدامة )٣٨٩
بینما یرى المالكیة في قول نسبھ إلیھم ابن رشد إلى أن إزالة النجاسة حال الصالة سنة،      

  ) ٦١ /١(، منح الجلیل شرح مختصر خلیل )٨١/ ١(بدایة المجتھد ونھایة المقتصد : یراجع
 . والقول الراجح ھو القول بوجوب إزالة النجاسة حال الصالة عن بدن المصلي وثوبھ

 ) .٢٤٩: ص(حقن التجمیل، حمد قرموش ) ٢(
 
إذا تحول من حالة إلى غیرھا، وتغیر عن طبعھ ووصفھ، : من استحال الشيء: االستحالة في اللغة) ٣(

تغیر الشيء، : ھا التي غمزت علیھا، واالستحالةوحالت القوس واستحالت، بمعنى، أي انقلبت عن حال
، ١١/١٩٥، لسان العرب ١/١٥٧المصباح المنیر. (كتسخن الماء وتبرده مع بقاء صورتھ النوعیة

 ") . حول: "، مادة٢٧٦، /١، تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم ١/٥٥التعاریف 
  :واالستحالة في اصطالح الفقھاء

غوي الذي استعمل بھ عند اللغویین، وھم یریدون بھ نفس المعنى، وھو تحول استعملت بمعناھا الل
  .الشيء وانقالبھ من حالة إلى حالة، ومن عین إلى أخرى

  :وقد عرفھا الفقھاء بتعاریف مختلفة كلھا بمعنى واحد، من ھذه التعاریف
  ) ١/٣١٦ابن عابدین حاشیة . (انقالب حقیقة إلى حقیقة أخرى:  عرفھا ابن عابدین الحنفي بأنھا-١
تحول عن جمیع صفات المادة، وخروجھا عن اسمھا إلى صفات واسم :  وعرفھا الحطاب المالكي بأنھا-٢

  )  بتصرف یسیر١/٩٧مواھب الجلیل . (یختص بھا
كفایة األخیار . (االستحالة انقالب الشيء من صفة إلى أخرى:  وعرفھا الحصیني الشافعي بأنھا-٣

حواشي : ھا الشرواني الشافعي بنفس ما عرف بھ ابن عابدین، راجع، وعرف١/٧٣للحصیني 
  ) ١/٣٠٦الشرواني 

اإلنصاف للمرداوي . (تغییر العین وتبدل اسمھا وصفتھا إلى صفة أخرى:  عرفھا الحنابلة بأنھا-٤
٦/١٥٠ (  

بطل عنھ إذا استحالت صفات عین النجس أو الحرام ف: " ویقول ابن حزم الظاھري عن حقیقة االستحالة-٥
االسم الذي بھ ورد ذلك الحكم فیھ، وانتقل إلى اسم آخر وارد على حالل طاھر، فلیس ھو ذلك النجس 
وال الحرام، بل قد صار شیئا آخر ذا حكم آخر، وكذلك إذا استحالت صفات عین الحالل الطاھر فبطل 

 أو نجس، فلیس ھو ذلك عنھ االسم الذي بھ ورد ذلك الحكم فیھ، وانتقل إلى اسم آخر وارد على حرام
الحالل الطاھر، بل قد صار شیئا آخر ذا حكم آخر، كالعصیر یصیر خمرا أو الخمر یصیر خال، أو لحم 
الخنزیر تأكلھ دجاجة یستحیل فیھا لحم دجاج حالال وكالماء یصیر بوال والطعام یصیر عذرة، والعذرة 

یر، وكنقطة ماء تقع في خمر أو نقطة خمر والبول تدھن بھما األرض فیعودان ثمرة حالال ومثل ھذا كث
تقع في ماء، فال یظھر لشيء من ذلك أثر، وھكذا كل شيء، واألحكام لألسماء واألسماء تابعة 

  =        ) ١/١٣٨المحلى : یراجع." (للصفات
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  ھل تنتقل العین المستحیلة اختلف الفقھاء في االستحالة ھل ھي مطھرة أو ال؟ و
  باالستحالة من الحرمة إلى اإلباحة؟ 

  :وسبب الخالف في ھذه المسألة یرجع إلى أمرین
االختالف في تغلیب أي من أوصاف العین المستحیلة، ھل تغلب  :األول

األوصاف األولى، فیعطى الحكم لھا، أو تغلب األوصاف الجدیدة التي اكتسبتھا العین 
من غلب األوصاف األولى لم یر االستحالة مطھرة، ومن غلب باالستحالة، ف

  .األوصاف الثانیة ذھب إلى أنھا مطھرة
 البعض ففھم ،االختالف في الفھم من األحادیث الناھیة عن تخلیل الخمر :الثاني

 یرى آخرون أن بینما ،أن انقالب العین من صفة إلى صفة ال یكسبھا الحل والطھارة
 القصد من النھي فیھا سد الذریعة وأن ،ت بدایة تحریم الخمرھذه األحادیث قد كان

  )١ (.إلى اقتنائھا
   : المسألة على النحو التاليوعرض

اتفق الفقھاء على طھارة الخمر إذا أصبحت خال دون  : محل النزاعتحریر
 إذا استحالت ھل )٢( اختلفوا في حكم األعیان النجسةوإنما ،مخلل أو دون فعل فاعل

لتاليتمثلرتھا أو ال؟ یحكم بطھا لنح  يي بيانها على  لخال في    : ه 

                                                                                                                                                     
ویتضح من تعاریف الفقھاء أنھم متفقون على أن االستحالة ھي االنتقال أو التحول أو التغیر الذي = 

على عین الشيء فیحیلھ إلى عین أخرى لھا صفات جدیدة وفوائد جدیدة، وتصبح باالستحالة یؤثر 
طاھرة یجوز استعمالھا في شتى االستعماالت التي تصلح ومن ھنا نستطیع أن القول بأن جمیع 

  .التعاریف متساویة
لى مركب آخر، ھي كل تفاعل كیمیائي یحول المادة إ: تعریف االستحالة في المصطلح العلمي الحدیث

استحالة النجاسات وعالقة : یراجع. (كتحویل الزیوت والشحوم على اختالف مصادرھا إلى صابون
، المنظمة ٢/٥٦٥محمد الھواري .  د-أحكامھا باستعمال المحرم والنجس في الغذاء والدواء 

اد اإلضافیة المو(اإلسالمیة للعلوم الطبیة، الكویت، ندوة رؤیة إسالمیة لبعض المشكالت الطبیة 
  ) م١٩٩٦واالستحالة والمفطرات 

كل تفاعل كیمیائي یحول المادة إلى مركب آخر كتحویل الزیوت : واالستحالة في اصطالح الكیمائیین
أو ھي تحول ) ٢٠ص(الھواري، . استحالة النجاسات، د.(والشحوم على اختالف أنواعھا إلى صابون

یائیة، كیمیائیة، وذلك نتیجة للتغیرات الكیمیائیة في المادة إلى مادة أخرى مختلفة، لھا صفات فیز
االستغناء عن المحرمات والنجاسات في الدواء .(البناء الجزیئي للمادة، كتحویل الكحول إلى خل

فاالستحالة مختلفة عن الخلط الذي ھو مجرد تداخل أجزاء ) ٢٥ص(أبو الوفا عبد اآلخر . والغذاء، د
 من ذللك مخلوط أو مزیج، أو مستحلب، أو محلول صلب أو سائل او المادة، أو مواد أخرى، لیتكون

غاز، ویظل كل مكون من مكونات الخلیط محتفظا بصفاتھ، وآثاره الطبیعیة، والكیمیائیة، 
 ) ٦، ٥ص(إعادة النظر في فتاوى اإلباحة للمطعومات .(واألقرباذینیة

) ٣٥٠، ٣٤٩ص( المجید صالحین عبد. استحالة النجاسة وأثرھا في الخلطات العلفیىة، د) ١(
: بحث منشور ضمن أعمال مؤتمر كلیة الشریعة األول بجامعة الزرقاء األھلیة تحت عنوان

 ٣- ٢، والمنعقد "استحالة النجاسات وأثرھا في حل األشیاء وطھارتھ" المستجدات الفقھیة
 .م١٩٩٨ تموز ٢٦-٢٥ھـ، ١٤١٩ربیع الثاني 

/ ١(، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر )٧٨/ ١(لكتاب اللباب في الجمع بین السنة وا) ٢(
 ) ١٥٩/ ١(، الكافي في فقھ اإلمام أحمد )٩٤/ ١(، المھذب في فقھ اإلمام الشافعي )٤٦
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ل ل أل هـ باالسـتحالة      :   لنجسة ت لعي   ، م�ا ذھ�ب إلی�ھ الحنفی�ة        وھ�و  ، 

   في ،والشافعیة)٢( في المعتمد من المذھب،والمالكیة)١( الفتوى في المذھبوعلیھ
 ،)٥(ــــــــــــیة تیموابن ،)٤(ــــــــــــــــة في روایوالحــــنابلـــــــة ،)٣(ـــــــــھوج

  .)١(والظاھریة ،)٦(ـــــــــــــیم ابن القوتلمـــــــــــــیذه

                                                           
السابع انقالب : "، وفیھ)٢٣٩/ ١(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري ) ١(

لطھارة، وإن كان في غیره كالخنزیر والمیتة تقع في المملحة العین، فإن كان في الخمر فال خالف في ا
، الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ."فتصیر ملحا یؤكل والسرقین والعذرة تحترق فتصیر رمادا تطھر

/ ١(، الفتاوى الھندیة ."بھ یفتى للبلوى) بجعلھ صابونا(تنجس ) زیت(ویطھر : "، وفیھ)٣١٥/ ١(
ھكذا في .  أحرق حتى صار رمادا فعند محمد یحكم بطھارتھ وعلیھ الفتوىالسرقین إذا: "، وفیھ)٤٤

 .."ھكذا في البحر الرائق. الخالصة وكذا العذرة
لما قید طھارة الدم بعدم السفح ) ش(ومسك وفأرتھ : "، وفیھ)٨٧/ ١(شرح مختصر خلیل للخرشي ) ٢(

اد منھ مخالفا لذلك، وھو علم منھ أن المسفوح منھ نجس، وھو إجماع كما سبق وكان بعض أفر
المسك نص علیھ عاطفا لھ على أنواع الطاھر فقال ومسك إلخ والمعنى أن من الطاھر المسك بكسر 
فسكون، وھو دم منعقد استحال إلى صالح وكذا فأرتھ وھي وعاؤه الذي یكون المسك فیھ من الحیوان 

/ ١(، شفاء الغلیل ."طیب بھ تطیب بذلك ولو كان نجسا لما ت- علیھ السالم -المخصوص؛ ألنھ 
 ) ١١٤/ ١(، مواھب الجلیل )١٢٩

والمضغة إذا نجسناھما فإنھما یطھران بمصیرھما حیوانا :" ، وفیھ)٥٧٤/ ٢(المجموع شرح المھذب ) ٣(
 ."والثالث البیضة في جوف الدجاجة المیتة إذا حكمنا بنجاستھا فإنھا تطھر بمصیرھا فرخا بال خالف

ویتخرج أن تطھر النجاسات كلھا باالستحالة قیاسا على الخمرة " ، وفیھ)٥٣/ ١(مة المغني البن قدا) ٤(
 ) ٣١٨/ ١(، اإلنصاف ."إذا انقلبت، وجلود المیتة إذا دبغت، والجاللة إذا حبستا

الخمرة إذا استحالت بنفسھا وصارت خال، كانت :" ، وفیھ)٢٥٢/ ١(الفتاوى الكبرى البن تیمیة ) ٥(
ماء، وھذا على أصل من یقول إن النجاسة إذا استحالت طھرت أقوى كما ھو مذھب طاھرة باتفاق العل

أبي حنیفة، وأھل الظاھر، وأحد القولین في مذھب مالك، وأحمد، فإن انقالب النجاسة ملحا، ورمادا، 
ھو كانقالبھا ماء، فال فرق بین أن تستحیل رمادا، أو ملحا، أو ترابا، أو ماء، أو ھواء، : ونحو ذلك

 ) ٥٠٢/ ٢١(، مجموع الفتاوى ."نحو ذلكو
على ھذا األصل فطھارة الخمر :"، وفیھ )٢٩٨، ٢٩٧/ ١(إعالم الموقعین عن رب العالمین ) ٦(

وھذا = =باالستحالة على وفق القیاس، فإنھا نجسة لوصف الخبث، فإذا زال الموجب زال الموجب
ب، وعلى ھذا فالقیاس الصحیح تعدیة أصل الشریعة في مصادرھا ومواردھا بل وأصل الثواب والعقا

 قبور المشركین من - صلى اهللا علیھ وسلم -نبش النبي «ذلك إلى سائر النجاسات إذا استحالت، وقد 
 عن اللبن أنھ یخرج من بین فرث ودم، - سبحانھ -وقد أخبر اهللا » موضع مسجده، ولم ینقل التراب

جاسة ثم حبست وعلفت بالطاھرات حل لبنھا وقد أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالن
ولحمھا، وكذلك الزرع والثمار إذا سقیت بالماء النجس ثم سقیت بالطاھر حلت الستحالة وصف الخبث 
وتبدلھ بالطیب، وعكس ھذا أن الطیب إذا استحال خبیثا صار نجسا كالماء والطعام إذا استحال بوال 

  طیب خبیثا ولم تؤثر في انقالب الخبیث طیبا؟وعذرة، فكیف أثرت االستحالة في انقالب ال
 یخرج الطیب من الخبیث، والخبیث من الطیب، وال عبرة باألصل، بل بوصف الشيء - تعالى -واهللا 

في نفسھ، ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمھ ووصفھ، والحكم تابع لالسم والوصف دائر 
 المیتة والدم ولحم الخنزیر والخمر ال تتناول الزروع معھ وجودا وعدما، فالنصوص المتناولة لتحریم

  ."والثمار والرماد والملح والتراب والخل ال لفظا وال معنى وال نصا وال قیاسا
:  الَمِدیَنَة، َوَأَمَر ِبِبَناِء الَمْسِجِد، َفَقاَلَقِدَم النَِّبيُّ :  قالوحدیث نبش قبور المشركین ورد َعْن َأَنٍس 

َال َنْطُلُب َثَمَنُھ، ِإلَّا ِإَلى اللَِّھ، َفَأَمَر ِبُقُبوِر الُمْشِرِكیَن، َفُنِبَشْت، ُثمَّ : ، َفَقاُلوا»النَّجَّاِر َثاِمُنوِنيَیا َبِني «
  .ِبالِخَرِب َفُسوَِّیْت، َوِبالنَّْخِل َفُقِطَع، َفَصفُّوا النَّْخَل ِقْبَلَة الَمْسِجِد

كتاب فضائل المدینة، باب حرم المدینة، ) ١٨٦٨(یث حد) ٢٠/ ٣(أخرجھ البخاري في صحیحھ 
كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب ابتناء مسجد ) ٥٢٤(حدیث ) ٣٧٣/ ١(ومسلم في صحیحھ 

 .، وأخرجھ غیرھماالنبي 
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  . والمعقول والقیاس، واإلجماع، ، على ذلك بالسنةواستدلوا
  : السنة-أوال

 ِنع�� «: َقاَل َأنَّ النَِّبيَّ - رضي اهللا عنھا –َعاِئَشَة ویستدل منھا بما ورد َعْن   

ِ - لأُ��        )٢(.»لخلُّ - لإِ�� َ

 الخل مطلقا بجمیع صوره؛ سواء تحول من خمر مدح النبي  :وجھ الداللة
أو ال ؛ ألن بالتخلیل إزالة الوصف المفسد لھا وإثبات صفة الصالح فیھ، فالخل 

 یؤدم، وھذا دلیل على أن لالستحالة أثرا في إثبات حكم الطھارة للعین أحسن ما
  )٣ (.النجسة

 ھو ما بأن الخل الوارد في حدیث النبي  ویمكن مناقشة ھذا االستدالل
  .كان خال من غیر أن یكون أصلھ خمرا

  : اإلجماع-ثانیا
أجمع المسلمون على أن الدابة إذا علفت بالنجاسة، ثم حبست وعلفت 

لطاھرات حل لبنھا ولحمھا، وكذلك الزرع والثمار إذا سقیت بالماء النجس ثم با
سقیت بالطاھر حلت؛ الستحالة وصف الخبث وتبدلھ بالطیب، فعلم بذلك أن 

  )٤ (.لالستحالة أثرا في التطھیر
  :ویستدل بھ من وجھین:  المعقول-ثانیا

 وتنتفي أن الشرع رتب وصف النجاسة على تلك الحقیقة، :الوجھ األول
الحقیقة بانتفاء بعض أجزاء مفھومھا، فكیف بالكل، فإن الملح غیر العظم واللحم، 
فإذا صار ملحا ترتب حكم الملح، ونظیره في الشرع النطفة نجسة، وتصیر علقة 

والعصیر طاھر، فیصیر خمرا فینجس، ویصیر . وھي نجسة، وتصیر مضغة فتطھر
   )٥(.ستتبع زوال الوصف المرتب علیھافعرفنا أن استحالة العین ت. خال  فیطھر

                                                                                                                                                     

إذا استحالت صفات عین النجس أو الحرام، فبطل :" وفیھ) ١٤٤، ١٤٣/ ١(المحلى باآلثار ) ١(
لك الحكم فیھ، وانتقل إلى اسم آخر وارد على حالل طاھر، فلیس ھو عنھ االسم الذي بھ ورد ذ

  .ذلك النجس وال الحرام، بل قد صار شیئا آخر ذا حكم آخر
وكذلك إذا استحالت صفات عین الحالل الطاھر، فبطل عنھ االسم الذي بھ ورد ذلك الحكم فیھ، 

ل الطاھر، بل قد صار شیئا وانتقل إلى اسم آخر وارد على حرام أو نجس، فلیس ھو ذلك الحال
آخر ذا حكم آخر كالعصیر یصیر خمرا، أو الخمر یصیر خال، أو لحم الخنزیر تأكلھ دجاجة 
یستحیل فیھا لحم دجاج حالال وكالماء یصیر بوال، والطعام یصیر عذرة، والعذرة والبول 

ر أو نقطة تدھن بھما األرض فیعودان ثمرة حالال، ومثل ھذا كثیر، وكنقطة ماء تقع في خم
خمر تقع في ماء، فال یظھر لشيء من ذلك أثر، وھكذا كل شيء، واألحكام لألسماء واألسماء 

 ."تابعة للصفات التي ھي حد ما ھي فیھ المفرق بین أنواعھ
كتاب األشربة، باب فضیلة الخل ) ٢٠٥١(حدیث ) ١٦٢١/ ٣(أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ٢(

 .والتأدم بھ، وأخرجھ غیره
 .بتصرف) ١٠٧/ ١٠(، العنایة شرح الھدایة )٤٨/ ٦(الحقائق تبیین ) ٣(
 ) ٢٩٨، ٢٩٧/ ١(إعالم الموقعین عن رب العالمین ) ٤(
 ) ٣٢٧/ ١(، الدر المختار )٢٣٩/ ١(، البحر الرائق )٦١/ ١(مجمع األنھر ) ٥(
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: أن كل ما بدأ اهللا بتحویلھ وتبدیلھ من جنس إلى جنس، مثل :الوجھ الثاني
جعل الخمر خال، والدم منیا، والعلقة مضغة، ولحم الجاللة الخبیث طیبا، وكذلك 
بیضھا ولبنھا، والزرع المستسقى بالنجس إذا سقي بالماء الطاھر وغیر ذلك، فإنھ 

حكم التنجیس، ویزول حقیقة الجنس واسمھ التابع للحقیقة، وھذا ضروري ال یزول 
یمكن المنازعة فیھ، فإن جمیع األجسام المخلوقة في األرض، فإن اهللا یحولھا من 

  )١ (.حال إلى حال، ویبدلھا خلقا بعد خلق، وال التفات إلى موادھا وعناصرھا
نجسا، كالماء والطعام إذا أن الطیب إذا استحال خبیثا صار  :الوجھ الثالث

استحال بوال وعذرة، فكیف أثرت االستحالة في انقالب الطیب خبیثا ولم تؤثر في 
  انقالب الخبیث طیبا؟

 یخرج الطیب من الخبیث والخبیث من الطیب، وال عبرة - تعالى -واهللا 
باألصل، بل بوصف الشيء في نفسھ، ومن الممتنع بقاء حكم الخبث وقد زال اسمھ 

  )٢(.فھ، والحكم تابع لالسم، والوصف دائر معھ وجودا وعدماووص
  

  :ویستدل بھ من وجھین:  القیاس-رابعا
  

قیاس استحالة العین النجسة على الجاللة إذا علفت بالنجاسة ثم  :الوجھ األول
حبست وعلفت بالطاھر، فإنھ یحل لبنھا ولحمھا، وذلك بجامع التغییر وانقالب 

  .)٣(الحقیقة
بأنھ قیاس مع الفارق؛ ألن لحم الجاللة أو لبنھا  :شة ھذا القیاسویمكن مناق

  .أو بیضھا لم تستحل عینھ إلى عین أخرى غیر اللحم والبیض واللبن
قیاس استحالة العین النجسة على جلد المیتة إذا دبغت، فكما أن  :الثاني الوجھ

 »ه�� فق� لِإه�ا� �ِبغ ِ«  :الدباغة تطھره وتذھب عنھ النجاسھ، بدلیل قولھ 

  )٥(. ، فكذلك االستحالة)٤(
بأن القیاس على جلد المیتة قیاس مع  : مناقشة ھذا االستدالل ویمكن

الفارق؛ ألن حقیقة الجلد بعد الدبغ ھي عین حقیقتھ قبلھ، فلم یتغیر مسماه، ومن ثم 
وع الخالف في ال یصلح دلیال على استحالة العین النجسة، كما أنھ قیاس فاسد؛ لوق

  )٦ (.طھارة الجلد بعد الدبغ

                                                           
 ) ٦٠١/ ٢١(، مجموع الفتاوى )٤١٥/ ١(الفتاوى الكبرى البن تیمیة ) ١(
 ) ٢٩٨/ ١(ن عن رب العالمین إعالم الموقعی) ٢(
 ) ٢/١٥(، وإعالم الموقعین )٥٣/ ١(المغني البن قدامة ) ٣(
كتاب الحیض، باب طھارة جلود المیتة بالدباغ، ) ٣٦٦(حدیث ) ٢٧٧/ ١(أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ٤(

 .وأخرجھ غیره
 ) ٥٣/ ١(المغني البن قدامة ) ٥(
 ) ١/٨٥(بدائع الصنائع ) ٦(
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ه باالستحالة : الثانيالرأي وھو ما ذھب إلیھ أبو  ، لعي لنجسة ال ت

، والشافعیة في )٢(، والمالكیة في غیر المعتمد من المذھب)١(یوسف من الحنفیة
  .)٤( الروایة المعتمدة والحنابلة في)٣(وجھ

  :واستدلوا على ذلك بالسنة، والقیاس، والمعقول
  : السنة-أوال

                                                           
عن محمد في حمار وقع في المالحة ومات وترك حتى :" وفیھ) ٢٠٧، ٢٠٦/ ١(ني المحیط البرھا) ١(

ال یؤكل، وكذلك رماد عذرة أحرقت وصلى علیھ على ھذا : صار ملحًا أكل الملح، وقال أبو یوسف
: قال أبو یوسف. خشبة لو أصابھا بول فاحترقت ووقع رمادھا في بئر: االختالف، وحكى أبو عصمة

 ) ٨: ص(، عیون المسائل ."ال یفسد:  محمدیفسد الماء، وقال
بتخفیف الالم وتشدیدھا أي جعل " وزیتون ملح بنجس: "، وفیھ)١١٤/ ١(مواھب الجلیل ) ٢(

فیھ ملح نجس إما وحده وإما ملح مع ماء نجس ومثلھ في الجبن واللیمون ونحو ذلك قال ابن 
 ومنھ الزیتون یملح بماء بشیر لما ذكر مسألة الزیت النجس وأن المشھور عدم التطھیر،

نجس ھل یطھر بعرضھ على ماء طاھر قال ابن غازي، وأما زیتون ملح بماء نجس فخرجھ 
ال : "، وفیھ)٦٠، ٥٩/ ١(، الشرح الكبیر للشیخ الدردیر ."اللخمي على الروایتین في اللحم 

بنجس أي بأن جعل علیھ ملح نجس یصلحھ إما وحده بتخفیف الالم ) یطھر زیتون ملح بنجس
 ."على الراجح في الجمیع) بیض صلق بنجس(ال ) و(

وال یطھر شيء من النجاسة باالستحالة إال :" ، وفیھ)٩٤/ ١(المھذب في فقھ اإلمام الشافعي ) ٣(
أحدھما جلد المیتة إذا دبغ وقد دللنا علیھ في موضعھ والثاني الخمر إذا استحالت : شیئان

وال یطھر نجس العین بغسل :" ، وفیھ)٢٣٦/ ١(تاج ، مغني المح."بنفسھا خًال فتطھر بذلك
: ویراجع." وال باستحالة كالكلب إذا وقع في مالحة فصار ملحا، أو احترق فصار رمادا

 ) ٣٣: ص(، عمدة السالك )٥٧٤/ ٢(المجموع 
ظاھر المذھب، أنھ ال یطھر شيء من النجاسات : فصل:" ، وفیھ)٥٣/ ١(المغني البن قدامة ) ٤(

، إال الخمرة، إذا انقلبت بنفسھا خال، وما عداه ال یطھر؛ كالنجاسات إذا احترقت باالستحالة
وصارت رمادا، والخنزیر إذا وقع في المالحة وصار ملحا، والدخان المترقي من وقود 
النجاسة، والبخار المتصاعد من الماء النجس إذا اجتمعت منھ نداوة على جسم صقیل ثم قطر، 

ال یطھر شيء من : "وفیھ) ٦٥: ص(ى مذھب اإلمام أحمد ، الھدایة عل."فھو نجس
المبدع في شرح ." النجاسات باالستحالة، إال الخمر إذا انقلبت بنفسھا، فإن خللت لم تطھر  

فعلى ھذا إذا وقع ) ... وال یطھر شيء من النجاسات باالستحالة:" (، وفیھ)٢٠٨/ ١(المقنع 
: وعنھ= =النجس فصار رمادا فھو نجس،كلب في مالحة فصار ملحا أو أحرق السرجین 

وال یطھر :"، وفیھ)٣١٨/ ١(، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي ."یطھر
وعلیھ . شيء من النجاسات باالستحالة، وال بنار أیضا إال الخمرة، ھذا المذھب بال ریب

. بت بنفسھاوھي مخرجة من الخمرة إذا انقل. وعنھ بل تطھر. ونصروه. جماھیر األصحاب
فحیوان متولد من نجاسة كدود . خرجھا المجد، واختاره الشیخ تقي الدین وصاحب الفائق

وأطلق جماعة روایتین في نجاسة . الجروح والقروح وصراصیر الكنیف طاھر، نص علیھ
وعلیھا : قال في الفروع. ونقل حرب ال بأس. ونقل األكثر یغسل. وجھ تنور سجر بنجاسة

فإن لم یستحل عفي عن . س صابونا ونحوه، وتراب جبل بروث حماریخرج عمل زیت نج
إن تنجس التنور بذلك طھر بمسحھ : وذكر األزجي. یسیره في روایة، ذكرھا الشیخ تقي الدین

