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 ملخص البحث   

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف املرسلني ، وعلى آله وصحبه ومن احلمد هلل 
 .دعى بدعوته إىل يوم الدين 

فإن اهلل تعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقومي ، فجعله يف أفضل هيئة ، وأكمل .. أما بعد 
 يَا }: صورة ، معتدل القامة ، كامل اخللقة ، وأودع فيه غريزة حب التزين والتجمل قال تعاىل

ِجد   ُكل   ِعن دَ  زِيَنَتُكم   ُخُذوا آَدمَ  َبِن  َربُوا وَُكُلوا َمس  رُِفوا َوال َواش  رِِفنيَ  ُيُِب   ال ِإنَّهُ  ُتس  { ال ُمس 
 .31األعراف اآلية 

ولقد انتشرت جراحة التجميل بني الناس ، وعمت البلوى هبا ، فكان من األمهية النظر هبا 
اجلراحة التجميلية ) ـــ األسباب قمت بعمل هذا البحث املوسوم بومعرفة أحكامها هلذه 

 .( مقارنة دراسة فقهية 

 .وقد اشتمل البحث على مقدمة ، وثالثة فصول ، وخامتة 

 .خالصتها كالتايل بينت يف املقدمة أمهية املوضوع ، وخطة البحث 

 .وفيه ثالثة مباحث : مث الفصل األول 

أسباب انتشار اجلراحة : املبحث الثاين  .تارخيية عن اجلراحة التجميلية نبذة : املبحث األول 
 .التجميلية 

 .وفيه أربعة مباحث : الفصل الثاين 

 . أنواع اجلراحة التجميلية : املبحث الثاين .مفهوم اجلراحة التجميلية : املبحث األول 
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 .ر اجلراحة التجميلية أضرا: املبحث الرابع .صور اجلراحة التجميلية : املبحث الثالث 

 .وفيه ثالثة مباحث : الفصل الثالث 

 .الضوابط الشرعية للجراحة التجميلية : املبحث األول 

 .  احلاجيةحكم اجلراحة التجميلية : املبحث الثاين 

 .احلاجية التحسينية حكم اجلراحة التجميلية : املبحث الثالث 

 .ات وختمت البحث بذكر أهم نتائج الدراسة والتوصي

 : أما النتائج فمنها

ـ أن هناك أسباب عديدة النتشار جراحة التجميل منها تأثري وسائل اإلعالم ، وضعف  1
الوازع الدين ، وثقافة القنوات الفضائية ، والتأثر بالفنانات واملمثالت  ، وضعف الثقة 

 .بالنفس 

حتسني مظهر أو وظيفة  إجراء طيب جراحي يستهدف) ـ أن اجلراحة التجميلية تعرف بأهنا  2
 .أعضاء اجلسم الظاهرة 

 .ية ميلجراحة التجلـ أن هناك صور عديدة ل 3

 .ها جيب توفر شرعية للجراحة التجميلية ضوابط أن هناك ـ  4

 .ا ـ أن اجلراحة التجميلية احلاجية جائزة ألهنا من التداوي املستحب شرع   5

 .للضرر ـ أن اجلراحة التجميلية التحسينية حمرمة  6

 فمنها : أما التوصيات 
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 .ـ الدعوة إىل ترمجة بعض املصطلحات الطبية اليت ُيتاجها الفقهاء يف دراستهم  1

 .ـ الدعوة للقيام حبملة توعوية شاملة لنشر الثقافة الصحيحة عن عمليات التجميل  2

والدخالء من ـ دعوة لوضع مؤسسات تشريعية ورقابية ، ووضع ضوابط ملنع املتالعبني  3
 .اإلساءة ملهنة الطب 
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 المقدمة
 ال سبحانه ، بالنعم ومتعنا ، العدم من ،أوجدنا فهدى وقدر ، فسوى خلق الذي هلل احلمد
 الصالة أفضل عليه حممد وحبييب نيب اهلل خلق خري على وأسلم وأصلي ، عليه ثناء أحصي
 . أمجعني عليهم اهلل رضوان وصحبه آله وعلى والسالم

 : بعد أما  
 زمان لكل وصالحها ، احلياة نواحي جلميع مشوهلا اإلسالمية الشريعة مميزات من فإن        
 حتتاج حادثة أو قضية تطالعنا يوم كل ففي ، املعاصر واقعنا يف جلي ا هذا ويظهر ، ومكان
 وصغار ا كبار ا الناس ُيتاجه كبري موضوع ، القضايا هذه ومن ، الشرعي احلكم بيان إىل

 هبا عمت اليت املعاصرة القضايا احدى وهي ، التجميلية العمليات هو أال ، ونساء   رجاال  
 احلياة لتطورات تلبية جاءت وقد ، وجزئياهتا ، تفصيالهتا عرض إىل واحتاجت البلوى
 التجميل جمرد إىل العالج طور عن خرج وبعضها ، اخللقية التشوهات وحوادث ، العصرية
 . أحكامها وبيان ، املسائل تأصيل من بد ال فكان

 التجميلية اجلراحة أحكامالسابقة ك الدراساتمن  البحث هذا يف سبقن ممن استفدت وقد 
 حممد حممد :للدكتور عليها املرتتبة واآلثار الطبية اجلراحة أحكام، و  الفوزان صاحل:  للدكتور
 عثمان حممد: للدكتور. اإلسالمي الفقه يف التجميل جراحة أحكام، و  الشنقيطي املختار
 .شبري
 : حبثي موضوع كان البشرية والغرائز للرغبات العنان يطلق ال وحىت
 : فصول ثالثة إىل البحث قسمت وقد

 . مباحث ثالثة وفيه:  األول الفصل
 . التجميلية اجلراحة عن تارخيية نبذة:  األول املبحث
 . التجميلية اجلراحة انتشار أسباب:  الثاين املبحث
 . مباحث أربعة وفيه:  الثاين الفصل
 . التجميلية اجلراحة مفهوم:  األول املبحث
 .  التجميلية اجلراحة أنواع:  الثاين املبحث
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 . التجميلية اجلراحة صور:  الثالث املبحث
 . التجميلية اجلراحة أضرار:  الرابع املبحث
 . مباحث ثالثة وفيه:  الثالث الفصل
 . التجميلية للجراحة الشرعية الضوابط:  األول املبحث
 .  احلاجية التجميلية اجلراحة حكم:  الثاين املبحث
 .التحسينية  التجميلية اجلراحة حكم:  الثالث املبحث

 .مث اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات 
وذلك من مظاهنا  وقد هنجت يف حبثي على تعريف الغريب من األلفاظ واملصطلحات  

املعروفة ، وترمجت األعالم غري املعاصرين ، وحاولت مجع أقوال الفقهاء املعاصرين ما 
 .استطعت 

أمحد احلبيب ، فقد : إمتام البحث األستاذ الدكتور واليفوتن شكر من ساعدين بعد اهلل يف  
افعة املخلصة ، مث النقرتح علي البحث يف هذا املوضوع ، مث ساعدين بتوجيهاته ومالحظاته ا

علي وضع مبحث أتكلم فيه عن اقرتحت  أشكر زميليت يف اجملموعة األستاذة زهور عبدة فقد
 .أسباب انتشار جراحة التجميل بني الناس 
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 :الفصل األول 

 . نبذة تاريخية عن الجراحة التجميلية: المبحث األول 

تدل األحباث اليت أجريت يف هذا اجملال أن قيام علماء الفراعنة بزراعة اجللد هو بداية 
 .احلديث عن نشأة جراحة فن التجميل

فيما يعترب اهتمام اهلنود بزراعة اجللد، أو نقل قطع منه من مكان إىل آخر يف اجلسم نشأة 
ذلك أن عادات اهلنود كانت تقضى بتشويه وجه السارق، والزاين،  حقيقية جلراحة التجميل،

واملغضوب عليهم من أهل الرياسة والسياسة، فكان اجلاين يسعى بعدئذ  إىل التخلص من 
 .الوصمة بعمليات من التجميل اجلراحي

 ُقطع أنفه يوم الكالب فأختذ أنفا  من َورِق فأننت( 1)وقد جاء يف السنة أن عرفجة بن أسعد
 .( 2)عليه، فأمره النيب صلى اهلل عليه وسلم فأختذ أنفا  من ذهب

                                                           

 العطاردي، صحايب نزل البصرة، روى عن : هو عرفجة بن أسعد بن كرب التميمي السعدي،وقيل (1)
،وروى عنه ابن ابنه عبد الرمحن بن طرفة، كما روى عنه الشاعر الفرزدق، وكان من   رسول اهلل

 .الفرسان يف اجلاهلية، معدود من أهل البصرة
 ( .2/464: )، واإلصابة(3/45:)االستيعاب

. بالذهب ، كتاب اخلامت ، باب ما جاء يف ربط األسنان (  4/434 )ه أبو داود يف السنن أخرج (2)
: ، كتاب اللباس ، باب ما جاء يف شد األسنان بالذهب وقال ( 4/211 )والرتمذي يف جامع صحيح 

، كتاب الزينة ، باب من أصيب أنفه هل (  8/121) والنسائي يف السنن  . حديث حسن غريب
،  ، مسند البصريني ، حديث عرفجة بن أسعد (  4/282 )أنفا  من ذهب ، وأمحد يف املسند يتخذ 

 ( . 2/496)  يف صحيح سنن أبو داود وحسنه األلباين
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النوع من اجلراحة اليت تعوض وهذا يدل داللة قاطعة على أن العرب كانوا يقومون مبثل هذا 
األنف التالف، وأن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان على علم هبا، وأنه أذن لعرفجة أن يعوَّض 

 .(3)أنفه التالف بأنف من ذهب

وقد برز كثري من اجلراحني املسلمني ، الذين كان هلم الفضل بعد اهلل تعاىل على النهضة 
يف جمال اجلراحة التجميلية ، وكان من أبرز هؤالء األطباء  األوربية يف التقدم اجلراحي ، سيما

، ( Abulcassis)، ويعرف عند الغربيني باسم (4)، أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي
ولد مبدينة الزهراء يف ضواحي قرطبة باألندلس، وعاش يف األندلس خالل القرن الرابع، حيث  

احلكم الثاين املستنصر، وإذا كان تاريخ والدته  كان طبيب عبد الرمحن الثالث، مث طبيب ابنه
 .م1213/هـ424غري معروف، فإن املؤرخني يرجحون أن وفاته كانت عام 

جنح الزهراوي يف عالج تشوهات الفكني وىف تقومي األسنان باستخدام آالت جراحية ابتكرها 
 .األسنان خصيصا ، وهو أول من استخدم جسور األسنان الذهبية والفضية وأدوات ضغط 

وهو أول من أجرى عملية استئصال احلصى من املثانة عن طريق املهبل، وهو أول من جنح 
يف عملية شق القصبة اهلوائية حيث أجرى هذه العملية على خادمه، كما جنح يف إيقاف 
نزيف الدم بربط الشرايني الكبرية، وعلم تالميذه خياطة اجلروح خياطة داخلية ال ترتك أثرا  

 .، وكيفية اخلياطة بإبرتني وخيط واحد مثبت هبمامرئيا  

وبالرغم من أن احلديث عن الزهراوي دائما ما ينصرف إلسهاماته يف اجلراحة، فقد كان طبيبا  
فشرح الزهراوي طريقة . متميزا  يف اجملاالت الطبية األخرى كما يتضح من تغطيته هلا يف كتابه

وكان الزهراوى أول . دية ال تزال تطبق حىت أيامنا هذهمعاجلة التواء األطراف، وهي نظرية تقلي
                                                           

حبث مقدم جملمع الفقه اإلسالمي ،(  3 ) وأحكامها، حممد خمتار السالمي اجلراحة التجميلية انظر (3)
 .دورته الثامنة ؤمتر اإلسالمي يفالتابع ملنظمة امل

 ( .521/  1)عيون األنباء يف طبقات األطباء  (4)
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من قدم وصفا واضحا للعالقة بني استعداد بعض األجسام للنزيف وبني الوراثة وهى أول 
كما استطاع تشخيص حاالت الشلل النامجة عن قطع األعصاب " اهليموفيليا"إشارة حلالة 

