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حقيقة الكشـ هف الىاحية الشرعية كالطبية
د .آهىة هحهكد شيت خطاب

الهمخص

إن اهلل خلق اإلنسانن فا َحسسان ويا م َ دع ف ا ري اَح ازواَون
ازغيائَ ك زإلن ضبطهن فين زي اعد اإلسيم ازشي ة اإلسي ،ة .

ازو ،ال ك زإلان اإلسايم زام وايك از نانن زهاه

ان ازدافع زلإلونبة ف هها از ،ض ع ه االنفونح على از نزم ازخني

انوشني ازفسند ف ازبيد

عان از انداو ازوينز ااد ك باد لبااو عل ،انً شايع نً َن زل شاام ،خانطي عااد ،نهان اإلتانبة بفاان ي

وخل از ل
ازوهان

ازإلبااد

اإل دَ...ازخ .

،ن َهم ازنونئج :

إن از شم ز

بظنهي سد ل ة بل ه ظنهي بد ،ة إلننو سنئد ف ازسضنياو ازسنبية ك

زل شم د اي إلب ي ف

هدم ازي م ازسل إل نو ك هها بد ي ؤلي على  ،ع  ،نالو ازس ن ك س اء إلننو تس ة َ بدن ة َ نفس ة َ
،ن ة.

،ن َهم ازو ت نو :

 ضي ي ازونب زهه ازظنهي ب نن ،خنطيهن ف-

 ،ع از ،نالو .

َن ب ن از ل،نء زنن إن ظنهي از شم ز سو ،ن ازَ نةك زإلن ه

وغ ي زخلق اهلل هزك عن طي ق

عيد ازند او ازد ياو.
 -وف ل د ي از،ؤسسنو

ولي ف ازشبن

ب،خنطي از شم عبي سنئل االوتنل ازسد لة إلنالنوين و ازولفنَ .

الهقدهة

الحهد ﵀ رب العالهيف حهدا كثيرا ،كالصالة كالسالـ عمى هحهد رسكلً كصفيً كخميمً ،إهاـ

الهٍتديف ،كقدكة الهؤهىيف ،كسيد الكليف كاآلخريف ،كعمى آلً الطيبيف ،كصحبً الكرهيف ،كعمى

التابعيف  ،كهف تبعٍـ بإحساف إلى يكـ الديف .

أها بعد؛
إف ا﵀ تعالى خمؽ اإلىساف في أىحسف تقكيـ فجعمً في أىفضؿ ٌيئة كأىكهؿ صكرة هعتدؿ
ًف َّ
ىد ىـ
الخمقة ،كأكدع فيً غريزةى التزيُّف كالتجهؿ  ،فمقد ذكر ا﵀ الزيىة في قكلة تعالى ﴿ ىيا ىب ًىي آ ى
ً
يف﴾(ُ)  ،كلـ يطمؽ
س ًرفيكا إً َّى يً ىَل يي ًح ُّ
س ًج ود ىك يكميكا ىكا ٍ
س ًرًف ى
ب ا ٍل يه ٍ
ش ىريبكا ىكىَل تي ٍ
يخ يذكا ًزيىتى يك ٍـ ع ٍى ىد يك ِّؿ ىه ٍ

اإلسالـ العىاف لتمؾ الغرائز بؿ دعا ا﵀ لضبطٍا كفؽ ضكابط حددٌا سبحاىً كتعالى .

كاف هف دكافع كتابتي في ٌذا الهكضكع اَلىفتاح عمى العالـ الخارجي كشيكع الهىكرات،

كتخمي كثير هف الجيؿ عف العادات كالتقاليد اإلسالهية  ،فكثر الفساد في البالد كظٍرت قضايا
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لـ تكف هعركف نة في السابؽ  ,كالكشـ كقد ثبت عمهيان الخطار الجسيهة التي يسببٍا الكشـ،
فالهكاد الهستخدهة في رسـ الكشـ ٌي هكاد كيهيائية ساهة تسبب كثي ارن هف الهراض كالتمكث.

كها يهكف لمكشـ أف يككف سبب في اإلصابة بالسرطاف .كصدؽ الىبي الكريـ صمٌى ا﵀ عميً

كسمـ عىدها حرـ ٌذا الكشـ كلعف فاعمً.

فٍذا البحث يتىاكؿ ظاٌرة أىصبحت هىتشرة بيف الشباب  ,بسبب التقميد العهى لمغرب  ,كهف

الهعركؼ أىف الشباب ٌـ أساس الهجتهع  ,إًذ بصالحٍـ يصمح الهجتهع  ,كهف خالؿ اطالعي لـ

أفدت هىٍا.
أجد كتبان كثيرة عف الكشـ ككجدت بعض الكتب الحديثة كالبحكث التي ي
تغير المكف
كقد ارتأيت قبؿ الدخكؿ في الكشـ  ,أف أهيز بيف الزيىة الثابتة الدائهة التي ِّ
كالشكؿ ،كبيف الزيىة الهؤقتة  ،فالكلى هحرهة  ،كٌي هف تغيير خمؽ ا﵀ تعالى  ،كالثاىية هباحة

 ،كٌي هف التزيُّف الهباح.

فالحىاء – كها يشبًٍ – ليس هف ٌذا الباب  ،فٍك ليس تغيي ارن لمكف الجمد  ،بؿ رسكهات

كىقكشات كألكاف تزكؿ بعد هدة.

كقد أباح ا﵀ تعالى لمهرأة أف تتزيف بٍذا  ،كدعا إلى ضبطٍا بضكابط  ,هىٍا أف َل تككف

رسكهات زيىتٍا عمى شكؿ أىركاح أك حيكاف ك أف َل تظٍر ٌذي الزيىة لرجؿ أجىبي.
كلقد قسهت بحثي ٌذا عمى أربعة هباحث هسبكقة بتهٍيد  ,هتمي ُّكة بخاتهة .

فت في التهٍيد بالزيىة .ككاف الهبحث الكؿ تعريؼ الكشـ كتاريخً  ,بهطمبيف :أحدٌها:
ىع َّر ي
تعريؼ الكشـ في المغة كاَلصطالح  .كاآلخر :تاريخ الكشـ .
ً
لعهمً كألكاىً  ,بثالثة هطالب،
ككاف الهبحث الثاىي أىكاع الكشـ كالهكاد كالدكات الهستخدهة

اف الكشـ.
الكؿ :أىكاع الكشـ .الثاىي :الهكاد كالدكات الهستخدهة في الكشـ .الثالث :ألك ي
ككاف الهبحث الثالث  :حكـ الكشـ في اإلسالـ كطرؽ كحكـ إزالتً بهطمبيف .الكؿ :حكـ الكشـ
في اإلسالـ .الثاىي :طرؽ كحكـ إزالة الكشـ.

أها الهبحث الرابع  ,فكاف الكشـ هف الىاحية الطبية .
َّ

كذكرت في الخاتهة أٌـ ها تكصمت إليً هف ىتائج في البحث .كا﵀ أسأ يؿ أف يكفقىي في
جٍدم الهتكاضع كصمى ا﵀ عمى سيدىا كشفيعىا هحهد .
تهٍيد :التعريؼ بالزيىة في المغة كاَلصطالح ،كحكهٍا ،كضكابطٍا

ّْٔ

العدد َِٗ المجلد األول َُِْ

مجلة األ ستاذ

(ِ)

الزيىة في المغة :اسـ شاهؿ لكؿ ها يتجهؿ بً
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كيكـ الزيىة ٌك يكـ العيد الذم يظٍر بً

الىاس بأحسف هىظر كالزيىة ٌي ها يفعؿ هف تزيف البيكت كالشكارع كالسكاؽ(ّ) ،كزيىة الكجً

ٌك تزيىً بأحهر الشفاي كالخدكد كالكحؿ كىحك ذلؾ

(ْ)

.

الزيىة اَلصطالح :التزيف ٌك اتخاذ الزيىة(ٓ) ،كقاؿ الشككاىي الزيىة ها يتزيف بٍا اإلىساف هف

همبكس أك غيري هف الىشياء الهباحة كالهعادف التي لـ يرد عىٍا ىٍي

(ٔ)

.

