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 أحكام النوازل فى زينة الحواجب دراسة فقهية

 نوره بنت عبد هللا بن محمد المطلق

قسم الفقه، كلية الشريعةة، امعةرة ااعرمح ع بر  عرد ارةالم ااارلعية، الببل رة 
 الةيبية السةالمية

   Naalmotlaq@imamu.edu.sa :البريد اإللكتروني

 الملخص:

 يخلص هذا الب ر  للرب عيرمع  ةرن اللرالافق الفقليرة الببةلقرة عحعلرة ال الاار ،
وق  اعبب ت البللج الالصفي الب ليلي البقمرع، وق  خلصت هذه ال راارة للرب 

اللالافق الفقلية هي: الالقمئع الج ي ة البي لم ييم فيلم نرص عرد  اللبمئج البملية:
كبمب أوالة، وال لابمع وال اابلمم امعق، وتسرب عي كمبرم فقليرم، وال مابرمع 

 .هبم: الةظبمع فالق الةيليد  ملشةي والل م

وعد اللالافق الببةلقة عحعلة ال الاا : تثقي  ال الاا  وعقص   ه لمراج قطةة 
 ط   ة  ثقبه وعبم عممة موع تخ يي، والبثقي  امئح  شي عد ال لي في ال ما

يمالع فيه تشبه  مل فمر أو الفسقة  أع يمالع عرممة عشرلالرة علر هم، وأال  أع ال
 يؤمي للب أضيار ص ية في الةمال أو اآلال. 

وشرم ال مار  وعمرالع   ريف الجلر   رنعية ون الهرم كبرب يسريل الر ح  وعد اللرالافق
و أي لررالع رخرري، والالشررم ع رريح و ع تةرر مت ثررم كشررال الررض البالضررع  مل  ررل أ

الررررر رعال،يافي، وتقليرررررة اليارررررم لل ماررررر  البسررررربمة  صرررررالره وعسررررربيمته كرررررملبلالعد
البميميوبلرررررر نق أو البميميوبليرررررر نج، أو البررررررميميوفيثيعلق، أو البميميوشررررررمميلق 
الاررريبم وقررر  أفرررمم البخبصرررالع  رررأع عررر ار الةبرررل فررري هرررذه البقليرررة علرررب تلرررالعد 

mailto:Naalmotlaq@imamu.edu.sa
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لجلررر   رررماعي، أو ااررربخ اح الشرررفيات ال  يقرررة لبخيعرررق الطبقرررة السرررط ية ت رررت ا
 الجل ، وهذا هال الالشم  بةلمه الل الي والشيعي عل  الفقلمء.

وعرررد اللررررالافق أيقررررم البشرررقيي وهررررال تلررررالعد ال مارررر  علرررالع كلررررالع الجلرررر  اررررالاء 
 أصرررررربما كيبيمئيررررررة، أو  ررررررملليحر، والررررررذي يظلرررررري للبمكثررررررة أع الخررررررل  عرررررريد 

ا ال يبيمئيررة، أعررم البشررقيي  ررملليحر فليجررالف البةمصرريعد فرري البشررقيي  م صرربم
 نه يؤمي للب اقالط شةي ال مار  كبرم أفرمم عرذلض البخبصريد عرد ا  برمء  

 فيمالع كمبه ك مم اللبص الب يح.

وأعم اليام علب ال  ال ما  والطبمعرة عليره  رألالاع الصرب ة وأقلعلرم فيجرالف 
الصرررب ة عرررد  شررريط أال يبرررا شرررةي ال ماررر   ارررل تيتيبررره وت  يررر ه، وخلرررال 

 ا ضيار الص ية.

وشرررررم  -البشرررررقيي -فعلرررررة ال الااررررر  -اللرررررالافق الفقليرررررة الكلمااااااف المةتاحياااااة:
 ال الاا .
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The Judgements of Contentious Issues of the 

Adornment of Eyebrows: A juristic Study 

Norah bint Abdullah bin Mohamed Al-Mutlaq 

Department of Fqih, College of Sharia, Al-Imam 

Muhammad Ibn Saud Islamic University, Kingdom of 

Saudi Arabia 

Email: Naalmotlaq@imamu.edu.sa   

Abstract: 

The present study aims at explaining some of the juristic 

contentious issues related to the adornment of eyebrows. 

It adopts the comparative, analytical, descriptive 

approach. It reaches the following conclusions. The 

juristic contentious issues are the new occurrences on 

which no Quranic text, hadith, scholarly consensus, 

previous independent reasoning has been found and these 

new occurrences need juristic judgments. Eyebrows are 

the two bones above the eye with hair and flesh. Among 

the contentious issues related to the adornment of 

eyebrows is the piercing of eyebrows. It means to insert a 

piece of jewelry in the eyebrow after being pierced; 

usually this happens without anesthesia. Piercing is 

permissible on condition that this is not done to imitate 

rejecters of faith or wicked persons when piercing is a 

wide spread habit by them. Piercing is permissible also 

when it does not lead to any health risks sooner or later. 

Among the contentious issues is the tattoo of the eyebrow. 

This is done through stitching the skin with a needle and 

the like until blood flows, then filling that site with kohl 

or any other color. Tattoos are forbidden and its many 

forms and names, such as dermographic coloring, the 

technique of arching eyebrows called micro-blooding, 

mailto:Naalmotlaq@imamu.edu.sa
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micro-blading, micro-feathering, or micro-shading. 

Specialists report that the course of action in this 

technique is to color the surface layer under the skin with 

needles, or to use fine blades to penetrate the skin. These 

techniques refer to what jurists mean by tattoo in the 

linguistic and juristic sense of the word. 

Another contentious issue is bleaching, which is the 

coloring of the eyebrow as the color of the skin, whether 

by chemical dyes or by laser. The researcher argues that 

the dispute among contemporary scholars is related to 

bleaching through chemical dyes. As for laser bleaching, 

it is not permissible because it leads to the loss of eyebrow 

hair, as reported by doctors. So the judgment of laser 

bleaching is like the judgement of the forbidden plucking 

of eyebrows. 

As for drawing and printing with dye colors and pens on 

the skin of the eyebrow, it is permissible on condition that 

it does not touch the eyebrow hair in order to draw and 

delineate it, and on condition that the dye does not cause 

any health risks. 

Keywords: Juristic contentious issues - adornment of 

eyebrows- bleaching- tattoos of eyebrows. 
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 المقدمة

، والصلة والسلح علب أشي  ا نبيمء والبياليد ال ب  هلل رب الةملبيد
 ، وبة ..ع ب  وعلب رله وص به أابةيداي نم 

ُأ ِفي ق  فطيتلم، قمق هللا تةملب: )لجبمخلقت البيأة ت   الحعلة وا  َأَوَمْن ُيَنشَّ
وهذه الحعلة الببمكة علقبطة  (1) (ُمِبين  اْلِحْلَيِة َوُهَو ِفي اْلِخَصاِم َغْيُر 

 قالا ط شيعية ال ي ل تجموفهم وعد الض أال يمالع ورم في علةلم نص 
عد الشمرع في كبمب هللا أو الة راالله صلب هللا عليه والم، وال يمالع 
في فةللم ضير، وال تشبه  مل فمر والفسمق، وال تشبه اليامق  مللسمء 

 والةما.

أشممللم وكثيت وت ييت عسبيمتلم،  والبجبيل وتة مت وكثيت وامئل الحعلة
واشب لت كثيي عد اللسمء علم فأصب ت ش للد الشم،ل وع ل اهببمعلد 
الحائ ، عبم تيت  عليه كثية ع لت الحعلة والبجبيل ، والعيممات الطبية 

 البجبيلية،

وعبد كظي  مهببمح البيأة في الحعلة اهببمعلم عبحعيد كالاابلم، فبة مت 
ر تجبيله، واخبلفت عسبيمتلم، والالامئل البسبخ عة في نبفه، وتلذيبه صال 

وت  ي ه، ورابه وتلالعله  ولةلي في هذا الب   أتلموق نالافق الحعلة في 
 ال الاا  وصالرهم، وكمم كل صالرة، وأاأله تةملب ااعمنة والس ام.

ال الاا  ولم أتةيض فيه  فعلةوهذا الب   اةلبه عخبصيا علب اللالافق في 
لبم اكيه الفقلمء ام قم واشبلي وثبت  ه اللص الشيعي كب يعم اللبص  وهال 

                                                           

 .( عد االرة  االحخي  18رية رقم ) ( 1)
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ايعي ، عد علصالر ، عد ل  ي  الذي ورم عد  يعق نبف شةي ال ما  ل
لالاشبمت والبسبالشبمت ا: " لةد هللا لعياهيم ، عد علقبة ، عد عب  هللا ، قمق

والب يعم (1)ت خلق هللا" اواللمعصمت والببلبصمت  والببفلجمت لل سد الب يي 
لليامق واللسمء، وأن  ل ثية عد يفةله عد اللسمء وقلبه عل  الذكالر ف ل  
ا كثي، وكذا كمم عبلية البجبيل لل ما  البةي  فيجالف لعممته للب شمله 

كبم يجالف لفالة شةيه في كمق القيورة لةبلية اياكية  الطبيةي  مالتفمق،
ة عبمك ، وخمتبة، وفليس أربة ، و وق  اةلت الب   في تبلي ون الهم،

 للبصممر والبيااع. 

  

                                                           

( وعسرلم 5587أخياه البخمري في صر ي ه، كبرمب اللبرمس،  رمب الببلبصرمت، عريقم) (1)
في ص ي ه واللفظ له، كبمب اللبمس،  مب ت يعم فةرل الالاصرلة والبسبالصرلة والالاشربة 

 (.5538والبسبالشبة واللمعصة والببلبصة، عيقم)
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 البحث بمةرداف عنوانالتعريف التمهيد: 
 تعريف النوازل:

اللالع والحاء واللح كلبة ص ي ة ت ق علب هبالط شيء  النازلة في اللغة:
عد ش ائ  ال هي تلحق  مللمس، واللمفلة ، أو الش ي ة ووقالعه، و اللمفلة  الش ة

 .(2)، واللحوق ال لالق(1) الافق ملقالح، وابةلم الل الش ي ة تلحق
ال ممثة البي ت بمج ل مم شيعي. وقيل:  النازلة في االصطالح الشرعي:

عد كبمب أوالة، وال لابمع وال اابلمم  فيلم نصييم الالقمئع الج ي ة البي لم 
 .(3)أو اابلممامعق، وتسب عي كمبم فقليم 

 .البي تبصف  ملج ة والش ة الفقليةاللمفلة الفقلية هي الالاقةة 
 تعريف الحواجب:

ال مء والجيم والبمء أصل واك ، وهال البلع، يقمق كجببه  الحواجب في اللغة:
عد كذا أي علةبه. وال مابمع : الةظبمع فالق الةيليد  ملشةي والل م، وهذا 

 .(4)علب البشبيه كأنلبم ت جبمع شيئم يصل للب الةيليد
 االصطالح الشرعي:الحواجب في  

 الشةي الذي يمالع نمعبًم علب عظم ال ما .
  

