ُحكم زراعة شعر الرأس
من منظور فقهي

المدرس المساعد
هيوا كريم سعيد

ُ
«حكم زراعة شعر الرأس من منظور فقهي»
هيوا كريم سعيد

ملخص البحث
نستخلص من هذا البحث الموسوم بـ «حكم
زراع ــة شعر ال ــرأس مــن منظور فقهي» ثمة دروس
ومواضع مفيدة والذي يكون لبنة رائعة ولمسات
شيقة لتسليط الــضــوء على حقيقة االســتــفــادة
والتجمل بالشعر من خالل:
 -1إن إجازة العلماء لعمليات زراعة الشعر
تأتي بعد اإلطالع على ألية عمل تلك العمليات
والخطوات المتبعة في رسم صورة وحقيقة هذه
األنواع من الزراعة حتى التكون فيه مفسدة لكال
الطرفين ألن الهدف من ذلك هو التخلص من
المظهر الغير ال ئــق الــذي يتعرض له الشخص
المر يض.
 -2إن موافقة الدين اإلسالمي الحنيف على
إجراء هذا النوع من العمليات ورفضه لوصل الشعر
جاء للحفاظ على مصلحة الشخص المحتاج
لــهــذه العملية لما فيها مــن الــصــورة الــائــقــة له
والمحافظة على أمواله من الضياع وعدم حصول
الرغبة المقصودة من ذلك
 -3الحكم بجواز زراعــة شعر الــرأس في الفقه
اإلســامــي يفتح المجال للقياس به على حكم
نقل األعضاء من مكان إلى أخر فى جسم األنسان
أو بالعكس ولكن يتم بشرط أال وهو حصول نفع
أ كبر من الضرر المحتمل المترتب جراء العملية.
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tion in Islamic jurisprudence paves the way
Summary of Research

to measuring “Qiyas” on the legitimacy of
transferring organs from one place to another

Abstract We can highlight the main points in the human body or vice versa. However،
of this research under the name “Legitimacy it can be permitted based on receiving more
of Hair Transplant Surgery from the Islamic benefits from the potential damage caused by
Jurisprudence Perspective”. There are many the surgery.
useful lessons that are captivating and highlighting the true benefits and beauty of hair
transplant surgery through these points below:
1. The scholars’ permission to hair transplant surgery comes after studying the mechanisms of these surgery and the steps taken
in this case and the reality of these types of
surgery so as not to be harmful to both parties because the purpose of this is to dispose
of the improper appearance that is exposed to
the patient.
2. The approval of the Islamic religion to
conduct this kind of surgery or refusing it is
so as to maintain the interests of the person
who is in need of this process to become good
looking and also to protect his money from
losing and lack of desire intended to do it.
3. The permission of hair transplanta-
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ً
ألن ذلك ُيعد تعدا على حدود اهلل تعالى وأوامره،
ً
و إل ــى ذلــك أحببت أن أ كــتــب بحثا عــن هذه
َّ
المسألة والمعنونة بـ«حكم زراعة ش ْعر الرأس من
منظور فقهي» وفيما يلي أذكر ما يتعلق بموضوع

البحث»:
ً
أوال  :فوائد الموضوع
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على
محمد الصادق األمين وعلى آله وأصحابه
سيدنا
ٍ

إن الكتابة في هــذه المسألة لها من األهمية
الــكــبــيــرة والــجــلــيــة فــي إظــهــار الــصــورة الجميلة

الطيبين الطاهرين.
َّ
أمــا بعد؛ إن الــشـ ْـعــر هــو مــن النعم التي أنعم والحسنة التي كان يتميز بها اإلنسان قبل حدوث
اهلل سبحانه تعالى بها على اإلنــســان وقــد خلقه العيوب المتعلقة بالمظهر الخارجي له ولذلك
وصــوره في أحسن هيئة وأجمل صــورة وغــرز في فمن فوائدها :
نفس اإلنــســان حــب التجمل والــظــهــور فــي أروع

 -1يعتبر زراع ــة شعر ال ــرأس مــن الــجــراحــات

مظهر يليق به ،وبالمقابل فان تساقط الشعر وعدم التجميلية الخاصة بــاإلنــســان والــتــي تعتبر من
وجوده يخلق اإلحراج والضيق للكثير من الناس المسائل الفقهية المعاصرة والمستجدة حيث
ً
ويــتــرك لديهم آث ــارا نفسية سيئة وكــذلــك يولد لم يتناولها الفقهاء المتقدمون بسبب حداثة هذا
الصلع والــذي يعتبر مــن العيوب التى تصيب النوع من العالجات وعــدم ظهوره وطلبه ألجل
صورة اإلنسان ،واذ يعاني الكثير من الرجال وفئة العالج.
ً
 -2إزدياد حاجة الناس الماسة والملحة لهذه
قليلة جدا من النساء من ذلك العيب والسيما
ً
في زماننا هــذا ،وإلرجــاع ماكان مــوجــودا و إعــادة الجراحات لما فيها من إزالة العيب الذي يلحق
الــصــورة الجميلة والالئقة لكال الجنسين البد باإلنسان من خالل فقدانه للشعر وظهوره بالصورة
مــن معالجة هــذا الصلع والــقــضــاء عليه ويتم التي ال تحبب مشاهدة المقابل لها.
ً
ثانيا  :سبب اختيار الموضوع
ذل ــك بــالــعــديــد مــن الــطــرق والــوســائــل الحديثة
ولكن في إطــار الشرع المأمور به وأن اهلل تعالى

من األسباب األساسية في اختيار الموضوع:

رحيم بعباده ولم يمنع االنسان من التخلص من

 -1بيان أراء العلماء والفقهاء على ما توصلوا

األحكام الشرعية لمن يعاني من فقدان
العيوب والسيما الخارجية منها وقــد حــذر اهلل إليه من
ٍ

سبحانه وتعالى من التغيير والتالعب بالخلقة لــلــشــعــر ب ــأي ســبــب م ــن االس ــب ــاب الــعــارضــة أو
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الطبيعية ألن هــذه المعضلة تعتبر نازلة فقهية البحث باللغتين العربية واالنكليزية ومــن ثم
متجددة تحتاج إلى دراسة فقهية قيمة أذ الهدف خاتمة البحث بذكر الهوامش والمصادر والمراجع
منها إرجاع صورهم الجميلة التي كانوا عليها في مرتبة.
السابق.

بحسب الــحــروف الهجائية وج ــاءت الخطة

 -2التوصل إلــى أحــكــام شرعية التــحــرم هذا على النحو اآلتي:
ً
ً
الــمــبــحــث األول :بــعــنــوان (مــاهــيــة  -زراع ــة
النوع من الجراحات بل يكون جائزا شرعا وتالئم
المتطلبات الضرورية بسبب احتياج الكثيرين الشعر )-وهو مقسم إلى أربعة مطالب :
منها:

المطلب األول  :تعريف الزراعة والوصل للشعر

 -3الحاجة الماسة للمسلم عموما والمرأة والفرق بينهما .
على وجه الخصوص لمعرفة ما يجوز وما اليجوز

المطلب الثاني :مشروعية زراعة الشعر وأقسامه.

من األحكام الخاصة إلستخدام بعض الوسائل

المطلب الثالث  :دوافع زراعة شعر الرأس.
ً
المطلب الرابع  :زراعة شعر الرأس طبيا.

الحديثة في األمور العالجية
ثالثا :منهج البحث

المبحث الثاني :بعنوان (حكم زراعة الشعر )

لقـد نهجـت فـي إعداد هذا البحـث ذكر الحكم وهو مقسم الى أربعة مطالب :
ً
المطلب األول  :حكم الزرع من شعر الشخص
الشـرعي داعمـا ذلـك باألدلـة مـن الكتـاب والسـنة
وآراء الفقهـاء والعلمـاء وباقـي المصـادر الشـرعية نفسه.
والعلميـة ،وكذلـك سـرد المسـائل الخالفيـة وأدلـة

المطلب الثاني  :حكم الزرع من شعر شخص

كل رأي مـع وجـه اإلسـتدال ل ومـن ثـم بيـان القـول غيره.
الراجـح منهـا مـع ذكـر سـبب الترجيـح وكذلـك

المطلب الثالث  :حكم ال ــزرع مــن شعر غير

تخريـج اآليـات واالحاديـث فضلا عن ذكـر الحقائق اآلدمي-الحيوان.-
الطبيـة حولهـا .
ً
رابعا :خطة البحث.
لقد قسمت البحث إلى مقدمة مشتملة على

المطلب الــرابــع  :حــكــم الـ ــزرع مــن شــعــر غير
اآلدمي -الصناعي.-
وفي الختام ادعوا اهلل تبارك وتعالى أن يوفقنا في

التعريف بالبحث وفائدة موضوع البحث والمنهج بيان و إيضاح هذا الجهد ويجعلنا على الطريق
المبذول من قبلي ومبحثين في ثمانية مطالب .

الــصــائــب وصــلــى اهلل وســلــم على سيدنا ونبينا

وأهم النتائج والتوصيات إضافة الى ملخص محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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•المبحث األول:

نفسه حيث يقوم الطبيب بأخذ جزء من المنطقة

•ماهية زراعة الشعر

التي يقل فيها تساقط الشعر؛ ليغرسها في المنطقة

الــتــي تساقط منها الشعر ،بحيث يـكــون الشعر
وهو على خمسة مطالب:
ً
ناميا ،وقد يكون ذلك الشعر من اإلنسان نفسه أو
المطلب األول  :تعريف الزراعة والوصل للشعر
والفرق بينهما
نستعرض في البداية التعريف بالمصطلحات
اآلتية  :الشعر و ( الزراعة -الوصل) باعتبارين:
 اإلعتبار األول:المعنى اللغوي لتلك المصطلحات
 اإلعتبار الثاني:التعريف بالمركب اإلضافي
إن من المستحسن توضيح معنى  -الشعر -
قبل الشروع في بيان للمصطلحين اآلخرين وذلك
لتعلقه في مغزى كال العبارتين
َ
ُ ٌ َْ
َ
عور وأشــعـ ٌـار ،الواحدة ش ْع َر ٌة.
الش َعر :جمعه ش
َ
َ
ويقال :رأى فالن الش ْع َر َة ،إذا رأى الش ْي َب .ورجل
َ
ُ َ
َْ
الجسد .وقـ ٌ
ـوم ُشـ ْـعـ ٌـر .واأل ْشـ َـعــرُ:
كثير شـ ْـعـ ِـر
أشـ َـعـ ُـر:
ِ
َ
()1
ما أحاط بالحافر من الش ْع ِر .

من غيره.

()4

اإلعــتــبــار األول :الــوصــل  :لــغــة  /مــن وصــلـ ُ
ـت
ً
َ
ًَ
ً
َ
الشيء َو ْصال َو ِصلةَ .وو َصل إليه ُو ُصــوال ،أي بلغ.
ْ َ
ُ
َ َ
َ
وأو َصــلـ ُـه غيرهَ .وو َص ــل بمعنى ّاتـ َـصــل ،والـ َـو ْصــل:
ُ
ُّ
جران .ويقال :هذا َو ْصــل هذا ،أي مثله.
ضد
اله ِ
ِ
ّ ٌ
ٌ
ُ ْ َ ٌ
وبينهما وصــلــة ،أي ِاتــصــال وذريــعــة .وكــل شيء
ٌ
َ َ
ٌَ
ّاتصل بشيء فما بينهما ُو ْصلة ،والجمع ُو َصــل.
ْ ُ
ُ
المفاصل وفي الحديث قال رسول اهلل
واألوصــال:
ِ
ََ
ُ
الواص َل َة ُ
والم ْس َت ْو ِصلة»( )5فالواصلة:
 «لعن اهلل ِ
ُ
التي تصل الشعر ُ
ستوصلة :التي يفعل بها
والم
ِ
َ َ
َ ُ ُ
ً
ُ
التصار ِمَ .وو ّصل ُه َت ْوصيال ،إذا
واصل :ضد
ذلك والت
أ كثر من الوصل(.)6
اإلعتبار الثاني :وصل الشعر :المعنى اإلضافي:
أختلف العلماء في تعريفه على أقــوال منها:
(ان يضاف اليه شعر اخــر ُيكثر به )( )7وقيل بانه

اإلعتبار األول :الزراعة:
لغة :مصدر من ال ـ َـز ْرع واحــد ال ــزروع ،وموضعه (الــزيــادة فيه من غيره )( )8وقيل بأنه (وصــل شعر

مزرعة ومزدرع والزرع  :طرح البذر في األرض والزرع الرأس بغيره)

()9

أيضا :اإلنبات ويقال :زرعه اهلل،أي أنبته ( )2ومنه
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ْ
()3
َ
ُ
ْ
الزارعون) .
قوله تعالى( أءنتم تزرعونه أم نحن ِ
اإلعتبار الثاني :زراعة الشعر :

•الفرق بين الــزراعــة والــوصــل بالنسبة لشعر
الرأس
هنالك جملة من الفروق الواضحة بين عمليتي

المعنى اإلضافي  :هي عبارة عن نقل بصيالت (الزراعة -الوصل) بالنسبة للشعر وفيما يأتي:
الشعر من منطقة إلــى أخــرى في رأس الشخص

 -1فـي زراعــة الشعر المضاف هو الشعر نفسه
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مع جزء من الجلد يحوي بصيالت الشعر ينقل الــذي ينشأ عن البصيالت المزروعة ينمو وتزيد
ّ
من مؤخرة الرأس إلى مقدمته أو إلى الموضع الذي كثافته ويمكن قصه وحلقه فهو إعادة الرأس إلى
ْ
يراد زراعة الشعر فـيه ،أما فـي الوصل حيث يضاف ِخلقته األصلية وليس مجرد إيحاء كاذب بكثرة
إلى الشعر شيء آخر غير الشعر األول وهذا المضاف الشعر .أما الهدف من وصل الشعر هو تكثير الشعر
ً
ً
األصلي وتطويله و إظهاره كما لو كان غزيرا .
إما أن يكون شعرا أو غيره.
 -7ان النتائج المرجوة من الزراعة لن تتحق

 -2إن فـي زراع ــة الشعر يكون مــن الشخص
ً
نفسه غالبا .أما الوصل فان ذلك يكون باإلضافة وستبوء بالفشل ،وسريعا ما يتساقط الشعر المزروع
من شخص آخر

