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الوشػػػػػـرزػػػػػوربػػػػػرزرالا ػػػػػدراػػػػػسارةروبفرزػػػػػارجػػػػػفرا دواترالج ػػػػػ  دج ر ػػػػػ ردا ػػػػػؿرالا ػػػػػدروج  ػػػػػ ر
ل ػػػػػ ففراجػػػػػادةرز ػػػػػلرفػػػػػزرؽرالا ػػػػػدراورف نػػػػػرروزػػػػػورجػػػػػفرو ػػػػػا ؿرالزف ػػػػػ روال ػػػػػ رظ ػػػػػرترج ػػػػػذرا ؼرا

رر. الفبرج   ف الزال راسرو    دـر  رالوقت
وقػػػػػدراػػػػػاحرا  ػػػػػلـرا زرفجػػػػػ رلجػػػػػارلػػػػػ رجػػػػػفرانػػػػػرارر ػػػػػزف رو ف ػػػػػف رواا جا فػػػػػ ر ػػػػػس رر ػػػػػ اار

ادلػػػػ رة فػػػػػرةرا زرفجػػػػػ رجػػػػفرال ػػػػػرافروال ػػػػ  رال اوفػػػػػ روقػػػػدرا فػػػػػؽر  جػػػػػاحروردتر  ػػػػلرزالػػػػػ رالفػػػػردر رول ػػػػػدر
لػػػ رجػػػفر ػػػس فرر  ػػػلرلجػػػاروا   فػػػوار ػػػ رزةػػػـرازال ػػػ ررا رجػػػارا ػػػ    رج ػػػ رل زف ػػػ روبفرزػػػاراألجػػػ را زرفجػػػ 

رالفردر.
ول ػػػػػدراف ػػػػػتر ػػػػػ رزػػػػػذارالازػػػػػثرجد ػػػػػلرالوشػػػػػـروجةو ا ػػػػػ روالجػػػػػوادرال ػػػػػ رف ػػػػػ   صرج  ػػػػػار ػػػػػ ر
 رةفاػػػػػ ر نػػػػػلر ػػػػػفرا دواترالج ػػػػػ  دج ر ػػػػػ ر ج ػػػػػ ر  ػػػػػـراف ػػػػػترازةػػػػػاـرازػػػػػؿرالد ػػػػػـر ػػػػػ ر زرفجػػػػػ ر ر
وةػػػػػذلؾرا  ػػػػػاررال ػػػػػزف روال ف ػػػػػف روا ا جا فػػػػػ رال ػػػػػ ر ػػػػػ  رر  ػػػػػلرزالػػػػػ رالفػػػػػردرر  ػػػػػـر طرقػػػػػترالػػػػػلر

را   رازال  روزةـرازال  راال فزرروبفرهر.ررو 
 الطب(.رالة جاترالجف ازف ر:)الوشـ،رزةج رالشر  ،

A tattoo between Sharia and medicine 

Mohammad Asmael Sanad Asood 

University of Anbar / College of Education for Human Sciences / 

Department of Quran and Islamic Education 

 

Abstract: 

Tattooing is the stitching of the skin with a needle and other tools 

used inside the skin and filling it with a substance until the skin turns 

blue or green . 

 Islam came to forbid it because of its health, psychological and 

social harms that negatively affect the individual’s condition, and 

there are many evidences for its prohibition from the Qur’an and the 

Sunnah of the Prophet, and the scholars of the nation agreed to 
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prohibit it except for what was excluded from it for adornment and 

others, and they differed in the ruling on removing it because of its 

effect on the individual . 

 I have explained in this research the meaning of tattoo and its 

components and materials from which it is extracted in its installation 

as well as the tools used in its work, then I have shown the rulings of 

the people of knowledge regarding its prohibition, as well as the 

health, psychological and social effects that affect the individual’s 

condition, then I touched upon the means of removing it and the 

ruling on removing it with a laser. and others. 

Keywords (tattoo, legal ruling, medicine) 

  
 المقدمة

الزجػػػػػػػدراخرالػػػػػػػذطر  ػػػػػػػؽر  ػػػػػػػولروا طػػػػػػػلرةػػػػػػػؿرشػػػػػػػ حر   ػػػػػػػ روزػػػػػػػدلر.ر  ػػػػػػػؽر
ا   ػػػػافررر ػػػػ راز ػػػػفر  ػػػػوفـروجفػػػػزهر ػػػػفرا فػػػػ ر   ػػػػ رووزاػػػػ رجػػػػفرالد ػػػػـروالجدر ػػػػ رز ػػػػلر

وال ػػػػلةروال ػػػػلـر  ػػػػلرا نػػػػؿرج  ػػػػوؽرال اػػػػ رادػػػػؿرةػػػػؿرشػػػػ حرجػػػػفر   ػػػػ رج ػػػػ ررلػػػػ ر
رجزجدر  لراخر داللر  ف رو  لرال رو از رو  ـرااجدففر.

راجاراددر:
را   ػػػػػػػػافرو   ػػػػػػػػ رواز ػػػػػػػػفر   ػػػػػػػػ روافر  جػػػػػػػػفرالجدػػػػػػػػروؼرافراخر دػػػػػػػػاللرةػػػػػػػػـر
الشػػػػػػػػفطافراجػػػػػػػػررا اا ػػػػػػػػ را قففػػػػػػػػرر  ػػػػػػػػؽراخر دػػػػػػػػاللر ػػػػػػػػفرطرفػػػػػػػػؽرجػػػػػػػػارفزد و ػػػػػػػػ ر ػػػػػػػػ ر

لةػػػػػفرقاػػػػػؿرالاػػػػػدحر راػػػػػدراا ػػػػػادزـرواارززػػػػػارالوشػػػػػـرالػػػػػذطرزػػػػػورجػػػػػدارراز ػػػػػ رالج وانػػػػػ ر
شػػػػػـرجػػػػػفرجدر ػػػػػ رجد ػػػػػلرالوشػػػػػـروجػػػػػاز رجةو ا ػػػػػ روا دواترالج ػػػػػ  دج ر فػػػػػ روزةػػػػػـرالور

  ػػػػػػدرالد جػػػػػػاحروقػػػػػػدرا ف ػػػػػػوار  ػػػػػػلرزرج ػػػػػػ را رجػػػػػػارا ػػػػػػ    ر ػػػػػػ رادػػػػػػضرالزػػػػػػا ترج  ػػػػػػار
الطافػػػػػ روج  ػػػػػارجػػػػػارفةػػػػػوفرل ػػػػػزففرالجػػػػػرشةرلزوا ػػػػػارو طرقػػػػػترالػػػػػلرانػػػػػراررالوشػػػػػـروج  ػػػػػار
ال ػػػػػػػػزف روال ف ػػػػػػػػف روا ا جا فػػػػػػػػ ر ػػػػػػػػـرا    ػػػػػػػػترالػػػػػػػػلرو ػػػػػػػػا ؿرازال ػػػػػػػػ روزةجػػػػػػػػ رو  ػػػػػػػػلر

را  لؼراففرالد جاحر  رذلؾر.رر
ررال زورال ال ر:وااحتر ط راز  ر  لر
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الػػػػػلرارادػػػػػ ررذةػػػػرتر اػػػػػذةر ػػػػػفر ػػػػػارفسرالوشػػػػػـر ػػػػػـر طرقػػػػػتر   ػػػػػفـراز ػػػػػ رزفػػػػػثراد  ػػػػػ ر
رجاازثر:
 الوشـرواق اج رواد   ر  لرجط اففر:ػػػػػػر/الجازثرا وؿر 

رالجط برا وؿر:ر درفؼرالوشـرلق روا طلزار.
ر:الجط برال ا  ر:راق اـرالوشـر

رالوشـرالدا ـرول ررا واعر.رر-شر
رالج قترول را واعر.ربر_الوشـ

 جط افف:ػػ  لرزةـرالوشـروانرارهررواد   رر/الجازثرال ا  ر 
رالجط برا وؿر:رازةاـرالف  احروازؿرالد ـر.

رانراررالوشـر) زف رو ف ف رواا جا ف (.ر:رالجط برال ا  
 )الجازثرال الثر/رجةو اترالوشـر)الجوادرا دواتروا لواف 
 /ا زال رواد   رجط اففر:ػروزةـرالوشـرازال رو ا ؿ الجازثرالراا ر 

رالجط برا وؿر/رو ا ؿرازال رالوشـر.
رالجط برال ا  ر/رزةـرا زال ر.

ر ـرذةرتررالج ادررال  را   دج  ار  راز  ر.
  ـر  جترالازثرا ا ج ر ج رةا ف ر    احراز  رالج وان ر.

 تاريخ الوشم
،روشوؿرر ػػػػػػـر  ػػػػػػلرا ػػػػػػـرا   ػػػػػػافر رقػػػػػػلر لػػػػػػلرالجػػػػػػفلدالوشػػػػػػـرقاػػػػػػؿرراػػػػػػزغر ػػػػػػف

رالة وؼر  رشوراار.رر6666زوال ر رؽ.ـروادتر  رر ـو
،روزػػػػػػورجػػػػػػفررالدافػػػػػػدر ػػػػػػ ـ ػػػػػػ رف ػػػػػػ  دجو  ررا برفػػػػػػؽرالروجػػػػػػافروررفػػػػػػذةررافرور

راػػػػػػزوغشقػػػػػػدـرالدػػػػػػاداترال ػػػػػػ رجار ػػػػػػ ار)ال ػػػػػػوجرفوف(را ػػػػػػوبروادطردا ػػػػػػ روالفػػػػػػراترج ػػػػػػذر
ال ػػػػػػارفسر ذرةػػػػػػا وارفزف ػػػػػػوفرشا ػػػػػػاج ـراػػػػػػ روقػػػػػػدرظ ػػػػػػررالوشػػػػػػـرجػػػػػػ رال  الفػػػػػػدروالػػػػػػدفا اتر
).رالطوطجفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
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  ػػػػػلراجفػػػػػ را ػػػػػرادرالدشػػػػػفرةرشفرفج ػػػػػوارروجػػػػػفرجظػػػػػازررال  ػػػػػدفسرش ػػػػػ رفزػػػػػـرر(1
را وحرطوطج ـرال اصر..

  ػػػػػف ـرشفرفػػػػػسة وارلزجػػػػػ رشورفػػػػػد  وارشػػػػػف ا رجػػػػػفر  ا ػػػػػرهر ػػػػػ ر رفاػػػػػوزرةجػػػػػارر
وةػػػػافررا  ػػػػاـررشاػػػػوا  ـروج الفػػػػ رزػػػػذهرال ا ػػػػدةر دػػػػدر ػػػػ ر ظػػػػررزػػػػذهرالدشػػػػا ررجػػػػفرشةاػػػػر

الادا فػػػػػػ رالطرف ػػػػػػ رالج  ػػػػػػلرااػػػػػػرازرظوازرزػػػػػػارالرجزفػػػػػػ ر،ر قالاػػػػػػا رجػػػػػػارةػػػػػػافر ػػػػػػةافرال اا ػػػػػػؿر
فر ػػػػػػػجوف.)رالرجػػػػػػػوزر  ػػػػػػػلرشا ػػػػػػػادزـراطرف ػػػػػػػ رالوشػػػػػػػـراقفػػػػػػػ رال سةفػػػػػػػدر  ػػػػػػػلرا  جػػػػػػػا  ـر

ر.ر(2)ل  اا ؿ
زفػػػػػػػثرفدػػػػػػػدرالا ػػػػػػػدر  ػػػػػػػلرزػػػػػػػدر دافػػػػػػػرر جرلواػػػػػػػو    رزػػػػػػػور: جػػػػػػػوطفرظ ػػػػػػػورر
ل  دافػػػػررةجػػػػارشفرةػػػػؿرا ػػػػ دجاؿرل ا ػػػػدرزػػػػػور دافػػػػررش ػػػػ  روشولػػػػ ر،رزػػػػذارال دافػػػػررزػػػػػور

اتراأل ػػػػػػرلر ػػػػػػفرطرفػػػػػػؽرالػػػػػػذطرفادػػػػػػؿرالػػػػػػذاتر  ػػػػػػرجرجػػػػػػفرذا  ػػػػػػار.)رو   ػػػػػػؿراالػػػػػػذور
ر(3)(الدلجاتروالرجوز

ج ػػػػػؿرالوشػػػػـرظػػػػازرةرقدفجػػػػػ ر ػػػػ رالجا جدػػػػػاتررر: العمممممر الوشممممم عنمممممد قممممدما  
الاشػػػػػػرف ر،ر  ػػػػػػدر ػػػػػػرؼرج ػػػػػػذرقػػػػػػدفـرالزجػػػػػػافر ػػػػػػ رج ػػػػػػرر،رزفػػػػػػثرواػػػػػػدر  ػػػػػػلرادػػػػػػػضر
الجوجفػػػػػػاواترالج ػػػػػػرف رةجػػػػػػارا ػػػػػػ  دج رالج ػػػػػػرفوفرال ػػػػػػدجاحرةدػػػػػػلجرظ ػػػػػػا رجػػػػػػ  ـرش ػػػػػػ ر
فادػػػػدرالز ػػػػدر فجػػػػارا  ذ ػػػػ رادػػػػضرالشػػػػدوبرة راػػػػافرلفػػػػداحرالػػػػ فسرشجػػػػاـرا ل ػػػػ ر،رةجػػػػار

ألرواحرالشػػػػرفرةرووقافػػػػ رجػػػػفرانػػػػراررال ػػػػزرر  ػػػػدر  ػػػػرر  ػػػػلرةػػػػافرالوشػػػػـر دوفػػػػذةرنػػػػدرا
ا ػػػػثر دػػػػودر لػػػػلرالد ػػػػررالزاػػػػرطرالزػػػػدفثروال ػػػػ ر  اػػػػترالججار ػػػػاترال دفجػػػػ ررل وشػػػػـر

ر.ر
ةجػػػػارا ػػػػ  دـرالوشػػػػـرل زدفػػػػدرا   جػػػػاحرال ا ػػػػ رو جففػػػػزرجاجو ػػػػ راشػػػػرف رجدف ػػػػ ر
ر ػػػػػفربفرزػػػػػار.روف نػػػػػجفرالوشػػػػػـرا ػػػػػ دجاؿرشدواترزػػػػػادةروجػػػػػوادرةفجفا فػػػػػ رج و ػػػػػ رفػػػػػ ـر.