                                                           

( ، عرررممة )ع ف ق  11/659عرررممة ) ع ف ق(، لسرررمع الةررريب 5/417عقرررمييا الل رررة   (1)
 . 7/367، والةيد،  مب الحاي واللح واللالع 864عجبع الل ة العد فمرس ص

 .عممة )ع ف ق(    11/656لسمع الةيب  (2)
 .11الب خل ل رااة اللالافق الفقلية، لليشي  ص  (3)
عرممة )    86/ 3، الةريد1/107عرممة)   ج ب(، الصر م   2/143عقرمييا الل رة   (4)

 .ج ب(  
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 المبحث األول: تثقيب الحاجب )البيرسينج(

لمراج قطةة عد ال لي في ال ما   ة  ثقبه وعبم عممة موع وعقص   ه 
  .(1)تخ يي

وا صل في اتخما اللسمء الحعلة عبم  عملم ييم ال ليل علب ت يعبلم  ع 
َم ِزيَنَة َّللاَِّ الَِّتي وهللا تةملب يقالق: ) ،(2)اا مكةا صل في ا شيمء  ُقْل َمْن َحرَّ

ْزِق  َباِف ِمَن الرِ  والايبم لاا كمنت هذه الحعلة عبم  (3) (َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيِ 
  وق  ائل الشيخ اعد عثيبيد ركبه اشبلي وتةمر  عليه في عممة البجببع

وأعم ثق  ا نف فنني ال أاكي فيه  هل الةلم هللا عد ثق  ا نف فقمق: " 
كلعم ول له فيه ُعثلة وتشالعه للخلقة فيبم نيى، ولةل ،يينم ال ييى الض، فنع 
كمنت البيأة في عل  ية  ت لية ا نف فيلم فعلة وتجبًل فل  أس عثق  ا نف 

 لة..  وال ما  عثل ا نف في تةليق ال لية عليه للحع(4)لبةليق ال لية عليه"

ناا كمع في ف لال لع القالق  ملجالاف عشيوط  شيوط عبب خملفلم صمر ع يعم 
الرة أو البثقي  أو البخيعم تشبه  مل فمر أو الفسقة   أع يمالع عممة عشل

                                                           

عالقرررررررع وعررررررر   رررررررر ، عالضرررررررالع ثقرررررررر  الجسررررررر ، كي يرررررررة الالقميررررررررة عرررررررد البقررررررررمعفمت ( 1)
www.webteb.com/articles/17758 

عالقررع كررل يررالح عةلالعررة  بيررة، عالضررالع تخرريعم ا نررف وأاررحاء أخرريى عررد الجسررم وعخررم يه   
  articie-w.dailymedicalinfo.com/viewww      الص ية عالااطة أعيلة قلووع 

، القالاعررر  60، ا شررربمه واللظرررمئي للسررريال ي ص1/176البلثرررالر فررري القالاعررر  الفقليرررة   (2)
، القالاعرر  الفقليررة وتطبيقمتلررم فرري 13/283، فرربا البررمري 222اللالرانيررة العررد تيبيررة ص

 .   1/190البذاه  ا ربةة
 .( عد االرة  ا عيا  32رية رقم ) ( 3)
 .(69/ السؤاق رقم )11عجبالع فبموى الشيخ اعد عثيبيد ( 4)

http://www.dailymedicalinfo.com/view-articie
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عد عثبمع عد أعب شيبة قمق: ك ثلم أعال  لبم ورمعةيوفة عل هم فلال ع يح 
أعب علي   اللقي ك ثلم عب  اليكبد عد ثمعت ك ثلم كسمع عد عطية عد

" عد تشبه  قالح  قمق اللبي صلب هللا عليه والم: :الجيشب عد اعد عبي قمق
 .(1)فلال عللم"

 عد اعد عبمس وق  روي  (2)ق ع يح لبمفيه عد البشبه  مللسمءموالبثقي  لليا
"لةد اللبي صلب هللا عليه والم البخلثيد عد :قمق أنه -رضي هللا عله-

  .(3)وقمق أخياالهم عد عيالت م"اليامق، والببيالت عد اللسمء 

وق  اكي اعد عمع يد أع ثق  ا اع لبةليق القيط عد فعلة اللسمء فل ي ل 
 . (4)للذكالر

و اا كمع  البثقي  يؤمي للب لضيار ص ية في الةمال أو اآلال فلال كياح 
َواَل وقالله تةملب: ) (5) ( التَّْهُلَكةِ  ِإَلى َواَل ُتْلُقوْا ِبَأْيِديُكمْ ) لقالق هللا تةملب: 

                                                           

أخياه أعال ماوم في الله عد ك ي  اعد عبي ، كبمب اللبمس،  رمب فري لربا الشرلية  (1)
( وقمق الحعلةي في نص  اليرية  ة  أع اكي فري لارلممه ثمعرت عرد 4031عيقم ) 4/44

، وقرمق 10/282ي ثالبمع، قمق: )واعد ثالبمع ضعيف(، وكسله اعد كجي في فبا البمر 
 (.6148)2/1059ا لبمني: كسد ص يا. انظي: ص يا الجمعع الص يي وفع ته 

" ثقرر  ا اع لبةليررق القرريط وهررال عررد فعلررة  420/ 6قررمق اعررد عمعرر يد فرري رم الب بررمر ( 2)
 .اللسمء فل ي ل للذكالر" وثق  ال ما  يقمس عليه التخما اللسمء له عد  مب الحعلة  

، 159/ 7في ص ي ه ،  رمب لخرياج الببشربليد  مللسرمء عرد البيرالت،أخياه البخمري ( 3)
 .(5886عيقم )

 .  6/420كمشية اعد عمع يد)رم الب بمر علب ال ر البخبمر( (4)
 .( عد االرة البقية195رية رقم )  (5)
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بم روى عملض، عد عبيو عد ول (1)( َتْقُتُلوا َأنُةَسُكْم ۚ ِإنَّ َّللاََّ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما
: ) ال ضير وال قمق صلب هللا عليه والم لبي ال ي يب البمفني، عد أعيه أع

 .(2)ضيار(

 قالليد:والبثقي  اكيه الفقلمء عل  كمم ثق  ا اع للبيأة واخبلفالا فيه علب 
االاف ثق  البيأة  انيلم وتةليق ال لي علم، وهال عذه   القول األول:

 .(6)، وعذه  ال لمعلة(5)والبةبب  عل  الشمفعية، (4)والبمل ية ، (3)ال ل ية
 ا يأتي:مواستدلوا ب

أنه األه رال: َشِل ت عع  لبم ل بم ورم عد اعد عبمس رضي هللا ع -1
نةررم، قررمق: راررالق هللا صررلب هللا عليرره واررلم الةيرر  أضرر ب أو فطرري  

قرمق: خريج رارالق هللا  -يةلي عد صر يه-ولالال عممني عله عم شل ته 

                                                           

 .( عد االرة اللسمء  29رية رقم ) ( 1)
( 2758م)عرررررريق 4/1078أخيارررررره عملررررررض فرررررري البال ررررررأ،  ررررررمب الققررررررمء فرررررري البيفررررررق  (2)

( وال رمكم 4539عريقم )  5/407وال ارقطلي فري ارلله،  رمب فري البريأة تقبرل لاا ارتر ت
( قررررمق الشررررالكمني فرررري نيررررل ا و ررررمر 2345عرررريقم) 2/66فرررري البسررررب را، كبررررمب البيررررالع

، وخلصررة 477-4/476: )وهررال كرر ي  عشررلالر( وانظرري: البلخرريص ال بيرري 5/310
 (.2666عيقم) 8/282ء ال ليل ، وص  ه ا لبمني في لروا2/438الب ر البليي

، كمشرررية اعرررد 4/167تبيررريد ال قرررمئق شررري  كلرررح الررر قمئق، االخبيرررمر لبةليرررل البخبرررمر ( 3)
 .5/357، الفبموى اللل ية6/420عمع يد 

، شررري  اعرررد نرررماي البلرررالخي علرررب عررربد اليارررملة 4/148شررري  الخيشررري علرررب خليرررل ( 4)
 .5/53، لالاعع ال رر في هبض أابمر البخبصي 2/462

 .  2/230كمشية البجييعي (5)
 . 1/125، اانصم  للبيماوي 1/81، كشم  القلمع 1/158الفيوع ( 6)
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صلب هللا عليه والم فصلَّب، ثم خط ، ولم يذكي أاانم وال لقمعرة، ثرم 
لررالعد للررب ب اللسررمء فررالعظلد واكرريهد وأعرريهد  ملصرر قة، فرريأيبلد يأترر

ت البرررررريأة تلقرررررري الخررررررمتم وفرررررري روايررررررة: " فجةلرررررر(1)راانلررررررد وكلررررررالقلد" 
 .(2)"والُخيص والشيء

في فعله عليه الصلة والسلح للب فعمنلم هذا يةبل فق  كمع البثقي  لألاع   
يقالق اعد القيم ركبه هللا: " وعمفي في االافه ِعلُم هللا ، (3)ن ييعد ،يي 

و قيارهم علب الض، فلال كمع عبم يللب عله لللب وراالله  فةل اللمس له، 
 (4)عله القيرع أو السلة".

عمورم في ك ي  أح فرع البشلالر عد عمئشة رضي هللا عبلم قملت:  -2
يمببد عد أخبمر  " الا لك ى عشي اعيأة فبةمه ع وتةمق ع أع ال

أفواالد شيئم. وفيه قملت ال ممية عشية: فواي أعال فرع، وعم أعال 
.. قملت عمئشة: قمق راالق هللا صلب هللا  فرع، َأَنمَس عد ُكلي ٍّ ُأُاَنيَّ

 (5)عليه والم: " كلت لض كأعي فرع ُ ح فرع" 

                                                           

، 7/40أخياررررررره  البخرررررررمري فررررررري صررررررر ي ه،  رررررررمب الرررررررذيد لرررررررم يبل رررررررالا ال لرررررررم عرررررررل م  (1)
 2/602(واللفررررررظ لرررررره، وعسررررررلم فرررررري صرررررر ي ه، كبررررررمب صررررررلة الةيرررررر يد 5249عرررررريقم)
 .(884عيقم)

 .(884عيقم) 2/602لصلة، صلة الةي يدأخيالم عسلم في ص ي ه، كبمب ا  (2)
 .( 6/227تبييد ال قمئق شي  كلح ال قمئق )( 3)
 .147ت فة البالموم في أكممح الباللالم ص ( 4)
أخياررررره البخرررررمري فررررري صررررر ي ه، كبرررررمب الل رررررم ،  رررررمب كسرررررد البةمشرررررية عرررررع ا هرررررل  (5)

(، وعسررلم فرري صرر ي ه، كبررمب فقررمئل الصرر م ة،  ررمب فقررل 4893عرريقم )5/1988
 .( عبفق عليه6387عيقم) 7/140عمئشة رضي هللا عللم 
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فق  أقي اللبي صلب هللا عليه والم عم فةله أعال فرع عد َعلِء ُأاع أح 
 ع  مل لي كبب ثُقَل وت يَّا.فر 

عد الحعلة، وهي عد كمامت اللسمء الفطيعة وق  ابلد البثقي   أع -3
ُأ ِفي اْلِحْلَيِة َوُهَو ِفي اْلِخَصاِم َغْيُر قمق تةملب: ) (1)عليلم أَوَمْن ُيَنشَّ
اع  ع تثقي  ا   وال ضير فيلم ، وألم البثقي  خ يف (2) (ُمِبين  

 .(3)ليلح لبلفةة الحعلة

 ،(4)واه عل  الشمفعية ال يجالف تثقي  ا اع وهال القول الثاني:
 .(5)قالق اعد الجالفي واعد عقيل عد ال لمعلةو 

 وااب لالا:
 .(6)أع البثقي  تةذي   ل فمئ ة-1

، وله وعلمقش:  أع ا لم خ يف كبم هال البةبمم في عي  اللمس
 (7)الحعلة ، و ع تثقي  ا اع ليلح لبلفةةفمئ ة في الب لي والبجبل

                                                           

 .1/81كشم  القلمع   (1)
 .( عد االرة الحخي 18اآلية رقم )  (2)
 . 4/167االخبيمر لبةليل البخبمر  (3)
 .4/176، لعمنة الطملبيد 296/ 4ع لي الب بمج( 4)
، وفررري 1/81، كشرررم  القلرررمع 1/22، ااقلرررمع فررري فقررره ااعرررمح أكبررر 1/158الفررريوع  (5)

: وقيررل ي رريح فرري كقلررم )الجمرعررة( اخبررمره اعررد الجررالفي، قلررت: وهررال 1/125اانصررم  
 . ةي ، وقمق اعد عقيل هال كملالشم

 .4/296ع لي الب بمج  (6)
 . 4/167االخبيمر لبةليل البخبمر  (7)
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 .(1)أع في الللي عد الالشم تلبيلم علب علع ثق  ا اع -2

 . ( 2) .ة البثقي  وتقيعيهعلب ل مك ق  ملت السلة أع:  علمقشو 

القالق ا وق وهال القالق  ما مكة والجالاف لقالة أملبه  الراجح ووجه الترجيح :
 وصياكبلم.

الذي يظلي لي وهللا   وعلب القالق  ملجالاف هل كمم ال ما  ك مم ا اع
لاا لم ت د عد عممة اللسمء البجبل  مل لي أع ال ما  ليا كم اع  أعلم 

في هذه البالاضع ، وال فعلة في الض ي بفي  اللم  لال عل  فئة قليلة عد 
عبببع اللسمء عل هال أقيب للقبا، واالابل مر في الةي  الةمح، كبم أنه  

 عقمعفمت عللم:  ةن البالاقع الطبية وا ت أع للبثقي 

أو  تفمعلت ال سماية فبةن أنالاع ال لي البصلالعة عد الليمل -
 تسب  كسماية. ال  ي ، أو االكسسالارات

بد الالارم ك وث ع وى الجل  البي تسب  اكبيارًا، أو فع وى الجل ،  -
 ألبًم، أو تالرعًم، أو تصيعف يشبه الص ي .

