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 اٌٍّخض:

اٌذ٠ٓ االعالِٟ د٠ٓ وبًِ ٚؽبًِ ,ؽ١ش ؽشع اٌٗ رؼبٌٝ اٌؾشائغ فٟ اؽغٕٙب ٚا٠غش٘ب, ٌمٌٛٗ رؼبٌٝ 

٠ؾٙذ ػصشٔب ا١ٌَٛ اِٛسا رزؼٍك ثبٌغشاؽبد   ,(87))ِٚب عؼً ػ١ٍىُ فٟ اٌذ٠ٓ ِٓ ؽشط( اٌؾظ 

اٌزغ١ٍ١ّخ ف١ّب ٠خص إٌغبء, ثغجت اٌزؽٛس اٌزىٍٕٛعٟ ٚاٌؼٍُ اٌؾذ٠ش ,ٌزٌه ٠ؾزبط ٘زا اٌٝ ث١بْ اٌؾىُ  

اٌؾشػٟ ٌٙزٖ اٌؼ١ٍّبد اٌزغ١ٍ١ّخ ,ِغ ث١بْ ؽذٚد٘ب, ؽ١ش خٍك اهلل رؼبٌٝ االٔغبْ فٟ اؽغٓ صٛسح 

١ٓ, فبٌؼ١ٍّبد اٌزغ١ٍ١ّخ ِٕٙب ِب ٘ٛ ظشٚس٠خ ,ٚاخشٜ ٚافعً رم٠ُٛ, ١ِٚضٖ ػٓ اٌخٍك اعّؼ

ٌغغُ رؾغ١ٕ١خ, ٚثغجت اٌشغجبد اٌؾذ٠ذح ػٕذ ِؼظُ إٌغبء ٌزغ١١ش خٍمٙٓ ,ِٕٙب ِب ٠غ١ش ثؼط اعضاء ا

ظ وْٛ اٌؾش٠ؼخ رٙذف ٌؾف ,فصً اٌؾشع ٚاثبْ اؽىبِٗ اٌذل١مخ ِغ أٗ ,دْٚ اػزجبس ٌٍعٛاثػ اٌؾشػ١خ

ٚإٌفظ ٚاٌّبي, ٚاٌؼشض, ٚاٌؼمً, ٚالْ اٌؾش٠ؼخ ِصبٌؼ وٍٙب ؽفظ اٌذ٠ٓ  ,اٌعشٚس٠بد اٌخّغخ

رغؼٝ ٌزؾم١ك ِصٍؾخ االٔغبْ ,ٚدسء اٌّفبعذ ػٕٗ فمصذ٘ب ٘ٛ ؽفظ ٘زٖ اٌعشٚس٠بد اٌخّغخ ,فىبْ 

 ٠ٚذسء ػٕٗ اٌّفبعذ. ,ع فٟ اٌّؼبصٟالثذ ِٓ اٌزؾش٠غ إٌّبعت ١ٌغٕت االٔغبْ اٌٛلٛ

 رٛس٠ذ اٌؾفبٖ، ألٛاي اٌفمٙبٖ(.اٌىٍّبد اٌّفزبؽ١خ: )ػ١ٍّبد رغ١ًّ االٔف، 

Rhinoplasty and lip surgery  and its legality 

Assistant Teacher ( ZAINAB HUSSEIN SALEH) 

Ministry of Education /Directorate of Education /Al-Rusafa 3 

Abstracts: 

The Islamic religion is a complete and comprehensive religion, where 

God Almighty has legislated the laws in the best and easiest of them, 

because of His saying: (And He has not placed any hardship upon you 

in the religion) Hajj (78). This is to clarify the legal ruling for these 

cosmetic surgeries, with an explanation of their limits, since God 

Almighty created man in the best image and best stature, and 
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distinguished him from all creation. It changes some parts of the body 

without regard to the legal controls, although it separated the Sharia 

and its precise rulings, since Sharia aims to preserve the five 

necessities, preserving religion, soul, money, honor, and the mind, and 

because Sharia interests all seek to achieve the interest of man and 

ward off evil from him, so its purpose is to preserve these necessities. 

The five, it was necessary for the appropriate legislation to avoid man 

falling into sin, and to ward off evil. 

Keywords: (rhinoplasty, lip supply, sayings of jurisprudents). 

 :اٌّمذِح

ٗ اٌؾّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ ٚاٌصالح ٚاٌغالَ ػٍٝ ع١ذ اٌّشع١ٍٓ اثٟ اٌمبعُ ِؾّذ ٚاٌ

 اٌؽ١ج١ٓ اٌؽب٘ش٠ٓ .

رؼذ ػ١ٍّبد اٌزغ١ًّ ٔبصٌخ ِٓ ٔٛاصي اٌؼصش اٌؾذ٠ش ,فضاد اٌؾذ٠ش ,ٚرذاٚي فٟ 

ِغزّؼبد ػذح ِٕٚٙب اٌؼشث١خ ,ثً اصداد اٌٝ ؽذ ال٠ّىٓ اْ ٠ؾبغ ثغٛأجٗ, ِّب عؼً 

االػالَ ٠شٚط ١ٌؼٍٟ ثم١ّخ اٌغغذ فىبْ ِصذسا ٌٍغّبي ,  ِغ سغجخ إٌبط فٟ رغ١١ش 

ُِٙ ٌؼذَ اٌمٕبػخ ثخٍك اهلل رؼبٌٝ فُّٕٙ ِٓ ٠شٜ اْ أفٗ ؼ٠ٛال ٚالثذ اؽىبٌُٙ ,ٚاعغب

ِٓ رؾغ١ٕٗ ٚرمص١ش ؽغّٗ ,ُِٕٚٙ ِٓ ٠شٜ اٌزخٍص ِٓ رغبػ١ذ اٌٛعٗ ٚاٌؼ١ٕ١ٓ ,ٚٔفخ 

ثزىٍف االِٛاي ٚرؾًّ اٌؾفز١ٓ خصٛصب إٌغبء ,ٔبع١ب اْ رٌه صٕغ اهلل رؼبٌٝ ,ف١ز٘ت 

 ,١ٍ١ّخ فٟ عج١ً اٌزخٍص اٚ اٌزغ١١ش ِٓ ؽىٍٗ االالَ ٚاٌّخبؼش إلداء ٘زٖ اٌؼ١ٍّبد اٌزغ

فٍٛ سظٝ ٚلٕغ وً أغبْ ا١ٌَٛ ثّب لغّٗ اهلل رؼبٌٝ ٌٗ ِٓ ٔؼُ اٌغّبي ٌّب أزؾشد ٘زٖ 

اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ اغٍجٙب رؤدٞ ٚادد ثؾ١بح اٌىض١ش ِٓ إٌبط ثغجت  ص٠بدح اٌزخذ٠ش فٟ 

