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المقدمــــة 
، وعلى د احلمد هللا رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبينا حمم

آله وصحبه أمجعني ، ومن اتبعهم بإحسان إىل يوم الدين أما بعد. 

 شئ ، وتفصيال لكل أمر، سواء بلفظه أوبقواعده الصاحلة ملواجهة لفإن اهللا أنزل القرآن تبيانا لك

 الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان، ومامن مسألة لاملستجدات عرب العصور، مما جع

 ضمن عمومات األدلة ة وإما داخلة تقع إالوهللا فيها حكمة ، إما صراحةتستجد ، وال حادث

الشرعية .  

ودد ههر   العصور املتأخرة، من القاايا الببية الشئ الكري  ،واختلف  أااهاا ومسمياتا 

 األااء ،وتنوع  الصور، فلله فيها ت مهما اختلفهوألبس على البعض حالهلا من حرامها، إال أن

 أراد من البشر، ومن ا ه املستجدات ماعرف ا الال البيب باجلراحات ن يظهراا ملةحكم

التجميلية .ومن انا فقد رأي  أن ختاع ا ه املسألة للدراسة والتحقيق ،حىت يتعرفوا على حكمها 

الشرعى ، ولكى ينابط الناس باوابط الشرع وملاكان  الشريعة اإلسالمية حمكمة لكل أفعال 

. املكلفني
 األسباب الداعية لبحث ا ا الموضوع:-

- حاجة البحث العلمى   الفقه اإلسالمي ، لدراسة مايستجد من مسائل طبية معاصرة، 1

حيث استجد الكري  من اجلراحات احلديرية ، الىت مل يتناوهلا الفقهاء املتقدمون . 

- انتشار عيادات ومراكز التجميل لشد اجلسم، وصنفرة البشرة ، وإزالة الوشم فأصبح كل من 2

يدخل ا ه العيادات خيرج بشكل آخر. وددالخيبر بباله األضرار الىت تسببها تلك العمليات 

 التجميلية .

   أن تقدم العلوم والتكنولوجيا احلديرية ، جعل   متناول البب املعاصر إجراء عمليات لوال جدا

 التهدين   القرون السابقة ، ومع ا ا اإلنتشار الواسع، ل  ميادين التببيب مل ختبر ببا
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واإلدبال الكب  على ا ه املراكز واملستشفيات اخلاصة ،تربز احلاجة لدراسة ا ه العمليات 

 التجميلية وبيان احلكم الشرعى املتعلق با.

 بيان أنواعها وضواببها م- كريرة املسائل الببية املستجدة املتعلقة بعمليات التجميل ،مما حي 3

 الشرعية .

- حاجة األطباء املسلمني ا عيادات التجميل إىل بيان احلكم الفقهى   ما ميارسونه من 4

  وحيرم ا نباق عملهم .لعمليات جتميلية ، ليكونوا على اطالع فيما يح
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خطة البحث 
لقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة وثالثة فصول وخاتمة  

ففى املقدمة حتدث  عن سبب اختيار املوضوع واحلاجة الداعية إىل إختياره ومدى األمهية . 

حتدث  فيه عن حكم عمليا ت التجميل عموما   مبحريني:  الفصل األول 

: مدى مشروعية العمليات اجلراحية وعمليات التجميل : املبحث األول

أدلة القائلني باجلواز وأدلتهم من الكتاب والسنة واإلمجاع واملعقول.  

:حكم عمليات التجميل االختيارية التحسينية : املبحث الرياىن

أدلة القائلني بعدم جواز اجلراحة التجميلية بقصد الزينة: الكتاب السنة القياس املعقول. 

الفصل الريانى:تاريخ الجراحة التجميلية 

: تاريخ تبور اجلراحة التجميلية المبحث األول

 : أثرعلماء املسلمني   تبور اجلراحة التجميلية الزاراوى.المبحث الثانى

الفصل الريالث : الاوابط الشرعية للعمليات التجميلية 

 العمليات التجميلية ضواببها ومقاصداا الشرعية . المبحث األول:

املبلب األول: الاوابط الشرعية للعمليات التجميلية. 

الاابط األول: أن التكون تغيي ا خللق اهللا. 

الاابط الرياىن: أالختالف العملية التجميلية النصوص الشرعية اخلاصة . 

الاابط الريالث:خاوع العمليات التجميلية للتصور االسالمى للجمال . 

الاابط الرابع :أالتتامن العمليات التجميلية غشاأوتدليسا. 

الاابط اخلامس :أالجترى العمليات التجميلية ضمن اوس الشهرة. 

الاابط السادس:أن يتحقق فيها ضوابط األعمال الببية عموما. 

اجلراحة التجميلية   ميزان املقاصد التشريعية والقواعد الكلية  المبحث الريانى 
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املبلب األول: املقاصد الشرعية واجلراحة التجميلية 

املبلب الرياىن:القواعد الكلية واجلراحة التجميلية  

الفرع األول:داعدة األمور مبقاصداا. 

الفرع الرياىن:داعدة املشقة جتلب التيس  

الفرع الريالث: داعدة الارورات تبيح احملظورات  

اخلامتة :وتشمل النتائج الىت توصل إليها الباحث 

أملى كب    أن أكون موفقا   عرض نازلة من النوازل الىت تتبلب حتديد احلكم الشرعى هلا، 

والأحسب أىن وفي  املوضوع حقه، أوأحب  جبميع جوانبه فه ا مااليتوفر لبحث أويتأتى 

لباحث، فإن كان مثة من دصور فمىن ونفسى فه ا عمل املبتدئ ،وإن كان مثة توفيق فمن اهللا 

تعاىل ،مث ألسات تى الكرام ال ين ساعدوىن   ا ا البحث  وماتوفيقى إالباهللا عليه توكل  وإليه 

أنيب. 

الباحث 

سعد محمد السيد 
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الفصل األول 
حكم التجميل عموما 

 

 

:  مدى مشروعية العمليات الجراحية وعمليات المبحث األول
التجميل 

 
: حكم عمليات التجميل اإلختيارية التحسينية . المبحث الثانى
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المبحث األول 
مدى مشروعية العمليات الجراحية وعمليات التجميل 

أدلة القائلين بالجواز وأدلتهم من الكتاب والسنه واألجماع والمعقول  
 األدلة الشرعية جواز العمليات الجراحية.  ناألصل المستفاد م

 ذلك بالكتاب ، والسنة، واإلجماع ،والقياس .  ىويستدل عل

: بأوال: الدليل من الكتا

َنا َذِلكَ  َأْجلِ   ِمنْ دوله تعاىل:"  َأوْ  نـَْفسٍ  ِبَغْيرِ  نـَْفًسا قـََتلَ  َمنْ  أَنَّهُ  ِإْسَرائِيلَ  بَِني َعَلى َكَتبـْ

0F"( َجِميًعا النَّاسَ  َأْحَيا َفَكأَنََّما َأْحَياَها َوَمنْ  َجِميًعا النَّاسَ  قـََتلَ  َفَكأَنََّما اْألَْرضِ  ِفي َفَسادٍ 

Î  (

  وجه الداللة من اآلية الكريمة:

أن اهللا عزوجل مدح من سعى   إحياء النفس ،واجلراحة   غالبهاتدف إىل ذلك، فيدخل اجلراح 

). 1FÏضمن املمدوحني، فيكون ا االعمل مشروعا (

  ثانيا: الدليل من السنة النبوية:

 ا نصوص كري ة على جواز اجلراحة الببية ومشروعيتها ومنهتفقد دل

 َكْعبٍ  ْبنِ  أَُبيِّ  ِإَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  بـََعثَ "   دال جابر عن  ى- مار رو1 

) 2FÐ"(َعَلْيهِ  َكَواهُ  ثُمَّ  ِعْرقًا ِمْنهُ  فـََقَطعَ  طَِبيًبا

 ِمنْ  َوِنْسَوةٍ  ُسَلْيمٍ  بُِأمِّ  يـَْغُزو َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ   َكانَ  :دال مالك بن أنس عن-2

 ) 3FÑ) (اْلَجْرَحى َويَُداِوينَ  اْلَماءَ  فـََيْسِقينَ  َغَزا ِإَذا َمَعهُ  اْألَْنَصارِ 

 

 

                                                 
Î  (: 32سورة املائدةجزء اآلية. 
Ï ( 531فقه القااياالببية العاصرة ص. 
Ð )داراحياء الرتاث العرىب ب وت.  2207)ردم 1730\4) صحيح مسلم ك:السالم باب لكل داء دواء - 
Ñ ) ك اجلهاد والس  باب غزوة النساء مع الرجال .1810)ردم 1443\3) صحيح مسلم  
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 وجه الداللة : 

دل  األحاديث على مشروعية اجلراحة الببية ،والتداوى واحلث عليها واألمربا، حىت يكون 

 ) 4FÒاالنسان عاوا نافعا   التمع (

: ثالثا : الدليل من اإلجماع

ال خالف بني العلماء،   مشروعية التداوى باجلراحة الببية ،وددتداوى عروة بن الزب  

)  5FÓحيث ودع    رجله االكلة ومل ينكرااأحد (

جاء   املقدمات واملمهدات:"الاختالف أعلمه ،  أن التداوى ماعداالكى باحلجامة، 

 ) 6FÔودبع العرق وأخ  الدواء املباح   الشريعة غ  حمظور. (

رابعا:الدليل من المعقول : 

 التجميل بقصد التداوى ة اجلراحة الببية ،إذاوجدسبب مبيح لفعلها، وجراحل-أنه جيوز فع1

 ). 7FÕداخلة فيهاجبامع وجود  احلاجة   كل (

-أن الشرع راعى جلب املصاحل  ،ودرء املفاسد ،واإلنسان مبالب باحملافظة على صحته ،وداية 2

  )8FÖوعالجا ،واجلراحة التجميلية نوع منها (

) 9FÎÍ ال ي نص الفقهاء على جوازه. (ع- دياس جراحة التجميل بقصدالتداوى على جواز القط3

واوموجب للرتخيص بفعل اجلراحة وأل�ا ) 10FÎÎ-أن ا ه العيوب تتامن ضرراحسيا أومعنويا (4

حاجة تنزل منزلة الارورة، إعماال للقاعدة الشرعية الىت تقول (احلاجة تنزل منزلة الارورة عامة 

) 11FÎÏكان  أوخاصة).(
                                                 

Ò( 531فقه القااياالببية املعاصرة يراجع ص. 
Ó 1405 دارالكتاب العرىب ب وت الببعة الرابعة 178ص2)حلية األولياء ألبونعيم االصفهاىن ج.  
Ô ) م1988 ه-1408ب وت الببعة األوىل – دار الغرب اإلسالمى 466 ص 3 )   ج520)املقدمات املمهدات ألىب الوليد بن رشد املالكى ت  
Õ م2004ه-1424 .دار النفائس األردن الببعة الريانية 188)األحكام الببية املتعلقة بالنساء د\حممد خالد منصور ص  
Ö دارالبشائر اإلسالمية الببعة الريالرية 532) فقه القااياالببية املعاصرة للدكتور على حمى الدين القرة داغى والدكتورعلى يوسف احملمدى ص 

  م2008ه-1429
ÎÍ (  جاء   دواعد االحكام (وأما االميكن حتصيل منفعته االبافساد بعاه كقبع اليد املتآكلة حفظاللروح) دواعداالحكام   مصاح االنام للعزبن

 1411 دارالفكر360 ص5  -وجاء   الفتاوى ا هلندية( البأس بقبع العاو ان ودع  فيه االكلة لئالتسرى الفتاوى اهلنديةج78ص1عبدالسالم ج
-1991. 
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- أن الدافع احلقيقي هل ه اجلراحات اى احلاجة أوالارورة املوجبة للتغي ،فالبدأن يتم استريناهاا 5

من النصوص الواردة   املنع ،ألن حكم املنع ارتبط بعلة التغي  للخلق أوالتدليس على اآلخرين 

،وا ه اجلراحات إاا يتم القيام بالعالج مرض، أوإصالح تشويه أوتعديل حادث طارئ 

) 12FÎÐفاليشملها النهى والتحرمي.(

-أن ترك التداوى   مريل ا ه احلاالت مشقة وعن  ،والشريعة االسالمية دائمة على اليسر 6

 الفقهية اليت تقول(املشقة جتلب ةودفع املشقة عن املكلف ،وذلك إعماال للقاعد

)  13FÎÑالتيس ).(

- أن ا ا النوع من اجلراحة اليقصد به تغي  اخللقة عمدا ،إاايقصدبه التداوى والتجميل جاء 7

 ) 14FÎÒتبعا. (

- أن ا ه اجلراحات يقصد با إزالة التشواات والعيوب البارئة، فهى   حقبقتها عودة 8

باجلسداإلنساىن إىل وضعه الببيعي، مبا يعىن إعادة العاو إىل أصل اخللقة الىت فبر اهللا الناس 

) 15FÎÓ الفبرة.(كعليها، وليس تغي ا لتل

- أن ا ه اجلراحات الىت يتم فيها إزالة تشواات احلروق واحلوادث، يندرج حت  األصل 9

الشرعى، املوجب لوجوب املعاجلة عند ودوع املرض.واو داخل أيااضمن األمربالتداوى، 

 دَالَ  نـََتَداَوى َأَال  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا اْألَْعرَابُ  دَاَل ْ  دَالَ  َشرِيكٍ  ْبنِ  ُأَساَمةَ الوارد  احلديث ال ى رواه 

 دَاُلوا َواِحًدا َداءً  ِإالَّ  َدَواءً  دَالَ  أَوْ  ِشَفاءً  َلهُ  َوَضعَ  ِإالَّ  َداءً  َيَاعْ  ملَْ  اللَّهَ  فَِإنَّ  َتَداَوْوا اللَّهِ  ِعَبادَ  يَا نـََعمْ 

)  16FÎÔ).(اْهلََرمُ  دَالَ  ُاوَ  َوَما اللَّهِ  َرُسولَ  يَا

                                                                                                                                            
ÎÎ 124) أحكام اجلراحة الببية ص. 
ÎÏ( دارالكتب العلمية ب وت 88 ص1االشباه والنظائر للسيوطى ج– 1401980 دارالكتب العلمية ب وت 91ص1األشباه والنظائرالبن جنيم ج 

1403.  
ÎÐ ضمن منشورات جامعة االمام آل سعود.2911) اجلراحة التجميلية ضواببها والتكييف الفقهى هلا د\عبدالستار اهليىت ص  
ÎÑ76ص1 األشباه والنظائرللسيوطى ج– 75ص1) األشباه والنظائرالبن جنيم ج. 
ÎÒ( 125أحكام اجلراحة الببية د\حممداملختارالشنقيبى ص. 
ÎÓ( 125،أحكام اجلراحة الببية  ص2911اجلراحة التجيلية ضواببها والتكييف الفقهى هلاد/عبد الستار اهليىت ص. 

ÎÔ( 2038ردم 561ص3أخرجه الرتم ى   سننه ج.  
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 ) 17FÎÕواو دال ضمن التوجيه الوارد   األثر بأن املعاجة والتداوى فرار من ددراهللا اىل ددراهللا.(

لوجود احلاجة الداعية هلا، 18FÎÖمماتقدم تقررمشروعية العمليات اجلراحية عامة عند توفرشروطها

وعمليات التجميل اجلراحية نوع من اجلراحة الببية وعلى ا افال تعارض بني الشرع وعمليات 

التجميل ، واألصل جوازاا ومشروعيتها إمجاال إالمادل الدليل على حترميه، أوخالف املقاصد 

والقواعد الشرعية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
ÎÕ( 2219ردم 1740ص4صحيح مسلم ك السالم باب الباعون والب ة والكهانة وحنواا ج .   

(ÎÖ 68انظرشروط جواز اجلراحة الببية مفصلة   أحكام اجلراحة الببية ص. 
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المبحث الثانى  
حكم عمليات التجميل اإلختيارية التحسينية 

 أدلة القائلين بعدم جواز الجراحة التجميلية بقصد الزينة:

 إن عمليات اجلراحة التجميلية بقصد التحسني والتزيني، ميكن القول بأن ا ه العمليات التدعوا 

إليها الارورة ،والاحلاجة ،وإاا يقصدبا الغلو   مقاييس اجلمال، ول لك فغالب الظن أن ا ه 

العمليات غ مشروعة . 

 من العمليات التجميلية، اليشتمل على دوافع ضرورية والحاجية إلجراء تلك عألن ا ا النو

اجلراحة، بل غاية ماتشتمل عليه تلك اجلراحة التجميلية أ�اتغي خللق اهللا تعاىل ،والعبث با حسب 

أاواء الناس وشهواتم وعلى ذلك، فالجيوز إجراء ا ا النوع من أنواع اجلراحة التجميلية التحسينية 

 استدالال بأدلة من الكتاب والسنة والقياس والمعقول .