ً
عميً
عىً هاىع شرعي كٌذا ها ىص
حكـ الزيىة :الىصؿ في التزيف اَلستحباب اذ لـ يهىع ي
الحىفية كالهالكية كالشافعية كالحىابمة(ٕ) .
ضكابط استعهاؿ الزيىة

ُ.أىف َل تتعارض ٌذي الزيىة هع ىص شرعي  ،فالصؿ في الىشياء اإلباح ية ها لـ يرد ىص
(ٖ)

بحرهتٍا

.

ً
ًَّ و
فٍك
َِ.ل يجكز التشبً بعادات الكفاَّ ًر
لقكلً صمى ا﵀ عمية كسمـ  (( :ىه ٍف تشب ى
بقكـ ى
هىٍـ))(ٗ).
ي

تغيير لفطرًة
يككف فيٍا
ّ.أىف َل
ى
ه
س ًف
﴿ لىقى ٍد ىخمى ٍقىا اإلىساف ًفي أ ٍ
ىح ى
ً
اشهات(هكضكع بحثىا ٌذا) .
الك

خمؽ ا﵀ي اإلىساف في أىحسف تقكيـ  ,قاؿ تعالى
ا﵀  ,فمقد ى
ً
لخمقً(ُُ) ،كلى ىع ىف
تى ٍق ًكيـ ﴾ (َُ)  ،كلعف ا﵀ الهغيريف

فالهرة ترتكب هحرهيف ٌها إضاعة الهاؿ،كفعؿ
أ
تبذير،
ْ .أىف َل يككف فيٍا إسراؼ أك ه
الهحرـ.

فإىً َل يجكز
ٓ .أف َل يككف فيٍا ضرر ،فإذا ثبت َّ
أف لم هادة أدخمت في الجسـ ضر ارن ي
ضرر لقكلة َ(( ل ضرر كَل ضرار))(ُِ).
استعهالٍاِّ ،
لف الشريع ىة اإلسالهي ىة تهىعي ها يككف فيً ه
(ُّ)

ٔ.أىف َل يككف التجهؿ بهادة ىجسة أك هحرهة

.

الهبحث الكؿ :تعريؼ الكشـ كتاري يخ يً
الهطمب الكؿ :تعريؼ الكشـ

(ُْ)

 ،كالتي تطمب فعؿ ذلؾ

ىلً أف يشهً
الكشـ في المغةٌ :ك العاله ية ،كاستكشهً أم سأ ي
تسهى هستكشهة ،كالكاشه ية فاعمة الكشـ  ،كالكاشهات جهع كاشهة(ُٓ)  ،كالكشـ كالرعد أىم

(ُٔ)
ش يـ بفتح الكأك كسككف الشيف
غرز اإلبرة في البدف  ،كأكشهت الرض ظٍر ىباتٍا
الك ٍ
ي
 ،كى
(ُٕ)
فالف أم
هصدر كشـ غرز اإلبرة في الجمد  ،ككشهت اإلبؿ :صادفت هرعا هكشكها  ،ككشـ ى
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ًَّ كالكشه ية  :الهرةي كقطرةي الهطر
عابً كسب ي
ي
(ُٖ)
كالكشيه ية  :العدأكة كالبغضاء .
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فيقاؿ (ها أىصابتىا كشهة ) أم قطرةي هطر.

الكشـ في اَلصطالح:
ك ي
ٌك غرز الجمد باإلبرة حتى يخرج الدـ فيكضع عميً ىيمً ليزرؽ أك يخضر بسبب الدـ

الحاصؿ بغرز اإلبر.

ضرر فإف خاؼ ذلؾ لـ تجب إزالتً كَل إثـ
نا
تً ها لـ يخؼ
كحكـ الغرز ح ار ـ كتجب إ ازلى ي
عميً(ُٗ).

كقيؿ أىيضا ٌك إخراج جمدة الكجً بحديدة أك أم هادة صمبة حتى يخرج الدـ فتهمؤيي بالكحؿ
أك ىحكي(َِ) ،كقيؿ  :إً َّف الكشـ ٌك عبارة عف رسكهات ثابتة تبقى عمى الجمد كغالبا ها تككف
عمى الهىاطؽ الهكشكفة

(ُِ)

.

كقيؿ في صفة الكشـ ٌك شخص يغرز اإلبرة أك الهخيط كىحكي في ً
يدي أك كج ًٍ ًً  ،فإذا خرج

الدـ جعؿ فيً شيئا

(ِِ)

 ،كقيؿ ٌَ غﺭﺯ ﺇبﺭﺓ َىحٌَا في ﻅٍﺭ ﺍلﻜﻑ ﺃَ ﺍلهعصن ﺃَ ﺍلشفة ﺃَ

غيﺭ ﺫلػﻙ هػو ﺍلبﺩو ،حتى يسيؿ ﺍلﺩن ثن ييحشى ﺫلﻙ ﺍلهَضع بالﻜحؿ ﺃَ ﺍلىﺅَﺭﺓ فيﺯﺭﻕ ﺃَ
يخضﺭَ .فاعمة ﺫلﻙ تسهى كاشهة

(ِّ)

.

(ِْ)
ُّ
ىً عبارة عف تمكيف
الدؽ
كلمكشـ أسهاء هختمفة  ،هىٍا :
كعرفً أىطباء التجهيؿ بأ ي
ي
هكضع هف الجسـ بمكف ههيز عف طريؽ الغرز(ِٓ).

الهطمب الثاىي  :تاريخ الكشـ
.1

عرؼ الهصريكف القدهاء الكشـ قبؿ أربعة آَلؼ سىة كَلسيها عىد الىساء لغراض

.2

اىتقؿ الكشـ إلى حكض البحر الهتكسط كالجزيرة العربية حتى كصؿ إلى الصيف .

التجهيؿ  ،كعدكيي أيضان ىكعان هف افتداء الىفس لآللٍة .
.3
.4

في الٍىد كاىت هراسـ الزكاج تتضهف كشهٍـ برسـ كاحد يؤكد أىٍها أصبحا زكجيف .

عرفت الجزر البريطاىية الكشـ كاىتشر بيف أفراد السرة الحاكهة  ،كفي عاـ ُٗٔٗـ يحِّرـ

الكشـ رسهيان في بريطاىيا.

 .5يعرؼ الكشـ في الكَليات الهتحدة الهريكية في القرف التاسع عشر الهيالدم كاستخدهً
الرؤساء كأشٍرٌـ تركهاف ككىيدم.
.6

استعهؿ الياباىيكف الكشـ كاختفى في القرف الخاهس عشر ،كعاد ثاىية كلكف في عاـ

َُٕٖـ يحِّرـ الكشـ في الياباف

(ِٔ)

.
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.7

يستخدـ الكشـ في غيىيا كدليؿ عمى اىتقاؿ الصبية إلى هرحمة الرجكلة  ،كيعتبركىً أث ارن

.8

في بالد الىكبة يعتقدكف أف الكشـ فكؽ العيف يقكم الىظر ،في حيف تستخدـ القبائؿ

لسىاف اآللٍة التي عضت الهكشكهيف ليصبحكا رجاَلن .

الفريقية الكشـ إلبطاؿ السحر ككقاية هف الحسد كالعيف  ،كبعض القبائؿ العربية تستخدـ الكشـ
الخضر لمزيىة كالسكد لمحهاية هف العيف بزعهٍـ.

.9

أشارت البحاث إلى أف ٔٓ %هف الشباب الهكشكهيف عاطميف عف العهؿ كظركفٍـ

اَلجتهاعية غير هستقرة.

(ِٕ)

.

 .11اىتشر الكشـ في السكيد كالهغرب كُْ %هىٍـ يعاىكف هف عدـ اَلستقرار كاختالؿ
الحاسيس ككذلؾ اىتشر في هصر.