اٌؼ١ٍّبد ِٕٙب ؽٛادس  ٌٚىٓ ٕ٘بن دٚافغ ٌٙزٖ اٌؼ١ٍّخ ,اٚ اٌفؾً ٌٍؼ١ٍّخ اٌزغ١ٍ١ّخ ,

,ٚرؾٛ٘بد خٍم١خ ا٠عب رؼبٌظ اِشاظب , ٚلذ رىْٛ اٌشغجخ  ؼبسئخ رؼبٌظ اٌزؾٖٛ اٌّغزغذ

ٌٍزخٍص ِٓ ػ١ت اٌزٞ ٠غجت ٔفٛسا اعزّبػ١ب ,اٚ ؽبٌخ ٔفغ١خ ٌٍؾخص ,اٚ اٌشغجخ 

 رغ١ش ِالِؼ اٌٛعٗ ٌزم١ٍذ ؽخص ِؼ١ٓ . إلعشاء

ىبْ الثذ ِٓ رذخً اٌفمٙبء ٚاصؾبة اٌفزبٜٚ فٟ االعزٙبد ٚاػؽبء اٌؾىُ اٌؾشػٟ ف

ٌٙزٖ اٌؼ١ٍّبد اٌغشاؽ١خ اٌزغ١ٍ١ّخ , ٌزغٕت إٌبط اٌٛلٛع فٟ اٌّؼبصٟ ,ٚرؾم١ك 

,فزٕبٌٚذ فٟ ثؾضٟ ٘زا صالصخ ِجبؽش ,اٌّجؾش اٌّصؾٍخ إٌّبعجخ اٌزٟ ٠ؾذد٘ب اٌؾشع 

الغبَ اٌؼ١ٍّبد  ؽشػ١زٙب ,ٚاٌّجؾش اٌضبٟٔ, االٚي رؼش٠ف اٌؼ١ٍّبد اٌزغ١ٍ١ّخ ِٚذٜ

 .اٌزغ١ٍ١ّخ ,ٚاِب اٌّجؾش اٌضبٌش فزٕبٌٚذ ف١ٗ ؽىُ ٚالٛاي اٌفمٙبء ٌٍؼ١ٍّبد اٌزغ١ٍ١ّخ 
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 ,ِٚذٜ ِششٚػ١رٙا ١اخ اٌرج١ًّ ٌغح ٚاططالداػٍّ اٌّثذس االٚي:      

 .اٚال :ذؼش٠ف ػ١ٍّاخ اٌرج١ًّ فٟ اٌٍغح ٚاالططالح

ٚثّؼٕبٖ اٌؼبَ:  ٚص٠ٕخ , ٚعٍّخ رغ١ّال,,ثّؼٕٝ اٌزض٠ٓ ٚاٌزؾغ١ٓ  :اٌزغ١ًّ ٌغخ -1

٘ٛ اػؽبء اٌؾٟء اٌؽج١ؼٟ ِغؾخ ِٓ اٌغّبي ,ٚاالٔزمبي ثٗ ِٓ اٌغ١ًّ اٌٝ االعًّ 

 1ي اٌغّبي ِؾً اٌمج١ؼ ,ثذي إٌمص,ٚاؽال

 اٌزغ١ًّ اصؽالؽب: 

رؾغ١ٓ ؽىً ػشفٗ اٌّغّغ اٌفمٟٙ االعالِٟ :ثبٔٗ اٌغشاؽخ اٌزٟ رؼٕٟ ثزؼذ٠ً اٚ -1

عضء اٚ اعضاء ِٓ اٌغغُ اٌظب٘شح ,اٚ اػبدح ٚظ١فخ فٟ ؽبي, ارا ؼشأ ػ١ٍٗ اٞ خًٍ 

 2ِؤصش.

ٟٚ٘ عشاؽخ رغشٞ ٌزؼذ٠ً عضء ِٓ اعضاء اٌغغُ اٌظب٘ش ,ٚٚظ١فزٗ ,ارا ؼشأ ػ١ٍٗ -2

 3اٞ رٍف اٚ رؾ٠ٛٗ اٚ ٔمص

 ١ٓ ٚػشفٙب اخشْٚ ُِٕٙ :د .صبٌؼ اٌفٛصاْ: ثبٔٙب اعشاء ؼجٟ عشاؽٟ  غب٠زٗ رؾغ

 4ؽىً ,اٚ ٚظ١فخ اػعبء اٌغغُ اٌجبسصح.

 والجراحة ونقصد بيا ىي جرح العضو :اي قطع اتصال المحم فيو من غير تقيح وىو القرحة  ,

اما التجميل يعني: عمل كل ما شأنو تحسين مظيره الخارجي ويكون اما بالزيادة عميو او االنقاص 
 . 5منو

وعرفوه االطباء المختصون :بانو )جراحة تجري وذلك لتحسين منظر جزء من اجزاء الجسم البارزة 
 .6والظاىرة ,ووظيفتو اذا ما ورد عيمو تمف او نقص او اي تشوه اخر( 

وقد تقود االنسان الرغبة الممحة لتغيير جزء من اجزاء جسمو او بعض الجراحات لتعديل او تجميل 
, إلخفاء بعض الحقائق او تغيير انساب وما الى ذلك من تضييع لمحقيقة عضو معين من اعضاءه

 ..ويفعل ذلك  من غير اعتبار لمضوابط الشرعية واالحكام الفقيية ,
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لكن بين الفقياء  االحكام الفقيية وفصميا بدقة متناىية .لمعرفة الناس دينيم ,وتجنب الوقوع في 
 المحرمات التي نيى الشرع عنيا .

 .دى مشروعية عمميات التجميل ثانيا: م

 دل عمى جواز الجراحة اجماال في الكتاب والسنة والعقل واالجماع 

 7(َجِميًعا َأْحَيا النَّاسَ َوَمْن َأْحَياَىا َفَكأَنََّما بالكتاب قولو تعالى )

,اي وجو داللة اآلية الكريمة وامتدح اهلل تعالى انو من سعى في انقاذ النفس واحياءىا من اليالك 
تسبب لبقاء نفس واحدة عمى خالف الما ذكر من القتل والفساد ,فإنقاذىا من اليالك باي وجو من 

 8الوجوه

 واستدل بالسنة النبوية الشريفة :

ماروي عن جابر بن عبد اهلل )رضي اهلل عنو( قال )بعث رسول اهلل صمى اهلل عميو والو وسمم -1
 9كواه عميو (الى ابي بن  كعب طبيبا فقطع منو عرقا ثم 

 وجو الداللة لمحديث:

بعث النبي صمى اهلل عميو والو وسمم لطبيب ,واقره عمى قطع العرق وكيو ,فيذا يدل عمى جواز 
 10العالج بالجراحات ,والذي يعتبر ضربا اوو مثال ألمثمة التداوي بالجراحة 

صحابو كأنما عمى ماروي عن اسامة بن شريك ,قال :اتيت النبي صمى اهلل عايو والو وسمم وا-2
رؤوسيم الطير ,فسممت ثم قعدت ,فجاء االعراب من ىنا وىينا ,فقالوا يا رسول اهلل انتداوى ؟فقال 