ر(4) د ال ار للرالطا  رالا دف رالدجف  رججارفنجفرا احزارالطوفؿر.ر
والوشػػػػػػػػػػـرجػػػػػػػػػػفرالطػػػػػػػػػػرؽرال اجف فػػػػػػػػػػ رال دفجػػػػػػػػػػ ر ا ػػػػػػػػػػ ر  ػػػػػػػػػػدرال  ػػػػػػػػػػاحرلػػػػػػػػػػدلر
الج ػػػػػػرفوفرال ػػػػػػدجاحرال ػػػػػػ رفراػػػػػػ ر ارف  ػػػػػػار لػػػػػػلرشة ػػػػػػررجػػػػػػفرشرادػػػػػػ ر  ؼر ػػػػػػ  ر،ر  ػػػػػػدر
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واػػػػػدترا ػػػػػثروجػػػػػوادرجز طػػػػػ ر ز ػػػػػوطر  ػػػػػلرالوشػػػػػـر،روال ػػػػػ رف  ػػػػػدرا ػػػػػار جػػػػػار ػػػػػزفففر
رشورون ر لج ر جفزرقاا ؿرو وا ؿرجدف  رشوربفررذلؾرجفراأل اابر.رالا د

و ػػػػػػ رالد ػػػػػػدرالفر ػػػػػػو  رةا ػػػػػػترالجػػػػػػرشةرالج ػػػػػػرف ر ر ػػػػػػـروشػػػػػػجا رش ػػػػػػفؿرالواػػػػػػ ر
و زػػػػػترالشػػػػػف رو  ػػػػػلرظ ػػػػػررالفػػػػػدروالر ػػػػػصر.رشجػػػػػارالراػػػػػؿر ةػػػػػافرفة فػػػػػ راوشػػػػػـر ػػػػػػورةر

رلطا ررجار  لرال دغرلزجاف رالرشسرجفرال داعر.
الشػػػػاابر  ػػػػلرونػػػػ ر  طػػػػ ر ػػػػوؽرالػػػػذقفر،روش ػػػػرلر  ػػػػلرواق  ػػػػررالوشػػػػـر  ػػػػدررر

الاا ػػػػبراألفجػػػػفر.)رجػػػػفراأل ػػػػؼرل زجافػػػػ رجػػػػفر  ـراأل ػػػػ افر،رو ال ػػػػ ر ػػػػ رادافػػػػ رالافػػػػفر
رر(5)ل زجاف رجفراجراضرالدففر.

و ػػػػػػ رالد ػػػػػػودراأل فػػػػػػرةر  ػػػػػػرر  جػػػػػػاحرا  ػػػػػػارر  ػػػػػػلرجاجو ػػػػػػ رجػػػػػػفرالوشػػػػػػوجاتر
فوفرةػػػػػػا وارف  اػػػػػػوفرجر ػػػػػػوج ر ػػػػػػوؽرشا ػػػػػػادرجوجفػػػػػػاواترالفرا  ػػػػػػ ر،ر فجػػػػػػاراة شػػػػػػؼر  ػػػػػػارر

دا ػػػػػؿرا زراجػػػػػاتر لجػػػػػاترالوشػػػػػـر ػػػػػ رقاػػػػػرر ػػػػػوتر ػػػػػ سر جػػػػػوفر،رةػػػػػافرفق ػػػػػبر  ف ػػػػػار
رال  وشراال و ففراأل ودرواألزرؽر.ر

وشفنػػػػػػا ر ػػػػػػـراة شػػػػػػاؼرجوجفػػػػػػاواترجقطػػػػػػاةرا  وشػػػػػػاترالوشػػػػػػـر ػػػػػػـراة شػػػػػػا  ار ػػػػػػ ر
افػػػػرور،رو  جػػػػػاحرا  ػػػػاررف ولػػػػػوفر   ػػػػػارش نػػػػؿر جػػػػػوذجرلجوجفػػػػػاواتر   جػػػػ ر لػػػػػلرزنػػػػػارةر

 ػػػػػػاـرةا ػػػػػترشفنػػػػػػا رر1566 ػػػػػػاـر.روالجوجفػػػػػاحرال ػػػػػػ رفا ػػػػػصر جرزػػػػػارر1366اػػػػػادترقاػػػػػؿر
رألجرشةر  رالدشرف ات،روفد  درش  ارةا تر   ج رل اف  ر جوش  رذاترال فوذر.

و  ػػػػػر)رشفنػػػػػا ر  ػػػػػلراجاجػػػػػ رلف ػػػػػاةرجوشػػػػػوج ر،رفد  ػػػػػدرش ػػػػػ رقػػػػػدرنػػػػػزلرا ػػػػػارر
وة فػػػػػرارجػػػػػارلاػػػػػسر اجػػػػػ رالشػػػػػدبرا فر لػػػػػلروشػػػػػـرر(6)زفػػػػػثرجػػػػػافزاؿرزاػػػػػؿرف ػػػػػؼررقا  ػػػػػار

ا ػػػػبرااػػػػازـراشػػػػةؿر  ػػػػابروزػػػػورجػػػػفرا افػػػػار  ػػػػدفسرال ػػػػ رر  ػػػػدرال ػػػػدجاحرالج ػػػػرفففرا
ةجػػػػارشفرادػػػػضرال ػػػػدرفاترف اػػػػسر لػػػػلروشػػػػـرذقػػػػو  فراشػػػػةؿرالدلجػػػػ رال فروب فففػػػػ ر) فػػػػد(ر
ذارو ػػػػػدزارالة فػػػػػررجػػػػػ ر طػػػػػوارترالد ػػػػػرر.)ر ػػػػػ ر وجد ازػػػػػاراجفػػػػػؿرةجػػػػػارفزػػػػػدثرا فروات

ر.ر(7)الدرفشرف وجوفراالوشـر  لرذرا  فراسشةاؿرج   ف 
ر
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 اقساموالمبحث االول / الوشم و 
 المطم  االول / تعريف الوشم لغة واصطالحا

ر.الوشػػػػػػػـ(رواجدػػػػػػػ ر)وشػػػػػػػاـ(ر.رور)ا  وشػػػػػػػج (ر ػػػػػػػسل رشفرفشػػػػػػػج ر)رالوشػػػػػػػـرلقػػػػػػػ ر:
وشوشػػػػػػػجتراألرض:رظ ػػػػػػػررشػػػػػػػ حرجػػػػػػػفر اا  ػػػػػػػا،رج فػػػػػػػرؽ،رشػػػػػػػا  راالوشػػػػػػػـ،رواجدػػػػػػػ :رر(8)

رشػػػػػػ ح:رالػػػػػػذطراػػػػػػ رشػػػػػػاج ر ُوُشػػػػػػوـ.رشػػػػػػفـ:رشػػػػػػفجُ را   ػػػػػػاف:ر   ػػػػػػ .رواألشػػػػػػفـرجػػػػػػفرةػػػػػػؿ 
والّشػػػػاجُ :رة لجػػػػ  رج الفػػػػ رل ػػػػا ررال ّػػػػوفرواأل  ػػػػل:رشػػػػفجاح.روالش ػػػػفـرجػػػػفرقولػػػػؾ:رشػػػػجُتر

  ػػػػػفؼرششػػػػػفجُ :ربجد ػػػػػ .رال  ػػػػػزاب،رشط:ر ظػػػػػرترشفػػػػػفرف  ػػػػػد،روشفػػػػػفرفجطػػػػػر،روشػػػػػجُترال
ر.(9)وشاـر ف ا:رد ؿر ف ار

رووشػػػػػػاـ،روقػػػػػػدروشػػػػػػج  ،رووشػػػػػػػج  .روا  وشػػػػػػـ:رط اػػػػػػ .روالوشػػػػػػـ:رشػػػػػػػ حررر وشػػػػػػـو
ر(16) راهرجفرال ااترشوؿرجارف اتر
زػػػػػػورا ػػػػػػراجرا ػػػػػػدةرالواػػػػػػ رازدفػػػػػػدةراوراطرجػػػػػػادةر ػػػػػػ ا ررالوشممممممم اصممممممطالحا:

ر(11)ز لرف رجرالدـر  ج  هراالةزؿراور زوهر.
 ػػػػػػ رظ ػػػػػػررالةػػػػػػؼراورالجد ػػػػػػـراورالشػػػػػػف راوربفػػػػػػررزػػػػػػوربػػػػػػرزرا اػػػػػػرةرر-وقفػػػػػؿ

ذلػػػػػػؾرجػػػػػػفرالاػػػػػػدفرز ػػػػػػلرف ػػػػػػفؿرالػػػػػػدـر ػػػػػػـرفزشػػػػػػلرذلػػػػػػؾرالجونػػػػػػ راالةزػػػػػػؿراورال ػػػػػػ ورةر
ر(12)ر فزرؽراورف نررو ا   رذلؾر  جلرواشج .

 المطم  الثاني / اقسام الوشم 
ال  ػػػػػـرا وؿر/رالوشػػػػػـرالػػػػػدا ـر:روزػػػػػورالوشػػػػػـرالج دػػػػػارؼر  فػػػػػ رج ػػػػػذرا ؼرال ػػػػػ ففروفػػػػػ ـر

ر(13)رارروزذار رفجةفرازال  را رادج ف رارازف روف  ـراللرا واع.اوا ط را 
 ال وعرا وؿ/رالوشـرا ز را  .

وف ػػػػػػوـراػػػػػػ رشػػػػػػ صرجز ػػػػػػرؼراوا ػػػػػػط را ػػػػػػازر ػػػػػػاصروفةػػػػػػوفر  ػػػػػػلرشػػػػػػةؿرر ػػػػػػوجاتر
ر(14)واالوافرج   ف .

رال وعرال ا  ر/الوشـرالطا .ر
الا ػػػػـر  فاػػػػ رزػػػػوروشػػػػـرفر ػػػػج را طاػػػػاحر  ػػػػدرااػػػػراحر ج فػػػػ ر زالػػػػ ر شػػػػوهرظػػػػازرر ػػػػ ر

ر(15)زادثر راور شوهر    ر.
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 ال وعرال الثر/الوشـرال اجف  .
ةر ػػػػـرالزااػػػػػبراورونػػػػػ رةزػػػػػؿرل دػػػػػففروفػػػػػ ـراجػػػػػوادرج   ػػػػػ روف ػػػػػ  دـرافنػػػػػارادػػػػػدر

ر(16)الدج فاترالارازف راور  رزال را  اا راالا اؽر.
 ال وعرالراا ر/وشـر زدفدرال وف .

زػػػػػوف  ـرو ػػػػػادةرجػػػػػارفةػػػػػوفرروزػػػػػوروشػػػػػـرف ػػػػػصرالجد   ػػػػػففراورالدافػػػػػدرجػػػػػفرااػػػػػؿر زدفػػػػػد
رر(17)  لرالفد.

ال ػػػػػػػوعرال ػػػػػػػاجس/روشػػػػػػػـرا  ػػػػػػػاااتراورالزػػػػػػػوادثر روزػػػػػػػورشػػػػػػػا  ر  ػػػػػػػدرد ػػػػػػػوؿرجػػػػػػػوادر
ر(18)ةاأل ف ترجفرق ـرالر اصردا ؿرالا در  فا رزادثر

ال ػػػػوعرال ػػػػػادس/روشػػػػػـرال ػػػػػواةرفػػػػػ ـرر ػػػػج راوا ػػػػػط رالشػػػػػ صر ف ػػػػػ رشورشزػػػػػدراأل ػػػػػدقاحر
اػػػػػػرراوا ػػػػػػط ر لػػػػػػ ر ا ػػػػػػ ر ػػػػػػد لروف جفػػػػػػزراونػػػػػػوحرر ػػػػػػج  روزػػػػػػّد  ا،روفػػػػػػ ـرز ػػػػػػفرالز

TattooGunروشلػػػػػػػػػػػوافرالزاػػػػػػػػػػػررالج ػػػػػػػػػػػ  دج رة فػػػػػػػػػػػرةرةػػػػػػػػػػػاألزجررواألزرؽرواأل ػػػػػػػػػػػفرر،
ر(19)واأل نر.ر

ال  ػػػػـرال ػػػػا  :رالوشػػػػـرالج قػػػػت:روزػػػػورالوشػػػػـرالػػػػذطرفجةػػػػفرازال ػػػػ رةالز ػػػػاحراورا  ػػػػااغر
 (26)الادفدةرال  ر  صرال اجفؿر.

 -ول ر ل  را واعر:
 ال وعرا وؿر/الر ـراالز اح.ر
    راش رر  ؿراللرال   .ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر-ال وعرال ا  /ر ا ورطوفؿرالجدة

رر(21)ال وعرال الثر/ر ا ورالجرادؼرل وشـروفةوفراالز ف.
ر

 واضراره  المبحث الثاني / حكم الوشم
 المطم  االول //احكام الفقيا  واىل العممممم

 الشر لرل وشـر  لرجذزافف.ا   ؼرالف  احر  رالزةـر
رجػػػػػػفرل ظػػػػػازررزػػػػػػراـرالوشػػػػػـررشفر  ػػػػػلر(22)الجػػػػػذزبرا وؿر/رذزػػػػػبراة ػػػػػػررازػػػػػؿرالد ػػػػػػـر.