، Thyroidالغدة الدرقية  وأجرى عملية إستئصال" االسرتخاء"وأطلق عليها مصطلح 
 .واليت مل جيرؤ أي جراح يف أوروبا على إجرائها إال يف القرن التاسع عشر

، وهو "التصريف ملن عجز عن التأليف"أكرب تصانيف الزهراوي وأشهرها هو كتابه املسمى 
 عبارة عن دائرة معارف طبية تقع يف ثالثني جزءا ، وميتاز بكثرة رسومه ووفرة أشكال اآلالت

 .اليت كان الزهراوي يستعملها يف اجلراحة

وقــد كــان لكتابــه أثــر كبــري يف النهضــة األوربيــة علــى مــدى يســة قــرون، حيــث كــان يــدرس يف 
 .جامعات أوروبا، كما كان اجلراحون األوربيون يرجعون إليه ويقتبسون منه

تعتـرب هـذه البـدايات وكيف ما كان ، فإنه ال ميكن اعتبار هذا والدة لعلم مبالمـح مسـتقلة، إذ 
مشــرتكة مــع عمليــات زرع األعضـــاء، ومــا حصــل مـــن تطــور يف هــذه اجلراحـــة بعــد ذلــك كـــان 

 .(5)ممتزجا  مبنظومة من األعمال الطبية يصعب فصل كل واحد منها على حده

لـــذلك فـــإن تـــاريخ زراعـــة األعضـــاء يعطـــي تصـــور لنشـــأة جراحـــة التجميـــل، وجراحـــة التجميـــل 
صــــات كفــــرع علــــى اجلراحــــة العامــــة عنــــدما اتســــع جمــــال العمــــل ، تطــــورت كغريهــــا مــــن التخص

وازدادت العمليات تعقيدا  يف أوائل هذا القرن، ومع بداية احلرب العاملية األوىل ومنـذ منتصـف 
الســتينات حصــل تطــور كبــري يف هــذا التخصــص حــىت أصــبحت جراحــة التجميــل علمــا  قائمــا  

 . (6)بذاته له أصوله وقواعده

 
                                                           

ويكيبيديا املوسوعة احلرة  (5)
A9%8D9%88%D7%A8%D0%B8%D9%87%D2%B8%D9%84%D7%A8%D/%wiki/org.wikipedia.ar://http 

 .(  238 - 234 )النتشة  حممد ، املستجدة الطبية املسائل (6)

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
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.أسباب انتشار الجراحة التجميلية : ي المبحث الثان  

تعود أسباب كثرة جلوء الناس للجراحة التجميلية إىل ضعف الوازع الدين ، وثقافة القنوات 
 غراءات عياداتإالفضائية ، والتأثر بالفنانات واملمثالت  ، وضعف الثقة بالنفس ، و 

التجميل ، والفراغ ، وحب الثناء واملدح ، والرفاهية املفرطة ، ووجود املادة ، وندرة 
 .( 4)الطموحات

تقول الدكتورة ميشيل كوبالند وهي جراحة ، واملدح ،  رالرغبة يف الظهو أيض ا ومن األسباب 
إن السبب وراء جلوء الناس : "جتميل مشهورة يف نيويورك، وحماضرة يف إحدى كليات الطب

 . هـ.أ.جلراحة التجميل يبقى هو ذاته بكل بساطة الرغبة يف الظهور مبظهر أفضل

الربامج الرمسية اليت إن : ويقول الدكتور كيلي ميلر، عضو اجلمعية األمريكية جلراحي التجميل
؛ إهنا تثري توقعات مبالغا  فيها بشكل ال يصدق  تروج للجراحات التجميلية تقدم أماال  زائفة

 .(8)هـ.أ."بالنسبة لإلنسان العادي

الثابت من املشاهدة أن ، لكن  والقدرة على اإلنتاجبالنفس زيادة الثقة طلب ومن األسباب 
شخصية اإلنسان تغيري ا ملحوظ ا، وأن العجز عن بلوغ هدف عمليات التجميل ال تغري  من 

ا مما يبدو ، فاملشكلة يف ذلك أعمق كثري   معني يف احلياة ال يتوقف كثري ا على مظهر الشخص
 . من ظواهر هذه األمور

                                                           

 .وجدت هذه األسباب يف استبيان جملموعة فتيات يف بالدي ، وكانت هذه أفضل اإلجابات  (4) 
 ظاهرة انتشار حول متباينة فعل ردودمقال بعنوان 14449هـ العدد   4/2/1429جريدة الرياض تاريخ 

 . التجميل عيادات
ناهد أنور، خبرية جتميل، خرجية معاهد التجميل : مقال املرأة وعمليات التجميل، إعداد:  انظر (8) 

 هـ25/5/1425الثالثاء ( 89)بأملانيا ولبنان يف جملة اجلزيرة الصادرة عن جريدة اجلزيرة السعودية، العدد 
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ففي مقال جبريدة املدينة حتت عنوان ، الرغبة يف الزواج  بني الناسومن األسباب املشاهدة 
اخلضوع لعمليات التجميل يضمن ألي " : طبيب واستشاري سعودي " زواج  الرغبة يف ال

 .( 9)"أنثى عريسا  مناسبا  
وأورد يف املقال مسوغات العمل التجميلي ، وذكر املتحدث أن التجميل يف حقيقة األمر 
عالج لتحسني احلالة النفسية للسيدة وزيادة ثقتها بنفسها لتحقيق مبتغاها ، وكذلك 

على إكمال نصف دينها ، وأشار إيل أن التجميل هو إلصالح العيوب اخلَل ِقية مساعدهتا 
 .فقط ، وليس لتغيري خلق اهلل 

وقد جعل يف مقدمة وقد ذكر الدكتور حسون أسباب عديدة للجوء الناس لعمليات التجميل 
احة اجلر  :ري حسون أخصائي الطب النَّفسي يقول الدكتور تيس، األسباب الدعاية واإلعالن 

التجميلية هي أكثر اجملاالت الطبية ارتباطا  باإلعالن وقد ازدهرت بسببه ، وباتت يف جزء  
األمر الذي يبعث على القلق هو أنه بات يُعلن بأنَّ ،  ري منها مادة إعالنية استهالكيةكب

خالية من األمل واملخاطر وذلك وأنَّ اإلجراءات التجميلية  اختيار أنف جديد هو كشراء ثوب
 .  إعالنية  وإعالمية ال سابق هلا ضمن محى

ء ، وأيَضا ذكر الدكتور حسون من أسباب انتشار جراحة التجميل ؛ الرتف ، وحب الثنا
 .، والتأثر بالثقافة الغربية والتفكري السطحي 

 ظاهرة اللجوء إىلأن يل مسألة مركبة و نَّ مقاربة عمليات التجمإ: يقول الدكتور حسون 
ل يف جمتمعاتنا حديثة العهد نوعا  ما ، فهي من النَّاحية االجتماعية عيادات التجمي

واالقتصادية تنطوي على ترف يركز على الشَّكالنية كمسألة جوهرية ، ويعكس ذلك حماولة 
للتشبه مبا تقدمة الثقافة الغربية والربوز االجتماعي من خالل الشكل اخلارجي ، الذي يعن 

                                                           

السنة  16911العدد   م 2229أغسطس  11هـ  املوافق   شعبان 22الثالثاء جريدة املدينة  (9)
 . 24:اخلامسة والسبعون 

 

 



 
03 
  

 

د األخرى لإلنسان كجوهر ينطوي على قيم وأخالق وُمُثل ، اجلمال وإلغاء كافة األبعا
ولذلك أيضا  بعدا  نفسيا  غاية يف األمهية فهناك اضطرابات نفسية تتعلق بصورة الشَّخص 
ونظرته إيل هذه الصورة ، ويبدأ ذلك بالن فور غري املنطقي أو االنشغال املفرط بأحد املالمح 

 .( 12)املكروهة
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

ـــــــــــــة النفســـــــــــــية : )انظـــــــــــــر  (12)  ـــــــــــــات التجميـــــــــــــل مـــــــــــــن الناحي ـــــــــــــا النفســـــــــــــية ( عملي ـــــــــــــع حياتن : ، موق
3http://www.hayatnafs.com /kadaya_nafsia_ijtema      
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:الثاني الفصل   
 . التجميل جراحة مفهوم: حث األول المب

  . لغةفي ال التجميلجراحة  تعريف: المطلب األول 
 . الجراحةتعريف  :أوًل 

 ، جراح ومجعها شقا ، بدنه يف شق جرحا ، ، جيرحهُ  ، جرحهُ :  يقال.  اجلرح من مأخوذة
 إجراء على قائما   بعضه أو كله فيه العالج يكون الطب من فرع واجلراحة.  وجراحات
 من يستعمل كما ، الكسب معن على للداللة اجلرح ويستعمل.  مبضعيه يدوية عمليات
  .( 11)معنوي جرح فهو ، والنقص العيب مبعن اجملاز قبيل
  . التجميلتعريف : ثانًيا 
 . (12)اجَلميلِ  َتكل فُ : والَتَجم لُ . َزيَـَّنهُ  أي ومَجََّلُه،،  والتزيني التحسنيهو 
 ، اجللد شق تشمل اجلراحية التجميل عمليات ألن ، املراد هو يف اجلراحة  ولاأل واملعن

 السالح حكم يف هي اليت اجلراحية باألدوات بنائها وإعادة ، اجلسم أجزاء بعض واستئصال
. 

 . اصطالحاً  الجراحة التجميلية في تعريف: المطلب الثاني 
 اخلَلِقية التَّشوهات تصحيح ايل يرمي اجلراحة فنون من فن بأهنا  :ية التجميل اجلراحة عرفت

(congenital malformations  )الزائدة اإلصبع قطع أو ، الزائدة السن قلع مثل 
 وهو ، املشقوقة الشفة أو املشقوق احلََنك كتعديل ، املشوهة األعضاء شكل تعديل أو ،

 اجلراحة جترى وقد وحنوه، األذن صيوان عيوب تعديل أو ، األرنب بشفة العامة عند يعرف
 .   (13)واجلروح كاحلروق  املختلفة احلوادث عن النامجة التشوهات لتصحيح  التجميلية

                                                           

 ( .جرح ) مادة (  1/115 ) املعجم الوسيط ،( 2/422) لسان العرب انظر  (11) 
مادة  (1662/  4) العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح، (  481/ 1)مقاييس اللغة  انظر (12)
 ( .مجل ) 
 .(234 ) املوسوعة الطبية الفقهية (13)
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 .                               صورها أشهر وسرد العالجية التجميل عمليات ذكر على التعريف هذا فاقتصر
 أجزاء من جزء منظر لتحسني جترى جراحة:  بأهنا تعريفها احلديثة الطبية املوسوعة يف وجاء 

.                                                                     (14)تشويه أو ، تلف أو نقص عليه طرأ ما إذا وظيفته أو ، الظاهرة اجلسم
 شكل - تعديل – بتحسني تُعىن اليت اجلراحة:  بأهنا عرفت اإلسالمي الفقه جممع قرار ويف
 . (15)" مؤثر خلل عليه طرأ إذا وظيفته إعادة أو ، الظاهرة البشري اجلسم من أجزاء أو جزء

فاقتصر يف التعريفني السابقني على عمليات التجميل  اجلراحية اليت جُترى على األعضاء 
الظاهرة عند حدوث طارئ ، فضيق جمال اجلراحة التجميلية ، ألن كثريا  من عمليات 

التجميل جُترى ابتداء دون سبب طارئ وقد جُترى على أعضاء داخلية ، وإن كان الغالب من 
 .                                                                  األعضاء الظاهرة  أحواهلا إجراؤها على
اجلراحات اليت جُترى ألغراض وظيفية أو مجالية ، وهي باملفهوم البسيط ) : وعرفت أيضا  بأهنا 

 استعادة التناسق والتوازن جلزء من أجزاء اجلسم عن طريق استعادة مقاييس اجلمال املناسبة
وقد بني هذا التعريف أنواع جراحة التجميل بالنظر إىل غرضها ، ومشل (16)( هلذا اجلزء

العمليات التجميلية اليت جُترى بغرض عالجي ، والعمليات اليت جُترى بغرض التحسني ، وهذا 
هو املقصود عند إطالق العمليات التجميلية ، فهو مصطلح شائع يراد به العمليات اجلراحية 

.                                                                          التحسينيةالعالجية 