 11: تداووا,فان اهلل تعالى لم يضع داء اال وضع لو  دواء غير داء واحد: اليرم"

 وجو الداللة لمحديث:
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لال نسان ان يستعمل الدواء فيعرف  دل عمى انو ماجعل اهلل تعالى داءاال ولو دواء ,وعميو فيشرع
تأثيره بالعادة والعرف وكذلك التجربة ,وكون بعض االمراض اليمكن عالجيا اال بالجراحات ,مما يدل 

  12عمى مشروعية التداوي 

 الدليل باإلجماع :

 اجمع العمماء عمى جواز التداوي فيما ذكره ابن رشد "ال اختالف اعممو في ان التداوي بما عدا الكي
 13من الحجامة ,وقطع العروق, واخذ الدواء المباح في الشريعة غير محظور" 

 الدليل بالمعقول:

ألنو الشريعة االسالمية تيدف الى حفظ الضروريات الخمسة وىي حفظ النفس والدين والعرض 
 ,14والمال والعقل, ولمراعاة جمب المصالح ودفع المفاسد

 ة وعالجا, فكذلك يجوز التداوي بالجراحات عالجا ووقاية .فكما يجوز العالج بالعقاقير الطبية وقاي

 

 الساَ اٌجشادح اٌرج١ٍ١ّح :: المبحث الثاني

 , رمغُ اٌغشاؽبد اٌزغ١ٍ١ّخ اٌٝ لغ١ّٓ  ٟٚ٘ :

 االٚي :اٌجشادح اٌرج١ٍ١ّح إٌّظٛص ػ١ٍٙا.اٌمسُ 

 . ٠ٚمصذ ثٗ ِب رذػٛ ا١ٌٗ اٌؾبعخ ألعً ػالط رؾٖٛ

 صمت االرْ ٌٍّشأح ِٓ اعً اٌض٠ٕخ .ِضبٌٙب :صمت االرْ: ٠ٚزُ 

ٚاعزذي ػٍٝ ِؾشٚػ١زٗ :سٚٞ ػٓ اثٓ ػجبط سظٟ اهلل ػٕٗ لبي "اِش٘ٓ إٌجٟ صٍٝ 

 15اهلل ػ١ٍٗ ٚاٌٗ ٚعٍُ فشا٠زٙٓ ٠ٛٙ٠ٓ اٌٝ ارأٙٓ ٚؽٍٛلٙٓ"

ٚعٗ اٌذالٌخ : فٍٛوبْ ِٕٟٙ ػٕٗ ثبٌمشاْ ا ٚوبْ   ٔج١ٕب صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚاٌٗ ٚعٍُ ٔٙبٔب   

 .16ػذَ إٌٟٙ ػٍٝ ػذَ اٌغٛاص ػٓ رٌه , ٌذي

 : اٌؼ١ٍّاخ  اٌرج١ٍ١ّح اٌغ١ش ِششٚػح-2
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٠ٚمصذ ثٙب ِب ٔٙٝ ػٕٙب اٌؾبسع ثغجت رغ١ش خٍك اهلل رؼبٌٝ   ,ثذ١ًٌ لٌٛٗ رؼبٌٝ 

يَ ن َُّهْم  َوََلُِضلَّن َُّهْم ) الشَّْيطَاَن ُمَرن َُّهْم فَ َليُ غَي ُِّرنَّ َخْلَق اللَِّو َوَمْن يَ تَِّخِذ  ََل آَذاَن اَْلَنْ َعاِم وَ  فَ َليَُبتُِّكنَّ َوََلُمَرن َُّهْم  َوََلَُمن ِّ
17(َولِيًّا ِمْن ُدوِن اللَِّو فَ َقْد َخِسَر ُخْسَرانًا ُمِبيًنا 

 

ِٚضبٌٙب : اٌٛؽُ: ِٚؼٕبٖ ٟ٘ اٌزٟ رخشط اٌذَ خؽٛؼب اٚ ٔمؽب ٚفبرا عشٜ اٌذَ عشرٗ 

 17وؾال.

ٚٚسد د١ًٌ رؾش٠ّٗ ثبٌغٕخ إٌج٠ٛخ ,ِب سٚاٖ اثٓ ػّش ػٓ سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ 

ٚاٌٗ ٚعٍُ )ٌؼٓ اهلل اٌٛاؽّخ ٚاٌّغزٛؽّخ ,ٚإٌبِصبد ٚاٌّزّٕصبد, ٚاٌّزفٍغبد 

 19ٌٍؾغٓ اٌّغ١شاد ,ٌخٍك اهلل (

: ىى التى تشم يديها وذلك أن تغرر الواشمةترجم لو: باب المتنمصات. ٚعٗ اٌذالٌخ : 
ظهر كفها أو غيره من جسدىا بإبرة حتى تؤثر فيها ثم تحشوه كحال وتجعلو كالنقش فى 
جسدىا تتزين بذلك. والنامصة: ىى الناقة، والنمص: والنتف، قال أبو جنيفة ولذلك 
قيل للمنقاش الذى ينتف بو: منماص، ويقال: قد أنمص البقل فهو نميص إذا ارتفع 

ر. والمتفلجة: ىى المفرقة بين اسنانها المتالصقة قلياًل حتى يمكن أن ينتف باَلظفا
بالنحت لتبعد بعضها من بعض، والفلج: تباعد مابين الشيئين يقال: منو رجل أفلج، 
وامرأة فلجاء. قال الطبرى: فى ىذا الحديث البيان عن رسول اهلل أنو ال يجوز المرأة 

قص منو التماس التحسن بو تغيير شىء من خلقها الذى خلقها اهلل عليو بزيادة فيو أو ن
اسنانها المستوية لزوج أو غيره، َلن ذلك نقض منها خلقها إلى غير ىيئتو، وسواء فلجت 

أسنان زائدة على المعروف من للحسن، أو البنية ووشرتها أو كانت لها أسنان طوال فقطعت طلًبا 
ل، فإنها فى كل ذلك أسنان بنب آدم فقلعت الزوائد من ذلك بغير علو إال طلب التحسن والتجم

 20 مقدمة على مانهى اهلل
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 اٌمسُ اٌثأٟ ِٓ اٌؼ١ٍّاخ اٌرج١ٍ١ّح :

 ػذج أٛاع ِٕٙا:اٌؼ١ٍّاخ اٌغ١ش ِٕظٛص ػ١ٍٙا :ٟٚ٘ 

: ٟٚ٘ اٌزٟ رىْٛ ألعً ِؼبٌغخ رؾٖٛ خٍمٟ ,ٚ٘زٖ اٌؼ١ٛة ِٕٙب  اٌجشادح اٌذاج١ح -1

ٌٚذ ػ١ٍٙب االٔغبْ .,اٞ ِٕز خٍك االٔغبْ ,ِضٍٙب ,اٌزصبق اصبثغ ا١ٌذ ,ٚاخزٍف اٌفمٙبء 

 فٟ ٘زا إٌٛع اٌٝ ػذح الٛاي ِٕٙب ِب ٘ٛ ِٛافك ٚاخش ِؼبسض.