ن  مت وا رات لالر ظعشمكل ال ية أخيى يبمد أع يبسب  البثقي  في  -
 وهي علم ق نمتئة  سب  فيط نبال اللسيج الل عي.

ا عياض البلقاللة عبي ال ح: لاا كمع الجلمف البسبخ ح في البثقي   -
عبلالعة عد تلض  معلالثًم ع ح ي بل الة وى فق  تصي  اانسمع أعياض

                                                           

 . 148-147ت فة البالموم ص ( 1)
 .2/720أكممح الحعلة لةبيي الب يفي ( 2)



 

 

26 

البي تلبقل عبي ال ح عثل االلبلمب ال ب ي عي، أو االلبلمب ال ب ي 
 ، أو فييوس نقص البلمعة البشيعة.اي، أو ال حاف

ؤمي للب الببحق واليض، فق  تشببض قطةة ال لي  شيء ثمعت عبم ي -
تبحعق الجل  ل راة ق  تبطل  البخييط  مل يف أو اصل   بي رخي، 
وق  تبطل  ال ملة تلموق أموعة أو علاًم عد نالع رخي لاا تطالرت 

جل   قيب وظليت ال سماية أو الة وى أو ،ييهم عد عشملت ال
  عالضع البثقي .

تثقي  ال الاا  يالضع في علبت شةي ال ما  فيسب  ضبالر في هذه  -
 .(1)البلطقة

 مل لي  هفناا ثبت القير فالت اا مكة وكيح تثقي  ال ما  وتحعيل
بم روى ول (2)(َواَل ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ )لقالق هللا تةملب:  وا قياط

اللبي  صلب هللا عليه  عد ي يب البمفني، عد أعيه أععملض، عد عبيو 
  .(3): "ال ضير وال ضيار"والم قمق

                                                           

عالقرررررررع وعررررررر   رررررررر ، عالضرررررررالع ثقرررررررر  الجسررررررر ، كي يرررررررة الالقميررررررررة عرررررررد البقررررررررمعفمت  (1)
www.webteb.com/articles/17758 

عالقررع كررل يررالح عةلالعررة  بيررة، عالضررالع تخرريعم ا نررف وأاررحاء أخرريى عررد الجسررم وعخررم يه   
 . articie-www.dailymedicalinfo.com/view    الص ية عالااطة أعيلة قلووع 

، سي  اللجرمر، صر يفة ا هرياحكب  العالضالع البييايلج عيد البالضة والبخم ي الص ية، أ
 www.ahram.org.eg/NewsPrint/33922.aspx 17/2014نالفببي 

 وم.شمهل ة ع ب  رضالاع، أخصمئية ا عياض الجل ية والبلمالية والبجبيل.
 .( عد االرة  البقية 195اآلية رقم )  (2)
(، 2358( وال ررمكم فرري البسررب را عرريقم)2758/600عملررض فرري البال ررأ عرريقم ) أخيارره (3)

== 

http://www.dailymedicalinfo.com/view-articie
http://www.ahram.org.eg/NewsPrint/33922.aspx
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 المبحث الثاني: وشم الحاجب:

الالاو والشيد والبيم أصل ي ق علب تأثييٍّ في الشيء تحعيلًم  الوشم في اللغة :
له، وعله وشم الي  لاا نقشت و،يفت، وهال ،يف الجل  في الذراع أو ظلي 

البةصم  نعية ثم كشاله ك ل أو  ملذؤور وهال مخمع الش م، أو ار ال بف، أو 
 . (1)الليلج عليه كبب يحرق أو يخقي

،يف الجل   نعية أو ن الهم كبب يسيل ال ح، ثم كشال الض  وفي االصطالح:
البالضع  مل  ل ون اله فيخقي أو يحرق، وأكثي عم يفةل الض في الشفة، 
وق  يمالع في ظلي ال ف، أو البةصم، أو ،يي الض عد الجس ، وق  يمالع 

 . (2)علب هيئة موائي أو نقالش، أو نقطًم، أو خطال مً 

                                                                                                                         
== 

( وبلفررظ "أع 3079( والرر ار قطلرري فرري اررلله عرريقم )11502والبيلقرري فرري اررلله عرريقم)
الياررالق صررلب هللا عليرره واررلم ققررب أع الضررير وال ضرريار" أخيارره أكبرر  فرري عسررل ه 

لبرررمني فررري لرواء (، وصررر  ه ا 2340(، واعرررد عمارررة فررري ارررلله عررريقم)22778عررريقم )
 .1/7، ا شبمه واللظمئي1/85(، وانظي: ا شبمه واللظمئي العد نجيم 896ال ليل عيقم)

عممة )و  6/113، وعقمييا الل ة 1077/ 2، والبةجم الالايط15/220لسمع الةيب  (1)
 ش ح(.

 والليلج عممة فرقمء تسبب الليلة.............
،شري  اللرالوي علرب عسرلم 5/392تفسيي القي بي ، 1/620أكممح القيرع العد الةيبي ( 2)

-5/368،  ت فررررة ا كررررالاي 5/89، الللميررررة فرررري ،يعرررر  ال رررر ي  وا ثرررري  14/106
،  الشي  ال بيري 3/339، ا ماب الشيعية 2/519، كفمية اللبيه في شي  البلبيه 369

 .1/81، كشم  القلمع 1/264العد ق اعة 
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ة يةبل   يف الجل   ماعية كبب يخيج ال ح ثم  أنه نالع عد الحعلويعرف طبيا: 
 .(1)يذر عليه ك ل أو نيلة، أو صب مت خمصة ليخقي أو يحرق 

ع رررررررريح، وهررررررررال قررررررررالق ابلررررررررالر الفقلررررررررمء عررررررررد ال ل يررررررررة والبمل يررررررررة  حكمااااااااه:
، ونقررررل اعررررد الةيبرررري ااابررررمع (2)والشررررمفعية والصرررر يا عررررد عررررذه  ال لمعلررررة

َياااانَُّهْم َوَرُمااااَرنَُّهْم َفَلُيَبااااتِ ُكنَّ َوأَلُِضاااالَّ )  لقررررالق هللا تةررررملب: (3)علررررب الررررض نَُّهْم َوأَلَُمنِ 
اااااااااُرنَّ َخْلاااااااااَق َّللاَِّ   فملبقصررررررررالم  قاللررررررررره" (4) (آَذاَن اأْلَْنَعاااااااااِم َوَرُماااااااااَرنَُّهْم َفَلُيَغيِ 

 .(5)" الالشم َّللاَِّ  َفَلُيَغيِ ُرنَّ َخْلقَ 
                                                           

 .542البالاالعة الطبية الفقلية م. كلةمع ص  (1)
، الفالاكرره الرر واني 1/631، أكمررمح القرريرع العررد الةيبرري 6/373كمشررية اعررد عمعرر يد   (2)

، 2/594، ال ررررررررموي ال بيرررررررري 2/459، كمشررررررررية الةرررررررر وي 7/267، البلبقررررررررب 2/411
، كفميرة اللبيره فري 1/172، أالب البطملر  1/191، ع لي الب بمج 1/347البجبالع 

، 1/134، الفرررريوع 264-1/263عررررة ، الشرررري  ال بيرررري العررررد ق ا2/519شرررري  البلبيرررره 
، وورم 3/339، ا ماب الشرريعية 1/46،  شرري  علبلررب اارامات 1/81كشررم  القلررمع 

عرررد  ةرررن عبرررأخيي البمل يرررة القرررالق  مياهبررره ورم علررريلم  ةقرررلم   برررل ال ياهرررة علرررب 
،  والقالق 2/411، الفالاكه ال واني 2/379الب يعم . انظي: شي  ال يوي علب الياملة 

، اانصرم  1/158،الفريوع3/339الق علر  ال لمعلرة انظري: اآلماب الشريعية  مل ياهة ق
 ط. مار لكيمء البياث الةيبي.1/125

( راررررمء صرررررملا  ماررررالماع، البلبقرررررب Tattooوعلظرررري: ا كمررررمح الفقليرررررة الببةلقررررة  ملالشرررررم )
فقه ا اية، وا كممح الفقلية الببةلقة  ملالشم في الفقره  -ققميم فقلية عةمصية -الفقلي

 .773، أكممح الحعلة ص105العي م. عب  ال ق كبيش صاا
 . 7/262عمرضة ا كالاي ( 3)
 .( عد االرة اللسمء.       119رية رقم ) (4)
/ 1، فرررربا القرررر يي للشررررالكمني 5/392، تفسرررريي القي برررري 2/268أكمررررمح القرررريرع للجصررررمص   (5)

 .2/415، تفسيي اعد كثيي 1/703، تفسيي الب الي  501/ 7، تفسيي الطبيي 518
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الرض الالشرم( و  ع اللبي صلب هللا عليه والم لةد الالاشبة )وهي البري تفةرل 
والبسبالشبة) وهي البي يفةل علم الض( فةد عب هللا عرد عبري أع اللبري صرلب 

 (1)هللا عليه والم قمق: " لةد هللا الالاصلة والبسبالصرلة والالاشربة والبسبالشربة"
وعررررررد عبرررررر  هللا عررررررد عسررررررةالم رضرررررري هللا علرررررره قررررررمق: ) لةررررررد هللا الالاشرررررربمت 

، ومق (2)يرريات خلررق هللا( والبسبالشرربمت والببلبصررمت والببفلجررمت لل سررد الب 
 . (4)،  ع فمعل الببم  ال تجالف لةلبه (3)اللةد أع هذه عةمصي وعد ال بمئي

قمق القي بي: "وهذه ا عالر كللم ق  شل ت ا كممي  علةد فمعللم، وأنلم عد 
ال بمئي، واخبلف في البةلب الذي نلي  اللم فقيل:  نلم عد  مب الب ليا، 

ق هللا تةملب كبم قمق اعد عسةالم، وهال أصا، وهال وقيل: عد  مب ت ييي خل
يبقبد البةلب ا وق، ثم قيل هذا البللي عله لنبم هال فيبم يمالع  م يم  نه 
عد  مب ت ييي خلق هللا تةملب، فأعم عمال يمالع  م يم كمل  ل والبحعد  ه 

 .(5)لللسمء فق  أامف الةلبمء الض"

ةجبة فمعلة الالشم، وهي البي ت يف وعقالق اللالوي : " أعم الالاشبة  ملشيد الب
لعية أو عسلة أو ن الهبم في ظلي ال ف أو البةصم أو الشفة أو ،يي الض  
عد ع ع البيأة كبب يسيل ال ح ثم ت شال الض البالضع  مل  ل أو اللالرة 

                                                           

أخيارره البخررمري فرري صرر ي ه، كبررمب اللبررمس،  ررمب وصررل الشررةي، وبررمب البسبالشرربة (1)
(، وعسلم في ص ي ه، كبمب اللبمس،  مب ت يعم فةل الالاصرلة 4604عيقم) 4/1835

 .والبسبالصلة، والالاشبة والبسبالشبة.
 ابق تخيعجه.        (2)
 ..       1/81، كشم  القلمع2/212ابل السلح (3)
 . 1/81كشم  القلمع ( 4)
 . 5/393تفسيي القي بي  (5)
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فيخقي وق  يفةل الض ع ارات ونقالش، وق  ُت ثيه وق  ُتقلله، وفمعلُة هذا 
والبفةالق علم عالشالعة، فنع  لبت فةل الض واشبة، وق  وشبت تشم وشبم، 

علم فلي عسبالشبة وهال كياح علب الفمعلة والبفةالق علم  مخبيمرهم والطملبة 
 .(1)له"

وقمق اعد كجي عد  هذه ا كممي : " وهي كجة علب عد كبل الللي فيه 
علب البلحعه  ع ماللة اللةد علب الب يعم عد أقالى ال الالت عل عل   ةقلم 

 .(2)عمت ال بيية"أنه عد عل

كبم أع في الالشم أاى ال فمئ ة فيه  وفيه ليلح لل ي موع كماة أو ضيورة 
.امء في عيات  ااابمع: " اتفقالا علب أنه ال ي ل  ك  أع يقبل (3)فل يبم 

نفسه، وال أع يقطع عقالًا عد أعقمئه، وال أع يؤلم نفسه في ،يي 
 . (4)الب اوي"

ال ائم، وظليت أنالاع عد الالشم البؤقت  سلة أو والبقصالم  بم ابق الالشم 
 أكثي، أو أقل كسبة أشلي وتسبخ ح فيه ا عي لبلالعد الجل ، وعد أهبلم:

وهال تلالعد ع يط ال ما   ة  ت  ي ه  مابخ اح  التلوين الدرموغرافي:  -
 .  (5)لعية عةقبة، وتحوق رثمره  ة  ثلث الالات

                                                           

 .14/106شي  اللالوي علب عسلم  (1)
 . 10/377فبا البمري ( 2)
 . 29أكممح اللسمء العد الجالفي ص( 3)
(4)  1/120  . 
أنظررررري: أكمرررررمح تجبيرررررل اللسرررررمء فررررري الشررررريعةة ااارررررلعية م. افمهرررررمر ع برررررالم عررررر ني  (5)

 .213ص
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ية لبلالعد الجل ، وهذا عبمثل ابق عيمع أع الالشم اابةبمق ااع وحكمه:
 لصفة الالشم الب يح البللي عله لألملة السم قة  فيمالع كمبه الب يعم.