" یسجر التنور مرة أخرى " فإن مسح برطب تعین الغسل، وحمل القاضي قول أحمد . بیابس
یة صریحة في التطھیر باالستحالة، وأن ھذا من أن الروا: وذكر الشیخ تقي الدین. على ذلك

 ."القاضي یقتضي أن یكتفى بالمسح إذا لم یبق للنجاسة أثر
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 ُسِئَل َعِن اْلَخْمِر ُتتََّخُذ َخلا،  َأنَّ النَِّبيَّ ویستدل منھا بما ورد عن أنس 
  )١ (.»َلا«: َفَقاَل

اللةجه ا نھى َدلَّ ھذا الحدیث على أن التخلیل لو كان مؤثرا في الخمر لم : ل

، والنھي یدل على التحریم إال أن تصرف عنھ قرینة، وال قرینة في عنھ النبي 
ھذه المسألة، ففیھ دلیل على حرمة تخلیل الخمر، فكانت االستحالة ال أثر لھا في 

  )٢ (.حكم الطھارة للعین النجسة
 كان بأن النھي عن التخلیل الذي ورد عن النبي  :ونوقش ھذا االستدالل

  )٣(.ة تحریم الخمر، من باب التغلیظ؛ سدا لذریعة اقتنائھا من أجل التخلیلفي بدای
  :  القیاس-ثانیا

یستدل بأن نجاسة األعیان النجسة لم تحصل باالستحالة، فلم تطھر بھا، كالدم 
 .إذا صار قیحا أو صدیدا، بخالف الخمر، فإنھ نجس باالستحالة، فجاز أن یطھر بھا

)٤(  
 ھناك  الكثیر من األعیان ألن ؛بأن ھذا الفرق ضعیف :ونوقش ھذا االستدالل

 مستحیلة عن الطعام فإنھا ، والدمكالعذرة ،النجسة استحالت عن أعین طاھرة
  )٥ (.مخلوقة طاھرة مادة عن مستحیل النجس والحیوان ،والشراب
  :ویستدل بھ من وجھین:  المعقول-ثالثا

ن طریق االستحالة ھو تغییر أن التغییر الحاصل للعین النجسة ع :الوجھ األول
 یعني أن وھذا ، واقع على وصف العین النجسة مع بقاء عینھا قائمةألنھ ؛جزئي

  ).٦( بالنجس من كل وجھ احتیاطًافُألِحَق ، كالرمادوذلك ،أجزاءھا ما زالت قائمة
صرھا بأن األشیاء تعتبر بحقائقھا وصفاتھا وعنا : االستداللونوقش ھذا

 یدل على أن حقائقھا وعناصرھا مما ، عبرَة بالشكل الخارجي لھاوال ،المكونة لھا
 نجد أن الشرع رتب وصف لھذا ،ھي الجوھر األساس الذي یعبر بھ عن العین

 انتفاء ھذا الوصف عن وعند ،النجاسة في بعض األعیان لوجود حقیقة الخبث فیھا
 أن األشیاء تعرف فعلم ، تنقلب خًال بنفسھاكالخمر ،ھذه األعیان حكم علیھا بالطھارة

 المحظور أدركھ الفقھاء عند تعریفھم لالستحالة بأنھا انقالب لحقیقة وھذا ،بحقائقھا
  .)٧( على حقیقة العین ال الشكلالة أن مدار االستحفعلم ،الشيء

                                                           

كتاب األشربة، باب تحریم تخلیل ) ١٩٨٣(حدیث ) ١٥٧٣/ ٣(أخرجھ مسلم في صحیحھ ) ١(
 . الخمر، وأخرجھ غیره

، )٢٦٠/ ٥( كتاب مسلم ، المفھم لما أشكل من تلخیص)٢٣٢/ ٤(شرح المصابیح البن الملك ) ٢(
 ) ٣٣٦/ ٣(منة المنعم في شرح صحیح مسلم 

األولى، دار : ، ط)٢٢٧ص(أثر المستجدات الطبیة في باب الطھارة، زاید نواف الدویري ) ٣(
 .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٧النفائس، األردن، 

 ) ٧٢/ ٢(المغني البن قدامة ) ٤(
 ) ٢٣٥/ ١(الفتاوى الكبرى البن تیمیة ) ٥(
 ) .١/٢٧٠(، بدائع الصنائع )١/٢٠٢(ر فتح القدی) ٦(
 ) ٢٣٥ص(، حقن التجمیل، حمد قرموش)٩٤ص(االستحالة وأحكامھا في الفقھ اإلسالمي ) ٧(
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 ، والكلب والخنزیر)٢( والسرجین)١(أن األعیان النجسة كالعذرة :الوجھ الثاني
 استحال إلى ولو ، حكم بنجاسة عینھ ال یزول عنھ الحكموما ،م بنجاسة عین حكقد

  )٣ (.مادة أخرى مادامت عینھ موجودة
  :الترجیح

 فإن ، نوقشت بھ بعض األدلةوما ، ساقوه من أدلةوما ، ذكر آراء الفقھاءبعد
لیھ أصحاب القول األول من أن االستحالة لھا أثر الذي یبدو لي رجحانھ ھو ما ذھب إ

 مع ما وجھ - لقوة ما استدلوا بھ وذلك ؛في تحویل األعیان النجسة إلى أعیان طاھرة
  . وضعف أدلة المخالفین-إلیھم من مناقشة 

 ، تغیرت أوصافھا من لون وطعم ورائحةبحیث ، متى كانت تامةفاالستحالة
  . لھا األثر في إثبات حكم الطھارة لھذه العینفإن ، كان انقالبا تاماسمھا اوتغیر

 یدور مع والحكم ، أن العین المستحیلة ھي عین جدیدة في جمیع صفاتھاكما
  )٤ (. زال الوصف حكم بزوالھوحیث ،علتھ وجودا وعدما

 أن ترجیح القول بأن لالستحالة أثرا في تحویل النجس إلى طاھر ھو قول كما
 توصلوا إلى أن االستحالة تحول المواد النجسة إلى مواد حیث ؛الباحثین المعاصرین

  )٥ (. المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعاوتحول ،طاھرة
 للعلوم اإلسالمیة للمنظمة الثامنة الطبیة الفقھیة الندوة عن توصیة صدرت وقد

 أنتفید  ) م ١٩٩٥/ ٥/ ٢٤ - ٢٢ (من الفترة في الكویت في المنعقدة الطبیة
 المواد تحول صفاتھا في تغایرھا أخرى عین إلى العین انقالب تعني التي لةاالستحا"

 مباحة مواد إلى المحرمة المواد وتحول طاھرة، مواد إلى المتنجسة أو النجسة
  )٦(".شرًعا

                                                           

 ) .عذر: (مادة) ٥٥٤/ ٤(لسان العرب . اْلَغاِئُط: الَعِذرُة) ١(
: مادة) ١٨٢/ ٣٥(لعروس تاج ا. الزِّْبُل ُتْدَمُل ِبِھ اَألْرُض: السِّْرِجیُن والسِّْرِقیُن، بكْسِرھما) ٢(

 ) .سرجن(
 .بتصرف) ٩٤/ ١(المھذب في فقھ اإلمام الشافعي للشیرازي ) ٣(
 ) ٢٢٨ص(أثر المستجدات الطبیة في باب الطھارة، زاید نواف الدویري، ) ٤(
یوسف . ،    د)٦٣ص(المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء : نزیھ حماد في كتابھ. مثل د) ٥(

محمد . ، ود)١٤١ص(، وكتابھ فقھ األقلیات المسلمة )٥٦١ص(ي كتابھ ھدي االسالم القرضاوي ف
زاید نواف الدویري أثر . ، ود)١٢٧ص(سلیمان األشقر في كتابھ أبحاث اجتھادیة في الفقھ الطبي 

) ١٩٣ص(أحكام األدویة : حسن الفكي في كتابھ. ، د)٢٢٨ص(المستجدات الطبیة في باب الطھارة 
، ومجموعة أبحاث للعدید "رؤیة إسالمیة لبعض المشاكل الصحیة" سالمیة للعلوم الطبیةوالمنظمة اإل

: من العلماء منشورة ضمن أعمال مؤتمر كلیة الشریعة األول بجامعة الزرقاء األھلیة تحت عنوان
 ربیع الثاني ٣-٢، والمنعقد "المستجدات الفقھیة استحالة النجاسات وأثرھا في حل األشیاء وطھارتھ

 .ھـ١٤١٩
المنعقدة في " رؤیة إسالمیة لبعض المشاكل الصحیة" توصیات ندوة المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة) ٦(

 ) .١٠٨٠ص(، ١٩٩٥الكویت عام 
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 . يف التجميل)١(حكم استخدام مواد سامة:  اخلامسالفرع

 وبیان حكم ھذه لبیان حكم ھذه المسألة البد من بیان حكم التداوي بالسم،
  :المسألة على النحو التالي

   –  في أربعة أقسام تفصیال)٢(حصرھا اإلمام الماوردي-للسم أنواع مختلفة 
، لكل نوع حكم یختلف عن اآلخر وبیان ھذه األنواع )٣(وإجماال ثالثة 

  : وأحكامھا  على النحو التالي
  .السم الذي یقتل قلیلھ وكثیره: النوع األول 

  )٤. ( منع استعمالھ في التداويوعلى ، انعقد االتفاق على حرمتھ النوعوھذا
والسُّمَّ ال یصلح للتداوى إذ :" جاء في عجالة المحتاج إلى توجیھ المنھاج

  )٥(".یحصل بھ القتل

                                                           
َسْھٍم َوِسَھاٍم : َفْلٍس َوُفُلوٍس َوِسَماٌم َأْیًضا ِمْثُل: َما َیْقُتُل ِباْلَفْتِح ِفي اْلَأْكَثِر، َوَجْمُعُھ ُسُموٌم ِمْثُل: السَّمُّ) ١(

. َوالضَّمُّ ُلَغٌة ِلَأْھِل اْلَعاِلَیِة، َواْلَكْسُر ُلَغٌة ِلَبِني َتِمیٍم، َوَسَمْمُت الطََّعاَم َسما ِمْن َباِب َقَتَل، َجَعْلُت ِفیِھ السُّمَّ
 ) .سمم: (مادة) ٢٨٩/ ١(المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر 

  :ما كان ضارا كالسموم، فھذا على أربعة أضرب:" ، وفیھ)١٧٩، ١٧٨/ ١٥(الحاوي الكبیر : یراجع) ٢(
  .ما قتل قلیلھ، وكثیره، فأكلھ حرام، وبیعھ باطل سواء كان قتلھ موجبا أو مبطئا: أحدھا

ما قتل كثیره دون قلیلھ، فأكل كثیره حرام، فأما قلیلھ، فإن كان غیر منتفع بھ حرم : والضرب الثاني
ا لضرره، وإن كان منتفعا بھ من التداوي حل أكلھ تداویا، وجاز بیعھ، ولم یكره، أكلھ، وبطل بیعھ تغلیب

  .وإن كان غالبھ التداوي وكره إن كان غالبھ غیر التداوي
ما یقتل في األغلب، وقد یجوز أن ال یقتل، فحكم األغلب لھ ألزم، ویكون على ما : والضرب الثالث

  .تقدم
  لب، وقد یجوز أن یقتل، فقد ذكر الشافعيما ال یقتل في األغ: والضرب الرابع

في موضع إباحة أكلھ، وذكر في موضع تحریم أكلھ، فتوھم بعض أصحابھ، فخرج إباحة أكلھ على 
  .قولین اعتبارا بظاھر كالمھ في الموضعین

والصحیح أن إباحتھ ألكلھ إذا كان منتفعا بھ في التداوي وتحریم أكلھ إذا كان غیر منتفع بھ في 
 .."، فیكون على اختالف حالین ال على اختالف قولینالتداوي

 ) .٧٦ص(األحكام المتعلقة بالسموم : نسیبة البخیت في كتابھا. كما قسمت د) ٣(
وال یختلف العلماء فیما لیس بطیب أنھ مباح :" ، وفیھ)٢٦٣/ ١(اإلقناع في مسائل اإلجماع ) ٤(

عن :" ، وفیھ بتصرف)٦٣٦٦/ ١٢(، التجرید للقدوري ."للمحرم شربھ والتداوي بھ
إنما منع منھ؛ ألنھ سم؛ ألنھ . یطرح في الدواء، لو كان حالًلا لم یمنع التداوي بھ= =الضفدع

إذا كان سًما یحرم أكلھ، وألن السموم تطرح في األدویة، فلما نھى عن ذلك، علم أنھ نھى 
 بسھم مسموم من رمى: "، و فیھ)٣٢٦/ ٤(التاج واإلكلیل لمختصر خلیل . عنھ لتحریمھ

، شرح مختصر خلیل ."ال یؤكل لعل السھم أعان على قتلھ وأخاف على من أكلھ: فلمالك
ولم ) مسموم(سھم ) ضرب ب(وإن : "، وفیھ)٤٢٥/ ٢(، منح الجلیل )١٢/ ٣(للخرشي 

ینفذ السھم مقتلھ ولم تدرك ذكاتھ بعد إصابتھ حتى مات فال یؤكل الحتمال موتھ من السھم 
، بحر المذھب للرویاني ." مقتلھ أكل مع الكراھة أو الحرمة مخافة أذى السمفإن أنفذ السھم

، عجالة المحتاج إلى توجیھ ."ال یحل تناولھ ألن السم یقتل قلیلھ وكثیره: "، وفیھ)٣٩٧/ ١(
حاشیة الروض . والسُّمَّ ال یصلح للتداوى إذ یحصل بھ القتل:" ، وفیھ)٣١٥/ ١(المنھاج 
، ."تحریم أكل ما فیھ مضرة، كالسم ونحوه، من العقاقیر القتالة:" ھ، وفی)٤١٧/ ٧(المربع 

بأن ) ومن اضطر إلى محرم:" ، وفیھ)٤٣٢/ ٧(وفي موضع آخر من حاشیة الروض المربع 
 ) .غیر السم حل لھ(خاف التلف إن لم یأكلھ 

 ) ٣١٥/ ١(عجالة المحتاج إلى توجیھ المنھاج ) ٥(
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  :واستدلوا على ذلك بالكتاب، والسنة، والمعقول
  : الكتاب-أوال

  w v u     t s  r q p }   | {z  yx   ]  :ویستدل منھ بقولھ تعالى

 �   ~Z)١(   

 في األنفس إلقاءدلت ھذه اآلیة الكریمة على حرمة  :وجھ الداللة من اآلیة
 ما التھلكة: وقیل ،)٢(الھالك إلى عاقبتھ تصیر شيء كل: فالتھلكة وقتلھا، المھالك،

: لإلنسان تقول ال والعرب عنھ، االحتراز یمكن ال ما والھالك عنھ، االحتراز یمكن
  )٣ (.الشر في إال) بیدهألقى (

 الھالك إلى یؤدي وما الھالك، إلى یؤدي القاتل السم تناول أن یخفى وال"
  .)٤("محرمًا القاتل السم تناول كان فلذلك حرام،

  )٥( Q P        O N M  LK J I Z ]:   قولھ تعالى-٢

 يیؤّد ما بارتكاب تعالى عن قتل النفس  ھذه اآلیة نھى اهللافي :وجھ الداللة 
 كما نفسھ الرجل یقتل ال أو بعضًا بعضكم یقتل ال: أي واآلخرة، الدنیا في ھالكھا إلى

  )٦(. والضجر الغضب حال في الجھلة بعض یفعلھ
 یقتل أن النھي: اآلیة بھذه المراد أن على التأویل أھل وأجمع :"قال القرطبي

 في للقتل منھ بقصد نفسھ الرجل یقتل أن یتناول لفظھا ثم. بعضا الناس بعض
. التلف إلى المؤدي الغرر على نفسھ یحمل بأن المال، وطلب الدنیا على الحرص

 یتناول كلھ فھذا غضب، أو ضجر حال في LK J I Z  ] :یقال أن ویحتمل

  )٧(." النھي

                                                           

 ١٩٥: سورة البقرة، اآلیة) ١(
/ ١(، التفسیر الوسیط للواحدي )٦٣٢/ ١(، تفسیر الماتریدي )٢٣٩/ ١( تفسیر البغوي )٢(

 ) ٩٠/ ٢(، تفسیر الثعلبي )٢٩٣
 ) ٢٣٩/ ١(تفسیر البغوي ) ٣(
 .٧٦ص: األحكام المتعلقة بالسموم) ٤(
 ٢٩: سورة النساء، من اآلیة) ٥(
، )٢٩٧/ ١( الحكیم الخبیر السراج المنیر في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا) ٦(

 ) ٣٩/ ٢(التفسیر الوسیط للواحدي : ، ویراجع)٤٧٥/ ١(النكت والعیون = تفسیر الماوردي 
/ ٢(الجواھر الحسان في تفسیر القرآن = ، تفسیر الثعالبي )١٥٧، ١٥٦/ ٥(تفسیر القرطبي ) ٧(

 عن أْن یقُتَل بْعُض الناِس أجمع المتأوِّلون على أنَّ المقصوَد بھذه اآلیة النْھُي:" ، وفیھ)٢٢٤
َبْعضًا، ثم لفظھا یتناَوُل أْن یقتل الرُجُل َنْفَسُھ بَقْصٍد منھ للقتل، أو بأْن یحملھا على َغَرٍر، ُربََّما 

في حال ضجر أو غضب، فھذا كلھ یتناول ) أنفسكم." ماَت ِمْنُھ، فھذا كلُّھ یتناولھ النَّْھُي
، تفسیر )٣٥٢/ ١(مدارك التنزیل وحقائق التأویل = تفسیر النسفي : ، ویراجع."النھي

) ١٤٣/ ٣(تأویالت أھل السنة = ، تفسیر الماتریدي )٤٧٥/ ١(النكت والعیون = الماوردي 
= ، تفسیر الطبري )٥٠٢/ ١(الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل = تفسیر الزمخشري 

 ) ٤٨٢/ ١(، درج الدرر في تفسیر اآلي والسور )٢٢٩/ ٨(جامع البیان 
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 حرم استعمالھ في أي لذا ، من یتناول السم القاتل ھو قاتل لنفسھن شك أوال
   .ي قصد التداوومنھا ،وجھ من الوجوه

  : السنة-ثانیا
ِمْن  )١( َتَردَّىَمْن« :   َقاَل النَِّبيِّ َعِن ، بما روي َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة یستدل

 َوَمْن ، ِفي َناِر َجَھنََّم َیَتَردَّى ِفیِھ َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفیَھا َأَبًداَفُھَو ،َجَبٍل َفَقَتَل َنْفَسُھ
 َیَتَحسَّاُه ِفي َناِر َجَھنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا  ِفي َیِدِهَفُسمُُّھ ، ُسما َفَقَتَل َنْفَسُھ)٢(َتَحسَّى

 ِبَھا ِفي َبْطِنِھ ِفي َناِر )٣( َیِدِه َیَجُأي ِفَفَحِدیَدُتُھ ، َقَتَل َنْفَسُھ ِبَحِدیَدٍةَوَمْن ،ِفیَھا َأَبًدا
  . )٤(»َجَھنََّم َخاِلًدا ُمَخلًَّدا ِفیَھا َأَبًدا

 فعَل َمن وأن ،)٥(القاتل السم استعمال ھذا الحدیث على حرمة َدلَّ :وجھ الداللة
 جنایة وأن )٦(.فعِلھ بِمثِل الُعقبى في ُعوِقَب الدنیا في نفسھ ھالك إلى بھ یتوصَّل فعًال

 بل مطلًقا، لھ ملًكا لیست نفسھ ألن اِإلثم؛ في غیره على كجنایتھ نفسھ على اِإلنسان
  )٧ (.فیھ لھ ُأذن بما إال ھافی یتصرف فال، تعالى هللا ھي

القال ب ب  المؤمن - في كتابھ -ٍھذا الحدیث یشھد لصحة نھى اهللا تعالى :"  

 .")٨(z  yx     w v u     tZ} |   { ~   � ] : عن قتل نفسھ، فقال تعالى

)٩(  

                                                           

التعّرض للھالك من الردى، وشاع في : أسقط نفسھ منھ، ترّدي في األصل: أي) من تردى) (١(
. التدھور؛ إلفضائھ إلى الَھَلَكة، والمراد بھ ھنا أن یتھّور اإلنسان، فیرمي نفسھ من جبل

، البحر )٤١٤/ ٨(، شرح القسطالني )٢٩١/ ٢١(عمدة القاري شرح صحیح البخاري (
 ) ٣٠٦/ ٣(في شرح صحیح اإلمام مسلم بن الحجاج المحیط الثجاج 

تجرع، وأصلھ من حسوت المرق : بالمھملتین من باب التفعل بالتشدید، ومعناه) ومن تحسى) (٢(
أي َشِرَب بتمّھل، . حسوا، والحسوة بالضم الجرعة من الشراب بقدر ما یحسى مرة واحدة

البحر المحیط الثجاج في شرح صحیح . اوتجّرعھ، والتحّسي، والحسو واحد، غیر أن فیھ تكّلًف
  ) ٣٠٥/ ٣(اإلمام مسلم بن الحجاج 

منحة الباري بشرح صحیح : ، ویراجع)٢٩١/ ٢١(عمدة القاري شرح صحیح البخاري (   
 ) ٦٠/ ٩(البخاري 

یجأ على وزن : ھمزة في آخره تفعل من الوجئ، وھو الطعن بالسكین ونحوه، وفي المصابیح) ٣(
مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح .(من وجأتھ بالسكین أي ضربتھ بھ : قال شارحھ. یضع

 ) ٦٠/ ٩(منحة الباري بشرح صحیح البخاري : ، ویراجع)٢٢٦٢/ ٦(
كتاب الطب، باب شرب السم ) ٥٧٧٨(حدیث ) ١٣٩/ ٧(أخرجھ البخارّي في صحیحھ ) ٤(

كتاب ) ١٠٩(دیث ح) ١٠٣/ ١(والدواء بھ وما ُیخاُف منھ والخبیث، ومسلم في صحیحھ 
 .اإلیمان، باب تحریم ِغَلظ قتل اإلنساِن نفَسھ، وأخرجھ غیرھما

 ) ٢٥٣/ ١٠(عون المعبود وحاشیة ابن القیم ) ٥(
 ) ١٢٣/ ٤(شرح المصابیح البن الملك ) ٦(
، كوثر المعاني الدراري في كشف خبایا صحیح البخاري )٥٣٩/ ١١(فتح الباري البن حجر ) ٧(

 ) ٣٠٦/ ٣(المحیط الثجاج في شرح صحیح اإلمام مسلم بن الحجاج ، البحر )١٢٦/ ١٢(
 ١٩٥: سورة البقرة، اآلیة) ٨(
 ) ٤٥٣/ ٩(شرح صحیح البخارى البن بطال ) ٩(
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وعلى ذلك ال یجوز تناول السم الذي حرم اهللا ومنع تناولھ وغلظ عقوبة من 
  .ھ بھتناولھ لقتل نفس

  : المعقول-ثالثًا
 على ما قرره الفقھاء -یستدل بأنھ ال یجوز للمضطر أن یسد رمقة بالسم القاتل 

، وھل یعقل أن )١( على الرغم من أن المضطر في حالة یصح معھا تناول المحرم-
یسعى إلبقاء على حیاتھ بما یؤدي للقضاء علیھا؟ فإن لم یبح لھ تناول ھذا النوع 

 إنقاذ نفسھ من الموت، فمن باب أولى عدم إباحة تناول ھذا النوع من السم من أجل
  )٢ (.من السم إلنقاذ النفس من المرض

  .لغال يقتل في ل لس قليله،  كثي يقتل ل لس :النوع الثاني

، والتداوي بالكثیر من السم القاتل )٣(أما التداوي بالسم القاتل كثیره دون قلیلھ
  )٤ (.حرامفي الغالب 

وھذا النوع من أنواع السم مثل النوع األول؛ حیث إنھ یؤدي إلى ھالك النفس 
  .غالبا؛ لذا فإن أدلتھ تسري علیھ وتعتبر دلیال لھ

  :السم الذي ال یقتل في الغالب: النوع الثالث
اختلف الفقھاء في حكم التداوي بالسم الذي ال یقتل في الغالب، على رأیین 

  :و التاليبیانھما على النح
یجوز التداوي بالسم إذا دعت الضرورة إلیھ، وكان الغالب : الرأي األول

   )٥(السالمة منھ، وكان ینتفع بھ، وھو ما ذھب إلیھ جمھور الحنفیة، 

                                                           
ومن اضطر إلى محرم بأن خاف التلف إن :" ، وفیھ)٦٨٧: ص(الروض المربع شرح زاد المستقنع ) ١(

، زاد المستقنع في ) ."منھ ما یسد رمقھ(محرم إن لم یكن في سفر ) غیر السم حل لھ(لم یأكلھ 
." حل لھ منھ ما یسد رمقھ " غیر السم"ومن اضطر إلى محرم :" ، وفیھ)٢٢٧: ص(اختصار المقنع 

وجاء في ." سوى سم و) ومن اضطر إلى محرم مما ذكرنا:" ، وفیھ)١٤/ ٨(المبدع في شرح المقنع 
 حرم لكونھ یقتل اإلنسان إذا تناولھ، كالسموم، فإنھ ال أما ما) :"١٥٩/ ٥(الموسوعة الفقھیة الكویتیة 

وھذا متفق علیھ بین . تبیحھ الضرورة، ألن تناولھ استعجال للموت وقتل للنفس، وھو من أكبر الكبائر
/ ١١(، التجرید للقدوري )١٢٠/ ٢(الجوھرة النیرة على مختصر القدوري : ، ویراجع."المذاھب
، )١٧٨/ ١٥(، الحاوي الكبیر )١٧٩/ ٢(، )٤٣/ ١(ح الصغیر ، حاشیة الصاوي على الشر)٥٨٢٥

، اإلقناع في فقھ )١٥٨/ ١٢(، العزیز شرح الوجیز )٥٦٩/ ١(أسنى المطالب في شرح روض الطالب 
، نیل )٤٣٢/ ٧(، حاشیة الروض المربع )١٩٥/ ٦(، كشاف القناع )٣١١/ ٤(اإلمام أحمد بن حنبل 

 ) ٤٠٣/ ٢(المارب بشرح دلیل الطالب 
 ) .٧٦، ٧٧ص(األحكام المتعلقة بالسموم ) ٢(
، )١٢/ ٣(، شرح مختصر خلیل للخرشي )٣٢٦/ ٤(، التاج واإلكلیل )٦٣٦٦/ ١٢(التجرید للقدوري ) ٣(

، حاشیة )٣١٥/ ١(، عجالة المحتاج )٣٩٧/ ١(، بحر المذھب للرویاني )٤٢٥/ ٢(منح الجلیل 
 ) ٤١٧/ ٧(الروض المربع 

/ ٧(، حاشیة الروض المربع )٣٤٥/ ١١(، البیان )١٧٨/ ٣(، المھذب )٦٢٢/ ٢(مجمع األنھر ) ٤(
 ) ٩٥/ ٦(، المحلى باآلثار )٤١٦

وقد وقع االختالف بین مشایخنا في التداوي بالمحرم ففي النھایة :" ، وفیھ)١٢٢/ ١(البحر الرائق ) ٥(
الدر المختار ." ر اھـعن الذخیرة االستشفاء بالحرام یجوز إذا علم أن فیھ شفاء ولم یعلم دواء آخ

