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Abstract

Praise be to Allah, and prayers and peace 

be upon the Prophet Muhammad and his 

family and companions.

The Islamic Sharia is valid for every time 

and place that achieves the interests of peo-

ple and meets their needs, and the best evi-

dence for it is many of the developments of 

the era that Islamic Sharia contained by ex-

plaining the minutes of its details and giving 

it rulings that are consistent with the spirit 

of the era from which it emanated. Plastic 

surgeries are one of the contemporary issues 

that need to present their details and parts to 

the legal colleges in order to derive their rul-

ings and controls that a Muslim needs to be 

informed and familiar with what is permissi-

ble and what is forbidden in this matter.

Therefore, this research came as a modest 

participation in shedding light on this issue, 

so the Muslim must know the commands of 

Islam in this aspect, and it is known that Is-

lam did not authorize every beauty or beau-

tification, rather it forbids beauty or beautifi-

cation that prohibits a more important aspect 

of it or generates corruption from it. And 

that some Muslims accept plastic surgery 

without distinguishing between necessary 

and required cases and improvement oper-

ations. And we see some others being pre-

vented from doing it at all. Therefore, we 

wanted to show the Muslims the rulings of 

Islam on each type of plastic surgery and 

distinguish between each of its types, as Is-

lam has prohibited some types of cosmetic 

surgery such as tattooing, imitating the op-

posite sex, etc.

* * *
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﷽

المقدمة

والسالم  والصالة  العالمين،  رب  له  ال� الحمد 

وسلَّم  وصحبه  اآلـــه  وعــلــى  محمد،  سيدنا  على 

تسليماً كثيراً.

العظيم  القراآن  اأنــزل  وجل  عز  له  ال� فــاإن  وبعد؛ 

اأمــر، مما جعل  لكل  وتفصيالً  لكل شيء  تبياناً 

ومكان،  زمان  لكل  صالحة  سالمية  اإلإ الشريعة 

احتياجـاتهم،  ــه  وتــواجـــ الــعــبــاد  مــصــالــح  تــحــقــق 

العصر  مستجدات  مــن  كثير  عليه  دلــيــل  وخــيــر 

دقائق  ببيان  ســالمــيــة  اإلإ الشريعة  احتوتها  الــتــي 

مع  تتفق  التي  اإلأحــكــام  اإعطائها  و تفصيالتها 

ــــذي انــبــثــقــت مــنـــــه. والــعــمــلــيــات  روح الــعــصــر ال

الـــجـــراحـــيـــة الــتــجــمــيــلــيــة هـــي اإحــــــدى الــقــضــايــا 

الــمــعــاصــرة الــتــي عــمــت بــهــا الــبــلــوى واحــتــاجــت 

الكليـات  علـى  وجزيئاتها  تفصيالتها  اإلى عرض 

التي  وضوابطها  اأحكامها  سـتنباط  إلإ الشـرعية 

اإلمام بما  يتلمسها المسلم ليكون علـى اطالع و

لذا جاء هذا  النطاق،  يحل وما يحرم في ذلك 

الضوء  تسليط  في  متواضعة  كمشاركة  البحث 

علـى هـذه القضية .

اأوامـــر اإلســالم  اأن يعلم  المسلم  بــد على  فــال 

ونــواهــيــه فـــي هـــذا الــجــانــب، ومـــن الــمــعــلــوم اأن 

اأو تجميل,  فــي كــل جمال  لــم يرخص  اإلســـالم 

اأهم  اأو تجميل يحرم جانبا  بل ينهي عن جمال 

منه اأو يتولد منهما مفسدة، وان بعض المسلمين 

صغير  كــل  فــي  التجميل  عمليات  على  ُيقبلون 

وكبير من غير اأن يفرقون بين الحاإلت الضرورية 

والحاجية والتحسينية في ذلك، ونرى بعضا اآخرا 

اأن نبين للمسلمين  اأردنا  ينفرون منه مطلقا، لذا 

اأحــكــام اإلســالم على كل قسم ونــوع من اأنــواع 

من  نـــوع  كــل  بــيــن  والــتــفــرقــة  التجميلية  عمليات 

اأنواع  اأن اإلسالم قد حرم بعض  اأنواعها، حيث 

التجميل كالوشم والوصل والوشر والنمص والتشبه 

بالجنس المقابل وغير ذلك واأجاز تقويم ما يحيد 

هذا  بحثني  فــي  وسابينه  الطبيعية،  مــســاره   عــن 

له تعالى. اإن شاء ال�

اأسباب اإختيار الموضوع:

ــنــا لــكــتــابــة هــذا   هــنــالــك عــــدة اســـبـــاب دفــعــت

البحث وهي : 

١.كونها مساألة مستجدة معاصرة اأو جانبا لم 

ُيدق بابه، لذا اخترت هذا الموضوع لحداثته.

٢. الوقوف عما يغفل عنه كثير من المسلمين، 

فاإن كثيرا من المسلمين يقبلون على التجميل من 

غير معرفة اإلحكام اإلسالمية وضوابطها.

الــمــســلــمــيــن يــهــتــمــون  بـــعـــض  نـــــرى  قــــد   .3

بالعمليات التجميلية باأشكالها واألوانها بال حد، 

ونرى بعضا اآخرا يحاربها بكل اأشكالها واألوانها، 

هو  وما  ماهو جائز  وتبيان  عليها  الوقوف  فوجب 

غير جائز .
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٤.بيان فضل الشريعة الغراء في مواكبة القضايا 

المعاصرة في كل زمان وكل مكان لتحقيق ما فيه 

منفعة للناس وما يترتب عليه من ضرر 

اأهمية الموضوع: 

١. اإلقبال الشديد على العمليات التجميلية 

في زماننا هذا إلسباب مختلفة، كفقدان الجمال 

ــوارث، وكـــزيـــادة الــزيــنــة،  ــكـ بسبب الـــحـــوادث والـ

اأو من  اآخــر ســواء من جنسه  التشبه بشخص  اأو 

اأن  اآخــر وغير ذلك من اإلسباب، فال بد  جنس 

نبين للناس اأحكامها.

٢. الــكــثــيــر مــن اإلطـــبـــاء يــســاألــون عــن حكم 

عمليات التجميل، فال يجدون جوابا شافيا يرفع 

الــلــبــس عــنــهــا، وفـــي مــثــل هـــذا الــبــحــوث يــجــدون 

ضالتهم فيها.

3. بيان ضوابط اإلسالم ومعايره الدقيقة التي 

ما حكم  وبين  بالجواز  ما حكم عليه  بين  تفرق 

عليه بالحرمان.

اأهداف الدراسة:

اإذا  التجميلية  الجراحة  السريع في  التطور   .١

اأو  اأعضاء  من  فقد  ما  تعويض  بااإلمكان  اأصبح 

الغريزية  الوظيفة  اإعــادة  و منها،  تشوه  ما  تجميل 

فلذلك  ما  لسبب  اأو  نقص  اأو  فقد،  لكل عضو 

ينبغي لنا اأن نعرف اأحكام كل منها على قدرها.

٢. ان الشريعة اإلسالمية، صالحة لكل زمان 

و مكان، فوجب اأن تكون اأحكامها مراعى فيها 

ــؤون معايشهم على  الــنــاس فــي كــل شـ مــصــالــح 

التي تورد فيها  المسئلة  قدر ما كان موجودا في 

اإلحكام.

اإشكالية البحث:

١. ما هو اأسباب واأنواع التجميل؟

ــي عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل الـــضـــروريـــة  ــا هـ ٢. مـ

والحاجية ؟

3. ما هي عمليات التجميل والتحسينية ؟

٤. ما هي اأحكام وشروط عمليات التجميل ؟

منهج البحث:

وتحليل  بيان  وذلــك   : التحليلي  المنهج   .١

العقوبات الشرعية واحكامها في الفقه اإلسالمي.

٢. ذكر حكم المساألة ومذاهب الفقهاء فيها.

الــى سورها مع ذكر  القراآنية  اإلآيـــات  3. عــزو 

وبيان السورة ورقم اإلآية.

المصادر  من  الشريفة  اإلحاديث  تخريج   .٤

الحديث  كــتــب  وبــاقــي  الصحيحين  اإلصــلــيــة، 

اإلخرى مبينا درجة الحديث اإذا كان غير موجود 

في الصحيحين.

ــر الــخــاتــمــة والــتــي تــضــم اأهـــم النتائج  5. وذكـ

والتوصيات.

خطـة البحـث

اإلى مقدمة، ومبحثين، وخاتمة  قُسم البحث 

البحث،  اأهمية  المقدمة فقد اشتملت على  اأما 
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وسبب اختيار الموضوع، وخطة البحث ومنهجه. 

المبحث اإلأول: جراحة التجميل، ومجاإلتها في 

الجراحة، ويشتمل على ثالثة مطالب: 

المطلب اإلأول: مفهوم عمليات التجميل

 المطلب الثاني: نشات عمليات التجميل

 المطلب الثالث: شروط العمليات التجميلية

الشريعة  فيه موقف  الثاني: وبينت  المبحث   

التجميلية،  الجراحية  العمليات  من  سالمية  اإلإ

وقسمته اإلى مطلبين: 

سالمية  اإلإ الشريعة  موقف  اإلأول:  المطلب 

مـن عمليـات التجميـل الضـرورية والحاجية. 

سالمية  اإلإ الشريعة  موقف  الثاني:  المطلب 

من العمليات التحسينية. 

واأخيراً خاتمة ضمنتها نتائج البحث 

تصدينا  فيما  وفقنا  قــد  نكون  اأن  نــســاأل  لــه  والــ�

والصالة  واآخـراً،  اأوإلً  له  ال� والحمد  قاربنا،  اأو  له، 

له عليه وعلى اآله  والسالم على نبينا محمد صل ال�

وصحبه ومن تبعه باإحسان اإلى يـوم الدين

* * *

المبحث األأول

مفهوم عمليات التجمیــل، وشروطها

المطلب األول: مفهوم عمليات التجميل

تعريف العملية لغًة: 

العمل يعني حرفيا الوظيفة والعمل، يتم اشتقاق 

كلمة »العملية« من كلمة »عمل« وتشير عموماً 

اإلى اأي اإجراء يتم تنفيذه.)١(

كلمة »عملية« کلکلمة المحدثة، مشتقة من 

العلوم الفيزيائية وتشير اإلى فعل له تاأثير خاص.)٢(

ــى عــمــلــيــة الــجــراحــة  ــ  لــهــذا الــســبــب، ُيـــشـــار اإل

ــاص،  ــهــا ايـــضـــا تـــاأثـــيـــر خـ ــي ل ــتـ  اأو الــحــربــيــة، والـ

بكلمة عمل.)3(

تعريف العملية اإصطالحًا:

بالشكل  تتعلق  التي  العمليات  من  مجموعة 

والتي يكون الغرض منها عالج عيوب طبيعية او 

مكتسبة في ظاهر الجسم البشري تؤثر في القيمة 

)١( لسان العرب : ابن منظور، جمال الدين اأبي الفضل بن 

م.  بيروت ١٩56  طبع  المصري،  اإلفريقي  اإلنــصــاري  مكرم 

مادة )عمل(، ج١١، ص٤٧5.