يقالق الصلةمني ركبه هللا: وق  ُعلل الالشم في  ةن ا كممي   أنه 
ت ييي لخلق هللا،  وال يقمق لع الخقمب  مل لمء ون اله تشبله الةلة  و ع 

وقع في عصيه صلب هللا  شبلبه فلال عخصالص  ماابمع، وبأنه ق 
 .(1)عليه والم

 ومن األنواع الحديثة لتقنية رسم الحواجب:

 (Microblding)النوع األول: المايكروبلدنق أو المايكروبليدنج 

وفي هذا اللالع تسبخ ح لعية امخمق الصب ة ماخل الجحء السط ي عد الجل ، 
 .(2)شليا في ال مل  24-12وع ة ثبمت اللالع عد 

 (Microfeathering) النوع الثاني: المايكروفيثرينق

عثل السمعق ل د ا ماة البسبخ عة ليست أعي و نبم شفية م يقة لخلق شقالق 
 .(3)ص يية في ال ما  وعللم ت خل الصب ة ت ت الجل 

  

                                                           

 .1/150أنظي: ابل السلح  (1)
(2) http:/youtu.be/AddM1LafzIM.  :وعلظي في تفصريل هرذه البقليرة   ر   ةلرالاع

) ال مم الشيعي لبقلية البميميوبلي نج فري ال رمابيد( عقر ح الارب بمق عبطلبرمت عيكلرة 
الرر كبالراه فررري امعةرررة أح القررريى كليررة الشررريعةة قسرررم الفقررره، عررد الطملبرررة خلرررالم عيلالارررة. 

 https://infinityhairclinic.com/microbladingة في وانظي كذلض البفصيل عد هذه البقلي

(3) http:/youtu.be/LyvpbVIMNa0.     . 
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 (Microshading) النوع الثالث: المايكروشادينق

الصب ة عد خلللم ت ت  وفيلم يسبخ ح رلة كليبمئية، أو رلة ي وعة ي خلالع 
ال ما  ) وعقمق لع ا عي البسبخ عة فيه أكثي عد اللالع السمعق( والل   
عللم ع ح رام الشةي شةية شةيه، ل د يسبخ عالع البلقيط اعطمء لي مء 

 .(1) بيةي كأع عد عبلبه اابخ عت عالمرة

وتلجأ اللسمء للب هذه البقلية  نلم عيع ة وب يلة عد اابقطمع احء عد 
الالقت يالعيم ليام ال مابيد خمصة لللسمء اللتي يقةد البميمج  شمل 
يالعي، وعد البيمته أنه ال يحاق لال  مابخ اح أشةة الليحر، وهذه للم رثمر 
امنبية علب البشية عثل ظلالر ن  مت وبقع، وعملف أعالاال  مئلة  سب  ت يار 

وكذلض لفالبه  ملليحر يؤمي للب اقالط ال الاا ، الشم السمت الليحر اخفمء ت
ا صبما شةي ال ما ، وهال ماخل في كمم اللبص كبم ابق عيمنه، كبم أع 

البسبخ عة ت بالي علب  ةن البالام البي تسب  كسماية كممة للبشية، 
 .(2)ةقبةعوكذلض الة وى لاا كمنت البة ات البسبخ عة ،يي 

أع هذه البقلية عمهي لال صالرة  وعيى كثيي عد خبياء البجبيل والبميمج ال ائم
عد صالر الالشم، وأع عجيم ت ييي االام ال يلفي أنه وشم، واكيوا أنه يطلق 
عليه اام البميميوبيلي نج، أو فرع الجل ، أو عميميوابيوكيلج، أو عميمج 
 العل الب ة للب ،يي الض عد ا ابمء وعمهي لال أابمء عخبلفة للفا 

                                                           

(1) http:/youtu.be/T0pntb3CPAc.        
 .30ال مم الشيعي لبقلية البميميوبيل نج في الفقه ااالعي ص (2)
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فملطيعقة واك ة في ال ملبيد وهي ،يف لعية اااياء وهال الالشم البجبيلي، 
 .(1)ت ت الجل  و مخمق اللالع أافله   ن اللظي عد أي أعي رخي

أع ع ار الةبل في هذه البقلية علب تلالعد الطبقة السط ية  يوالذي يظلي ل
ت ت الجل   م عي أو اابخ اح الشفيات ال  يقة لبخيعق الجل ، وهذا هال الالشم 

عي عل  الفقلمء وكالنه في الطبقة السط ية ال يخبلف  بةلمه الل الي والشي 
عد الطبقمت الةبيقة، كبم أع عد أامايمت عبل هذ البقلية نبف شةي 
ال ما  أو  ةقم عله   يض اتقمع اليام  وال شض أع نبف ال ما  نبص 

 ع يح كبم ابق عيمع الض  أملبه.

يميوبيل نق ،يي أع البالام الصبمغية وا الحة البسبخ عة في تقلية البم مكب
 .(2)عصيكة و،يي عيخصة عد وفارة الص ة وال عد هيئة ال ذاء وال واء

 
  

                                                           

 .27ال مم الشيعي لبقلية البميميوبيل نج في الفقه ااالعي ص (1)
وقر  قمعرت  31يته البمكثة خلالم في   ثلم ال مم الشيعي لبقلية البميميوبيلر نج صاك (2)

 . بياالة الجلمت البخبصة واؤاللم
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 : تشقير الحواجب:لثالمبحث الثا

 .(1)الشيد والقم  والياء أصل ي ق علب لالع  في اللغة:تعريف التشقير 

 .(2)والشقية في اانسمع: كبية تةلال البيمض
 . لالع الجل ال ما   بم يشبه شةي صبغ  وفي االصطالح:

علب ت يعم البشقيي لاا فيه تشبه  مل فمر   ع هللا نلمنم والخل  عيد الفقلمء 
كبم ي يح فةله لاا فيه ت ليا علب الخم   لاا أرام الحواج  ، عد البشبه علم

  ملبيأة  نه البيأة يج  أع يياهم علب هيئبلم الطبيةة.
 :التشقير أنواع         

 بالصبغاف الكيميائية الملونة: التشقيرالنوع األول:  

 .فقط وهال لعم أع يمالع لشةي ال ما  كمعًل أو   يافه

 تشقير شعر الحاجب كاماًل باألصباغ الكيميائية: .1

اخبلف الفقلمء في كمم تشقيي شةي ال ما   بم يشبه لالع الجل  عبةن 
 :ثلثة أقالاقا صبما ال يبيمئية علب 

وبه أفبت مار ل مكة تشقيي شةي ال ما   بم يشبه لالع الجل ،  القول األول:
 بمعثيبيد ركبل، والشيخ اعد  مف الشيخ اعد  قوهال قال ، (3)اافبمء البصيعة

                                                           

 .عممة)ش ق ر(       3/203عقمييا الل ة  (1)
 .عممة)ر ش ق(       2/730ابلية الل ة  (2)
( 249عالقررررررررررررررررررررررررررررررررررررع مار اافبررررررررررررررررررررررررررررررررررررمء البصرررررررررررررررررررررررررررررررررررريعة اررررررررررررررررررررررررررررررررررررؤاق رقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررم) (3)

 dr.alifta.org/ra/viewResarch.aspx?ID=249انظي:
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، والشيخ ع ب  كسد اق الشيخ، والشيخ عب هللا اليكبمع، والشيخ يالاف هللا
 .(1)والشيخ عب الةحعح الفالفاع الشبيلي، والشيخ اليبمع البما ،

 واستدلوا:

أع ا صل في ا شيمء اا مكة لال ع ليل يقبقي الب يعم، أو ال ياهة  -1
 عد ال بمب والسلة، ولم يالا .

 .( 2)أع البشقيي عجيم تلالعد للشةي فقط  -2

  وهذا مليل علب أع البشقيي وهال تصفيي الشةي فعلة تبلع عله الب  ة -3
يةلي االاف  أنه فعلة لا لال لم يمد كذلض لم تبلع عله ، كبم أع علةلم

 .(3)فةله ل ييهم  لا الفمئ ة في اللص علب علةه لع كمع عبلالعم أصل

أع كالع البشقيي ق  يشبه اللبص في اللظي ليا عسال،م لب يعم عم أكل  -4
هللا  فنع ا صل في ا شيمء اا مكة، وق  أن ي هللا ال وعل علب عد 

                                                           

( ، وعالقرع علبقرب أهرل 11168( و)8605عالقع ااارلح ارؤاق وارالاب ، ارؤاق رقرم ) (1)
     https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=206977ال رررررررررررر ي ، 

، وعلظرررررررررررررررررررررري فرررررررررررررررررررررري رأي الشرررررررررررررررررررررريخ اعررررررررررررررررررررررد  ررررررررررررررررررررررمف فبررررررررررررررررررررررالى علررررررررررررررررررررررب عالقةرررررررررررررررررررررره  
https://binbaz.org.sa/fatwas/14641    وفي رأي اعد عثيبريد، فبرموى الشريخ لبجلرة

ه، والشرريخ الشرربيلي  عينررمعج فبررالى 1421ح2/ 27، عبررمرعخ 36( ص1741الرر عالة الةرر م )
س{اق ورم عبرمرعخ  ه، وعالقع الشيخ ارليبمع البمار ،10/1429/ 26في قلمة مليل عبمرعخ 

ه، والشرريخ اليكبررمع والشرريخ عبرر الةحعح الفررالفاع فرري عينررمعج الجررالاب ال ررمفي 18/10/1429
      قلمة البج .