وقیل یرخص إذا علم فیھ الشفاء ولم یعلم دواء آخر ) :" ٥٥٥/ ٢(، وفیھ مجمع األنھر )٣٤: ص(
 ."كما رخص الخمر للعطشان، وعلیھ الفتوى
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  .)٣( والحنابلة في المذھب)٢(، والشافعیة، )١(والمالكیة
  :واستدلوا على ذلك بالمعقول من وجھین

جه      لل أل ء إن كان مسموما، وغلبت منھ السالمة، ورجي نفعھ أن الدوا : 

 غیر المسمومة، ودفعا إلحدى )٤(أبیح؛ لدفع ما ھو أعظم منھ، كغیره من األدویة
 ویكفي طبیب - بشرط إخبار طبیب مسلم عدل بذلك )٦(. )٥(المفسدتین بأخف منھا

مقامھ مما  أو معرفة المتداوي بھ إن كان عارفا بالطب، وبشرط عدم ما یقوم -واحد 
  )٧ (.یحصل بھ التداوي من الطاھرات

  )٨(."إن كان السم من السموم التي تؤمن وال یتقى على أكلھا جاز:" قال الباجي
أن شرب دواء فیھ قلیل سم إذا كان الغالب منھ السالمة واحتیج : الوجھ الثاني     

  )٩ (. ال ضررإلیھ وكان َمْن تناول الدواء ال یضره أكل السموم لم یحرم علیھ؛ إذ
وإن كان تغلب السالمة في ، یحرم التداوي بالسم مطلقا :الرأي الثاني

  ، والحنابلـــــة )١٠(بھ، وھــــو ما ذھــــــــب إلیھ الشـــافعیة في قـــــــــــــول التداوي

                                                           
التاج واإلكلیل : ، ویراجع."وال بأس بھ تداویا، ولذا أبیح التریاق:" ، وفیھ)٢٣٠/ ٣(مواھب الجلیل ) ١(

 ) ٨٦/ ٥(، لوامع الدرر )٣١٨/ ٢(صر الفقھي البن عرفة ، المخت)٣٤٤/ ٤(
وال بأس بشرب الدواء :" ، وفیھ)١٥٨، ١٥٧/ ١٢(العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر ) ٢(

اإلمام ولو تصور شخص ال یضره : الذي فیھ قلیل سم، إذا كان الغالب، منھ السالمة واحتیج إلیھ، وقال
ویجوز شرب دواء :" ، وفیھ)٣٧/ ٩(، المجموع شرح المھذب "ھ، وفي تعاطي السموم، ال یحرم علی

فیھ قلیل سم إذا كان الغالب منھ السالمة واحتیج إلیھ قال إمام الحرمین ولو تصور شخص ال یضره 
، النجم )٢٨١/ ٣(، روضة الطالبین وعمدة المفتین ."أكل السموم الطاھرة لم یحرم علیھ إذا ال ضر

 ) ٦٦/ ٨(، التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي )٥٦٦/ ٩(ھاج الوھاج في شرح المن
وإن انتفع بھ وأمكن التداوي بیسیره كالسقمونیا :" (، وفیھ)١٥٥/ ٣(كشاف القناع عن متن اإلقناع ) ٣(

فإن كان :" ، وفیھ)٨/ ٣(، حاشیة الروض المربع ."لما فیھ من النفع المباح) ونحوھا، جاز بیعھ
منھ السالمة، ورجي نفعھ أبیح، لدفع ما ھو أعظم منھ، كغیره من األدویة، الدواء مسموًما، وغلبت 

، اإلقناع في فقھ اإلمام )٢٧٢/ ٤(، اإلنصاف ."وكذا نبات فیھ سمیة إن غلبت السالمة مع استعمالھ
 ) ٦٠/ ٢(أحمد بن حنبل 

 ) ٢١٠/ ١(، اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل )٨/ ٣(حاشیة الروض المربع ) ٤(
 .أي دفعا للموت بشرب السم) ٥(
 ) ٧٦/ ٢(كشاف القناع عن متن اإلقناع ) ٦(
، مغني المحتاج )٥١/ ٩(، المجموع شرح المھذب )١٥٩/ ٤(أسنى المطالب في شرح روض الطالب ) ٧(

، تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي الشرواني )٥١٨/ ٥(إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج 
  )١٧٠/ ٩(والعبادي 

/ ٢(، المختصر الفقھي البن عرفة )١١٩: ص(، القوانین الفقھیة )١٢٢/ ٣(المنتقى شرح الموطإ ) ٨(
٣١٧ ( 

 ) ٥٦٦/ ٩(، النجم الوھاج )٢٨١/ ٣(، روضة الطالبین )٣٧/ ٩(المجموع شرح المھذب ) ٩(
، ."لقاتلال یحل أكل ما فیھ ضرر من الطاھرات كالسم ا:"، وفیھ )٣٧/ ٩(المجموع شرح المھذب ) ١٠(

أن ما یضر كالزجاج :"، وفیھ)١٥٧/ ١٢(العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر ط العلمیة 
، )٢٨١/ ٣(، روضة الطالبین ."والحجر والسم، یحرم أكلھ؛ ألنھ قاتل، ولیس لإلنسان أن یھلك نفسھ

، التھذیب في )٥٦٦/ ٩(النجم الوھاج : ، یراجع."كل ما ضر كالزجاج والحجر والسم یحرم:" وفیھ
 ) ٦٦/ ٨(فقھ اإلمام الشافعي 
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  )٢ (.، والظاھریة)١(في أحــــد الوجھـــــین
السم الذي  وھو نوع األولواستدلوا على ذلك بما اسُتدل بھ على تحریم ال

  .یقتل قلیلھ، وكثیره، بأدلة الكتاب والسنة والمعقول
  :ویزاد علیھا األدلة العقلیة اآلتیة

أن ما یضر كالسم یحرم أكلھ والتداوي بھ؛ ألنھ قاتل، ولیس لإلنسان أن یھلك -١
  )٣(. نفسھ

یقتل ، وألن ذلك )وما فیھ مضرة من السموم ونحوھا فمحرمة: ( قال ابن مفلح
  )٤ (."غالبا، فحرم أكلھ إلفضائھ إلى الھالك، ولذا عد من أطعم السم لغیره قاتال

بأن  ویمكن أن یناقش ھذا الدلیل وسائر األدلة الواردة في السم الكثیر
المنع من السم الكثیر القاتل متصور عقال ومعنى ؛ لما یشتمل علیھ من التھلكة 

سم القلیل والسم غیر القاتل في الغالب الذي المحققة، وھذه العلة غیر متصورة في ال
  .ال ضرر فیھما 

  .، فیحرم تناولھ لحرمة تناول النجس مطلقا)٥( أن السّم نجٌس-٢
  بعدم التسلیم بنجاسة السّم، ال سیما أن المسألة محل  :ویمِكن أن یناقش ھذا الدلیل

                                                           

 t                u ] : "لقولھ تعالى) مضر كسم(یحرم ) و:" (، وفیھ)٨/ ٣(حاشیة الروض المربع ) ١(

v w     yx  Z أن :" ، وفیھ)٢٧٢/ ٤( ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي

اإلقناع في فقھ : ، ویراجع."وال بسم األفاعيوال یجوز التداوي بھ، .... التریاق ال یؤكل، 
دقائق أولي النھى لشرح المنتھى = ، شرح منتھى اإلرادات )٦٠/ ٢(اإلمام أحمد بن حنبل 

 ) ٣٠٩/ ٦(مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ) ٤٠٧/ ٣(
تعجیل وال وال یحل أكل السم القاتل ببطء أو : مسألة:" ، وفیھ)٩٦، ٩٥/ ٦(المحلى باآلثار ) ٢(

 ."ترك للتداوي، فھو منھي عنھ: وأكل المضر... ما یؤذي من األطعمة
 ) ١٥٧/ ١٢(العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر ط العلمیة ) ٣(

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف : ، ویراجع)٤/ ٨(المبدع في شرح المقنع ) ٤(
 ) ٤٠٧/ ٣(، شرح منتھى اإلرادات )٣٥٤/ ١٠(للمرداوي 

المبدع : ، یراجع"المشھور أن السم نجس:" ، وفیھ)٣٦٨/ ١٠(الفروع وتصحیح الفروع ) ٥(
، )٣٥٥/ ١٠(، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي )٤/ ٨(في شرح المقنع 

 ) ١٨٩/ ٦(كشاف القناع عن متن اإلقناع 
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لواردة في المسألة، ، وأن القول بنجاسة السم ھو أحد األقوال ا)١(خالف بین الفقھاء 
ولعل أرجحھا ھو القول بطھارتھ، بناء على القاعدة العامة في أن األصل في األشیاء 

  .الطھارة، حتى یثبت خالف ذلك
أّن السّم من حیث األصل ضار، فال یْؤَمُن حذره، ومن ثم ال یجوز استعمالھ وال -٣

  )٢(.إدخال المؤذي على بدنھ
  )٤ (."وجمیع منافعھ محرمة"، )٣ (."ھو حرامالسم إن خیف منھ ف:" قال الحطاب

 عز وجل -ما كان منھ سما یقتل رأیتھ محرما؛ ألن اهللا :" وقال اإلمام الشافعي
وما عرفھ الناس سما ... ثم قتلھم أنفسھم خاصة، .  حرم قتل النفس على اآلدمیین-

وكثیره، یقتل خفت أن ال یكون ألحد رخصة في شربھ، لدواء وال غیره، وأكره قلیلھ 
وأخاف منھ على شاربھ وساقیھ، أن یكون قاتال نفسھ . خلطھ غیره أو لم یخلطھ

یحرم الكثیر البحت منھ، ویحل القلیل الذي األغلب منھ أن ینفع : وقد قیل. ومن سقاه

                                                           

  : اختلف الفقھاء في حكمھا على ثالثة آراء ھذه المسألة) ١(
الفروع :(أن السّم نجس مطلقا، وھو ما ذھب إلیھ الحنابلة في المشھور، یراجع: الرأي األول

وفي مطالب أولي ." والمشھور أن السم نجس: "، وفیھ)٣٦٨/ ١٠(وتصحیح الفروع 
السم نجس وفیھ احتمال، وھو الصحیح من ) :" ٣٠٩/ ٦(في شرح غایة المنتھى  == النھى

  ." المذھب، وعلیھ األصحاب قاطبة أن السموم نجسة محرمة، وكذا ما فیھ مضرة انتھى
ة، والمالكیة، وھو وروایة عن أن السّم طاھر مطلقا، وھو ما ذھب إلیھ الحنفی:  الرأي الثاني

إن لعاب الحیات والعقارب : ، وقال المالكیة)٣٨١/ ٨(البنایة شرح الھدایة : الحنابلة، یراجع
وغیرھا من ذوات السموم طاھر كلعاب كل حي إذا لم یستعمل النجاسة، جاء في مواھب 

ھ قال في أن: نقل صاحب الجمع عن ابن ھارون) :" ٩٢/ ١(الجلیل في شرح مختصر خلیل 
إن الحشرات إذا أمن من : اللعاب والمخاط من الحي طاھر، ثم قال: شرح قول ابن الحاجب

، )٣٢: ص(، جامع األمھات ."وإن لم یؤمن من سمھا : ، وقال الزرقاني"مباحة : سمھا
  ) ١٨٩/ ٦(، كشاف القناع عن متن اإلقناع )٧/٤١٧(وحاشیة الروض المربع 

فرق الشافعیة بین ما كان من األشجار والنباتات مما لم یحرم إال من جھة كونھ : الرأي الثالث
مضرا بالصحة، وبین ما خالطتھ نجاسة أو كان من نجس، كأن یخالطھ لحوم الحیات وغیرھا 

لعقرب وسائر الھوام، من لحوم الھوام ذوات السموم أو كان لعابا لما ذكر، كسم الحیة، وا
أما لعاب العقرب فال . تبطل الصالة بلسعة الحیة؛ ألن سمھا تظھر على محل اللسعة: قالوا

تبطل بھ الصالة على األوجھ عندھم ألن إبرتھا تغوص في باطن اللحم ویمج السم فیھ، وھو 
: جعیرا.(ال یجب غسلھ، وسبب نجاستھ عندھم لیس في السمیة بل لكونھ فضلة غیر مأكول

، نھایة المحتاج )٢٩٥/ ١(تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي الشرواني والعبادي 
فتوحات الوھاب بتوضیح = ، حاشیة الجمل على شرح المنھج )٢٤٠/ ١(إلى شرح المنھاج 

  ) ١٧٧/ ١(شرح منھج الطالب 
 ولعابھا  ویفھم من عبارات الحنفیة أن لعاب الحیات والعقارب نجس عندھم؛ لنجاسة لحمھا،

 ١( ، بدائع الصنائع)١٩: ص( حاشیة الطحطاوي: یراجع(من جسمھا ككل ما ال یؤكل لحمھ 
 /٦٥ – ٦٤ . ( 

، الفروع )١/٢٥٠(، المھذب )١٦١/ ٢(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي ) ٢(
 .بتصرف) ٦/٢٩٥(
 ) ٢٣٠/ ٣(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ) ٣(
 ) ٢٦٥/ ٤(ق ابالمرجع الس) ٤(
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وال یبلغ أن یكون قاتال، وقد سمعت بمن مات من قلیل، قد برأ منھ غیره، فال أحبھ، 
  )١ (."وال أرخص فیھ بحال

بأننا ال نسلم بأّن السّم ال یْؤَمُن حذُره، : االستدالل ھذا یناقش أن ویمكن
، كما أن السم الذي سیتم إدخالھ )٢(واألحكام تبنى على الكثیر الغالب ال القلیل النادر

تھ في الدواء المقصود، لن یكون على صورتھ السمیة المعھودة، بل سیتم معالج
وتحویلھ بإدخال بعض العناصر والمركبات الدوائیة مما یجعلھ آمنا في االستعمال، ال 
سیما مع التطور الذي نشھده في العصر الحدیث في سائر المجاالت ومنھا تصنیع 

  .الدواء
  : الترجیح

بعض األدلة، فإن الذي  یبدو لي  بعد ذكر أراء الفقھاء وأدلتھم وما نوقشت بھ 
رجحانھ ھو الرأي القائل بجواز التداوي بالسّم غیر القاتل في الغالب؛ ألن السم إن 

  )٣ (.كان من السموم التي تؤمن والیخاف على آكلھا منھا شيء جاز أكلھا
 على وجھ التداوي - السموم ونحوھا-وأما أكل كل شيء من ذلك:" قال الباجي
اھا وعرف وجھھ فال بأس بھ ولھ أبیح أكل التریاق مع ما فیھ من إذا أمن من أذ

  )٤ (."لحوم األفاعي لمن أمن أذاھا وعرف سالمة لحمھا من سمھا
كما أن السم لما كان مادة مضرة، فقد حُرم تناوُلھ خوفًا من أن یؤدي إلى الھالك، 

  .)٥(ان طاھرًا فإن َأِمَن شخص ما ضرَره بتیّقن أصبَح في حقھ طعامًا مباحًا إن ك
وعلى ذلك فالتداوي بالسم وفقا للمقدار المحدد طبیا، مما یغلب على الظن 
السالمة منھ، وكان ال یترتب علیھ ضررا، ولم یوجد دواء غیره، بشھادة الطبیب 
المسلم الثقة الحاذق العدل، أو كان المریض یعرف نفع الدواء لمعرفتھ بالطب أو 

جاز لھ التداوي بھ؛ بناء على أن األصل في األشیاء لتجربة سابقة  لھذا الدواء، 
اإلباحة، إال ما دّل الدلیل على خالفھ، وال سیما أن أدلَة المخالفین تم مناقشتھا والرد 

  .علیھا
  :وتأسیا على ما سبق

  . ال یجوز التجمیل بالمواد التي تشتمل على السم القاتل قلیُلھ وكثیُره-١
لتي تشتمل على السم القاتل كثیره دون قلیلھ، وال  ال یجوز التجمیل بالمواد ا-٢

  .بالكثیر من السم القاتل في الغالب
 یجوز التجمیل بالمواد التي تشتمل على السّم غیر القاتل في الغالب، متى -٣

انتفى الضرر منھ بشھادة األطباء الثقات العدول، وتحقق النفع، ولم یوجد دواء 
  .غیره

                                                           

 ) ٢٧٠/ ٢(األم للشافعي ) ١(
، نفائس األصول في شرح المحصول )١٨٧: ص(من أصول الفقھ على منھج أھل الحدیث ) ٢(

)٢٥٨٥/ ٦ ( 
 ) ١٢٢/ ٣(المنتقى شرح الموطإ ) ٣(
 ) ١٣٢/ ٣(المرجع السابق ) ٤(
 ) .٧٩ص: (األحكام المتعلقة بالسموم دراسة فقھیة) ٥(
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   الثالثاملبحث

  باحلقنقهي لعمليات التجميل  احلكم الف

   اولاطب

  ن ال اف ا ت 
  

سبق أن ذكرت في المبحث األول التأصیل الفقھي لعملیات التجمیل 
  .بالحقن، وتبین أن لھا أصلین تنبني علیھما

وبناء على ذلك فإن جمیع أنواع الحقن التجمیلیة تندرج تحت األصل العام وھو 
لعملیات التجمیلیة التحسینیة؛ وذلك ألنھا جمیعا تتم بقصد تجمیل الشكل حكم ا

 من حیث األصل، وتحسینھ، وقد سبق ترجیح جواز العملیات التجمیلیة التحسینیة
  .على أن ُتَفصَّل كل حالة على حدة

على أن نستفصل بقیة حكمھا فیجوز التجمیل بالحقن بناء على ذلك األصل، 
  . وأدلتھمبعرض أراء المعاصرین

وعلى وجھ التفصیل فإن لبعض أنواع الحقن أصال خاصا تنبني علیھ 
  :وتندرج تحتھ، وبیان ذلك على النحو التالي

  : حقن الدھون الذاتیة، وحقن البالزما-١
  .حكم النقل الذاتي لألعضاء المتجددة:  أصلوھذه األنواع تنبني على

 وعلیھ یجوز نقل الدھونوقد سبق بیان حكم ھذا األصل وأن الراجح جوازه، 
  . من اإلنسان لنفسھ بحقنھا في الموضع المراد معالجتھوالبالزما
  : حقن الكوالجین-٢

وھذا النوع من أنواع الحقن بحسب واقعھ الذي استقر علیھ وأّن الكوالجین 
  :ول ثالثةمأخوٌذ من البقر فإنھا تنبني على أص

  .حكم نقل أجزاء حیوانیة إلى جسم اإلنسان: األصل األول
  -وقد سبق بیان ھذا األصل وأنھ إذا ذكي الحیوان ذكاة شرعیة وُذِكر اسُم اهللا 
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، وبناء على ذلك )١(اق فھو طاھر باتف-على ما یؤكل لحمھ مما ھو محل إنتفاع 
، والكوالجین مأخوذ من البقر )٢(یجوز نقل أجزاء الحیوان وغرسھا في بدن اآلدمي

  .فكان طاھرا
  .حكم استخدام مواد نجسة في التجمیل: األصل الثاني

وقد سبق بیان ھذا األصل، وأن الراجح ھو جواز االنتفاع بالنجاسة في غیر 
ال مواد نجسة في التجمیل على أن یكون األكل والشرب، وعلى ذلك یجوز استعم

  :استعمالھا في غیر األكل والشرب، لكن یشترط لذلك شرطین
  .َفْقد ما یقوم مقامھا من الطاھرات :الشرط األول
  )٣ (.أن ُیخبره طبیٌب أمیٌن بحصول الشفاء بھا :الشرط الثاني

وعلى ذلك فالكوالجین من حیث الطھارة أو النجاسة بحسب الحالتین 
  :تالیتینال

أن یذكى البقر المأخوذ منھ الكوالجین ذكاَة شرعیة، فالكوالجین  :الحالة األولى
  .في ھذه الحالة یحكم لھ بالطھارة بال خالف

  . منھ الكوالجین ذكاَة شرعیةالمأخوذ البقر یذكىأال  :الحالة الثانیة
 من المواد التي تدخلھا وھو ، میتةمن ُأبین جزء ة في ھذه الحالفالكوالجین

   على أنھ ال یحل الحیوان الفقھاء أجمع وقد ، لھ بالنجاسة بال خالففیحكم ،الحیاة

                                                           

:= ؛ لقولھ تعالى"ذكاة شرط حل الذبیحة:" ، وفیھ)٣٤٦/ ٤(ح بدایة المبتدي الھدایة في شر) ١(

  =[ 3   4 5  Z ]وكما یثبت بھ . ، وألن بھا یتمیز الدم النجس من اللحم الطاھر]٣:المائدة

، )٢١٨: ص(، بدایة المبتدي ."الحل یثبت بھ الطھارة في المأكول وغیره، فإنھا تنبئ عنھا
) ٤٩/ ١(، كالشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي )٤٨٦/ ٩(العنایة شرح الھدایة 

من ) وجزؤه(ذكاة شرعیة من ذبح ونحر وعقر ) ذكي(أي حیوان ) ما(الطاھر ) و:" وفیھ:" 
ُكلُّ :" ، وفیھ)٤٨/ ١(، حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر .عظم ولحم وظفر وسن وجلد 

أن الحیوان ) ٢٥/ ١(في شرح مختصر ابن الحاجب ، التوضیح "ُمَذكى َوُجْزُؤُه َطاھِر 
، حاشیة )٨٣/ ١(، شرح مختصر خلیل للخرشي ."المأكول إذا حصلت فیھ ذكاة فھو طاھر

أما ما زالت حیاتھ بذكاة شرعیة فھو :" ، وفیھ)٩٩/ ١(البجیرمي على شرح المنھج 
: ص(مام أحمد ، الھدایة على مذھب اإل)١٧٣/ ١(، حاشیة الجمل على شرح المنھج ."طاھر
، العدة شرح ."ال ُیَباُح َشيٌء ِمَن الَحیواِن المأُكوِل بَغیِر َذَكاٍة إال السََّمَك والَجراَد: "وفیھ) ٥٥٢

ال یحل أكل شيء مما یحل أكلھ من :" ، وفیھ)١٢٢/ ٦(، المحلى باآلثار )٤٨٩: ص(العمدة 
  ." طائره ودارجھ-حیوان البر 

عام، وھذا اسم یقع على اإلبل والبقر والغنم بال خالف، سواء األن: ومن الحیوانات الطاھرة  
أكانت البقر عرابًا أو جوامیس، وسواء أكانت الغنم ضأنًا أم ماعزًا، وھذه األنعام مما أباحھ 

، الشرح الكبیر مع )٣٧/ ٥(بدائع الصنائع : "یراجع. اهللا تعالى وأجمع علیھ المسلمون
 ) .٦/٣٢٨(، ومطالب أولي النھى )٨/١٤٢(تاج  ، نھایة المح)٤٩/ ١(حاشیة الدسوقي

، الشرح الكبیر )٣٧٢/ ٥(، المحیط البرھاني في الفقھ النعماني )٥/٢٥٥(الفتاوى الھندیة ) ٢(
، المجموع شرح )١٦٧/ ١(، الذخیرة للقرافي )٦٣/ ١(للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي 

، مسائل اإلمام أحمد بروایة )٢٧٥/ ١(، روضة الطالبین وعمدة المفتین )١٣٨/ ٣(المھذب 
 ) ٢٧٧/ ١٣( الفقھ -الجامع لعلوم اإلمام أحمد :" ، ویراجع)٣/٦٤(ابنھ أبي الفضل صالح 

 ) .٢٤٩: ص(حقن التجمیل، حمد قرموش ) ٣(
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  .)١(مأكول اللحم إال بذكاة شرعیة
 السمك إال ذكاة بغیر المأكول الحیوان من شيء یباح ال:" الھدایة في جاء
  .)٢ (."والجراد

 السمك إال ذكاة، بغیر علیھ المقدور الحیوان من شيء یحل ال :" الكافي وفي
  )٣ (."ذكاة بغیر یباح فإنھ الماء، في إال یعیش ال مما شبھھ وما

  .أثر االستحالة في تطھیر النجاسة: األصل الثالث
 ،)أثر االستحالة في تطھیر النجاسة( األصل تحت مسألة ھذا حكمتقدم بیان  

 ؛تحالة لھا أثر في تحویل األعیان النجسة إلى أعیان طاھرة أن االسوترجح
 لون وطعم ورائحة وتغیر ن تغیرت أوصافھا مبحیث ، متى كانت تامةفاالستحالة

  . لھا أثرا في إثبات حكم الطھارة لھذه العینفإن ،اسمھا كان انقالبا تاما
ور مع  یدوالحكم تھا، أن العین المستحیلة ھي عین جدیدة في جمیع صفاكما

  )٤ (. زال الوصف حكم بزوالھوحیث ،علتھ وجدودا وعدما
 أن ترجیح القول بأن لالستحالة أثرا في تحویل النجس إلى طاھر ھو قول كما

 توصلوا إلى أن االستحالة تحول المواد النجسة إلى مواد حیث ؛الباحثین المعاصرین
  )٥ (.طاھرة وتحول المواد المحرمة إلى مواد مباحة شرعا

 للعلوم اإلسالمیة للمنظمة الثامنة الطبیة الفقھیة الندوة عن توصیة صدرت وقد
 أنتفید  ) م ١٩٩٥/ ٥/ ٢٤ - ٢٢ (من الفترة في بالكویت المنعقدة الطبیة

 المواد تحول صفاتھا في تغایرھا أخرى عین إلى العین انقالب تعني التي االستحالة"
 مباحة مواد إلى المحرمة لموادا وتحول طاھرة، مواد إلى المتنجسة أو النجسة
  )٦(". شرًعا

 یبق على لن ، ذلك فالكوالجین في جمیع حاالتھ طاھرا كان أو نجساوعلى
 ، تجرى علیھ الكثیر من اإلجراءات الطبیة المخبریةبل ،صورتھ الحقیقیة المعھودة

                                                           

، مواھب )٣١٠/ ٤(، التاج واإلكلیل )٧٩/ ٦(، المحیط البرھاني )٦٦/ ٣(تحفة الفقھاء ) ١(
: ص(، عمدة الفقھ )٤٥٣/ ٩(، النجم الوھاج )٩٥/ ٦(اج ، مغني المحت)٢٠٨/ ٣(الجلیل 

 ) ١٩١/ ٢(، المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل )١١٦
 ) ٥٥٢: ص(الھدایة على مذھب اإلمام أحمد ) ٢(
 ) ٥٤٧/ ١(الكافي في فقھ اإلمام أحمد ) ٣(
 ) ٢٢٨ص(أثر المستجدات الطبیة في باب الطھارة، زاید نواف الدویري، ) ٤(
. ، د)٦٣ص(المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء : نزیھ حماد في كتابھ. مثل د) ٥(

، وكتابھ فقھ األقلیات المسلمة )٥٦١ص(یوسف القرضاوي في كتابھ ھدي االسالم
زاید . ، ود)١٢٧ص(عمر األشقر في كتابھ أبحاث اجتھادیة في الفقھ الطبي. ، ود)١٤١ص(

حسن الفكي في . ، د)٢٢٨ص(المستجدات الطبیة في باب الطھارة نواف الدویري في أثر 
رؤیة إسالمیة لبعض " والمنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة) ١٩٣ص(أحكام األدویة : كتابھ

المنعقدة في الكویت عام "" المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء"المشاكل الصحیة 
منشورة ضمن أعمال مؤتمر كلیة الشریعة األول ، ومجموعة أبحاث للعدید من العلماء ١٩٩٥