 :  من الكتاب

َليُـَغيـُِّرنَّ  َوَآلُمَرنـَُّهمْ دوله تعاىل حكاية عن ابليس لعنه اهللا ( 19F) .(اللَّهِ  َخْلقَ  فـَ

ÏÍ ( 

وجه الداللة:  

أن اآلية دالة، على أن تغي  خلق اهللا من تزيني الشيبان وغوايته ألوليائه، وجراحة التجميل 

التحسينية تشتمل على تغي  خلق اهللا والعبث فيها،حلسب األاواء والرغبات، فهى داخلة   

امل موم شرعا وتعتربمن جنس احملرمات الىت يسول الشيبان فعلهاللعصاة من بىن آدم. 

  :من السنة

 َواْلُمْستَـْوِشَماتِ  اْلَواِشَماتِ  اللَّهُ  َلَعنَ عن عبد اهللا  بن مسعودرضى اهللا عنه أنه دال (

) 20FÏÎ) .( تـََعاَلى اللَّهِ  َخْلقَ  اْلُمَغيـَِّراتِ  ِلْلُحْسنِ  َواْلُمتَـَفلَِّجاتِ  َواْلُمتَـَنمَِّصاتِ 

 
                                                 

ÏÍ (  119سورة النساء جزء اآلية ردم .
 

(ÏÎباب حترمي فعل الواصلة، – ك اللباس والزينة 2125 ردم 1678ص3 صحيح مسلم ج–  ك اللباس باب املوصولة 5943 ردم 166ص7البخارى ج صحيح
 واملستوصلة والوامشة ،واملستومشة ،والنامصة، واملتنمصة، واملتفلجات، واملغ ات خلق اهللا .
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: وجه الداللة

أن احلديث دل على لعن فعل ا ه األشياء .وعلل ذلك بتغي  اخللقة ،وحقيقته مجع بني طلب 

احلسن وتغي خلق اهللا ،وا ان املعنيان موجودان   جراحة التجميل التحسينية. أل�ا تغي  خللق 

اهللا تعاىل ،بقصد الزيادة   احلسن واجلمال ،دون موجب طىب يبيح فعلها فهى إذن داخلة   

عموم اللعن لفاعل تلك األشياء الىت �ى رسول اهللا عن فعلها ، واللعن اليكون إالعلى شئ غ  

). 21FÏÏحمرم (

  من القياس :

دياس عمليات التجميل على الوشم، والوشر،والنمص جبامع تغي  اخللقة   كل منها ،التماسا 

للحسن واجلمال. 

   من المعقول :

   كري  من صوراا سيما )22FÏÐ- أن ا ه اجلراحة فيها نوع من الغش والتدليس احملرمني شرعا. (

  عمليات إعادة الشباب بإزالة التجاعيد.  

- أنه يرتتب على فعل ا ا النوع من اجلراحة إرتكاب بعض احملظورات الشرعية وفعلها ، 

ومن تلك المحظورات: 

 ) ومن املعلوم أن التخدير 23FÏÑأ- استخدام املخدر   ا ه العمليات سواء كان عاماأوموضعيا (

  األصل حمرم شرعا ، وذلك حيث أنه يتامن فقد اإلدراك لدى املريض مدة معينة. وغالبا 

ماتكون املدة الىت يتم فيها إجراء تلك اجلراحة، بل إن املريض   حالة التخدير العام، يكون أشبه 

بزائل العقل واوغ  مكلف   حال زوال العقل ،ألن حد التكليف او البلوغ والعقل، فيكون 

املريض   تلك احلالة غ  مكلف واو أمرغ  جائز. وذلك لعدم وجود حالة الارورة أواحلاجة 

                                                 
 (ÏÏ 117 ص2نيل االوطار للشوكاىن ج  . 
(ÏÐ(من غشنافليس منا)101 ردم 99ص1رواه مسلم ج  يشهد ل لك حديث أنس   الصحيح وفيه أن النىب صلى اهللا عليه وسلم دال.  
ÏÑ  عرف األطباء التخديربأنه :علم ادفه معرفة وتببيق الوسائط الىت من شأ�اأن حتدث عند املريض زوال حس جزئى أوتام بقصد إجراء تدخل جراحى (

 .176 نقال عن أحكام اجلراحة الببية ص7.ينظرالتخدير املوضعى   جراحة الفم واألسنان لشفيق األيوىب ص 
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الداعية إىل ذلك، كما أن ا ا النوع من اجلراحة مل يأذن الشارع احلكيم بفعله، وذلك لفقد 

األسباب البالبة للرتخيص باستعمال التخدير، واإلذن به ،واى دفع الارورة أودفع مشقة احلاجة 

وعلى ذلك فيعترب التخدير بادياعلى األصل املوجب حلرمة استعماله . 

 من اجلراحة يددى إىل كشف العورة وملسهاومباشرتا لغ ضرورة، وديام بعض عب-أن فعل ا ا النو

الرجال بإجراء تلك اجلراحات لبعض النساء األجنبيات أوالعكس. 

24Fوددذكراالمام النووى (

ÏÒ  رمحه اهللا أنه البد من إعتبار شدة احلاجة   ذلك حيث دال (

"أصل احلاجة كاف   النظر إىل الوجه واليدين و  النظر إىل سائر األعااء يعترب تأكدا حلاجة، 

و  النظراىل السوأتني يعترب مزيد تأكده" .  

دال الغزاىل:  (وذلك بأنه تكون احلاجة حبيث اليعد التكشف بسببها اتكا للمروءة ،ويع ر     

 ) 25FÏÓ  العادة) .(

وعلة ذلك"أن نظراجلنس اىل غ  اجلنس أغلظ، فيعترب فيه حتقيق للارورة وذلك خبوف اهلالك 

 ) 26FÏÔعليها، وعندذلك اليباح إالبقدرماترتفع الارورة به".(

ومن خالل ما ذكره اإلمام النووي واإلمام السرخسى أ�ما دد اعتربا أن شدة الارورة شرط   

جواز الكشف عن العورة املغلظة وذلك ألن الكشف عن العورة جائز للارورة، والارورة حبيث أن 

 ) 27FÏÕتقدربقدراا.(

 وماأبيح للارورة بقدراا مايلى: لوفصد أجنىب إمرأة وجب أن تسرت مجيع ساعداا ، وال يكشف 

) وعلى فرض أن يقوم الرجال مبهمة إجراء عمليات تلك اجلراحة 28FÏÖإالماالبدمنه للفصد.(
                                                 

( ÏÒنوا ا ووفاته مولده.واحلديث بالفقه عالمة: الدين حميي زكريا، أبو الشافعي، النووي، احلوراين، احلزامي حسن بن مري بن شرف بن حيىي  او) حوران، درى من 
 الشافعية فقه ا التنبيه تصحيح " و الددائق " و " البالبني منهاج " و واللغات االااء ت يب " كتبه من.طويال زمنا با وأدام دمشق، ا  تعلم.نسبته واليها) بسورية

 من الصاحلني رياض " و االسالم ودواعد السنن مهمات من االحكام خالصة " و " االبرار حلية " و "  والتيس  التقريب " و مسلم صحيح شرح ا املنهاج " و
 محلة آداب ا التبيان " و فقه، " البالبني روضة " و " للش ازي امله ب شرح " و املناسك، ا " االيااح " و " العارفني بستان " و " ط - املرسلني سيد كالم
 .كري ون شرحها النووية حديريا االربعون " و " املنريورات " و " الشافعي منادب " و الصالح البن الشافعية طبقات خمتصر " و التوحيد، ا رسالة املقاصد " و القرآن

. 149 ص8ينظر األعالم للزركلى ج
ÏÓ ( 1405 املكتب االسالمى ب وت 30ص7روضة البالبني وعمدة املفتني ج 

(ÏÔ م حتقيق خليل حمى الدين 2000 ه 1421 دارالفكرللبباعة والنشروالتوزيع ب وت الببعة االوىل 270 ص10 املبسوط ألبوبكرحممدبن أىب سهل السرخسى ج
 امليس.

ÏÕ دارالكتب العلمية.86ص1) األشباه والنظائرالبن جنيم ج ، 
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التجميلية ألمرياهلم، وك لك النساء ألمرياهلن ، فإنه   بعض أحوال تلك اجلراحة حيصل كشف 

العورة املغلظة كما   جراحة جتميل األرداف، والتوجد ضرورة أوحاجة تدعوا لكشف العورة 

املغلظة، ونتيجة ل لك فإن ا ه احملظورات الشرعية مل يريب  الرتخيص فيها من دبل الشارع ،إلجراء 

تلك العمليات اجلراحية التحسينية حيث إن فعل ا ا النوع من اجلراحة يددى   الغالب إىل 

الودوع   تلك احملظورات الشرعية الىت �ى الشارع احلكيم عنها. 

 من اجلراحة الخيلو من أضرار ومااعفات جانبية سلبية .كما أ�اغ مامونة ع-أن ا ا النو
النتائج بشهادة أال االختصاص، حيث دالوا (و  ا ه احلالة جيب إنعام التفك  دبل إجرائها 
واستشارة أخصائى ماار يقدر مدى التحسن املنشود، فكري ا ماتنتهى ا ه العمليات إىل عقىب 

غ  حممودة ...وعلى ا ا فعمليات التجميل اإلختيارية غ حمققة النتائج، ومن اخل  ترك اإلغراق 
 ) 29FÐÍ  إجرائها أواملبالغة   التنبد بنتائجها).(

وبناء على ماتقدم من األدلة النقلية والعقلية ونظرا ملايتامنه ا ا النوع من اجلراحة من التغي  خللق 
اهللا، والعبث بالنفس اإلنسانية والتساال   صيانتها والتعدى على كرامتها دون وجود ضرورة 
أوحاجة طبية معتربة فإنه حيرم فعله واإلددام عليه من دبيل الببيب اجلراح ،والشخص البالب 
وتعترب الدوافع الىت يعت ربا من يفعله، من كون الشخص يتأمل نفسيا بسبب عدم تلبية رغبته  

بفعل ا ا النوع من اجلراحة غ  كافية   الرتخيص له بفعله، وذلك ألن فتح الباب أمام ا ا النوع 
من العمليات الىت التعاجل عيبا مدذيا ، والمدملا تددى إىل اإلرمتاء   أحاان الغرائز، وحينها دد 
التبقى امرأة دون حماولة منها لتغي  مالحمها، ألن كري امن النساء ينظرن إىل ماالميلكنه على أنه 

 )    أمور دد ال توصف حىت بكو�ا كمالية . 30FÐÎاألفال، وب اتايع األودات (
من أجل ذلك ذاب العلماء املعاصرون إىل حترمي ا ا النوع من العمليات اجلراحية التحسينية واهللا 

 ) 31FÐÏأعلم. (

                                                                                                                                            
ÏÖ 85ص1) األشباه والنظائر البن جنيم ج.  

( ÐÍ 455ص3املوسوعة الببية احلديرية ج. 
( ÐÎ مكتبة االزارللبباعة والنشر والتوزيع.57،58زينة املرأة بني التشريع االسالمى والوادع االنساىن د\عبداحلى الفرماوىص   
(ÐÏ وزينة املرأة بني التشريع اإلسالمى 211 ومابعده ،واملوسوعة الببية الفقهية للدكتورأمحد كنعان ص ،531يراجع فقه القااياالببية للقرة داغى ص ،

  ومابعداا. 68 ومابعداا،واجلراحة التجميلية للفوزان ص128 وأحكام اجلراحة الببية للشنقيبى ص57والوادع اإلنساىن  ص
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الفصل الثانى  
تاريخ الجراحة التجميلية 

 ن فيه أن معرفة تاريخ احلوادث والنوازل، ا مجيع الاالت يعبى تصورا عكمما الش

تسلسل ا ه احلوادث، ويساعد على فهم وادعها املعاصروماطرأعليهامن تغي  عرب مراحل الزمن، 

 وهذاماسنحاول إبرازه فى المبحثين التاليين :

المبحث األول  
 تاريخ تطور الجراحة التجميلية 

صفحات التاريخ تدكد ،أن جراحة التجميل علم ددمي جدا ففى أيام توت عنخ آمون 

حرص الكهنة على وضع العقاد  الالزمة ، وكان اهلدف من وجوداا استعماهلا   غرض التجميل 

 جيد علماء اآلثار الكري  عن جراحة التجميل ا أوراق الربدي اليت يعود تارخيها ن يكن غريبا أمفل

32F ثالثة آالف عام ق امليالد(نإىل أكرير م

ÐÐ .(

 األمر مل خيتلف كري ا ، فقد كان اناك الببيب الكب  نا ا ا مصر أما   اهلند فإ

 بأنه مدلف أسبورى حيث استخدم ترديع اجللد اسوسرتا ،ال ي وصفه اجلراح جان شارل سور ين

  القرن الريامن دبل امليالد . فيماعرف جراح آخراو من حوارى بوذا ااه ديفاكا عاش   القرن 

 ،طرق لعالج اجلروح واألورام االرابع دبل امليالد، واليزال إبداعه يستكمل بإستمرار حىت ودتنا ا 

السبحية، وإحتباس البول، والتشواات اخللقية، وبينما كان جدع األنوف شائعا   اند القرون 

 شائعا   أماكن أخرى من العامل، كنوع من التنكيل ال ي ميارس ضد الرمني نالوسبى، كا

 نأوأسرى احلرب، أوكمااعفات لبعض األمراض كاجل ام ، فإن بعض اجلراحني كانوا يقومو

 بتجميل ا ه البشاعة، باستخدام دبعة من اجللد تدار ويغ  موضعها، حبيث 

33F (بتغبى ا ا العي

ÐÑ (

                                                 
ÐÐ  (كتاب اليوم البىب .5ينظر مجالك وجراحة التجميل لنبيل إبراايم الصاحلى ص  
ÐÑ (داراملعرفة .132 ,130 البب من فن املداواة إىل علم التشخيص جلان شارل سورنيا ترمجة د/ إبراايم البجالتى ص خينظر تاري  
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 جنح ا إستصالح األنف حأما   إيباليا، فقد ههر جراح إيبايل وإاه برانكا، ا ا اجلرا

م.  1400،وإستخدام جلد ال راع، حدث ا ا   عام 

 ا عالج أجزاء عديدة حولكن بعد مائة عام، ههر جراح آخر ااه تاجيليا كورى ،وجنح ا ا اجلرا

مشواة من جسم اإلنسان . 

واك ا بدأ علم جراحة التجميل دويا ولكن سرعان ماأصيب بنكسة واستمرت ا ه النكسة، لفرتة 

 ا ح) لقد جنح ا ا اجلرافالتقل عن مائيت عام إىل أن ههر جراح أملاين يدعى (كارل فون جوزي

34Fعالج الشفة األرنبية املشقودة (

ÐÒ . (

 ه م أجرى جوزيف كاربوى، عملية ناجحة لاابط عسكري بريباين فقد أنف1814و  عام 

 ) ف م عمم اجلراح األملاين (كارل فون جوزي1818،بسبب تأث ات اية ملعاجلته بالزئبق،و  عام 

35Fإجنازه الكب  ال ي أااه تصنيع األنف .(

ÐÓ  (

 عام  cleft plate جون بيرت ميتاي  فقد أجرى عملية رو  أمريكا ههر أول طبيب جتميل او الدكتو

 اواألب للجراحة التجميلية ب لتلك العملية األوىل، ويعتربا ا البيبه م بأدوات صممها بنفس1827

 عمله ا احلرب العاملية الريانية على يد أحد تالمي ه ال ى مي  إليه بصلة درابة عاحلديرية .ودد توس

،واواشيبالد ماكيندو ال ي يعترب رائد جراحات التجميل ملن عانوا من احلروق الشديدة ودد أدت 

the cuineaclub).36Fجراحات ماكيندوا التجريبية إىل إنشاء نادي غيين بيغ 

ÐÔ (

 

 

 

 

 

                                                 
ÐÒ ( 6مجالك وجراحة التجميل ص. 
ÐÓ  (132ينظرتاريخ البب من فن املداواة إىل علم التشخيص ص. 
ÐÔ  (  مودع ويكيبديا املوسوعة احلرةhttp:hor.wikipedia>org. 
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المبحث الثانى 
 أثرعلماء المسلمين فى تطور الجراحة التجميلية

برز   تاريخ احلاارة اإلسالمية علماء أعالم غدوا جنوما   ااء العلم واحلاارة والتقنية 

وذلك من خالل ما ددموه من إبداعات واكتشافات ، وما تركوه من بصمات   صرح احلاارة 

اإلنسانية . 

وبعد أن كان  اجلراحة تسمى بصناعة اليد ، ومل تكن علما مستقال بل كان  عبارة عن جمموعة 

من احلجامني، ال ين يقومون بالكى والفصد والبرت ،كان للعلماء املسلمني اليد البوىل   علم 

اجلراحة، وكان  تلك اإلسهامات الىت  ددمواا ،على حنو غ  مسبوق مشوال ومتيزا وتصحيحا 

للمسار،حىت إنه ليخيل للمبلع على ا ه اإلسهامات اخلالدة  ،كأن مل يكن طب دبل حاارة 

املسلمني . ومن ادالء العظماء، ال ين كان هلم الفال بعد اهللا عزوجل،   التقدم اجلراحى سيما 

  جمال اجلراحة التجميلية . 

