
  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

    

The provisions of fraud in the light of cosmetic procedures 
and women's decoration 

Summary 
Men in general like to adorn them to women who want to betrothal and to 

appear beautiful appearance as good as one of the most important reasons for 
choosing a woman is her beauty. However, there was a significant increase in fraud 
in the sermon of women, which may be difficult to control with the large number of 
beauty centers that have spread in cities, especially in Iraq, which contributed to 
changing the features of the face and body, and the problem was further complicated 
by the great development in the art of decorating (makeup), which arrived It is 
dangerous in this aspect that women resort to cosmetic or decorating (makeup) 
before marriage or when betrothed to falsify the suitor, and this topic was chosen to 
demonstrate the legitimate dimensions of fraud when The sermon of women. 
Undoubtedly fraud is prohibited by law, but the birth defects that women do not 
know, are not fraudulent other than the disadvantages that hide, whether genetic, 
chronic diseases, or infectious diseases. The cosmetic operations may be permissible 
in cases, for example, in the case of removing a defect or to remove distortion that 
causes social or psychological embarrassment. Taking into account that the girl sat on 
the suitor, and then married, it is the choice, if he wants, there is no trace of fraud in 
marriage, and if he wants to annul 

 :امللخص

أن الرجال حيبون يف العموم أن تتزين هلم املرأة التي يريدون خطبتها وأن تظهر باملظهر اجلميل احلسن حيث  أن أحد 

أهم دواعي اختيار املرأة هو مجاهلا. لكن لوحظ زيادة كبرية يف التدليس عند خطبة النساء بدرجة  قد يصعب ضبطها مع كثرة 

انتشاًرا كبرًيا، وال سيام يف العراق والتي أسهمت يف تغيري مالمح الوجه والبدن، وزاد مراكز التجميل التي انترشت يف املدن 

املشكلة تعقيًدا التطور الكبري يف فن التزيني )املكيا (، الذي وصل إىل مستويات متقدمة جًدا، أسهمت يف إ هار النساء عىل 

لجأ النساء إىل عمليات التجميل أو التزيني )املكيا ( غري مظهرهن أو شكلهن احلقيقي.ولعل اخلطورة يف هذا اجلانب أن ت

وهلذا تم أختيار هذا املوضوع لبيان االبعاد الرشعية للتدليس عند خطبة  للتدليس عىل اخلاطب قبل الزوا  أو عند اخلطوبة

يس بخالف العيوب التي العيوب اخللقية التي  هلها املرأة، ليست من التدلالتدليس حمرم رشًعا لكن النساء.  ا ال شك فيه 

إزالة  إن عمليات التجميل  وز يف حاالت مثال يف حالةو ختفيها سواء أكانت وراثية، أو أمراض مزمنة، أو أمراض معدية.

مع مراعاة إن دلست الفتاة عىل اخلاطب، ثم تزوجها، فهو باخليار إن   إلزالة تشويه يسبب حرجًا اجتامعيًا أو نفسيًا.أو  عيب

 ، وإن شاء فسخ.ه، فال أثر للتدليس يف النكاحب شاء ريض

  



  

 

ســــــل بــــــاحلق، وأنــــــزل علــــــيهم الرشــــــائع لتحقيــــــق احلــــــق، وأعــــــىل احلــــــق ونرصــــــ أصــــــحابه  احلمــــــد هلل الــــــذي أرســــــل الر 

 ودحض الباطل وخذل أحزابه.

ـــــــــه  ـــــــــه النبـــــــــوات وأكملـــــــــت برســـــــــالته الرســـــــــاالت، أنـــــــــزل اهلل عليـــــــــه كتاب تمـــــــــت ب والصـــــــــالة والســـــــــالم عـــــــــىل مـــــــــن خ 

 يه وأرسله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله ولو كره الكافرون.وأوحى إل

وأصــــــــيل وأســــــــلم عــــــــىل مجيــــــــع األنبيــــــــاء واملرســــــــلني الــــــــذين جعلهــــــــم اهلل أزكــــــــى النــــــــاس ســــــــريًة وأطهــــــــرهم رسيــــــــرة 

ــــــــداهم، واخلرســــــــان يف خمــــــــالفتهم والطاعــــــــة يف إكــــــــرامهم،  اصــــــــطفاهم لتبليــــــــغ رســــــــالته وهدايــــــــة عبــــــــاده فجعــــــــل النجــــــــاة يف ه 

 هم عىل سائر البرش بالنبوة، واصطنعهم لنفسه بالعصمة.فضل

 :أما بعد

فــــــــإن بعــــــــض النفــــــــوس متيــــــــل إىل حتصــــــــيل املنــــــــافع بوســــــــائل شــــــــتى، يقــــــــودهم يف هــــــــذا مقولــــــــة ميكــــــــافييل الشـــــــــهرية 

ـــة:  )الغايــــــــة تــــــــربر الوســــــــيلة(،وميكافييل هــــــــو ـ ـ ـ ـ ـــافييلر )باإليطاليـ ـ ـ ـ ـ ـــاردو دي ماكيـ ـ ـ ـ ـ ــــو دي برنـ ـ ـ ـ ـــديا نيكولـ ـ ـ ـ ـ ــــام ورد بالويكبيـ ـ ـ ـ وكـ

di Bernardo dei Machiavelli òNiccol) (3  ـــايو ـــو  21 - 1469مــ ـــويف يف 1527يونيــ ــ ـــد وت ــ ( ول

فلورنســـا،  كـــان مفكـــرا وفيلســـوفا سياســـيا إيطاليـــا إبـــان عرصـــ النهضـــة. أصـــبح مكيـــافييل الشخصـــية الرئيســـية واملؤســـس 

ىل اإلطـــالق، للتنظـــري الســـياو الـــواقعي، والـــذي أصـــبحت فـــيام بعـــد عصـــب دراســـات العلـــم الســـياو. أشـــهر كتبـــه عـــ

ـــ الكتـــاب بعـــد موتـــه، وأيـــد فيـــه  كتـــاب األمـــري، والـــذي كـــان عمـــالً هـــدف مكيـــافييل منـــه أن يكتـــب نصـــائح لــــلحاكم ، ن رش 

ـــة والواقعيـــة السياســـية. ولقـــد ف صـــلت  ـــارة عـــن صـــورة مبكـــرة للنفعي ـــي كـــان عب ـــد فهـــو رضوري، والت فكـــرة أن مـــاهو مفي

ـــافييل يف القــــرن العرشــــين  بعضــــهم بالرضــــر الــــذي يلحــــق بــــاآلخرين، فجــــل عنايتــــه تنصــــب عــــىل وال يبــــايل  . نظريــــات مكيـ

 منافعه الذاتية فحسب.

ومــــــن الوســــــائل املتبعــــــة الغــــــش بجميــــــع أنواعــــــه وأشــــــكاله، ومــــــن ذلــــــك التــــــدليس، وإن كــــــان التــــــدليس خيتلــــــف يف 

 طبيعته عن الغش من حيث املفهوم واخلصائص، إال أن هناك خيوًطا مشرتكة  مع بينهام.

ليس كثـــــــرًيا مــــــن املعــــــامالت واألفعـــــــال واألقــــــوال، و ــــــا شــــــمله التـــــــدليس: النكــــــاح ومــــــا يتعلـــــــق وقــــــد شــــــمل التــــــد

بـــــه، وقـــــد زادت حــــــاالت التـــــدليس زيـــــادة كبــــــرية قـــــد يصــــــعب ضـــــبطها مـــــع كثــــــرة مراكـــــز التجميـــــل التــــــي انترشـــــت يف املــــــدن 

أخالقيــــــــة أو قانونيـــــــــة، انتشــــــــاًرا كبــــــــرًيا، وال ســــــــيام يف العــــــــراق، إذ صــــــــارت هــــــــذه املراكــــــــز تعمــــــــل مــــــــن دون وازع مــــــــن قــــــــيم 

وأســـــــهمت يف تغيـــــــري مالمـــــــح الوجــــــــه والبـــــــدن، وزاد املشـــــــكلة تعقيــــــــًدا التطـــــــور الكبـــــــري يف فــــــــن التـــــــزيني )املكيـــــــا (، الــــــــذي 



 
 

    

 وصل إىل مستويات متقدمة جًدا، أسهمت يف إ هار النساء عىل غري مظهرهن أو شكلهن احلقيقي.

 ت التجميل أو التزيني )املكيا ( قبل الزوا  أو عند اخلطوبةولعل اخلطورة يف هذا اجلانب أن تلجأ النساء إىل عمليا

، فكان ال بد من الوقوف عند هذه احلالة وبيان ما هو مرشوع منه وما هو غري مرشوع يف هذا البحث للتدليس عىل اخلاطب

 أحكام التدليس يف ضوء عمليات التجميل وزينة النساء( املعنون: )

 

 ، وهي:وهناك عدد من الدراسات السابقة

دراســـــــة فقهيــــــة مقارنــــــة، بســـــــام موســــــى النــــــزيل، رســـــــالة  -أحكــــــام صــــــور التــــــدليس املعـــــــارصة يف عقــــــود الــــــزو -1

 م.2010ماجستري، اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية الرشيعة والقانون، 

التـــــــــدليس يف الـــــــــزوا  وعقوباتـــــــــه، فيصـــــــــل عبـــــــــد اهلل مكـــــــــدي الســـــــــبيعي، رســـــــــالة ماجســـــــــتري، جامعـــــــــة نــــــــــايف -2

 م، وهي رسالة يف القانون.2012، كلية الدراسات العليا، للعلوم األمنية

اآلثــــــــار الفقهيــــــــة املرتتبــــــــة عــــــــىل التــــــــدليس يف املعــــــــامالت الامليــــــــة واألحــــــــوال الشخصــــــــية، باســــــــم عــــــــيل حســــــــني -3

 م.2018بطي، أطروحة دكتوراه، اجلامعة العراقية، كلية العلوم اإلسالمية، 

مــــــــــة املتعلقــــــــــة بالتـــــــــدليس يف الــــــــــزوا  بعامــــــــــة، إال أهنــــــــــم مل والرســـــــــائل الــــــــــثالث تناولــــــــــت األحكـــــــــام الرشــــــــــعية العا

تركــــــــزا عــــــــىل التــــــــدليس عنــــــــد اخلطوبـــــــــة، ومل تتنــــــــاوال مجيــــــــع أشــــــــكال التـــــــــدليس احلاصــــــــلة، فضــــــــالً عــــــــن أن الرســـــــــالة األوىل 

اتصـــــــــفت بـــــــــالغلو يف األحكـــــــــام وبضـــــــــعف الرتجيحـــــــــات والســـــــــيام يف املســـــــــائل املعـــــــــارصة التـــــــــي خالفـــــــــت أقـــــــــوال أغلـــــــــب 

 العلامء. 

 ذا البحث بعد هذه املقدمة املوجزة عىل ثالثة مطالب:واشتمل ه

 املطلب األول: تعريف التدليس.

 املطلب الثاين: الضوابط الرشعية يف التجميل.

 املطلب الثالث: أشكال التجميل املعارص واملوقف الرشعي منها.

 ثم خامتة البحث التي تضمنت أهم النتائج والتوصيات.

 ىل آله وصحبه وسلم.وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وع

 واهلل اهلادي إىل سواء السبيل.

 

 



  

يتعلـــــــــــق بتعريـــــــــــف التـــــــــــدليس تفريعـــــــــــات عـــــــــــدة، لـــــــــــذلك سأخترصـــــــــــ عـــــــــــىل تعريـــــــــــف التـــــــــــدليس يف اللغـــــــــــة والفقـــــــــــه 

 والقانون، بذكر أبرز التعريفات وأرجحها.  

 .(1)سني أصل يدل عىل سرت و لمة، فالدلس: دلس الظالم"" الدال والالم والقال ابن فارس: 

، أي: (2)أي أن أصــــــل التــــــدليس هــــــو الظلمــــــة ، ثــــــم صــــــار يطلــــــق عــــــىل املخادعــــــة، لــــــذلك قيــــــل: "فــــــالن ال ي دالإســــــك 

 .(4) ، ثم أطلق عىل اخليانة والغدر(3)ال خيادعك"

ــــــــس  البــــــــائع   لَّ  تدليســــــــًا: كــــــــتم عيــــــــب الســــــــلعة مــــــــن وانســــــــحب هــــــــذا املفهــــــــوم عــــــــىل املعــــــــامالت الامليــــــــة، فقــــــــالوا: " د 

 .(5)املشرتي وأخفاه" 

 . (6)ومل يقترص التدليس عىل البيع،  بل شمل كل يشء، " ودلس يف البيع ويف كل يشء إذا مل يبني عيبه "

 فالتدليس إًذا يعني إخفاء العيب أو كتامنه يف البيع ويف كل املعامالت.