()10

وخاصة في المنطقة االمامية من الــرأس ،أما في

 -3إن زراعــة الشعر ال تجرى إال لمن يعاني وصل الشعر إن خط الشعر الواصل يمكن أن يكون
من الصلع أو عدم وجود الشعر فـي مناطق معينة مستمرا في الزيادة واالطالة(.)11
من الجسم وقد تجري فـي حالة قلة كثافة الشعر
ً
وتباعده ،أما الوصل كثيرا ما يستعمل مع وجود
الشعر ،وحينئذ يكون الــهــدف منه هــو التظاهر
بطول الشعر وجماله وزيادة في كثافته

•المطلب الثاني :
•مشروعية زراعة الشعر وأقسامه
ً
أوال :مشروعية زراعة الشعر ( العمليات الجراحية

 -4إن المقصود من زراعة الشعر هو بصيالت التجميلية )
الشعر الموجودة فـي شريحة الجلد لذلك فإن

إن فكرة زراعة شعر الرأس تأتي ضمن العمليات

الشعر المزروع نفسه يتساقط بعد عدة أسابيع وبعد الجراحية التجميلية الغاية منها إع ــادة صــورة
ذلك ينمو الشعر الجديد الذي يبقى على الرأس ،اإلنسان الجميلة وهذا األمر معتبر في اإلسالم على
أما المقصود من الوصل هو الشعر الموصول نفسه أن ال يــؤدي ذلــك إلــى مفسدة كبيرة ،فالجمال
يميل إليه اإلنسان بفطرته وله أثر نفسي في قلبه

فهو الذي سيظهر على الرأس دون تساقطه
 -5إن زراعــة الشعر المزروع ُيغرس فـي فروة والذي يدل على ذلك كله أن اهلل عز وجل قد خلق
ال ــرأس أو فـي الموضع الــذي يــراد زراعــتــه فـيه اإلنسان وأحسن صورته ،وعليه فــأن مشروعيتها
مباشرة ،وليس بينه وبين الشعر األول اتصال ،تأتي من خالل :
ً
أوال  :القرآن الكريم
أما في وصل الشعر فإن الشيء المضاف يوصل

ُ ََ
 -1قــال سبحانه وتعالى َ(و َص ـ َّـو َرك ـ ْـم فأ ْح َس َن
و يربط بالشعر األول.
ُ َ َ ُ ْ ()12
 -6أن الهدف من زراعــة الشعر هو أن الشعر صو ركم)
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َ َ
َ َ َ ً
النبي  قال ِ :إ ّن ثال ثة ِفي َب ِني ِإ ْس َرا ِئيل ،أ ْب َر َص
•وجه الداللة:
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
(فخلقكم في أحسن األشكال ،ومنحكم أ كمل َوأ ْقـ َـر َع َوأ ْع َمى أ َر َاد ُ
اهلل أ ْن َي ْب َت ِل َي ُه ْم ،ف َب َعث ِإل ِيه ْم
َ ً ََ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ ُّ َ َ
()13
ـب ِإل ْيك؟
َملكا فأ َتى األ قــرع فقال :أي شي ٍء أحـ
الصور في أحسن تقويم)
َ
ْ
َ
َ
ّ َ
َ
َ َ
َ
(صبغة ِ ّ
ُ
الذي ق ِذ َر ِني
ال ومن
ال قال :ش ْع ٌر َح َس ٌنَ ،و َيذه ُب ع ِّني هذا ِ
أحسن ِمن ِ
 -2قوله تعالى ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
() 14
الن ُاس ،قال :ف َم َس َح ُه فذ َه َب َع ْن ُه َوأ ْع ِط َي ش ْع ًرا
عابدون)
ِصبغة ونحن له ِ
َح َس ًنا(.)20
•وجه الداللة :
أن اهلل ســبــحــانــه وتــعــالــى الـ ــزم ذل ــك عليكم

•وجه الداللة:

() 15
أن الملك مسح على رأس األ قرع فذهب قرعه
بإتباعه
َ
ُ
ً
ً
ُ
َ
ُ
 -3قوله تعالى َ(يا َب ِني آ َد َم خذوا ِز َين َتك ْم ِع ْند وأعطي شعرا حسنا فدل ذلك على أن السعي في
ُ َ َ
َ
ُُ
ُ ّ
ْ
كـ ِـل َم ْس ِج ٍد َوكلوا َواشـ َـر ُبــوا َول ُت ْس ِرفوا ِإ ّنـ ُـه ل ُي ِح ُّب إزالة الصلع ال بأس به إذ لو كان غير جائز لما فعله
ْال ُم ْسر ِف َ
الملك)(.)21
ين)( .)16
ِ
َ َ
َ َ َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
 -2فــعـ ْـن جـ ِـابـ ٍـر قــال:أتــانــا الــنـ ِـبـ ُّـي «ف ـ َـرأى
•وجه الداللة :
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
ّ
ُ
َ َّ
َ ُ
س ،فقال  :أ َما َي ِجد َهذا َما ُي َس ِك ُن ِب ِه
ريــشــكــم ول ــب ــاس زيــنــتــكــم كــلــمــا صــلــيــتــم أو رجال ثا ِئر الــرأ ِ
َ ْ َ ُ ()22
()17
شعره»
طفتم
َْ
َ
ّ
ْ
ُ
َ
•وجه الداللة:
اهَّلل ال ِتي أخ َر َج
-4قوله تعالى (قل َم ْن َح َّر َم ِز َينة ِ
َّ َ َ
َ ّ ُْ
َّ
مــا يلم شعثه ويجمع تفرقه فعبر بالتسكين
ين آ َم ُنوا في
الر ْز ِق قل ِه َي ِلل ِذ
ِل ِع َب ِاد ِه َوالط ِّي َب ِ
ات ِمن ِ
ْ
ْ
ً
ُّ
َ
عنه ففيه استحباب تنظيف شعر الرأس بالغسل
ال َح َي ِاة الد ْن َيا خا ِل َصة َي ْو َم ال ِق َي َام ِة)(.)18

•وجه الداللة :

والترجيل بالزيت ونحوه

()23

 -3وعن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال
أمر اهلل تعالى في هذه اآلية الكريمة نبيه :
ّ
ْ
َ
ٌ
ّ
ّ
أن يسأل سؤال إنكار من حرم زينة اهلل التي أخرج رسول اهلل  «إ َن َ
()24
الل َج ِميل ُي ِح ُب ال َج َمال»
ِ
•وجه الداللة :
لعباده(. )19
ً
إن اهلل جميل أي له الجمال المطلق جمال
ثانيا :السنة:
َّ
فقد حــث النبي  اإلنسان على التجمل الــذات وجمال الصفات وجمال األفعال .يحب
والعناية بالمظهر الخارجي في الكثير من األحاديث الجمال أي التجمل منكم في الهيئة أو في قلة
إظهار الحاجة لغيره والعفاف عن سواه(.)25
النبوية الشريفة فمنها :
َ
َ
َ
َ
َ -4و َع ْن أبي ُه َر ْي َر َة رضي اهلل عنه أ َّن َّ
الن ِب َّي 
 -1قـ ّـصــة الثالثة مــن بني إسرائيل وفيها ّأن
ِ
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َ َ
َ َ َ َ َْ ْ
قال«َ :م ْن كان ل ُه ش ْع ٌر فل ُيك ِر ْم ُه»

()26

•وجه الداللة:

بتعهده بالتسريح والترجيل والدهن وال يهمله
حتى يتشعث لكن ال يبالغ

()27

عنه مع بقاء الحياة ،ولكن مع المشقة والحرج،
ومن أمثلته :غرس الجلد(.)30
القسم الثاني :الغرس التحسيني أو التكميلي:
وهو كل غرس ذاتي تتطلبه مصلحة تحسينية أو

 -5وعن عطاء بن يسار قال:كان رسول اهلل  تكميلية ،وهــي ال تتحرج الحياة بتركها ،ولكن
فــي المسجد فدخل رجــل ثائر ال ــرأس واللحية ،مــراعــاتــهــا مــن مــكــارم األخـ ــاق ،أو مــن محاسن
فأشار إليه رسول اهلل  بيده « :أن اخرج ،كأنه العادات ،فهي من قبيل استكمال ما يليق ،والتنزه
يعني إصالح شعر رأسه و لحيته ،ففعل الرجل ،ثم عما اليليق .ومن أمثلة هذا النوع  :زرع شعر الرأس
رجــع ،فقال رســول اهلل  هــذا خير من أن يأتي أواللحية في الرجل(.)31
أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان»(.)28
•وجه الداللة:
فيه قبح المنظر على عرف العرب في تشبيه
القبيح بالشيطان ،و إن كان ال يرى لما أوقع اهلل
في نفوسهم من كراهة طلعته(. )29

•المطلب الثالث :
•دوافع زراعة شعر الرأس
لزراعة الشعر بالنسبة للرجل والمرأة جملة من
الدوافع ترتبط ارتباطا مباشرا بالعوامل التي تؤدي

ونستنتج من خالل هذا العرض لمجموعة من الى تساقط الشعر فمنها :
اآليــات واألحاديث وأوجــه األدلــة على أن الواجب

 -1بسبب مــرض مــا كالسرطان أو حــادث أو

على اإلنــســان أن يكون فــي صــورة جميلة والئقة حرق اواالصابة ببعض االمراض التي تصيب المراة
ً
ً
ومتزينا ومزيال لكل عيب يلحق به ،وأن الجراحة بصورة خاصة.
الطبية بزراعة شعر الرأس هي طريق إلى الجمال

-2تــأتــي عملية ال ــزراع ــة بــعــد نــســاقــط الشعر

وهي أحدى الجوانب الالزمة لزينة اإلنسان وهيئته نتيجة سوء التغذية او اي حالة جسمانية اخرى
الجمالية.
ً
ثانيا :أقسام زراعة الشعر
إن زراعة الشعر نوع من أنواع الغرس ،فحيث أن
الغرس ينقسم إلى قسمين:

او االستخدام الخاطئ لبعض العقاقير واالدويــة
الطبية.
-3ح ــص ــول ال ــزراع ــة لجملة مــن الــحــوادث
العرضية كــان يكون بسبب اال كتئاب ،والحالة

القسم األول :الغرس الحاجي :وهو كل غرس النفسية السيئة ،وكثرة التوتر ،واالنفعال.
ذاتي تستدعيه الحاجة ،فهو مما يمكن االستغناء

 -4تأتي عملية الزراعة بعد تساقط الشعر بسبب
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خفته وراثــيــا فــي ســن مبكرة جــدا قبل العشرين فيها وغــزارتــه ،فهي بــذلــك األ ق ــرب شبها بشعر
والثالثين أو في سن متأخرة بعد األربعين(.)32
•المطلب الرابع :
ً
•زراعة شعر الرأس طبيا

الرأس(.)35
•المبحث الثاني:
•حكم زراعة الشعر

ً
ً
إن دراســة هذا المبحث تتطلب تقصيا وافيا

أ -ذكر الدكتور سمير أبو غوش  :بأن عملية زراعة
الشعر تهدف إلى نقل ُبصيالت الشعر الطبيعية لجملة من المواضيع الخاصة بها وذلك بهدف
والسليمة من مناطق الشعر الدائم خلف الرأس.

الوصول الى النتيجة الجديرة لعملية الزراعة فهي

والــجــوانــب إلــى المناطق المصابة بالصلع .من المسائل المستجدة والمستحدثة في عصرنا
تــســتــغــرق ه ــذه الــعــمــلــيــة ع ــدة س ــاع ــات ي ــزاول هذا فهي عملية جراحية تجميلية حديثة لم تعرف
المريض عمله في اليوم الثاني للعملية ،وبعد من قبل( )36وقد يكون ذلك الشعر من اإلنسان نفسه
ً
 24ساعة تصبح الطعوم المزروعة جــزءا أصليا أو يكون من غيره أو يكون من غيرآدمي سواء كان
ً
ً
من الجسم ،وتحصل على تروية دموية ويلتئم حيوانا أو صناعيا وعلى هذا األساس نفصل هذا
الجلد المحيط بها ويبدأ الشعر المزروع في النمو المبحث الى أربعة مطالب وهي :
بعد ثالثة أشهر من الزرع ،ويبدو طبيعي المنظر،
ولكنه قليل الكثافة ،ويمكن زيادة الكثافة بإجراء

•المطلب األول:

جلسة أخرى(.)33
بّ -
ويعرف الدكتور عمر سعيد العمودي هذه

•حكم زراعة شعر الرأس من الشخص نفسه
إن هذا المطلب قد وقع فيه الخالف الكبير بين

العملية  :بأنها استئصال الشعرة من جذورها من العلماء وباألخص العلماء والفقهاء المعاصرين
منطقة غزيرة بالشعر من مؤخرة الرأس وغرسها في ممن بحثوا هذه المسألة وجاءت إختالفهم على
المنطقة الصلعاء(.)34
ج -أما الطبيب الجلدي عصام كرزون فيقول:

قولين :
القول األول  :وهــو الجواز على أن اإلنسان له

بأن المصدر الرئيسي للشعر المراد زرعه في رأس أن يــنــزع الشعر مــن بعض األمــاكــن مــن الجسد
األصــلــع هــو عانة الــرجــل ذاتــه ،بــأن تسلخ جلدة ووضعها في مكان آخر من البدن  :قال به الشيخ
عانته بما فيها من شعر لترقع في رأســه ،و إنما مــحــمــد العثيمين (رحــمــه اهلل)
ُ
أختيرت جلدة العانة دون غيرها لكثافة الشعر محمد عثمان شبير والدكتور محمود السرطاوي
()37

والــدكــتــور
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ً
ُ
ُ َ
والدكتور حسين العلي والدكتور علي القرداغي بن أسعد قطع أنفه يوم الكالب ،فاتخذ أنفا من
ً
والــدكــتــور علي المحمدي ()38ولــكــن وضعوا ورق ،فأنتن عليه ،فأمره النبي  «فاتخذ أنفا
ً
من ذهب»(.)42
شروطا لها وهي :
 -1أن ال يستعمل فيها مادة نجسة.
 -2أن ال يكون فيها تدليس وغش وخداع.
 -3أن ال يؤدي إلى تغيير خلقة اهلل.
 -4أن ال يؤدي إلى ضرر أ كبر أو مماثل .