37Fالرازى

˼́ :
لقد ذكر الرازى جراحة الفتق السرى بشكل تفصيلى دديق، مدركا خبورتا ومااعفاتا 

،وخاصة ماجاء فيها من عدم رد الريرب كله ، بل او ينصح بقبع الزائد منه بعد ربط مافيه من 

الشرايني والعروق إذا وجد، ومراعاة الشكل اجلماىل . 

يقول الرازى "دد يعرض   السرة نتوء وغلظ لفتق وغ ه ....العالج ماكان من فتق شريان ،أوعرق 

عظيم أومن ريح فال تعاجلهم .وأماسائرام فأدم العليل ومره أن ميد دامته ،وميسك نفسه ويقف 

                                                 
 سن بعد بغداد إىل  وسافر.با وتعلم ولد.الري أال من.البب صناعة ا االئمة من فيلسوف،: بكر أبو الرازي زكريا بن حممداو ) ́˼

 فنبغ كربه، ا والفلسفة البب على عكف مث  ،.صغره ا الشعر، ونظم والغناء باملوسيقى أولع). رازيس (الالتينية كتاب يسميه.الريالثني
 الرأس، كب  شيخا كان: معاصريه أحد دال.بغداد ا املقتدري البيمارستان أطباء رياسة مث الري، مارستان تدب  وتوىل.واشتهر
 كان فان يلقاه، من الول مرضه في كر املريض فيجئ أخر، تالمي  ودو�م تالمي ام، ودو�م تالمي ه، ودونه جملسه ا جيلس وكان.مسفبه
 بني خالف، وفاته سنة وا.ببغداد ومات.عمره آخر ا وعمي.ذلك ا الرازي تكلم وإال أصابوا فإن غ ام، إىل تعداام وإال علم عندام
 و كتبه أجل واو البب، صناعة ا احلاوي (منها.ورسالة كتابا 232 منها أصيبعة أيب ابن اى تصانيف، له.ه 320 و 290 و نيف

 و) الربء حيلة ا جالينوس كتاب تلخيصو) الكاا (و) الساعة برء (و واحلصبة اجلدري (و).البب ا الفصول (و  املنصوري البب(
 .130  ص6 .ينظر األعالم للزركلى جمااراا ودفع االغ ية منافع(
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ممتدا مث ارسم حول ورم السرة كله دائرة مبداد، مث مره أن يستلقى، وخ  بالعمادين حول الورم كله 

حيث را . مث مد وسط الورم إىل فوق بصنارة ،مث أدخل فيه إبرة خبيط ، مث اجعل   وسط 

الورم أنشوطة لتتمكن به من املد ،مث ابسبه وسط الورم ،وأدخل السبابة، وانظرال صار اخليط 

حت  الريرب حت  املعى، فإن كان دد صار حت  املعى أرخي  اخليط ، ودفع  املعى إىل أسفل. 

38Fومىت كان ثربا مده وادبع فالته، بعد شد رهوس مافيه من الشرايني والعروق إن كان اناك"(

ÐÖ (

كما بني الرازى كيفية اجلراحة   الشفة واألنف األذن ،حينما تبرأعليها الاخامة من نتوء بارز 

أو دبع حبيث تعود ا ه األعااء إىل حالتها الببيعية ف تفع القبح الناشئ عن اللحمة الزائدة 

).39F

ÑÍ كما أشار إىل الصبيان ال ين يولدون برأس كب  وبعد الوالدة يزداد   الكرب أكرير مما جيب (

وددم تشخيصا وعالجا لكل تلك احلاالت .  

ولقد كان للرازى الفال   أنه أول من أدخل إستعمال اخليط املصنوعة من أمعاء 

احليوانات   خياطة اجلروح واألنسجة حت  اجللد مما يساعد على اختفاء وآثار العمليات اجلراحية 

40Fوا ه أحد مقاصد جراحة التجميل. (

ÑÎ (

41Fالزهراوى(

˽˻ (
دام الزاراوى باجلراحة التجميلية  الىت يعتقد الكري  أ�امن العمليات احلديرية ،و  ا ا الصدد 

فإننا أمام عمالق يعد من أعظم اجلراحني ال ين أجنبتهم البشرية عرب العصور واألزمان إن 

مل يكن أعظمهم على اإلطالق ، واو أبوالقاسم الزاراوى املعروف   أوربا باسم الببيب 

اجلراح ، ال ى متكن من اخرتاع أوىل ألدوات اجلراحة ،كاملشرط واملقص اجلراحى ،كما 

                                                 
ÐÖ ( طبع حت  إشراف السيد شرف الدين أمحد مدير إدارة املعارف العريمانية وسكرت اا،الببعة الريانية .إعانة وزارة املعارف 234،235 ص10احلاوى للرازى ج،

للحكومة العالية اهلندية. 
ÑÍ  218 ص 6) املصدر السابق ج. 
ÑÎ (  1987ه -1407 الدار السعودية للنشروالتوزيع الببعة األوىل 149البب عند العرب واملسلمني تاريخ ومسامهات للدكتو/حممود احلاج داسم ص.  

 وإليها) درطبة درب (الزاراء ا ولد.العلماء من طبيب،: القاسم أبو األندلسي، الزاراوي عباس بن خلفاو ه 427الزاراوى ت)  ˻˽
 كتبه أشهر.النزيف ملنع الشريان ربط استعمل من وأول العرب، عند اجلراحة ا ألف من أشهر أنه الربيبانية املعارف دائرة ا جاء.نسبته

 ).اليد عمل ا املقالة (و واالوزان االكيال تفس  (وله.اجلراحة ا أكريره البب، ا التينية، ترمجة مع ، التأليف عن عجز ملن التصريف(
 .310  ص2ينظراألعالم للزركلى ج
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وضع األسس والقوانني للجراحة ، والىت من أمهها ربط األوعية ملنع نزفها، واخرتع خيوط 

42Fاجلراحة فكان أحد العلماء األعالم ال ين سعدت بم اإلنسانية. (

ÑÐ ( 

ودد دام الزاراوى مبحاوالت جراحية ، ملعاجلة بعض التشواات اخللقية . 

وأهم هذه التشوهات الخلقية هى: 

 تشوهات األصابع : -1

ومن ذلك اإلصبع الزائد ،ال ى يقول عنه الزاراوى (وأمااإلصبع الزائد ال ى يتولد   بعض 

أيدى الناس ،فرمباكان  حلمية ،ورمباكان بعاها عظام ورمباكان فيها هفر.....فماكان 

منهاحلميا، فقبعه يسهل وذلك أن تقبعه عن أصله مبباع عريض ،وأما الىت نباتا   أصل 

املفصل فعالجها عس  ،فتكف عن دبعها وأما الىت تنب    اإلصبع عند أحد السالميات ، 

فينبغى أن تقبع أوالحلمها دبعا مستديرا إىل العظم، مث تنشر العظم بأحد تلك املناش  املوافقة 

43Fل لك مث تعاجله حىت يربأإن شاء اهللا .(

ÑÑ (

 المقعدة غير المثقوبة:  -2

حتدث الزاراوى   عالج املقعدة غ  املريقوبة فقال (دد يولد كري  من الصبيان ومقاعدام غ  

مريقوبة، دد سداا صفاق رديق فينبغى للقابلة أن تريقب ذلك الصفاق بإصبعها ،وإال فتباعه 

مبباع حاد وحت ر العالة ال متسها، مث يوضع عليها صوفة مغموسة   الشراب والزي ، وإن 

44Fخشي  أن ينسد فاجعل   الريقب أنبوبة رصاص أياما كري ة وتنزع مىت ماأراد البفل الرباز.(

ÑÒ (

 عالج ثدى الرجال الذى يشبه النساء : -3

حيث ذكر   الفصل السابع واألربعني من كتاب التصريف فنجد ا ا الكالم العلمى 

الصحيح.  

                                                 
 1430 مؤسسة اقرأ للنشر زالتوزيع الطبعة األولى 202) قصة العلوم الطبية فى الحضارة اإلسالمية للدكتور/ راغب السرجانى ص ˼˽
  م.2009ه-
 وزارة الثقافة مديرية 536كتاب الزهراوى فى الطب لعمل الجراحين وهوالمقالة الثالثون من التصريف لمن عجز عن التأليف ص ) ˽˽

 إحياء ونشر التراث العربى تحقيق ودراسة د\محمدياسر ذكور تدقيق لغوى محمد هاشم ذكور .
 .461) المصدرالسابق ص ˾˽
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ال ى يقول فيه (دد ينتفخ ثدى بعض الناس عند مبلغ احللم ،حىت يشبه ثدى النساء فيبقى 

وارما دبيحا فمن كره ذلك، فينبغى أن يشق على الريدى بشق االل من خط باء إىل خط جيم 

،مث اسلخ الشحم كله ،مث امأل اجلرح من الدواء امللحم مث امجع شفىت اجلراح باخلياطة، وعاجله 

 حىت يربأإن شاء اهللا.

 عالج الرتقاء : -4

كماعاجل الزاراوى الرتقاء، واوأن يكون فرج املرأة غ  مريقوب، أوأن يكون الريقب صغ ا 

،أويكون طبيعيا ،تولد به وإماعرضيا ...ومينع من اجلماع ،ومن الوالدة، ورمبا منع البمث. 

وللزاراوى بصمات بارزة   خياطة األنف، والشفة، واألذن ،وجراحة الفكني. 

 كما أنه عاجل دبع اللحم الزائد   اللرية ،وعاجل الشرتة الىت حتدث حت  اجلفن األعلى واألسفل 

.لقدترك الزاراوىأثراعظيما   حقل البب واجلراحة بوجه عام ،وا جلراحة التجميلية على 

اخلصوص حىت صار من أشهر مفكرى القرون الوسبى ،األمر ال ى ترتب عليه سفر كري  من 

45Fعلماء البب   العامل إىل درطبة من أجل التتلم  عليه وعلى مدلفاته. (

ÑÓ ( 

ب ا أنار األطباء املسلمون البريق لكل من جاء بعدام، إىل أن وصل  اجلراحة التجميلية   

عصرنا احلاىل إىل ا ه الدرجة العالية من الردى والتبور ، نتيجة املكتشفات احلديرية ،حيث مت 

استخدام امليكروسكوب   إجراء اجلراحات البالغة الددة ،مريل جراحة زراعة األطراف بل ونقل 

جزء من اجلسم إىل مكان آخر، كل ذلك يتم بعدأن جنح اجلراح   توصيل األوعية الدموية 

الدديقة ، ومن انا أصبح من املمكن عالج الوجه املشوه ،وبناء مرئ جديد، وعالج شلل 

الوجه النصفى ،بنقل وزرع األعصاب. واملري  أن كل ذلك يتم   عملية واحدة . 

باإلضافة إىل استعمال شعاع الليزر ال ى يلعب دورا مهما   ا ا النوع من اجلراحة ، فقد 

استخدم   إزالة الشعر،والوسم ،وتشوه اجللد، واألورام. 

                                                 
 ،قصة العلوم 140 ،الطب عند العرب والمسلمين تاريخ ومساهمات  ص348،422ينظركتاب الزهراوى لعمل الجراحين ص ) ˿˽

  م.1994 ومابعدها-دارالمعارف الطبعة الثالثة 208 ،فى تاريخ الطب فى الدولة اإلسالمية د\عامرالنجارص202:210الطبية من 
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 و  جمال عالج احلروق إستخدم جراح التجميل جلد املريض نفسه، أوجلد احليوانات أواجللد 

الصناعى، ومن الاالت الىت ااتم با جراح التجميل ،ا ه التغي ات الىت حتدث   اجللد مع 

التقدم   العمر ،ومن انا ههرت األحباث اجلديدة الىت تتناول جتاعيد الوجه، وسقوط الشعر 

46Fفاال عن ابتكار العديد من وسائل إعادة بناء الريدى، مع إزدياد حاالت سرطان الريدى.(

ÑÔ ( 

وإذاكان  بعض أنواع اجلراحة أددم من بعض ، حيث عرف ددميا اجلراحة القائمة على زراعة 

األعااء ، ملعاجلة آثار احلروق والكدمات، فإن اجلراحات التحسينية الىت جترى للظهور مبظهر 

حسن، مل تعرف إالمدخرا ،حيث يرجع بعض الباحريني تارخيها إىل الريالثينيات من القرن 

العشرين. 

 فقد أجري  عمليات جراحية بدف رشادة اجلسم، ومجال الوجه   فرنسا ،وأملانيا، مث بشكل 

واسع   اوليود(مدينة السينما)   الواليات املتحدة األمريكية ،إلههار املمريلني مبظهر أمجل. 

 فاال عن إجراء مريل ا ه العمليات ألعداد من اليهود النازحني من أملانيا إىل أمريكا، خاصة 

أصحاب األنوف املعقوفة لتسهيل اندماجهم   التمع . 

ومل تكن بالد العامل اإلسالمى مبعزل عن ا ه التبورات الببية، فقد أصبح للجراحة التجميلية 

جماالت متعددة، وختصصات متنوعة  ، وصارت تدرس اآلن   كليات البب ،كأحد الفروع 

املهمة للجراحة كما احتوت املستشفيات العامة واخلاصة على دسم باجلراحة التجميلية. فاال 

عن العيادات ، واملراكز واملستشفيات املتخصصة   ا االال البىب ، الىت تستقبب آالف 

املراجعني الراغبني   إجراء عمليات جتميلية متعددة ينفقون عليها املبالغ البائلة .وعلى الرغم 

من دلة املدلفات العربية   ا ا التخصص فإن جراحات التجميل أصبح  تشغل املدسسات 

47Fالعلمية ،وجهات الفتوى، فاال عن التغبية العلمية آلخراملستجدات   ا ا الال(

ÑÕ( 

                                                 
  ومابعدها.6) ينظرجمالك وجراحة التجميل ص  ̀˽
  وما بعدها.56ينظرالجراحة التجميلية للفوزان ص ) ́˽
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الفصل الثالث 
العمليات التجميلية ضوابطها ومقاصدها الشرعية  

المبحث األول 
الضوابط الشرعية للعمليات التجميلية 

مماالشك فيه أن ا ا املبحث من أام ماينبغى أن يهتم به الباحث   العمليات التجميلية، إذاو 

لن يهتدى إىل احلق فيماجيد بالبحث فيه ،إالإذا اخت  من الاوابط منارا   طرق حبريه، واليزيغ إىل 

باطل إالعندما يتهاون   التقيد ب ه الاوابط؛أل�ااى الىت تابط اإلجراءات الببية اجلراحية، 

الىت تستهدف حتسني املظهر،أوإصالح وهيفة أعااء بدن اإلنسان الظاارة عن اإلحنراف 

بارتكاب احملظور، وا ه الاوابط مىت روعي  حفظ  العمليات التجميلية من الودوع   

احملظورات الشرعية . 

وأياا تلك الاوابط حتفظ األاداف املرجوة شرعامن العمليات التجميلية وتدفع املفاسد 

والسلبيات املرتتبة عليها، وملاكان احلكم على الشئ فرعا من تصوره إدتاى األمر بيان معىن 

الاابط مث نتعرض لبيان تلك الاوابط: 

أوال: مفهوم الضابط لغة واصطالحا: 

الاابط   اللغة:مأخوذمن الابط واولزوم الشئ وحبسه ، دال الليث:الابط لزوم شئ اليفارده 

  كل شئ وضبط الشئ حفظه باحلزم والرجل ضابط أى حازم ورجل ضابط وضنببى دوى 

) 49FÒÍويقال يأببه مث تاببه أى أخ ه على حبس ودهر.(48FÑÖشديد

وبالنظر إىل معاىن الابط جند أن أغلب معانيها تدور على  احلبس والقوة واإلتقان.  

وفى إصطالح الفقهاء: 

) 51. ( حكم كلى ينببق على جزئياتهالضابط:

                                                 
ÑÖ (ه 1407  ب وت الببعة الرابعة – دارالعلم للماليني 1139ص3 ،الصحاح للجوارى ج340ص7 ينظرلسان العرب البن منظور مادة ضبط ج

م. 1987
( ÒÍ  440 ص 19انظرتاج العروس من جواار القاموس  ج. 
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:اى ما اختص بباب ودصد به نظم صور متشابة وإن شئ  فقل ماعم وعرفها السبكى

) 51FÒÏ :أن الاابط الفقهى: اوال ى جيمع فروعامن باب واحد (وقال ابن نجيم) 50FÒÎصورا.(

ثانيا:الضوابط الشرعية للعمليات التجميلية: 

الضابط االول:أال يكون فى إجراء عمليات التجميل تغييرا لخلق اهللا: 

(ا) فلقد أخرباهللا تعاىل أن الشيبان توعد أن يال بىن آدم ،وذلك حبملهم على عدة أمورمنها 

َليُـَغيـُِّرنَّ   َوَآلُمَرنـَُّهمْ ،تغي  خلق اهللا تعاىل كما  دوله تعاىل"  ) 52FÒÐ ".(اللَّهِ  َخْلقَ  فـَ

وجه الداللة:أن الشيبان أمر أتباعه بتغي  خلق اهللا ، فمن اتبع الشيبان واخت ه وليا له من دون 

) 53FÒÑاهللا فقد خسر خسرانا مبينا.(

وقداختلف أهل التأويل، فى معنى التغيير على أقوال: 

: أن اهللا تعاىل فبر اخللق على اإلسالم، يوم أخرجهم من ههرآدم كال ر،وأشهدام على األول

أنفسهم أنه ربم، فمن كفرفقد غ  فبرة اهللا الىت فبرالناس عليها. 