                                                           

 ( .3/454) املوسوعة الطبية احلديثة (14)
قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته الثامنة عشرة  (15)

 م 2224( يوليو)متوز  14-9هـ ، املوافق 1428مجادى اآلخرة  29إىل  24من ( ماليزيا)يف بوتراجايا 

 .(  234 )املوسوعة الطبية الفقهية  (16)
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إجراء طيب ) : الفوزان جلراحة التجميل بأهنا صاحل كتور د الويقرب من التعريف السابق 
 . (14)( جراحي يستهدف حتسني مظهر أو وظيفة أعضاء اجلسم الظاهرة

 .ضح اجلراحة التجميلية من حيث غرضها جحه  ألنه و هو أفضل التعاريف وأر هذا التعريف 

 .أنواع الجراحة التجميلية : المبحث الثاني 
 : نوعني إىل إليها الداعية األسباب حيث من تنقسم اجلراحة التجميلية

 . حاجيه أو ضرورية جراحة:  األول النوع
 " .حتسينية" اختيارية جراحة : الثاين النوع
 : (19)احلاجية أو (18)الضرورية اجلراحة:  األول النوع
 ولد (22)خلقية عيوب نتيجة ، الطبية واملعاجلة التداوي هبدف اإلنسان إليها ُيتاج اليت وهي
 املرضية اآلفات عن ناشئة عيوب نتيجة أو ، الرجلني أو اليدين أصابع كالتصاق اإلنسان هبا

                                                           

 .(  48 )اجلراحة التجميلية  (14)
اجلراحة العالجية الضرورية هي اليت يقصد منها إنقاذ املريض من املوت ، ويعرب عنها بعض  (18)

األطباء جبراحة احملافظة على احلياة ، وتشمل على عالج احلاالت واألمراض اجلراحية اخلطرية اليت إذا مل 
 فرتة وجيزة كحالة يتم إسعافها باجلراحة الالزمة يف الوقت املناسب فإن املريض سيموت بسببها يف

 . ( 133 )أحكام اجلراحة الطبية  .انفجار املعدة أو انسداد االمعاء ، أو انفجار الزائدة الدودية 
اجلراحة احلاجية ، وهي مجلة من األسباب واملوجبات اليت يُقصد هبا إزالة العيوب والتشوهات  (19) 

 . وال تصل إىل حد الضرورة الشرعية  لتوفر احلاجة اليت تُلحق باملكلف ضررا  حسيا  أو معنويا  
 . (184)قة بالنساء األحكام الطبية املتعل

العيوب اخللقية هي العيوب الناشئة يف اجلسم من سبب فيه ال من سبب خارج عنه وهي على  (22)
، إنسداد فتحة ( الشفة املفلوجة)عيوب خلقية ولد هبا اإلنسان كالشق يف الشفة العليا ( األول: )ضربني 

الشرج ، التصاق أصابع اليدين والرجلني ، الشفة األرنبية ، ظهور صيوان األذن كبريا  أو مفرطحا  أو 
عيوب ناشئة عن : الثاين . متضخما  عن جدار األذن مما يؤدي إىل إنسداد القناة اخلارجية لألذن 

و عيوب صيوان األذن اآلفات املرضية اليت تصيب اجلسم كاحنسار اللثة بسبب اإللتهابات املختلفة ، أ
 . احلمل  الناشئة عن اجلذام والزهري والسيالن ، ودوايل الساقني الناشئة عن الوقوف طويال  أو

 .( 186 - 185)حكام الطبية املتعلقة بالنساء ، األ(  184- 183)أحكام اجلراحة الطبية 
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 نتيجة أو ، السل أو الزهري مرض عن الناشئة األذن صيوان كعيوب اجلسم تصيب اليت
 . واحلروق احلوادث عن ناشئة(21)مكتسبة عيوب
 من هو إمنا وإصالحها ، ومعىن حسا   اإلنسان هبا يتضرر اجلسم تصيب اليت العيوب فهذه
 احلسن جاء وإمنا ، احلسن زيادة منه املقصود وليس ، اهلل خللق تغيري فيه وليس ، العالج باب
 .(22)العيوب إلزالة اجلراحية العمليات إجراء يف شرعي حرج هناك فليس وبالتايل ، تبعا  

 . (التحسينية) الختيارية الجراحة:  الثاني النوع
 وهي.  التحسينية التجميل جراحة:  أيضا   عليها ويطلق ، الزينة بقصد التجميل جراحة وهي

 . الشباب وجتديد املظهر حتسني:  منها يُقصد اليت اجلراحة
 أسباب وجود دون ، األمجل والصورة ، األفضل الشكل حتقيق:  املظهر بتحسني واملراد
املظهر، وجتديد  (23)وهي جراحة حتسني،  اجلراحي التدخل تستوجب حاجيه أو ضرورية

الشباب، واملراد بتحسني املظهر حتقيق الشكل األفضل، والصورة األمجل، دون دوافع ضرورية 
 .(24)أو حاجية تستلزم فعل اجلراحة

                                                           

تعويض : وهي العيوب الناشئة عن سبب خارجي كاحلروق واحلوادث ، ومنها ( الطارئة)املكتسبة  (21) 
جزئي أو كلي لألنف بسبب حادث أو صدمة أو أنه قد استؤصل كجزء من ورم ، احلروق املختلفة اليت 

تشوه اجللد ، فقد جزء من الشفة بسبب حادث ، زوال شعر الرأس حبادث أو مرض ، تشوه اجللد 
بسبب اآلالت القاطعة ، كسور الوجه الشديدة اليت تقع بسبب حوادث السري ، التصاق أصابع الكف 

وهذا النوع من اجلراحة وإن كان مسماه يدل على تعلقه بالتحسني والتجميل إال أنه . بسبب احلروق 
ألحكام الطبية ا، (  185 - 184 )أحكام اجلراحة الطبية . ص بفعله توفرت فيه الدوافع املوجبة للرتخي

 . (  186 )املتعلقة بالنساء 
 ( .11 ) الفتاوى الطبية املعاصرة (22)
الزيادة املتولدة من األصل، أو االنتقاص من األصل، زيادة أو انتقاما  يضيفان على : التحسني (23)

 (.123) معجم لغة الفقهاء . األصل مجاال  

 ( .369) جتميل النساء ، أحكام ( 191) انظر أحكام اجلراحة الطبية  (24)
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 أو  الوجه مالمح تغيري جملرد جتري اليت العمليات هي:  اإلختيارية اجلراحة أخرى وبعبارة
  ، صاحبها عنها يرضى ال اليت اجلسم
 .  الشكل تغيري حمض هو العمليات هذه مثل إلجراء فالدافع

 :وجراحة التجميل التحسينية نوعان

وهي جتميل األنف وتصغريه، وتغيري شكله، وجتميل الذقن : عمليات الشكل: النوع األول
 .(25)والثديني، واألذن، والبطن بتغيري شكلها أو وضعها

 :عمليات التشبيب: النوع الثاين

السن، ويقصد منه إزالة آثار الكرب والشيخوخة، مثل جتميل الوجه بشد وهي ما جترى لكبار 
جتاعيده، وجتميل األرداف بإزالة املواد الشحمية، وجتميل اليدين ليبدو صاحبها أصغر 

 .(26)سنا  

 عنفوان ويف ، فتيا   شابا   اهلرم فيبدو ، والشيخوخة اهلرم آثار إزالة هو:  الشباب جتديدو 
 . (24)وصورته شكله يف الشباب

 
 
 
 
 

                                                           

 ( .192) انظر أحكام اجلراحة الطبية  (25)
 ( .192 )انظر أحكام اجلراحة الطبية  (26)
 .  191/، أحكام اجلراحة الطبية  194/األحكام الطبية املتعلقة بالنساء   (24)
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 .التجميلية  الجراحة صور: المبحث الثالث 
 :  التجميلية اجلراحةصور  أشهر من
 أوإزالة احلجم إنقاص أو بزيادة األنف تشكيل إعادة يتم حيث ، األنف جتميل -1

 بني الزاوية تغري أو األنف، فتحات اتساع تغري أو األنف أرنبة شكل تغري أو اإلنعكاف
 .(28)األنف تصغري أجل من العملية هذه جتري األحوال أغلب ويف ، العليا والشفا األنف

 الطبيعي احلجم عن يزيد ما باستئصال مها تصغري أو هتدهلما، بإزالة الثديني جتميل -2
 رفع مع الزائد اجللد يستأصل مث ومن ، العملية إجراء قبل حتديدها يتم ملقياس تبعا   للثدي

 حتت تعويضي جهاز بوضع تكبريمها أو ، األمثل الشكل على للحصول الصدر واستدارة
 .(29)الصناعية املمدات باستخدام أو ، الثدي إلبراز العضالت أو اجللد
 . حجمها لتصغري أو ، متقدمة كانت إن للوراء بردها األذن جتميل -3
 . (32) جراحيا   اجللد حتت بسحبه الزائد القسم وإزالة جلدته بشد البطن جتميل -4
 الشعر إزالة يف ،وأيضا والكلف والنمش الداكنة البقع إزالة يف الليزر أشعة استخدام -5

 بتوجيه ،(التقشري) الصنفرة ويف ، هبا الصبغية  اخلاليا أو الشعر بصيالت إيل األشعة بتوجيه
 .(31)للجلد السطحية اخلاليا يف موجود معني بروتني إيل األشعة

 اجلراحة التطور ومع ، شهرة التجميلية العمليات أكثر من هي جتاعيده بشد الوجه جتمل -6
 نضارة أكثر وجه على للحصول وسيلة التجاعيد وإزالة الوجه شد عملية أصبحت التجميلية
 واستئصال األصلي وضعها إىل املرتهلة الوجه عضالت إعادة خالل من وذلك جاذبيه وأكثر
 . (32)الزائد املرتهل اجللد

                                                           

 .املوسوعة الصحية احلديثة  http:\\ar.wikipedia.org\wikiويكيبيديا ، املوسوعة احلرة ،  : انظر  (28) 

: ،موقع مركز الدكتور مسري عباس (  583 -582 ) دليل صحة االسرة: انظر  (29)
http:\\www.samirabbas.net\hp12_4htm 

 http:\\ar.wikipedia.org\wiki: ، ويكيبيديا ، املوسوعة احلرة ( 596 -584 )االسرة  دليل صحة: انظر  (32) 
( استخدامات أشعة الليزر ) ، موقع مستشفى دله مقال ( 591-589) انظر دليل صحة األسرة ( 31) 

11265&langID=248http:\\www.dallah-hospital.com\ar\departments.aspx?id 
 ( . 585 – 583 )دليل صحة األسرة : انظر  (32)
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 . والشحم اجللد من األدين القسم بإزالة:  الساعد جتميل  - 4  
  بشد وذلك ، اليدين شباب بتجديد األطباء عرف يف ويسمى:  اليدين جتميل  - 8  

 . التجاعيد        
  السن لكرب نظرا   ، النتفاخها املوجبة املادة بسحب وذلك:  احلواجب جتميل  - 9  

 . بالعمر والتقدم         
  اجللد بشد أو ، العلوي اجلفن من الزائدة الدهون بإزالة:  اجلفون جتميل -12  

 . بالعمر التقدم عن ينتج الذي اجللد حول املرتهل        
   باجلسم الزائدة الدهون إزالة يتم حيث ، الدهون بشفط:  اجلسم جتميل -11  

 . الرياضة أو الغذاء مبعدالت تتغري ال اليت العميقة الثابتة        
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 .أضرار الجراحة التجميلية :  رابعالمبحث ال

 .من الناحية الشرعية : أوًل 

الشهوانية يؤدي إىل ارمتائهن يف أحضان الغرائز  -يف هذه املبالغات  -أن فتح الباب للنساء 
والبعد تدرجييا  عن رسالتهن اإلنسانية، اليت ُخلقن ألجلها، واالنغماس يف فضول األعمال 

بل عن اإلميان نفسه  -تعاىل  -الىت هي إهلاء عن الواجب األساسي ، وهو عبادة اهلل 
 .عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر: وبالضرورة

والىت تؤهله لقيادة هذا العامل الذي  -تعاىل هبا  -اهلل اليت خصه ( خرييته)وهنا يفقد اإلنسان 
، والذي هو يف أمس احلاجة إىل قيادة حكيمة،  يتخبط ويقاسي من احلروب وُياط بالرعب