 

                                                             

-ه1399ه(، حتقيـــق عبـــد الســـالم هـــارون، دار الفكـــر، بـــريوت، 395مقـــاييس اللغـــة، أبـــو احلســـن أمحـــد بـــن فـــارس بـــن زكريـــا، )ت ( 1)

 . 2/296: مادة )دلس(م1979

ه(، حتقيــق مكتــب حتقيــق 817)ت القــاموس املحــيط، أبــو الطــاهر جمــد الــدين حممــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادي الصــديقي الشــريازي، ( 2)

-ه1426، 8الــرتاث يف مؤسســـة الرســـالة بـــإرشاف حممـــد نعـــيم العرقســـوو، مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة والنرشـــ والتوزيـــع، بـــريوت، ط

 .546: مادة )دلس(م2005

دار العلـم للماليـني، (، حتقيق أمحد عبد الغفور عطـار، ه393الصحاح تا  اللغة وصحاح العربية، إسامعيل بن محاد اجلوهري )ت ( 3)

 .3/930: مادة )دلس( م1987- ه1407، 2بريوت، ط

ه(، حتقيــق رمــزي منــري بعلبكــي، دار العلــم للماليــني، 321مجهــرة اللغــة، أبــو بكــر حممــد بــن احلســن األزدي البرصــي بــن دريــد، )ت ( 4)

 . 2/647م: مادة )دلس( 1987بريوت، 

ه(، دار الكتــــب العلميــــة، بــــريوت، 770محــــد بــــن حممــــد بــــن عــــيل الفيــــومي املقــــرئ، )تاملصــــباح املنــــري يف غريــــب الرشــــح الكبــــري، أ ( 5)

 .1/198: مادة )دلس( م1993

ه(، دار صـــادر، بـــريوت، لبنـــان، 711لســـان العـــرب، أبـــو الفضـــل مجـــال الـــدين حممـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور األفريقـــي املرصـــي، )ت ( 6)

 .2/1408: مادة )دلس( م1968



 
 

    

التــــــدليس عنــــــد الفقهــــــاء بعمليــــــة البيــــــع، إذ هــــــو األصــــــل، ويتحقــــــق بســــــرت العيــــــب الــــــذي يف الســــــلع املباعــــــة،  ارتــــــبط

 .(1) إخفاؤه أو كتامنه عن املشرتيأو 

واهلـــــدف مـــــن التــــــدليس زيـــــادة الــــــثمن ســـــواء أكــــــان هنـــــاك عيـــــب، أو مل يكــــــن، أي أن التـــــدليس هــــــو فعـــــل يــــــؤدي إىل 

 املشرتي وإ هارها بغري حقيقتها. ، أي بتحسني السلعة يف عني(2) زيادة الثمن

وعــــــىل هــــــذا فالتــــــدليس هــــــو التغريــــــر، أي إغــــــراء املشــــــرتي وخديعتــــــه ليقــــــدم عــــــىل الســــــلعة  انــــــًا إهنــــــا يف مصــــــلحته 

 .(3)والواقع خالف ذلك

ون املـــــــدين العراقـــــــي يف مل يرصـــــــح القـــــــانون العراقـــــــي بالتـــــــدليس، إال أنـــــــه أطلـــــــق عليـــــــه لفـــــــظ التغريـــــــر، فـــــــنص القـــــــان

 ( عىل ما يأيت:121الامدة )

إذا غــــــــرر أحــــــــد املتعاقــــــــدين بــــــــاآلخر وحتقــــــــق أن يف العقــــــــد غبنــــــــًا فاحشــــــــًا كــــــــان العقــــــــد موقوفــــــــًا عــــــــىل إجــــــــازة  1-)

 العاقد املغبون، فإذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه.

ب التحـــــــرز فيهـــــــا عـــــــن الشـــــــبهة بالبيـــــــان كاخليانـــــــة يف ويعتـــــــرب تغريـــــــرًا عـــــــدم البيـــــــان يف عقـــــــود األمانـــــــة التـــــــي جيـــــــ -2

 .(4)املرابحة والتولية واإلرشاك والوصيفة(

 أي أن التغرير ليس عيبًا ما مل يقرتن بالغبن الفاحش، ومل يقبل به املغرر به.

                                                             

ه(، قابلــه 1094يف املصــطلحات والفــروق اللغويــة(، أبــو البقــاء أيــوب بــن موســى احلســيني الكفــوي، )ت الكليــات )معجــمينظــر :  ( 1)

-ه1419وحممـــد املرصـــي، مؤسســـة الرســـالة، بـــريوت، عـــىل نســـخة خطيـــة وأعـــده للطبـــع ووضـــع فهارســـه الـــدكتور عـــدنان درويـــش، 

-ه1424ه(، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، 1402تالتعريفات الفقهية، حممد عميم اإلحسـان املجـددي الربكتـي، )؛ 314: م1998

 .55: م2003

ه(، حتقيـق حممـد علـيش، دار الفكـر 1201الرشح الكبري، أبو الربكات أمحد بن حممد بـن أمحـد الـدردير العـدوي الاملكـي، )تينظر :  ( 2)

 حممـد بـن دين عبـد اهلل بـن أمحـد بـن أمحـد؛ املقنع يف فقه اإلمـام أمحـد بـن حنبـل، موفـق الـ11/349 للطباعة والنرش، بريوت، بال تاريخ:

تبة السـوادي للتوزيـع، مك اخلطيب، حممود وياسني األرناؤوط، وحممود األرناؤوط، القادر عبد حتقيق ،(ه620ت) املقدو، قدامة بن

 .11/346: تاريخ بال السعودية، –جدة 

 .4/3069م : 1997، 4لفكر، دمشق، طينظر: الفقه اإلسالمي وأدلته، الدكتور وهبة مصطفى الزحييل، دار ا ( 3)

م ، ص 1951-09-08بتــــاريخ  3015م. جريــــدة الوقــــائع العراقيــــة، العــــدد : 1951( لســــنة 40القــــانون املــــدين العراقــــي رقــــم )  ( 4)

243. 



  

ويتحقـــــــق التغريـــــــر بـــــــذكر أحـــــــد املتعاقـــــــدين لآلخـــــــر أمــــــــورًا أو يقـــــــوم بـــــــبعض األفعـــــــال التـــــــي مـــــــن شـــــــأهنا ترغيــــــــب 

 .(1)اآلخر إبرام العقد، فيرتتب عنه غبن فاحش املتعاقد

ـــــــــام يتحقـــــــــق أيًضـــــــــا  ـــــــــه، وإن ـــــــــأن التـــــــــدليس لـــــــــيس يف إخفـــــــــاء العيـــــــــب أو كتامن وهـــــــــذا يتوافـــــــــق مـــــــــع الـــــــــراي الفقهـــــــــي ب

 بالرتويج الكاذب للسلعة.  

(، إذ نصـــــــت الـــــــامدة عـــــــىل أن يعاقـــــــب 456أمـــــــا قـــــــانون العقوبـــــــات العراقـــــــي فتنـــــــاول جريمـــــــة االحتيـــــــال يف الـــــــامدة )

س كــــــل مــــــن توصــــــل إىل تســــــليم أو نقــــــل حيــــــازة مــــــال متقــــــوم  لــــــوك للغــــــري لنفســــــه أو لشــــــخص آخــــــر، وذلــــــك بأحــــــد بــــــاحلب

الوســــــائل اآلتيــــــة: باســــــتعامل طــــــرق احتياليــــــة. أو باختــــــاذ اســــــم كــــــاذب أو صــــــفة غــــــري صــــــحيحة، أو تقريــــــر أمــــــر كــــــاذب عــــــن 

 .(2)واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خداع املجني عليه ومحله عىل التسليم

هــــــــذا يظهــــــــر اتفــــــــاق كــــــــل مــــــــن اللغــــــــة والفقــــــــه والقــــــــانون العراقــــــــي عــــــــىل حتقــــــــق التــــــــدليس يف كــــــــتم العيــــــــب أو  مــــــــن

 إخفاؤه، أو خداع املشرتي أو الرتويج الكذاب للسعلة. 

 .(4)وقد اتفق الفقهاء عىل هذا، (3)التدليس حرام يف اإلسالم

 وقد أكدت األحاديث النبوية حرمته، ومن ذلك:

                                                             

والقـــانون املـــدين ينظـــر: الوســـيط يف نظريـــة العقـــد مـــع املقارنـــة واملوازنـــة بـــني نظريـــات الفقـــه الغـــريب ومـــا يقابلهـــا يف الفقـــه اإلســـالمي  ( 1)

 – 1/319م: 1967العراقـــي يف انعقـــاد العقـــد )أركـــان العقـــد( تـــأليف د. عبـــد املجيـــد احلكـــيم، رشكـــة الطبـــع والنرشـــ األهليـــة، بغـــداد، 

320 . 

نيـة، بغـداد، ينظر: نظرية العقد واإلرادة املنفردة، دراسة معمقة ومقارنة بالفقه اإلسالمي، د. عبـد الفتـاح عبـد البـاقي، املكتبـة القانو ( 2)

 .331م: 1984

(، دار الكتـــب العلميـــة، ه771ينظـــر: األشـــباه والنظـــائر، أبـــو نرصـــ تـــا  الـــدين عبـــد الوهـــاب بـــن عـــيل بـــن عبـــد الكـــايف الســـبكي )ت ( 3)

 . 1/285: م1991- ه1411

رسا ، والـدكتور عـيل مجعـة ه(، حتقيـق الـدكتور حممـد أمحـد 428التجريد، أبو احلسن أمحـد بـن حممـد البغـدادي القـدوري، )تينظر:  ( 4)

ه(، دار الكتــب 179املدونـة، لإلمـام مالـك بـن أنـس األصـبحي، )ت؛ 5/2494: م2006 -ه 1427، 2حممـد، دار السـالم، مرصـ، ط

املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، أبو إسحاق إبراهيم بن عـيل بـن يوسـف الفريوزآبـادي ؛ 3/309: م1994-ه1415العلمية، بريوت، 

الكـايف يف فقـه اإلمـام املبجـل أمحـد بـن حنبـل، موفـق ؛ 2/49: م1995-ه1416ه(، دار الكتب العلميـة، بـريوت، 476الشريازي، )ت

 .2/48م: 1994-ه1414دار الكتب العلمية، بريوت،  ه(،620الدين عبد اهلل بن أمحد بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدو، )ت



 
 

    

يْـــــٌب، » قولـــــه )عليـــــه الصـــــالة والســـــالم( :   -1  ع 
ـــــا فإيـــــهإ يًْع  ب 

يـــــهإ ـــــْن أ خإ ـــــاع  مإ ٍم ب 
 ْســـــلإ

إ
ـــــلُّ مل إ ، وال  حي  ـــــو امْل ْســـــلإمإ م  أ خ 

امْل ْســـــلإ

ه   يَّن ه  ل   .(1)«إإالَّ ب 

 .(2): أن التدليس بكتامن احلقيقة هو إخفاء عيب يوجب عليه بيانه وجه الداللة

ـــــــه  » وســـــــلم(:  قولـــــــه )صـــــــىلَّ اهلل عليـــــــه - 2 ن  لْع  ـــــــة  ت  ك 
ْل امْل ال ئإ ـــــــز  ْ ت  مل  ، و 

إ
 اّللَّ
ْقـــــــتإ ْل يفإ م  ـــــــز  ْ ي  ، مل  نـْــــــه  ب يِّ ْ ي  ـــــــا مل  يًْب ـــــــاع  ع  ـــــــْن ب  م 

»(3). 

ــــة ـ ـــه الداللــ ـ ـ : أن التـــــــدليس بكـــــــتامن احلقيقــــــة هـــــــو إخفـــــــاء عيــــــب يف أحـــــــد العوضـــــــني كــــــأن يكـــــــتم البـــــــائع عيبـــــــًا يف وجـ

 .(4)جلص، ومرض يف الدابة، وحكم هذا النوع أيضًا احلرمةاملبيع، كتصدع يف جدران الدار وطالئها با

ـــــــــــني متشـــــــــــدد  عـــــــــــىل الـــــــــــرغم مـــــــــــن اخـــــــــــتالف الفقهـــــــــــاء وال ســـــــــــيام املعـــــــــــارصون يف أحكـــــــــــام التجميـــــــــــل والتـــــــــــزين ب

ق أو أن الصـــــواب معـــــه، إذ لكـــــل مقـــــام مقـــــال، إال أنـــــه ومتســـــاهل، وال نعنـــــي هبـــــذا أن الفريـــــق املتوســـــط بيـــــنهام هـــــو عـــــىل احلـــــ

يمكـــــــــن تلخـــــــــيص الضـــــــــوابط الرشـــــــــعية يف التجميـــــــــل بـــــــــأمور خمصوصـــــــــة سأقترصـــــــــ عـــــــــىل ذكرهـــــــــا مـــــــــن دون ذكـــــــــر الـــــــــدليل 

 ملحدودية حجم البحث، ولشهرة هذه األدلة يف كتب الفقه.

  

                                                             

ه(، حتقيــق شــعيب األرنــاؤوط، وعــادل مرشــد، وحممــد كامــل قــره 273زوينــي، )تســنن ابــن ماجــه، أبــو عبــد اهلل حممــد بــن يزيــد الق ( 1)

ــــة، بــــريوت،  ــــا فليبينــــه ، 2009-ه1430بلــــيل، وعبــــد اللطيــــف حــــرز اهلل، دار الرســــالة العاملي ــــاع عيب ــــاب مــــن ب م: أبــــواب التجــــارات، ب

مصــباح الزجاجــة يف زوائــد نظــر: (. مــن حــديث عقبــة بــن عــامر )ريض اهلل عنــه(. واحلــديث صــحيح اإلســناد. ي2247، رقــم )3/356

، 2ه(، حتقيــق حممـد املنتقـى الكشـناوي، دار العربيـة، بــريوت، ط840ابـن ماجـه، أمحـد بـن أيب بكــر بـن إسـامعيل الكنـاين البوصـريي، )ت

  .3/31ه: 1403

مــني عابــدين بــن الســيد عمــر ينظــر: رد املحتــار عــىل الــدر املختــار رشح تنــوير األبصــار املعروفــة بحاشــية ابــن عابــدين، للســيد حممــد أ ( 2)

 .4/103: ه1386، 2(، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، طه1252عابدين بن عبد العزيز الدمشقي احلسيني احلنفي )ت

(. مــن حـديث واثلــة بـن األســقع )ريض اهلل 2247، رقـم )3/356سـنن ابــن ماجـه: أبــواب التجـارات، بــاب مـن بــاع عيبـا فليبينــه ،  ( 3)

 .3/30ا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد". مصباح الزجاجة: عنه(. و" هذ

 .4/103ينظر: حاشية ابن عابدين: ( 4)



  

 .(1)تدليسًا، إذ ال خالف بني العلامء يف جواز تغيري الشيب باخلضابإن تغيري الشيب باخلضاب ال يعد  .1

 وللمرأة املتزوجة خضب كفيها وقدميها باحلناء أو نحوه يف كل وقت عدا وقت اإلحرام.  .2

 .(2)باخلضاب عىل اجلسد اتفق الفقهاء عىل عدم استحباب النقش .3

 .(3)اتفق الفقهاء عىل كراهة نتف الشيب .4

                                                             

(، حتقيـق الـدكتور ه544إكامل املعلم بفوائد مسلم، القايض أبو الفضل عيـاض بـن موسـى بـن عيـاض اليحصـبي السـبتي )تينظر:  ( 1)

املفهم لام أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس أمحـد بـن ؛ 6/625 :ه1419حييى إسامعيل، دار الوفاء للطباعة والنرش، جدة، 

(، حتقيـق جمموعـة مـن البـاحثني، دار ابـن كثـري، ودار الكلـم الطيـب، ه656أيب حفص عمـر بـن إبـراهيم احلـافظ األنصـاري القرطبـي )ت

(، دار ه676بـن مـري النــووي )ت رشح صـحيح مســلم، أبـو زكريـا حميــي الـدين حييـى بــن رشف؛ 5/418 م1996- ه1417دمشـق، 