 ر(23) ا   رف دفرالةاا ررجفراس  رشاسرواافررشدراافر رحرز لرالزدفث
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 وف    لرجفرذلؾراجرافر:ر
راػػػػػػاز،روات رلجػػػػػػرضرطرف ػػػػػػارف دػػػػػػففر رزفػػػػػػثرالوشػػػػػػـرزرجػػػػػػ رجزػػػػػػؿرشفروف اقػػػػػػ  اأُلوؿر:

راػػػػػػػػػالج   ؼر ةفػػػػػػػػػؼرا   فػػػػػػػػػاررزجػػػػػػػػػفر ػػػػػػػػػ رالجزظػػػػػػػػػوراتر اػػػػػػػػػف رقػػػػػػػػػدرالنػػػػػػػػػروراترألف
 .(24) ف ؟

 ال ا ف ر:راذارةافرالوشـرطرف ار  زففرا رالجرشةرلزوا اراسذ  .
َ  َػػػػػػػد رروطر ر ػػػػػػػفر ا شػػػػػػػ ررنػػػػػػػ راخر   ػػػػػػػارجػػػػػػػفرا ػػػػػػػ رفاػػػػػػػوزرل جػػػػػػػرشةرافر  ػػػػػػػزففرا ػػػػػػػار

 (25)لزوا ار 
رالوشػػػػػػػـرةا   نػػػػػػػابراورال ػػػػػػػاصراػػػػػػػالج  اسر ر الجػػػػػػػذزبرال ػػػػػػػا لر:فػػػػػػػرلرش ػػػػػػػزاا رَشف 

ر(26) سذارب ؿر ل ارط ر،روزورجذزبرا ز اؼر.
ول ػػػػػػػدرا ػػػػػػػ دؿرا ػػػػػػػزابرالجػػػػػػػذزبرا وؿر  ػػػػػػػلر زػػػػػػػرفـرالوشػػػػػػػـرجػػػػػػػفر الة ػػػػػػػابروال ػػػػػػػ  ر

 والجد وؿ.
 -او رجفرالة اب
  دػػػػػػػػػاـرو جػػػػػػػػػر  ـرةوألنػػػػػػػػػ   ـرروألج فػػػػػػػػػ  ـروألجػػػػػػػػػر  ـر  فاػػػػػػػػػ ةفراذافرا-قولػػػػػػػػػ ر دػػػػػػػػػاللر

  فقفػػػػػػػرفر  ػػػػػػػؽراخروجػػػػػػػفرف  ػػػػػػػذررالشػػػػػػػفطافرولفػػػػػػػارجػػػػػػػفردوفراخر  ػػػػػػػدر  ػػػػػػػرر  ػػػػػػػرا ار
 (27)جاف ا 

زفػػػػػػثرذةػػػػػػررالز ػػػػػػفرالا ػػػػػػرطرور اػػػػػػدراخرااػػػػػػفرج ػػػػػػدودرافرالجػػػػػػرادرجػػػػػػفرقولػػػػػػ ر دػػػػػػاللر
 (28))  فقفرفر  ؽراخ(راالوشـر

 جفرال   رر- ا فا
و ػػػػ ـرقػػػػاؿرةلدػػػػفرر ػػػػفرااػػػػفر جػػػػرررنػػػػ راخر   جػػػػار ػػػػفرالر ػػػػوؿر ػػػػؿراخر  فػػػػ -1

 (29)اخرالوا   روالج  و   روالواشج روالج  وشج ر 
 ػػػػػػفر اػػػػػػدراخراػػػػػػفرج ػػػػػػدودرقػػػػػػاؿرةلدػػػػػػفراخرالواشػػػػػػجاتروالج  ج ػػػػػػاتروالج ف اػػػػػػاترر-2

 (36)ل ز فرالجقفراتر  ؽراخ 
 ػػػػػػػفر ا شػػػػػػػ ررنػػػػػػػ راخر   ػػػػػػػار:  ػػػػػػػلرر ػػػػػػػوؿراخر ػػػػػػػؿراخر  فػػػػػػػ رو ػػػػػػػ ـر ػػػػػػػفرر-3

ر(31)  و   روال اج  روالج  ج  (.)الواشج روالج  وشج روالوا   روالج
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(.رزؽررالدففر:ر)قاؿرو  ـر  ف راخر  لرال ا ر   ،ر فراخررن رزرفرةرشا ر فر-4
 (32)الوشـ.ررر فررو  لر
 ػػػػػػػفرااػػػػػػػ رزرفػػػػػػػرةررنػػػػػػػلراخر  ػػػػػػػ رقػػػػػػػاؿر:ا ػػػػػػػ ر اػػػػػػػفر جػػػػػػػرراػػػػػػػاجرشةر شػػػػػػػـر  ػػػػػػػاؿرر-4

  ػػػػػاؿرااػػػػػورا اشػػػػدةـراخرجػػػػػفر ػػػػػج رجػػػػػفرر ػػػػػوؿراخر ػػػػػؿراخر  فػػػػ رو ػػػػػ ـر ػػػػػ رالوشػػػػػـ؟ر
 ػػػػػجدترر ػػػػػوؿراخرر-زرفػػػػػرةر  جػػػػػتروق ػػػػػتر:رفػػػػػاراجفػػػػػررالجػػػػػ ج ففرا ػػػػػار ػػػػػجدتر  ػػػػػاؿ:ر

ر(33) ؿراخر  ف رو  ـرف وؿر) ر شجفرو ر   وشجف(.
ر

 الجد وؿ- ال ا
افرالوشػػػػـر فػػػػ رافػػػػلـروافػػػػذاحرل ا ػػػػـراػػػػو زرا اػػػػررقػػػػاؿرااػػػػفرالاػػػػوزطر  رفزػػػػؿر

ر(34)أل  راذلر ر ا دةرج   
 (35)قافؿرال زوفرروال دلفس ر.رقاؿرال ووطر افرالوشـرجف

 اف جارا  دؿرا زابرالجذزبرال ا  ر:
ا ػػػػػػ دؿرش ػػػػػػزابرالجػػػػػػذزبرال ػػػػػػا  ر  ػػػػػػلرافرالوشػػػػػػـراورال ػػػػػػاصرالج ػػػػػػ اسراذار

 ب ؿر ل ارط رر.
 جفرالجد وؿروزو:ر

ا ػػػػػ راذاربر ػػػػػترالفػػػػػدراورالشػػػػػف رجػػػػػ لراػػػػػسارةر ػػػػػـرزشػػػػػ رجز  ػػػػػاراةزػػػػػؿراور ف ػػػػػ ر
لػػػػػدـروال ػػػػػسـرالاػػػػػرحرا ػػػػػ رجز ػػػػػ را نػػػػػررلف نػػػػػرر ػػػػػ اسررالةزػػػػػؿراالػػػػػدـر ر ػػػػػسذاراجػػػػػدرا

  ػػػػسذارب ػػػػؿرط ػػػػررقر  ػػػػ را ػػػػررفشػػػػؽرزوالػػػػ رق  ػػػػ ر رفػػػػزوؿرا را ػػػػ سرالا ػػػػدراورارزػػػػ ر
  ػػػػسفررةػػػػافر رفة ػػػػؼراازالػػػػ را  ػػػػررالػػػػذطرفػػػػزوؿراجػػػػاحرزػػػػارراور ػػػػااوفر دػػػػدـرال ة فػػػػؼر

 (36)ز اراولل.
 ال راف :ػ

*اذفر و ػػػػػػ  ارالػػػػػػلرافرالوشػػػػػػـرزػػػػػػراـرلجػػػػػػار فػػػػػػ رجػػػػػػفرا فػػػػػػذاحرل ا ػػػػػػـرو قفػػػػػػرر
  ػػػػػػػؽراخرو فر ظػػػػػػػاـرا  ػػػػػػػلـرج ةاجػػػػػػػؿرا ػػػػػػػ ر  ػػػػػػػلرزػػػػػػػدفث)ر رنػػػػػػػرررو رنػػػػػػػرار(ر

ر(38) ر الوشـرج   ر   رشر ا(37)
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 المطم  الثاني: االضرار الصحية والنفسية واالجتماعية
 فسرو ػػػػو رالػػػػلرالزالػػػػ ر اػػػػتر  جفػػػػارافرل وشػػػػـرانػػػػراررةافػػػػرةر ػػػػ رجاػػػػاؿرال ػػػػز روالػػػػ

را ا جا ف 
راو /رانرارر زف .

  ػػػػػؿر ػػػػػفرزفػػػػػثرروقػػػػػدرزػػػػػذررادػػػػػضرا طاػػػػػاحرجػػػػػفرا نػػػػػراررال ػػػػػزف رل وشػػػػػـر
رل وشـرانرارر زف ر دفدةرج  ار:-:ا  رقاؿرالدة ورر الدرافرجزجدرالقاجدطر

ا  ا ػػػػػػػاترا دفػػػػػػػ ر.روف  ػػػػػػػدرا ػػػػػػػارزػػػػػػػدوثر  ػػػػػػػوثرار ػػػػػػػوج راالا ػػػػػػػدروذلػػػػػػػؾرر-ر
رلج   دج ر  ر جؿرالوشـر.ا ابر دـر ظا  رالجوادرا

ج ر-ا   ػػػػػػػػاؿراجػػػػػػػػراضرجددفػػػػػػػػ رو طفػػػػػػػػرةرج ػػػػػػػػؿرال  ػػػػػػػػابرالةاػػػػػػػػدرالواػػػػػػػػا  رةبر-
وةػػػػػػذلؾرجػػػػػػرضرا فػػػػػػدزروفز ػػػػػػؿر  ػػػػػػدرا ػػػػػػ  داـرااػػػػػػررج و ػػػػػػ ر ػػػػػػـرا ػػػػػػ  داج ارلزاػػػػػػا فر

رج ااففرا ذهرا جراضر.
 شػػػػػػػوحرز ا ػػػػػػػف رلجةو ػػػػػػػاترالوشػػػػػػػـر  و ػػػػػػػارنػػػػػػػدرجػػػػػػػادةرالز اػػػػػػػؽرال ػػػػػػػ رر-

وقػػػػدرفزػػػػدثروشػػػػـرالز ػػػػاحرال ػػػػطز رز ا ػػػػف ررف ػػػػ  دج ار ػػػػ رالوشػػػػـرا زجػػػػرر) ػػػػااار(
را دف را ابرجادةرالاارا ف اف ففرداجفف.

قػػػػػدرف ػػػػػابرادػػػػػضراشػػػػػةا ترالوشػػػػػـر ػػػػػ ر شػػػػػ فصرادػػػػػضرا ػػػػػواعرا شػػػػػد رر-
ج ػػػػػؿرر ػػػػػففرالجق اطف ػػػػػ روذلػػػػػؾرلواػػػػػودرجػػػػػادةراوة ػػػػػفدرالزدفػػػػػدروادػػػػػضرالجػػػػػوادرال  ف ػػػػػ ر

ر(39)ا  رل.
الزةجػػػػ رالد جفػػػػ ر ػػػػ ر)وقػػػػدرقالػػػػترالػػػػدة ورةرج ػػػػاؿراػػػػلؿر اػػػػدرالوزػػػػابرااز  ػػػػار

ر(46) زرفـرال جصروالوشـروال ف ج.
رافرالوشـرف ابرا   ر:ر

 قففػػػػػراردا جػػػػػارل  ػػػػػؽراخر دػػػػػاللر.زفػػػػػثرف  شػػػػػرر ػػػػػاصرالوشػػػػػـر ػػػػػ راداجػػػػػ رر-1ر
و ا  ػػػػػػ رال لفػػػػػػػاررM2croph29esالا ػػػػػػدر. زػػػػػػػاطرال لفػػػػػػارا ةولػػػػػػػ راال  ػػػػػػفجرال ففػػػػػػػ ر

الػػػػػػ رالوشػػػػػػـرز ػػػػػػلرججػػػػػػارفزػػػػػػددرجةا  ػػػػػػار و رفجةػػػػػػفرازررFibrous tissueا ةولػػػػػػ ر
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اسزػػػػدثر   فػػػػاترال ػػػػا ور روازالػػػػ رالوشػػػػـراالارازػػػػ رف ػػػػرؾرا ػػػػرارجشػػػػوزارل ا ػػػػدروزػػػػذار قفػػػػرر
ردا ـرل  ؽراخر.

 اػػػػػػتر  جفػػػػػػارافرالوشػػػػػػـرف ػػػػػػابر  ػػػػػػججارراالػػػػػػدـرواز جػػػػػػاؿرةافػػػػػػررل  ػػػػػػاا رر-2
اجػػػػػػرضرالةاػػػػػػدطرالواػػػػػػا  روا ػػػػػػ رج ػػػػػػابرل ز ا ػػػػػػف رالا دفػػػػػػ روقػػػػػػدرف ػػػػػػؿرال  ػػػػػػجـرجػػػػػػفر

راللردرا رالجوتر.الوشـر  رادضرالزا تر
فجةػػػػػػفرافرف ػػػػػػابرالوشػػػػػػـر ػػػػػػرطافرالا ػػػػػػدرو  ػػػػػػدرا ػػػػػػ  داـرال فػػػػػػزررألزال ػػػػػػ رر-3

ف ػػػػرؾرا ػػػػارر ػػػػاج رج ػػػػرط  ر  فاػػػػ رزػػػػرارةرال فػػػػزررال ػػػػ ر زػػػػوؿرادػػػػضرالجػػػػوادرالػػػػلرجػػػػوادر
رج رط  ر ـرفج   ارالا د.