ــا  ــارس بـــن زكــري ــ ــن فـ ــد بـ ــمـ  )٢( مــعــجــم مــقــايــيــس الـــلـــغـــة: اأحـ

اأبو الحسين، الناشر: دار الفكر، ج٤ ، ص١٤5.

)3( المعجم الوسيط : اإبراهيم اأنيس،عبد الحليم منتصر،عطية 

الصوالحي، محمد خلف اأحمد، الناشر: مجمع اللغة العربية 

- مكتبة الشروق الدولية، سنة النشر: ٢٠٠٤ م / الطبعة الرابعة، 

ج٢، ص6٢8.
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الشخصية واإلجتماعية للفرد.)١(

تاأثير  اأي عملية محددة لها  تتضمن الجراحة 

اأو  العسكرية  العملية  اأو  الجراحة  مثل  مــحــدد، 

العملية المائية.)٢(

تعريف التجميل لغة :

التجميل هو مصدر فی باب تفعيل »وجذرها 

اأحدهما  معنيان  لها  الكلمة  م ل« هذه  هو »ج 

يعني  واإلخـــر  الخلق  فــي  والــتــفــوق  اللياقة  يعني 

الــجــمــال والــتــزيــيــن والــجــمــال هــو عكس القبح، 

البشر  يفعلها  الــتــي  اإلشــيــاء  اإلـــى  يشير  والــتــزيــيــن 

ليصبحوا اأكثر جماإل.)3(

تعريف التجميل اصطالحا :

اإلــى  عــام  بشكل  »التجميل«  مصطلح  يشير 

اصالح وتصحيح عيب خلقي في مظهر الجسم 

ــوادث مع   اأو عــيــوب فــي الــجــســم نــاتــجــة عــن حــ

مرور الوقت.)٤(

الــقــرداغــي،  علي  اأ.د   : الــمــعــاصــرة  الطبية  القضايا  فقه   )١( 

اأ. د. علي المحمدي ، دار النشر اإلسالمية، بيروت – لبنان، 

الطبعة الثانية، ١٤٢٧هـ / ٢٠٠6م ص53٠.

)٢( المعجم الوسيط: اإبراهيم اأنيس،عبد الحليم منتصر،عطية 

الصوالحي، محمد خلف اأحمد، الناشر: مجمع اللغة العربية 

- مكتبة الشروق الدولية، سنة النشر: ٢٠٠٤ م / الطبعة الرابعة 

، ج٢، ص6٢8.

)3( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اأبو نصر اإسماعيل 

 – للماليين  العلم  دار  الناشر:  الفارابي،  الجوهري  حماد  بن 

بيروت، الطبعة الرابعة ١٤٠٧ هـ - ١٩8٧م/ ج٤، ص١66٢

)٤( معجم لغة الفقهاء: محمد رواس قلعجي حامد صادق 

ــح مــن  ــ ــي ــحــ ــصــ ــ ــت ــ  يــــتــــم هــــــــذا اإلصــــــــــــالح وال

الفنون  اإحــدى  هي  و  التجميلية  الجراحة  خالل 

الجراحية.)5(

التعريف الطبي للعمليات التجميلية :

من  اإلســاســي  الغرض  التجميلية:  العمليات 

هذه الجراحة هو تحسين مظهر الجسم، لذلك 

اإجــراؤهــا على الجسم  فــاإن اإلجـــراءات التي يتم 

من خالل اإلزالة واإلصالح والزرع وما اإلى ذلك 

لجعل جزء من الجسم اأكثر جماإل تعتبر عمليات 

تجميل. )6(

او هي جمَلة اأَعمال تحدث اأثرا َخاّصا ُيَقال 

عملية جراحية اأَو حربية اأَو َمالِيَّة)٧(. 

وبصورة عامة فان العمليات التجميلية بالرغم 

من تعدد اسبابها، اإل انها اختيارية ويتم اإجراؤها 

لغرضين فقط : 

اإلول لغرض التجميل، والثاني لغرض العالج، 

يحقق الشخص المتقدم لعملية التجميل الهدف 

الطبعة  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  النفائس  دار  الناشر:  قنيبي، 

الثانية، ١٤٠8 هـ - ١٩88 م، ص١٢٢.

هيئة  علماء  مــن  مجموعة   : الحديثة  الطبيّة  الموسوعة   )5(

المطبعة الذهبية ، المترجم الى العربية بواسطة هيئة الترجمة 

للنشر،  العرب  سجل  مؤسسة  المصري،  العالي  التعليم  في 

القاهرة ج3، ص ٤5٤ .

حنان   : التجميل  لعمليات  الحاكمة  والضوابط  القواعد   )6(

قضايا  اإلســالمــي،  الفقه  لمؤتمر  العلمي  السجل  جستينيه، 

طبية معاصرة، لسنة ٢٠١٠ م.

)٧( المعجم الوسيط : إلبراهيم مصطفى واخرون، دار الدعوة 

للنشر، اسطنبول، الطبعة اإلولى ١٩8٩م، ج٢، ص5٢8.
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تحسين  اأو  تغيير  خــالل  مــن  المنشود  الجمالي 

بــعــض تــفــاصــيــل وجــهــه اأو جــســمــه، قـــد يــكــون 

الهدف من العالج ايضا هو القضاء على السمنة 

اإلى  يؤدي  قد  مما  الجسم،  في  الزائدة  والدهون 

اإصالح اآثار الحروق والحوادث  تدهور الصحة، و

اأو العيوب الخلقية. 

التجميل  عمليات  نشاأت  الثاني:  المطلب 

عبر العصور

اإشارة الى ماذكر مسبقا في التعريف بالمصطلح 

الطبي بــان هــنــاك دائــمــا اأحـــداث وحـــوادث مثل 

الحرب اأو العيوب الخلقية التي تقلل من جمال 

ــاس، لــكــن هــــذه الــعــمــلــيــات وصــلــت  ــنـ مــظــهــر الـ

التقدم في عصرنا،  المستوى من  هــذا  مثل  اإلــى 

نتيجة إلبحاث الباحثين، يمكن القول اأن تاريخ 

عمليات التجميل يعود اإلى مصر القديمة وحوالي 

دراية  على  اأنهم  كما  الميالد،  قبل  سنة   ٤٠٠٠

بمراحل زراعة اإلسنان)١(. 

فيما يعتبر اهتمام الهنود بزراعة الجلد، اأو نقل 

فــي الجسم نشاأة  اآخــر  اإلــى  قطع منه مــن مكان 

عـــادات  اأن  ذلـــك  الــتــجــمــيــل،  لــجــراحــة  حقيقية 

الهنود كانت تقضى بتشويه وجه السارق، والزاني 

والسياسة،  الرئاسة  اأهــل  من  عليهم  والمغضوب 

ــزاء  ــل الــجــلــد ونــقــلــوا اأجـ ــ حــيــث زرع الــهــنــود اإلوائ

في  اإلسالمية  الشريعة  في  للطبيب  المدنية  المسؤولية   )١(

التونجي، حلب،  السالم  د.عبد  والمصري،  السوري  القانون 

١٩٩6م، ص3٩.

منه اإلى اأجــزاء اأخــرى، وكانت هذه هي الطريقة 

من  للتخلص  الهنود  المجرمون  بها  عمل   الــتــي 

تشوهات الوجه)٢(. 

اإلنــف  باإصالح  واليونانيون  الــرومــان  قــام  كما 

واإلذنين بواسطة الهنود القدماء وزرع المصريون 

اإلولـــى  العالميتان  الــحــربــان  ان  كــمــا  اإلســـنـــان، 

العمليات  هذه  إلنتشار  الرئيسي  السبب  والثانية 

اإلى  ــا والــوإليــات المتحدة، ثم امتدت  اأوروب في 

القرنين  حتى  عـــام،  بشكل  لكن  ــرى،  اأخــ دول 

العمليات  هذه  تكن  لم  والعشرين  عشر  التاسع 

شائعة بين الناس بسبب مخاطرها)3(. 

كما ان للمسلمين دورا بارزا في مجال الجراحة 

الــجــراحــيــن  مــن  الــكــثــيــر  تــاثــر  حــيــث  التجميلية، 

الجراحة  تطوير  في  اإلوربية  بالنهضة  المسلمين 

ــام وجـــراحـــة الــتــجــمــيــل بــشــكــل خــاص  بــشــكــل عـ

ومنهم الطبيب المسلم ابو بكر الرازي كان مبتكرا 

في اأساليبه الجراحية واكتشف بعض المطهرات 

اإجـــــراء  ــواد الــكــيــمــيــائــيــة لــشــفــاء الـــجـــروح و ــمــ ــ وال

اإلدوات  بعض  بعمل  وقام  الجراحية،  العمليات 

اأول من  كــان  وانــه  الجلد، كما  لقطع  الجراحية 

استخدم خيوط مصنوعة من اأمعاء الحيوانات في 

الجراحة ولم يترك اأي اأثر لها بعد الجراحة، وهذا 

)٢( المسؤولية المدنية للطبيب اخصائي الجراحة في القانون 

الجزائر،  هومه،  دار  عزالدين  د.حــروزي  والمقارن،  الجزائري 

٢٠٠٩ م ص١3٤.

)3( عمليات التجميل في الفقه اإلسالمي والقانون، ام كلثوم 

صبيح محمد، بحث منشور في مجلة الحقوق، لسنة ٢٠٠٩ 

ص ٢68.
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هو الهدف من الجراحة التجميلي)١(. 