 .11يقكـ ىساء البدك في بعض البالد العربية بكشـ أذرعٍف ككجكٌٍف لغرض الزيىة كهىع

الحسد كالعيف جٍالن .

 .12يجٍؿ هستخدهك الكشـ دَلَلت الرهكز كالىقكش كالصكر التي يرسهكىٍا عمى أجسادٌـ ،

فالىسر هثالن يرهز لمحرب كالقكة الىفسية  ،كالهرساة ترهز إلى الخالص كالهاف  ،كالخكذة ترهز

إلى الفكار الهخىكقة كالقط يرهز إلى السحر كسكء الطالع ...الخ

(ِٖ)

.

حدان لههارسة الكشـ بتحريهً بأف لعف ا﵀ الكاشهة كالهستكشهة َّ ،
كلكى يً
 .13كضع اإلسالـ ٌ
عاد اآلف إلى ديار الهسمهيف عمى أجىحة الهكضة كالرقي كالتقدـ  ،كبدَلن هف الكاشهة العجكز
ى
سابقان جاءتىا ( ديب ار ركبىسكف لكراىس ) هف لىدف لمخميج لتركج في دكرات تدريبية لمكشـ
ً
بكصفً هكياجان دائهان يىاسب بزعهٍا هف يشتكيف هف الحساسية كالتعرؽ كعدـ ثبات الهكياج ،
كحتى يتخمص هركجك الكشـ هها لصؽ بالكشـ هف سهعة سيئة سعكا إلى تغيير اسهً إلى

(التاتػك)(ِٗ).

الهبحث الثاىي

أىكاع الكشـ ،كالهكاد كالدكات الهستخدهة لرسهً كألكاىً.

الهطمب الكؿ  :أىكاع الكشـ
الكشـ ىكعاف:

ً
عميً هىذ آَلؼ السىيف كيتـ بكاسطة اإلبر،
الكؿ :الكشـ الدائهي :كٌك الكشـ الهتعارؼ

كٌذا َل يهكف إزالتً إَل بعهمية جراحية كيقسـ إلى أىكا ع(َّ).
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أ  .الكشـ اَلحترافي  ،كيقكـ بً شخص هحترؼ

رسكـ كبألكاف هتعددة .
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بكاسطة جٍاز خاص كيككف عمى شكؿ

ب .الكشـ الطبي  ،كيستخدـ غالبا لصحاب الهراض الخطرة هف أىجؿ تحديد هكقع الهىطقة

التي سكؼ تتعرض لإلشعاع أك العالج .

و
ج .الكشـ التجهيمي  ،كرسـ الحاجب أك كضع و
كحؿ لمعيىيف  ،كيتـ بهك َّ
هخصصة كيستخدـ
اد

أيضان بعد العهميات الجراحية ،أك في حالة ً
اإلصابة بالبٍاؽ .

د .كشـ تحديد الٍكية  ،كٌك كشـ يخص الهعتقميف كالعبيد هف أىجؿ تحديد ٌكيتٍـ كعادة ها

يككف عمى اليد

(ُّ)

.

ٌػ .كشـ اَلجات  ،كٌك ىاتج عف دخكؿ هكاد كاإلسفمت أك سف قمـ الرصاص داخؿ الجمد

ىتيجة حادث.

و
كشـ غير
ك .كشـ الٍكاة  ،كٌك عبارة عف كشـ يقكيـ بً شخص بكخز الجسـ بإبرة كٌك ه
هتقف(ِّ).
ثاىيا  :الكشـ الهؤقت  :كٌك الكشـ الذم يهكف إزالتً كالحىاء أك الصباغ الجديدة التي
(ّّ)

تخص التجهيؿ

أ .رسـ بالحىة.

 ،كٌك ثالثة أىكاع:

ب .تاتك طكيؿ الهدة ستة أشٍر تصؿ إلى السىة .
ج .التاتك الهرادؼ لمكشـ ،كيككف بالحقف (ّْ).

الهطمب الثاىي :الهكاد الدكات التي تستخدـ في الكشـ

أكَل  :الهكاد
ُ -الكحؿ
ِ -التكت

لكىً أحهر برتقالي ذك رائحة ىفاذة
ّ -الزعفراف ٌك ىكع ىباتي بصمي هف الفصيمة السكسىية ي
(ّٓ)
كطعـ ههيز يحفظ في أكاىي كي َل يفقد قيهتً  ،لً عدة استخداهات  ،هىٍا ككيىً همكىان
ْ -رهاد الىار ( السهاد ) .

كالعصفر كال يكريكـ كالكرث .
ٓ -دكاء أصفر ي
ٔ -استعهاؿ هكاد كيهيائية .
ٖ -أحبار تجهيمية غير هرخصة طبيا .

ّٖٔ
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ٗ -همكىات ذات أصؿ حيكاىي .

َُ -الفحـ .

ُُ -عصارة الىباتات .

ُِ -أكسيد الهعادف كالحديد كالككبالت .

ُّ -حبػر الكشـ  :يتككف هػف هىتجات أكسػدة الهعػادف الثقيمػة هثػؿ الحديد ,الىحاس,

الرصاص الميثػيػكـ .

كالالفػت أف ٌذي الهعػادف لٍا ألكاف هختمػفة هثػؿ الحهػر ك الخضػر ك الصفػر ك الزرؽ ك

السػكد.

المكف الصفر.
ُْ -حبيبات الكبريت تيعطي
ى
المكف السكد.
ُٓ -صدأ الحديد ييعطي
ى
المكف الخضر.
ُٔ -أكسيد الكركـ ييعطي
ى
المكف الزرؽ الفاتح.
ُٕ -الككبالت ييعطي
ى

(ّٔ)

ُٖ -الزئبؽ كصبغات ىباتية ييعطي المكف الحهر

.

ثاىيا  :الدكات

ُػ اإلبر الثاقبة لمجمد.

جركح جمدية .
ِػ السكاكيف الدقيقة التي تيهكف هف إحداث
و
ّػ إبرة هكصكلة بجٍاز صغير بكاسطة أىبكب كتحتكم عمى صبغة همكىة  ،كفي كؿ هرة تغرز

اإلبرة تدخؿ قطرة صغيرة هف الحبر .
الهطمب الثالث  :ألكاف الكشـ

(ّٕ)

المكف الخضر
المكف الهتعارؼ عميً  ،كالشٍر كالكثر اىتشا ار ٌ ،ك
ي
فيها بعد ألكاف أخرل ٌ،ي :
ُػ الخضر  :كٌك المكف الشٍر يعتهد هادة الكركـ .
ِػ الحػهر  :يعتهد عمى هادة السيىابار كالزئبؽ .
ّػ الصفر  :يعتهد عمى هادة الكاد هيكـ .
ْػ السكد لكف الصدأ أك الحديد .
ٓػ الزرؽ يعتهد هادة الككبمت .
ٔػ البيض .

ّٗٔ

 ،كلكف ظٍرت
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ٕػ البيج.

ٖػ الهكاد الهمكىة .

ٗػ ألكاف أخرل تخمط بالبيض لكي يعطي درجات هختمفة هف أم لكف(ّٖ).
الهبحث الثالث :حكـ الكشـ ككسائؿ إز ً
الت ًً ،كحكـ اإل زالة

الهطمب الكؿ :حكـ الكشـ في اإلسالـ

قبؿ أف ىدخؿ في حكـ الكشـ الشرعي يجب أىف ىهيز بيف الكشـ بقصػد الزيىػة كالكشػـ الطبػي

الذم يجريً الطباء لهعالجة تشكوي ها في الجسػـ أك إزالػة عيػب ىػتج عػف اىفجػار قىبمػة
و
بشيء هعيف هف غير قصد كاحتكاؾ الجسـ باإلسفمت  ،فٍػذا
الكشـ ىتيجة حادث كاحتكاؾ الجسـ
(ّٗ)

الكشـ جائز شرعا

(َْ)

 ،أك

.