فجةػػػػػػػفرافرف ػػػػػػػابرالوشػػػػػػػـر طػػػػػػػورةرل ػػػػػػػدـراذارةػػػػػػػافرجونػػػػػػػ رالوشػػػػػػػـرا ػػػػػػػفؿر-4
ال  ػػػػدفرر ػػػػ رالدجػػػػودرالف ػػػػرطر. جػػػػفرالجز جػػػػؿرد ػػػػوؿررالظ ػػػػرروا ػػػػ  دجتر  ػػػػدرالػػػػو دة

 ػػػػاصرالوشػػػػـردا ػػػػؿرال  ػػػػاةرالشػػػػوةف ر فشػػػػةؿر طػػػػورةر  ػػػػلرزفػػػػاةرا ـر لػػػػذلؾرا ػػػػػدرتر
ر(41)ج ظج رالقداحروالدواحرا جرفةف ر زذفراترجفرججار  رالوشـ(ر.ر

 اجػػػػػار ػػػػػ رالدػػػػػراؽر  ػػػػػدرقػػػػػررتروزارةرال ػػػػػز رج ػػػػػ رجراةػػػػػزرالوشػػػػػـر  ػػػػػلرالا ػػػػػدر
شػػػػػػاررالجػػػػػػرضرالواػػػػػػا  رالةاػػػػػػد رزفػػػػػػثراب  ػػػػػػترالددفػػػػػػدرجػػػػػػفرأل ػػػػػػاابر ػػػػػػزف رج  ػػػػػػارا  

رر(42)الجراةزروج د ا .
 اضرار نفسية :م

ادػػػػػػػػػدرا ػػػػػػػػػ  راررالددفػػػػػػػػػدرجػػػػػػػػػفراألازػػػػػػػػػاثرورالدرا ػػػػػػػػػاترال ف ػػػػػػػػػف رزػػػػػػػػػوؿرزػػػػػػػػػذار
رالجونوع.ر

فظ ػػػػػرراػػػػػسفرالوشػػػػػـرةس ػػػػػ ر ػػػػػوعرجػػػػػفرش ػػػػػواعرا  ػػػػػ لؼرال ف ػػػػػ رال دافػػػػػرطر ػػػػػفر
ش ػػػػػػػػا:رجػػػػػػػػارزػػػػػػػػ ررال وفػػػػػػػػ رالش  ػػػػػػػػف رل فػػػػػػػػردر  ػػػػػػػػورفدةػػػػػػػػسرجةو ػػػػػػػػاترش  ػػػػػػػػف  ر)جػػػػػػػػف

ش  ػػػػف  ،رورجػػػػارزػػػػ ررباػػػػا  رورشزػػػػدا  (رزةػػػػذارزػػػػورالػػػػ جطرالفةػػػػرطرل ػػػػذففرف ػػػػػدجوفر
  ػػػػػػػلرالوشػػػػػػػـ.رظػػػػػػػازرةر ااجػػػػػػػ ر ػػػػػػػفر  ػػػػػػػ لؿرقػػػػػػػدرةرالفػػػػػػػردر  ػػػػػػػلرال دافػػػػػػػررال قػػػػػػػوطرور
ا ا جػػػػا  رورالفةػػػػرطرورالدػػػػاطف ر ػػػػفرزفا ػػػػ رال ف ػػػػف رورججػػػػار رشػػػػؾر فػػػػ رش ػػػػ ر ػػػػػوعر

ف ػػػػف رجػػػػار  ػػػػلرالا ػػػػدرفدطػػػػ رالفػػػػردرجػػػػفرا زازػػػػ رل ةاػػػػترال ف ػػػػ رشور  ػػػػ اطرلجدا ػػػػاةر 
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ا ز ػػػػػاسراػػػػػال وةرور رنػػػػػاحرالػػػػػذاترشطرشفرالاػػػػػزحراألةاػػػػػررجػػػػػفرزفا ػػػػػ رال ف ػػػػػف رورفػػػػػراهر
جػػػػػفر ػػػػػلؿرزػػػػػذارالوشػػػػػـرورفظػػػػػفرشفرال ػػػػػاسر ػػػػػوؼرفف جو ػػػػػ رجػػػػػفر ػػػػػلؿرذلػػػػػؾر  ػػػػػور ر
ف اػػػؿرج ػػػ راػػػؿرفد اػػػػررظػػػازرةر ػػػ رج ػػػػاطؽراػػػارزةرجػػػفرا ػػػػج ر)ج ػػػؿرالػػػذراعرشورا فػػػػدطر

 رور شػػػػػػػػاا ارلربا ػػػػػػػػ رال ف ػػػػػػػػف رةجػػػػػػػػارفشػػػػػػػػدررجػػػػػػػػفر ػػػػػػػػلؿرشورالة ػػػػػػػػؼ(ر ا ػػػػػػػػفدارل وف ػػػػػػػػ
ج ظػػػػػػػػورهرلذا ػػػػػػػػ رورز ػػػػػػػػاؾر  ػػػػػػػػ رق ف ػػػػػػػػ راػػػػػػػػذلؾرة ػػػػػػػػوعرجػػػػػػػػفرر فػػػػػػػػذاحرالػػػػػػػػذاتر ا ػػػػػػػػ ر ذار

را   دجترجوادر اج .ر
 األشػػػػػ اصرالػػػػػذففرفة ػػػػػروفرجػػػػػفرالوشػػػػػـر ػػػػػ را ػػػػػدزـرج ػػػػػااففراانػػػػػطراااتر
ش  ػػػػػف ر ز ػػػػػوطرالشػػػػػدورراالدظجػػػػػ ر)الارا وفػػػػػا(رال ػػػػػااـر ػػػػػفرالشػػػػػدورراالدو فػػػػػ ردا ػػػػػؿر

 ف ػػػػػػػ ـرورالش  ػػػػػػػف رال ف ػػػػػػػػ فرف رال ػػػػػػػ ر   ػػػػػػػؼرازػػػػػػػػبرا ػػػػػػػبرا   اػػػػػػػاهرورنػػػػػػػػدؼرش
ال نػػػػوجرالدػػػػاطف رورالفةػػػػرطرورال ػػػػ وة رةجػػػػارشفرة فػػػػرارجػػػػفرزػػػػ  حرذوطر ػػػػ وؾربفػػػػرر
 ػػػػػػػػ وة رورش ػػػػػػػػزابر ػػػػػػػػ وةفاترج زر ػػػػػػػػ ررةا   فػػػػػػػػادرالةزػػػػػػػػول رورالج ػػػػػػػػدراتر  ػػػػػػػػـر

ر(43)ا ف .ف  جوفرا   رالشدورراالج  ولف روراز راـرل  راؽرورال  الفدرا ا ج
 وفي العصر الحديث/

واػػػػػػػػدرافر  ػػػػػػػػا راػػػػػػػػارزهرجػػػػػػػػفرجاجػػػػػػػػوعرزػػػػػػػػاج  را وشػػػػػػػػاـر  ػػػػػػػػلر ػػػػػػػػدورزـرور
راذر   ـرجفرالرااؿر دا  رجفرال  ؽرال ف  رو دـرا    راررالداطف ر.

افرالوشػػػػػػـرلػػػػػػـرفػػػػػػزؿرجواػػػػػػوداروافرةػػػػػػافر  ػػػػػػلرا ػػػػػػ زفاحراػػػػػػففرظ را ف ػػػػػػاروذلػػػػػػؾرر
الوازػػػػػدروا فػػػػػاسرالشػػػػػدوبرأل ػػػػػ را ػػػػػا ر ػػػػػادةراا جا فػػػػػ رج س ػػػػػ  ر ػػػػػ ر فػػػػػسرالشػػػػػدبر

 وذلػػػػػؾر فرالف ػػػػػوفرالشػػػػػداف ر  ػػػػػلرواػػػػػ را اجػػػػػاؿر   ػػػػػذردا جػػػػػارزػػػػػذارالج ػػػػػربرال فػػػػػ ر
الػػػػذطرفظػػػػؿرفنػػػػربر ػػػػ رالػػػػ فسرالاشػػػػرف ر  ػػػػلرةػػػػررا زجػػػػافروا افػػػػاؿروالشػػػػدوبر الػػػػـر

رف ولور   اراجفدار:رزفرفاتر سالرافر جوت.
ا فػػػػػػارو  ػػػػػػلرالػػػػػػربـرجػػػػػػفرالجوا ػػػػػػ رالدف فػػػػػػ روالر ػػػػػػجف رجػػػػػػفرالزةوجػػػػػػاتر ػػػػػػ رارفط

زفػػػػػػثرا   ػػػػػػور زػػػػػػرفـرالوشػػػػػػـرر ػػػػػػجفار   ػػػػػػلرالػػػػػػربـرر1876والفااػػػػػػافر ػػػػػػاـر1979 ػػػػػػاـر
جػػػفر  ػػػؾرالجوا ػػػ رال ػػػ روقفػػػتر ػػػ رواػػػ رالوشػػػـروالواشػػػجففرا را ػػػ رلػػػـرفػػػزؿرجواػػػودار ػػػ ر

% ػػػػ رشػػػػدوبرالػػػػدفا اترال ػػػػجاوف روبفرزػػػػار.اػػػػؿرو ػػػػؿرا جػػػػرر9%رو5  ػػػػا ر  ػػػػ راػػػػفف
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اج ػػػػػػاؿرروز  ػػػػػػت رالػػػػػػلرادػػػػػػضرر  ػػػػػػاحرالػػػػػػدوؿرزفػػػػػػثرقػػػػػػاجوراالوشػػػػػػـر  ػػػػػػلراا ػػػػػػادزـر
 روجػػػػػافر ة ػػػػػدطر  ػػػػػ الففر  شرشػػػػػؿروبفػػػػػرزـرجػػػػػفرالزةػػػػػاـرالػػػػػذففرقػػػػػاجورادج فػػػػػ رالوشػػػػػـر

رد ل ر  لرا اذابرال اسر  لرزذارا جرر.
وا ػػػػػابرزػػػػػذارال طػػػػػررالجزػػػػػدؽراالشػػػػػاابرا  شػػػػػرتر ػػػػػدةراازػػػػػاثرج  ػػػػػارازػػػػػثر
طػػػػػػػ رال اازاػػػػػػػ روز ػػػػػػػاحر ػػػػػػػادؽروال ػػػػػػػ رقػػػػػػػدجوار فػػػػػػػ راجفػػػػػػػ رالج ػػػػػػػ  زجاترالد جفػػػػػػػ ر ػػػػػػػ ر

رر(44)لشداف .الجونو اترا
ر  ػػػػػػػلر ػػػػػػػور  رالزالفػػػػػػػ ررجػػػػػػػفر ػػػػػػػر  را لػػػػػػػوافروا شػػػػػػػةاؿر و رشػػػػػػػؾرافرالوشػػػػػػػـرالفػػػػػػػـو
والج ػػػػػػازاترالوا ػػػػػػد رال ػػػػػػ رفز   ػػػػػػار ػػػػػػ رالا ػػػػػػدرو دػػػػػػاافررالاػػػػػػ سروا بػػػػػػراحروبرفػػػػػػبر
الرجػػػػػوزرجػػػػػفر ػػػػػزرروشػػػػػدوذهروشػػػػػفط  رو   فػػػػػدرال فاػػػػػزروا ػػػػػزابرال ػػػػػرا اترو ػػػػػرضر

 رالو  فػػػػػػػػ روبفػػػػػػػػررالو  فػػػػػػػػ رالدنػػػػػػػػلتروالددا فػػػػػػػػ رالج ػػػػػػػػازا رل ػػػػػػػػاروالة ااػػػػػػػػاترالجا جػػػػػػػػ
وال جففػػػػزر ػػػػفرا  ػػػػرففروال اػػػػاز رف   ػػػػؼرا  ل ػػػػارةافػػػػرار جػػػػارةػػػػافر  فػػػػ ر  ػػػػدرالافػػػػؿر

ر(45)ال ااؽ.
 المبحث الثالث

  )المواد واالدوات وااللوان(مكونات الوشم
راو ر/الجوادرالج   دج ر  رالوشـر:ػ

نػػػػااارالةزػػػػؿ:روزػػػػورج ػػػػزوؽرا ػػػػودرج ػػػػ  رجرجػػػػفر فزػػػػفـرجػػػػوادردز فػػػػ رف ػػػػ دجؿر -1
ل دػػػػػػففرل  اجفػػػػػػؿر نػػػػػػااارل دػػػػػػففرل  اجفػػػػػػؿراوررل  ػػػػػػداوطروا  جػػػػػػدرزاػػػػػػررالةزػػػػػػؿروزػػػػػػور

ر(46)ااودزاروزورا ودراللرزجرةروجدد  راس ا افرواالجقربروزورا  ب.
 