•وجه األستدالل:
أن النبي  أج ــاز لــه اتــخــاذ ذلــك األنــف
و إخفاء ذلك العيب واألنف إذا ذهب صار منظر
ً
الرجل مشوها وغير مستحسن ،فهذا دليل على

 -5أن ال يكون بقصد تشبه أحــد الجنسين جواز استعمال الذهب في مثل ذلك ،واألصل هو
باآلخر .أو بقصد التشبه بغير المسلمين أو أهل المنع( )43وفيه إستعمال الذهب وهو محرم على
الشر والفجور(. )39

ذكور المسلمين لكن النبي  أجازه ألن ضرر

العيب فيه أ كبر .
وقد أستدلوا في قولهم بادلة منها:
َّ
ً
َ
 -3إن الصلع يعتبر عيبا يشتمل على ضرر
 -1قـ ّـصــة الثالثة مــن بني إسرائيل وفيها أن
َ َ
َ َ َ ً
النبي  قال ِ :إ ّن ثال ثة ِفي َب ِني ِإ ْس َرا ِئيل ،أ ْب َر َص حسي ومعنوي ،فالحسي ما يتعلق بالمضاعفات
َ َ ُ َ
َ
َ َ َ
َْ
اهلل أ ْن َي ْب َت ِل َي ُه ْم ،ف َب َعث ِإل ِيه ْم المرضية والمعنوي ما يشعر به من نقص في خلقته
َوأقـ َـر َع َوأ ْع َمى أ َراد
َ ً ََ
َ ْ َ َ َ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ ُّ َ ْ َ
َملكا فأ َتى األ قــرع فقال :أي شي ٍء أحــب ِإليك؟ وازدراء في قلوب الناس،و إن الصلع يحدث ألما
ََ
َ
َ َ َ
ْ َ َ
الذي ق ِذ َر ِني نفسيا وضررا اجتماعيا وخاصة لدى المرأة لما فيه
قال :ش ْع ٌر َح َس ٌنَ ،و َيذه ُب ع ِّني هذا ِ
ُ
ََ
َ َ َ
َ
َ
الن ُاس ،قال :ف َم َس َح ُه فذ َه َب َع ْن ُه َوأ ْع ِط َي ش ْع ًرا زينتها وجمالها( )44وهذا موجب للترخيص بفعل
الجراحة التجميلية ألنه يعتبر حاجة ،فتنزل منزلة
َح َس ًنا(.)40
ً
الــضــرورة ،ويــرخــص بفعلها ( )45إعــمــاال للقاعدة
•وجه االستدالل:
ان أه ــم شــئ عــنــد اإلنــســان إن يــكــون معافى الفقهية ) الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت
مــن الــعــاهــات ،وال سيما الــعــاهــات الــمــكــروهــة أو خاصة)( )46هذا وان الحاجة الداعية ألى النقل
عندالناس .فمسح الملك له ومن ثم برا بإذن اهلل والزرع التخلوا من حالتين:
وذهب عنه هذا الذي قذره الناس واعطي شعرا

 -1إذا كانت ضرورية ومثالها جراحة القلب

حسنا دليل على أن مــن الــواجــب على اإلنسان وغيرها.
إخفاء العيب بقدر المستطاع(.)41

 -2إذا كانت حاجية ومثالها الجراحة المتعلقة

 -2عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بالجلد المحروق وزراعة الشعر وغيرها.
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ً
فــفــي الــحــروق حــيــث يــحــتــاج األطــبــاء لعالج ورق ،فأنتن عليه ،فأمره النبي  فاتخذ أنفا
الموضع المحترق إلى أخذ قطعة من الجلد السليم من ذهب»(.)50
ثم زرعها في الموضع المصاب من الجسد( )47إن
ً
الحالتين جائزتان شرعا فيجوز للطبيب القيام

•وجه األستدالل:
أن الــنــبــي  أج ــاز لــه اتــخــاذ ذل ــك األنــف

بمهمته متى تحقق النفع ودفــع الضرر ،والحكم و إخــفــاء ذل ــك الــعــيــب ووجـ ــود عــيــب فــي صــورة
ً
بجواز زراعــة الشعر مبني على القياس بجراحة الرجل فإنه يكون مشوها وغير مستحسن ،فكونه
الجلد المحروق(.)48

يوضع شــيء من الذهب يغطيه بحيث ال ينتن

ولقد صدر عن دار اإلفتاء المصرية ،فتوى بشأن واألصل هو المنع فإن ذلك سائغ،وهو قياس على
حكم زرع الشعر ،بأنه إذا كان الشعر من الشخص الزرع فهذا دليل على جواز استعمال الذهب في
المنتفع نفسه فذلك جائز فاإلنسان له أن يأخذ من مثل هذا إلخفاء عيب ما(.)51
أمــا فــي مقابل حكم الشعر ف ــإذا كــان لطلب
نفسه لنفسه مقدما للمصلحة،و إذا كان زرع الشعر
ً
يــدوم كالشعر الــعــادي فهو جائز وال يعد غــشــا( )49الحسن فإنه يقع في خانة الوصل المحرم شرعا
وعليه فالبد من وجود حكمة لجواز ذلك.

الذي يخالف التعاليم التي بينها الرسول محمد

•الحكمة في جواز زراعة الشعر :

 والــذي يؤيده حديث عبد اهلل بن مسعود
ََ َ ُ ْ
ات
رضي اهلل عنه قال :قال  :لعن
اهَّلل ال َو ِاش َم ِ
ْ
ْ
َ ْ ُ َ َ َّ
ات
ات والمتف ِلج ِ
ات َوال ُم َت َن ِّم َص ِ
َوال ُم ْس َت ْو ِش َم ِ
َ َْ
َ
ْ
ْ َ
َ َْ
اهَّلل َت َعالى َما ِلي ل أل َع ُن
ات خلق ِ
ِلل ُح ْس ِن ال ُمغ ِّي َر ِ
النب ُّي  َو ُه َو في ك َ
َم ْن َل َع َن َّ
اهَّلل(َ )52
ت
﴿و َما
اب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ ْ َّ ُ ُ َ ُ ُ
ُ ()53
آتــاكــم الــرســول فخذوه﴾ قــال اإلم ــام النووي

إن وجود الشعر على فروة الــرأس او في منطقة
اخــرى ُتظهر هيئة جمالية لإلنسان أذ أن فقدانه
ومن ثم زراعته له تأثير كبيرة من النواحي الدينية
والطبية والنفسية:
 -1الناحية الــديــنــيــة :إن وج ــود شعر طبيعي

لإلنسان تظهر الصورة الجمالية له والتي خلقها -رحمه اهلل«-المتفلجات للحسن» معناه يفعلن
اهلل سبحانه وتعالى على أحسن تقويم فسقوط ذلك ً
طلبا للحسن ،أما لو احتاجت إليه لعالج أو
الشعر وزراعته أصبحت من األشياء التى إنتشرت عيب في السن ونحوه فال بأس»(.)54
َ
ً
 -2الناحية الطبيةّ :إن زراعة شعر الرأس يستمر
بشكل كبير جدا ألن ذلك العمل يؤدي إلى إخفاء
عيب ما فد حصل لإلنسان ومما يؤيد ذلك ما مــدى الحياة وال يحتاج لعالجات إال فى خالل
رو ى عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة األشهر الستة األولــى بعد الــزراعــة وال توجد له أثار
ً
ُ
ُ َ
بن أسعد قطع أنفه يوم الكالب ،فاتخذ أنفا من جانبية سوى الندبة المختبئة تحت شعر مؤخرة
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ال ــرأس فــي ثنية الــجــلــد ،أمــا الشعر الصناعى ال
يستمر فى أفضل أنواعه عن ثالث سنوات و تكون
مليئه بــالــعــاجــات خــال تلك الــفــتــرة وكذلك
يشكل خطرا كبيرا جدا ألنه يضعف فروة الرأس و
يــؤدي لتساقط الشعر الطبيعى وبالتالي حدوث

ََ َ ُ ْ
ْ َ
ات
قال  « :لعن
ات َوال ُم ْست ْو ِش َم ِ
اهَّلل ال َو ِاش َم ِ
ْ
َْ
ْ
ْ ََ ّ
َ
ْ ََ
ات خل َق
ات ِلل ُح ْس ِن ال ُمغ ِّي َر ِ
ات َوال ُمتف ِل َج ِ
َوال ُمتن ِ ّم َص ِ
اهَّلل َت َع َالى َما ِلي َل َأ ْل َع ُن َم ْن َل َع َن َّ
النب ُّي َص َّلى ُ
اهَّلل
ِ
ِ
َ
َ َ َ ُ ْ َّ ُ ُ
َ
ََ ََ َّ َ َُ
اهَّلل ﴿وما آتاكم الرسول
اب ِ
عل ْي ِه وسلم وهو ِفي ِكت ِ
َ ُ ُ
فخذ ُوه﴾»(.)63

•وجه األستدالل:
التهابات ومضاعفات اخرى.
ُ
الشعر
أجله وصــل
 -3الناحية النفسية :إن زراعة شعر الرأس يساعد
إن المعنى الــذي ُحـ ّ ِـرم من ِ
ِ
ُ
التدليس والغش والمغير لما خلق اهلل
فــي زي ــادة الثقة بالنفس مــن خــال ظــهــور رأس ولعنه هو
مكتمل الشعر وبالتالي ممارسة حياة طبيعية دون

واللعنة التكون على أمر غير محرم
َ
ُ
ِّ
المسي ِب قال« :ق ِد َم ُم َع ِاو َية
بن
 -3عن
ِ
سعيد ِ
َ
َ
ُ ً
َ
َْ
َ ْ
َ َ
المدينة ِآخ َر قد َم ٍة ق ِد َم َها ،فخ َط َب َنا فأخ َر َج ك َّبة
َّ َ َ
ُ
َ َ ً ْ ُ َ َ
ِم َن الش ْع ِر قالَ :ما ك ْن ُت أ َر ى أ َحدا َيف َعل َهذا غ ْي َر
ْ
ََ
الي ُه ِودَّ ،إن َّ
َ
النبي  َس َّم ُاه ُّالز َور َي ْع ِني ال َو ِاصلة
َّ
ِفي الش َع ِر»(.)65
•وجه االستدالل:
قوله -سـ ّـمــاه ال ــزور -ال ــزور الــكــذب والتزيين

بادلة منها:
ْ
َ
َ
ُ ّ
فلي ّ ّ َ
اهلل﴾(.)61
غي ُرن خلق ِ
 -1قال تعالى ﴿وآلم َرنهم ُ ِ

شعر اآلدمي(.)66
َ
َ -4عـ ْـن َعا ِئ َش َة َر ِضـ َـي ُ
اهَّلل َع ْن َها أ َّن َجــار َيـ ًـة ِمنْ
ِ
ـت َو َأ َّنـ َـهــا َمــر َضـ ْ
ْ َال ْنـ َـصــار َتـ َـز َّو َجـ ْ
ـت َف َت َم َّع َط َش َع ُرهاَ
ِ
ِ
َفـ َـأ َر ُادوا َأ ْن َيص ُل َ
وها َف َس َأ ُلوا َّ
النب َّي  َف َق َال َل َعنَ
ِ
ِ
َ ْ َ
َ
ْ
َ
َ
ُ ْ ََ
اهَّلل ال َو ِاصلة َوال ُم ْس َت ْو ِصلة( )67وعن أ ْس َماء ِبن ِت أ ِبى
َب ْكر َق َال ْت َج َاء ِت ْام َر َأ ٌة إ َلى َّ
النب ّى  َف َق َال ْت ياَ
ِ
ٍ
ِ ِ
َُ َ
َ
ْ َ ً ُ َ ّ ً َ َ َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ َ َ َّ َ
ّ
اهَّلل ِإن ِلى ابنة عر ِيسا أصابتها حصبة فتمرق
رسول ِ
َ
َ
َشـ ْـعـ ُـر َهــا أ َفــأ ِصـ ُـلـ ُـه ،فقال الـ َّـنــبـ َّـي «َ :لـ َـعـ َـن ُ
اهَّلل
ِ
ْ ََ ْ
ََ
ال َو ِاصلة َوال ُم ْس َت ْو ِصلة»(.)68

الحاجة الرتداء أغطية للرأس باستمرار.

()55

القول الثاني :قال بعدم جواز ذلك ومنهم أئمة
مذاهب المالكية( )56والظاهرية( )57والشافعية
( )58والحنابلة( )59ومن العلماء المعاصرين
منهم الدكتور شوقي الساهي والدكتور عبد السالم
السكري والشيخ علي الطنطاوي والدكتور محمد

()64

بن محمدالشنقيطي ( )60ولقد بنوا أرائهم على
ً
أنهم عــدوا ذلك وصــا وقد أستدلوا على أقوالهم بالباطل وال شك أن وصل الشعر منه وفيه طهارة

•وجه األستدالل:
َ
وألدعـ ّـونــهــم إلــى تغيير خلق اهلل فــي الفطرة،

وهيئة ما عليه الخلق اي ان تغيير الخلقة الظاهرة
بالوشم ،والوشر والنمص والتفلج للحسن ومن
يستجب للشيطان ويتخذه ً
ناصرا له من دون اهلل
ً
ّ ً ()62
القوي العزيز ،فقد هلك هالكا ِبينا.
 -2عــن عــبــد اهلل بــن مــســعــود رض ــي اهلل عنه
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•وجه االستدالل:

569

لكن بشرط أن اليــؤدي ذلــك إلــى مفسدة وكذب

في الحديثين  /تمرق :بمعنى تساقط وتمرط وتغيير في الخلقة التي خلقها اهلل تعالى لإلنسان
وأما الحصبة وهى بثر تخرج فى الجلد يفول منه وزرع شعر الرأس هي من باب أولى لدفع الضرر عن
حصب جلده ،إن الحديثين صريحان فى تحريم اإلنسان و إعادة صورته القديمة التي كانت عليها
الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا فان في السابق
وصلت شعرها بشعر آدمــى فهو حــرام بالخالف
ســواء كان شعر رجل أو امــرأة وســواء شعر المحرم
والزوج وغيرهما بالخالف(.)69
ََ
َ -5ع ْن ُح َم ْي ِد ْب ِن َع ْب ِد َّالر ْح َم ِن ْب ِن َعـ ْـو ٍف أ ّن ُه
َ
َسم َع ُم َعاو َي َة ْب َن َأبــى ُس ْف َي َ
ان َعـ َ
ـام َحـ َّـج َو ُهـ َـو َعلى
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َ
ُ َ ً
َ
ال ِم ْن َب ِر َو َت َن َاول ق ّصة ِم ْن ش َع ٍر ك َان ْت ِفى َي ِد َح َر ِس ٍّى
َ
ُ ُ َ َ ْ
َ
َ ُُ
َيقول َيا أ ْهل ال َم ِد َين ِة أ ْي َن ُعل َماؤك ْم َس ِم ْع ُت َر ُسول
ُ ُ َ
َ َ
اهَّلل  َي ْن َهى َع ْن ِم ْث ِل َه ِذ ِه َو َيقول«ِ :إ ّن َما َهلك ْت
ِ
َ
َ
َ
ُ
َ َ
ين ّاتخذ َه ِذ ِه ِن َساؤ ُه ْم»(.)70
َب ُنو ِإ ْس َرا ِئيل ِح
•وجه االستدالل:

•الحكمة في النهي عن وصل الشعر
 -1فعن عبد اهلل بــن مسعود رضــي اهلل عنه
َ َ َ ُ ْ
ُ
ـات
اهَّلل   :ل ــع ــن
اهَّلل ال ـ َـو ِاش ـ َـم ـ ِ
ق ــال َر ُسـ ـ ــول ِ
ْ
ْ
ْ َ ّ
ات
ـات ال ُم َتف ِل َج ِ
ـات َوالـ ُـمـ َـتـ َـنـ ِّـمـ َـصـ ِ
َوالـ ُـمـ ْـسـ َـتـ ْـو ِشـ َـمـ ِ
َ َْ
َ
ْ
ْ َ
َ َْ
اهَّلل َت َعالى َما ِلي ل أل َع ُن
ات خلق ِ
ِلل ُح ْس ِن ال ُمغ ِّي َر ِ
ُ
النب ُّي  َو ُه َو في ك َ
َم ْن َل َع َن َّ
اهَّلل َ
﴿و َما َآتاك ْم
ت
اب ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ َ ُ ُ
َّالر ُسول فخذ ُوه﴾(.)72
ُ
ْ َ َ َ َ َ
اهَّلل  َ«ل َع َن ُ
اهَّلل
-2
عن ن ِاف ٍع قال :قال َر ُسول ِ
ْ
َ
َْ َ
َ
َ
اصلة َوال ُم ْس َت ْو ِصلة»(.)73
الو ِ
نستنبط الحكمة في النهي عن وصــل شعر

وهــو إمــا إعــام بتعجيل العقوبة لهم بذلك أو الـ ــرأس بــغــيــره بــعــد إيـ ــراد الــحــديــثــيــن النبويين
يحتمل أنه كان محرما عليهم فعوقبوا باستعماله الشريفين:
ً
أوال :إن الوصل فيه تكذيب وتزوير في حقيقة
وهــلــكــوا بــســبــبــه ويــحــتــمــل أن ال ــه ــاك ك ــان به
ّ
وبمجموع ارتكبوه فكان هالكهم لذلك كله عند الشعر ،والتغير للخلقة ،والتظاهر بغير ما عليه
ظهور هذا فيهم وزمنه وفيه معاقبة الكافة بفشوا الحال في الواقع ففي الوصل أخفاء العيب وهذا
المنكر بين أظهرهم(.)71
•الراي الراجح في هذه المسألة:

اليــجــوز،والــمــثــال على ذلــك فــي مــراحــل الخطبة
فعلى المرأة أن تخبرالخاطب عندما يراها ّإنه يوجد

بــعــد ه ــذا التفصيل والــشــرح الــوافــي فــي أراء عيب في شعرها ويؤيد ذلك ما قاله الخطابي(:)74
واخــتــاف العلماء والفقهاء فــي المسالة نجد (إنما ورد الوعيد الشديد في هذه األشياء لما فيها
الراجح في القول األول وهو جواز زراعة شعر الرأس من الغش والخداع ولو رخص في شيء منها لكان
وذلــك لما فيه إزالــة العيب والــضــرر عن اإلنسان وسيلة إلى استجازة غيرها من أنــواع الغش ولما
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َ ََ ْ َ َ ُ َ َ َُ ّ َ َ
ََ َ
َْ
الش ّق األ ْي َس َر فقال
فيها من تغيير الخلقة)( )75أشــار في األشياء إلى األن َص ِار ّى فأعط ُاه ِإ ّي ُاه ث ّم ن َاوله ِ
ْ َ ََ ََ
َ ْ َ ََ َ ْ
اح ِل ْق ف َحلق ُه فأ ْع َط ُاه أ َبا َطل َحة فقال  :اق ِس ْم ُه َب ْي َن
(الوشم والنمص والوصل والمتفلجات).
ً
َّ
ّ
ً ُ
اس»(.)82
ثانيا :يمكن أن يكون هذ الشعر أصله نجسا بأن الن ِ
•وجه األستدالل:
يكون من الحيوانات الميتة أو ما ال يؤكل لحمه؛
ً
ً
إن الشعر طاهر وأن فيه التبرك بشعر النبي 
َحيث يكون شعر الحيوانات الميتة شعرا نجسا
يمكن أن ُيصيب فروة الرأس بأمراض مختلفة )76(.وأن فيه جواز اقتناء الشعر ولو كان نجسا لما فعل،
ً
ثالثا :إن علة حرمة الوصل هي حرمة االنتفاع إذ النجس ال يتبرك به ( )83فهذا دليل على جواز
بأجزاء اإلنسان حيث يدفن الشعر والظفر مع اإلنسان اإلنتفاع به في الزراعة
 -2لم يرد دليل على حرمة اإلنتفاع به
للحفاظ على كرامته قال اإلمام النووي (:ألنه يحرم
()77
 -3إن شعراإلنسان ُيرمى وأن اإلنتفاع به ال يكون
االنتفاع بشعر اآلدمــي و سائر أجزائه لكرامته)
ً
()85
والنهي عن وصل الشعر عام ،و ليس خاصا بما فيه مانعا في إستخدامه
()84

من الغش و التدليس كما في الزراعة.

()78

القول الثاني :عدم جواز اإلنتفاع بشعر اآلدمي في
زراعة شعر الرأس وهو مذهب جمهور الفقهاء

()86

وقد استدلوا بما يلي:
•المطلب الثاني :
َ
َ
َ َْ
َ َ ()87
﴿ولقد كـ َّـر ْمـ َـنــا َبـ ِـنــي آدم}
 -1قــال تعالى
•حكم الزرع من شعر الشخص غيره
جــاءت أختالفات الفقهاء في هــذه المسألة حيث اليجوز ألي عضو من أعضاء اإلنسان البيع
ً
على أساس جواز اإلنتفاع بشعر اآلدمي (اإلنسان) أو اإلهانة أوما شابه ذلك إستنادا إلى اآلية الكريمة
أو عــدم اإلنتفاع به إلخفاء عيب الصلع ،ولهذا فهو مكرم عند اهلل سبحانه وتعالى ويؤيد ذلك ما
كانت إختالفهم على قولين :

قاله العيني الحنفي(وال يجوز بيع شعر اإلنسان وال

الــقــول األول  :الــجــواز وهــو مذهب محمد بن اإلنتفاع به)(. )88
الــحــســن( )79وعطاء بن أبــي رب ــاح( )80واخــتــاره إبن

 -2أن اإلنتفاع به في البيع أو الزرع أو غير ذلك

حــزم()81حــيــث يجوز االنتفاع بشعر اآلدم ــي ،وقد هــو إهــانــة لكرامة اإلنــســان وجميع أج ــزاء جسمه
وما إنفصل عنه من حقه الدفن (.)89

استدلوا بما يلي:
َ
َ
َ
َ -1ع ْن َأ َ
()90
القول الثالث  :الكراهة وهو مذهب المالكية
ـس ْب ِن َما ِل ٍك رضي اهلل عنه قال ل َّما
ـ
ن
ِ
ْ َ ََْ ََ ََ ُ ُ َُ َ َ َ
ُ
َ
اهَّلل «الجمرة ونحر نسكه وحلق ورواية عن اإلمام أحمد وأستندوا في ذلك على :أن
َر َمى َر ُســول ِ
َّ َ
َ َ ْ
َ ََ ُ
َ ْ َ
ن َاول ال َحا ِل َق ِشق ُه األ ْي َم َن ف َحلق ُه ث َّم َد َعا أ َبا َطل َحة هذه الشعور ميتة فتنجس وال يجوز اإلنتفاع به ألي
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والخداع(.)98
•الراي الراجح في هذه المسألة:

•الراي الراجح في هذه المسألة:

بــعــد إيـ ــراد اخــتــاف الــعــلــمــاء والــفــقــهــاء في

بعد إيــراد أراء واختالف العلماء والفقهاء في
ً
المسالة نجد الراجح في القول األول أيضا وهو جواز المسالة نجد الراجح في القول األول وهوحرمة
ً
زراعة الشعر من غير الشخص المنتفع ألن الهدف زراعة شعر الرأس من شعر الحيوان إستنادا إلى
من ذلك هو إخفاء العيب الذي طرأ على اإلنسان األحاديث الدالة على حرمة الوصل في المطلب
سواء كان من الشخص نفسه أو أشخاص آخرين .االول لما فيه مــن تغيير للخلقة وغــش وخــداع
وتدليس في الزراعة.
•المطلب الثالث :
•حكم الزرع من شعر غيراآلدمي-الحيوان-
وفــي هــذا المطلب فــإن العلماء والفقهاء قد
ً
إختلفوا فيه على قولين أيضا :
ال ــق ــول األول :ذهـ ــب فــقــهــاء الــمــالــكــيــة
والشافعية

()93

()92

•المطلب الرابع :
•حكم الزرع من شعر غيراآلدمي-الصناعي-
أمـا أراء العلمـاء والفقهـاء فـي هـذه المسـئلة
ً
فلا نجـد إختالفـا بينهـم ألن هـذا النـوع مـن الزراعـة

والحنابلة( )94إلى حرمة إستعمال اليخلـوا مـن أضـرار صحيـة تعـود علـى فـروة الـرأس،

هــذا النوع من الشعيرات في جراحة زراعــة شعر وفـي هـذا المطلـب نتطـرق إلـى ذكـر أقـوال الفقهـاء
الرأس ولقد بنوا أرائهم على أنه داخل فـي التوصيل والعلمـاء مـا أمكـن مـن المعلومـات الحاصلـة
المحرم وعللوا ذلك بأنه كالتدليس وتغيير خلق والمتواجـدة ألجـل إثـراء المسـألة بالتفاصيـل
اهلل ولقد إستندوا فــي أقوالهم إلــى جميع األدلــة الكافيـة لذلـك :
التي ذكرناها في القول الثاني من المطلب األول

 -1إن زراع ــة الشعر فــي هــذه الحالة شبيهة

والخاصة بحرمة وصــل الشعر وأننا فضلنا عدم بالوصل المتخذ من الصوف وغيره في معناها
فالشعر الصناعي ال ينمو ويبقى كما هــو عليه

ذكرها مرة أخرى
ال ــق ــول ال ــث ــان ــي :ذهـ ــب فــقــهــاءالــحــنــفــيــة

()95

وبــالــتــالــي تــتــحــقــق فــيــه عــلــة الــتــحــريــم أال وهــو

والشافعية( )96إلى الجواز وعللوا ذلك بعدم التزوير

التدليس والــغــش وهــذا راي بعض الفقهاء من
ً
المالكيةوالشافعية والحنابلة( )99وقد إستدلوا بما
َ
ْ
ُ ُ َ
َ
اهَّلل َيقول« :ز َج َر ّالن ِب ُّى  أن
رو ى َج ِاب َر ْب َن ع ْب ِد ِ
َ َ ْ َُ ْ
َ
ت ِصل ال َم ْرأة ِب َرأ ِس َها ش ْي ًئا»(.)100

وع ــدم استعمال جــزء اآلدم ـ ــي( )97أمــا الشافعية
فقد عللوا جواز الوصل بإذن الــزوج؛ لما في ذلك
مــن عــدم الــتــدلــيــس ،ولــمــا فيه مــن انــتــفــاء الغرر
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•وجه األستدالل:

ً
ثانيا :أما ما ذهب اليه الفقهاء والعلماء على

إن الــوصــل ممنوع بكل شــيء س ــواء وصلته جواز زراعة شعر الرأس كانت إستنباطاتهم على
بصوف أو حرير أو خرق أو أي شئ آخر(.)101

أس ــاس أنــه داخ ــل فــي خــدمــة اإلنــســان وذل ــك ألن

 -2أما إذا لم يكن باالمكان تالقي هذه األضرار الــهــدف مــن ذل ــك هــو إخــفــاء الــعــيــب ومعالجة
ولم يكن إزالة الصلع إال بهذه الوسيلة فإنه يمكن الصلع في إطار ضرورة الحفاظ على هيئة اإلنسان
األخذ بفتوى الجواز لمن قال بجواز الزراعة لما فيه الخارجية ومظهره الجميل والحسن
إزالــة العيب الحاصل في الــرأس وليس زيــادة في

وفــي خــتــام هــذا البحث نــذكــر مــا تــوصــل اليه

الجمال والحسن للمظهر الخارجي( )102أما األدلة العلماء المعاصرون في إطار هذه المسئلة ما يلي :
فإنها نفس أدلة القائلين بجواز الزراعة

يجوز شرعا إجراء الجراحة التجميلية الضرورية

 -3مــن الــطــرق المستخدمة لــعــاج الصلع والحاجية التي يقصد منها:
إستخدام -الشعر الصناعي -ففي هذه الطريقة

أ -إعــادة شكل أعضاء الجســـــم إلــى الحالة
ََ ْ
التي خلق اإلنــســان عليها لقوله سبحانه (:لقد
َ
ْ
اإلنس َ
َخ َل ْق َنا َ
ان ِفي أ ْح َس ِن َتق ِو ٍيم)(.)104
ب -إعادة الوظيفة المعهودة ألعضاء الجسم.

المادة الصناعية من تهيج في فروة الرأس وتلف

ج-إصالحالعيوبالخلقيةمثلالشفةالمشقوقة

يتم زراع ــة مــادة تحتوي على طبقة مــن الروتين
(الكيراتين)حيث يدعم الشعر الطبيعي بالصناعي
أال أن هذه الطريقة ليست شائعة وذلك لما تسببه

في الجلد مما يستدعي اإلستمرار في إستخدام (األرنبية) واعوجاج األنف الشديد والوحمات ،والزائد
األدوية ومشتقات الكورتيزون لفترة طويلة وهو ما مــن األصــابــع واألســنــان والــتــصــاق األصــابــع إذا أدى
ً ً
يسبب ضررا عاما في الجسم وهذا مما ال يقبل به وجودها إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر.
الدين االسالمي(.)103

د -إصالح العيوب الطارئة ( المكتسبة ) من

وفي نهاية هذا المبحث وبعد ايراد أقوال الفقهاء آثــار الــحــروق والــحــوادث واألم ــراض وغيرها مثل:
ً
زراعة الجلد وترقيعه ،و إعادة تشكيل الثدي كليا
والعلماء واألخذ بإستدالالتهم نستنتج ما يلي:
ً
ً
أوال :إن ما ذهــب اليه الفقهاء والعلماء على حالة استئصاله ،أو جزئيا إذا كان حجمه من الكبر
حرمة زراعة شعر الرأس كانت إستنباطاتهم على أو الصغر بحيث يؤدي إلى حالة مرضية ،وزراعة
أساس أنه داخل في الوصل للشعر وبالتالي حصول الشعر حالة سقوطه خاصة للمرأة.