 .(        11168(و)8605عالقع ااالح اؤاق واالاب، اؤاق رقم ) (2)
ط.مار الف ري، كمشرية  2/131فبا الالهمب في شي  عللج الطرلب لحكيعرم ا نصرمري  (3)

 .ط.ال لبي   4/88 البجييعي

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=206977
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َم ) كيح عم أكل هللا عد الحعلة  ل عيهمع كبم في قالله تةملب: ُقْل َمْن َحرَّ
ْزِق ۚ ُقْل ِهَي ِللَِّذيَن آَمُنوا  َباِف ِمَن الرِ  ِزيَنَة َّللاَِّ الَِّتي َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطَّيِ 
ُل اْرَياِف ِلَقْوم   ِلَك ُنَةصِ  ْنَيا َخاِلَصًة َيْوَم اْلِقَياَمِة ۗ َكذََٰ ِفي اْلَحَياِة الدُّ

 .(1) (َيْعَلُمونَ 

 .(2)اليجالف البشقيي وبه أفبت اللجلة ال ائبة لإلفبمء القول الثاني:

 :واستدلوا

 .(3)عشمعلة البشقيي لللبص الب يح شيعم كي  لنه في عةلمه -1

أع اابةبمق هذه البالام البشقية ضير علب الجسم والشةي  وهللا تةملب  -2
عد عبيو بم روى عملض، ول، (4) (َواَل ُتْلُقوا ِبَأْيِديُكْم ِإَلى التَّْهُلَكةِ يقالق: )

 اللبي  صلب هللا عليه والم قمق: عد ي يب البمفني، عد أعيه أع
 .(5) الضير وال ضيار()

                                                           

 .( عد االرة ا عيا 32رية رقم ) (1)
ه، وانظررررري: عالقرررررع ااارررررلح ارررررؤاق 1421/ 29/12( وترررررمرعخ 21778فبرررررالى رقرررررم ) (2)

 (49017واالاب، اؤاق رقم )
كمبررررره( انظررررري لررررريا ط البالضرررررالع : -واخبرررررمره م.أكبررررر  الخليرررررل فررررري   ثررررره البشرررررقيي)تةيعفه

https://www.alukah.net/sharia/0/64774/#ixzz6EP41aZtp 

كمبرررررررررررره( م.أكبرررررررررررر  الخليررررررررررررل انظرررررررررررري لرررررررررررريا ط البالضررررررررررررالع : -البشررررررررررررقيي )تةيعفرررررررررررره (3)
https://www.alukah.net/sharia/0/64774/#ixzz6EP41aZtp 

 .( عد االرة البقية195اآلية رقم )(4)
 .ابق تخيعجه (5)

https://www.alukah.net/sharia/0/64774/#ixzz6EP41aZtp
https://www.alukah.net/sharia/0/64774/#ixzz6EP41aZtp
https://www.alukah.net/sharia/0/64774/#ixzz6EP41aZtp
https://www.alukah.net/sharia/0/64774/#ixzz6EP41aZtp
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أع تلالعد ال الاا   مابخ اح تلض ا نالاع الصلمعية ال يةي  شةي  -3
وعقالي نباله عبم يسبلحح لفالة  بهال ما  للب  بيةبه  عل يحع  عد كثمف

 عيد اللبص. الحائ  اللمتج عد الض وهال

ل مكة البشقيي للببحواة لع لرم يثبرت لره ضرير صر ي وكياهبره  الثالث:القول 
 .(1)ل يي الببحواة  وهال عم أفبت  ه لجلة الفبالى ا رمنية

 واستدلوا:

أع ا صرررل فررري البجبرررل الجرررالاف كبرررب يررريم مليرررل البلرررع، والبلرررع لنبرررم ورم فررري 
عرم نبص ال مابيد ونبفلبم، ولرم يريم نلري عرد صري لبم  رم لالاع البخبلفرة، وأ

عررد  ع،يرري الببحواررة فيمرريه مرء لبررمب الفبلررة الررذي قرر  يلفرربا  بثررل هررذه ا نررالا 
 .(2)الحعلة كمياهية خقمب الي يد والق عيد ل يي الببحواة

 الراجح ووجه الترجيح: 

ع تيكه هال ا كرالط الاريبم وتشرقيي ال رمابيد كرمعًل أيبياا وهللا تةملب أعلم 
لبد يياهم عد  ةي   وق  علب صالرة الفةل الب يح، وفيه شبه  فةل اللمعصمت 

 يسمء الظد  بد تفةله عد الق وات.

الرض أع الررلبص الب ريح هررال الرذي يقصرر  علره تيقيررق ال مار  وت  يقرره،  لًبررم و 
  .ةللجبمق  نظلمر ال ما  علب ،يي هيئبه ال قيقي

                                                           

عالقررع مائررية اافبررمء الةررمح، الببل ررة ا رمنيررة اللمشرربية، قسررم اللبررمس والحعلررة والصررالر،  (1)
 www.aliftaa.jo.Question.aspx?Quesstionld=688     (688فبالى رقم )

عالقررع مائررية اافبررمء الةررمح، الببل ررة ا رمنيررة اللمشرربية، قسررم اللبررمس والحعلررة والصررالر،  (2)
 www.aliftaa.jo.Question.aspx?Quesstionld=688     (688فبالى رقم )
 . 1/407ع لي الب بمج 
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و اا ثبت أع الب يح كقيقة هال الب ييي ال مصل  مللبف، ال عجيم اللبف، فنع 
  .الالصالق للب هذا الب يح ال يجالف،  أيِ   يعق كمع

واللسمء اليالح يجةلد البشقيي ع اًل عد اللبف في الالصالق ِلذات اللبيجة، وهي 
  ..لظلمر ال ما  م يًقم ر يًقم  ولذلض ال يجالف

 :اعد تيبية ركبه هللاقمق شيخ ااالح 
الشيء الذي هال نفسه عقصرالم  ،يرُي ُعَ ريَّحٍّ، لاا ُقِصرَ   ره أعري  ُعَ ريَّح ، صرمر  "

ًعررم فملبشررقيي  بةلررب صرربغ ال مارر    رر  ااترره لرريا ع يًعررم، ل ررد لبررم  ".(1)ُعَ يَّ
َح عد هذه الجلة  . (2)ُقص   ه اات البللي عله في اللبص، ُكيِ 

 :منشأ الخالف في المسألة

يبالقرررف علرررب عةيفرررة هرررل يررر خل فررري  (3)القرررالق  رررأع البشرررقيي عرررد قبيرررل الرررلبص
  عسبمه أو يل ق  ه  يمام

                                                           

 .186/ 6ا طمق الب ليل علب  كبمب لقمعة ال ليل (  الفبموى ال بيى ،1)
بررررررررررررررره( م.أكبررررررررررررررر  الخليرررررررررررررررل انظررررررررررررررري لررررررررررررررريا ط البالضرررررررررررررررالع : كم-( البشرررررررررررررررقيي)تةيعفه2)

https://www.alukah.net/sharia/0/64774/#ixzz6EP41aZtp 
الرررلبص  بةلرررب نبرررف شرررةي ال رررمابيد فررري كمبررره خرررل  عررريد الفقلرررمء والررريااا القرررالق  (3)

اال ررررلق، والررررض لةبررررالح ال رررر ي  الصرررر يا الررررالارم فرررري لةررررد اللمعصررررة  ررررملب يعم علررررب 
عبحواة أو ،يي عبحواة، وال مليل علب البخصيص، وأملة البخملفيد ضعيفة وال تيقب 
لبقمعلرررة أملرررة القرررالق  رررملب يعم، وعلظررري فررري أقرررالاق الفقلرررمء وأملررربلم كمشرررية اعرررد عمعررر يد 

، 1/173أاررررلب البطملرررر  ،2/411، الفالاكرررره الرررر واني8/233، الب رررري اليائررررق 6/373
، أكمررررررمح اللسررررررمء  1/81، كشررررررم  القلررررررمع 1/158، الفرررررريوع 1/191ع لرررررري الب بررررررمج

 .420- 410، أكممح  الحعلة لةبيي الب يفي عد 160ص

https://www.alukah.net/sharia/0/64774/#ixzz6EP41aZtp
https://www.alukah.net/sharia/0/64774/#ixzz6EP41aZtp
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أع الرلبص يمرالع فري ال رمابيد موع ارمئي  (1)والق ر الببفق عليه عيد الفقلرمء
 (2)البمل يرةد  ريق اافالرة  خرل  عرأنه يمالع  مللبف أو عمفي عةلمه و الالاه، 

  (3)ال لمعلةو 

، ل رر ي  اعرد عسرةالم فري لةرد اللمعصررمت  رمللبف موع ،يريهفننره عخصرالص  
،   (4) صررليةاكيرر  ورم الخبرري فرري اللبررف فقررط، وعمعرر اه يبقررب علررب اا مكررة 

" الب يرريات لخلررق هللا" وأايرر  علرره  ررأع علررة الب رريعم كبررم فرري ال رر ي  قاللرره: 
ال مرم ير ور عرع علبره وارالما وعر عم، و  وهذه الةلة عالاالمة فري ال رف وال لرق،

الب ررريعم فررري الرررلبص هررري الب ييررري لخلرررق هللا  لبرررم لل سرررد وقررر  ت ققرررت وعلرررة 
  .(5) مل ف وال لق

وق  را ت اللجلة ال ائبة لإلفبمء في الببل رة الةيبيرة السرةالمية ت ريعم القرص 
لل مارر  فرري لامعبلررم علررب اررؤاق شررم ة قرر  كلقررت  ةررن ا عررمكد عررد  قوال لرر

ال ما  : " ال يجرالف كلرق ال الاار  وال تخ يفلرم  ع الرض هرال الرلبص الرذي 
لةرررد اللبررري صرررلب هللا عليررره وارررلم عرررد فةلبررره أو  لبرررت فةلررره فملالااررر  عليرررض 

                                                           

مار لكيرمء البرياث  6/315ط مار الف ري، ت فرة الب برمج  426/ 6انظي: فبا القر يي  (1)
ط مار الف ري، شري   8/83يبرمني ، شري  كفميرة الطملر  ال6/88الةيبي،  الب ي اليائق 

 ط عرررررررررملم ال بررررررررر ، وانظررررررررري: عالقرررررررررع مار اافبرررررررررمء البصررررررررريعة 1/53علبلرررررررررب اارامات
www.dr.alifta.org/ra/viewResarch.aspx?ID=249   ( 249فبالى رقم). 

 .2/459، كشية الة وي  411/ 2الفالاكه ال واني ( 2)
 . 1/82  القلمع ، كشم1/126، اانصم  159/ 1، الفيوع 70/ 1الب لي  ( 3)
 .1/94، الب لي257/ 2، ال موي ال بيي ( ع لي الب بمج 4)
 .1/419أكممح الحعلة لةبيي الب يفي( 5)
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، وارررئلت (1)البالبرررة واالارررب فمر عبرررم عقرررب وأع ت رررذري الرررض فررري البسررربقبل" 
عد نبف الشةي الذي عيد ال مابيد فأامعت: " يجرالف نبفره  نره لريا   اللجلة

 .(2)عد ال مابيد"
 تحديد الحاجب وإخةاء بعض الشعراف بالتشقير الملون: .2

هررال عمنبررت علررب عظررم ال مارر ، فررناا كمنررت  يررهشررةي ال مارر  الببفررق علكرر  
 ةررن الشررةيات خمراررة عررد هررذا الةظررم وشررماة عررد شررةي ال مارر  البةبررمم 

 نلرررم ليسرررت عرررد ال ماررر  أصرررًل، و ع فررري  قمئلرررم تشرررالعلًم  فيجرررالف لفالبلرررم 
لل مارر  وخيواررم عررد خلقبرره البةبررممة، ومفةررًم لل رريج عررد صررمكبلم، وعبررًل 

فيجرالف  (4)و" القرير يرحاق" (3)تجل  البيسيي"شيعيبيد: " البشقة  ملقمع تيد ال
، فرررناا ارررمف ا خرررذ واافالرررة ارررمف ا خرررذ عللرررم  ملقررر ر الرررذي يرررحوق  ررره البشرررالعه

 . نه أخف علهالبشقيي  ملبلالع 

أعررم لاا كررمع شررةي ال مارر  عةبررممًا ول لرره كثيررف ال ثمفررة البةبررممة علرر   ةررن 
وعللم عد هرال كثيرف اللمس  فمللمس عخبلفالع عللم عد كمابه رقيق ومقيق، 

يجالف لفالبه وتي يقه  ع هذا عد اللبص البللري  وعيعن ففي هذه ال ملة ال
 عله، و نه تم ع لل ما  ، والبم ع له تم ع في ال مم.