ال ػػػػػوت:ا سرشػػػػػاررجػػػػػفرالف ػػػػػف  رال و فػػػػػ ر فػػػػػزرعرل جػػػػػرهرفسة ػػػػػ را   ػػػػػافر اورلورقػػػػػ ر-2

 (47)فرالر  ف ردودرال ز.
جػػػػفر  ػػػػف  رال و ػػػػ  رةو ػػػػ رازجػػػػررار  ػػػػال رذوررا زػػػػ رزػػػػور ػػػػوعر اػػػػا  ر-الز فػػػػراف:-3

 فػػػػاذةروطدػػػػـرججفػػػػزرفزفػػػػظر ػػػػ راوا ػػػػ رةػػػػ ر رفف ػػػػدرقفج ػػػػ رلػػػػ ر ػػػػدةرا ػػػػ  داجاترج  ػػػػار
 (48)ةو  رج و ار.
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 )ال جاد(-رجادررال ارر-4
 دواحرا فررةالقنرؼرروالةرةـروالورثر.ررررر-5
 (49)ازاارر اجف ف ربفررجر   .-7
 ةذلؾرف   دـر  رالوشـ.روالةواالتاة فدرالجدادفرةالزدفدر-16
ف ةػػػػػػػػػوفرجػػػػػػػػػفراة ػػػػػػػػػدةرالجدػػػػػػػػػادفرال  ف ػػػػػػػػػ رةالزدفػػػػػػػػػدروال زػػػػػػػػػاسر-زاػػػػػػػػػررالوشػػػػػػػػػـر:-12

 والر اصروال ف وـر.
 ال وفرا  ودر.رف  جزافااترالةارفتر-13
 ال وفرا  ود.رف  جر دارالزدفد-14
ر-15  ال وفرا  نر.رف  جاة فدرالةرـو
ر.ال وفرا زرؽرالفا  ررف  جالةواالتر-16
ر(56) دط رال وفرا زجر.ر اقاتر اا ف روالز اؽر-17
 

 االدوات-ثانيا:
 ل ا درال اقا .ا ارر1
 رجفرازداثراروحرا دف  جةفرال ةاةففرالدقف  رال  ر-2
وةػػػػذلؾراوا ػػػػط رادػػػػضرا ا ػػػػزةرال ػػػػ ر  ةػػػػوفرجػػػػفرااػػػػررجو ػػػػ  راا ػػػػازر ػػػػقفرررر-3

و ػػػػػ رةػػػػػؿرجػػػػػرةر  ػػػػػدربػػػػػرزرا اػػػػػرةرجػػػػػفر ػػػػػلؿرا اػػػػػوبروفةػػػػػوفردا  ػػػػػ ر ػػػػػاق رج و ػػػػػ ر
ر د ؿرقطرةر قفرةرجفرالزار.ر

 
   ثالثا/ الوان الوشم:

والػػػػػػذطرف ةػػػػػػوفرجػػػػػػفر(51)ال ػػػػػػوفرالج دػػػػػػارؼر  فػػػػػػ روا ة ػػػػػػررا  شػػػػػػارارزػػػػػػورا  نػػػػػػر.ػػػػػػػر1
   ا ررةفجفا ف روف   دـر  رالجدادفرلج اوج رال آةؿروال دشر.

 ػػػػوفراجدػػػػدفر ػػػػا ؿرلػػػػ رفد جػػػػدر  ػػػػلرجػػػػادةرالز اػػػػؽرزػػػػور   ػػػػررةفجفػػػػا  رر-ا زجػػػػر-2
 ال ف اااررزورجددفر اق رف ةوفرجفرةارف فدرالز اؽ.رور ن ر ج ر 
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.ر-ا  فرر-3  فد جدر  لرجادةرالةادجفـو
 الزدفدراورال دش.ر-ا  ودر-4
ا زرؽرفد جػػػػػدر  ػػػػػلرجػػػػػادةرالةولفػػػػػتر:رزػػػػػور   ػػػػػررةفجفػػػػػا  رلو ػػػػػ ررجػػػػػادطروزػػػػػورر-5

 (52)جددفر  بر ج روف   دـر  را  اجرا  ااغرورا زاار.
ر(53)الوافرا رلر   طرااألافضرلة ر دط ردرااترج   ف رجفراطرلوف.ر-6
ر
 

 المبحث الرابع// وسائل ازالة الوشم وحكم االزالة
 :الجط برا وؿر/رو ا ؿرازال رالوشـر

ف  س ػػػػػػػػؿرالا ػػػػػػػػدر ػػػػػػػػـرفدػػػػػػػػادر ػػػػػػػػرجفـرا   ػػػػػػػػا ر زػػػػػػػػتر ج فػػػػػػػػ رال رقفػػػػػػػػ رالا ػػػػػػػػدطرر–1
 (54)الا د.

وزػػػػػذهرالطرف ػػػػػ رل وشػػػػػـرال ػػػػػطز رال ػػػػػا جر(55)ازالػػػػػ رالوشػػػػػـراطرف ػػػػػ ر  ػػػػػجلرال ػػػػػ فرةرر-2
 (56) فرالاروحرولةفرزذهرالطرف  ربفررجربوا رو رر فجار  رالا دافرالزارة.

ازالػػػػػػػػ رالوشػػػػػػػػـراػػػػػػػػال فزر روزػػػػػػػػذهرالطرف ػػػػػػػػ رجنػػػػػػػػا فا  ارق ف ػػػػػػػػ رلةػػػػػػػػفر ز ػػػػػػػػاجرالػػػػػػػػلرر-3
 (57)وقت.

برزاجنػػػػػ رذورزونػػػػػػف رق ف ػػػػػػ را ػػػػػ دجاؿرزػػػػػػاجضرال  اػػػػػػؾر رورال  اػػػػػؾرزػػػػػػورجرةػػػػػػر-4
وةػػػػػذلؾرا ػػػػػ  داـر  ػػػػػػراترر(58)  ففػػػػػدرالجػػػػػوادرالجةو ػػػػػ رل ػػػػػػذارالزػػػػػاجضرازالػػػػػ رال ػػػػػػاقات.
 (59)الفن رألزال رالوشـروذلؾراقرسرالزاجضردا ؿرالا د.

ازالػػػػػػ رالوشػػػػػػـراو ػػػػػػاط ر ػػػػػػرؾرالا ػػػػػػدراا ػػػػػػ  داـرالجػػػػػػاحروالج ػػػػػػ رازفػػػػػػثرفػػػػػػ ـر  شػػػػػػفررر-5
 (66)الطا اترالد فاروزذهرجفرالو ا ؿرال دفج ر.

طرف ػػػػػ رال اجفػػػػػدروذلػػػػػؾرفونػػػػػ رال  ػػػػػرواففرال ػػػػػا ؿر  ػػػػػلرالا ػػػػػدرروجػػػػػفر ػػػػػـر اجفػػػػػدرر-6
ر(61)الجاحروزذارال اجفدرف دطراللر  شفررالطا اترالد فارجفرالا د.

ر(62)الوشـرق د رر  ؿرالالذرر ذارط  ر  لرر-7
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الوشػػػػػـرشذزاػػػػػ روةػػػػػذلؾرورؽرالةاػػػػػرروفػػػػػذزبراا  ػػػػػاررال ػػػػػودرالفاشػػػػػرارر ذارنػػػػػجدراػػػػػ رر-9
والفاشرشػػػػػ ففر ذارطػػػػػاسراالزفػػػػػترز ػػػػػلرف  ػػػػػرشروفج ػػػػػ راػػػػػ روالفػػػػػو  جرالجطاػػػػػوخراالشػػػػػرابر

 (63)والجراد  جرالجافضر ذارط لرادزفرالوردر.
 المطم  الثاني/ حكم االزالة

 اػػػػػدرافر ةػػػػػوفرل وشػػػػػـرنػػػػػوااطروزػػػػػ رافر رف ػػػػػ  دـر ػػػػػ رالر ػػػػػـرجػػػػػوادربفػػػػػرر
   درالونوحر.رطازرةرو رفةوفر ف ارجوادر ازل ر ج  رو وؿرالجاحراللرالا د

 ػػػػػػاذاراػػػػػػازرالر ػػػػػػـر  ػػػػػػدرزػػػػػػذهرالنػػػػػػوااطراػػػػػػازرالوشػػػػػػـر روزةػػػػػػـرازالػػػػػػ رالوشػػػػػػـرف   ػػػػػػؼر
راا  لؼرا وا  ر.روز رالوشـرالدا ـروالج قت.

 رررر- الوشـرالدا ـرالذطرزور اارةر فرا واع:
ال ػػػػػوعرا وؿ:ػػػػػػرالوشػػػػػـرالطاػػػػػ ر  ػػػػػذار را ػػػػػـراػػػػػ ر ر الوشػػػػػـرالػػػػػذطر دػػػػػؿرلزااػػػػػ ر رفاػػػػػبر

 (64)ازال  ر.
وشػػػػـرالػػػػذطرف ػػػػ جر ػػػػفرزػػػػوادثر   ػػػػدرقػػػػاؿرر ػػػػال رالفػػػػوزافر:رفاػػػػوزرازال ػػػػ رجد ػػػػلراجػػػػارال

 (65)ا زال راجاررفس  .
 (66)افر  را ا  ر شوف رل ا ـرو  رذلؾرنررروالنرررفزاؿ.-1
افرازالػػػػػ رالا ػػػػػ راالارازػػػػػ رلػػػػػفسر ف ػػػػػار قفػػػػػررل  ػػػػػؽراخراػػػػػؿرال شػػػػػوهررزػػػػػورالج ػػػػػدرر-2

 ازال  .
جروزػػػػذارفػػػػدؿر  ػػػػلرواػػػػوبر ػػػػلجرجػػػػارفولػػػػدهرافرالشػػػػرعرقػػػػدراذفر ػػػػ رال ػػػػداوطروالدػػػػل-3

 ر(67)الزادثرجفرا ارر   ف رةالوشـ.
 افرالج  ودرزورازال رالارحراجارال اجفؿر فس  ر اا ا.-4

 ال وعرال ا  /الوشـرالج قت
 الر ػػػػػػػـراالز ػػػػػػػاحرزػػػػػػػلؿرأل ػػػػػػػ رجػػػػػػػفرال ػػػػػػػاقاترال ػػػػػػػ ر ػػػػػػػزوؿرادػػػػػػػدرجػػػػػػػدةرق ػػػػػػػفرةرجػػػػػػػفر

 وند .ر
 الف  اح:ػراجارالوشـرالذطرفةوفرل زف  ر  درا   ؼر ف 
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افرزةجػػػػػ رزةػػػػػـراأل  نػػػػػابرفط ػػػػػرراالق ػػػػػؿرو رفنػػػػػرراا ػػػػػاحرا ػػػػػررر–.  ػػػػػدرالز ففػػػػػ ر1
ر ػػػػػػػػ   رأل ػػػػػػػػ را ػػػػػػػػررفشػػػػػػػػؽرزوالػػػػػػػػ . و ةػػػػػػػػوفر ػػػػػػػػل  رواجاج ػػػػػػػػ رر(68)لػػػػػػػػ رلػػػػػػػػذلؾر رف ػػػػػػػػـز

ر زفز .ر
.  ػػػػػدرالجالةفػػػػػ ر.رافرالوشػػػػػـراذارةػػػػػافر ػػػػػ رالواػػػػػ ر رفة ػػػػػؼر ػػػػػازا راسزال ػػػػػ ر   ػػػػػ ر2

 (69)ال لةرا ر
رال ػػػػفجـرفاػػػػف رنػػػػررارف ػػػػؼرلػػػػـر فر زال ػػػػ ر  اػػػػبر  ػػػػ رل   ػػػػ رزػػػػراـر-.  ػػػػدرالشػػػػا دف :3

رادػػػػػػدرارنػػػػػاهر د ػػػػػ ر ذاروزػػػػػذارال واػػػػػ رادػػػػػدر  فػػػػػػ ر  ػػػػػـرو ر زال ػػػػػ ر اػػػػػبرلػػػػػـر ػػػػػاؼر ػػػػػ ف
جاج ػػػػ ر ػػػػل  رو  ػػػػ ر زال ػػػػ ر  زجػػػػ ر ػػػػلروات را وبػػػػ  رفػػػػدهر فػػػػ رونػػػػ رجػػػػارفػػػػ اسرو روات
رشور اػػػػسرا ػػػػفطر اطػػػػ رشور اػػػػسراػػػػدواحرارزػػػػ رداولروشػػػػـرولػػػػور  ف ػػػػارةػػػػافر ذارجػػػػ ل
 (76).جرر فجار اسرادظـر ةالاارردجار ف روادؿراد  ر  رجوندارشؽ

رجػػػػفر ػػػػاؼر ػػػػ فروات رجط  ػػػػارا زالػػػػ ر اػػػػبرلػػػػـرلزااػػػػ رافرةػػػػافروقفػػػػدرالشػػػػا دف 
ر  ػػػػ رفدفػػػػلر ر زال ػػػػ ر  فػػػػ روااػػػػتروج ػػػػلروااػػػػت،روات ر اػػػػبرلػػػػـر ػػػػفجـرجزػػػػذورر زال ػػػػ 
رفاػػػػػرحر راػػػػػالارحر  رفجةػػػػػفرلػػػػػـر ػػػػػ فراػػػػػالدلجرالوشػػػػػـررجدػػػػػ ر.رفػػػػػزاؿر ػػػػػل  ر  ػػػػػ رو 
رر(71).ال وا رراددر  ف ر  ـرو 

قػػػػػاؿرر وقػػػػػدراػػػػػوزرا جػػػػػاـرازجػػػػػدرااػػػػػفرز اػػػػػؿر ػػػػػرؾرالوشػػػػػـراذار شػػػػػ رالنرر:ػػػػػػ
قػػػػػػاؿ:ر ذاررالوشػػػػػػـرفةػػػػػػوفر ػػػػػػ رفػػػػػػدرالراػػػػػػؿرش   دػػػػػػ رشـر  رةػػػػػػ ؟رزػػػػػػرب:رق ػػػػػػُتر  ػػػػػػزاَؽ:ر

زػػػد  ار  ػػػزاؽرقػػػاؿ:رزػػػد  اروةفػػػ رقػػػاؿ:ر  ػػػار  ػػػجا فؿرر شػػػ ر ػػػ رق دػػػ رالنػػػررر رةػػػ .
رقػػػػػاؿ:رد  ػػػػػترش ػػػػػاروشاػػػػػ ر  ػػػػػلرشاػػػػػ راةػػػػػررراػػػػػفرشاػػػػػ ر الػػػػػد،ر ػػػػػفرقػػػػػفس اػػػػػفرشاػػػػػ رزػػػػػاـز

ػػػػدفؽر دػػػػودهر ػػػػ ذار  ػػػػػدهرش ػػػػجاحر ػػػػذبر  ػػػػ رجوشػػػػػوج رالفػػػػدفف)رو ػػػػا ؿرالزػػػػػربرصر ال  
ر(72)(.299

*والػػػػػػػػراا رزػػػػػػػػوررشطرالشا دف :ػػػػػػػػػراسزالػػػػػػػػ رالوشػػػػػػػػـرافراجةػػػػػػػػفرذلػػػػػػػػؾرجػػػػػػػػفربفػػػػػػػػرر
. اجػػػػػػػارا فر ػػػػػػػفجةفر دػػػػػػػرفضررجونػػػػػػػ رالوشػػػػػػػـرألشػػػػػػػد رال فػػػػػػػزررر(73)نػػػػػػػررراالجوشػػػػػػػـو
 ـر زطػػػػػػفـرالزوف ػػػػػػلترزػػػػػػوؿرجػػػػػػادةرالوشػػػػػػـر ج فػػػػػػدار ج  ا ػػػػػػ ارالزجػػػػػػراحرزفػػػػػػثرفػػػػػػ

  دجػػػػػػػػؿر  ػػػػػػػػلر جزفػػػػػػػػؽرال ػػػػػػػػاق ردوفراز ػػػػػػػػراؽرالا ػػػػػػػػدراورا  راقػػػػػػػػ  رر(74)جػػػػػػػػفرالا ػػػػػػػػـ.
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ودوفرافر  ػػػػػػرؾر لجػػػػػػاتر ػػػػػػ رالج ػػػػػػ  اؿر رو ػػػػػػ رزػػػػػػذهرالطرف ػػػػػػ رفشػػػػػػزبرال ػػػػػػوفر ػػػػػػ ر
 ر(75)الاداف ر ـررف  ف ر درفافا.