 ٟٚ٘ اٌؼ١ٛب اٌطاسئح ٌإلٔساْ اٚ اٌّىرسثح .,تسثة اٌذٛادز ِثال -2

 اٚ واٌذشٚق ٚغ١ش٘ا.

 ٚذؼذدخ ٘زٖ  اٌؼ١ٍّاخ اٌٝ أٛاع .

رزّضً  إٌٛع االٚي : اٌؼ١ٍّاخ اٌرج١ٍ١ّح  اٌرذس١ٕ١ح : اٌرٟ ف١ٙا ذغ١ش ٌخٍك اهلل ذؼاٌٝ ِٕٙا ,ٟٚ٘ -1

: 

 ػ١ٍّبد رغ١ًّ اٌٛعٗ ٚاالٔف   ,ٚرصغ١ش االٔف ٚ رغ١١ش ؽىٍٗ . -أ

 رغ١ًّ اٌجؽٓ ,-ة

 رغ١ًّ اٌزلٓ . -ط

 ٚؽذ اٌزغبػ١ذ . رغ١ًّ اٌٛعٗ-د

 رصغ١ش اٌضذ١٠ٓ اٚ رىج١شّ٘ب ٌٍزغ١ًّ, ٚرىْٛ ثؼ١ٍّبد ا١ٌٍضس اٚ اٌزمؾ١ش اٌى١ّ١بٚٞ, اٚ ؽمٓ -ر

 رغ١ًّ االسداف ,ٚرٕغ١ك ؽغّٙب ػٍٝ اٌٛعٗ اٌّؽٍٛة .-س

رٕؾ١ف اٌغبػذ ٚؽذٖ.,رغ١ًّ  االعٕبْ ثٛظغ االٌّبط اٚ اٌىش٠غزبي ثبٌزضج١ذ -رغ١ًّ اٌجؽٓ,ط-ص

 اٌذائُ اٚ اٌؾفش.

 ٔفخ اٌخذٚد ٚاٌؾفبٖ )اٌفٍش (, ٚ رج١ط اٌجؾشح -ػ

 رؽ٠ًٛ اٌمبِخ .-

 النوع الثالث: من عمميات التجميل وىي )عمميات التشبيب (.
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والتي بقصد منيا ازالة الكبر والشيخوخة ,مثاليا ازالة التجاعيد عن طريق شد الوجو  لتجميل الوجو 
,وكذلك تجميل اليدين بإزالة عالمات الكبر لتصبح اصغر سنا ,وتجميل االرداف إلزالة الشحوم الزائدة 

 21في الجسم 
 الحكم الفقيي ليذا النوع من العمميات التجميمية: 

 العمميات تتضمن في صورىا التدليس والغشىذه -1
 22,وىو محرم في الشريعة االسالمية ,لقولو صمى اهلل عميو والو وسمم )من غشنا فميس منا(  

 

 . اٌّثذس اٌثاٌس  ا لٛاي اٌفمٙاء  فٟ اجشاء اٌؼ١ٍّاخ  اٌرج١ٍ١ّح  

  : المتفق عمييا لبعض عمميات التجميل  االحكام الشرعية

 جواز بعض الجراحات التجميمية منيا:  اتفق الفقياء عمى

اذا كان الغرض منيا اعادة اعضاء الجسم الى الحالة الطبيعية التي خمق االنسان عمييا لقولو -1
ْنَساَن ِفي تعالى ) اذا كان القصد من العممية ىو اصالح العيوب  - 23(َأْحَسِن تَ ْقِويم  َلَقْد َخَلْقَنا اْْلِ

الشديد الذي يؤثر عمى عممية التنفس كونو يؤدي  الى صعوبة في الخمقية مثل ,انحراف االنف  
 التنفس ,والحروق وماتسببو من تشوه خمقي او الحوادث واالمراض وغيرىا  ,

 24العمل عمى ازالة دمامة التي تسبب لمشخص االذى النفسي او العضوي -3

تكون الجراحة  رتق غشاء البكارة الذي تمزق بحادث او اغتصاب بسبب الفواحش وعمى ان-4
 عمى يد طبيبة .

 وزن االنسان الذي يسبب الحاالت المرضية .-5

 واختمف الفقياء في بعض العمميات التجميمية منيا: 

 :ِسأٌح :دىُ اجشاء ػ١ٍّح ذج١ٍ١ّح ٌألٔف

اٌمٛي االٚي :٠غٛص ٌٚىٓ ارا اعزٍضَ إٌظش اٚ اٌٍّظ اٌّؾش١ِٓ فال ٠غٛص ,اال ارا وبْ رشوٗ ِٛعت 

 25اٌؼغش ٚاٌؾشط اٌؾذ٠ذ٠ٓ . ٌٍٛلٛع فٟ
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, ,وىو ما ذىب اليو ابن باز ,وابن قعود, وبن غديان وعبد 26وبو قال السيد السيستاني مرجع االمامية 
 27الرزاق عفيفي 

  

 :واستدل اصحاب ىذا القول بما يأتي
 28قولو صمى اهلل عميو والو وسمم : )ان اهلل جميل يحب الجمال (-1
 

عمميات التجميل االنف او الوجو تدخل ضمن او في  الجمال الذي يحبو ووجو الداللة لمحديث: ان 
 اهلل تعالى,

فالعمميات التحسينية  التي ىي كما التي ذكرتين من تجميل االنف كتصغيره او تغيير شكمو ,وتجميل  
 29الذقن والثديين ,واالذن , والبطن )عممية الشفط( ,كتغير وضعيا او شكميا.

 , ذشو١ة اٌشِٛش اٌظٕاػ١ح  اٌذائّح وكذلك 

اٌؾؼشح اٌصٕبػ١خ  ارا وبٔذ ػٍٝ ِٕجذ اٌؾؼشح اٌذائّخ اٚ اٌؽج١ؼ١خ ,فأٔٙب رعش ثبٌٛظٛء ٚاٌغغً ,فال 
 ٠غٛص ػٍٝ االؽٛغ

 
 الجواز قياسا عمى تقميم االظافر ,او قص الشارب وتعديمو ألنيا تدخل في المباح. -2
ألنو تحقيق المصمحة مع عدم تحقق الضرر ,ومثال ذلك :مراعاة المريض حالتو النفسية ,الذي -3

 , 30يتسبب االنطواء والعزلة لو ويؤثر شكمو الخارجي  عمى نفسيتو 
 اي حرمة التزيين بتغيير الخمقة . :عدم  الجواز مطمقاالثاني القول 