                                                           

( وعلظي تفصيل أقالاق الفقلرمء فري كمرم الرلبص وأملربلم 5366( و)1332فبالى رقم ) (1)
 .420-1/410كبمب أكممح الحعلة لةبيي الب يفي 

 (.    8701، فبالى رقم )5/197فبموى اللجلة ال ائبة للب الث الةلبية واافبمء  (2)
 .160،  ا شبمه واللظمئي للسيال ي ص96ا شبمه واللظمئي العد نجيم ص (3)
 .173، ا شبمه واللظمئي للسيال ي ص105ا شبمه واللظمئي العد نجيم ص (4)
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وق  اكي الض الشيخ اعد عثيبيد ركبه هللا تةملب فقمق: أعم ال ما  فنع 
 أعي عةبمم وعم البةبمم أع ت الع ر يقة م يقة، وأع ت الع كثيفة وااةة، هذا

كمع عةبمما فل يبةيض له  ع اللمس ال ية ونه عيبم  عل ية وع فالاته 
ابماًل، أو واالمه ابماًل، وليا عد ا عالر البي ت الع عيبم كبب ي بمج 

 .(1)اانسمع للب لفالبلم

كمبه كمم  عله خل  أع ت  ي  ال ما  علبف  ةن الشةييات الو 
ل د لاا كمع ت  ي  ال ما  عبشقيي  ةن الشةيات علالع الجل    اللبص،

 فلذا ع ل خل  عيد البةمصيعد علب قالليد:
، وبه أفبت كمبه كمم تشقيي كل شةي ال ما  فل يجالف القول األول:

، واخبيمر الشيخ اعد ابيعد ركبه (2)واافبمء اللجلة ال ائبة للب الث الةلبية
 .(3)هللا

 واستدلوا:

 الشةي علالع الجل  يشبه اللبص فيأخذ كمبه.أع تلالعد 
  ةن الشةيات، وبلذا قمقيجالف ت  ي  ال ما  عبشقيي  القول الثاني:

، ركبلبم هللا اعد عثيبيدو  اعد  مف، الشيخ ، وعللم(4) ةن البةمصيعد

                                                           

(1)  www..islamweb.net/fatwa/inlex.php?page=fatwald.379123  
 (.379123اؤاق رقم )

 ه 1421/ 29/12( عبمرعخ  21778فبالى رقم )  (2)
 .134( فبموى البيأة . لخمل  الجيعسي ص 3)
، 1/348( اللرررالافق البخبصرررة  رررملبيأة فررري العبرررممات وأكمرررمح ا ارررية   م. علرررب الررريااا 4)

 راملة مكبالراه.

http://www.ftwa.islamweb.net/fatwa/inlex.php?page=fatwald.379123
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عب الةحعح ع ب  عد كسد اق الشيخ، والشيخ  والشيخ عب هللا اليكبمع، والشيخ
 .(1)  ، الشيخ اليبمع البما يالاف الشبيلي، والشيخ الفالفاع

 واستدلوا:

البشقيي تلالعد و ، خلقة هللا  م ية، لم تب يي  صبغ احء عد ال ما  أع 
للشةي وليا نبف وال كلق للشةي فيجالف  لا المليل علب علع البلالعد 

 .(2)والبشقيي

 الراجح :

تشرقييه كرمعًل أع تشرقيي أ ريا  ال مار  أخرف عرد يبياا وهللا تةملب أعلرم   
    .و ع كمع ا كالط تيكه

 امء في االاب اللجلة ال ائبة لإلفبمء عد السؤاق البملي : 

انبشرري فرري اآلونررة ا خيررية عرريد أواررمط اللسررمء ظررمهية تشررقيي ال ررمابيد   يرر  
يمالع هذا البشقيي عرد فرالق ال مار  وِعرد ت بره  شرمل ُيشرم ه  صرالرة عطم قرة 

                                                           

(1)https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=206977  ،
علبقرررررررررب أهرررررررررل ال ررررررررر ي ، وعلظررررررررري فررررررررري رأي الشررررررررريخ اعرررررررررد  رررررررررمف فبرررررررررالى علرررررررررب عالقةررررررررره  

https://binbaz.org.sa/fatwas/14641  وفررري رأي اعرررد عثيبررريد، فبرررموى الشررريخ لبجلرررة
ه، والشرريخ الشرربيلي  عينررمعج فبررالى 1421ح2/ 27، عبررمرعخ 36( ص1741الرر عالة الةرر م )

ه، وعالقع الشيخ ارليبمع البمار ، س{اق ورم عبرمرعخ 10/1429/ 26في قلمة مليل عبمرعخ 
اب ال ررمفي ه، والشرريخ اليكبررمع والشرريخ عبرر الةحعح الفررالفاع فرري عينررمعج الجررال 18/10/1429

    قلمة البج .
، اللررالافق البخبصرره  ررملبيأة فرري 180( أكمررمح تجبيررل اللسررمء. م. افمهررمر البرر ني، ص 2)

 . 1/348العبممات وأكممح ا اية  م.علب اليااا 

https://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=206977
https://binbaz.org.sa/fatwas/14641
https://binbaz.org.sa/fatwas/14641
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 يخفرررب أع هرررذه الظرررمهية ارررمءت تقليررر ًا للرررلبص ، عرررد تيقيرررق ال رررمابيد ، وال
لل رررريب ، وأيقررررًم خطررررالرة هررررذه البررررممة الُبشررررق ية للشررررةي عررررد اللمكيررررة الطبيررررة ، 
والقرررير ال مصرررل لررره ، فبرررم ُكرررر م الشررريع فررري عثرررل هرررذا الفةرررل  وبةررر  مراارررة 

 اللجلة للابفبمء أامعت : 

م في الض  أع تشقيي أعلب ال مابيد وأافللبم  ملطيعقة البذكالرة : ال يجالف لب
عد ت ييي خلرق هللا ارب منه ولبشرمعلبه للرلبص الب ري ح شريعًم ، كير  لنره فري 
عةلررمه وعررحمام ا عرري ُكيعررة لاا كررمع الررض الفةررل تقليرر ًا وتشرربلًم  مل فررمر أو كررمع 

َواَل ُتْلُقااااوْا فررري ااررربةبمله ضررررير علرررب الجسررررم أو الشرررةي لقرررالق هللا تةررررملب : ) 
برم روى عملررض، عررد عبريو عررد ي يررب البررمفني، ول،  (1) ( ِبَأْيااِديُكْم ِإَلااى التَّْهُلَكااةِ 

، (2): " ال ضررير وال ضرريار " اللبرري  صررلب هللا عليرره واررلم قررمق عررد أعيرره أع
 . (3) هرأ.وبمهلل البالفيق .

  

                                                           

 ( عد االرة البقية. 195( احء عد اآلية رقم )1)
 ( ابق تخيعجه. 2)
ه.1421/ 12/ 29( عبمرعخ 21778فبالى رقم )(3)   
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 :(الليزرالجهاز الضوئي)التشقير بالنوع الثاني: 

ح، وعقالح الجلمف عباللي  كحعة قالعة 1960الليحر: المف تم اكبشمفه عمح 
عيكحة عد القالء يبم تالايللم  شمل مقيق للب ه   عةيد   ي  ت الع قممرة 

ية في يوله تطبيقمت كث علب لك اث رثمر عخبلفة  كملقطع والبل يم والب عيي،
عجمالت صلمعية وعلبية و بية، خمصة فيبم يبةلق  ملجياكة عبالعم، 

 .(1)والجياكة البجبيلية علب الخصالص

تسليط ضالء  يبم فيه ،وهال عم يسبب الليحرتلالعد الشةي  جلمف القالء 
قالح الخليم  معبصمص القالء وت العله للب كيارة فبالليحر علب ال ما ، 

 عبم يلبج عله ت يي لالع ال ما ، وهال ،يي عؤلم، وال يسب  تصب مت، ل له
يسب  لفالة الشةي واقال ه، وهذا عماكيه ال كبالر أكب  العيسب اابشمري 

اا كمع تشقيي الشةي  مابةبمق الليحر يؤمي للب   فن(2)ا عياض الجل ية
فيمالع وعؤوق لليه تسمقط شةي ال ما  و فالبه فلال ي قق عم ي قق اللبص 

لل  ي  الذي ورم عد  يعق   يمالع ع يعمشبيلًم  ه، وعل ق  ه في ال مم ف
) لةد ايعي ، عد علصالر ، عد لعياهيم ، عد علقبة ، عد عب  هللا ، قمق:

والببلبصمت، والببفلجمت لل سد  والبسبالشبمت، واللمعصمتهللا الالاشبمت 
فمل  ي  نص صيعا في ت يعم اللبص، والبشقيي  .(3) الب ييات خلق هللا(

                                                           

 .       59(ص109، البجلة الطبية السةالمية الة م)6الليحر وتطبيقمته ص (1)
برر  يةبرل فرري عيرممات مييعررم فري اليعررمض، واكري الررض فري ت يعرر ة لره علررب الر كبالر أك (2)

 .       drahmedalissaكسم ه في تالعبي 
/ 6أخياره البخرمري فري صر ي ه، كبرمب البفسريي ،  رمب ) وعرم رترمكم اليارالق فخرذوه(  (3)

عررررريقم  1678/ 3( وعسرررررلم فررررري صررررر ي ه، ترررررمب اللبرررررمس والحعلرررررة 4886، عررررريقم)147
(2125       ). 
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 ملليحر  بةلب اللبص البللي عله  ع الشةية عؤاماهم اافالة والسقالط لبيقيق 
 .(1)ال ما  وت سيله

 :التشقير بالوخزالنوع الثالث: 

 م عي ت ت الجل  كمبه كملالشم كبم نصت علب الض مار البشقيي  ملالخح 
اافبمء البصيعة: ) البشقيي  ملالخح" الالشم" فلال كياح قطةم، وصمكبه علةالع 
وعيت   ل بيية عد ال بمئي، ومليل الب يعم عمفي الص ي يد عد ك ي  اعد 
عبي رضي هللا عللبم أع راالق هللا صلب هللا عليه والم قمق: " لةد هللا 

 .(2)صلة والبسبالصلة، والالاشبة والبسبالشبة" والالعي   مللةد علعة ال بييةالالا

 عالقة التشقير بمنع الوضوء:

تيم تسمؤالت ع ي ة عد اللسمء هل البشقيي يبلع وصالق البمء للب البشية 
وبملبملي اليصا الالضالء  الجالاب: البشقيي  جبيع صالره ليحر، أو صب ة، 

واالم الةمفق لبشية ال ما  عمع ا في كملة  أو وشم اليبلع عد الالضالء لة ح
لصق لليابة علب ال ما  فننه عمنع للالضالء وعمفق  علب هيئة وشمكالنه 

  للبمء عد الالصالق لبشية ال ما .
  

                                                           

 .       1/106، رعمض الصمل يد 106/ 14شي  اللالوي علب البسلم  (1)
   www.dr.alifta.org/ra/viewResarch.aspx?ID=249 عالقع مار اافبمء البصيعة (2)
 (.249اؤاق رقم ) 
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المبحث الرابع: الرسم على جلد الحاجب والطباعة عليه وما شابهها 
 ويستمر لمدة شهر أو أشهر.

أقلعلم فلي ق  وقع فيلم الخل  عل  وهذه لع كمنت  ألالاع الصب ة أو 
 البةمصيعد علب قالليد:

يجالف رام الجل  و بمعبه  ألالاع الصب مت وعبد اه  لذلض القول األول: 
 (1)الشيخ اعد عثيبيد ركبه هللا

الب ال عد  يعق البمء، وليا فيلم وخح  نعي ت ت الجل  ة  أنلم الل وعللوا:
 فأشبلت اليام  مل لمء، كبم أنه يحوق وال ي وح كمل  ل. 

                                                           

، وقر  ارئل الشريخ: 4/ ارالاب السرؤاق رقرم 17عجبالع فبموى الشيخ ع ب  عرد عثيبريد  (1)
انبشي عيد اللمس وخمصة اللسمء اابخ اح  ةرن البرالام ال يبيمئيرة وا عشرمب الطبيعيرة 
البي ت يي عرد لرالع البشرية، وقر  اكينرم السرؤاق رنفرم. فأارمب: وعرم اكري فري السرؤاق أشر  

 ي ، وأعررم لاا كررمع الب ييرري ،يري ثمعررت كمل لررمء ون رراله ت ييريا لخلررق هللا عبماررمء فرري ال ر
فرررل  رررأس  ررره  نررره يرررحوق فلرررال كمل  رررل وت بيررري الخررر يد، والشرررفبيد، فملالااررر  ال رررذر 
والب ذيي عد ت ييي خلق هللا، وأع يلشي الب ذيي عيد ا عة لئل يلبشري الشري وعسبشريي 

( 8904ق رقررم)وارمء فري عالقررع ااارلح ارؤاق واررالاب ارؤا .فيصرة  اليارالع علرره.أ.ه
وفيه: وق  ورم عد الشريخ اا مكرة فري عرم يسربب الالشرم البؤقرت وهرال عبرمرة عرد صرالر 
تلصرررق علرررب أارررحاء الجسرررم ثرررم ترررحوق  ةررر  أيرررمح، فأارررمب: لاا كمنرررت صرررالرا عرررد صرررالر 
ال يررالاع فلررذا كررياح ال ي ررل، و ع كمنررت صررالرا عبررمرة عررد أشررجمر وعررم أشرربه الررض عررد 

أكسررد  نرره عرر ء علررب البرريأة عحعررممة االنفررمق  اللقررالش فررل  ررأس علررم وتيكلررم فيبررم أرى 
وعياعرررررمة اللقرررررالش فبيكلرررررم أكسرررررد. فبرررررموى الشررررريخ اعرررررد عثيبررررريد لبجلرررررة الررررر عالة الةررررر م 

  www.islamqa.info.ar/99629. وانظي: 36ه ص 1421/ 7/2(في 1714)
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امء في ابل السلح: " وال يقمق لع الخقمب  مل لمء تشبله الةلة، و ع 
شبلبه فلال عخصالص  ماابمع، وبأنه ق  وقع في عصيه صلب هللا عليه 

 (1)م ع البيأة  ملخقمب كبم في قصة هل " والم، عل أعي عب ييي عيمض أص
: كياهة رام الجل   ملطبمعة البي تسببي  شلي وعبد قمق عذلض الثاني القول

 (2)الشيخ اليبمع البما 
 .(3) شبله  ملالشم وعللوا:

 ملفيق فملالشم وخح الجل   ماعية وكشاله  مل  ل أو ،ييه عد البالام  ويناقش:
فلال أقيب للب ت ييي خلق هللا  خل  الطبمعة  البلالنة، وهال ثمعت ومائم ولذا

أو الصبغ علب ظمهي الجل  فننه يشبه الحعلة البأاوع علم كمل لمء وال  ل 
 وعلالع الشفمة و،ييهم.