ػً هػا ركاي ابػف هسػػعكد عػف الرسػكؿ  سػػهعت رسػكؿ ا﵀ يمعػف الىاهصػػة
كالقسػـ الثػاىي دليمػ ي
كالكاشرة (ُْ)  ،كالكاصمة كالكاشهة إلٌ هف داء(ِْ).
اها الكشـ بقصد الزيىة لمىساء أك إظٍػار القػكة بالىسػبة لمرجػاؿ  ،فقػد ذٌػب جهٍػكر الفقٍػاء

إلى حرهتً لمفاعؿ كالهفعكؿ

(ّْ)

.

كلقد استدؿ العمهاء عمى تحريـ الكشـ هف الكتاب كالسىة كالهعقكؿ :
اف ٍالى ٍىع ً
ً َّ َّ
ػػاـ
أكَلن  :القػػرآف الكػػريـ،
ي
يه ِّى ىي َّػػى يٍ ٍـ ىكىآل يه ىػػرَّى يٍ ٍـ ىفمى يي ىبػػتِّ يك َّف آ ىذ ى
ى
قكلػػً تعػػالى  ﴿ :ىكىليضػػمى يٍ ٍـ ىكىل ى
ً
اف كلًيِّا ًه ٍف يد ً ً
ؽ المَّ ًً ۚ ىك ىه ٍف ىيتَّ ًخ ًذ َّ
ػر نىا يه ًبي نىػا ﴾
س ىا
ىكىآل يه ىرَّى يٍ ٍـ ىفمى يي ىغ ِّي ير َّف ىخ ٍم ى
كف المَّػً فىقى ٍػد ىخس ىػر يخ ٍ
الش ٍيطى ى ى
(ْْ).
ؽ ا﵀ بالكشـ كٌك قكؿ الحسف البصرم كابف هسعكد
قكلً
كليغير َّف خم ى
ككجً الدَللة  :ي
ي

(ْٓ)

.

ثاىيان  :السىة

ُ .عف ابف عهر رضي ا﵀ عىٍها عف الرسػكؿ  لعػف ا﵀ الكاصػمة كالهستكصػمة كالكاشػهة

كالهستكشهة

(ْٔ)

.

ِ.عػػف عبػػد ا﵀ بػػف هسػػعكد  :لعػػف ا﵀ الكاشػػهات كالهتىهصػػات كالهتفمجػػات لمحسػػف الهغيػرات

خمؽ ا﵀

(ْٕ)

.

ّ.عف عائشة رضي ا﵀ عىٍا  :ىٍى رسكؿ ا﵀  عف الكاشهة كالهستكشهة كالكاصمة

كالهستكصمة كالىاهصة كالهتىهصة

(ْٖ)

.

َّٕ
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ْ.عف ابي ٌريرة رضي ا﵀ عىة قاؿ  :أيتي َلبف عهر باهرأةو تى ًش يـ فقاؿ أىاشدكـ ا﵀ هف
سهع هف رسكؿ ا﵀ في الكشـ ؟ فقاؿ أبك ٌريرة فقهت فقمت  :يا أهير الهؤهىيف أىا سهعت ،
(ْٗ)

فقاؿ ها سهعت ؟ قاؿ سهعت الىبي  يقكؿ َ :ل تشهف كَل تستكشهف

.

ككجً الدَللة :في الحاديث الكاردة  :أف الكشـ هحرـ بدَللة المعف  ،فالمعف َل يككف إَل إذا

هحرهان
هر َّ
كاف ال ي
ثالثان  :الهعقكؿ

إف الكشـ فيً إيذاء إًيالـ لمجسـ  ،كذلؾ بكخز اإلبر فقد قاؿ ابف الجكزم َل يحؿ  ،لىػً أذل
(َٓ)

.

هىً
َل فائدة ي
ىظػاـ اإلسػالـ
إذف ،تكصمىا إلى أىف الكشـ حراـ ً ،لها فيً هف إًيذاء كتغييػر لخمػؽ ا﵀  ،كلف
ى
عىً شرعا(ِٓ).
هتكاهؿ بىي عمى حديث َل ضرر كَل ضرار(ُٓ)  ،فالكشـ
ُّ
هىٍي ي
،كحكه يً
الهطمب الثاىي  :كسائؿ إ ازلة الكشـ
ي
أكَل  :كسائؿ إزالة الكشـ

كيتـ إزالة الكشـ بعدة طرؽ :

ُ .ييستأصػػػؿ الجمػػػد ثػػػـ يعػػػاد تػػػرهيـ ال ىسػػػجة تحػػػت الجمػػػد كتسػػػهى ٌػػػذي العهميػػػة الترقيػػػع

الجمدم

(ّٓ)

ِ.إزالة الكشـ بطريقة تسهى الصىفرة(ْٓ) ،كٌذي الطريقة لمكشـ السػطحي الىػاتج هػف الجػركح

كلكف ٌذي الطريقة ليست هرغكبة كَلسيها في البمداف الحارة

(ٓٓ)

.

ّ.إزالة الكشـ بالميزر كٌذي الطريقة هضاعفتٍا قميمة لكف تحتاج إلى كقت
ْ .اسػػتعهاؿ حػػاهض التىبػػؾ

الجمد

(ٖٓ)

(ٕٓ)

(ٔٓ)

كىتػرات الفضػػة إل زالػػة الكشػػـ ،كذلػػؾ بغػػرس الحػػاهض داخػػؿ

ٓ.إزالة الكشػـ بكسػاطة فػرؾ الجمػد باسػتخداـ الهػاء كالهمػح بحيػث يػتـ تقشػير الطبقػات العميػا

كٌذي هف الكسائؿ القديهة

(ٗٓ)

.

ٔ.طريقة التجهيد  ،كذلؾ بكضع الىيتركجيف السائؿ عمى الجمد  ،كهػف ثػـ تجهيػد الهػاء كٌػذا

التجهيد يكدم إلى تقشير الطبقات العميا هف الجمد(َٔ).
ثاىيا :حكـ إزالة الكشـ

َل بػد أف تكػكف لمكشػـ ضػكابط  ،كٌػي أف َل يسػتخدـ فػي الرسػػـ هػكاد غيػر طػػاٌرة كاف َل

تكػػكف الهػكاد عازلػػة تهىػػع كصػػكؿ الهػػاء إلػػى الجمػػد عىػػد الكضػػكء فػػا إذا جػػاء الرسػػـ كفػػؽ ٌػػذي

ُّٕ
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الضكابط جاز الكشـ ك حكػـ إزالػة الكشػـ يختمػؼ بػاختالؼ أىكاعػً التػي سػبؽ أف ذكرىاٌػا  ،كٌػي

الكشـ الدائـ كالهؤقت .

فالكشـ الدائـ الذم ٌك عبارة عف أىكاع  ،هىٍا :

الكشػػـ الطبػػي فٍػػذا َل إثػػـ فيػػً  ،فالكشػػـ الػػذم فعػػؿ لحاجػػة َل تجػػب إزالتػػً (ُٔ) ،أهػػا الكشػػـ

الىاتج هف الحكادث فمقد قاؿ صالح الفكزاف يجكز إزالتً هعمال اإل زالة بها يأتي
ُ.اف في ً
بقائ ًً تشكيٍان لمجسـ كفي ذلؾ ضرر كالضرر يزاؿ(ّٔ) .

(ِٔ)

.

ِ.إف إزالة البقعة بالجراحة ليس فيً تغيير لخمؽ ا﵀ بؿ  ,التشكي ٌك الهقصكد إزالتً

ّ.إف الشرع قد أذف في التداكم كالعػالج كٌػذا يػدؿ عمػى كجػكب عػالج هػا يكلػدي الحػادث هػف

آثار خمقية كالكشـ

(ْٔ)

.

ْ .إف الهقصكد ٌك إزالة الجرح أ َّها التجهيؿ فيأتي تباعا .