 وىو ما ذىب اليو ابن بطال  ,قال الطبري 
 اصحاب ىذا القول بما يأتي: واستدل 

 31(فَ َليُ َغي ُِّرنَّ َخْلَق اللَّوِ َوََلُمَرن َُّهْم ) الدليل من الكتاب في قولو تعالى-1
وجو الداللة : بيان ما جاءت بو اآلية الكريمة من سياق الذم ,وبينت الحرمات لمعصاة الذين 

 . 32تعالىسول الشيطان ليم فعميا من بني ادم ,ومنيا تغيير خمق اهلل 
وبمكن البعض من السمف حمل تفسير اآلية عمى الوشم وكل ما لو عالقة بالتصنيع 

  33لمتحسين
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الدليل بالسنة النبوية : ما روي  عن عبد اهلل بن مسعود قال :رسول اهلل صمى اهلل عميو والو 
وسمم )لعن اهلل الواشمات والمستو شمات والنامصات  والمتنمصات  و المتفمجات لمحسن 

 34المغيرات  خمق اهلل  (
 

وجو الداللة :فسر النووي ) و المتفمجات لمحسن (,انو ال يجوز خمق اهلل اذا كان الجل او سبب  
   35 الحسن  او اذا كان  فالج فالبأس,

,وىي التي تفعل الفمج في اسنانيا ,التي تعانيو حتى ترجع  قال القرطبي : المتفمجات :  جمع متفمجة
 المصمتة االسنان خمقة فمجاء صنعة . 

والواشرات : جمع واشرة ,وىي التي تشر اسنانيا ,أي :التي تصنع فييا اشرا ,وىي التحزيزات التي 
 بة تكون في اسنان الشباب ,وىو الذي تفعمو بعض النساء الكبيرات السن لكي تتشبو بالشا

 36فشيدت ىذه االمور كميا بالمعن ,وانيا من الكبائر .
وقال ابن بطال :قال الطبري : ال يجوز المرأة تغيير شيء من خمقيا الذي خمقيا  اهلل عميو زيادة فيو 

 37او نقص منو ,التماس التحسن لمزوج او غيره الن ذلك نقص منيا خمقيا لغير ىيئتو ( 
 38والنمص تغيير لمييئة والخمقة .وكذلك ذىب ابن العربي في الوشم 

والدليل بالقياس:  ال يجوز الجراحة لمتجميل والتحسين قياسا عمى الوشم ,والوشر والنمص ,وذلك 
 39 خمق اهلل تعالى ,حيث تغير في خمق اهلل طمبا لمحسن والجمالبجامع كل منيما يغاير في 

 واستدلوا بالعقل :
 ان ىذه العمميات التجميمية ال يمكن القيام بيا اال بالتخدير ,والتخدير في االصل محرم 

,وال ضرورة  لقيام ىذه العمميات التجميمية ,,فتعتبر محرمة وذلك الشتماليا عمى محرم ,فال ضرر في 
 ,و ال تخمو من كشف العورات , حال المجوء الييا

 .40كما انيا ال تخمو من المضاعفات 
 حكم توريد الشفاه.لة مسأ

 
كونيا تعتمد عمى استخدام الميزر ,بقصد ’والقصد منيا: ىي احدى التقنيات الحديثة لتوريد الشفاه

 تجديد سطح الشفاه , واعادة المون الوردي فييا, والتخمص من الجمد الميت الداكن المون 
اعمية ,لغرض معالجة اسمرار او ىي عبارة عن وسيمة طبية حديثة تعمل عمى توريد وتكبير الشفاه بف

 الشفاه ,واستعادة لونيا الوردي لممرأة من جديد.
 :  اختمف الفقياء في حكم توريد الشفاه عمى اقوال
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:ِب ر٘ت ا١ٌٗ االِب١ِخ ٚعّبػخ ِٓ اٌؼٍّبء ,ٚفصً اٌغ١ذ اٌغ١غزبٟٔ ؽفظ اهلل ظٍٗ  اٌمٛي االٚي

انو "ال بأس   بتجميل الوجو او االنف  السيستانيوذىب السيد  ,اٌٛاسف فٟ ٘زٖ اٌؼ١ٍّبد ٚاعجبثٙب
  41لمرجل او المرأة  ولكن اليجوز ان يكون المباشر اجنبيا اذا كان مستمزما لممس "

 : توريد الشفاه حرام .الثاني القول 
:  كونو في حكم الوشم, والوشم غير جائز بدليل قولو صمى اهلل عميو والو وسمم)لعن اهلل 42واستدل 

 43الواشمات والمتوشمات (
 القول الثاني: توريد الشفاه بالميزر جائز .

 44ىب بعض فقياء الفتوى  واليو ذ
اقيا واستدل اصحاب ىذا القول بالعقل كونو شانو شان عمميات التجميل عموما ,حيث يمكن  الح

 .45بالزينة الظاىرة التي يباح لممرأة كشفيا شرعا 
 اٌخاذّح: 

اٌذّذ هلل سب اٌؼا١ٌّٓ ٚاٌظالج ٚاٌسالَ ػٍٝ خاذُ اٌّشس١ٍٓ اتٟ اٌماسُ ِذّذ ٚاٌٗ 

 ٚطذثٗ اجّؼ١ٓ .

 اِا تؼذ ..فمذ  ذٛطٍد اٌٝ اُ٘ إٌرائج فٟ تذثٟ ٘زا ٟٚ٘ :   

رٌه اِش ِطٍٛب ػٍٝ اٌمذس اٌزٞ ٠ذمك اٌغشع  اٌجّاي هلل ذؼاٌٝ ِّٙا ذجًّ االٔساْ ,ٚ٘ٛ ِغ-1

 ِٕٗ ٚاٌّظٍذح ,ٚتاٌٛجٗ اٌزٞ اتادٗ اٌششع.

 ت١ٕد االدٌح اٌرٟ لاٌد تجٛاصٖ ػٍٝ أٗ ِٓ ػشٚس٠اخ اٌّذافظح ػٍٝ إٌفس .-2

ٕ٘ان تؼغ اٌؼ١ٍّاخ اٌرٟ التذ ِٕٙا الجً اٌرذاٚٞ ٚذجٕة اٌؼشس ػٓ اٌشخض اٌّش٠غ, فٟٙ -3

 جائضج تذذ راذٙا 

 اٌؼ١ٍّاخ اٌرج١ٍ١ّح اٌرٟ ذخاٌف اٌششػ١ح ,ٚغ١ش ػشٚس٠ح ٠ذشَ اجشائٙا .تؼغ -4

اٚ ذؼشع اٌشخض ٌٍٛلٛع فٟ اٌّؼاطٟ ف١شرشؽ تؼغ اٌفمٙاء ششٚطا ٌؼٍّٙا اٚ 

 اٌم١اَ تٙا ,ف١سرٍضَ االخز تاٌششٚؽ .