ً
هـ -إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو
الغش والتدليس والكذب واإلحتيال الذي ينهى
ً
عضويا(.)105
عنه الشرع
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النتائج
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صلب الموضوع وضع نقاط ايجابية تحدد الكيفية
الشرعية للزراعة من خالل النقاط االتية :
 -1ان مــن الــواجــب لعملية الــزراعــة أن تكون

يمكن لنا ان نبين النتائج التي توصلنا اليها خاضعة لمقاصد الشريعة والمتعلقة بالحفاظ
من خالل بحثنا لهذا الموضوع جملة من النقاط على صورة اإلنسان وشكله الخارجي الذي أنعمه
اآلتية :

ً
 -١اإلســام ال يتعارض مع العلم أبــدا الن كل

اهلل تعالى عليه بالحسن والجمال.
 -2يجب أن اليكون فيها خداع وغش وكذب

ما يحتاجه االنسان إلدامة حياته على أ كمل وجه أثناء مراحل العملية الزراعية ونتائجها لما فيها من
ال يقف اإلســام مانعا له لما فيه مصلحته التي الضرر الذي ال يتفق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية
تجلب له المنفعة الشرعية وتبعد عنه المضرة ومقاصدها في رفض الحاق الضرر باإلنسان.
لذلك فان ظهور االنسان بصورته الجميلة يتفق
مع مقاصد الشريعة اإلسالمية

 -3يجب أن تكون العملية غير مفرطة في
تغيير هيئة اإلنــســان مما يــؤدي إلــى ضــرر أ كبر أو

 -2نظرة اإلسالم لهذه القضية نظرة عامة لما مماثل له وبالتالي يؤدي إلى تغيير خلقة اهلل.
فيه مصلحة الــرجــل والــمــراة السيما فــان للمرأة

 -4أن ال يكون بقصد التشبه بغير المسلمين

الجزء األ كبر ،فطبيعة المرأة بحاجة ماسة الى فحيث أن التشبه بــهــم ام ــر مــرفــوض فــي ديننا
الشعر الطويل والجذاب لتحقق الجمال لديها الحنيف.
وهذا ما خلقها اهلل عليه وبالتالي فإن الغرض من

 -5يجب أن ال يــكــون الــهــدف مــن ال ــزرع هو

تلك العمليات هو إعجاب زوجها لها والبقاء التشبه بــكــا الجنسين وبــالــعــكــس لمخالفته
أمامه في نظره جميلة.

تعاليم الدين اإلسالمي من جهة وحصول الفوضى

 -3يجب الفرق بين الــزرع والوصل لما لكل في مراحل الحياة االنسانية من جهة آخرى .
منهما األثر البالغ في الحالة النفسية لإلنسان من
ناحية وكذلك الحكم الشرعي لكال العمليتين
من ناحية اخرى .
•التوصيات:
من جملة التوصيات التي يجب أن نجعلها في

*

*

*
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الهوامش

بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،جمال الدين ابن
منظور االنــصــاري الرويفعى االفريقى األنــصــاري.
(ت 711 :هـ) مطبعة بوالق ،القاهرة -مصر الطبعة

( )1ينظر :الصحاح فــي اللغة ألسماعيل بن األول ــى  1882م141/8 ،مــعــجــم مقاييس اللغة
حماد الجوهري (ت  393 :ه) تحقيق :أحمد عبد ألحمد بن فــارس بن زكرياء القزويني ال ــرازي ،أبو
الغفورعطار ،بيروت-لبنان  :دار العلم للماليين  -الحسين (ت 395 :هـــ) تحقيق :عبد السالم
الطبعة الرابعة 1407هـ 1987 -م  358/1:المحكم محمد ه ــارون -دار الفكر-موقع صيد الفوائد:
والمحيط األعظم لعلي بن إسماعيل ،المعروف 1979م .50 /3 :
بابن سيده ،أبو الحسن (ت 458 :هـ) المحقق:

( )3سورة الواقعة .64 :

عبد الحميد هــنــداوي  -دار الكتب العلمية-

( )4ينظر:أحكام الشعر في الفقه اإلسالمي لطه

الطبعة األولى.127/1 :

محمد فارس  -دار البحوث للدراسات اإلسالمية

( )2يــنــظــر :الــصــحــاح ف ــي الــلــغــة لــلــجــوهــري و إحياء التراث ،دبي ،الطبعة األولى 1423 :هـــ -
 1224/3الــعــيــن لــلــخــلــيــل ب ــن أحــمــد أب ــو عبد 2002م.182:
الــرحــمــن الخليل بــن أحــمــد بــن عــمــرو بــن تميم

( )5أخرجه الشيخان :البخاري أبــو عبد اهلل

الفراهيدي البصري (ت 170:هـــ ) تحقيق :عبد محمد بــن إسماعيل الــبــخــاري(ت 256 :هـــ)،
الحميد الهنداوي :دار الكتب العلمية -الطبعة الجامع الصحيح ،كتاب اللباس ،بــاب وصل
األولـ ــى  2003 - 1424م  179/2:المحيط في الشعر ،رقــم الحديث  79/4 : 5934الناشر :دار
اللغة إلسماعيل بن عباد بن العباس،أبو القاسم ابــن كثير  -دمــشــق بــيــروت -لــبــنــان 1423 :هـ-
الطالقاني ،المشهور بالصاحب بن عباد (ت2002 :م الطبعة الثانية ،ومسلم بــن الحجاج بن
385هـ ) تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين ،مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري،
بيروت  -لبنان الطبعة االولى  1994م  66 /1 :تاج أبــو الــحــســيــن(ت 261 :هـــ) الــجــامــع الصحيح،
لمحمد بن ّ
ّ
محمد كتاب اللباس والزينة ،باب تحريم فعل الواصلة
العروس من جواهر القاموس
ّ
بن عبد الـ ّـرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الملقب والمستوصلة رقــم الــحــديــث 166/6 :5687 :
بمرتضىَّ ،الز بيدي (ت1205 :هـ) حققه مجموعة المحقق :نظر بن محمد الفاريابي أبو قتيبة  -دار
من العلماء ،يــروت -لبنان ،دار إحياء التراث طيبة -الطبعة االولى1427 :هـ 2006 -م
العربي1984 -م  5284 /1:لسان العرب لمحمد

( )6يــنــظــر :الــصــحــاح فــي الــلــغــة للجوهري:
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 ٢٨١/٢العين للخليل بن أحمد ٤٣/٢ :المحيط والتوزيع.262/1 :
في اللغة البن عباد  ٢٣٢/٢تاج العروس لمحمد

( )10ينظر :الجراحة التجميلية -عرض طبي

الــزبــيــدي 5284 /1:لــســان الــعــرب ألبــن منظور :ودراسـ ــة فقهية مفصلة -د .صــالــح بــن محمد
 ٧٢٦/١١مــعــجــم مــقــايــيــس الــلــغــة الب ــن ف ــارس :الفوزان ،الطبعة الثانية ،دار التدمرية ،المملكة
.١١٥/٦
( )7ينظر:الجامع الحكام القرآن البي عبد اهلل

العربية السعودية 1429هـ2008-م .146 :
( )11ينظر  :المصدر السابق .147 :

محمد بن أحمد االنصاري القرطبي ( ت671:ه)

( )12سورة غافر .64 :

ضبطه وحققه سالم مصطفى البدري ،دار الكتب

( )13ينظر :تفسير القرآن العظيم ألبي الفداء

العلمية ،بيروت  -لبنان الطبعة األولى 1405 :ه  -إسماعيل بــن عمر بــن كثير الــقــرشــي الدمشقي
1985م .394/5 :

(ت 774:هـ ) المحقق  :سامي بن محمد سالمة

( )8ينظر :المصدر السابق نفسه  394/5:فتح الناشر  :دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة  :الثانية
الــبــاري شــرح صحيح الــبــخــاري لــإمــام شهاب 1420هـ  1999 -م .156/7 :
الدين ابــي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن

( )14سورة البقرة . 138 :

حجرالعسقالني الشافعي.

( )15ينظر  :تفسير القرآن العظيم ألبــن كثير :

(ت852:ه ـــ) قــام بإخراجه وصححه وأشــرف . 450/1
على طبعه :محب الدين الخطيب  :دار الكتب

( )16سورة األعراف .31 :

العلمية ،بيروت  -لبنان  1379هـ.374/10 :

( )17ينظر :الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون

( )9ينظر :المغني ألبــي محمد موفق الدين األ قاويل في وجــوه التأويل أبو القاسم محمود بن
عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي عمر الزمخشري الــخــوارزمــي (ت538 :ه ـــ ) دار
المقدسي الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة إحياء التراث العربي  -بيروت-لبنان ،تحقيق :
الــمــقــدســي(ت620:هـــ)  -مكتبة الــقــاهــرة  -دار عبد الرزاق المهدي 1143م 224/2 :
إحياء التراث العربي -بدون طبعة 1388 :هـــ -

( )18سورة األعراف .32 :

1968م130/1 :الــشــرح الكبير على متن المقنع

( )19ينظر  :أض ــواء البيان فــي إيــضــاح القرآن

 عبد الرحمن بــن محمد بــن أحمد بــن قدامة بــالــقــرآن محمد األمــيــن بــن محمد بــن المختارالمقدسي الجماعيلي الحنبلي ،أبو الفرج ،شمس الجكني الشنقيطي (ت1393 :ه ـــ) الناشر:دار
الدين (ت682 :هـــ)  :دار الكتاب العربي للنشر الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  -لبنان

ُ
»حكم زراعة شعر الرأس من منظور فقهي«
576

هيوا كريم سعيد

 1415هـ 1995 -م.97/2 :
( )20أخرجه الشيخان :الــبــخــاري ،أحاديث

 2005م .42/14:
( )24أخ ــرج ــه مــســلــم  :الــمــســنــد الصحيح

األنبياء ،باب  :حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني المختصر بنقل الــعــدل عــن الــعــدل إل ــى رســول
إسرائيل رقم الحديث  ،502/9 :3464 :ومسلم بن اهلل  الشهير ب(صحيح مسلم ) الجامع
الحجاج في الزهد والرقائق رقم الحديث  :2964 :صحيح ،كتاب اللباس والزينة ،باب تحريم الكبر
.97/18
( )21ينظر :شرح ريــاض الصالحين لمحمد

وبيانه رقم الحديث .65/1 : 275
( )25ينظر :فيض القدير شرح الجامع الصغير

بن صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن
آل عثيمين مــن الــوهــبــة مــن بــنــي تــمــيــم(.ت :زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت:
1421هـ)موقع جامع الحديث النبوي 1347هـ 1031 -هـ ) الناشر  :المكتبة التجارية الكبرى  -مصر
1421هـ.135/6 :
()22ســنــن أبــي داود ،كتاب اللباس ،باب

الطبعة األولى1356 ،هـ.. 224/2 :
( )26سنن ابي داود ،باب في إصالح الشعر،

فــي غسل الــثــوب رقــم الــحــديــث  216/4 :4062تحقيق :محمد ف ــؤاد عــبــد الــبــاقــي  :دار إحــيــاء
والنسائي ،السنن الكبرى ،كتاب الزينة ،باب الكتاب العربي  -وزرارة األوق ــاف المصرية رقم
تسكين الــشــعــر ،رقــم الــحــديــث 315/8: 9261الحديث 125/4 : 4165 :بيروت  -لبنان ..
وصحيح سنن النسائي لمحمد نــاصــر الدين

( )27ينظر :التيسير بــشــرح الجامع الصغير

األ لباني  394/3 :؛ الرياض :مكتبة المعارف ،لإلمام الحافظ زين الدين عبد الــرؤوف المناوي
1419هـــ1998-م فقه القضايا الطبية المعاصرة .دار النشر :مكتبة اإلمام الشافعي  -الطبعة :الثالثة
لعلي محيي الــديــن الــقــرداغــي وعــلــي يوسف 1408هـــ 1988 -م 849/2 :الرياض  -المملكة
المحمدي ،الطبعة الرابعة بيروت - :لبنان دار العربية السعودية ..
البشائر1427 :هـ2006-م . 531:

( )28أخرجه مالك في الموطأ مالك بن أنس

( )23يــنــظــر :ع ــون الــمــعــبــود ش ــرح ســنــن أبــي أبو عبداهلل األصبحي(ت179 :ه) الناشر :دار إحياء
داود لمحمد أشــرف بن أمير بن علي بن حيدر ،التراث العربي ،مصر تحقيق  :محمد فــؤاد عبد
أبــو الــطــيــب ،شــرف الــحــق ،الــصــديــقــي ،العظيم الباقي كتاب الشعر ،بــاب إصــاح الشعر :1702
آبادي (ت  )1310:المحقق :أبو عبد اهلل النعماني .949/2
األثري الناشر :دار ابن حزم سنة النشر 1426 :هـ-

( )29ينظر :شــرح الــزرقــانــي على مــوطــأ اإلمــام

ُ
«حكم زراعة شعر الرأس من منظور فقهي»
هيوا كريم سعيد
مالك لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني

577

( )35ينظر :حكم االنتفاع باألعضاء البشرية

المصري األزهري (ت1122:ه) الناشر دار الكتب والحيوانية كمال الدين جمعة بــكــرو192 - 191:
العلمية  1411م  337/4 :بيروت-لبنان..