: اإلخصاء وفقء العيون ودبع األذن. الثانى

:املراد بالتغي  الوشم. الثالث

:التخنث ومايلحق به من تشبه الرجال بالنساء أوالعكس. الرابع

:أن اهللا خلق األنعام ل كبواا ويأكلواا فحرموااعلى أنفسهم وخلق الشمس والقمر الخامس

 )54FÒÒوالنجوم مسخرة للناس ينتفعون با فعبداااملشركون فغ واخلق اهللا.(

وال ى يظهر ىل أنه ال تاارب والتعارض بني ا ه األدوال فمعىن خلق اهللا " دين اهللا" وذلك 

َها َال  النَّاسَ  َفَطرَ  الَِّتي اللَّهِ   ِفْطَرتَ لداللة اآلية األخرى على أن ذلك معناه واى دوله تعاىل "  َعَليـْ
                                                 

ÒÎ23ص1) األشباه والنظائرتاج الدين عبدالوااب بن على بن عبدالكا  السبكى ج.  
ÒÏ ( ) 166ص.1ه) ج970-926األشباه والنظائرالشيخ زين العابدين بن ابراايم بن جنيم . 
ÒÐ ( :119سورة النساءجزء اآلية ردم . 

(ÒÑ  جامع البيان   تأويل القرآن حملمدبن جرير بن يزيدبن كري بن غالب اآلملى أبوجعفرالبربى مدسسة 388 ص5ينظر: اجلامع ألحكام القرآن للقرطىب ج ،  
 م باختصار.2000اـ-1421دارالكتب العلمية ب وت 40 ص11 ، مفاتيح الغيب للفخرالرازى ج207 ص 9م  ج2000ه-1420الرسالة الببعة االوىل 

ÒÒ  م جامع البيان   تأويل القرآن حملمدبن جرير بن 2000ه-1412مدسسة درطبة أوالدالشيخ للرتاث الببعة االوىل 277 ص 4تفس  القرآن العظيم البن كري  ج
  ومابعداا . 220ص9يزيدبن كري بن غالب اآلملى أبوجعفرالبربى ج
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ينُ  َذِلكَ  اللَّهِ  ِلَخْلقِ  تـَْبِديلَ   ) لدين اهللا إذ املعهود عند السلف   طريقة 55FÒÓ".(اْلَقيِّمُ  الدِّ

تفس ام:التعب  عن املراد باآلية ب كرأحد أفراد املعىن، دون إرادة حصر املعىن فيه، وإذا كان ذلك 

معناه دخل   ذلك فعل كل ما �ى اهللا عنه من خصاء ماال جيوز خصاهه ، ووشم ما �ى عنه 

ومشه ووشره وغ  ذلك من املعاصى،  ودخل فيه ترك كل ما أمراهللا به ألن الشيبان ال شك أنه 

يدعوا إىل مجيع معاصى اهللا، وينهى عن مجيع طاعاته فل لك معىن أمره نصيبه املفروض من عباد 

) 56FÒÔاهللا بتغي  ماخلق اهللا من دينه. (

 َواْلُمتَـَفلَِّجاتِ  َواْلُمتَـَنمَِّصاتِ  َواْلُموَتِشَماتِ  اْلَواِمشَاتِ  اللَّهُ  َلَعنَ  :دَالَ   بن مسعوداللَّهِ  َعْبدِ   َعنْ (ب)

 إِنَّهُ  فـََقاَل ْ  َفَجاَءتْ  يـَْعُقوبَ  أُمُّ  َهلَا يـَُقالُ  َأَسدٍ  َبِين  ِمنْ  اْمرَأَةً  َذِلكَ  فـَبَـَلغَ  اللَّهِ  َخْلقَ  اْلُمَغيـِّرَاتِ  لِْلُحْسنِ 

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َلَعنَ  َمنْ  أَْلَعنُ  ِيل  َوَما فـََقالَ  وََكْي َ  َكْي َ  َلَعْن َ  أَنَّكَ  َعْنكَ  بـََلَغِين 

 ُكْن ِ  لَِئنْ  دَالَ  تـَُقولُ  َما ِفيهِ  َوَجْدتُ  َفَما اللَّْوَحْنيِ  بـَْنيَ  َما دـَرَْأتُ  َلَقدْ  فـََقاَل ْ  اللَّهِ  ِكَتابِ  ِا  ُاوَ  َوَمنْ 

 بـََلى دَاَل ْ  } فَانـْتَـُهوا َعْنهُ  نـََهاُكمْ  َوَما َفُخُ وهُ  الرَُّسولُ  آتَاُكمْ  َوَما { دـَرَْأتِ  أََما َوَجْدتِيهِ  َلَقدْ  دـَرَأْتِيهِ 

 تـَرَ  فـََلمْ  فـََنَظَرتْ  َفَ َاَب ْ  فَاْنظُرِي فَاْذَاِيب  دَالَ  يـَْفَعُلونَهُ  أَْاَلكَ  أََرى فَِإينِّ  دَاَل ْ  َعْنهُ  نـََهى َددْ  فَِإنَّهُ  دَالَ 

 فدل ا ا،على حترمي الوشم، والنمص 57FÒÕ"َجاَمْعتُـَها َما َكَ ِلكَ  َكاَن ْ  َلوْ  فـََقالَ  َشْيًئا َحاَجِتَها ِمنْ 

 ِا  َعْيب أَوْ  لِِعَالجٍ  إِلَْيهِ  ِاْحَتاَج ْ  َلوْ  أَمَّا،والتفليج ،وأن فعلها من الكبائر اذاكان طلبا للحسن،  

 ) 58FÒÖ.(أَْعَلم َواللَّه بَْأس َفَال  ،َوَحنْوه السِّنّ 

دال ابن حجر (دوله واملتفلجات للحسن ،يفهم منه أن امل مومة من فعل  ذلك ألجل احلسن 

 ) 59FÓÍ،بقوله(املغ ات خلق اهللا)واى صفة الزمة ملن يصنع الوشم، والنمص، والتفلج.(

                                                 
( ÒÓ :30سورة الروم اآلية ردم. 

ÒÔ ( 222 ص9جامع البيان   تأويل القرآن للبربى ج. 
(ÒÕ )"واللفظ له وأخرجه مسلم   صحيحه ك اللباس والزينة باب 4886) بردم 147\6أخرجه البخارى   صحيحه ك التفس باب "وماآتاكم الرسول فخ وه 

. 212 بردم 177ص3حترمي فعل الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة والنامصة واملتنمصة واملتفلجات واملغ ات خلق اهللا ج
ÒÖ 107 ص14) شرح النووى على مسلم ج . 
ÓÍ  373 ص 10) فتح البارى شرح صحيح البخارى  ج . 
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وميكن صياغة الاابط العام للتغي  احملرم ،على النحو التاىل (إحداث تغي  دائم،   خلقة 

معهودة)  

  وأبرز قيود هذا الضابط:

) ا ا التغي ، إما أن يكون بإضافة كاحلقن التجميلى، والرتديع وحنومها،وإما أن يكون بإزالة تغيير(

بعض أنسجة اجلسم، كشفط الداون، وإما أن يكون بتعديل مظهر بعض األعااء، 

بتكب اا،أوتصغ اا أوشداا. 

) املراد أن أثره ميكث مدة طويلة، كاألشهر،أوالسنوات، وال يلزم أن يدوم مدى احلياة. دائم(

) وا ا القيد، يتناول التغي  لعدة دوافع ،تغي  اخللقة املعهودة لبلب زيادة احلسن، خلقة معهودة(

كالوشم، والنمص، والتفليج، وما يلحق با من اجلراحات التجميلية، الىت جترى خللقة معتادة،   

 ) فاحلكم الشرعى ملريل ا ه العمليات او املنع. فال جيوز إجراء مريل 60FÓÎعرف أوساط الناس.(

ا ه العمليات، ملا فيهامن تغي  خللق اهللا، والتدليس ،وتاليل العدالة، وملخالفتها للاوابط العامة 

للعمليات التجميلية. 

 ودد نص درار جممع الفقه االسالمى الدوىل، املنبريق عن منظمة املدمتر االسالمى، املنعقد   دورته 

 14-9 مجادى االخرة  املوافق 29 اىل 24الريامنة عشرة،   بوتراجريا(ماليزيا)من 

م على أنه (الجيوز إجراء جراحة التجميل التحسينية، الىت التدخل   العالج 2007متوزيوليو

البىب ويقصد منهاتغي  خلق اإلنسان السوية، تبعاللهوى، والرغبات بالتقليد لألخرين، مريل 

عمليات تغي  شكل الوجه، للظهور مبظهرمعني أوبقصدالتدليس، وتاليل العدالة ،وتغي  شكل 

األنف، وتكب  أوتصغي  الشفاة، وتغي  شكل العينني، وتكب  الوجنات، وخيرج عن ا ا القيد 

التغي  املأذون فيه شرعا، وإن كان فيه تغي للخلقة   الظااركاخلتان .وأياا تغي  اخللقة املعهودة 

للعالج. وخيرج عن ا ا القيد ك لك العقوبات الشرعية، كاحلدود، والقصاص، كقبع يدالسارق، 

                                                 
ÓÎ ومابعداا.74) اجلراحة التجميلية د\صاحل الفوزان ص  
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أوالقصاص باجلاىن فيمادون النفس كقبع اليد، واألنف، أوكسرالسن وحنوه، وا ا تغي  للخلق 

الشك فيه ،لكنه مأذون بتغي ه، بل اومبلوب ملا   ذلك من املصاحل العظيمة واملنافع العميمة. 

 أالتخالف العملية التجميلية النصوص الشرعية الخاصة :: الضابط الثانى

 فلقدجاءت الشريعة بالنهى عن عدة اجراءات جتميلية منها: 

(أ) ماأخرجه البخارى عن اشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أااء بن  أىب بكردال  :"لعن 

) 61FÓÏرسول اهللا الواصلة واملستوصلة".(

 اْلَواِصَلةَ  اللَّهُ   َلَعنَ  دال"َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ   َصلَّى(ب) عن بن عمررضى اهللا عنهماأن رسول اهللا

) 62FÓÐ ".(َواْلُمْستَـْوِشَمةَ  َواْلَواِشَمةَ  َواْلُمْستَـْوِصَلةَ 

 اْلَمْرَأةُ  َتِصلَ  َأنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّبيُّ   زََجرَ (ج) عن جابربن عبداهللا رضى اهللا عنهمادال

) 63FÓÑ".(َشْيًئا ِبَرْأِسَها

 َوالنَّاِمَصاتِ  َواْلُمْستَـْوِشَماتِ  اْلَواِشَماتِ  اللَّهُ   َلَعنَ (د) عن عبد اهللا بن مسعود دال"

) 64FÓÒ".( اللَّهِ  َخْلقَ  اْلُمَغيـَِّراتِ  ِلْلُحْسنِ  َواْلُمتَـَفلَِّجاتِ  َواْلُمتَـَنمَِّصاتِ 

:  وجه الداللة

 �ى عن الوصل، َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّىيتبني لنا من خالل ا ه األحاديث الشريفة ،أن النىب 

والوشم ،والنمص، وتفليج األسنان، وأن التحرمي امل كور، إاا او فيما إذاكان القصد، حتسني 

املظهر، ومما الشك فيه أن بعض عمليات إجراء التجميل تعارض ا ه النصوص الصرحية . 

ويشمل ا ا الاابط، حترمي العمليات اجلراحية، الىت ورد عنها �ى شرعى عام، كما  تشبه الرجال 

بالنساء، وتشبه النساء بالرجال، فال جيوز للرجل أن جيرى عملية جتميل خترجه عن طبيعة الرجولة، 

                                                 
ÓÏ  (ه. 1422 دارطوق النجاة الببعة االوىل 5936ردم165ص7أخرجه البخارى ك اللباس باب وصل الشعرج
ÓÐ صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة باب حترمي فعل الواصلة واملستوصلة ،والوامشة 5940ردم166 ص7ا) لبخارى  ك اللباس  باب وصل الشعر ج 

 .2124 ردم 1677 ص3واملستومشة ،والنامصة واملتنمصة، واملتفلجات واملغ ات خلق اهللا ج
ÓÑ ( 2126 ردم1679ص3صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة باب حترمي فعل الواصلة ج. 
ÓÒ باب حترمي – ك اللباس والزينة 2125 ردم 1678ص3 صحيح مسلم ج–  ك اللباس باب املوصولة 5943 ردم 166ص7البخارى ج ) صحيح

  فعل الواصلة، واملستوصلة والوامشة ،واملستومشة ،والنامصة، واملتنمصة، واملتفلجات، واملغ ات خلق اهللا .
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ليكون مشبهاللنساء   خلقتهن، كما الجيوز للمرأة أن جترى عملية جتميل خترجهاعن 

طبيعتهااألنريوية ،ألن لكل من ال كر واألنريى خصائص جسدية ،وخلقة خيتص با ،أراد الشارع أن 

تبقى مميزة لكل منهماعن اآلخر. 

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  فقد ورد  ِمنْ  اْلُمَتَشبِِّهنيَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َلَعنَ  دَالَ  َعنـْ

  )65FÓÓ ". (بِالرَِّجالِ  النَِّساءِ  ِمنْ  َواْلُمَتَشبـَِّهاتِ  ،بِالنَِّساءِ  الرَِّجالِ 

واليقتصر التشبه امل موم، على تشبه الرجال بالنساء والعكس، بل يشمل أيااالتشبه بالكفار، 

وأال الشر والفسوق .ولقد جاءت النصوص بالنهى عن التشبه بن على وجه العموم . 

 ِبَقْومٍ  َتَشبَّهَ  َمنْ  « َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  دَالَ  دَالَ  رضى اهللا عنهُعَمرَ  اْبنِ ومن ذلك مارواه 

ُهمْ  فـَُهوَ  )  66FÓÔ.(» ِمنـْ

 ل بعمومه يشمل النهى عن التشبه بالكفار، وأهصأى تزيابزيهم، وسار بس تم واديهم، وا ا الن

الفسق ا وسائل التجميل املختلفة.  

 الضابط الثالث:خضوع العمليات التجميلية للتصور االسالمى للجمال :

 فََأْحَسنَ   َوَصوَّرَُكمْ فه ا التصوراإلسالمى يدمن بأن اهللا خلق خلقة حسنة، كما دال تعاىل "

67F"( ُصَورَُكمْ 

ÓÕ .ويدمن ك لك أن اجلمال وإن تفاوت لكنه ليس كل شئ، فاليعبى أكربمن ددره (

وا احيتم على الببيب أن يكون له ذوده   مسألة اجلمال، ومدى  مافات منها ،وحالة اإلنسان، 

وال شعوره بالنقص نتيجة لاعف   تركيبته النفسية، أوملرض نفسى ولد عنده عدم 

الرضامباددراهللا عليه ،أواوحقيقة تستحق العالج . 

ويمكننى أن أشير إلى عدة أمور يمكن للطبيب من خالل ترجيح إجراء العمل الطبى من 

عدمه فمنها: 

-ال للشكوى املراد إزالتهابالعملية أثر على صحة اإلنسان ،مريل أمل الظهر أوآثار السمنة؟ 1
                                                 

ÓÓ (  5885 ردم 159 ص 7أخرجه البخارى   صحيحه ك اللباس باب املتشبهون بالنساء ،واملتشبهات بالرجال ج.  
ÓÔ  وزارة االوداف املصرية مجعية املكنزاالسالمى.4033 ردم 78 ص4) أخرجه أبوداود  سننه ج  

ÓÕ : 64) سورة غافرجزء اآلية ردم. 
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- ال اى ناجتة عن حادث استدعى عالجا؟ 2

- ال املراد تغي ه خيالف اخللقة املعهودة   اإلنسان ؟ 3

- ال يزول تارراملريض وشكواه مبجرد العملية؟  4

- مدى احلاجة الداعية هلا، مريل عمليات شد الببن، أوشفط الداون عندوجود الرتال 5

الشديد . 