ر
 الخاتمة

ر ػػػػػػػـر  ػػػػػػػ دففرواػػػػػػػ ر ػػػػػػػ طا  رو ظػػػػػػػفـروا ػػػػػػػ رااػػػػػػػلؿرف فػػػػػػػؽرزجػػػػػػػدارخرالزجػػػػػػػد
ر  فػػػػػػ رو ػػػػػػلج رراػػػػػػ ر ػػػػػػ واترا جػػػػػػففرطػػػػػػ رالج ػػػػػػطفلر   ػػػػػػ ر فػػػػػػرر  ػػػػػػلرال ػػػػػػلة
ر:واددرو  ـرو زا رال رو  ل

فر  فػػػػػػػ را  جػػػػػػػاـراز ػػػػػػػ رالج وانػػػػػػػ روالػػػػػػػذطرةػػػػػػػافررةفز ػػػػػػػ رالزجػػػػػػػدرخراػػػػػػػسفرَجػػػػػػػ
وقػػػػػدراف ػػػػػتر فػػػػػ رافرل وشػػػػػـراػػػػػذورر ارف فػػػػػ رةافػػػػػرةر  ػػػػػؿرالػػػػػلر ا  ا ػػػػػف رزػػػػػورالوشػػػػػـر

ر.الد درال ادسرقاؿرالجفلدروقدر طورترادوا  روا الفبرا   داج ر
افرل وشػػػػػػػـرجةو ػػػػػػػاتروالػػػػػػػوافروادواتر ا ػػػػػػػ ر  ػػػػػػػ  دـر فػػػػػػػ رلقػػػػػػػرضرالا ػػػػػػػـر

روقدراف   ارافا ارةا فار. رالجوشـو
 اف رافرالشػػػػػػرفد را  ػػػػػػلجف راػػػػػػاحتروزرجػػػػػػترذلػػػػػػؾرلجػػػػػػارلػػػػػػ رجػػػػػػفرا  ػػػػػػاررال ػػػػػػ

ل فػػػػػردروالجا جػػػػػ روقػػػػػدراف ػػػػػتر ػػػػػ راز ػػػػػ رادنػػػػػارجػػػػػفرزػػػػػذهرا  ػػػػػارر)ال ػػػػػزف روال ف ػػػػػف ر
وا ا جا فػػػػ (رواجػػػػارافرجػػػػدارراز ػػػػ رةػػػػافراجدػػػػاراػػػػففرالشػػػػرفد روالطػػػػبرةػػػػافر اػػػػدرجػػػػفر

رافافرا زةاـرالشر ف رالج د   راالوشـروقدرذةر  ارواف تراقواؿرازؿرالد ـر ف ار.
واف  ػػػػ رراف ػػػػترزةػػػػـرا زالػػػػ ر فػػػػ ر ػػػػـراف ػػػػترو ػػػػا ؿرازال ػػػػ رجػػػػفرالا ػػػػـروافنػػػػار

رافا ارشا فارافرشاحراخر داللر.
 ػػػػػػ راز ػػػػػػ رزػػػػػػذاروافرفةػػػػػػوفرو  اجػػػػػػارا ػػػػػػسؿراخر دػػػػػػاللرافرف فد ػػػػػػاروف فػػػػػػ را ػػػػػػار

 ا زػػػػػػ ر فػػػػػػررل شػػػػػػررالجزفػػػػػػدرافرشػػػػػػاحراخر رو اػػػػػػدرجػػػػػػفرالػػػػػػد احرألزػػػػػػؿرالفنػػػػػػؿرججػػػػػػفر
  ػػػػػارا ػػػػػ فد ارجػػػػػفر  ج ػػػػػـروا ػػػػػذ ارجػػػػػفر  ا ػػػػػـروة ػػػػػا ـرا ػػػػػاؿراخر دػػػػػاللرافرفاػػػػػزف ـر

 فػػػػػررالاػػػػػزاحر روا ػػػػػ ـراز ػػػػػ رزػػػػػذارازجػػػػػدراخر دػػػػػاللروال ػػػػػلةر  ػػػػػلر افػػػػػ رالج ػػػػػطفلر
 .  واتررا رو لج ر  ف ر

ر
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رال واجش:
                                                           

یؾًیٓززب يززٍ  انقجیهززخ  ٔ انیرززیلح انجةا،یززخ د ٔرزؾززة يیززّ بزز  عتقززخ َهززت د يیزقززةح  َززّ    جغهززّريززت ر (1)
 انًخبطل د ٔرزفبءل عُة رؤیزّ د ٔقة یكٌٕ انطزٕطى ؽیزٕاٌ اأ  ٔ َجزبد اأ  ٔ عًزب.اأ . ٔثغبَزت انطزٕطى      

 انیزبو نترؾزب.  يغًٕعزخ قجب،زم  ٔ عرزب،ل  انزمي رُزًز  ئنیزّ انیرزیلح           انخبص نهیریلح یٕعة انطزٕطى 
 ." Tattoo" نفظ اشزق ٔيُٓباألٔرث  . 

یُظزززل ی يیرزززبل عزززجا ی عزززبنى انزززُفي ابعزًزززبع  د رٔي  ثزززٕ تیزززة د ؽ زززليٕد َیزززٕت "َبرزززبن      (2)
 اقهیًٕس"د
 و . 2111/11/1

 http://islamqa.info/ar      // ٔعٕاة عإال اإلعتو صبنؼ ديٕقا یانًُغة ديؾًةیُظل  (3)
 ود د"انُبس ب  صییة يصل ی انیب.اد ٔانزقبنیة" د رلعًزخ  ؽًزة   1995دٔیُفلیةد  ثتكًبٌ یُظلی (4)

 ابعزًبعیخ د انقبْلح ٔانجؾٕس اإلَهبَیخ ٔ نهةراعبدد عیٍ  1يؾًٕ. د ط 
ود ئعززةا. ی يلكززت   2112بزز  ثُیززخ ٔعززمٔر انضقببززخ انًصززلیخ د      .راعززخی انفقززبرء صقببززخ  یُظززل ی (5)

 انُیم انضقببیخ د انقبْلح د انٓیئخ انًصلیخ انیبيخ نهكزبة د يكزجخ األعلح. قُبح .راعبد
 3 َضلٔثٕنٕعیخ َفهیخ د انضقببزخ انرزیجیخ د      د بٍ انٕشى ی رؤیخ  يبر. ثلكبد يؾًة  11یُظل ی  (6)

 .ٍدانجؾلی د "عب.اد ٔرقبنیة"
ی . ا رعخ ب  ثُیخ ٔعمٔر انضقببخ انًصزلیخ د ئعزةا. ی يلكزت . ا رعزبد قُزبح       انفقبرءصقببخ  یُظل ی (2)

 55و د ص  2112انُیم انضقببیخ دانقبْلح د انٓیئخ انًصلیخ انیبيخ نهكزبة د يكزجخ األعلح د 
 339یُظل يخزبر انصؾبػ ص (8)
 293ص6یُظل انییٍ ط (9)
 1162یُظل انقبيٕس انًؾیط  (11)
 4ص 31 ابعطٕاَخ انًٕشٕو انكتویُظل  (11)
 314ص/2 عبنى ثٍ غزى ثٍ اؽًة -انةٔاَ   انفٕاكّیُظل  (12)
 9كتو انًٕشٕو ب  ثیبٌ ؽكى انًٕشٕو ,يؾًة بُخٕر انیجةن  ص یُظل ی (13)
 11یُظل ی  كتو انًٕشٕو ب   ثیبٌ ؽكى انًٕشٕو , يؾًة بُخٕر انیجةن  ص (14)
(15)

ب  رعبنزٓب   34تیُخ ٔعّ انًل ح ب  انفقّ ابعتي  ,اعةا. انجبؽضخ َقبء عًب. عجة اهلل .یك صیُظل ی اؽكبو  
 .2111انًبعهزیل عبيیخ انُغبػ انٕطُیخ ,َبثهي /بههطیٍ  عُخ 

(16)
 . 34ص .یك اهلل عجة عًب. َقبء انجبؽضخ اعةا., ابعتي  انفقّ ب  انًل ح ٔعّ تیُخ اؽكبویُظل ی  

 33ٔعتعّ انةكزٕر خبنة انغبيةي ص انٕشى یُظل ی (12)
(18)

 . 34ص .یك اهلل عجة عًب. َقبء انجبؽضخ اعةا., ابعتي  انفقّ ب  انًل ح ٔعّ تیُخ اؽكبویُظل ی  
(19)

 .368یُظل ی ؽقیقخ انٕشى يٍ انُبؽیخ انرلعیخ ٔانطجیخ , نهةكزٕرِ ايُخ خطبة ص 
 11انكتو انًٕشٕو ب  ثیبٌ ؽكى انًٕشٕو ص یُظل ی (21)
 22یُظل ی انكتو انًٕشٕو ص (21)
د انًغًززٕ  شززلػ 314/  2د ٔانفٕاكززّ انززةٔاَ  323/ 6یُظزل ی ر. انًؾزززبر عهززر انززةر انًخزززبر   (22)

 .81/  1د كربف انقُب  338/ 1انًٓمة 
 . 459ص 2ؽبشیخ انیةٔي ط . 2/214یُظل ی انفٕاكّ انةٔاَ   (23)
(24)

 .2/314یُظل ی انفٕاكّ انةٔاَ   
 (2/314) اكّ انةٔاَ انفٕیُظل ی  (25)
 .1/331ی5یُظل ی ر. انًؾزبر عهر انةر انًخزبر// ط (26)
 119یُظل ی عٕرح انُهبء ایّ  (22)
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رفهیل انقلاٌ انیظیى اثٕ انفةاء اعزًبعیم ثزٍ عًزل    , 268ص3اؽكبو انقلاٌ نهغصبص طیُظل ی  (28)

 141\2انقلش  انةيرق  انًؾقق عبنى ثٍ يؾًة ثٍ عتيّ ثٍ كضیل
ً يؾًزة ثزٍ اعزًبعیم انجخزبري كززبة انهجزبس ثزبة        –یُظل ی صؾیؼ انجخبري يا انفزؼ  (29)  خانًهزٕشز

 1493ص-5932رقى انؾةیش 
كززبة انهجزبس ثززبة    خقزیجززيهزهى اثزٍ انؾغززبط انًؾقزق َظزل ثززٍ يؾًزة اثزٕ       –یُظزل ی صزؾیؼ يهززهى    (31)

 1125ص-2125رقى انؾةیش  خانٕاصهرؾلیى بیم 
 5122رقى انؾةیش  5/426انلؽى ثٍ شییت انُهب، یُظل ی عٍُ انُهب،  اثٕ عجة  (31)
(32)

 .5611رقى انؾةیش 2162ص  5ط انجخبري ئعًبعیم ثٍ يؾًة اهلل عجة  ثٕی انًإنف انجخبري صؾیؼیُظل ی  
 5612رقى انؾةیش 5/2219یُظل ی صؾیؼ انجخبري يا انفزؼ ,كزبة انهجبس ,ثبة انًهزٕشًّ (33)
رؾقیزززق تیزززب.   29بزززلط عًزززبل انزززةیٍ اثزززٍ انغزززٕتي,ص    یُظزززل ی كززززبة اؽكزززبو انُهزززب،  اثزززٕ      (34)

 ٔعةاٌ.
 ( .14/112یُظل ی شلػ انُٕٔي عهر يههى ) (35)
 1/331یُظل ی ر. انًؾزبر عهر .رر انًخزبر (36)
یُظززل ی عززٍُ انززةار قطُزز  عهزز  اثززٍ عًززل انززةار قطُزز  ؽقززق شززییت ابرَززإٔط ٔاؽًززة عجززة               (32)