 .14/306: ه1392إحياء الرتاث العريب، بريوت، 

: ه1310، 2الفتـــاوى اهلنديـــة، للشـــيخ نظـــام الـــدين الربهـــانبورى ومجاعـــة مـــن علـــامء اهلنـــد األعـــالم، دار الفكـــر، بـــريوت، طينظـــر:  ( 2)

ــــو الوليــــد ســــليامن بــــن خلــــف بــــن ســــعد بــــن أيــــو؛ 5/259  األندليســــ البــــاجي القرطبــــي التجيبــــي وارث بــــن باملنتقــــى رشح املوطــــأ، أب

حتفة املحتا  ؛ 7/268: ه1322 مرص، يف السعادة ملطبعة 1ط عن مصورة تاريخ، بال القاهرة، اإلسالمي، الكتاب دار ،(ه474ت)

- ه1357، (، املكتبـــة التجاريــة الكــربى، مرصـــه974يف رشح املنهــا ، شــهاب الـــدين أمحــد بــن حممـــد بــن عــيل بـــن حجــر اهليتمــي )ت

(، عـامل الكتـب، بـريوت، ه1051دقائق أويل النهى رشح منتهى اإلرادات، منصور بن يونس بن إدريس البهـويت )ت؛ 4/60:م1983

 .1/47: م1993- ه1414

 الاملكـي ياألزهـر النفـراوي مهنـا بـن الفواكه الدواين عىل رسـالة ابـن أيب زيـد القـريواين، شـهاب الـدين أمحـد بـن غنـيم بـن سـاملينظر:  ( 3)

املجموع رشح املهـذب، أبـو زكريـا حميـي الـدين بـن ؛ 2/402: م1995 -ه1415بريوت،  والنرش، للطباعة الفكر دار ،(ه1125ت)

املغنـي، موفـق ؛ 1/292: م1996- ه1417(، حتقيق حممود مطرحي، دار الفكر للطباعة والنرش، بـريوت، ه676رشف النووي )ت

نيــل األوطــار ؛ 1/75 م1968- ه1388(، مكتبــة القــاهرة، ه620د بــن حممــد بــن قدامــة املقــدو )تالــدين عبــد اهلل بــن أمحــد بــن أمحــ

(، حتقيـق عصـام الـدين الصــبابطي، دار ه1250رشح منتقـى األخبـار مـن أحاديـث سـيد األخيـار، حممـد بــن عـيل بـن حممـد الشـوكاين )ت

 .1/144: م1993- ه1413احلديث، مرص، 



 
 

    

عـــــىل ، (1)ائز بـــــال كراهـــــة، وال بـــــأس بـــــه ألجـــــل التـــــزين للنســـــاء وهـــــو قـــــول مجهـــــور الفقهـــــاءإن اخلضـــــاب بالســـــواد جـــــ .5

 .(2)حرمة اخلضاب باألسود للمرأة يف األصح عندهمخالف الشافعية الذين ذهبوا إىل 

 .(3)اتفق الفقهاء عىل حرمة وصل املرأة شعرها بشعر نفسها أو بشعر إنسان، واختلفوا يف شعر احليوان .6

عر بغـــــــري الشـــــــعر، مثـــــــل الشــــــــعر الصـــــــناعي، وإليـــــــه ذهـــــــب مجهـــــــور الفقهـــــــاء بخـــــــالف الاملكيــــــــة، جيـــــــوز وصـــــــل الشـــــــ .7

 .(4)ورواية عن احلنابلة الذين قالوا باحلرمة إن كان املوصول أكثر من القدر الذي تشد به رأسها

 .(6)الوجه املنهي عنه (5)اتفق الفقهاء عىل حرمة النمص، وأن نتف شعر احلاجبني داخل يف نمص .8

                                                             

ين يف الفقـه الـنعامين، لربهـان الــدين أيب املعـايل حممـود بـن تـا  الـدين أمحـد بــن برهـان الـدين عبـد العزيـز بـن عمــر املحـيط الربهـاينظـر:  ( 1)

أوجـــز ؛ 5/377: م2004- ه1424(، حتقيـــق عبــد الكــريم ســـامي اجلنــدي، دار الكتــب العلميـــة، بــريوت، ه616مــازه البخــاري )ت

 ه1424(، حتقيـق الـدكتور تقـي الـديب النـدوي، دار القلـم، دمشـق، ه14020تاملسالك إىل موطأ مالك، حممد زكريـا الكانـدهلوي )

(، دار ه852؛ فتح الباري رشح صحيح البخاري، أبو الفضـل أمحـد بـن عـيل بـن حجـر العسـقالين الشـافعي )ت15/25م : 12003-

 .10/300: م1960- ه1379املعرفة، بريوت، 

 .1/345ينظر: املجموع:  ( 2)

(، دار الكتـب العلميـة، بـريوت، ه587الصنائع يف ترتيب الرشائع، أبو بكر عـالء الـدين بـن مسـعود أمحـد الكاسـاين )ت بدائعينظر:  ( 3)

 األيب الســــميع الثمـــر الــــداين يف تقريـــب املعــــاين رشح رســـالة ابــــن أيب زيـــد القــــريواين، صـــالح عبــــد؛ 5/125: م1986- ه1406، 2ط

الفروع وتصحيح الفروع، أبو عبد اهلل حممـد ؛ 3/147؛ املجموع: 519: تاريخ بال وت،بري الثقافية، املكتبة ،(ه1330ت) األزهري

 عبــد اهلل (، حتقيـق عبـده885(، وتصـحيح الفـروع أبـو احلسـن عـالء الـدين عـيل بـن سـليامن املـرداوي )ته762بـن مفلـح املقـدو )ت

ل وشــفاء العليــل، حممــد بــن يوســف بــن عيســى رشح النيــ؛ 1/159: م2003- ه1424 بــريوت، الرســالة، مؤسســة الرتكــي، املحســن

؛ احلــدائق النــارضة يف أحكــام العــرتة الطــاهرة، يوســف 14/176م: 1914- ه1423(، مكتبــة اإلرشــاد، جــدة، ه1332أطفــيش )ت

 .18/197: ه1363(، مؤسسة النرش اإلسالمية، مجاعة املدرسني بقم، إيران، ه1186البحراين )ت

 .1/68؛ املغني: 3/141؛ املجموع: 7/276؛ املنتقى: 5/239: حاشية ابن عابدينينظر:  ( 4)

الــنمص: إزالــة الشــعر باملنقــاش عـــىل رأي مــن عمــم، واحلــف إزالـــة الشــعر بــاملوس واخلــيط وقرشـــته، واحللــق هــو استئصــال الشـــعر  ( 5)

 .66 /1باملوس ونحوها. ينظر: املغني: 

ــــدين:  ( 6)  ؛378 – 10/377؛ فــــتح البــــاري: 1/396؛ املغنــــي: 14/106؛ رشح صــــحيح مســــلم: 372 /6ينظــــر: حاشــــية ابــــن عاب

(، حتقيــق أمحــد حممــد شــاكر، دار الفكــر، بــريوت، بــال ه456املحــىل، أبــو حممــد عــيل بــن أمحــد بــن ســعيد بــن حــزم الظــاهري األندليســ )ت

 . 14/177؛ رشح النيل: 10/74: تاريخ



  

لمــــــرأة أن تزيــــــل مــــــا يف جســــــمها ووجههــــــا مــــــن شــــــعر خشــــــن لتتــــــزين لزوجهــــــا بــــــذلك، وهــــــو قــــــول مجهــــــور جيــــــوز ل .9

 . (1)الفقهاء عىل خالف الشافعية يف قول راجح لدهيم، وهو قول عند احلنابلة، وبه قال الظاهرية

فــــــال جيـــــوز للمـــــرأة غـــــري املتزوجـــــة إن كـــــان هلـــــا شـــــعر يســـــبب هلـــــا تشـــــويه كاللحيـــــة، أو الشـــــارب، أو شـــــعر يشـــــوهها  .10

 .(2)مانع من إزالته، وهو ليس من النمص

جيـــــوز لـــــبس الباروكـــــة ملـــــن لديـــــه عيـــــب يف الـــــرأس، أو مل يكـــــن هنـــــاك شـــــعر يف الـــــرأس بالنســـــبة للمـــــرأة، فـــــال حـــــر   .11

يف اســـــتعامل الباروكـــــة لســـــرت هـــــذا العيـــــب، وذلـــــك ألن إزالـــــة العيـــــوب مـــــن األمـــــور اجلـــــائزة، فـــــام كـــــان إلزالـــــة عيـــــب 

 .(3)تعامل الباروكة إلزالة عيب يف رأس املرأة كصلع ونحوهال بأس به، ويدخل يف ذلك اس

 .(4)اتفق الفقهاء عىل حرمة تفليج األسنان بربدها بمربد ونحوه لتحديدها وحتسينها .1

 شــــــلكه، أو العمليــــــات التجميليــــــة إن أريــــــد هبــــــا التجمــــــل وإ هــــــار احلســــــن فحــــــرام، مثــــــل تصــــــغري األنــــــف أو تغيــــــري .2

علميــــــات شــــــد البرشــــــة، أو وضــــــع الغــــــامزات )الرصــــــعات(، أو تبيــــــيض البرشــــــة، أو تقشــــــري البرشــــــة إلخفــــــاء احلفــــــر 

                                                             

ـــــن عابـــــدين: ينظـــــر:  ( 1) كفايـــــة الطالـــــب الربـــــاين، عـــــيل الصـــــعيدي العـــــدوي الاملكـــــي حاشـــــية العـــــدوي عـــــىل رشح ؛ 372 /6حاشـــــية اب

؛ 3/141؛ املجمــوع: 459 /2: ه1412(، حتقيــق يوســف الشــيخ حممــد البقــاعي، دار الفكــر للطباعــة والنرشــ، بــريوت، ه1189)ت

؛ 339 /3: تــاريخ (، عــامل الكتــب، بــريوت، بــاله762اآلداب الرشــعية واملــنح املرعيــة، حممــد بــن مفلــح بــن حممــد املقــدو احلنــبيل )ت

 .3/398املحىل: 

 .29/40(، مجعها حممد سعد الشويعر، طبعة دار اإلفتاء، بال تاريخ: ه1420ينظر: جمموع فتاوى عبد العزيز بن باز )ت ( 2)

دار هـ(، مجع وترتيـب فهـد نـارص إبـراهيم السـليامن، دار الـوطن، و1421جمموع فتاوى ورسائل حممد بن صالح العثيمني )تينظر:  ( 3)

 .11/137هـ: 1413الثريا، السعودية، 

املـدخل، أبــو عبـد اهلل حممـد بــن حممـد بـن حممــد العبـد ري الفـاو الاملكــي الشـهري بـابن احلــا  ؛ 1/119ينظـر: حاشـية ابــن عابـدين:   (4)

ن بـن حممـد شـطا املنـويف إعانة الطـالبني عـىل حـل ألفـاظ فـتح املعـني، أبـو بكـر عـثام؛ 4/107: (، دار الرتاث، لبنان، بال تاريخه737)ت

كشـاف القنـاع عـن ؛ 2/387: م1998- ه1418(، دار الفكر للطباعـة والنرشـ، بـريوت، ه1310الدمياطي املكي السيد البكري )ت

(، دار الكتــب ه1051مــتن اإلقنــاع، منصــور بــن يــونس بــن صــالح الــدين بــن حســن بــن أمحــد بــن عــيل بــن إدريــس البهــويت احلنــبيل )ت

؛ دراســـات فقهيـــة يف قضـــايا طبيـــة معـــارصة، جمموعـــة مـــن البـــاحثني، دار النفـــائس للنرشـــ والتوزيـــع، 1/94: م1997 العلميـــة، بـــريوت،

 .25 /1م: 2001-هـ1421عامن، 



 
 

    

النا ـــــــة عـــــــن حـــــــب الشـــــــباب، وغريهـــــــا، أو تكبـــــــري الثـــــــديني، أو نحـــــــت األرداف،  ـــــــا ال رضورة لـــــــه، فهـــــــو حـــــــرام 

 .(1)يعد تدليساً سواء أكان من التدليس أم ال، إال إن كان لرضورة ملجأة؛ فإن هذا ال 

 .(2)إزالة عيبجيوز إجراء العلميات التجميلية إن أريد هبا  .3

 .(3)جيوز إجراء العلميات التجميلية إن أريد هبا ردر ما خلق اهلل عز وجل .4

 .(4)جيوز إجراء اجلراحة التجميلية احلاجية إلزالة التشويه .5

يقـــــًا ملصـــــلحة منشـــــودة مثـــــل الـــــتخلص مـــــن إن مل ينشـــــأ عنهـــــا مرضـــــة راجحـــــة حتقجيـــــوز إجـــــراء العلميـــــات اجلراحيـــــة  .6

 . (5)حالة تثري احلر  أو السخرية

وما  در اإلشارة إليه أن بعض املعارصين منع من إجراء كثري من العلميات التجميلية بذريعة تغيري خلق اهلل، 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ﴿ مستدالً بقوله تعاىل:

   ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ   ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې

 .(6)﴾ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 

                                                             
نقـل وزراعـة األعضـاء اآلدميـة مـن منظـور إسـالمي، د. عبـد السـالم عبـد ؛ 21-17/20ينظر: جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني:   (1)

؛ أحكـــام اجلراحـــة الطبيـــة واآلثـــار املرتتبـــة عليهـــا، د. حممـــد املختـــار الشـــنقيطي، 232م: 1988املنـــار، القـــاهرة،  الـــرحيم الســـكري، دار

؛ األحكام الطبية املتعلقة بالنساء يف الفقه اإلسالمي، د. حممـد خالـد منصـور، دار النفـائس، 173م: 1993مكتبة الطائف، السعودية، 

 .184 -183م: 2004-هـ1424، 2األردن، ط

 - 1422(، دار ابــن اجلــوزي، الســعودية، ه1421ينظــر: الرشــح املمتــع عــىل زاد املســتقنع، حممــد بــن صــالح بــن حممــد العثيمــني )ت  (2)

م: 2012- ه1433، 2؛ الفقــه امليرســ، الــدكتور عبــد اهلل حممــد الطيــار وآخــرون، مــدار الــوطن للنرشــ، الريــاض، ط8/313: ه1428

 .182 ؛ أحكام اجلراحة الطبية:12/50

 .12/167؛ الفقه امليرس: 17/23جمموع فتاوى ورسائل ابن العثيمني: ينظر:   (3)

 .12/50ينظر: الفقه امليرس:   (4)