اأثر كبير في تقدم  وكان إلبو القاسم الزهراوي 

الجراحة بشكل عام والجراحة التجميلية بشكل 

خاص،ومنها تصغير الثدي الكبير للرجال، صالح 

ااألنف المكسور، القضاء على تشوهات اإلصبع 

بــالــخــيــوط  الــجــفــن  تــشــوهــات  ــح  ــالـ اإصـ واإلذن، 

الجراحية والشقوق، عالج حاإلت الخنثى وتشوه 

فتحة البول عند الذكر، جراحة اإلسنان المشوشة 

في شكلها وترتيبها وعالجها، اإزالة اإلوعية الدموية 

البارزة )الدوالي ( كاأول طبيب في هذا المجال، 

باإلضافة الى الكثير من العمليات التجميلية التي 

كان لها دور كبير في كونها مصدر عمل لالأطباء 

اأن اإليطاليين تمكنوا بسهولة  اإلوربيين، لدرجة 

من عالح اإلطراف غير الطبيعية اأو المبتورة)٢(.

الجراحة  تقدم علم  الحديث،  العصر  اما فی 

اإلولى  الخطوة  وكانت  كبير،  بشكل  التجميلية 

لهذا التقدم نجاح ربط اإلوعية الدموية الصغيرة، 

مهد هذا اإلنجاز الطريق إلعادة تشكيل الوجه، 

الوجه، والخطوة  وبناء مري جديد، وعالج شلل 

في  المجاهر  اســتــخــدام  فــي  الــتــقــدم  هــي  التالية 

زراعة اإلعضاء  الدقيقة مثل  الجراحية  العمليات 

ونقل جزء من الجسم اإلى جزء اآخر من الجسم 

الليزر  مثل  جديدة  عالجات  استخدام  وكذلك 

 )١( الـــطـــب عــنــد الـــعـــرب والــمــســلــمــيــن لــلــدكــتــور مــحــمــود 

والتوزيع، جدة،  للنشر  السعودية  الدار  قاسم محمد،  الحاج 

١٩8٧ م ، ص ١٠٧ .

)٢( المرجع السابق، ص١١١.

لعالج  اأو  الجلد  تــشــوهــات  اأو  الــشــامــات  ــة  إلزالـ

انفصال الشبكية والتهاب الحنجرة. )3(

وقد كثر هذا اللون من التجميل في ايامنا هذا 

وفي واقعنا الذي نعيشه وتخصص له اناس قصروا 

انفسهم عليه، ووفــروا وقتهم للفن فيه واصبح له 

فروع كثيرة وكليات ومعاهد للطب تهتم به تدريسا 

ومزاولة. )٤(

العمليات  اإجــراء  : شروط  الثالث  المطلب 

التجميلية

سالمية لم تمنع القيام بالعمليات  ان الشريعة اإلإ

التجميلية منعاُ مطلقاً، كما وانها لم تجزها مطلقاً 

فقد  ومنعه،  اإلأمــر  اإباحة  في  معتدلة  انما كانت 

وضعت جملة من الضوابط والحدود األزمت بها 

من يريد اإجراء مثل هذه العمليات، ومنها:

ان تكون العملية مشروعة للقيام بها)5(: 

ــــشــــروط الــمــهــمــة  ــن ال ــرط مـ ــشـ ــذا الـ ويــعــتــبــر هــ

الواجب مراعاتها قبل اإجراء المريض اأي جراحة، 

 )3( الـــطـــب عــنــد الـــعـــرب والــمــســلــمــيــن لــلــدكــتــور مــحــمــود 

والتوزيع، جدة،  للنشر  السعودية  الدار  قاسم محمد،  الحاج 

١٩8٧ م ، ص ١٠٧.

عبد  محمد  د.  اإلسالمية،  الشريعة  في  والزينة  اللباس   )٤(

العزيز، الطبعة الثانية ، مؤسسة الكتاب، دار الفرقان، عمان / 

اإلردن ١٤٠5 هـ / ١٩85 م، ص ٤5٤.

حــزم،  ابـــن  دار  ــاغ،  صــبّ اســامــة  التجميلية،  العمليات   )5(

الطبعة اإلولى، بيروت / لبنان، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، ص٢٧ . 

له الجبير،  الضوابط الشرعية للعمليات التجميلية، هانئ عبد ال�

مركز الملك فهد الثقافي، الطبعة اإلولى، الرياض / السعودية، 

١٤٢٧هـ - ٢٠٠6م ص١6.
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يقول  تعالى،  لله  ملك  هــو  نــســان  اإلإ إلن جسد 

َوَمــا  َواإلأَرِْض  ــَمــاَواِت  الــسَّ ُمــْلــُك  لــِه  ــ� )لِ سبحانه: 

َقِدير( )١( وبناء على  َشــْيٍء  ُكــلِّ  َعَلى  َوُهــَو  فِيِهنَّ 

 ذلك فال يحل للطبيب اأن يباشر جسم المريض 

اإإل اإذا كان سيعمل عمالً اأذن به الشرع وإل يكفي 

ــاه . قــال ابــن القيم : )فــاإنـّـه  الــمــريــض ورضـ  اإذن 

له  ال� يــاأمــر  لــم  قــــدام على قطع عضو  اإلإ يــجــوز  إل 

ورسوله بقطعه، وإل اأوجب قطعه، كما لو اأذن له 

في قطع اأذنه اأو اأصبعه، فاإنّه إل يجوز له ذلك، 

ذن ( )٢(. ثم عنه باإلإ وإل يسقط اإلإ

ان يغلب على الظن نجاح العملية)3( : 

وذلك إلن كل اإجراء طبي يشترط فيه ان تكون 

اإإل  نسبة النجاح اأكبر مـن نسبة عدم النجاح، و

صار العمل عبثاً، لذلك إل يحق إلأحد ان يقدم 

نجاحها،  ظنه  على  يغلب  بما  اإإل  عملية  على 

وحصول المقصود منها، واما ما رجحت مفسدته 

على مصلحته فكقطع اليد المتاآكلة حفظاً للروح 

اإذا كان الغالب السالمة بقطعها. )٤( 

)١( سورة المائدة / اآية ١٢٠.

الجوزية،  القيم  إلبــن  الــمــولــود،  باحكام  الــمــودود  تحفة   )٢(

الباب التاسع في ختان المولود واحكامه، دار عطاءات العلم، 

الطبعة الرابعة، بيروت / لبنان ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م ص ٢٤3.

)3( شرح السنة للبغوي، تحقيق شعيب اإلرنؤوط ، المكتب 

اإلسالمي للنشر، الطبعة الثانية، دمشق / سوريا ،١٤٠3هـ - 

١٩83م، ج١٢، ص١٤٧.

نــام للعز بن عبد السالم،  حكام في مصالح اإلأ )٤( قواعد اإلأ

اإلزهرية،  الكليات  الــرؤوف سعد، مكتبة  تحقيق : طه عبد 

 / -١٩٩١ ج١  ـــ  ــ مــصــر ،١٤١١هـ  / الــقــاهــرة  اإلولــــى،  الطبعة 

ص١٠٤.

ان تثبت حاجة المريض لهذه العملية)5(:

يشترط لجواز اإجراء الجراحة التجميلية ان يكون 

المريض محتاجاً اإليها، سواء كانت حاجته اإليها 

تلف  اأو  الهالك  نفسه  بــان خــاف على  ضرورية 

عضو من اأعضاء جسده، اأو كانت حاجيه دون 

ذلك بان بلغت مقام الحاجيات التي يلحقه فيها 

الضرر بسبب اآإلم اإلأمراض الجراحية ومتاعبها.

ان تتم العملية باإذن المريض اأو وليه)6(:

كي تتم العملية إلبد ان ياأذن بها المريض اإذا 

كان كامل اإلأهلية، اأو وليه ان كان فاقدها، فاإذا 

رفض المريض ولو كان يتاألم فال يجوز للطبيب 

اأجراها حتى ياأذن له .

وقــد اأشـــار ابــن قــدامــة فــي المغني اإلــى ذلــك، 

فسرت  ولــيــه  اإذن  بغير  صبياً  ختن  )وان  فــقــال: 

جنايته ضمن، إلنه قطع غير ماأذون فيه( )٧(.

ويدل على ذلك انه إل يحق للطبيب التصرف 

في مداواة المريض اإل باإذنه، ما روي عن عائشة  

ــا)8( النبي ملسو هيلع هللا ىلص في  لــه عنها قــالــت: )لــددن رضــي الــ�

مرضه فقال: »إل تلدوني«، فقلنا: كراهية المريض 

ثار المترتبة عليها،  )5( الوجيز في اأحكام الجراحة الطبية واإلآ

له الحزمي، الناشر : جامعة اإليمان، صنعاء /  فهد بن عبد ال�

اليمن ص١6.

)6( المصدر السابق.

)٧( المغني، إلبن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرة للنشر، بدون 

طبعة، القاهرة / مصر، ١388هـ - ١٩68م، ج5،ص3٩8.

)8( اللدود / بفتح الالم هو الدواء الذي يصب في اأحد جانبي 

فم المريض ويسقاه، او يدخل هناك باإصبع وغيرها ويحنك به 

ينظر : ) تحفة اإلحوذي للمباركفوري : 6 / ١٧٠ (.
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للدواء، فلما اأفاق، قال: »إل يبقى اأحد منكم اإإل 

لّد غير العباس فاإنه لم يشهدكم » ( )١(.

ــجــّراح  ــي الــطــبــيــب ال ــة ف ــي اأن تــتــوفــر األأهــل

ومساعديه)2(:

  يشترط في الطبيب المداوي ان يكون ذا علم 

وان يكون  المطلوبة،  الجراحية  بالمهمة  وبصيرة 

اإلأكمل،  الوجه  اأدائها وتطبيقها على  على  قادراً 

اإإل ضمن اإذا قصر بفعله، يقول ابن القيم )واأما  و

الطبيب  على  الضمان  فاإيجاب  الشرعي  اإلأمـــر 

ــاإذا تــعــاطــى عــلــم الــطــب وعــمــلــه، ولــم  ــ الــجــاهــل ف

يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على اإتالف 

اإلأنفس، واأقدم بالتهور على ما لم يعلمه فيكون 

وهــذا  لــذلــك،  الــضــمــان  فيلزمه  بالعليل  غـــرر  قــد 

اإجماع من اأهل العلم ( )3(.

اأن أل يترتب على فعلها ضرر اأكبر من ضرر 

المرض)4(:

  فان اشتملت العملية على ضرر اأكبر من ضرر 

المرض حرم على الجراح القيام بها، لما في ذلك 

)١( صحيح البخاري واللفظ له : 6 / ٢5٢٤ ) 6٤٩٢ ( باب: 

القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات، صحيح مسلم : 

٤ / ١٧33 ) ٢٢١3 ( باب : كراهية التداوي باللدود .