 3129انًُیى شهج  ْٔیضى عجة انغفٕر رقى انؾةیش
 86یُظل ی انؾتل ٔانؾلاو ب  ابعتو ,انةكزٕر یٕعف انقلضبٔي. ص (38)
 46یُظل ی انهیتر انزغًیه  .. خبنة انغبيةي.ص (39)
یُظل ی يغهخ ابعغبت انیهً  انصزب.رح عزٍ انٓیئزخ انیبنًیزخ نزعغزبت انیهًز  بز  انقزلاٌ ٔانهزُّ           (41)

 . 1/2/2111,انیة. انضبنش ٔانضتصٌٕ ,َرلد ب  
 . 46/42انٕشى ٔعتعّ نهةكزٕر خبنة انغبيةي صیُظل ی  (41)
 . 24/8/2115یُظل ی ٔكبنّ اَجبء ثلاصب /  يقبل َرل ب  (42)
 2112ثلكبد يؾًة يلا. انضقببخ انریجیخ انجؾلیٍ   -یُظل ی بٍ انٕشى رؤیخ اَزلٔثٕنٕعیخ َفهیخ (43)
. 
 218,212یُظل ی انٕع  انفٕنكهٕري ب  ابر.ٌ ٔبههطیٍ ص (44)
 6,2انزبرٕ .يؾًة شًص ص یُظل ی (45)
 4/468یُظل ی ربط انیلٔس  (46)
 . 314ص1ط عًل انؾًیة عجة يخزبر  ؽًة ., يیغى انهغخ انیلثیخ انًیبصلح یُظل ی  (42)
-93ثیلٔد ص 6انًهًر انةرر انجٓیخ  ب  يُببا ابثةاٌ ابَهبَیخ  ط –یُظل ی انطت انیلث   (48)

118 
 11انًٕشٕو صیُظل ی انكتو انًٕشٕو ب  ؽكى  (49)
 112یُظل ی انكتو انًٕشٕو ب  ؽكى انًٕشٕو ص (51)
 118یُظل ی انكتو انًٕشٕو ب  ؽكى انًٕشٕو ص (51)
 یُظل ی ریلیف عُصل انكٕنیذ ,انًٕعٕعخ  انؾلح ,ٔیكیجیةیب (52)
یُظل ی ابصبر ان برح نًهزؾ لاد انزغًیم ثٕاعطّ انًكیبط ٔ انزأصیل انًهزًة...ايیُّ يؾًة  (53)

 13انغٕاْلي,ثؾش يقةو انر عبيیّ يهك عیٕ. انلیبض ,صَٕر 
(54)

 ٔؽخلاط - انُرخ ؽغبتي انغٕا. عجة ثٍ يؾًة ابعتيیخ انرلییخ ضٕء ب  mانًهزغة انرلعیخ انًهب،میُظل ی  

 296ص انزغًیهیخ انغلاؽ256ّیط انهٕ.اٌ -.ريبٌ او نغبيیّ يقةيّ .كزٕرا
يیةَیززّ شززةیةِ انصززتثخ ناد نززٌٕ اتر  رهزززخةو نغهزز   یُظززل ی انصززُفلح, ْزز  عجززبرح عززٍ يززب.ِ   (55)

 218\2 11انًیب.ٌ ,يٕعٕعخ انًٕار. انیلثیخ ,.ار انیهى نهًتییٍ ثیلٔد ,ط
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.راعزخ اعزززیًبل انهیزتر بزز  طزت ابيززلاض انغهةیزخ تیُززت      296یُظزل ی انغلاؽزخ انزغًیهیززخ ص   (56)

 2112یزززّ انضلیزززخ, عزززُخ   ؽًزززتِ ثزززبق  يؾززز  انزززةیٍ ,كهیزززخ انیهزززٕو انغبيیزززخ انًهزُصزززلیخ يغهزززخ كه      
 546,562ص

 WWW.DRMA.COMیُظل ی يٕقا عیب.ح .یليب //  (52)
 WWW.OLOM.COMیُظل ی انًُزةیبد انیهًیخ ,عبنى انكیًیبء //  (58)
یُظل ی انًهب،م انطجیخ انًهزغةح ب  ضزٕء انرزلییخ ابعزتيیخ , يؾًزة ثزٍ عجزة انغزٕا. ؽغزبتي          (59)

 256\2انهٕ.اٌ ط–او .ريبٌ انُرخ  رعبنّ .كزٕرا يقةيّ انر عبيیّ 
 WWW.JWAHR.COMیُظل ی ا.ٔیخ انتیُخ ب  قبٌَٕ اثٍ عیُب  //   (61)
 TASAKAF.BLOGSOT.Cیُظل ی طل  اتانخ انٕشى ٔي بعفبرّ //  (61)
 (.48ص 6یُظل ی انؾبٔي ب  انطت  ثٕ ثكلد يؾًة ثٍ تكلیب انلاتي  )ط (62)
 (.445ص 2یُظل ی انؾبٔي ب  انطت  ثٕ ثكلد يؾًة ثٍ تكلیب انلاتي  )ط (63)
ؽبشیخ انجغیلي  عهر شلػ يُٓظ انطتة ,عهیًبٌ ثٍ يؾًزة انجغیليز  ,رؾقیزق عجزة اهلل     یُظل ی  (64)

 238\1يؾًٕ. يؾًة عًل ,.ار انكزت انیهًیّ
 311یُظل ی انغلاؽخ انزغًیهیخ ص  (65)
هر يُٓظ اث  ؽُیفخ انُیًبٌ تیٍ انیبثةیٍ اثٍ اثلاْیى اثٍ انُغزیى ,.ار  یُظل ی ابشجبِ ٔانُظب،ل ع  (66)

 84انكزت انیهًیخ ثیلٔد ص
یُظززلی اؽكززبو انغلاؽززخ انطجیززخ ٔابؽكززبو انًزلرجززخ عهیٓززب يؾًززة ثززٍ يؾًززة اثززٍ انًخزززبریٍ اؽًززة     (62)

 311ص 2انرُقیط  يكزجخ انصؾبثخ ط
        331\1یُظل ی ؽبشیخ ر. انًؾزبری (68)
ظل ی انفٕاكّ انةٔاَ  ,اؽًة ثٍ غضیى ثٍ عبنى ثٍ يُٓب ابتْلي انًزبنك  ,انًؾقزق عجزة انزٕارس     یُ (69)

 .  314\2يؾًة عه  ..ار انفكل نهطجبعخ ٔانُرل 
 139\3ٔكزبة انًغًٕ  151\1یُظل ی ابقُب . (21)
 238\1ٔ ؽبشیخ انجغیلي   122یُظل ی اعبَّ انطبنجیٍ  (21)
(22)

 (3162رقى  225ص  13)طعیة عتد عیة انلثبطد خبنة ابيبو اؽًة اثٍ ؽُجم , انفقّ ,یُظل ی  انغبيا نیهٕو  
 . 155یُظل ی اؽكبو انزغًیم ب  انفقّ ابعتي  ص (23)
 62یُظل ی .. يصطفر  انتاَةي  یانغلاؽخ انزغًیهیخ ص (24)
اؽكزززززززبو رغًیزززززززم انُهزززززززبء ,.ار -یُظزززززززل ی ات.ْزززززززبر ثُزززززززذ يؾًزززززززٕ. ثزززززززٍ صزززززززبثل انًزززززززةَ   (25)

 .211ْغلي ص1422انف یهّ,انلیبض 
 

 المصادر والمراجع

 ال رافرالةرفـ .1
راػػػػفرشزجػػػػدراػػػػفرالػػػػرزجفر اػػػػدرالػػػػدففرزفػػػػف:رالج لػػػػؼ رالا ػػػػارطر ػػػػزف رشػػػػرحرالاػػػػارطر ػػػػ   .2

رزػػػػػػػػػػر795رترالز ا ػػػػػػػػػ رالدجشػػػػػػػػػ  ،ر ػػػػػػػػػـرالاقػػػػػػػػػدادط،رالَ ػػػػػػػػػلج ،رالز ػػػػػػػػػف،راػػػػػػػػػفرراػػػػػػػػػب
رالشػػػػا د ،رال ػػػػالؽر اػػػػدراػػػػفرجاػػػػدطرالج  ػػػػود،ر اػػػػدراػػػػفرشػػػػداافراػػػػفرجزجػػػػود:ر ز فػػػػؽ 

رالج  ػػػػػوش،ر ػػػػػوضراػػػػػفرجزجػػػػػدرالجر ػػػػػ ،ر ػػػػػزترال ػػػػػفدرال انػػػػػ ،ر  ػػػػػجا فؿراػػػػػفر اػػػػػرازفـ
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رال ػػػػالؽر اػػػػدراػػػفر ػػػػارطرزجػػػاـ،راػػػػفرج ػػػطفلراػػػػفر ػػػلحرالج ػػػػرا  ،ر ػػػالـراػػػػفر ػػػلح
ر ز فػػػػػؽرجة ػػػػب:رالز ػػػػػوؽ.رال اوفػػػػ رالجدف ػػػػ ر-راأل رفػػػػػ رالقراػػػػاحرجة اػػػػػ :رال اشػػػػر رالشػػػػا د 

 .ـر1996ر-رزػر1417راألولل،:رالطاد  رال ازرةر–رالزرجففردار
رج طوطػػػػاتر ػػػػدةر  ػػػػلروج اا ػػػػ رج ػػػػزز رطادػػػػ )ر«ج ػػػػ ـر ػػػػزف »رال ػػػػزف رالاػػػػاج  .3

رال شػػػػػػػفرطرج ػػػػػػػ ـراػػػػػػػفرالزاػػػػػػػاجراػػػػػػػفرج ػػػػػػػ ـرالز ػػػػػػػففرشاػػػػػػػو:رالج لػػػػػػػؼر(جد جػػػػػػػدةرو  ػػػػػػػس
رجزجػػػػػػدر-رز ػػػػػػارطرال ػػػػػرهرز جػػػػػػ ر  جػػػػػػافراػػػػػفرر دػػػػػػتراػػػػػػفرشزجػػػػػد:رال ف ػػػػػااورطرالجز ػػػػػػؽ

رز ػػػػػػػفراػػػػػػػفرشػػػػػػػةرطرجزجػػػػػػػدراخر دجػػػػػػػ رشاػػػػػػػور-راولفػػػػػػػوطرالز فػػػػػػػرافر  جػػػػػػػافراػػػػػػػفر ػػػػػػػزت
 .زػر1334:رال شرر اـر رةفار–رالداجرةرالطاا  ردار:راأل  روطرال اشر

:ر ػػػػػػزز ار(ال ػػػػػػ دطروزاشػػػػػػف رال ػػػػػػفوط رشػػػػػػرحرجػػػػػػ رجطاػػػػػػوع)رال  ػػػػػػا  ر ػػػػػػ ف:رالة ػػػػػػاب .4
رال اارفػػػػػػ رالجة اػػػػػ :رال اشػػػػػرر.الج ػػػػػدودطرجزجػػػػػدرز ػػػػػف:رالشػػػػػفسر  ػػػػػلروقر ػػػػػتراجا ػػػػػ ،
 .8:راألازاحرـر ددر1936ر-رزػر1348راألولل،:راال ازرةرالطاد رالةارل

راػػػػػػفرج ػػػػػػدطراػػػػػػفرشزجػػػػػػدراػػػػػػفر جػػػػػػرراػػػػػػفر  ػػػػػػ رالز ػػػػػػفرشاػػػػػػو:رالج لػػػػػػؼرالػػػػػػدارقط  ر ػػػػػػ ف .5
رونػػػػػػػاطرز  ػػػػػػػ ر(زػػػػػػػػ385رت)رالػػػػػػػدارقط  رالاقػػػػػػػدادطردف ػػػػػػػارراػػػػػػػفرال دجػػػػػػػافراػػػػػػػفرج ػػػػػػػدود
رزػػػػرزرال طفػػػػؼر اػػػػدرشػػػػ ا ،رالجػػػػ دـر اػػػػدرز ػػػػفرا ر ػػػػ وط،رشػػػػدفب:ر  فػػػػ رو  ػػػػؽر  ػػػػ 
رال اشػػػػػػػػررشزجػػػػػػػػدراخ، راألولػػػػػػػػل،:رلا ػػػػػػػػافرالطادػػػػػػػػ ر–رافػػػػػػػػروترالر ػػػػػػػػال ،رج   ػػػػػػػػ :رارزػػػػػػػػـو

ر.5:راألازاحرـر ددر2664ر-رزػر1424
رشاػػػػػػور  ػػػػػػل،راػػػػػػفرجةػػػػػػـرراػػػػػػفرجزجػػػػػػد:رالج لػػػػػػؼروالجدػػػػػػااـرالقرفػػػػػػبرال  ػػػػػػـرالدػػػػػػربرل ػػػػػػاف .6

رزػػػػػػػػػ711رترا  رف ػػػػػػػػلرالروففدػػػػػػػػلراأل  ػػػػػػػػارطرج ظػػػػػػػػوررااػػػػػػػػفرالػػػػػػػػدففراجػػػػػػػػاؿرالفنػػػػػػػػؿ،
:رالطادػػػػػػ رافػػػػػػروتر–ر ػػػػػػادرردار:رال اشػػػػػػررال قػػػػػػوفففرجػػػػػػفرواجا ػػػػػػ رل فػػػػػػازا :رالزواشػػػػػػ 

ر.15:األازاحر ددرزػر1414ر-رال ال  
:رر  ػػػػػػػػدادرـ،ر2667ر،رالج ػػػػػػػػرف رال  ا ػػػػػػػػ رواػػػػػػػػذوررا فػػػػػػػػ ر ػػػػػػػػ ردرا ػػػػػػػػ :ررالف ػػػػػػػػارحر  ا ػػػػػػػػ  .7