 .عاقلة، راشدة

ولن تكون هذه القيادة للعامل إال بتوجيه ممن خلق هذا العامل نفسه أو بإرشاد منه، وبالتزام 
 .وافر كل ذلك أو بعض ذلك إال يف أمة حممد رسول اهلل ملنهجه، وتعاليمه وال يت

سبحانه -لكان االعرتاض الدائم على ما خلق اهلل التجميلية لو عمَّت هذه العمليات و 
واالنشغال بتغيريه عن الوظائف احلقيقية، واملهام األساسية اليت نيطت باإلنسان يف  -وتعاىل 

 . هذا الكون 

، وأن الذي  ال يف األشكال واهليئات؛ الروح واألفعال واألقوال مجال  وأن اجلمال الدائم هو
، وهو مجال  هو ما به يتحقق للمرأة إنسانيتها وكرامتها وحسن سريهتا: عليه ينبغي احلرص
 ، وأن اجلري وراء هذه احملاوالت املستمرة للبحث عن اجلمال الشكلي اخللق والطباع
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شيئا  يستحق الذكر، بل مل يكسبه يف  -و رجال  امرأة كانت أ -الزائف لن يكسب اإلنسان 
شيع الفاحشة يف اجملتمع عصوره الغابرة سوى االنطالق يف طريق الشهوات والغرائز، الذي يُ 

 . (33)مث ينتهي به إىل االحنالل والدمار واهلالك

 :ومن مضار الجراحات التجميلية من الناحية الطبية 

التجميل من إخفاء الندوب والشروخ الناجتة عن اجلراحة عدم مقدرة الكثري من أخصائي   -
 .التجميلية

 .فشل الكثري من األخصائيني من وقف النزيف الدموي الناتج عن اجلراحة  -

 .ظهور بعض األورام الدموية الناجتة عن اجلراحة   -

ملية ظهور اختالل وهتتك يف اجلهاز العصيب، وخصوصا  يف املنطقة اليت أجريت فيها الع  -
مما يتسبب يف فقدان اإلحساس بتلك املنطقة مما جيعل املريض يفشل يف عملية حتريك 

 .عضالت تلك املنطقة

تغيري يف لون اجللد يف كل املنطقة اليت أجريت فيها العملية وخصوصا  لدى إجراء   -
 .جراحات جتميل تصغري أو تكبري حجم الصدر

جسم املريض، فمثال  نسبة النجاح تكون أقل تعتمد جناح عمليات التجميل على كفاءة   -
حينما يكون املريض متعاطيا  للسجاير أو اخلمور أو املخدرات وكذلك بالنسبة ملصايب داء 

 .السكري والقلب وداء احلساسية

 .يصاب بعض املرضى خبدر يف املوضع الذي أجرى فيه اجلراحة   -

                                                           

حممد  : قراءة يف كتاب جراحة التجميل بني التشريع اإلسالمي والواقع املعاصر، عرض وتلخيص (33) 
 ( .88/  32)جملة البيان . وهدان 
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ة أكرب لدى إجراءهم للجراحات يتعرض مصابوا تصلب الشرايني وداء السمنة خلطور   -
 .(34)التجميلية

 :وهناك مضاعفات خاصة 

 . (35)شد الوجه ، فمن املمكن حدوث شلل يف بعض العضالت اليت حترك الوجهكعملية 

حول العينني واألنف عملية جتميل األنف ، يتوقع حدوث تورمات ورضوض مكان اجلراحة و 
 .( 36)األنف، وقد يعاين املريض من صداع ونزف مؤقت يف 

 

 
  

                                                           

أنواع العمليات التجميلية أساليبها وأضرارها ليوسف الوهباين ، وهو منشور يف موقع املختار  (34)
 .اإلسالمي 

 ( . 258) التجميل بني الشريعة والطب  انظر (35)
 ( .262) املرجع السابق  (36)
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 :الفصل الثالث 
 .ية التجميل جراحةلل الشرعية الضوابط :المبحث األول 

 : وهي جبوازها ُيكم حىت الطبية اجلراحية يف العمليات توفرها جيب شرعيه ضوابط هناك
 : العالجية اجلراحية للعمليات العامة الضوابط

 ضرورية املصلحة أكانت سواء ، شرعا معتربة مصلحة اجلراحة حتقق أن:  الضابط األول
 أم ، أصلها إيل اخللقة وإعادة العيب كإصالح حاجيه كانت أم ، احملرمة النفس كإنقاذ
 . (34)اجلروح آثار كتجميل حتسينية

 ويقرر ، اجلراحة من املرجتاة املصلحة على يربو ضرر اجلراحة على يرتتب أال :الضابط الثاين 
 .(38)الثقات االختصاص أهل األمر هذا
 العملية إجراء على ترتب إذا املصاحل أن: ( 39)السالم عبد بن الدين عز الشيخ ذكر وقد هذا

 ، إجراؤها الطبيب على َحُرم إجراؤها قبل املريض على الواقع الضرر من أكرب ضرر التجميلية
 تعارض إذا" قاعدة:  ومنها ، تعارضها عند واملفاسد املصاحل بني املوازنة لقواعد إعماال  

                                                           

قرار جممع الفقه االسالمي  ،( 96 )ة اجلراحة التجميلي، (  236 ) املوسوعة الطبية الفقهيةانظر  (34) 
 24من ( ماليزيا)الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر االسالمي املنعقد يف دورته الثامنة عشرة يف بوتر اجايا

بشأن ( 11/18) 143م ، رقم 2224( يوليو)متوز 4 -9،املوافق  هـ1428مجادي االخرة  29ايل 
 .اجلراحة التجميلية وأحكامها

، قرار جممع الفقه االسالمي (  236 )، املوسوعة الطبية الفقهية ( 94 )ة اجلراحة التجميلي (38)
 24من ( ماليزيا )ا الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر االسالمي املنعقد يف دورته الثامنه عشرة يف بوتر اجاي

  بشأن اجلراحة التجميلية وأحكامها ( 11/18) 143هـ، رقم 1428مجادي االخرة  29ايل 
فقيه . هو عبد العزيز بن عبد السالم أيب القاسم بن احلسن الس َلمي، يلقب بسلطان العلماء (39)

إىل مصر فويل القضاء انتقل . ولد بدمشق وتوىل التدريس واخلطابة باجلامع األموي. شافعي جمتهد
، " التفسري الكبري" ، و "الفتاوى " و ". قواعد األحكام يف مصاحل األنام : " من تصانيفه،  واخلطابة
 .ه 662تويف سنة 

  .(82/  5 )وطبقات السبكي ،( 145/  4)األعالم للزركلي 
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 باألخف يزال  األشد الضرر"  و،  (42)"  أخفهما  بارتكاب ضررا   أعظمها روعي مفسدتان
 .(42)" املصاحل جلب من أوىل املفاسد درء"  و، ( 41)" 

                           (43).الطبيب اجلراح ومساعديه تتوفر األهلية يف  أن: الضابط الثالث 
 اجلناية سراية أن ) : الباب وقاعدة (44)اجلاهل الطبيب تضمني يف العلم أهل بني والخالف
 (45)( باالتفاق هبدرة الواجب وسراية ، باالتفاق  مضمونة

 بإذن أو ، اإلذن أهلية فيه توفرت إذا املريض بإذن اجلراحي العمل يكون أن: الضابط الرابع 
 املعاجل أن يف بينهم خالف وال ، الشرط هذا الفقهاء اعترب وقد  ، (46)أهال   يكن مل إن وليه
 بفعلها متعد فهو باجلراحة له يؤذن مل إذا والطبيب ،(44)ضامنا كان املريض فتلف تعدى إذا
 اإلسعاف كحاالت ، إذن دون اجلراحة إجراء تستدعي ضروره هناك تكن مل ما فيضمن ،

 . أعضائه من عضو أوإنقاذ املريض حياة هتدد اليت واحلوادث
 الوايف بالشَّرح وذلك ، للمريض الواعي بالتبصري املختص الطبيب تلتزم أن: الضابط اخلامس 

 مبالغة دون املرجوة وفوائده الطيب لإلجراء  األهلية ناقص كان إذا مقامه قوم من أو للمريض
 .(48)هتوين دون املتوقعه واملضاعفات وأضراره ،

                                                           

 ( .84 )ي ، األشباه والنظائر للسيوط(  89 ) األشباه والنظائر البن جنيم (42)
 ( .89 )األشباه والنظائر البن جنيم  (41)
 ( .84 )، األشباه والنظائر للسيوطي (  92 )األشباه والنظائر البن جنيم  (42)
 ( .95 )ة اجلراحة التجميلي (43) 
 ،( 4/142 )، زاد املعاد ( 134/ 6 )، املغن ( 4/212 )انظر بدائع الصنائع  (44) 
 .(  4/139 )زاد املعاد   (45) 
قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر ، ( 94 )ة اجلراحة التجميلي  (46) 

هـ، 1428مجادي اآلخرة  29-24من ( ماليزيا)اإلسالمي املنعقد يف دورته الثامنة عشرة يف بوتر اجايا 
 . بشأن اجلراحة التجميلية وأحكامها( 11/18)143م ، رقم 2224( يوليو)متوز  14-9املوافق 

 . 6/134: ، وانظر املغن 3/443: سبل السالم  (44) 
، قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق 32-32: مسؤولية الطبيب بني الفقه والقانون : انظر  (48) 

 29-24من ( ماليزيا)املنبثق عن منظمة املؤمتر االسالمي املنعقد يف دورته الثامنة عشرة يف بوتر اجايا 
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 بديال وجد فإن ،ضرر ا من اجلراحة يوجد البديل الذي هو أخف  أال: الضابط السادس 
كالعقاقري واألدوية لزم املصري إليه  ، تعايل اهلل بإذن – للشفاء وحمقق ضررا اخف للجراحة

 .  (49)صيانة ألرواح الناس
 وأحكام اخللوه بعدم االلتزام حيث من التداوي قواعد العمليه يف تراعى أن: الضابط السابع 

 .(52)داعية حاجة أو لضرورة إال وغريها العورات كشف
 الشريعة لنصوص خمالفة التجميل عملية إجراء على يرتتب أال:  الثامن الضابط
 .(51)وقواعدها
 . وخداع وغش تدليس التجميلية العملية إجراء على يرتتب أال:   الثامن الضابط
 : ذلك ومستند
 ذلك ومن ، الغش صور كافة يشمل بعمومه فهو (52)(( من فليس غشَّ  من:  ))  قوله

 الشباب جتديد كعمليات والتدليس الغش بقصد الواقع خبالف للتظاهر التجميل عمليات
 . (53)للتدليس

                                                                                                                                                                      

أن بش( 11/18) 143م ، رقم  2224( يوليو)متوز  14-9هـ ، املوافق 1428مجادي اآلخره  
 .اجلراحة التجميليه وأحكامها

 ( .96 )ة اجلراحة التجميلي (49)
انظر قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورته الثامنة  (52)

بشأن اجلراحة ( 11/18)143هـ ، رقم 1428مجادي اآلخره 29من ( ماليزيا)عشرة يف بوتر اجايا 
 .أحكامها التجميلية و 

انظر قرار جممع الفقه االسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر االسالمي املنعقد يف دورته الثامنة  (51)
( يوليو)متوز  14-9هـ ، املوافق 1428مجادي اآلخره   29-24من ( ماليزيا)عشرة يف بوتر اجايا 

 .بشأن اجلراحة التجميليه وأحكامها ( 11/18) 143م ، رقم  2224
فليس  امن غشن))  ، كتاب اإلميان ، باب قول النيب  2/129:أخرجه مسلم يف الصحيح (52)

، وأبو داود يف "من غشنا فليس منا): "أخرجه مسلم يف صحيحة، كتاب اإلميان، باب قوله النيب  ((من
عن سننه، كتاب اإلجازة، باب النهي عن الغش وابن ماجه يف سننه، وكتاب التجارات، باب النهي 

