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 ١٨١٤

  المقـــــــدمة
إن الحم��د � نحم��ده ون���ستعینھ ون��ستغفره، ونع��وذ ب���ا� م��ن ش���رور 

ال مضل لھ، ومن یضلل فل�ن تج�د أنفسنا، وسیئات أعمالنا، من یھده هللا ف
ًلھ ولیا مرشدا، ً  

)١(  یا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا حق تقاتھ وال تُموتن إال وأنتم ْ ُ ُ َ ُ ُ ُْ َ ََ َ َ َ َ َ ََّ َِّ َّ َُّ َ َِّ ِ َِ َّ َّ

ُِمسلُمون َ ْ  
ِیا أیھا الناُس اتق�وا ربك�م ال�ذي خلقك�م م�ن نف�س واح�َدٍة وخل�ق م ِ ِ َِ َ ُ َ ُ َُ َ َ ََ َ َ َ ٍَ ْ ْ ْ َّ ُ َّ َُّّ َّ َنھ�ا َ ْ

ِزوجھ��ا وب��ث منُھم��ا رج��اال كثی��را ون��ساء واتق��وا هللا ال��ذي ت��ساءلون ب��ھ  ِ ِ ِ ِِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ ََّ ََّ َّ ُ َّ ً ً ً ِ ْ ْ
ًواألرحام إن هللا كان علیكم رقیبا ِ َ َ َ َ َْ ُ َْ َْ َ َّ َّ ِ َ َ ْ)٢(  

یا أیھا الذین آمنوا اتقوا هللا وقولوا قوال س�دیدا ُی�صلح لك� ُ َ ُ ُ ُْ ْ ِْ ِ ًِ َ َ َ َ َ ًَ َ ُ َ َّ َّ َّ ُّ ْم أعم�الكم َ ُْ َ َ ْ َ

ًویغفر لكم ذنوبكم ومن ُیطع هللا ورُسولُھ فقد فاز فوزا عظیما  ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ًَ ْ ْ َْ َ َ َ َْ َ ُ ُ ُ ََ َّ ِ ْ ُْ ْ)٣(  
  

ًوأش��ھد أن محم��دا عب��ده  وأش��ھد أن ال إل��ھ إال هللا وح��ده ال ش��ریك ل��ھ،

  .ورسولھ
  :أما بعد
العاب�د میراث األنبیاء، وأھلھ نجوم السماء، وفضل العالم عل�ى  فالعلم

كفضل القمر على سائر الكواكب، ول�و وزن حب�ر العلم�اء، ودم ال�شھداء 
  .لرجح مداد العلماء

ومنزلة الفقھ من العلوم كمنزل�ة ال�رأس م�ن الج�سد، ال ُی�ستغنى عن�ھ، 
  .وال ُینتقل منھ إلى غیره، بل ُینتقل معھ إلى غیره

أن ًفعلم الفقھ م�ن أج�ل العل�وم، وأعالھ�ا منزل�ة وف�ضال، وس�بب ذل�ك 
الفقھ ھو العلم الذى یعرف من خاللھ األحكام الشرعیة بأدلتھا التفصیلیة، 
فب��ھ یع��رف الح��الل م��ن الح��رام، وبدراس��تھ یتق��رب العب��د إل��ى هللا، بعلم��ھ 

َ قل ھل یستوي الذین یعلُمون والذین ال یعلُم�ون ألحكام الفقھ اإلسالمى  َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُْ ْ ْ ْ ِْ َِّ َّ ِ َ
ُإنما یتذكُر أول َُ َّ ََّ َ َ ِو األلبابِ َ ْ َْ)٤(  

عدة قضایا معاصرة على ال�ساحة  ھذا وقد ظھرت فى اآلونة األخیرة
ًتبع��ا لتط��ور الع��صر وتق��دم العل��وم، الس��یما الطبی��ة منھ��ا، وأخ��ذ الن��اس 

  .یباشرونھا ویسألون عن بیان حكمھا

                                                 
 ).١٠٢(  سورة آل عمران آیة (1)

  ).١(  سورة النساء آیة (2) 
   ).٧٠(  سورة األحزاب آیة (3)

  ).٩( سورة الزمر آیة (4) 
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ومما ھو معلوم أن الفقھ اإلسالمى متطور متجدد، ص�الح لك�ل زم�ان 
ثة من حك�م م�ع تن�اھى األدل�ة وك�ون الم�سائل ومكان، حیث ال تخلوا حاد
  والنوازل الفقھیة ال تتناھى

مم��ا ی��ستوجب االجتھ��اد والبح��ث، وإلح��اق ال��شبیھ بال��شبیھ والنظی��ر 
بالنظیر، وتخریج المسائل المعاصرة على ما یشبھھا ویقاربھا فى الحك�م 

  ً.مما نص علیھ فقھاؤنا الكرام فى كتبھم قدیما
عاص��رة الت��ى طرح��ت نف��سھا عل��ى ال��ساحة وم��ن الم��سائل الفقھی��ة الم

بالجراح���ة "المعاص���رة تطل���ب بی���ان الحك���م ال���شرعى منھ���ا م���ا ی���سمى 
الت�ى أخ�ذت م�ساحة واس�عة ف�ى الواق�ع المعاص�ر خاص�ة عن�د " التجمیلیة

النساء، وأصبح لھا أماكنھا المعلومة من العیادات والمست�شفیات، وك�ذلك 
رس ف��ى الحی��اة أص��بح لھ��ا روادھ��ا والمتخص��صون فیھ��ا، ف��صارت تم��ا

  .العملیة على نطاق واسع
وھ��ذا البح��ث ال��ذى ب��ین أی��دینا یع��الج ھ��ذه الق��ضیة المعاص��رة ویب��ین 
الحك�م الفقھ��ى لكثی��ر م�ن م��سائل الجراح��ة التجمیلی�ة بع��د ت��صور الم��سألة 
فالحكم على الشىء ف�رع ع�ن ت�صوره، ف�أعرض للم�سألة مح�ل الدراس�ة 

ًمبین��ا حقیقتھ��ا، والغ��رض منھ��ا، ذاك��را خ��الف  ًالفقھ��اء، وأدل��تھم مناق��شا ً

ًومرجح�ا متمم�ا البح�ث ب��القول المخت�ار ف�ى أغل��ب الم�سائل الفقھی�ة الت��ى  ً

  .تعرضت لھا
ومما تجدر اإلشارة إلیھ أن العملیات التجمیلی�ة كثی�رة منھ�ا الجراح�ى 
وغی���ره، اقت���صرت ف���ى البح���ث عل���ى م���ا یخ���ص العملی���ات التجمیلی���ة 

  .حتاج لبیان الحكم الفقھىالجراحیة، حیث ذكرت أشھر المسائل التى ت
  :ھذا وقد سمیت البحث بـــــــ

  .دراسة فقھیة مقارنة" أحكام الجراحة التجمیلیة " 
وقد دعت الحاجة إلى تقسیم البحث إلى مقدمة،وثالث�ة ف�صول، ف�صل 

  :تمھیدى وفصلین رئیسیین
  .أما المقدمة فذكرت فیھ أھمیة البحث، وخطتھ

 ع�ن موق�ف اإلس�الم م�ن التجم�ل  فأتحدث فیھ:وأما الفصل التمھیدى
  :وقد اشتمل على مبحثین

  . دعوة اإلسالم للتجمل:المبحث األول
  . نھى اإلسالم عن اإلسراف فى الترفھ والتجمل:المبحث الثانى

  :أما الفصل الثانى فجاء تحت عنوان
   أسبابھا– أنواعھا – تاریخھا –الجراحة التجمیلیة ماھیتھا 
  :ویشتمل على ثالثة مباحث
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  . ماھیة الجراحة التجمیلیة، وتاریخھا:مبحث األولال
  :ویشتمل على مطلبین

  . ماھیة الجراحة التجمیلیة:المطلب األول
  . تاریخ الجراحة التجمیلیة:المطلب الثانى
  . أنواع الجراحة التجمیلیة، وأسبابھا:المبحث الثانى

  :ویشتمل ھذا المبحث على مطلبین
  .جمیلیة أنواع الجراحة الت:المطلب األول
  . أسباب ودواعى الجراحة التجمیلیة:المطلب الثانى
  . ضوابط إجراء الجراحة التجمیلیة:المبحث الثالث

أحك���ام العملی��ات التجمیلی���ة : الف��صل الثال���ث فأتح��دث فی���ھ ع��نأم��ا 
  الجراحیة

  :ویشتمل على مبحثین
  .نماذجمنالعملیات الجراحیة القدیمة وأحكامھا:المبحث األول

  :بحث على أربعة مطالبویتشمل ھذا الم
  . حكم الوشم، وحكم إزالتھ:المطلب األول
 ).الوشر (  التفلیج :المطلب الثانى
  . ثقب أذن المرأة لتعلیق الحلق:المطلب الثالث
  .ِ حكم قطع الزوائد الخلقیة:المطلب الرابع
  .نماذجمنالعملیات الجراحیة الحدیثة وأحكامھا:المبحث الثانى

  : تسعة مطالبویتشمل ھذا المبحث على
  .جراحة تغییر الجنس:المطلب األول
  . قشر الوجھ، وصنفرتھ:المطلب الثانى
  . شفط الدھون من الجسم بالجراحة:المطلب الثالث
  . تجمیل الحروق بترقیع الجلد:المطلب الرابع

  . عملیات تجمیل األنف:المطلب الخامس
  . عملیات تجمیل الثدى:المطلب السادس
  .ة الشعر وإزالتھ بالجراحة زراع:المطلب السابع

فت��شتمل عل��ى أھ��م النت��ائج الت��ى توص��لت إلیھ��ا خ��الل : أم��ا الخاتم��ة
  .البحث

  ھذا وبا� التوفیق
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  الفصل التمھیدى
  موقف اإلسالم من التجمل

  :ویتشمل على مبحثین
  .دعوة اإلسالم للتجمل: المبحث األول

  .فى الترفھ والتجملنھى اإلسالم عن اإلسراف : المبحث الثانى
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  المقدمة

اإلسالم دین الفطرة المستقیمة، الذى یأمر بكل خیر، وینھ�ى ع�ن ك�ل 
شر،یحب الجمال، ویدعو إلیھ، یدعو إلى جمال الباطن وجم�ال الظ�اھر، 
فجم��ال الب��اطن یت��ضمن ت��زیین القل��ب باإلیم��ان والطاع��ة، ون��زع الغ��ل 

لبغ���ضاء م���ن القل���وب ق���ال س���بحانھ ف���ى وص���ف أھ���ل الجن���ة والح���سد وا
ٍّونزعنا ما ف�ي ص�دورھم م�ن غ�ل ِْ ِ ِ ِْ ُِ ُ َ ْ ََ َ َ)وجم�ال الظ�اھر یت�ضمن تح�سین )١

المنظ��ر، وإح��سان الث��وب، وترجی��ل ال��شعر، والمحافظ��ة عل��ى الطھ��ور 
  والغسل،

ولكمال حكمتھ سبحانھ خلق الخلق فى أحسن صورة، وأجمل منظ�ر، 
ًر القرآن ھذه الحقیقة فى أكثر من آیة امتنان�ا م�ن وأبدع تصویر حیث ذك

ًهللا على اإلنسان وبیانا لنعمھ وإظھارا لتكریمھ، حیثنسوق ھنا جمل�ة م�ن  ً

  :اآلیات التى تدل على ھذا المعنى قال جل وعال

 - لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقویم ٍ ِ ِْ ْ ََ ْ َ ََ ْ َ َِ ِ َ ْْ َ َ)٢(  

وھ�و أح�سن .  عام�ة المف�سرینأراد اعتدالھ واستواء شبابھ، ك�ذا ق�ال"
ًما یكون، ألنھ خلق كل ش�ي منكب�ا ع�ل وجھ�ھ، وخلق�ھ ھ�و م�ستویا، ول�ھ  ً

  )٣(".مدید القامة، یتناول مأكولھ بیده، لسان ذلق، وید وأصابع یقبض بھا

                                                 
  ) .٤٧( سورة الحجر آیة (1)
  ).٤( سورة التین آیة (2)

أحم�د البردون�ي وإب�راھیم : ، تحقی�ق٢٠/١١٤الجامع ألحكام الق�رآن للقرطب�ى (3)  
 -ھ�ـ ١٣٨٤الثانی�ة ،:  الطبع�ة. الق�اھرة–دار الكتب الم�صریة : أطفیش، الناشر

ك�ان : وذكر اإلم�ام القرطب�ى ھ�ذه الق�صة أثن�اء تف�سیره  لآلی�ة حی�ث ق�ال١٩٦٤
ًعیسى بن موسى الھاشمي یحب زوجتھ حبا ش�دیدا فق�ال لھ�ا یوم�ا ً أن�ت ط�الق : ً

!. طلقتن�ي: ًثالثا إن لم تكوني أحسن من القمر، فنھضت واحتجبت عن�ھ، وقال�ت
 الخب�ر، وأظھ�ر وبات بلیلة عظیمة، فلما أصبح غ�دا إل�ى دار المن�صور، ف�أخبره

ًللمنصور جزعا عظیما، فاستحضر الفقھاء واستفتاھم : فق�ال جمی�ع م�ن ح�ضر. ً
ًقد طلق�ت، إال رج�ال واح�دا م�ن أص�حاب أب�ي حنیف�ة، فإن�ھ ك�ان س�اكتا ً فق�ال ل�ھ . ً

والت��ین : ب��سم هللا ال��رحمن ال��رحیم: م��ا ل��ك ال ت��تكلم؟ فق��ال ل��ھ الرج��ل: المن��صور
لق��د خلقن��ا اإلن��سان ف��ي أح��سن . األم��ینوھ��ذا البل��د . وط��ور س��ینین. والزیت��ون

فق�ال . یا أمیر المؤمنین، فاإلنسان أح�سن األش�یاء، وال ش�ي أح�سن من�ھ. تقویم
وأرس�ل . األمر كما قال الرجل، فأقبل عل�ى زوجت�ك: المنصور لعیسى بن موسى

. أن أطیعي زوجك وال تعصیھ، فما طلق�ك: أبو جعفر المنصور إلى زوجة الرجل
ًاإلنسان أحسن خل�ق هللا باطن�ا وظ�اھرا، جم�ال ھیئ�ة، وب�دیع فھذا یدلك على أن  ً
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ُوصوركم فأحسن صوركم:وقال سبحانھ -  َُ َ ُ َ ْ َ َّ َ ََ َ َ ْ)١( 
 في أح�سن خلقكم في أحسن األشكال، ومنحكم أكمل الصور: ومعناھا

 )٢(تقویم،

ِیا أیھ�ا اإلن�سان م�ا غ�رك برب�ك الك�ریم:وقال جال وعال -  ِ َ ْْ َ َْ َِّ َ َّ َ َ ِ َ ُّ َِ ُ ِال�ذي . َ َّ

َخلقك فسواك فعدلك َ ََ ََ َ َّ ََ َ َ َفي أي صورٍة ما شاء ركبك. َ َ َ َ َ َ ُ َِّّ َ َ ِ)٣( 
ًحی���ث جعل���ك س���ویا معت���دل القام���ة منت���صبھا، ف���ي أح���سن الھیئ���ات  َ

  .واألشكال
ًیعة فضال ع�ن النظ�رة الفاح�صة لتق�رر جم�ال ھ�ذا وإن النظرة السر"

المخل���وق دون تحف���ظ، فھ���ذا الق���وام الفری���د والتناس���ق ب���ین األع���ضاء، 
  والمرونة والتكییف فى 

حركة األعضاء بعضھا مع بعض، ثم التناسق بین الجسم والعقل ف�ى 
  )٤(."العمل كل ذلك مؤكدات ال تنتھى على اإلبداعفى الخلق

ًا معنى واحدا أال وھو أن هللا أبدع خل�ق اإلن�سان فھذه اآلیات تفید كلھ

  .وسواه وعدلھ وأكرمھ على غیره من المخلوقات
وس��وف أتن��اول ف��ى المبحث��ین التالیینزی��ادة بی��ان ح��ول دع��وة اإلس��الم 

  .للتجمل، ونھیھ عن اإلسراف فیھا
  دعوة اإلسالم للتجمل: المبحث األول

ًخل��ق هللا اإلن��سان می��اال إل��ى الجم��ال، محب��ا  ل��ھ ووجھ��ھ إل��ى ط��رق ً
: ًاكتسابھ، وھیأ لھ األسباب التى یأخذ بھا لیزداد جماال، والجم�ال نوع�ان

ِن��وع خلق��ى، ون��وع مكت��سب، أم��ا الخلق��ى فھ��ى ال��صورة الت��ى خل��ق هللا 
ًاإلن���سان علیھ���ا وھ���ذه توص���ف بالكم���ال دائم���ا لتعلقھ���ا بالخ���الق ج���ال 

                                                                                                         
تركی��ب ال��رأس بم��ا فی��ھ، وال��صدر بم��ا جمع��ھ، وال��بطن بم��ا ح��واه، والف��رج وم��ا 

 ھـــ.أ.طواه، والیدان وما بطشتاه، والرجالن وما احتملتاه
  ).٦٤( سورة غافر آیة (1)

 ب�ن كثی�ر القرش�ي ألبى الف�داء إس�ماعیل ب�ن عم�ر٧/١٥٦تفسیر القرآن العظیم (2) 
دار : س��امي ب�ن محم�د س�المة، الناش��ر : تحقی�ق]  ھ�ـ ٧٧٤- ٧٠٠[ الدم�شقي 

  م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الثانیة : طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة 
  ).  ٨ : ٦( سورة االنفطار آیة (3)
ازدھ��ار محم��ود .  د٦٠أحك��ام تجمی��ل الن��ساء ف��ى ال��شریعة اإلس��المیة صــــــ��ـ(4)

 .لةدار الفضی/ صابر، ط
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َفتبارك هللا أحسن الخالقین:وعال ُِ ِ َ َْ َ ْ َ ََ ُ َّ َ َ)وعلی�ھ تحم�ل الن�صوص المتقدم�ة )١
  .التى مدح هللا فیھا نفسھ بخلق اإلنسان فى أحسن صورة وأبھى منظر

والجم��ال المكت��سب ھ��و ال��ذى تت��دخل فی��ھ إرادة اإلن��سان وی��ده حی��ث 
ًیحاول جاھدا بما أوتى من مظاھر العلم والمعرفة والتقدم فى كل ع�صر 

الس��یما الن��ساء أن ی��زین نف��سھ وأن یظھ��ر ف��ى حل��ة أنیق��ة ومنظ��ر جمی��ل 
ًالالتى یحرصن عل�ى ذل�ك تجم�ال ل�ألزواج أو ب�دافع الفط�رة الت�ى خلق�ت 

  فیھن من طلب التجمل والبحث عن أسبابھ وأدواتھ،
  ً.واإلسالم الیمنع من ذلك بل یحبھ ویدعو إلیھ ویثیب علیھ أحیانا

وق���د وردت ن���صوص عدی���دة ت���شتمل عل���ى دع���وة اإلس���الم للتجم���ل 
م نظیف البدن والثوب، طیب ال�ریح س�اكن وحرصھ على أن یكون المسل

ًالشعر لیكون عنوانا لدینھ بل إن العبادات كالصلوات وغیرھا تدعو لھ�ذا 

حیث یتطھر المسلم فى الیوم خمس مرات لیزی�ل األدران الت�ى یمك�ن أن 
تعل��ق ب��ھ ویق��ف ب��ین ی��دى هللا نظی��ف ال��داخل والخ��ارج م��ن ب��ین ھ��ذه 

  :النصوص ما یلى
  :من القرآن: ًأوال

ُی��ا بن��ي آدم خ��ذوا زین��تكم عن��د ك��ل م��سجٍد وكل��وا : ال تع��الىق�� -١ ُ ُ ْ ُ َ َ َُ ْ َ َ َِ ِّ ْ ََ َِ ِِ ُ

َواشربوا وال تسرفوا إنھ ال یحب المسرفین ِ ِِ ِْ ُ ُّ ُ ْ َ ُ َ َْ َ َُ َّ ُ ِْ ُ)٢( 

نزل��ت ھ��ذه اآلی��ة ف��ى الم��شركین ال��ذین ك��انوا یطوف��ون ع��راة بالبی��ت 
ًرج��اال ون��ساء، ف��أمرھم هللا بالتجم��ل وأخ��ذ الزین��ة وھ��ى ال لب��اس وس��تر ً

العورة بالثیاب التى تصلح ألداء الصلوات فیھا،واآلیة عامة فى كل زینة 
ظ���اھرة م���ن ال���سواك والتطی���ب ول���بس مف���اخر الثی���اب وترجی���ل ال���شعر 
ًوإصالحھ استعدادا ألداء الصلوات والوقوف بین یدى هللا تعالى عند ك�ل 

  )٣(.صالة
َّق���ل م���ن ح���رم زین���ة هللا ال:وق���ال س���بحانھ -٢ ِ َّ َ َ ِ َ َّْ َ َْ ِت���ي أخ���رج لعب���اده ُ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ

َوالطیبات من الرزق قل ھي للذین آمن�وا ف�ي الحی�اة ال�دنیا خال�صة ی�وم  ْْ َ َ َ َ َ َ َ ِّ َ ِّ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ ُّْ َ َْ َّ ُ َِّ
َالقیامة كذلك نفصل اآلیات لقوم یعلمون ُ ْ َ ْ َ ِّ َ ََ ْ ٍْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ُ ََ)٤(  

                                                 
 ).١٤(سورة المؤمنون آیة (1)
 ).٣١( سورة األعراف آیة (2)
الھیئ�ة الم�صریة / ، محمد رشید بن علي رض�ا، ط٨/٣٣٧تفسیر المنار : یراجع(3)

 .العامة للكتاب
 ).٣٢(سورة األعراف آیة (4)
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ًنزل��ت ھ��ذه اآلی��ة ردا عل��ى م��ن ح��رم ش��یئا م��ن المآك��ل أو الم��شارب،  ً

ق�ل ی�ا محم�د، لھ�ؤالء : والمالبس، من تلقاء نفسھ، من غیر شرع من هللا
م��ن : الم��شركین ال��ذین یحرم��ون م��ا یحرم��ون ب��آرائھم الفاس��دة وابت��داعھم

حرم زینة هللا الت�ي أخ�رج لعب�اده،  والطیب�ات م�ن ال�رزق ق�ل ھ�ي لل�ذین 
 ھي مخلوقة لم�ن آم�ن ب�ا�: آمنوا في الحیاة الدنیا خالصة یوم القیامة أي

ًوعبده في الحیاة الدنیا، وإن شركھم فیھا الكفار حسا في الدنیا، فھ�ي لھ�م 

خاصة یوم القیامة، ال یشركھم فیھ�ا أح�د م�ن الكف�ار، ف�إن الجن�ة محرم�ة 
  )١(.على الكافرین

فزینة هللا عامة سواء ف�ى م�ا نزل�ت فی�ھ اآلی�ة وھ�ى الثی�اب الظ�اھرة، 
ت�ھ، والعب�رة بعم�وم أوما یستجد فى كل عصر من زین�ة فلك�ل ع�صر زین

  .اللفظ البخصوص السبب
  :من السنة: ًثانیا

ال یدخل الجنة من : (  قال عن النبىعن عبد هللا بن مسعود -١
إن الرج�ل یح�ب أن یك�ون : ق�ال رج�ل. كان فى قلبھ مثق�ال ذرة م�ن كب�ر

بط�ر : الكب�ر. إن هللا جمی�ل یح�ب الجم�ال: ق�ال. ًثوبھ ح�سنا ونعل�ھ ح�سنة
 )٢().الحق، وغمط الناس

الح��دیث واض��ح الدالل��ة عل��ى دع��وة اإلس��الم للتجم��ل الم��شروع ال��ذى 
فال ینبغي لعبد أن یكتم نعمة هللا تعالى . " تحكمھ ضوابط الشریعة الغراء

علیھ وال أن یظھ�ر الب�ؤس والفاق�ة ب�ل یب�الغ ف�ي التنظی�ف وح�سن الھیئ�ة 
 )٣(."وطیب الرائحة والثیاب الحسنة الالئقة

 أن ل��ك الج��شمي ع��ن أبی��ھع��ن أب��ي األح��وص ع��وف ب��ن ما -٢
 فرآن���ي س���یئ الھیئ���ة، فق���ال دخل���ت عل���ى رس���ول هللا: ( ق���ال النب���ي
نع�م م�ن ك�ل الم�ال ق�د آت�اني هللا، : قل�ت: ھل لك من م�ال ؟ ق�ال: النبي
 )٤().إذا كان لك مال فلیُر علیك: فقال

 

                                                 
 .٤٠٨/ ٣تفسیر القرآن العظیم للحافظ ابن كثیر (1)
 .ریم الكبر وبیانھتح/ اإلیمان، ب/  ك٢٧٥ح١/٦٥أخرجھ مسلم (2)

 لبن��ان الطبع��ة -دار الكت��ب العلمی��ة بی��روت / ، للمن��اوى، ط١/٣٠٣ف��یض الق��دیر(3) 
 . م١٩٩٤ - ه ١٤١٥االولى 

وص����ححھ .  الجالج����ل/ الزین����ة، ب/   ك٩٤٨٦ ح ٣٨٩/ ٨أخرج����ھ الن����سائى (4)
 .١٣٨/ ١األلبانى فى صحیح سنن النسائى 
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م��ن ك��ان ل��ھ ش��عر : ( ق��ال أن رس��ول هللا ع��ن أب��ى ھری��رة -٣
 )١().فلیكرمھ

ینظفھ بالغسل والتدھین والترجیل وال یتركھ متفرقا فإن أي فلیزینھ ول
  )٢(.النظافة وحسن المنظر محبوب

ً فرأى رجال ش�عثا  قال أتانا رسول هللاعن جابر بن عبد هللا -٤ ً

ورأى ). أم�ا ك�ان یج�د ھ�ذا م�ا ی�سكن ب�ھ ش�عره : ( قد تفرق ش�عره فق�ال
غ�سل ب�ھ أم�ا ك�ان ھ�ذا یج�د م�اء ی: ( رجال آخر وعلیھ ثی�اب وس�خة فق�ال

  )٣().ثوبھ

فكل ھذه الن�صوص القرآنی�ة والنبوی�ة المتقدم�ة تب�ین ح�رص اإلس�الم 
ًعل��ى أن یك��ون الم��سلم جم��یال ح��سن الھیئ��ة، نظی��ف الثوب،طی��ب ال��ریح، 

ومن مظاھر ذلك تسكین شعره ولبس الجمی�ل م�ن الثی�اب وتطی�ب ریح�ھ 
  .واألخذ بكل مبادىء الجمال والتجمل التى تصل بالعبد إلى ھذه الحد

وھ��ى م��ن جھ��ة أخ��رى توض��ح عظم��ة اإلس��الم ال��ذى ی��أمر أتباع��ھ 
ًبالتجمل وحسن الھیئة فلیس اإلس�الم نظام�ا تعب�دیا أو عقائ�دیا فق�ط وإنم�ا  ً ً

ھونظام شامل كامل یتعدى دوره تنظیم العبادات إلى اآلداب العام�ة الت�ى 
  .ًتتعلق بمظھر المسلم الذى سیكون عنوانا لدینھ الذى یؤمن بھ

: م كم��ا ھ��و معل��وم عن��ھ وس��ط ف��ى ك��ل ش��ىء ق��ال تع��الىولك��ن اإلس��ال
ًوكذلك جعلناكم أمة وس�طا ََ َ َّ َ َ ًَ ُ ْ ُ َ َْ َ ِ)فھ�و إذ ی�أمر أتباع�ھ ب�التنظف والتجم�ل )٤ 

والطھارة لكن ینھى عن اإلسراف فى ذلك كم�ا ینھ�ى ع�ن اإلس�راف ف�ى 
  .ٍكل شىء، وھذاما سوف أبینھ فى السطور التالیة

   عن اإلسراف فى الترفھ والتجملنھى اإلسالم: المبحث الثانى

                                                 
ى إص��الح ال��شعر ، وق��ال ف��/الترج��ل، ب/ ك٤١٦٥ح٤/١٢٥ أخرج��ھ أب��و داود (1)

ش��عب : والبیھق��ي) ٥٠٠(السل��سلة ال��صحیحة : انظ��ر. ح��سن ص��حیح: األلب��اني
 .٢٠/٥٩المعجم الكبیر : ، والطبراني١٣/٤٦٤اإلیمان 

 محمد ش�مس الح�ق العظ�یم آب�ادي ١١/١٤٧ عون المعبود شرح سنن أبي داود(2)
  أبو الطیب

 . بیروت–دار الكتب العلمیة : الناشر 
ف���ي غ���سل الث���وب وف���ي الخلق���ان، ح���دیث / اللب���اس ب/  داود ك أخرج���ھ أب���و(3)

، وص�ححھ )٥٢٣٦(تسكین الشعر، ح�دیث / الزینة ب/ ، والنسائي، ك)٤٠٦٢(
، واأللب����اني، السل����سلة ال����صحیحة )٤/١٨٦(، والح����اكم )٥٤٨٣(اب����ن حب����ان 

)٤٩٣.( 
 ).١٤٣(البقرة آیة (4)
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اإلس��الم دی��ن عظ��یم یھ��تم ب��داخل اإلن��سان وخارج��ھ، بقلب��ھ، وبدن��ھ، 
وثیاب��ھ، وھ��و وس��ط ف��ى أم��وره كلھ��ا ب��ین الغ��الین والمنح��رفین، وب��ین 

 - أوس�طھاً-، ألنھ دائم�ا)١(المتشددین والمستھترین، فخیر األمور أوسطھا
  .یكون أعدلھا وأقومھا

طیة ف��ى فیم��ا نح��ن ب��صدده م��ن بی��ان موق��ف ًوھ��و تحقیق��ا لھ��ذه الوس��
اإلسالم من التجمل یحث على التجمل ویأمر بھ لكنھ ینھى عن الغلو فی�ھ 
ًبأن یضیع اإلنسان فی�ھ كثی�را م�ن وقت�ھ، وینف�ق علی�ھ ج�ل مال�ھ، ویك�ون 

الشغل الشاغل ل�ھ أو لھ�ا ك�امرأة ف�ال تع�یش إال ب�ھ ول�ھ وتجل�س ف�ى تل�ك 
لطویلة وقد جاءت األحادیث بكراھة ما الدور التى أعدت لذلك الساعات ا

  :ذكرناه، من بین تلك النصوص ما یلى
 إال )٢( عن الترج�لنھى رسول هللا:( قالعن عبد هللا بن مغفل-١

  )٤(.)٣(ً)غبا
والحدیث یدل على كراھة االشتغال بالترجیل في كل ی�وم؛ ألن�ھ ن�وع 

آلت�ي، وفی�ھ من الترفھ وقد ثبت النھى عن كثیر من اإلرفاه ف�ي الح�دیث ا
  .النھي عن تسریح الشعر ودھنھ كل وقت لما یحصل منھ الفساد

نھى عن الترجل أي التمشط أي تسریح ال�شعر فیك�ره ألن�ھ م�ن زي "
  العجم وأھل الدنیا 

ً وقولھ إال غبا أي یوما بعد یوم فال یكره بل یسن ف�المراد النھ�ي ع�ن  ً

ین، وال ف��رق ب��ین المواظب��ة علی��ھ واالھتم��ام ب��ھ؛ ألن��ھ مبالغ��ة ف��ي الت��زی

                                                 
مط��رف، ق��ال ع��ن ) ٦٦٥١/ ٢٦١/ ٥" (ش��عب اإلیم��ان"  أخرج��ھ البیھق��ي ف��ي (1)

أخرجھ ابن السمعاني في ذی�ل ت�اریخ بغ�داد ب�سند مجھ�ول ع�ن عل�ي : السخاوى
ًمرفوعا بھ، وھو عند ابن جریر في التفسیر من قول مطرف بن عبد هللا ویزی�د 
بن مرة الجعفي، وكذا أخرجھ البیھقي عن مطرف، وللدیلمي ب�ال س�ند ع�ن اب�ن 

. ١/٣٩١ك��شف الخف��اء : ویراج��ع. ١/١١٢المقاص��د الح��سنة . ًعب��اس مرفوع��ا
 . ًوإسناده صحیح معضال

 .١١/١٤٤عون المعبود .التمشط: الترجل(2)
. ً غب الرجل إذا جاء زائرا بعد أیام، وقال الحسن أي في كل أسبوع م�رة انتھ�ى(3)

ًوفسره اإلمام أحمد بأن یسرحھ یوما ویدعھ یوما  .١١/١٤٤عون المعبود . ً
النھ�ى ع�ن كثی�ر م�ن /الترج�ل، ب/ك ٤١٦١ح٤/١٢٤أخرجھ أبوداود فى س�ننھ (4)

ما ج�اء ف�ي النھ�ي ع�ن الترج�ل إال / اللباس،  ب/  ك٤/٢٣٤اإلرفاه، والترمذى 
. ةمؤس�سة الرس�ال/ ، ط١٢/٢٩٥وصححھ ابن حب�ان . حسن صحیح: وقال.غبا

 .شعیب األرنؤوط: تحقیق ١٩٩٣ - ١٤١٤الطبعة الثانیة ، 
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الرجل والمرأة لكن الكراھة فیھا أخف؛ ألن باب التزیین في حقھن أوسع 
  )١(".منھ في حق الرجال ومع ھذا فترك الترفھ والتنعم لھن أولى

ًوأما حدیث النھي عن الترجل إال غبا ف�المراد : "وقال فى فتح البارى

  )٢("بھ ترك المبالغة في الترفھ
 رح�ل إل�ى ً أن رجال من أصحاب النب�ىعن عبد هللا بن بریدة-٢

ًأم��ا إن��ى ل��م آت��ك زائ��را، : ف��ضالة ب��ن عبی��د وھ��و بم��صر فق��دم علی��ھ فق��ال

رج�وت أن یك�ون عن�دك ًولكنى سمعت أنا وأنت حدیثا م�ن رس�ول هللا 
فما لى أراك شعثا وأنت أمیر : وما ھو؟ قال كذا وكذا، قال: قال. منھ علم

م��ا : ن��ا ع��ن كثی��ر م��ن اإلرفاه،قلن��اك��ان ینھاإن رس��ول هللا: األرض ق��ال
  )٣(.الترجل كل یوم: اإلرفاه؟ قال

واإلرفاه بكسر الھمزة على الم�صدر بمعن�ى الت�نعم أص�لھ م�ن الرف�ھ "
وھو أن ترد اإلبل الم�اء مت�ى ش�اءت ومن�ھ أخ�ذت الرفاھی�ة وھ�ي ال�سعة 

 اإلف�راط ف�ي الت�نعم م�ن الت�دھین والترجی�ل ك�ره النب�ي. والدعة والتنعم
ھو عادة األعاجم وأمر بالقصد ف�ي جمی�ع ذل�ك ول�یس ف�ي معن�اه على ما 

  الطھارة والنظافة فإن النظافة من الدین 
القید ب�الكثیر ف�ي الح�دیث إش�ارة إل�ى أن الوس�ط المعت�دل : قال الحافظ

  )٤("من اإلرفاه ال یذم وبذلك یجمع بین األخبار
نیا ً یوم�ا عن�ده ال�د قال ذكر أصحاب رسول هللاعن أبى أمامة-٣

 م�ن اإلیم�ان )٥(أال ت�سمعون أال ت�سمعون إن الب�ذاذة: ( فقال رس�ول هللا
  .البذاذة القشافة ، یعني التقشف: قال)٦().إن البذاذة من اإلیمان 

والمراد بھا ھن�ا ت�رك الترف�ھ والتنط�ع ف�ي اللب�اس والتواض�ع فی�ھ م�ع 
  )٧(.القدرة ال بسبب جحد نعمة هللا تعالى

                                                 
 .٦/٤٠٤فیض القدیر للمناوى (1)

، ألحم��د ب��ن عل��ي ب��ن حج��ر أب��و ١٠/٣٦٨ح ص��حیح البخ��اري ف��تح الب��اري ش��ر(2) 
  . بیروت–دار المعرفة / الفضل العسقالني الشافعي، ط

ًالزینة بم الترجل غبا، وأبوداود فى سننھ /  ك٩٢٦٧ح٣١٧/ ٨أخرجھ النسائى (3)
: ق��ال األلب��انى. النھ��ى ع��ن كثی��ر م��ن اإلرف��اه/الترج��ل، ب/ ك٤١٦٢ح٤/١٢٤

 .٨/١٣٢صحیح سنن النسائى . صحیح
 .١١/١٤٦عون المعبود (4)
 .١٠/٣٦٨فتح البارى . بموحدة ومعجمتین رثاثة الھیئة:  البذاذة(5)
النھ�ى ع�ن كثی�ر م�ن /الترج�ل، ب/ ك٤١٦٣ح٤/١٢٤ أخرجھ أبوداود فى سننھ (6)

 .من ال یؤبھ لھ/ الزھد، ب/ ، ك٤١١٨ح٥/٢٣٥اإلرفاه، وابن ماجھ 
 .١٠/٣٦٨فتح البارى البن حجر (7)



 ١٨٢٥

 بع�ض األوق�ات ول�م ی�أمر بل�زوم -وهللا أعلم  -المراد بھذا الحدیث "و
البذاذة فى جمیع األحوال لتتفق األحادیث، وقد أمر هللا تعالى بأخذ الزینة 

  باتخ����اذ - ص����لى هللا علی����ھ وس����لم -عن����د ك����ل م����سجد، وأم����ر النب����ي 
  )١(".الطیب،وحسن الھیئة واللباس فى الجمع وماشكل ذلك من المحافل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .١٧/١٩٥بخاري البن بطال شرح ال(1) 
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  الفصل الثانى
  الجراحة التجمیلیة

   أسبابھا– أنواعھا – تاریخھا –ماھیتھا 
  :ویشتمل على ثالثة مباحث

  .ماھیة الجراحة التجمیلیة، وتاریخھا: المبحث األول
  .أنواع الجراحة التجمیلیة، وأسبابھا: المبحث الثانى

  .ضوابط إجراء الجراحة التجمیلیة: المبحث الثالث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٢٧

  المبحث األول
  ماھیة الجراحة التجمیلیة، وتاریخھا

ًجراحة التجمیل تعتب�ر م�ن أكث�ر الجراح�ات الت�ى تثی�ر اھتمام�ا ح�ول 

حقیق��ة مفھومھ��ا، وح��ول م��ا تتمی��ز ب��ھ، والحك��م عل��ى ال��شىء ف��رع ع��ن 
ًتصوره، فإذا أردنا أن نكیف ھذه العملی�ة ش�رعا فالب�د أن نتع�رف علیھ�ا 

مع��رجین عل��ى ت��اریخ إج��راء ھ��ذه العملی��ة ل��ذا ونت��صور كیفی��ة ح��دوثھا 
  :یقتضى المقام أن نقسم ھذا المبحث إلى مطلبین

  ماھیة الجراحة التجمیلیة: المطلب األول
ًالجراحة التجمیلیة أضحت مصطلحا طبیا ف�ى الع�صر الح�دیث نظ�را  ً ً

ل��شیوع التعام��ل بھ��ا، فھ��ى م��صطلح جدی��د، ل��ذا س��وف أق��وم بتعریفھ��ا 
  : باعتبارین
  ً،باعتبار مفرادتھا وما یراد بھا لغة واصطالحا: األول
ًباعتبارھا مصطلحا مركبا إضافیا حدیثا یراد بھ معنى معینا: الثانى ً ً ً.  