أها الىكع الثاىي  ،كٌك الكشـ الهؤقت فالرسـ بالحىاء حػالؿ ،لىػً هػف الصػبغات التػي تػزكؿ
ً
لمزيىة فقد اختمؼ الفقٍاء فيً  ،فمقد قالػت
يككف
الكشـ الذم
بعد هدة قصيرة هف كضعٍا  ،أها
ي
ي
حكهػً حكػـ اَلختضػاب يطٍػر بالغسػؿ كَل يضػر ببقػاء اثػر لػً لػذلؾ َل
الحىفية في حكػـ إزالتػً إف
ي
سػمخً ،ل ىػػً اثػر يشػؽ زكالػػً كتكػكف صػػالتً كاهاهتػً صػحيحة(ٓٔ) ,أهػػا الهالكيػة فقػػالكا :إف
يمػزـ
ي

صاحبً بإزالتً فتصح الصالة بً (ٔٔ) ،كقاؿ فقٍاء الشػافعية :
الكشـ إذا كاف في الكجً َل يكمؼ
ي
يجب إزالة الكشـ إذا أهكف بالعالج هف غير حدكث ضرر فا خيؼ هف تمؼ عضك َل تجػب إزالتػً
بؿ تصح التكبة فقط (ٕٔ).

ػػاـ بػػػً الهكشػػػكـ باختيػػػاري ،أهػػػا إذا فعػػػؿ دكف اختيػػػاري لػػػـ تمزهػػػً
كقيػػػد الشػػػافعي ية َّ
ػػـ قػ ى
أف الكشػ ى
إزالتً(ٖٔ).
أم الشافعية بإزالة الكشـ إًف أىهكف ذلؾ هف غير ضرر بالهكشكـ(ٗٔ).
كالراجح ٌك ر ي
الهبحث الرابع :الكشـ هف الىاحية الطبية

فح َّػرىـ ،إذ تقػدـ هػارتف هػادكف عػاـ ُٗٔٗـ بهشػركع
تىبٍت كثير هف الدكؿ إلى ضرر الكشـ ي
هرسػكها يحػرـ
قاىكف بتحػريـ الكشـ رسهيػنا فػي اىجمتػرا ،كأصػدرت الحككهػة الياباىيػة عػاـ َُٕٖ
ن

الكشـ.

كفي تقرير ىشري هكقع قىاة الجزيرة ىقالن عف شبكة ركيتػرز اإلخباريػة يػكـ الخهػيسُٕ-ٕ-

ََِّـ حذرت المجىة الكركبية هف أف ٌكاة رسـ الكشكـ عمى أجساهٍـ يحقىكف جمكدٌـ بهكاد
كيهياكية ساهة بسبب الجٍؿ السائد بالهكاد الهستخدهة في صبغات الكشـ.
ِّٕ
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كقالت إف غالبية الكيهياكيات الهستخدهة في الكشـ ٌي صبغات صىاعية صػىعت فػي الصػؿ

لغ ػراض أخػػرل هثػػؿ طػػالء السػػيارات أك أحبػػار الكتابػػة كلػػيس ٌىػػاؾ عمػػى اإلطػػالؽ بياىػػات تػػدعـ

اسػػتخداهٍا بأهػػاف فػػي الكشػػـ أك أف هثػػؿ ٌػػذي البياىػػات تكػػكف شػػحيحة .كسػػألت المجىػػة فػػي بيػػاف
هصػػاحب لتقريػػر عػػف الهخػػاطر الصػػحية لمكشػػـ كثقػػب الجسػػـ دٌػػؿ ترضػػى بحقػػف جمػػدؾ بطػػالء

السياراتد؟

كقػػاؿ التقريػػر إىػػً إضػػافة إلػػى هخػػاطر العػػدكل بػػأهراض هثػػؿ فيػػركس إتش.آم.فػػي الهسػػبب

لإليدز كالتٍاب الكبد أك اإلصابات البكتيرية الىاجهة عف تمكث اإلبر فػإف الكشػـ يهكػف أف يتسػبب
في اإلصابة بسرطاف الجمد كالصدفية كعرض الصػدهة الىػاتج عػف اَللتٍػاب الحػاد بسػبب التسػهـ

أك حتى تغيرات سمككية ) (َٕ).

كقد قاؿ الدكتكر خالد بف هحهد الغاهدم  :لمكشـ إشكاَلت عديدة هىٍا :

ُػ إىتاىات جمدية  :كيقصد بٍا حدكث تمػكث جرثػكهي بالجمػد كذلػؾ بسػبب عػدـ ىظافػة الهػكاد

الهستخدهة في عهؿ الكشـ.

ِػ اىتقاؿ أهراض هعدية كخطيرة هثػؿ التٍػاب الكبػد الكبػائي ( ب  -ج ) ككػذلؾ هػرض اَليػدز

كيحصؿ ذلؾ عىد استخداـ إًبر همكثة تـ استخداهٍا لزبائف آخريف هصابيف بٍذي الهراض.

ّػ ىشكء حساسية لهككىات الكشـ خصكصان ضد هادة الزئبؽ التي تستخدـ في الكشـ الحهػر
(سىابار) كقد يي ًحدث كشـ الحىاء السطحي حساسية جمدية بسبب هادة البارافيىايميف داهيف(ُٕ).
و
إشػكاَلت فػي التشػخيص بػبعض أىػكاع الشػعة هثػؿ الػرىيف الهغىاطيسػي,
ْػ قد يسبب الكشػـ
كذلؾ لكجكد هادة أكسيد الحديد كبعض الهعادف الثقيمة الخرل .

كقالػػت الػػدكتكرة هىػػاؿ جػػالؿ عبػػد الكٌػػاب ببحثٍػػا الحكهػػة العمهيػػة فػػي تحػػريـ الػػىهص كالكشػػـ

كالتفمج:

ُػ يسبب الكشـ تغيي ارن دائهػان لخمػؽ ا﵀  ,حيػث يىتشػر صػبش الكشػـ فػي أدهػة الجمػد  ،كتبتمػع

الخاليػػػا الككلػػػة  Macrophagesصػػػبش الكشػػػـ  ،ك تحػػػاط الخاليػػػا الككلػػػة بالىسػػػيج الميفػػػي
 fibrous tissueهها يحػدد هكاىٍػا  ،ك َل يهكػف إزالػة الكشػـ حتػى بأحػدث تقىيػات الىػاىك (ٌػك

العمـ الذم يتكلى إىتاج الشياء عبر تجهيعٍا هف هككىاتٍا الساسػية هثػؿ الػذرة كالجزيئػة) كازالػة

الكشـ بالجراحة يترؾ آثا ارن هشكٌة لمجمد  ،كٌذا تغيير دائـ لخمؽ ا﵀ كها ذكر الحديث .

ِػػ ثبػػت عمهيػػا أف الكشػػـ يسػػبب تسػػهها فػػي الػػدـ كاحتهػػاَلن كبيػ ارن لإلصػػابة باَللتٍػػاب الكبػػدم

الكبائي كأىً هسبب لمحساسية الجمدية كقد يصؿ التسهـ هف الكشـ في بعض الحاَلت إلػى درجػة

الهكت .
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ّػ يهكف أف يسبب الكشـ سرطاف الجمد كعىدها يستخدـ الميزر إل زالة الكشـ يترؾ آثػا ار سػاهة

هسرطىة ىتيجة حرارة الميزر التي تحكؿ بعض الهككىات إلى هكاد هسرطىة ثـ يهتصٍا الجمد .

ْػ يهكف أف يسبب الكشـ خطكرة لألـ إذا كاف هكضع الكشـ أسفؿ الظٍػر ،ك اسػتخدهت عىػد

الكَلدة التخدير في العهكد الفقرم  ،فهف الهحتهؿ عىدئذ دخكؿ صبش الكشـ داخؿ القىػاة الشػككية
فيشكؿ خطكرة عمى حيػاة الـ  ،لػذلؾ أصػدرت هىظهػة الغػذاء ك الػدكاء الهريكيػة  FDAتحػذيرات

هف ههارسة الكشـ .

(ِٕ)

.