وصـل الشـعروحكـم زراعتـه -دراسة فقهية مقارنة-

( )30ينظر:حكم االنتفاع باألعضاء البشرية إعـــــداد د .عـــــادل مــبــارك المطـيرات ،الــمــدرس
والحيوانية .كمال الــديــن جمعة بــكــرو ،الطبعة بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية ،جامعة
األولى ،دار الخير 1422ه2001-م  186-179:وصـل الكويت ،كلية الشريعة والــدراســات اإلسالمية
الشـعروحكـم زراعــتـــــه -دراسـ ــة فقهية مقارنة -قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية . 47 ،48 :
الــدكــتــور عـــــادل مــبــارك الــمــطـــــيــرات ،الــمــدرس

( )36ينظر:أحكام الشعر في الفقه اإلسالمي،

بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية ،جامعة طه محمد فارس .183 :
الكويت ،كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية..
قسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية ..42 :

( )37راجع :فتاو ى الشيخ محمد العثيمين،
كتاب الدعوة  ،75 ،74/2فتاو ى علماء البلد

( )31ينظر:حكم االنتفاع باألعضاء البشرية الحرام  1185:الفتوى رقم 3568 :حكم التشريح
والــحــيــوانــيــة .كــمــال الــديــن جمعة بــكــرو -179 :وج ــراح ــة الــتــجــمــيــل فـــــي الــشــريــعــة اإلســامــيــة
186وصـــــل الشـعروحكـم زراعتـه -دراســة فقهية للسرطاوي ،مجلة الدراسات ،العدد الثالث.149 :
مقارنة -الدكتور عـادل مبارك المطـيرات.43 :
( )32راجع:

( )38ينظر :أحكام جراحة التجميل في الفقه
اإلسالمي للدكتور محمد عثمان شبير  22:كلية

admin (2016-11-9)، “6 Scientifically

الشريعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الكويت

 Proven Fruits That Can Reverse Hair Loss”،.طبعة مكتبة الفالح بالكويت -الطبعة األولــى
www.naturallivingideas.com.

1409هـ1989 -م حكم التشريع وجراحة التجميل،

، Retrieved 2017-9-18 Mayo Clin-

مجلة الــدراســات االردنــيــة  149:الــعــدد الثالث :

1984 ic Staff، “Hair loss”، www.mayoclinic.org،م وحكم التشريع وجراحة التجميل في الفقه
 Retrieved 2017-10-7.اإلسالمي لمحمود السرطاوي  147 :خصال الفطرة
( ) 33المجلة العربية  -المملكة العربية فــي الفقه اإلســامــي :د .حسن عــبــداهلل العلي،
السعودية  -العدد ( )272ص (1420)107هـ ـــ  -دار الضياء ،بيروت-لبنان  289:فقه القضايا
2000م..

الطبية المعاصرة :د .علي القره داغــي و د .علي

( )34مجلة صحتك  -العدد األول ص ( ..)22المحمدي ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت -لبنان
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الطبعة األولى 1426 :هـ 2005 -م .535 :

( )44ينظر:أحكام الشعر في الفقه اإلسالمي

()39ينظر :أحكام جراحة التجميل في الفقه لطه محمد فارس .183:
اإلسالمي للدكتور محمد عثمان شبير  22:نوازل

( )45ينظر:أحكام النمص ووصل الشعر وحكم

زينة الــمــرأة في الفقه اإلســامــي  -أحكام الشعر زراعته وحكم دخول الحائض المسجد ل عادل
ً
نموذجا  -سامية هايشة 2015-2014م 76 ،وصـل بن مبارك المطيرات. 130 :
الشـعروحكـم زراعــتـــــه -دراسـ ــة فقهية مقارنة-
الدكنور عـادل مبارك المطـيرات .46:

( )46ينظر :األشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه
الشافعية ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين

( )40أخــرجــه الشيخان :الــبــخــاري ،أحاديث السيوطي (ت 911:هـ) الناشر:دار الكتب العلمية
األنبياء ،باب  :حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني بيروت  -لبنان. 164/1 :
إسرائيل رقم الحديث  ،502/9 :3464 :ومسلم بن

( )47ينظر :زرع الجلد الــحــي ،عبدالرحمن

الحجاج في الزهد والرقائق رقم الحديث  :2964 :الحريتاني ،مجلة الفيصل العدد 1407 116 :ه ص:
.97/18

 ،76 ،77أحكام الجراحة الطبية واألثار المترتبة

( )41ينظر :شرح رياض الصالحين لمحمد بن عليها لمحمد بــن محمد المختار الشنقيطي
صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل الطبعة الثانية  :جدة  :مكتبة الصحابة 1415هـ-
عثيمين من الوهبة من بني تميم(.ت1421 :هـ) 1994م . 335:
موقع جامع الحديث النبوي 1347هـ 1421 -هـ:
.135/6

( )48يــنــظــر:الــتــشــريــح الــجــثــمــانــي والــنــقــل
والــتــعــويــض اإلنــســانــي ،د بــكــر أب ــو ز ي ــد 21 :من

( )42سنن ابــي داود ،كتاب اللباس ،باب بحوث مجمع الفقه اإلسالمي ،أحكام الجراحة
ما جاء في ربط االسنان بالذهب ،رقم الحديث الطبية واأل ثار المترتبة عليها لمحمد بن محمد
 100/4 :4232كتاب اللباس ،بــاب ما جــاء في المختار الشنقيطي . 336:
شــد األســنــان بــالــذهــب رق ــم الــحــديــث : 1770

( )49راجع :دار اإلفتاء المصرية ،فتوى بتاريخ:

240 /4وسنن النسائي :كتاب الزينة ،باب من . 2017/07/18
أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب رقم الحديث

( )50سنن ابــي داود -سليمان بــن األشعث

بــن إســحــاق بــن بشير بــن شــداد بــن عمرو األزدي
.440/5 : 9463
الس ِج ْستاني (ت275 :هـــ) كتاب اللباس ،باب
( )43ينظر:شرح سنن أبــي داود إلبــن العباد ِ ّ :
ما جاء في ربط االسنان بالذهب ،رقم الحديث
.2/1
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 100/4 : 4232تحقيق وتعليق سعيد محمد ألبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الناشر :
اللحام :دارا الفكر للطباعة والنشر ،وسنن الترمذي دار إحياء التراث العربي  -بيروت-لبنان ،الطبعة
 :محمد بن عيسى بن َس ْو رة بن موسى بن الضحاك ،الثانية.107 /13 :
( )55الدكتور محمد أحمد الــروبــي ،جامعة
الترمذي ،أبو عيسى (ت279 :هـ) كتاب اللباس،
ً
باب ما جاء في شد األسنان بالذهب رقم الحديث عــيــن الــشــمــس ،الــقــاهــرة -مــصــر نــقــا عــن موقع
 240 /4 :1770تحقيق  :أحــمــد محمد شاكر (صحة) 2008م وأال الطائي كلية التربية ابن حيان
وآخرون :دار إحياء التراث العربي ،بيروت-لبنان :للعلوم الصرفة  -جامعة بابل 2011م .
 1998م ،وسنن النسائي :ألبو عبد الرحمن أحمد

()56ينظر:المنتقى للباجي المنتقى شرح

بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي (ت :الموطأ -أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن
303هـــ) كتاب الزينة ،باب من أصيب أنفه هل أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي
يتخذ أنفا من ذهب رقم الحديث ( 440/5 : 9463ت474 :هـــ)  :مطبعة السعادة ،القاهرة -مصر
تحقيق  :د.عبد الغفار سليمان البنداري ،سيد الطبعة األولــى  1332هـ  ،267/7شــرح الزرقاني
كسروي حسن ،دار الكتب العلمية  -بيروت -على الموطأ -محمد بن عبد الباقي بن يوسف
لبنان الطبعة األول ــى 1411 ،هـــ 1991 -م سلسلة الزرقاني المصري األزهري .335/4:
كتاب الدعوة ،فتاو ى ابن عثيمين -رحمه اهلل:-
.75-74 /1

( )57ينظر :المحلى البن حزم -أبو محمد علي
بن أحمد بن سعيد بن حــزم األندلسي القرطبي

( )51شــرح سنن أبــي داود لعبد المحسن بن الظاهري (ت456هـــ) دار الفكر ،بيروت -لبنان:
حمد بن عبد المحسن بن عبد اهلل بن حمد العباد .298/11
البدر.2/1:

( )58ينظر :المجموع شــرح المهذب لالمام

( )52أخــرجــه الــشــيــخــان :الــبــخــاري الجامع اب ــي زكــريــا مــحــي الــديــن بــن ش ــرف ال ــن ــووي(ت
الصحيح ،كتاب التفسير ،باب وما آتاكم الرسول 676:ه ـــ) دار الفكر  ،141/3نهاية المحتاج إلى
فخذوه ،رقم الحديث  305/3: ،4886ومسلم ،شــرح المنهاج -شــمــس الــديــن محمد بــن أبي
الجامع صحيح ،كتاب اللباس والــزيــنــة ،باب العباس أحمد بــن حمزة شهاب الــديــن الرملي
تحريم فعل الواصلة والمستوصلة . 166/6 :
( )53سورة الحشر . 7 :
( )54المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

(ت1004 :هـ)  :دار الفكر ،بيروت الطبعة األخيرة -
1984م. 24/2 :
( )59ينظر :الشرح الكبير على متن المقنع،
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عــبــد الــرحــمــن بــن مــحــمــد بــن أحــمــد بــن قــدامــة

( )64ينظر :المجموع شــرح المهذب لالمام

المقدسي  263/11كشاف القناع عن متن اإل قناع ابي زكريا محي الدين بن شرف النووي ،١٤٠ /٣
 منصور بن يونس بن صــاح الدين ابــن حسن حاشية ابن عابدين -محمد أمين بن عمر بن عبدبن إدريــس البهوتى الحنبلى (ت 1051 :ه ـــ) :دار العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت1252 :هـ) :
الكتب العلمية.81/1 :

دار الفكر-بيروت -لبنان الطبعة الثانية1412 ،هـ

( )60ينظر:الفكر اإلســامــي والقضايا الطبية 1992 -م ٣٧٣ /٦ :أحــكــام الــجــراحــة الطبية
المعاصرة تنظيم النسل ،االجــهــاض ،التلقيح واآلثــار المترتبة عليه لمحمد بن محمد المختار
الصناعي،لشوقي عبده الساهي مكتبة النهضة الشنقيطي.194 :
المصرية 1990م 136 :نقل وزراعة األعضاء اآلدمية

( )65أخــرجــه الشيخان :الــبــخــاري ،الجامع

من منظور إسالمي لعبد السالم السكري  224 :الصحيح ،كــتــاب الــلــبــاس ،وصــل الشعر،باب
فتاو ى .جمعها ورتبها :حفيده مجاهد ديرانية مــن إنــتــظــر حــتــى تــدفــن رق ــم الــحــديــث : 5938
لعلي الطنطاوي الطبعة االولى؛ جدة :دار المنارة165/7 ،الجامع الصحيح ،كتاب اللباس والزينة،
 1405هـ  1985م  167 :أحكام الجراحة الطبية باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة
واآلثــار المترتبة عليه لمحمد بن محمد المختار والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات
الشنقيطي.19:
( )61سورة النساء .120 ،119 :

والمغيرات خلق اهلل .168/6:
( )66يــنــظــر :عــمــدة الــقــاري شــرح صحيح

( )62ينظر :التفسير الميسر  :نخبة من العلماء ،الــبــخــاري ألبــي محمد مــحــمــود بــن أحــمــد بن
الناشر :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى
الشريف ،الطبعة الثانية ،سنة النشر - 1430 :بـ ــدر ال ــدي ــن الــعــيــنــى (ت855 :ه ـ ـــ ) بـ ــاب :
.97 :2009

ال ــم ــاء الـ ــذي اليــغــســل ب ــه شــعــر اإلن ــس ــان ،دار

( )63س ــورة الحشر  ،7 :أخــرجــه الشيخان :إحياء التراث العربي  -بيروت1427ه-لبنان
البخاري الجامع الصحيح ،كتاب التفسير ،باب 2006-م . 3/24 :
وما آتاكم الرسول فخذوه ،رقم الحديث ،4886

( )67أخرجه الشيخان :البخاري ،الجامع

 305/3:ومسلم ،الجامع صحيح ،كتاب اللباس الصحيح ،كتاب اللباس ،باب الوصل في الشعر
والزينة ،باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة  :رق ــم الــحــديــث  2217/5 5590ومــســلــم الجامع
. 166/6

الصحيح ،كتاب اللباس والزينة ،بــاب تحريم
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فعل الواصلة والمستوصلة رقم الحديث : 2122والزينة ،باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة :
. 1676/3
( )68أخرجه الشيخان :البخاري ،الجامع

. 166/6
( )73سنن النسائي كتاب اللباس والزينة

الصحيح ،كتاب الــلــبــاس ،بــاب وصــل الشعر- ،باب الواصلة -رقم الحديث . 523/8 : 5111
( )74هــو أبــو سليمان َحـ ْـمــد بــن محمد بن
رقــم الــحــديــث  79/4 : 5934ومــســلــم ،الجامع
الصحيح ،كتاب اللباس والزينة ،بــاب تحريم إبراهيم بن الخطاب البستي الخطابي الشافعي)
فعل الواصلة والمستوصلة رقم الحديث  :5687 :ت 388 :هـ ) محدث وفقيه وعالم مسلم من
. 166/6

كبار أئمة الشافعية ،ولد في مدينة بست وارتحل

( )69يــنــظــر :الــمــنــهــاج ش ــرح صحيح مسلم وطــلــب الــعــلــم والــحــديــث ،فــذهــب إل ــى بــغــداد
لإلمام النووي .103/14:

والبصرة ومكة وخراسان وبالد ما وراء النهر ،وتفقه

( )70أخــرجــه الشيخان :الــبــخــاري ،الجامع على المذهب الشافعي .
الصحيح ،كــتــاب الــلــبــاس ،وصــل الــشــعــر ،رقم

ينظر :سير اعــام النبالء االمــام شمس الدين

الــحــديــث ،2216/5 - 5588وم ــس ــل ــم ،الجامع محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت748 :
الصحيح ،كتاب اللباس والزينة ،بــاب تحريم هـ) -تحقيق  -شعيب االرنــؤوط وحسين االسد،
فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة الطبعة التاسعة :سوريا ،مؤسسة الرسالة1413 :هـ-
والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات 26/17 :1993وفــيــات األعيان وأنباء الزمان أبي
خلق اهلل رقم الحديث.167/6 : 5700

العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر

( )71ينظر :إكمال المعلم بفوائد مسلم شرح بن خلكان (ت681:هـ )تحقيق  :د.إحسان عباس
صحيح مسلم للعالمة القاضي أبو الفضل عياض -دار الثقافة للنشر 1968 :م .231/2 :
بن موسى عياض اليحصبي(ت 544هـ) تحقيق:

( )75ينظر:فتح الباري شرح صحيح البخاري

يحيى إسماعيل ،دار الوفا ،المنصورة ،الطبعة لإلمام أبن حجرالعسقالني .374/10 :
( )76ينظر:الفقه المنهجي على مذهب اإلمام
األولى1419 ،هـ1999 -م.331/6 :
الخ ْن،
( )72س ــورة الــحــشــر  7 :أخــرجــه الشيخان :الشافعي رحمه اهلل تعالى الدكتور ُمصطفى ِ
ّ
البخاري الجامع الصحيح ،كتاب التفسير ،باب الدكتور ُمصطفى ُ
البغا ،علي الش ْر بجي (2009م)،
وما آتاكم الرسول فخذوه ،رقم الحديث  ،4886الطبعة العاشرة ،سورية :دار القلم. 529/1 :
 305/3:ومسلم ،الجامع صحيح ،كتاب اللباس

( )77ينظر :المنهاج شرح صحيح مسلم بن
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الحجاج ألبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي الظاهري.31/9 :
.103/14 :

( )85ينظر :المحلى البن حزم -أبو محمد علي

( )78ينظر:فتح الباري شرح صحيح البخاري بن أحمد بن سعيد بن حــزم األندلسي القرطبي
البن حجر العسقالني  322/10 :والفقه اإلسالمي الظاهري.524/7 :
وأدلته د وهبة بن مصطفى الزحيلي .2680/4 :

( )86ينظر:المبسوط ،شمس الدين أبــو بكر

( )79ينظر :تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق محمد بن أبي سهل السرخسي دراســة وتحقيق:
عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت743 :هـ) خليل مــحــي الــديــن الــمــيــس الــنــاشــر :دار الفكر
المطبعة األميرية الكبرى ببوالق ،الطبعة األولى للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت -لبنان الطبعة
1313هـ كتاب البيوع  ،51/4 :أحكام شعر اإلنسان األولى1421 ،هـ 2000م  228/15الفتاو ى الهندية في
دراسة فقهية موازنة ،عوض بن حميدان بن نافع مذاهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان :للشيخ
الحربي ،كلية الشريعة و الــدراســات اإلسالمية ،نظام وجماعة من علماء الهند  -دار إحياء التراث
جامعة أم القرى1421 ،هـ .717 :

العربي ،بيروت -لبنان ،الطبعة الرابعة115/3:.