  :ویشتمل ھذ المطلب على فرعین
  :تعریف الجراحة التجمیلیةباعتبار مفرداتھا: الفرع األول
ْ مصدر الفعل جرح، والج�رُح الفع�ل، وجرح�ھ یجرح�ھ :الجراحة لغة َ َ َ

َرحا أثر فیھ بالسالح وجرحھ أكث�ر ذل�كج َّ ُوالجراح�ة اس�م ال�ضربة أو ... ً

الجراحة الواحدة من طعنة : الطعنة والجمع جراحات وجراح، قال اللیث
  .أو ضربة

وجرحھ بلسانھ شتمھ، یقال جرح الحاكم الشاھد إذا عثر منھ عل�ى م�ا 
  )١(.تسقط بھ عدالتھ من كذب وغیره

ن الجراحة تطلق ویراد بھا االستعمال وواضح من التعریف اللغوى أ
ًالحسى من الطعنة أو الضربة على ح�د ق�ولھم، وتطل�ق أحیان�ا وی�راد ب�ھ 

االستعمال المعنوى من إلحاق األذى بالغیر أو إس�قاط عدالت�ھ، فیق�ال ف�ى 
والمعن��ى الم��راد ھن��ا ف��ى .ف��الن مج��روح أى س��اقط العدال��ة: عل��م الح��دیث

  .بحثنا المعنى الحسى
  
  
  

                                                 
:  لمحم�د ب��ن مك�رم ب��ن منظ�ور األفریق��ي الم�صري، م��ادة٢/٤٢٢ل�سان الع��رب (1) 

 ألحم�د ١/٩٥ بیروت، الطبع�ة األول�ى، الم�صباح المنی�ر–دار صادر / جرح،  ط
 .المكتبة العلمیة/ بن محمد بن علي المقري الفیومي،مادة جرح،  ط



 ١٨٢٨

  
  : ً اصطالحاالجراحة

فن من فنون الطب یعالج األمراض :" عرفتھا الموسوعة الطبیة بأنھا
باالستئصال أو أو اإلصالح أو الزراعة أو غیرھا من الطرق التى تعتمد 

  )١(".كلھا على الجرح والشق والخیاطة
  )٢("اختصاص طبى یقصد العالج باستعمال الیدین: "كما عرفت بأنھا

خصص فى عالج األمراض ع�ن طری�ق فالجراحة فرع من الطب مت
العملیات الجراحیة، وتشمل العملیات ال�صغیرة والكبی�رة وبع�ض وس�ائل 

  .ال یستعمل فیھا المبضع كتصحیح الكسور
إج��راء جراح��ى بق��صد إص��الح عاھ��ة، أو :" والعملی��ة الجراحی��ة ھ��ى

رتق تمزق، أو عطب، أو بقصد إفراغ ص�دید أو س�ائل مرض�ى آخ�ر أو 
  )٣(". أو شاذالستعمال عضو مریض

  
  

م�صدرالفعل جُم�ل، والجم�ال الح�سن یك�ون :لغة" التجمیلیة"تعریف 
ًفي الفعل والخلق وقد جُمل الرجل بال�ضم جم�اال فھ�و جمی�ل، وجمل�ھ أي 

  )٤(.زینھ والتجمل تكلف الجمیل
ًتجمل أي أظھر جماال وتصنع وتحسن، وذلك إذا تكلف الح�سن : یقال

  )٥(.والجمال وظھر بما یجمل
  ً: اصطالحاالتجمیل

كل عمل من شأنھ تحسین الشىء فى مظھره الخارجى بالزی�ادة "ھى 
  )٦(".علیھ أو اإلنقاص منھ

                                                 
وعة جامع��ة لألحك��ام الفقھی��ة ف��ى ، موس��٢٣٤الم��سوعة الطبی��ة الفقھی��ة ص��ـ(1) 

 .دار النفائس/ ط. محمد أحمد كنعان. الصحة والمرض والممارسات الطبیة، د
، رس���الة ١٦الجراح���ة التجمیلی���ة والم���سؤلیة المدنی���ة المترتب���ة علیھ���ا صـــــ���ـ(2)

 .ماجستیر للطالبة بومدین سامیة، جامعة مولود معمرى بالجزائر
، تألیف مجموعة من األطب�اء، ترجم�ة نخب�ة ٣/٤٥٠الموسوعة الطبیة الحدیثة (3)

 .مؤسسة سجل العرب، الثانیة/ من المترجمین، ط
ُجم�ل،  ال�صحاح إلس�ماعیل ب�ن حم�اد الج�وھري : ، م�ادة١١/١٢٣لسان الع�رب (4)

 ین�ایر -الرابع�ة: الطبع�ة.  بی�روت-دار العلم للمالی�ین/ جمل، ط:  ، مادة٥/٣٤٧
١٩٩٠. 

/ حام�د عب�د الق�ادر / أحمد الزیات / اھیم مصطفى ، إبر١/١٣٦ المعجم الوسیط (5)
 .تحقیق مجمع اللغة العربیة، الناشر دار الدعوةمحمد النجار

 .دار النفائس، الثانیة/ محمد رواس قلعجى، ط. ، د٩١ معجم لغة الفقھاء صــ(6)



 ١٨٢٩

ًتعری��ف الجراح��ة التجمیلی��ة فقھاباعتبارھ��ا م��صطلحا : الف��رع الث��انى ً
  ًمركبا

تعددت تعریف�ات الفقھ�اء المعاص�رین والق�انونیین للجراح�ة التجمیلی�ة 
ًبین��ا م��ا یؤخ��ذ عل��ى بع��ض وس��وف أع��رض للتع��اریف ف��ى ھ��ذا الف��رع م

  .ًالتعریفات منتھیا بالتعریف الراجح
ھي فن من فنون الجراحة یرم�ي : "عرفتھا الموسوعة الطبیة بأنھا-١

قل�ع ال�سن الزائ�دة، أو تع�دیل ش�كل : إلى تصحیح الت�شوھات الخلقی�ة مث�ل
  )١(".األعضاء المشوھة، 

ة الم�ؤتمر كما عرفھا المجمع الفقھى اإلسالمى الدولى الت�ابع لمنظ�-٢
شكل جزء ) وتعدیل ( تلك الجراحة التي تعنى بتحسین :" اإلسالمى بأنھا

أو أجزاء م�ن الج�سم الب�شري الظ�اھرة، أو إع�ادة وظیفت�ھ إذا ط�رأ علی�ھ 
  )٢(".خلل مؤثر

إج��راء طب��ي جراح��ي ی��ستھدف : "تعری��ف آخ��ر للجراح��ة الطبی��ة-٣
  )٣(".تحسین شكل العضو الظاھر

ت تھ��دف إل��ى إص��الح األع��ضاء أو جراح��ا:" كم��ا عرف��ت بأنھ��ا-٤
إح��الل أع��ضاء مح��ل أخ��رى فق��دت، أو نتیج��ة عی��وب خلقی��ة ول��د بھ��ا 

  )٤(".اإلنسان
الجراح�ة الت�ى :" كما عرفھا أحد المؤسسین لجراحة التجمی�ل بأنھ�ا-٥

ال یكون الغ�رض منھ�ا ع�الج م�رض، ع�ن طری�ق الت�دخل الجراحى،ب�ل 
و خلق��ى، أو ح��دث ف��ى ج��سم الم��ریض، بفع��ل مكت��سب، أ إزال��ة ت��شویھ

  )٥(".وظیفى

                                                 
، موسوعة جامعة لألحكام الفقھیة فى الصحة ٢٣٧المسوعة الطبیة الفقھیة صـ(1)

 .دار النفائس/ ط. محمد أحمد كنعان. مارسات الطبیة، دوالمرض والم
عل�ى / د.، أ٨٧٢ موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة واالقت�صاد اإلس�المى صـ�ـ(2)

مكتبة دار القرآن، قرارات وتوصیات مجمع الفقھ اإلس�المي / أحمد السالوس،ط
 ).١١/١٨ ( ١٧٣، قرار رقم ٣٠التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي صــــ

ً نق���ال ع���ن أن���واع وض���وابط العلمی���ات ٤٨الجراح���ة التجمیلی���ة للف���وزان صــ���ـ(3) 

، من��شور ض��من بح��وث ٨٦٣أحم��د ب��ن ع��ائش المزین��ى صــــ��ـ. التجمیلی��ة، د
" م��ؤتمر الفق��ھ اإلس��المى الث��انى بجامع��ة اإلم��ام محم��د ب��ن س��عود تح��ت عن��وان

 .المجلد الثالث". قضایا طبیة معاصرة
 .، أسامة عبدهللا٨٥ء صــالمسؤلیة الجنائیة لألطبا(4)
دار الفك��ر / ، المست��شار منی��ر ری��اض حن��ا، ط٥٠١الخط��أ الطب��ى الجراح��ى صـ��ـ(5)

وھ�ذا تعری�ف ل�ویس دارت�یج أح�د المؤس�سین لجراح�ة التجمی�ل وك�ان . الجامعى
 .یشغل مدیر الجمعیة العلمیة لجراحة التجمیل



 ١٨٣٠

والتعریفات السابقة متقاربة المدلول ظاھرة المعنى وھي تدل على أن 
ّالعملی��ات التجمیلی��ة مجموع��ة أعم��ال یق��وم بھ��ا طبی��ب مخ��تص تتعل��ق 
بتحسین الشكل سواء كان یرافقھ إصالح خلل في وظیف�ة الع�ضو أو ال ، 

تغییر المنظ�ر، ّوسواء كان التحسین لتشوه خلقي أو ناتج عن حادث، أو ل
  .أو استعادة مظھر الشباب

ّوعلى ھذا فإن األعمال التي ال یقوم بھا األطب�اء م�ن أن�واع الزین�ة ال 
  )١(.تدخل في ھذا البحث

  :ویالحظ على التعریفات السابقة ما یلى
ُأنبع��ضھا اقت��صر عل��ى العملی��ات الت��ي تج��رى إلزال��ة العی��وب، دون -

  .التي تھدف لزیادة الحسن في عضو صحیح
ِوبع���ضھا اقت���صر عل���ى العی���وب الطارئ���ة دون الخلقی���ة الت���ي یول���د -

  .اإلنسان بھا 
وبعضھا أدخل العملیات التقویمیة التي یراد بھا إعادة وظیفة العضو -

  .، ولو لم تتعلق بتحسین الشكل
وبع���ضھا اقت���صر عل���ى عملی���ات التجمی���ل الت���ى تج���رى لألع���ضاء -

یات ترقیع وتجمیل الجلد الظاھرة دون تلك التى تجرى تحت الثیاب كعمل
  .ونحوه

  التعریف الراجح
بع��د ذك��ر التع��اریف ال��سابقة یمك��ن أن یؤخ��ذ م��ن مجموعھ��ا تعری��ف 

ٌمخت��صر ج��امع م��انع للجراح��ة التجمیلی��ة وھ��و أنھ��ا ٌ مجموع��ة العملی��ات :"ٌ
التى تتعلق بال�شكل والت�ى یك�ون الغ�رض منھ�ا ع�الج عی�وب طبیعی�ة أو 

فى القیمة الشخصیة واالجتماعیة مكتسبة فى ظاھر الجسم البشرى تؤثر 
  )٢("للفرد
فیدخل فیھ  كل جراحة لغرض تحسین الشكل، سواء كان ذلك لعیب .

ِخلق��ي أو ط��ارئ، أو ك��ان لزی��ادة الح��سن، أو تغیی��ر المنظ��ر، أو اس��تعادة 
اش�تملت الجراح�ة عل�ى ع�الج وظیف�ة الع�ضو أم  مظھر الشباب، وس�واء

  .وهللا أعلم. ال

                                                 
ّال��ضوابط ال��شرعیة للعملی��ات التجمیلی��ة صـ��ـ(1) عب��د هللا ب��ن محم��د ھ��اني ب��ن / ، د٣ّ

 ).ّالعملیات التجمیلیة بین الشرع والطب ( ّالجبیر، ورقة علمیة مقدمة لندوة 
/ محم�د ف�ائق الج�وھرى، ط. ، د٣١٩المسؤلیات الطبیة فى قانون العقوبات صـ�ـ(2)

عملی�ات التجمی�ل الجراحی�ة وم�سؤلیتھا : ًدار الجوھرى للطبع والنشر، نقال عن
مرك���ز اب���ن إدری���س / محم���د الح���سینى، ط. انونالجزائی���ة ب���ین ال���شریعة والق���

 .والتعریف فى األصل للدكتور لویس دارتیج خبیر التجمیل. للدراسات الفقھیة



 ١٨٣١

  :شرحبعض قیود التعریف
قی��د یفی��د الغ��رض م��ن ھ��ذه الجراح��ة وھ��و تح��سین ": بال��شكل:"قول��ھ

  ً.الشكل ویخرج ما كان الغرض منھ عالجیا
ی��شمل العی��وب والت��شوھات الخلقی��ة الت��ى یول��د بھ��ا ": طبیعی��ة: "قول��ھ
  .اإلنسان
یشمل العیوب الناشئة من اآلف�ات المرض�یة الت�ى ": أو مكتسبة: "قولھ

ناتج��ة ع��ن اإلص��ابة ب��الزھرى ت��صیب الج��سم، كعی��وب ص��یوان األذن ال
وال��سل، كم��ا ی��شمل العی��وب الناش��ئة ب��سبب م��ن خ��ارج الج��سم كح��وادث 

  .السیارات والحروق
قی�د ی�دل عل�ى اخت�صاص الجراح�ة التجمیلی�ة ": ظاھر الجسم: " قولھ

  )١(.باألعضاء الظاھرة للجسم، التى ھى محل التحسین والتجمیل
  تاریخ الجراحة التجمیلیة: المطلب الثانى

ا ال ش���ك فی���ھ أن معرف���ة ت���اریخ الح���وادث والن���وازل ف���ى جمی���ع مم���
ًالمجاالت یعطى ت�صورا ع�ن تسل�سل ھ�ذه الح�وادث، وی�ساعد عل�ى فھ�م 

واقعھاالمعاصر، وما طرأ علیھا من تغییر عبر مراحل الزمن؛ لھذا كان 
ًالبد من إلقاء الضوء على تاریخ الجراح�ة التجمیلی�ة انطالق�ا م�ن ب�دایتھا 

 إل��ى التط��ورات الحدیث��ة، والواق��ع المعاص��ر لھ��ذه األول��ى حت��ى ن��صل
  . الجراحات

  :عصر ما قبل المیالد) أ ( 
یذكر الباحثون في ھ�ذا المج�ال أن بع�ض ص�ور الجراح�ة التجمیلی�ة، 
عرفت منذ آالف ال�سنین، وم�ن ذل�ك أن الفراعن�ة بم�صر، عرف�وا ترقی�ع 

ة الجلد، وزراع�ة األس�نان وھ�ي م�ن ص�ور الجراح�ة التجمیل�ة وذل�ك س�ن
  . قبل المیالد٤٠٠٠

وق��د وص��ف الجراح��ون الھن��ود الق��دماء عملی��ات بارع��ة ف��ي إص��الح 
وق��د وص��فوا بدق��ة . األن��ف واألذن المقطوع��ة أو المتآكل��ة نتیج��ة م��رض
  . قبل المیالد٧٠٠ترقیع الجلد ونقلھ من الخد إلى موضع األنف سنة 

وق��د انت��شرت ھ��ذه الطریق��ة البارع��ة ف��ي اس��تخدام الرقع��ة الذاتی��ة م��ن 
ث�م نقلھ�ا . الھنود إلى غیرھم من األمم، ووصلت إلى الیونان ثم الروم�ان

                                                 
محم��د ح��سن ب��ن . طبیع��ة الم��سؤلیة والت��زام الطبی��ب ف��ى الجراح��ة التجمیلی��ة، د(1)

، من�شور ض�من بح�وث م�ؤتمر الفق�ھ اإلس�المى ٧٧٥عبدالعزیز آل الشیخ صــــ
ق����ضایا طبی����ة "  اإلم����ام محم����د ب����ن س����عود، تح����ت عن����وانالث����انى بجامع����ة

 .المجلد الثالث".معاصرة



 ١٨٣٢

وال ت�زال ) الق�رن ال�سادس ع�شر الم�یالدي ( الجراحون األوربی�ون ف�ى 
  )١(.ھذه الطریقة تستخدم مع بعض التعدیالت الطفیفة إلى الیوم

  :عصر اإلسالم) ب(
 الن�اس ولما جاء اإلسالم،علم أن حب التزین والتجمل فط�رة فط�ر هللا

 بال�شریعة الحنیفی�ة ال�سمحة، الت�ي تراع�ي ھ�ذه علیھا، وق�د ُبع�ث النب�ي
الفط��رة، وج��اءت الن��صوص بإباح��ة الت��زین والتجم��ل، ب��ل بالح��ث علی��ھ 
واألمر بھ في مواض�ع، كم�ا تق�دم ذك�ره، وج�اءت ال�شریعة ب�النص عل�ى 

مث�ل الخ�ضاب، وص�بغ ال�شعر، وخ�رق األذن : إباحة صور من التجمی�ل
  . خالف سیأتى ذكرهلألنثى على

 ، ًوجاءت أیضا بتحریم بع�ض ال�صور المعروف�ة عل�ى عھ�د النب�ي
  .كالنمص، والوصل، والتفلیج، والوشر، والوشم، والقشر، وغیر ذلك

ُلم�اقطع أنف�ھ،  " )٢(وقد ورد فى ھذا الجانب ح�دیث عرفج�ة ب�ن أس�عد

 ذھب ً إن عرفجة لم یتخذ أنفا من)٣("ً أن یتخذ أنفا من ذھبفأمره النبي
لحاجت��ھ لل��شم أو الت��نفس؛ ألنھم��ا حاص��الن ب��دون وج��ود الب��روز، وإنم��ا 
ّاتخذه لتحسین المنظروھذه ص�ورة م�ن ص�ور العملی�ات التجمیلی�ة، وھ�و 
ًیدل أیضا على أن الع�رب ك�انوا یقوم�ون بمث�ل ھ�ذا الن�وع م�ن الجراح�ة 

  )٤(.التى تعوض األنف التالف
مة في ھذا المج�ال، وم�ن ثم كان لعلماء المسلمین بعد ذلك أثر ومساھ

  :أبرز أولئك العلماء

                                                 
ًانتف��اع اإلن��سان بأع��ضاء ج��سم إن��سان آخ��ر حی��ا أو میت��ا(1) محم��د عل��ي الب��ار / د.ً

م�سؤلیة الطبی�ب ف�ى  .  ٦٣١٩ص  / ٢ ج ٤منشور بمجلة المجمع الفقھ�ى ع 
اء، جامع��ة ، رس��الة ماج��ستیر للطالب��ة داودى ص��حر٨الجراح��ة التجمیلی��ة صـ��ـ

 .قاصدى مبراح ورقلة بالجزائر
:  التمیم��ي ال��سعدي وقی��ل ھ��و ال��صحابى الجلی��ل عرفج��ة ب��ن أس��عد ب��ن ص��فوان(2)

كان من الفرس�ان ف�ي الجاھلی�ة وش�ھد الك�الب فأص�یب أنف�ھ ث�م أس�لم .العطاردي
 ١٥٤٢ / ٣معرف��ة ال��صحابة : یراج��ع.  أن یتخ��ذ أنف��ا م�ن  ذھ��بالنب��يف�أذن ل��ھ 

 بدهللاألبى نعیم أحمد بن ع
وقال . ما جاء فى شد األسنان بالذھب/ اللباس ب /  ك٤/٢٤٠أخرجھ  الترمذى (3)

/  ك٥/٤٤٠ط دار إحی��اء الت��راث العرب��ى ، والن��سائى  . ح��دیث ح��سن غری��ب : 
/   ك ٩٢ / ٤وأب�وداود . م�ن أص�یب أنف�ھ ھ�ل یتخ�ذ أنف�أ م�ن ذھ�ب / الزینة ب 
 .ماجاء فى ربط األسنان بالذھب/ اللباس ب

، ال�شیخ محم�د مخت�ار ال�سالمى، بح�ث مق�دم  ٣راحة التجمیلیة وأحكامھ�ا ص�ـالج(4)
 .لمجمع الفقھ التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمى فى دورتھ الثامنة عشرة



 ١٨٣٣

وھ���و أول م���ن أش���ار إل���ى ع���الج ) ھ���ـ٣٢٠ت ( أب���و بك���ر ال���رازي 
ًت����شوھات ال����شفة بالجراح����ة، وأول م����ن اس����تعمل خیوط����ا م����ن أمع����اء 

الحیوانات، تختفي آثارھا بعد الخیاطة الجراحیة، ولھ مساھمات فیوسائل 
  . شق الجلد، وغیر ذلك

، ولھ إضافات متقدم�ة )ھـ٤٠١ت ( لزھراوي وجاء بعده أبو القاسم ا
ف���ي ھ���ذا المج���ال، كعملی���ات ت���صغیر الث���دي المت���دلي للرج���ل، وع���الج 
تشوھات الجفن بالخیاطة، وتقویم األنف، وجراح�ة األس�نان، وغی�ر ذل�ك 

  )١(.إنھ من الرواد األوائل في جراحة التجمیل: كثیر،  حتى قیل
حین العرب باستئصال وكذلك قام ابن سینا وابن رشد وھما من الجرا

الجلد الزائد من الجفون وذلك فى الق�رن العاش�ر الم�یالدى، كم�ا ق�ام أول 
ج��راح بیزنط��ى ب��أول عملی��ة لت��صغیر حج��م الث��دى ف��ى الق��رن ال��سابع 

  )٢(.المیالدى
  :العصر الحدیث) ج ( 

تط��ورت جراح��ة التجمی��ل ف��ي مطل��ع الق��رن : وف��ي الع��صر الح��دیث
( والثانی���ة ) ١٩١٤(می���ة األول���ى الع���شرین، وخاص���ة بع���د الح���رب العال

، الت����ي أتاح����ت الكثی����ر م����ن التج����ارب ف����ي ع����الج الح����روق )م١٩٣٧
  )٣(.واألصابات

وأص�بحت . ُ أنشئت جمعیة جراحة التجمی�ل العالمی�ة١٩٧٠وفي سنة 
ًجراح���ة التجمی���ل علم���ا قائم���ا م���ستقال ً وأس���ھمت االكت���شافات الحدیث���ة، . ً

 تط�ور جراح�ة التجمی�ل ، وأشعة اللیزر،  في)المیكروسكوب( كالمجھر 
  .بشكل كبیر

وظھرت الجراحة التجمیلیة التحسینیة بشكل واضح في دور السینما، 
وعل��ى رأس��ھا ھولی��ود، إلظھ��ار الفن��انین بمظھ��ر أجم��ل، كم��ا أجری��ت 
عملیات تقویم األنف المعقوف للیھ�ود الن�ازحین م�ن ألمانی�ا إل�ى أمریك�ا، 

  .لتسھیل اندماجھم في المجتمع
ًضر، تشھد عملیات جراحة التجمیل إقباال متزیدا ف�ي وفي الزمن الحا ً

جمیع أنحاء العالم، وتظھر الدراسات أن معدل اإلنف�اق علیھ�ا، ت�ضاعف 
في عشر سنوات أكثر من ثمانیة أضعاف، وبلغ عدد العملیات التحسینیة 

                                                 
، رس�الة ماج�ستیر للطالب�ة داودى ٨ مسؤلیة الطبیب فى الجراحة التجمیلیة صــ(1)

 .صحراء، جامعة قاصدى مبراح ورقلة بالجزائر
لتجمی����ل الجراحی���ة وم����سؤلیتھا الجزائی����ة ب���ین ال����شریعة والق����انون عملی���ات ا(2)

 .٢٧صــــ
 .٥١١الخطأ الطبى الجراحى صـــ(3)



 ١٨٣٤

 ملی��ون عملی��ة ٨.٨) م ٢٠٠٣(  الت��ي أجری��ت ف��ي أمریك��ا وح��دھا ع��ام
  )١(.جراحیة تحسینیة

س الی���وم حم���الت إعالمی���ة ض���خمة بغی���ة الت���رویج للعملی���ات وتم���ار
الجراحیة، وأخ�ذ ی�زداد ع�دد األطب�اء الم�رتبطین بمنت�دیات مجانی�ة ح�ول 
إغواء المرأة فى ما یتصل بتعدیل مالمح الوج�ھ، وإع�ادة إنتاجھ�ا وإزال�ة 

  .الشحوم الزائدة
رة وعدد األطباء الذین یمارسون العملیات التجمیلیة مع افتقارھم للخب

المطلوبة آخذ باالزدیاد، بل أصبح بمقدور أى شخص یحمل شھادة ط�ب 
من خاللھا أنھ یق�وم بعملی�ات ش�فط ال�دھون، أو أی�ة   یعلق الفتة ویعلنأن

  .عملیات تجمیلیة أخرى
وینفق فى بریطانیا عل�ى العملی�ات التجمیلی�ة أكث�ر م�ن ملی�ونى باون�د 

  ً.سنویا
عملیة  ) ٣٢٦٠٠٠( ل فإن وبحس الجمعیة األمریكیة لجراحة التجمی

  .  كانت لمراھقین٢٠٠٤تجمیل فى عام 
وفى عالمنا العربى ال نجد فیما بین أیدینا إحصائیات أو بیانات ت�شیر 
إل���ى أع���داد ال���راغبین ف���ى العملی���ات التجمیلی���ة، ولك���ن بع���ض األطب���اء 

  )٢(.ال سیما فى الكویت والسعودیة. المختصین أكدوا شیوع ھذه العملیات
  

  لثانىالمبحث ا
  أنواع الجراحة التجمیلیة، وأسبابھا،

تتن���وع الجراح���ة التجمیلی���ة وتنق���سم إل���ى ع���دة تقی���سمات باعتب���ارات 
متع�ددة، كم��ا أن ھن��اك أس�باب ودواع��ى فطری��ة ونف�سیة وخارجی��ة ت��دعو 

  اإلنسان إلى القیام بھذه العملیات،
ل���ذا س���وف نخ���صص ھ���ذا المبح���ث للح���دیث ح���ول أن���واع الجراح���ة 

  :ھا، وسیشتمل ھذا المبحث على مطلبینالتجمیلیة وأسباب
  أنواع الجراحة التجمیلیة: المطلب األول

وقبل بیان أنوع الجراحة التجمیلیة أود أن أبین أن�واع العی�وب الت�ى 
  :تصیب اإلنسان

                                                 
عملی���ات التجمی���ل الجراحی���ة وم���سؤلیتھا الجزائی���ة ب���ین ال���شریعة والق���انون (1) 

، ١٠موقف الشریعة اإلسالمیة م�ن العملی�ات التجمیلی�ة ص�ـ: ، ویراجع٣٠صــــ
 .اجنیدالباحثة إلھام عبدهللا ب

 عملی���ات التجمی���ل الجراحی���ة وم���سؤلیتھا الجزائی���ة ب���ین ال���شریعة والق���انون (2)
 .٨مسؤلیة الطبیب فى الجراحة التجمیلیة صــ: ، ویراجع٣٠صــــ



 ١٨٣٥

  :العیوب التى تستدعیھا العملیات التجمیلیة نوعان
ھ�ى عی�وب ناش�ئة ف�ى الج�سم م�ن س�بب فی�ھ ال م�ن :ِعیوب خلقی�ة-١

ِالعی�وب الخلقی�ة وھ�ى : ارجى، وتشمل عل�ى ن�وعین م�ن العی�وبسبب خ
الت��ى یول��د بھ��ا اإلن��سان كالت��صاق الی��دین أوال��رجلین، وال��شفة المفلوج��ة، 
والعی��وب الناش��ئة ع��ن اآلف��ات المرض��یة الت��ى ت��صیب الج��سم، كعی��وب 

  )١(.صیوان األذان التى تنشىء عن أمراض الزھرى والسل والجذام
تج�ة ع�ن الح�وادث والح�روق ونحوھ�ا،  وتك�ون نا:عیوب مكتسبة-٢

ًوتكون الجراحة غالبا إما تشوھا أو بت�را، وكالھم�ا أو أح�دھما یمك�ن أن  ً ً

یكون بسبب حادث أو مرض، وم�ن الت�شوھات بف�ل ح�ادث ت�شوه الوج�ھ 
أم�ا الت�شوھات الت�ى . بعد حادث سیارة أو شجار عنیف أو بفعل الحروق

الی�ة لن�زع ورم، فنتیج�ة تكون بسبب المرض كإجراء عملیة جراحی�ة متت
لھذه التدخالت الجراحیة المتتابعة تترك تشوھات عمیقة وبالت�الى تحت�اج 

  )٢(.إلى جراحة إلعادتھا إلى طبیعتھا
تنقسم الجراحة التجمیلی�ة باعتب�ار أھمیتھ�ا وحاج�ة اإلن�سان إلیھ�ا إل�ى 

  :نوعین
  )الجراحة الترمیمیة ( أو:)٣(الجراحة الضروریة: النوع األول

بحی��ث تن��زل الحاج��ة ) ٤(لت��ى دع��ت إلیھ��ا ال��ضرورة والحاج��ةوھ��ى ا
منزلة الضرورة، وھى التى نتجت عن حادثة أسفرت عن بتر عضو، أو 
حری�ق س�بب ت�شوھات ف�ى البدن،وك�ذلك بن�اء المثان�ة بال�شرائح الع��ضلیة 

  )٥(.التى تتحكم فى البول عند اإلنسان

                                                 
 .، لداودى صحراء٩ مسؤلیة الطبیب فى الجراحة التجمیلیة صــ(1)
الباحث���ة ، ٢١الجراح���ة التجمیلی���ة والم���سؤلیة المدنی���ة المترتب���ة علیھ���ا صــــ���ـ(2)

 .٥٣٠بومدین سامیة، فقھ القضایا الطبیة المعاصرة صـ
ما یتوقف علیھا حیاة الناس، وقی�ام المجتم�ع، : الضروریات عند األصولیین ھى(3)

اإلحك�ام . واستقراره، بحث إذا فاتت اختل نظام الحیاة، وعمت أمورھم الفوض�ى
ب��دالكریم ع. ، ال��وجیز ف��ى أص��ول الفق��ھ، د٣/٢٧٤ف��ى أص��ول األحك��ام لآلم��دى 

  .مؤسسة الرسالة/، ط٣٧٩زیدان صــــــ
األم��ور الت��ى یحت��اج الن��اس إلیھ��ا لرف��ع الح��رج : الحاجی��ات عن��د األص��ولیین ھ��ى(4)

والمشقة ع�نھم، وإذا فات�ت ال یخت�ل نظ�ام الحی�اة، ولك�ن یلح�ق الن�اس الم�شقة، 
، ال��وجیز ف��ى ٣/٢٧٥اإلحك��ام ف��ى أص��ول األحك��ام لآلم��دى . والعن��ت، وال��ضیق

  .٣٨٠عبدالكریم زیدان صـــــ/ قھ، دأصول الف
منی��ر ری��اض حن��ا، ال��ضوابط ال��شرعیة / ، المست��شار٥٠٨الخط��أ الجراح��ى صـــ��ـ(5)

 .آمال یس عبدالمعطى.  د١٨للعملیات التجمیلیة صـ 



 ١٨٣٦

إذا وھ�ذا الن��وع م��ن الجراح�ة ی��صاب الم��ریض ب�أذى وح��رج وم��شقة 
  :منع منھا، ومن أمثلتھا

التصاق أصابع الید أو -٢).  الشق الشفي والحلقى( ّالشفة األرنبیة -١
  .الرجل
  . المبال التحتاني-٤.                     انسداد فتحة الشرج-٣
إزالة شعر الشارب واللحیة  -٦ .  ة الوشم والوحمات والندباتإزال-٥

  .عند النساء
  . إعادة تشكیل األذن-٧
  .شفط الدھون إذا رافقھا إصابة أو مرض یستدعیھ-٨
  ).ًكأمراض الظھر مثال ( تصغیر الثدي إذا رافقھ مرض یستدعیھ -٩

  .زراعة الثدي لمن استؤصل منھا-١٠
  .تصحیح الحاجز األنفي أو األنف المصاب بتشوه-١١
ت����شوه الجل����د ب����سبب الح����روق أو اآلالت القاطع����ة أو الطلق����ات -١٢
  .ّالناریة
  ).ًبسبب الحوادث مثال ( یح كسور الوجھ تصح-١٣

ًّوغیرھا من أنواع العیوب التي یجمعھا ویضبطھا أن لھا دافعا صحیا  ً
ّأو أنھ��ا إلص��الح ت��شوه ح��ادث أو عی��ب یخ��الف أص��ل خلق��ة اإلن��سان أو 

  )١(.صورتھ المعھودة 
وھ���ذا الن���وع م���ن الجراح���ة الطبی���ة وإن ك���ان م���سماه ی���دلعلى تعلق���ھ 

ال أنھ توفرت فیھ الدوافع الموجبة للترخیص بفعل�ھ، بالتحسین والتجمیل إ
ًفمما ال شك فیھ أن ھذه العیوب یستضر بھا اإلنسان حسا ومعن�ى، وھ�ذا  ً

 التوس�یع عل�ى الم�صابین بھ�ذه العی�وب )٢(ًثابت طبی�ا، ومن�ثم فإن�ھ ی�شرع
  :ًباإلذن لھم فى إجرائھا بناء على األدلة اآلتیة

  من السنة: ًأوال

                                                 
. أحم��د ب��ن ع��ائش المزین��ى. ، د٨٦٩أن��واع وض��وابط العملی��ات التجمیلی��ة صــ��ـ(1)

بجامع��ة ) ق��ضایا طبی��ة معاص��رة ( بح��ث مق��دم لم��ؤتمر الفق��ھ اإلس��المى الث��انى 
ّاإلم�ام محم�د ب�ن س�عود، ال��ضوابط ال�شرعیة للعملی�ات التجمیلی�ة صـــ�ـ  ورق��ة ٤ّ

ھ��اني ب��ن / د). ّالعملی��ات التجمیلی��ة ب��ین ال��شرع والط��ب ( ّعلمی��ة مقدم��ة لن��دوة 
 .عبد هللا بن محمد الجبیر

ء محم���د رج���ا. ، د١١ال���ضوابط الفقھی���ة والقانونی���ة لعملی���ات التجمی���ل صـــ���ـ(2)
 .عبدالمعبود



 ١٨٣٧

 ف��ى )١(ُأن��ھ أص��یب أنف��ھ ی��وم الك��الب:(أس��عدح��دیث عرفج��ة ب��ن -١
ٍالجاھلیة، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن علیھ فأمره النبى ً أن یتخذ أنفا من 

  )٢().ذھب
حی�ث ب�ین الح�دیث م�شروعیة معالج�ة الم�رض الم�شوه : وجھ الدالل�ة

( لخلق���ة اإلن���سان، واآلث���ار الناتج���ة ع���ن الح���وادث، وإن ك���ان ب���المحرم 
  .ورة الموجبة الستعمالھللضر) استعمال الذھب 

أن�ھ س�قطت عین�ھ عل�ى وجنت�ھ ی�وم أح�د  (عن قت�ادة ب�ن النعم�ان-٢
  )٣(). فكانت أحسن عینیھ وأحدھمافردھا رسول هللا
دل الحدیث على مشروعیة العمل الجراح�ى ال�ذى یكف�ل : وجھ الداللة

إزالة التشوه المعیب لإلنسان فتكون معالجة التشوھات بالعم�ل الجراح�ى 
  )٤(ً.شرعاجائزة 

  من المعقول: ًثانیا
ھ��ذه العی��وب ت��شتمل عل��ى ض��رر ح��سى ومعن��وى وھ��و موج��ب -١

للت��رخیص بفع��ل الجراح��ة؛ ألن��ھ یعتب��ر حاج��ة فتن��زل منزل��ة ال��ضرورة 
الحاجة تنزل منزلة :" ًویرخص بفعلھا إعماال للقاعدة الشرعیة التى تقول

  )٥("الضرورة، عامة كانت أو خاصة
لنھى عن تغییر خل�ق هللا؛ ألن المق�صد من�ھ إن ھذا النوع الیشملھ ا-٢

  .ًالمعالجة وإزالة الضرر الحادث عن المرض والتجمیل جاء تبعا لھ
إن ھذا النوع وإن كان یشتمل على تغییر الخلق�ة إال أن�ھ ال ی�شتمل -٣

ًعلیھا قصدا؛ ألن األصل ف�ي ھأن�ھ یق�صد من�ھ إزال�ة ال�ضرر والتجمی�ل، 

  .ًوالحسن جاء تبعا لھ

                                                 
ھو یوم من أیام العرب وقعت فیھ عدة معارك فى الجاھلیة، وھو فى األص�ل واد (1)

، ومع��الم ال���سنن ١/١٩٠الكام���ل ف��ى الت���اریح. ب��العراق ب��ین الكوف���ة والب��صرة
 .٤/٤٣٤للخطابى

 .٥١٠الخطا الطبى صـــ: ویراجع.٢٤تقدم تخریجھ صـــ(2)
دار الكت�ب العلمی�ة، والطبران�ى ف�ى / ، ط٣/٢٥١أخرجھ البیھقى فى دالئل النب�وة(3)

ال��دار ال��سلفیة / ط. ١٢/١٦١، واب��ن أب��ى ش��یبة ف��ى الم��صنف ١٣/٣٣٥الكبی��ر 
 .الھندیة

، للباحث�ة س�وزان وفی�ق محم�د ١٢٠التعدیل الجراحى عل�ى ج�سم اإلن�سان صـــ�ـ(4)
أب��ومطر، بح��ث تكمیل��ى للح��صول عل��ى درج��ة الماج��ستیر م��ن كلی��ة ال��شریعة 

 .ة غزةوالقانون جامع
، لج���الل ال���دین عب���د ال���رحمن ال���سیوطي، دار الكت���ب ١/٨٨األش���باه والنظ���ائر (5) 

 .األولى.  لبنان–العلمیة بیروت 



 ١٨٣٨

 التشوھات والعیوب الطارئة ال یمكن أن یصدق علیھ أن�ھ إن إزالة-٤
تغییر لخلقة هللا، وذلك ألن خلقة العضو ھى المقصودة من فعل الجراحة 

  )١(.ولیس إزالتھا
ًإن إزالة تشوھات الحروق والحوادث یعتبر مندرجا تح�ت األص�ل -٥

ًالموجب لجواز معالجتھ�ا، فال�شخص إذا احت�رق ظھ�ره م�ثال أذن ل�ھ ف�ى 

ج والتداوى، وذلك بإزالة الضرر وأثره؛ ألنھ ل�م ی�رد ن�ص ی�ستثنى العال
األثر من الحكم الموجب لجواز مدواةتلك الحروق فیستصحب حكمھ إلى 

  .اآلثار، ویؤذن لھ بإزالتھا
وبناء على ما سبق فإنھ ال حرج على الطبیب وال على الم�ریض ف�ى 

ال�ة ھ�ذه العی�وب فعل ھذا النوع من الجراحة واإلذن بھ، ویعتبر جواز إز
  )٢(.ًالخلقیة فى ھذا النوع مبنیا على وجود الحاجة الداعیة إلى فعلھ

  ): ٣(الجراحة االختیاریة التحسینیة: النوع الثانى
ھى العملیات التى تجرى لمجرد تغییر مالم�ح الوج�ھ أو الج�سم الت�ى 
ال یرضى عنھا صاحبھا، ویقصد منھا تحسین المظھر دون وجود دوافع 

  )٤(.و حاجیة تستلزم فعل الجراحةضروریة أ
  : ومن أمثلة ھذه العملیات

  .تقشیر البشرة-٢.                     إزالة الشعر وزرعھ-١
  .شد الوجھ والرقبة-٤.              شد الجبین ورفع الحاجبین-٣
غی��ر م��ا (ش��فط ال��دھون -٦).         غی��ر م��ا س��بق(حق��ن ال��دھون -٥
  ).سبق
  .تجمیل الذقن-٨.         ً أو تكبیراًتجمیل األنف تصغیرا-٧
ًتجمیل الثدیین تكبیرا أو تصغیرا-٩ ً.  