ينظــر: فتــاوى الطــب واملــرىض، اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة واإلفتــاء يف الســعودية، أرشف عــىل مجعهــا صــالح فــوزان الفــوزان،   (5)

 .259واإلفتاء، الرياض، بال تاريخ: رئاسة إدارة البحوث العلمية 

 .121-119سورة النساء: اآليات  ( 6)



  

وقـــــــد نقشـــــــت هـــــــذه املســـــــألة بإســـــــهاب وبـــــــني أن الصـــــــحيح مـــــــن األقـــــــوال عنـــــــد املفرســـــــين لـــــــيس إجـــــــراء عمليـــــــات 

 ، وأتى بحجج حاسمة بام ال مزيد عليه.(1)تغيري دين اهللالتجميل وغريها، وإنام املراد منها: 

وابـــــت التـــــي ال ينبغـــــي الصـــــدور عنهـــــا، أو مـــــن هـــــذا يتبـــــني أن هنـــــاك أمـــــوًرا متفـــــق عليـــــه بـــــني الفقهـــــاء، وهـــــذه مـــــن الث

خمالفتهـــــا، وهنـــــاك أمـــــور خمتلــــــف فيهـــــا، ولكـــــل قــــــول أدلتـــــه وحججـــــه، وهــــــذه مـــــن املتغـــــريات التــــــي يمكـــــن املصـــــري إىل أحــــــد 

 .(2)األقوال الفقهية فيها، وتأسيسًا عىل قاعدة )احلكم يدور مع العلة وجوًدا وعدًما(

 ول اهلل )صــــــــىل اهلل عليــــــــه وســــــــلم( الــــــــذي رواه ومــــــــا  ــــــــدر اإلشــــــــارة إليــــــــه أن ألســــــــتدالل بحــــــــديث رســــــــ
إ
ــــــــد اّللَّ بْ ع 

 )صـــــــــــىل اهلل عليـــــــــــه وســـــــــــلم(: 
إ
ـــــــــــول اهلل س  وٍد )ريض اهلل عنـــــــــــه( عـــــــــــن ر  ْســـــــــــع  ـــــــــــنإ م  ، »ابْ تإ ـــــــــــام 

امل وت شإ  و 
تإ ـــــــــــام 

اشإ ـــــــــــن  اّللَّ  الو  ع  ل 

 
إ
لْق  اّللَّ  خ 

اتإ ريِّ  ْسنإ امل غ  لْح 
، لإ اتإ لِّج  امل ت ف   و 

اتإ ص  امل ت ن مِّ  .(3)«و 

شــــــــــعرها،  (4)ن عائشــــــــــة )ريض اهلل عنهــــــــــا(: أن جاريــــــــــة مــــــــــن األنصــــــــــار تزوجــــــــــت وأهنــــــــــا مرضــــــــــت فــــــــــتمعطوعــــــــــ

                                                             

ينظر: اآلثار الفقهية املرتتبة عىل التدليس يف املعامالت الاملية واألحوال الشخصية )دراسة فقهية مقارنة(، باسم عـيل حسـني بطـي،  ( 1)

 . 179 -165م: 2018 -هـ 1439، اجلامعة العراقية، بغداد -أطروحة دكتوراه، كلية العلوم اإلسالمية

(، حتقيــق أيب الوفــا األفغــاين، دار املعرفــة، بـــريوت، ه483أصــول الرسخيســ، أبــو بكــر حممــد بــن أمحــد بـــن أيب ســهل الرسخيســ )ت ( 2)

(، ه684أنوار الربوق يف أنواع الفروق، شهاب الدين أبو العبـاس أمحـد بـن إدريـس الاملكـي املشـهور بـالقرايف )ت؛ 2/182: ه1372

هـ(ــ حتقيـق عمـر 707ترتيب الفروق واختصارها، أبو عبد اهلل حممد بـن إبـراهيم البقـوري )ت؛ 2/43: عامل الكتب، بريوت، بال تاريخ

 .1/461: م1994 -هـ 1414عباد، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، 

ـــ ( 3) ــا آت  م  ــاب  }و  { ]احلرشــ: متفــق عليــه. صـــحيح البخــاري: كتـــاب تفســري القـــرآن، ب  وه  ـــذ  ــول  ف خ  س  م  الرَّ (، 4886، رقـــم )17 /6[، 7اك 

 /7(، بـاب املوصـولة، 5939، رقـم )166 /7(، بـاب املتنمصـات، 5931، رقـم )164 /7كتاب اللباس، باب املتفلجات للحسن، 

يم فعــل الواصــلة (؛ صـحيح مســلم: كتـاب اللبــاس والزينـة، بــاب حتـر5948، رقــم )167 /7(، بــاب املستوشـمة، 5943، رقـم )166

 (.2125، رقم )167 /3واملستوصلة والواشمة واملستوشمة والنامصة واملتنمصة واملتفلجات واملغريات خلق اهلل، 

 ؛376 /10ي سقط شعرها. ينظر: فتح الباري:ا ( 4)



 
 

    

ل ة  »فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي )صىل اهلل عليه وسلم(، فقال:  امل ْست ْوصإ ل ة  و 
اصإ ن  اّللَّ  الو  ع   .(1)«ل 

: ولكــــــــن روي احلـــــــــديث عــــــــن  ـــــــــال  ثإ بلفــــــــظ، ق   »احْل ـــــــــارإ
إ
ـــــــــول  اّللَّ س  ــــــــن  ر  ع  ـــــــــا،  ل  ب  ـــــــــل  الرِّ

ــــــــلَّم  آكإ س   و 
يْـــــــــهإ ل  ــــــــىلَّ اهلل  ع  ص 

ة   ــــــم 
امْل وت شإ ة  و  ــــــم 

اشإ اْلو  ، و  ــــــه  ب 
اتإ ك  ، و  ه  د 

ــــــاهإ ش  ، و  ــــــه  ل 
وكإ م  : « و  ــــــال  ق  ؟ ف 

ٍ
اء ــــــْن د 

: إإالَّ مإ ــــــال  ع  »ق 
ــــــانإ م  ، و  ــــــه  ــــــل  ل  لَّ امْل ح  ــــــالُّ و  احْل  ــــــْم، و  ن ع 

 ْ مل  ، و   النَّْوحإ
نإ ى ع  نْه  ان  ي  ك  ، و 

ةإ ق  د  ن  الصَّ ع  ْل ل  ق   . (3)وروي هذا عن ابن مسعود )ريض اهلل عنه( أيًضا، (2)« ي 

 أي أن النهي ليس عىل إطالقه، فإن كان عن داء جاز ذلك.

 ـــــاهره أن التحـــــريم املـــــذكور إنـــــام هـــــو فـــــيام إذا كـــــان لقصـــــد التحســـــني ال لـــــداء وعلـــــة فإنـــــه لـــــيس قـــــال الشـــــوكاين: " 

 .(4)بمحرم"

 قبل استعراض أشكال التجميل املعارصة أجد من املناسب التنبيه عىل ثالثة أمور:

: إن هـــــــــذا البحـــــــــث ال عالقــــــــــة لـــــــــه بأشــــــــــكال التغيـــــــــري عــــــــــىل عمومـــــــــه، وإنــــــــــام التغيـــــــــري الــــــــــذي يرتتـــــــــب عليــــــــــه األول

 التدليس.

                                                             

تــاب اللبــاس (؛ صــحيح مســلم: ك5934، رقــم )165 /7متفــق عليــه. صــحيح البخــاري: كتــاب اللبــاس، بــاب الوصــل يف الشــعر،  ( 1)

 /3والزينــة، بــاب حتــريم فعــل الواصــلة واملستوصــلة والواشــمة واملستوشــمة والنامصــة واملتنمصــة واملتفلجــات واملغــريات خلــق اهلل، 

 (.2123، رقم )1677

 تـبمك غـدة، أبـو الفتـاح (، حتقيـق عبـده303املجتبـى مـن السـنن )السـنن الصـغرى(، أبـو عبـد الـرمحن أمحـد بـن شـعيب النسـائي )ت ( 2)

املوتشـامت وذكـر االخـتالف عـىل عبـد اهلل بـن مـرة والشـعبي يف  الزينة، كتاب: م1986- ه1406 ،2ط حلب، اإلسالمية، املطبوعات

 (. 5104، رقم )8/147، هذا

 (، حتقيـق شـعيب األرنـاؤوط، عـادل مرشـد، وآخـرين، إرشافه241مسند أمحد بن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل الشـيباين )ت ( 3)

إسـناده (، قال الشـيخ شـعيب: "3945، رقم )7/58م:  2001- ه1421د عبد اهلل عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

 ". قوي

 .  6/239نيل األوطار:  ( 4)



  

ــــاين ـ ل؛ فـــــــإن علــــــم بــــــه الرجـــــــل وريض بــــــه، فــــــال أثـــــــر : إن التــــــدليس الـــــــذي متارســــــه املــــــرأة مرهـــــــون بقبــــــول الرجــــــالثـ

 للتدليس يف النكاح.

 : بيان احلكم الرشعي ألشكال التجميل التي يدخلها التدليس يف اخلامتة.الثالث

 أوالً: أشكال ألتجميل وعالقته بالتدليس:

 يمكن تقسيم أشكال التجميل املعارصة التي تلجأ إليها املخطوبة عىل قسمني:

 التجميل الدائمة: القسم األول: أشكال

 وهذا الشكل التي تلجأ إليها املرأة لتغري شكلها تغيرًيا دائمًيا، وهذا التغيري يكون عىل نوعني:

: تغيــــــري دائمــــــي تلجــــــأ إليــــــه املــــــرأة قبــــــل اخلطوبــــــة، أو أنــــــه ال يتعلــــــق باخلطوبــــــة، كــــــأن  ــــــري عمليــــــة لتجميــــــل األول

 يعد من قبيل التدليس عليه. األنف، فهذا ال عالقة له بالتدليس عىل اخلطيب أو ال

ــــاين : تغيــــــري دائمــــــي تلجــــــأ إليــــــه املــــــرأة إل هــــــار نفســــــها بمظهــــــر مقبــــــول أو مجيــــــل مــــــن أجــــــل التــــــأثري يف اخلطيــــــب، الثــ

وهــــــــذا مــــــــن التــــــــدليس، كــــــــأن  ــــــــري عمليــــــــة لتجميــــــــل األنــــــــف، أو تكبــــــــري الثــــــــديني، أو شــــــــد البرشــــــــة، أو نحــــــــت األرداف، 

ــــــــــــن عثيمــــــــــــني: ينظــــــــــــر: جممــــــــــــوع ف  .(1)وغري ذلك من العمليات نقــــــــــــل وزراعــــــــــــة ؛ 21-17/20تــــــــــــاوى ورســــــــــــائل اب

م: 1988األعضـــــــــاء اآلدميـــــــــة مـــــــــن منظـــــــــور إســـــــــالمي، د. عبـــــــــد الســـــــــالم عبـــــــــد الـــــــــرحيم الســـــــــكري، دار املنـــــــــار، القـــــــــاهرة، 

؛ أحكــــــــام اجلراحــــــــة الطبيــــــــة واآلثــــــــار املرتتبــــــــة عليهـــــــــا، د. حممــــــــد املختــــــــار الشــــــــنقيطي، مكتبــــــــة الطــــــــائف، الســـــــــعودية، 232

 ام؛ األحك173م: 1993

 :القسم الثاين: أشكال التجميل الوقتية، أو أشكال التزين

 وهذا الشكل تلجأ إليه املرأة إل هار نفسها بمظهر حسن أمام اخلاطب، وهو عىل نوعني: 

 األول: األنواع التي ال خالف يف إباحتها بني العلامء، مثل وضع الكحل، أو وضع أمحر الشفاه غري ذاك

يهـــــا بــــــني الفقهـــــاء، وهـــــذه األنــــــواع بعضـــــها يعرتيــــــه التـــــدليس وبعضـــــها ال عالقــــــة لـــــه بالتــــــدليس، الثـــــاين: األنـــــواع املختلــــــف ف

 ومدار بحثنا هو النوع الذي يعرتيه التدليس، مثل صبغ شعر الرأس باأللوان ألخفاء الشيب..



 
 

    

ـــــا مـــــع أنوثتهـــــا، وتل بيـــــًة لنـــــداء و ـــــا ال شـــــك فيـــــه أن اإلســـــالم حيـــــث عـــــىل الزينـــــة، وكانـــــت عنايتـــــه بزينـــــة املـــــرأة متوافًق

الفطــــــرة فيهــــــا؛ وألن الرجــــــال حيبــــــون يف العمــــــوم أن تتــــــزين هلــــــم املــــــرأة وأن تظهــــــر بــــــاملظهر اجلميــــــل احلســــــن، بــــــل أنــــــه أحــــــد 

 .نفس املصدر السابق(1)أهم دواعي اختيار املرأة هو مجاهلا

ـــــــ»قـــــــال رســـــــول اهلل )صـــــــىل اهلل عليـــــــه وســـــــلم(:   س 
حلإ  ـــــــا و 

هلإ ام 
ـــــــٍع: لإ ـــــــْرأ ة  ألإ ْرب  ح  امل  ـــــــنْك  ْر ت  ـــــــا ْف  ا، ف  ه 

ينإ لإـــــــدإ  ـــــــا و 
مج  اهلإ ا و  بإه 

اك   د  ب ْت ي  رإ ، ت  ينإ  الدِّ
اتإ  .(1)«بإذ 

 .(2): إن "اجلامل مطلوب يف كل يشء وال سيام يف املرأة التي تكون قرينته وضجيعته"وجه الداللة

خربه أنــــــه وعــــــن أيب هريــــــرة )ريض اهلل عنــــــه(، قــــــال: كنــــــت عنــــــد النبــــــي )صــــــىل اهلل عليــــــه وســــــلم(، فأتــــــاه رجــــــل فــــــأ

ــــــــا»تــــــــزو  امــــــــرأة مــــــــن األنصــــــــار، فقــــــــال لــــــــه رســــــــول اهلل )صــــــــىل اهلل عليــــــــه وســــــــلم(:  يْه  ــــــــْرت  إإل  ن ظ  ؟، قــــــــال: ال، قــــــــال: «أ 

يًْئا» ارإ ش  إ اأْل نْص   أ ْعني 
إإنَّ يفإ ا، ف  يْه  ْر إإل  انْظ  ْب ف  اْذه   .(3)«ف 

يبـــــاح لــــــه النظـــــر " ألنـــــه يســــــتدل  وجـــــه الداللـــــة: معنـــــى احلــــــديث أن يف أعـــــني األنصـــــار صـــــغر، وقيــــــل: زرقـــــة، وإنـــــام

 .(4)بالوجه عىل اجلامل أو ضده، وبالكفني عىل خصوبة البدن أو عدمها"

فهـــــــــذان احلـــــــــديثان  ـــــــــاهرا الداللـــــــــة يف أمهيـــــــــة اجلـــــــــامل للمـــــــــرأة، وأن طلبهـــــــــا التـــــــــزيني إل هـــــــــار مجاهلـــــــــا، أو حتســـــــــني 

 شكلها أمر فطري؛ لكن عىل أن ال يقع يف دائرة التدليس.