فملذي يبياا لي االافه لل ما   شيط أع اليبا شةي ال ما   الراجح: 
شةي   مللبف  ال تيتيبه وت  ي ه  لا تلجأ كثيي عد البحعلمت للب لفالة

ال ما  فناا أفالبه فذلض اللبص الب يح البجبع علب ت يعبه ل  ي  اعد 
عبي واعد عسةالم رضي هللا عللبم السم قيد في لةد اللمعصمت 

 والببلبصمت، واللةد اليمالع لال علب ع يح.

وعشبيط كذلض للقالق  ملجالاف خلاله عد ا ضيار الص ية  وق  كذر  ةن 
لبلالنمت والبلصقمت البي تقالم للب ا  بمء عد االنجيا  خلف هذه ا

ا عياض الجل ية  سب  نسبة مرامت الصبغ البالاالمة خلف البلصقمت 
                                                           

 .2/212ابل السلح   (1)
  ه.18/11/1429قلمة البج  عبمرعخ في عينمعج الجالاب ال مفي في   (2)
 ه. 1429/ 11/ 18 مفي عبمرعخ اكيه الشيخ اليبمع البما  في عينمعج الجالاب ال  (3)
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والذي يبسيب عبي عسمح الجل  للب ماخل الجسم وعخبلط  مل ورة ال عالعة، كبم 
 . (1)أع البالام ال يبيمئية البلالنة للم رثمر البية علب الص ة الةمعة

لم تؤمي للب ا عياض الجل ية أو ،ييهم فناا ثبت ضير هذه الطيعقة وأن
فننلم ت الع عبلالعة شيعم  ع البسلم ليا له أع يفةل شيئم يقي  ه نفسه، 

 .(2)أو ،ييه  وق  قمق اللبي صلب هللا عليه والم: " ال ضير وال ضيار"

  

                                                           

اكرريه الرر كبالر أاررمعة   رر امي، اخصررمئي ا عررياض الجل يررة فرري ايعرر ة اليررالح السررةالمية  (1)
 ح.3/1/2004ه البالافق 11/11/1424، السبت 39(، السلة 11159الة م)

مح ،  ررمب عررد علررب فرري كقرره عميقرري اررمره أخيارره اعررد عماررة فرري اررلله، كبررمب ا كمرر (2)
( وكسرله اللرالوي 2865عريقم ) 5/55( وااعرمح أكبر  فري عسرل ه 2340عيقم ) 3/430

 .1/106في شي  ا ربةيد اللالوعة) عطبالع عع شي  اعد مقيق الةي ( 
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 تنبيه: 

،ملبًم اليمالع رام ال ما  وال وشبه لال  نفالة شرةي ال مار  وتي يقره، وهرذا  
هرررال عةلرررب الرررلبص علررر  الفقلرررمء فةلررر  ال ل يرررة: " واللمعصرررة هررري البررري تَرررلُقُش 

وعلرر  البمل يررة:" والبلبرريص هررال نبررف شررةي ال مارر  كبررب  (1)ال مارر  لُبيٍّقَّرره"
تأخذ عد شةي ال ما  وعل  الشمفعية: "واللمعصة البي (2)يصيي م يقم كسلم" 

 (4)" و "البرررحايج نليرررت علررره الب ررر ة  نررره البلبررريص" (3)وتيققررره ليصررريي كسرررلم

، وعلررر  (5)والبرررحايج هرررال تيقيرررق ال ماررر  وتطالعلررره، وكرررذ  فوائررر  الشرررةي علررره
 . (6)ال لمعلة: وع يح نبص وهال نبف الشةي عد الالاه

 .أابةيدهذا وهللا أعلم وصلب هللا والم علب نبيلم ع ب  ورله وص به 

  

                                                           

 . 6/426فبا الق يي  (1)
 .2/314الفالاكه ال واني  (2)
 .3/141البجبالع لللالوي  (3)
 .4/460كمشية الجبل  (4)
 .عممة)ف ج ج(        2/972عةجم الل ة الةيبية البةمصية،  كب  عخبمر عبي  (5)
، واانصرم  1/160، وفري ت يعبره علر  ال لمعلرة. انظري: الفريوع1/81كشم  القلرمع  (6)

، وفررري واررره: ارررالافه  طلررر  1/126، وأ مكررره اعرررد الجرررالفي. انظررري: اانصرررم  1/125
 .1/126، اانصم 1/158 الحوج. انظي: الفيوع
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 الخاتمة

ال ب  هلل علب لكسمنه والشمي له علب فقله واعبلمنه، فق  خلصت في نلمية 
 هذا الب   للب اللبمئج البملية:

الالقمئع الج ي ة البي لم ييم فيلم نص عد كبمب  أع اللالافق الفقلية هي: -1
 .فقليمً  أوالة، وال لابمع وال اابلمم امعق، وتسب عي كمبمً 

الةظبمع فالق الةيليد  ملشةي والل م، وهذا علب البشبيه ال مابمع هبم:  -2
 كأنلبم ت جبمع شيئم يصل للب الةيليد.

أع تثقي  ال الاا  يقص   ه لمراج قطةة عد ال لي   ال ما   ة   -3
 ثقبه وعبم عممة موع تخ يي.

أع البثقي  امئح  شيط أع اليمالع فيه تشبه  مل فمر أو الفسقة  أع  -4
، وأال يؤمي للب أضيار ص ية في الةمال يمالع عممة عشلالرة عل هم

 أو اآلال.

وشم ال ما  يمالع   يف الجل   نعية ون الهم كبب يسيل ال ح ثم كشال  -5
 الض البالضع  مل  ل أو أي لالع رخي.

الالشم ع يح و ع تة مت صالره وعسبيمته كملبلالعد ال رعال،يافي، وتقلية  -6
ج، أو  نيلاليام لل ما  البسبمة البميميوبل نق أو البميميوب

البميميوفيثيعلق، أو البميميوشمميلق الايبم وق  أفمم البخبصالع  أع 
ع ار الةبل في هذه البقلية علب تلالعد الطبقة السط ية ت ت الجل  
 ماعي ، أو اابخ اح الشفيات ال  يقة لبخيعق الجل ، وهذا هال الالشم 

  بةلمه الل الي والشيعي عل  الفقلمء.
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كلالع الجل  االا  أصبما كيبيمئية، أو البشقيي تلالعد ال ما  علالع  -7
  ملليحر.

أع الخل  عيد البةمصيعد في البشقيي  م صبما  يالذي يظلي ل -8
ال يبيمئية، أعم البشقيي  ملليحر فليجالف  نه يؤمي للب اقالط شةي 
ال ما  كبم أفمم عذلض البخبصيد عد ا  بمء  فيمالع كمبه ك مم 

 اللبص الب يح.

والطبمعة عليه  ألالاع الصب ة وأقلعلم يجالف  اليام علب ال  ال ما  -9
ال ما   ال تيتيبه وت  ي ه، وخلال الصب ة عد  شيط أال يبا شةي 

 ا ضيار الص ية.

 والحمد هلل الذي تم بنعمته الصالحاف
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 المالحق

 تثقيب احلواجب )البريسينج(

 

 

 

 اآلالت املستخدمة يف تثقيب احلواجب

 

  



 

 

53 

 للحواجبالتلوين الدميوغرايف 

 

 املايكروبيلدنج
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  األدوات املستخدمة يف تقنية املايكروبيلدينج
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 حمتويات اجلهاز:

 كيت blading كاتب مايكرو

 خلصة ا عشمب اللقية & الجل  ومية 4كيعم الصبما * 

 أاالم/علي فمتا/علي ماكد/علي الصبما ا لالاع

 ثلثة رؤامء ق عيميوبلميلغ و البظليل 1ا لالعليالح عيميوبلميلغ القلم * 

 رام ال ما  1ال ما  القلم * 

 1ال ما  الذهبي نسبة عقسم * 
البالام البلابيمية وتقسيم ال ما  في 

 نسبة الذهبي

12cf  * تفةل خط ال ما  5عيميوبلميلغ ااعي 

14u  * تفةل خط ال ما  5عيميوبلميلغ ااعي 

 البظليل اللالع  10لعي ال الاا  القبمعية * 

 الببم  وعق  ال بي 5خمتم ال بي كأس * 

 عد الببيعد 5الببمراة الجل  * 

 البيببي 7.5*18*24.5 1ا لالعليالح كيت الققية * 

OEM ليحر نقش الشةمر 

 أال تجبيل مائم كمت  الب رع  تطبيق
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 انظر لالستزادة:
https://arabic.alibaba.com/product-detail/new-arrival-cheap-starter-3d-
microblading-kit-with-micro-blade-and-microblading-pigment-in-
aluminum-case-
60490139544.html?spm=a2700.md_ar_SA.maylikeexp.1.4fc77ecfjsom43 

 

 تقنية املايكروفبثرينق
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 ألصباغ الكيميائيةتشقري احلواجب با

 

 

 

 تشقري أطراف احلواجب
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 صورة لبعض األصباغ التي تستخدم للتشقري
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 تشقري احلواجب بالليزر

 

 

 نوع من أجهزة الليزر املستخدمة يف تشقري احلواجب
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 المراجع:المصادر و 

أكممح الحعلة. لةبيي علت علي الب يفي، عطم ع امعةة ااعمح ع ب  عد  .1
 ح.2002-ه1423ااالعية، الة اةالم 

ه( لق 543أكممح القيرع.  عي  مي عد الةيبي ا شبيلي البمل ي)ت .2
ح، مار 2002-ه1424عليه: ع ب  عب  القممر عطم، الطبةة الثملثة 

 ال ب  الةلبية، عييوت، لبلمع.

أكممح القيرع.  كب  عد علي عال  مي اليافي الجصمص ال لفي)ت  .3
ه، مار 1405القب موي،  بةة الة ه( ت قيق: ع ب  صممق 270

 لكيمء البياث الةيبي، عييوت. 