                                                 
 .١٢٥، ١٢٤أحكام الجراحة الطبیة للشنقیطى صــ(1)
عملی��ات تجمی��ل : ، یراج��ع١٢٦، ١٢٥ أحك��ام الجراح��ة الطبی��ة لل��شنقیطى صـ��ـ(2)

 .٥٣٢قضایا الطبیة المعاصرة صــشفیقة الشھاوى، فقھ ال. ، د١٩الوجھ صـ
الت��ى تجع��ل حی��اة الن��اس تج��رى عل��ى مقت��ضى اآلداب العام��ة، : التح��سینیات ھ��ى(3)

والخلق القویم، وإذا فاتت ال یختل نظام الحیاة، ولكن تصیر حیاتھم على خ�الف 
عب�����دالكریم زی�����دان / ال�����وجیز د. م�����ا تقت�����ضیھ الم�����روءة ومك�����ارم األخ�����الق

  .٣٨١صـــــــــــــــ
خال��د محم��د . ،د١٩٧ألحك�ام الطبی��ة المتعلق�ة بالن��ساء ف��ى الفق�ھ اإلس��المى صــ�ـا(4)

 .دار النفائس/ منصور،ط



 ١٨٣٩

وغیرھ��ا م��ن أن��واع العملی��ات الت��ي یجمعھ��ا أنھ��ا ال داف��ع لھ��ا س��وى 
انزعاج المریض من مظھره ورغبت�ھ ف�ي إص�الحھ إل�ى م�ستوى مقب�ول 

  )١(.لدیھ
وھذا النوع من الجراحة ال یشتمل على دوافع ضروریة، وال حاجی�ة 

ذا وقع الخالف في جوازه والمنع منھ بین الفقھ�اء المعاص�رین م�ا ب�ین ول
ٍمبیح وحاظر ومفصل، على  أقوال ثالثة ٍ ٍ:  

وھ�و رأى جمھ�ور الفقھ��اء المعاص�رین وی�رى أص��حابھ :الق�ول األول
ًحرمة العملیات التجمیلیة التحسینیة بناء على أنھا لون من العبث الذى ال 

خالد .، ود)٢(الشنقیطى.د: ھاء المعاصرینتحتمھ الضرورة ویمثلھ من الفق
، وال���شیخ اب���ن عثیم����ین، )٤(أحمدمحم���د كنع����ان.، ود)٣(محم���د من���صور

  )٥(.القرضاوى، وغیرھم.ود
وی����رى أص����حابھ ج����واز إج����راء ھ����ذا الن����وع م����ن :الق����ول الث����انى

ال���شیخ عطی���ة صقر،وال���شیخ اب���ن : الجراحة،ویمثل���ھ م���ن المعاص���رین
  )٦(.جبرین

 التفصیل بین ك�ل حال�ة وأخ�رى، ف�یحكم ویرى أصحابھ:القول الثالث
عل��ى ك��ل حال��ة بم��ا یناس��بھا حی��ث إن ك��ل م��سألة تختل��ف فیھ��ا ال��دوافع 

. واألسباب والنتائجفما تحققت مصلحتھ جاز، وإالفال،ویمثل ھذا الرأى د
  )٧(.ھانى الجبیر. محمد عثمان شبیر، والشیخ ابن باز، ود

  األدلــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  :ة أصحاب القول األولأدل

                                                 
. عل��ى مح��ى ال��ین الق��رة داغ��ى، د. ، د٥٣٠فق��ھ الق��ضایا الطبی��ة المعاص��رة ص��ـ(1)

ّدار الب���شائر اإلس���المیة، ال���ضوابط ال���شرعیة للعملی���ات / ط. یوس���ف المحم���دى
 .جبیرھانى ال. ، د٤ّالتجمیلیة صــــ

 .١٢٨أحكام الجراحة الطبیة للشنقیطى صـــ(2)
خال�د محم�د . ، د١٩٨ األحكام الطبیة المتعلقة بالنساء ف�ى الفق�ھ اإلس�المى صــ�ـ(3)

 .منصور
  .٢٣٨الموسوعة الطبیة الفقھیة صـــ(4)
مكتب�ة وھب�ة، والتع�دیل الجراح�ى عل�ى / ، ط٨٢الحالل والحرام فى اإلسالم صــ�ـ(5)

 .١٢٤جسم اإلنسان صـــ
 .١٢٤ التعدیل الجراحى على جسم اإلنسان صـــ(6)
ّ الضوابط الشرعیة للعملیات التجمیلیة صــــ(7) أحك�ام جراح�ة .ھانى الجبی�ر. ، د١٤ّ

من��شور ض��من دراس��ات فقھی��ة ف��ى . ٥٢٤/ ٢محم��د عثم��ان ش��بیر . التجمی��ل د
التع�دیل الجراح�ى عل�ى ج�سم : ویراج�ع. دار النف�ائس/ ط. قضایا طبیة معاص�رة

 .١٢٤إلنسان صـــا



 ١٨٤٠

  :استدلوا على ما ذھبوا إلیھ بالكتاب، والسنة،والمعقول
  من الكتاب: ًأوال

ِوآلم��رنھم فلیب��تكن آذان األنع��ام : قول��ھ تع��الى حكای��ة ع��ن إبل��یس-١ َ َ ُ ُ َ ُ َْ ُ ِّ ََّ ْ َ ََ ََّ ََ ْ َ

ِوآلمرنھم فلیغیرن خلق هللا َّ َ ْ َ َ ََ ََّّ ُ ِّ ُ ُ َ ُ ََ ْ َ)١(  
الكریم��ة واردة ف��ى س��یاق ال��ذم وبی��ان  إن ھ��ذه اآلی��ة :وج��ھ الدالل��ة

المحرمات التى ی�سول ال�شطان فعلھ�ا للع�صاة م�ن بن�ى آدم ومنھ�ا تغیی�ر 
خلقة هللا، وجراحة التجمیل التحسینیة تشتمل على تغییر خلقة هللا والعبث 
ًفیھا حسب األھواء والرغبات، فھى داخلة فى المذموم شرعا فتعتبر م�ن 

  .جنس المحرمات
  :المناقشة

 ھوالخ�صاء:  ھ�ذا ال�دلیل ب�أن الم�راد بتغیی�ر خل�ق هللا ف�ى اآلی�ةنوقش
 رأى األع��ضاء،فلذلك م��ن غیرھ��ا اآلذان، وك��ذلك وقط��ع األع��ین وف��قء

تع����الى، ول����یس الم����راد العملی����ات  هللا بھ����ا خل����ق یغی����ر أن ال����شیطان
  )٢.(التجمیلیة
  من السنة: ًثانیا

 )٣(ستوشماتلعن هللا الواشمات والم: ( عن عبد هللا بن مسعود قال-١
  )٤(والمتنمصات

  )٦() للحسن المغیرات خلق هللا )٥(والمتفلجات
دل الحدیث على لعن من یفع�ل ذل�ك واللع�ن ال یك�ون إال :وجھ الداللة

  .على فعل المحرم وقد علل ذلك بكونھ تغییر لخلق هللا
 خ��اص فیھم��ا ال��وارد اللع��ن ب��أن ھ��ذا ال��دلیل مناق��شة یمك��ن:المناق��شة

  .تجمیلیة عملیة كل فىً عاما ،ولیس لفلجبالوشم، والنمص، وا

                                                 
  ). ١١٩( سورة النساء آیة (1)
  .٥/٣٨٩تفسیر القرطبى (2)
ھى التى تشم ی�دیھا وذل�ك أن تغ�رر ظھ�ر كفھ�ا أو غی�ره م�ن ج�سدھا :  الواشمة(3)

. ًبإبرة حتى تؤثر فیھا ثم تحشوه كحال وتجعلھ كالنقش ف�ى ج�سدھا تت�زین ب�ذلك
م��سلم للن��ووى ش��رح ص��حیح . تطل��ب فع��ل ذل��ك بھ��ا: والم��ستوشمة ھ��ى الت��ى

  . بیروت الطبعة الثانیة–، دار إحیاء التراث العربي ١٤/١٠٦
ھ��ي الت��ى تزی��ل ال��شعر م��ن الوج��ھ والمتنم��صة الت��ى تطل��ب فع��ل ذل��ك :  النام��صة(4)

 .١٤/١٠٦المرجع السابق .بھا
ھى المفرقة بین أسنانھا المتالصقة بالنحت لتبعد بعضھا م�ن بع�ض، :  المتفلجة(5)

  .٣٧٢/ ١٠فتح البارى البن حجر .  الشیئینتباعد مابین: والفلج
المتفلج���ات / اللب��اس، ب/  ك٥٥٨٧ح٥/٢٢٦١أخرج��ھ البخ���ارى ف��ى ص���حیحھ (6)

 .تحریم فعل الواصلة/ اللباس والزینة، ب/  ك٥٦٩٥ح٦/١٦٦للحسن، ومسلم 



 ١٨٤١

  من المعقول: ًثالثا
یج�وز الوش�م والوش�ر،  كم�ا ال ال تجوز جراحة التجمیل التحسینیة-١

  .ًوالنمص بجامع تغییر الخلقة طلبا للحسن والجمال
 ن��وقش ھ��ذا ال��دلیل ب��أن ال��شرع ل��م ین��ھ ع��ن ك��ل العملی��ات :المناق��شة

  .ن فى بعضھا كصبغ الشعرالتجمیلیة، ولكنھ نھى عن بعضھا، وأذ
إن ھ��ذه الجراح��ة تت��ضمن ف��ى ع��دد م��ن ص��ورھا الغ��ش والت��دلیس -٢
ًمحرم شرعا ففیھا إعادة صورة الشباب للكھل،والم�سن ف�ى وجھ�ھ،  وھو

ٍوجسده، وذل�ك مف�ض للوق�وع ف�ى المحظ�ور م�ن غ�ش األزواج م�ن قب�ل 
الالتى یفعلن ذلك وغش الزوجات م�ن قب�ل الرج�ال ال�ذین یفعل�ون  النساء

  )١(.ذلك
ھذه الجراحة ال ی�تم فعلھ�ا إال بارتك�اب بع�ض المحظ�ورات، وم�ن -٣

بینھا التخدیر المأذون فیھ للضرورة، واالطالع عل�ى الع�ورات ولم�سھا، 
والخلوة باألجنبیة، وھ�ذه المحظ�ورات ل�م یثب�ت الت�رخیص فیھ�ا م�ن قب�ل 
الشرع فى ھذا الن�وع م�ن الجراح�ة النتف�اء األس�باب الموجب�ة للت�رخیص 

  )٢(.صبحت باقیة على أصلھا من الحرمةفأ
الخب���راء  ً إن م���ضاعفات ھ���ذه الجراح���ة كثی���رة ج���دا لدرج���ة أن-٤

قبل إجرائھ�ا  الحالة یجب إمعان التفكیر وفى ھذه ینصحون بعدم إجرائھا
  )٣(.ًفكثیرا ما تنتھى ھذه العلمیات إلى عقبى غیر محمودة

 ت�م تجمیلھ�ا إن نجاح ھ�ذه العملی�ات ی�ستلزم تغطی�ة المواض�ع الت�ى-٥
ًبلفاف طبى قد ی�ستمر أیام�ا ویمتن�ع ب�ذلك غ�سل المواض�ع الم�ذكورة ف�ى 

  .فریضة الوضوء والغسل الواجب
ًوبناء على ماسبق من األدلة النقلیة والعقلیة ونظ�را لم�ا یت�ضمنھ ھ�ذا 

النوع من الجراحة من العبث بخلق هللا من دون وجود ضرورة أو حاجة 
ھ واإلق�دام علی�ھ م�ن قب�ل الطبی�ب الج�راح داعیة إلى ذل�ك فإن�ھ یح�رم فعل�

  .والشخص الطالب
ًوتعتبر الدوافع التى یعتذر بفعلھا من كون الشخص یتألم نفسیا بسبب 

عدم تلبیة رغبتھ بفعل ھذا النوع من الجراحة غی�ر كافی�ة ف�ى الت�رخیص 
  .بفعلھ

                                                 
 .١٣١أحكام الجراحة الطبیة للشنقیطى صـــــ(1)
رج���اء محم���د . ، د١٩ صـــ���ـ ال���ضوابط الفقھی���ة والقانونی���ة لعملی���ات التجمی���ل(2)

 .عبدالمعبود
ش��فیقة ال���شھاوى . ، د٢٣عملی��ات تجمی��ل الوج���ھ ب��ین ال���شریعة والواق��ع صـ���ـ(3)

 .رضوان



 ١٨٤٢

وعالج ھذا النوع من األوھام والوساوس إنما ھو بغرس اإلیمان ف�ى 
ع الرض��ا ع��ن هللا تع��الى فیم��ا ق��سمھ م��ن الجم��ال وال��صورة القل��وب وزر

والمظاھر لیست ھى الوسیلة لبلوغ األھداف والغایات النبیلة وإنما یدرك 
ومك���ارم  ذل���ك بتوفی���ق هللا تع���الى ث���م ب���التزام ش���رعھ والتخل���ق ب���اآلداب

  )١(.األخالق
  

  أدلة أصحاب القول الثانى
جراء الجراحة التحسینیة استدل أصحاب القول الثانى القائلین بجواز إ

  :بعدة أدلة من الكتاب، والسنة، والقیاس، والمعقول
  من الكتاب: ًأوال

ِقل من حرم زینة هللا الت�ي أخ�رج لعب�اده والطیب�ات : قولھ تعالى-١ ِ ِ ِ ِ َِ ِّ َ َ َ َ َّ َ ََّ ُْ ََ َّ ِ َّ َ ِ َ ْْ
ْمن الرزق ِّ َ ِ)٢(  

ة التى حیث تأتى عملیات التجمیل فى سیاق تحقیق الزین: وجھ الداللة
أباحتھ��ا اآلی��ة الكریم��ة وق��د ع��اب هللا عل��ى م��ن ح��رم الزین��ة عل��ى عب��اده 

  .وعملیات التجمیل التحسینیة من الزینة التى ھدى هللا الناس إلیھا
ب��أن إباح��ة التجم��ل والت��زین ال تعن��ى :واعت��رض عل��ى ھ��ذا االس��تدالل

تع��دى ح��دود هللا فكثی��ر م��ن العملی��ات التجمیلی��ة التح��سینیة تنط��وى عل��ى 
  .الفات شرعیةمخ

  من السنة: ًثانیا
إن هللا جمی�ل یح�ب :(  ق�ال عن النب�ى عن عبد هللا بن مسعود-١

  )٣().الجمال
إن إجراء ھذه العملیات التجمیلیة التحسینیة من الجم�ال : وجھ الداللة

الذى یحبھ هللا وھو داخل فى معنى الحدیث، فسعى المرء للحصول علیھ 
  ً.جائز شرعا

: ام�رأة س�ألتھا ع��ن الم�رأة تح�ف جبینھ�ا فقال��تأن (:ع�ن عائ�شة-٢
  )٤().أمیطي عنك األذى ما استطعت

                                                 
 .١٣٣أحكام الجراحة الطبیة للشنقیطى صـــــ(1)
 ).٣٢(سورة األعراف آیة (2)
 . من البحث١٢تقدم تخریجھ صـــ(3)
الثانیة : كتب العلمیة، الطبعة دار ال/  ط٨٠/ ١أخرجھ على بن الجعد فى مسنده (4)

 –المكتب اإلسالمي / ، ط٣/١٤٦وعبدالرزاق فى المصنف. م١٩٩٦ – ١٤١٧
  .حبیب الرحمن األعظمي: ، تحقیق ١٤٠٣بیروت، الطبعة الثانیة ، 



 ١٨٤٣

 دل الحدیث على جواز إزالة األذى ما استطاع اإلن�سان :وجھ الداللة
ًإل��ى ذل��ك س��بیال، وھ��دف العملی��ات التجمیلی��ة التح��سینیة ھ��و إزال��ة األذى 

  .فتكون جائزة
  من القیاس: ًثالثا

 ج��اء ب��ھ ال��شرع م��ن س��نن الفط��رة قی��اس عملی��ات التجمی��ل عل��ى م��ا
ًكالخت��ان، ال��ذى ی��تم م��ن خالل��ھ استئ��صال األذى الظ��اھر جراحی��ا بج��امع 

  )١(.إزالة العیب واألذى الظاھروتحسین الشكل
ب��أن القی��اس م��ع الف��ارق لك��ون العل��ة الجامع��ة ب��ین : واعت��رض علی��ھ

ًاألص��ل والف��رع غی��ر من��ضبطة وذل��ك ألن الخت��ان م��أذون فی��ھ ش��رعا 

 غیر تحسین الشكلبل لیس ل�ھ عالق�ة بتح�سین ال�شكل أو ألغراض أخرى
  .إزالة األذىكما ذكرتم

  من المعقول: ًرابعا
المعالجة بغرض تحسین الشكل جائزة لما فیھا من إصالح وعالج -١

ًروحى، السیما وأن كثیرا من األمراض سببھا أحیانا نفسى ً.  
عھد النبى ًإن زماننا یحمل من التقدم الطبى ما لم یكن موجودا فى -٢

ًوھذا یجعل األمر مختلفا عن السابق، فما ك�ان فی�ھ خط�ر ق�دیما وتخ�وف  ً

ًمن اإلقدام علیھ أصبح الیوم آمنا بفضل التقدم الطبى الباھر فى كثیر من 

المجاالت ومنھا الجراحة الطبیة، فینبغى االستفادة من ھ�ذا التق�دم الطب�ى 
  )٢(.فى ھذا المجال

  :أدلة أصحاب القول الثالث
م الق��ائلون بالتف��صیل ب��ین ك��ل حال��ة وأخ��رى وق��د اس��تدلوا عل��ى وھ��

  :مذھبھم بالمعقول
إن ال��شرع ج��اء ب��النھى ع��ن أن��واع م��ن الزین��ة كالوش��م وال��نمص -١

والوص�ل، وأذن ف��ى أن��واع أخ��رى ك��صبغ ال�شعر ف��دل ذل��ك عل��ى أن ك��ل 
حیث إن تعمیم العلة بمن�ع  مسألة لھا حكم خاص بھا ال یتعداه إلى غیرھا

ّغیر مقبول، والعلة متى فقد اطرادھا َدل على إبطال علیتھا التحسین  ّ ُ ّ.)٣(  
إن ك��ل عملی��ة تختل��ف ف��ى إجرائھ��ا ع��ن غیرھ��ا م��ن حی��ث ال��دوافع -٢

ًالمستخدمة فیھا، وبناء عل�ى ذل�ك یحك�م  والمقصد من إجرائھا، والوسائل
  )٤(.على كل مسألة بما یناسبھا

                                                 
 .١٢٦التعدیل الجراحى على جسم اإلنسان صــ(1)
 .٥١٣الخطأ الطبى الجراحى صــ(2)
  .ھانى الجبیر. ، د١٤ّلتجمیلیة صــــّ الضوابط الشرعیة للعملیات ا(3)
 .١٣٢التعدیل الجراحى على جسم اإلنسان صــ(4)



 ١٨٤٤

  القول المختار
شة ما أمكن ف�إن الق�ول المخت�ار ھ�و بعد عرض األقوال واألدلة ومناق

القول الثالث القائل بالتف�صیل والحك�م عل�ى ك�ل م�سألة عل�ى ح�دة، وذل�ك 
ألن ھذا أدعى لتصور القضیة المطروحة ودراستھا دراسة متأنیة بحیث 

  .یراعى فى ذلك قواعد الشریعة والموازنة بین المصالح والمفاسد
ا اس�تدل ب�ھ أص�حاب وھ�ذا م�ا س�وف نتبع�ھ ف�ى الف�صل الق�ادم، أم�ا م�

الق���ول األول والث���انى فھ���ى أدل���ة عام���ة ف���ى مجملھ���ا ال ت���صلح إلثب���ات 
  .وهللا أعلم. المدعى

  أسباب ودواعى الجراحة التجمیلیة: المطلب الثانى
بعض الناس السیما النساء ال یرضون بما قسم هللا، فالعجوز ترید أن 

ق�وام، وت�ود تعود شابة، والسمینة ترغب ف�ى أن ت�صبح ھیف�اء مم�شوقة ال
الق���صیرة ل���و طال���ت، والطویل���ة ل���و ق���صرت، وال���سمراء ل���و ابی���ضت، 

  .والبیضاء لو اسمرت
م��ن المنتح��رین ف��ى لن��دن بع��د الح��رب العالمی��ة % ٢٩وق��د تب��ین أن 

  )١(.الثانیة، كانوا مصابین بمرض جسمى عام
فمن المعروف أن لكل إنسان صورة لشكلھ، مطبوعة ف�ى عقل�ھ، وق�د 

بب مرض أو حادثة أو عملیة بتر ألحد األط�راف تتشوه ھذه الصورة بس
وقد تكون الصورة الجدیدة لشكلھ غیر مقبولة لدیھ فیكرھھا أو یتنكر لھ�ا 

  .باإلھمال والتجاھل وإیذاء الجسد
لذلك تعددت ال�دواعى واألس�باب الت�ى ت�ؤدى إل�ى العملی�ات التجمیلی�ة 

  :وسوف نجملھا فیما یلى
ض أحوال���ھ ال���صحیة وم���ا  حی���ث ت���دفع الم���ری:ال��دواعي ال���صحیة-١

یصاحبھا من آالم ومعاناة إلى إجراء عملیة جراحیة، بغیة ترمیم وإع�ادة 
ًرغب�ة ف�ي ، ّتنسیق جسمھ فیما لو كان قد تعرض إلى تشوھات أو حروق

َّإعادة الجسم إلى طبیعتھ أو إعادة تأھیلھ خارجیا فیما لو كان ق�د تع�رض  ً

  )٢(.إلى إصابات أعاقت حركتھ وفاعلیتھ
وذلك في الحاالت التي ال ی�شكو فیھ�ا الم�ریض : دواعي النفسیةال-٢

ّم��ن آالم أو إعاق��ات ج��سدیة، إال أن��ھ یع��اني م��ن آالم نف��سیة ب��سبب ق��بح 

و یفی�د أح�د أخ�صائي . المنظر، وما یالقیھ من إحراج ف�ي حیات�ھ الیومی�ة

                                                 
 .٥٠٣الخطأ الطبى الجراحى صــــ(1)
 عملی���ات التجمی���ل الجراحی���ة وم���سؤلیتھا الجزائی���ة ب���ین ال���شریعة والق���انون (2)

 .، محمد الحسینى٤٢صــــ



 ١٨٤٥

ُاألم��راض النف��سیة أن��ھ أخ��ضع مجموع��ة م��ن المرض��ى ال��ذین ح��ضروا 

 % ٤٠ی��ة عل��ى األن��ف لفح��ص نف��سي، فتب��ین أن إلج��راء جراح��ة تجمیل
ّمنھم لدیھم اضطراب شخصیة، ولم یكن ھناك عالقة ب�ین درج�ة الت�شوه 

  .ومقدار ھذا االضطراب النفسي
كم��ا ف��ي الح��االت الت��ي یرغ��ب فیھ��ا اإلن��سان : ال��دواعي الجمالی��ة-٣

بإجراء عملیة جراحیة لتجمیل أنفھ أو فمھ وإن لم یك�ن ثم�ة داع ص�حي، 
 عل��ى الم��ستوى الج��سدي كمعانات��ھ م��ن آالم ج��سدیة أو عل��ى س��واء ك��ان

ّالم��ستوى النف��سي، إال أن��ھ یرغ��ب ف��ي تع��دیل أنف��ھ لمج��رد الرغب��ة ف��ي 

التع��دیل ول��دواع جمالی��ة بحت��ة، أو كم��ا ف��ي ح��االت ش��فط ال��دھون الم��رأة 
ت��شكو م���ن ترھ��ل ف���ي أس��فل ال���بطن أو ح��االت زرع ال���شعر للم���رأة أو 

  )١(.للرجل
إذ ق�د یعم�د بع�ض الجن�اة كالل�صوص والقتل�ة : ةالدواعي اإلجرامی-٤

وأعضاء العصابات بإجراء عملیة جراحیة تجمیلیة إلى تغییر مالمحھ�م؛ 
. لإلفالت من قبضة العدالة والتمویھ على ال�سلطات ال�شرطیة والق�ضائیة

وربم��ا تقت��رب من��ھ ال��دواعي الالأخالقی��ة ب��شكل ع��ام، كم��ا ف��ي ح��االت 
امرأة بحق رجل لغرض إقناعھ بالزواج التدلیس والتضلیل الذي تمارسھ 

  )٢(.أو العكس
 كم��ا ف��ي الح��االت الت��ي یلج��أ فیھ��ا ال��بعض إل��ى :ال��دواعي العبثی��ة-٦

إجراء عملی�ة تجمی�ل لمج�رد الرغب�ة ف�ي التغیی�ر، وتح�ت ض�غط الم�زاج 
ُّوتلونھ، وھي حاالت تكثر في األوساط المترفة، والتي تسود فیھا مظاھر 

مادیة الصرفة، كما في أوساط الفنانین، و كذلك البطر وھیمنة المعاییر ال
  . ًفي بعض البلدان تحدیدا

 وھي دواعي تتصل بالطبیب، إذ ):التجاریة(الدواعي االقتصادیة -٦
ق��د تدفع��ھ الرغب��ة ف��ي الح��صول عل��ى الم��ال إل��ى الت��سویق لمث��ل ھ��ذه 

وال .العملیات، ومحاولة التأثیر على اآلخرین بغیة إجرائھا رغبة في ذلك
ى التأثیر السلبي لشیوع مث�ل ھ�ذه ال�دواعي عل�ى األساس�یات المھنی�ة یخف

  )٣(.واألخالقیة لمھنة الطب
  

  
                                                 

رج����اء محم����د . ، د١٣ال����ضوابط القانونی����ة والفقھی����ة لعملی����ات التجمی����ل صـ����ـ(1)
 .عبدالمعبود

 .٢٦الجراحة التجمیلیة والمسؤلیة المدنیة المترتبة علیھا صــ(2)
 .آمال یس عبدالمعطى. ، د٣٠ الضوابط الفقھیة لعملیات التجمیل صــ(3)



 ١٨٤٦

  المبحث الثالث
  ضوابط إجراء الجراحة التجمیلیة

 الشرعیة التى یجب مراعاتھ�ا )١(ًلقد وضع الفقھاء عددا من الضوابط
ًعن��د إج��راء أى ن��وع م��ن العملی��ات الجراحی��ة التجمیلی��ة، ض��مانا لع��دم 

ًالوق��وع ف��ى المحظ��ور، وك��ذلك حرص��ا عل��ى س��المة اإلن��سان، وس��وف 

نعرض فى ھ�ذا المبح�ث لل�ضوابط ال�شرعیة إلج�راء الجراح�ة التجمیلی�ة 
  :بشىء من التفصیل

ف�ال یج�وز  أن تكون الجراحة المراد إجرائھا م�شروعة:الضابط األول
ًإج��راء جراح��ة إال بع��د العل��م بجوازھ��ا ش��رعا، وإذن ال��شارع فیھ��ا؛ ألن 

ب���إذن  لج���سد مل���ك � تع���الى، وال یج���وز لإلن���سان أن یت���صرف فی���ھ إالا
ً والجراحة المأذون فیھا شرعا ھى الت�ى یق�صد بھ�ا رف�ع ض�رر )٢(.مالكھ

ح��سى أو نف��سى، أو الت��ى یك��ون الغ��رض منھ��ا إع��ادة الوظیف��ة للع��ضو 
المتضرر، أو إصالح عیب ما، أو إعادة الخلقة إلى طبیعتھا فھذه جراحة 

 وم�ن الجراح�ات )٣(ً.ود منھا التداوى فتكون ج�ائزة ش�رعاعالجیة المقص
جراح�ة الوش�م والتفل�یج، حی�ث ن�ص عل�ى : التى لم ی�رخص فیھ�ا ال�شرع

  .حرمتھا
 أال یكون فى إجراء عملیات التجمیل الجراحیة تغیی�ر :الضابط الثانى

َ وآلمرنھم فلیغیرن خلق: لخلق هللا، المنھى عنھ بقول هللا ْ َ َ ََ ََّّ ُ ِّ ُ ُ َ ُ ََ ْ ِ هللاَ َّ)وھ�ذه )٤
  : االیة قد اختلف المفسرون في المراد منھا على قولین

  
أن المراد بتغییر خلق هللا فى اآلیة ھو التغییر المعنوى، وذلك : األول

بتغیی��ر دی��ن هللا وفطرت��ھ، ون��سبة المخلوق��ات إل��ى غی��ره وك��ذلك تغیی��ر 
  )٥(.أمره

                                                 
القواع�د الفقھی�ة . الضابط ما یجم�ع الف�روع والم�سائل م�ن ب�اب واح�د م�ن الفق�ھ(1)

دار / ط. محم��د م��صطفى الزحیل��ي. ، د١/٢٣وتطبیقاتھ��ا ف��ي الم��ذاھب األربع��ة 
 .األولى:  دمشق، الطبعة–الفكر 

، ال���ضوابط القانونی���ة والفقھی���ة ٦٩أحك���ام الجراح���ة الطبی���ة لل���شنقیطى صـ���ـ (2)
 .رجاء محمد عبدالمعبود/ ، د١٦لجراحات التجمیل صـــ

 .٨العلمیات التجمیلیة، إبراھیم بن أحمد بن محمد الشطیرى صـــ(3)
  ). ١١٩( آیة  سورة النساء(4)
، ٧/٥٠٢وھو اختیار شیخ المفسرین ابن جریر الطبرى، یراجع تفسیر الطبرى (5)

 .دارھجر للطباعة والنشر والتوزیع واإلعالن، األولى/ ط



 ١٨٤٧

ظ��اھر كالوش��م أن الم��راد بتغیی��ر خل��ق هللا التغیی��ر الح��سى ال: الث��انى
ولیس ھناك مانع م�ن )١(.وقطع اآلذان، والخصاء، وتغییر الشیب، ونحوه

ًحمل اآلیة على المعنیین جمیعا، وأن من سبیل الشیطان إلغواء اإلنسان 

ًأمره بتغییر خلق هللا حسیا كان أو معنویا ً.)٢(  
لع���ن هللا : ( ح���دیث عب���د هللا ب���ن م���سعود ق���الویؤك���د ھ���ذا المعن���ى 

  )٣(ستوشماتالواشمات والم
فق�د ذك�ر )٦()للحسن المغیرات خل�ق هللا )٥( والمتفلجات)٤(والمتنمصات

  .علة التحریم فى الحدیث إال وھى تغییر خلق هللا
ً أال تت��ضمن العملی��ات الجراحی��ة التجمیلی��ة تدلی��سا أو :ال��ضابط الثال��ث

ًغشا كأن ترید العج�وز أن تظھ�ر ب�ھ ش�ابة ص�غیرة، أو یك�ون الم�راد ب�ھ 

ًھ ابتعادا عن الضبط الجنائى أو األمنى، فإن كان الحامل على تغییر الوج

  )٧(ً.ذلك التدلیس والغش صار حراما
أال یك��ون الغ��رض م��ن العملی��ة الجراحی��ة التجمیلی��ة :ال��ضابط الراب��ع

التشبھ المنھى عنھ، ویتصور التشبھ المنھى عن�ھ كم�ا إذا أراد أح�دھم أن 
لف��ساق أو الكف��ار مث��ل یج��رى عملی��ة جراحی��ة تحمیلی��ة بغ��رض الت��شبھ با

ًعملیات تغییر الجنس مثال أو تغیی�ر ال�شعر، ف�إجراء مث�ل ھ�ذه العملی�ات 

  )٨(.ًیعد ضربا من ضروب العبث المنھى عنھ
أن یتحق�ق ف�ى جراح�ة التجمی�ل ال�ضوابط ال�شرعیة :الضابط الخامس

  :لألعمال الطبیة والتى منھا
  .أن یغلب على ظن الطبیب الجراح نجاح الجراحة-١

                                                 
الھیئ�ة / ، ط٥/٣٤٩، تف�سیر المن�ار لمحم�د رش�ید رض�ا ٧/٤٩٤تفسیر الطبرى (1)

 .المصریة العامة للكتاب
 .إبراھیم محمد قاسم. ، د٢٣لتجمیلیة صـالضوابط الشرعیة للعملیات ا(2)
ھى التى تشم ی�دیھا وذل�ك أن تغ�رر ظھ�ر كفھ�ا أو غی�ره م�ن ج�سدھا :  الواشمة(3)

. ًبإبرة حتى تؤثر فیھا ثم تحشوه كحال وتجعلھ كالنقش ف�ى ج�سدھا تت�زین ب�ذلك
ش��رح ص��حیح م��سلم للن��ووى . تطل��ب فع��ل ذل��ك بھ��ا: والم��ستوشمة ھ��ى الت��ى

  . بیروت الطبعة الطبعة الثانیة–تراث العربي ، دار إحیاء ال١٤/١٠٦
ھ��ي الت��ى تزی��ل ال��شعر م��ن الوج��ھ والمتنم��صة الت��ى تطل��ب فع��ل ذل��ك :  النام��صة(4)

 .١٤/١٠٦المرجع السابق .بھا
ھى المفرقة بین أسنانھا المتالصقة بالنحت لتبعد بعضھا م�ن بع�ض، :  المتفلجة(5)

  .٣٧٢/ ١٠ حجر فتح البارى البن. تباعد مابین الشیئین: والفلج
 .٣٤تقدم تخریجھ صـــــــ(6)
 .٥٤مصلح بن عبدالحى النجار صـــ. الضوابط الشرعیة للعلمیات التجمیلیة، د(7)
 .٥٦المرجع السابق صـــ(8)