 ال٠سرثٕٝ ِٕٙا اال ِا دي ػٍٝ ذذش٠ّٙا ,الْ اطً اٌض٠ٕح اٌذً ٚاالتادح .-5

اخ ارا واْ اٌّثاشش تٙا سجً تإٌسثح ٌٍٕساء ,ٚجٛاص٘ا ارا وأد ذذشَ تؼغ اٌؼ١ٍّ-6

 اِشأج طث١ثح . 
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٠جة االخز تألٛاي اٌفمٙاء ِٓ اجرٙاداخ ٚفراٜٚ إٌّاسثح ٌٍؼظش ٌذسء اٌّفاسذ -7

 ٚاٌّذافظح ػٍٝ إٌفس ٚاٌذ٠ٓ ٚاٌؼمً ...

                                                           
٠ٕظش :ِخزبس اٌصؾبػ : ِؾّذ ثٓ اثٟ ثىش ػجذ اٌمبدس اٌشاصٞ ,داس ِىزجخ ٌجٕبْ  1

 48٘ـ ثبة : اٌغ١ُ, ِبدح )ط .َ, ي(, 1415,ث١شٚد ,   
 .٠ٕظش: ِٛلغ اعالَ اٚٔال٠ٓ 2
َ, ٌغٕخ إٌؾش 1980-2,غ٠ٕظش: اٌّٛعٛػخ اٌؽج١خ اٌؾذ٠ضخ ٌّغّٛػخ ِٓ االؼجبء  3

 .(3/454 )ِصش ,–اٌؼٍّٟ فٟ ٚصاسح ح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 
,٘ـ 1429اٌش٠بض,–٠ٕظش: اٌغشاؽخ اٌزغ١ٍ١ّخ :د. صبٌؼ فٛصاْ ,ِؽجغ داس اٌزذِش٠خ  4

-12. 
ؽبِذ صبدق ل١ٕجٟ ,ٔؾش)داس –ِؾّذ سٚاط لٍؼغٟ   : ٠ٕظش : ِؼغُ ٌغخ اٌفمٙبء 5

 122َ(, 1977-٘ـ1407 -2غ–إٌفبئظ 
اثٛ  اٌؾبط ؽغبَ اثشا١ُ٘ ؽغ١ٓ ,ٚاخشْٚ  اٌغالَ : \ذ اٌؼض ثٓ ػجذ٠ٕٕظش: ِمبصذ اٌؾش٠ؼخ ػ 6

اثشا١ُ٘ ثٓ ِٛعٝ ثٓ ِؾّذ  :   ٌٍؾبؼجٟ ٠ٕظش: اٌّٛافمبد , 2 8َ(, 2002-٘ـ 1422-)ػّبْ 
-٘ـ1418-1٘ـ( ,ٔؾش :داس ثٓ ػفبْ )غ890اٌٍخّٟ اٌؾ١ٙش اٌغشٔبؼٟ  اٌؾ١ٙش ثبٌؾبؼجٟ  )د: 

1998,)َ2 /18 
 32عٛسح اٌّبئذح : 8
اٌّؽجؼخ اٌىجشٜ -1عبِغ اٌج١بْ ٌٍؽجشٞ : ٌإلِبَ اثٟ عؼفش ِؾّذ ثٓ عش٠ش اٌؽجشٞ , )غثٕظش:  7

 204-200,/6٘ـ(  1324اٌمب٘شح ,–اال١ِش٠خ 
,غ.داس 14/139صؾ١ؼ ِغٍُ ؽشػ إٌٛٚٞ : وزبة اٌغالَ : ثبة ٌىً داء دٚاء ٚاعزؾجبة اٌزذاٚٞ, 9

 .اٌش٠بْ 
ِؾّذ خبٌذ ِٕصٛس , سعبٌخ ِبعغز١ش ,ٔؾش )داس إٌفبئظ,  ٠ٕظش: اٌغشاؽخ اٌؽج١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌٕغبء: 10

   22 َ(, 1999- 1419 1غ
داس اٌىزت 0الثٟ ػ١غٝ ِؾّذ ثٓ ػ١غٝ  ثٓ عٛسح اٌزشِزٞ –اٌغبِغ اٌصؾ١ؼ  عٕٓ اٌزشِزٞ : 11

ثبة: ِب عبء فٟ اٌذٚاء ٚاٌؾش ػ١ٍٗ  –وزبة اٌؽت ٘ـ(,  1407-1)غ–ث١شٚد –اٌؼ١ٍّخ 
الثٟ ػجذ اهلل ِؾّذ اٌمض٠ٕٟٚ ,داس اٌؾذ٠ش اٌمب٘شح  )غ. داس اٌش٠بْ (,عٕٓ اثٓ ِبعخ : 4/335,
 (.2/1138أضي ٌٗ ؽفبء )غ. داس اٌؾذ٠ش, وزبة اٌؽت: ثبة: ِب ٔضي اهلل داء اال٘ـ, 141,

 ٠91ٕظش: اٌغشاؽخ اٌؽج١خ ٌٍؾٕم١ؽٟ:  12
اٌٍّّىخ –ٚصاسح االٚلبف  االعال١ِخ -٠ٛعف ثٓ ػجذ اٌجش اٌمشؼجٟ ,غاٌز١ّٙذ الثٓ ػجذ اٌجش:   13

اٌمشؼجٟ  الثٓ سؽذا١ٌٌٛذ ثٓ اؽّذ ثٓ ِؾّذ  (, اٌّمذِبد اٌّّٙذاد :5/282) اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ ,

 (.3/466)َ,  1977  –,داس اٌّغشة االعالِٟ 
داس اٌىزت -1)غ–٠ٕظش: االؽجبٖ ٚإٌظبئش ٌٍغ١ٛؼٟ: عالي اٌذ٠ٓ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ اٌغ١ٛؼٟ  14

 87( ,  1400-ث١شٚد –اٌؼ١ٍّخ 
 .صؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة اٌٍجبط :ثبة اٌمشغ ٌٍٕغبء 15
ٌٍؾبفظ اثٟ اٌفعً ؽٙبة اٌذ٠ٓ اؽّذ اٌؼغمالٟٔ ,)اٌّؽجؼخ   ٠ٕظش: فزؼ اٌجبسٞ:  16

 1/344( ,  1ِصش ,غ–اٌخ١ش٠خ 
 119عٛسح إٌغبء: ا٠٢خ  18
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 ٠1/165ٕظش: اؽىبَ اٌمشاْ : ٠ٕظش:  17
صؾ١ؼ اٌجخبسٞ: وزبة اٌٍجبط ٚاٌض٠ٕخ :ثبة/رؾش٠ُ اٌٛاؽّخ ٚاٌّزّٕصخ ٚاٌٛاصٍخ  19

 .ٚاٌّغ١شاد ٌخٍك اهلل,ٚاٌّغزٛصٍخ ,ٚاٌّزّٕصخ ٚاٌّزفٍغخ 
20

 9/168ؽشػ اٌجخبسٞ: ثبة اٌّزفٍغبد ٌٍؾغٓ: 
ٚسلُ اٌفزٜٛ 2019ِغّغ اٌمشاساد اٌفم١ٙخ : اٌٍجبط ٚاٌض٠ٕخ : ِمبالد ,ٔؾش: اعالَ ٠ٚت, 21