استحالة النجاسات وأثرھا في حل " المستجدات الفقھیة: بجامعة الزرقاء األھلیة تحت عنوان
 .م١٩٩٨ تموز ٢٦-٢٥ھـ، ١٤١٩ ربیع الثاني ٣-٢، والمنعقد "األشیاء وطھارتھ

" لبعض المشاكل الصحیةرؤیة إسالمیة " توصیات ندوة المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة) ٦(
 ) .١٠٨٠ص(، ١٩٩٥المنعقدة في الكویت عام 
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ى  للتفاعالت الكیمیائیة التي تسِھم في تغیره وانتقالھ من أصلھ الحیواني إلویخضع
  .)١(مستخَلص طبي
 في التجمیل لن یكون بشكلھ الطبیعي بل سیتعرض إلى معالجات فاستخدامھ

 ثم تطھیره بفعل ھذه ومن ، تؤثر في تحویلھ من صورة إلى صورةوإجراءات
  . المعالجات

  : حقن البوتكس-٣
 البوتوكس ھي األشھر بین مجموعة العقاقیر التي حقن أن ذكرت أن سبق

 والذي ،” botulinum toxin “ لفة من سم البوتیولینتحتوي تركبیات مخت
 یعتبر المیكروب المسبب للبوتیولیسم وھو أحد و ،یسبب شلل مؤقت بعمل العضالت

  )٢(.أنواع تسمم الطعام
 نوٍع من أنواع السموم التي تفرزھا بكتیریا ُیطلق علیھا فالبوتكس

  . ”لینیومبوت” السم نفسھ ُیسمى بـوھذا ،”كولستریدیام بوتلینیوم“
فھذا النوع وبھذا یتبین أن حقن البوتكس تدخلھا بعض المواد السامة؛ لذا 

من الحقن التجمیلیة یندرج تحت أصل واحد وھو حكم استخدام مواد سامة في 
  .التجمیل

  :وقد سبق بیان ھذا األصل، وتبین ما یلي
  .یُره ال یجوز التجمیل بالمواد التي تشتمل على السم القاتل قلیُلھ وكث-١
 ال یجوز التجمیل بالمواد التي تشتمل على السم القاتل كثیره دون قلیلھ، وال -٢

  .بالكثیر من السم القاتل في الغالب
 یجوز التجمیل بالمواد التي تشتمل على السّم غیر القاتل في الغالب، متى -٣

اء انتفى الضرر منھ بشھادة األطباء الثقات العدول، وتحقق النفع، ولم یوجد دو
  .غیره

فأغلبھا مواد صناعیة، أو مواد طبیعیة ثم  أما بقیة أنواع الحقن التجمیلیة
أضیفت إلیھا بعض المركبات الصناعیة فلم یبق لھا أثرا طبیعیا؛ لذا فإنھا 

  .تندرج فقط تحت التأصیل العام

   ااطب

  ن ال تآراء ارن  م 

اء المعاصرون في حكم عملیات التجمیل بالحقن اختلف الباحثون والعلم
  :على رأیین، بیانھما على النحو التالي

                                                           

 بتصرف) ٣١٨ص ( ، حقن التجمیل، حمد قرموش ٣٥٠ص: الجراحة التجمیلیة للفوزان) ١(
  :یراجع موقع) ٢(

 https://www.dailymedicalinfo.com/view-article 
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لمعتب ل  :الرأي األول لش  ف  لتجميل بالحق متى ت ج 

ل لق ، وإلى ھذا ذھب بعُض الباحثین -والتي سیأتي بیانھا -صحا ه 

  )١( .المعاصرین
  :التالیة الشروط العملیة ھذه إجراء لجواز ترطوااش وقد
  . أن تتعین عملیاُت الَحقن-١
  . أال یترتب علیھا ضررا أكبر منھا-٢
  . أال یكون فیھا تغییر للخلقة األصلیة المعھودة-٣
  . أال یكون فیھا تشویٌھ لجمال الخلقة األصلیة-٤
  . أال یكون فیھا تدلیس وغش وخداع-٥
  .باآلخر) الذكر واألنثى(بھ أحد الجنسین  أال تكون بقصد تش-٦
  . أال تكون بقصد التشبھ بالكافرین-٧
  .)٢( أال تكون بقصد التشبھ بأھل الشر والفجور-٨

  :واستدلوا على ذلك بالكتاب، والقیاس، والمعقول
  : الكتاب-أوال

یستدل بعموم اآلیات الدالة على خْلِق اِهللا لإلنساَن في أحسن صورة، 
  :ومنھا

   )٣(Z+ , - . / 0   1 ] : ل اهللا تعالى قو-١

دلت ھذه اآلیة على أن اهللا تعالى خلق اإلنسان في أحسن صورة،  :وجھ الداللة
 .)٤ (.التركیب، سوي األعضاء حسنھا وشكل منتصب القامة، وحسن

                                                           
شوقي الساھي، في الفكر . ، د٢/٥٨٣: محمد عثمان شبیر في أحكام جراحة التجمیل. د: منھم) ١(

علي بن یوسف .علي محیي الدین القره داغي، د. ، د١٥٥ص: اإلسالمي والقضایا الطبیة المعاصرة
التجمیل بین الشریعة : ھاشم جمیل في. ، د٥٤١ص: ا الطبیة المعاصرة لھماالمحمدي في فقھ القضای

، )٣١٣ص( رسالة دكتوراه، –یوسف األحمد في أحكام نقل أعضاء اإلنسان . ، د٢٧٦ص: والطب
إبراھیم الشطیري في . ، د)٢٨٤ص(خالد عبیدات في التأصیل الشرعي لعملیات التجمیل المعاصرة .د

شفیقة الشھاوى رضوان في عملیات تجمیل الوجـھ بین الشریعة . ، د)٢٧٦٠ص (العملیات التجمیلیة 
، حمد )٣٠٣، ٢٢١: ص(لبنى عبد العزیز الراشد في النوازل في زینة المرأة . ، د)٩ص(والواقع 

-http://www.dar، وبھذا أفتت دار اإلفتاء المصریة )٢٧٨: ص(حقن التجمیل، قرموش في 
alifta.org/ar/محمد .شوقي إبراھیم عالم، مفتي الدیار المصریة، د/ األستاذ الدكتور : ، المفتي

: سعید رمضان البوطي موضع الفتاوى على شبكة اإلنترنت للدكتور البوطي
http://www.bouti.netیوسف الشبیلي في  حكم استخدام البوتكس في الوجھ، .، وھو رأي د

: في حكم تجمیل الوجنتین على موقع رجاء بنت صالح باسودان. الرسمي طریق اإلسالمعلى موقعھ 
 : الملتقى الفقھي

http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=٩٢٩٦ ، 
 ) ٣٨: ص(أحكام جراحة التجمیل في الفقھ اإلسالمي ) ٢(
  ٤: التین، اآلیةسورة ) ٣(
، التفسیر المنیر )٥٠٧/ ٢٤(جامع البیان ت شاكر = سیر الطبري ، تف)٤٣٥/ ٨(تفسیر ابن كثیر ) ٤(

 ) ٣٠٦/ ٣٠(للزحیلي 
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كل  خلق أنھ صورة، ذلك وأحسن أعدل خلق وقامة أي"Z  . / 0   ]  :وقیل

منتصبًا تناول مأكولھ بیده  القامة خلق مدید اإلنسان وجھھ، إال على منكبًا حیوان
في شباب : ، وقیل)١ (...مزینا بالعقل والتمییز والفھم، والعقل، والّتمییز، والمنطق

لقد خلقنا اإلنسان، فبلغنا بھ استواء شبابھ وجلده وقوتھ، وھو : ، وقیل)٢(وقوة 
  )٣ (.أحسن ما یكون، وأعدل ما یكون وأقومھ

شین، أال  أو عیب علیھ طرأ إن غیر عیب، لكن من لإلنسان هللا خلق فأصل
أن  یقال كیف عندھا !علیھا؟ اهللا خلقھ خلقتھ التي أصل إلى رّده إعادة ذلك یستدعي
  )٤(!خلق اهللا؟ في تغییر بعمومھا التجمیل عملیات

  .)٥(  B A @ ?  >Z ] :  قولھ تعالى-٢

 اآلیة دلت على أن اهللا تعالى خلق اإلنساَن سویا مستقیمًا أن :وجھ الداللة
  )٦(.معتدل القامة منتصبھا في أحسن الھیئات واألشكال

نها تحتمل قال آلية  لما في بيا ه  ها:" معا ع  فسوى : ح

فسوى أعضاءك بحسب الحاجة وعدلھا في المماثلة ال : لثاني. خلقك وعدل خلقتك

فسواك إنسانا كریما وعدل بك عن : الثالث. وال رجل على رجل، د تفضل ید على ی
  )٧ (."سواك بالعقل وعدلك باإلیمان: قال أصحاب الخواطر. أن یجعلك حیوانا بھیما

  .)٨( IH G   FZ ]  :تعالى  قولھ-٣

دلت ھذه اآلیة على أن اهللا تعالى خلق اإلنسان في   :وجھ الداللة من اآلیة
 أحسن تقویم وأحسن قامة، فصورة اإلنسان أحسن من أجمل صورة، وقومھ في

  .)٩ (.صورة الحیوان، ولم یشارك بني آدم في صورتھ وشكلھ غیرھم

لقال له: "  أحسن : یحتمل وجھین، أحدھما  F   G IH  Z  ]:ق

أي أتقن وأحكم على وجھ ال یوجد بذلك الوجھ في الغیر، وكیف یوجد وقد وجد في 
الة على وحدانیة اهللا تعالى وربوبیتھ داللة مخصوصة لحسن أنفسھم من القوى الد

                                                           

 ) ٢٧٧/ ٥( إحیاء التراث - ، تفسیر البغوي )٧٣٧: ص(تفسیر مجاھد ) ١(
لباب التأویل في معاني = ، تفسیر الخازن )٣٠٢/ ٦(النكت والعیون = تفسیر الماوردي ) ٢(

، )١٤٠/ ٣٢(وح والریحان في روابي علوم القرآن ، تفسیر حدائق الر)٤٤٤/ ٤(التنزیل 
 ) ١٨/ ٣٠(الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ط دار التفسیر = تفسیر الثعلبي 

 ) ٥٠٧/ ٢٤(جامع البیان ت شاكر = تفسیر الطبري ) ٣(
 ) ٢٧٨ص (عبیدات محمد خالد .المعاصرة، د التجمیل لعملیات الشرعي التأصیل) ٤(
 ٧:ن اآلیة رقم سورة االنفطار، م) ٥(
 ٤/٤٨٣تفسیر ابن كثیر ) ٦(
 ) ٢٢٢/ ٦(النكت والعیون = تفسیر الماوردي ) ٧(
 ٣: سورة التغابن، من اآلیة رقم) ٨(
/ ٧(تأویالت أھل السنة = ، تفسیر الماتریدي )٤٥٥/ ٣(بحر العلوم = تفسیر السمرقندي ) ٩(

ب التفسیر وعجائب التأویل ، غرائ)١٤١/ ٤(، تفسیر القرآن العزیز البن أبي زمنین )٨٦
)١٢١٧/ ٢ ( 
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أن نصرف الحسن إلى حسن المنظر، فإن من نظر في قد : وثانیھما. ھذه الصورة
  )١ (."اإلنسان وقامتھ وبالنسبة بین أعضائھ فقد علم أن صورتھ أحسن صورة

 هشكل، ومیز أحسن على اإلنسان تصویر في قد أبدع وجل عز اهللا كان فإذا 
 اإلنسان أن علینا وتكرما منھ سبحانھ، بدلیل من اهللا منَّة المخلوقات، فھذه باقي عن

سائر الصور، فإن حدث بھ ما  من یرى ما خالف على صورتھ أن تكون یتمنى ال
  . یشوه ھذه الصورة الحسنة جاز لھ أن یزیل ذلك بما یجملھ ویزینھ

مايمك لعم الل به  الست م األدلة وإن كان یدل على بأن عمو:  مناقشة 

جواز التجمل والتزین غیر أنھ مخصوص بأدلة النھي الصریحة التي نھت عن تغییر 
  .خلق اهللا وھذه العملیات التجمیلیة التحسینیة من تغییر خلق اهللا، فتكون حراما

ليمك بأن التغییر المنھي عنھ والوارد في اآلیة جاء بمعان    يجا ع 

یل على تخصیصھا بالتغییر الظاھري لشكل اإلنسان أو الحیوان، فال بّد كثیرة، وال دل
من إثبات الدلیل المحرم لعملیة حقن الدھون وما دام أن الدلیل المانع من ھذه 

  .الجراحة لم یوجد، فإّن ھذا ال ُیعتَبُر من تغییر خلق اهللا
  :ویستدل بھ من وجوه:  القیاس-ثانیا

 عملیات إزالة التجاعید التي ال تدخل تحت تغییر إنھا تندرج تحت :الوجھ األول
خلق اهللا، ذلك أن غایة ما فیھا إعادة الوضع الطبیعي للبشرة بشرط عدم الضرر، 

  )٢ (.فیقاس علیھا سائر أنواع الحقن التي تعید وتجدد جمال البشرة
بالقیاس على جواز تعدیل قوام الجسم بتناول مباحات األطعمة  : الثانيالوجھ

  .)٣(ویةواألد
  : ھذا االستدالل من وجوهونوقش
أّن ھذه الُحَقن التجمیلیة تشتمل على الَجرح، وھو محرم، بخالف  : األولالوجھ

  .)٤ (مباحات األطعمة واألدویة
  : ذلك بوجھینعن وأجیب
، عدم التسلیم بذلك، فإن ھذه الحقن على اختالف أنواعھا ال جرح فیھا :أحدھما

 - كاالحمرار واالنتفاخ -بل إنھا تتم بطریقة بسیطة، وما ینتج عنھا من آثار یسیرة 
تزول سریعًا، ویمكن تالفي كل ذلك بأخذ االحتیاط وإجراء الَحقن عن طریق المراكز 

  )٥(.المتخصصة، واألطباء ذوي الخبرة في ھذا المجال

                                                           

 ) ٥٥٢/ ٣٠(مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر = تفسیر الرازي ) ١(
   -٥-٦في:عبد الرحمن السحیم، موقع المشكاة: الشیخ : یراجع) ٢(

 :موقع الملتقى الفقھيرجاء بنت صالح باسودان،  حكم تجمیل الوجنتین 
ttp://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=٩٢٩٦ 

 .٥٨٣ص: أحكام جراحة التجمیل للدكتور محمد شبیر) ٣(
، في الجراحة التجمیلیة ٢/٧٣٧، أحكام الزینة، عبیر المدیفر٨٠٤ص: البنوك الطبیة البشریة) ٤(

  ٣١٢ص:صالح الفوزان. د
 .بتصرف-٣٤٨ص: الجراحة التجمیلیة للفوزان) ٥(
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احیة قد تطورت، وأصبحت أكثر بساطة على مدى أن التقنیات الجر :ثانیھما
السنوات، كما أن معظم اإلجراءات التجمیلیة قد باتت أقل إیالمًا ما كانت علیھ من 
قبل، حتى إن بعض الجراحات قد ال تتطلب سوى الحقن بالبنج الموضعي وحده أو 

  )١(.یةمعھ بعض المسكنات خاصة مع وجود المتابعات الدولیة الشدیدة لألخطاء الطب
أن ھذه الُحقن التجمیلیة ال یتم استخدامھا إال بارتكاب بعض  : الثانيالوجھ

المحظورات وفعلھا، ومن تلك المحظورات التخدیر، إذ ال یمكن فعل شيء من 
  .المھمات التي سبق ذكرھا إال بعد تخدیر المریض تخدیًرا عاًما أو موضعًیا 

خدیر في األصل محرم شرعًا، وفعلھ في ھذا النوع من الجراحة ومعلوم أن الت
لم یأذن بھ الشرع لفقد األسباب الموجبة للترخیص واإلذن، وعلیھ فإنھ یعتبر باق 

  .)٢ (على األصل الموجب لحرمة استعمالھ
بأن التخدیر الموضعي ھو الغالب عند استخدام ھذه الُحَقن، وقد سبق  :وأجیب

ون من أن ھذه العملیة تعتبر سھلة، وتتم تحت تخدیر موضعي، ذكر ما یراه المختص
  )٣ (.وھي تستغرق عادة من ساعة إلى ساعة ونصف

جزء من سطح الجسم، ویمكن استخدامھ  تخدیر یعمل على  فالمخدر الموضعي
  )٤ (.الجلد أي منطقة فيلتخدیر 

فیمنع ھذا الدواء األلم عن طریق منع اإلشارات عند النھایات العصبیة في 
الجلد، وال ُیسبب ھذا الدواء فقدان الوعي كما یفعل التخدیر العام عند إجراء 

  .)٥ (.العملیات الجراحیة
التخدیُر الموضعيُّ ال یؤثر على العقل أو یغطیھ، وھو النوع المستخدم في كل 
أنواع الحقن التجمیلیة، ومن ثم ال یصح قیاسھ على المخدر الذي اتفق الفقھاء على 

  .)٦(تحریمھ، إذ المحرم عندھم ما كان فیھ لذٌة وطرب

                                                           

 ) ٤١٤ص(الجراحة التجمیلیة للفوزان ) ١(
 ) ١٩٦، ١٩٥ص (أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ٢(
أخ��صائي ف��ي الجراح��ة    س��ومر عط��اف .حق��ـن ال��دھون اس��تخداماتھ وم��ضاعفاتھ، مق��ال ل د    ) ٣(

 :، جری����دة ال����شبیبة االلكترونی����ة ٢٠١٧ أكت����وبر، ٧ال����سبت،  | ٠٥:٥٢التجمیلی����ة
https://www.shabiba.com/article/١٩٣٥٣٨ 

المخدر  یعمل:" ، وفیھاhttps://ar.wikipedia.org/wiki: الموسوعة الحرة ویكبیدیا) ٤(
جزء من سطح الجسم،  تخدیر على) Topical anesthetic :باإلنجلیزیة ( الموضعي

الجزء األمامي  جراحاتو الجلد ویمكن استخدامھ لتخدیر أي منطقة في
الم المخدرات تتوافر الجنسیةاألعضاءو الشرج وفتحة الحلقو األذنو األنف وداخل،العین من

  .جیل، وبّخاخ موضعي، ویمكرو مرھم وضعیة في بشكل
البنزوكین، البیوتامبین، الدیبوكین، اللیدوكین،  المخدرات الموضعیة من األمثلة على

الطبیعي  ینالكوكای األوكسیبروبیوكین، البراموكسین، التتراكین، وتشتق كل تلك المواد من
 .التقنیات الجراحیة والذي ما زال یستخدم في بعض الكوكا المستخرج من نبات

  :الموضعي  على موقع-البنج) ٥(
  https://www.dailymedicalinfo.com/view-drug/  
مطربة، وإنما ذلك في المسكر علة تحریمھ الشدة ال:" ، وفیھ)١٧٠/ ٩(المغني البن قدامة ) ٦(

، )٤٣٥/ ٢٦(، الشرح الكبیر على المقنع )٤٢١/ ٧(خاصة، المبدع في شرح المقنع 
 ) ١٢٥/ ١٣(بحر المذھب للرویاني : ویراجع

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%84%D8%AF
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 كاد أن یذھب البنج ال بأس بأن یتداوى بھ اإلنسان، فإذا":  قال السرخسي
  .)١ (."عقلھ منھ، فال ینبغي أن یفعل ذلك

 -أن إزالة التجاعید بالكریماِت والدھانات ونحوھا جائز مطلقًا  : الثالثالوجھ
 فكذلك الُحقن التجمیلیة، والعلة فیھما ھو التزیین -إن لم تشتمل على مانع شرعي 

  .وطلب التجمل 
ھا جائزٌة ولو لكبیر السّن، وھي فإزالة التجاعید بالكریمات والدھانات ونحو
، فكذلَك )٢( فیما أعلم من یحرمھا–جائزٌة أیضًا ولو لم تكْن حاجٌة إلیھا، ولیس ھناك 

  .الُحَقن التجمیلیة
بأنھ قیاس مع الفارق، وذلك ألن األعراض  :االستدالل  أن یناقَش ھذاویمِكن

 كثیرة بخالف -)٣( كما سبق ذكرھا-الحقن التجمیلیة واآلثار الجانبیة المترتبة على 
  . الكریمات والدھانات الموضعیة

من أنھ لیست ھناك خطورة ُتذكر، باستثناء  :" بما ذكره المختصونوأجیب
احتمال احمرار وأورام تختفي مع مرور الوقت تدریجیًا من أسبوع إلى عشرة أیام، 

  )٤ (.ل بعد العملیةوبذلك یمكن معاودة العمل من األسبوع األو

جه بع ل أن الفقھاء قد أجازوا األكل بقصد السمن، والتداوي بقصد : ل

السمن، فكذلك یجوز ذلك بالحقن أو ما یؤدي للسمن من المباحات كالحقن بالدھون 
  )٥ (.الذاتیة وغیرھا من الحقن التي تؤدي ھذا الغرض

امرأة تأكل : )٦(ي الخانیةقال ف. وللزوجة التسمین:" جاء في حاشیة ابن عابدین
ال بأس بھ إذا لم تأكل فوق : )٧(الفتیت وأشباه ذلك ألجل التسمین؟ قال أبو مطیع

                                                           

 ) ٣٠/ ٥(،البحرالرائق)٣٥٦/ ٦(البنایة شرح الھدایة :،ویراجع)٩/ ٢٤(المبسوط للسرخسي ) ١(
 ) ٣٠٠ص(، حقن التجمیل، حمد قرموش ٢٦٢ص: الجراحة التجمیلیة للفوزان) ٢(
 . مضاعفات حقن التجمیل في مطلب أنواع الحقن: یراجع) ٣(
 سومر عطاف.، مقال لد حقـن الدھون استخداماتھ ومضاعفاتھ) ٤(

، جریدة الشبیبة ٢٠١٧ أكتوبر، ٧السبت،  | ٠٥:٥٢أخصائي في الجراحة التجمیلیة
 ١٩٣٥٣٨/https://www.shabiba.com/article :االلكترونیة

 ) ٣٧: ص(أحكام جراحة التجمیل في الفقھ اإلسالمي ) ٥(
، أبي حنیفة النعمان ، وھي فتاوى قاضیخان في مذھب اإلمام األعظم)الفتاوى الخانیة: (یقصد) ٦(

 . الحنفي فخر الدین قاضي خان تألیف اإلمام من كتاب وھو
لمة بن عبد الرحمن القاضي أبو مطیع البلخي، صاحب اإلمام، الحكم بن عبد اهللا بن مس) ٧(

الفقیھ، راوي كتاب الفقھ األكبر عن اإلمام أبي حنیفة، اإلمام العالم العامل، أحد أعالم ھذه 
كان بصیرا عالمة كبیرا، كان ابن المبارك یعظمھ . األمة، ومن أقر لھ بالفضائل جھابذة األئمة

سبع وتسعین ومائة عن ویبجلھ لدینھ وعلمھ، كان قاضیا ببلخ ستة عشر سنة، مات سنة 
 ) ٢٦٦، ٢٦٥/ ٢(الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة . أربع وثمانین سنة
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ینبغي أن یندب لھا ذلك، وتكون :  في الزوجة)١(قال الطرسوسي. شبعھا
  )٢(."مأجورة

للتداوي باإلجماع، ) الحقنة للرجال والنساء(تجوز ) و(:" وفي مجمع األنھر
  )٣ (."ال إذا فحش یفضي إلى السلأو ألجل الھز

 وأشباه )٤(سئل أبو مطیع عن امرأة تأكل القبقبة: "وجاء في الفتاوى الھندیة 
ال بأس ما لم تأكل فوق الشبع وإذا أكلت فوق الشبع ال : قال . ذلك تلتمس السمن 

  )٥(".یحل لھا
 والمرأة إذا كانت تسمن نفسھا لزوجھا فال" : وفي الفتاوى الھندیة أیضا

  )٧ (."ألن ھذا فعل مباح لقصد المباح"؛ )٦("بأس بھ
  :وھو دلیل خاص بحقن الدھون والبالزما، وكل ما كان ذاتیا :الوجھ الخامس

 لألعضاء المتجددة، جاز الحقن - كما سبق ترجیحھ - أنھ كما جاز النقل الذاتي 
لمترتبة على الذاتي بالدھون والبالزما ؛ الشتمالھا على نفس العلة، وھي المصلحة ا

 .النقل والحاجة إلیھ في كلیھما
وقد نص مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في قراره  

أنھ یجوز نقل العضو من مكان من جسم اإلنسان إلى مكان آخر من جسمھ، مع  على
مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من ھـذه العملیة أرجح من الضرر المترتب 

ھا، وبشرط أن یكون ذلك إلیجاد عضو مفقود، أو إلعادة شكلھ أو وظیفتھ علی
المعھودة لھ، أو إلصالح عیب، أو إلزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسًیا أو 

  )٨(. عضوًیا
  :ویستدل بھ من وجھین:  المعقول -ثانیا

                                                           

الطرسوسي ھذه النسبة إلى طرسوس، مدینة مشھورة، وكانت ثغرا من ناحیة بالد الروم ) ١(
على ساحل البحر الشامي، نسبة قاضي القضاة عماد الدین علي بن عبد الواحد بدمشق، كان 

. ، وكان قاریا مجیدا، ونزل عن القضاء لولده نجم الدین أحمد، ومات فى حیاتھإماما كبیرا
 ) ٣٢٦/ ٢(الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة 

 ) ٢٩١/ ١(فتاوى السبكي : ، ویراجع)٤٢٩/ ٦(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ) ٢(
ق شرح كنز الدقائق تبیین الحقائ: ، ویراجع)٥٥٥/ ٢(مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر ) ٣(

 ) ١٣٩/ ١٢(، البنایة شرح الھدایة )٣٢/ ٦(وحاشیة الشلبي 
وَقِئَب . ِإذا َأكثر ِمْن ُشْرِب اْلَماِء: وَقِئَب الرجُل. ِإذا اْمَتْألَت ِمْنُھ: َقِئْبُت ِمَن الشَّراب، وَقَأْبُت، ُلَغٌة) ٤(

. َكِثیُر الشُّْرب:  َوَرُجٌل ِمْقَأٌب، َعَلى ِمْفَعل، وَقُؤوٌب.َأكثر وَتمََّأل: ِمَن الشََّراِب َقْأبًا، ِمْثَل َصِئَب
َذَھَب : وَقبَّ التَّْمُر واللحُم والِجْلُد َیِقبُّ ُقبوبًا... َكِثیُر اَألْخذ ِلْلَماِء: وَقْوَأبيٌّ: ِإناء َقْوَأٌب: َوُیَقاُل

َقبَّت الرَُّطبُة ِإذا : َوِقیَل. َب ماُؤه وَجفََّطراُؤه وُنُدوَُّتھ وَذَوى؛ َوَكَذِلَك الُجْرُح ِإذا َیِبَس، وذَھ
َیِبَس، َواْسُم َما َیِبَس ِمْنُھ : وَقبَّ النَّْبُت َیُقبُّ وَیِقبُّ َقّبًا. َجفَّْت بعَض الُجفوف بْعَد التَّْرِطیب