 ١٨٤٨

  ً.افقة من سیجرى العملیة أو ولیھ إن كان قاصرامو-٢
أن یراعى فیھا أحكام كشف الع�ورة م�ن النظ�ر إل�ى م�ا ت�دعو إلی�ھ -٣

  .الحاجة وعدم التوسع فى ذلك
أال یترتب على إجراء الجراحة ض�رر أكب�ر ك�أن یغل�ب عل�ى ظ�ن -٤

  )١(.الطبیب حدوث مضاعفات كبیرة
لجراح��ة كالعق��اقیر ًأال یوج��د الب��دیل ال��ذى ھ��و أخ��ف ض��ررا م��ن ا-٥

واألدویة، فإن وجد الب�دیل ل�زم الم�صیر إلی�ھ ص�یانة ل�ألرواح واألج�ساد 
  )٢(.حتى ال تتعرض لألخطار

أن تتوفر األھلیة فى الطبیب الجراح ومساعدیھ ب�أن یك�ون ذا عل�م -٦
ًوبصیرة بتخصصھ، وأن یكون قادرا عل�ى إج�راء الجراح�ة عل�ى الوج�ھ 

  )٣(.المطلوب
 ، اإلس��راف والتب��ذیر ف��ى الجراح��ة التجمیلی��ةتجن��ب:ال��ضابط ال��سادس

  وقد تقدم طرف
من ھذافى مقدمة البحث فیھا زیادة بیان حول نھى اإلسالم عن الغل�و 

  فى التجمل
ونھیھ عن كثیر من اإلرف�اه، وحث�ھ عل�ى التق�شف وع�دم إھ�دار الم�ال 

  فیما ال جدوى 
  .وراءه، وال مصلحة من تحصیلھ

ات التجمیلی���ة بغ���رض ال���شھرة،  أال تج���رى العملی���:ال���ضابط ال���سابع
 وإذا تأملنا )٤(واألصل فى ھذا الضابط النصوص التى توجب ذم الشھرة،

واقعن��ا المری��ر نج��د أن أغل��ب الن��ساء یق��دمن عل��ى بع��ض أن��واع عملی��ات 
ًالجراحة التجمیلیة كالشفتین مثال تقلیدا لممثالت م�شھورات،بل ق�د تك�ون  ً

  )٥(.تلك الممثلة كافرة
                                                 

 .٧ ، ٦ العلمیات التجمیلیة، إبراھیم بن أحمد بن محمد الشطیرى صـــ(1)
رج���اء محم���د / ، د١٧ـال���ضوابط القانونی���ة والفقھی���ة لجراح���ات التجمی���ل صــ���(2) 

 .عبدالمعبود
 .٦٩أحكام الجراحة الطبیة للشنقیطى صــــ(3)
م�ن ل�بس : ( قال رسول هللا صلى هللا علی�ھ وس�لم : حدیث ابن عمر، قال : منھا(4)

أخرج�����ھ الن�����سائى ). ث�����وب ش�����ھرة ألب�����سھ هللا ی�����وم القیام�����ة ث�����وب مذل�����ة
واب�ن ماج�ھ ذكر ما یستحب من الثیاب وم�ا یك�ره، / ب/      ك٩٤٨٧ح٨/٣٨٩
 .باب من لبس شھرة من الثیاب/ اللباس، ب/  ك٣٦٠٦ح٤/٦٠١

 ٦١مصلح بن عب�دالحى النج�ار صــ�ـ.  الضوابط الشرعیة للعلمیات التجمیلیة، د(5)
ویراج��ع ق��رار المجم��ع الفقھ��ى ال��دولى ف��ى دورت��ھ الثامن��ة ع��شرة . وم��ا بع��دھا

 .٣١ـــبمالیزیا والضوابط التى وضعھا إلباحة الجراحة التجمیلیة ص



 ١٨٤٩

ن تدخل الجراحات التجمیلیة ف�ى دائ�رة الت�داوى، أو  أ:الضابط الثامن
الع��الج الطب��ى، ك��التى یق��صد منھ��ا رف��ع ض��رر ح��سى أو معن��وى ع��ن 
اإلنسان، أو إصالح عیب ما، أو إعادة الخلقة إلى طبیعتھا، فالتجم�ل ف�ى 
ًالح���االت العالجی���ة یك���ون تابع���ا للع���الج ول���یس متبوع���ا، فیعط���ى حك���م  ً

ما الیدخل م�ن ھ�ذه العملی�ات ف�ى نط�اق أما . التداوى، والتداوى مشروع
  .التداوى فینظر فى كل حالة على حدة وعلى حسب الغرض منھا

ً أال تكون الجراحة التجمیلیة سببا لإلخالل بشىء من :الضابط التاسع

الواجبات الشرعیة من غیر عذر، فبعض الجراحات تلزم ص�احبھا بع�دم 
ن��ع ص��احبھا ع��ن ال��سجود ب��ضعة أی��ام ك��التى تج��رى لألن��ف، وبع��ضھا تم

ًغسل وجھھ أیام�ا بع�د الجراح�ة كتق�شیر الوج�ھ المركب�أو العمی�ق، وذل�ك 

  )١(.ًیفوت على اإلنسان الصالة والوضوء أیاما متعددة
أال یكون الباعث على الجراحة التجمیلیة مجرد إرادة :الضابط العاشر

التجمل من غیر أن تكون ھناك حاج�ة ھ�ى مح�ل اعتب�ار ش�رعى، فل�یس 
ً اإلن�سان عیب�ا ف�ى ش�كلھ أو منظ�ره یك�ون ف�ى منزل�ة الحاج�ة كل ما ی�راه

الشرعیة المعتبرة بحیث یرخص لإلنسان التغییر فیھا، فقد یكون الباعث 
  ًسبیل التكلف طلبا على الجراحة تغییر بعض مالمح الوجھ المعھود على

لمزید من الجمال أو لتحقیق صورة أجمل وأح�سن، أو ألج�ل مراع�اة م�ا 
  )٢(.كتصغیر الشفاه أو تكبیرھایعرف بالموضة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ، ١٠ العلمیات التجمیلیة، إبراھیم بن أحمد بن محمد الشطیرى صـــ(1)
 .٨٠أحكام الجراحة الطبیة للشنقطیى صــــ(2)



 ١٨٥٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الفصل الثالث
  أحكام العملیات التجمیلیة الجراحیة

  ویشتمل على مبحثین
  .نماذج من العملیات الجراحیة القدیمة وأحكامھا: المبحث األول
  .نماذج من العلمیات الجراحیة الحدیثة وأحكامھا: المبحث الثانى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨٥١

  بحث األولالم
  نماذج من العملیات التجمیلیة الجراحیة القدیمة، وأحكامھا

العملیات التجمیلیة الجراحیة لیست ولیدة الیوم، وإنم�ا كان�ت موج�ودة 
ًمنذ القدم طلبا للتجمل، وحرصا عل�ى المظھ�ر، ولق�د تع�ددت ص�ور ھ�ذه  ً

الجراحة من عصر إلى عصر حسب إمكانیات كل زمان وما وصل إلیھ 
  .فى مجاالت شتىمن تقدم 

وس��وف ن��تكلم ف��ى ھ��ذا المبح��ث ع��ن أش��ھر العملی��ات التجمیلی��ة الت��ى 
سیما لناس یباشرونھا ویحرصون علیھا الكانت معروفة منذ القدم وكان ا

النساء الالتى یبالغن فى التجمل وح�سن المظھ�ر حت�ى یتع�دى األم�ر إل�ى 
  :مل ھذا المبحث على أربعة مطالبتشیغیر المشروع، وس

  حكم الوشم، وحكم إزالتھ: ألولالمطلب ا
ًمما اش�تھر ق�دیما وح�دیثا حت�ى ابتل�ى الن�اس ب�ھ وص�اروا یتفن�ون ف�ى  ً

ًصنعھ وإجراءه الوشم، وكان إجراؤه ق�دیما مقت�صرا عل�ى الوج�ھ والی�د،  ً

فتعدى األمر فى العصور المت�أخرة عل�ى ش�یوع الوش�م إل�ى الج�سد كل�ھ، 
ًذلك رمزا لل�شجاعة، فبعضھم ینقش على جسمھ صورة األسد ویعتبرون 

وفى أروبا تقوم بعض الفتیات بعمل صور من الوشم على أماكن مختلفة 
م��ن الج��سم، ث��م ترف��ع ھ��ذه اللوح��ة الجلدی��ة وت��دبغ وتب��اع بأس��عار مب��الغ 

ًھ��ذا إل��ى أن بع��ض المل��ل ك��انوا یتخ��ذون من��ھ ص��ورا لمعب��وداتھم )١(.فیھ��ا

  )٢(.على أیدیھم وصدورھم وشعائرھم یرسمونھا
  :ول ھذا المطلب فى فرعینوسوف أتنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .محمد عثمان شبیر. ، د٥٥٣أحكام جراحة التجمیل صـــ(1)
 .یوسف القرضاوى.  د٨٠الحالل والحرام فى اإلسالم صـ(2)



 ١٨٥٢

  الفرع األول
  تعریف الوشم، وبیان حكمھ

  :تعریف الوشم لغة
 العالمة، وأصلھ ما تجعلھ المرأة على ذراعھا ب�اإلبرة ث�م :الوشم لغة

ًتحشوه كحال أو حناء أو نحوه، والجمع وشوم ووشام ً.)١(  
  .والوشم خاص باإلنسان والوسم عام فى اإلنسان والحیوان

  ً:عریف الوشم اصطالحات
ھو أن تغرز إبرة أو مسلة أو نحوھما فى ظھر الك�ف أو المع�صم أو 
الشفة أو غیر ذلك من بدن المرأة حتى یسیل الدم ثم تحشو ذلك الموضع 
بالكحل أو النورة فیخضر وقد یفعل ذلك بدارات ونقوش وق�د تكث�ره وق�د 

  )٢(.تقللھ
وى واالص�طالحى ب�ل وواضح أنھ لیس ھناك فرق بین التعریف اللغ�

  .ھما متفقان
عب�ارة ع�ن تل�وین موض�ع م�ن الج�سم : وعرفھ جراحو التجمی�ل بأن�ھ

  )٣(.بلون معین عن طریق غرز مادة تحت الجلد
  

  :أنواع الوشم
 الوشم الطبى وھو ما یحدثھ األطباء عند إجراء جراح�ة :النوع األول

األمراض تجمیلیة للتغلب على تشوه ظاھر فى الجسم، كإزالة آثار بعض 
  .الجلدیة، والتشوھات الخلقیة

 الوش�م الناش�ىء ع�ن الح�وادث واإلص�ابات والج�روح، :النوع الث�انى
ویح��دث ب��سبب تل��وث منطق��ة اإلص��ابة ب��التراب أو العوال��ق الت��ى ت��صبح 

ًجزءا من الجرح أثناء االلتئام مخلفة بقعا ملونة مكان الجرح ً.  
دف تجمی��ل منطق��ة  الوش��م للزین��ة وھ��و م��ا ی��ستخدم بھ��:الن��وع الثال��ث
  )٤(.معینة من الجسم

  

                                                 
 .وشم: ، مادة٦/٣٣٠ح للجوھرى ، الصحا١٢/٦٣٨لسان العرب البن منظور (1)
وفاعل��ة ھ��ذا واش��مة، والمفع��ول بھ��ا . ١٤/٢٠٦ش��رح ص��حیح م��سلم للن��ووى (2)

ع��ون المعب��ود : ویراج��ع. موش��ومة ف��ان طلب��ت فع��ل ذل��ك بھ��ا فھ��ي م��ستوشمة
١١/١٥٠. 

ً، نق�ال ع�ن أحك�ام زین�ة وج�ھ الم�رأة ٢٩٥الجراحة التجمیلیة صالح الفوزان صــ(3)

 .٣٤صــ
 .المرجع السابق(4)



 ١٨٥٣

  :حكم الوشم
  :تحریر محل النزاع

ًاستثنى بعض الفقھاء من حرمة الوش�م إذا تع�ین طریق�ا للت�داوى فإن�ھ 

وك��ذلك إذا فع��ل بال��صغیرة . یج��وز؛ ألن ال��ضرورات تب��یح المحظ��ورات
  )١(لعدم التكلیف

لعن����ت الواص����لة : واس����تدلوا عل����ى ذل����ك بح����دیث اب����ن عب����اس ق����ال
وصلة والنام��صة والمتنم��صة والواش��مة والم��ستوشمة م��ن غی��ر والم��ست

  )٢.(داء
أن خالف الفقھاء ف�ى حك�م الوش�م ی�شمل الن�وع كما اتفق الفقھاء على 

الثالث وھو الوشم من أج�ل الزین�ة أم�ا النوع�ان المتق�دمان فالفقھ�اء عل�ى 
  )٣(.إباحتھم للضرورة

وك�ان خالفھ�م  الفقھاء ف�ى حك�م الوش�م فیم�ا ع�دا م�ا تق�دم )٤(ثم اختلف
  :على مذھبین

( والمفعول بھ�ا ) الواشمة (  تحریم الوشمعلى الفاعلة :المذھب األول
، وھو مذھب جمھور الفقھاء من )المستوشمة ( والطالبة لذلك) الموشومة

  األحناف، وجمھور المالكیة، والشافعیة،
وع�ده بع�ض المالكی�ة وال�شافعیة م�ن الكب�ائر یلع�ن )٥(.وروایة للحنابلة

  .یشمل الرجل والمرأة على حد سواء: والحكم بالتحریم عام. ھفاعل
 كراھ��ة الوش��م، وھ��و م��ا ذھ��ب إلی��ھ بع��ض مت��أخرى :الم��ذھب الث��انى

  )٧(. وروایة للحنابلة بإباحتھ من غیر كراھة)٦(المالكیة،

                                                 
، ل�صالح عب�د ال�سمیع ١/٦٨٩الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زید القیروان�ي (1)

ش���رح ص����حیح م���سلم للن����ووى . اآلب���ي األزھ���ري، الناش����ر المكتب���ة الثقافی����ة
  .١٠/٣٧٣، فتح البارى ١٤/١٠٦

. ف�ى ص�لة ال�شعر/ الترج�ل ب/  ك٤١٧٢ح ١٢٧/ ٤أخرجھ أبودواد ف�ى ال�سنن (2)
  .١٠/٣٧٦البارى فتح " سنده حسن: "قال ابن حجر

  .٣٥أحكام زینة وجھ المرأة صـــــــ(3)
ش���عبان . محم���د عثم���ان ش���بیر، ود.نق���ل بع���ض الب���احثین المعاص���رین وم���نھم د(4)

الكومى وغیرھم اإلجماع عل�ى تح�ریم الوش�م وعن�د التحقی�ق تج�د نق�ل اإلجم�اع 
 .وهللا أعلم. خطأ من ناقلھ

، اإلقن���اع ٢/٣١٤ف���راوى ، الفواك���ھ ال���دوانى للن١/٣٠٣حاش���یة اب���ن عاب���دین (5)
 .١/١٢٥، اإلنصاف ١٥١ / ١للخطیب الشربینى 

واعتذر فقھاء المالكیة عن ذلك بأن الكراھ�ة ال�واردة . ٢/٣١٤ الفواكھ الدوانى (6)
 .المرجع السابق. على لسان المتأخرین یمكن حملھا على التحریم

 .١/١٢٥ اإلنصاف للمرداوى (7)



 ١٨٥٤

  األدلــــــــــــــــــــــــة
  :أدلة أصحاب المذھب األول

   والمعقولاستدلوا على مذھبھم بالكتاب، والسنة،
  من الكتاب: ًأوال

ِوآلم��رنھم فلیب��تكن آذان األنع��ام : قول��ھ تع��الى حكای��ة ع��ن إبل��یس-١ َ َ ُ ُ َ ُ َْ ُ ِّ ََّ ْ َ ََ ََّ ََ ْ َ

ِوآلمرنھم فلیغیرن خلق هللا َّ َ ْ َ َ ََ ََّّ ُ ِّ ُ ُ َ ُ ََ ْ َ)١(  
حیث بینت اآلیة الكریمة أن مما توعد ب�ھ ال�شیطان بن�ى : وجھ الداللة

أمرھم بتغییر خلق هللا والوشم تغیی�ر لخل�ق اإلنسان إضاللھم وغوایتھم و
  )٢(.ًهللا فیكون حراما بل فسر الحسن البصرى تغییر خلق هللا بالوشم

  من السنة: ًثانیا
لع�����ن هللا الواش�����مات : (  ق�����ال ع�����ن عب�����د هللا ب�����ن م�����سعود-١

  )٣()والمستوشماتوالمتنمصاتوالمتفلجاتللحسن المغیرات خلق هللا 
الواص���لة والم���ستوصلة النب���يلع���ن : (  ق���الع���ن اب���ن عم���ر-٢

  )٤().والواشمة والمستوشمة
أن�شدكم : أتي عمر بامرأة تشم، فق�ام، فق�ال:  قالعن أبي ھریرة-٣

فقمت فقلت یا أمیر : في الوشم؟ فقال أبو ھریرةبا� من سمع من النبي
ال تشمن : (یقولما سمعت؟ قال سمعت النبي: قال. المؤمنین أنا سمعت

  )٥().وال تستوشمن
 دل الح��دیث عل��ى لع��ن م��ن یفع��ل ذل��ك :وج��ھ الدالل��ة م��ن األحادی��ث

واللعن ال یكون إال على فعل المحرم ألنھ الطرد من رحمة هللا وق�د عل�ل 
  )٦(.ًذلك بكونھ تغییرا لخلق هللا

  المعقول: ًثالثا
ق�ال ف�ى أحك�ام . ًإن فى الوشم إیالما للحى ب�ال حاج�ة وال ض�رورة-١
  )٧(".فائدة منھ والضرورة ال یحل ألنھ أذى ال: " النساء

                                                 
  ). ١١٩( سورة النساء آیة (1)
، لعب�د ال�رحمن ب�ن الكم�ال ج�الل ال�دین ال�سیوطي، الناش�ر ٢/٦٩٠لدر المنث�ور ا(2)

 .دار الفكر
 .٣٤تقدم تخریجھ صـــ(3)
 .الموصولة/ اللباس، ب/  ك٥٥٩٦ح٥/٢٢١٨أخرجھ البخارى (4)
 .المستوشمة/ اللباس، ب/  ك٥٦٠٢ح٥/٢٢١٩ أخرجھ البخارى (5)
 .١٠/٣٧٢فتح البارى (6)
محم�د . ً، نقال ع�ن أحك�ام جراح�ة التجمی�ل، د١٠وزى صــأحكام النساء البن الج(7)

 .٥٥٥عثمان شبیر صــــ



 ١٨٥٥

ًإن فیھ تشویھا للوج�ھ والی�دین والب�دن بھ�ذا الل�ون األزرق وال�نقش -٢

  )١(.القبیح
  :أدلة أصحاب المذھب الثانى
  استدلوا على مذھبھم بدلیلین

دخل��ت م��ع أب��ي عل��ى أب��ي بك��ر : ( ع��ن ق��یس ب��ن أب��ي ح��ازم ق��ال-١
  )٢(). فرأیت ید أسماء موشومةالصدیق

الح��دیث عل��ى ج��واز الوش��م لرؤیت��ھ ف��ى ی��د ال��سیدة دل : وج��ھ الدالل��ة
ًأس��ماء بن��ت عم��یس زوج أب��ى بك��ر رض��ى هللا ع��نھم جمیع��ا ول��و ك��ان 

  .ًممنوعا لما صنعتھ
  :المناقشة

واعترض على الحدیث باحتمال أنھ�ا ص�نعتھ قب�ل النھ�ي فاس�تمر ف�ي 
أو كان�ت .یدھا، وال یظن بھا أنھا فعلتھ بعد النھي لثب�وت النھ�ي ع�ن ذل�ك

  )٣(.جراحة فداوتھا فبقي األثر مثل الوشمبیدھا 
  )٤("أنھ یجوز للمرأة أن تتزین بھ لزوجھا "ما ورد عن عائشة-٢

  :المناقشة
  :ویمكن مناقشة ھذا الحدیث بعدة مناقشات

  .عدم صحتھ أو وروده فى شىء من كتب الحدیث المعتمدة-١
  .مخالفتھ لألدلة الصحیحة المتقدمة فى النھى عن الوشم-٢
 حملھ على ذات الزوج وما ورد من حرمتھ فیحمل على م�ن یمكن-٣

  )٥(.یحرم علیھا الزینة كالمعتدة
  

  :القول المختار
 أن الق��ول المخت��ار ھ��و الق��ول األول القائ��ل بحرم��ة -وهللا أعل��م–أرى 

ًالوش�م نظ��را لق�وة أدلت��ھ وص��راحتھا ف�ى الدالل��ة، وض�عف أدل��ة المخ��الف 

                                                 
  .٨١الحالل والحرام للقرضاوى صـــ(1)
 ٢/٣٥٢والطبرى فى الت�اریخ . ١٩٨٣٩ح١٧/٣٧٩أخرجھ الطبرانى فى الكبیر (2)

ف���تح الب���ارى . س���نده ص���حیح: ق���ال اب���ن حج���ر. الناش���ر دار الكت���ب العلمی���ة/ ط
١٠/٣٧٦. 

 .٣٧٧، ١٠/٣٧٦ى فتح البار(3)
 أثر عائشة في جواز تزین المرأة بالوشم لزوجھا، أورده النفراوى ف�ى الفواك�ھ (4)

 .، ولم أعثر علیھ فى كتب الحدیث٢/٣١٤الدوانى 
، زین��ة ٢٠٩أحك��ام تجمی��ل الن��ساء صـ��ـ: یراج��ع. الفواك��ھ ال��دوانى مرج��ع س��ابق(5)

 .١٢٨المرأة بین اإلباحة والتحریم صــ



 ١٨٥٦

 حی�ث أمك�ن الج�واب عنھ�ا وعدم صحتھا وصراحتھا ف�ى إثب�ات الم�دعى
  .واالعتذار لھا

  :علة تحریم الوشم
: واختلف في المعنى الذي نھي ألجلھا؛ فقی�ل: قال القرطبى رحمھ هللا

من باب تغییر خلق هللا تعالى؛ كما قال ابن : وقیل. ألنھا من باب التدلیس
  )١(.مسعود، وھو أصح، وھو یتضمن المعنى األول

  شمحكم إزالة الو: الفرع الثانى
  :اختلف الفقھاء فى حكم إزالة الوشم على مذھبین

 وھ���و م���ذھب )٢( وج���وب إزال���ة الوش���م م���ن الج���سم:الم���ذھب األول
ال��شافعیة، والحنابل��ة ومت��ى وجب��ت علی��ھ إزالت��ھ ال یعف��ى عن��ھ وال ت��صح 

  )٣(.صالتھ معھ
واستدلوا على مذھبھم بنجاسة الموضع الموشوم ومن ثم تجب إزالتھ 

  .امل للنجاسةلعدم صحة الصالة من ح
 عدو وجوب إزالة الوشم من الج�سم ول�و ك�ان للزین�ة :المذھب الثانى

  )٤(.وھو ماذھب إلیھ األحناف والمالكیة
  :واستدلوا على مذھبھم باآلتى

دخل��ت م��ع أب��ي عل��ى أب��ي بك��ر : ( ق��ال:  ع��ن ق��یس ب��ن أب��ي ح��ازم-١
  )٥()الصدیق فرأیت ید أسماء موشومة

د السیدة أسماء رضى هللا عنھا دلی�ل إن بقاء الوشم فى ی: وجھ الداللة
ًعلى عدم وجوب إزالتھ وإال لو ك�ان واجب�ا إلزالت�ھ وھ�م أح�رص الن�اس 

  ً.وأكثرھم اتباعا
ون��وقش ھ��ذا االس��تدالل باحتم��ال أن كان��ت بی��دھا جراح��ة : المناق��شة

  )٦(.فداوتھا فبقي األثر مثل الوشم
                                                 

ھشام : ، ألبى عبد هللا محمد بن القرطبي، تحقیق٥/٣٩٣ القرآن الجامع ألحكام(1) 
 .دار عالم الكتب، الریاض/ سمیر البخاري، ط

 برض�اه واختی�اره، -الوش�م-أن یفع�ل ذل�ك: وقیده أصحاب ھذا المذھب بعدة قی�ود(2)
أال یك�ون ف�ى إزالت�ھ . وأن یكون بعد بلوغھ، أالیكون لحاجة، أال یتضرر بإزالت�ھ

دار /  ط١/٢٩٣ك��شاف القن��اع . دار الفك��ر/  ط١/١٠٧ الط��البین إعان��ة.  مثل��ة
 .الفكر

، ك��شاف القن��اع ١/١٥١اإلقن��اع لل��شربینى . ١/١٠٧إعان��ة الط��البین لل��دمیاطى (3)
 .١/٢٩٢لمنصور بن یوسف البھوتى 

 دار الفكر،/ ، ط٢/٥٩٩، حاشیة العدوى ١/٣٣٠حاشیة ابن عابدین (4)
 .٥١تقدم تخریجھ صـــــ(5)
 .٣٧٧ /١٠لبارى فتح ا(6)



 ١٨٥٧

إذا غ�سل إن الوشم إذا جمد الدم والتأم الجرح بق�ي محل�ھ أخ�ضر ف�-٢
طھر ألنھ أثر یشق زوال�ھ، إال ب�سلخ الجل�د أو جرح�ھ ف�إذا ك�ان ال یكل�ف 

  )١(.بإزالة األثر الذي یزول بماء حار أو صابون فعدم التكلیف ھنا أولى
  )٢(. إن موضع الوشم من النجس المعفو عنھ فتصح الصالة بھ-٣

  القول المختار
 الوش��م وذل��ك الق��ول المخت��ار ھ��و الق��ول األول القائ��ل بوج��وب إزال��ة

  :لآلتى
إمكان إزالة الوشم م�ن الج�سد ف�ى الع�صر الح�دیث بی�سر وس�ھولة -١

  .ًنظرا للتقدم الطبى الھائل
  .فى إزالة الوشم انصیاع من المسلم ألمر هللا تعالى-٢
بإزالتھ ینأى المسلم بنفسھ عن م�واطن ال�شبھ والریب�ة ویتق�ى س�وء -٣

  .ظن الناس بھ وسخریتھم منھ، وازدرءاھم لھ
فى إزالة الوشم خروج من الخالف فى نجاسة موض�عھ والخ�روج -٤

  )٣(.من الخالف مستحب
  :طرق إزالة الوشم

  :یمكن إزالة الوشم فى العصر الحدیث بعدة طرق أھمھا ما یلى
صال الجلد م�ن ئ الترقیع الجلدى وھى عبارة عن است:الطریقة األولى

ك�ن ھ�ذه اإلج�راء منطقة الوش�م، ث�م إع�ادة ت�رمیم األن�سجة تح�ت الجل�د، ل
ًیترتب علیھ وجود ندبة دائمة مكان الجرح وتحتاج وقتا لتندمل جیدا ً.  

وھ�ذا یناس�ب الوش�م ال�سطحى  إزالة الوشم بال�صنفرة:الطریقة الثانیة
كوشم الحوادث والحروق، ولكن قد یترتب على ھ�ذه الطریق�ة ابی�ضاض 

رارة لت�أثیر المنطقة المعالجة وتغیر لونھا السیما فى المناطق ش�دیدة الح�
  )٤(.أشعة الشمس على مكان العالج

 إزالة الوشم بأشعة اللی�زر حی�ث ی�تم ت�دمیر األن�سجة :الطریقة الثالثة
الملون��ة بل��ون یختل��ف ع��ن ل��ون الجل��د، وھ��ذه الطریق��ة م��ضاعفاتھا أق��ل 

  )٥(.ولكنھا تحتاج إلى وقت

                                                 
 .١/٣٣٠حاشیة ابن عابدین (1)
 .٢/٣١٤الفواكھ الدوانى (2)
ش�عبان الك�ومى رحم�ھ . ، د١٥٦ ، ١٥٥أحكام التجمیل فى الفقھ اإلسالمى صــــ(3)

 .هللا
 .، نقاء عماد عبدهللا٥٤أحكام زینة وجھ المرأة صــــ (4)
 .دھار محمود صابراز. ، د٢١١أحكام تجمیل النساء فى الشریعة اإلسالمیة صــ(5)



 ١٨٥٨

 ونت��رات الف��ضة إلزال��ة )١(اس��تعمال ح��امض التنب��ك: الطریق��ة الرابع��ة
 الوش��م؛ وذل��ك ع��ن طری��ق غ��رس الح��امض والنت��رات تح��ت الجل��د آث��ار

  )٢(.بواسطةجھاز الوشم نفسھ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ھ�و مرك��ب حم��ضى یع�د م��ن المركب��ات متع��ددة الفین�ول ذو حام��ضیة قلیل��ة قلیل��ة (1)

 .٥٥أحكام زینة وجھ المرأة صـــ. الصبغة الكیمائیة
أحك��ام زین��ة وج��ھ الم��رأة : ً، نق��ال ع��ن٢/٢٥٦الم��سائل الطبی��ة الم��ستجدة صــ��ـ(2)

 .٥٥صـــ



 ١٨٥٩

  المطلب الثانى
 )الوشر (  التفلیج 

 فل�ج ك�ل ش�يء ن�صفھ، وفل�ج ال�شيء بینھم�ا یفلج�ھ :تعریف الفلج لغة
ی��ا، ًبالك��سر فلج��ا ق��سمھ بن��صفین، والفل��ج ف��ي األس��نان تباع��د م��ا ب��ین الثنا

رجل أفلج األسنان وامرأة : والرباعیات خلقة فإن تكلف فھو التفلیج، یقال
  )١(.فلجاء األسنان

  ً:التفلیج اصطالحا
أن یف��رج ب��ین أس��نانھ المتالص��قة ب��المبرد ونح��وه وھ��و مخ��تص ع��ادة 

  )٢(.بالثنایا والرباعیات، ویكثر فعلھ فى المرأة
ن أس���نانھا ویستح���سن م���ن الم���رأة فربم���ا ص���نعتھ الم���رأة الت���ي تك���و

متالص��قة لت��صیر متفلج��ة وق��د تفعل��ھ الكبی��رة ت��وھم أنھ��ا ص��غیرة؛ ألن 
ًالصغیرة غالبا تكون مفلجة جدیدة ال�سن وی�ذھب ذل�ك ف�ي الكب�ر وتحدی�د 

  )٣(.األسنان یسمى الوشر بالراء
لتح�ددھا وتفلجھ�ا ؛ فھي التي تب�رد األس�نان بمب�رد ونح�وه : والواشرة

  )٤(.ا ذلك بإذنھاالمفعول بھ: وتحسنھا، والمستوشرة
وأما المتفلجات بالفاء والجیم والمراد مفلج�ات األس�نان : "قال النووى

ب��أن تب��رد م��ا ب��ین أس��نانھا الثنای��ا والرباعی��ات وھ��و م��ن الفل��ج بف��تح الف��اء 
وال��الم وھ��ى فرج��ة ب��ین الثنای��ا والرباعی��ات وتفع��ل ذل��ك العج��وز وم��ن 

ھذه الفرجة اللطیفة ًقاربتھا فى السن إظھارا للصغر وحسن األسنان ألن 
ب��ین األس��نان تك��ون للبن��ات ال��صغار ف��اذا عج��زت الم��رأة كب��رت س��نھا 
وتوح�شت فتبردھ��ا ب��المبرد؛ لت��صیر لطیف��ة ح��سنة المنظ��ر وت��وھم كونھ��ا 

  )٥(."صغیرة ویقال لھ أیضا الوشر ومنھ لعن الواشرة والمستوشرة
  :حكم تفلیج األسنان

  :ا فى حكمھم ھذا إلى ما یلى وقد استندو)٦(التفلیج حرام باتفاق الفقھاء

                                                 
، ٤/٤٤٩معج�م مق�اییس اللغ�ة فل�ج، : ، م�ادة٣٤٦/ ٢لسان العرب البن منظور (1)

/ ألبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق عب�د ال�سالم محم�د ھ�ارون، ط
 .دار الجیل

 .٢/٣١٤، الفواكھ الدوانى للنفراوى ١٠/٣٧٢فتح البارى (2)
 ١٠/٣٧٢فتح البارى (3) 
 .دار إحیار التراث العربي/ ، ط١/٦٨المغنى البن قدامة (4)
 .١٠٧، ١٤/٢٠٦ى شرح صحیح مسلم للنوو(5)
دار الفك��ر، أس��نى /  للن��ووى ط٣/١٤٦، المجم��وع ٦/٣٧٣حاش��یة اب��ن عاب��دین (6)

/ ، ش�یخ اإلس�الم زكری�ا األن�صاري، ط٣٧/ ١المطالب في ش�رح روض الطال�ب 



 ١٨٦٠

َّوآلمرنھم فلیب�تكن آذان األنع�ام وآلم�رنھم فلیغی�رن : قولھ تعالى-١ َ َُّ ِّ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ ََ َ َ ْ َ ََ َ َْ َّْ ْ ُ ِّ ََّ َ
ِ

َ َ

ِخلق هللا َّ َ ْ َ)١(  
حی��ث وض��حت اآلی��ة الكریم��ة أن تغیی��ر خل��ق هللا م��راد : وج��ھ الدالل��ة

  )٢(ً. فیكون حراماالشیطان من اإلنسان والتفلیج فیھ تغییر لخلق هللا
 لعن هللا الواشمات والمستوشمات: (  قالعن عبد هللا بن مسعود-٢

  )٣().للحسن المغیرات خلق هللا والمتفلجات والمتنمصات
  : وجھ الداللة من الحدیث

حیث لعن هللا فاعل التفلیج واللعنة على الشيء تدل على تحریمھ ألن 
  )٤(.فاعل المباح ال تجوز لعنتھ

  
 نھ��ى ع��ن النام��صة س��معت رس��ول هللا: ب��ن م��سعود ق��الع��ن ا-٣

  )٥(.والواشرة والواصلة والواشمة إال من داء
فی��ھ النھ��ى ع��ن الوش��ر وھ��و التفل��یج والنھ��ى یقت��ضى : وج��ھ الدالل��ة

  ً.التحریم مالم یصرفھ صارف فیكون الفعل حراما
ًإن فى الفعل تدلیسا وإظھارا ل�صغر ال�سن بتغیی�ر الخلق�ة األص�لیة -٤ ً

ًا مبالغا فیھتغییر ً.)٦(  
الضرر الذى یسببھ التفلیج والوشر لألسنان، فقد خل�ق هللا اإلن�سان -٥

فى أحسن تقویم، ومن ذلك أن جعل للسن طبقة خارجیة واقیة،فببردالسن 
ت��زول الطبق��ة الواقی��ة، وھ��ذه الطبق��ة مج��ردة م��ن األع��صاب، ف��إذا زال��ت 

 بم��وت ینك��شف ع��اج ال��سن مم��ا ی��ؤدى إل��ى ح��دوث أل��م ش��دید، فیت��سبب
العصب لزیادة االحتقان فى اللب، ثم یموت اللب، وقد یؤدى إلى ح�دوث 

  )٧(.خراجات حول األسنان تؤدى إلى قلع السن وفقده
  :العلة فى تحریم التفلیج

                                                                                                         
محمد محمد تامر، كشاف القناع . د: األولى، تحقیق: دار الكتب العلمیة، الطبعة

 .٢/٣٥٣الفروع البن مفلح . ١/٨١
  ).١١٩(  النساء آیة سورة(1)
 .١٤/١٠٧ شرح صحیح مسلم للنووى (2)
 .٣٤تقدم تخریجھ صـــــــ(3)
 .١/٨١كشاف القناع (4)
ق�ال .  الق�اھرة–مؤس�سة قرطب�ة / ، ط٣٩٤٥ح١/٤١٥أخرجھ أحمد فى المسند (5)

  .إسناده قوى: الشیخ شعیب
 .، لبدر الدین العیني الحنفي٣٢/٩٧ عمدة القاري شرح صحیح البخاري (6)
 .٩٤أحكام زینة وجھ المرأة صـــ(7)



 ١٨٦١

ألنھ تزویر، : ألنھ تغییر لخلق هللا تعالى، وقیل: اختلفوا فى العلة فقیل
فھو واضح الداللة فیھ  والحدیث یؤكد المعنى األول )١(.ألنھ تدلیس: وقیل

  ً.وال مانع من أن یكون ذلك كلھ مرادا
ویوضح الحدیث م�ن جھ�ة أخ�رى أن المح�رم م�ا ك�ان المق�صود من�ھ 
ًتغییر خلق هللا طلبا للحسن والجمال، أم�ا م�ن فعل�ت ذل�ك بق�صد الت�داوى 

  ) إال من داء ( فال تدخل فى النھى وذلك لالستثناء الوراد فى الحدیث
 والمتفلجات للحسن یفھم منھ أن المذموم�ة م�ن فعل�ت : "قال فى الفتح

  )٢(".ذلك ألجل الحسن فلو احتاجت إلى ذلك لمداواة مثال جاز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

، تف�سر القرطب�ى ١٠/٣٧٢، ف�تح الب�ارى ١٤/١٠٧شرح صحیح مسلم للن�ووى (1)
٥/٣٩٣.  
، ٥٦٥ش�بیر صــ�ـ. أحك�ام جراح�ة التجمی�ل د: یراج�ع. فتح البارى مرجع سابق(2) 

 .٥٣٩فقھ القضایا الطبیة المعاصرة صـ



 ١٨٦٢

  الثالث المطلب
   ثقب أذن المرأة لتعلیق الحلق

 ب��ین الن��ساء من��ذ الق��دم ع��ادة ثق��ب أذن الفت��اة لتعلی��ق - والزال –ش��اع 
ًعل�ى األنوث�ة ومظھ�را م�ن مظ�اھر التجم�ل، الحلق فیھا، ویعدونھ عالمة 