(80058) 
  وشا١٘خ اٌغؼ فٟ اٌج١ٛع  ٚوزبة إٌٟٙ ػٓ اٌغؼ  : : ثبة:صؾ١ؼ ِغٍُ 22
 4عٛسح اٌز١ٓ : ا٠٢خ  23
سلُ ,لشاس ثؾأْ اؽىبَ اٌّغزغذاد اٌؽج١خ ٚاؽىبِٙب, اٌذٚسح اٌضبِٕخ ػؾش:  ٠ٕظش: لشاس اٌّغّغ اٌفمٟٙ :  24

 (4/1/)26(,   ٚسلُ 11/17/)183اٌمشاس: 
25
٠ٕظش: اعزفزبءاد ػ١ٍّبد اٌزغ١ًّ : اٌغ١ذ ػٍٟ اٌغ١غزبٟٔ ِّضً اٌّشعؼ١خ اٌؼ١ٍب فٟ اٌؼشاق) داَ ظٍٗ اٌٛاسف (,خؽجخ  

-٘ـ1439–سث١غ االٚي 26ّشعؼ١خ ػجذ اٌٙبدٞ اٌىشثالئٟ ,ٔؾش: ِىزت عّبؽخ اٌغ١ذ اٌغ١غزبٟٔ)إٌصش ,ِّضً اٌ
2018 ,)َ 

26
 ٠ٕظش: اٌّصذس ٔفغٗ .  
–ػجذ اٌؼض٠ض ثٓ ثبص ِؾّذ ثٓ اثشا١ُ٘ اٌؾ١خ  : ٠ٕظش: اٌفزبٜٚ اٌّزؼٍمخ ثبٌؽت ٚاؽىبَ اٌّشض 28

فٛصاْ, ٔؾش: اٌشئبعخ اٌؼبِخ ٌٍجؾٛس ١٘ئخ وجبس اٌؼٍّبء ,رؾم١ك ,صبٌؼ ثٓ –اٌٍغٕخ اٌذائّخ 
  َ(2014--٘ـ1435 -3,)غٚاالفزبء

ث١شٚد ,)اٌؽجؼخ –٘ـ_(,ٔؾش :داس اٌغجً 216)د: -اثٛ اٌؾغٓ ِغٍُ ا١ٌٕغبثٛسٞاخشعٗ ِغٍُ :  27

 ثبة: رؾش٠ُ اٌىجش ٚث١بٔٗ ٚوزبة اال٠ّبْ : ٘ـ(, 1334-اعؽٕجٛي –اٌزشو١خ 
–عذح –اؽىبَ اٌغشاؽخ اٌؽج١خ:  ِؾّذ ثٓ ِؾّذ اٌّخزبس اٌؾٕم١ؽٟ ,ٔؾش: ِىزجخ اٌصؾبثخ ٠ٕظش:  29

 192٘ـ(, 1415-2)غ
 ٠1/259ٕظش: اٌفزبٜٚ اٌّزؼٍمخ ثبٌؽت ٚاؽىبَ اٌّشظٝ :  30
 119عٛسح إٌغبء: ا٠٢خ  31
 ٠195ٕظش: اؽىبَ اٌغشاؽخ اٌؽج١خ :   32
اثٛ ؽ١بْ ِؾّذ ثٓ ٠ٛعف ثٓ ػٍٟ ثٓ ٠ٛعف ثٓ ؽ١بْ اص١ش, االٔذٌغٟ)د:  ؾش اٌّؾ١ػ:ج٠ٕظش: اٌ 33

 369/ 3 ٘ـ(, 1420-ث١شٚد غ–٘ـ(,رؾم١ك :صذلٟ ِؾّذ ع١ًّ ,ٔؾش: داس اٌفىش 845
   صؾ١ؼ ِغٍُ :عجك رخش٠غٗ       34

 

 -ٌّؾ١ٟ اٌذ٠ٓ اثٟ صوش٠ب ٠ؾ١ٝ ثٕذ ؽشف إٌٛٚٞ ,اٌّؽجؼخ اٌّصش٠خ إٌٛٚٞ ػٍٝ ؽشػ ِغٍُ : 35

 . ٘شحاٌمب
 14  /152,ٚ14/108 

اثٛ ػجذ اهلل ِؾّذ ثٓ اؽّذ االٔصبسٞ اٌمشؼجٟ  ٌمشؼجٟ :ا اٌغبِغ ألؽىبَ اٌمشاْ  36

 5/393 2006٘ـ(,ٔؾش: ِؤعغخ اٌشعبٌخ  ,681)د:
38
 , 9/168خبسٞ :جصؾ١ؼ اٌ 
 ٠1/631ٕظش: اؽىبَ اٌمشاْ :  37
 ٠195ٕظش: اؽىبَ اٌغشاؽخ اٌؽج١خ : 39
 195اٌؽج١خ : ٠ٕظش: اؽىبَ اٌغشاؽخ  40
 ,2018فزبٜٚ اٌغ١ذ ػٍٟ اٌغ١غزبٟٔ ِشعغ اٌؾ١ؼخ : ِغٍخ /اٌمذط اٌؼشثٟ, ٔؾش:  41
,سلُ 2019ِغّغ اٌمشاساد اٌفم١ٙخ : اٌٍجبط ٚاٌض٠ٕخ :  ِمبالد  اعالَ ٠ٚت  ,ٔؾش: 42

 (,80058اٌفزٜٛ )
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 عجك رخش٠ظ اٌؾذ٠ش ,صؾ١ؼ اٌجخبسٞ ِٚغٍُ      43
ؼج١خ , اٌغشاؽخ اٌزغ١ٍ١ّخ :فزٜٛ ؼت ٚاػالَ لعب٠ب ِؼبصشح ,لعب٠ب  44

 2019 -٘ـ,1440,ٔؾش: اعالَ ٠ٚت,391402/81
 اٌّصذس ٔفغٗ   45

 اٌّظادس :

 اٌمشاْ اٌىش٠ُ 

 ِٚٓ تؼذٖ .......