 التدليس الواقعة يف زينة املخطوبة: وفيام يأيت أشكال

                                                             

ـــــن إســـــامعيل البخـــــاري اجلعفـــــي  ( 1) ـــــو عبـــــد اهلل حممـــــد ب ـــــه(. صـــــحيح البخـــــاري، أب ـــــه مـــــن حـــــديث أيب هريـــــرة )ريض اهلل عن متفـــــق علي

، رقـم 7/7، بـاب األكفـاء يف الـدين: كتـاب النكـاح، ه1422(، حتقيق حممد زهري نارص النارص، دار طـوق النجـاة، بـريوت، ه256)ت

(، حتقيـق حممـد فـؤاد عبـد البـاقي، دار إحيـاء ه261(؛ صحيح مسلم، أبو احلسـني مسـلم بـن احلجـا  القشـريي النيسـابوري )ت5090)

 (. 1466، رقم )5/1086، باب استحباب نكاح ذات الدينتاب الرضاع، الرتاث العريب، بريوت، بال تاريخ: ك

 احلنفــــي العينــــي احلســـني بــــن أمحــــد بـــن عمـــدة القــــاري رشح صـــحيح البخــــاري، بــــدر الـــدين أبــــو حممــــد حممـــود بــــن أمحـــد بــــن موســــى ( 2)

 .20/86: م2010 بريوت، العريب، الرتاث إحياء دار ،(ه855ت)

 (. 1424، رقم )2/1040، ب ندب النظر إىل وجه املرأة وكفيها ملن يريد تزوجهاباصحيح مسلم: كتاب النكاح،  ( 3)

 .9/210رشح صحيح مسلم:  ( 4)



  

 : إزالة الشعر أو وصله – 1

مــــــــن النــــــــادر أن نجــــــــد امــــــــرأة ال ختلــــــــو مــــــــن شــــــــعر يف وجههــــــــا أو يف بــــــــدهنا، وإن إزالــــــــة هــــــــذا الشــــــــعر مــــــــن األمــــــــور 

املتعــــــارف عليهــــــا بــــــني النســــــاء، وهــــــو  ــــــا يعرفــــــه الرجــــــال وال ينكرونــــــه؛ ولكــــــن احلــــــال خيتلــــــف يف زيــــــادة الشــــــعر عــــــن احلــــــدر 

عتـــــاد، كـــــأن يكـــــون للمـــــرأة حليـــــة أو شـــــارب، أو يكســـــو جســـــدها شـــــعر كثيـــــف، فـــــإن إزالـــــة هـــــذا الشـــــعر عنـــــد اخلطوبـــــة يعـــــد امل

 تدليسًا؛ ألنه من قبيل إخفاء العيوب.

وكـــــــــذلك احلــــــــــال يف ارتــــــــــداء الباروكـــــــــة، إن ترتــــــــــب عليهــــــــــا التـــــــــدليس عــــــــــىل اخلطــــــــــاب، أمـــــــــا إن كانــــــــــت الباروكــــــــــة 

و كـــــان اخلاطـــــب يعـــــرف الفتـــــاة، وال يـــــرى يف ارتـــــدائها تدليًســـــا، فهـــــو لـــــيس مـــــن  ـــــاهرة، ومل جيـــــد اخلاطـــــب يف ذلـــــك بأســـــًا، أ

 التدليس. 

 :  التدليس بالتزيني )املكيا ( - 2

مـــــن املتعــــــارف عليــــــه أن تتـــــزين املــــــرأة لتحســــــني مظهرهـــــا أمــــــام اخلاطــــــب، وهـــــو حــــــق مرشــــــوع، بـــــأن تظهــــــر نفســــــها 

هــــــا، وال تعــــــد مــــــن التــــــدليس، مثــــــل االكتحــــــال، بأحســــــن صــــــورة، وهنــــــاك أشــــــكال مــــــن التــــــزيني معروفــــــة شــــــائعة ال حــــــر  من

والتعطـــــر، ووضـــــع أمحـــــر الشـــــفاه، ومحــــــرة اخلـــــدين، ولـــــبس احلـــــيل، واملالبـــــس اجلميلــــــة، وغـــــري ذلـــــك، فوضـــــع الكحـــــل عــــــىل 

ســـــــبيل املثـــــــال ال خيفـــــــى عـــــــىل النـــــــا ر، وكـــــــذلك احلمـــــــرة للشـــــــفاه أو للخـــــــدين، لـــــــذلك فالتـــــــدليس منتـــــــٍف هنـــــــا، وال يرتتـــــــب 

 عليه رضر وال خداع.

بخـــــــــالف أشـــــــــكال أخـــــــــرى متطـــــــــورة مـــــــــن التـــــــــزيني )املكيـــــــــا ( مثـــــــــل إخفـــــــــاء  اعيـــــــــد البرشـــــــــة، أو إخفـــــــــاء وهـــــــــذا 

احلــــــــروق يف الوجـــــــــه أو يف اجلســـــــــد، أو ارتـــــــــداء العدســـــــــات امللونـــــــــة إلخفـــــــــاء عيـــــــــب يف العـــــــــني أو إل هارهـــــــــا بغـــــــــري شـــــــــكلها 

ذلــــــــك مـــــــن العيــــــــوب  احلقيقـــــــي، أو صـــــــبغ الشــــــــيب، أو إلخفـــــــاء نـــــــدوب دائميــــــــة، أو تبيـــــــيض البرشــــــــة، أو تســـــــمريها، وغـــــــري

 التي يعدها اخلاطب منفرة.

أما الرموش الصناعية التي تضعها الفتاة، فبغض النظر عن أقوال بعض املعارصين الذين منعوا من وضعها 



 
 

    

، فالذي يبدو يل أهنا ال تعد تدليسًا، إذ أن أمرها  اهر ال خيفى عىل الرائي، وحاهلا حال أمحر (1)بذريعة اإلرضار بالعني

دراسة فقهية مقارنة، بسام  -ينظر: أحكام صور التدليس املعارصة يف عقود الزو  ( 1الذي ال جيهله أحد. )الشفاه، 

 .93م: 2010موسى النزيل، رسالة ماجستري، اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية الرشيعة والقانون، 

 :العمليات اجلراحية – 3

دم تعلقهـــــا باملوضـــــوع، عـــــىل الـــــرغم مـــــن إجيازنـــــا نحـــــن لســـــنا هنـــــا يف معـــــرض بيـــــان حكـــــم العمليـــــات اجلراحيـــــة لعـــــ

لـــــه يف املبحـــــث الثـــــاين، فهــــــذه العمليـــــات بعـــــد إجراءهـــــا غــــــدت حتصـــــيل حاصـــــل، ســـــواء أكــــــان هـــــذا األمـــــر بســـــبب اخلطوبــــــة 

أم بغـــــريه، إذ أن شــــــكل املخطوبــــــة قـــــد تغــــــري إىل الشــــــكل اجلديــــــد بعـــــد إجــــــراء العمليــــــة، وأن اخلاطـــــب يــــــرى املــــــرأة بمظهرهــــــا 

 .أو بشكلها اجلديد

وعـــــــىل ســـــــبيل املثــــــــال: لـــــــو أجـــــــرت الفتــــــــاة عمليـــــــة قـــــــص املعــــــــدة، أو ســـــــحب الـــــــدهون، أو إجــــــــراء عمليـــــــة تقــــــــويم 

األســـــنان، أو  ميـــــل األنـــــف؛ فـــــإن شـــــكلها بعـــــد العمليـــــة هـــــو شـــــكلها احلقيقـــــي الـــــذي صـــــارت عليـــــه، فالتـــــدليس قـــــد انتفـــــى 

معنــــــــوي، والســــــــيام إن أجريــــــــت هنــــــــا، ولــــــــيس يف كــــــــتامن العمليــــــــة رضر عــــــــىل اخلاطــــــــب، وال يرتتــــــــب عليــــــــه أثــــــــر مــــــــادي أو 

 .(2) العملية إلزالة رضر متحقق استناًدا إىل قاعدة )الرضر يزال(

أمــــــــا مــــــــا ذكــــــــر مــــــــن أن عمليــــــــات شــــــــفط  الــــــــدهون تعــــــــد مــــــــن التــــــــدليس بذريعــــــــة عــــــــودة الــــــــدهون، وأن هــــــــذا مــــــــن 

                                                             

-هــــ 1412( مـــن سلســـلة دعـــوة احلـــق،  111، العـــدد ) خفـــاجي الـــدكتور حيـــاة حممـــدزينـــة املـــرأة بـــني اإلباحـــة والتحـــريم، ينظـــر:  ( 1)

دراسـة فقهيـة مقارنـة، الـدكتور عـادل مبـارك املطـريات، بحـث مقـدم إىل كليـة الرشـيعة  -وصل الشعر وحكم زراعتـه ؛ 155م: 1991

  .28والدراسات اإلسالمية، جامعة الكويت، بال تاريخ: 

املسامع بجمع اجلوامع، بدر الـدين أبـو عبـد اهلل حممـد بـن هبـادر بـن عبـد اهلل الزركيشـ تشنيف ؛ 1/41 األشباه والنظائر للسبكي:  ( 2)

: م1998- ه1418(، حتقيــق د ســيد عبــد العزيــز، د عبــد اهلل ربيــع، مكتبــة قرطبــة للبحــث العلمــي وإحيــاء الــرتاث، مرصــ، ه794)ت

(، حتقيــق حممــد تــامر حجــازي، دار الكتــب ه826قــي )تالغيـث اهلــامع رشح مجــع اجلوامــع، ويل الــدين أبــو زرعــة أمحـد العرا؛ 3/463

 .658م: 2004- ه1425العلمية، بريوت، 



  

 .(1)العيوب التي توجب الرد

ه، واألحكـــــــام الرشـــــــعية ال تؤخـــــــذ وهـــــــذا أمـــــــر لـــــــيس عـــــــىل إطالقـــــــه، بـــــــل إن الواقـــــــع يف حـــــــاالت كثـــــــرية جـــــــًدا ينفيـــــــ

بـــــــالظنون، وعـــــــىل قيـــــــاس مـــــــا ذهـــــــب إليـــــــه؛ فـــــــإن الفتـــــــاة التـــــــي اتبعـــــــت احلميـــــــة )الـــــــرجييم( أو مارســـــــت الرياضـــــــة، تعـــــــد مـــــــن 

املدلســــــات؛ ألهنـــــــا أخفـــــــت عيًبـــــــا يمكـــــــن أن يعـــــــود الحًقـــــــا، وهـــــــذا مـــــــا ال يقـــــــول بـــــــه أحـــــــد، وفضـــــــالً عـــــــن هـــــــذا مـــــــن أن هـــــــذه 

 تقدم. العمليات هي من قبيل إزالة العيب كام 

 :العيوب اخللقية – 4

هنـــــاك عيـــــوب خلقيـــــة تصـــــاب هبـــــا الفتـــــاة أو املـــــرأة، ومـــــع أن بعـــــض هـــــذه العيـــــوب ال عالقـــــة لـــــه بموضـــــع البحــــــث 

)التـــــــــزيني( إال أن بعضـــــــــها لـــــــــه عالقـــــــــة مبـــــــــارشة، ومـــــــــن أجـــــــــل اإلحاطـــــــــة باملوضـــــــــوع، فمـــــــــن املناســـــــــب ذكـــــــــر أنـــــــــواع هـــــــــذه 

 لعموم يمكن تقسيم هذه العيوب عىل ثالثة أنواع:العيوب، وبيان ما حيل فيه التزيني من عدمه. وعىل ا

، أو أهنـــــــــا مصـــــــــابة بـــــــــالربود اجلنيســـــــــ، وغـــــــــري (3)أو قرنـــــــــاء (2): عيـــــــــوب  هلهـــــــــا املـــــــــرأة، كـــــــــأن تكـــــــــون رتقـــــــــاءاألول

ذلـــــــك، فهــــــــذه العيــــــــوب ال يمكــــــــن للفتــــــــاة أن تعلمهــــــــا، لــــــــذلك فهـــــــي ال تعــــــــد مــــــــن التــــــــدليس، وهــــــــي عيــــــــوب ال عالقــــــــة هلــــــــا 

 بالتزيني.

                                                             

دراســـة فقهيـــة مقارنــة، بســـام موســـى النــزيل، رســـالة ماجســـتري، اجلامعـــة  -ينظــر: أحكـــام صـــور التــدليس املعـــارصة يف عقـــود الــزو  ( 1)

 .93م: 2010اإلسالمية بغزة، كلية الرشيعة والقانون، 

 . 10/114ء لغة: املرأة املنضمة الفر  التي ال يكاد الذكر جيوز فرجها لشدة انضاممه. لسان العرب: مادة )رتق( الرتقا (2)

ال يستطاع مجاعها بأن ال يكون هلا نقب سوى املبال". البناية رشح اهلداية، بدر الدين أبـو حممـد حممـود بـن أمحـد واصطالحًا: هي التي " 

- ه1420(، حتقيـــق أيمـــن صـــالح شـــعبان، دار الكتـــب العلميـــة، بـــريوت، ه855لعينـــي احلنفـــي )تبـــن موســـى بـــن أمحـــد بـــن احلســـني ا

 .5/588م: 2000

مصدر قرنت املرأة تقرن قرنا إذا كان يف فرجها قرن وهو عظم أو غدة مانعة ولو  الذكر، وجيوز أن يقرأ بفتح الـراء وبسـكوهنا عـىل  (3)

ء التــي يف فرجهــا مــانع يمنــع مــن ســلوك الــذكر فيــه، إمــا غــدة غليظــة أو حلمــة مرتتقــة أو عظــم. أنــه العظــم أو الغــدة.. والقرنــاء: مــن النســا

 . 13/335ينظر: لسان العرب: مادة )قرن( 



 
 

    

، فهــــــذا مــــــن التــــــدليس، ويمكــــــن إخفــــــاؤه (2)، أو الــــــدفر(1)لمهــــــا الفتــــــاة وختفــــــي أمرهــــــا، كــــــالبخرالثــــــاين: عيــــــوب تع

 بالتزيني باستخدام املعطرات وغريها، وسواء أمكن عالجها أم ال.