 .الغش، والرتمذي يف اجلامع، كتاب البيوع، باب ما جاء عن كراهية الغش يف البيوع
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 ال الشريعة قواعد يف مقرر هو كما الضرر فرفع ، النفسي الضرر اعتبار:  التاسع الضابط
 .( 54)أيضا   النفسي الضرر يشمل بل ، احلسي الضرر على يقتصر
 : ذلك ومستند

 من أنفا   فاختذ ،(55)الُكالب يوم أنُفه أصيب أنه  أسَعد ِبن َعرَفجة حديث يف جاء ما
 على داللة احلديث ويف. (54)(ذهب من أنفا   فاختذ   النيب فأمرهُ  ، عليه فأَننتَ  ،(56)َورق
 بصاحبه يلحق اجلسم تشوه أن فيه شك ال فمما ، والنفسي احلسي الضرر إزالة لزوم اعتبار
 الالزمة الضرورات من التشوه إزالة أن اعترب  النيب أن والظاهر ، النفسي األذى غالبا  
 أن مع الضرورة حلالة ، ذهب من أنف باختاذ  أمر إذ ، البشرية النفس سالمة على حرصا  
 . (58)باإلمجاع بالذهب الرجال جتُمل حرمة األصل

 
  

                                                                                                                                                                      

 . ( 45) اجلراحة التجميلية  (53)
 . ( 116) اجلراحة التجميلية (54)
 

: انظر حتفة األحوذي . اسم ماء فيه وقعتان من أيام العرب املشهورة يف اجلاهلية : الُكالب  (55)
5/386 . 
 . (ورق)، مادة (  1226 /2 )يط املعجم الوس انظر.لراء هي الفضة رِق بكسر اوَ  (56)
 .تقدم خترجيه  (54)
 .(  14/65 )، شرح النووي على مسلم (  14/94 )انظر التمهيد  (58)
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 .حكم الجراحة التجميلية الحاجية :  ثانيالمبحث ال

 :جراحة جتميلية حاجية: القسم األول

 :، وهو نوعان(59)ما تدعو إليه احلاجة، إذا كان لعالج التشوه: ويقصد هبذا النوع

 :العيوب اخلَل ِقية اليت ولد عليها اإلنسان: النوع األول

نسان لوجود عيب فيه بأن ولد على غري خلقته جتميل العضو الذي ولد عليه اإل: ويقصد به 
 .(62)املعهودة كاألصبع الزائدة، والشق يف الشفة العليا، والتصاق أصابع اليدين والرجلني

وقد اختلف العلماء يف عمليات التجميل هلذا النوع من العيوب بناء  على أقواهلم يف قطع 
 : االصبع الزائدة إىل ما يلي

أصحاب هذا القول إىل جواز قطع االصبع الزائدة إذا مل يلحق اإلنسان ذهب : القول األول
 .ضرر، وهبذا قال احلنفية

ٌر )  بَـع ا زَاِئَدة  َأو  َشي ئ ا آَخَر قَاَل ُنَصيـ  إن  َكاَن  -َرمِحَُه اللَُّه تـََعاىَل  -إَذا أَرَاَد الرَُّجُل َأن  يـَق َطَع إص 
َعُل َوِإن  َكاَن ال َغاِلُب ُهَو النََّجاُة فـَُهَو يف ال َغاِلُب َعَلى َمن  َقَطَع ِمث َل  اََلَك فَِإنَُّه اَل يـَف  َذِلَك اهل 

َسَعة  ِمن  َذِلكَ 
(61)  ) 

وبه قال مساحة الشيخ حممد  (62)وباجلواز أيضا  صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث واالفتاء
ما ذهب إليه الشيخ حممد وهو (64)، والشيخ عبد اهلل بن جربين(63)بن إبراهيم آل الشيخ

 .(65)الشنقيطي

                                                           

 ( . 369) انظر أحكام جتميل النساء  (59) 
 ( .183) انظر أحكام اجلراحة الطبية  (62) 
 ( .362/  5)الفتاوى اهلندية  (61) 
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ذهب أصحاب هذا القول إىل عدم جواز قطع االصبع الزائدة، وبه قال : القول الثاين
، واستثنوا من ذلك فيما ( 64)من املالكية، واإلمام أمحد، وابن جرير الطربي( 66)القاضي عياض

 .إذا كانت الزوائد مؤملة

أنه ال جيوز له قطعه وال نزعه  من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد نأ : ) قال القاضي عياض
، إال أن يكون هذا الزائد مما يؤذيه من أصبع أو ضرس  عنه، ألنه من تغيري خلق اهلل

 . ((68)يؤمله

 ( .(42)وال تقطع اإلصبع الزائدة، نقله عبد اهلل عن أمحد: )  (69)وقال املرداوي

                                                                                                                                                                      

 ( .1/254)انظر الفتاوى املتعلقة بالطب وأحكام املرضى  (62)
 ( .1/256)انظر الفتاوى املتعلقة بالطب وأحكام املرض  (63)
 ( . 152) الفتاوى الشرعية يف املسائل الطبية  (64)
 .( 185 )انظر أحكام اجلراحة الطبية  (65)
من األندلس مث انتقل آخر أصله . هو عياض بن موسى بن عياض اليحصيب السبيت، أبو الفضل (66)

كان إماما حافظا حمدثا فقيها . أحد عظماء املالكية. أجداده إىل مدينة فاس، مث من فاس إىل سبتة
يف فروع الفقه املالكي، و (( التنبيهات املستنبطة يف شرح مشكالت املدونة: ))من تصانيفه ،متبحرا
كتاب اإلعالم ))؛ و (( صحيح مسلم إكمال املعلم يف شرح))؛ و (( الشفا يف حقوق املصطفى))

 هـ455 سنة ،تويف(( حبدود قواعد اإلسالم
 (285/  5)؛ والنجوم الزاهرة  (142) شجرة النور الزكية : انظر 
من أهل طربستان، استوطن بغداد وأقام هبا إىل . هو حممد بن جرير بن يزيد بن كثري، أبو جعفر (64)

 ا بالس نن وطرقها، عارف ا كان حاف. من أكابر العلماء. حني وفاته
ظ ا لكتاب اهلل، فقيه ا يف األحكام، عامل

جامع " ؛ و "كتاب البسيط يف الفقه " ؛ و "اختالف الفقهاء : " من تصانيفه،  بأيام الناس وأخبارهم
 .ه 312، تويف سنة " التبصري يف األصول" ؛ و "البيان يف تفسري القرآن 

 ( .498/  3)؛ وميزان االعتدال (145/  11)؛ والبداية والنهاية ( 251/  2)تذكرة احلفاظ : انظر 
 . (332/ 6)إكمال املعلم بفوائد مسلم  (68)
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دليل على أنه ال  (42)يف حديث ابن مسعود: )  عن ابن جرير حنو ذلك (41)ونقل القرطيب 
جيوز تغيري شيء من خلقها الذي خلقها اهلل عليه بزيادة أو نقصان، التماس احلسن لزوج أو 

 (.(43)... غريه

 
                                                                                                                                                                      

إحدى قرى نابلس ( مردا)هو علي بن سليمان بن أمحد بن حممد، عالء الدين املرداوي نسبة إىل  (69)
اإلنصاف يف معرفة الراجح من )): من مصنفاته،  شيخ املذهب احلنبلي حاز رئاسة املذهب. بفلسطني
حترير املنقول يف هتذيب ))؛ و (( التنقيح املشبع يف حترير أحكام املقنع))مثانية جملدات؛ و (( اخلالف

 .ه 885، تويف سنة (( علم األصول
 ( .124/  5 ) ؛ واألعالم للزركلي( 224 - 225/  5)الضوء الالمع : انظر 

 (.81/ 1)القناع  ، وانظر كشاف(269/ 1)اإلنصاف  (42)
. أندلسي من أهل قرطبة أنصاري، من كبار املفسرين. هو حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فـَر ح (41)

" ؛ و "التذكرة بأمور اآلخرة " ؛ و "اجلامع ألحكام القرآن : " من تصانيفه،  اشتهر بالصالح والتعبد
 .ه 641، تويف سنة " األسىن يف شرح األمساء احلسىن

 .(  218/  6) ؛ واألعالم للزركلي( 314)  الديباج املذهب : انظر 
كتاب اللباس والزينة، باب حترمي فعل الواصلة  ، ود الذي أخرجه مسلمأي حديث ابن مسع (42)

لعن اهلل الوامشات واملستومشات، : )  وهو قوله  ، واملستومشة، والنامصة واملتنمصة واملستوصلة، والوامشة
 (.والنامصات واملتنمصات واملتفلجات للحسن، املغريات خلق اهلل

 الصحابة أكابر من. مكة أهل من الرمحن عبد أبو اهلذيل، حبيب بن غافل بن مسعود بن اهلل عبد هو
ا بدر ا دشه. اهلجرتني احلبشة أرض إىل وهاجر. اإلسالم إىل السابقني ومن. وعقال فضال    واخلندق وأحد 

 وكان وسلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول مالزما كان. وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول مع كلها واملشاهد
 أهل إىل عمر بعثه. أحد فيها ينازعه ال سورة سبعني فيه من أخذ. ومست ا ودال   هدي ا إليه الناس أقرب
 .ه 32، تويف سنة  حديث ا 848 الصحيحني يف له. دينهم أمور ليعلمهم الكوفة
 ( .368/  2)  واإلصابة ؛( 126/  3) سعد البن لطبقاتا: انظر 
، وحبثت عن قول الطربي املنسوب إليه، يف كتبه املعتمدة ومل أجده (252-5)أحكام القرآن  (43)

يف الفتح  وذكره ابن حجر. جامع البيان، هتذيب اآلثار للطربي اختالف الفقهاء، موسوعة الطربي: منها
(12-392.) 
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 :سبب اخلالف

أم  يرجع سبب اختالفهم إىل أن هذه الزوائد هل هي من اخلِل قة األصلية اليت ال جيوز تغيريها،
 .(44)أهنا نقص يف اخللقة املعهودة

 :أدلة القول األول

أن االعتداء على الزوائد ال يوجب دية املعتدي، : الدليل الذي ألُتِمَس للقائلني باجلواز هو
 .(46)عدل (45)ألنه مل يذهب منفعة وال مجاال ، وإمنا وجبت حكومة

حكم عدل، ألن األصبع ولو قطع يف كف رجل أصبعا  زائدة ففيها : )  (44)قال السرخسي
الزائدة نقصان معىن، فتفويتها ال ميكن نقصانا  يف البطش وإمنا يلحق به أملا  وشينا  يف الظاهر 

 .(48)(باعتبار األثر فيجب حكم عدل باعتباره وال قصاص 

                                                           

 ( .55) انظر أحكام جراحة التجميل للشبري  (44) 
لو ضربه على أذنه فأفقده بعض مسعه فالواجب : بضم احلاء مصدر حكم، ومنه قوهلم: احلكومة (45)

، وحكومة العدل متعلقة باجلراحات اليت ليس فيها دية ( 184) معجم لغة الفقهاء . فيه حكومة 
 .معلومة بل ترجع لتقدير اإلمام

جواز قطع األصبع الزائدة بالنظر إىل  حممد شبري لالستدالل به على: وهذا الدليل أورده الدكتور (46)
 .(54 )ب الديات، أحكام جراحة التجميل أقوال الفقهاء يف با

. بلدة يف خراسان( سرخس)هو حممد بن أمحد بن أيب سهل؛ أبو بكر؛ السرخسي من أهل  (44)
 كان إماما يف فقه احلنفية، وعالمة حجة متكلما ناظرا أصوليا جمتهدا يف. ويلقب بشمس األئمة

يف أصول (( األصول))يف شرح كتب ظاهر الرواية؛ يف الفقه؛ و (( املبسوط: ))من تصانيفه. املسائل
 .هـ 483سنة تويف ،لإلمام حممد بن احلسن (( شرح السري الكبري))الفقه، 
 (.28/  2)؛ واجلواهر املضية (158)الفوائد البهية : انظر 

 (.314/ 12)، اهلداية (323/ 1)ئع ، وانظر بدائع الصنا(164-166/ 26)املبسوط  (48)
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إذا كانت اإلصبع الزائدة يف كف املقطوع دون القاطع اقتصصنا من  : )  (49)وقال املاوردي
 .(82)(ذنا منه حكومة األصبع الزائدة كف القاطع وأخ