كأخي ار؛ فالكشـ لً أخطػار كأضػرار ,كٌػك سػبب لهػراض هتعػددة  ,كٌػك هػا تػـ ذكػري فػي بدايػة

الهبحػػث ,كيهكػػف أف يس ػبب الكشػػـ هسػػاحات هػػف الىػػدكب الشػػديدة إذا كػػاف ٌىػػاؾ اسػػتعداد لػػدل
الجسػـ لػذلؿ؛ كيهكػف أف يتسػبب الكشػـ بالتٍابػات بكتيريػة هكضػعية  ،كتظٍػر أعػراض ذلػؾ عمػى
الجمد هثؿ :احهرار ،سخكىة  ،اىتفاخ ،كصديد.

كيىسب إلى صىاعة الكشاـ السبب في تككف أىكاع هف البكتيريا الهقاكهة لمهضادات الحيكية

 ،كذلػػػؾ بسػػػبب إٌهػػػاؿ إجػػػراءات هراقبػػػة العػػػدكل الهىاسػػػبة  ،فػػػبعض أىػػػكاع البكتيريػػػا الهقاكهػػػة

لمهضػػادات الحيكيػػة تسػػبب اَللتٍػػاب الرئػػكم  ،كالتٍابػػات الػػدـ  ،كهػػرض هػػؤلـ جػػدا كيػػدهر المحػػـ

يسهى التٍاب الجمد التقشرم .

كتسبب أصباغ الكشـ كَلسيها الحهػر  ,رد فعػؿ تحسسػي  ،كيىشػأ عػف ذلػؾ حكػة كطفػح فػي

هىطقة الكشـ  ,كقد تىشأ ٌذي الحالة بعد سىكات عدة هف عهؿ الكشـ .

تعقيػدات التصػػكير بػػالرىيف الهغىاطيسػػي  ،فأحياىػػا يسػػبب الكشػػـ أك الهاكيػػاج الػػدائـ ( تخطػػيط

الشفتيف كالعيف الدائـ ) كرها أك حرقا في الهىطقة الهصابة خالؿ التصكير بالرىيف الهغىاطيسي ،

كقد يتداخؿ الكشـ هع ىتائج الصكرة  ،كفي حالة ظٍكر رد فعؿ تحسسي  ،أك التٍػاب الجمػد  ،أك
اضطرابات الجمد يجب استخداـ العالج الهىاسب بىاء عمى استشارة الطبيب

(ّٕ)

.

أها في العراؽ ؛ فقد قررت كزارة الصحة غمؽ هراكز رسػـ الكشػـ عمػى الجسػد لسػباب صػحية

هىٍا اىتشار هرض الكبد الكبائي .

(ّٕ)

الخاتهة

أحهد ا﵀ حهدا كثي ار عمى ها ىه َّف عمي هف ىعـ كثيرة  ,هىٍا إتهاـ بحثي ٌذا الذم لـ يكف
بإهكاىي إتهاهً إَل بتكفي و
ؽ هىً سبحاىً  ,كصمى ا﵀ عمى سيدىا هحهد كعمى الً كصحبً

الطيبيف الخيار .

اىتٍيت ً
فيً إلى جهمة ىتائج ,هف أٌهٍا:
كبعد؛ فقد
ي
ي
ّْٕ
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ُ.إف ظاٌرة الكشـ لـ تكف هف الظكاٌر الحديثة بؿ ٌي ظاٌرة ىشأت كاىتشرت في عدة

حضارات .

ِ.إف لٍذي الظاٌرة دك ارن كبي ارن في ٌدـ القيـ كالخالقيات .

حرهً ا﵀ تعالى كرسكلً .
ّ .الكشـ ٌك تغيير خمؽ ا﵀  ,كقد
ي
ْ.إف لمكشـ آثا ارن صحية خطيرة  ,هىٍا التٍاب الكبد الفايركسي كاَليدز .

ٓ .يي ىع ُّد الكشـ تشبٍان بالكافريف كلذا َل يجكز لمهسمهيف التشبً بالكافريف فيها يختص بٍـ
هف أهكر الزيىة .
أها التكصيات؛ فػ:

ُ.ضركرة التىبيً عمى ٌذي الظاٌرة كبياف هخاطرٌا الجسدية كاَلجتهاعية كالىفسية كالطبية

سكاء عمى القيـ أك الفراد.

أف ظاٌرة الكشـ ليست هف الزيىة بؿ ٌي تغيير لفطرة ا﵀ ,
ِ.ضركرة تكجيً العمهاء إلى َّ

كذلؾ عف طريؽ دركس التكعية كاقاهة الىدكات الديىية كالطبية.