- عمر املريض وجنسه . 6

- ال للشكوى املراد تغي اا، آثارسلبية على حياة املريض أم ال؟ 7

-ال ميكن ازالة شكوى املريض بغ  اجلراحة؟ 8

وعندتأمل ا ه اجلوانب يتبني للببيب ال جيرى اجلراحة، أم أن طلب املريض إاا اوحماولة إلشباع 

نزعة غرور تعرتيه، بالتبلع إىل حتسني جسدى مبالغ فيه، أونتيجة ضعف   الشخصية. ففى ا ه 

األحوال الينبغى إجراء العمل هلم ،ألن شكواام لن تزول بزوال العيب الظاار، بل ام حباجة 

) 68FÓÖللعالج اإلمياىن والنفسى .(

الضابط الرابع :أالتتضمن العمليات التجميلية غشاأوتدليسا: 

) 69FÔÍ).(ِمنِّي فـََلْيسَ  َغشَّ   َمنْ  (َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ   َصلَّىومستند ذلك دوله

 : وجه الداللة

دل ا ا على أن الغش منهى عنه، واو من احملظورات الشرعية، ويشمل ا ا الاابط مايغ  

الوادع،  فتبدو املرأة العجوز به كالشابة والكب ة كالصغ ة، أوتعديل طىب بغرض التدليس ،والتنكر 

                                                 
(ÓÖ  وردة عملية مقدمة لندوة (العمليات التجميلية بني الشرع والبب) والىت 19الاوابط الشرعية للعمليات التجميلية د/ااىن بن عبداهللا اجلب ص 

 ه.1427أديم    الرياض مبركز امللك فهد الريقا  
ÔÍ  102 ردم 99 ص1) صحيح مسلم ك االميان باب من غشنافليس منا ج.  
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والفرار من تببيق القانون ،أوتنفي أحكامه، كمايشمل ماإذا أجرى الرجل أواملرأة عملية جتميلية 

) 70FÔÎمددتة، غ  دائمة دبل اخلببة ففى ذلك غش وتدليس منهى عنه شرعا.(

 ِمنْ  ُكبَّةً  فََأْخرَجَ  َفَخبَبَـَنا َدِدَمَها َدْدَمةٍ  آِخرَ  اْلَمِديَنةَ  ُمَعاِويَةُ  َدِدمَ " دال سعيد بن املسيب رمحه اهللا :

رَ  َاَ ا يـَْفَعلُ  َأَحًدا أََرى ُكْن ُ  َما دَالَ  َشَعرٍ   يـَْعِين  الزُّورَ  َاَّاهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّيبَّ  ِإنَّ  اْليَـُهودِ  َغيـْ

) 71FÔÏ".(الشََّعرِ  ِا  اْلَواِصَلةَ 

يقول بن ددامة رمحه اهللا (والظاار أن احملرم إاااو وصل الشعر بالشعر، ملافيه من 

التدليس، وإستعمال الشعر املختلف   جناسته وغ  ذلك الحيرم. لعدم ا ه املعاىن فيها، وحصول 

) 72FÔÐاملصلحة من حتسن املرأة لزوجهامن غ مارة). (

فإذادام  املرأة بتجميل نفسها، واى متزوجة فليس   ذلك تدليس أوغش أل�امل تغش 

أحدا،بل غاية ماتريده اوأن تتزين لزوجها واوغ  ممنوع. ألن إخفاء احلقيقة والتدليس،إاا متنع إذا 

ارتبط با حق للغ ، أما إذامل يرتبط با حق للغ  فالوجه لتحرمي إخفاء احلقيقة ألنه يعود 

) 73FÔÑأمراشخصيا.(

 :أالتجرى العمليات التجميلية ضمن هوس الشهرة: الضابط الخامس

ومستندذلك عموم األحاديث الىت أخرجهااإلمام بن ماجة   سننه،   باب من لبس شهرة من 

الريياب. 

 يـَْومَ  اللَّهُ  أَْلَبَسهُ  ُشْهَرةٍ  ثـَْوبَ  لَِبسَ  َمنْ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  قَالَ  ُعَمرَ  اْبنِ عن 

 ) 74FÔÒ).(َمَذلَّةٍ  ثـَْوبَ  اْلِقَياَمةِ 

                                                 
ÔÎ مسحوب 2902جلراحة التجميلية ضواببهاوالتكييف القانوىن هلا د\عبدالستار ابراايم اهليىت ضمن أحباث جامعة امللك حممد آل سعود ص ) ا 

 على اإلنرتن .

ÔÏ  ( 5938ردم 165 ص7صحيح البخارى ك اللباس باب وصل الشعر ج.  

ÔÐ( 1405 دارالفكرب وت الببعة االوىل 107ص1ملغىن لعبداهللا أمحدبن ددامة املقدسى أبوحممد جا.  

(ÔÑ  بتصرف يس  .ويرى فايلته أن منع التدليس والغش اليعد ضاببا لندرة حصوله، 18الاوابط الشرعية للعمليات التجميلية د\ااىن اجلب  ص  
 واليسوغ أ ن جيعل من الصور النادرة، ضاببا لعددكب  من االجراءات العالجية .

(ÔÒ  ط دارالفكر-ب وت حسنه األلباىن.3606)بردم 192ص2سنن ابن ماجة حممد بن يزيدأبوعبداهللا القزويىن باب من لبس شهرة من الريياب ج  
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واملرادأن ثوبه يشتهربني الناس ألنه خيالفهم،   ألوان ثيابم، ف فع الناس أبصارام إليه ،وخيتال 

اوعليهم ،ويعجب ويتكرب.وإذا تأملنا   وادعنااملرير، جند أن غالبية النساء يقدمن على عمليات 

التجميل للشفتني مبريابة التقليد لنساء يظهرن   وسائل اإلعالم ،خاصة من املمريالت، واملبربات 

) 75FÔÓاملشهورات ،ومايظهرفيهامن تقاليع غريبة وك ا الرجال (

  )76FÔÔأن يتحقق فيها ضوابط األعمال الطبية عموما.(:الضابط السادس

وهى الضوابط اآلتية: 

(أ) أن تكون الجراحة مشروعة : 

البد وأن تكون العملية اجلراحية مماأذن به الشرع ومل يردالدليل بتحرميها، وذلك ألن جسد 

اإلنسان ملك هللا تعاىل.  

77F"(َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ  ِفيِهنَّ  َوَما َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ  ُمْلكُ   ِللَّهِ دال تعاىل"

ÔÕ  (

فالحيق ألحد، أن يتصرف   ملك مباحيرمه مالكه. 

دال بن القيم (فإنه الجيوز اإلددام، على دبع عاو مل يأمر اهللا ورسوله بقبعه ،و الأوجب دبعه 

كما لوأذن له   دبع أذنه، أوإصبعه ،فإنه الجيوز له ذلك. واليسقط اإلمث عنه باإلذن، و  

) 78FÔÖسقوط الامان عنه نزاع).(

واناك صورة غ معتربة شرعا للعمليات التجميلية، مريالعندما يكون الباعث عليها تغي  

بعض مالمح الوجه على سبيل التكلف تبلبا ملزيد من احلسن واجلمال، أوالىت يكون الباعث 

عليها عدم رضا اإلنسان خبلقته الىت خلقه اهللا عليهامع أن خلقته معهودة   الوادع، وذلك كاملرأة 

العجوز الىت تعاجل أجزاء من جسمها لتجارى ب لك من يصغراا سنا. 

                                                 
ÔÓ ( 2539الاوابط الشرعية للعمليات التجميلية د\مصلح بن عبد احلى النجار ضمن أحباث جامعة امللك حممدآل سعود ص. 

(ÔÔ  ومابعداا الاوابط الشرعية للعمليات التجميلية للجب  94 ومابعداا  -اجلراحة التجميلية للفوزان ص 68أحكام اجلراحة الببية للشنقيبى ص 
  ومابعداا.20ص 

ÔÕ  (:120سورة املائدة جزءاالية ردم. 
ÔÖ ( )حتقيق 1391مكتبة دارالبيان دمشق الببعة األوىل 167ص1حتفة املودود بأحكام املولودحملمد بن أىب بكرأيوب الزرى أبوعبداهللا ج-

 .1971عبدالقادراألرناهط
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 اللَّهِ  َرُسولَ  يَا دَاَل ْ  اْمرَأَةً  َأنَّ  َأْاَاءَ وددورد  الصحيحني مايعمق ا ا املعىن ويدكده ماروته "

رَ  َزْوِجي ِمنْ  َتَشبـَّْع ُ  ِإنْ  ُجَناحٌ  َعَليَّ  فـََهلْ  َضرَّةً  ِيل  ِإنَّ   اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  يـُْعِبيِين  الَِّ ي َغيـْ

) 79FÕÍ".(ُزورٍ  ثـَْوَيبْ  َكَالِبسِ  يـُْعطَ  ملَْ  ِمبَا اْلُمَتَشبِّعُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ 

كما أن   ذلك تعدعلى أمرخلقه اهللا بغ  مسوغ شرعى، فإذامل تكن مثة حاجة معتربة شرعا 

إلجراء ا ه اجلراحات، فالوجه جلوازاا. 

(ب) أن يغلب على الظن نجاحها : 

فإن غلب على هنه جناحها واالك املريض بسببها مل جيزله إجراهاا. وذلك ؛ألن الشريعة 

جاءت باحملافظة على النفس، واعتربته من الاروريات و�  عن تعرياها للهالك. 

80F".( التـَّْهُلَكةِ  ِإَلى بِأَْيِديُكمْ  تـُْلُقوا  َوَال  "قال تعالى

ÕÎ  ( 

فكل إجراء اليغلب على الظن جناحه، فهو عبث وتعريض للهالك ،والتلف ،وإفساد، وإضاعة 

ود  ومال. 

دال العزبن عبد السالم"اإلعتماد   جلب مصاحل الدارين ،ودرء مفاسدمهاعلى مايظهر   الظنون 

....وك لك أال الدنيا، إاايتصرفون بناء على حسن الظنون ،إاا اعتمد عليها،ألن الغالب 

صددها،عندديام أسبابا.فإن التجار يسافرون ،على هن أ�م يرحبون ،واملرضى يتداوون، لعلهم 

يشفون ويربهن، ومعظم ا ه الظنون صادق غ  خمالف والكاذب. فالجيوز تعبيل ا ه املصاحل 

) 81FÕÏالغالبة الودوع خوفامن ندور، وك ب الظنون واليفعل ذلك إالاجلاالون). (

(ج) أن يكون المريض محتاجاإلى الجراحة : 

وذلك ألن األصل   اجلراحة التحرمي واملنع، بدون موجب شرعى. فإذابلغ اإلنسان مبلغ 

احلاجة أواالضبرار،كأن خياف على نفسه اهلالك أوتلف عاو أوأعااء من جسده، أم كان  

                                                 
ÕÍ  ( صحيح مسلم ك اللباس والزينة باب 5219) بردم 35ص7 جالاَّرَّةِ  اْفِتَخارِ  ِمنْ  يـُنـَْهى َوَما يـََنلْ  ملَْ  ِمبَا اْلُمَتَشبِّعِ  بَابصحيح البخارى ك النكاح،  

 .2129 بردم 110 ص14النهى عن التزوير  اللباس وغ ه والتشبع مبامل يعط ج
ÕÎ ( : 195سورة البقرة جزءاآلية ردم. 

( ÕÏ 3ص1دواعداألحكام   مصاحل األنام للعزبن عبدالسالم ج ينظر. 
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حاجته إليها دون ذلك بأن بلغ  مقام احلاجيات الىت يلحقه فيها الارر، بسبب آالم تلك 

األعااء ومتعبهاجاز ذلك شرعا. وممايدل على ذلك ماذكره ابن ددامة بقوله :"وجيوز اإلستئجار 

على اخلتان، واملداواة ،ودبع السلعة النعلم فيه خالفا.وألنه فعل حيتاج إليه مأذون فيه شرعا 

 ) 82FÕÐ،فجاز اإلستئجار عليه، كسائر األفعال املباحة".(

فإن عقد اإلجارة لقبع السلعة، يكون صحيحا بشرط حاجة املريض إىل ذلك، وبناء عليه 

باإلضافة إىل إذن الشارع احلكيم بفعل تلك اجلراحة وحيث أن عمليات تلك اجلراحة التجميلية، 

األصل فيها أ�امشروعة ،بسبب وجود احلاجة الداعية إىل فعلها، فإذا انتف  تلك احلاجة دبل 

مباشرة فعلها، فإن اجلراحة ترجع   ا ه احلالة إىل حكم األصل املوجب لعدم جوازاا فالقاعدة 

) 83FÕÑالشرعية تقول"ماجاز لع ر ببل بزواله".(

ودد ورد   الفتاوى اهلندية، مايدل على ذلك "ولوإستأجرإنسانا لقبع يده عند ودوع 

األكلة، أولقلع السن عند الوجع فربأت األكلة، وزال الوجع تنتقض اإلجارة، ألنه الميكن اجلرى 

) 84FÕÒعلى موجب العقد شرعا".(

 (د) ترتب المصلحة على فعل الجراحة التجميلية وعدم حدوث ضرر أكبرمن ضرر المرض:

يشرتط لفعل اجلراحة أاليرتتب عليها ضررأكرب من ضرر املرض الداعى للجراحة، 

إعماالللقاعدة الفقهية (الارراليزال بالارر) وإذا تعارض  املصاحل واملفاسد، فإن أمكن حتصيل 

املصاحل ودرء املفاسد فهو املبلوب ،فإذا كان استخدام اجلراحة يددى إىل حتقيق املقصود، بإزالة 

املرض مع أمن ودوع ضرر أكرب فإنه يشرع فعلها . 

إعماال للقاعدة الفقهية (إذاتعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررابارتكاب 

 ) فالبد للببيب دبل إجراء عمل جتميلى أن يقارن بني مفاسد بقاء املرض، 85FÕÓ(أخفهما). 

                                                 
ÕÐ (133 ص6املغىن البن ددامة  ج  ينظر. 

ÕÑ (  86ينظراألشباه والنظائرالبن جنيم زين العابدين بن ابراايم بن جنيم ص.  

ÕÒ ( ه.1411 دارالفكر سنة النشر 458 ص4الفتاوى اهلندية ج 
ÕÓ  87 ص1) األشباه والنظائرللسيوطى ج. 
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ومفاسد إجراء اجلراحة، مث اختيار مايرتتب عليه من مفاسد أخف، أماإذا اشتمل  اجلراحة على 

ضرر أكرب من ضرر املرض حرم على الببيب إجراهاا، ملافيه من تعريض األجساد للارر األكرب، 

و  ا ه احلالة جيب البقاء على الارر األخف ، واإلمتناع عن فعل اجلراحة. 

ومن األضرار الىت ميكن أن يرتتب عليها ضررأكرب، منهاشلل الوجه وتلف عصب الوجه   

عمليات شد اجلبني، أوالتواء ال كر   عمليات إصالح املبال التحتاىن ،ومنهاالارر النفسى، 

86Fواإلكتئاب املصاحب لعدم ادتناعه بنتيجة العملية وأثراا .(

ÕÔ (

دال ابن القيم  (وأن اليكون دصده إزالة تلك العلة فقط، بل إزالتها على وجه يأمن معه حدوث 

أصعب منها، فمىت كان إزالتها اليددى معها حدوث علة أخرى أصعب منها، أبقااا على حاهلا 

وتلبيفها او الواجب ،واك اكمرض أفواه العروق الريآليل، فإنه مىت عوجل بقبعه، وحبسه خيف 

87Fحدوث مااو أصعب منه ).(

ÕÕ (

 (ز) أن يأذن المريض أووليه بفعل الجراحة :

الحيق ألى إنسان أن يتصرف   جسم انسان آخر ،بغ  إذنه ألنه إعتداء عليه ،وجتاوز 

 . 88FÕÖ" اْلُمْعَتِدينَ  ُيِحبُّ  َال  اللَّهَ  ِإنَّ  تـَْعَتُدوا  َوَال على سلبته، ودد منع اهللا االعتداء بقوله"

 َ ِإنَّ دال   خببته يوم النحر" َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّىوعن أىب بكرة رضى اهللا عنه أن النىب 

َنُكمْ  َوَأْعَراَضُكمْ  َوَأْمَواَلُكمْ  ِدَماءَُكمْ   بـََلدُِكمْ  ِفي َهَذا َشْهرُِكمْ  َهَذا ِفي يـَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ  َحَرامٌ  بـَيـْ

 89FÖÍ" َهَذا

 

 

                                                 
ÕÔ (  22الاوابط الشرعية للعمليات التجميلية د\ااىن بن عبداهللا اجلب  وردة عملية مقدمة لندوة العمليات التجميلية بني الشرع والبب  ص. 
ÕÕ ب وت حتقيق عبد الغىن عبد اخلالق .– دارالفكر 113 ص 1 ج751) البب النبوى حملمد بن أىب بن أيوب الدمشقى ت 
ÕÖ : 190) سورة البقرةجزء اآلية ردم. 