له  ال� عبد  هانئ  التجميلية،  للعمليات  الشرعية  الضوابط   )٢(

 / الرياض  الطبعة اإلولــى،  الثقافي،  الملك فهد  الجبير، مركز 

السعودية، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠6م ، ص٢٠.

للنشر،  الهالل  الجوزيه، دار  القيم  النبوي، إلبن  )3( الطب 

الطبعة اإلولــى، بيروت / لبنان، ١٤3٤هـــ - ٢٠١٢م :ج ١ / 

ص ١٠٩.

)٤( العمليات التجميلية، اسامة صبّاغ، دار ابن حزم، الطبعة 

اإلولى، بيروت / لبنان، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م، ص35 .

اإلأكبر،  للضرر  واإلأجــســاد  اإلأرواح  تعريض  من 

واأمثال ذلك : جراحة التحدب الظهري الحاد، 

فالغالب فيها انها تنتهي بالشلل النصفي، فعلى 

الجراحة،  ومفاسد  نتائج  بين  يقارن  ان  الطبيب 

ومفاسد المرض، فان كانت المفاسد التي تترتب 

في  الموجودة  المفاسد  من  اأكبر  الجراحة  على 

تجيز  إل  الشريعة  الجراحة، إلن  المرض حرمت 

اإذا كان  واأمــا  اأشــد منه،  بما هو  اأو  بمثله  الضرر 

العكس فيجوز .

ســـالمـــي  األإ لــلــتــصــور  تــكــون خــاضــعــة  اأن 

للجمال)5(: 

له تعالى  سالمي يؤمن بان ال�   وهذا التصور اإلإ

على  يحتم  وهــذا  خلقة حسنة،  نــســان  اإلإ خلق 

الجمال،  مساألة  في  ذوقــه  له  يكون  ان  الطبيب 

نسان، وهل شعوره  ومدى ما فات منها، وحالة اإلإ

اأو  النفسية،  تركيبته  في  لضعف  نتيجة  بالنقص 

لمرض نفسي لديه ولَّد عنده عدم الرضا بما قّدر 

له عليه، اأو حقيقة تستحق العالج . ال�

ان يترتب على فعلها مصلحة)6( :- 

انما شرعت الجراحة لمصلحة اإلأجساد، ودفع 

المصالح  انتفت تلك  فــاإذا  اإلأسقام عنها،  ضرر 

بفعلها  للترخيص  الموجب  السبب  ينتفي  فهنا 

له  ال� عبد  هانئ  التجميلية،  للعمليات  الشرعية  الضوابط   )5(

 / الرياض  الطبعة اإلولــى،  الثقافي،  الملك فهد  الجبير، مركز 

السعودية، ١٤٢٧هـ - ٢٠٠6م ، ص١٩.

ثار المترتبة عليها،  )6( الوجيز في اأحكام الجراحة الطبية واإلآ

له الحزمي، الناشر : جامعة اإليمان، صنعاء /  فهد بن عبد ال�

اليمن ، ص5.
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شرعاً، وتبقى على اأصل الحرمة مثل جراحة اإزالة 

ثبت  فقد  الجراحي،  الكت  اأو  بالقطع،  الثاآليل 

طبياً ان الثاآليل إل تزول بالعمل الجراحي بل عن 

فعل القطع والكت ينتهي بالمصاب اإلى عواقب 

وخيمة واأضرار جسيمة منها العدوى الجرثومية . 

* * *

المبحث الثاني

سالمية  موقف الشريعة األإ

من العمليات الجراحية التجميلية

الــتــجــمــيــل  عــمــلــيــات   : األول  الــمــطــلــب 

الضرورية والحاجية

الضرورية: تنقسم اإلى قسمين: 

القسم اإلأول: عمليات جراحية لعيوب خلقية 

فتحتـي  اإحـــدى  انــســداد  نــســان مثل  اإلإ بها  ولــد 

لــالأذن،  الخارجية  القناة  فتح  وكــذلــك  اإلأنـــــف، 

بالشـرائح  المثانـة  وبــنــاء  الــحــلــق،  شــق  اإغــــالق  و

في  السفلية  البول  فتحة  انسداد  وفتح  العضلية، 

وشــذوذ حويضة  الشرج،  فتحة  وانسداد  الذكر، 

الكلى والحالب واأورامهما. )١(

ــة لــعــيــوب  الــقــســم الـــثـــانـــي: عــمــلــيــات جــراحــي

مـــرض يصاب  نــاشــئ مــن  مــثــل عــيــب  مكتسبة، 

تاآكل  نسـان، مثل تغير شكل اإلأذن نتيجة  به اإلإ

ــذام، اأو  غــضــروف صــيــوانــهــا بسبب مـــــرض الــجـــ

التصاق  الــســرطــان)٢( ومثل حــاإلت  اأو  الــزهــري، 

اصــدار  النتشة،  محمد  المستجدة،  الطبية  المسائل   )١(

مجلة الحكمة، الطبعة اإلولى، جامعة ام درمان / السودان، 

١٤٢٢هـ، ص ٢58. 

)٢( اأحكام تجميل النساء، ازدهار مدني، دار الفضيلة للنشر، 

الطبعة اإلولى، الرياض / السعودية، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢م، ص 

. 3٧٠
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بسبب الحروق. )١(

اأكثر   وهــذه عمليات جراحية في واقــع اإلأمــر 

لسبب  كانـت  ســواء  فهذه  تجميلية،  كونها  من 

خــلــقــي، اأو مــكــتــســب ســبــبــهــا ضـــــــروري، وهــو 

الــتــي يقصد  جملة مــن اإلأســـبـــاب والــمــوجــبــات 

تلف،  اأو  اأو تشوه،  الخلقة،  اإزالــة عيب في   بها 

اأو نقص، لتـوفر الضـرورة التي تحفظ بها النفس 

من الهلكة. )٢(

اما الحاجية: 

التي يكون سببها حاجي، وهــي جملة  وهــي 

اإزالــة  بها  يقصد  التي  والموجبات  اإلأســبــاب  من 

التي  الحاجة  لتوفر  وذلــك  والتشوهات،  العيوب 

ــيــاً، اأو مــعــنــويــاً،   تــلــحــق بــالــمــكــلــف ضـــــرراً حــســـ

وإل تصل اإلى حد الضرورة. )3( .

مثل حاإلت اإزالة تشوه الجلد بسبب اإلآإلت 

وعيوب  اإلأرنــبــيـــــة،  الشفة  وجــراحــة  الــقــاطــعــة)٤(، 

حـــوادث  اأو  مـــرض،  نتيجة  تــكــون  الــتــي  الفكين 

جمع:  بها،  المتعلقة  حــكــام  واإلأ الطبية  الفتاوى  جامع   )١(

عبد العزيز بن عبـد المحسـن، ط ١ ،الريـاض : دار القاسم، 

٢٠٠٤م، ص٢36. 

دار  منصور،  محمد  بالنساء،  المتعلقة  الطبية  حكام  اإلأ  )٢(

 - ١٤٢٠هـــ  اإلردن،   / عمان  الثانية،  الطبعة  للنشر،  النفائس 

١٩٩٩، ص ١8٤.

دار  منصور،  محمد  بالنساء،  المتعلقة  الطبية  حكام  اإلأ  )3(

 - ١٤٢٠هـــ  اإلردن،   / عمان  الثانية،  الطبعة  للنشر،  النفائس 

١٩٩٩، ص ١8٤.

دار  المحسن،  عبد  العزيز  عبد  الطبية،  الفتاوى  جامع   )٤(

القاسم للنشر والتوزيع، الطبعة اإلولى، الرياض / السعودية ، 

ص ٢6١.

وجراحة  المبتورة،  اإلأصـــــابــع  ــادة  اإعـــ و مختلفـة، 

الثدي الكبير إلآإلم في الثدي والرقبـة وا إلأكتـاف 

وصـعوبة التنفس، وعالج الحروق)5(، وكالتشوهات 

الحادثة بعد الحروب. )6( 

يصنفون  اإلأطباء  اأن  اإليه  شــارة  اإلإ تجدر  ومما 

عمليـات هـذين القسـمين بكونهـا)٧( ضرورية وإل 

ــفــرقــون بــيــن الـــضـــرورة والــحــاجــة الــتــي إل تبلغ  ي

بدافع  اإليها  ينظرون  اأنهم  ذلــك  الــضــرورة؛  مبلغ 

الحاجة اإلى فعلها، كما اأن وصف هذه الجراحـة 

بكونهـا ضرورية، اأو حاجية هو بالنسبة لدواعيها 

 الموجبة لفعلها، ووصفها بالتجميلي هـو بالنسبة 

إلآثارها ونتائجها. )8(

وقــد تــوصــل الــبــاحــثــون الــمــعــاصــرون فــي الفقه 

سالمي في هذه المساألة اإلى اإلتفـاق على جواز  اإلإ

هذا النوع من العمليات الجراحية، ومشروعيتها، 

لالأسباب التالية:

اصــدار  النتشة،  محمد  المستجدة،  الطبية  المسائل   )5(

مجلة الحكمة، الطبعة اإلولى، جامعة ام درمان / السودان، 

١٤٢٢هـ، ص ٢5٩.

)6( اأحكام تجميل النساء، ازدهار مدني، دار الفضيلة للنشر، 

٢٠٠٢م،   - ١٤٢٢هــــ  السعودية،   / الــريــاض  اإلولـــى،   الطبعة 

ص 3٧٠ .

)٧( العمليات التجميلية، محمد رفعت واخرون، دار المعرفة 

 - ١3٩٧هـــ  لبنان،   / بيروت  الثانية،  الطبعة  والنشر،  للطباعة 

١٩٧٢ ص ٧ .

الصحابة  مكتبة  الشنقيطي،  الطبية،  الجراحة  اأحــكــام   )8(

للنشر، الطبعة الثانية، جدة / السعودية / ١٤١5هـ - ١٩٩٤م، 

ص ١8٢ ،١83.
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اأوإلً: اأن العيوب التي تعالجها هذه الجراحات 

تشتمل على ضرر حسي ومعنـوي، وهو موجب 

للترخيص بفعل الجراحة؛ إلأنه يعتبر حاجة فتنزل 

للقاعدة  اإعماإلً  بفعلها  الضـرورة، ويرخص  منزلة 

عامـة  الــضـــــرورة  منزلة  تــنــزل  )الــحــاجــة  الشرعية: 

كانت، اأو خاصة ( )١(. 