 - ٦٥٧/ ١( العرب لسان. الَِّذي ُخِلَط یابُسھ بَرْطِبھ: والَقبیُب ِمَن اَألِقط. الَقِبیُب، كالَقِفیِف َسَواٌء
 ) .َقَأَب: (مادة) ٦٥٩

 ) ٣٥٥/ ٥(الفتاوى الھندیة ) ٥(
 ) ٣٥٦/ ٥(الفتاوى الھندیة ) ٦(
 ) ٣٧٣/ ٥(المحیط البرھاني في الفقھ النعماني ) ٧(
الدورة الرابعة لمؤتمر مجمع الفقھ ) ٥٠٩/ ١(مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الرابع، ) ٨(

 م١٩٨٨ھـ، ١٤٠٨اإلسالمي المنعقد بجدة  
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أن الشخص یتألم نفسًیا بسبب عدم تلبیة رغبتھ بفعل ھذا النوع من الجراحة، 
   )١ (. یستطیع بلوغ أھدافھ المنشودة في الحیاة بسبب عدم اكتمال الجمالوال

  ُأِصیَب :  َقاَل)٢(ومما یدل على اعتبار األذى النفسي حدیث َعْرَفَجة ْبِن َأْسَعَد
  َفَأَمَرِني «َليَّ ، َفَأْنـَتَن َع)٤( ِفي الَجاِھِلــیَّــِة، َفاتََّخـْذُت َأْنــًفا ِمْن َوِرٍق)٣(َأْنِفي َیْوَم الُكـَلاِب

  .)٥(» َأْن َأتَِّخَذ َأْنًفا ِمْن َذَھٍبَرُسوُل اللَِّھ 
وبناء على ھذا الحدیث یجوز لمن وقع بھ أذى نفسي أن یدفع عن نفسھ ذلك 

  .بالتجمیل
  :ونوقش ھذا من وجھین

بتالء واالختیار، فیجب أن التفاوَت في األشكال ونسب الجمال لال :الوجھ األول
على المؤمِن والمؤمنة اإلیمان بقدر اهللا، وزرع الرضا في النفوس بما قسمھ اهللا 

  .)٦(تعالى، وأن العبرة بالطاعة واالستقامة على طریق الھدایة
بأن الصبر على االبتالء مطلوب، والرضا بھ أیضًا كذلك، ولكن  : عنھوأجیَب

والصبُر على االبتالء مطلوٌب في كل . یلزم منھ عدم جواز طلب العالجھذا ال 
  .)٧(األمراض، وھذا ال ینافي طلب التداوي منھا، وال ُیعد ذلك تغییرًا لخلق اهللا

أن األذى النفسي ال یمكن تعلیق الُحكم علیھ، فقد یدعي أحٌد أّن  : الثانيالوجھ
ًا ویخالفھ آخرون، وال مرجع في ذلك، خاصة وأن اهللا تعالى قد خلق في ِخلقِتھ عیب

                                                           

 ) ١٩٧: ص(أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ١(
 ابن أسعد بن كرب - بفتح أولھ والفاء، بینھما راء ساكنة وبالجیم -عرفجة بن أسعد السعدي ) ٢(

كان من الفرسان في الجاھلیة، وشھد الكالب، . بن صفوان التمیمي السعدي، وقیل العطاردي
. وھو معدود في أھل البصرة.  أن یتخذ أنفا من ذھبأسلم، فأذن لھ النبّي فأصیب أنفھ، ثم 

 ) ٤٠٠/ ٤(، اإلصابة في تمییز الصحابة )٢١/ ٤(أسد الغابة ط العلمیة 
یوم معروف من أیام الجاھلیة، ووقعة مذكورة : - بضم الكاف وتخفیف الالم - ) یوم الكالب) (٣(

 وقعة بل وقعتان مشھورتان یقال لھما الكالب األول والكالب اسم ماء كان ھناك. من وقائعھم
ماء عن یمین جبلة والشام وھما جبالن ویومھ یوم الواقعة التي : قال التوربشتي. والثاني

أن یوم الكالب : والحاصل. كانت علیھ وللعرب بھ یومان مشھوران في أیام أكثم بن صیفي
، شرح المشكاة للطیبي الكاشف )٣٧٩/ ٥(تحفة األحوذي . اسم حرب معروفة من حروبھم

 ) ٥٩٧/ ٤(، التحبیر إلیضاح معاني التیسیر )٢٩١٨/ ٩(عن حقائق السنن 
 ) ٥٩٧/ ٤(التحبیر إلیضاح معاني التیسیر .  الفضة– بكسر الراء -الوِرق ) ٤(
حدیث ) ٩٢/ ٤(، وأبو داود في سننھ )١٩٠٠٦(حدیث ) ٣٤٤/ ٣١(أخرجھ أحمد في مسنده ) ٥(

حدیث ) ٢٩٢/ ٣(الخاتم، باب في ربِط األسنان بالذھب، والترمذي في سننھ كتاب ) ٤٢٣٢(
، باب ما جاء في شد األسنان بالذھب، ھذا حدیث كتاب اللباس عن رسول اهللا ) ١٧٧٠(

حدیث ) ١٦٣/ ٨(حسن، إنما نعرفھ من حدیث عبد الرحمن بن طرفة، والنسائي في سننھ 
 .ھل یتخذ أنفا من ذھب، وأخرجھ غیرھمكتاب الزینة، باب من أصیب أنفھ ) ٥١٦١(

 ) ١٨٥ص: (أحكام الجراحة الطبیة للشنقیطي: انظر) ٦(
: ص(، حمد قرموشحقن التجمیل، ، ٤١٠ص: عطا السنباطي. جراحة التجمیل د: انظر) ٧(

٢٧٨ ( 
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الناَس متفاوتین في الجمال، وقد صور اهللا تعالى كل إنساٍن على خالف غیره، كما 
  ) ١ (.ھو مشاَھد، وال ضابط عندنا حقیقًة في معرفة الحد في ذلك

بغرس  والحق أن عالج ھذه األوھام والوساوس إنما ھو :"یقول الشنقیطي
اإلیمان في القلوب، وزرع الرضا عن اهللا تعالى فیما قسمھ من الجمال والصورة، 
والمظاھر لیست ھي الوسیلة لبلوغ األھداف والغایات النبیلة، وإنما یدرك ذلك 

  .  )٢ (."بتوفیق اهللا تعالى ثم بالتزام شرعھ والتخلق باآلداب ومكارم األخالق
لة عند ھذا الصنف من الناس لیست ومن أجل ذلك یرى األطباء أن المشك

متوقفة على تحسین مظھره، بل إنھا أعمق من ذلك بكثیر، وكان من الخیر في 
نظرھم من الناحیة الطبیة ترك اإلغراق في ھذا النوع من الجراحة، وأنھ ال یعتبر 

  .  )٣(محقًقا للنتائج المرجوة 
ي التداوي والعالج  ف- وبقیة أنواع الحقن -أن استخدام البوتكس   :ثانیھما

جائٌز شرًعا إن لم یلحق ضرًرا بالمَحُقون، وال حرج في استعمالھ من أجل تحسین 
الشكل والمظھر وإزالة التشوھات واألضرار النفسیة والحسیة الناتجة عن األعمال 
الشاقة، أو التقدم في السن أو األمراض المختلفة أو آثار اإلعاقة ما دام أن ھذه 

ة أو اقتضتھا األسباب العالجیة، والرجل كالمرأة في ذلك، شریطة أال التغییرات حاجی
یتضمن ذلك تدلیًسا، كتضلیل العدالة مثًلا؛ ألنھ قد تقرر شرًعا أن تغییر الِخْلَقة 

  .بغرض التدلیس والكذب والتغریر حراٌم یأثم بھ فاعلھ
 زوجھا ویجوز للمرأة المتزوجة استخدامھ في طلب الجمال والحسن إذا أذن لھا

وبعد مراجعة الطبیب المختص، بل ھو مستحبٌّ في حقِّھا ما دامت تبتغي من ذلك 
  )٤ (.التجمل والتزین للزوج

                                                           

 ) ٢٧٨: ص(، حقن التجمیل، حمد قرموش) ١(
 ) ١٩٨: ص(أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ٢(
ومع تحسن المنظر بعد عملیات التجمیل وما : "ورد في الموسوعة الطبیة الحدیثة ما نصھ) ٣(

ل ال تغیر من شخصیتھ تغییًرا یتبع ذلك من تحسین حالة المریض المعنویة، فعملیات التجمی
وأن العجز عن بلوغ ھدف معین في الحیاة ال یتوقف كثیًرا على مظھر الشخص، ، ملحوًظا

فالمشكلة في ذلك أعمق كثیًرا مما یبدو من ظواھر ھذه األمور، وعلى ھذا فعملیات التجمیل 
المبالغة في التنبؤ االختیاریة غیر محققة النتائج، ومن الخیر ترك اإلغراق في إجرائھا، أو 

، أحكام الجراحة الطبیة ٤٥٥/ ٣الموسوعة الطبیة الحدیثة لمجموعة من األطباء ". بنتائجھا
  ) ١٩٨: ص(واآلثار المترتبة علیھا 

وفي ھذا الكالم من أھل الخبرة واالختصاص شھادة واضحة بأن الجراحة التجمیلیة لیست 
 .تذر بھا لفعل ھذه الجراحة المحرمةھي العالج للمشاكل النفسیة المزعومة والتي یع

فتوى دار اإلفتاء المصریة عن حكم التجمیل باستخدام حقن البوتكس، ) ٤(
، ٤٢١٥ : شوقي عالم، رقم الفتوى: لفضیلة المفتي األستاذ الدكتور 

 :موقع دار اإلفتاء المصریة
٢٧/١٢/٢٠١ : التاریخ

http://www.daralifta.org/ar/ViewFatwa.aspx?sec=fatwa&ID=١٤١٨١ 
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ي : الثانيالقول لتجميل بالحقتح يلى ،  لمعاص لباحثي  كث  ه    )١(. ه 

  :عقولوالم والقیاس، والسنة، ، على ذلك بالكتابواستدلوا
  : منھ بما یليویستدل ، الكتاب-أوال

o قولھ تعالى:  [  «ª ©  ̈ §Z )٢(  

أن ھذه اآلیة الكریمة واردة في سیاق الذم؛ حیث ورد فیھا ذم  :وجھ الداللة
، كما بینت المحرمات )٣(التغییر لخلق اهللا مطلًقا، ونسبھ اهللا تعالى إلى الشیطان

وجراحة . آدم، ومنھا تغییر خلقة اهللالتي یسول الشیطان فعلھا للعصاة من بني 
التجمیل التحسینیة تشتمل على تغییر خلقة اهللا والعبث فیھا حسب األھواء 
والرغبات، فھي داخلة في المذموم شرًعا، وتعتبر من جنس المحرمات التي 

  .)٤(یسول الشیطان فعلھا للعصاة من بني آدم 

م، كما قالھ الوش  ª  Z» © ̈  § ] :- تعالى -فالمراد بقولھ 

   )٥ (."ابن مسعود، والحسن البصري
ألنھا من باب : واختلفوا في المعني الذي نھي ألجلھا، فقیل:" قال القرطبي 

ألنھا من باب تغییر خلق اهللا تعالى، كما قال ابن مسعود، وھو : التدلیس، وقیل
  .)٦(" أصح، وھو یتضمن المعنى األول

 مواظبا على طلب اللذات العاجلة من المعلوم أن من بقي:" ویقول الرازي
معرضا عن السعادات الروحانیة فال یزال یزید في قلبھ الرغبة في الدنیا والنفرة عن 
اآلخرة، وال تزال تتزاید ھذه األحوال إلى أن یتغیر القلب بالكلیة، فال یخطر ببالھ ذكر 

                                                           

: في النوازل الطبیة عند المحّدث األلباني للدكتور إسماعیل مرحبا: منھم الشیخ األلباني) ١(
- ١٨٢ص: ، والدكتور محمد بن محمد المختار الشنقیطي في أحكام الجراحة الطبیة٢١٧ص

  : والدكتور یوسف القرضاوي في فتوى لھ على الموقع التالي. ، د١٨٣
http://www.islsmonline.net\fatwa\arabic\fatwadisplay.asp?hfatwa

ID=توى لھ منشورة على موقع إسالم ف :دكتور حسام الدین بن موسى عفانةوال،١٦٦٧٦
   :أون الین

http://www.islsmonline.net\fatwa\arabic\fatwadisplay.asp?hfa
twaID=٥٤-٥٣ص: ، والدكتور أسامة الصباغ في العملیات التجمیلیة لھ--٨٥٣٥٦. ،

، والدكتور شعبان ٢٨-٢٧ص: والدكتور عادل العبد الجبار في نساؤنا وأدوات التجمیل لھ
، والدكتور صالح بن محمد ١٩٢-١٩١ص: الكومي في أحكام التجمیل في الفقھ اإلسالمي لھ

، والدكتور إبراھیم زید الكیالني في التجمیل ٣١١ص: الفوزان الجراحة التجمیلیة للفوزان
شفیقة . ، عملیات تجمیل الوجـھ بین الشریعة والواقع، د٢٦٧ص: والشریعةبین الطب 

: ، وھذا ھو المفتى بھ في الموقع اإلسالمي إسالم ویب)٩ص(الشھاوى رضوان 
www.islamweb.net. 

 ١١٩: سورة النساء، من اآلیة رقم) ٢(
 ) ٢٨٠ /٢(أحكام القرآن البن الفرس ) ٣(
 ) ١٩٤: ص(أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ٤(
 ) ٢٢١/ ٩(جامع البیان = تفسیر الطبري ) ٥(
 ) ٣٩٤/ ٥(تفسیر القرطبي ) ٦(
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ونھ وقولھ اآلخرة البتة، وال یزول عن خاطره حب الدنیا البتة، فتكون حركتھ وسك
وفعلھ ألجل الدنیا، وذلك یوجب تغییر الخلقة؛ ألن األرواح البشریة إنما دخلت في 
ھذا العالم الجسماني على سبیل السفر، وھي متوجھة إلى عالم القیامة، فإذا نسیت 
معادھا وألفت ھذه المحسوسات التي ال بد من انقضائھا وفنائھا كان ھذا بالحقیقة 

 "A B C     D E F HG I    Z ]: ما قال تعالىتغییرا للخلقة، وھو ك

)٢ (.)١(  
بأن المفسرین قد اختلفوا في معنى التغییر الوارد : وُیمكن أْن یناقش ھذا

  :في اآلیة الكریمة، على أقوال كثیرة مجملھا 
، وطائفة دین اهللا، وھو قول ابن عباس تغییر :اهللا خلق تغییر أن المراد من

الفطرة، وتبدیل الحالل حراما،  بتبدیل: السلف، وھذا التغییر من وجھین وطائفة من
  )٣ (.والحرام حالال

الوشم : المراد بھ جمیع أنواع التغییر التي تتعلق بالظاھر، مثل : وقیل
 )٤ (.والوصل واإلخصاء، وقطع اآلذان وفقء العیون

دلیل على تخصیصھا بالتغییر فالتغییر الوارد في اآلیة جاء بمعان كثیرة، وال 
الظاھري لشكل اإلنسان أو الحیوان، فال بّد من إثبات الدلیل المحرم للعملیات 
الجراحیة التجمیلیة التحسینیة، وما دام أن الدلیل المانع من ھذه الجراحة لم یوجد، 

  .فإّن ھذا ال ُیعتَبُر من تغییر خلق اهللا
 :في اآلتي یتلخص رمالمح للخلقة المغِّیر وعلى ذلك فالتحسین

انكباب  في مالحظ ھو والحرام، كما الفجور إلى وموصًال مسھًال كان ما - ١
 قالب أجسادھن في لعرض التجمیل عملیات على والتمثیل الطرب فنانات من الكثیر

 تشبھ وإغواء، أو في فتنة أكثر لیكن إلیھا غیرھن لجؤ في األنظار، أو یخطف
 )٥(.والمعاصي والفجور الكفر بأھل التشبھ والعكس، أ أو بالرجال النساء
في  التدلیس یقصد من یفعلھ أو تفعلھ والخداع، كالذي للغش طریقا كان ما - ٢

 )٦ (.ارتضاه لما بھ عرف لو من حق
یجعل  منھ، مما المرتجاة المصلحة على یربو ضرر علیھ یترتب كان ما - ٣

 أھل االختصاص یقرره مآل، وھذاال في أذى الحال في تحسین إال ھو ما التغییر ذلك

                                                           

   ١٩: سورة الحشر، من اآلیة) ١(
 ) ٢٢٤/ ١١(مفاتیح الغیب أو التفسیر الكبیر = تفسیر الرازي ) ٢(
 ) ٤٩٩/ ٢(، أحكام القرآن للكیا الھراسي )٢٦٨/ ٣(أحكام القرآن للجصاص ) ٣(
 )  ٦٢٩/ ١(أحكام القرآن البن العربي ) ٤(
 الریاض في المنعقد والطب الشرع بین التجمیلیة العملیات لمؤتمر الختامي البیان :انظر) ٥(

 ٢العمر، ص ناصر /د :المسلم، بإشراف موقع في ه ١٤٢٧ : بتاریخ
  .والتدلیس الفساد لذریعة الفاحشة؛ سدًا ارتكاب بسبب زقتم الذي البكارة رتق فیھ یدخل) ٦(

 الشریعة في العذري والرتق والتجمیلیة التعویضیة العملیات عن األطباء مسئولیة :انظر
 ) ١٤٠-١٣٨ ص(الزیني،  الوضعي، محمود اإلسالمیة والقانون
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 مما التجمیلیة العملیات إلى اللجؤ في اإلسراف :الضابط ھذا تحت الثقات، ویندرج
  )١ (.األھواء حسب والتالعب العبث دائرة إلى یخرج بھا

لتجميلية فعملية عليه لحق  ؛ ال ألم ه ح م خل متى   عمًال تح

 العلة انتفت وعدمًا، فإذا وجودًا العلة مع یدور كم الح:تقول التي بالقاعدة الشرعیة
  .انتفى المعلول

  )٢(q p o n m lk jZ ] :   قول اهللا تعالى-٢

 اهللا صبغة أي الزموا" :اآلیة ھذه تفسیر في السعدي الشیخ قال :الداللة وجھ
 في عقائده والباطنة، وجمیع الظاھرة أعمالھ بجمیع تامًا قیامًا بھ دینھ، وقوموا وھو

صفاتكم،  من كان صفة صفاتكم، فإذا من وصفة صبغة لكم یكون حتى األوقات جمیع
 لكم طبیعة ومحبًة، وصار الدین واختیارًا طوعًا ألوامره االنقیاد لكم ذلك أوجب
 )٣( ."للثوب التام الصبغ بمنزلة

 بھ تأمر لما ومخالفة معصیة اهللا، وفیھ لخلق تغییرًا تعد وعملیات حقن التجمیل
 محترفي صبغة وراء والباطنة، وجري الظاھرة الدین بأعمال من القیام ةاآلی

  )٤(.التزیین
  .ویمكن مناقشة ھذا االستدالل بما نوقش بھ االستدالل باآلیة األولى

  : السنة-ثانیا
َلَعَن اللَُّھ الَواِشَماِت  «: أنھ قالاستدلوا بحدیث عبد اهللا بن مسعود 

َنمَِّصاِت، َوالُمَتَفلَِّجاِت ِلْلُحْسِن، الُمَغیَِّراِت َخْلَق اللَِّھ َتَعاَلى، َوالُمْسَتْوِشَماِت، َوالُمَت
  )٥(» َماِلي َال َأْلَعُن َمْن َلَعَن النَِّبيُّ 

في ھذا الحدیث البیان عن رسول اهللا أنھ ال یجوز  :وجھ الداللة من الحدیث
فیھ أو نقص منھ التماس المرأة تغییر شيء من خلقھا الذى خلقھا اهللا علیھ بزیادة 

  )٦ (.التحسن بھ لزوج أو غیره، ألن ذلك نقض منھا خلقھا إلى غیر ھیئتھ
كما دل الحدیث على لعن من فعل ھذه األشیاء، وعلل ذلك بتغییر الخلقة، فجمع 
بین تغییر الخلقة وطلب الحسن، وھذان المعنیان موجودان في عملیة التجمیل 

قصد الزیادة في الحسن، فتعتبر داخلة في ھذا الوعید بالحقن، ألنھا تغییر للخلقة ب
  )٧ (.الشدید وال یجوز فعلھا

                                                           

، )٣١ص (باجنید  هللا عبد الجراحیة التجمیلیة، إلھام العملیات من اإلسالمیة الشریعة موقف) ١(
 .م٢٠٠٧ -ه ١٤٢٨

  ١٣٨: سورة البقرة، اآلیة رقم) ٢(
 ) ٦٩: ص(تیسیر الكریم الرحمن = تفسیر السعدي ) ٣(
 ) ٢٥٦: ص(اهللا،  حسب الفقھیة مشدد وأحكامھا التجمیلیة للجراحة الشرعیة الضوابط) ٤(
 .سبق تخریجھ) ٥(
 ) ٥٦/ ٩(نویر شرح الجامع الصغیر ، الت)١٦٧/ ٩(شرح صحیح البخارى البن بطال ) ٦(
/ ٧(فتاوى یسألونك : ، ویراجع)١٩٥: ص(أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ٧(

٢٢٢ ( 
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أن طلب الحسن والتجمل مقصود شرعا،  :ویمكن أن یناقش ھذا االستدالل 
وقامت األدلة على جوازه، فال یكون داخال في النھي عن تغییر الخلقة، وال یصح 

  . جعلھ علة للتحریم
ملیة التجمیل بالحقن كما ال یجوز الوشم، والوشر، ال تجوز ع : القیاس-ثالثا

  )١ (.والنمص، بجامع تغییر الخلقة في كل؛ طلًبا للحسن والجمال
بأن ھذا لیس فیھ تغییٌر للخلقة ؛ ألن المعاني  :ویمكن مناقشة ھذا االستدالل

الواردة في ذلك لیس فیھا ما ھو أرجح من اآلخر، كما أن الوصل والنمص ونحوھما 
 الدلیل على لعِن فاعلھا، فصار فعل ذلك محرمًا، فھي من تغییر خلق اهللا، فال قد دل

یصح تعلیل حكمھا بأّن فیھا طلبًا لزیادة الحسن، ومن ثم ال تقاُس علیھا حقن 
  ) ٢ (.الدھون بعلٍة مرجوحة

ولو سلمنا أن ھذه العملیات فیھا تغییر لخلق اهللا، لكن بعضھا یخلو من ذلك فال 
  . القول بالتحریم عاما یشمل جمیع األنواعیصح أن یكون

  : ویستدل بھ من وجوه:  المعقول-رابًعا
أن ھذه العملیة تتضمن في عدد من صورھا الغش والتدلیس   :الوجھ األول

وھو محرم شرًعا، ففیھا إعادة صورة الشباب للكھل والمسن في وجھھ وجسده، 
ل النساء الالتي یفعلن وذلك مفض للوقوع في المحظور من غش األزواج من قب

   )٣ (.ذلك، وغش الزوجات من قبل الرجال الذین یفعلون ذلك
  )٤(.»َوَمْن َغشََّنا َفَلْیَس ِمنَّا «:  قالوقد نھى النبي 

بأننا ال نسلم بأن عملیات التجمیل التحسینیة  :ویمكن مناقشة ھذا االستدالل 
لغش والتدلیس على األزواج، وال سیما إذا علمنا أن كثیرا منھا یقع تشتمل على ا

بعلم األزواج، بل قد یكون بطلب منھم، ولو سلمنا بوجود الغش والتدلیس في حالة 
عملیات الكھل والمسن، فإن ھذا غیر متصور في الشباب، فال ینبغي أن یعمم الحكم 

التي تقع في البیع وال تعتبر على سائر األحوال، كما في حاالت الغش والتدلیس 
  ) ٥ (.مسوغا وعلة لتحریم البیع ومنعھ

أن ھذه الجراحة ال یتم فعلھا إال بارتكاب بعض المحظورات  :الوجھ الثاني
التخدیر؛ إذ ال یمكن فعل شيء من المھمات التي : وفعلھا، ومن تلك المحظورات

  .ا سبق ذكرھا إال بعد تخدیر المریض تخدیًرا عاًما أو موضعًی
ومعلوم أن التخدیر في األصل محرم شرعًا، وفعلھ في ھذا النوع من الجراحة 
لم یأذن بھ الشرع لفقد األسباب الموجبة للترخیص واإلذن، وعلیھ فإنھ یعتبر باق 

  .)٦ (على األصل الموجب لحرمة استعمالھ

                                                           

 ) ١٩٥: ص(أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ١(
 .بتصرف، )٢٧٣: ص(حقن التجمیل، حمد قرموش،  )٢(
 ) .١٩٦: ص(أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ٣(
 .سبق تخریجھ) ٤(
 .بتصرف) ٢٧٣: ص(، حقن التجمیل، حمد قرموش )٥(
 ) ١٩٦، ١٩٥ص (أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ٦(
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  قیام الرجال بمھمة الجراحة للنساء األجنبیات- أیًضا –ومن تلك المحظورات 
والعكس، وحینئذ ترتكب محظورات عدیدة كاللمس، والنظر للعورة، والخلوة 
باألجنبیة، وإذا قام بفعلھا الرجال ألمثالھم، والنساء ألمثالھن، فإنھ یحصل كشف 

  .العورة في بعضھا، كما في جراحة تجمیل األرداف
وھذه المحظورات لم یثبت الترخیص فیھا من قبل الشرع في ھذا النوع من 

راحة؛ النتفاء األسباب الموجبة للترخیص، فأصبحت باقیة على أصلھا من الج
  )١ (.الحرمة، فال یجوز فعل الجراحة التحسینیة الموجبة للوقوع فیھا

بأن ھذه المحظورات على إطالقھا ال تصلح  :ویمكن مناقشة ھذا االستدالل 
الة على حدة، بحد ذاتھا أن تكون علة في عموم التحریم، بل البد من دراسة كل ح

  .فما خال من المحظور جاز، وما اشتمل علیھ امتنع
ولو سلمنا بوجود ھذه المحظورات فإنھ یمكن التغلب علیھا بأن تجري ھذه 
العملیات للنساء على ید طبیبة، وللرجال على ید طبیب، مع االلتزام بالضوابط 

  .واآلداب اإلسالمیة العامة
 النوع من العملیات أن تخلو من الموانع كما أن المجیزین اشترطوا لجواز ھذا

  .الشرعیة كالخلوة وكشف العورة، فال مسوغ لھذا االعتراض
  .)٢(أن عملیة حقن التجمیل ال تخلو من األضرار والمضاعفات :الوجھ الثالث

  :ویمكن مناقشة ھذا االستدالل من وجوه
لیست ھناك خطورة ُتذكر باستثناء من أنھ :" ما ذكره المختصون :أحدھما

احتمال احمرار وأورام تختفي مع مرور الوقت تدریجیًا من أسبوع إلى عشرة أیام 
  )٣ (.وبذلك یمكن معاودة العمل من األسبوع األول بعد العملیة

قد تطورت التقنیات الجراحیة وأصبحت أكثر بساطة على مدى "أنھ : ثانيهما

السنوات، كما أن معظَم اإلجراءات التجمیلیة قد باتت أقل إیالمًا بكثیر مما كانت علیھ 
من قبل، حتى إن بعض الجراحات قد ال تتطلب سوى حقنك بالبنج الموضعي وحده، 
أو معھ بعض المسكنات التي تشوش على ذھنك، وتجعل من الصعب علیك تذكر ما 