ÖÍ صحيح مسلم ك القسامة باب – 67 ردم24 ص1 رب مبلغ أوعى من سامع ج َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ   َصلَّى) صحيح البخارى ك العلم باب دول النىب
 .1679 ردم 1305 ص3تغليظ حترمي الدماء واالعراض واالموال ج
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ودددررالفقهاء أنه الجيوز الحدأن يتصرف   ملك الغ بالإذن، ومنافع اإلنسان وأطرافه 

) وعلى ا ا، فإنه الجيوز للببيب اجلراح أن يقوم بفعل اجلراحة الببية للمريض ،إذامل 90FÖÎحق له. (

يوافق عليها.ودد أشارابن ددامة رمحه اهللا اىل إعتبار إذن املريض أووليه، وذلك بقوله (وإن خنت 

صبيا بغ  إذن وليه أودبع سلعة من إنسان بغ إذن، أومن صىب بغ  إذن وليهفسرت جنايته 

ضمن. ألنه دبع غ  مأذون فيه، وإن فعل ذلك احلاكم أومن له والية عليه أوفعله من أذن له مل 

)  91FÖÏيامن. ألنه مأذون فيه شرعا".(

فقد أشار ابن ددامة إىل اشرتاط إعتبار إذن املريض بقوله (أودبع سلعة من إنسان بغ  

إذنه ) حيث يفهم من ذلك، أن اشرتاط إذن املريض شرط ضرورى لفعل اجلراحة التجميلية ،    

مث أشار إىل إعتبار إذن الوىل اخلاص بقوله  (وإن خنت صبيابغ  إذن وليه) مث بني األثر املرتتب 

على ذلك شرعا،حيث جيب الامان   سراية القبع إذا ودع بدون اإلذن . 

وعلل إجياب الامان بكونه دبعا غ  مأذون فيه، فنزله منزلة القبع املبتدأعلى وجه 

اجلناية، وأسقط ذلك الامان   حالة توافر اإلذن من املريض بفعل اجلراحة. وعلل ذلك بكونه 

دبعامأذونا فيه شرعا .وا ا يدل داللة واضحة على أن إعتبار شرط إذن املريض بفعل اجلراحة 

) 92FÖÐالتجميلية الزمالزوماضروريا، وذلك لكى حيكم بفعل تلك اجلراحة .(

ا ا ومما جتدراالشارة إليه أنه يستريىن من شرط إذن املريض أووليه، بفعل اجلراحة أمورمنها: 

- حالة املريض املهدد باملوت ،أوتلف عاو أوأعااهه من جسده، وذلك مريل ماحيدث 

  جراحات احلوادث الىت تصيب أطراف االنسان وك لك جراحات احلروب الىت خيشى فيها على 

العاو أواالعااء من التلف، ففى ا ه احلالة جيوز إجراء اجلراحة دون اشرتاط احلصول على إذن 

املريض، أووليه بفعل اجلراحة . 

                                                 
ÖÎ  (  ج1357شرح القواعد الفقهية الشيخ أمحدبن الشيخ حممدالزردا املتو) (الجيوزالحدأن يتصرف 96 املادة 95) القاعدة 460\1ه 

   ملك الغ بالإذنه).
ÖÏ (  133 ص6املغىن البن ددامة ج. 

ÖÐ ( بتصرف يس .73حكام اجلراحة الببية ص أ  
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- حالة ما إذاكان املرض اجلراحى من األمراض الوبائية، الىت خيشى من انتشاراا   التمع، وعلى 

ذلك فإذا ثب  لوىل األمر وجود مرض جراحى معد   شخص ،أوأشخاص وجب عالجهم مبامينع 

سريان املرض وتبوره   أجسامهم ،وذلك حىت التنتقل العدوى إىل غ ام. 

 ) 93FÖÑ).( ُمِصحٍّ  َعَلى ُمْمِرضٌ  يُوِرَدنَّ  َال دال ( َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّىودد ورد أن رسول اهللا 

وعلى ذلك، فإنه إذاكان املريض مصابا مبرض جراحى معد، يهددأمن وسالمة التمع، فإن إزالة 

ا ا املرض املعدى حتقق مصلحة التمع ول لك إذا امتنع املريض من املوافقة على إجراء ا ا النوع 

من اجلراحة، كان امتناعه   غ  مودعه، وجيربعلى العالج باجلراحة ،وذلك لكونه متامنا حلصول 

) 94FÖÒالارر بالغ إن مل جتر له ا ه اجلراحة. تببيقالتلك القاعدة الفقهية الشرعية "الارر يزال".(

(هـ) أن تتوافراألهلية فى الطبيب الجراح ومساعديه: 

يشرتط   الببيب اجلراح ومساعديه،، أن يكونواأاالللقيام باجلراحة التجميلية وأدائها 

على الوجه املبلوب وأالية الببيب اجلراح مشتملة على أمرين : 

 :أن يكون ذاعلم ،وبص ة باملهمة اجلراحية املبلوبة . األول

: أن يكون دادراعلى تببيقها، وأدائهاعلى حنو حيقق الشفاء باذن اهللا .دال ابن القيم رمحه الثانى

اهللا (إذا تعاطى علم البب وعمله ،ومل يتقدم به فقد اجم جبهله على إتالف األنفس ،وأددم 

بالتهورعلى مامل يعلمه. دال اخلباىب :ال أعلم خالفا   أن املعاجل إذاعتدى، فتلف املريض كان 

 ) 95FÖÓضامنا، واملتعاطى علماوعمال يعرفه متعد) . (

  َمنْ " َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّىوددوردت اإلشارة ،إىل املسدلية الببية   دول النىب 

 ) 96FÖÔ".(َضاِمنٌ  َذِلَك،فـَُهوَ  قـَْبلَ  ِطبٌّ  ِمْنهُ  يـُْعَلمْ  َتطَبََّب،َوَلمْ 

                                                 
ÖÑ )ك البب باب الاامة  واحلديث رواه أبواريرة رضى اهللا عنه. 5770) بردم 138ص7) صحيح البخارى ج  
ÖÒ  85) األشباه والنظائرالبن جنيم ص.  
ÖÓ دارالقلم للرتاث.164\3) زاد املعاد ج 
ÖÔ  والبيهقى من حديث عمرو بن شعيب عن 212\4،و احلاكم 370،و الداردبىن 3466،و ابن ماجة 53\8 النسائى 4586) أخرجه أبوداود 

 .228\2أبيه عن جده رضى اهللا عنهم ودال احلاكم صحيح االسناد االلباىن احلاديث الصحيحة 



 -35-  
 

ومما الريب فيه أن املتببب اجلاال، يشمل من مل حيسن البب ومل ميارس العالج أصال 

،ومن عنده إملام بسيط بعلم البب اليداله إملامه ا املمارسته، ويشمل ك لك من لديه معرفة بفن 

من فنون البب ،مث يقدم على املمارسة   ختصص غ ه، ففى كل ا ه احلاالت يكون املعاجل 

متببباجااال.  

 . 97FÖÕ)َلهُ  َأِذنَ  َوَلوْ  َجْهِلهِ  َمعَ  اْلُمَباَشَرةُ  َلهُ  َتِحلُّ  َال دال بن مفلح عن الببيب (

وعلى ذلك فإنه اليكفى جمرد العلم النظرى، ال ى اليظهرأثره إالبالتببيق واخلربة الواسعة، 

واملتابعة اجليدة ألحدث ماتوصل إليه العلم، من حقائق واكتشافات   حقول البب ،حىت يكون 

) 98FÖÖعالجه متمشيا مع أفال ماتوصل  اليه العلوم الببية، من معلومات وطرق عالج.(

ا ااملعىن ،فأمرباحلرص على أن ميارس البب من  " َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّىودد أكد النىب 

 َرُسولِ  َزَمانِ  ِفي رَُجًال  َأنَّ  َأْسَلمَ  ْبنِ  زَْيدِ  َعنْ  َماِلكاوأكريرخربة وكفاءة .يديد ذلك ماذكره اإلمام 

مَ  اْلُجْرحُ  فَاْحتَـَقنَ  ُجْرحٌ  َأَصابَهُ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ   بَِني ِمنْ  رَُجَلْينِ  َدَعا الرَُّجلَ  َوَأنَّ  الدَّ

 َأوَ  فـََقاَال  َأَطبُّ  أَيُُّكَما َلُهَما قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  فـََزَعَما ِإلَْيهِ  فـََنَظَرا أَْنَمارٍ 

رٌ  الطِّبِّ  ِفي َواءَ  أَنـَْزلَ  قَالَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  زَْيدٌ  فـََزَعمَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َخيـْ  الدَّ

) 99FÎÍÍ).(اْألَْدَواءَ  أَنـَْزلَ  الَِّذي

 : وجه الداللة

دل احلديث على أنه ينبغى اإلستعانة   كل علم وصناعة بأح ق من فيها؛ألن األح ق يكون 

) 100FÎÍÎإىل اإلصابة أدرب .(

                                                 
ÖÕ (  م حتقيق شعيب األرناهط . 1999- 1419ب وت الببعة الريالرية – مدسسة الرسالة 438 ص 2اآلداب الشرعية البن مفلحج 
ÖÖ دارالنفائس.607) املوسوعة الببية الفقهية د/ أمحدكنعان ص  

ÎÍÍ )مدسسة زايد بن سلبان آل �يان الببعة االوىل 3474) بردم 1378ص5) أخرجه مالك   املوطأكتاب القسامة باب تعاجل املريض ج 
 م حتقيق حممد مصبفى االعظمى .2004ه-1425
 ÎÍÎ ( دار القلم للرتاث .161ص3زاد املعاد البن القيم  ج  
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أضف اىل ذلك، أن يكون الببيب ملتزمابآداب املهنة؛ألن مهنة البب متتاز عن غ اا 

من املهنبأن هلا ارتباطا وثيقا حبياة اإلنسان العاوية والنفسية، واإلجتماعية ، والببيب حبكم املهنة 

يبلع على أمور اليبلع عليها غ ه، مريل عورات املريض وأسرارام الشخصية وغ اا ،هل اكان   

مسدليته كب ة وكان أجره عنداهللا عظيما إن او أدى األمانة على وجهها، وهل ارأى أال البب أن 

يدخ على الببيب دبل ممارسته للمهنة،عهدا بأن يتقى اهللا   عمله، وأن يددى أمانة العالج على 

) 101FÎÍÏأحسن مايستبيع.(

):- 102FÎÍÐوباجلملة جيدربالببيب أن يتمتع باألخالق اآلتية (

التواضع هللا ، الصدق ،واألمانة ،والنزااة، وأن يعف نفسه عن أعراض الناس، وأن يغض 

البصرعن عوراتم،إال  حدود ماتتبلبه حالة املريض وأن يتجنب اخللوة احملرمة ،وأن حي ر الودوع 

  عالدات عاطفية مع مرضاه دد تددى به إىل خمالفات يداخ عليها شرعا ،كما يندب له معرفة 

األحكام املتعلقة بالصحة واملرض إمجاال،ألن ا ه املعرفة حتميه وحتمى مرضاه من الودوع   

احملظور. 

: حينما حتدث عن صفات الببيب فقال (أن يكون له خربة باعتالل وقد ذكرابن القيم رحمه اهللا

القلوب واألرواح وأدويتها ،وذلك أصل عظيم   عالج األبدان ،والببيب إن كان عارفابأمراض 

) . 103FÎÍÑالقلب والروح وعالجها، كان اوالببيب الكامل).(

كماينبغى على الببيب، أن يكون ناصحاأميناملرضاه، يرمحهم ويتعاطف معهم ،ويب ل 

دصارى جهده   مساعدتم، وعالجهم وختفيف آالمهم، وأن حيافظ على أسرارمرضاه 

فاليفشيها. 

 

                                                 
ÎÍÏ ( 606املوسوعة الببية الفقهية د/أمحد كنعان ص. 
ÎÍÐ ( 607املصدرالسابق ص. 
ÎÍÑ ( 167 ص3زاد املعاد البن القيم ج.  
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(و)مراعاة أحكام كشف العورة: 

) 104FÎÍÒ: اى ما أوجب اهللا تعاىل سرته من جسد اإلنسان ،وحيرم النظرإليه.(العورة

ودد شهدت النصوص الشرعية، مبا يقتاى حرمة كشف اإلنسان عن عورته من تلك النصوص: 

 َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اهللا رسول أن أبيه عن اخلدري سعيد أيب بن عبدالرمحن عنماثب    الصحيح 

 105FÎÍÓ). اْلَمْرَأةِ  َعْورَةِ  ِإَلى اْلَمْرَأةُ  َوَال  الرَُّجلِ  َعْورَةِ  ِإَلى الرَُّجلُ  يـَْنظُرُ  َال ( دال َوَسلَّمَ 

 ويدخ  من ا ا الحديث:

 النص على حرمة نظرالرجل إىل عورة الرجل، ونظراملرأة اىل عورة املرأة. واوتنبيه من باب أوىل على 

حرمة نظر الرجل إىل عورة املرأة، ونظراملرأة اىل عورة الرجل ،واوحمرم باإلمجاع. وا ا   غ  احلاجة 

) 106FÎÍÔ، أما عند احلاجة كالتببيب والشهادة فيجوز بغ  شهوة.(

ودد درر أال العلم استنباطا من نصوص الشرع ودواعده، واستلهاما من مقاصده وعوائده، أنه 

يسوغ كشف العورات عند مجلة من أنواع الارورات ، ومنها املداواة وذلك ألن كل حمرم يباح عند 

                   َوَدْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضبُرِْرُمتْ إِلَْيهِ اإلضبرار.كما   دوله تعاىل:" 

 )."107FÎÍÕ).108)  واحلاجة تنزل منزلة الارورةFÎÍÖ( 

دال اإلمام العزبن عبدالسالم رمحه اهللا: (سرتالعورات والسوءات واجب واومن أفال املروءات 

وأمجل العادات والسيما  النساء األجنبيات ، لكنه جيوز للارورات واحلاجات ،وأمااحلاجات 

فكنظركل واحد من الزوجني إىل صاحبه ونظر األطباء حلاجة املداواة ،  وأما الارورات فكقبع 

) 109FÎÎÍالسلع املهلكات ومداواة اجلراحات املتلفات).(

                                                 
ÎÍÒ ( دارالفكر ب وت..65ص1مغىن احملتاج اىل معرفة معاىن ألفاظ املنهاج حملمداخلبيب الشربيىن ج  
ÎÍÓ ( 338 ردم 266 ص1صحيح مسلم ك احليض باب حترمي النظراىل العورات ج.  

(ÎÍÔ 30 ص 4 ينظرشرح النووى على مسلم الىب زكرياحيى بن شرف بن مرى النووى ج.  
ÎÍÕ : 119) سورة االنعام جزء اآليةردم. 

(ÎÍÖ  88األشباه والنظائرلعبد الرمحن بن أىب بكر السيوطى ص.  
(ÎÎÍ 140 ص 2دواعد األحكام للعزبن عبدالسالم ج. 
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وبناء على ماسبق فإنه الحرج على املسلم   كشف عما دع  احلاجة إىل كشفه من 

أجل فحص مرضه اجلراحى وتشخيصه سواء كان رجال أو إمرأة وك لك الحرج على الببيب 

واألشخاص ال ين يستعني بم   مهمة فحصه للمرض اجلراحى إذا داموا بالكشف عن عورة 

  املريض والنظر إىل املوضع احملتاج إىل فحصه.
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المبحث الثانى 
الجراحة التجميلية فى ميزان المقاصد التشريعية والقواعد الكلية 

تعترب املقاصد التشريعية والقواعد الكلية من األسس والقواعد، الىت ينبىن عليها اإلجتهاد 

والنظر   داايا اإلستنباط .  وا ا ماسنتعرض له   املبلبني اآلتيني: 

المطلب األول 
المقاصد الشرعية والجراحة التجميلية 

ملاكان  مقاصد الشريعة ، ومصاحل األمة   النظر بكل مااو مستحدث ،التتحقق غاياتا 

إالعند اإلجتهاد، فشريعة اإلسالم غ  حمددة بعصر أوجيل، بفال ما فيهامن ثواب  ألصول 

اإلجتهاد،وجتعلها دابلة للتبور إىل يوم الدين .  

دال الشاطىب "إااحتصل درجة اإلجتهاد ملن اتصف بوصفني: 

:فهم مقاصد الشريعة على كماهلا. أحدهما

110F:التمكن من اإلستنباط بناء على فهمه فيها(والثانى

ÎÎÎ  (

وملاكان  مقاصد الشريعة متنوعة فبعاها ضرورى الميكن اإلستغناء عنه،وبعاها اآلخر 
ميكن اإلستغناء عنه حبيث تصبح احلياة مع عدمه شادة وبعاها اآلخر جيمل ا ه احلياة كان من 

 تقسيم هذه المصالح إلى األقسام التالية:الارورى 
: أوال:الضروريات

:-  واى الىت تتعلق باحاجات الناس األساسية، وبا دوام حياتم ويرتتب المصالح الضرورية 

على ختلفها اختالل نظام احلياة، وعموم الفوضى ، وشيوع الفتنة والفساد ، واى تتعلق بصاحل 

مخسة :حفظ الدين، وحفظ النفس ،وحفظ املال ، وحفظ العقل، وحفظ النسل. 