يجوز  الجراحة  من  النوع  هــذا  فعل  اإن  ثانياً: 

كما يجوز فعل غيرها من الجراحـات المشروعة 

العالجية  فــالــجــراحــة  كـــٍل،  فــي  الــحــاجــة  بجامع 

وجدت فيها الحاجة المشتملة على ضرر اإلألم، 

في  الجراحة  من  النوع  وهــذا  وهـو ضـرر حسي، 

الحسـي  الــضــرر  عــلــى  يشتمل  صـــوره  مــن  كثير 

والمعنوي. )٢(

النوع  فعل هذا  بجواز  القول  وإل يشكل على 

الشرعية من  النصـوص  في  ثبت  ما  الجراحة  من 

له لالأسباب التالية: تغيير خلق ال�

فيستثنى  للتغيير،  الموجبة  الحاجة  وجــود   .١

يستدعي  مــا  بعـض  إلأن  التحريم،  نــصــوص  مــن 

اإجراءها فيه األم ككسور الوجه، وبعضه فيه تفويت 

الملتصقة،  اإلأصابع  في  كما  العضو،  مصـلحة 

وكل هذه اأضرار توجـب الرخصـة واستثناء الجراحة 

من عموم النهي عن تغيير الخلقة.

السيوطي،  الـرحمن  الدين عبـد  شباه والنظائر، جالل  )١( اإلأ

دار الكتب العلمية، الطبعة اإلولى، بيروت / لبنان ١٤٠3هـ - 

١٩8٢، ص 88.

الصحابة  مكتبة  الشنقيطي،  الطبية،  الجراحة  اأحــكــام   )٢(

للنشر، الطبعة الثانية، جدة / السعودية / ١٤١5هـ - ١٩٩٤م، 

ص ١85 ،١86.

٢. هذا النوع من الجراحة إل يشتمل على تغيير 

الضرر،  اإزالــة  اأن مقصوده هو  اإذ  الخلقة قصداً، 

وجاء التجميل والتحسين تبعاً.

لخلقة  تغييراً  الجراحة ليس  النوع من  3. هذا 

اإلــى  بالعضو  للعـودة  ى  تجـر  العملية  بــل  لــه،  ــ�  ال

له سبحانه وتعالى. خلقة ال�

الحروق  عن  الناتجة  التشوهات  اإزالـــة  اإن   .٤

ــــدرج تـــحـــت اإلأصـــــــــل الــمــجــيــز  ــن ــ والـــــحـــــوادث ت

العضو  بمعالجة  تكون  والمعالجة  لمعالجتها، 

الــحــادث؛  اأو  الــحــرق  عــن  النـاتج  اإلأثـــر  ومعالجة 

ــــدل عــلــى اســتــثــنــاء اإلأثـــــر من  ــا ي  اإذ إل يـــوجـــد مـ

جـواز المعالجة.

ــرج عــلــى الــطــبــيــب، وإل على  وعــلــيــه فـــال حــ

ــوع مـــــن الــجــراحــة،  ـــ ــن  الــمــريــض فـــي فــعــل هـــذا ال

واإلأذن به. )3( 

عمليـات التجميل التحسينيـة: 

وهـــي الــعــمــلــيــات الــتــي يــقــصــد مــنــهــا تحسين 

الــمــظــهــر، وتــجــديــد الــشــبــاب دون وجـــود دوافـــع 

في  وبالنظر  فعلها.  تستلزم  حاجية  اأو  ضــروريــة، 

كثير من الكتب التي تناولت هذه القضية نجدها 

الصحابة  مكتبة  الشنقيطي،  الطبية،  الجراحة  اأحــكــام   )3(

للنشر، الطبعة الثانية، جدة / السعودية / ١٤١5هـ - ١٩٩٤م، 

ص ١86، اأحكام تجميل النساء، ازدهار مدني، دار الفضيلة 

ـــ -  ــ ــى، الـــريـــاض / الــســعــوديــة، ١٤٢٢هـ ــ لــلــنــشــر، الــطــبــعــة اإلولـ

العزيز عبد  الطبية، عبد  الفتاوى  ٢٠٠٢م، ص 3٧١، جامع 

المحسن، دار القاسم للنشر والتوزيع، الطبعة اإلولى، الرياض 

/ السعودية ، ص ٢63.
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ــنــوع من  قــد ســـارت عــلــى الــقــول بتحريم هـــذا ال

العمليات؛ إلأنها إل تشتمل على دوافع ضرورية، 

له والعبث  ال� لخلقة  وإل حاجية، وإلأن فيها تغييراً 

بــهــا حــســب اإلأهـــــواء. لــقــولــه تــعــالــى ))وإلمــرنــهــم 

له(( )١(. فليغيرن خلق ال�

في  التغيير  علة  على  المشتملة  وباإلأحاديث 

والــوشــر  والتفلـيج،  الــنــمــص،  عــن  النهي  مــعــرض 

عنه  لــه  الــ� رضــي  ابــن مسعود  لــه  الــ� عبد  كحديث 

لــه ملسو هيلع هللا ىلص يلعن  ــ� ــول ال عــنــدمــا قـــال: ))ســمــعــت رســـ

واإلآتـــي  للحسن،  والمتفلجات  المتنمصات، 

له (( )٢(.  يغيرن خلق ال�

مشيرين اإلى اأن اإلآية وتلك اإلأحاديث تجمع 

في علة النهي بين تغيير الخلقة وطلب الحسن، 

التجميلية  الجراحة  فــي  مــوجــودان  معنيان  وهما 

الوعيد  هــذا  في  داخلة  تعتبـر  وعليـه  التحسينية، 

الشديد، وإل يجوز فعلها.)3(

)١( سورة النساء / اآية ١١٩

المتنمصات،  بـــاب  ــلــبــاس،  ال كــتــاب  الــبــخــاري،  رواه   )٢(

الواصـلة  فعل  تحريم  بــاب  اللباس،  كتاب  ،ومسلم،   ٤3/٤

والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ١/١٤.

)3( اأحكام الجراحة الطبية، محمد المختار الشنقيطي، ص 

سالمي،  اإلإ الفقة  في  التجميل  اأحكام جراحة  ١٩٤، ١٩3؛ 

مــحــمــد عــثــمــان شــبــيــر، ط١، الـــكـــويـــت، مــكــتــبــة الـــفـــالح، 

المتعلقة  الطبية  اإلأحكـام  6٤-66؛  ص  ـــ/١٩8٩م،  ــ ١٤٠٩هـ

الطبية  المسائل  ١٩٧؛  المنصور،ص  خالد  محمد  بالنساء، 

المستجدة، محمـد النتشـة، ص ٢٧٤؛ جامع الفتاوى الطبية، 

اإن كان الدكتور  عبد العزيز بن عبد المحسن، ص ٢53 . و

عبد الكريم زيدان قد تورع عن القول بالتحريم، واعتبرها من 

المفصل في  المكروه.  دائــرة  يقع في  الـذي  الزائد  الترفه  قبيل 

زيـــــدان، ط 3،  الكـريم  عبـد  المسـلم،  وبيت  الــمــراأة  اأحــكــام 

ــراد فـــي تغيير  ــمـ وقـــد اخــتــلــف الــعــلــمــاء فـــي الـ

له على اقوال في هذه اإلآية، واإلأحاديث  ال�  خلق 

وكما ياتي:

ــمـــة: وهـــــي قـــولـــه تــعــالــى:  ــريـ ــكـ  اأمــــــا اإلآيـــــــة الـ

َفَلُيَبَتُِّكنَّ  َوأَلآُمَرنَُّهْم  َوأَلأَُمنَِّينَُّهْم  ))َوأَلأُِضلَّنَُّهْم 

َفَلُيَغيِّرُنَّ َخْلَق ال�َِّهۚ  َوَمن  اآَذاَن اأْلأَْنَعاِم َوأَلآُمَرنَُّهْم 

َخِسَر  َفَقْد  ال�َِّه  ُدوِن  مِّن  لِيًّا  َو ْيَطاَن  الشَّ َيَتَِّخِذ 

ُخْسَراًنا مُِّبيًنا(( )٤(. 

قال العلماء المراد بتغيير خلق ال�له:

اأهــل الجاهلية من شق  ١- هو ما كــان يفعله 

عليها،  الــبــحــيــرة  اســـم  ــالق  ــ اإطـ و اإلأنـــعـــام،  اآذان 

فالتغيير  اأهلهم،  وعلى  اأنفسهم،  على  وتحريمها 

له بالتحليل والتحريم من خالل  هو بتغيير ديـن ال�

تغيير في خلق هذه اإلأنعام من شق اآذانها. فهذا 

فيه تعذيب للحيوان، وتحريم وتحليل بالطغيان، 

راأى  لذلك  ومنفعة؛  جمـال  اإلأنعـام  فـي  واإلآذان 

ويركب  تعالى،  له  ال� خلق  بها  يغير  اأن  الشيطان 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  الكفر به؛ لذا كان  التغيير  على ذلك 

ياأمر في اإلأضحية اأن تستشرف عينها واآذانها لئال 

تكون مقطوعة، اأو مشقوقة، فتجتنب من جهة اأن 

فيها اأثر الشيطان. )5( 

بيـروت : دار الرسـالة، ١٤٢٠هـ / ٢٠٠٠ م ج3 ص٤١٠.

)٤( النساء / ١١٩.

)5( اأحكام القراآن، إلابن العربي، علق عليه وخرج احاديثه : 

محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة، 

بيروت / لبنان، ١٤٢٤هـ - ٢٠٠3م، ج١، ص5٠٠.
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٢- وقــيــل: الــمــراد بــه خــصــاء الــبــهــائــم، إلأنهم 

كانوا يكرهون خصاء كل شيء لـه نسل، اإإل اأنه 

رخص فيه جماعة من اأهل العلم اإذا قصـدت فيـه 

انقطع  اإذا  وتقويته  الذكر  لحم  بتطييب  المنفعـة 

اأمله من اإلأنثى، ولم يقصد به تعليـق ذلك اإلأمر 

بالدين كتقديمه لصنم يعبد، وإل لرب يوحد. )١( 

اما خصاء اإلآدمي، فلم يختلفوا اأنه إل يحل وإل 

يجوز، إلأنه مْثلـه وتغييـر لخلـق. )٢(

له هو  3ـ وقالت طائفة : المراد بالتغيير لخلق ال�

له تعالى خلـق الشـمس، والقمر، واإلأحجار،  اأن ال�

والنار، وغيرها من المخلوقات ليعتبر بها، وينتفع 

بها، فغيرها الكفار باأن جعلوها اآلهة معبودة.