( )80ينظر :فتح الباري شرح صحيح البخاري مغني المحتاج  191/1 :نيل األوطــار شرح منتقى
البن حجر العسقالني. 272/1:

األخــبــار مــن أحــاديــث سيد األخــيــار :لمحمد بن

( )81ينظر :المحلى البن حزم -أبو محمد علي عــلــي الــشــوكــانــي  -مــكــتــبــة ومــطــبــعــة مصطفى
بن أحمد بن سعيد بن حــزم األندلسي القرطبي البابي الحلبي  -مصر  -الطبعة األخيرة341/6.
الظاهري . 31/9 :

المجموع شرح المهذب لالمام ابي زكريا محي

( )82أخرجه مسلم  :كتاب الحج ،باب باب الدين بن شــرف الــنــووي 145/3 :كشاف القناع
من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي ،947/2:رقم عن متن اإل قناع :لمنصور بن يونس البهوتي ،عالم
الحديث .1305
( )83يــنــظــر :عــمــدة ال ــق ــاري ش ــرح صحيح
البخاري  -ألبو محمد محمود بن أحمد بن موسى

الكتب ،بيروت -لبنان. 57/ 1.:
( )87سورة اإلسراء . 70 :
( )88ينظر:البناية شرح الهداية البي محمد

بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين
العينى. 289/4 :

الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى (ت855 :هـ)

()84ينظر :المحلى البن حزم -أبو محمد علي  :بــيــروت -لبنان دار الكتب العلمية ،الطبعة
بن أحمد بن سعيد بن حــزم األندلسي القرطبي األولى 1420هـ 2000 -م .166/8
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( )89ينظر :المجموع شرح المهذب لالمام معرفة معاني ألفاظ المنهاج :لمحمد الشربيني
ابي زكريا محي الدين بن شرف النووي 145/3 :الــخــطــيــب  -شــركــة ومــطــبــعــة مصطفى الــبــابــي
كشاف القناع عن متن اإل قناع :لمنصور بن يونس الحلبي  -مصر 1377هـ 1958 -م .294/1
البهوتي 57/1 :المبسوط شمس الدين أبــو بكر
محمد بن أبي سهل السرخسي.125/15 :

( )94ينظر:المغني البن قدامة 130/1 :كشاف
القناع عن متن اإل قناع :لمنصور بن يونس البهوتي:

( )90ينظر:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .101/1
لشمس الــديــن محمد بــن عــرفــة الــدســوقــي ،دار

( )95ينظر :بدائع الصنائع الكاساني في ترتيب

الفكر ،بيروت-لبنان ،84/1 :أحكام شعر اإلنسان الــشــرائــع تأليف االم ــام عــاء الــديــن ابــي بكر بن
دراسة فقهية .

مسعود الكاساني الحنفي الملقب بملك العلماء

مــوازنــة عــوض بــن حميدان بــن نافع الحربي( :ت  587:ه) الطبعة االولى  1409 :ه  1989م الناشر
. 717 ،718
( )91ينظر :اإلنتصار في المسائل الكبار على

المكتبة الحبيبية -پاكستان. 369/7 :
( )96ينظر :روضــة الطالبين وعمدة المفتين

مــذهــب اإلم ــام أحــمــد بــن حــنــبــل ،مــحــفــوظ بن الــنــووي 276/1 :صحيح مسلم بشرح النووي
أحمد الكلوذاني(ت510:هـ) ،ترجمة وتحقيق  103/14:نــوازل زينة المرأة في الفقه اإلسالمي -
ً
سليمان بن عبداهلل العمير ،مكتبة العبيكان ،أحكام الشعر نموذجا -مذكرة ماجستير لسامية
الطبعة األولى 197 ،196/1 :أحكام شعر اإلنسان هايشة 2015-2014م .64 63
دراسة فقهية موازنة ،عوض بن حميدان بن نافع
الحربي. 717 ،718 :

( )97ينظر :رد المحتار على الــدر المختار،
محمد أمــيــن بــن عــمــر بــن عــبــد الــعــزيــز عابدين

( )92ينظر :إكمال المعلم بفوائد مسلم القاضي الدمشقي الحنفي (ت1252 :هـ ـــ) دار الفكر-
عياض.652/6:

بيروت-لبنان الطبعة :الثانية1412 ،هـ 1992 -م :

( )93ينظر :روضة الطالبين وعمدة المفتين. 535/9 ،
أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت:

( )98يــنــظــر:الــعــزيــز ش ــرح الــوجــيــز الــمــعــروف

676هـــ) المحقق  :عادل أحمد عبد الموجود  -بالشرح الكبير  :عبد الكريم بن محمد بن عبد
على محمد معوض الناشر  :دار الكتب العلمية ،الكريم ،أبو القاسم الرافعي القزويني (ت623 :هـ)
بيروت  -لبنان  381/1المنهاج شــرح صحيح المحقق :علي محمد عوض  -عادل أحمد عبد
مسلم لإلمام النووي  103/14 :مغني المحتاج إلى الموجود الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت -
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لبنان الطبعة :األولــى 1417 ،هـ  1997 -م 1/2 :الطبعة األولى 1408ه1988-م . 86 :
ن ــوازل زيــنــة الــمــرأة فــي الفقه اإلســامــي ،سامية

( )104سورة العلق .4 :

هايشة .65 :

( )105فتوى جاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي

( )99ينظر :الجامع الحكام القرآن البــي عبد المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد
اهلل محمد بن أحمد االنصاري القرطبي 394/5:في دورته الثامنة عشرة في ( ماليزيا ) من  24إلى
المجموع شرح المهذب لالمام ابي زكريا محي  29جمادى اآلخــرة 1428هـــ ،الموافق 14 -9تموز
الــديــن بــن شــرف الــنــووي 145/3 :المغني إلبن (يوليو)2007م.
قدامة131/1 :أحــكــام جراحة التجميل في الفقه
اإلسالمي للدكتور محمد عثمان شبير 536/2 :

وآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين...

الجراحة التجميلية -عرض طبي ودراسة فقهية
مفصلة د .صالح بــن محمد الــفــوزان  -الطبعة
الثانية -دار التدمرية  -المملكة العربية السعودية
1429 :هـ 2008 -م.158 :
( )100أخــرجــه الــبــخــاري الــجــامــع الصحيح،
كتاب اللباس والزينة ،باب تحريم فعل الواصلة
والمستوصلة رقم الحديث .1679/3 : 2126
( )101ينظر:سبل الــســام شــرح بــلــوغ الــمــرام:
لمحمد بــن إسماعيل الصنعاني تحقيق :فــواز
زمــرلــي و إبــراهــيــم الجمل ،دار الكتاب العربي،
بيروت-لبنان  1182هـ.58/ ٢ :
( )102يــنــظــر:الــمــنــهــاج ش ــرح صحيح مسلم
لــإمــام الــنــووي 107/14 :الــجــراحــة التجميلية
عرض طبي ودراسة فقهية مفصلة د .صالح بنمحمد الفوزان .157 :
( )103ينظر:الصلع أسبابه وعــاجــه ترجمة
و إعداد زهير نوري الصباغ ،دار النفائس ،بيروت

*

*

*
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قائمة المصادر والمراجع.
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موسى عياض اليحصبي(ت 544 :هـ) تحقيق:
يحيى إسماعيل ،دار الوفا ،المنصورة ،الطبعة
األولى 1419 -هـ1999 -م.

* بعد القرآن الكريم.

-7األش ــب ــاه والــنــظــائــر فــي قــواعــد وفـ ــروع فقه

نذكر المصادر والمراجع الخاصة بالبحث مرتبة الشافعية ،عبد الرحمن بن أبي بكر ،جالل الدين
حسب الحروف الهجائية:

السيوطي (ت 911:ه) الناشر:دار الكتب العلمية

 -1أحكام الشعر في الفقه اإلسالمي :طه محمد بيروت  -لبنان.
فارس  -دار البحوث للدراسات اإلسالمية و إحياء
التراث ،دبي ،الطبعة األولى 1423 :هـ 2002 -م .

-8اإلن ــت ــص ــار ف ــي الــمــســائــل ال ـكــبــار على
مــذهــب اإلم ــام أحــمــد بــن حــنــبــل ،مــحــفــوظ بن

 -2أحكام الجراحة الطبية واألثار المترتبة عليها أحمد الكلوذاني(ت510 :هـــ) ،ترجمة وتحقيق
لمحمد بن محمد المختار الشنقيطي الطبعة سليمان بن عبداهلل العمير ،مكتبة العبيكان،
الثانية  :جدة مكتبة الصحابة1415 :ه1994-م.
-3أحكام جراحة التجميل في الفقه اإلسالمي

الطبعة األولى.
-9البناية شــرح الهداية -أبــو محمد محمود

لــلــدكــتــور محمد عــثــمــان شــبــيــر ،كلية الشريعة بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى
والــدراســات اإلســامــيــة ،جامعة الكويت طبعة الحنفى بدر الدين العينى (ت855 :هـــ) بيروت
مكتبة الفالح بالكويت ،الطبعة األولى 1409هـ- -لبنان دار الكتب العلمية ،الطبعة األولــى1420
1989م.
-4أحــكــام شعر اإلنسان دراســة فقهية موازنة،
عوض بن حميدان بن نافع الحربي.

هـ 2000 -م .
-10بدائع الصنائع الكاساني في ترتيب الشرائع
لالمام عالء الدين ابي بكر بن مسعود الكاساني

-5أضـ ــواء الــبــيــان فــي إيــضــاح الــقــرآن بالقرآن الحنفي الملقب بملك العلماء(ت 587 :هـ)
 الناشر المكتبةمحمد األمــيــن بــن محمد بــن المختار الجكني الطبعة االولى  1409 :هـ  1989-
الشنقيطي (ت1393 :ه ـ ـــ) ال ــن ــاش ــر:دار الفكر الحبيبية  -پاكستان.

ّ
لمحمد
 -11تاج العروس من جواهر القاموس
للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  -لبنان 1415 :
محمد بن عبد ّ
بن ّ
الرزاق الحسيني ،أبو الفيض،
هـ 1995 -م.
ّ
َّ
بمرتضى،الز بيدي (ت1205 :هـــ) حققه
-6إكمال المعلم بفوائد مسلم شرح صحيح الملقب
مسلم للعالمة القاضي أبــو الفضل عــيــاض بن مجموعة من العلماء-بيروت -دار إحياء التراث
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العربي1984 -م.

 -18الــجــامــع الحــكــام الــقــرآن ،ابــي عبد اهلل

-12تفسير القرآن العظيم ألبي الفداء إسماعيل محمد بن أحمد االنصاري القرطبي (ت671:هـ)
بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي(ت 774:هـ) ضــبــطــه وحــقــقــه ســالــم مصطفى ال ــب ــدري -دار
المحقق :سامي بن محمد سالمة الناشر  :دار الكتب العلمية -بيروت  -لبنان الطبعة االولى:
طيبة للنشر والتوزيع الطبعة الثانية 1420ه ـــ  1405 -هـ 1985 -م.
 1999م.

-19الجراحة التجميلية -عرض طبي ودراسة

-13الــتــيــســيــر بــشــرح الــجــامــع الصغير لإلمام فقهية مفصلة د .صــالــح بــن محمد الــفــوزان -
الحافظ زين الدين عبد الرؤوف المناوي دار النشر :الطبعة الثانية -دار التدمرية  -المملكة العربية
مكتبة اإلمــام الشافعي الطبعة :الثالثة 1408هـــ  -السعودية 1429 :هـ2008 -م .
1988م ،الرياض -المملكة العربية السعودية .

 -20حاشية ابــن عابدين -لمحمد أمين بن

-14التفسير الميسر  :نخبة من العلماء ،الناشر :عمر بــن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف( ،ت1252 :هـــ) دار الفكر ،بيروت-لبنان الطبعة
الطبعة الثانية  1430 :هـ2009 -م.
-15تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق عثمان

الثانية 1412 :هـ 1992 -م.
 -21حاشية الــدســوقــي على الــشــرح الكبير:

بن علي بن محجن البارعي فخر الدين الزيلعي لشمس الــديــن محمد بــن عــرفــة الــدســوقــي ،دار
الحنفي (ت1021 :هـ)  :المطبعة األميرية الكبرى الفكر ،بيروت-لبنان بدون تأريخ.
ببوالق1313 ،هـ.