  فھل یجوز ھذا الفعل؟
  :اختلف الفقھاء فى ھذه المسألة على مذھبین

 ج��واز ثق��ب أذن الفت��اة لتعلی��ق الحل��ق، وھ��و م��ذھب :الم��ذھب األول
  )١(.األحناف، وجمھور الحنابلة

 حرمة ثقب أذن الفتاة لتعلیق الحلق وھو ما ذھب إلیھ :المذھب الثانى
  )٢(.، وابن الجوزى، وابن عقیل من الحنابلةالشافعیة

  األدلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  أدلة أصحاب المذھب األول

  :استدلوا على مذھبھم بأدلة من السنة والمعقول
  أدلتھم من السنة: ًأوال

 أشھدت العی�د سئل ابن عباس:  عن عبد الرحمن بن عابس قال-١
 ول�وال منزلت�ي من�ھ م�ا ش�ھدتھ م�ن ال�صغر، ف�أتى. منع�:  ق�المع النب�ي

َالعلم ًالذي عند دار كثیر بن الصلت فصلى، ث�م خط�ب، ول�م ی�ذكر أذان�ا،  َ

وال إقامة ثم أمر بالصدقة فجعل النساء یشرن إلى آذانھن وحلوقھن فأمر 
  )٣(.ًبالال فأتاھن ثم رجع إلى النبي صلى

لوض�ع الحل�ق  الم�رأةدل الح�دیث عل�ى ج�واز ثق�ب أذن : وجھ الدالل�ة
  )٤(.الذى تتزین بھ

  :المناقشة
  :اعترض على ھذا الحدیث باعتراضین

 یحتمل أنھ�ن ثق�بن آذنھ�ن قب�ل ال�شرع فیغتف�ر ف�ى ال�دوام م�ا ال :األول
  )٥(.یغتفر فى االبتداء

                                                 
، ك�شاف القن�اع للبھ�وتى ٥/٣٥٧، الفت�اوى الھندی�ة ٦/٤٢٠حاشیة ابن عابدین (1)

دار الری���ان / ، ط١٨١، تحف���ة ال���ودود بأحك���ام المول���ود الب���ن الق���یم صـ���ـ١/٨١
 .للتراث

 .١/١٢٥، اإلنصاف ٤/١٧٨، إعانة الطالبین للنووى ١/٣٩٤مغنى المحتاج (2)
م��ا ذك��ر النب��ي ص��لى هللا /االعت��صام، ب/  ك٧٣٢٥ح٩/١٢٨أخرج��ھ البخ��ارى (3)

 .ھل العلمعلیھ وسلم وحض على اتفاق أ
 .١٠/٣٣١فتح البارى (4)
 .١٠/٣٣١فتح البارى (5)



 ١٨٦٣

 ال یلزم من لبس الحلق ثقب األذن لتعلیقھ بل یج�وز أن ی�شبك :الثانى
  )١(. األذن وتنزل عنھافى الرأس بسلسلة لطیفة حتى تحاذى

  :الجواب عن المناقشة
 بأن عادة ثقب األذن مستحكمة بین النساء فى القدیم :أجیب عن األول

  . على منعھا، أو نزل فیھا قرآنوالحدیث فلو كانت ممنوعة لنبھ النبى
 ب�أن ع�ادة الن�ساء تعلی�ق الحل�ق ف�ى ثق�ب األذن ال :وأجیب عن الثانى

  )٢(.شبكھ فى سلسلة
جل�س إح��دى ع��شرة ام��رأة : ( أنھ��ا قال��توة ع��ن عائ�شةع�ن ع��ر-٢

قالت الحادیة .....ًفتعاھدن وتعاقدن أن ال یكتمن من أخبار أزواجھن شیئا
 م�ن حل�ى أذن�ى وم�أل م�ن )٣(عشرة زوجى أبو زرع فما أب�و زرع أن�اس

  )٤().شحم عضدى
حیث ذكرت المرأة ھذا عن زوجھ�ا ف�ى مع�رض الم�دح : وجھ الداللة
 لذلك وعدم إنكاره، ولوكان غیر جائز لبینھ إذ ال یجوز مع إقرار النبى

  .تأخیر البیان عن وقت الحاجة
  المناقشة

 تأخیر البیان عن وقت الحاجة ال یجدي ھنا ألنھ لیس فیھ تأخیر ذلك 
إال لو سئل عن حكم التثقیب أو رأى من یفعلھ أو بلغھ ذلك فھذا ھو وقت 

ل فع�ل بع�د أو ال ف�ال حاج�ة الحاجة، وأما شيء وقع وانقضى ولم یعلم ھ
  )٥(.ماسة لبیانھ
 ق��د بلغ��ھ األم��ر كم��ا ف��ى  ب��أن الح��دیث واض��ح الدالل��ة بأن��ھ:وأجی��ب

  .الحدیث ولم ینكره فدل على الجواز
س�بعة م�ن ال�سنة ف�ي ال�صبي ی�وم ال�سابع :  ق�ال عن ابن عب�اس-٣

ی��سمى ویخ��تن ویم��اط عن��ھ األذى وتثق��ب أذن��ھ ویع��ق عن��ھ ویحل��ق رأس��ھ 
  )٦().قیقتھ ویتصدق بوزن شعره في رأسھ ذھبا أو فضةویلطخ بدم ع

                                                 
 .المرجع السابق(1)
 .٥٧٥محمد عثمان شبیر صـــ. أحكام جراحة التجمیل د(2)
تحف��ة ال��ودود .أى مألھ��ا م��ن الحل��ى حت��ى ص��ار ین��وس فیھ��ا أى یتح��رك ویج��ول(3)

١٨١. 
ل، ح�سن المعاش�رة م�ع األھ�/النك�اح، ب/  ك٤٨٩٣ح٥/١٩٨٨أخرجھ البخ�ارى (4)

 ذكر حدیث أم زرع/ فضائل الصحابة ب/  ك٦٤٥٨ح١/١٣٩ومسلم 
 .٤/١٧٨إعانة الطالبین للنووى (5)
 .٥٥٨ح١/١٧٦أخرجھ الطبرانى فى األوسط (6)



 ١٨٦٤

ًحیث بین الحدیث أن من ال�سنة ثق�ب األذن فیك�ون ن�صا : وجھ الداللة

  .فى موضع النزاع
  :المناقشة

  )١(.نوقش الحدیث بأن إسناده فیھ رواد بن الجراح وھو ضعیف
  من المعقول: ًثانیا

ى التجمل والتزین، إن المرأة تحتاج إلى ثقب أذنھا ألنھا محتاجة إل-١
  )٢(.فالثقب مصلحة فى حقھا

إن العرب كانوا یفعلونھ ولم ینك�ر عل�یھم عن�د مج�ىء ال�شرع ف�دل -٢
  )٣(.ذلك على جوازه

  
  :أدلة أصحاب المذھب الثانى

ِوآلم�رنھم فلیب�تكن آذان األنع�ام :  قولھ تع�الى حكای�ة ع�ن إبل�یس-١ َ َ ُ ُ َ ُ َْ ُ ِّ ََّ ْ َ ََ ََّ ََ ْ َ

َوآلمرنھم فل ََ ْ ُ َ ُ ََّ ِیغیرن خلق هللاَ َّ َ ْ ََ َّ ُ ِّ ُ)٤(  
تدل اآلیة الكریمة على أن قطع األذن وشقھا وثقبھا م�ن : وجھ الداللة

أم�ر ال�شیطان، ف�إن البت��ك ھ�و القط�ع، وثق�ب األذن قط��ع لھ�ا فھ�ذا ملح��ق 
  )٥(.بقطع آذان األنعام

  :المناقشة
القیاس على بتك آذان األنعام قیاس فاسد فإن الذى أمرھم الشیطان بھ 

ًھم كانوا إذا ول�دت لھ�م الناق�ة خم�سة أبط�ن فك�ان ال�بطن ال�سادس ذك�را أن

شقوا أذن الناقة وحرموا ركوبھا واالنتفاع بھا، وقالوا ھذه بحی�رة ف�شرع 
لھم الشیطان فى ذلك ش�ریعة م�ن عن�ده، ف�أین ھ�ذا م�ن ثق�ب أذن ال�صبیة 

  )٦(.لیوضع فیھا الحلیة التى أباح هللا لھا أن تتحلى بھا
ًاألذن للحل�ق قیاس�ا عل�ى حرم�ة الوش�م حی�ث ج�اء ف�ى حرمة ثق�ب -٢

  :"أحكام النساء
والنھ��ي ع��ن الوش��م تنبی��ھ عل��ى من��ع ثق��ب : ق��ال أب��و الوف��اء ب��ن عقی��ل

  .اآلذان

                                                 
 نیل األوطار (1)
 .١٨١تحفة الودود صـــ، ١/٨١ كشاف القناع (2)
 .٨/٣٣، نھایة المحتاج ٤/١٧٨إعانة الطالبین (3)
 ).  ١١٩( سورة النساء آیة (4)
 .١٨٢تحفة الودود صـ(5)
 .المرجع السابق(6)



 ١٨٦٥

وكثیر من النساء یستجزن ھذا في حق : قلت: قال المصنف رحمھ هللا
البن��ات، ویعلل��ن بأن��ھ یح��سنھن، وھ��ذا ال یلتف��ت إلی��ھ، ألن��ھ تعجی��ل أذى، 

  )١(". دعوتھ، فلیعلم فاعل ھذا أنھ آثم معاقبإلقامة
  :المناقشة

القیاس عل�ى الوش�م ال ی�صح؛ ألن الوش�م تغیی�ر لخل�ق هللا وھ�و إی�الم 
للح��ى ب��ال فائ��دة، وثق��ب األذن ل��یس فی��ھ تغیی��ر لخل��ق هللا وأجی��ز لحاج��ة 

  )٢(.التزین
إن الثقب جرح مؤلم ال یجوز فعلھ إال لحاجة مھم�ة والتحل�ى ل�یس -٣
  )٣(.منھا

ب�أن التحل��ى حاج�ة مھم�ة عن�د الن��ساء وف�ى م�نعھن من��ھ : ون�وقش ھ�ذا
  .حرج ومشقة

  .أنھ تعجیل أذى ال فائدة منھ فال یشرع فعلھ-٤
  )٤(.نفى الفائدة عن التحلى مخالف للعادة والحس: ونوقش

  :القول المختار
بعد عرض المذاھب بأدلتھا ومناقشة بعضھا فإن الق�ول المخت�ار ل�دى 

لقائ�ل بج�واز ثق�ب أذن الفت�اة للحل�ق لق�وة أدلت�ھ وإمك�ان ھو الق�ول األول ا
وهللا . ورد علیھ�ا م�ن مناق�شات، وض�عف أدل�ة المخ�الف الجواب على ما

  .أعلم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٩أحكام النساء البن الجوزى صـــ(1)
 .٥٧٦أحكام جراحة التجمیل شبیر صــ(2)

 .٩، أحكام النساء البن الجوزى صـــ٤/٢١٢حاشیة قلیوبى وعمیرة (3) 
األحك�ام الطبی�ة المتعلق�ة : ، ویراج�ع٢٧٣أحكام الجراحة الطبیة للشنقیطى صـــ�ـ(4)

 .خالد محمد منصور. د. ١٩٠نساء صــبال



 ١٨٦٦

  المطلب الرابع
  ِحكم قطع الزوائد الخلقیة

قد یولد اإلسنان بزیادة فى جسمھ على أصل خلقتھ، بأن یول�د بإص�بع 
ِ، وقد تط�رأ علی�ھ زوائ�د خلقی�ة بع�د والدت�ھ ٍزائدة، أو سن زائدة، أو نحوه

َّكالغدة أسفل الرقبة أو الخراج أو نحوه، وبناء على ما س�بق ف�إن الزوائ�د  ُ

  :تنقسم إلى قسمین
  .زوائد حادثة) ب .        ( ِزوائد خلقیة) أ ( 

  ِالزوائد الخلقیٍة: ًأوال
  : وھذه الزوائد الخلقیة تنقسم إلى قسمین

  : ألم یدعو إلى قطعھازوائد یصاحبھا) أ ( 
وھذا النوع من الزوائ�د ق�رر الفقھ�اء ج�واز إزالتھ�ا بالجراح�ة الطبی�ة 
ًالتجمیلیة؛ ألن قطعھا ال یعتبر تغییرا لخل�ق هللا، ب�شرط أال یوج�د طری�ق 

  .ٍللمعالجة غیر الجراحة التجمیلیة من دواء أو نحوه فإن لم یوجد جاز
ًاج�ة الداعی�ة إلی�ھ، وقیاس�ا وإنما جاز القطع فى ھ�ذه الحال�ة لمك�ان الح

.ٍعلى جواز قطع األكلة التى تصیب القدم بجامع األلم فى كل
)١(  

 وقد أشار إلى جواز ھذه الحالة الطبرى، ونقلھ القرطبى عن القاضى 
  )٢(.عیاض

ال یجوز للمرأة تغییر : "ًقال الحافظ ابن حجر نقال عن اإلمام الطبري
ا بزیادة أو نق�ص التم�اس الح�سن ال ٍشيء من خلقتھا التي خلقھا هللا علیھ

لل��زوج وال لغی��ره كم��ن تك��ون مقرون��ة الح��اجبین فتزی��ل م��ا بینھم��ا ت��وھم 
البلج أو عكسھ ومن تكون لھا سن زائدة فتقلعھا، أو طویلة فتقط�ع منھ�ا، 
ًأو لحیة أو شارب أو عنفقة فتزیلھا ب�النتف، وم�ن یك�ون ش�عرھا ق�صیرا 

رھا فكل ذلك داخل ف�ي النھ�ي وھ�و ًأو حقیرا فتطولھ أو تغزره بشعر غی
من تغییر خل�ق هللا تع�الى ق�ال وی�ستثنى م�ن ذل�ك م�ا یح�صل ب�ھ ال�ضرر 
واألذیة كمن یك�ون لھ�ا س�ن زائ�دة أو طویل�ة تعیقھ�ا ف�ي األك�ل أو إص�بع 

  )٣("زائدة تؤذیھا أو تؤلمھا فیجوز ذلك والرجل في ھذا األخیر
  :زوائد ال یصاحبھا ألم یدعو إلى قطعھا) ب ( 
  :ذا النوع قد اختلف فیھ الفقھاء على قولینوھ

                                                 
 .٢٠٤ ، ٢٠٣أحكام الجراحة الطبیة صــ(1)
 .٥/٣٩٣تفسیر القرطبى (2)
 .٧/٤٩٤منح الجلیل : یراجع. ١٠/٣٧٧فتح البارى البن حجر (3)



 ١٨٦٧

جواز إزالة الع�ضو الزائ�د ف�ى ھ�ذه الحال�ة وھ�و م�ذھب : القول األول
  )١(.جمھور الفقھاء األحناف، و أكثر المالكیة، والشافعیة، وأغلب الحنابلة

 عدم جواز إزالة الزوائد ف�ى ھ�ذه الحال�ة وھ�و م�ا ن�ص :القول الثانى
  )٢(.م الطبرى، والقاضى عیاض من المالكیةعلیھ اإلمام أحمد، واإلما

  :سبب الخالف
  :یرجع سبب الخالف فى ھذه المسألة إلى عدة أمور منھا

االختالف فى ھذه الزوائد ھل ھى ج�زء م�ن الخلق�ة األص�لیة الت�ى -١
  )٣(.ال یجوز تغییرھا أم أنھا نقص وعیب فى الخلقة المعھودة

التھ�ا بح�سب الواق�ع االختالف فى تقدیر ال�ضرر المترت�ب عل�ى إز-٢
  .الطبى الجراحى

  
  :األدلــــــــــــــــــــــــــــــــة
  :أدلة أصحاب القول األول

ُوصوركم فأحسن صوركم: قولھ تعالى-١ َُ َ ُ َ ْ َ َّ َ ََ َ َ ْ)٤(  
ٍلقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقویم: قولھ تعالى-٢ ِ ِْ ْ ََ ْ َ ََ ْ َ َِ ِ َ ْْ َ َ)٥(  

د إعادة إلى أصل الخلقة التى حسنھا إن إزالة ھذه الزوائ: وجھ الداللة
هللا وصورھا ف�ى أح�سن ص�ورة وأح�سن تق�ویم فھ�ى رج�وع إل�ى الخلق�ة 

  )٦(.المعھودة التى تتوافق مع اآلیات الكریمة
ن ھذه الزوائد ال جمال فیھا، إنما ھي شین في الخلقة، وعیب یرد إ-٣

  )٧(.بھ المبیع، وتنقص بھ القیمة، فكیف ال یجوز إزالتھ
ا الفعل م�ن ب�اب إزال�ة العی�ب ، ول�یس م�ن ب�اب تغیی�ر خل�ق أن ھذ-٤

  .هللا

                                                 
، ١٢/٣٦٤، ال��ذخیرة للقراف��ى ٦/١٢، الفت��اوى الھندی��ة ٦/١٣٤تبی��ین الحق��ائق (1)

، اإلن�����صاف ٦٤/ ٤مغ�����ى المحت�����اج . دار المعرف�����ة/ ، ط٦/٧٦األم لل�����شافعى 
 .١٠/١١٧للمرداوى 

، ف���تح ٥/٣٩٣، تف���سیر القرطب���ى ١/٨١، ك���شاف القن���اع ٧/٤٩٤م���نح الجلی���ل (2)
 .٣٧٧ / ١٠البارى 

 .٥٦٩أحكام جراحة التجمیل صــــ(3)
  ).٦٤( سورة غافر آیة (4)
 ).٤( سورة التین آیة (5)
 .١٩٠أحكام التجمیل فى الفقھ اإلسالمى صــــ(6)

 .٨/٣٦٦المغنى (7) 



 ١٨٦٨

إن االعت��داء عل��ى الزوائ��د الیوج��ب دی��ة عل��ى المعت��دى، ألن��ھ ل��م -٥
لقطعھ�ا م�ن دون ) ١(ًیذھب منفعة وال جماال وإنما وجب�ت علی�ھ الحكوم�ة

  )٢(.إذن صاحبھا
  :جاء فى حاشیة ابن عابدین ما نصھ

 وإنما لم تج�ب الدی�ة ف�ي األول�ى وفي األصبع الزائدة حكومة عدل،" 
لع��دم تعل��ق الجم��ال بھ��ا، وف��ي الب��واقي؛ ألن المق��صود منھ��ا منافعھ��ا ف��إذا 
جھل وجود المنفعة ال تجب الدیة الكاملة بال�شك، ق�ال الزیلع�ي وال یج�ب 

  )٣(".القصاص وإن كان للقاطع إصبع زائدة وتمامھ فیھ
  :وقال فى الذخیرة

 ض��عیفة فقطع��ت ی��ده ل��م ی��زد ف��ي - أى اإلص��بع-وإن كان��ت الزائ��دة" 
  )٤("دیتھا وإن قطعت وحدھا فحكومة

  :المناقشة
ونوقش ھذا االستدالل بأن إسقاط بعض الفقھاء ل�ضمان ھ�ذه اإلص�بع 
بالقیم���ة المعتب���رة لألص���ابع األص���لیة، الیوج���ب إس���قاط حرم���ة األص���بع 
نفسھا، بدلیل أنھم أوجبوا ضمانھا بحكومة عدل فھذا یدل على اعتب�ارھم 

  )٥(.تھا، وإنما یستقیم االستدالل لو أنھم لم یوجبوا ضمانھا بشىءلحرم
لكن أصحاب ھذا القول اشترطوا لجواز إزالة الزوائد فى ھذه الحال�ة 

  :عدة شروط منھا
  .أن تكون زائدة على أصل الخلقة المعھودة-١
  .أن تؤدى إلى ضرر مادى أو نفسى لصاحبھا-٢

                                                 
 ك��أن: دیةمعلوم��ة فیھ��ا ل��یس الت��ي الجراح��ات التحكیم،ومعناھ��اأرش: الحكوم��ة(1)

 الح�اكم فیقت�اس العضو، والیبطل شینھ یبقي بدنھ في موضع في اإلنسان یجرح
 الجراحة بھذه الشین ھذا غیرمشین عبدا كان لو ھذاالمجروح: یقول بأن أرشھ
 نق�صھ فق�د درھ�م ت�سعمائة قیمت�ھ ینال�ش ھ�ذا مع وھو ، درھم ألف قیمتھ كانت

. ح�ر المج�روح ألن الح�ر ف�ي دیت�ھ عشر الجارح على قیمتھ،فیجب عشر الشین
 ب��ن یحی��ى ال��دین زكری��امحیي ،ألب��ى١/٢٣٢المفت��ین  وعم��دة الط��البین منھ��اج
 دارالفكر،األول��ى،معجم/ ع�وض،ط أحم��د قاس�م ع�وض: تحقی��ق الن�ووي، ش�رف

 دارالنف�ائس/ قنیب�ي،ط ص�ادق حامد –قلعجي  رواس محمد،١/١٨٤لغةالفقھاء 
  .والنشروالتوزیع،الثانیة للطباعة

 .محمد عثمان شبیر.  د٥٧١ أحكام جراحة التجمیل صـــ(2)
 .٦/٥٨٤حاشیة ابن عابدین (3)
 .١٢/٣٦٤الذخیرة للقرافى (4)
التع��دیل الجراح��ة عل��ى : ویراج��ع. ٢٠٣أحك��ام الجراح��ة الطبی��ة لل��شنقیطى صـــ��ـ(5)

 .١٠٥جسم اإلنسان صـــ



 ١٨٦٩

  .أن یأذن صاحبھا أو ولیھ فى القطع-٣
  )١(.أال یترتب على قطعھا ضرر أكبر كتلف عضو أو ضعفھ-٤
  

  أدلة أصحاب القول الثانى
ِوآلم�رنھم فلیب�تكن آذان األنع�ام :  قولھ تع�الى حكای�ة ع�ن إبل�یس-١ َ َ ُ ُ َ ُ َْ ُ ِّ ََّ ْ َ ََ ََّ ََ ْ َ

ِوآلمرنھم فلیغیرن خلق هللا َّ َ ْ َ َ ََ ََّّ ُ ِّ ُ ُ َ ُ ََ ْ َ)٢(  
ن�سان تغیی�ر لخل�ق هللا ف�ال إن إزالة الزوائد م�ن ج�سم اإل: وجھ الداللة

  .یجوز إزالتھا ألنھا من األعمال التى دعانا الشیطان لفعلھا
 لعن هللا الواشمات والمستوشمات: (  قالعن عبد هللا بن مسعود-٢

  )٣()للحسن المغیرات خلق هللا  والمتفلجات والمتنمصات
ف�ي ح�دیث اب�ن م�سعود دلی�ل : "ق�ال أب�و جعف�ر الطب�ري: وجھ الداللة

 أنھ ال یج�وز تغیی�ر ش�ي م�ن خلقھ�ا ال�ذي خلقھ�ا هللا علی�ھ بزی�ادة أو على
نقصان، التماس الحسن لزوج أو غیره، سواء فلجت أسنانھا أو وشرتھا، 

  )٤(."أو كان لھا سن زائدة فأزالتھا أو أسنان طوال فقطعت أطرافھ
  :المناقشة

ن ن ھذه الزوائد ال جم�ال فیھ�ا، إنم�ا ھ�ي ش�یبأونوقش ھذا االستدالل 
  )٥(.في الخلقة، وعیب یرد بھ المبیع، وتنقص بھ القیمة

  :القول المختار
ًالقول األول القائل بجواز إزالة الزوائد ھو المختار نظرا لق�وة دلیل�ھ، 

ًولحاج��ة اإلن��سان إل��ى إزال��ة ھ��ذه الزوائ��د لكونھ��ا ت��سبب ل��ھ ألم��ا ح��سیا،  ً

یعى فال ح�رج وللتقدم الطبى الحدیث، وألنھ إعادة للخلقة إلى أصلھا الطب
  .وهللا أعلم. فیھ مع التقید بالضوابط الشرعیة السالفة

  الزوائد الحادثة) ب ( 
َّالخراج ونحوه ألنھا لم تكن موجودة ف�ى ) السلعة ( أباح الفقھاء قطع  ُ

أص��ل الخلق��ة وإنم��ا ح��دثت نتیج��ة م��رض فی��دخل قطعھ��ا ف��ى الت��داوى 
  )١(ً.المأذون فیھ شرعا

                                                 
محم�د عثم�ان ش�بیر، فق�ھ الق�ضایا الطبی�ة .  د٥٧١ أحكام جراح�ة التجمی�ل صــ�ـ(1)

 .٥٤٠المعاصرة صــــ
  ). ١١٩( سورة النساء آیة (2)
 .٣٤تقدم تخریجھ صـــ(3)
 .٥/٤٢٢، التاج واإلكلیل ٥/٣٩٣تفسیر القرطبى (4)
 .٨/٣٦٦المغنى (5)



 ١٨٧٠

  المبحث الثانى
  لمیات التجمیلیة الجراحیة الحدیثة، وأحكامھانماذج من الع

تناولن��ا ف��ى المبح��ث ال��سابق بع��ض العلمی��ات الجراحی��ة الت��ى كان��ت 
ًمنتشرة قدیما، وذكرنا خالف الفقھاء حولھا، مع ذك�ر األدل�ة والمناق�شات 

ما أمكن، وفى ھذ المبحث سوف نتناول بع�ض العملی�ات الجراحی�ة الت�ى 
ًعا للمدنیة والتقدم محاولة لتح�سین المنظ�ر انتشرت فى اآلونة الحدیثة، تب ً

ُالذى خلق الناس علیھ، والش�ك أن اإلس�الم الی�صادم الفط�رة الت�ى ت�دعو 

إلى التجمل، ولكنھ یصادم ما یتنافى مع ھذه الفطرة م�ن تغیی�ر خل�ق هللا، 
ھو الضابط المتف�ق علی�ھ عن�د الح�دیث " تغییر خلق هللا" لذا یمكن اعتبار

لحدیث��ة، ویبق��ى الخ��الف ح��ول م��ا ی��دخل تح��ت ھ��ذه ع��ن ھ��ذه العملی��ات ا
  .الضابط من العملیات وما الیدخل تحتھا

  :وسوف نتناول ھذا المبحث فى تسعة مطالب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                         
، أحك�ام التجمی�ل ف�ى ١٢٤ـــ، أحكام زینة وجھ المرأة صـ٤/٢٠١مغنى المحتاج (1)

 .١٩١الفقھ اإلسالمى صــــ



 ١٨٧١

  المطلب األول
  )١( جراحة تغییر الجنس

شعور بالتناقص یعی�شھ ال�شخص كمعان�اة : "والمراد بالتحول الجنسى
" ریعى للف����رد، ومجم����وع األدوار نف����سیة ب����ین الج����نس ب����المعنى الت����ش

ًك�ان راغب�ا ف�ى  الجنسیة التى تنتمى إل�ى الج�نس اآلخ�ر س�واء" الوظائف

                                                 
ف�ي ال�سنة الخام�سة كلی�ة ط�ب (  أثارت قضیة الطالب سید محمد عبدهللا مرسي (1)

ردود فع�ل كبی�رة ف�ى األوس�اط الم�صریة حی�ث ق�ام ب�إجراء عملی�ة ) أزھر بن�ین 
جراحی��ة لتغیی��ر جن��سھ وإزال��ة مظ��اھر ال��ذكورة ف��ي مست��شفى الزمال��ك بت��اریخ 

وقد قام بالجراحة المذكورة األستاذ ال�دكتور ع�زت ع�شم هللا، . م ٢٩/١/١٩٨٨
مستشار جراحة التجمیل وكان الدكتور رم�زي ھ�و ال�ذي ق�ام بالتخ�دیر ف�ي ھ�ذه 

وقد قام المست�شفى بإص�دار ش�ھادات ب�ذلك للطال�ب . العملیة التي تكللت بالنجاح
وق�د قام�ت ًعملی�ة نقداه ودف�ع جمی�ع أتع�اب الَّالمذكور وأنھ س�دد الرس�وم المق�رر

نقاب��ة األطب��اء ب��الجیزة بم��صر، باس��تدعاء الطال��ب الم��ذكور والج��راح والطبی��ب 
المخ���در، وقام���ت بمناق���شتھم ومعرف���ة التفاص���یل، م���ع دراس���ة حال���ة الطال���ب 

ًالنفسیة، وفحصھ بدنیا ونفسیا من قبل المخت�صین ًوق�د أص�درت النقاب�ة ق�رارا . ً
 الطبیب الجراح ب�شطب اس�مھ م�ن س�جل م بمعاقبة٨/١١/١٩٨٨ًتأدیبیا بتاریخ 

. األطباء وإسقاط عضویتھ من النقابة ومنعھ من مزاولة المھن�ة ف�ي أي ص�ورة
وق�د اعتب�ر المجل�س أن ھ�ذه . ب�نفس العقوب�ة) طبیب التخ�دیر ( وعوقب الثاني 

وقبل ذل�ك .ًالعملیة تشكل اعتداء على القیم واألخالق ولم یكن لھا أي مبرر طبي
قضیة إلى دار اإلفتاء بوزارة العدل بمصر لمعرفة ال�رأي ال�دیني رفعت النقابة ال
م مستفسرة عن رأي الدین ف�ي موض�وع ١٤/٥/١٩٨٨ في ٤٨٣بالخطاب رقم 

طالب الطب بجامعة األزھر الذي أجریت لھ عملیة جراحی�ة واستئ�صال أع�ضاء 
م وق�د ج�اء رد دار ١٩٨٨ ل�سنة ١٦٨والمقی�د ب�رقم ، الذكورة لتحویلھ الى فتاة

فت��اء الم��صریة بمق��دمات فیھ��ا ذم ت��شبھ الرج��ال بالن��ساء والن��ساء بالرج��ال اإل
ٍوالتجوز ھذه الجراحة لمجرد الرغبة في التغیی�ر دون دواع ج�سدیة " : "وفیھا

ص��ریحة غالب��ة، وإال دخ��ل ف��ي حك��م الح��دیث ال��شریف ال��ذي رواه البخ��اري ع��ن 
لرج���ال لع���ن رس���ول هللا ص���لى هللا علی���ھ وس���لم المخنث���ین م���ن ا: أن���س ق���ال 

أخرج�وھم م�ن بی�وتھم ، ف�أخرج النب�ي ص�لى : وق�ال . والمترجالت من الن�ساء 
ًهللا علیة وسلم فالنا، وأخرج عمر فالنا  وال یجوز مثل .رواه أحمد والبخاري". ً

لمجرد الرغبة في تغییر نوع االن�سان م�ن ام�رأة ال�ى ) الجراحي ( ھذا االجراء 
التح��ول الجن��سى ب��ین الط��ب  " مق��ال بعن��وان.." رج��ل أو م��ن رج��ل ال��ى ام��رأة

للدكتور محم�د المھ�دى است�شارى الط�ب النف�سى، من�شور عل�ى ش�بكة " والدین
االنترن���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ت 

htm.%2896%29B/com.elazayem.www://httpویراج�������������ع :
دار / ، ط٧٦ــأحمد محمود سعد، صــــــــ. تغییر الجنس بین الحظر واإلباحة، د

 .النھضة العربیة، األولى



 ١٨٧٢

أداء تلك األدوار أم كان یشعر بھا كعنصر من عناص�ر ال�سلوك التلق�ائى 
والت��ى ال تج��د إرض��اء بواس��طة جن��سھ الت��شریحى وتك��شف عنھ��ا رغب��ة 

لخ�ارجى م�ن خ�الل ًتتبلور تدریجیا فى صورة تحول جنسى ف�ى ال�شكل ا
  )١("وسائل ھرمونیة وجراحیة

ً أن المتح��ولین جن��سیا ھ��م م��ن )٢(بینم��ا ی��رى خبی��ر آخ��ر متخ��صص

الناحیة العضویة الجنسیة رج�ال م�ن وجھ�ة نظ�ر عل�م الت�شریح، ولك�نھم 
  )٣("ًوفقا لتقدیرھم لجنسھم یعتبرون من مشتھى الجنس اآلخر

ی��تم م��ن خاللھ��ا تل��ك الجراح��ة الت��ى : تغیی��ر الج��نس والم��راد بجراح��ة
: فف�ى الحال�ة األول�ى. تحویل ال�ذكر إل�ى أنث�ى، وتحوی�ل األنث�ى إل�ى ذك�ر

یجرى استئصال عضو الرجل وخصیتیھ، ثم یق�وم األطب�اء ببن�اء مھب�ل، 
  .وتكبیر الثدیین

یج�رى استئ�صال الث�دیین، وإلغ�اء القن�اة التناس�لیة : وفى الحالة الثانی�ة
  ).الذكر ( األنثویة، وبناء عضو الرجل 

  
وف��ى كلت��ا الح��التین یخ��ضع ال��شخص ال��ذى تج��رى ل��ھ الجراح��ة إل��ى 

  )٤(.عالج شخصى وھرمونى معین
وھذا االتجاه ال�شیطانى ل�یس ولی�د الی�وم وإنم�ا ھ�و نتیج�ة لسل�سة م�ن 
االنحراف��ات الت��ى تف��شت ف��ى المجتمع��ات ال��ضالة الت��ى أطلق��ت العن��ان 

طبیع�ى ال للشھوات، وأباحت الشذوذ، وباتت تنظر إلی�ھ عل�ى أن�ھ س�لوك 
ش��بھة فی��ھ، ووص��ل بھ��ا االنح��راف إل��ى أنھ��ا جعل��ت ال��زواج ب��ین أف��راد 
ًالجنس الواحد أم�را قانونی�ا، فكان�ت النتیج�ة أن تم�ادى أھ�ل ال�ضالل ف�ى  ً

ضاللھم حتى بدأ بعضھم یطلبون تغییر جنسھم لك�ى یتواف�ق م�ع الوض�ع 
  )٥(.الشاذ الذى صاروا إلیھ

ًعھا تبعا لطبیعة الشخص ال�ذى وھذا النوع من العملیات یتم التعامل م

ًیرید إجراء تلك العملیة، فإما أن یكون إنسانا سویا ص�حیحا ال ً حاج�ة ل�ھ  ً
ًإلى تلك العملیات، وإما أن یكون مریضا یحتاج إلى بعض العملیات التى 

                                                 
 تغیی�ر الج�نس ب�ین الحظ�ر  LE PROF DE WACEL ھ�ذا تعری�ف الخبی�ر(1)

  .أحمد محمود سعد. ، د١٩٦واإلباحة صــــــــــ
  EXP. DE PAULY  ھذا تعریف الخبیر(2)
  .أحمد محمود سعد. ، د١٩٦ــــــــ تغییر الجنس بین الحظر واإلباحة صــ(3)
 .١٣٤لجراحة الطبیة للشنقیطى صـــأحكام ا(4)
 .٢٨٥محمد أحمد كنعان صـــ. الموسوعة الطبیة الفقھیة د(5)



 ١٨٧٣

ًتعید وضعھ الجسمانى إلى طبیعت�ھ ال�صحیة والمعت�ادة، وبن�اء عل�ى ذل�ك 
  :ینفإن تلك العملیات تتنوع إلى نوع

 ھى العملیات التى یتم إجراؤھا عل�ى ال�ذین یع�انون م�ن  :النوع األول
م��رض اض��طراب الھرمون��ات، وخل��ل ف��ى الجین��ات، والطبی��ب ی��ستطیع 
ًتحدید جنس ھ�ذا الم�ریض بك�ل س�ھولة وفق�ا لنت�ائج التحالی�ل، الھرمونی�ة 

الت��ى تؤك��د غلب��ة الھرمون��ات األنثوی��ة أو العك��س، وك��ذلك غلب��ة وج��ود 
ناس��لیة األنثوی��ة أو الذكوری��ة وھ��و م��ا یطل��ق علی��ھ ف��ى الفق��ھ األع��ضاء الت

  )١(.اإلسالمى الخنثى أو الخنثى المشكل
ولما كان كانت ھذه العملیات تھدف إلى تحویلھم إلى الجنس الحقیق�ى 
الغالب فى تركیبتھم، فل�یس ھن�اك ف�ى ال�شریعة م�ا یمن�ع م�ن إج�راء تل�ك 

اع�دھا العام�ة تفی�د إباح�ة العملی�ة، ب�ل إن مقاص�د ال�شریعة وأحكامھ�ا وقو
ًمثل تلك العملیات وتدعو إلیھا باعتبارھا نوعا من التداوى المرخص فیھ 

  )٢(ً.شرعا
وھذا ما أشار إلیھ قرار المجم�ع الفقھ�ى برابط�ة الع�الم اإلس�المى ف�ى 

  :دورتھ الحادیة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة حیث جاء فیھ
وع تحوی�ل ال�ذكر إل�ى ق�د نظ�ر موض�... فإن مجلس المجمع الفقھى" 

  :أنثى، والعكس، وبعد البحث والمناقشة بین أعضائھ قرر ما یلى
  :..............................................................ًأوال
أما من اجتمع في أعضائھ عالمات النساء والرجال، فینظر فى : ًثانیا

ً طبی�ا بم�ا یزی�ل الغالب من حالھ، ف�إن غلب�ت علی�ھ ال�ذكورة ج�از عالج�ھ

االش��تباه ف��ى ذكورت��ھ، وم��ن غلب��ت علی��ھ عالم��ات األنوث��ة، ج��از عالج��ھ 
ًطبی��ا بم��ا یزی��ل االش��تباه ف��ى أنوثت��ھ، س��واء أك��ان الع��الج بالجراح��ة أم 

  )٣(".ًبالھرمونات، والعالج یقصد منھ الشفاء ولیس تغییرا لخلق هللا

                                                 
م�ن ل�ھ ف�رج الم�رأة ، وذك�ر الرج�ل، ویلح�ق ب�ھ م�ن ع�ري : الخنثى عند الفقھاء(1)