ــام لــتــركــب وتــؤكــل  ــعـ لــه تــعــالــى خــلــق اإلأنـ اإن الــ�

فحرموها علـى اأنفسهم، وجعل الشمس، والقمر، 

والحجارة مسخرة للناس فجعلوهـا اآلهـة يعبدونها، 

له. )3(  فقد غيروا ما خلق ال�

الكريمة  اإلآيــة  في  ــوارد  ال التغيير  معنى  فيكون 

تغيير  الجاهليـة من  اأهل  يفعله  بما كان  مختص 

له عز وجل بالتحليل، والتحريم. وعليه  في دين ال�

نصاري  اإلأ محمد  له  ال� عبد  اأبــو  القراآن،  حكام  إلأ الجامع   )١(

دار  اطــفــيــش،  وابــراهــيــم  ــردونــي  ال احــمــد   : تحقيق  القرطبـي، 

 - مصر، ١38٤هـــ   / القاهرة  الثانية،  الطبعة  المصرية  الكتب 

١٩6٤م، ج5، ص 3٩٠.

)٢( المصدر السابق 5/3٩١.

نصاري  اإلأ محمد  له  ال� عبد  اأبــو  القراآن،  حكام  إلأ الجامع   )3(

دار  اطــفــيــش،  وابــراهــيــم  ــردونــي  ال احــمــد   : تحقيق  القرطبـي، 

 - مصر، ١38٤هـــ   / القاهرة  الثانية،  الطبعة  المصرية  الكتب 

١٩6٤م، ج5، ص 3٩5.

إل يمكن استخالص حكم العمليات الجراحية 

بالتغيير  الــمــراد  إلأن  اإلآيـــــة؛  هـذه  مــن  التجميلية 

الــذي يحدث بمثل تلك  التغيير  الــوارد فيها غير 

العمليات، فال تكـون اأحد شواهد المساألة.

ب اما في الحديث الشريف فقولـه ملسو هيلع هللا ىلص: ))لعـن 

والمتفلجات  والمستوشــمات  الــواشـــــمــات،  لــه  الــ�

له(( )٤(. والمتنمصات للحسن، المغيرات خلق ال�

فاأما الوشم، فهو محرم باإلتفاق)5( ؛ لما فيها 

اإنحباس الدم، حتـى اأن من العلماء  يذاء، و من اإلإ

وذهب  بسببه،  المنجس  الــدم  مساألة  ناقش  من 

اإلى وجوب اإزالته اإذا اأمكن وما لم يؤد اإلى ضرٍر 

صـحة  مـن  المانعـة  النجاسة  من  فيه  لما  اأكــبــر؛ 

الطهـارة والعبادة)6(، كما اأنه إل يكاد يستحسن، 

وبه يتاأذى الجلد. )٧( 

فعلة النهي عن الوشم، والنمص، والتفليج هـو 

اأمر  بالحسن  والتعليل  له  ال� خلق  وتغيير  الحسن، 

يحتاج اإلى تاأمل، اإذ اأن تحسين المسلم لمظهـره 

)٤( رواه البخاري، كتاب اللباس، باب المتنمصات، ٤/٤3، 

ومسلم، كتاب اللباس، باب تحريم فعل الواصـلة والمستوصلة 

والواشمة والمستوشمة، ١/١٤.

اأمين  محمد  المختار،  الـــدر  على  المحتار  رد  حاشية   )5(

الشهير بابن عابدين، دار الفكـر، الطبعة الثانية، بيروت / لبنان 

١386هـ / ١٩66، ج٢، ص 3٧3، فتح الباري شرح صـحيح 

الفكر،  دار  بــيــروت:  حجر،،  بن  علي  بن  اأحمد  البخـاري، 

بدون طبعة، بدون تاريخ ج١٠، ص3٧٢.

)6( فتح الباري، ابن حجر، ج١٠، ص3٧٢.

)٧( اأحــكــام الــنــســاء، عــبــد الــرحــمــن بــن عــلــي بــن الــجــوزي، 

العصرية،  المكتبة  الــمــحــمــدي،  محمد  بــن  على  تحقيق: 

الطبعة اإلولى، بيروت / لبنان ١٤٢3هـ -٢٠٠٢م، ص ٢3٠.
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سالمية،  وطلبه للحسن ليس مما ينافي الشريعة اإلإ

وفي  استحبابه،  علـى  يــدل  ما  نصوصها  في  بل 

حق المراأة اآكد.

عائشة  السيدة  تــرويــه  فيما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  هــو  فها 

ينتظرونه  اأصحابه  من  النفر  ياأتيـه  عنها  له  ال� رضي 

على الباب، فال يخرج اإليهم حتى ينظر في ركـوة 

فيها ماء في الدار، ويسوي من لحيته وشعره مما 

له عنها، فيدفعها  يثير عجب السيدة عائشة رضي ال�

ذلك العجب لسؤاله: واأنت تفعل هذا؟ فيجيب: 

اإلــى اإخــوانــه فليهيئ من  اإذا خـرج الــرجــل  )نــعــم، 

له جميل يحب الجمال ( )١(.  نفسه، فاإن ال�

المراآة والسواك في السفر  وكان ملسو هيلع هللا ىلص إل تفارقة 

والحضر. )٢( 

إلأهله  ويتجمل  الحسن،  اللباس  يلبس  وكــان 

لــه  ــاراً لنعمة الــ� ــهـ ــه، ويـــرى فــي ذلـــك اإظـ واأصــحــاب

نعمته  اأثــر  يرى  اأن  له يحب  ال� )اإن  فيقول:   عليه، 

على عبده( )3(. 

لــه عنها عن  ــ�  وتــقــول الــســيــدة عــائــشــة رضـــي ال

الــمــراأة ليس  اأن يــرى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: )اأنــه كـان يكره 

بن  بــن محمد  الكريم  واإلســتــمــالء، عبد  مـــالء  اإلإ اأدب   )١(

 ، اإلولـــى،  الطبعة  العلمية،  الكتب  دار  السمعاني،  منصور 

تحقيق: ماكس فايسفايلر، 3٢/١، نوادر اإلأصول في اأحاديث 

الجامع  ١3/٤؛  ــتــرمــذي،  ال عــلــي  بــن  محمد  ملسو هيلع هللا ىلص،  الـــرســـول 

إلأخالق الراوي واآداب السامع، الخطيب البغدادي، 38٩/١.

)٢( نوادر اإلصول ٤/ ١3 .

حنبل،  ابــن  واحمد   ،)٢8١٩(  ١٢3/5 الترمذي،  رواه   )3(

.)8٠٩٢( 3١١/٢

بيدها اأثر الحناء، والخضاب ( )٤(. 

)اختضبي،  لها:  فيقول  امـــراأة،  عليه  وتدخل 

يدها كيد  تكون  الخضاب حتى  اإحداكن  تترك 

الخضاب  تركت  )فما  الــمــراأة  تلك  تقول  رجــل( 

له( )5(.  حتى لقيت ال�

وغير ذلك مما يدل على اأن طلب الحسن في 

ذاته لم يكن من اإلأمور التي تسـتهجنه الشريعة 

يفعل  ما  تطلبه وتحث عليه، وكــل  بل  تــاأبــاه،  اأو 

من الزينة والحسن يؤدي اإلى التغيير، فالخضاب 

الــيــد، والــكــحــل وغــيــره من  يغير مــن منظر  مــثــالً 

المسـاحيق التـي تتزين بها المراأة يغير من شكلها 

اليوم تعمل  المساحيق  اأنــواع  من  اأن كثيراً  حتى 

على توسيع العين الضيقة وعلى استقامة اإلأنف 

المدبب لدرجة إل تُعرف المراأة بعـدها اإإل بالشبه، 

وما تلون به المراأة شعرها كذلك، وليس كل تغييٍر 

عند  المحتمل  تاأويل  من  مانع  )وإل  عنه،  منهياً 

له؛  وجوب العارض، وإل يقال: فيه تغيير لخلـق ال�

ترى  اأإل  عنه،  منهياً  تغييٍر  كل  ليس  نقول:  إلأنــا 

اإلأظــفــار،  وقـص  كالختـان،  الفطرة  خصال  اأن 

ــل مـن  والــشــعــر، وغــيــرهــا مــن خــصــاء مــبــاح اإلأكــ

الحيـوان، وغيـر ذلـك جائزة. )6( 

لــكــن هـــذا الـــنـــوع مـــن الــتــغــيــيــر الــــذي يحدثه 

التحسين بالنهي إلبد له مـن علـه تبرره.

)٤( رواه البيهقي في السنن الكبرى، 3١١/٧ )١٤6٠٧(.

)5( رواه احمد، ٧٠/٤ )١6٧٠١(، 5/38١ )٢3٢83(.

)6( الفواكه الدواني، شهاب الدين النفراوي، دار الفكر، بدون 

طبعة، القاهرة / مصر، ١٤١5هـ - ١٩٩5م، ج٢/ ص٤١١.
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لــه مبيناً  ــ� ــام ابـــن الـــجـــوزي رحــمــه ال ــ مـ يــقــول اإلإ

اإلأحــاديــث ونحوهـا مما هو  النهي في هذه  علة 

اأن يكون ذلــك قد كــان شعار  )اإمــا  في معناها: 

الفاجرات، فيكن المقصودات بـه، اأو اأن يكـون 

مفعوإلً للتدليس على الرجل، فهذا إل يجوز، اأو 

الذي  له كالوشم  ال� تغيير خلـق  اأن يكون يتضمن 

يؤذي اليد ويؤلمها وإل يكاد يستحسن، وربما اأثر 

القشر فـي الجلـد تحسناً في العاجل، ثم يتاأذى 

به الجلد فيما بعد( )١(.

اإذا اأخذت المراأة الشـعر مـن وجهها إلأجل  )و

اإنما يـذم  زوجها بعد رؤيته اإياها، فال باأس به، و

اإذا فعلتـه قبـل اأن يراها، إلأن فيه تدليسا( )٢(.