 -22حــكــم االن ــت ــف ــاع ب ــاألع ــض ــاء الــبــشــريــة

 -16الــجــامــع الــصــحــيــح،الــبــخــاري أب ــو عبد والحيوانية .كمال الــديــن جمعة بــكــرو ،الطبعة
اهلل محمد بن إسماعيل البخاري(ت 256 :هـ) األولى ،دار الخير 1422هـ2001-م.
الناشر :دار ابن كثير  -دمشق الطبعة الثانية بيروت
 لبنان 1423 :هـ 2002 -م . -17الجامع الصحيح مسلم بن الحجاج بن

 -23خصال الفطرة في الفقه اإلســامــي :د.
حسن عبداهلل العلي ،دار الضياء ،بيروت-لبنان.
 -24رد المحتار على الــدر المختار ،محمد

مسلم بن ورد بن كوشاذ القشيري النيسابوري ،أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي
أبو الحسين(ت 261 :هـ)المحقق :نظر بن محمد الحنفي (ت1252 :هـــ) الناشر :دار الفكر-بيروت
الفاريابي أبو قتيبة  -دار طيبة -الطبعة االولــى :الطبعة :الثانية1412 .هـ 1992 -م.
1427هـ2006 -م.

 -25روض ــة الطالبين وعــمــدة المفتين ،أبو
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زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت بــن إسماعيل الصنعاني  -تحقيق :فــواز زمرلي
676 :هـــ) المحقق  :عــادل أحمد عبد الموجود و إبراهيم الجمل ،دار الكتاب العربي ،بيروت-
على محمد معوض الناشر  :دار الكتب العلمية ،لبنان 1182 ،هـ .
بيروت  -لبنان .

 -31الــشــرح الكبير على متن المقنع لعبد

 -26سنن ابــي داود -سليمان بــن األشعث الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي
بــن إســحــاق بــن بشير بــن شــداد بــن عمرو األزدي الجماعيلي الحنبلي ،أبــو الفرج ،شمس الدين
الس ِج ْستاني (ت275 :هـ) تحقيق وتعليق سعيد (ت682 :هـ)  :دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع.
ِّ
-32ش ــرح سنن أبــي داود لعبد المحسن بن
محمد اللحام :دار الفكر للباعة والنشر .
 -27ســنــن الــتــرمــذي -مــحــمــد بــن عيسى حمد بن عبد المحسن بن عبد اهلل بن حمد العباد
بن َسـ ْـو رة بن موسى بن الضحاك ،الترمذي ،أبو البدر.
عيسى (ت279 :هـ)تحقيق  :أحمد محمد شاكر

-33ش ــرح الــزرقــانــي على مــوطــأ اإلم ــام مالك

وآخ ــرون :دار إحياء الــتــراث  .العربي ،بيروت -لمحمد بــن عــبــد الــبــاقــي بــن يــوســف الــزرقــانــي
لبنان  1998 :م .

المصري األزهــري(ت1122:هـــ) الناشر دارالكتب

 -28سنن النسائي-أبو عبد الرحمن أحمد بن العلمية  ،بيروت-لبنان1411م.
شعيب بن علي الخراساني النسائي (ت303 :هـ)

-34ش ـ ــرح ريـ ــاض الــصــالــحــيــن لمحمد بن

تحقيق :عبد الفتاح أبو غدة :مكتب المطبوعات صالح بن محمد بن سليمان بن عبد الرحمن آل
اإلسالمية ،حلب -سوريا الطبعة الثانية - 1406 ،عثيمين من الوهبة من بني تميم(.ت1421 :هـ) :
1986تحقيق  :د.عبد الغفار سليمان البنداري ،موقع جامع الحديث النبوي 1421هـ.
سيد كسروي حسن ،دار الكتب العلمية  -بيروت
الطبعة األولى.1991 - 1411 ،

 -35الصحاح في اللغة السماعيل بن حماد
الــجــوهــري (ت393 :هـ ـــ) تحقيق :أحــمــد عبد

 -29سير اعالم النبالء لالمام شمس الدين الغفورعطار -بــيــروت -دار العلم للماليين -
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 :الطبعةالرابعة  1407:هـ 1987 -م .
هـ) -تحقيق  -شعيب االرنؤوط وحسين االسد

-36صــحــيــح سنن النسائي لمحمد ناصر

 الطبعة التاسعة :ســور يــا -مؤسسة الرسالة :الدين األ لباني ،الرياض :مكتبة المعارف1419 ،هـ 1413هـ1993 -م.
 -30سبل السالم شرح بلوغ المرام :لمحمد

1998م.-37الصلع أسبابه وعالجه ترجمة و إعــداد
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زهير نوري الصباغ ،دار النفائس ،بيروت -لبنان ،الدين الخطيب  :دار الكتب العلمية ،بيروت -
الطبعة األولى 1408هـ1988 -م.
-38عمدة القاري شرح صحيح البخاري ألبي

لبنان 1379هـ .
 -43فقه القضايا الطبية المعاصرة.لعلي

محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محيي الدين القرداغي وعلي يوسف المحمدي،
حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى(ت :دار البشائر ،الطبعة الــرابــعــة ،بــيــروت -:لبنان
855هـ ) دار إحياء التراث العربي  -بيروت -لبنان 1427هـ 2006-م.
 -44الــفــقــه الــمــنــهــجــي عــلــى مــذهــب اإلم ــام
1427هـ2006-م.
الخ ْن،
 -39العين للخليل بن أحمد أبو عبد الرحمن الشافعي رحمه اهلل تعالى الدكتور ُمصطفى ِ
ّ
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الدكتور ُمصطفى ُ
البغا ،علي الش ْر بجي ،سورية:
الــبــصــري (ت 170:هـ ـــ ) تحقيق :عبد الحميد دار القلم الطبعة العاشرة2009 ،م.
هنداوي :دار الكتب العلمية -الطبعة االولى.

 -45فــيــض الــقــديــر ش ــرح الــجــامــع الصغير

 -40عون المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن
أشــرف بن أمير بن علي بن حيدر ،أبــو الطيب ،زين العابدين الحدادي المناوي القاهري (ت
شــرف الــحــق ،الصديقي ،العظيم آبــادي (ت 1031 : :ه ـــ) ا  :المكتبة التجارية الكبرى  -مصر
 )1310المحقق :أبو عبد اهلل النعماني األثري  :دار الطبعة األولى1356 ،هـ .
ابن حزم 1426 :هـ2005 -م .

-46ال ــف ــك ــر اإلسـ ــامـ ــي وال ــق ــض ــاي ــا الــطــبــيــة

 -41العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير المعاصرة نظيم النسل ،االجــهــاض ،التلقيح
لعبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ،أبو القاسم الصناعي ،لشوقي عبده الساهي مكتبة النهضة
الرافعي القزويني (ت623 :ه ـــ) المحقق :علي المصرية 1990م .
محمد عوض  -عادل أحمد عبد الموجود الناشر:

 -47الــفــتــاو ى الــهــنــديــة فــي مــذاهــب اإلم ــام

دار الكتب العلمية ،بــيــروت  -لبنان الطبعة :األعظم أبي حنيفة النعمان :للشيخ نظام وجماعة
األولى 1417 ،هـ  1997 -م .

من علماء الهند ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت

 -42فــتــح ال ــب ــاري ش ــرح صحيح الــبــخــاري  -لبنان ،الطبعة الرابعة. .
لإلمام شهاب الدين ابي الفضل أحمد بن علي بن

 -48الــكــشــاف عــن حقائق التنزيل وعيون

محمد بن حجرالعسقالني الشافعي (ت852:هـ) األ قاويل في وجــوه التأويل أبو القاسم محمود بن
قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه :محب عمر الزمخشري الخوارزمي(ت538 :هـ ) تحقيق
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 :عبد الــرزاق المهدي دار إحياء التراث العربي،
بيروت -لبنان 1143م.
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-55الــمــحــكــم والــمــحــيــط االعــظــم لعلي بن
إسماعيل ،المعروف بابن سيده ،أبــو الحسن:

-49كــشــاف القناع عــن متن اإل قــنــاع منصور إمــام في اللغة وآدابــهــا(ت 458 :هـ ) المحقق:
بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس عبد الحميد هــنــداوي  -دار الكتب العلمية:
البهوتى الحنبلى (ت1051 :هـ ـــ)  :دار الكتب 1421هـ 2000 -م.
العلمية ،بيروت -لبنان.

 -56معجم مقاييس اللغة أحمد بن فارس بن

 -50لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على ،زكرياء القزويني الرازي،أبو الحسين (ت 395 :هـ )
أبــو الفضل جــمــال الــديــن ابــن منظور االنــصــاري تحقيق  :عبد السالم محمد هــارون  :دار الفكر :
الرويفعى االفريقى االنصاري (ت 711 :هـ) مطبعة 1399هـ 1979 -م.
بوالق ،القاهرة -مصر الطبعة األولى  1882م.

 -57المغني ،أبــو محمد موفق الــديــن عبد

-51المبسوط ،شمس الدين أبو بكر محمد اهلل بــن أحمد بــن محمد بــن قــدامــة الجماعيلي
بن أبــي سهل السرخس دراســة وتحقيق :خليل المقدسي الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قدامة
محي الدين الميس الناشر :دار الفكر للطباعة المقدسي(ت620 :ه ـــ)  -مكتبة القاهرة  -دار
والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبنان -الطبعة األولى ،إحياء التراث العربي -بدون طبعة 1388 :هـــ -
1421هـ 2000م.
 -52المجموع شرح المهذب لالمام ابي زكريا

1968م .
 -58مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ

محي الدين بن شرف النووي (ت  676:هـ) دار الــمــنــهــاج :لمحمد الــشــربــيــنــي الــخــطــيــب (ت
الفكر .

977:هـ)  -شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

 -53المحلى البــن حــزم  -أبــو محمد علي  -مصر 1377هـ 1958 -م.
بن أحمد بن سعيد بن حــزم األندلسي القرطبي
الظاهري (ت456 :هـ) دارالفكر ،بيروت -لبنان.

 -59المنتقى للباجي المنتقى شرح الموطأ
 -أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب

 -54المحيط في اللغة -إسماعيل بن عباد بن وارث التجيبي القرطبي الباجي األندلسي
بــن العباس ،أبــو القاسم الطالقاني ،المشهور (ت 474هـــ)  :مطبعة السعادة  -مصر الطبعة:
بــالــصــاحــب بــن عــبــاد (ت385 :هـ ـــ ) تحقيق األولى  1332هـ.
الشيخ محمد حسن آل ياسين ،بيروت -لبنان،
الطبعة االولى  1994م.

 -60المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج
ألبــو زكريا يحيى بن شــرف بن مــري الــنــووي  :دار
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إحــيــاء الــتــراث الــعــربــي ،بــيــروت-لــبــنــان الطبعة
الثانية .
 -61موطأ اإلمــام مــالــك ،مالك بــن أنــس أبو

 -1الدكتور محمد أحمد الروبي ،جامعة عين
الشمس ،القاهرة -مصرموقع ( صحة) 2008م .
 -2أال الطائي كلية التربية ابن حيان للعلوم

عبداهلل األصبحي(ت 158 :هـ) تحقيق  :محمد الصرفة  -جامعة بابل 2011م.
ف ــؤاد عــبــد الــبــاقــي الــنــاشــر :دار إحــيــاء الــتــراث
العربي  -مصر .
-62نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس

•قائمة البحوث :
-1الــتــشــريــح الجثماني والــنــقــل والتعويض

الــديــن محمد بــن أبــي العباس أحمد بــن حمزة اإلنساني ،د بكر أبو زيد ،من بحوث مجمع الفقه
شهاب الدين الرملي ( ت1004 :هـــ)  :دار الفكر ،اإلسالمي.
بيروت الطبعة األخيرة1984 ،م .

-42أحكام شعر اإلنسان دراسة فقهية موازنة،

 -63نــوازل زينة المرأة في الفقه اإلسالمي  -عوض بن حميدان بن نافع الحربي ،كلية الشريعة
ً
أحكام الشعر نموذجا -مذكرة ماجستير لسامية و الدراسات اإلسالمية ،جامعة أم القرى1421 ،هـ.
هايشة 2015م .
 -64نــيــل األوطـ ــار ش ــرح منتقى األخــبــار من
أحاديث سيد األخيار لمحمد بن علي الشوكاني

•قائمة المجالت:
 -1المجلة العربية  -المملكة العربية السعودية

 مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  -مصر  -العدد 1420 ،272هـ 2000 -م. الطبعة األخيرة. -65وصـــــل الشـعروحكـم زراعــتـــــه -دراس ــة

 -2مجلة صحتك  -العدد األول.
 -3حكم التشريع وجراحة التجميل -مجلة

فقهية مقارنة -الدكتور عـادل مبارك المطـيرات ،الدراسات االردنية ،العدد الثالث 1984 :م.
المدرس بقسم الفقه المقارن والسياسة الشرعية،
جامعة الكويت .

 -4حــكــم الــتــشــريــح وجــراحــة التجميل فـي
الشريعة اإلسالمية للسرطاوي ،مجلة دراســات،

 -66وفيات األعيان وأنباء الزمان ألبي العباس العدد الثالث.
شمس الــديــن أحــمــد بــن محمد بــن أبــي بكر بن

 -5زرع الجلد الحي ،عبدالرحمن الحريتاني،

خلكان (ت681 :هـــ) تحقيق  :د.إحسان عباس مجلة الفيصل العدد1407 ،116هـ .
دارالثقافة للنشر 1968 -م .قائمة المقاالت:
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•قائمة الفتاوى:
-1الشيخ محمد العثيمين ،كتاب الدعوة ،
فتاو ى علماء البلد الحرام.
-2نقل وزراعة األعضاء اآلدمية من منظور
إسالمي لعبد السالم السكري فتاو ى.جمعها
ورتبها :حفيده مجاهد ديرانية لعلي الطنطاوي
الطبعة االولى؛ جدة :دار المنارة 1405 ،هـ-
 1985م .
-3مجمع الفقه اإلسالمي-منظمة المؤتمر
اإلســامــي (مــالــيــزيــا) جــمــادى اآلخـ ــرة 1428هـ ـــ،
الموافق 14 -9تموز 2007م
•قائمة المواقع والصفحات األلكترونية:
admin (2016-11-9)، “6 Scientifically
Proven Fruits That Can Reverse Hair Loss”،
www.naturallivingideas.com ،Retrieved
2017-9-18 Mayo Clinic Staff، “Hair loss”،
www.mayoclinic.org Retrieved 2017-10-7
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