 : أدلة القول الثاين

 : استدل القائلون بعدم قطع اإلصبع الزائدة مبا يلي

َن عاِم }  : قال تعاىل:  من القرآن الكرمي َوأَلُِضلَّنـَُّهم  َوأَلَُمنـ يَـنـَُّهم  َوآَلُمَرنَـُّهم  فـََليَُبت ُكنَّ آذاَن األ 
رانا  ُمِبينا  َوآَلُمَرنَـُّهم    فـََليـَُغيـ ُرنَّ َخل َق اللَِّه َوَمن  يـَتَِّخِذ الشَّي طاَن َولِيًّا ِمن  ُدوِن اللَِّه فـََقد  َخِسَر ُخس 

 .119: النساء{

 .(81)حرم تغيري اخللقة واهليئة -سبحانه وتعاىل  -أن اهلل : وجه االستدالل

واملستومشات، والنامصات  (82)الوامشاتلعن اهلل )  :  ما جاء عن النيب: ومن السنة املطهرة
 .(85)(للحسن، املغريات خلق اهلل (84)واملتنمصات واملتفلجات(83)

                                                           

. ولد بالبصرة وانتقل إىل بغداد. هو علي بن حممد بن حبيب املاوردي نسبته إىل بيع ماء الورد (49)
يف عهد القائم بأمر (( أقضى القضاة))وهو أول من لقب بـ . إمام يف مذهب الشافعي، كان حافظا له

أدب الدنيا ))و (( األحكام السلطانية))جملدا و  22الفقه يف (( احلاوي: ))من تصانيفه، اهلل العباسي
 .هـ 452 سنة تويف، ((قانون الوزارة))؛ و (( والدين
 (.146/  5)؛ واألعالم للزركلي (258/  3) الذهب شذرات: انظر 
 (.144-143/ 4)، وانظر روضة الطالبني (149/ 12)احلاوي الكبري  (82)
، اجلامع ألحكام القرآن (521/ 1)كام القرآن البن العريب ، أح(5/181)انظر جامع البيان  (81)
(5/252.) 
ا ، إذا غرزها بإبرة  مث َذرَّ عليها النَـُؤوَر، وهو الن يَلجُ من  (82) الصحاح تاج اللغة وصحاح  .َوَشَم الَيَد َومش 

 ( .وشم ) مادة  (2252/  5) العربية

/  5) مقاييس اللغة .ُأَصي ٌل يَُدل  َعَلى رِقَِّة الشَّع ِر أَو  نـَت ف  َلهُ الن وُن َوال ِميُم َوالصَّاُد ( مَنَصَ )من  (83)
 ( .منص ) مادة  (481
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، وأن فاعل ذلك مستحق للعن  تغيري شيء من خلق اهلل بزيادة أو نقصُيرم : لداللة وجه ا
 .والطرد من رمحة اهلل 

 : ناقشةامل

إن يف استدالل أصحاب القول األول جبواز قطع اإلصبع الزائدة وذلك بالنظر إىل أقوال 
 استدالل بعيد ، بل فيها حكومة عدل، العلماء يف أن االعتداء على الزوائد ال يوجب الدية

، وقد أوردها العلماء ضمن باب  ماثلة يف القصاص، وذلك ألن هذه املسألة متعلقة بامل
 . الديات يف كتب الفقه

، إال أهنم  أما أصحاب القول الثاين فإهنم قالوا بعدم اجلواز استنادا  إىل األدلة اليت أوردوها
 . األمل قد يكون حسيا  أو معنويا  استثنوا من ذلك أن يلحق األمل واألذى الشخص املتضرر، و 

 :الرتجيح 

جواز إزالة اإلصبع الزائدة، وما يف معناها من عيوب خلقية ولد عليها اإلنسان لراجح هو ا
، وذلك ألن  مثل اإلصبع الزائدة والشفة العليا املشقوقة، والتصاق أصابع اليدين والرجلني

هذه العيوب تشمل على ضرر حسي ومعنوي، وهو موجب للرتخيص بفعل اجلراحة ألنه 
احلاجة تنزل ) : منزلة الضرورة ويرخص بفعلها إعماال  للقاعدة الشرعية ، فتنزل  يعترب حاجة

 .(86)(منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 

 : عيوب مكتسبة أو طارئة: النوع الثاني

                                                                                                                                                                      

رجٌل أفـ َلُج األسنان، وامرأٌة فلجاء . تباُعُد ما بني الثنايا والَرباعيات:  يف األسنانوهو الَفَلُج من  (84)
 ( .فلج ) ة ماد (335/  1) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. األسنان

 .سبق خترجيه  (85)
 ( . 88 )، األشباه والنظائر للسيوطي ( 91 )األشباه والنظائر البن جنيم  (86)
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وهي العيوب الناشئة بسبب خارج اجلسم كما يف العيوب والتشوهات الناشئة من احلوادث 
تقع بسبب احلوادث، تشوه اجللد بسبب احلروق، كسور الوجه اليت : واحلروق، ومثال ذلك

 .(84)تشوه اجللد بسبب اآلالت القاطعة

 :احلكم الفقهي هلذه املسألة

، فإذا كان هذا النوع جائزا   ترجح يف النوع األول جواز إزالة العيب الذي ولد اإلنسان به
 :فمن باب أوىل جواز العيوب اخللقية الطارئة واملكتسبة ملا يلي

أصيب أنفي يوم الكالب يف اجلاهلية فاختذت أنفا  : اء عن عرفجة بن أسعد، قالما ج -1
 . من ورق فأننت علي؛ فأمرين رسول اهلل أن أختذ أنفا  من ذهب

أن إزالة تشوهات احلروق واحلوادث يعترب مندرجا  حتت األصل املوجب جلواز معاجلتها،  -2
، وذلك بإزالة الضرر وأثره، ألنه مل (88)فالشخص مثال  إذا احرتق أذن له يف العالج والتداوي

التداوي إىل يرد نص يستثن األثر من احلكم املوجب جلواز مداواة تلك احلروق فيستصحب 
 .اآلثار، ويؤذن له بإزالتها

أن هذا النوع ال يشتمل على تغيري اخللقة قصدا ، ألن األصل فيه أنه يقصد منه إزالة  -3
 .(89)الضرر والتجميل واحلسن جاء تبعا  

                                                           

 (.341، 342)، أحكام جتميل النساء ( 185 )انظر أحكام اجلراحة الطبية  (84)
من عقار أو رقية أو عالج -تعاىل  -استعمال ما يكون به شفاء املرض بإذن اهلل : التداوي (88)

 ( .126 )تمسيد وحنوه، معجم لغة الفقهاء طبيعي كال

 ( .5/354)، انظر الفتاوى اهلندية  والتداوي من حيث اجلملة مشروع 

 ( .184) انظر أحكام اجلراحة الطبية  (89)
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 .حكم الجراحة التجميلية التحسينية :  لثالمبحث الثا

 :جراحة التجميل التحسينية: القسم الثاين

املظهر، وجتديد الشباب، واملراد بتحسني املظهر حتقيق الشكل  (92)وهي جراحة حتسني
 .(91)األفضل، والصورة األمجل، دون دوافع ضرورية أو حاجية تستلزم فعل اجلراحة

ضرورية أو حاجية، بل هو تغيري هذا النوع من اجلراحة حمرم ، ألنه ال يشتمل على دوافع 
، (93)وحممد عثمان شبري -رمحه اهلل تعاىل  - (92)، وهبذا قال ابن عثيمني-تعاىل  -خللق اهلل 

، وابن قعود، وبن غديان، -رمحه اهلل  -وهبذا قال ابن باز ،(94)وحممد املختار الشنقيطي
 .وهو ما نص عليه قرار اجملمع الفقهي ، (95)وعبد الرزاق عفيفي

 (.اإلسالمي املؤمتر منظمة) اإلسالمي الفقه جممع:  الفقهي اجملمع قرار نص)  :ص القرار ون

  وأحكامها التجميلية اجلراحة بشأن( 11/18)143 رقم قرار
                                                           

املتولدة من األصل، أو االنتقاص من األصل، زيادة أو انتقاما  يضيفان على الزيادة : التحسني (92)
 (.123) معجم لغة الفقهاء . األصل مجاال  

 ( .369) ، أحكام جتميل النساء ( 191) انظر أحكام اجلراحة الطبية  (91)
 (.48) انظر فتاوى زينة املرأة والتجميل  (92)
 ( .66) انظر أحكام جراحة التجميل  (93)
 ( .192) انظر أحكام اجلراحة الطبية  (94)
لقد وجدت يف مواقع االنرتنت مقاالت تنسب القول جبواز عمليات التجميل التحسينية للشيخ  (95)

واللجنة الدائمة لإلفتاء ، وقد قرأت الفتوى على أستاذي الفاضل الدكتور أمحد  –رمحه اهلل  –ابن باز 
أن املراد يف الفتوى هو اجلراحة التجميلية احلاجية وليس التحسينية ، احلبيب ، وبعد املناقشة والنظر تبني 

 .وقد وضعت نص الفتوى يف امللحق قبل الفهارس 
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 .أمجعني وصحبه آله وعلى النبيني، خامت حممد نبينا على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 الثامنة دورته يف املنعقد اإلسالمي، املؤمتر منظمة عن املنبثق الدويل، اإلسالمي الفقه جممع جملس إنَّ 
( يوليو) متوز14-9 املوافق هـ،1428 اآلخرة مجادى 29إىل24 من( ماليزيا) بوتراجايا يف عشرة
 .م2224

 وبعد وأحكامها، التجميلية اجلراحة: موضوع خبصوص اجملمع إىل الواردة البحوث على اطالعه بعد
 .حوله دارت اليت املستفيضة املناقشات إىل استماعه

 :يلي ما قرر

 :التجميل جراحة تعريف: أوال  

 اجلسم من أجزاء أو جزء( شكل( )وتعديل) بتحسني تعىن اليت اجلراحة تلك هي التجميل جراحة
 .مؤثر خلل عليه طرأ إذا وظيفة إعادة أو الظاهرة، البشري

 :التجميل جراحة عمليات إلجراء العامة والشروط الضوابط: ثانيا  

 إىل اخللقة وإعادة العيب، وإصالح الوظيفة، كإعادة شرعا ، معتربة مصلحة اجلراحة حتقق أن -1
 .أصلها

 أهل األمر هذا ويقرر اجلراحة، من املرجتاة املصلحة على يربو ضرر اجلراحة على يرتتب ال أن -2
 .الثقات االختصاص

 (.15-8)142 اجملمع قرار حسب) مسؤوليته ترتبت وإال مؤهل؛ خمتص( طبيبة) طبيب يقوم أن -3

 (.اجلراحة طالب) املريض بإذن اجلراحي العمل يكون أن -4

 املتوقعة واملضاعفات باألخطار( العملية سيجري ملن) الواعي بالتبصري( املختص) الطبيب يلتزم أن -5
 .العملية تلك جراء من واحملتملة

 .اجلراحة من باجلسم ومساسا   تأثري ا أقل للعالج آخر طريق هناك يكون ال أن -6
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 عبد حديث يف وسلم عليه اهلل صلى قوله مثل وذلك الشرعية، للنصوص خمالفة عليها يرتتب ال أن -4
 املغريات للحسن واملتفلجات واملتنمصات، والنامصات واملستومشات، الوامشات اهلل لعن: "مسعود بن اهلل
 والوامشة واملتنمصة، والنامصة واملستوصلة، الواصلة لعنت: "عباس ابن وحديث البخاري، رواه" اهلل خلق

 والرجال بالرجال، النساء تشبه عن وسلم عليه اهلل صلى ولنهيه. داود أبو رواه" داء غري من واملستومشة
 .واملعاصي الفجور أهل أو األخرى، باألقوام التشبه عن النهي نصوص وكذلك. بالنساء

 إال وغريها، العورات كشف وأحكام اخللوة، بعدم االلتزام حيث من التداوي قواعد فيها تراعى أن -8
 .داعية حاجة أو لضرورة

 :الشرعية األحكام: ثالثا  

 :منها يقصد اليت واحلاجية الضرورية التجميلية اجلراحة إجراء شرعا   جيوز -1

 اإلنسان خلقنا لقد: "سبحانه لقوله عليها، اإلنسان خلق اليت احلالة إىل اجلسم أعضاء شكل إعادة -أ
 [.4:العلق". ]تقومي أحسن يف