: ثانيا :الحاجيات 

واى الىت التتعلق باحاجات الناس األساسية، إااحيتاجها الناس للتوسعة ورفع احلرج، واليرتتب 

على عدم توافراا اختالل نظام احلياة ، بل إن احلياة تبقى بدو�ا من غ  فساد وفوضى، لكن مع 
                                                 

ÎÎÎ ( م 1997ه -1417 دارابن عفان الببعة األوىل 41 ص5املوافقات للشاطىب ج 
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وجود حرج ومشقة، مريل :أحكام البائع واملشرتى، وإباحة الصيد، وصورالتخفيف عن املريض 

والصائم، واملسافر وجواز دصر الصالة الرباعية، وذلك ألع ار ماسة   تصرفاتم وتعامالتم. 

 ثالثا:التحسينات والتكميليات:

واى الىت حيتاجها الناس لتحسني حياتم وطراز معيشتهم، وبفقدا�ا التنهار احلياة 

اإلنسانية، أوختتل أوتفسد، واليقع الناس   ضيق وحرج شديدين، وإاا يرتتب على اختالهلا خلو 

احلياة من املكارم ومظاار اجلمال. ومماشرع لتحقيق ا ه املصاحل آداب البعام والشراب،  ولبس 

الريياب اجلديد   يوم العيد. 

وملاكان مقصدنا   تناول املقاصد انا بيان وجه ارتباطها العملى باجلراحة التجميلية ، فالوادع أن 

ارتباط اجلراحة التجميلية باملقاصد التشريعية، إاايأتى من حيث تقسيمها فمن حيث دسمها 

األول الاروريات تتناول البب جبميع فروعه، إذاإلعتالل الصحى التستقيم معه وهائف الدين 

والدنيا ، وملاكان  الاروريات اخلمس إذافقدت مل جترمصاحل الدنياعلى استقامة، فلزم أن يكون 

اعتناهاا   البب من الاروريات ،ومريال ذلك فصل التوأمني الل ين يولداملتصقني ببعاهما 

البعض، وعالج اجلمجمة املغلقة عن طريق فك عظام اجلبهة والوجه وفصلهما عن املخ والعني 

واألعصاب، مث إعادة تشكيلها مرة أخرى بالصورة الببيعية ،وذلك لعالج التشوه اخللقى ال ى 

ولد به البفل .أما القسم الرياىن (احلاجيات) الىت توفر فيها اجلراحة للناس التوسعة ورفع احلرج 

واملشقة عنهم مريل :عالج احلروق ،والتشواات، والتصاق األصابع أواألصابع الزائدة . 

وبالنسبة للقسم الريالث (التحسينيات أوالتكميليات) دتتناوهلا جراحة التجميل   نباق 

واسع بل دد تشغل اجلزء األكرب من ا ه اجلراحة،ومن األمريلة :عملية شدالبشرة ، وجتميل األنف 

،وشفط الداون. 
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المطلب الثانى 
القواعد الكلية والجراحة التجميلية  

تربز أمهية القواعد الفقهية   أ�ا تربز مجال وروعة الفقه ،ومرونة الشريعة اإلسالمية 

وصالحيتهالكل زمان زمكان، ومن خالهلا اليستبيع التهد استنباط األحكام الشرعية للنوازل 

احلادثة والتقتصر أمهيتهاعلى الفقهاء فقط ،بل ميكن لألطباء حفظها وتعلمها، وكيفية تببيقها 

على املسائل الببية حىت يكونوا على بص ة من أمرام. 

 دال القرا "من جعل خيرج الفروع باملناسبات اجلزئية ،دون القواعد الكلية تنادا  عليه 

الفروع واختلف  ،وتزلزل  خواطره فيها واضبرب  ،وضاد  نفسه ل لك ودنب  ،واحتاج إىل 

111Fحفظ اجلزئيات الىت التتنااى ،وانتهى العمرومل تقض نفسه من طلب منااا.(

ÎÎÏ (

وفى ا ا المبلب سيكون الحديث عن القواعد الفقهية الكبرى ومايندرج تحته امن 

دواعد فقهية صغرى، التى لهاعالدة بالعمليات التجميلية ومن تلك القواعد : 

الفرع األول 
قاعدة األمور بمقاصدها 

 وهى من القاعدة المجمع على اعتبارهاوتدخل فى أنواع كثيرة من العلم 

 :توضح ا ه القاعدة أن أفعال املكلفني وتصرفاتم الفعلية والقولية، خيتلف احلكم معنى القاعدة

عليهاباختالف مقاصدام، فمقصد اإلنسان ونيته اى األساس   احلكم على فعله ،وباختالف 

املقاصد ختتلف األحكام الشرعية املرتتبة عليها،والعمليات التجميلية  البد أن تكون متفقة مع 

األاداف التشريعية ومريال ذلك:دصد املريض من إجراء العملية التجميلية، ال او إصالح عيب 

خلقى فيه ؟ أوالقصد من ذلك التشبه بفنان أوفنانة؟  مبعىن آخرال ا ا الناتج من تلك العملية 

التجميلية صاحل أم فاسد ، فإن كان املقصد مشروعا صلح انا الناتج بصالح املقصد.        

                                                 
ÎÎÏ (  م .1998ه-1418دار الكتب العلمية7ص1الفروق لشهاب الدين أمحدبن إدريس القرا  ج 
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112Fأماإن كان املقصد او لغايات غ  مشروعة ،فهنا فسد الناتج بفساد املقصد. (

ÎÎÐ وك  الببيب (

مادصده من إدناع املريض بالعملية التجميلية. ال او إلصالح العيب ودفع الارر عن املريض أو 

القصد الربح املادى ال ى يعود عليه ؟ 

وال املفروض أن يعلم اجلراح بكافة املقاصد للنتيجة الىت ستدل إليها العملية؟فكيف نبلق 

اناحكما عاما بشرعية جراحة جتميلية ما ،دون النظر  مقاصداا الىت دد ختتلف من مريض آلخر 

113F،ومن جراح آلخر والىت دد ختتلف مابني اجلراح واملريض. ( 

ÎÎÑ (

الفرع الثانى 
قاعدة المشقة تجلب التيسير 

 : توضيح القاعدة

أن األحكام الشرعية الىت ينشأعن تببيقها، والعمل با حرج ومشقة على املكلف إمامشقة   

ماله، أونفسه، أوغ اا من الكليات اخلمس. فإن اهللا اليكلف نفساإالوسعهافشرع التخفيف 

والرخص للعباد. 

ولبعض العلماء ضوابط للمشقة الموجبة للتخفيف وهى:  

إذاكان  املشقة مماورد فيهانص بكو�ا مقتاية للتخفيف يتبع فيهاالدليل.  -1

إذاكان  املشقة مل يرد فيهانص أوضابط من الشرع فإنه ينظر إىل نظائراا من العبادات  -2

114Fواملشاق املوجبة للتخفيف. (

ÎÎÒ( 

ولقد كان هل ه القاعدة سعة التصرف اإلجتهادى، التصل إليها داعدة أخرى وذلك كم من عسر 

يواجه املريض   العمليات التجميلية، فتدخل القاعدة امل كورة لصاحل املريض   جانب العسر 

التشريعى. 

 معاجلة احلروق الىت تدخ  منها الردع املددتة من اخلنزير،أومن جريث املوتى. ومن نماذج ذلك : 
                                                 

ÎÎÐ بتصرف.233 ،232) اجلوانب الشرعية القانونية د\نادية دزمار ص  
ÎÎÑ( 233املصدر السابق ص. 
ÎÎÒ81ص1األشباه والنظائر للسيوطى ج– 156 ص1) شرح القواعد الفقهية للزردا ج.  
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115Fوا ه القاعدة الكربى (املشقة جتلب التيس  ) يندرج حتتها دواعد فقهية صغرى منها(

ÎÎÓ (

الفرع الثالث  
قاعدة الضرورات تبيح المحظورات 

 :- أن املمنوع شرعا يباح عند اخلوف على النفس، أوتلف عاو من أعاائه ،أو معنى القاعدة
عقله أوماله،أو يلحقه ضرر بدينه وعرضه. 

 ومن أام الاوابط الىت وضعها الفقهاء للارورة املوجبة للرتخيص : 
116Fأ-أن يكون فعل احملظور أدل ضررا من حال الارورة (

ÎÎÔ فإذاكان فعل احملظور أكرير ضررا من(
حال الارورة ،مل جيز فعله كمن أكره بأخ  ماله على دتل معصوم مل جيز دتله . 

ب-أاليكون احملظور ممااليباح مبلقا ،وذلك أن من احملظورات مااليباح بأى ضرورة ،ألن فعل 
117Fاحملظور أشد ضررا من حال الارورة كاشرك باهللا والقتل والزنا. (

ÎÎÕ( 
118Fج-أاليكون للمابر وسيلة أخرى يدفع باالارورة غ  فعل احملظور.(

ÎÎÖ (
119Fد-أن يكون فعل احملظور بقدرماتندفع به الارورة .(

ÎÏÍ ( 
اـ-أن تكون الارورة متيقنة أو يغلب على الظن ودوعها ،المتومهة ألن الوام التبىن عليه األحكام 

).120F

ÎÏÎ ومن التببيقات العملية   جمال العمليات التجميلية الىت ينبىن عليها فعل بعض احملرمات (

على ا ه القاعدة مريل (أن تصاب سيدة حبروق شديدة،   منبقة الصدر والببن ،وحتتاج على 

أثراا إلجراء عملية ترديع اجللد، وليس اناك طبيبة أخصائية   جراحة التجميل ،فالبد واحلالة 

ا ه من ديام طبيب أخصائى   جراحة التجميل إلجراء ا ه العملية. فارورة إجراء العملية تبيح 

حمظورة كشف العورة . 

                                                 
ÎÎÓ(  اختلف العلماء   إدراج ا ه القاعدة فبينمايلحق بعاهم دواعد الارورة بقاعدة الارريزال، جند أن بعاهم يدرجها حت  داعدة املشقة جتلب

التيس ، ولكال الفريقني تعليل   ذلك، فمن أدرجها حت  داعدة الارر يزال نظرإىل اإلشتقاق اللغوى للارورة، فهى مشتقة من ضرر ومن أدرجها 
حت  داعدة املشقة جتلب التيس  ،نظرإىل تأث  القاعدة   التكاليف الشرعية للتخفيف والرتخيص. يقول بن جنيم وا ه القاعدة مع الىت دبلها متحدة 

                 83 ص1 ،األشباه والنظائر للسيوطى ج85 ص1أومتداخلة. ويتعلق با دواعد األوىل الارورات تبيح احلظورات. ينظر األشبا والنظائر البن جنيم ج
ÎÎÔ  (  مكتبة 444 ص4ه ج972شرح الكوكب املن لتقى الدين أبوالبقاء حممد بن أمحد بن عبدالعزيز بن على الفتوحى املعروف بابن النجاراملتو 

    .               م1997ه -1418العبيكان الببعة الريانية 
ÎÎÕ   ( 183 ص1    -شرح القواعد الفقهية للزردا ج 84 ص1األشباه والنظائر للسيوطى ج           .  

ÎÎÖ   

ÎÏÍ 175ص 1-شرح القواعد الفقهية للزردا ج 1403 دار الكتب العلمية 84 ص1) األشباه والنظائر للسيوطى ج. 
ÎÏÎ ( 214 ص1شرح القواعد الفقهية للزردا ج . 
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 - قاعدة "الضرورة تقدربقدرها"أو ماأبيح للضرورة يقدر بقدرها2
:  معنى القاعدة

تعترب ا ه القاعدة مقيدة لقاعدة "الارورات تبيح احملظورات"فالارورة تبيح احملظور،ولكن اإلباحة 
121Fليس  مبلقة ،بل مقيدة بقدر مايدفع الارر، واليتوسع   ذلك .(

ÎÏÏ( 
ومريال ذلك (الجيوز للببيب أن ينظر إىل العورة ،عند املداواة إالبقدر احلاجة ). 

 : قاعدة "إذاضاق األمر اتسع وإذااتسع ضاق"أوماجاز لعذر بطل بزواله-3
 معنى القاعدة :

ا ه القاعدة مقيدة للقاعدة الكربى :املشقة جتلب التيس  ،مبعىن إذاوجدت الارورة واملشقة 
،فإن الشارع احلكيم يوسع األمر بالرخص والتخفيف ،حىت تندفع الارورة واملشقة فإذااندفع  

الارورة وزال  املشقة ،رجع األمر إىل ماكان عليه وا امعىن دول الفقهاء "وإذا اتسع  
122Fضاق"و  الال البىب ميريل باإلبتعاد عمن فيه مرض معد وذلك دفعالارر العدوى.(

ÎÏÐ (
-قاعدة "الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة" 4

ذكر الشاطىب معىن احلاجة   الشرع بأ�امفتقر إليهامن حيث التوسعة ورفع الايق ،املددى   
الغالب إىل احلرج واملشقة الالحقة بفوت املبلوب .فإذامل تراع دخل على املكلفني على اجلملة 

123Fاحلرج واملشقة ولكنه اليبلغ مبلغ الفساد العادى املتودع   املصاحل العامة. (

ÎÏÑ (
والقاعدة تفيد أن الارورة التبيح احملظور وحداا، بل إن احلاجة تبيح احملظور أياا. ومن أمريلة 

احلاجة العامة :عقد اإلجارة القياس حترميه. ألنه عقد على منافع معدومة ، وجاز للحاجة العامة.  
ومن أمريلة احلاجة اخلاصة : لبس احلرير حرام على الرجال لكنه أبيح للحاجة من حكة 

124Fوحنواا.(

ÎÏÒ (
ومن تببيقات احلاجة اخلاصة   الال البيب وجراحة التجميل : ما يعرض لبعض الناس من 

عااات وتشواات تسبب هلم حرجا، وتشتمل على ضرر حسى ومعنوى وا ا موجب للرتخيص 
 بفعل اجلراحة .

 
 
 
 

                                                 
ÎÏÏ  دارالقلم.175 ص 1  شرح القواعد الفقهية للزرداج1980 -1400 دارالكتب العلمية ب وت 86ص 1) األشباه والنظائر البن جنيم ج  
ÎÏÐ ه.1392ب وت الببعة الريانية – باب العدوى والط ة والاامة والصفر دار احياء الرتاث العرىب 214 ص14) شرح النووى على مسلم ج  
ÎÏÑ 18 ص4) املوافقات للشاطىب ج.  
ÎÏÒ 78 ص1) األشباه والنظائر للسيوطى ج                   .   
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الخاتمة 
بعد ا ه التبوافة السريعة بني كتب الفقه والبب نقف على بعض النتائج الىت توصل  إليها:- 

- من مزايا الشريعة االسالمية صالحيتها لكل زمان ومكان وأ�اتتسم بالريراء والوفاء جبميع 1

متبلبات احلياة ومستجدات العصر . 

- املستفاد من النصوص الشرعية أن األصل   الزينة او احلل واإلباحة واليستريىن من ا ااألصل 2
إالمادل الشرع على حترميه أوخالف املقاصد والقواعد الشرعية . 

- أباح الشرع اجلراحات الىت دصد با التداوى واملعاجلة وحرم اجلراحات الىت دصد با زيادة 3
احلسن ملا فيها من تغي  خلق اهللا والغش والتدليس والتشبه بالكفار السيما مباخيتص بم من أمور 

الزينة أو التشبه بأال الشر والفسق والفجور  ، أو كان فيها كشف ما أمر اهللا بسرته ، أو كان 
فيها تب يرا أو إسرافا أو مريلة وتشويه جلمال اخللقة األصلية املعهودة.   

    لعمليات التجميل ضوابط منها:-4

أال يكون   إجراء عمليات التجميل تغي ا خللق اهللا  •

خاوع العمليات التجميلية للتصور االسالمى للجمال   •

أالختالف العملية التجميلية النصوص الشرعية اخلاصة   •

أالتتامن العمليات التجميلية غشاأوتدليسا  •

أال جترى العمليات التجميلية ضمن اوس الشهرة  •

وأن يتحقق فيها ضوابط األعمال الطبية عموما وهى الضوابط اآلتية: 

(أ) أن تكون اجلراحة مشروعة . 
(ب) أن يغلب على الظن جناحها . 

(ج) أن يكون املريض حمتاجاإىل اجلراحة . 
(د) ترتب املصلحة على فعل اجلراحة التجميلية وعدم حدوث ضرر أكربمن ضرر املرض. 

(ز) أن يأذن املريض أو وليه بفعل اجلراحة. 
(اـ) أن تتوافر األالية   الببيب اجلراح ومساعديه. 

(و)مراعاة أحكام كشف العورة. 
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توصيات 
- على القائمني على املستشفيات والعيادات اخلاصة من األطباء اإللتزام بتقوى اهللا تعاىل ، 1

وعدم إجراء ما حيرم من ا ه اجلراحات ، وعلى األطباء واجلراحني املتخصصني   جمال التجميل 
التفقه   األحكام اخلاصة به  ، و أال ينسادوا إلجرائها لرد الكسب املادى  دون التحقق من 
احلكم الشرعى ؛ إلجراء ا ه العمليات وأن ال يلجئوا إىل تلك املبالغات الدعائية التسويقية الىت 

اى بال شك تنا  الوادع وختالف احلقيقة.  
- على املرضى أن يعلموا أن اجلسد إاا او ملك هللا وحده ، فال جيروا على اجلسم من العمليات 2

التجميلية إال ما أذن فيه الشرع وأباحه وأال ينخدعوا بالدعايات الربادة الىت تزكى شهوة اجلسد 
 بقصد اإلسرتباح ممن الضم  هلم.