ــاة بــيــن طلب  ــاف ــعــل عـــدم الــمــجــافــاة والــمــن ول

سالمية ما حـدا بكثير  الحسن ومبادئ الشريعة اإلإ

من العلماء اأن يغوصوا وراء علل الحديث لتبرير 

الــحــســن، كما حدا  مـن  الــنــوع  هــذا  النهي عــن 

القول  اإلــى  بقولهم  يعتد  الــذيــن  مــن  منهم  بكثيٍر 

بجواز فعل اإلأمـور المنهي عنها في الحديث متى 

يقول  التدليس،  عله  إلنتقاء  الـــزوج،  بــاإذن  كــان 

اإطالقه مقيد باإذن  له: )و مام ابن حجر رحمه ال�  اإلإ

اإإلَّ فمتى خــال عــن ذلــك منع  الـــزوج وعــلــمــه، و

للتدليس()3(. 

)١( اأحــكــام الــنــســاء، عــبــد الــرحــمــن بــن عــلــي بــن الــجــوزي، 

العصرية،  المكتبة  الــمــحــمــدي،  محمد  بــن  على  تحقيق: 

الطبعة اإلولى، بيروت / لبنان ١٤٢3هـ -٢٠٠٢م، ص ٢3٠.

)٢( المصدر السابق، ص ٢3١.

ومكتبتها،  السلفية  المطبعة  حجر،  إلبــن  الــبــاري،  فتح   )3(

الطبعة اإلولى، القاهرة / مصر ،بدون تاريخ، ج١٠، ص 3٧8.

لما  بالشعر  الشعر  اإنما هو وصل  المحرم  )اإن 

لعدم  يحرم؛  إل  ذلـك  وغيـر  التدليس...  من  فيه 

هـــذه الــمــعــانــي فــيــهــا، وحـــصـــول الــمــصــلــحــة من 

تحسين المراأة لزوجها مـن غير مضرة ( )٤(. 

للتتزين  فــعــلــتــه  مـــا  اإذا  عــلــى  مــحــمــول  ولــعــلــه 

ينفر  شـعر  وجهها  في  كــان  فلو  اإإل  و لالأجانب، 

إلأن  بعد؛  اإزالته  تحريم  ففي  بسببه  عنها  زوجها 

يحمل  اأن  اإإلَّ  للتحسين،  مطلوبة  للنساء  الزينة 

اإليه، لما في نتفه بالمنماص  على ما إل ضــرورة 

من اإليذاء. )5(

مــام ابن الجوزي  اإليها اإلإ نبه  اأخــرى  وفي علة 

اإلى الحسن  التغيير يؤدي  له، وهي كون  ال� رحمه 

ــاأذى بــه الجسم فــي الــمــاآل،  ــت فــي الــحــال، ثــم ي

وذلك كالوشم الـذي يـؤذى الجلد ويؤلمه، وربما 

اآذاه نتيجة كبس الدم بالكحل،وغيرها. )6( 

ويتبين من اقوال العلماء ان الوشم، والـنمص، 

اإنما للوقوف على  والتفلـيج ليس مقصوداً لذاته، و

العلة في تحريم اأنواع من الحسن دون اأخرى مما 

يوصل اإلـى حكم هذه العمليات التحسينية وغير 

ذلك من اأنواع التغيير بالتحسين.

المقدسي  قدامة  بن  اأحمد  بن  له  ال� عبد  المغنى،  انظر:   )٤(

بــدون،  ، ت:  لبنان   / بيروت  بــدون طبعة،  الكتب،  عالم   ، 

ج١، ص٩٤ .

مــام  اإلإ ذلــك  بمثل  وقــال  عابدين 3٧3/6؛  ابــن  حاشية   )5(

النووي في شرح صحيح مسلم، ١٠٤/١٤.

)6( مــوقــف الــشــريــعــة اإلســالمــيــة مــن الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة 

 / جــدة  الفقهية،  البحوث  مجلة  باجنيد،  الــهــام  التجميلية، 

السعودية ١٤٢8هـ -٢٠٠٧م، ص٢٩.
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يتبين ان  العلماء فيما سبق  اقــوال  وبناءاً على 

يمكن  وتعالى  تبارك  له  ال� لخلق  المغير  التحسين 

حصره على النحو اإلتي :

ما كان مسهالً وموصالً اإلى الفجور والحرام، 

كما هو مالحظ فـي اإنكبـاب الكثير من فنانات 

لعرض  التجميل  عمليات  على  والتمثيل  الطرب 

اأو في  اأجــســـــادهــن فــي قــالــب يخلب اإلأنـــظـــار، 

اإغواء ،اأو في  لجوء غيرهن اإليها ليكن اأكثر فتنة و

تشبه النساء بالرجال اأو العكس، اأو التشـبه باأهـل 

الكفـر والفجـور. )١( 

كالذي  والــخــداع،  للغش  اأحبولة  كــان  ما  او 

اأو يفعله من يقصد التدليس فـي حق من  تفعله 

لو عرف به. )٢( 

او ما يترتب عليه ضرر في المصلحة المرتجاة 

منه، عمال بالقاعدة الشرعية )إل ضرر وإل ضرار( 

الــتــغــيــيــر مـــا هـــو اإإل تحسين  مــمـــــا يــجــعـــــل ذلـــك 

فــي الــحــال اأذى فــي الـــمـــاآل، وهـــذا يــقـــــرره اأهـــــل 

اإلختصاص الثقات.

اإلى  ســـراف في اللجؤ  ويــنــدرج تحت هــذا اإلإ

دائــرة  اإلــى  بها  يخـرج  مما  التجميلية  العمليات 

العبث والتالعب حسب اإلأهواء.

الشرع  بين  التجميلية  العمليات  لمؤتمر  الختامي  البيان   )١(

والطـب المنعقـد فـي الريـاض بتـاريخ : ١٤٧٧/١١/١١ هـ في 

موقع المسلم، باإشراف: د/ ناصر العمر، ص ٢.

والتجميلية  التعويضية  العمليات  عن  طــبــاء  اإلأ مسؤولية   )٢(

الوضعي،  والــقــانــون  سـالمية  اإلإ الشـريعة  فـي  العـذري  والــرتــق 

محمود الزيني، ص ١38-١٤٠.

له  ال� بتقوى  اإللتزام  اإلأطباء  على  يوجب  وهــذا 

اإجرائهـا لمجرد الكسب  تعالى فـال ينسـاقوا وراء 

التسويقية  الــدعــايــات  اإلــى  يلجاأوا  وإل  الــمــادي، 

المخالفة للحقائق. )3( 

* * *

الفكر  دار  منصور،  حسين  محمد  الطبية،  المسؤولية   )3(

الجامعي، القاهرة / مصر، ٢٠٠6، ص ٢36 ـ٢3٧.
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الخاتمـة

وهنا في خاتمة البحث نشير اإلى اأهم النتائج 

التي توصلت اإليها من خالل هذا البحث.

فنون  مــن  فــن  هــي   : التجميلية  الــجــراحــة  ١ـ 

الطب يعالج باإلستئصال اأو اإلصالح اأو الزراعة 

اأو بعضها  التي تعتمد كلها  الطرق  اأو غيرها من 

على الجرح والشق والخياطة.

التجميل : هي اصالح  اأسباب عمليات   -٢

ــو مــن  ــلـــل فــــي عـــضـ ــتــخــلــص مــــن خـ ــل وعـــــــالج ل

اإلعضاء، اأو لزيادة الجمال والزينة، اأو للرغبة في 

وزيــادة  السطحي،  والتفكير  الترف  اأو  الــمــدح، 

من  والخوف  لها،  والترويج  الصحية  التكنلوجيا 

لدى  المعيشة  مستوى  وارتفاع  والشيب،  الهرم 

كثير ممن يمارسون عمليات التجميلية.

3- فراعنة مصر فعلوا عمليات التقويم والتجميل 

الهنود  الميالد، وقام  قديما قبل ٤٠٠٠ عام قبل 

بالعمليات التجميلية حوالي عام 6٠٠م ، والعرب 

مارسوها عن طريق الرازي والزهراوي .

٤- -العمليات الجراحية التجميلية الضرورية، 

للعيوب  الــجــراحــيـــــة  كــالــعــمــلــيـــــات  والــحــاجــيــة، 

للعيوب  اأو  نـــســـان،  اإلإ بــهــا  يــولــد  الــتــي  الخلقية 

الحروق  بسبب  اإلأصــابــع  كالتصاق  المكتسبة 

فعلها،  في  المريض  وإل  الطبيب  على  إل حرج 

اأكثر من  إلأنها عمليات جراحية  بهـا،  اإلأذن  اأو 

كونها تجميلية .

تكون  التحسينية  التجميلية  العمليات   -5

موصالً  تغييـراً  منهـا  القصـد  كــان  متى  محرمة 

ــرام، اأو كـــان اأحــبــولــة للغش  اإلـــى الــفــجــور والـــحـ

يلحق  اأذى  عــلــى  اشتملت  اإذا  اأو  والـــخـــداع، 

المقاصد،  هذه  اأحــد  عن  ومتى خلت  فاعلها، 

الحكم  تــقــول:  التي  بالقاعدة  عمـالً  تحرم  فــال 

يدور مع العلة وجوداً، وعدماً، فاإذا انتفـت العلـة 

انتقى المعلول.

* * *
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المصادر والمراجع

- القراآن الكريم. 

١. اأحكام الجراحة الطبية، الشنقيطي، مكتبة 

الصحابة للنشر، الطبعة الثانية، جدة / السعودية 

/ ١٤١5هـ - ١٩٩٤م .

٢.اأحكام الجراحة الطبية، الشنقيطي، مكتبة 

الصحابة للنشر، الطبعة الثانية، جدة / السعودية 

/ ١٤١5هـ - ١٩٩٤م.

محمد  بالنساء،  المتعلقة  الطبية  3.اإلأحكام 

الثانية،  الطبعة  للنشر،  النفائس  دار  مــنــصــور، 

عمان / اإلردن، ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩ .

ــــرحــــمــــن بــن  ــد ال ــبـ ــاء، عـ ــســ ــ ــن ــ ال  ٤. اأحـــــكـــــام 

المكتبة  المحمدي،  على  تحقيق:  الــجــوزي، 

العصرية، الطبعة اإلولى، بيروت / لبنان ١٤٢3هـ 

-٢٠٠٢م .

ــام تــجــمــيــل الـــنـــســـاء فـــي الــشــريــعــة  ــكــ 5. اأحــ

سالمية، ازدهار محمود صابر المـدني، ط١،  اإلإ

الرياض: دار الفضيلة، ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢م.