أكممح اللسمء.  عي الفيج عد الجالفي، ت قيق: عبيو اليم، عمببة اعد  .4
 ه.1417تيبية، القمهية، الطبةة ا ولب 

أكممح تجبيل اللسمء في الشيعةة ااالعية. م. افمهمر الب ني، مار  .5
 ه.1422الفقيلة، اليعمض، الطبةة ا ولب 

 أكممح تجبيل اللسمء.م. أفهمر ع ني،  بةة مار الب ني. .6

ا ماب الشيعية والبلا البيعية. لشبا ال يد ع ب  عد عفلا البق اي  .7
 ه( اللمشي: عملم ال ب .   763ال لبلي )ت

ا ربةيد اللالوعة عع شي  اعد مقيق الةي ، لبقي ال يد ع ب  عد علي  .8
-ه1424الطبةة السمماة ه( عؤاسة اليعمع، 702القشييي)ت 

 ح.2003
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لرواء ال ليل في تخيعج أكممي  علمر السبيل. لب ب  نمصي ال يد  .9
ه( لشيا : فهيي الشموعش، البمب  ااالعي، 1420ا لبمني )ت

 ح.1985 -ه1405عييوت، الطبةة الثمنية، 

ه( 911ا شبمه واللظمئي. لةبر اليكبد عرد أعري  مري ارلق السريال ي)ت .10
 ح.1990-ه1411ة، الطبةة ا ولب مار ال ب  الةلبي

ت فة ا كالاي  شي  امعع البيعرذي. عي الةرلء ع بر  عبر اليكبد عرد  .11
 ه(مار ال ب  الةلبية، عييوت.1353عب اليكيم الببمركفالري )ت 

مار الةلررم اللمشرري: ، ح1987ا ولررب،  الطبةررة:، رعررحي عليرري  ةلبمرري ت قيررق:
 .عييوت –للبلييد 

  ال بي ، البمببة الةصيعة، صي ا، عييوت.ت قيق: ع ب  ع ي ال يد عب

تفسيي الب الي) عةملم البلحعل فري تفسريي القريرع( لب ري السرلة أعرال ع بر   .12
ه(ت قيرق: عبر اليفاق 510ال سيد عد عسةالم الفياء الب الي الشمفةي)ت

 ه، مار لكيمء البياث الةيبيد عييوت.1420البل ي، الطبةة ا ولب 

تفسيي الطبيي)امعع البيمع عل  تأوعل ري القيرع( لب ب  عد ايعي، أعال  .13
ه( ت قيرررررررررق: م. عبررررررررر هللا البيكررررررررري، الطبةرررررررررة 310اةفررررررررري الطبررررررررريي)ت

 ح، مار هجي للطبمعة واللشي والبالفعع.  2001-ه1422ا ولب

تفسيي القيرع الةظيم)تفسيي اعد كثيي( عي الف اء لابمعيل عد عبي عد  .14
ه( ت قيررق: اررمعي عررد ع برر  اررلعة، 774)تكثيرري القيشرري ال عشررقي 

 ح، مار  يبة لللشي والبالفعع.1999-ه1420الطبةة الثمنية 

تفسررريي القي بي)الجرررمعع  كمرررمح القررريرع(  عررري عبررر هللا ع بررر  عرررد أكبررر   .15
ه( ت قيررق: هشررمح ارربيي البخررمري،  بةررة 671شرربا الرر يد القي برري)ت
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لةيبيرررة ح، مار عرررملم ال بررر ، اليعرررمض، الببل رررة ا2002-ه1422ارررلة 
 السةالمية.

البلخيص ال بيي في تخيعج أكممي  اليافةي ال بيي.  عي الفقرل أكبر   .16
ه( مار ال برر ، الطبةررة ا ولررب 452عررد علرري اعررد كجرري الةسررقلني)ت 

 ح.1989-ه1419

 مرري ع برر  عررد ال سررد عررد مرعرر  ا فمي )الببررالفب:   عرري .ابلررية الل ررة  .17
 هر(321

عرررد عبررري عرررد علصرررالر  كمشرررية الجبرررل شررري  عرررللج الطرررلب. لسرررليبمع .18
 ه(، مار الف ي.1204ا فهيي البةيو   ملجبل)ت

ه( 804خلصررة البرر ر البليرري. العررد البلقررد اررياج الرر يد الشررمفةي )ت .19
 ح.1989-ه1410عمببة اليش  لللشي والبالفعع، الطبةة ا ولب 

ه( اللمشري: مر 1182ابل السلح. لب ب  عرد لاربمعيل الصرلةمني)ت  .20
 ال  ي . 

 عررررررري ماوم ارررررررليبمع عرررررررد ا شرررررررة  عرررررررد لارررررررر مق ارررررررلد أعررررررري ماووم.  .21
 ه(275السجسبمني)ت

شررري  القالاعررر  السرررة ية. لةبررر  الب سررررد عرررد عبررر هللا الحاعرررل، اعبلرررب علررررم  .22
عب اليكبد الةبي ، وأيبد الةلقيي، مار أ لا الخقياء لللشي والبالفعع، 

 ح.2001-ه1422اليعمض، الطبةة ا ولب 

شربا الر يد عبر اليكبد عرد الشي  ال بيي علب عبد البقلع.  عي الفيج  .23
ه( ت قيرررررق: م. عبررررر هللا البيكررررري، 682ع بررررر  اعرررررد ق اعرررررة البق اررررري)ت
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ح، مار هجي للطبمعة 1995-ه1415عب الفبم  ال لال، الطبةة ا ولب 
 واللشي والبالفعع، القمهية ، عصي.

ه، مار لكيررمء 1392شرري  اللررالوي علررب صرر يا عسررلم، الطبةررة الثمنيررة  .24
 البياث الةيبي.

. لب ب  عد لابمعيل البخمري. ت قيق: ع ب  فهيي عرد ص يا البخمري  .25
ه، 1422نمصررري اللمصررري. اللمشررري: مار  رررالق اللجرررمة، الطبةرررة ا ولرررب 
-ه1407و بةررررة مار اعررررد كثيرررري، اليبمعررررة، عيرررريوت، الطبةررررة الثملثررررة 

 ح، ت قيق م.عصطفب مي  الب م.1987

صررر يا الجرررمعع الصررر يي وفعمماتررره. لب بررر  نمصررري الررر يد ا لبرررمني)ت   .26
 ه( البمب  ااالعي.1420

صرررر يا عسررررلم. لبسررررلم عررررد ال جررررمج الليسررررمعالري، ت قيررررق: ع برررر  فررررؤام  .27
-عيررريوت، و بةرررة مار الجيرررل  -عبررر البمقي، مار لكيرررمء البرررياث الةيبررري

عيرررررررريوت، عصررررررررالرة عررررررررد الطبةررررررررة البيكيررررررررة البطبالعررررررررة فرررررررري اارررررررربلمعالق 
 ه .1334الة

الفبرررموى ال بيى.كبررررمب لقمعررررة الرررر ليل علررررب ل طررررمق لب ليررررل. العررررد تيبيررررة  .28
ه(، ت قيق: ع ب  عب القممر عطم، عصطفب عب القممر عطرم، 728)ت

 مار ال ب  الةلبية، عييوت، لبلمع.    

فرربا البررمري. العررد كجرري الةسررقلني، رقررم كببرره وأعالا رره وأكمميثرره: ع برر   .29
لر يد الخطير ، علرق عليره: فؤام عب البمقي، أشري  علرب  بةره: ع ر  ا

 ه.1379الشيخ عب الةحعح عد  مف،  بةة مار البةيفة، عييوت، 
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فبا الق يي الجمعع عيد فلي اليواية وال راية عد علم البفسيي. لب ب  عرد  .30
 علي الشالكمني، مار الف ي، عييوت.

 ه(،  بةة مار الف ي.861فبا الق يي.ل بمق ال يد اعد اللبمح )ت  .31

عفلررا شرربا البق ارري، وعةرره تصرر يا الفرريوع لةررلء الفريوع. لب برر  عررد  .32
الررر يد علررري عرررد ارررليبمع البررريماوي، ت قيرررق: عبررر هللا عرررد عبررر  الب سرررد 

 ح.2002-ه1424البيكي، الطبةة ا ولب 

الفالاكررررررررررره الررررررررررر واني.  كبررررررررررر  عرررررررررررد ،رررررررررررمنم شرررررررررررلمب الررررررررررر يد اللفرررررررررررياوي  .33
 ح، مار الف ي.1995-ه1415ه(  بةة الة 1126البمل ي)ت

يقمتلرررم فررري البرررذاه  ا ربةرررة. م. ع بررر  عصرررطفب القالاعررر  الفقليرررة وتطب .34
 ح.2006-ه1427الحكيلي، مار الف ي، معشق، الطبةة ا ولب 

كبررررررررمب الةرررررررريد.  عرررررررري عبرررررررر اليكبد الخليررررررررل عررررررررد أكبرررررررر  عررررررررد عبرررررررريو  .35
ه( ت قيرررررررررق: م. علررررررررر ي البخحوعررررررررري، م. لعرررررررررياهيم 170الفياهيررررررررر ي)ت

 السمعيائي، مار وعمببة الللق.

بلصرررررالر عرررررد يرررررالنا البلرررررالتي)ت كشرررررم  القلرررررمع عرررررد عررررربد ااقلرررررمع. ل .36
 ه(مار ال ب  الةلبية.  1051

كفميرررة اللبيررره فررري شررري  البلبيررره.العد اليفةرررة أكبررر  عرررد ع بررر  ا نصرررمري  .37
ه( ت قيررررق: عجرررر ي ع برررر  ارررريور  ماررررلالح، الطبةررررة 710الشررررمفةي )ت

 ح، م ال ب  الةلبية.2009ا ولب 

ه( 711لسرررمع الةررريب. لب بررر  عرررد عمررريح، اعرررد علظرررالر ا نصرررمري )ت .38
 ه.1414مار صممر، عييوت، الطبةة الثملثة  بةة 
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الليحر وتطبيقمته، اةالم عرد كبير  الل يرمني، عر وع  بةرة، عر وع ترمرعخ،  .39
 امعةة أح القيى.

 البجلة الطبية السةالمية. .40
 www.moh.gov. 

sa/Ministry/MediaCenter/Publications/Pages/Publications-2011-10-

5-001.aspx. 

ه(ت قيرررق: 395فرررمرس عرررد فكيعرررم الررريافي )ت عجبرررل الل رررة.  كبررر  عرررد  .41
فهيررري عب الب سرررد ارررلطمع، عؤاسرررة اليارررملة، عيررريوت، الطبةرررة الثمنيرررة 

 ح.1986-ه1406

البجبرررررررالع شررررررري  البلرررررررذب. لب ررررررري الررررررر يد ي ررررررري عرررررررد شررررررري  اللرررررررالوي  .42
 ه(،  بةة مار الف ي.  676)ت

الب خل ل رااة اللالافق الفقليرة. لةبر هللا عرد ارة  اليشري ، الطبةرة ا ولرب  .43
 ه، الببل ة الةيبية السةالمية، اليعمض.1439

 عيات  ااابمع. لةلي عد أكب   م كحح ا ن لسي، مار فاه . .44

ه( عؤاسررررة 241البسرررل   عررري عبررر هللا أكبرررر  عرررد كلبرررل الشررريبمني )ت  .45
 ح.2001-ه1421الياملة، الطبةة ا ولب 

عةجرررررررررررررم الل رررررررررررررة الةيبيرررررررررررررة البةمصرررررررررررررية. كب  عخبرررررررررررررمر عب ال بيررررررررررررر   .46
-ه1429فيعررررق عبررررل، الطبةررررة ا ولررررب ه(  بسررررمع ة 1424عبرررري)ت
 ح، عملم ال ب .2008

البلثررالر فرري القالاعرر  الفقليررة.  عرري عبرر هللا عرر ر الرر يد ع برر  عررد علررممر  .47
ه( اللمشرررررررررري: مار ا وقررررررررررم  ال العبيررررررررررة، الطبةررررررررررة 794الحركشرررررررررري )ت

 ح.1985-ه1405الثمنية
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البالاالعة الطبية الفقلية. م. أكب  ع ب  كلةمع، مار اللفمئا، عيريوت،  .48
 ه.1420ع، الطبةة ا ولب لبلم

ه( ت قيرق: ع برر  179البال رأ. لبملرض عررد أنرا عرد عملررض ا صرب ي)ت .49
عصطفب ا عظبي، عؤاسة فاي  عد الطمع رق نليمع لألعبمق الخييعة 

 ح. 2004-ه1425ااعمرات، الطبةة ا ولب-واانسمنية، أعالظبي 

نصررر  اليريرررة  كمميررر  الل ايرررة عرررع كمشرررية  جيرررة ا لبةررري فررري تخررريعج  .50
ه( 762لحعلةي. لجبمق ال يد أعال ع ب  عب هللا عد يالارف الحعلةري )تا

ت قيق: ع بر  عالاعره، عؤاسرة اليعرمع للطبمعرة واللشري، عيريوت، لبلرمع، 
 ح.1997-ه1418مار القبلة للثقمفة ااالعية، ا ة، السةالمية، 

الللميررررررررة فرررررررري ،يعرررررررر  ال رررررررر ي  وا ثرررررررري. لبجرررررررر  الرررررررر يد اعررررررررد ا ثيرررررررري  .51
 ه.1399الةلبية، عييوت،  بةة عمح ه( البمببة 606الجحري)ت

 