  .)٤(!"حدث بعد ذلك
أن جواز ھذه العملیات متعلق بحالة الشخص والجراحة ومھارة  :ثالثھما

الجـراح، وھذا كلھ یســــاعد على تقلــیل األخــطاء الطـــــبیة في مـــثل ھذه 
  .)٥(العمـــلیات، باإلضافة إلى الجھود الحكومیة في تقلیل ھذه األخطاء

لتجمیل بالحقن التي ال تعالج عیبًا أن فتح الباب أمام عملیات ا :الوجھ الرابع
مؤذیًا وال مؤلمًا تؤدي إلى االرتماء في أحضان الغرائز، وحینھا قد ال تبقى امرأة 

                                                           

 ) ١٩٦: ص(أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ١(
 ) ١٩٦: ص(، أحكام الجراحة الطبیة .٧٩القزویني ص . فن جراحة التجمیل، د) ٢(
سومر عطاف أخصائي في الجراحة .حقـن الدھون استخداماتھ ومضاعفاتھ، مقال لد) ٣(

 :ة الشبیبة االلكترونیة، جرید٢٠١٧ أكتوبر، ٧السبت،  | ٠٥:٥٢التجمیلیة
https://www.shabiba.com/article/١٩٣٥٣٨ 

 .٤١٤ص: المصدر السابق) ٤(
 .) ٢٧٥: ص(، حمد قرموشحقن التجمیل، ، ٤١٤ص: شباب المرأة الدائم: انظر) ٥(
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دون محاولة تغییر مالمحھا، ألن كثیرًا من النساء ینظرن إلى ما ال یملكنھ على أنھ 
عیة األفضل، وھذا یؤدي إلى العبث بخلق اهللا من دون وجود ضرورة أو حاجة دا

  .)١(إلى ذلك فھو حرام
بأن التجمل والتزین من مقتضیات الفطرة  :ویمكن أن یناقَش ھذا االستدالل

ودواعي الطبیعة البشریة، وقد راعاھا اإلسالم وأباحھا وحث علیھا، وال سیما إذا 
نة وال یمنعھا، فاإلسالم دین الفطرة، فال یصادم حب الزی. كانت للزوج وبعلمھ وطلبھ

  .بل یضع لھا الشروط والقیود التي تضمن تحقیقھا وفق تعالیم الشرع وآدابھ
  :الترجیح

بعد ذكر أراء العلماء والباحثین المعاصرین، وما ساقوه من أدلة، وما نوقشت 
بھ أدلة بعضھم، فإن الذي یبدو لي رجحانھ ھو الرأي األول القائل بجواِز عملیات 

صد التجّمل التحسینيِّ؛ وذلك لقوة ما استدلوا بھ، كما أن ھذا التجمیل بالحقن بق
  .القول یتمشى مع األصل العام في مشروعیة التجّمل

كما أن القائلین بالجواز لم یطلقوا القول فیھ، بل وضعوا شروطًا وقیودا، فصاَر 
  .بذلك قوًال وسطًا یضّیق دائرَة الخالف

                                                           

: ص(، حمد قرموشحقن التجمیل، ، ٣٧٩ص: أحكام تجمیل النساء للدكتورة، إزدھار المدني) ١(
٢٧٥ (. 
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 اخلامتة

 وسالما على من بعثھ ربھ رحمة للعالمین، سیدنا الحمد هللا رب العالمین، وصالة
  . محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین

همها ما يلي لتي كا م  لنتائج،  ي م  لع سة ع  ل ، فق كشف ه   : بع

 ھي التي ُتجرى لمجرد تغییر مالمح  المقصود بالعملیات التجمیلیة التحسینیة-١
الوجھ، أو تغییر في شكل بعض أجزاء الجسد، والتي ال یرضى عنھا صاحبھا، 

یة أو من أجل تحقیق الشكل األفضل والصورة األجمل، دون قیام دوافع ضرور
  .أو حاجیة تتطلب فعل الجراحة

  القول الراجح في حكم العملیات التحسینیة ھو القائل بجواز إجراء مثل ھذه -٢
العملیات من حیث األصل، على أن تدرس وتفصل أحكام كل حالة على حدة، فال 
یعمم القول بالتحریم، وال القول بالجواز على جمیع الحاالت، فلكل حالة حكما 

 .ا تدل علیھ األدلة، ویبقى الباقي على أصل اإلباحةیناسبھا حسبم
  .نقل جزء من أجزاء اإلنسان إلى جزء آخر في نفس جسده:  النقل الذاتي ھو-٣
  . القول الراجح في حكم النقل الذاتي لألعضاء المتجددة ھو الجواز -٤
، حقن الدھون الذاتیة، حقن البالزما:  لحقن التجمیل أنواع متعددة، من أھمھا-٥

  .حقن المیزوثیرابيحقن الكوالجین، حقن الدیرماالیف، حقن البوتكس، 
 إذا حصلت الذكاُة الشرعیة للحیوان الطاھر الذي یؤكل لحُمھ وُینتَفع منھ، جاز -٦

  .نقل أجزاء الحیوان وغرسھا في جسم اإلنسان
  . یجوز التجمل بالعضو الطاھر من الحیوان-٧
 التجمل بالعضو النجس من الحیوان في غیر حال الضرورة والحاجة ال یجوز إن -٨

  .تعذَر إزالة النجاسة، وإن لم یتعذر إزالة النجاسة جاز 
  .بیجوز االنتفاع بالنجاسة في غیر األكل والشر -٩

 القول الراجح أن االستحالة لھا أثر في تحویل األعیان النجسة إلى أعیان -١٠
  .طاھرة

  . ال یجوز التجمیل بالمواد التي تشتمل على السم القاتل قلیُلھ وكثیُره-١١
 ال یجوز التجمیل بالمواد التي تشتمل على السم القاتل كثیره دون قلیلھ، وال -١٢

  .لغالببالكثیر من السم القاتل في ا
 یجوز التجمیل بالمواد التي تشتمل على السّم غیر القاتل في الغالب، متى انتفى -١٣

الضرر منھ بشھادة األطباء الثقات العدول، وتحقق النفع، ولم یوجد دواء 
  .غیره

 القول الراجح ھو القول بجواِز عملیات التجمیل بالحقن بقصد التجّمل -١٤
وا بھ، كما أن ھذا القول یتمشى مع األصل العام التحسینيِّ؛ وذلك لقوة ما استدل

  .في مشروعیة التجّمل
وبعد، فاَهللا أسأُل أن یجعل ھذا العمل خالصا لوجھھ الكریم، وأن ینفعني بھ یوم 

  .ال ینفع مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سلیم
  .وصلى اهللا وسلم على سیدنا محمد وعلى آلھ وأصحابھ أجمعین
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  ر واملراجع املصادفهرس

  .كتاب رب العالمین ، القرآن الكريم- أوال

 : كتب التفسري وعلوم القرآن-ثانيا

، »بابن الفرس األندلسي«أحكام القرآن، أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحیم المعروف  .١
منجیة السوایحي، صالح الدین / طھ بن علي بو سریح، تحقیق د/ د: تحقیق الجزء األول

األولى، :  لبنان، الطبعة–حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت بو عفیف، دار ابن 
 . م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧

عبد السالم شاھین، دار : أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي، تحقیق .٢
  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٥األولى، :  لبنان، الطبعة–الكتب العلمیة بیروت 

موسى : بالكیا الھراسي الشافعي، تحقیقأحكام القرآن، علي بن محمد بن علي، المعروف  .٣
  .  ھـ١٤٠٥الثانیة، : محمد عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة

محمد عطا، دار الكتب : أحكام القرآن، محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المالكي، تحقیق .٤
  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الثالثة، :  لبنان، الطبعة–العلمیة، بیروت 

  .و اللیث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراھیم السمرقندي، بدون بیاناتبحر العلوم، أب .٥
تفسیر القرآن العزیز، أبو عبد اهللا محمد بن عبد اهللا بن عیسى بن محمد المري، اإللبیري  .٦

 محمد بن -أبو عبد اهللا حسین بن عكاشة : المعروف بابن أبي َزَمِنین المالكي، تحقیق
 . م٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣األولى، : القاھرة، الطبعة/ مصر -مصطفى الكنز، الفاروق الحدیثة 

محمد شمس : تفسیر القرآن العظیم، أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي، تحقیق .٧
  .  ھـ١٤١٩ -األولى : الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة

، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور )تأویالت أھل السنة(تفسیر الماتریدي  .٨
األولى، :  بیروت، لبنان، الطبعة- مجدي باسلوم، دار الكتب العلمیة . د: الماتریدي، تحقیق

  .م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦
النكت والعیون، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري = تفسیر الماوردي  .٩

روت  بی-السید بن عبد المقصود، دار الكتب العلمیة : البغدادي، الشھیر بالماوردي، تحقیق
  . لبنان/ 

تفسیر المراغي، أحمد بن مصطفى المراغي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي  .١٠
  . م١٩٤٦ -ھـ ١٣٦٥األولى، : وأوالده بمصر، الطبعة

التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنھج، د وھبة بن مصطفى الزحیلي، دار الفكر  .١١
  . ھـ١٤١٨الثانیة، :  دمشق، الطبعة–المعاصر 

، أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود )مدارك التنزیل وحقائق التأویل(تفسیر النسفي  .١٢
محیي الدین دیب مستو، دار الكلم : یوسف علي بدیوي، راجعھ وقدم لھ: النسفي، تحقیق

  . م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩األولى، : الطیب، بیروت، الطبعة
، محمد األمین بن عبد اهللا األرمي، تفسیر حدائق الروح والریحان في روابي علوم القرآن .١٣

  .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١األولى، :  لبنان، الطبعة–دار طوق النجاة، بیروت 
تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم، محمد بن فتوح بن عبد اهللا بن فتوح بن  .١٤

 زبیدة محمد سعید عبد العزیز، مكتبة: الدكتورة: حمید األزدي المیورقي الَحِمیدي، تحقیق
  .م١٩٩٥ –ه ١٤١٥األولى، :  مصر، الطبعة– القاھرة - السنة 

: تفسیر مجاھد، أبو الحجاج مجاھد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي، تحقیق .١٥
األولى، : الدكتور محمد عبد السالم أبو النیل، دار الفكر اإلسالمي الحدیثة، مصر، الطبعة

  . م١٩٨٩ - ھـ ١٤١٠



 - ٢٠٤٢ -

فسیر كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد اهللا السعدي، تیسیر الكریم الرحمن في ت .١٦
- ھـ ١٤٢٠األولى : عبد الرحمن بن معال اللویحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة: تحقیق
  . م٢٠٠٠

جامع البیان في تأویل القرآن، محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر  .١٧
 - ھـ ١٤٢٠األولى، : ة الرسالة، الطبعةأحمد محمد شاكر، مؤسس: الطبري، تحقیق

  . م٢٠٠٠
تفسیر القرطبي، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري = الجامع ألحكام القرآن  .١٨

أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش، دار الكتب : الخزرجي شمس الدین القرطبي، تحقیق
  . م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة، :  القاھرة، الطبعة–المصریة 

الجواھر الحسان في تفسیر القرآن، أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي،  .١٩
الشیخ محمد علي معوض والشیخ عادل أحمد عبد الموجود، دار إحیاء التراث : تحقیق

   ھـ ١٤١٨ - األولى :  بیروت، الطبعة–العربي 
َولید : الرحمن الجرجاني، تحقیقَدْرُج الدُّرر في َتِفسِیر اآلِي والسَُّور، عبد القاھر بن عبد  .٢٠

  .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩األولى، : الُحَسْین، إیاد القیسي، مجلة الحكمة، بریطانیا، الطبعة
غرائب التفسیر وعجائب التأویل، محمود بن حمزة بن نصر، أبو القاسم برھان الدین  .٢١

دة، مؤسسة  ج-دار القبلة للثقافة اإلسالمیة : الكرماني، ویعرف بتاج القراء، دار النشر
  . بیروت–علوم القرآن 

 دمشق، -فتح القدیر، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب  .٢٢
  . ھـ١٤١٤ -األولى : بیروت، الطبعة

الكشف والبیان عن تفسیر القرآن، أبو إسحاق أحمد بن إبراھیم الثعلبي، أشرف على  .٢٣
أمین باشھ، . د. زید مھارش، أ. د. لي، أحسن الغزا. صالح باعثمان، د. د: إخراجھ
لعدد من ) غالبھا ماجستیر(رسائل جامعیة : عدد من الباحثین، أصل الكتاب: تحقیق

 -  ھـ ١٤٣٦األولى، :  المملكة العربیة السعودیة، الطبعة-الباحثین، دار التفسیر، جدة 
 .  م٢٠١٥

بن إبراھیم بن عمر الشیحي أبو لباب التأویل في معاني التنزیل، عالء الدین علي بن محمد  .٢٤
 بیروت، –محمد علي شاھین، دار الكتب العلمیة : الحسن، المعروف بالخازن، تصحیح

  . ھـ١٤١٥األولى، : الطبعة
الشیخ عادل : اللباب في علوم الكتاب، سراج الدین عمر بن علي بن عادل الحنبلي، تحقیق .٢٥

لبنان، /  بیروت - العلمیة أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض، دار الكتب
  .م١٩٩٨- ھـ ١٤١٩األولى، : الطبعة

محمد باسل عیون : محاسن التأویل، محمد جمال الدین بن محمد الحالق القاسمي، تحقیق .٢٦
 . ھـ١٤١٨ -األولى :  بیروت، الطبعة–السود، دار الكتب العلمیھ 

لب بن عطیة األندلسي المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز، أبو محمد عبد الحق بن غا .٢٧
:  بیروت، الطبعة–عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة : المحاربي، تحقیق

  .  ھـ١٤٢٢ -األولى 
  ھـ١٤٠٩القلم، دمشق،  صالح الخالدي، دار الفتاح القرآن، عبد في قصص السابقین مع .٢٨
 محمد الحسین بن تفسیر البغوي، محیي السنة، أبو= معالم التنزیل في تفسیر القرآن  .٢٩

 سلیمان مسلم الحرش، - عثمان ضمیریة -محمد عبد اهللا النمر : مسعود البغوي، تحقیق
  .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧الرابعة، : دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة

التفسیر الكبیر، محمد بن عمر بن الحسن الرازي الملقب بفخر الدین = مفاتیح الغیب  .٣٠
  .  ھـ١٤٢٠ -الثالثة :  بیروت، الطبعة–ربي الرازي، دار إحیاء التراث الع

الوسیط في تفسیر القرآن المجید، أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي، النیسابوري،  .٣١
األولى، :  لبنان، الطبعة–عادل عبد الموجود، وآخرون، دار الكتب العلمیة، بیروت : تحقیق
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥



 - ٢٠٤٣ -

 : كتب الحدیث وعلومھ-ثالثا
ح صحیح البخاري، أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك إرشاد الساري لشر .٣٢

القسطالني القتیبي المصري، أبو العباس، شھاب الدین، المطبعة الكبرى األمیریة، مصر، 
 .  ھـ١٣٢٣السابعة، : الطبعة

فؤاد عبد المنعم : اإلفصاح عن معاني الصحاح، یحیى بن ُھَبْیَرة بن محمد الشیبانّي، تحقیق .٣٣
 .ھـ١٤١٧: لوطن، سنة النشرأحمد، دار ا

البحر المحیط الثجاج في شرح صحیح اإلمام مسلم بن الحجاج، محمد بن علي بن آدم  .٣٤
  ). ھـ١٤٣٦ -  ١٤٢٦(األولى، : اإلتیوبي، دار ابن الجوزي، الطبعة

بذل المجھود في حل سنن أبي داود، الشیخ خلیل أحمد السھارنفوري، اعتني بھ وعلق  .٣٥
تقي الدین الندوي، مركز الشیخ أبي الحسن الندوي للبحوث األستاذ الدكتور : علیھ

   م ٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧األولى، : والدراسات اإلسالمیة، الھند، الطبعة
مَحمَّد َحّلاق، َمكَتَبُة : التَّحبیر إلیَضاح َمَعاني التَّیسیر، محمد بن إسماعیل الصنعاني، تحقیق .٣٦

  . م٢٠١٢ -ھـ ١٤٣٣األولى، : الرُّشد، الریاض، الطبعة
تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم  .٣٧

  .  بیروت–المباركفورى، دار الكتب العلمیة 
التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن  .٣٨

  . م١٩٨٩. ھـ١٤١٩ألولى الطبعة ا: أحمد بن حجر العسقالني، دار الكتب العلمیة، الطبعة
محمَّد . د: التَّنویُر َشْرُح الَجاِمع الصَِّغیِر، محمد بن إسماعیل، الكحالني ثم الصنعاني، تحقیق .٣٩

  . م٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢األولى، : إسحاق إبراھیم، مكتبة دار السالم، الریاض، الطبعة
افعي المصري، التوضیح لشرح الجامع الصحیح، ابن الملقن سراج الدین عمر بن علي الش .٤٠

:  سوریا، الطبعة–دار الفالح للبحث العلمي وتحقیق التراث، دار النوادر، دمشق : تحقیق
  . م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩األولى، 

جامع العلوم والحكم في شرح خمسین حدیثا من جوامع الكلم، زین الدین عبد الرحمن بن  .٤١
 إبراھیم باجس، مؤسسة -شعیب األرناؤوط : أحمد البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي، تحقیق

  . م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢٢السابعة، :  بیروت، الطبعة–الرسالة 
 سنن الترمذي، محمد بن عیسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، -الجامع الكبیر  .٤٢

 بیروت، سنة –بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي : الترمذي، أبو عیسى، تحقیق
  . م١٩٩٨: النشر

صحیح =  وسننھ وأیامھ مختصر من أمور رسول اهللا الجامع المسند الصحیح ال .٤٣
محمد الناصر، دار : البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، تحقیق

  . ھـ١٤٢٢األولى، : طوق النجاة، الطبعة
خالصة البدر الُمنیر، ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي  .٤٤

 . م١٩٨٩-ھـ١٤١٠األولى، : د للنشر والتوزیع، الطبعةالمصري، مكتبة الرش
رسوخ األحبار في منسوخ األخبار، برھان الدین أبو إسحاق إبراھیم بن عمر بن إبراھیم  .٤٥

الدكتور حسن محمد مقبولي األھدل، مؤسسة الكتب الثقافیة، : بن خلیل الجعبرّي، تحقیق
  .  م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٩األولى، :  لبنان، الطبعة–بیروت 

ریاض األفھام في شرح عمدة األحكام، عمر بن علي بن سالم اللخمي، تاج الدین  .٤٦
األولى، : نور الدین طالب، دار النوادر، سوریا، الطبعة: الفاكھاني، تحقیق ودراسة

  .م٢٠١٠ -ھـ ١٤٣١
السراج المنیر شرح الجامع الصغیر في حدیث البشیر النذیر، تحقیق الشیخ علي بن الشیخ  .٤٧

  .یخ نور الدین بن محمد الشھیر بالعزیزي، بدون ناشرأحمد بن الش
محمد فؤاد عبد : سنن ابن ماجھ، ابن ماجة أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني، تحقیق .٤٨

  .  فیصل عیسى البابي الحلبي-الباقي، دار إحیاء الكتب العربیة 



 - ٢٠٤٤ -

محمد محیي : سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن األشعث األزدي السِِّجْستاني، تحقیق .٤٩
 .  بیروت–الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا 

، شرف الدین )الكاشف عن حقائق السنن(شرح الطیبي على مشكاة المصابیح المسمى بـ  .٥٠
مكتبة نزار مصطفى :  الناشرعبد الحمید ھنداوي،.د:سین بن عبد اهللا الطیبي، المحققالح

 . م١٩٩٧ -  ھـ ١٤١٧لى، األو:،الطبعة) الریاض-مكة المكرمة (الباز
شرح سنن أبي داود، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد اهللا بن حمد العباد  .٥١

  . دروس صوتیة قام بتفریغھا موقع الشبكة اإلسالمیة: البدر، مصدر الكتاب
یاسر بن إبراھیم، : شرح صحیح البخارى، ابن بطال علي بن خلف بن عبد الملك، تحقیق .٥٢

  .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الثانیة، :  الریاض، الطبعة-بة الرشد مكت: دار النشر
َشْرُح َصِحیح ُمْسِلِم ِللَقاِضى ِعَیاض الُمَسمَّى ِإكَماُل الُمْعِلِم بَفَواِئِد ُمْسِلم، عیاض بن موسى  .٥٣

الدكتور یْحَیى ِإْسَماِعیل، دار الوفاء للطباعة : بن عیاض بن عمرون السبتي، تحقیق
 . م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩األولى، :  الطبعةوالنشر والتوزیع، مصر،

شرُح ُمْسَند الشَّاِفعيِّ، عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم، أبو القاسم الرافعي القزویني،  .٥٤
أبو بكر وائل زھران، وزارة األوقاف والشؤون اِإلسالمیة إدارة الشؤون : تحقیق

  . م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨األولى، : اِإلسالمیة، قطر، الطبعة
یح السنة لإلمام البغوي، محمَُّد بُن عزِّ الدِّیِن عبِد اللطیف الحنفيُّ، المشھور بـ شرح مصاب .٥٥

نور الدین طالب، إدارة : لجنة مختصة من المحققین بإشراف: ابن الَمَلك، تحقیق ودراسة
  .  م٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣األولى، : الثقافة اإلسالمیة، الطبعة

برنامج : ن األلباني، مصدر الكتابصحیح وضعیف سنن أبي داود، محمد ناصر الدی .٥٦
 من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن - المجاني -منظومة التحقیقات الحدیثیة 

أحمد عبد اهللا عضو في ملتقى أھل : والسنة باإلسكندریة، قام بإعادة فھرستھ وتنسیقھ
  . الحدیث

بن محمد الجوزي، الضعفاء والمتروكون، جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي  .٥٧
 . بیروت–عبد اهللا القاضي، دار الكتب العلمیة : تحقیق

عمدة القاري شرح صحیح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد الغیتابى الحنفى بدر الدین  .٥٨
  . بیروت–العینى، دار إحیاء التراث العربي 

تھذیب سنن أبي داود وإیضاح : د شرح سنن أبي داود، ومعھ حاشیة ابن القیمعون المعبو .٥٩
 بیروت، –عللھ ومشكالتھ، محمد أشرف بن أمیر، العظیم آبادي، دار الكتب العلمیة 

 . ھـ١٤١٥الثانیة، : الطبعة
محمد . د: غریب الحدیث، أبو ُعبید القاسم بن سّالم بن عبد اهللا الھروي البغدادي، تحقیق .٦٠

األولى، :  الدكن، الطبعة-المعید خان، مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آبادعبد 
  . م١٩٦٤ - ھـ ١٣٨٤

فتح الباري شرح صحیح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني، رقم كتبھ  .٦١
  ھـ١٣٧٩ بیروت، - محمد فؤاد عبد الباقي، دار المعرفة : وأبوابھ وأحادیثھ

ي األحادیث واآلثار، أبو بكر بن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراھیم الكتاب المصنف ف .٦٢
  .ھـ١٤٠٩األولى، :  الریاض، الطبعة–كمال یوسف الحوت، مكتبة الرشد : العبسي، تحقیق

كوَثر الَمَعاني الدََّراِري في َكْشِف َخَبایا َصِحیْح الُبَخاري، محمَّد الَخِضر بن سید عبد اهللا  .٦٣
  . م١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥األولى، : طي، مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعةالجكني الشنقی

السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي = المجتبى من السنن  .٦٤
 حلب، –عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمیة : الخراساني، النسائي، تحقیق

   .م١٩٨٦ –ھـ ١٤٠٦الثانیة، : الطبعة
: زوائد ومنبع الفوائد، نور الدین علي بن أبي بكر بن سلیمان الھیثمي، تحقیقمجمع ال .٦٥

 . م١٩٩٤ ھـ، ١٤١٤حسام الدین القدسي، مكتبة القدسي، القاھرة، 
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مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، علي بن سلطان محمد، أبو الحسن المال الھروي  .٦٦
  .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢، األولى:  لبنان، الطبعة–القاري، دار الفكر، بیروت 

مسائل اإلمام أحمد بن حنبل روایة ابن أبي الفضل صالح، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن  .٦٧
  . الھند–حنبل بن ھالل بن أسد الشیباني، الدار العلمیة 

المستدرك على الصحیحین، أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن الحكم  .٦٨
:  بیروت، الطبعة–د القادر عطا، دار الكتب العلمیة مصطفى عب: النیسابوري، تحقیق

  .م١٩٩٠ –ه ١٤١١األولى، 
حسین سلیم أسد، دار : مسند أبي یعلى، أبو یعلى أحمد بن علي التمیمي، الموصلي، تحقیق .٦٩

  .م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤األولى، :  دمشق، الطبعة–المأمون للتراث 
أحمد شاكر، : بل الشیباني، تحقیقمسند أحمد بن حنبل، أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حن .٧٠

   م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦األولى، :  القاھرة، الطبعة–دار الحدیث 
، مسلم بن الحجاج أبو المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا  .٧١

 –محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي : الحسن القشیري النیسابوري، تحقیق
  . بیروت

حبیب : صنف، أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني، تحقیقالم .٧٢
:  بیروت، الطبعة–المكتب اإلسالمي :  الھند، یطلب من- الرحمن األعظمي، المجلس العلمي

  .ھـ١٤٠٣الثانیة، 
معالم السنن، وھو شرح سنن أبي داود، حمد بن محمد بن إبراھیم البستي المعروف  .٧٣

  . م١٩٣٢ -ھـ ١٣٥١األولى :  حلب، الطبعة–، المطبعة العلمیة بالخطابي
عبد : معرفة السنن واآلثار، أحمد بن الحسین الُخْسَرْوِجردي، أبو بكر البیھقي، تحقیق .٧٤

، دار ) باكستان-كراتشي (جامعة الدراسات اإلسالمیة : المعطي أمین قلعجي، الناشرون
، ) القاھرة-المنصورة (، دار الوفاء )شق دم- حلب (، دار الوعي )بیروت-دمشق (قتیبة 
 .م١٩٩١ - ھـ ١٤١٢األولى، : الطبعة

المفھم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم، أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراھیم القرطبي،  .٧٥
 محمود إبراھیم - یوسف علي بدیوي - أحمد محمد السید -محیي الدین دیب میستو : حققھ

: ، الطبعة) بیروت- دار الكلم الطیب، دمشق (، )یروت ب-دار ابن كثیر، دمشق (بزال، 
  . م١٩٩٦ - ھـ ١٤١٧األولى، 

منة المنعم في شرح صحیح مسلم، أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري  .٧٦
صفي الرحمن المباركفوري، دار السالم للنشر والتوزیع، / الشیخ: النیسابوري، الشارح

 . م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠، األولى:  السعودیة، الطبعة-الریاض 
، زكریا بن محمد بن أحمد »تحفة الباري«منحة الباري بشرح صحیح البخاري المسمى  .٧٧

سلیمان بن دریع العازمي، مكتبة الرشد : بن زكریا األنصاري، المصري الشافعي، تحقیق
  . م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦األولى، : للنشر والتوزیع، الریاض، الطبعة

حجاج، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم بن ال .٧٨
  .ھـ١٣٩٢الثانیة، :  بیروت، الطبعة–دار إحیاء التراث العربي 