الكريم  عبد  واإلســتــمــالء،  مـــالء  اإلإ اأدب   .6

الكتب  دار  السمعاني،  منصور  بــن  محمد  بــن 

الــعــلــمــيــة، الــطــبــعــة اإلولـــــى، ، تــحــقــيــق: ماكس 

فايسفايلر.

الـــديـــن عبـد  ــاه والــنــظــائــر، جــــالل  ــ ــب ٧. اإلأشــ

الطبعة  العلمية،  الكتب  السيوطي، دار  الـرحمن 

اإلولى، بيروت / لبنان ١٤٠3هـ - ١٩8٢.

ــمـــودود بــاحــكــام الــمــولــود، إلبــن  8. تــحــفــة الـ

المولود  ختان  في  التاسع  الباب  الجوزية،  القيم 

الرابعة،  الطبعة  العلم،  عطاءات  دار  واحكامه، 

بيروت / لبنان ١٤٤٠هـ - ٢٠١٩م .

عبد  الــعــزيــز  عبد  الطبية،  الــفــتــاوى  جــامــع   .٩

الطبعة  والتوزيع،  للنشر  القاسم  دار  المحسن، 

اإلولى، الرياض / السعودية .

له محمد  ١٠. الجامع إلأحكام القراآن، اأبو عبد ال�

ــاري الــقــرطــبـــــي، تحقيق: احــمــد الــردونــي  اإلأنـــصـ

الطبعة  المصرية  الكتب  دار  اطفيش،  وابــراهــيــم 

الثانية، القاهرة / مصر، ١38٤هـ - ١٩6٤م .

المختار،  الدر  المحتار على  رد  ١١. حاشية 

الفكـر،  دار  عابدين،  بابن  الشهير  اأمين  محمد 

الطبعة الثانية، بيروت / لبنان ١386هـ / ١٩66 .

شعيب  تحقيق  لــلــبــغــوي،  الــســنــة  شـــرح   .١٢

الطبعة  للنشر،  اإلســالمــي  المكتب   ، اإلرنـــؤوط 

الثانية، دمشق / سوريا ،١٤٠3هـ - ١٩83م .

العربية،  وصــحــاح  اللغة  تــاج  الصحاح   .١3

اأبو نصر اإسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي، 

الطبعة  بــيــروت،   – للماليين  العلم  دار  الــنــاشــر: 

الرابعة ١٤٠٧ هـ - ١٩8٧م/ .

التجميلية،  للعمليات  الشرعية  الضوابط   .١٤

له الجبير، مركز الملك فهد الثقافي،  هانئ عبد ال�

الطبعة اإلولــى، الرياض / السعودية، ١٤٢٧هـــ - 

٢٠٠6م .

١5. الطب النبوي، إلبن القيم الجوزيه، دار 

لبنان،   / بيروت  اإلولــى،  ،الطبعة  للنشر  الهالل 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالمية  حكم عمليات التجميل في الشريعة اإلإ

١٤3٤هـ - ٢٠١٢م .

للدكتور  والمسلمين  العرب  عند  الطب   .١6

السعودية  الـــدار  محمد،  قــاســم  الــحــاج  محمود 

للنشر والتوزيع، جدة، ١٩8٧ م .

اإلسالمي  الفقه  في  التجميل  عمليات   .١٧

والقانون، ام كلثوم صبيح محمد، بحث منشور 

في مجلة الحقوق، لسنة ٢٠٠٩ .

صــبّــاغ،  اســامــة  التجميلية،  العمليات   .١8

بــيــروت / لبنان،  ابــن حــزم، الطبعة اإلولـــى،  دار 

١٤٢٠هـ - ١٩٩٩م.

رفعت  محمد  التجميلية،  الــعــمــلــيــات   .١٩

الطبعة  والــنــشــر،  للطباعة  المعرفة  دار  واخــــرون، 

الثانية، بيروت / لبنان، ١3٩٧هـ - ١٩٧٢ .

الــبــخـــــاري،  ــبــاري شـــرح صـحيح  ال فــتــح   .٢٠

اأحمد بن علي بن حجر،، بيروت: دار الفكر، 

بدون طبعة، بدون تاريخ .

٢١. فقه القضايا الطبية المعاصرة : اأ.د علي 

النشر  دار   ، المحمدي  علي  د.  اأ.  الــقــرداغــي، 

الثانية،  الطبعة  لــبــنــان،   – ــيــروت  ب اإلســالمــيــة، 

١٤٢٧هـ / ٢٠٠6م.

٢٢. الفواكه الدواني، شهاب الدين النفراوي، 

دار الفكر، بدون طبعة، القاهرة / مصر، ١٤١5هـ 

- ١٩٩5م .

٢3. قواعد اإلأحكام في مصالح اإلأنام للعز بن 

الــرؤوف سعد،  عبد السالم، تحقيق : طه عبد 

مكتبة الكليات اإلزهرية، الطبعة اإلولى، القاهرة 

/ مصر ،١٤١١هـ -١٩٩١.

لعمليات  الحاكمة  والــضــوابــط  الــقــواعــد   .٢٤

العلمي  الــســجــل  جستينيه،  حــنــان   : التجميل 

معاصرة،  طبية  قضايا  اإلسالمي،  الفقه  لمؤتمر 

لسنة ٢٠١٠ م.

لعمليات  الحاكمة  والــضــوابــط  الــقــواعــد   .٢5

العلمي  الــســجــل  جستينيه،  حــنــان   : التجميل 

معاصرة،  طبية  قضايا  اإلسالمي،  الفقه  لمؤتمر 

لسنة ٢٠١٠ م.

اإلسالمية،  الشريعة  في  والزينة  اللباس   .٢6

مؤسسة   ، الثانية  الطبعة  العزيز،  عبد  محمد  د. 

الكتاب، دار الفرقان، عمان / اإلردن ١٤٠5 هـ 

/ ١٩85 م .

ــــن مــنــظــور، جــمــال  ٢٧. لــســان الـــعـــرب : اب

اأبي الفضل بن مكرم اإلنصاري اإلفريقي  الدين 

المصري، طبع بيروت ١٩56 م. مادة )عمل(.

الــمــســتــجــدة، محمد  الــطــبــيــة  الــمــســائــل   .٢8

الطبعة اإلولى،  النتشة، اصدار مجلة الحكمة، 

جامعة ام درمان / السودان، ١٤٢٢هـ . 

٢٩. مسؤولية اإلأطباء عن العمليات التعويضية 

سـالمية  والتجميلية والرتق العـذري فـي الشـريعة اإلإ

والقانون الوضعي، محمود الزيني.

حسين  مــحــمــد  ــة،  ــي ــطــب ال ــة  ــي ــمــســؤول ال  .3٠

مصر،   / القاهرة  الجامعي،  الفكر  دار  منصور، 

.٢٠٠6

اخصائي  للطبيب  المدنية  المسؤولية   .3١

الجراحة في القانون الجزائري والمقارن، د.حروزي 

عزالدين دار هومه، الجزائر، ٢٠٠٩ م .



سالمية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 32 || المجلد الثالث  367 مجلة العلوم األإ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م. محمد سالم النعيمي - م. م. اأحمد فوزي الجميلي - اأ. د. ضياء حسين الزوبعي 

الشريعة  للطبيب في  المدنية  المسؤولية   .3٢

اإلسالمية في القانون السوري والمصري، د.عبد 

السالم التونجي، حلب، ١٩٩6م. 

مصطفى  إلبــراهــيــم   : الوسيط  المعجم   .33

الطبعة  اسطنبول،  للنشر،  الدعوة  دار  واخـــرون، 

اإلولى ١٩8٩م.

اأنـــيـــس،  ــيـــم  ــراهـ اإبـ الــوســيــط :  الــمــعــجــم   .3٤ 

محمد  الصوالحي،  منتصر،عطية  الحليم  عبد 

 - العربية  اللغة  مجمع  الــنــاشــر:  اأحــمــد،  خلف 

 / م  النشر: ٢٠٠٤  الدولية، سنة  الشروق  مكتبة 

الطبعة الرابعة.

اأنيس،عبد  اإبــراهــيــم  الــوســيــط:  المعجم   .35

الـــصـــوالـــحـــي، محمد  مــنــتــصــر،عــطــيــة  الــحــلــيــم 

 - العربية  اللغة  مجمع  الــنــاشــر:  اأحــمــد،   خلف 

 / م  النشر: ٢٠٠٤  الدولية، سنة  الشروق  مكتبة 

الطبعة الرابعة.

رواس  مــحــمــد  الــفــقــهــاء:  ــغــة  ل مــعــجــم   .36

ــنـــاشـــر: دار  قــلــعــجــي حـــامـــد صـــــادق قــنــيــبــي، الـ

 النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،

١٤٠8 هـ - ١٩88.

3٧. معجم مقاييس اللغة: اأحمد بن فارس بن 

زكريا اأبو الحسين، الناشر: دار الفكر.

بــن قدامة  اأحــمــد  بــن  لــه  الــ� المغنى، عبد   .38

المقدسي ، عالم الكتب، بدون طبعة، بيروت / 

لبنان ، ت: بدون.

المقدسي، مكتبة  قدامة  المغني، إلبن   .3٩

مصر،   / الــقــاهــرة  طبعة،  بـــدون  للنشر،  الــقــاهــرة 

١388هـ - ١٩68م. 

ــام الــــمــــراأة وبــيــت  ــكــ ٤٠. الــمــفــصــل فـــي اأحــ

الكـريم زيـدان، ط 3 ،بيـروت :  المسـلم، عبـد 

دار الرسـالة، ١٤٢٠هـ / ٢٠٠٠ م .

مجموعة   : الحديثة  الطبيّة  الموسوعة   .٤١

المترجم   ، الــذهــبــيــة  المطبعة  هيئة  عــلــمــاء  مــن 

التعليم  فــي  الترجمة  هيئة  بــواســطــة  العربية  الــى 

للنشر،  العرب  سجل  مؤسسة  المصري،   العالي 

القاهرة / مصر 

٤٢. موقف الشريعة اإلسالمية من العمليات 

الجراحية التجميلية، الهام باجنيد، مجلة البحوث 

الفقهية، جدة / السعودية ١٤٢8هـ -٢٠٠٧م .

٤3. الوجيز في اأحكام الجراحة الطبية واإلآثار 

له الحزمي، الناشر  المترتبة عليها، فهد بن عبد ال�

جامعة اإليمان، صنعاء / اليمن.

* * *