َ, ٌغٕخ إٌؾش اٌؼٍّٟ 1980-2,غاٌّٛعٛػخ اٌؽج١خ اٌؾذ٠ضخ ٌّغّٛػخ ِٓ االؼجبء  -1

 .ِصش–فٟ ٚصاسح ح اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ 

–اٌغشاؽخ اٌزغ١ٍ١ّخ : د .صبٌؼ ثٓ ِؾّذ اٌفٛصاْ ,اٌّؽجؼخ اٌزذِش٠خ -2 

 ٘ـ1429اٌش٠بض ,

اٌغشاؽخ اٌؽج١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌٕغبء: ِؾّذ خبٌذ ِٕصٛس , سعبٌخ ِبعغز١ش ,ٔؾش )داس  -3

 َ(,    1999- 1419 1إٌفبئظ, غ

اٌؼض٠ض ثٓ ػجذ ِؾّذ ثٓ اثشا١ُ٘ اٌؾ١خ  : ٌفزبٜٚ اٌّزؼٍمخ ثبٌؽت ٚاؽىبَ اٌّشضا- 4

١٘ئخ وجبس اٌؼٍّبء ,رؾم١ك ,صبٌؼ ثٓ فٛصاْ, ٔؾش: اٌشئبعخ اٌؼبِخ –اٌٍغٕخ اٌذائّخ –ثبص 
 .  َ(2014--٘ـ1435 -3غ,)ٌٍجؾٛس ٚاالفزبء

 

اعزفزبءاد ػ١ٍّبد اٌزغ١ًّ : اٌغ١ذ ػٍٟ اٌغ١غزبٟٔ ِّضً اٌّشعؼ١خ اٌؼ١ٍب فٟ  5

اٌؼشاق) داَ ظٍٗ اٌٛاسف (,خؽجخ إٌصش ,ِّضً اٌّشعؼ١خ ػجذ اٌٙبدٞ اٌىشثالئٟ 
 َ(, 2018-٘ـ1439–سث١غ االٚي 26,ٔؾش: ِىزت عّبؽخ اٌغ١ذ اٌغ١غزبٟٔ)

ٚصاسح االٚلبف  االعال١ِخ -,غ اٌز١ّٙذ الثٓ ػجذ اٌجش: ٠ٛعف ثٓ ػجذ اٌجش اٌمشؼجٟ -6

 .اٌٍّّىخ اٌؼشث١خ اٌغؼٛد٠خ –
اٌّمذِبد اٌّّٙذاد : ا١ٌٌٛذ ثٓ اؽّذ ثٓ ِؾّذ الثٓ سؽذ اٌمشؼجٟ ,داس اٌّغشة -8

 .َ 1977  –االعالِٟ 

لشاس اٌّغّغ اٌفمٟٙ :  لشاس ثؾأْ اؽىبَ اٌّغزغذاد اٌؽج١خ ٚاؽىبِٙب, اٌذٚسح  -8 

 (,  11/17/)183اٌضبِٕخ ػؾش: ,سلُ اٌمشاس: 
 
داس -1)غ–االؽجبٖ ٚإٌظبئش ٌٍغ١ٛؼٟ: عالي اٌذ٠ٓ ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ اٌغ١ٛؼٟ  -9

 . (  1400-ث١شٚد –اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 
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اٌجؾش اٌّؾ١ػ: اثٛ ؽ١بْ ِؾّذ ثٓ ٠ٛعف ثٓ ػٍٟ ثٓ ٠ٛعف ثٓ ؽ١بْ اص١ش,  -10

-ث١شٚد غ–٘ـ(,رؾم١ك :صذلٟ ِؾّذ ع١ًّ ,ٔؾش: داس اٌفىش 845االٔذٌغٟ)د: 
 ٘ـ(,  1420

 

ٌٍؾبفظ اثٟ اٌفعً ؽٙبة اٌذ٠ٓ اؽّذ اٌؼغمالٟٔ ,)اٌّؽجؼخ   فزؼ اٌجبسٞ:  – 11
 ( ,  1ِصش ,غ–اٌخ١ش٠خ 

  

خ اٌّزؼٍمخ ثبٌٕغبء: ِؾّذ خبٌذ ِٕصٛس , سعبٌخ ِبعغز١ش ٌغشاؽخ اٌؽج١ا-12 
 َ(,1999- 1419 1,ٔؾش )داس إٌفبئظ, غ

ؼت ٚاػالَ لعب٠ب ِؼبصشح ,لعب٠ب ؼج١خ , اٌغشاؽخ اٌزغ١ٍ١ّخ :فزٜٛ    -13

   2019 -٘ـ,1440,ٔؾش: اعالَ ٠ٚت,391402/81
اٌش١ٙش اٌغشٔاطٟ  اٌش١ٙش اٌّٛافماخ ٌٍشاطثٟ   :  اتشا١ُ٘ تٓ ِٛسٝ تٓ ِذّذ اٌٍخّٟ : -14

 َ(,1997-٘ـ1417-1٘ـ( ,ٔشش :داس تٓ ػفاْ )ؽ790تاٌشاطثٟ  )خ: 

 

:ٌّؾ١ٟ اٌذ٠ٓ اثٟ صوش٠ب ٠ؾ١ٝ ثٕذ ؽشف إٌٛٚٞ ػٍٝ ؽشػ ِغٍُ -15

:ِخزبس اٌصؾبػ : ِؾّذ ثٓ اثٟ ثىش ػجذ اٌمبدس اٌشاصٞ إٌٛٚٞ ,اٌّؽجؼخ اٌّص

 -س٠خ 48ٌغ١ُ, ِبدح )ط .َ, ي(,٘ـ ثبة : ا 1415,داس ِىزجخ ٌجٕبْ ,ث١شٚد ,   
 اٌمب٘شح .

–٘ـ_(,ٔؾش :داس اٌغجً 216)د: -صؾ١ؼ ِغٍُ:اثٛ اٌؾغٓ ِغٍُ ا١ٌٕغبثٛسٞ   -16
٘ـ(, وزبة اال٠ّبْ : ٚثبة: رؾش٠ُ اٌىجش 1334-اعؽٕجٛي –ث١شٚد ,)اٌؽجؼخ اٌزشو١خ 

 ٚث١بٔٗ

الثٟ ػ١غٝ ِؾّذ ثٓ ػ١غٝ  ثٓ عٛسح –عٕٓ اٌزشِزٞ : اٌغبِغ اٌصؾ١ؼ  -18

ثبة: ِب عبء –٘ـ(,  وزبة اٌؽت 1407-1)غ–ث١شٚد –داس اٌىزت اٌؼ١ٍّخ 0اٌزشِزٞ 
 )غ. داس اٌش٠بْ (4/335فٟ اٌذٚاء ٚاٌؾش ػ١ٍٗ  ,

٘ـ, 141,عٕٓ اثٓ ِبعخ :  الثٟ ػجذ اهلل ِؾّذ اٌمض٠ٕٟٚ ,داس اٌؾذ٠ش اٌمب٘شح ,-17
 (.2/1138داء اال أضي ٌٗ ؽفبء )غ. داس اٌؾذ٠ش,وزبة اٌؽت: ثبة: ِب ٔضي اهلل 

:ِخزبس اٌصؾبػ : ِؾّذ ثٓ اثٟ ثىش ػجذ اٌمبدس اٌشاصٞ ,داس ِىزجخ ٌجٕبْ -19 

  ٘ـ ثبة : اٌغ١ُ, ِبدح )ط .َ, ي(, 1415,ث١شٚد ,   
 