 : عيوب مرضية: وهذه العيوب عىل ثالثة أقسام:الثالث

ــــام ـ ـ ـ ـ ون، أو الرصــــــــــع، أو داء : عيــــــــــوب وراثيــــــــــة ليســــــــــت يف املخطوبــــــــــة، بــــــــــل موروثــــــــــة يف عائلتهــــــــــا، مثــــــــــل اجلنــــــــــأوهلــ

الســـــــكري، وغـــــــري ذلـــــــك، فإخفـــــــاء هـــــــذه العيـــــــوب مـــــــن التـــــــدليس، حتـــــــى إن مل يتحقـــــــق وقوعهـــــــا يف مجيـــــــع أفـــــــراد األرسة، إال 

أهنــــــــا تبقــــــــى احــــــــتامالً قــــــــائاًم، والكلمــــــــة الفصــــــــل يف حقيقــــــــة هــــــــذه األمــــــــراض إىل األطبــــــــاء املختصــــــــني، وهــــــــي ال عالقــــــــة هلــــــــا 

 بالتزيني. 

ـــانيهام ـ ــ يف املخطوبــــــة، مثــــــل ارتفــــــاع ضــــــغط الــــــدم، أو احلساســــــية مــــــن مــــــواد معينــــــة، أو داء  : أمــــــراض مزمنــــــة قائمــــــةث

 السكري، أو الرصع، وغري ذلك، فإخفاء هذه األمراض من التدليس، وهي ليست من قبيل التزيني.

ـــالثهام ـ : أمـــــراض معديــــــة، ســــــواء أكانــــــت هــــــذه األمــــــراض مــــــن النـــــوع الــــــذي يمكــــــن الشــــــفاء منــــــه، مثــــــل الســــــل، أو ثــ

النـــــــوع الـــــــذي ال عـــــــال  لـــــــه معـــــــروف حتـــــــى اآلن مثـــــــل الـــــــربص واجلـــــــذام، فإخفـــــــاء هـــــــذه األمـــــــراض مـــــــن اجلـــــــرب، أو مـــــــن 

 التدليس، وهي ليست من قبيل التزيني.  

 :مالحظة مهمة

هنــــــا أمــــــر مل يتنبــــــه لــــــه مجيــــــع البــــــاحثني املعــــــارصين لألســــــف الشــــــديد، وهــــــو أهنــــــم يف مناقشــــــاهتم للتــــــدليس انطلقــــــوا 

ن قــــــد رأى املــــــرأة أو الفتــــــاة مــــــن قبــــــل، أو مل يكــــــن يعرفهــــــا، أو أهنــــــا كانــــــت تضـــــــع مــــــن فرضــــــية أن الشــــــاب أو الرجــــــل مل يكــــــ

اخلــــــامر والنقــــــاب ومل يتيرســـــــ لــــــه رؤيتهــــــا مـــــــن قبــــــل، وهـــــــذا األمــــــر مــــــع وروده إال أنـــــــه حمــــــدود للغايــــــة، فكثـــــــري مــــــن الزجيـــــــات 

رفـــــــه، ولـــــــيس  ـــــــري بـــــــني األقـــــــارب، أو بـــــــني زمـــــــالء دراســـــــة أو عمـــــــل، أو مـــــــن اجلـــــــريان، فالشـــــــاب يعـــــــرف الفتـــــــاة وهـــــــي تع

مجيـــــع الفتيـــــات يضــــــعن النقـــــاب، ويف هـــــذه احلالــــــة فالتـــــدليس منتـــــٍف إال يف حــــــاالت قليلـــــة كـــــأن يكــــــون العيـــــب غـــــري  ــــــاهر،  

أو أن الفتــــــــــاة اعتــــــــــادت التــــــــــدليس يف مظهرهــــــــــا قبــــــــــل اخلطوبــــــــــة، كــــــــــأن اســــــــــتدامت وضــــــــــع العدســــــــــات امللونــــــــــة، أو وضــــــــــع 

                                                             

 .4/47البخر: بوزن قلم، نتن رائحة الفم، يقال: بخر الفم بخرا بكرس اخلاء يف الاميض وفتحها. ؛ لسان العرب: مادة )بخر(  (1)

 .4/289املراد به الصنان. لسان العرب: مادة )دفر( الدفر: النتن. و (2)



  

يب، فظــــــن اخلاطــــــب أن مــــــا تظهــــــر عليــــــه الفتــــــاة هــــــو مســــــاحيق تبيــــــيض البرشــــــة، أو تصــــــبغ شــــــعرها باســــــتمرار إلخفــــــاء الشــــــ

 مظهرها أو شكلها احلقيقي، فهذا من التدليس بال خالف.

 :ثانًيا: موقف الفقهاء من التدليس

 اختلف الفقهاء يف حكم التدليس عىل ثالثة مذاهب:

ــــذهب األول ـ ـ ، : عــــــــدم ثبــــــــوت حــــــــق خيــــــــار الفســــــــخ للمــــــــرأة إال يف العيــــــــوب الامنعــــــــة مــــــــن االســــــــتمتاع اجلســــــــدياملــ

 .(1)وإليه ذهب احلنفية، باستثناء حممد بن احلسن الذي وافق مجهور الفقهاء

ــــتهم ـ : أن الرجـــــــل مـــــــع هـــــــذه العيـــــــوب ال ينســـــــد عليهـــــــا بـــــــاب اســـــــتيفاء املقصـــــــود، إنـــــــام تقـــــــل رغبتـــــــه فيهـــــــا، أو حجــ

 . (2)تتأذى بالصحبة والعرشة معه، وذلك غري مثبت هلا اخليار

 .(3)ان، وإليه ذهب الظاهرية: ال يرد النكاح بأي عيب كاملذهب الثاين

ہ  ﴿واحتجـــــــوا بعـــــــدد مـــــــن اآلثـــــــار التـــــــي غلـــــــب عليهـــــــا ضـــــــعف اإلســـــــناد، وأقـــــــوى أدلـــــــتهم قولـــــــه تعـــــــاىل:  ہ ہ 

 . (4)﴾ہ ھ ھ ھ ھ

ـــة ـ ـ ـ ـ ـ ـــه الداللـ ـ ـ ـ ـ ـ أن اهلل تعـــــــــاىل مل يوجـــــــــب الفـــــــــراق بالعيـــــــــب، وأن النكـــــــــاح كـــــــــام أمـــــــــر اهلل عـــــــــز وجـــــــــل، إمســــــــــاك : وجـ

 .(5)يح فيوقف عندهبمعروف أو ترسيح بإحسان، إال أن يأيت نص صح

ـــــث ـ ــــذهب الثالــ ـ ـ أن التــــــــدليس عيــــــــب جيـــــــب معــــــــه حــــــــق الفســــــــخ إال إن ريض الــــــــزو  : مـــــــذهب مجهــــــــور الفقهــــــــاء املــ

                                                             

 ه1414(، دار املعرفـة، بـريوت، ه483ينظر: املبسوط، شمس األئمة أبو بكر حممد بن أمحـد بـن أيب سـهل الرسخيسـ احلنفـي )ت ( 1)

عـيل بـن حمجـن الزيلعـي  ؛ تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق، أبو عمر فخر الدين عـثامن بـن2/328؛ بدائع الصنائع: 5/96م: 1993-

 .3/17، بال تاريخ: 2(، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت، طه743احلنفي )ت

 ينظر: املصادر نفسها.  ( 2)

 .9/280ينظر: املحىل:   (3)

 .29سورة البقرة: من اآلية   (4)

 .9/288ينظر: املحىل:   (5)



 
 

    

 .(1)هبذا العيب

وهـــــــذا هـــــــو املـــــــذهب الـــــــراجح؛ ألنـــــــه مـــــــع هـــــــذه العيـــــــوب ينتفـــــــي القصـــــــد مـــــــن الـــــــزوا ، وهـــــــو اســـــــتمتاع الـــــــزوجني 

نفــــــرة التــــــي بـــــــني الــــــزوجني، وهـــــــي تعــــــارض اهلـــــــدف ببعضــــــهام، وأن يســــــكن أحـــــــدمها لآلخــــــر، وألن هـــــــذه العيــــــوب تولـــــــد ال

 من الزوا .

                                                             

 الـرمحن عبـد زيـد أيب بـن اهلل نة مـن غريهـا مـن األمهـات، أبـو حممـد عبـد؛ النوادر والزيادات عىل ما يف املدو5/96ينظر: املبسوط:  ( 1)

؛ 4/529م: 1999، دار الغـرب اإلسـالمي، بـريوت، وآخـرين احللـو حممـد الفتـاح عبـد حتقيـق ،(ه386ت) الاملكـي القريواين النفزي

(، حتقيــق عــادل عبــد ه516ء البغــوي )تالتهــذيب يف فقــه اإلمــام الشــافعي، حميــي الســنة أيب حممــد احلســني بــن مســعود بــن حممــد الفــرا

؛ البحــــر الزخــــار اجلــــامع 7/185؛ املغنــــي: 5/451: م1997- ه1418املوجــــود، وعــــيل معــــوض، دار الكتــــب العلميــــة، بــــريوت، 

؛ رشح النيـــل: 4/61م: 1975(، مؤسســـة الرســـالة، بـــريوت، ه840ملـــذاهب علـــامء األمصـــار، أمحـــد بـــن حييـــى املرتىضـــ الزيـــدي )ت

البهيــة رشح اللمعــة الدمشــقية، زيــن الــدين بــن نــور الــدين عــيل بــن أمحــد اجلعبــي العــاميل املعــروف بـــ)الشهيد الثــاين(  الروضــة؛ 6/386

 .8/5/154: ه1379(، دار العامل اإلسالمي ببريوت سنة ه965)ت



  

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل.

 يف خامتة هذا البحث أخلص أهم النتائج والتوصيات بام يأيت:

 :أوالً: النتائج

ــــــــًا إهنــــــــا يف مصــــــــلحته  .1 والواقــــــــع التــــــــدليس هــــــــو التغريــــــــر، أي إغــــــــراء املشــــــــرتي وخديعتــــــــه ليقــــــــدم عــــــــىل الســــــــلعة  ان

 خالف ذلك.

 التدليس حمرم رشًعا. .2

، أو إن أريـــــد هبـــــا ردر مـــــا خلـــــق اهلل إزالـــــة عيـــــبأريـــــد هبـــــا إن عمليـــــات التجميـــــل  ـــــوز يف ثـــــالث حـــــاالت، هـــــي: إن  .3

 إلزالة تشويه يسبب حرجًا اجتامعيًا أو نفسيًا.عز وجل، أو 

 إن تغيري الشيب باخلضاب أو بالسواد ال يعد تدليسًا. .4

 باخلضاب. عىل اجلسد خضب كفيها وقدميها باحلناء أو نحوه، وعدم استحباب النقشللمرأة املتزوجة  .5

 كراهة نتف الشيب. .6

حرمــــــة وصــــــل املــــــرأة شــــــعرها بشــــــعر نفســــــها أو بشــــــعر إنســــــان، وجيــــــوز وصــــــل الشــــــعر بغــــــري الشــــــعر، مثــــــل الشــــــعر  .7

 الصناعي.

 اتفق الفقهاء عىل حرمة النمص، وأن نتف شعر احلاجبني داخل يف النمص. .8

لمــــــرأة أن تزيــــــل مــــــا يف جســــــمها ووجههــــــا مــــــن شــــــعر خشــــــن لتتــــــزين لزوجهــــــا بــــــذلك، وجيــــــوز للمــــــرأة غــــــري جيــــــوز ل .9

 املتزوجة إن كان هلا شعر يسبب هلا تشويه كاللحية، أو الشارب، أو شعر يشوهها فال مانع من إزالته.

 جيوز لبس الباروكة ملن لديه عيب يف الرأس. .10

 حرمة تفليج األسنان بربدها بمربد ونحوه. .11

، بــــــه، فــــــال أثــــــر للتــــــدليس يف النكــــــاح دلســــــت الفتــــــاة عــــــىل اخلاطــــــب، ثــــــم تزوجهــــــا، فهــــــو باخليــــــار إن شــــــاء ريض إن .12

 وإن شاء فسخ.



 
 

    

إن عمليــــــــات التجميــــــــل أو التـــــــــزيني التــــــــي تغــــــــري مـــــــــن شــــــــكل املـــــــــرأة إل هــــــــار نفســــــــها بمظهـــــــــر مقبــــــــول للتـــــــــأثري يف  .13

 الرشعي هلا.اخلطيب من التدليس، أما قبلها فليس من التدليس بغض النظر عن احلكم 

 ثانًيا: التوصيات:

عــــــــىل الــــــــرغم مــــــــن الــــــــرخص التــــــــي بينهــــــــا الرشــــــــع احلنيــــــــف إال أن هــــــــذا ال ينبغــــــــي أن يكــــــــون مــــــــدعاة للمبالغــــــــة يف  .1

 الرخص، إذ أن الرضورات تقدر بقدرها.