 .اجلسم ألعضاء املعهودة الوظيفة إعادة -ب

 والزائد والومحات، الشديد األنف واعوجاج ،(األرنبية) املشقوقة الشفة: مثل اخللقية العيوب إصالح -ج
 .مؤثر معنوي أو مادي أذى إىل وجودها أدى إذا األصابع والتصاق واألسنان، األصابع من

 اجللد زراعة: مثل وغريها واألمراض واحلوادث احلروق آثار من( املكتسبة) الطارئة العيوب إصالح -د
 الصغر أو الكرب من حجمه كان إذا جزئيا   أو استئصاله، حالة كليا   الثدي تشكيل وإعادة وترقيعه،
 .للمرأة خاصة سقوطه حالة يف الشعر وزراعة مرضية، حالة إىل يؤدي حبيث

 (.1/4)26( اجملمع قرار) عضويا   أو نفسيا   أذى للشخص تسبب دمامة إزالة -هـ

 خلقة تغيري منها ويقصد الطيب، العالج يف تدخل ال اليت التحسينية التجميل جراحة إجراء جيوز ال -2
 مبظهر للظهور الوجه شكل تغيري عمليات مثل لآلخرين، بالتقليد والرغبات للهوى تبعا   السوية اإلنسان
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 شكل وتغيري الشفاة، تصغري أو وتكبري األنف، شكل وتغيري العدالة، وتضليل التدليس بقصد أو معني،
 .الوجنات وتكبري العينني،

 كان إذا( الدهون شفط) اجلراحة ومنها املعتمدة، العلمية بالوسائل( التخفيف) الوزن تقليل جيوز -3
 .الضرر أمن بشرط اجلراحة غري وسيلة هناك تكن ومل مرضية، حالة يشكل الوزن

 .الضرر أمن شريطة مرضية، حالة تكن مل ما احلقن أو باجلراحة التجاعيد إزالة جيوز ال -4

 الغشاء رتق شرعا   جيوز وال إكراه، أو اغتصاب أو حادث بسبب متزق الذي البكارة غشاء رتق جيوز -5
 .الطبيبات ذلك يتوىل أن واألوىل. والتدليس الفساد لذريعة سدا   الفاحشة، بسبب املتمزق

 جراحة لطاليب ينصح وأن الطبية، أعماله يف الشرعية بالقواعد يلتزم أن املختص الطبيب على -6
 (.النصيحة فالدين) التجميل

 :يأيت مبا ويوصي

 هذه من ُيرم ما إجراء وعدم تعاىل، اهلل بتقوى االلتزام واألطباء اخلاصة والعيادات املستشفيات على -1
 .اجلراحات

 وأال التجميل، جبراحة يتعلق ما خاصة الطبية، املمارسة أحكام يف التفقه واجلراحني األطباء على -2
 من شيء إىل يلجؤوا ال وأن الشرعي، حكمها من التحقق دون املادي، الكسب جملرد إلجرائها ينساقوا

 .للحقائق املخالفة التسويقية الدعايات

 انتهى  .(  أعلم واهلل

 : التحسينية يةجراحة التجميلقائلين بتحريم الأدلة ال

 :مبا يلي التحرمياستدل القائلون ب

َن عاِم }: قال تعاىل :  القرآن الكريم َوأَلُِضلَّنـَُّهم  َوأَلَُمنـ يَـنـَُّهم  َوآَلُمَرنَـُّهم  فـََليَُبت ُكنَّ آذاَن األ 
رانا  ُمِبينا  َوآَلُمَرنَـُّهم  فـََليـَُغيـ ُرنَّ   { َخل َق اللَِّه َوَمن  يـَتَِّخِذ الشَّي طاَن َولِيًّا ِمن  ُدوِن اللَِّه فـََقد  َخِسَر ُخس 
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 .119: النساء

، وبيان احملرمات اليت يسول  أن هذه اآلية الكرمية واردة يف سياق الذم: داللة وجه ال
 .(96)الشيطان فعلها للعصاة من بن آدم، ومنها تغيري خلق اهلل

لعن اهلل الوامشات واملستومشات والنامصات : " ما روي عن الرسول : السنة النبوية
 ".واملتنمصات، واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهلل

طلب ا للحسن واجلمال وأن فاعل ذلك مستوجب للعن ق اهلل ُيرم تغيري خل: وجه الداللة 
 .والطرد من رمحة اهلل 

ال جتوز جراحة التجميل التحسينية كما ال جيوز الوشم، والوشر، والنمص جبامع  : القياس
 .(94)تغيري اخللقة يف كلٍّ، طلبا  للحسن واجلمال

 :بعض احملظورات ومنهاإن هذه اجلراحة ال يتم فعلها إال بارتكاب :  أدلة عقلية

التخدير، إذ ال ميكن فعل شيء من عمليات التجميل اجلراحة التحسينية إال بعد ختدير  -1
املريض ختديرا  عاما  وموضعيا ، ومعلوم أن التخدير يف األصل حمرم، وهذه العمليات ال ضرورة 

 .لقيامها، ولذا تعترب هذه حمرمة الشتماهلا على حمرم وال ضرر للجوء إليه

 .فيها كشف للعورات بدون حاجة -2

 .(98)التجربة والواقع اليت شهدهتا هذه العمليات بأهنا ال ختلو من األضرار واملضاعفات -3

 : المناقشة
                                                           

 ( .192) أحكام اجلراحة الطبية  (96)
 ( .195) أحكام اجلراحة الطبية  (94)
 ( .195 )حكام اجلراحة الطبية انظر أ (98)
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ُيرم اجلراحة اليت ال حاجة هلا وال ضرورة تدعو إليها كاجلراحات التجميلية التحسينية، ، 
واجلراحة  ،(99)واألصل يف املضار التحرميوذلك ألنه يرتتب على اجلراحة ضرٌر جسدي حمقق، 
 .عهودة حرام ال جيوز عملها التجميلية اليت تستهدف تغيري شكل العضو السوية امل

، ودوافعها  ن مثل هذه العمليات اجلراحية جترى التباع اهلوى وحتصيل املزيد من احلسنأل 
خلق اهلل  بالغ فيه بتغيريإشباع نزعة غرور عند املرأة غالبا ، حيث تتطلع إىل حسن ومجال م

يف خديها ، وتارة تزرع وجنات ، وتارة  إتباع ا للموضة السائدة غري شكل أنفهاتعاىل فتارة ت
 . تكرب شفتيها وهكذا إىل ما ال هناية 

، كما قد  ، وليس اإلنسان حرًّا يفعل يف جسده ما يشاء فاجلسد هلل ُيكم فيه مبا يشاء 
 .يتصور ذلك بعض الناس

ال جيوز للمرأة تغيري شيء من خلقتها اليت خلقها اهلل عليها )  :الطربي ابن جرير قال اإلمام  
 .( (122)بزيادة أو نقص اللتماس احلسن ال للزوج وال لغريه

  . يرٌي خللقة اهللويف جراحة التجميل لزيادة احلسن تغ

 . عمليات التشبيب:  النوع الثاني 

منه إزالة آثار الكرب والشيخوخة، مثل جتميل الوجه بشد  وهي ما جترى لكبار السن، ويقصد
جتاعيده، وجتميل األرداف بإزالة املواد الشحمية، وجتميل اليدين ليبدو صاحبها أصغر 

 .(121)سنا  

 :احلكم الفقهي هلذا النوع
                                                           

 ( .196 )طبية أحكام اجلراحة ال (99)
 ( .12/392 ) فتح الباري  (122)
 ( .192 )انظر أحكام اجلراحة الطبية  (121)
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إذا كان النوع األول يف عمليات التجميل التحسينية ال جيوز، فمن باب أوىل إن عمليات 
 .سابقة جتوز، لألدلة ال بيب الالتش

أن هذه اجلراحة تتضمن يف صورها الغش والتدليس وهو : ويضاف إىل تلك األدلة ما يلي
 .أعلم-تعاىل  -واهلل  ."من غشنا فليس منا: "، دليله قوله (122)حمرم شرعا  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .( 68 )، أحكام جراحة التجميل ( 195 )انظر أحكام اجلراحة الطبية  (122)
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 الخاتمة
، وقد توصلت إىل نتائج عديدة أمحد اهلل تعاىل أن يسر يل امتام البحث ، فله احلمد والشكر 

 :من أمهها 

ـ أن هناك أسباب عديدة النتشار جراحة التجميل منها تأثري وسائل اإلعالم ، وضعف  1
ة الوازع الدين ، وثقافة القنوات الفضائية ، والتأثر بالفنانات واملمثالت  ، وضعف الثق

 .بالنفس 

إجراء طيب جراحي يستهدف حتسني مظهر أو وظيفة ) ـ أن اجلراحة التجميلية تعرف بأهنا  2
 .أعضاء اجلسم الظاهرة 

 .ية حة التجميللجرالك صور عديدة ـ أن هنا 3

 .ها جيب توفر شرعية للجراحة التجميلية ضوابط أن هناك ـ  4

 .ا من التداوي املستحب شرع  ـ أن اجلراحة التجميلية احلاجية جائزة ألهنا  5

 .ـ أن اجلراحة التجميلية التحسينية حمرمة للضرر  6

 فمنها : أما التوصيات 

 .ـ الدعوة إىل ترمجة بعض املصطلحات الطبية اليت ُيتاجها الفقهاء يف دراستهم  1

 .ـ الدعوة للقيام حبملة توعوية شاملة لنشر الثقافة الصحيحة عن عمليات التجميل  2

دعوة لوضع مؤسسات تشريعية ورقابية ، ووضع ضوابط ملنع املتالعبني والدخالء من ـ  3
 .اإلساءة ملهنة الطب 
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على العاملني يف القطاع الصحي تقوى اهلل تعاىل وعدم إجراء ما ُيرم من هذه العمليات . 4
احة ألن املكاسب اليت جتىن منها مكاسب خبيثة وعليهم التفقه يف األحكام اليت تتعلق جبر 

 .التجميل 

التحقق من كل جراحة قبل إجراءها وعدم  على املراجعني للمراكز والعيادات التجميلية. 5
 .االكتفاء برأي الطبيب الذي قد ال يراعي احلكم الشرعي 
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  :الملحق 
، واليت استنتجت منها وفيه الفتوى اليت قرأهتا يف احملاضرة على الدكتور الفاضل أمحد احلبيب 

للجراحة التجميلية ، واتضح بعد نظر الدكتور القول باجلواز مع األخذ بالضوابط الشرعية 
 . راحة التجميلية احلاجية وليس التحسينية، أن املراد يف الفتوى هو اجلونفع بعلمه حفظه اهلل 

 (  9224)  رقم الفتوى من الثالث السؤال األنف تعديل
 جتميل عملية تريد زوجته إن: يقول وجاءين ومحده، اهلل بتوفيق تزوج زمالئي أحد: 3 س

 الطب إليها وصل سهلة بطرق تصغريه وتريد وعريض، كبري أنفها ألن والصدر؛ بالوجه
 وهذا الرسالة هذه فأرسلت جوازها، يف مشكوك العملية هذه إن: له فقلت احلديث،
 العملية أن علما إمث؟ أو شك هبا صاحيب زوجة هبا ستقوم اليت التجميل عملية هل: السؤال
 يف العيب هذا لربوز نفسية مضايقة إىل تؤدي قد عملها عدم وإن اهلل، خلق يف تغيري
 . وجهها

 (62: رقم الصفحة ،25:  رقم اجلزء)
 أو راجحة مضرة عنها ينشأ ومل العملية جناح ورجي ذكر، كما الواقع كان إذا:  3 ج

 . جيوز فال وإال املنشودة، للمصلحة حتقيقا إجراؤها جاز -مساوية
 . وسلم وصحبه وآله حممد نبينا على اهلل وصلى التوفيق، وباهلل
  واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة
 الرئيس عفيفي الرزاق عبد الرئيس نائب غديان بن اهلل عبدعضو  قعود بن اهلل عبد عضو
 باز بن اهلل عبد بن العزيز عبد
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 الفهارس
 : فهرس اآليات

 