ًعن اآللتین جمیعا، فإن بال من الذكر فغالم وإن ب�ال م�ن الف�رج ف�أنثى وإن ب�ال 
تبی�ین الحق�ائق ش�رح كن�ز ال�دقائق .  تویا فم�شكلمنھما فالحكم لألسبق وإن اس�

 .٦/٧٢٧، الدر المختار ٥١٤/ ٦للزیلعى 
عبدال���ستار إب���راھیم . الجراح���ة التجمیلی���ة ض���وابطھا والتكیی���ف الفقھ���ى لھ���ا، د(2)

، من��شور ض��من بح��وث م��ؤتمر الفق��ھ اإلس��المى ٨٣٧ ، ٨١٥الھیت��ى، صـــــ��ـ
ق����ضایا طبی����ة " الث����انى بجامع����ة اإلم����ام محم����د ب����ن س����عود، تح����ت عن����وان

 .المجلد الثالث".معاصرة
 : ٨٢٥عل�ى ال�سالوس صـــ�ـ. موسوعة القضایا الفقھیة واإلقتصاد اإلسالمى، د(3)

، ١٦٨وبھذا صدرت فتوى دار اإلفتاء المصریة فى فتواھا المقیدة برقم . ٨٢٦



 ١٨٧٤

 یع�انون م�ن  العملیات التى یتم إجراؤھ�ا م�ن قب�ل أف�راد:النوع الثانى
اض���طرابات أخالقی���ة وس���لوكیة، وش���ذوذ جن���سى، وتم���رد عل���ى الق���یم 
واألعراف والدین، وھذا النوع یوجد اتفاق بین الفقھاء المعاصرین عل�ى 

  :ً وفقا لألدلة التالیة)١(حرمتھ
ِ وآلمرنھم فلیغیرن خلق هللا: قولھ تعالى-١ َّ َ ْ َ َ ََ ََّّ ُ ِّ ُ ُ َ ُ ََ ْ َ)٢(  

ی�ة س�بیل ال�شیطان ووعی�ده لإلن�سان م�ن حی�ث بین�ت اآل: وجھ الدالل�ة
ًأمره بتغییر خلق هللا وجراح�ة تغیی�ر الج�نس ت�دخل منط�وق اآلی�ة ن�صا، 

ٍحیث ھى تغییر لخلق هللا طوعا من غیر داع طبى أو شرعى ً.  
أن��ھ ك��ره : ویؤی��د ھ��ذا المعن��ى م��ا ورد ف��ى تف��سیر اآلی��ة فع��ن أن��س

 والم��راد )٣(".وآلم��رنھم فلیغی��رن خل��ق هللا:"فی��ھ نزل��ت: اإلخ��صاء وق��ال
ق��ال . باإلخ�صاء ف��ى األث��ر خ�صاء الحیوان��ات فم��ا بالن�ا باإلن��سان المك��رم

ولم یختلف�وا أن خ�صاء بن�ي آدم ال یح�ل وال یج�وز، :"القرطبى رحمھ هللا
ألنھ مثلة وتغییر لخلق هللا تعالى، وكذلك قط�ع س�ائر أع�ضائھم ف�ي غی�ر 

  )٤(".حد وال قود
 المت�شبھین م�ن الرج�ال لع�ن رس�ول هللا: ( عن ابن عب�اس، ق�ال-٢

  )٥().بالنساء والمتشبھات من النساء بالرجال
دل الحدیث عل�ى حرم�ة ت�شبھ الرج�ال بالن�ساء والعك�س : وجھ الداللة

ًولعن من فعل ذلك بمج�رد الت�شبة الظ�اھرى فكی�ف إذا ك�ان تغیی�را فعلی�ا  ً

  )٦(.فى البنیة العضویة

                                                                                                         
تغیی��ر الج��نس ب��ین : یراج��ع. م٢/١١/١٩٨٨م وال��صادرة بت��اریخ ١٩٨٨ل��سنة 

 .أحمد محمود سعد. ، د٩١ــــــــالحظر واإلباحة صـ
قرار المجمع الفقھى الت�ابع لرابط�ة الع�الم اإلس�المى ف�ى دورت�ھ الحادی�ة : یراجع(1)

عل�ى ال��سالوس . موس�وعة الق�ضایا الفقھی�ة المعاص�رة د. م١٩٨٩ع�شرة لع�ام 
 ، ٢٨٤أحمد محمد كنعان صــ. ، الموسوعة الطبیة الفقھیة د٨٢٦صــــ

  ). ١١٩( سورة النساء آیة (2)
، وقد أورد فیھ عدة آثار ع�ن ال�سلف تفی�د أن الم�راد م�ن ٩/٢١٧تفسیر الطبرى(3)

تغییر خلق هللا ھو الخصاء ویقصدون بھ خ�صاء الحیوان�ات، وھ�و ف�ى بن�ى آدم 
ًأشد إثما وأعظم جرما، وعملیات تغییر الجنس ی�تم فیھ�ا خ�صاء ال�ذكر لتحویل�ھ  ً

 .إلى أنثى فھو داخل فى منطوق اآلیة
 .٥/٣٩١ر القرطبى تفسی(4)
المت������شبھین بالن������ساء / اللب�����اس، ب/  ك٥٨٨٥ح٧/٢٠٥أخرج�����ھ البخ������ارى (5)

 .٣١٥١ح١/٣٣٩والمتشبھات بالرجال، وأحمد فى المسند 
 .٢٨٥الموسوعة الطبیة الفقھیة صـ(6)



 ١٨٧٥

ً ش��رعا والت��ى إن عملی��ات تحوی��ل الج��نس م��ن المثل��ة المنھ��ى عنھ��ا-٣

  : ورد فى النھى عنھا بعض األحادیث منھا
ً إذا أمر  أمیرا على جیش كان رسول هللا : ( قالحدیث بریدة -أ

ًأو سریة أوصاه فى خاصتھ بتقوى هللا، ومن معھ من المسلمین خیرا، ثم 

اغزوا باسم هللا فى سبیل هللا، قاتلوا من كفر با�، اغ�زوا وال تغل�وا : قال
ًروا وال تمثلوا وال تقتلوا ولیداوال تغد ِ َ َُ ُ َْ َ.(...)١(  
 كان یحث عل�ى ال�صدقة وینھ�ى بلغنا أن النبى :(وعن قتادة قال-ب

  )٢().عن المثلة
إذا كان جدع األنف وقطع األذن من المثلة فكی�ف بقط�ع : وجھ الداللة

  )٣(!.الثدیین، وجب الذكر والخصیتین التى تتطلبھا عملیة التغییر
ت تغییر الج�نس ی�ؤدى إل�ى اض�طراب األحك�ام ال�شرعیة إن عملیا-٤

المتعلق��ة ب��المكلفین، حی��ث ت��ضطرب أحك��ام المی��راث، وأحك��ام التح��ریم 
بالمصاھرة، وتضطرب عالقة الزورج بزوجتھ بعد التحوی�ل والش�ك أن 

  .كل ھذا مفاسد عظیمة تؤدى إلى التحریم
ھدم إن عملیة تحویل الجنس شكل من أشكال اإلفساد فى األرض و-٥

لمقاصد ال�شریعة الت�ى بنی�ت عل�ى أس�اس التم�ایز ب�ین الجن�سین كم�ا ق�ال 
َومن آیاتھ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إلیھا وجعل : تعالى ْ َْ َ َ َ ْ ْ ً َ َ ََ َ َِ ُ ُ َ ْ ُ ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ْ ْ َْ

َبینكم مودة ورحمة إن في ذل�ك آلی�اٍت لق�وم یتفك�رون َّ َُّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ََّ َ ُ ََ َ ٍَ ِ ِ َِ ًَ ِ ً ْ)حی�ث إن ھ�ذا  )٤
أصل النظام الذى بنى علیھ الكون ورتب علیھ الن�سل والت�زواج والتوال�د 

َوأنھ خلق الزوجین الذكر واألنث�ى: ًوالتكاثر عمال بقولھ تعالى َّْ َ َّ َ َُّ ْ ََ َ ْ َ ْ َِ َ ُ َ)وأى )٥
ًوس�یلة تتن�اقض م�ع ھ�ذا األص�ل تع�د إف�سادا ف�ى األرض وھ�دما لمقاص�د  ً

ِوإذا ت�ولى س�عى ف�ي األرض :  تع�الىالشریعة، وفى مثل ھ�ذا یق�ول هللا ْ َ َ َ ََ ْ َِّ َ َ ِ
َلیف��سد فیھ��ا ویھل��ك الح��رث والن��سل وهللا ال یح��ب الف��ساد ََ ُّ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َُ ْْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َّ َ َّ َ)ألن ھ��ذه )٦

العملیات التى ربما تبدأ بحاالت فردیة سرعان ما یتفاقم أمرھا، وتتح�ول 

                                                 
ب���اب ج���واز / الجھ���اد وال���سیر ب / ك ) ١٧٣١ ح ١٣٥٧/ ٣(  أخرج���ھ م���سلم (1)

  .عوة اإلسالماإلغارة على الكفار الذین بلغتھم د
المغ��ازى / ك ) ٣٩٥٦ ح ١٥٣٥ / ٤( ًأخرج��ھ البخ��ارى مقطوع��ا عل��ى قت��ادة (2) 

 .قصة عكل وعرینة / ب
عبدال��ستار إب��راھیم .  الجراح��ة التجمیلی��ة ض��وابطھا والتكیی��ف الفقھ��ى لھ��ا، د(3)

 .٨٤٠الھیتى، صــــــ
  ).٢١( سورة الروم آیة (4)
  ).٤٥( سورة النجم آیة (5)
  ).٢٠٥( رة آیة سورة البق(6)



 ١٨٧٦

ا الك��ون كم��ا ھ��و إل��ى أع��داد مخیف��ة ت��ؤثر عل��ى التركیب��ة الجن��سیة ف��ى ھ��ذ
الشأن فى بعض الدول الغربیة، إذ تذكر بع�ض اإلح�صائیات إل�ى أن ف�ى 
ًألمانی��ا وح��دھا ثالثمائ��ة متح��ول جن��سیا س��نویا، مم��ا ی��شیر إل��ى خط��ورة  ً

  )١(.األمر، ونتائجھ السلبیة
ًإن ھذا النوع من الجراحة ی�شتمل عل�ى اس�تباحة المحظ�ور ش�رعا -٦

الرج��ل والم��رأة ع��ن موض��ع دون إذن ال��شارع إذ فی��ھ ك��شف ك��ل م��ن 
العورة، ویتكرر ذلك مرات عدیدة، وقد دلت األدلة الشرعیة على حرم�ة 
ذلك الكشف فى ھذه الجراحة فوجب البقاء على حرمتھ، وحرمة الوسائل 

  .المفضیة إلیھ
ثب��ت ب��شھادة بع��ض المخت��صین م��ن األطب��اء أن ھ��ذا الن��وع م��ن -٧

رة من الناحیة الطبیة، وأنھ الجراحة ال تتوفر فیھ أى دواع أو دوافع معتب
ال یعدو كونھ رغبة تتضمن التطاول على مشیئة هللا تعالى وحكمتھ، التى 

  )٢(.ًاقتضت تحدید جنس اإلنسان ذكرا كان أوأنثى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
عبدال��ستار إب��راھیم .  الجراح��ة التجمیلی��ة ض��وابطھا والتكیی��ف الفقھ��ى لھ��ا، د(1)

 .٨٤١الھیتى، صــــــ
 .١٣٦أحكام الجراحة الطبیة للشنقیطى صــــــ(2)



 ١٨٧٧

  المطلب الثانى
  قشر الوجھ، وصنفرتھ

  :وسوف نتناول ھذا المطلب فى فرعین
  قشر الوجھ: الفرع األول

ًق�شر ال�شيء یق�شره ق�شرا یعن�ى س�حقھ، والق�شر : غ�ةتعریف الق�شر ل

سحقك الشيء، ونزع قشره عنھ، والقشور دواء ُیق�شر ب�ھ الوج�ھ لی�صفو 
  )١(.لونھ

 حت�ى ین�سحق )٢(ُ أن ُیعالج وجھھا أو وج�ھ غیرھ�ا ب�الغمرةً:اصطالحا
 وت�سمى م�ن تفع�ل ذل�ك قاش�رة والت�ى یفع�ل )٣(.أعلى الجلد ویصفو اللون

  )٤(.بھا مقشورة
ً الطریقة ھى التى كانت النساء یستخدمنھا قدیما لتجمیل الوج�ھ، وھذه

وم��ع تط��ور العل��م ظھ��رت م��واد كیماوی��ة ت��ستعمل ف��ى ق��شر الوج��ھ منھ��ا 
طالء الوجھ بمحلول كبریتى یودى، لمدة خمسة أیام كل یوم أربع مرات 

  )٥(.حتى تسقط القشرة ویكتسى الوجھ بقشرة جدیدة
 ت�دخل عالج�ى یھ�دف إل�ى إزال�ة :ھوبلغة األطباء یعرف التقشیر بأن�

الطبقة السطحیة للبشرة لتنمو طبق�ة جدی�دة أكث�ر ن�ضارة ولتحقی�ق س�طح 
  )٦(.مستوى

 عب��ارة ع��ن وض��ع م��ادة كیمیائی��ة عل��ى الوج��ھ :التق��شیر الكیمی��ائى
فتح��رق الطبق��ة ال��سطحیة م��ن الجل��د، وھ��ذا ی��تم بغ��رض إزال��ة التجاعی��د 

  )٧(. تقدم السنالموجودة بالجبھة والخدود وحول الفم بسبب
  حكم قشر الوجھ

  :اختلف الفقھاء المعاصرون فى حكم تقشیر الوجھ على قولین

                                                 
 .قشر: ، مادة٣/٣٥٦، الصحاح ٥/٩٣لسان العرب (1)
ع�ون المعب�ود .طالء یتخذ من ال�ورس، تغم�ر ب�ھ الم�رأة وجھھ�ا لی�صفو: الغمرة(2)

١/٣٤٥. 
 .٥/٣٤٥فیض القدیر للمناوى (3)
، القاسم بن سالم الھروي أبو عبید، ٣/١٢٣،غریب الحدیث ٥/٩٣لسان العرب (4)

 . بیروت–دار الكتاب العربي / ط
 .٢٠٣أحكام التجمیل فى الفقھ اإلسالمى صــــ(5)
 .٨٨٥ــــأحمد بن عائش المزینى صـ.  أنواع وضوابط العلمیات التجمیلیة، د(6)
 .، للباحث إبراھیم بن أحمد الشطیرى٢٨ العملیات التجمیلیة صـــ(7)



 ١٨٧٨

شعبان الك�ومى .  ویمثلھ الدكتور محمد عثمان شبیر، ود:القول األول
وقد رأوا أن قشر الوج�ھ ح�رام عل�ى الفاعل�ة والمفع�ول بھ�ا وذل�ك لألدل�ة 

  :التالیة
  )١(). القاشرة والمقشورةیلعنكان رسول هللا : ( عائشة قالت عن-١
یا معشر النساء : ( عن كریمة بنت ھمام قالت سمعت عائشة تقول-٢

 فسألتھا. إیاكن وقشر الوجھ
ال ب��أس بالخ��ضاب ولكن��ي أكرھ��ھ؛ ألن :ام��رأة ع��ن الخ��ضاب؟ فقال��ت

  )٢(.) كان یكره ریحھحبیبي
حیث نھى فى الحدیثین عن قشر الوجھ والنھ�ى یقت�ضى : وجھ الداللة

  . مالم یصرفھ صارفالتحریم
ونوق��شت ھ��ذه األحادی��ث بكونھ��ا ض��عیفة اإلس��ناد كم��ا ذك��ر محق��ق 

  )٣(.المسند
لم��ا فی��ھ م��ن تغیی��ر خل��ق هللا، وم��ا ین��تج عن��ھ م��ن أض��رار للوج��ھ -٣

  )٤(.یعرفھا المتخصصون فى ھذا المجال
ُوالیدخل فى ھذا ما تستعملھ المرأة من مراھم إلزالة الكلف وتح�سین 

  )٥(.الوجھ
ش���فیقة ال���شھاوى، . ص���الح الف���وزان، ود.  ویمثل���ھ د:ث���انىالق���ول ال

  والباحث إبراھیم الشطیرى، وقد ذھبوا إلى جواز التقشیر بقیود
إذا ل�م تمن�ع ھ�ذه -٢       )٦(. إذا أدى شكل الوجھ إلى نفور الزوج-١

  )٧(.العملیة من واجب كالطھارة والصالة
  :وقد استدلوا على ذلك باألدلة التالیة

  )١("لضرر یزالا:" قاعدة-١

                                                 
إس�ناده : ق�ال ال�شیخ ش�عیب محقق�ھ. ٢٦١٧١ح٦/٢٥٠أخرجھ أحمد فى الم�سند(1)

 .ضعیف
إسناده : قال الشیخ شعیب محققھ. ٢٥٨٠١ح ٦/٢١٠ أخرجھ أحمد فى المسند (2)

 .ضعیف
 .شفیقة الشھاوى. ، د٢٩قع صــــعملیات تجمیل الوجھ بین الشریعة والوا(3)

ش���بیر . أحك���ام جراح���ة التجمی���ل د: ، ویراج���ع٥/٣٤٥ف���یض الق���دیر للمن���اوى (4) 
 .٥٦١صــــ

، أحك�ام الن�ساء الب�ن ٢٩/٤٧١عمدة القارى شرح صحیح البخارى للبدر العین�ى(5)
 .٦٣الجوزى صـــ

 .اوىشفیقة الشھ. ، د٢٩ عملیات تجمیل الوجھ بین الشریعة والواقع صــــ(6)
 .٢٨العملیات التجمیلیة للشطیرى صــــ(7)
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ًوإعم��اال لھ��ذه القاع��دة الت��ى تفی��د أن ال��ضرر ی��زال ومادام��ت الم��رأة 

تت��ضر م��ن وج��ود ھ��ذه الت��شوھات ف��ى وجھھ��ا وال یمك��ن إزالت��ھ بطریق��ة 
  .ًأخرى فال مانع شرعا من إزالتھا بطریقة تقشیر الوجھ

  )٢("الضرر وال ضرار: " قاعدة-٢
نن��ا، أي ال یج��وز ال ض��رر وال ض��رار بأح��ٍد ف��ي دی: ومعن��ى القاع��دة

ًشرعا ألحٍد أن یلحق بآخر ضررا وال ض�رارا، وق�د س�یق ذل�ك بأس�لوب  ً ً

  .نفي الجنس لیكون أبلغ في النھي والزجر
ًخالف النفع، فیكون الثاني عل�ى ھ�ذا تأكی�دا ) بكسر الضاد(والضرار 

ًلألول، لكن المشھور أن بینھما فرقا فحمل اللفظ على التأسیس أولى م�ن 

أن معنى األول إلحاق : أحسنھا... تلف في الفرق على أقوال واخ. التأكید
ًمف��سدة ب��الغیر مطلق��ا، ومعن��ى الث��اني إلح��اق مف��سدة ب��الغیر عل��ى وج��ھ 

. المقابلة لھ، لك�ن م�ن غی�ر تقیی�د بقی�د االعت�داء بالمث�ل واالنت�صار للح�ق
  )٣(.وھذا ألیق بلفظ الضرار

ًوإعم��اال لھ��ذه القاع��دة وتن��زیال علیھ��ا ف��ال  إزال��ة البق��ع م��ن ض��رر ف��ى ً
ًالوجھ بطریق التقشیر مادام قد تعین طریقا إلزالتھا رفعا للحرج وتجمال  ً ً

  .للزوج
حث اإلسالم فى نصوص متعددة على تزین الم�رأة لزوجھ�ا وھ�ذا -٣

  )٤(ً.من باب التزین المأمور بھ شرعا
لیس فى التقشیر تغییر لخلق هللا؛ ألن المسحوق الذى تضعھ المرأة -٤

 ی��ؤدى إل��ى إزال��ة الطبق��ة الخارجی��ة للوج��ھ، وب��روز الطبق��ة عل��ى وجھھ��ا
وھ�ذا العم�ل ی�صدق علی�ھ اس�م . التالی�ة لھ�ا، وك�ال الطبقت�ین م�ن خل�ق هللا

  )٥(.تجدید الخالیا
  القول المختار

 جواز التق�شیر وذل�ك ل�ضعف األدل�ة الت�ى – وهللا أعلم –الذى یظھر 
 ف�ى التق�شیر ف�ال یع�دو استدل بھا المانعون، وثبوت عدم التغییر لخلق هللا

ًأن یكون لونا من أل�وان التجم�ل، وإزال�ة لطبق�ة م�ن الوج�ھ لتنم�و مكانھ�ا 

                                                                                                         
ُ األش��باه والنظ��ائِر ل��زین ال��دین ب��ن إب��راھیم ب��ن محم��د، المع��روف ب��ابن نج��یم، (1) َ ُ ََ َّ ْ َ ْ

 .األولى:  لبنان، الطبعة–دار الكتب العلمیة، بیروت / ، ط١/٧٢
: ع�ةدار الكت�ب العلمی�ة، الطب/ ، ط١/٨٣األشباه والنظائر جالل ال�دین ال�سیوطي (2)

 .األولى
 .١/١٦٥أحمد بن الشیخ محمد الزرقا .  شرح القواعد الفقھیة، د(3)
 .شفیقة الشھاوى. ، د٢٩ عملیات تجمیل الوجھ بین الشریعة والواقع صــــ(4)
 .٥٩أحكام زینة وجھ المرأة صــ(5)
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طبق��ة طبیعی��ة أخ��رى، فیق��اس ج��وازه عل��ى ج��واز إزال��ة الكل��ف وال��نمش 
  )١(.ونحوھا

  صنفرة الوجھ: الفرع الثانى
أن یخدر الوجھ ویحف بصنفرة تدور بمح�رك : المراد بصنفرة الوجھ

ًیرة حتى یصبح ناعما، ویوضع علی�ھ ش�اش بن�سلین، كھربائى بسرعة كب

  )٢(.ویترك حوالى أسبوع حتى یكتسى الوجھ بقشرة جدیدة
وعن��دما ت��دور ھ��ذه األس��طوانة فإنھ��ا تزی��ل الطبق��ة ال��سطحیة للجل��د، 
ولكنھ��ا تت��رك الغ��دد وب��صیالت ال��شعر دون أن ت��صل إلیھ��ا، حی��ث إنھ��ا 

جلد، وبعد إزالة الطبقة موجودة فى الجزء العمیق من الطبقة المتوسطة لل
السطحیة للجلد، فإن الطبقة المتوسطة تنم�و لتك�ون طبق�ة س�طحیة جدی�دة 

  .ملساء لیس بھا تعرجات، أو تجاعید
ًتفی��د نھائی��ا ف��ى ع��الج ال��نمش  ًوم��ن الثاب��ت علمی��ا أن ھ��ذه الط��رق ال

والندبات، والبقع الجلدیة بل یعود مرة أخرى وربما أدت إلى ض�رر ف�ى 
  )٣(.الجلد

  : صنفرة الوجھحكم
إذا ثب��ت ع��دم ج��دوى ھ��ذه الطریق��ة ف��ى إزال��ة ال��نمش والبق��ع الجلدی��ة، 
ًفإنھا تكون حراما نظرا لما یترتب علیھا من ضرر، اللھ�م إال إذا تعین�ت  ً

ھا، وأن ال��ضرر االم��سلمون الثق��ات ج��دو ًطریق��ا للع��الج، وق��رر األطب��اء
 ھ�ذه الحال�ة المترتب علیھا أقل من ضرر بقاء ھذه البق�ع ف�ى الوج�ھ فف�ى

  )٤(.یجوز إجراؤھا
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .٦٣أحكام النساء البن الجوزى صـــ(1) 
 .٢٠٤أحكام التجمیل فى الفقھ اإلسالمى صـــ(2)
 .شفیقة الشھاوى. ، د٣٠ عملیات تجمیل الوجھ بین الشریعة والواقع صــــ(3)
 .٢٠٤، أحكام التجمیل فى الفقھ اإلسالمى صـــ٥٦٣أحكام جراحة التجمیل(4)
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  المطلب الثالث
   شفط الدھون من الجسم بالجراحة

من المشاكل التى أصیب بھا كثی�ر م�ن الن�اس ف�ى الع�صور المت�أخرة 
ال��سمنة المفرط��ة، وم��ع التق��دم الطب��ى الم��ذھل انت��شرت عملی��ات ش��فط 

  .الدھون من الجسم من أماكن تجمعھا
یرة من الدھون فى الجسم، حیث إن لكل والسمنة ھى تراكم كمیات كب

ًش��خص مخزون��ا طبیعی��ا م��ن ال��دھون ال یزی��د عل��ى  عن��د الرج��ل، % ٢٠ً
  )١(ً.عند المرأة، فإذا زادت ھذه النسبة یعتبر اإلنسان سمینا% ٣٠وعلى 

ًوالفقھاء قدیما ل�م یتعرض�وا لمث�ل ھ�ذه الق�ضایا بعینھ�ا، وإنم�ا تح�دثوا 

من،عما یشابھھا فى عصرھم، فقد ذكروا    حكم األكل بقصد السِّ
وس�ئل أب�و مطی�ع ع�ن ام�رأة : " فقد جاء ف�ى كت�ب األحن�اف م�ا ن�صھ

من ق�ال ال ب�أس ب�ھ م�ا ل�م تأك�ل ف�وق  تأكل القبقبة وأشباه ذلك تل�تمس ال�سِّ
. ال��شبع، وإذا أكل��ت ف��وق ال��شبع ال یح��ل لھ��ا ك��ذا ف��ي الح��اوي للفت��اوى

  )٢(".ره للرجل ذلكوالمرأة إذا كانت تسمن نفسھا لزوجھا ال بأس بھ ویك
  الغرض من ھذه العملیة

إجراء ھذه الن�وع م�ن الجراح�ة ی�راد من�ھ تقلی�ل وزن الج�سم وس�حب 
  :الدھون منھ، لكن ذلك یختلف باختالف السبب والداعى، ولذلك حالتان

ً أن تكون عالجا ألمراض نشأت نتیجة لتراكم ال�دھون :الحالة األولى

  . آالم المفاصل والظھرفى أماكن معینة، كالسمنة المرضیة، أو
  :حكم ھذا النوع من الجراحة

أجاز الفقھاء إجراء ھذا النوع من الجراحة بغرض التداوى واس�تدلوا 
  :على ذلك بـــــ

إن ھذا من قبیل العالج المشروع والذى جاءت الن�صوص العدی�دة -١
  .بجوازه، واألمر بھ

اع��د إن ھ��ذه ال��دھون المتراكم��ة فیھ��ا إض��رار ب��المریض وم��ن القو-٢
  )٣(.ًالمقررة شرعا أن الضرر یزال

  :لكن معالجة السمنة بھذه الطریقة یشترط فیھا ما یلى

                                                 
 .٢١العملیات التجمیلیة للشطیرى صـــ(1)
 .٥/٣٥٥،٣٥٦الفتاوى الھندیة (2)
 .٢٣ العملیات التجمیلیة للشطیرى صـــ(3)
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أن یقرر اثنان من األطباء المسلمین الع�دول خط�ورة ال�سمنة عل�ى -١
الشخص؛ ألن األطب�اء ھ�م أھ�ل االخت�صاص ف�ى ھ�ذا المج�ال وھ�و أھ�ل 

  .الذكر فیھ الذین ینبغى الرجوع إلیھم فى تقریر الحالة
ًأن تتعین عملیة شفط الدھون ھذه طریقا للع�الج؛ ألن ھن�اك طرق�ا -٢ ً

أخ��رى لع��الج ال��سمنة منھ��ا تن��اول األدوی��ة الت��ى ت��ذیب ال��دھون، واتب��اع 
  .برامج معینة فى التغذیة، وممارسة الریاضة

أال ت��ؤدى ھ��ذه العملی��ة إل��ى ض��رر أكب��ر ف��إن كان��ت غی��ر مأمون��ة -٣
  )١(. الیزال بالضررالعواقب فال یجوز إجراؤھا، إذا الضرر

  :وھذا ما أیده المجمع الفقھى الدولى فى قراره حیث جاء فیھ
بالوس�ائل العلمی�ة المعتم�دة ومنھ�ا ) التنحی�ف ( یجوز تقلی�ل ال�وزن " 

إذا كان ال�وزن ی�شكل حال�ة مرض�یة ول�م تك�ن ) شفط الدھون ( الجراحة 
  )٢(".ھناك وسیلة غیر الجراحة بشرط أمن الضرر

 أن تج���رى ھ���ذه العملی���ة مبالغ���ة ف���ى تع���دیل الق���وام، :الحال���ة الثانی���ة
وتحسین المظھر العام للجسم، فق�د اختل�ف الفقھ�اء المعاص�رون ف�ى ذل�ك 

  :على قولین
  

  :جواز إجراء ھذه الجراحة بشرطین: القول األول
أن تتعین عملیة سحب الدھون بحیث ال توج�د وس�یلة أخ�رى تق�وم -١

  .مقامھا
وھذا ال�رأى یمثل�ھ ال�دكتور محم�د . رأن ال یترتب علیھا ضرر أكب-٢

  )٣(.عثمان شبیر
 ع��دم ج��واز إج��راء ھ��ذه الن��وع م��ن الجراح��ة ویمثل��ھ :الق��ول الث��انى

ال��دكتور أحم��د ب��ن ع��ائش المزین��ى، والباح��ث محم��د أحم��د ال��شطیرى، 
  .وظاھر قرار المجمع الفقھى الدولى

  :واستدلوا على ذلك بـــــــــــ
ض اإلن��سان نف��سھ لم��ضاعفات ف��ى ھ��ذه الن��وع م��ن الجراح��ة تع��ری-١

التخدیر ومخاطر النزی�ف ب�دون م�سوغ ش�رعى، واإلن�سان م�ؤتمن عل�ى 
  .نفسھ وبدنھ فال یجوز لھ تعریضھا للمخاطر أو األذى

                                                 
 .١٩٢ ، ١٩١شعبان الكومى صــــ. تجمیل فى الفقھ اإلسالمى دأحكام ال(1)

 .٨٧٣على أحمد السالوس صــ. موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة، د(2) 
 .٥٨٣محمد عثمان شبیر صـــ. أحكام جراحة التجمیل د(3)
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ف��ى ھ��ذه العملی��ة ك��شف للع��ورات والم��ساس بھ��ا، وبم��ا أن الحاج��ة -٢
غیر معتبرة  إلجراء ھذه العملیة فال یجوز كشف الع�ورة إذ ال ض�رورة 

  )١(.لیھاتدعو إ
  تجمیل الحروق بترقیع الجلد: المطلب الرابع

ًقد یح�دث أحیان�ا ح�ادث إلن�سان كحری�ق أو ح�ادث س�یارة ی�ؤدى إل�ى 

تشوه الجلد، أو بتر العضو، وفى ھ�ذه الحال�ة یحت�اج اإلن�سان إل�ى عملی�ة 
جراحی��ة لتجمی��ل الجل��د، أو إع��ادة وتجمی��ل الع��ضو المبت��ور ع��ن طری��ق 

فھ��ل . راعت��ھ ف��ى مك��ان الع��ضو المبت��وراس��تقطاع ج��زء م��ن اآلدم��ى، وز
یج��وز مث��ل ھ��ذا الن��وع م��ن العملی��ات؟ ھ��ذا م��ا س��وف نتناول��ھ ف��ى ھ��ذا 

  .المطلب
  :تعریف ھذا النوع من الجراحة

ھ��ى الجراح��ات الت��ى ی��تم فیھ��ا اس��تبدال ج��زء ت��الف، أو م��شوه م��ن " 
  )٢("الجسد، بسبب حادث أوحریق
نق�ل ج�زء م�ن :  ھ�وومعن�ى النق�ل ال�ذاتى: ًویسمى أی�ضا النق�ل ال�ذاتى

  .أجزاء اإلنسان إلى جزء آخر فى نفس جسده
وقد جرى العمل فى الطب الحدیث أن یجرى النقل ال�ذاتى ب�أن تؤخ�ذ 
قطعة من لحم شخص أو جلده م�ن مك�ان خف�ى من�ھ ال خط�ر فی�ھ لترقی�ع 
ًموضع آخر من جسده، كأن تصاب جل�دة الوج�ھ والرقب�ة ب�الحروق م�ثال 

أو تؤخذ قطعة من . رعھا فى الوجھ والرقبةفتؤخذ جلدة فخذ المصاب لز
  .عظام الجسم لتحل محل قطعة أخرى تھشمت وأزیلت

ول�م یح��ظ ھ�ذا الن��وع م��ن نق�ل األع��ضاء ب�إفراده بالبح��ث أو المناق��شة 
كغیره من أنواع نق�ل األع�ضاء اإلن�سانیة؛ ذل�ك أن الق�ائلین بج�واز النق�ل 

 باألولى دون تصریح من األحیاء أو األموات یقولون بجواز النقل الذاتى
بذلك، كما أن األبح�اث ف�ى النق�ل م�ن األحی�اء أو األم�وات ان�صبت عل�ى 
المشاكل التى یولدھا ھذا النقل وھى كثیرة الخ�تالف المعط�ى والم�ستقبل 
وحالة كل منھما وخصوصیة العضو المنقول، بینما ھى فى النقل ال�ذاتى 

  . ًقلیلة جدا

                                                 
. ، أنواع وض�وابط العلمی�ات التجمیلی�ة، د٢٣العملیات التجمیلیة للشطیرى صـــ(1) 

قرارات مجمع الفقھ اإلس�المى ال�دولى ف�ى . ٧٧٩ائش المزینى صــــأحمد بن ع
 .٣٠ صــــــ١٧٣/١١/١٨دورتھ الثامنة عشرة المنعقدة بمالیزیا 

عبدال��ستار إب��راھیم . الجراح��ة التجمیلی��ة ض��وابطھا والتكیی��ف الفقھ��ى لھ��ا، د(2) 
 .٨٣١الھیتى، صــــــ
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وال��زرع ف��ى ھ��ذا ال��ضرب م��ن وال تخل��و الحاج��ة الداعی��ة إل��ى النق��ل 
  :حالتین

  .أن تكون حاجیة: الثانیة.                 أن تكون ضروریة: األولى
م��ا یج��رى ف��ى جراح��ات القل��ب واألوعی��ة : فم��ن أمثل��ة الحال��ة األول��ى

الدمویة، حیث یحتاج إلى استخدام طعم وریدى أو شریانى لعالج ان�سداد 
إنق��اذ الم��ریض م��ن الھ��الك أو تم��زق ف��ى ال��شرایین، أو األوردة، ویك��ون 

  ً.بسبب ھذا االنسداد أو التمزق ضروریا
ما یجرى فى جراحة الجلد المحت�رق، حی�ث : ومن أمثلة الحالة الثانیة

یحتاج األطباء لعالج الموضع المحترق إلى قطع�ة م�ن الجل�د ال�سلیم م�ن 
  .الجسم نفسھ، ثم زرعھا فى الموضع المصاب من جسده

ًللترخیص ش�رعا، فیج�وز للطبی�ب الج�راح وھاتان الحالتان موجبتان 

القی��ام بمھمتھم��ا مت��ى غل��ب عل��ى ظن��ھ وج��ود النف��ع ب��شرط ع��دم وج��ود 
البدیل، الذى یمكن بواسطتھ تحقیق الھدف المنشود دون ضرر أعظم من 

والحكم بجواز ھاتین الحالتین مبنى على القیاس؛ ألنھ إذا ج�از . الجراحة
ل�ضرر عنھ�ا، ف�ألن یج�وز أخ�ذ قطع الع�ضو وبت�ره إلنق�اذ ال�نفس ودف�ع ا

  .جزء منھ لموضع آخر إلنقاذ النفس أو دفع الضرر فیھا أولى وأحرى
ًوبناء على ھذا فإنھ یمكننا الق�ول ب�أن ھ�ذا الن�وع م�ن الجراح�ة یعتب�ر 

 رحمھ�م هللا –ًمندرجا فى الحكم بجوازه تحت ما حكم الفقھاء المتق�دمون 
  .ً لبترھا ومخرجا علیھ باعتباره وجوازه من بتر األعضاء المحتاج–

وتوجد بعض النصوص الفقھیة القدیمة التى تعد كدالالت ترشدنا إلى 
ًالحكم الفقھى لمثل ھذا النوع من القضایا، فقد تكلم الفقھاء قدیما عن حكم 

استقطاع جزء من جسم اإلنسان لیأكلھ�ا إذا ك�ان ف�ى مخم�صة ب�شرط أال 
  یجد غیرھا،

ول�و أراد الم�ضطر أن یقط�ع : " فقد ورد فى كت�ب ال�شافعیة م�ا ن�صھ
قطعة من فخذه أو غیرھا لیأكلھا فإن كان الخوف منھ كالخوف ف�ي ت�رك 
األكل أو أشد حرم وإال جاز عل�ى األص�ح ب�شرط أن ال یج�د غی�ره، ف�إن 
ًوجد حرم قطعا، وال یجوز أن یقطع لنفسھ من معصوم غیره قطع�ا، وال  ً

  )١(."للغیر أن یقطع من نفسھ للمضطر
 الفق�ھ اإلس�المى ف�ى مث�ل ھ�ذا ال�نص ج�واز قط�ع ج�زء م�ن فقد أج�از

ج��سد اإلن��سان عن��د ال��ضرورة إذا تعین��ت الم��صلحة ووج��دت ال��ضرورة، 
ولم یغن عنھ غیره بشرط أن یكون ذلك لنف�سھ ال لغی�ره كم�ا ھ�و واض�ح 