مـــــــع أمهيـــــــة الشـــــــكل للمـــــــرأة وحتـــــــى للرجـــــــل، إال أن هنـــــــاك معـــــــايري أخـــــــرى للجـــــــامل، كالطاعـــــــة واألدب وحســـــــن  .2

 فمن ترك شيئًا هلل عوضه اهلل خريًا منه.اخللق والديانة، 

  



  

اآلثـــــــار الفقهيـــــــة املرتتبـــــــة عــــــــىل التـــــــدليس يف املعـــــــامالت الامليـــــــة واألحــــــــوال الشخصـــــــية )دراســـــــة فقهيـــــــة مقارنــــــــة(،  .1

 -هـــــــ 1439اجلامعـــــة العراقيــــــة، بغـــــداد،  -باســـــم عـــــيل حســــــني بطـــــي، أطروحـــــة دكتــــــوراه، كليـــــة العلــــــوم اإلســـــالمية

 م.2018

ام اجلراحـــــــة الطبيــــــــة واآلثـــــــار املرتتبــــــــة عليهـــــــا، د. حممـــــــد املختــــــــار الشـــــــنقيطي، مكتبــــــــة الطـــــــائف، الســــــــعودية، أحكـــــــ .2

 م.1993

، 2األحكـــــــام الطبيـــــــة املتعلقـــــــة بالنســـــــاء يف الفقـــــــه اإلســـــــالمي، د. حممـــــــد خالـــــــد منصـــــــور، دار النفـــــــائس، األردن، ط .3

 م.2004-هـ1424

فقهيــــــــة مقارنــــــــة، بســــــــام موســــــــى النــــــــزيل، رســــــــالة  دراســــــــة -أحكــــــــام صــــــــور التــــــــدليس املعــــــــارصة يف عقــــــــود الــــــــزو  .4

 م.2010ماجستري، اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية الرشيعة والقانون، 

(، عــــــــامل الكتــــــــب، ه762اآلداب الرشــــــــعية واملــــــــنح املرعيــــــــة، حممــــــــد بــــــــن مفلــــــــح بــــــــن حممــــــــد املقــــــــدو احلنــــــــبيل )ت .5

 .بريوت، بال تاريخ

(، دار ه771الكـــــــايف الســـــــبكي )ت بـــــــن عـــــــيل بـــــــن عبـــــــد األشـــــــباه والنظـــــــائر، أبـــــــو نرصـــــــ تـــــــا  الـــــــدين عبـــــــد الوهـــــــاب .6

 م.1991- ه1411الكتب العلمية، 

(، حتقيـــــق أيب الوفــــــا األفغــــــاين، ه483أصـــــول الرسخيســــــ، أبـــــو بكــــــر حممـــــد بــــــن أمحـــــد بــــــن أيب ســـــهل الرسخيســــــ )ت .7

 .ه1372دار املعرفة، بريوت، 

املنـــــويف الـــــدمياطي املكـــــي الســـــيد  إعانـــــة الطـــــالبني عـــــىل حـــــل ألفـــــاظ فـــــتح املعـــــني، أبـــــو بكـــــر عـــــثامن بـــــن حممـــــد شـــــطا .8

 م.1998- ه1418(، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، ه1310البكري )ت

إكـــــــــامل املعلـــــــــم بفوائـــــــــد مســـــــــلم، القـــــــــايض أبـــــــــو الفضـــــــــل عيـــــــــاض بـــــــــن موســـــــــى بـــــــــن عيـــــــــاض اليحصـــــــــبي الســـــــــبتي  .9

 .ه1419(، حتقيق الدكتور حييى إسامعيل، دار الوفاء للطباعة والنرش، جدة، ه544)ت

ار الـــــــربوق يف أنـــــــواع الفـــــــروق، شـــــــهاب الـــــــدين أبـــــــو العبـــــــاس أمحـــــــد بـــــــن إدريـــــــس الاملكـــــــي املشـــــــهور بـــــــالقرايف أنـــــــو .10

 .(، عامل الكتب، بريوت، بال تاريخه684)ت



 
 

    

(، حتقيــــــــق الـــــــدكتور تقــــــــي الــــــــديب ه14020أوجـــــــز املســــــــالك إىل موطـــــــأ مالــــــــك، حممــــــــد زكريـــــــا الكانــــــــدهلوي )ت .11

 م.12003- ه1424الندوي، دار القلم، دمشق، 

(، مؤسســــــــة ه840لبحــــــــر الزخــــــــار اجلــــــــامع ملــــــــذاهب علــــــــامء األمصــــــــار، أمحــــــــد بــــــــن حييــــــــى املرتىضــــــــ الزيــــــــدي )تا .12

 م.1975الرسالة، بريوت، 

(، دار ه587بــــــــدائع الصـــــــــنائع يف ترتيـــــــــب الرشـــــــــائع، أبـــــــــو بكـــــــــر عــــــــالء الـــــــــدين بـــــــــن مســـــــــعود أمحـــــــــد الكاســـــــــاين )ت .13

 .م1986- ه1406، 2الكتب العلمية، بريوت، ط

بـــــن أمحـــــد بـــــن احلســـــني العينـــــي احلنفـــــي  ، بـــــدر الـــــدين أبـــــو حممـــــد حممـــــود بـــــن أمحـــــد بـــــن موســـــىالبنايـــــة رشح اهلدايـــــة .14

 0م2000- ه1420(، حتقيق أيمن صالح شعبان، دار الكتب العلمية، بريوت، ه855)ت

تبيـــــــــني احلقـــــــــائق رشح كنـــــــــز الـــــــــدقائق، أبـــــــــو عمـــــــــر فخـــــــــر الـــــــــدين عـــــــــثامن بـــــــــن عـــــــــيل بـــــــــن حمجـــــــــن الزيلعـــــــــي احلنفـــــــــي  .15

 ، بال تاريخ.2إلسالمي، بريوت، ط(، دار الكتاب اه743)ت

ه(، حتقيـــــــق الــــــدكتور حممـــــــد أمحـــــــد رسا ، 428التجريــــــد، أبـــــــو احلســـــــن أمحــــــد بـــــــن حممـــــــد البغــــــدادي القـــــــدوري، )ت .16

 .م2006 -ه 1427، 2والدكتور عيل مجعة حممد، دار السالم، مرص، ط

(، ه974تحتفــــــــة املحتــــــــا  يف رشح املنهــــــــا ، شــــــــهاب الــــــــدين أمحــــــــد بــــــــن حممــــــــد بــــــــن عــــــــيل بــــــــن حجــــــــر اهليتمــــــــي ) .17

 .م1983- ه1357املكتبة التجارية الكربى، مرص، 

هــــــــ(، حتقيـــــــق عمـــــــر عبـــــــاد، 707ترتيـــــــب الفـــــــروق واختصـــــــارها، أبـــــــو عبـــــــد اهلل حممـــــــد بـــــــن إبـــــــراهيم البقـــــــوري )ت .18

 .م1994 -هـ 1414وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، 

هبــــــــــادر بــــــــــن عبــــــــــد اهلل الزركيشــــــــــ  تشــــــــــنيف املســــــــــامع بجمــــــــــع اجلوامــــــــــع، بــــــــــدر الــــــــــدين أبــــــــــو عبــــــــــد اهلل حممــــــــــد بــــــــــن .19

(، حتقيـــــــق د ســـــــيد عبـــــــد العزيـــــــز، د عبـــــــد اهلل ربيـــــــع، مكتبـــــــة قرطبـــــــة للبحـــــــث العلمـــــــي وإحيـــــــاء الـــــــرتاث، ه794)ت

 .م1998- ه1418مرص، 

ه(، دار الكتــــــــــــب العلميــــــــــــة، 1402التعريفــــــــــــات الفقهيــــــــــــة، حممــــــــــــد عمــــــــــــيم اإلحســــــــــــان املجــــــــــــددي الربكتــــــــــــي، )ت .20

 .م2003-ه1424بريوت، 



  

اإلمــــــــام الشــــــــافعي، حميــــــــي الســــــــنة أيب حممــــــــد احلســــــــني بــــــــن مســــــــعود بــــــــن حممــــــــد الفــــــــراء البغــــــــوي التهــــــــذيب يف فقــــــــه  .21

- ه1418(، حتقيــــــــــــق عــــــــــــادل عبــــــــــــد املوجــــــــــــود، وعــــــــــــيل معــــــــــــوض، دار الكتــــــــــــب العلميــــــــــــة، بــــــــــــريوت، ه516)ت

 .م1997

 األزهــــــــري األيب الســــــــميع الثمـــــــر الــــــــداين يف تقريــــــــب املعــــــــاين رشح رســــــــالة ابــــــــن أيب زيـــــــد القــــــــريواين، صــــــــالح عبــــــــد .22

 .تاريخ بال بريوت، الثقافية، املكتبة ،(ه1330ت)

ه(، حتقيـــــــــق رمـــــــــزي منـــــــــري 321مجهـــــــــرة اللغـــــــــة، أبـــــــــو بكـــــــــر حممـــــــــد بـــــــــن احلســـــــــن األزدي البرصـــــــــي بـــــــــن دريـــــــــد، )ت .23

 م.1987بعلبكي، دار العلم للماليني، بريوت، 

(، حتقيـــــــق ه1189حاشـــــــية العـــــــدوي عـــــــىل رشح كفايـــــــة الطالـــــــب الربـــــــاين، عـــــــيل الصـــــــعيدي العـــــــدوي الاملكـــــــي )ت .24

 .ه1412يوسف الشيخ حممد البقاعي، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، 

(، مؤسســــــــة النرشــــــــ اإلســــــــالمية، ه1186احلــــــــدائق النــــــــارضة يف أحكــــــــام العــــــــرتة الطــــــــاهرة، يوســــــــف البحــــــــراين )ت .25

 0ه1363مجاعة املدرسني بقم، إيران، 

للنرشــــــــ والتوزيــــــــع، عــــــــامن،  دراســــــــات فقهيــــــــة يف قضــــــــايا طبيــــــــة معــــــــارصة، جمموعــــــــة مــــــــن البــــــــاحثني، دار النفــــــــائس .26

 م.2001-هـ1421

ــــــــــن إدريــــــــــس البهــــــــــويت )ت .27 ــــــــــن يــــــــــونس ب (، عــــــــــامل ه1051دقــــــــــائق أويل النهــــــــــى رشح منتهــــــــــى اإلرادات، منصــــــــــور ب

 .م1993- ه1414الكتب، بريوت، 

رد املحتــــــــار عــــــــىل الــــــــدر املختــــــــار رشح تنـــــــــوير األبصــــــــار املعروفــــــــة بحاشــــــــية ابـــــــــن عابــــــــدين، للســــــــيد حممــــــــد أمـــــــــني  .28

(، دار الفكـــــــــر ه1252عمــــــــر عابــــــــدين بـــــــــن عبــــــــد العزيــــــــز الدمشــــــــقي احلســــــــيني احلنفــــــــي )تعابــــــــدين بــــــــن الســــــــيد 

 .ه1386، 2للطباعة والنرش، بريوت، ط

بـــــن أمحـــــد اجلعبــــــي العـــــاميل املعــــــروف  الروضـــــة البهيـــــة رشح اللمعــــــة الدمشـــــقية، زيــــــن الـــــدين بـــــن نــــــور الـــــدين عــــــيل .29

 .ه1379(، دار العامل اإلسالمي ببريوت سنة ه965بـ)الشهيد الثاين( )ت

( مــــــن سلســــــلة دعــــــوة احلــــــق، 111، العــــــدد )الــــــدكتور حيــــــاة حممــــــد خفــــــاجيزينــــــة املــــــرأة بــــــني اإلباحــــــة والتحــــــريم،  .30

 م.1991-هـ 1412



 
 

    

ه(، حتقيـــــــق شـــــــعيب األرنـــــــاؤوط، وعـــــــادل 273نـــــــي، )تســـــــنن ابـــــــن ماجـــــــه، أبـــــــو عبـــــــد اهلل حممـــــــد بـــــــن يزيـــــــد القزوي .31

-ه1430اللطيــــــــــف حــــــــــرز اهلل، دار الرســــــــــالة العامليــــــــــة، بــــــــــريوت،  مرشــــــــــد، وحممــــــــــد كامــــــــــل قــــــــــره بلــــــــــيل، وعبــــــــــد

 م.2009

ه(، حتقيــــــــق 1201الرشــــــــح الكبــــــــري، أبــــــــو الربكــــــــات أمحــــــــد بــــــــن حممــــــــد بــــــــن أمحــــــــد الــــــــدردير العــــــــدوي الاملكــــــــي، )ت .32

 بريوت، بال تاريخ.حممد عليش، دار الفكر للطباعة والنرش، 

(، دار ابــــــــن اجلــــــــوزي، ه1421الرشــــــــح املمتــــــــع عــــــــىل زاد املســــــــتقنع، حممــــــــد بــــــــن صــــــــالح بــــــــن حممــــــــد العثيمــــــــني )ت .33

 .ه1428 - 1422السعودية، 

(، مكتبـــــــة اإلرشـــــــاد، جــــــــدة، ه1332رشح النيـــــــل وشـــــــفاء العليـــــــل، حممــــــــد بـــــــن يوســـــــف بـــــــن عيســــــــى أطفـــــــيش )ت .34

 م.1914- ه1423

(، حتقيــــــق أمحــــــد عبــــــد الغفــــــور ه393يــــــة، إســــــامعيل بــــــن محــــــاد اجلــــــوهري )تالصــــــحاح تــــــا  اللغــــــة وصــــــحاح العرب .35

 .م1987- ه1407، 2عطار، دار العلم للماليني، بريوت، ط

(، حتقيــــــــق حممــــــــد زهـــــــــري ه256صــــــــحيح البخــــــــاري، أبــــــــو عبـــــــــد اهلل حممــــــــد بــــــــن إســــــــامعيل البخـــــــــاري اجلعفــــــــي )ت .36

 .ه1422نارص النارص، دار طوق النجاة، بريوت، 

(، حتقيــــــق حممــــــد فــــــؤاد عبــــــد ه261حلســــــني مســــــلم بــــــن احلجــــــا  القشــــــريي النيســــــابوري )تصــــــحيح مســــــلم، أبــــــو ا .37

 الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، بال تاريخ.