ر،رل ة ػػػػػػػابرالداجػػػػػػ رالج ػػػػػػرف رال ف ػػػػػػػ ر،رال ػػػػػػازرةر،رال  ا فػػػػػػ رال فػػػػػػػؿرق ػػػػػػاةردرا ػػػػػػاترجرةػػػػػػز
 .األ رةرجة ا 
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ر اػػػػػدراػػػػػفراةػػػػػررشاػػػػػ راػػػػػفرجزجػػػػػدراخر اػػػػػدرشاػػػػػورالػػػػػدففرزفػػػػػف:رالج لػػػػػؼ:رال ػػػػػزاحرج  ػػػػػار .8
رالجة اػػػػػ :رجزجػػػػػدرال اشػػػػػررالشػػػػػفسرفو ػػػػػؼ:رالجز ػػػػػؽر(زػػػػػػ666رت)رالػػػػػرازطرالز فػػػػػ رال ػػػػػادر

/ررزػػػػػػػػػ1426رال اج ػػػػػػػػ ،:رالطادػػػػػػػػ ر ػػػػػػػػفدار–رافػػػػػػػػروترال جوذافػػػػػػػػ ،رالػػػػػػػػدارر-رالد ػػػػػػػػرف 
 356:رال فزاترجددد1999

ر جػػػػػػفـراػػػػػػفر جػػػػػػروراػػػػػػفرشزجػػػػػػدراػػػػػػفرال  فػػػػػػؿرالػػػػػػرزجفر اػػػػػػدرشاػػػػػػو:رالدػػػػػػففرالج لػػػػػػؼرة ػػػػػػاب .9
ر اػػػػػػػػػػػػرازفـردرالج زوجػػػػػػػػػػػػ ،رج ػػػػػػػػػػػػدطرد:رلجز ػػػػػػػػػػػػؽر(زػػػػػػػػػػػػػ176رت)رالا ػػػػػػػػػػػػرطرالفرازفػػػػػػػػػػػػدط

 .8:األازاحرال لؿر ددروجة ا ردار:رال اجرا  رال اشر
رالففروز اػػػػػادلرفد ػػػػػوبراػػػػػفرجزجػػػػػدرطػػػػػازررشاػػػػػورالػػػػػدففرجاػػػػػد:رالج لػػػػػؼررالجزػػػػػفطرال ػػػػػاجوس .16

رجزجػػػػػػد:رالر ػػػػػػال را شػػػػػػراؼرج   ػػػػػػ ر ػػػػػػ رال ػػػػػػراثر ز فػػػػػػؽرجة ػػػػػػب:ر ز فػػػػػػؽر(زػػػػػػػ817رت)
ر–رافػػػػػػػروتروال وزفػػػػػػػ ،روال شػػػػػػػررل طاا ػػػػػػػ رالر ػػػػػػػال رج   ػػػػػػػ :رال اشػػػػػػػرالدرقُ و ػػػػػػػ رر دػػػػػػػفـ

 .1357:ال فزاترـر ددر2665ر-رزػر1426رال اج  ،:رلا افرالطاد 
رشو)ربػػػػػا ـراػػػػػفرشزجػػػػػد:رالج لػػػػػؼرال فروا ػػػػػ رزفػػػػػدرشاػػػػػ رااػػػػػفرر ػػػػػال ر  ػػػػػلرالػػػػػدوا  رالفواةػػػػػ  .11

ر(زػػػػػػ1126رت)رالجػػػػػالة راألززػػػػػرطرال فػػػػػراوطرالػػػػػدففرشػػػػػ ابرج  ػػػػػا،رااػػػػػفر ػػػػػالـراػػػػػف(رب ػػػػػفـ
رـر ػػػػػػدد1995ر-رزػػػػػػ1415:رال شػػػػػررطادػػػػػ ر ػػػػػػارفسراػػػػػدوف:رالفةػػػػػررالطادػػػػػػ ردار:رال اشػػػػػر
 .2:راألازاح

ردفػػػػؾراخر اػػػػدر جػػػادر  ػػػػاحرالااز ػػػ را ػػػػداد را  ػػػلج رالف ػػػػ ر ػػػ رالجػػػػرشةرواػػػ رزف ػػػػ رازةػػػاـ .12
 .2616ر   رر   طفف/ر اا س رالوط ف رال ااحرااجد رالجاا  فررر ال  ار  

راػػػػفر جػػػػرراػػػػفرشجػػػػففرجزجػػػػدر ااػػػػدفف،رااػػػػف:رالج لػػػػؼ ررالج  ػػػػاررالػػػػدرر  ػػػػلرالجز ػػػػارررد .13
روجطادػػػػ رجة اػػػػ رشػػػػرة :رال اشػػػػر رزػػػػػر1252رترالز فػػػػ رالدجشػػػػ  ر ااػػػػدففرالدزفػػػػزر اػػػػد

:رالطادػػػػػػػ  رافػػػػػػػروتر-رالفةػػػػػػػررداررو ػػػػػػػور  اراج ػػػػػػػرروشو دهرالز اػػػػػػػ رالاػػػػػػػاا رج ػػػػػػػطفل
 .6:األازاحر دد ـر1966=ررزػر1386رال ا ف ،

رجزفػػػػػ رزةرفػػػػػارشاػػػػػو:رالج لػػػػػؼ.روالجطفدػػػػػ رال ػػػػػاة ر ةج ػػػػػ رجػػػػػ رالج ػػػػػذبرشػػػػػرحرالجاجػػػػػوع .14
رجد ػػػػػارةاج ػػػػػ رطادػػػػػ رالفةػػػػػرردار:رال اشػػػػػررزػػػػػػ676رترال ػػػػػووطرشػػػػػرؼراػػػػػفرفزفػػػػػلرالػػػػػدفف
ر.رالجطفد رورال اة ر ةج  
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رترالز ا ػػػػػػػ رالا ػػػػػػػو  رفػػػػػػػو سراػػػػػػػفرج  ػػػػػػػور:رالج لػػػػػػػؼ را ق ػػػػػػػاعر ػػػػػػػفرال  ػػػػػػػاعرةشػػػػػػػاؼ .15
:رال اشػػػػػػػر رالدػػػػػػػدؿروزارةر ػػػػػػػ رج    ػػػػػػػ رلا ػػػػػػػ :رو و فػػػػػػػؽرو  ػػػػػػػرفجر ز فػػػػػػػؽ رزػػػػػػػػر1651
رزػػػػػػػر1429ر-ر1421راألولػػػػػػل،:رالطادػػػػػػ  رال ػػػػػػدودف رالدرافػػػػػػ رالجج ةػػػػػػ ر ػػػػػػ رالدػػػػػػدؿروزارة
ر.ج  رار  ارسر2رُطا ر ـ ر15:راألازاحر دد رـر2668ر-ر2666=ر

رت)رالز فػػػػػػ رالا ػػػػػػاصرالػػػػػػرازطراةػػػػػػررشاػػػػػػور  ػػػػػػ راػػػػػػفرشزجػػػػػػد:رالج لػػػػػػؼرال ػػػػػػر فرشزةػػػػػػاـ .16
رالد جفػػػػػػ رالة ػػػػػػبردار:رشػػػػػػازففرال اشػػػػػػرر  ػػػػػػ رجزجػػػػػػدرال ػػػػػػلـر اػػػػػػد:رالجز ػػػػػػؽر(زػػػػػػػ376
 3:األازاحرـر دد1994/زػ1415راألولل،:رلا افرالطاد ر–رافروت

راػػػػفرفزفػػػلرالػػػدففرجزفػػػ رزةرفػػػارشاػػػو:رالج لػػػػؼرالزاػػػاجراػػػفرج ػػػ ـر ػػػزف رشػػػرحرالج  ػػػاج .17
:رافػػػػػػروترالطادػػػػػػ ر–رالدراػػػػػػ رال ػػػػػػراثر زفػػػػػػاحردار:رال اشػػػػػػرر(زػػػػػػػ676رت)رال ػػػػػػووطرشػػػػػػرؼ
 .(جا داتر9ر  )ر18:راألازاحر ددر1392رال ا ف ،

افػػػػػػػدطررالز ػػػػػػػف  رجر نػػػػػػػلرجزّجػػػػػػػد:رالج لػػػػػػػؼرال ػػػػػػػاجوسراػػػػػػػوازررجػػػػػػػفرالدػػػػػػػروسر ػػػػػػػاج .18 الز 
رالةوفػػػػػتر ػػػػػ رواأل اػػػػػاحرا رشػػػػػادروزارة:ر  ػػػػػداراترالج   ػػػػػففرجػػػػػفرجػػػػػفراجا ػػػػػ :ر ز فػػػػػؽ

 .46:راألازاحرالةوفتر ددرادول روا دابروالف وفرل   ا  رالوط  رالجا سر-
رت)ر جػػػػػػػررالزجفػػػػػػػدر اػػػػػػػدرج  ػػػػػػػاررشزجػػػػػػػدرد:رالج لػػػػػػػؼرالجدا ػػػػػػػرةرالدرافػػػػػػػ رال قػػػػػػػ رجداػػػػػػػـ .19

رزػػػػػػر1429راألولػػػػػل،:رالة ػػػػػبرالطادػػػػػ ر ػػػػػالـ:ر جػػػػػؿرال اشػػػػػرر رفػػػػػؽراج ػػػػػا دة(رزػػػػػػر1424
 .4:راألازاحرـر ددر2668ر-
ر(زػػػػػػػػ313رت)رالػػػػػػػرازطرزةرفػػػػػػػاراػػػػػػػفرجزجػػػػػػػدراةػػػػػػػر،رشاػػػػػػػو:رالج لػػػػػػػؼرالطػػػػػػػبر ػػػػػػػ رالزػػػػػػػاوط .26

ر-رالدراػػػػػػػ رال ػػػػػػػراثرازفػػػػػػاحردار:رطدفجػػػػػػ رال اشػػػػػػػرر  ففػػػػػػػ رزفػػػػػػػ ـ:راػػػػػػ را   ػػػػػػػل:رالجز ػػػػػػؽ
 .7:راألازاحرـر دد2662ر-رزػ1422راألولل،:رالطاد افروتر/رلا اف

رالةػػػػػػا  ر اػػػػػػدراػػػػػػفر  ػػػػػػ راػػػػػػفرالوزػػػػػػابر اػػػػػػدرالػػػػػػدففر ػػػػػػاج:رالج لػػػػػػؼ روال ظػػػػػػا رراألشػػػػػػااه .21
 ررجدػػػػػوضرجزجػػػػػدر  ػػػػػ ر-رالجواػػػػػودر اػػػػػدرشزجػػػػػدر ػػػػػادؿ:ر ز فػػػػػؽ رزػػػػػػر771رترال ػػػػػاة 
 رـر1991ر-رزػػػػػػػػػػر1411راألولػػػػػػػػػل:رالطادػػػػػػػػػ  رافػػػػػػػػػروترالد جفػػػػػػػػػ ،رالة ػػػػػػػػػبردار:رال اشػػػػػػػػػر

ر.2:راألازاحر دد
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رشزجػػػػػػػدراػػػػػػػفرجزجػػػػػػػدرالػػػػػػػدفف،رشػػػػػػػجس:رالج لػػػػػػػؼررشػػػػػػػااعرشاػػػػػػػ رشلفػػػػػػػاظرزػػػػػػػؿر ػػػػػػػ را ق ػػػػػػػاع .22
ر-روالدرا ػػػػػػػاترالازػػػػػػػوثرجة ػػػػػػػب:رالجز ػػػػػػػؽر(زػػػػػػػػ977رت)رالشػػػػػػػا د رالشػػػػػػػراف  رال طفػػػػػػػب

 .1×رر2:راألازاحرافروتر ددر–رالفةرردار:رالفةررال اشرردار
رت)رال ػػػػػػووطرشػػػػػػرؼراػػػػػػفرالػػػػػػدففرجزفػػػػػػ رزةرفػػػػػػارشاػػػػػػو:رالج لػػػػػػؼرالج ػػػػػػذبرشػػػػػػرحرالجاجػػػػػػوع .23

رجطادػػػػػػ رالج فرفػػػػػػ ،رالطاا ػػػػػػ ر دارة:ر)الد جػػػػػػاحررجػػػػػػفرلا ػػػػػػ :ر  ػػػػػػزفز رااشػػػػػػرر(زػػػػػػػر676
 .9:راألازاحرزػر ددر1347ر-ر1344:ال شررال ازرةر اـر–(راأل وطرال ناجف

:رالج لػػػػػؼرز اػػػػػؿراػػػػػفرشزجػػػػػدراخر اػػػػػدرشاػػػػػو:را جػػػػػاـرالف ػػػػػ ر–رشزجػػػػػدرا جػػػػػاـرلد ػػػػػـورالاػػػػػاج  .24
رالفػػػػلحردار:رال اشػػػػرر الفػػػػلحراػػػػداررالاػػػػاز ففراجشػػػػارة ةر فػػػػدر ػػػػزتر ػػػػفدرالراػػػػاط،ر الػػػػد

راألولػػػػػل،:رالدرافػػػػػ رالطادػػػػ رج ػػػػرراج ورفػػػػ ر-رالففػػػػػـورال ػػػػراث،رو ز فػػػػػؽرالد جػػػػ رل ازػػػػث
 .22:راألازاحرـر ددر2669ر-رزػر1436

ر جزجدر   ورر ادل رص .25 ر  رافافرزةـرالوشـو  .37الةلـرالجوشـو
اررنػػػػػفاحرالػػػػػدففرااػػػػػورجزجػػػػػدرالػػػػػدرررالا فػػػػػ ر ػػػػػ رجدر ػػػػػ را اػػػػػدافرا   ػػػػػا ف ر  اػػػػػفرالافطػػػػػ .26

  ادراخرافرازجدرالجال  ر.

 