ّ.تفعيؿ دكر الهؤسسات كذلؾ عف طريؽ إرساؿ رسالة إلى الشباب عبر القىكات الفضائية

كفؽ هعطيات العصر تيبيف خطكرة ظاٌرة الكشـ كتبيف هخاطري.
كفي الختاـ ىدعك هف ا﵀ أف يغفر لىػا ذىكبىػا كأف يكفقىػا فػي القػكؿ كالعهػؿ كالحهػد لػً عمػى
ً
إحساىً كالشكر لً عمى أفضالً كصمى ا﵀ عمى هحهد ك ً
كصحبً أجهعيف.
الً
الٍكاهش
(ُ) اَلعراؼ اآلية .ُّ :
(ِ) لسػػاف العػػرب َلبػػف هىظػػكر .جهػػاؿ الػػديف هحهػػد بػػف هكػػرـ بػػف هىظػػكر ،دار الهعػػارؼ , َِِ/ُّ :هختػػار
الصحاح  ،هحهد بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم ،هكتبة لبىاف ،سىة الىشر ُٖٔٗ ـ . ُِّ /ٓ :
(ّ) الهىجد في المغة عمي بف حسف اَلزدم  ،دار الهشرؽ  ،بيركت  ،ط ُٖ  ,ص ُّٓ .
(ْ) القاهكس الهحيط .هحهد بف يعقكب الفيركز ابادم  ،دار الفكر بيركت ٌُُْٓ ،ػ  :ص ٕٓٔ
(ٓ) الهكسكعة الفقٍية الككيتية كزارة اَلكقاؼ كالشؤكف الديىية  ،طِ ِْٔ/ُُ :
(ٔ) فتح القدير هحهد بف عمي الشككاىي  ،دار الفكر  ،طّ ََِ/ِ :
(ٕ) الفتح القدير شرح كتاب الٍداية في شرح البداية ،الكهاؿ ابف ٌهاـ الحىفي  ،دار الىػكادر ،ِْٔ/ٔ :هكاٌػب
الجميػػؿ هحهػػد بػػف عبػػد الػػرحهف الهغربػػي  ،دار الفكػػر  ،بيػػركت  , ُْٖ/ُ :ﺇعاىة ﺍلﻁالبيو عمػػى حػػؿ الفػػاظ
الفتح الهعيف ،العالهة ابي بكر شطا عثهاف بف هحهد البكرم الدهياطي الهمكي الشافعي ،صححً ابراٌيـ بف
حسف اإلىبائي ،دار الىكادر . ُٕٖ/ْ :
(ٖ) اَلشباي كالىظائر في قكاعد كفػركع الشػافعية  ،جػالؿ الػديف عبػد الحهػف بػف ابػي بكػر السػيكطي  ،تحقيػؽ:
هحهد حسف الشافعي  ،دار الكتب العمهية  ،بيركت  :ص ُُّ .
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(ٗ) سػػىف ابػػي داكد سػميهاف بػػف اَلشػعت السجسػػتاىي  ،ضػػبطة هحهػد عبػػد العزيػػز الخالػدم  ،دار الكتػػب العمهيػػة
بيركت –لبىاف  ،كتاب المباس  ،رقـ الحديث َُّْ  :ص ُّْ
(َُ) سكرة التيف اية ْ
(ُُ) الفقػة الكاضػح هػف الكتػاب كالسػىة عمػى الهػذاٌب اَلربعػة هحهػد بػف بكػر اسػهاعيؿ  ،دار الهىػار  ،القػاٌرة :
ِْٓٓ/
(ُِ) سىف الدارقطىي عمي بف عهر الدارقطىي  ،عمؽ عمية شعيب اَلرىاؤكط  ،كحسف عبد الهىعـ شمبي ٌيثـ عبػد
الغفكر  ،رقهة َّ ٕٗ  :ص ُْٓ/
(ُّ) هختصر اختالؼ العمهاء احهد بف هحهد الطحاكم تحقيؽ عبد ا﵀ بف ىذير  ،دار البشائر اَلسالهية  ،لبىاف
بيركت ٗ/ّ :(ُْ) لساف العرب .جهاؿ الديف هحهد بف هكرـ ابف هىظكر  ،دار الهعػارؼ  , ّٖٔ/ُِ :هختػار الصػحاح هحهػد
بف أبي بكر بف عبدالقادر الرازم ،هكتبة لبىاف ،سىة الىشر ُٖٔٗ ـ  ،دار العمـ بيركت َُّ / ُ :
(ُٓ) العػػيف  ،الخميػػؿ بػػف احهػػد الفراٌيػػدم الهحقػػؽ عبدالحهيػػد ٌىػػداكم  ،دار الكتػػب العمهيػػة ََِّ ،ـ :
ٔ.ِّٗ/
(ُٔ) القاهكس الهحيط ،هحهد بف يعقكب الفيركز ابادم  ،دار الفكر بيركت ٌُُْٓ ،ػ  :ص ُُٕٔ
(ُٕ) لغة الفقٍاء اَلستاذ الدكتكر هحهد دكاس قمعجي  ،ط ّ  ،دار الىفائس  : ََُِ ،ص ُْْ
(ُٖ) هعجـ الىفائس الكسيط اَلستاذ الدكتكر احهد ابك حاقة  ،طُ  ،دار الىفائس  ََِٕ ،ـ :ص ُّٗٔ
(ُٗ) هغىي الهحتاج الى هعرفة الفاظ الهىٍاج  ,هحهد بف احهد الخطيب الشربيىي تحقيؽ هحهد خميػؿ عيتػاىي ،
طُ  ،دار الهعرفػػة  ُٕٗٗ ،ـ ،ُُٗٗ/ُ:رد الهحتػػار عمػػى الػػدر الهختػػار هحهػػد اهػػيف بػػف عهػػر عابػػديف
تحقيؽ :عادؿ احهد عبد الهكجكد َّٓ/ُ :
(َِ) الكالـ الهكشكـ في بياف حكـ الهكشكـ  ،هحهد فىخكر العبػدلي  ،هكتبػة صػيد الفكائػد اإلسػطكاىة الثالثػكف ،
ُِّْق  :ص ْ .
(ُِ) الهكسكعة العربية العالهية هادة الكشـ َُِٕٔ /
(ِِ) هجهكعػػة فتػػاكم كهقػػاَلت عبػػد العزيػػز بػػف عبػػدا﵀ بػػف عبػػد الػػرحهف ابػػف بػػاز دار العاصػػهة لمىشػػر كالتكزيػػع
ََُِ ط ّ ْْ /َُ,
(ِّ)
الفكاكػػػػػة الػػػػػدكاىي  ،ﺃحهﺩ بو غىن بو سالن ، :ﺩﺍﺭ ﺍلفﻜﺭ ،بيﺭَﺕٌُُْٓ ،ػػػػػػُّْ ،ص  .ِ/ﺇعاىة
ﺍلﻁالبيو عمػى حػؿ الفػاظ الفػتح الهعػيف ،العالهػة ابػي بكػر شػطا عثهػاف بػف هحهػد البكػرم الػدهياطي الهمكػي
الشافعي ،صححً ابراٌيـ بف حسف اإلىبائي ،دار الىكادر , َُٕ/ ُ:كشاؼ القىاع عمى هتف اَلقىاع هىصكر
بف يكىس بف ادريس البٍكتي تحقيؽ هحهد اهيف الغىاكم عالـ الكتب بيركت ُُْٕق طُ ٕٓ/ُ,
(ِْ) َسائؿ ﺍإلسالن في ﺍلهحافﻅة عمى ﻜﺭﺍهة ﺍلهﺭﺃﺓ ،عبﺩ ﺍلغىي ،صالﺡ :هﻜتبة ﺍلﺩﺍﺭ ﺍلعﺭبيػػػػة ،ﻁ ُُْٖ
ٌُ،ػػػػػػػػػ ،ْ/ُِِ. ،شخصية ﺍلهﺭﺃﺓ ﺍلهسمهة في ضَﺀ ﺍلقﺭﺁو َﺍلسىة ،خالﺩ عبﺩ ﺍلﺭحهو ﺩﺍﺭ ﺍلهعﺭفػػػػػػػػة،
بيػﺭَﺕ ،ﻁ ُِّْ ٌٓ،ػ ػص ُّٖ
(ِٓ) الجراحة التجهيمية صالح بف هحهد الفكزاف دار التدهرية الرياض طُ ُِْٖ ص ِٓٗ
(ِٔ)  http://ahlulhdeeth.com/هكقع اٌؿ الحديث
(ِٕ) احكاـ جراحة التجهيؿ في الفقة اَلسالهي هحهد عثهاف شبير  ،كمية الشريعة كالدراسات اَلسالهية الككيػت ،
بحث هىشكرفي هكقع صيد الفكائد.
(ِٖ)
شـ رؤي هة شرعية ً
كطبية ك يخمقية هقاؿ لمدكتكر هحهد أحهد عبد الغىي هىشكر في هكقع شبكة اَلكائؿ .
(ِٗ) ى
الك ى ي
هجمػػة اَلعجػػاز العمهػػي هكقػػً الٍيئػػة العاهػػة لمشػػؤكف اَلسػػالهية كاَلكقػػاؼ صػػادرة عػػف الٍيئػػة العالهيػػة
لالعجاز العمهي في القراف كالسىة العدد
(َّ) كالـ الهكشكـ في بياف حكـ الهكشكـ  :ص ٗ
(ُّ) الكشـ كعالجة  :ص ّّ
(ِّ) اىكاع الكشـ الطبي  ،هكقع www.bramjnet.com
(ّّ) كالـ الهكشكـ ص َُ
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(ّْ) كالـ الهكشكـ ص ِٕ
(ّٓ) الطب العربي َلبػف البيطػار الهسػهى الػدرة البٍيػة فػي هىػافع البػداف اإلىسػاىية  ،ط ٔ  ،بيػركت  :دار العمػـ
لمجهيع ُْٗٗ  :ص ّٗ ُُٖ-
(ّٔ) كالـ الهكشكـ في حكـ الكشكـ  :صُُِ.
(ّٕ) كالـ الهكشكـ في حكـ الهكشكـ  ،ص ُُٖ
(ّٖ) اَلثار الضارة لهستحضرات التجهيؿ بكاسطة الهكياج كالتاثير الههتد  ،د اهيهػة هحهػد ىػكر الجػكاٌرم  ،بحػث
هقدـ الى جاهعة الهمؾ سعكد الرياض  :ص ُّ.
(ّٗ) الجراحة التجهيمية صِٗٗ
(َْ) احكاـ جراحة التجهيؿ في الفقة اَلسالهي ِْٓٓ /
(ُْ) ٌك برد الثىايا َلحداث فرجة بيىٍها  ،الجاهع َلحكاـ القراف القرطبي ُِِٓ/
(ِْ) هسػىد اَلهػاـ احهػد بػف حىبػؿ احهػد بػف حىبػؿ  ،تحقيػؽ شػعيب اَلرىػكؤط كهحهػد ىعػيـ العرقسكسػي كابػراٌيـ
الزيبؽ  ،هؤسسة الرسالة  ،رقـ الحديث ّْٓٗ ٕٓ/ٕ,
(ّْ) الهختار عمى الدر الهحتار ،هحهد بف اهيف بف عهر عابديف ،دار الكتب العمهية – بيركت الطبعة الثاىية،
ُِْْ ق , َّّ/ُ:الهجهكع شرح الهٍذب  ،هحي الديف بف شرؼ  ،تحقيؽ هحهػكد هطرحػي  ،دار الفكػر،
بيركت  ،طُ ُْٓ/ّ ،
(ْْ) الىساء اَلية ُُٗ
(ْٓ) تفسػير القػراف العظػيـ  ،ابػك الفػداء إسػهاعيؿ بػف عهػر بػف كثيػر القرشػي الدهشػقي  ،الهحقػؽ سػالـ بػف
هحهد سالهة دار طيبة لمىشر كالتكزيع  َُِْ،ق ،الطبعة الثاىية َُْ/ِ:
(ْٔ) صػػحيح البخػػارم هػػع الفػػتح اإلهػػاـ أبػػي عبػػد ا﵀ بػػف هحهػػد بػػف إسػػهاعيؿ بػف الهغيػػر البخػػارم ،دار ابػػف
كثيرُُْْ،ق  ،كتاب المباس رقـ الحديث ّٕٗٓ  ،ص ُّْٗ .
(ْٕ) صػػحيح هسػػمـ ،هسػػمـ بػػف الحجػػاج  ،الهحقػؽ ىظػػر بػػـ هحهػػد أبػك قتيبػػة  ،دار طيبػػة ُِْْ ق _ ََِٔ،
الطبعة اَلكلى  -كتاب المباس باب تحريـ فعؿ الكاصمة رقـ الحديث ُِِٓ.ُُٕٓ :
(ْٖ) سىف الىسائي ابك عبدالرحهف بف شعيب الىسائي  ،دار الهعرفة  ،بيركت  ،طٓ ،رقـ الحديث َِِٓ
(ْٗ) صػػحيح البخػػارم هػػع الفػػتح اإلهػػاـ أبػػي عبػػد ا﵀ بػػف هحهػػد بػػف إسػػهاعيؿ بػػف الهغيػػر البخػػارم ،دار ابػػف
كثيرُُْْ،ق  ،كتاب المباس باب الهستكشهة  ،رقـ الحديثْٔٗٓ ص ُْْٗ.
(َٓ) كتػػاب احكػػاـ الىسػػاء  ،ابػػك فػػرج جهػػاؿ الػػديف ابػػف الجػػكزم  ،تحقبػػؽ زيػػاد كجػػداف  ،دار الفكػػر بيػػركت ،طُ:
صِٗ.
(ُٓ) سػػىف الػػدارقطىي عمػػي بػػف عهػػر الػػدارقطىي  ،حقػػؽ شػػعيب اَلرىػػككط كحسػػف عبػػد الهػػىعـ شػػمبي كٌيػػثـ عبػػد
الغفكر ،هؤسسة الرسالة  ،بيركت  ،طُ  ،رقـ الحديث َّٕٗ ص ُْٓ/
(ِٓ) الحالؿ كالحراـ في اإلسالـ يكسؼ القرضاكم  ،الهكتب اإلسالهي  ،بيركت  :ص ٖٔ.
(ّٓ) الهسػائؿ الطبيػػة الهسػتجدة فػي ضػكء الشػػريعة اإلسػالهية هحهػد بػف عبػػد الجػكاد حجػازم الىشػة ،أطركحػػة
دكتكراي هقدهة لجاهعة اـ درهاف – السكداف  ،طُ , ِٓٔ/ِ :الجراحة التجهيمية ص ِٔٗ
(ْٓ) الصػػىفرة ٌػػي عبػػارة عػػف هػػادة هعدىيػػة شػػديدة الصػػالبة ذات لػػكف ازرؽ تسػػتخدـ لجمػػي الهعػػادف  ،هكسػػكعة
الهكرد العربية  ،دار العمـ لمهالييف  ،بيركت  ،طُ ُٕٖ/ِ :
(ٓٓ) الجراحة التجهيمية صِٔٗ  ,دراسة استعهاؿ الميزر في طب اَلهراض الجمدية زيىب حهزة باقي هحي الديف
كمية العمكـ الجاهعة الهستىصرية  ،هجمة كمية الترية  ،سىة ََِٕ  :صِْٔٓٓٔ ,
(ٔٓ) عيادة ديرها ccc.amwd.www
(ٕٓ) التبىؾ ٌك هركب حاهضي ذك حاهضية قميمة تفيد الهكاد الهككىػة لٍػذا الحػاهض فػي ازالػة الصػبغات الىتػديات
العمهية عالـ الكيهياء www. ccc.wwww
(ٖٓ) الهسائؿ الطبيػة الهسػتجدة الهسػائؿ الطبيػة الهسػتجدة فػي ضػكء الشػريعة اإلسػالهية هحهػد بػف عبػد الجػكاد
حجازم الىشة ،رسالة دكتكراي هقدهة لجاهعة اـ درهاف – السكداف  ،طُ ِ. ِٓٔ/
(ٗٓ) يىظر ادكية الزيىة في قاىكف ابف سيىا شبكة جكاٌر . ccc. hcdjm.www
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مجلة األ ستاذ