- على املرضى ال ين يقدمون على جراحات التجميل احملرمة أن يعلموا أن اجلمال مهما طال 3
أمده إىل زوال ، وأن اهللا تعاىل ال ينظر إىل الصور ولكن ينظر إىل القلوب فاالاتمام باجلوار او 

 األوىل بالعناية واإلاتمام .
- إدراج القواعد الفقهية الكربى ضمن املنااج و املقررات الىت تدرس   الكليات الببية 4

 والعلمية .
- تاافر جهود املختصني إلدامة الدورات التببيقية لتدريب املعنيني على ختريج املسائل الببية 5

 على القواعد الفقهية .

وبعد........ 
فه ا او جهد املقل واحلبوة األوىل   طريق العلم وحسىب ماداله أحد التابعني ( إىن رأي  أنه 

اليكتب إنسان كتابا   يومه إال دال   غده لوغ  ا ا لكان أحسن ،ولو كان ا ا لكان أفال 
وا ا من أعظم العرب واودليل النقص على مجلة البشر ) 

وصلى اللهم وبارك على خ  عبادك حممد بن عبد اهللا وعلى آله البيبني الباارين وآخر دعوانا أن 
احلمد هللا رب العاملني. 

الباحث 
سعد محمد السيد أبوالعينين 

 جامعة المنصورة –باحث دكتوارة بكلية الحقوق 
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ثب  المراجع 

كتب التفسير 
املدلف : أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح  : اجلامع ألحكام القرآن  -1

احملقق : اشام ا     اـ)671 : تاألنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب (

الببعة :  الناشر : دار عامل الكتب، الرياض، اململكة العربية السعودية البخاري

 . م2003 اـ/ 1423

الناشر -اـ681  تكمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسيشرح فتح القدير-  -2

 .مكان النشر ب وت-دار الفكر

تفس  البربى (جامع البيان   تأويل القرآن) حملمدبن جرير بن يزيد بن كري  بن  -3

غالب اآلملى أبوجعفر البربى مدسسة الرسالة الببعة االوىل. 

املدلف : اإلمام العامل العالمة واحلرب البحر الفهامة فخر  مفاتيح الغيب للفخرالرازى : -4

دار الكتب العلمية - ب وت -  - الدين حممد بن عمر التميمي الرازي الشافعي

 .الببعة : األوىل  م2000اـ - 1421

  عماد الدين أبو الفداء إااعيل بن كري  الدمشقيتفس  القرآن العظيم البن كري  -5

احملقق : مصبفى السيد حممد + حممد السيد رشاد + حممد  شهرته : ابن كري و

 مدسسة درطبة + مكتبة أوالد الشيخ -فال العجماوي + علي أمحد عبد البادي

للرتاث 
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كتب الحديث 
- الرتم ى   اجلامع الصحيح :حملمد بن عيسى أبوعيسى الرتم ى السلمى - دار احياء 1

  ب وت حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون .  –الرتاث العرىب 

احملقق : د.  املدلف : أبو عيسى حممد بن عيسى الرتم ي) اجلامع الكب - سنن الرتم ى (2

الببعة :  الناشر : دار اجليل ـ ب وت + دار العرب اإلسالمي ـ ب وت بشار عواد معروف

م 1998الريانية 

اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه - صحيح البخارى (3

 ملدلف : حممد بن إااعيل بن إبراايم بن املغ ة البخاري، أبو عبد اهللا) اوسلم وسننه وأيامه

 اـ1422الببعة : األوىل  الناشر : دار طوق النجاة احملقق : حممد زا  بن ناصر الناصر

 -وزارة االوداف املصرية املدلف : أبو داود سليمان بن األشعث السجستاينسنن أبوداود- 

مجعية املكنزاالسالمى. 

الناشر : دار الكتاب  املدلف : أبو داود سليمان بن األشعث السجستاين سنن أيب داود- 4

 العريب ـ ب وت

- سنن النسائى: ألبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائى  - مكتبة املببوعات 5

. 1986 -1406اإلسالمية حلب الببعة الريانية  

دار - بشار عواد معروف حتقيق أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين-  سنن بن ماجة : 6

 م1998اـ ، 1418الببعة  األوىل  اجليل

املدلف : أبو  شرح النووي على صحيح مسلم ] املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج- 7

الببعة  الناشر : دار إحياء الرتاث العريب – ب وت زكريا حيىي بن شرف بن مري النووي

 1392الببعة الريانية ، 
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 دار -املدلف : مسلم بن احلجاج أبو احلسني القش ي النيسابوري- صحيح مسلم : 8

. ديق : حممد فداد عبد البادي-تحإحياء الرتاث العريب – ب وت

م 2004ه-1425- مالك   املوطأ -مدسسة زايد بن سلبان آل �يان الببعة االوىل 9

حتقيق حممد مصبفى االعظمى . 

حممد بن علي بن لإلمام  نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار-10

. الناشر : إدارة البباعة املن ية حممدالشوكاين

كتب الفقه و أصول الفقه 

المذهب الحنفى 

) -970- األشباه والنظائر: للعالمة زين الدين بن إبراايم املعروف بابن جنيم احلنفى ت(1

  1401980دارالكتب العلمية ب وت 

- املبسوط ألىب بكرحممدبن أىب سهل السرخسى - دارالفكرللبباعة والنشروالتوزيع -2

م حتقيق خليل حمى الدين امليس. 2000 ه 1421ب وت الببعة االوىل 

 1411- الفتاوى اهلندية: للعالمة الشيخ نظام الدين ومجاعة من علماء اهلند - دارالفكر3

-1991 .

-حاشية ابن عابدين= رد احملتار على الدر املختار:للعالمة حممد أمني بن عمر املشهوربابن 4

م ب وت 2000ه-1421عابدين- دارالفكر

المذهب المالكى 

- املوافقات للشاطىب   أصول الشريعة :ألىب إسحاق إبراايم بن موسى اللخمى الغرناطى 1

 دار ابن عفان الببعة األوىل –ه) ، حتقيق مشهور بن حسن آل سلمان 790الشاطىب (ت 

م. 1997ه -1417
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– ) دار الغرب اإلسالمى 520- املقدمات املمهدات ألىب الوليد بن رشد املالكى ت(2

 م 1988 ه-1408ب وت الببعة األوىل 

م 1998ه-1418-الفروق لشهاب الدين أمحدبن إدريس القرا  - دار الكتب العلمية3

- شرح الكوكب املن  لتقي الدين أبوالبقاء حممد بن أمحد بن عبدالعزيز بن على الفتوحى 4

م 1997ه-1418ه) مكتبة العبيكان الببعة الريانية 972املعروف بابن النجار (ت 

-  اـ1357لشيخ أمحد بن الشيخ حممد الزردا ـ املتو  ا - شرح القواعد الفقهية للزردا5

 دارالقلم

حتقيق -علي الصعيدي العدوي املالكي:اشية العدوي على شرح كفاية البالب الرباين-ح6

 النشر ب وت -1412 دار الفكرسنة النشر -يوسف الشيخ حممد البقاعي

) وبامشها 1230- حاشية الدسودى على الشرح الكب :حملمد بن عرفة الدسودى (ت7

ب وت. –الشرح الكب  على خمتصر خليل - حتقيق حممدعليش  - دارالفكر 

المذهب الشافعى 

- األشباه والنظائر: لالمام تاج الدين عبدالوااب بن على بن عبد الكا  السبكى ت 1

م 1991ه-1411)-دارالكتب العلمية الببعة االوىل 771(

- األشباه والنظائر   دواعد وفروع فقه الشافعية:لإلمام جالل الدين غبد الرمحن بن أىب 2

 1403دار الكتب العلمية ب وت –) 911بكر السيوطى (ت 

- مغىن احملتاج اىل معرفة معاىن ألفاظ املنهاج :حملمداخلبيب الشربيىن - دارالفكر ب وت. 3

   اـ676املتو  سنة  يب زكريا حمي الدين بن شرف النوويأالمام ل -  الموع4

للنووى - دارالفكر ب وت  ، 
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- دواعد األحكام   مصاحل األنام ألبوحممد عزالدين بن عبدالسالم بن أىب القاسم بن 5

 ب وت. –ه داراملعارف 660احلسن السلمى الدمشقى امللقب بسلبان العلماء املتو  

ب وت. –- دار املعرفة  حممد بن حممد الغزايل أبو حامد- إحياء علوم الدين -لإلمام6

المذهب الحنبلى 

 1405- املغىن: لعبداهللا أمحدبن ددامة املقدسى أبوحممد - دارالفكرب وت الببعة االوىل 1

ب وت الببعة – - مدسسة الرسالة عبد اهللا حممد بن مفلح املقدسي- اآلداب الشرعية: 2

 م حتقيق شعيب األرناهط 1999- 1419الريالرية 

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس :  - زاد امليعاد  ادى خ  العبادالبن القيم3

- ط .دار القلم للرتاث اـ)751الدين ابن ديم اجلوزية (املتو  : 

- حتفة املودود بأحكام املولود: حملمد بن أىب بكرأيوب الزرى أبوعبداهللا -مكتبة دارالبيان - 4

. 1971-حتقيق عبدالقادراألرناهط1391دمشق الببعة األوىل 

كتب الرجال 
- اإلصابة   متييز الصحابة :للحافظ أىب الفال شهاب الدين أمحد بن على بن حجر 1

ه . 1412ب وت –) - داراجليل 852العسقالىن (ت

م 1980- األعالم:خ  الدين الزركلى- دار العلم للماليني الببعة اخلامسة 2

- حلية األولياء وطبقات األصفياء ألبونعيم أمحد بن عبداهللا االصفهاىن - دارالكتاب 3

  1405العرىب ب وت الببعة الرابعة 

كتب اللغة 
 ض احلسيين أبو الفيق عبد الرازن حممد بن حملمد بس- تاج العروس من جواار القامو1

امللقب مبرتاى الزبيدى طبعة دار ا هلداية .  
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ه)_ 393- الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية):إلااعيل بن محاد اجلوارى (ت 2

ب وت. –دارالعلم للماليني 

- الفروق   اللغة ألىب االل العسكرى - مدسسة النشراالسالمى  التابعة جلماعة 3

  اـ.1412املدرسني بقم املشرفة الببعة االوىل 

الناشر : دار صادر –  لسان العرب املدلف : حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري- 4

 الببعة األوىل ب وت

-املعجم الوجيز- طبعة وزارة الرتبية والتعليم . 5

م  1979ه-1399- مقاييس اللغةألىب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا- طبعة دار الفكر6

حتقيق حممد عبد السالم حممد اارون . 

 مراجع أخرى طبية

األحكام الببية املتعلقة بالنساء د/حممد خالد منصور .دار النفائس األردن الببعة  -1

 م 2004ه-1424الريانية 

 البب من فن املداواة إىل علم التشخيص جلان شارل سورنيا ترمجة د/إبراايم ختاري -2

البجالتى - داراملعرفة . 

 158التجميل باجلراحة د/نبيل الصاحى كتاب اليوم البىب العدد -3

اجلراحة التجميلية اجلوانب القانونية والشرعية د/نادية حممد دزمار ط دار الريقافة  -4

 ه. 1431 م-2010للنشروالتوزيع الببعة األوىل 

 م 2008ه-1439اجلراحة التجميلية د/صاحل الفوزان - دار التدمرية الببعة الريانية  -5

اجلراحة التجميلية د/مصبفى الزائدى -الدارالدولية لإلستريمات الريقافية  -6



 -53-  
 

اجلراحة التجميلية ضواببها والتكييف الفقهى هلا د/عبدالستار اهليىت -ضمن  -7

منشورات جامعة االمام آل سعود 

مجالك وجراحة التجميل لنبيل إبراايم الصاحلى -  كتاب اليوم البىب.  -8

احلاوى للرازى ،طبع حت  إشراف السيد شرف الدين أمحد مدير إدارة املعارف  -9

العريمانية وسكرت اا،الببعة الريانية .إعانة وزارة املعارف للحكومة العالية اهلندية. 

زينة املرأة بني التشريع االسالمى والوادع االنساىن د\عبداحلى الفرماوى -  مكتبة  -10

االزارللبباعة والنشر والتوزيع. 

الاوابط الشرعية للعمليات التجميلية د\مصلح بن عبد احلى النجار ضمن أحباث  -11

. 2539جامعة امللك حممدآل سعود ص 

الاوابط الشرعية للعمليات التجميلية د\ااىن بن عبداهللا اجلب - وردة عملية مقدمة  -12

لندوة (العمليات التجميلية بني الشرع والبب) والىت أديم    الرياض مبركز امللك 

ه. 1427فهد الريقا  

ب وت حتقيق – - دارالفكر 751البب النبوى حملمد بن أىب بن أيوب الدمشقى ت -13

عبد الغىن عبد اخلالق . 

البب عند العرب واملسلمني تاريخ ومسامهات للدكتور\حممود احلاج داسم- الدار  -14

 . 1987ه -1407السعودية للنشروالتوزيع الببعة األوىل 

فتاوى املرأة اللجنة الدائمة .  -15

فقه القاايا الببية املعاصرة للدكتو/على احملمدي - دار البشائر االسالمية.  -16

فقه القااياالببية املعاصرة للدكتور على حمى الدين القرة داغى والدكتورعلى يوسف  -17

 م. 2008ه-1429احملمدى -دارالبشائر اإلسالمية الببعة الريالرية 
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  تاريخ البب   الدولة اإلسالمية د/عامرالنجار ومابعداا-داراملعارف الببعة  -18

. 1994الريالرية 

درارات المع الفقهى اإلسالمى لراببة العامل اإلسالمى من دورته األوىل حىت الريامنة.   -19

دصة العلوم الببية   احلاارة اإلسالمية للدكتور \راغب السرجاىن مدسسة ادرأ  -20

 م. 2009 ه-1430للنشر زالتوزيع الببعة األوىل 

كتاب الزاراوى   البب لعمل اجلراحني واواملقالة الريالثون من التصريف ملن عجز  -21

عن التأليف - وزارة الريقافة مديرية إحياء ونشر الرتاث العرىب حتقيق ودراسة 

د\حممدياسر ذكور تدديق لغوى حممد ااشم ذكور . 

 ه. 1410جملة جممع الفقه اإلسالمى - الدورة السادسة جبدة شعبان  -22

مدى شرعية جراحة التجميل ومسدلية األطباء د/أنور أبوبكر اواىن اجلاف - دار  -23

م. 2010الكتب القانونية سنة النشر 

ب وت الببعة الريانية –املوسوعة الببية الفقهية للدكتور / أمحد كنعان  دار النفائس  -24

م. 1431-2003

  موسوعة ويكبيديا احلرة على اإلنرتن . – 25
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 الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس
رقم الصفحة وع ــــــــــــــــوضــــــــــــــــالم

 1المقدمة 
 5الفصل األول  حكم عمليا ت التجميل عموما  

:  مدى مشروعية العمليات الجراحية المبحث األول
أدلة القائلين بالجواز وأدلتهم من  ... وعمليات التجميل

الكتاب والسنة واإلجماع والمعقول. 
6 

: حكم عمليات التجميل االختيارية المبحث الثانى
التحسينية  

... أدلة القائلين بعدم جواز الجراحة التجميلية بقصد 
 الزينة

10 

 14الفصل الثانى : تاريخ الجراحة التجميلية 
 14: تاريخ تطور الجراحة التجميلية المبحث األول
: أثر علماء المسلمين فى تطور الجراحة المبحث الثانى

 16 التجميلية .

 21الفصل الثالث : العمليات التجميلية ضوابطها ومقاصدها الشرعية 
 21  . الضوابط الشرعية للعمليات التجميلية:المبحث األول

 22الضابط األول: أن ال تكون تغييرا لخلق هللا. 
الضابط الثانى: أال تخالف العملية التجميلية 

 25النصوص الشرعية الخاصة . 

الضابط الثالث: خضوع العمليات التجميلية 
 26للتصور االسالمى للجمال. 

الضابط الرابع : أال تتضمن العمليات 
 27التجميلية غشا أو تدليسا. 

الضابط الخامس : أال تجرى العمليات 
 28التجميلية ضمن هوس الشهرة. 

الضابط السادس: أن يتحقق فيها ضوابط 
 29األعمال الطبية عموما. 

: الجراحة التجميلية فى ميزان المقاصد المبحث الثانى
 39التشريعية والقواعد الكلية  
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: المقاصد الشرعية والجراحة المطلب األول
 39التجميلية 

 41: القواعد الكلية والجراحة التجميلية  المطلب الثانى
 41الفرع األول: قاعدة األمور بمقاصدها. 

 42الفرع الثانى: قاعدة المشقة تجلب التيسير 
الفرع الثالث: قاعدة الضرورات تبيح 

 43المحظورات 
 

 
 