َن عاِم َوآَلُمَرنَـُّهم  فـََليـَُغيـ ُرنَّ  َخل َق اللَِّه َوَمن  يـَتَِّخِذ  َوأَلُِضلَّنـَُّهم  َوأَلَُمنـ يَـنـَُّهم  َوآَلُمَرنَـُّهم  فـََليَُبت ُكنَّ آذاَن األ 
رانا  ُمِبينا    33-40............................الشَّي طاَن َولِيًّا ِمن  ُدوِن اللَِّه فـََقد  َخِسَر ُخس 

ِجد   ُكل   ِعن دَ  زِيَنَتُكم   ُخُذوا آَدمَ  َبِن  يَا َربُوا وَُكُلوا َمس  رُِفوا َوال َواش   ُيُِب   ال ِإنَّهُ  ُتس 
رِِفنيَ   3.......................................................................ال ُمس 

 

 : فهرس األحاديث

أصيب أنفي يوم الكالب يف اجلاهلية فاختذت أنفا  من ورق فأننت علي؛ فأمرين رسول اهلل  
 8-29-36 .............................................. .أن أختذ أنفا  من ذهب 

لعن اهلل الوامشات واملستومشات، والنامصات واملتنمصات واملتفلجات للحسن، املغريات )  
 43-35 .............................................................. (خلق اهلل

 28-46 ...................................................... "من غشنا فليس منا"
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  فهرس المصادر والمراجع
، 1أحكـــام جتميـــل النســـاء يف الشـــريعة اإلســـالمية، ازدهـــار حممـــود صـــابر املـــدين، ط .1

 . م2222/هـ1422دار الفضيلة، : الرياض

، الكويــت، 1أحكــام جراحــة التجميــل يف الفقــه اإلســالمي، حممــد عثمــان شــبري، ط .2

 .م1989/هـ1429مكتبة الفالح، 
، 3أحكــام اجلراحــة الطبيــة واآلثــار املرتتبــة عليهــا، حممــد بــن املختــار الشــنقيطي، ط .3

  .م1994/هـ1418اجلامعة اإلسالمية، : املدينة املنورة
/ علـي حممـد البجـاوي، الناشـر/ ابـن العـريب املـالكي، حتقيـق/ أحكام القـرآن، تـأليف .4

 .دار احلليب، بريوت
، 2بالنســاء يف الفقــه اإلســالمي، حممــد خالــد منصــور، ط األحكــام الطبيــة املتعلقــة .5

 .م1999/هـ1422دار النفائس، : األردن

األشـــباه والنظـــائر علـــى مـــذهب أيب حنيفـــة النعمـــان، زيـــن العابـــدين بـــن إبـــراهيم بـــن  .6
املكتبــة العصــرية، : ، صــيدا، بــريوت1عبــد الكــرمي الفضــلي، ط: ، حتقيــق1جنــيم، ط
 .م1998/هـ1418

يف قواعد وفروع فقه الشافعية، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي،  األشباه والنظائر .4
  .م1983/هـ1423دار الكتب العلمية، : ، بريوت1ط

 .حيح مسلم للقاضي عياض ، املكتبة الشاملة إكمال املعلم شرح ص .8
علي بن / اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أمحد، تأليف .9

 .دار إحياء الرتاث العريب/ شرسليمان املرداوي، النا
عــــالء الــــدين أيب بكــــر بــــن مســــعود / بــــدائع الصــــنائع يف ترتيــــب الشــــرائع، تــــأليف .12

 .هـ1422، سنة 2دار الكتاب العريب، بريوت، ط/ الكاساين، الناشر
، راجعــــة املــــادة الطبيــــة عبلــــة جــــواد اهلــــرش / التجميــــل بــــني الشــــريعة والطــــب ، د .11

أمينـة األمـريي أخصـائية أمـراض جلديـة وجتميـل وليـزر وعلـم / وشاركت يف حتريرهـا د
 -ه1428، اإلمــارات العربيــة املتحــدة ، دار القلــم للنشــر والتوزيــع  1، طأنســجة 
  .م 2224
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: ابـن عبـدالرب القـرطيب، حتقيـق: التمهيد ملا يف املوطأ من املعـاين واألسـانيد، تـأليف .12
 .وزارة األوقاف املغربية، املغرب: نة من العلماء ، الناشرجل
صـاحل بـن حممـد الفـوزان / اجلراحة التجميلية عرٌض طيب ودراسة فقهيـة مفصـلة ، د .13

 .م 2228-ه1429، الرياض ، دار التدمرية  2ط، 
حبـــث مقـــدم جملمـــع الفقـــه )اجلراحـــة التجميليـــة وأحكامهـــا، حممـــد خمتـــار الســـالمي  .14

ملنظمــــة املــــؤمتر اإلســــالمي يف دورتــــه الثامنــــة عشــــر واملنعقـــــد يف   اإلســــالمي التــــابع
 (.هـ29/6/1428-24ماليزيا، / كواالملبور

أبـو : احلاوي الكبري يف فقه مذهب اإلمام الشافعي وهو شرح خمتصر املزين املؤلـف .15

احلسن علـي بـن حممـد بـن حممـد بـن حبيـب البصـري البغـدادي، الشـهري باملـاوردي 

الشــيخ عــادل أمحــد عبــد  -الشــيخ علــي حممــد معــوض : حملقــقا( هـــ452: املتــوىف)

هـــ  1419األوىل، : لبنــان الطبعــة –دار الكتــب العلميــة، بــريوت : املوجــود الناشــر

 . م  1999-

أبـــو زكريـــا حميـــي الـــدين ُيـــ  بـــن شـــرف : روضـــة الطـــالبني وعمـــدة املفتـــني املؤلـــف .16

 (هـ646: املتوىف)النووي 

عمــــان  -دمشــــق -كتــــب اإلســــالمي، بــــريوتامل: زهــــري الشــــاويش الناشــــر: حتقيــــق .14

 م1991/ هـ 1412الثالثة، : الطبعة
/ شعيب األرناؤوط، الناشـر/ هـ، حتقيق451ابن قيم اجلوزية ت/ زاد املعاد، تأليف .18

 .هـ1422مكتبة املنار اإلسالمية، ومؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة الثالثة، سنة 
سجســـــتاين األزدي، مراجعـــــة ســـــنن أيب داود، أبـــــو داود ســـــليمان بـــــن األشـــــعث ال .19

: دار الفكـــر، ت: ، بـــريوت1حممـــد حمـــي الـــدين عبـــد احلميـــد، ط: وضـــبط وتعليـــق

 .بدون
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، أبــــو عيســــى حممــــد بــــن عيســــى بــــن ســــورة (اجلــــامع الصــــحيح ) ســــنن الرتمــــذي  .22

ــــدون، بــــريوت: الرتمــــذي، حتقيــــق أمحــــد حممــــد شــــاكر وآخــــرون ، ط دار إحيــــاء : ب

 .بدون: الرتاث، ت

بـــدون، مكـــة : أبـــوبكر أمحـــد بـــن احلســـني بـــن علـــى البيهقـــي، طالســـنن الكـــربى،  .21

 .م1994/هـ1414مكتبة دار الباز، : املكرمة

عبــد الغفــار ســليمان : ســنن النســائي الكــربى، أمحــد بــن شــعيب النســائي، حتقيــق .22

دار الكتــــــــــب العلميــــــــــة، : ، بــــــــــريوت1:البنــــــــــداري، ســــــــــيد كســــــــــروي حســــــــــن، ط

 .م1991/هـ1411

أبـو الفـالح عبـد احلـي بـن العمـاد احلنبلـي،  شذرات الـذهب يف أخبـار مـن ذهـب، .23

 .م1983/هـ1429دار الفكر، : ،ـ بريوت1ط

، 2شـــــعيب األرنـــــاؤوط، ط: شـــــرح الســـــنة، احلســـــني بـــــن مســـــعود البغـــــوي، حتقيـــــق .24

 . م1983/هـ1423املكتب اإلسالمي، : بريوت

، 1صـــحيح مســـلم شـــرح النـــووي، أبـــو احلســـني مســـلم بـــن احلجـــاج القشـــريي، ط .25

 .م1984/هـ1424العريب،  دار الكتاب: بريوت

دار املعرفـــة، : ، بـــريوت3العمليـــات اجلراحيـــة وجراحـــة التجميـــل، حممـــد رفعـــت، ط .26

  .م1949/هـ1399

أمحــد بــن القاســم بــن خليفــة بــن يــونس : عيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء املؤلــف .24

: احملقــــق( هـــــ668: املتــــوىف)اخلزرجــــي موفــــق الــــدين، أبــــو العبــــاس ابــــن أيب أصــــيبعة 

 .بريوت  –دار مكتبة احلياة : نزار رضا الناشرالدكتور 
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 تصدر عن املنتدى اإلسالمي: املؤلف( عددا 238)جملة البيان  .28
دار الفكر : جلنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي الناشر: الفتاوى اهلندية املؤلف .29

 هـ 1312الثانية، : الطبعة
: الين، تــرقيمفــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري، أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســق .32

، 1عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل بــن بــاز، ط: حممــد فــؤاد عبــد البــاقي، تصــحيح وحتقيــق

 .بدون: دار الفكر، ت: بريوت

قرارات جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته الثامنة عشر  .31
  .هـ26/6/1428-24ماليزيا، / املنعقدة يف كواالمبور

عـامل / منصور بـن يـونس البهـويت، الناشـر: منت اإلقناع، تأليفكشاف القناع عن  .32
 .الكتب، بريوت

: ، بـريوت1لسان العرب، أبو الفضـل مجـال الـدين حممـد بـن مكـرم بـن منظـور، ط .33
مشــس األئمــة أيب بكــر حممــد بــن أمحــد : املبســوط، تــأليف .بــدون: دار صــادر، ت
 .دار املعرفة، بريوت: هـ، الناشر492السرخسي ت

ـــــة املســـــتجدة يف ضـــــوء الشـــــريعة اإلســـــالمية، حممـــــد النتشـــــة، طاملســـــائل  .34 ، 1الطبي

 .م2221/هـ1422جملة احلكمة، : بريطانيا

بــــدون، اإلســــكندرية، دار اجلامعــــة : املســــئولية الطبيــــة، حممــــد حســــني منصــــور، ط .35

  .بدون: اجلديدة، ت
دار : حامد صادق قنييب الناشر -حممد رواس قلعجي : معجم لغة الفقهاء املؤلف .36

 . م  1988 -هـ  1428الثانية، : الطبعة النفائس للطباعة والنشر والتوزيع
موفق الدين أيب حممد عبداهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي / املغن ، تأليف .34

دار هجر، : عبدالفتاح احللو، الناشر. عبداهلل الرتكي ود. د/ هـ، حتقيق622ت
 .هـ1428سنة  1القاهرة ط

بإشراف اإلدارة العامة : ، مصر2جمموعة من األطباء، ط املوسوعة الطبية احلديثة، .38

 .م1942، (وزارة التعليم العايل ) للثقافة 
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برهان الدين علي بن أيب بكر / تأليف( مع شرحه فتح القدير البن اهلمام)اهلداية  .39
 .هـ1394دار الفكر، بريوت، / املرغيناين، الناشر

 

 :المواقع اإللكترونية
ـــــــــــــــــــــاض  - ـــــــــــــــــــــدة الري ـــــــــــــــــــــاريخ  اإللكـــــــــــــــــــــرتوينموقـــــــــــــــــــــع جري  14449هــــــــــــــــــــــ العـــــــــــــــــــــدد   4/2/1429ت

/com.alriyadh.www://http 
م  العـــــدد  2229أغســـــطس  11شـــــعبان هــــــ  املوافـــــق   22الثالثـــــاء موقـــــع جريـــــدة املدينـــــة اإللكـــــرتوين  -

 com.madina-al.www://http/ . 24:السنة اخلامسة والسبعون  16911

 com.hayatnafs.www://http/ موقع حياتنا النفسية -

 net.samirabbas.www://http/ موقع مركز الدكتور مسري عباس -

 aspx.Default/ar/com.hospital-dallah.www://http  مستشفى دلة موقع -

  org.wikipedia.ar://httpويكيبيديا املوسوعة احلرةموقع  -

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/
http://www.al-madina.com/
http://www.hayatnafs.com/
http://www.samirabbas.net/
http://www.dallah-hospital.com/ar/Default.aspx
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A
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