محمد مصطفى : الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني، تحقیق .٧٩
 – أبو ظبي - األعظمي، مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان لألعمال الخیریة واإلنسانیة 

  . م٢٠٠٤ -  ھـ ١٤٢٥األولى، : ارات، الطبعةاإلم
عصام الدین الصبابطي، دار : نیل األوطار، محمد بن علي بن محمد الشوكاني، تحقیق .٨٠

  . م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣األولى، : الحدیث، مصر، الطبعة
  : كتب أصول الفقھ وقواعده-رابعا

لده تاج الدین عبد اإلبھاج في شرح المنھاج، شیخ اإلسالم علي بن عبد الكافي السبكي، وو .٨١
رسالة : نور الدین صغیري، أصل الكتاب.  د–أحمد الزمزمي . د: الوھاب السبكي، تحقیق
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:  جامعة أم القرى، دار البحوث للدراسات اإلسالمیة وإحیاء التراث، الطبعة-دكتوراه 
 .  م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤األولى، 

بن حزم األندلسي الظاھري، اإلحكام في أصول األحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید  .٨٢
 .الشیخ أحمد محمد شاكر، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت: المحقق

سعود بن مسعد : االستغناء في الفرق واالستثناء، محمد بن أبي سلیمان البكرى، تحقیق .٨٣
 - مفھرس على العناوین الرئیسیة، جامعة أم القرى : بن مساعد الثبیتي، حالة الفھرسة

  . م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨: اإلسالمي، سنة النشرمركز إحیاء التراث 
 –أصول السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي، دار المعرفة  .٨٤

 . بیروت
البحر المحیط في أصول الفقھ، أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر  .٨٥

  .م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤األولى، : الزركشي، دار الكتبي، الطبعة
شرح التحریر في أصول الفقھ، عالء الدین علي بن سلیمان المرداوي الدمشقي التحبیر  .٨٦

أحمد السراح، . عوض القرني، د. عبد الرحمن الجبرین، د. د: الصالحي الحنبلي، المحقق
 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١األولى، : الریاض، الطبعة/  السعودیة - مكتبة الرشد : الناشر

على عدة : ن محمد بن حجر الھیتمي، روجعتتحفة المحتاج في شرح المنھاج، أحمد ب .٨٧
  .م١٩٨٣ -ھـ ١٣٥٧نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، المكتبة التجاریة الكبرى بمصر، 

. د: التحقیق والبیان في شرح البرھان في أصول الفقھ، علي بن إسماعیل األبیاري، تحقیق .٨٨
محقق، دار أطروحة دكتوراة لل: علي بن عبد الرحمن بسام الجزائري، أصل التحقیق

: ، الطبعة) دولة قطر-طبعة خاصة بوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة ( الكویت -الضیاء 
  .  م٢٠١٣ - ھـ ١٤٣٤األولى، 

تشنیف المسامع بجمع الجوامع لتاج الدین السبكي، بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن بھادر  .٨٩
اهللا ربیع، مكتبة قرطبة  د عبد -د سید عبد العزیز : الزركشي الشافعي، دراسة وتحقیق

 ١٩٩٨ - ھـ ١٤١٨األولى، :  توزیع المكتبة المكیة، الطبعة-للبحث العلمي وإحیاء التراث 
 .م

جزء من شرح تنقیح الفصول في علم األصول، شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد  .٩٠
الة رس(ناصر بن علي بن ناصر الغامدي : الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي، إعداد الطالب

 . م٢٠٠٠ -  ھـ ١٤٢١:  جامعة أم القرى، عام النشر- ، كلیة الشریعة )ماجستیر
حاشیة العطار على شرح الجالل المحلي على جمع الجوامع، حسن بن محمد بن محمود  .٩١

 . دار الكتب العلمیة، بدون طبعة وبدون تاریخ: العطار الشافعي، الناشر
 مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، أبو محمد روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقھ على .٩٢

موفق الدین عبد اهللا بن أحمد الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي، مؤسسة الرّیان 
  . م٢٠٠٢- ھـ١٤٢٣الثانیة : للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة

مصطفى أحمد : شرح القواعد الفقھیة، أحمد بن الشیخ محمد الزرقا، صححھ وعلق علیھ .٩٣
  الزرقا

سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي الصرصري، : مختصر الروضة، المؤلف شرح  .٩٤
مؤسسة : عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، الناشر : أبو الربیع، نجم الدین، المحقق 

 .  م١٩٨٧/  ھـ ١٤٠٧األولى، : الرسالة، الطبعة 
 بیروت، – المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي، دار المعرفة .٩٥

  . م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤
من أصول الفقھ على منھج أھل الحدیث، زكریا بن غالم قادر الباكستاني، دار الخراز،  .٩٦

  . م٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣الطبعة االولى : الطبعة
أبو : الموافقات، إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي، تحقیق .٩٧

/ ھـ١٤١٧الطبعة األولى : ن عفان، الطبعةعبیدة مشھور بن حسن آل سلمان، دار اب
 .م١٩٩٧
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النجم الوھاج في شرح المنھاج، محمد بن موسى بن عیسى أبو البقاء الشافعي، دار  .٩٨
  .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥األولى، : لجنة علمیة، الطبعة: ، تحقیق)جدة(المنھاج 

ادل ع: نفائس األصول في شرح المحصول، شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي، تحقیق .٩٩
األولى، : أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى الباز، الطبعة

  .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦

  : كتب الفقه- خامسا

 : الفقه احلنفيكتب - )أ(

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم  .١٠٠
  . بدون تاریخ-  الثانیة: المصري، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني  .١٠١
 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، : الحنفي، دار الكتب العلمیة، الطبعة

البنایة شرح الھدایة، محمود بن أحمد الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى، دار الكتب العلمیة  .١٠٢
  . م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠األولى، : الطبعة بیروت، لبنان، -
تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّْلِبيِّ، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر  .١٠٣

 بوالق، -شھاب الدین الشِّْلِبيُّ، المطبعة الكبرى األمیریة : الدین الزیلعي الحنفي، الحاشیة
  .ھـ١٣١٣األولى، : القاھرة، الطبعة

مد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدین السمرقندي، دار الكتب تحفة الفقھاء، مح .١٠٤
  . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤الثانیة، :  لبنان، الطبعة–العلمیة، بیروت 

التنبیھ على مشكالت الھدایة، صدر الدین علّي بن علّي ابن أبي العز الحنفي، تحقیق  .١٠٥
 -رسالة ماجستیر: الكتابعبد الحكیم بن محمد شاكر، أنور صالح أبو زید، أصل : ودراسة

 المملكة العربیة السعودیة، -الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة، مكتبة الرشد ناشرون 
 .  م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة

الجوھرة النیرة، أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي الزَِّبیِدّي الیمني الحنفي،  .١٠٦
  .ھـ١٣٢٢ األولى،: المطبعة الخیریة، الطبعة

حاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح، أحمد بن محمد بن إسماعیل  .١٠٧
 لبنان، –محمد عبد العزیز الخالدي، دار الكتب العلمیة بیروت : الطحطاوي الحنفي، تحقیق

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الطبعة األولى : الطبعة
 أو منال أو - شھیر بمال الحكام شرح غرر األحكام، تحقیق محمد بن فرامرز بن علي ال .١٠٨

  . خسرو، دار إحیاء الكتب العربیة–المولى 
الدر المختار شرح تنویر األبصار وجامع البحار، محمد بن علي الِحْصني الحصكفي،  .١٠٩

  .م٢٠٠٢ - ھـ١٤٢٣األولى، : عبد المنعم إبراھیم، دار الكتب العلمیة، الطبعة: تحقیق
  .واحد السیواسي ابن الھمام، دار الفكردرر فتح القدیر، كمال الدین محمد بن عبد ال .١١٠
رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدین، محمد أمین بن عمر عابدین الدمشقي الحنفي،  .١١١

  . م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٢الثانیة، :  بیروت، الطبعة-دار الفكر
: العنایة شرح الھدایة، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین البابرتي، دار الفكر، الطبعة .١١٢

  .ون طبعة وبدون تاریخبد
الثانیة، : الفتاوى الھندیة، لجنة علماء برئاسة نظام الدین البلخي، دار الفكر، الطبعة .١١٣

  .  ھـ١٣١٠
متن بدایة المبتدي في فقھ اإلمام أبي حنیفة، علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني  .١١٤

  . القاھرة–المرغیناني، مكتبة ومطبعة محمد علي صبح 
خلیل : ي شرح ملتقى األبحر، إبراھیم بن محمد بن إبراھیم الحنفي، تحقیقمجمع األنھر ف .١١٥

  . م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٩األولى، :  بیروت، الطبعة-المنصور، دار الكتب العلمیة 
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المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة، أبو المعالي برھان الدین محمود  .١١٦
عبد الكریم سامي الجندي، دار الكتب العلمیة، :  تحقیقبن أحمد بن َماَزَة البخاري الحنفي،

  .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٤األولى، :  لبنان، الطبعة–بیروت 
طالل یوسف، دار : الھدایة في شرح بدایة المبتدي، علي بن أبي بكر المرغیناني، تحقیق .١١٧

  .  لبنان– بیروت - احیاء التراث العربي 

 : كتب الفقه املالكي- )ب(

سائل الخالف، القاضي أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر اإلشراف على نكت م .١١٨
 -ھـ ١٤٢٠األولى، : الحبیب بن طاھر، دار ابن حزم، الطبعة: البغدادي المالكي، تحقیق

  .م١٩٩٩
بدایة المجتھد ونھایة المقتصد، محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر بابن رشد الحفید،  .١١٩

  .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥ القاھرة، –دار الحدیث 
الشرح (بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  .١٢٠

، أبو )الصغیر ھو شرح الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك ِلَمْذَھِب اْلِإَماِم َماِلٍك
العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشھیر بالصاوي المالكي، دار المعارف، بدون طبعة 

  . وبدون تاریخ
التاج واإلكلیل لمختصر خلیل، محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري الغرناطي، دار  .١٢١

  . م١٩٩٤- ھـ١٤١٦األولى، : الكتب العلمیة، الطبعة
محمد : التلقین في الفقة المالكي، عبد الوھاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، تحقیق .١٢٢

  .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥األولى : التطواني، دار الكتب العلمیة، الطبعة
التوضیح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب، خلیل بن إسحاق بن موسى، ضیاء  .١٢٣

أحمد بن عبد الكریم نجیب، مركز نجیبویھ للمخطوطات . د: الدین المالكي المصري، تحقیق
  . م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩األولى، : وخدمة التراث، الطبعة

س الدین محمد بن إبراھیم التتائي جواھر الدرر في حل ألفاظ المختصر، ألبي عبد اللَّھ شم .١٢٤
  المالكي 

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، دار الفكر،  .١٢٥
  .بدون طبعة وبدون تاریخ

دقائق أولي النھى لشرح المنتھى المعروف بشرح منتھى اإلرادات، منصور بن یونس بن  .١٢٦
ھـ ١٤١٤األولى، :  الحنبلى، عالم الكتب، الطبعةصالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى

 .م١٩٩٣ -
محمد حجي، سعید : الذخیرة، أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي القرافي، تحقیق .١٢٧

  .م١٩٩٤األولى، :  بیروت، الطبعة- أعراب، محمد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي
سماحة الشیخ : لكي، تحقیقشرح التلقین، محمد بن علي بن عمر التَِّمیمي المازري الما .١٢٨

  . م٢٠٠٨األولى، : محمَّد المختار الّسالمي، دار الغرب اِإلسالمي، الطبعة
الفتح الرباني فیما ذھل عنھ الزرقاني، تحقیق : شرح الزُّرقاني على مختصر خلیل، ومعھ .١٢٩

عبد السالم محمد أمین، دار الكتب : عبد الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني، تحقیق
  . م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٢األولى، :  لبنان، الطبعة–ة، بیروت العلمی

شرح زروق على متن الرسالة البن أبي زید القیرواني، شھاب الدین أحمد بن أحمد بن  .١٣٠
أحمد فرید المزیدي، دار الكتب العلمیة، : محمد الفاسي، المعروف بـ زروق، اعتنى بھ

   م ٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧األولى، :  لبنان، الطبعة–بیروت 
 –ح مختصر خلیل للخرشي، محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي، دار الفكر للطباعة شر .١٣١

  . بیروت
شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل، أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن محمد العثماني المكناسي،  .١٣٢

 جمھوریة -أحمد نجیب، مركز نجیبویھ للمخطوطات وخدمة التراث، القاھرة . د: تحقیق
  .  م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩األولى، : بعةمصر العربیة، الط
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عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة، أبو محمد جالل الدین عبد اهللا بن نجم بن  .١٣٣
حمید بن محمد لحمر، دار الغرب اإلسالمي، . د. أ: شاس السعدي المالكي، دراسة وتحقیق

  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٣األولى، :  لبنان، الطبعة–بیروت 
مسائل الخالف بین فقھاء األمصار، أبو الحسن علي بن عمر المالكي عیون األدلة في  .١٣٤

عبد الحمید بن سعد، مكتبة الملك فھد الوطنیة، . د: المعروف بابن القصار، دراسة وتحقیق
   م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٦:  السعودیة، عام النشر-الریاض 

طي، تصحیح لوامع الدرر في ھتك أستار المختصر، محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقی .١٣٥
الیدالي بن الحاج أحمد، المقدمة : دار الرضوان، راجع تصحیح الحدیث وتخریجھ: وتحقیق

األولى، :  موریتانیا، الطبعة-بقلم حفید الشیخ أحمد بن النیني، دار الرضوان، نواكشوط
  . م٢٠١٥ - ھـ ١٤٣٦

حافظ .  د:المختصر الفقھي، محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي المالكي، تحقیق .١٣٦
  . م٢٠١٤ - ھـ ١٤٣٥األولى، : خیر، مؤسسة خلف أحمد الخبتور، الطبعة

: المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني، دار الكتب العلمیة، الطبعة .١٣٧
  . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، 

، أبو محمد عبد الوھاب بن علي »اإلمام مالك بن أنس«المعونة على مذھب عالم المدینة  .١٣٨
حمیش عبد الحّق، المكتبة التجاریة، مصطفى : ن نصر الثعلبي البغدادي المالكي، تحقیقب

 .رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة:  مكة المكرمة، أصل الكتاب- أحمد الباز 
منح الجلیل شرح مختصر خلیل، محمد بن أحمد بن محمد علیش، أبو عبد اهللا المالكي، دار  .١٣٩

  . م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩ بیروت، –الفكر 
مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، الحطاب  .١٤٠

  . م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : الرُّعیني، دار الفكر، الطبعة

 : كتب الفقه الشافعي- )ج(

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكریا بن محمد بن زكریا األنصاري، دار الكتاب  .١٤١
  .اإلسالمي

اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي،  .١٤٢
  . بیروت– دار الفكر، دار الفكر -مكتب البحوث والدراسات : تحقیق

، الرویاني، أبو المحاسن عبد الواحد بن )في فروع المذھب الشافعي(بحر المذھب  .١٤٣
  .م٢٠٠٩األولى، : یة، الطبعةطارق السید، دار الكتب العلم: إسماعیل، تحقیق

بدایة المحتاج في شرح المنھاج، بدر الدین أبو الفضل محمد بن أبي بكر األسدي الشافعي  .١٤٤
اللجنة : أنور بن أبي بكر الشیخي الداغستاني، بمساھمة: ابن قاضي شھبة، عنى بھ

یة  المملكة العرب-العلمیة بمركز دار المنھاج، دار المنھاج للنشر والتوزیع، جدة 
  . م ٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢األولى، : السعودیة، الطبعة

: البیان في مذھب اإلمام الشافعي، یحیى بن أبي الخیر بن سالم الیمني الشافعي، تحقیق .١٤٥
  .م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢١األولى، :  جدة، الطبعة–قاسم النوري، دار المنھاج 

مد بن عمر حاشیة البجیرمي على شرح المنھج، سلیمان بن مح= التجرید لنفع العبید  .١٤٦
  .م١٩٥٠ -ھـ ١٣٦٩: الُبَجْیَرِمّي الشافعي، مطبعة الحلبي، تاریخ النشر

التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي، محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن الفراء  .١٤٧
عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب : البغوي الشافعي، تحقیق

 .  م١٩٩٧ - ھـ  ١٤١٨األولى، : العلمیة، الطبعة
 –حاشیتا قلیوبي وعمیرة، أحمد سالمة القلیوبي، وأحمد البرلسي عمیرة، دار الفكر  .١٤٨

  . م١٩٩٥-ھـ١٤١٥بیروت، 
الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي، علي بن محمد حبیب البصري البغدادي،  .١٤٩

میة، بیروت  عادل عبد الموجود، دار الكتب العل- علي معوض : الشھیر بالماوردي، تحقیق
  . م١٩٩٩-ھـ ١٤١٩األولى، :  لبنان، الطبعة–



 - ٢٠٥٠ -

زھیر : روضة الطالبین وعمدة المفتین، محیي الدین یحیى بن شرف النووي، تحقیق .١٥٠
/ ھـ ١٤١٢الثالثة، :  عمان، الطبعة- دمشق-الشاویش، المكتب اإلسالمي، بیروت

  .م١٩٩١
تقي الدین المعروف بابن َشرُح مشِكل الَوِسیِط، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو،  .١٥١

عبد المنعم خلیفة أحمد بالل، دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع، . د: الصالح، تحقیق
  . م٢٠١١ -  ھـ ١٤٣٢األولى، : المملكة العربیة السعودیة، الطبعة

عجالة المحتاج إلى توجیھ المنھاج، سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد  .١٥٢
عز الدین ھشام بن عبد الكریم البدراني، دار الكتاب، : ، تحقیق»ابن الملقن«والمشھور بـ 

  . م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١:  األردن، عام النشر–إربد 
العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر، عبد الكریم بن محمد بن عبد الكریم، أبو  .١٥٣

ب  عادل أحمد عبد الموجود، دار الكت- علي عوض : القاسم الرافعي القزویني، تحقیق
  .  م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٧األولى، :  لبنان، الطبعة–العلمیة، بیروت 

عمدة الساِلك َوعدة النَّاِسك، أحمد بن لؤلؤ بن عبد اهللا الرومي، أبو العباس، شھاب الدین  .١٥٤
َخاِدُم الِعلم عبُد اهللا بن إبراِھیم األنَصاري، : ابن النَِّقیب الشافعي، ُعني بطبِعِھ َوُمراَجَعِتھ

  . م١٩٨٢األولى، : ینیة، قطر، الطبعةالشؤون الد
 . فتاوى السبكي، أبو الحسن تقي الدین علي بن عبد الكافي السبكي، دار المعارف .١٥٥
تلمیذ ابن حجر : الفتاوى الفقھیة الكبرى، أحمد بن محمد بن حجر الھیتمي، جمعھا .١٥٦

  .الھیتمي، الشیخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكھي المكي، المكتبة اإلسالمیة
سید بن : فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسالن، أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي، عنى بھ .١٥٧

  .م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠األولى، :  لبنان، الطبعة–شلتوت، دار المنھاج، بیروت 
وھو شرح لكتاب الوجیز في الفقھ الشافعي [الشرح الكبیر = فتح العزیز بشرح الوجیز  .١٥٨

  . حمد الرافعي القزویني، دار الفكر، عبد الكریم بن م]ألبي حامد الغزالي
منھج الطالب (فتوحات الوھاب بتوضیح شرح منھج الطالب المعروف بحاشیة الجمل  .١٥٩

، )اختصره زكریا األنصاري من منھاج الطالبین للنووي ثم شرحھ في شرح منھج الطالب
بدون : سلیمان بن عمر بن منصور العجیلي األزھري، المعروف بالجمل، دار الفكر، الطبعة

  .طبعة وبدون تاریخ
كفایة األخیار في حل غایة االختصار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن الحسیني الحصني،  .١٦٠

:  دمشق، الطبعة–علي عبد الحمید بلطجي ومحمد وھبي سلیمان، دار الخیر : تحقیق
  . م١٩٩٤األولى، 

روف بابن الرفعة، كفایة النبیھ في شرح التنبیھ، أحمد بن محمد بن علي األنصاري، المع .١٦١
  . م٢٠٠٩األولى، : مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمیة، الطبعة: تحقیق

اللباب في الجمع بین السنة والكتاب، جمال الدین علي بن أبي یحیى زكریا بن مسعود  .١٦٢
 -دمشق /  سوریا - الدار الشامیة - محمد فضل المراد، دار القلم . د: األنصاري، تحقیق

  . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الثانیة، : یروت، الطبعةب/ لبنان 
  .المجموع شرح المھذب، أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي، دار الفكر .١٦٣
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني  .١٦٤

  . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، : الشافعي، دار الكتب العلمیة، الطبعة
فقة اإلمام الشافعي، أبو اسحاق إبراھیم بن علي بن یوسف الشیرازي، دار المھذب في  .١٦٥

  . الكتب العلمیة
أبو : المھمات في شرح الروضة والرافعي، جمال الدین عبد الرحیم اإلسنوي، اعتنى بھ .١٦٦

 المملكة - الدار البیضاء -مركز التراث الثقافي المغربي (الفضل الدمیاطي، أحمد بن علي، 
 . م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠األولى، : ، الطبعة) لبنان- بیروت -دار ابن حزم (، )المغربیة

نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج، شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة  .١٦٧
  . م١٩٨٤/ھـ١٤٠٤ -ط أخیرة : شھاب الدین الرملي، دار الفكر، بیروت، الطبعة
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مجدي محمد : سنوي الشافعّي، تحقیقالھدایة إلى أوھام الكفایة، عبد الرحیم بن الحسن اإل .١٦٨
: البن الرفعة، سنة النشر) كفایة النبیھ(سرور باسلوم، دار الكتب العلمي، مطبوع بخاتمة 

  .م٢٠٠٩

 : كتب الفقه احلنبلي- )د(

اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل، موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي، ثم الصالحي،  .١٦٩
  . لبنان–لمعرفة بیروت عبد اللطیف السبكي، دار ا: تحقیق

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، عالء الدین علي بن سلیمان المرداوي، دار إحیاء  .١٧٠
  .  بدون تاریخ- الثانیة : التراث العربي، الطبعة

شیخ اإلسالم ابن قیم الجوزیة، :  لألئمة األعالمالَجامُع ألحكاِم الصَّالة وِصفة َصالة النَّبيِّ  .١٧١
عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز، واإلمام محمد بن عبد الوھاب، وفضیلة وسماحھ الشیخ 

الشیخ محمد بن صالح العثیمین، وفضیلة الشیخ صالح بن فوزان الفوزان، واإلمام المحدث 
 لبنان، –أبي عبد الرحمن عادل بن سعد، الكتاب العالمي للنشر، بیروت : األلباني، تحقیق

 . م٢٠٠٦ - ھـ ١٤٢٧األولى، : الطبعة
أبو عبد اهللا أحمد بن حنبل، خالد الرباط، سید :  الفقھ، اإلمام–الجامع لعلوم اإلمام أحمد  .١٧٢

، دار الفالح للبحث العلمي وتحقیق التراث، ]بمشاركة الباحثین بدار الفالح[عزت عید 
  م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠األولى، :  مصر، الطبعة-الفیوم 

بد الرحمن بن محمد بن قاسم الحنبلي حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع، ع .١٧٣
  .  ھـ١٣٩٧ -األولى : النجدي، بدون ناشر، الطبعة

: الروض المربع شرح زاد المستقنع، منصور بن یونس البھوتى الحنبلى، خرج أحادیثھ .١٧٤
  . مؤسسة الرسالة- عبد القدوس محمد نذیر، دار المؤید 

عبد :  المقدسي، تحقیقزاد المستقنع في اختصار المقنع، موسى بن أحمد الحجاوي .١٧٥
  . الریاض–الرحمن العّسكر، دار الوطن للنشر 

الشرح الكبیر على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي  .١٧٦
الجماعیلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدین، دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع، أشرف 

 .محمد رشید رضا صاحب المنار: على طباعتھ
دار ابن : لشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح بن محمد العثیمین، دار النشرا .١٧٧

  .  ھـ١٤٢٨ - ١٤٢٢األولى، : الجوزي، الطبعة
العدة شرح العمدة، عبد الرحمن بن إبراھیم بن أحمد، أبو محمد بھاء الدین المقدسي، دار  .١٧٨

  .  م٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤: بدون طبعة، تاریخ النشر: الحدیث، القاھرة، الطبعة
شمس الدین، أبو العون محمد بن أحمد : غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب، المؤلف  .١٧٩

 ١٤١٤الثانیة، :  مصر، الطبعة –مؤسسة قرطبة : بن سالم السفاریني الحنبلي، الناشر 
 .م١٩٩٣/ ھـ 

الحراني، الفتاوى الكبرى البن تیمیة، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة  .١٨٠
 .م١٩٨٧ - ھـ ١٤٠٨األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة

الكافي في فقھ اإلمام أحمد، أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة  .١٨١
 -  ھـ ١٤١٤األولى، : الحنبلي، الشھیر بابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمیة، الطبعة

  . م١٩٩٤
روع لعالء الدین علي بن سلیمان المرداوي، محمد بن مفلح كتاب الفروع ومعھ تصحیح الف .١٨٢

عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، : بن محمد بن مفرج، الحنبلي، تحقیق
  . م٢٠٠٣ -  ھـ ١٤٢٤األولى : الطبعة

  .كشاف القناع عن متن اإلقناع، منصور بن یونس البھوتى الحنبلى، دار الكتب العلمیة .١٨٣
ئق غوامض التنزیل، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري الكشاف عن حقا .١٨٤

  .  ھـ١٤٠٧ -الثالثة :  بیروت، الطبعة–جار اهللا، دار الكتاب العربي 
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المبدع في شرح المقنع، إبراھیم بن محمد بن مفلح، برھان الدین، دار الكتب العلمیة،  .١٨٥
  . م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨األولى، :  لبنان، الطبعة–بیروت 

عبد الرحمن بن قاسم، : وع الفتاوى، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني، تحقیقمجم .١٨٦
   .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، 

المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل، عبد السالم بن عبد اهللا بن تیمیة  .١٨٧
  . م١٩٨٤-ھـ ١٤٠٤الطبعة الثانیة : لطبعة الریاض، ا- الحراني، مكتبة المعارف

عبد : المحكم والمحیط األعظم، أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیده المرسي، تحقیق .١٨٨
  . م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١األولى، :  بیروت، الطبعة–الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة 

ھرة، مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى، مصطفى بن سعد بن عبده السیوطي ش .١٨٩
 - ھـ ١٤١٥الثانیة، : الرحیبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي، المكتب اإلسالمي، الطبعة

  .م١٩٩٤
ھـ ١٣٨٨المغني، أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، مكتبة القاھرة،  .١٩٠

  . م١٩٦٨ -
التغلبي الشَّْیَباني، َنْیُل الَمآِرب بَشرح َدِلیُل الطَّاِلب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر  .١٩١

األولى، : الدكتور محمد ُسلیمان عبد اهللا األشقر، مكتبة الفالح، الكویت، الطبعة: تحقیق
 . م١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣

الھدایة على مذھب اإلمام أبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني، محفوظ بن أحمد  .١٩٢
 ماھر یاسین الفحل، - یم عبد اللطیف ھم: بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني، تحقیق