                                                 
 .مىالمكتب اإلسال/ ، ط٣/٢٨٥روضة الطالبین للنووى (1)



 ١٨٨٥

وإذا جازأخذ القطعة من الجسم لألكل، وھو إتالف لھ�ا بالكلی�ة .من النص
د لزرعھ فى موضع من جسمھ إلزالة ش�ین فإنھ یجوز أخذ جزء من الجل

ًفاحش، خاصة أن ال�شین الف�احش ف�ى الع�ضو الظ�اھر ی�سبب ألم�ا نف�سیا  ً

  )١(.كبیر لإلنسان
 إل�ى ج�واز إج�راء ھ�ذا )٢(وبناء على ذل�ك ذھ�ب الفقھ�اء المعاص�رون

  :النوع من الجراحة التجمیلیة واستدلوا على ذلك باآلتى
 التجمیلی���ة ھ���و الحاج���ة أو ال���دافع الحقیق���ى وراء ھ���ذه الجراح���ة-١

ال��ضرورة الموجب��ة للتغیی��ر، فھ��ى م��ستثناة م��ن الن��صوص الت��ى توج��ب 
تح��ریم تغیی��ر خل��ق هللا، ألن��ھ ی��تم القی��ام بھ��ا لع��الج م��رض، أو إص��الح 

  .تشوه، أو تعدیل حادث طارىء فال یشملھا النھى
إن ھ��ذه الن��وع م��ن العملی��ات ی��راد بھ��ا إزال��ة الت��شوھات الطارئ��ة -٢

ًلخلقة إلى ما كانت علیھ قبل، ول�یس طلب�ا لتغیی�ر الخلق�ة فل�یس والعودة با

  .فیھا تدلیس، وال غش
إن ھذه العملیات داخلة تحت النصوص العامة التى تأمر بالتداوى، -٣

  )٣(.ًوترخص فیھ شرعا، فال حرج على المریض أو الطبیب فى إجرائھا
 ف��ى ھ��ذا الن��وع م��ن العملی��ات مراع��اة لمقاص��د ال��شریعة م��ن حف��ظ-٤

  .النفس، واألعضاء وھو مقصد شرعى ممدوح یثاب فاعلھ
فى مثل ھذا النوع م�ن الجراح�ة إزال�ة ل�آلالم النف�سیة الت�ى ت�سببھا -٥

تل��ك الت��شوھات الس��یما إذا ك��ان الم��صاب بھ��ا ام��رأة، وإزال��ة تل��ك اآلالم 
  .ًالنفسیة عن المریضال حرج فیھ شرعا لیعود لممارسة حیاتھ الطبیبعة

بج��واز النق��ل ال��ذاتى ف��ى ق��رار المجم��ع الفقھ��ى وق��د ج��اء الت��صریح 
 وق��رار مجم��ع الفق��ھ اإلس��المى )٤(. اإلس��المى لرابط��ة الع��الم اإلس��المى

  )٥(. التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمى
  
  

                                                 
 .١٩٤أحكام التجمیل فى الفقھ اإلسالمى صـــــ(1)
، بك�ر ب�ن عب�د ٢/٥٤، فق�ھ الن�وازل ٢٢٢أحكام الجراحة الطبیة لل�شنقیطى صــ�ـ(2)

 .األولى: مؤسسة الرسالة، الطبعة/ هللا أبو زید، ط
عبدال���ستار إب���راھیم . الجراح���ة التجمیلی���ة ض���وابطھا والتكیی���ف الفقھ���ى لھ���ا، د(3)

 . وما بعدھا٨٣٢الھیتى، صــــــ
ق��رارات المجم��ع الفقھ��ى الت��ابع لرابط��ة الع��الم اإلس��المى ال��دورة الثامن��ة ع��ام (4) 

  ١٥٨ ھـ  ص ١٤٠٥
   .٦٦٤٢ص  / ٢ ج٤قرار المجمع منشور بمجلة المجمع الفقھى ع (5) 



 ١٨٨٦

  قیودإجراء تلك العملیة
لكن الفقھاء الذین أجازوا ھذا النوع من العملیات وضعوا لھا عدةقیود 

  :ھذا النوع من الجراحة منھایجب االلتزام بھا عند إجراء 
ًأن یتعین ترقیع الجلد طریقا للعالج، بحیث ال توجد طریقة أخ�رى -١

  .تقوم مقامھ
أن یكون الضرر المترتب على عدم الترقیع بقصد التجمی�ل أعظ�م -٢

  )١(.من الضرر المترتب على عدم مراعاة المحظور
  .أن یغلب على الظن نجاح العملیة-٣
طاع ھذا الجزء ضرر أكبر كسرایة ع�ضو أو أال یترتب على استق-٥
  .تلفھ

  )٢ (.أن یؤخذ إذن المریض، أو ولیھ فى غیر الحاالت الطارئة-٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

                                                 
القواع���د الفقھی���ة المتعلق���ة بأحك���ام الت���داوى، وتطبیقاتھ���ا الفقھی���ة المعاص���رة (1)

 محم��د ال��سراح، من��شور ض��من بح��وث م��ؤتمر الفق��ھ أحم��د ب��ن. ، د٣٥٤صـــ��ـ
ق��ضایا طبی��ة " اإلس��المى الث��انى بجامع��ة اإلم��ام محم��د ب��ن س��عود، تح��ت عن��وان

 .المجلد األول".معاصرة
. ٢٢٢ ، أحك�ام الجراح�ة الطبی�ة لل�شنقیطى ص ٢١١ـالجنایة العمد للطبیب  ص(2) 

 النق���ل  ،٣٨، نق���ل األع���ضاء لل���ذھبى ٤٨٩فق���ھ الق���ضایا الطبی���ة المعاص���رة 
أحك�ام جراح�ة التجمی�ل ، ٥٤ ، ٢٤ص / ٢بكر أبوزی�د / والتعویض اإلنسانى د 

 .٥٨١ ، ٥٨٠محمد عثمان شبیر . د



 ١٨٨٧

  المطلب الخامس
   عملیات تجمیل األنف

ًعملی��ات تجمی��ل األن��ف م��ن أكث��ر العملی��ات التجمیلی��ة انت��شارا ح��ول 

ثر من النساء على العالم، حیث یقبل علیھا الرجال فى الشرق األوسط أك
  .العكس فى أوروبا

وتعتب��ر تل��ك العملی��ات م��ن أنج��ح العملی��ات الت��ى تظھ��ر آثارھ��ا ف��ور 
  .االنتھاء منھا، ولعل ھذا من أسباب اإلقبال علیھا

وتھدف تلك العملی�ة إل�ى تغیی�ر ال�شكل الخ�ارجى لألن�ف ب�التكبیر، أو 
، أو الت��صغیر، أو تع��ریض األن��ف الرفیع��ة، أو ترفی��ع األن��ف العری��ضة

زیادة الزاویة بین األنف والشفھ، أو جعل األنف المعوجة م�ستقیمة، وق�د 
تھدف العملی�ة إل�ى إص�الح وظیف�ة األن�ف ف�ى حال�ة االن�سداد، أو لتع�دیل 

  .تشوھات الموالید، أو لعالج مشكالت تنفسیة
وقد یكون الغرض منھا تعویض جزئى أو كلى لألنف المفق�ود نتیج�ة 

  )١(.ل نتیجة لورم أو نحوهحادث أوتصادم، أو استئصا
  :حكم إجراء ھذه العملیة

ذھب الفقھاء إلى ج�واز إج�راء ھ�ذه العملی�ة إذا كان�ت بھ�دف عالج�ى 
ك��التى تج��رى لتح��سین الق��درة عل��ى الت��نفس أو نحوھ��ا وإن ك��ان س��یتبعھا 

  :تجمیل لألنف وقد استدلوا على ذلك
لیة، فى الجاھ ُأنھ أصیب أنفھ یوم الكالب:(عرفجة بن أسعدعن -١

ٍفاتخذ أنفا من ورق، فأنتن علیھ فأمره النبى ً٢(). أن یتخذ أنفا من ذھب(  
ًأن��ھ إذا ك��ان اتخ��اذ أن��ف ك��امال ج��ائز إلزال��ة ال��ضرر : وج��ھ الدالل��ة

ًوالعیب، جائز شرعا ، فمن ب�اب أول�ى ج�واز التع�دیل ف�ى األن�ف إلزال�ة 

  .الضرر
  ً.النصوص الدالة على جواز التداوى والمرخصة فیھ شرعا-٢
إن الغرض من ھذا العملیة ھو إعادة الشخص إلى خلقتھ المعھودة -٣

  )٣ (ً.وھذا الحرج فیھ شرعا
ًإن فى عالج تشوه الفم رفعا لضرر حسى ومعن�وى ع�ن ال�شخص -٤

ًالذى یتمثل فى صعوبة التنفس فى حالة انسداد األنف، واعوجاج�ھ عم�ال 

  .بقاعدة الضرر یزال
                                                 

، نق�ال ١٤٤ : ١٤٠محمد رفع�ت صــــ�ـ. العملیات التجمیلیة وجراحة التجمیل، د(1)
 .٤٧شفیقة الشھاوى صـــ. عن عملیات تجمیل الوجھ، د

 .٢٤تقدم تخریجھ صـــــ(2)
 .١٥ملیات التجمیلیة للشطیرى صـــالع(3)



 ١٨٨٨

مج���رد تجمی���ل األن���ف ب���التكبیر أم���ا إذا ك���ان إج���راء تل���ك العملی���ة ل
للمظھ�ر ً والتصغیر والتعریض والترفیع دون حاج�ة عالجی�ة ب�ل تح�سینا

الخارجى فقد وقد الخالف بین الفقھاء المعاصرین فى حكم جواز إج�راء 
  :ھذا النوع من الجراحة على قولین

النوع من الجراحة وھو ما ذھب إلی�ھ   حرمة إجراء ھذا:القول األول
ش��فیقة ال��شھاوى، . م م��ن الب��احثین المعاص��رین م��نھم دم��ن اطلع��ت عل��یھ

ص��الح . أحم��د محم��د ال��سرح، ود. الباح��ث أحم��د محم��د ال��شطیرى، ود
  الفوزان،

  : واستدلوا على مذھبھم باآلتى
َّوآلم��رنھم فلیب�تكن آذان األنع��ام وآلم�رنھم فلیغی��رن قول�ھ تع�الى -١ َ َُّ ِّ ُ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ ََ َ َ ْ َ ََ َ َْ َّْ ْ ُ ِّ ََّ َ

ِ
َ َ

ِخلق هللا َّ َ ْ َ)١(  
إن فى إجراء عملیة تجمیل األنف بدون دواعى عالجیة : وجھ الداللة

تغییر لخلق هللا بتغییر شكل األن�ف ال�ذى خل�ق علی�ھ، وھ�و م�ن وس�اوس 
  .الشیطان لبنى آدم وقد توعد هللا العباد على فعلھ

 لع�ن هللا الواش�مات والم�ستوشمات: (  عن عبد هللا بن مسعود ق�ال-٢
  )٢().للحسن المغیرات خلق هللا فلجاتوالمت والمتنمصات

لعن هللا على لسان نبیھ ص�لى هللا علی�ھ وس�لم المغی�رات : وجھ الداللة
ًخلق هللا، وتجمیل األنف بالجراحة من باب تغییر خلق هللا فیك�ون داخ�ال 

  .فى الوعید المذكور
إن فى مثل ھ�ذا الن�وع م�ن العملی�ات تع�ریض الج�سم ل�آلالم ب�دون -٣

  .ضرورة تجیزه
ًإن فیھ استعماال للمخدر المحرم شرعا بدون ترخیص أو حاجة أو -٤ ً

  .ضرورة تبیح ذلك
ًإن فیھ إسرافا وتبذیرا حیث تبلغ تكالیف ھ�ذه العملی�ات الكثی�ر م�ن -٥ ً

  )٣(.المال
ًإن فیھ�ا عبث��ا بالخلق�ة الت��ى أرداھ�ا هللا وخلقھ��ا، وفیھ�ا ع��دم الرض��ا -٦

  .بقسمة هللا تعالى الذى خلق فسوى
  

                                                 
  ). ١١٩( سورة النساء آیة (1)
 .٣٤تقد تخریجھ صــــــــــــ(2)
 .٥٠ عملیات تجمیل الوجھ للشھاوى صــــ(3)



 ١٨٨٩

ً تمن��ع ص��احبھا أیام��ا م��ن الوض��وء وال��صالة وال��سجود ب��سبب أنھ��ا-٧

ًالنزیف الذى قد یسببھ، وكل ھذا إن لم یك�ن لم�صلحة معتب�رة ش�رعا ف�ال 

  )١(.یجوز
جواز إجراء جراحة تجمی�ل األن�ف ب�دون دواع�ى طبی�ة :القول الثانى

  .وھو ما ذھبت إلیھ اللجنة الدائمة لإلفتاء بالمملكة العربیة السعودیة
ًت اللجنة عن شاب تأذى نف�سیا ب�سبب كب�ر أنف�ھ، وس�بب ل�ھ حیث سئل

. ذلك االنطواء والعزوف عن الزواج ویری�د إج�راء عملی�ة لت�صغیر أنف�ھ
إذا كان الواقع كما ذكر، ولم یخشى من إجراء التجمیل ضرر : " فأجابت

  )٢(".جاز إجراؤھا لھ
كما سئلت اللجنة عن حك�م إج�راء عملی�ة لت�صغیر أن�ف ام�رأة ت�سبب 

ًر أنفھا فى مضایقتھا نفسیا، وتخشى أن تكون العملی�ة م�ن تغیی�ر خل�ق كب

إذا ك�ان الواق�ع كم�ا ذك�ر ویرج�ى نج�اح :"  فأجابت اللجنة بم�ا ن�صھ. هللا
ًالعملیة، ولم ینشأ عنھ�ا م�ضرة راجح�ة، ج�از إجراؤھ�ا تحقیق�ا للم�صلحة 

  )٣(".المنشودة، وإال فال یجوز
  :المناقشة

لنفسى غیر ك�اٍف ف�ى الت�رخیص ب�إجراء ونوقشت الفتوى بأن الدافع ا
ھ��ذه الجراح��ة لم��ا ت��شتمل علی��ھ م��ن عب��ث وتغیی��ر لخل��ق هللا، حی��ث إن 
الضرر النفسى عب�ارة ع�ن وس�اوس وأوھ�ام، تع�الج بغ�رس اإلیم�ان ف�ى 

  )٤(.القلوب، والرضا بما قسم هللا
  القول المختار

ث القول األول القائل بحرمة ھذا النوع من العملیات ھ�و المخت�ار حی�
ف��ي تل��ك العملی��ات تغیی��ر ظ��اھر لخل��ق هللا ب��دون م��سوغ، وال حاج��ة وال 

  .وبا� التوفیق. ضرورة
  عملیات تجمیل الثدى: المطلب السادس

عملیة تجمیل الثدى من أھم العملیات التجمیلیة الجراحیة التى تج�رى 
فى العصر الحدیث، خاص�ة عن�د الن�ساء، وق�د یك�ون ال�دافع لھ�ذه العملی�ة 

ًیا، وقد یكون تجمیلیا صرفا، وقد أصبح الط�ب الح�دیث ق�ادرا ًطبیا عالج ً ً ً

عل��ى تكبی��ر وت��صغیر الث��دى س��واء أك��ان ذل��ك للرج��ل أم للم��رأة، حی��ث 

                                                 
 .١٢٤، أحكام زینة وجھ المرأة صـــ١٥ العملیات التجمیلیة للشطیرى صـــ(1)
وث العلمی��ة واإلفت��اء، الرئاس��ة العام��ة للبح�/ ، ط٢٥/٦١ فت�اوى اللجن��ة الدائم�ة (2)

 .الطبعة الخامسة
 .٢٥/٥٩فتاوى اللجنة الدائمة (3) 
 .٢١١الجراحة التجمیلیة صـــ(4)



 ١٨٩٠

ًتطورت ھذه الجراحة تطورا مذھال تمكن األطباء من خاللھ إلى إمكانیة  ً

ًإزال��ة كثی��ر م��ن العی��وب والت��شوھات الت��ى ت��ورث اإلن��سان ألم��ا نف��سیا،  ً

  .من المخاطر التى تصاحب ھذه العملیات فى العادةوقللت كذلك 
ولكن صاحب ھذا التقدم المذھل فى المجال الطبى بعض الممارس�ات 
غیر المشروعة من إجراء بعض العملیات بدون مسوغ شرعى أو حاجة 

الحك��م ال��شرعى لھ��ذا الن��وع م��ن  ول��ذا س��وف نع��رض لبی��ان. ت��دعو ل��ذلك
  .الجراحة التجمیلیة

  :ل الثدىأنواع عملیات تجمی
 حیث تج�رى عملی�ة تكبی�ر الث�دى :عملیات تكبیر الثدى: النوع األول

للنساء اللواتى یعانین م�ن ص�غر حج�م الث�دى أو لتع�ویض األن�سجة الت�ى 
لمعالج�ة ع�دم ت�ساوى  تفقد من الث�دیین خ�الل عملی�ة الحم�ل وال�والدة، أو

تم الثدیین ف�ى الحج�م، وتق�وم العملی�ة باس�تعمال أكی�اس ال�سیلكون حی�ث ی�
إدخالھ��ا تح��ت أن��سجة الث��دى أو الع��ضلة ال��صدریة بھ��دف تحقی��ق الحج��م 
المناس��ب، وتج��رى العملی��ة تح��ت التخ��دیر الموض��عى وت��ستغرق ح��والى 

  .نصف ساعة
 وتج�رى ھ�ذه العملی�ة حینم�ا :عملی�ات ت�صغیر الث�دیین: النوع الث�انى

تعانى بعض السیدات من نمو غیر طبیعى فى نسیج الثدى، أو عند تجمع 
ب��ھ ت��ؤدى إل��ى كب��ر حج��م الث��دى وإص��ابتھ بت��رھالت وت��دلى، مم��ا دھ��ون 

ی��ؤدى لم��شاكل نف��سیة وم��شاكل ص��حیة ناتج��ة ع��ن زی��ادة ال��وزن، وتق��وم 
استئ��صال  العملی��ة عل��ى استئ��صال الحج��م الزائ��د م��ن الث��دى، ع��ن طری��ق
ین وموقع یاألنسجة من الثدى وإزالة مساحة من الجلد وإعادة تشكیل الثد

رح فى ویمكن للمرأة أن تغادر المستشفى بعد أربع الحلمتین ثم یخاط الج
س��اعات م��ن إج��راء العملی��ة، وت��تم العملی��ة تح��ت التخ��دیر الع��ام وت��ستمر 

  .حوالى ساعتین
 وتجرى العملیة عندما یفقد جسم :عملیات رفع الثدیین: النوع الثالث

المرأة قوامھ ویترھل، فیبدأ الثدیان ف�ى الت�دلى والترھ�ل مم�ا یفق�د الم�رأة 
  .ًیرا من جمالھا، فتجرى العملیة لرفع الثدیینكث

وال . وتجرى العملیة تحت التخدیر الموضعى وتستغرق حوالى ساعة
تتطلب العملیة استئ�صال أى أن�سجة م�ن الث�دى، وإنم�ا إزال�ة س�نتیمترات 

  ً.محدودة من الجلد ولذلك یبدو الثدى بنفس الحجم لكنھ أكثر تماسكا
 وتج��رى ھ��ذه العملی��ة إم��ا إزال��ة :دىإع��ادة بن��اء الث��: الن��وع الراب��ع

،    ًللعیوب الخلقیة التى تؤدى إلى عدم نمو الثدى نھائی�ا ف�ى س�ن البل�وغ
ویمك��ن إع��ادة بن��اء الث��دى باس��تخدام ن��سیج . أو نتیج��ة األورام ال��سرطانیة



 ١٨٩١

ذات����ى م����ن أس����فل ال����بطن أو الظھ����ر أو األرداف أو باس����تخدام مم����دات 
  )١(.صناعیة

  ًلثدى فقھاحكم إجراء جراحة تجمیل ا
  :إجراء ھذا النوع من الجراحة التجمیلیة لھ غرضان

ًتصغیرا أو تكبیرا  ( غرض عالجى: الغرض األول وذلك إذا ولدت ) ً
المرأة بث�دى ص�غیر، أو أص�یبت بح�ادث أدى ل�ذلك، أو أص�یبت بم�رض 
ًكسرطان الثدى فأدى السئصال الثدى، أو كان حج�م الث�دى كبی�را بحی�ث 

ر والرقبة والعمود الفقرى أو نحوه وھ�ذا الن�وع م�ن ًیسبب آالما فى الظھ
  :ًالجراحة جائز شرعا لألدلة التالیة

ُوصوركم فأحسن صوركم: قولھ تعالى-١ َُ َ ُ َ ْ َ َّ َ ََ َ َ ْ)٢(  
حیث خلق هللا اإلن�سان ف�ى أح�سن ص�ورة، وف�ى إج�راء : وجھ الداللة

  .ھذه العملیة إعادة لھذه الصورة الحسنة التى خلق هللا الناس علیھا
تداووا عباد هللا، فإن هللا  : ( عن أسامة بن شریك قال رسول هللا-٢

ًسبحانھ، لم یضع داء، إال وضع معھ شفاء، إال الھرم ً(.)٣(  
إن وج���ود ال���سرطان ف���ى ج���سم اإلن���سان داء فی���شرع : وج���ھ الدالل���ة

ًمعالجت��ھ وإزالت��ھ ث��م ف��ى إع��ادة بن��اء الث��دى أی��ضا ع��الج ح��سى ومعن��وى 

  )٤(ً.لخلقة إلى ما كانت علیھ فال مانع منھ شرعالصاحبھ وھو إعادة با
ًإلى أبى بن كعب طبیبا فقط�ع من�ھ عن جابر قال بعث رسول هللا-٣

  )٥(.عرقا ثم كواه علیھ
استدل بذلك عل�ى أن الطبی�ب ی�داوي بم�ا : قال الشوكانى: وجھ الداللة

وق��د اتف��ق األطب��اء عل��ى أن��ھ مت��ى أمك��ن : ت��رجح عن��ده، ق��ال اب��ن رس��الن
 ب�األخف ال ینتق�ل إل�ى م��ا فوق�ھ، فمت�ى أمك�ن الت�داوي بالغ��ذاء ال الت�داوي

ینتقل إلى الدواء، ومتى أمكن بالبسیط ال یعدل إلى المركب، ومتى أمكن 
بالدواء ال یعدل إلى الحجام�ة، ومت�ى أمك�ن بالحجام�ة ال یع�دل إل�ى قط�ع 

  )٦(.العرق

                                                 
 . وما بعدھا٣٦العملیات التجمیلیة للباحث إبراھیم أحمد محمد الشطیرى صــــ(1)
  ).٦٤( سورة غافر آیة (2)
 ٦٠٦١ح١٣/٤٢٦، وابن حبان ١٨٤٧٨ح٤/٢٧٨أخرجھ أحمد (3)
 .٣/٢٣٨ فیض القدیر للمناوى :یراجع(4)
 .لكل داء دواء واستحباب التداوى/ السالم،ب/  ك٥٨٧٥ح٧/٢٢أخرجھ مسلم (5)
 .٢٣٥/ ٨نیل األوطار للشوكانى (6)



 ١٨٩٢

إن العی��وب الت��ى تعالجھ��ا جراح��ات التجمی��ل ت��شتمل عل��ى ض��رر -٤
 ومعن�وى، وھ�ذا موج�ب للت�رخیص بفع�ل الجراح�ة فتن�زل الحاج��ة ح�سى

.ٍمنزلة الضرورة بجامع وجود الحاجة فى كل
)١(  

القیاس على باقى الجراحات المشروعة بج�امع وج�ود الحاج�ة ف�ى -٥
  .كل منھم

إن ص��غر الث��دى أو ت��ضخمھ ب��سبب م��ا تق��دم وض��ع غی��ر طبیع��ى -٦
ًال ف��ى تغیی��ر خل��ق وعالج�ھ إنم��ا ھ��و إع��ادة لوض��عھ الطبیع�ى ول��یس داخ��

  )٢(.هللا
  غرض تجمیلى: الغرض الثانى

ق��د یك��ون الغ��رض م��ن إج��راء جراح��ة تجمی��ل الث��دى تح��سین المنظ��ر 
 لما فیھ من تغییر خل�ق هللا، والغ�ش )٣(وتجمیل البدن وھذا الغرض حرام

  :والتدلیس وقد استند الفقھاء فى تحریمھ على األدلة التالیة
ِوآلم��رنھم فلیب��تكن آذان األنع��ام : قول��ھ تع��الى حكای��ة ع��ن إبل��یس-١ َ َ ُ ُ َ ُ َْ ُ ِّ ََّ ْ َ ََ ََّ ََ ْ َ

ِوآلمرنھم فلیغیرن خلق هللا َّ َ ْ َ َ ََ ََّّ ُ ِّ ُ ُ َ ُ ََ ْ َ)٤(  
 إن ھ��ذه اآلی��ة الكریم��ة واردة ف��ى س��یاق ال��ذم وبی��ان :وج��ھ الدالل��ة

المحرمات التى ی�سول ال�شطان فعلھ�ا للع�صاة م�ن بن�ى آدم ومنھ�ا تغیی�ر 
الثدى تشتمل على تغییر خلقة هللا والعبث فیھ�ا خلقة هللا، وجراحة تجمیل 

ًح��سب األھ��واء والرغب��ات، فھ��ى داخل��ة ف��ى الم��ذموم ش��رعا فتعتب��ر م��ن 

  .جنس المحرمات
لع�ن هللا الواش�مات والم�ستوشمات : (  عن عبد هللا بن مسعود ق�ال-٢

  )٥()والمتفلجات للحسن المغیرات خلق هللا  والمتنمصات

                                                 
، ال�شیخ ال�دكتور محم�د ص�دقي ١/٢٤٢ الوجیز في إیضاح قواع�د الفق�ة الكلی�ة (1)

 .عةالراب:  لبنان،الطبعة–مؤسسة الرسالة، بیروت : بن أحمد، الناشر
، ٤عبدالرحمن بن أحم�د الجرع�ى صـــ�ـ. تجمیل الثدى أحكام وضوابط شرعیة د(2)

الرئاس���ة العام���ة للبح���وث / ، ط١٦ ، ٢٥/١٥، فت���اوى اللجن���ة الدائم���ة ١٦، ٨
 .العلمیة واإلفتاء، الطبعة الخامسة

عبدال��ستار إب��راھیم . الجراح��ة التجمیلی��ة ض��وابطھا والتكیی��ف الفقھ��ى لھ��ا، د(3) 
أحم��د ب��ن ع��ائش . ، أن��واع وض��وابط العلمی��ات التجمیلی��ة، د٨٣٤ـ��ـالھیت��ى، صــ

 .٨٩١المزینى صـــــ
  )١١٩( سورة النساء آیة (4)
 .٣٤تقدم تخریجھ صــــــ(5)



 ١٨٩٣

ع�ن م�ن یغی�ر خلق�ة هللا ب�أى ن�وع م�ن دل الحدیث عل�ى ل:وجھ الداللة
األنواع السالفة والتى كان�ت منت�شرة ف�ى مجتم�ع الن�اس آن�ذاك، وجراح�ة 

  ً.تجمیل الثدى مشتملة على نفسھ العلة فتكون حراما
عملیة التجمیل ھذه تنطوى على محاذیر شرعیة، ومخ�اطر وآالم، -٣

منظر، وھو ٍولیس ھناك داع لھا إال الرغبة فى تحسین الشكل، وتجمیل ال
  .ًممنوع شرعا بمقتضى األدلة المتقدمة

تنط��وى ھ��ذه العملی��ة عل��ى الت��دلیس والخ��داع بحی��ث تظھ��ر الم��رأة -٤
  .الكبیرة صغیرة شابة وھو ما ینھى عنھ اإلسالم وال یقره

 إن ھذه الجراحات ال تخلو من األض�رار والم�ضاعفات الت�ى تن�شأ-٥
ثدى بإضافة مادة ال�سیلكون عنھا ففى ھذا النوع من الجراحة یتم تكبیر ال

  )١ (.أو الھرمونات الجنسیة مما یؤدى إلى وجود أخطار متعددة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                 
، تجمی��ل ٣٨العملی��ات التجمیلی��ة للباح��ث إب��راھیم أحم��د محم��د ال��شطیرى صــ��ـ(1) 

 . .١٦عبدالرحمن بن أحمد الجرعى صــــ. الثدى أحكام وضوابط شرعیة د



 ١٨٩٤

  المطلب السابع
   زراعة الشعر وإزالتھ بالجراحة

 الشعر من أھم أجزاء البدن التى یتجمل بھا اإلن�سان، وق�د ك�ان للنب�ى
ل�شعر من�ھ م�اض صلى هللا علیھ وسلم شعر یكرمھ ویدھن�ھ ویھ�تم ب�ھ، وا

طلب الشرع االھتمام بھ، ومن�ھ م�ا طل�ب ال�شرع إزالت�ھ، وس�وف أتن�اول 
ًفى ھذا المطلب حكم زراعة الشعر جراحیا، وحكم إزالة الشعر الم�أذون 

  :فى إزالتھ عن طریق الجراحة لذا سوف ھذا المطلب فى فرعین
  زراعة الشعر التجمیلیة: الفرع األول

راثى أو بسبب مرض�ى وھ�ذا یعتب�ر قد یتساقط شعر اإلنسان بسبب و
مشكلة عند كثیر من الناس السیما النساء، وإذا حدث ھذا فیمكن معالجتھ 
عن طریق األدویة التى ت�ساعد عل�ى نم�و ال�شعر، وإزال�ة األس�باب الت�ى 
یعتق��د أنھ��ا س��اعدت عل��ى س��قوط ال��شعر كفق��ر ال��دم إض��افة إل��ى المعالج��ة 

  معین،الفیتامنیة عن طریق إعطاء برنامج تغذیة 
ًف�إذا ل�م یج��د الع�الج نفع�ا ووص��ل األم�ر إل�ى ح��د ال�صلع ف�إن الت��دخل 

  .الجراحى لزراعة الشعر یكون الحل األمثل لدى األطباء
  ًحكم زراعة الشعر بالجراحة فقھا

وبعد ھذا البیان لكیفـیة إجراء عملیة زرع ال�شعر م�ن الناحی�ة الطبی�ة 
 ال�شرعیة، حی�ث اتف�ق ننتقل بعد ذلك لبیان حكم زرع ال�شعر م�ن الناحی�ة

الفقھ��اء المعاص��رون عل��ى حرم��ة زراع��ة ال��شعر ال��صناعى ألن��ھ ش��بیھ 
  )١(.بالوصل المحرم

  :واختلفوا فى زراعة الشعر الطبیعى على قولین
وم��ن أب��رز م��ن ق��ال بھ��ذا الق��ول .  ج��واز زراع��ة ال��شعر:الق��ول األول

  وب���ھ ق���ال كثی���ر م���ن العلم���اء)٢(،- رحم���ھ هللا -ال���شیخ محم���د العثیم���ین 
  )٣(.المعاصرین

  :وقد استدلوا على ما ذھبوا إلیھ بالسنة،والمعقول
م��ا ج��اء ف��ـي ق��صة الثالث��ة م��ن بن��ي إس��رائیل وف��ـیھا أن رس��ول -١

إن ثالثة من بني إسرائیل أب�رص وأق�رع وأعم�ى أراد هللا أن : (قالهللا
: ُّأي شيء أحب إلیك؟ قال: ، فأتى األقرع فقال...ًیبتلیھم فبعث إلیھم ملكا 

                                                 
، ٨٨٩أحم��د ب��ن ع��ائش المزین��ى صــ��ـ.  أن��واع وض��وابط العلمی��ات التجمیلی��ة، د(1)

 .٣٢العملیات التجمیلیة للشطیرى صــــ
، فت��اوى ال��شیخ اب��ن عثیم��ین، كت��اب )١١٨٥ص( فت��اوى علم��اء البل��د الح��رام (2)

 ).٢/٧٤،٧٥(الدعوة 
  .١٣٥الجراحة التجمیلیة لصالح الفوزان صـــــ(3) 



 ١٨٩٥

فمسحة ف�ذھب عن�ھ : ر حسن ویذھب عني ھذا الذي قذرني الناس قالشع
ًوأعطي شعرا حسنا  ً(..)١(  

أن المل��ك م��سح عل��ى ھ��ذا األق��رع ف��ذھب ع��ن قرع��ھ : ووج��ھ الدالل��ة
ًوأعط��ي ش��عرا ح��سنا ف��دل ذل��ك عل��ى أن ال��سعي ف��ـي إزال��ة ھ��ذا العی��ب  ً

  . ملكًواستنبات الشعر الحسن ال بأس بھ، إذ لو كان محرما لما فعلھ ال
إن زرع ال��شعر ل��یس م��ن ب��اب تغیی��ر خل��ق هللا أو طل��ب التجم��ل -٢

ّوالحسن زیادة على ما خلق هللا ولكنھ من باب رد ما خلق هللا ع�ز وج�ل  ّ ّ
  )٢(.وإزالة العیب، وما كان كذلك فإن قواعد الشریعة ال تمنع منھ

ًإن الصلع والقرع یعتبر عیبا فـي اإلنسان یجد من أصیب بھ األل�م -٣

سي واالزدراء من الن�اس، وزراع�ة ال�شعر ھ�ي م�ن ب�اب ع�الج ھ�ذا النف
العی���ب، وق���د دل���ت األدل���ة الكثی���رة عل���ى ج���واز الع���الج والت���داوى م���ن 
األمراض والعیوب التي تق�ع لإلن�سان، ق�ال الن�ووي ـ�ـ رحم�ھ هللا ـ�ـ ف�ـي 

 للواش�مات ف�ـي لع�ن النب�ي(شرحھ لحدیث ابن مسعود رض�ي هللا عن�ھ 
فمعن�اه یفعل�ن ذل�ك ) المتفلج�ات للح�سن: (أم�ا قول�ھ"....): والمستوشمات 

ًطلبا للحسن، وفـیھ إشارة إلى أن الحرام ھو المفعول لطل�ب الح�سن، أم�ا 

  )٣(ھـ. ا. لو احتاجت إلیھ لعالج أو عیب فـي السن ونحوه فال بأس
فبین رحمھ هللا أن المحرم ما كان المقصود منھ التجمیل والزیادة فـي 

ت فـیھ الحاجة الداعیة إلى فعلھ فإنھ ال یشملھ النھي الحسن، وأما ما وجد
  )٤(.والتحریم

وق���ال ب���ھ بع���ض العلم���اء .  تح���ریم زراع���ة ال���شعر:الق���ول الث���اني
  )٥(.المعاصرین

ًوق��د اس��تدلوا ب��أن زراع��ة ال��شعر ت��دخل ف��ـي الوص��ل المح��رم ش��رعا 

  )٦(.فتكون محرمة

                                                 
ح���دیث أب���رص وأعم���ى / األنبی���اء،ب/ ، ك٣٤٦٤ح٤/٢٠٨بخ���ارى  أخرج���ھ ال(1)

 .الزھد والرقائق/  ك٧٦٢٠ح٨/٢١٣وأقرع في بني إسرائیل، ومسلم 
، حك��م الت��شریح )٧٥، ٢/٧٤( فت��اوى ال��شیخ محم��د العثیم��ین، كت��اب ال��دعوة (2)

وجراح��ة التجمی��ل ف��ـي ال��شریعة اإلس��المیة لل��سرطاوي، مجل��ة دراس��ات، الع��دد 
 .١٤٩الثالث، صـــ

 .١٤/١٠٧شرح النووي على صحیح مسلم (3) 
 .١٨٦ أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا للشنقیطي صـــ(4)
، أحك��ام زراع��ة ال��شعر وإزالت��ھ ١٣٥ الجراح��ة التجمیل��ة ل��صالح الف��وزان ص��ـ(5)

 .سعد بن تركي الخثالن. ، د٨صــــ
 . الخثالنسعد بن تركي. ، د٨أحكام زراعة الشعر وإزالتھ صــــ(6) 



 ١٨٩٦

  :ویمكن االعتراض على ھذا الرأى ومناقشتھ بما یلى
ص��ل یختل��ف ع��ن ال��زرع م��ن حی��ث إن الوص��ل ی��ضیف إل��ى  الو-١

ًالشعر شیئا آخر غیر الشعر األول وھذا المضاف إما أن یكون ش�عرا أو  ً

غیره، وفـي زراعة الشعر المضاف ھو الشعر نفسھ مع جزء م�ن الجل�د 
یح��وي ب��صیالت ال��شعر، وغای��ة م��ا ھن��ا ل��ك أن ال��شعر ینق��ل م��ن م��ؤخر 

  . الذي یراد زراعة الشعر فـیھّالرأس إلى مقدمھ أو إلى الموضع 
آخ�ر، أم�ا ف�ـي ) أو ش�يء(تكون اإلضافة فـي الوصل م�ن ش�خص -٢

  . ًزراعة الشعر فإن الشعر المزروع یكون من الشخص نفسھ غالبا
یوص���ل وی���ربط بال���شعر ) ال���شعر أو غی���ره(إن ال���شيء الم���ضاف -٣

ًاألول، ول��ذا س��مي وص��ال، فال��شعر الموص��ول ُی��ضاف وُی��شد إلی��ھ لیكث��ر 

إلض���افة، وأم���ا زراع���ة ال���شعر فإنھ���ا تختل���ف ع���ن ذل���ك، ف���إن ال���شعر با
المزروع ُیغرس فـي فروة الرأس ــ أو فـي الموضع الذي ی�راد زراعت�ھ 

 مباشرة، ولیس بینھ وبین الشعر األول ات�صال، إذ تك�ون الزراع�ة -فـیھ 
  ). ًغالبا(فـي منطقة خالیة أو شبھ خالیة من الشعر 