 بـــــــن أمحـــــــد بـــــــن عمـــــــدة القـــــــاري رشح صـــــــحيح البخـــــــاري، بـــــــدر الـــــــدين أبـــــــو حممـــــــد حممـــــــود بـــــــن أمحـــــــد بـــــــن موســـــــى .38

 .م2010 بريوت، ،العريب الرتاث إحياء دار ،(ه855ت) احلنفي العيني احلسني

(، حتقيـــــــــق حممــــــــد تـــــــــامر ه826الغيــــــــث اهلــــــــامع رشح مجـــــــــع اجلوامــــــــع، ويل الـــــــــدين أبــــــــو زرعــــــــة أمحـــــــــد العراقــــــــي )ت .39

 م.2004- ه1425حجازي، دار الكتب العلمية، بريوت، 

فتـــــــــاوى الطـــــــــب واملــــــــــرىض، اللجنـــــــــة الدائمــــــــــة للبحـــــــــوث العلميــــــــــة واإلفتـــــــــاء يف الســــــــــعودية، أرشف عـــــــــىل مجعهــــــــــا  .40

 ان، رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، الرياض، بال تاريخ.صالح فوزان الفوز

الفتــــــاوى اهلنديــــــة، للشـــــــيخ نظــــــام الــــــدين الربهـــــــانبورى ومجاعــــــة مـــــــن علــــــامء اهلنــــــد األعـــــــالم، دار الفكــــــر، بـــــــريوت،  .41

 .ه1310، 2ط



  

فـــــــــــتح البـــــــــــاري رشح صـــــــــــحيح البخـــــــــــاري، أبـــــــــــو الفضـــــــــــل أمحـــــــــــد بـــــــــــن عـــــــــــيل بـــــــــــن حجـــــــــــر العســـــــــــقالين الشـــــــــــافعي  .42

 .م1960- ه1379املعرفة، بريوت،  (، داره852)ت

(، وتصــــــــحيح الفــــــــروع أبــــــــو ه762الفــــــــروع وتصــــــــحيح الفــــــــروع، أبــــــــو عبــــــــد اهلل حممــــــــد بــــــــن مفلــــــــح املقــــــــدو )ت .43

 مؤسســــــة الرتكــــــي، املحســـــن عبــــــد اهلل (، حتقيـــــق عبــــــده885احلســـــن عــــــالء الـــــدين عــــــيل بــــــن ســـــليامن املــــــرداوي )ت

 .م2003- ه1424 بريوت، الرسالة،

 م.1997، 4ته، الدكتور وهبة مصطفى الزحييل، دار الفكر، دمشق، طالفقه اإلسالمي وأدل .44

- ه1433، 2الفقـــــــه امليرســــــــ، الــــــــدكتور عبــــــــد اهلل حممــــــــد الطيـــــــار وآخــــــــرون، مــــــــدار الــــــــوطن للنرشــــــــ، الريــــــــاض، ط .45

 م.2012

 النفــــراوي مهنــــا بــــن بــــن غنــــيم بــــن ســــامل الفواكــــه الــــدواين عــــىل رســــالة ابــــن أيب زيــــد القــــريواين، شــــهاب الــــدين أمحــــد .46

 .م1995 -ه1415بريوت،  والنرش، للطباعة الفكر دار ،(ه1125ت) الاملكي زهرياأل

القــــــــــاموس املحـــــــــــيط، أبـــــــــــو الطـــــــــــاهر جمـــــــــــد الـــــــــــدين حممــــــــــد بـــــــــــن يعقـــــــــــوب الفريوزآبـــــــــــادي الصـــــــــــديقي الشـــــــــــريازي،  .47

ه(، حتقيـــــــق مكتـــــــب حتقيـــــــق الـــــــرتاث يف مؤسســـــــة الرســـــــالة بـــــــإرشاف حممـــــــد نعـــــــيم العرقســـــــوو، مؤسســـــــة 817)ت

 .م2005-ه1426، 8النرش والتوزيع، بريوت، طالرسالة للطباعة و

-08بتــــــــاريخ  3015م. جريـــــــدة الوقــــــــائع العراقيـــــــة، العـــــــدد: 1951( لســـــــنة 40القـــــــانون املـــــــدين العراقـــــــي رقــــــــم ) .48

 م.09-1951

الكـــــايف يف فقـــــه اإلمـــــام املبجـــــل أمحـــــد بـــــن حنبـــــل، موفـــــق الـــــدين عبـــــد اهلل بـــــن أمحـــــد بـــــن أمحـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن قدامـــــة  .49

 م.1994-ه1414الكتب العلمية، بريوت،  دار ه(،620املقدو، )ت

بــــن حســــن بــــن أمحــــد بــــن عــــيل بــــن إدريــــس  كشــــاف القنــــاع عــــن مــــتن اإلقنــــاع، منصــــور بــــن يــــونس بــــن صــــالح الــــدين .50

 م.1997(، دار الكتب العلمية، بريوت، ه1051البهويت احلنبيل )ت

يني الكفــــــــوي، بــــــــن موســــــــى احلســــــــ الكليــــــــات )معجــــــــم يف املصــــــــطلحات والفــــــــروق اللغويــــــــة(، أبــــــــو البقــــــــاء أيــــــــوب .51

وحممــــــــد ه(، قابلـــــــه عـــــــىل نســــــــخة خطيـــــــة وأعـــــــده للطبــــــــع ووضـــــــع فهارســـــــه الــــــــدكتور عـــــــدنان درويـــــــش، 1094)ت

 .م1998-ه1419املرصي، مؤسسة الرسالة، بريوت، 



 
 

    

ه(، دار 711لســـــــان العـــــــرب، أبـــــــو الفضـــــــل مجـــــــال الـــــــدين حممـــــــد بـــــــن مكـــــــرم بـــــــن منظـــــــور األفريقـــــــي املرصـــــــي، )ت .52

 .م1968صادر، بريوت، لبنان، 

(، دار املعرفــــــة، ه483شــــــمس األئمـــــة أبــــــو بكـــــر حممــــــد بـــــن أمحــــــد بـــــن أيب ســــــهل الرسخيســـــ احلنفــــــي )ت املبســـــوط، .53

 م.1993- ه1414بريوت، 

(، حتقيــــــــق ه303املجتبـــــــى مـــــــن الســـــــنن )الســــــــنن الصـــــــغرى(، أبـــــــو عبــــــــد الـــــــرمحن أمحـــــــد بــــــــن شـــــــعيب النســـــــائي )ت .54

 .م1986- ه1406 ،2ط حلب، اإلسالمية، املطبوعات مكتب غدة، أبو الفتاح عبد

(، حتقيــــــــق حممـــــــود مطرحــــــــي، ه676املجمـــــــوع رشح املهـــــــذب، أبــــــــو زكريـــــــا حميــــــــي الـــــــدين بــــــــن رشف النـــــــووي )ت .55

 .م1996- ه1417دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، 

(، مجعهــــــــا حممــــــــد ســــــــعد الشــــــــويعر، طبعــــــــة دار اإلفتــــــــاء، بــــــــال ه1420جممــــــــوع فتــــــــاوى عبــــــــد العزيــــــــز بــــــــن بــــــــاز )ت .56

 تاريخ.

هــــــــــ(، مجـــــــــع وترتيـــــــــب فهـــــــــد نـــــــــارص إبـــــــــراهيم 1421صـــــــــالح العثيمــــــــني )تجممــــــــوع فتـــــــــاوى ورســـــــــائل حممـــــــــد بـــــــــن  .57

 هـ.1413السليامن، دار الوطن، ودار الثريا، السعودية، 

(، حتقيـــــــق أمحــــــد حممـــــــد ه456املحــــــىل، أبــــــو حممـــــــد عــــــيل بـــــــن أمحــــــد بـــــــن ســــــعيد بـــــــن حــــــزم الظـــــــاهري األندليســــــ )ت .58

 .شاكر، دار الفكر، بريوت، بال تاريخ

بــــــن تــــــا  الــــــدين أمحــــــد بــــــن برهــــــان الــــــدين  امين، لربهــــــان الــــــدين أيب املعــــــايل حممــــــوداملحــــــيط الربهــــــاين يف الفقــــــه الــــــنع .59

(، حتقيــــــق عبــــــد الكــــــريم ســــــامي اجلنــــــدي، دار الكتــــــب العلميــــــة، ه616عبــــــد العزيــــــز بــــــن عمــــــر مــــــازه البخــــــاري )ت

 .م2004- ه1424بريوت، 

(، ه737ابن احلـــــا  )تاملـــــدخل، أبـــــو عبـــــد اهلل حممـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن حممـــــد العبـــــد ري الفـــــاو الاملكـــــي الشـــــهري بـــــ .60

 .دار الرتاث، لبنان، بال تاريخ

ـــــــــــــريوت، 179املدونـــــــــــــة، لإلمـــــــــــــام مالـــــــــــــك بـــــــــــــن أنـــــــــــــس األصـــــــــــــبحي، )ت .61 -ه1415ه(، دار الكتـــــــــــــب العلميـــــــــــــة، ب

 .م1994



  

(، حتقيـــــق شـــــعيب األرنـــــاؤوط، عـــــادل ه241مســـــند أمحـــــد بـــــن حنبـــــل، أبـــــو عبـــــد اهلل أمحـــــد بـــــن حنبـــــل الشـــــيباين )ت .62

- ه1421عبــــــــــــد املحســــــــــــن الرتكــــــــــــي، مؤسســــــــــــة الرســــــــــــالة، بــــــــــــريوت،  مرشــــــــــــد، وآخــــــــــــرين، إرشاف د عبــــــــــــد اهلل

 م.2001

ه(، 840مصــــــــباح الزجاجــــــــة يف زوائــــــــد ابــــــــن ماجــــــــه، أمحــــــــد بــــــــن أيب بكــــــــر بــــــــن إســــــــامعيل الكنــــــــاين البوصــــــــريي، )ت .63

 ه.1403، 2حتقيق حممد املنتقى الكشناوي، دار العربية، بريوت، ط

ه(، دار الكتــــــب 770عــــــيل الفيــــــومي املقــــــرئ، )ت املصــــــباح املنــــــري يف غريــــــب الرشــــــح الكبــــــري، أمحــــــد بــــــن حممــــــد بــــــن .64

 .م1993العلمية، بريوت، 

(، مكتبـــــة القـــــاهرة، ه620املغنـــــي، موفـــــق الـــــدين عبـــــد اهلل بـــــن أمحـــــد بـــــن أمحـــــد بـــــن حممـــــد بـــــن قدامـــــة املقـــــدو )ت .65

نيــــــل األوطــــــار رشح منتقــــــى األخبــــــار مــــــن أحاديــــــث ســــــيد األخيــــــار، حممــــــد بــــــن عــــــيل ؛ 1/75 م1968- ه1388

- ه1413(، حتقيـــــــــــق عصـــــــــــام الـــــــــــدين الصـــــــــــبابطي، دار احلـــــــــــديث، مرصـــــــــــ، ه1250ين )تبـــــــــــن حممـــــــــــد الشـــــــــــوكا

 .م1993

املفهــــــم لــــــام أشــــــكل مــــــن تلخــــــيص كتــــــاب مســــــلم، أبــــــو العبــــــاس أمحــــــد بــــــن أيب حفــــــص عمــــــر بــــــن إبــــــراهيم احلــــــافظ  .66

(، حتقيـــــــــــق جمموعــــــــــة مـــــــــــن البـــــــــــاحثني، دار ابــــــــــن كثـــــــــــري، ودار الكلـــــــــــم الطيـــــــــــب، ه656األنصــــــــــاري القرطبـــــــــــي )ت

رشح صــــــــحيح مســــــــلم، أبـــــــــو زكريــــــــا حميــــــــي الـــــــــدين حييــــــــى بــــــــن رشف بـــــــــن ؛ 5/418 م1996- ه1417دمشــــــــق، 

 .ه1392(، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ه676مري النووي )ت

ه(، حتقيـــــق عبـــــد الســـــالم هـــــارون، دار الفكـــــر، 395مقـــــاييس اللغـــــة، أبـــــو احلســـــن أمحـــــد بـــــن فـــــارس بـــــن زكريـــــا، )ت .67

 .م1979-ه1399بريوت، 

 املقـــــدو، قدامـــــة بـــــن حممـــــد بــــن بـــــن أمحـــــد م أمحـــــد بــــن حنبـــــل، موفـــــق الـــــدين عبـــــد اهلل بــــن أمحـــــداملقنــــع يف فقـــــه اإلمـــــا .68

ـــــــــــاؤوط، وحممـــــــــــود األرنـــــــــــاؤوط، القـــــــــــادر عبـــــــــــد حتقيـــــــــــق ،(ه620ت) طيـــــــــــب، مكتبـــــــــــة اخل حممـــــــــــود وياســـــــــــني األرن

 .تاريخ بال السعودية، –السوادي للتوزيع، جدة 

 البـــــاجي القرطبـــــي التجيبـــــي وارث بـــــن بـــــن أيـــــوباملنتقـــــى رشح املوطـــــأ، أبـــــو الوليـــــد ســـــليامن بـــــن خلـــــف بـــــن ســـــعد  .69

 يف الســـــــعادة ملطبعـــــــة 1ط عـــــــن مصـــــــورة تـــــــاريخ، بـــــــال القـــــــاهرة، اإلســـــــالمي، الكتـــــــاب دار ،(ه474ت) األندليســـــــ

 .ه1322 مرص،



 
 

    

املهــــــــذب يف فقــــــــه اإلمـــــــــام الشــــــــافعي، أبـــــــــو إســــــــحاق إبـــــــــراهيم بــــــــن عـــــــــيل بــــــــن يوســـــــــف الفريوزآبــــــــادي الشـــــــــريازي،  .70

 .م1995-ه1416بريوت، ه(، دار الكتب العلمية، 476)ت

نظريــــــــة العقــــــــد واإلرادة املنفــــــــردة، دراســــــــة معمقــــــــة ومقارنــــــــة بالفقــــــــه اإلســــــــالمي، د. عبــــــــد الفتــــــــاح عبــــــــد البــــــــاقي،  .71

 م.1984املكتبة القانونية، بغداد، 

نقـــــــل وزراعـــــــة األعضـــــــاء اآلدميـــــــة مـــــــن منظـــــــور إســـــــالمي، د. عبـــــــد الســـــــالم عبـــــــد الـــــــرحيم الســـــــكري، دار املنـــــــار،  .72

 م.1988القاهرة، 

 الـــــرمحن عبـــــد زيـــــد أيب بـــــن اهلل ادر والزيـــــادات عـــــىل مـــــا يف املدونـــــة مـــــن غريهـــــا مـــــن األمهـــــات، أبـــــو حممـــــد عبـــــدالنـــــو .73

احللـــــــو وآخـــــــرين، دار الغـــــــرب اإلســـــــالمي،  حممـــــــد الفتـــــــاح عبـــــــد حتقيـــــــق ،(ه386ت) الاملكـــــــي القـــــــريواين النفـــــــزي

 م.1999بريوت، 

قــــــه الغــــــريب ومــــــا يقابلهــــــا يف الفقــــــه اإلســــــالمي الوســــــيط يف نظريــــــة العقــــــد مــــــع املقارنــــــة واملوازنــــــة بــــــني نظريــــــات الف .74

والقــــــــانون املــــــــدين العراقــــــــي يف انعقــــــــاد العقــــــــد )أركــــــــان العقــــــــد( تــــــــأليف د. عبــــــــد املجيــــــــد احلكــــــــيم، رشكــــــــة الطبــــــــع 

 م.1967والنرش األهلية، بغداد، 

دراســـــــة فقهيـــــــة مقارنـــــــة، الـــــــدكتور عـــــــادل مبـــــــارك املطـــــــريات، بحـــــــث مقـــــــدم إىل  -وصـــــــل الشـــــــعر وحكـــــــم زراعتـــــــه  .75
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