  .  م٢٠٠٤/  ھـ ١٤٢٥األولى، : مؤسسة غراس، الطبعة

 : كتب الفقه الظاهري- )هـ(

  .  بیروت–المحلى باآلثار، أبو محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم األندلسي، دار الفكر  .١٩٣

 : كتب فقهية عامة- )و(

 -  حمدان، دار الفكر زیاد: ابن الجوزي، تحقیق : أحكام النساء البن الجوزي، المؤلف .١٩٤
 .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩الطبعة األولى 

  . بیروت–إحیاء علوم الدین، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، دار المعرفة  .١٩٥

 : الكتب الفقهية احلديثة- )ز(

محمد سلیمان األشقر، دار النفائس، الطبعة األولى . أبحاث اجتھادیة في الفقھ الطبي، د .١٩٦
 . م٢٠٠٦ھـ ١٤٢٦

األولى، دار النفائس، : ت الطبیة في باب الطھارة، زاید نواف الدویري، طأثر المستجدا .١٩٧
 .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٧األردن، 

حسن أحمد الفكي، مكتبة دار المنھاج للنشر . أحكام األدویة في الشریعة اإلسالمیة، د .١٩٨
 .ھـ١٤٣٠والتوزیع بالریاض، الطبعة الثانیة، 

سان، للدكتور فھد بن صالح العریض، دار أحكام البدائل الحیوانیة والصناعیة في جسم اإلن .١٩٩
 .م٢٠٠٩ الریاض، الطبعة األولى -الصمیعي للنشر والتوزیع 

 اإلسكندریة، - شعبان الكومي، دار الجامعة الجدیدة. أحكام التجمیل في الفقھ اإلسالمي، د .٢٠٠
  . م٢٠٠٦

بة، محمد الشنقیطي، مكتبة الصحا. أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا، د .٢٠١
  .م٢٠٠٤ھـ ١٤٢٤ القاھرة، الطبعة الثالثة، – الشارقة، مكتبة التابعین -اإلمارات

أحكام الزینة، عبیر بنت علي المدیفر، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، سنة  .٢٠٢
 . م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣: النشر

والتوزیع، بالنساء، الدكتور محمد خالد منصور، دار النفائس للنشر  األحكام الطبیة المتعلقة .٢٠٣
  .م٢٠٠٤ھـ ١٤٣٤األردن، الطبعة الثانیة، 
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نسیبة محمود عبد اهللا البخیت، دار النفائس . األحكام المتعلقة بالسموم دراسة فقھیة، د .٢٠٤
 .م٢٠٠٩ -ھـ ١٤٢٩للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة األولى، 

فضیلة، ازدھار محمود المدني، دار ال. اإلسالمیة، د الشریعة في النساء تجمیل أحكام .٢٠٥
   .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٢الریاض، الطبعة األولى، 

أحكام جراحة التجمیل في الفقھ اإلسالمي، الدكتور محمد شبیر، منشور ضمن دراسات  .٢٠٦
فقھیة في قضایا طبیة معاصرة، دار النفائس للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة األولى، 

  .م٢٠٠١ھـ ١٤٢١
 رسالة دكتوراه بكلیة الشریعة، –األحمدیوسف عبد اهللا . أحكام نقل أعضاء اإلنسان، د .٢٠٧

  .ھـ١٤٢٤ الریاض–جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة 
محمد . استحالة النجاسات وعالقة أحكامھا باستعمال المحرم والنجس في الغذاء والدواء، د .٢٠٨

المواد "الھواري، منشور ضمن ثبت أعمال ندوة رؤیة إسالمیة لبعض المشاكل الصحیة 
  . م١٩٩٦، المنعقدة في الكویت عام "لنجسة في الغذاء والدواءالمحرمة وا

عبد المجید صالحین، بحث منشور . استحالة النجاسة وأثرھا في الخلطات العلفیىة، د .٢٠٩
المستجدات الفقھیة : ضمن أعمال مؤتمر كلیة الشریعة األول بجامعة الزرقاء األھلیة

ھـ، ١٤١٩ ربیع الثاني ٣-٢ والمنعقد استحالة النجاسات وأثرھا في حل األشیاء وطھارتھ،
 .م١٩٩٨ تموز ٢٦- ٢٥

االستحالة وأحكامھا في الفقھ اإلسالمي، قذافي عزات الغنانیم دار النفائس للنشر  .٢١٠
 .م٢٠٠٨والتوزیع، األردن، سنة النشر

االستدراك األصولي دراسة تأصیلیة تطبیقیة على المصنفات األصولیة من القرن الثالث إلى  .٢١١
 كلیة الشریعة والدراسات - دكتوراه في أصول الفقھ :  عشر ھجریا، رسالةالقرن الرابع

 -  ھـ ١٤٣٦: إیمان بنت سالم قبوس، العام الجامعي: اإلسالمیة، جامعة أم القرى، إعداد
  . م٢٠١٥

أبو الوفا عبد اآلخر، بحث . االستغناء عن المحرمات والنجاسات في الدواء والغذاء، د .٢١٢
 م ١٩٩٠ثامنة، المنعقدة في مقدم إلى ندوة الكویت ال

إعادة النظر في فتاوى االباحة للمطعومات ومستحضرات الزینة المخلوطة بالمحرمات  .٢١٣
  . یحیى ناصر خواجي، احمد ابو الوفاء والنجاسات، 

إعادة وصل ما قطع من جسد اإلنسان لألشقر، منشور ضمن دراسات فقھیة في قضایا  .٢١٤
 . م٢٠٠١ھـ ١٤٢١ النفائس للنشر والتوزیع، األردن، الطبعة األولى، طبیة معاصرة، دار

،  محمد عبد الجواد النتشة. المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة اإلسالمیة، د .٢١٥
                            .م٢٠٠٦رسالة دكتوراه بكلیة الشریعة والقانون بجامعة أم درمان بالسودان، 

: بدون طبعة، سنة النشر:  بیروت، الطبعة– الشافعي، دار المعرفة األم، محمد بن إدریس .٢١٦
  .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠

االنتفاع بأعضاء اآلدمي في الفقھ اإلسالمي، عصمت اهللا عنایة اهللا، طبع مكتبة جراغا  .٢١٧
  . ھـ١٤١٤األولى، : سالم، باكستان، الطبعة

ابن الجوزي، الدمام، إسماعیل مرحبا، دار .البنوك الطبیة البشریة وأحكامھا الفقھیة، د .٢١٨
  .ھـ١٤٢٩السعودیة، الطبعة األولى 

عبیدات، بحث منشور بمجلة  محمد خالد .المعاصرة، د التجمیل لعملیات الشرعي التأصیل .٢١٩
 -ھـ ١٤٣٧، العدد الثاني،  األردن، المجلد الثالث-المیزان للدراسات اإلسالمیة والقانونیة

 . م٢٠١٦
، دار ابن زرواتي رابح .مفھومھ، مجاالتھ، ضوابطھ وأحكامھ الشرعیة، د: تغییر خلق اهللا  .٢٢٠

 .م٢٠٠٧حزم، الطبعة األولى، 
المستجدات : ثبت أعمال مؤتمر كلیة الشریعة األول بجامعة الزرقاء األھلیة تحت عنوان .٢٢١

 ربیع الثاني ٣- ٢، والمنعقد "استحالة النجاسات وأثرھا في حل األشیاء وطھارتھ" الفقھیة
 .ھـ١٤١٩

https://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%22&type=JournalTitle
https://www.abjjad.com/author/2800189520/%D8%B2%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%AD
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الثمر المستطاب في فقھ السنة والكتاب، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین، بن الحاج  .٢٢٢
  . ھـ١٤٢٢األولى، : أللباني، غراس للنشر والتوزیع، الطبعةنوح، ا

أحمد عادل نور الدین، كتاب .د" إصالح عیوب الوجھ والصدر والقوام"جراحات التجمیل  .٢٢٣
  م ٢٠٠١ اكتوبر ١٤الھالل الطبي، دار الھالل، العدد 

. معاصرةنورة عبد اهللا محمد المطلق، مجلة البحوث الفقھیة ال. جراحة األنف التجمیلیة، د .٢٢٤
  )م ٢٠٠٨أغسطس / ، یونیھ ١٤٢٩جمادى اآلخر / ربیع اآلخر ( ٧٩، ع ٢٠س 

ماجد طھبوب، ضمن بحوث ندوة . د. جراحة التجمیل بین المفھوم الطبي والممارسة .٢٢٥
ھـ، ضمن ٢٠/٨/١٤٠٧الرؤیة اإلسالمیة لبعض الممارسات الطبیة، المنعقدة بتاریخ 

  . م١٩٩٥ الكویت، الطبعة الثانیة –ةمطبوعات المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبی
صالح بن محمد .  د- عرض طبي ودراسة فقھیة مفصلة –الجراحة التجمیلیة  .٢٢٦

  .م٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨الفوزان، دار التدمریة، الطبعة األولى، 
مجلة  القثامي، إیمان بنت محمد بن عبداهللا، "دراسة فقھیة مقارنة"التجمیلیة  الجراحة .٢٢٧

 مركز البحوث - كلیة دار العلوم - ، جامعة القاھرة وث والدراسات اإلسالمیةمركز البح
  م٢٠١٤ -ھـ ١٤٣٥، ٤٦والدراسات اإلسالمیة، العدد 

نادیة محمد : الجراحة التجمیلیة الجوانب القانونیة والشرعیة دراسة مقارنة للدكتورة .٢٢٨
 م ٢٠١٠ھـ، ١٤٣١قزمار، دار الثقافة، 

التفاق، بحث منشور بمجلة  أحمد شیخة. حكمھا د في الزوج نإذ وأثر التجمیلیة الجراحة .٢٢٩
جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والقانونیة، المجلد الرابع عشر، العدد األول، رمضان 

  . م٢٠١٧ یونیو -ھـ ١٤٣٨
حمد بن عثمان بن أحمد قرموش ؛ إشراف خالد بن عبداهللا : حقن التجمیل حقیقتھا وأحكامھا، إعداد .٢٣٠

  م٢٠١١-ھـ ١٤٣٢،  جامعة القصیم -) ماجستیر(، رسالة المصلح
األولى دار الخیر، : یة والحیوانیة، كمال الدین بكرو، طحكم االنتفاع باألعضاء البشر .٢٣١

 .م٢٠٠١، - ه١٤٢٢بیروت، -دمشق
محمد علي السرطاوي، مجلة الدراسات، الملجد . زرع األعضاء في الشریعة اإلسالمیة، د .٢٣٢

 . م١٩٨٤الحادي عشر، العدد الثالث، عمان 
الجواد خلف، دار البیان الزینة والتجمل وأحكامھا في الشریعة واإلسالمیة، الدكتور عبد  .٢٣٣

  . م٢٠٠٠للنشر والتوزیع، 
 ومركز رودیل لصحة المرأة" الوقایة الطبیة"شباب المرأة الدائم تألیف محرري مجلة  .٢٣٤
 الحوشاني، بحث شریفة بنت علي بن سلیمان. الضوابط الشرعیة في العملیات التجمیلیة، د .٢٣٥

، المنعقد قضایا طبیة معاصرة: السجل العلمي لمؤتمر الفقھ اإلسالمي الثانيمنشور ب
  .م٢٠١٠ -ھـ ١٤٣١بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، المجلد الثالث، 

اهللا، منشور ضمن  حسب الفقھیة، مشدد وأحكامھا التجمیلیة للجراحة الشرعیة الضوابط .٢٣٦
  . م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥أبحاث في قضایا فقھیة معاصرة، الطبعة األولى 

ھاني عبد اهللا محمد الجبیر، بحث منشور بمجلة . الضوابط الشرعیة للعملیات التجمیلیة، د .٢٣٧
  .م٢٠١٠، ٤١الحكمة، العدد 

مجلة جامعة ام عدنان، بحث منشور بضرغ.العملیات التجمیلیة بین المشروع والممنوع، د .٢٣٨
   .م٢٠١٣ : ، السنة١٧ ، االصدارتكریت للعلوم االسالمیة

 بیروت، - صبّاغ، دار ابن حزم اإلسالمیة، أسامة الشریعة في وحكمھا التجمیلیة العملیات .٢٣٩
  . م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الطبعة األولى 

السجل العلمي لمؤتمر الفقھ إبراھیم الشطیري، بحث منشور ب. العملیات التجمیلیة، د .٢٤٠
، المنعقد بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة،  قضایا طبیة معاصرة:اإلسالمي الثاني
  . م٢٠١٠ - ھـ ١٤٣١المجلد الثالث، 

  .م١٩٧٧ بیروت، –محمد رفعت، دار المعرفة .العملیات الجراحیة وجراحة التجمیل د .٢٤١
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 - ٢٠٥٥ -

السجل شفیقة الشھاوى، بحث منشور ب. عملیات تجمیل الوجـھ بین الشریعة والواقع، د .٢٤٢
، المنعقد بجامعة اإلمام محمد قضایا طبیة معاصرة: العلمي لمؤتمر الفقھ اإلسالمي الثاني

  . م٢٠١٠ -ھـ ١٤٣١لث، بن سعود اإلسالمیة، المجلد الثا
عیون الرسائل واألجوبة على المسائل، عبد اللطیف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن  .٢٤٣

 . األولى:  الریاض، الطبعة–حسین محمد بوا، مكتبة الرشد : عبد الوھاب آل الشیخ تحقیق
 –عبدالرحمن بن أحمد الجرعی، دار ابن حزم . د: الفتاوى الطبیة المعاصرة، إعداد .٢٤٤

   .م٢٠٠٧ – ھـ١٤٢٨األولى : یروت، الطبعةب
مكتبة / ١٠ -  ١األولى، جـ : حسام الدین بن موسى عفانة، الطبعة. فتاوى یسألونك، د .٢٤٥

المكتبة العلمیة ودار الطیب للطباعة / ١٤ -  ١١ فلسطین، جـ -دندیس، الضفة الغربیة 
  . ھـ١٤٣٠ - ١٤٢٧:  أبو دیس، عام النشر-والنشر، القدس 

 القاھرة، الطبعة األولى، –یوسف القرضاوي، دار الشروق . ت المسلمة، دفقھ األقلیا .٢٤٦
  . م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢

علي بن یوسف .علي محیي الدین القره داغي، د. فقھ القضایا الطبیة المعاصرة، د .٢٤٧
  . م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧ بیروت، الطبعة الثانیة -المحمدي، دار البشائر اإلسالمیة 

محمَّد بن . عبد اهللا بن محّمد المطلق، د. د.  بن محمد الطّیار، أَعبد اهللا. د. الفقھ المیسر، أ .٢٤٨
 ٧جـ :  المملكة العربیة السعودیة، الطبعة-إبراھیم الموَسى، َمَداُر الَوطن للنَّشر، الریاض 

  . م٢٠١٢ -ھـ ١٤٣٣الثانیة، : ، باقي األجزاء٢٠١١/ ١٤٣٢األولى : ١٣ - ١١و 
شوقي عبده الساھي، مطبعة أبناء وھبھ . معاصرة، دالفكر اإلسالمي والقضایا الطبیة ال .٢٤٩

   . القاھرة–حسان 
  .  باریس–حسن القزویني، شركة مونمارتز للطبع والنشر . فن جراحة التجمیل، د .٢٥٠
 –محمد مصطفى الزحیلي، دار الفكر . القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة، د .٢٥١

   م ٢٠٠٦ -  ھـ ١٤٢٧األولى، : دمشق، الطبعة
 جستنیھ، بحث نان بنت محمد بن حسینح.دالقواعد والضوابط الحاكمة لعملیات التجمیل،  .٢٥٢

نعقد ، المقضایا طبیة معاصرة: السجل العلمي لمؤتمر الفقھ اإلسالمي الثانيمنشور ب
  .م٢٠١٠ -ھـ ١٤٣١بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة، المجلد الثالث، 

: مائة سؤال وجواب حول الجراحة التجمیلیة، دیان جیربر، ماري سزنكو كویشیل، ترجمة .٢٥٣
 . م٢٠٠٦األولى، : مركز التعریب والبرمجة، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الطبعة

 مجلة علمیة محكمة متخصصة في الفقھ اإلسالمي، العدد مجلة البحوث الفقھیة المعاصرة، .٢٥٤
 .ھـ١٤١٩) ٤٠(
   م٢٠١١ه  ١٤٣٢عشرة، العدد الثامن عشر،  الثامنة اإلسالمي، الدورة الفقھ مجمع مجلة .٢٥٥
مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، العدد الرابع، الدورة الرابعة لمؤتمر مجمع الفقھ اإلسالمي  .٢٥٦

 م١٩٨٨ھـ، ١٤٠٨المنعقد بجدة 
محمد بن صالح :  فتاوى ورسائل فضیلة الشیخ محمد بن صالح العثیمین، المؤلف مجموع .٢٥٧

دار : فھد بن ناصر بن إبراھیم السلیمان، الناشر : بن محمد العثیمین، جمع وترتیب 
  .  ھـ١٤١٣ -األخیرة :  دار الثریا، الطبعة - الوطن 

 علي البار، دار القلم محمد.حسان شمسي باشا، د.مسؤولیة الطبیب بین الفقھ والقانون، د .٢٥٨
  . م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩ دمشق، الطبعة الثانیة، –
:  عمان، ط-الثقافة دار التجمیلیة، منذر الفضل، مكتبة الجراحة في الطبیة المسؤولیة .٢٥٩

 .م١٩٩٥الثانیة، 
:  جدة، الطبعة- محمد علي البار، دار المنارة . المسؤولیة الطبیة وأخالقیات الطبیب، د .٢٦٠

 .١٩٩٥األولى، عام 
 الشریعة في العذري والرتق والتجمیلیة التعویضیة العملیات عن األطباء مسئولیة .٢٦١

  الزیني  الوضعي، محمود اإلسالمیة والقانون
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 - ٢٠٥٦ -

مسئولیة الطبیب فى جراحة التجمیل فى الفقھ االسالمى والقانون الوضعى، الدكتور محمد  .٢٦٢
  .م١٩٩٨فرج عزب، نشر خاص، 

عبد الكریم زیدان، مؤسسة الرسالة، بیروت، . م، دالمفصل في أحكام المرأة والبیت المسل .٢٦٣
  . م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٣الطبعة األولى 

یوسف القرضاوي، المكتب اإلسالمي للطباعة والنشر . من ھدي االسالم فتاوى معاصرة، د .٢٦٤
  . م١٩٩٣ دمشق، الطبعة األولى -
: ق، الطبعة دمش–نزیھ حماد، دار القلم . المواد المحرمة والنجسة في الغذاء والدواء، د .٢٦٥

  .م٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢الثانیة، 
أحمد محمد كنعان، دار النفائس للنشر والتوزیع، األردن، . الفقھیة، د الطبیة الموسوعة .٢٦٦

  .م٢٠٠٠الطبعة األولى، 
 الكویت، –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة : الموسوعة الفقھیة الكویتیة، صادر عن .٢٦٧

 مصر، طبع الوزارة، –لكویت، مطابع دار الصفوة  ا–الطبعة األولى والثانیة، دار السالسل 
  . ھـ١٤٢٧ -  ١٤٠٤

ھـ ١٤٢٨باجنید،  هللا عبد الجراحیة التجمیلیة، إلھام العملیات من اإلسالمیة الشریعة موقف .٢٦٨
  .م٢٠٠٧ -
 .م١٩٩٣ھـ، ١٤١٤دار الحدیث، القاھرة، : نقل األعضاء بین الطب والدین، ط .٢٦٩
بد الجواد النتشة، بحث منشور بمجلة الحكمة، نقل األعضاء وأحكامھ الشرعیة، محمد ع .٢٧٠

 . م٢٠١٩المجلد الخامس عشر، 
نقل الدم وزرع األعضاء، لیلى أبو العال، رسالة ماجستیر بكلیة التربیة للبنات بمكة  .٢٧١

  . م١٩٨٩ھـ ١٤٠٩المكرمة
نقل وزراعة األعضاء اآلدمیة، الدكتور عبد السالم السكري، الدار المصریة للنشر  .٢٧٢

  . م١٩٨٩ھـ ١٤٠٩یقوسیا، الطبعة الدولیة، والتوزیع، ن
مرحبا، دار  غازي سماعیل. األلباني، د المحدث محمد ناصر الدین عند النوازل الطبیة .٢٧٣

 .م٢٠١٠، الریاض-المعارف 
لبنى عبد العزیز محمد الراشد، دار التحبیر للنشر والتوزیع، . النوازل في زینة المرأة، د .٢٧٤

  .م٢٠١٩ھـ ١٤٤٠الطبعة األولى، 

 : كتب اللغةواملعاجم- دساسا

تاج العروس من جواھر القاموس، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، الملّقب  .٢٧٥
 .مجموعة من المحققین، دار الھدایة: بمرتضى، الزَّبیدي، تحقیق

إعادة صف (التعریفات الفقھیة، محمد عمیم اإلحسان المجددي البركتي، دار الكتب العلمیة  .٢٧٦
 . م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤األولى، : ، الطبعة)م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٧في باكستان للطبعة القدیمة 

محمَّد َسلیم : تكملة المعاجم العربیة، رینھارت بیتر آن ُدوِزي، نقلھ إلى العربیة وعلق علیھ .٢٧٧
األولى، من : النَعیمي، جمال الخیاط، وزارة الثقافة واإلعالم، الجمھوریة العراقیة، الطبعة

  . م٢٠٠٠ -  ١٩٧٩
ف على مھمات التعاریف، عبد الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین التوقی .٢٧٨

- ھـ١٤١٠األولى، : القاھرة، الطبعة- عبد الخالق ثروت٣٨الحدادي القاھري، عالم الكتب 
  .م١٩٩٠

رمزي منیر بعلبكي، دار العلم : جمھرة اللغة، محمد بن الحسن بن درید األزدي، تحقیق .٢٧٩
  .م١٩٨٧األولى، : طبعة بیروت، ال–للمالیین 

أحمد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي، تحقیق .٢٨٠
  . م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧الرابعة :  بیروت، الطبعة–عطار، دار العلم للمالیین 

طلبة الطلبة، عمر بن محمد بن أحمد، أبو حفص، نجم الدین النسفي، المطبعة العامرة،  .٢٨١
  .ھـ١٣١١: بدون طبعة، تاریخ النشر:  ببغداد، الطبعةمكتبة المثنى
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الفروق اللغویة، أبو ھالل الحسن بن عبد اهللا بن سھل بن سعید بن یحیى بن مھران  .٢٨٢
محمد إبراھیم سلیم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزیع، : العسكري، حققھ وعلق علیھ

  .  مصر–القاھرة 
مكتب : مد بن یعقوب الفیروزآبادى، تحقیقالقاموس المحیط، مجد الدین أبو طاھر مح .٢٨٣

محمد نعیم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة، : تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف
  .  م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦الثامنة، :  لبنان، الطبعة–بیروت 

كتاب العین، أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم الفراھیدي البصري،  .٢٨٤
  . لمخزومي، د إبراھیم السامرائي، دار ومكتبة الھاللد مھدي ا: تحقیق

:  بیروت، الطبعة–لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، ابن منظور اإلفریقى، دار صادر  .٢٨٥
  .  ھـ١٤١٤ -الثالثة 

المجموع المغیث في غریبي القرآن والحدیث، محمد بن عمر بن أحمد األصبھاني المدیني،  .٢٨٦
جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحیاء التراث عبد الكریم العزباوي، : تحقیق

 اإلسالمي، 
: مختار الصحاح، زین الدین محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي، تحقیق .٢٨٧

:  صیدا، الطبعة– الدار النموذجیة، بیروت - یوسف الشیخ محمد، المكتبة العصریة 
  . م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠الخامسة، 

خلیل إبراھم جفال، :  بن إسماعیل بن سیده المرسي، تحقیقالمخصص، أبو الحسن علي .٢٨٨
  .م١٩٩٦ھـ ١٤١٧األولى، :  بیروت، الطبعة–دار إحیاء التراث العربي 

مشارق األنوار على صحاح اآلثار، عیاض بن موسى بن عیاض الیحصبي السبتي، دار  .٢٨٩
  . المكتبة العتیقة ودار التراث: النشر

كبیر، أحمد بن محمد بن علي الفیومي، المكتبة العلمیة المصباح المنیر في غریب الشرح ال .٢٩٠
  .  بیروت–
 –عبد الرحیم، دار القلم . معجم الدخیل في اللغة العربیة الحدیثة ولھجاتھا، الدكتور ف .٢٩١

 . م٢٠١١ -  ھـ ١٤٣٢األولى، : دمشق، الطبعة
ل، عالم معجم اللغة العربیة المعاصرة، د أحمد مختار عبد الحمید عمر، بمساعدة فریق عم .٢٩٢

 .  م٢٠٠٨ -  ھـ ١٤٢٩األولى، : الكتب، الطبعة
حامد عبد / أحمد الزیات / إبراھیم مصطفى (المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة،  .٢٩٣

  .، دار الدعوة)محمد النجار/ القادر 
 حامد صادق قنیبي، دار النفائس للطباعة والنشر -معجم لغة الفقھاء، محمد رواس قلعجي  .٢٩٤

  . م١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨الثانیة، : ع، الطبعةوالتوزی
 بیروت، عام –، أحمد رضا، دار مكتبة الحیاة )موسوعة لغویة حدیثة(معجم متن اللغة  .٢٩٥

  ] ھـ١٣٨٠ - ١٣٧٧: [النشر
عبد السالم : معجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، تحقیق .٢٩٦

  . م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩ھارون، دار الفكر، 
ة في غریب الحدیث واألثر، أبو السعادات المبارك بن محمد بن عبد الكریم الشیباني النھای .٢٩٧

 . م١٩٧٩ - ه١٣٩٩ بیروت، -الجزري ابن األثیر، المكتبة العلمیة 

 : والسريتاريخ كتب ال- سابعا

أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشیباني الجزري، عز الدین  .٢٩٨
 عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمیة، -علي محمد معوض : تحقیقبن األثیر، 

  . م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥: األولى، سنة النشر: الطبعة
اإلصابة في تمییز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  .٢٩٩

 –عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب العلمیة : العسقالني، تحقیق
 . ھـ١٤١٥ -األولى : بیروت، الطبعة
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الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة، عبد القادر بن محمد بن نصر اهللا القرشي، محیي  .٣٠٠
 .  كراتشي–الدین الحنفي، میر محمد كتب خانھ 

زاد المعاد في ھدي خیر العباد، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم  .٣٠١
السابعة :  مكتبة المنار اإلسالمیة، الكویت، الطبعة-بیروت الجوزیة، مؤسسة الرسالة، 

  .م١٩٩٤/ھـ ١٤١٥، والعشرون 
سیر أعالم النبالء، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْیماز الذھبي،  .٣٠٢

  . م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧:  القاھرة، الطبعة-دار الحدیث

 : كتب عامة-  ثامنا

 - زیاد حمدان، دار الفكر : ابن الجوزي، تحقیق : مؤلفأحكام النساء البن الجوزي، ال .٣٠٣
 .م١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩الطبعة األولى 

: اإلقناع في مسائل اإلجماع، علي بن محمد بن عبد الملك الفاسي، ابن القطان، تحقیق .٣٠٤
  .م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤حسن الصعیدي، الفاروق الحدیثة، الطبعة األولى، 
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