. sdkdsdo.bwwakws.w (َٔ) طرؽ ازالة الكشـ كهضاغفاتة
تحقيؽ عبدا﵀ هحهكد هحهد عهػر، سميهاف بف هحهد البجيرهي، (ُٔ) حاشية البجيرهي عمى شرح هىٍج الطالب
ِّٖ/ُ :  دار الكتب العمهية،
ََّ(ِٔ) الجراحة التجهيمية ص
 دار الكتب العمهيػة،  زيف العابديف بف ابراٌيـ ابف ىجيـ، (ّٔ) اَلشباي كالىظائر عمى هذٌب ابي حىيفة الىعهاف
ْٖ  ص:  بيركت،
 هكتبػػة،  هحهػػد بػػف هحهػػد الهختػػار بػػف احهػػد الشػػىقيطي، (ْٔ) احكػػاـ الجراحػػة الطبيػػة كاَلثػػار الهترتبػػة عميٍػػا
ََّ ص: ِ ط، الصحابة
َّّ/ُ :(ٓٔ) حاشية رد الهحتار
الهحقػؽ عبػدالكارث هحهػد عمػي،  احهػد بػف غىػيـ بػف سػالـ بػف هٍىػا الزٌػرم الهػالكي، (ٔٔ) الفكاكة الدكاىي
ُّْ/ِ : دار الفكر لمطباعة كالىشر،
ُْْ/ّ :  الهجكع, ُُٓ/ُ : (ٕٔ) اَلقىاع
ِّٖ/ُ :  حاشية البجيرهي, َُٕ/ُ : (ٖٔ) اعاىة الطالبيف
.ُٓٓ  ص: (ٗٔ) احكاـ التجهيؿ في الفقة اَلسالهي
http://jomid.net
(َٕ) هكقع الدليؿ الطبي اَلردىي
.(ُٕ) الكشـ كعالجة دخالد الغاهدم
. الكشـ كعالجة:(ِٕ) يىظر
.(ّٕ)شبكة اياـ دبي
http://forum.ayamdubai.com/showthread.php?

The fact that the tattoo in terms of legitimacy and medical
Dr. Amenah Mahmoud shet
Summary
That God created man in the best stature and was filed instinct adornment and
beautification , but Islam did not leave a free rein to these instincts , but tuned according
to the rules of Islam and Islamic law.
Although the motivation for taking this subject is opening up to the outside world and
Ancharalvesad in the country and for the generation and abandon the customs and
traditions , has been scientifically proven and legitimate that the tattoo several risks ,
including infection Pfyrus hepatitis and AIDS ... etc. .
Among the most important results:
The tattoo is not a recent phenomenon , but is an old phenomenon was prevalent in
earlier civilizations , and a tattoo of a large role in the demolition of the values and
behaviors , and this in turn affects all areas of life , whether it is health or physical,
mental or moral.
The most important recommendations:
-Be on the lookout for this phenomenon and the statement of risks in all areas.
- Scientists must show us that the phenomenon of tattoo is not an ornament, but is
changing the creation of God, and that by holding seminars and courses.
- Activating the role of institutions and educating young people the dangers of cross
tattoo and modern means of communication and internet TV
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