 تكثی���ر ال���شعر األص���لي وتطویل���ھ :إن الھ���دف م���ن وص���ل ال���شعر-٤
ًوإظھاره كما لو كان غزیرا، لكنھ ال ینمو وال یزی�د ف�ـي طول�ھ وكثافت�ھ، 

أما فـي زراعة الشعر فإن ال�شعر ال�ذي ین�شأ ع�ن الب�صیالت المزروع�ة 
ْینم��و وتزی��د كثافت��ھ ویمك��ن ق��صھ وحلق��ھ فھ��و إع��ادة لل��رأس إل��ى خلقت��ھ  ِ

  . عر كما فـي الوصلاألصلیة ولیس مجرد إیحاء كاذب بكثرة الش
إن المق��صود ف��ـي الوص��ل ھ��و ال��شعر الموص��ول نف��سھ فھ��و ال��ذي -٥

سیظھر على ال�رأس، أم�ا ف�ـي زراع�ة ال�شعر فالمق�صود وھ�و ب�صیالت 
ال��شعر الموج��ودة ف��ـي ش��ریحة الجل��د، أم��ا ال��شعر الم��زروع نف��سھ فإن��ھ 
یتساقط بعد عدة أسابیع، وبعد ثالث�ة أش�ھر أو أربع�ة ینم�و ال�شعر الجدی�د 

  . الذي یبقى على الرأس
ًإن الوصل كثیرا ما یستعمل مع وجود الشعر، وحینئذ فالھدف من -٦

التظ��اھر بط��ول ال��شعر وجمال��ھ، أم��ا زراع��ة ال��شعر ف��ال تج��ري إال لم��ن 
یعاني من الصلع أو عدم وجود الشعر فـي مناطق معینة من الج�سم وق�د 

ر خ��داع تج��ري ف��ـي حال��ة قل��ة كثاف��ة ال��شعر وتباع��ده أي أن وص��ل ال��شع
  )١(.وتغریر، وزراعتھ عالج

                                                 
 ، ١٣٦ل��صالح ب��ن محم��د الف��وزان صـ��ـ) دراس��ة فقھی��ة( الجراح��ة التجمیلی��ة (1)

 .سعد بن تركي الخثالن. ، د١٠، أحكام زراعة الشعر وإزالتھ صــــ١٣٧
 



 ١٨٩٧

  القول المختار
ًالقول األول القائل بجواز زراعة الشعر ھو المختار نظرا لق�وة أدلت�ھ 

وسالمتھا، وتوافق�ھ م�ع روح ال�شریعة الت�ى ج�اءت برف�ع الح�رج وإزال�ة 
  وهللا أعلم. المشقة، ومحو أسباب األذى الحسى والمعنوى

  یلیةضوابط زراعة الشعر الجراحیة التجم
ھناك عدة ضوابط عن�د م�ن أج�از م�ن الفقھ�اء إج�راء ھ�ذا الن�وع م�ن 

  :الجراحة تتمثل فیما یلى
  .أال یكون الغرض منھا التدلیس والغش-١
  .أال یكون فیھا تغییر للخلقة األصلیة-٢
  .أال تستعمل فیھ مادة نجسة-٣
  .أال یكون بقصد تشبھ أحد الجنسین باآلخر-٤
  .كافرین أو أھل الشر والفجورأال یكون بقصد التشبھ بال-٥
  )١(.أال یترتب علیھا ضرر أكبر-٦
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
 .٥٤٨محمد عثمان شبیر صــــ. أحكام جراحة التجمیل د(1)



 ١٨٩٨

  الفرع الثانى
   حكم إزالة الشعر بالطرق الطبیة الحدیثة

یعتبر الشعر زینة وجمال لإلنسان إال أن وجوده أو كثافتھ فـي بعض 
من��اطق الج��سم ق��د ی��شوه المنظ��ر وی��ذھب بالبھ��اء والح��سن خاص��ة عن��د 

ًكما أنھ قد یكون وكرا لتجمع األوساخ والقذر فـي مواضع معینة المرأة، 

  . من الجسم
ولھذا فقد تعددت طرق إزالة ال�شعر، وق�د وج�د ل�دى الن�اس م�ن ق�دیم 
الزمان طرق تقلیدیة إلزالت�ھ، ویوج�د ف�ـي الوق�ت الحاض�ر تقنی�ات طبی�ة 

  :حدیثة إلزالة الشعر، وأبرز الطرق التقلیدیة إلزالة الشعر
الشعر بالحالق�ة، وھ�ذه الطریق�ة ھ�ي أش�ھر الط�رق وأكثرھ�ا إزالة -١

  . ًاستعماال
إزالة الشعر بالنتف إم�ا بالی�د أو ع�ن طری�ق م�ا یع�رف بال�شمع أو -٢

  .الحالوة أو غیرھما
اقتالع الشعر بالملقاط، وھذه الطریقة تستخدم إلزالة ال�شعر القلی�ل -٣

  .من مناطق محددة من الجسم
ة ع��ن طری��ق مستح��ضرات طبی��ة عل��ى م��زیالت ال��شعر الكیمیائی��-٤

ًش��كل م��راھم أو س��وائل تح��دث تحل��ال ف��ـي ال��شعر فـیتك��سر عل��ى س��طح 

  )١(.الجلد
وحكم إزالة الشعر یختلف باختالف موضع ال�شعر الم�راد إزالت�ھ فق�د 

ًیك�ون من�دوبا إلی��ھ وق�د یك��ون محرم�ا وق�د یك��ون مباح�ا ً ول��ذلك فق�د ق��سم . ً
  : العلماء الشعور إلى ثالث أقسام

ما نص الشرع على تحریم إزالتھ كشعر اللحیة، وش�عر : م األولالقس
  .الحاجب وھو ما یعرفبالنمص

  .ما نص الشرع على طلب إزالتھ كالعانة واإلبط: القسم الثاني
ما سكت عن ال�شرع ك�شعر الی�دین وال�ساقین والفخ�ذین : القسم الثالث
  )٢(.والبطن والظھر

                                                 
، ١٥١ صـ��ـ، الجراح��ة التجمیلی��ة للف��وزان٦٥الجراح��ة التجمیلی��ة للزائ��دي صـ��ـ(1) 

س��عد ب��ن ترك��ي . ، د١٢ًنق��ال ع��ن أحك��ام زراع��ة ال��شعر وإزالت��ھ صـــ��ـ. ١٥٢
 .الخثالن

ً، فت��وى ال��شیخ اب��ن عثیم��ین، نق��ال ع��ن أحك��ام ٢/٥٣٨ فت��اوى الم��رأة الم��سلمة (2)

 .سعد بن تركي الخثالن. ، د١٢زراعة الشعر وإزالتھ صــــ



 ١٨٩٩

الحدیثة فما نص الشرع على وأما حكم إزالة الشعر بالتقنیات الطبیة و
تحریم إزالتھ فـیحرم إزالتھ بأي مزیل سواء كان بالتقنیات الطبیة الحدیثة 

  .أو بغیرھا، وذلك كشعر اللحیة والحاجبین
  : وأما ما نص الشرع على طلب إزالتھ ففـیھ تفصیل

 یجوز إزالة شعر اإلبط بالتقنیات الطبیة الحدیثة من اللیزر والضوء -
كھربائي ألن المقصود إزالة شعر اإلب�ط ب�أي مزی�ل، وإزالت�ھ والتحلیل ال

  .بالتقنیات الطبیة الحدیثة یحقق ھذا المقصود
 وأما شعر العانة فال یجوز إزالتھ بالتقنیات الطبیة الحدیثة، ألن ذلك -

البد أن یقت�رن بك�شف الع�ورة المغلظ�ة، ول�یس ھن�اك ض�رورة أو حاج�ة 
ن شعر عانت�ھ ب�الطرق التقلیدی�ة، وم�ن لكشفھا، فباإلمكان أن یزیل اإلنسا

المق��رر ع��ن العلم��اء أن ك��شف الع��ورة ال یج��وز إال ل��ضرورة أو حاج��ة 
  )١(.تقتضي ذلك

وأما ما سكت عنھ ال�شرع ك�شعر الی�دین وال�ساقین والفخ�ذین وال�بطن 
  والظھر ونحوھا 

فلم یرد فـیھ نص یدل على تحریم إزالتھ ولم یرد فـیھ نص ی�دل عل�ى 
ل��ك ك��شعر الی��دین وال��ساقین والفخ��ذین وال��بطن والظھ��ر ج��واز إزالت��ھ وذ

، لح�دیث أب�ي ثعلب�ة )٢(ونحوھا فأكثر الفقھاء على جواز إزالتھ بأي مزیل
وسكت : .(.... الخشني رضي هللا عنھ أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال

  )٣()عن أشیاء رحمة لكم من غیر نسیان فال تبحثوا عنھا
یعني أنھ سكت ع�ن ذكرھ�ا رحم�ة : "قال الحافظ ابن رجب رحمھ هللا

ًبعباده ورفقا حیث لم یحرمھا علیھم حتى یعاقبھم على فعلھا، ولم یوجبھا 

ًعلیھم حتى یعاقبھم على تركھا، بل جعلھ�ا عف�وا، ف�إن فعلوھ�ا ف�ال ح�رج 

  )٤(".علیھم وإن تركوھا فكذلك
ًوبناء على ذل�ك یج�وز إزال�ة ھ�ذا الن�وع م�ن ال�شعر بالتقنی�ات الطبی�ة 

دیثة كاللیزر والتحلیل الكھربائي والضوء، على أن جمیع ما ذكر من الح
جواز إزالة الشعر بالتقنیات الطبیة الحدیثة مقید بم�ا ال ض�رر ف�ـیھ عل�ى 

أما م�ا ك�ان ف�ـیھ ض�رر ف�ال یج�وز . اإلنسان كما تقدم ذكره فى الضوابط

                                                 
 .كي الخثالنسعد بن تر. ، د١٢ أحكام زراعة الشعر وإزالتھ صــــ(1)

 .سعد بن تركي الخثالن. ، د١٨أحكام زراعة الشعر وإزالتھ صــــ(2) 
 .١٦/٩٣، والطبرانى فى الكبیر ٧١١٤ح٤/١٢٩أخرجھ الحاكم فى المستدرك (3)
 ل��زین ال��دین عب��د ال��رحمن ب��ن أحم��د ب��ن رج��ب، ٢/١٧٠ ج��امع العل��وم والحك��م (4)

 . السابعة- بیروت–مؤسسة الرسالة / شعیب األرناؤوط، ط: تحقیق



 ١٩٠٠

 وهللا. استخدامھ خاصة مع وجود البدائل الكثیرة والمتنوعة من المزیالت
  .أعلم

  ھذا وبا� التوفیق
  والحمد � الذى بنعمتھ تتم الصالحات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٠١

  الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
  :وتشتمل على أھم النتائج

  :من خالل ھذا البحث توصلت إلى عدة نتائج أھمھا ما یلى
 علی�ھ، لكن�ھ ینھ�ى اإلسالم دین الفط�رة ال�ذى یح�ب الجم�ال ویح�ث-١

  .عن اإلسراف فیھ
ًالجراح��ة التجمیلی��ة أض��حت م��صطلحا طبی��ا ف��ى الع��صر الح��دیث -٢ ً

مجموع�ة العملی�ات الت�ى تتعل�ق : " ًنظرا ل�شیوع التعام�ل بھ�ا ویعن�ى بھ�ا
بالشكل والتى یكون الغ�رض منھ�ا ع�الج عی�وب طبیعی�ة أو مكت�سبة ف�ى 

  "جتماعیة للفردظاھر الجسم البشرى تؤثر فى القیمة الشخصیة واال
عرفت العملیات الجراحیة من�ذ آالف ال�سنین، لكنھ�ا تط�ورت عب�ر -٣

العصور ح�سب إمكانی�ات ك�ل ع�صر حت�ى وص�لت ذروتھ�ا ف�ى الع�صر 
  .الحدیث

          الجراح���ة ال���ضروریة: تتن���وع الجراح���ة التجمیلی���ة إل���ى ن���وعین-٤
، وعل���ى جوازھ���ا ك���ل العلم���اء المعاص���رین، والجراح���ة )الترمیمی���ة ( 
ختیاری��ة التح��سینیة وف��ي جوازھ��ا خ��الف ب��ین الفقھ��اء ال��راجح من��ھ اال

التف��صیل ف��ى حك��م ك��ل م��سألة بحی��ث تع��رض ك��ل م��سألة عل��ى الفقھ��اء 
  .لیعلموا ھدفھا والمراد منھا ومن ثم یحكم على كل مسألة بما یالئمھا

تع��ددت أس��باب الجراح��ة التجمیلی��ة ب��ین أس��باب ص��حیة، ونف��سیة -٥
  .ةوجمالیة، وإجرامیة وعبثی

وض��ع الفقھ��اء ض��وابط إلج��راء الجراح��ات التجمیلی��ة أش��ھرھا أال -٦
  .یكون فیھا تغییر لخلق هللا

تنوعت الجراحة التجمیلیة ما بین عملیات جراحی�ة قدیم�ة أش�ھرھا -٧
الوش��م، والفل��ج وثق��ب أذن الفت��اة للحل��ق، وعملی��ات جراحی��ة حدیث��ة مث��ل 

  .الشعر وغیرھاتغییر الجنس وعملیات تجمیل الثدى واألنف، ورزاعة 
المختار من أقوال الفقھاء تحریم الوشم، ووج�وب إزالت�ھ ب�الطریق -٨

  .الحدیثة إذا أمكن ولم یتضرر صاحبھ
التفلیج وھو التفریج بین األسنان حرام باتف�اق الفقھ�اء لم�ا فی�ھ م�ن -٩

  .تغییر خلق هللا، والتزویر والتدلیس
ن الحرم��ة اختل��ف الفقھ��اء ف��ى حك��م ثق��ب أذن الفت��اة عل��ى ق��ولی-١٠

  .ًوالجواز، المختار منھما الجواز نظرا لقوة أدلتھ
ِقرر الفقھاء جواز إزالة الزوائد الخلقیة التى ی�صاحبھا أل�م ی�دعو -١١

إلى قطعھا، واختلف�وا ف�ى الزوائ�د الخلقی�ة الت�ى ال ی�صاحبھا أل�م المخت�ار 
  .جواز إزالتھا ألنھ رجوع بالخلقة إلى أصلھا



 ١٩٠٢

یلیة الحدیثة عملیة تغیی�ر الج�نس، وھ�ى من أشھر العملیات التجم-١٢
ًنوعان نوع عالجى نتیجة الضطراب الھرمونات وھو جائز فقھا، ونوع 

  ً.عبثى إجرامى وھو حرام فقھا
تقشیر الوجھ عبارة عن ت�دخل عالج�ى یھ�دف إل�ى إزال�ة الطبق�ة -١٣

، السطحیة للبشرة لتنمو طبقة جدیدة أكثر نضارة ولتحقیق سطح م�ستوى
  .فقھاء فیھ على قولین المختار منھما جوازهوقد اختلف ال

یج���وز الت���دخل الجراح���ة ل���شفط ال���دھون المتراكم���ة ف���ى الج���سم -١٦
ًبضوابطھ الشرعیة إذا كان عالجا لمشكلة، أما إذا كان مبالغ�ة ف�ى تق�ویم 

  .الجسد ففیھ خالف بین الفقھاء المختار جوازه بضوابط
ل�د وتعتب�ر م�ن یجوز إجراء جراحة لتجمیل الح�روق وترقی�ع الج-١٧

  ً.عملیات النقل الذاتى المرخص فیھا شرعا
ًعالجی��ا أو  عملی��ات تجمی��ل األن��ف إم��ا أن یك��ون الغ��رض منھ��ا-١٨

ًتجمیلیا، فاألول جائز شرعا مندرجا تحت الن�صوص الت�ى تأمربالت�داوى  ً ً

  .ًوتحث علیھ، والثانى ممنوع شرعا إذ فیھ تبدیل لخلق هللا تعالى
جمی�����ل الث�����دى إذا ك�����ان الغ�����رض یج�����وز إج�����راء عملی�����ة لت-١٩

ًعالجیا،والیجوز ذل�ك إذا ك�ان الغ�رض تجمیلی�ا لم�ا فی�ھ م�ن تغیی�ر خل�ق  ً

  .هللا
الیج��وز زراع��ة ال��شعر ال��صناعى ألن��ھ ش��بیھ بالوص��ل المح��رم، -٢٠

واختلف�وا ف�ى ج�واز زراع�ة ال��شعر الطبیع�ى عل�ى ق�ولین المخت�ار منھم��ا 
  .جوازه
ًعا بالوس��ائل والتقنی��ات یج��وز إزال��ة ال��شعر الم��أمور بإزالت��ھ ش��ر-٢١

الحدیثة كشعر اإلبط وغیره ویستثنى من ذلك العان�ة لم�ا فیھ�ا م�ن ك�شف 
  .للعورة فى امر ال تدعو الضرورة إلیھ

 ال��شعر الم��سكوت عن��ھ ك��شعر ال��صدر وال��ذارع یج��وز إزالت��ھ -٢٢
  .بالوسائل الحدیثة كعملیات اللیزر وخالفھ
  

  وبا� التوفیق
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 المصادر والمراجع
  كتب التفسیر: ًالأو
 ھ�ـ ٢٠٤أحكام القرآن ألبى عبد هللا محمد بن إدری�س ال�شافعى ت -١

  .عبد الغنى عبد الخالق: دار الكتب العلمیة بیروت، تحقیق/ ط
/ ھ��ـ ط٣٧٠أحك�ام الق��رآن ألحم��د ب��ن عل��ى ال��رازى الج��صاص ت -٢

  .دار الفكر بیروت
ھ�ـ ٥٤٣ت أحكام القرءان ألبى بكر محمد بن عبد هللا ب�ن العرب�ى -٣

  .األولى/ محمد بكر إسماعیل، ط/  مصر تحقیق د–دار المنار 
تف��سیر الق��رءان العظ��یم المع��روف بتف��سیر اب��ن كثی��ر ألب��ى الف��داء -٤

دار والى اإلسالمیة تحقیق طھ / ھـ ط٧٧٤إسماعیل بن عمر بن كثیر ت 
  .عبد الرؤوف سعد الطبعة األولى

الم��صریة العام��ة الھیئ��ة /  تف��سیر المن��ار لمحم��د رش��ید رض��ا  ط-٥
 .للكتاب
الجامع ألحكام الق�رءان ألب�ى عب�دهللا محم�د ب�ن أحم�د القرطب�ى ت -٦
  . القاھرة-ھـ ط دار الشعب٦٧١
 روح المع��اني ف��ي تف��سیر الق��رآن العظ��یم وال��سبع المث��اني للعالم��ة -٧

ھ�ـ ١٢٧٠أبي الف�ضل ش�ھاب ال�دین ال�سید محم�ود األلوس�ي البغ�دادي ت 
  . بیروت–. لعربيالناشر دار إحیاء التراث ا

زاد الم��سیر، ألب��ى الف��رج عب��د ال��رحمن ب��ن عل��ى ب��ن الج��وزى ت -٨
  .ھـ١٤٠٤المكتب اإلسالمى بیروت الطبعة الثالثة سنة / ھـ ط٥٩٧

  :كتب الحدیث وعلومھ: ًثانیا
ھ�ـ ٢٧٥سنن ابن ماجھ ألبى عبد هللا محم�د ب�ن یزی�د ب�ن ماج�ھ ت -١

  .قىدر الفكر بیروت تحقیق محمد فؤاد عبد البا/ ط
دار / ھ�ـ ط٢٧٥سنن أبى داود لسلیمان بن األشعث السجستانى ت -٢

  .الفكر تحقیق محمد محى الدین عبد الحمید
ھ�ـ ٢٧٩سنن الترمذى ألبى عی�سى محم�د ب�ن عی�سى الترم�ذى ت -٣

دارإحی���اء الت���راث العرب���ى، بی���روت، تحقی���ق أحم���د محم���د ش���اكر / ط
  .وآخرون

 أحمد بن شعیب النسائى ألبى عبد الرحمن) المجتبى(سنن النسائى -٤
  ھـ٣٠٣ت 

  . ط مكتب المطبوعات حلب الطبعة الثانیة تحقیق عبد الفتاح أبوغدة
شرح صحیح البخارى البن بطال أب�ى الح�سن عل�ي ب�ن خل�ف ب�ن -٥

أب�و تم�یم یاس�ر ب�ن إب�راھیم، دار : تحقی�ق) ھ�ـ٤٤٩: المت�وفى(عبد الملك 



 ١٩٠٤

 -ھ�ـ ١٤٢٣الثانی�ة، :  ال�سعودیة، الری�اض، الطبع�ة-مكتبة الرشد : النشر
  .م٢٠٠٣
/ ھـ ط٣٥٤صحیح ابن حبان ألبى حاتم محمد بن حبان البستى ت -٦

  .مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة الثانیة تحقیق شعیب األرناؤوط
ص��حیح اب��ن خزیم��ة ألب��ى بك��ر محم��د اب��ن إس��حاق ب��ن خزیم��ة ت -٧
محم���د م���صطفى / المكت���ب اإلس���المى، بی���روت، تحقی���ق د/ ھ���ـ ط٣١١

  .األعظمى
ص��حیح البخ��ارى ألب��ى عب��د هللا محم��د ب��ن إب��راھیم ب��ن إس��ماعیل -٨

دار اب�ن كثی�ر الیمام�ة، بی�روت، الطبع�ة الثالث�ة، / ھـ ط٢٥٦البخارى ت 
  .مصطفى دیب البغا/ تحقیق د

ص��حیح م��سلم ألب���ى الح��سین م��سلم ب���ن الحج��اج النی���سابورى ت -٩
د دار إحیاء التراث العرب�ى، بی�روت، تحقی�ق محم�د ف�ؤاد عب�/ ھـ ط٢٦١
  .الباقى

  .دار المعارف الریاض/ الصحیحة لأللبانى ط-١٠
  .دار المعارف الریاض/ الضعیفة لأللبانى ط-١١
فتح البارى بشرح صحیح البخارى للحافظ أبى الفضل أحم�د ب�ن -١٢

  حجر العسقالنى 
  .دار المعرفة بیروت، تحقیق محب الدین الخطیب/ ھـ ط٨٥٢ت 
دار الكت�ب العلمی�ة . مناوى فیض القدیر ش�رح الج�امع ال�صغیرلل-١٢

  . لبنان–بیروت 
الم��ستدرك عل��ى ال��صحیحین ألب��ى عب��د هللا محم��د ب��ن عب��د هللا -١٣

دار الكت��ب العلمی��ة الطبع��ة األول��ى / ھ��ـ ط٤٠٥الح��اكم النی��سابورى ت 
  .تحقیق مصطفى عبد القادر عطا

ھ�ـ ٢٤١مسند أحمد لإلمام أحمد بن محمد ب�ن حنب�ل ال�شیبانى ت -١٤
  / ط

  .بةمؤسسة قرط
مكتبة العل�وم / المعجم الكبیر لإلمام سلیمان بن أحمد الطبرانى ط-١٥

  .والحكم تحقیق حمدى عبد المجید السلفى
دار إحی��اء الت��راث / ھ��ـ ط١٧٩الموط��أ لإلم��ام مال��ك ب��ن أن��س ت -١٦

  .العربى مصر تحقیق محمد فؤاد عبد الباقى
دار / ھ���ـ ط٢٥٥نی���ل األوط���ار لمحم���د ب���ن عل���ى ال���شوكانى ت -١٧

  .دیث الطبعة الرابعة تحقیق عصام الدین الصبابطىالح
  



 ١٩٠٥

  :كتب قواعد وأصول الفقھ: ًثالثا
  كتب أصول الفقھ): أ(
 إرشاد الفحول إلي تحقیق الحق من علم األص�ول محم�د ب�ن عل�ي -١

ال�شیخ أحم�د ع�زو : المحق�ق ) ھ�ـ١٢٥٠: المت�وفى (بن محمد ال�شوكاني 
  دار الكتاب العربي: الناشر -عنایة ، دمشق 

ھ�ـ ٤٩٠أصول السرخسى ألبى بكر محمد بن أحمد السرخسى ت -٣
  .دار المعرفة بیروت/ ط

دار / البح�ر المح�یط لب�در ال�دین ب�ن محم�د ب�ن بھ�ادر الزرك�شى ط-٥
  .الكتب
البرھ��ان ف��ى أص��ول الفق��ھ إلم��ام الح��رمین عب��د المل��ك ب��ن عب��د هللا -٦

  ھـ٤٧٨الجوینى ت 
عب��د العظ��یم /  تحقی��قدار الوف��اء، المن��صورة، م��صر، ط الرابع��ة/  ط

  .محمود الدیب
التقریر والتحبیر فى شرح التحریر لمحمد بن محمد بن أمیر ح�اج -٧

  دار / ط
  .الكتب العلمیة

/ ھـ ط٧٧٢التمھید فى أصول الفقھ لإلمام عبد الرحیم اإلسنوى ت -٨
  .مؤسسة الرسالة

/ المختصر فى أصول الفقھ ألبى الحسن عل�ى ب�ن محم�د البعل�ى ط-٩
  .محمد مظھر بقا:  تحقیق–ملك عبد العزیز مكة المكرمة جامعة ال

  كتب القواعد الفقھیة): ب(
 ٦٨٤أنور البروق فى أنواع الفروق ألحمد بن إدریس القرافى ت -١
  .عالم الكتب بیروت/ھـ ط 
 المنثور في القواعد الفقھیة أبو عبد هللا ب�در ال�دین محم�د ب�ن عب�د -٢

وزارة األوق��اف : الناش��ر) ھ��ـ٧٩٤: المت��وفى(هللا ب��ن بھ��ادر الزرك��شي 
  م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥الثانیة، : الكویتیة الطبعة

  .دار الكتب العلمیة/  ھـ ط٩١١األشباه والنظائر للسیوطى -٣
  : كتب الفقھ: ًرابعا

  : الفقھ الحنفى: مراجع)أ(
البحر الرائق ش�رح كن�ز ال�دقائق ل�زین ال�دین إب�راھیم ب�ن نج�یم ت -١
  .الميدار الكتاب اإلس/ ط. ھـ٩٧٠
ب��دائع ال��صنائع ف��ي ترتی��ب ال��شرائع ألب��ى بك��ر م��سعود بم��ن أحم��د -٢

  . دار الكتب العلمیة/ ط. الكاسانى



 ١٩٠٦

دار / تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لعثم�ان ب�ن عل�ى الزیلع�ى ط-٣
  . الكتاب اإلسالمي

دار الكت�ب / ط.  ھ�ـ٥٣٩تحفھ الفقھاء لع�الء ال�دین ال�سمرقندى ت -٤
  . األولىالعلمیة بیروت الطبعة 

المطبع��ة / ط. الج��وھرة النی��رة ألى بك��ر محم��د ب��ن عل��ى العب��ادى-٥
  . الخیریة

دار إحیاء الكت�ب / ط. درر الحكام شرح غرر األحكام لمنالخسرو-٦
  . العربیة

. رد المحتار على الدر المختار لمحمد أمین المعروف بابن عابدین-٧
  دار / ط

  . الكتب العلمیة
  .دار الفكر/ ط. مد بن محمود البابرتىالعنایة شرح الھدایة لمح-٨
  . دار الفكر/ ط. فتح القدیر لإلمام كمال الدین عبد الواحد بن الھمام-٩

إدارة / ط. المب��سوط ألب��ي عب��د هللا محم��د ب��ن الح��سن ال��شیباني-١٠
  . القرآن والعلوم كراتشى تحقیق أبو الوفا األفغانى

  : الفقھ المالكي: مراجع)ب(
 ٥٩٥ي الولید أحمد بن محمد بن رش�د الحفی�د ت بدایة المجتھد ألب-١

  .ھـ دار إحیار التراث العربي
البی��ان والتح��صیل ألب��ي الولی��د أحم��د ب��ن محم��د ب��ن رش��د الج��د ت -٢
أحم����د / دار الغ����رب اإلس����المى الطبع����ة األول����ي تحقی����ق/  ھ����ـ ط٥٢٠

  . الشرقاوى
الثم��ر ال��دانى ش��رح رس��الة القیروان��ي لإلم��ام ص��الح عب��د ال��سمیع -٣
  . المكتبة الثقافیة/ ط.  األزھرىاألبي
حاش���یة الدس���وقي عل���ي ال���شرح الكبی���ر لإلم���ام محم���د ب���ن عرف���ة -٤

  . دار إحیاء الكتب العربیة/ ط. الدسوقي
حاش��یة ال��صاوى عل��ى ال��شرح ال��صغیر لإلم��ام أب��ي العب��اس أحم��د -٥

  / ط. الصاوى
  . دار المعارف

ی��روت ال��ذخیرة لإلم��ام أحم��د ب��ن إدری��س القراف��ي ط دار الغ��رب ب-٦
  . تحقیق محمد حجي

دار / ش��رح مخت��صر خلی��ل لإلم��ام محم��د ب��ین عب��د هللا الخرش��ي ط-٧
  . الفكر



 ١٩٠٧

دار الفك�ر تحقی��ق / ال�شرح الكبی�ر ألب�ي البرك�ات أحم�د ال�دردیر ط-٨
  . محمد علیش

/ ھ�ـ ط١١٢٥الفواك�ھ ال�دوانى لإلم�ام أحم�د ب�ن غن�یم النف�راوى ت -٩
  . دار الفكر

 ھ�ـ ٧٤١ن أحمد بن ج�زء الغرن�اطي ت القوانین الفقھیة لمحمد ب-١٠
  . بدون طبعة

  :مراجع الفقھ الشافعى)ج(
أسنى المطالب شرح روض الطالب للعالم�ة زكری�ا ب�ن محم�د ب�ن -١

  .دار الكتاب اإلسالمى/ زكریا األنصاري ط
  . دار الفكر بیروت/ إعانة الطالبین لإلمام أبي بكر الدمیاطى ط-٢
دار الفك��ر بی��روت تحقی��ق /  طاإلقن��اع لإلم��ام الخطی��ب ال��شربیني-٣

  مكتب 
  . البحوث والدراسات

دار /  ھ�ـ ط٢٠٤األم ألبي عبد هللا محم�د ب�ن ادری�س ال�شافعى ت -٤
  . المعرفة

تحفة المحتاج في شرح المنھ�اج لإلم�ام أحم�د ب�ن محم�د ب�ن حج�ر -٥
  . دار إحیاء التراث العربي/ الھیتمي ط

/ د البجیرم�ى طحاشیة البجیرمى عل�ى الخطی�ب ل�سلیمان ب�ن محم�-٦
  .دار الفكر

دار / حاشیة البجیرمى على المنھج لسلیمان بن محمد البجیرمى ط-٧
  .الفكر
  . دار الفكر/ حاشیة الجمل لإلمام سلیمان بن منصور الجمل ط-٨
حاشیة الطحطحاوى على مراقي الفالح شرح نور اإلیضاح أحم�د -٩

المطبع�ة /ـ طھ١٢٣١بن محمد بن إسماعیل الطحاوي الحنفي سنة الوفاة 
  الكبرى األمیریة ببوالق

حاشیة قلیوبى وعمی�رة لإلم�ام أحم�د ب�ن س�المة القلی�وبى وأحم�د -١٠
  البرلسى عمیرة

  . دار إحیاء الكتب العربیة/  ط
  : مراجع الفقھ الحنبلي)د(
ھ�ـ ٨٨٥اإلنصاف لإلمام على ب�ن س�لیمان ب�ن أحم�د الم�رداوى ت -١

  دار إحیاء / ط
  . التراث العربي



 ١٩٠٨

 ھ�ـ ١٠٥١ المربع لإلمام منصور ب�ن یوس�ف البھ�وتى ت الروض-٢
  .ھـ١٣٩٠مكتبة الریاض الحدیثة / ط

/ ط. ھ�ـ٦٩٠ زاد المستقنع لموسى ب�ن أحم�د ب�ن س�الم المقدس�ى ت-٣
  . مكتبة النھضة الحدیثة مكة المكرمة

ش��رح منتھ��ى اإلرادات للعالم��ة من��صور ب��ن ی��ونس البھ��وتي ت -٤
  /  ھـ ط١٠٥١

  . عالم الكتب
المكتب / ى في فقھ ابن حنبل ألبي محمد بن قدامة المقدسى طالكاف-٥

  . اإلسالمي بیروت
ك��شاف القن��اع ع��ن م��تن اإلقن��اع لمن��صور ب��ن ی��ونس البھ��وتي ت -٦

  . دار الكتب العلمیة/  ھـ ط١٠٥١
 ھ�ـ ط ٧٦٢الفروع لإلمام محم�د ب�ن مفل�ح ب�ن محم�د المقدس�ى ت -٧

  . عالم الكتب
ھیم بن محمد بن عبد هللا بن مفلح ت المبدع لإلمام أبي اسحاق إبرا-٨
  . الكتب اإلسالمى/ ھـ ط٨٨٤
  . ط دار إحیاء التراث اإلسالمي. المغني لإلمام ابن قدامة المقدسي-٩

مطالب أولي النھى فى شرح غای�ة المنتھ�ي لإلم�ام م�صطفي ب�ن -١٠
  . المكتب اإلسالمي/  ھـ ط١١٤٣سعد الرحیاني ت 

  :مراجع الفقھ الظاھرى) ھـ(
محل��ي لإلم��ام أحم��د ب��ن س��عید ب��ن ح��زم األندل��سى الظ��اھري ت  ال-١
  .دار التراث القاھرة، تحقیق أحمد محمد شاكر/  ھـ ط٤٥٦

  : كتب اللغة والمصطلحات: ًخامسا
  .طبعة دار الكتب العلمیة.  أبجد العلوم لصدیق بن حسن القنوجى-١
 أس���اس البالغ���ة ألب���ى القاس���م محم���ود ب���ن عم���رو ب���ن أحم���د، -٢

: تحقی��ق.  دار الكت��ب العلمی��ة، الطبع��ة األول��ى\ار هللا طالزمخ��شري ج��
  محمد باسل عیون السود

  الطبعة األولى. دار الفكر المعاصر / ط.  التعاریف للمناوى-٣
دار /  ھ��ـ ط٨١٦التعریف��ات لإلم��ام عل��ى ب��ن محم��د الجرج��انى ت -٤

  . ھـ الطبعة األولي تحقیق إبراھیم اإلبیاري١٤٠٥الكتاب العربي بیروت 
رح حدود ابن عرفة لإلم�ام محم�د ب�ن قاس�م الرص�اع ط المكتب�ة ش-٥

  . العلمیة
 دار العل�م \ الصحاح فى اللغة إلسماعیل ب�ن حم�اد الج�وھري ، ط-٦

  .١٩٩٠ ینایر -الرابعة. بیروت-للمالیین



 ١٩٠٩

  .دار الفكر دمشق/ سعدى أبوجیب ط. القاموس الفقھى د-٧
  . ة بیروتالقاموس المحیط للفیروز أبادي ط مؤسسة الرسال-٨
/  ھ�ـ ط٧١١لسان الع�رب لإلم�ام محم�د ب�ن مك�رم ب�ن منظ�ور ت -٩

  دار صادر 
  . بیروت األولي

/  ھ��ـ ط٧٢١مخت��ار ال��صحاح لمحم��د ب��ن أب��ي بك��ر ال��رازي ت -١٠
  . مكتبة لبنان ناشرون بیروت

  :كتب وبحوث فقھیة معاصرة متخصصة: ًسادسا
/ یاس�ین طمحم�د نع�یم . د. أبحاث فقھیة فى ق�ضایا طبی�ة معاص�رة-١

  .دار النفائس
بحث لل�دكتور . أجھزة اإلنعاش وحقیقة الوفاة بین الفقھاء واألطباء-٢

طبع�ة . مطب�وع ض�من فق�ھ الن�وازل، بكر بن عب�دهللا أب�ى زی�د رحم�ھ هللا
  .مؤسسة الرسالة

ازدھ�ار محم�ود . أحكام تجمیل النساء ف�ى ال�شریعة اإلس�المیة، د-٣
  .دار الفضیلة/ صابر، ط

/ ش�عبان الك�ومى أحم�د، ط. میل فى الفق�ھ اإلس�المى، دأحكام التج-٤
 .دار الجامعة الجدیدة

. لمحمد بن أحمد على واصل.  أحكام التصویر فى الفقھ اإلسالمى-٥
  .دار طیبة للنشر والتوزیع/ ط

محم��د عثم��ان ش��بیر، من��شور ض��من . أحك��ام جراح��ة التجمی��ل د-٦
  .ئسدار النفا/ ط. دراسات فقھیة فى قضایا طبیة معاصرة

. محم��د ب��ن محم��د الجنك��ى ال��شنقیطى. د. أحك��ام الجراح��ة الطبی��ة-٧
  . اإلمارات-مكتبة الصحابة

س�عد ب��ن ترك�ي الخ�ثالن، بح��ث . أحك�ام زراع�ة ال��شعر وإزالت�ھ، د-٨
التي تقیمھ�ا إدارة ) العملیات التجمیلیة بین الشرع والطب(مقدم إلى ندوة 

یة بمنطق�ة الری�اض ف�ـي التوعیة الدینیة بالمدیریة العام�ة لل�شؤون ال�صح
  م٢٠٠٦ دیسمبر ٣ - ٢ھـ الموافق ١٤٢٧ ذي القعدة ١٢ - ١١المدة من 

أحكام زینة وجھ المرأة فى الفقھ اإلسالمى، نقاء عماد عبدهللا دیك، -٩
  .رسالة ماجستیر بجامعة النجاح الوطنیة بنابلس

بلح�اح . د. األحكام الشرعیة والطبیة للمتوفى فى الفقھ اإلس�المى-١٠
، ٤٢منشور بمجل�ة البح�وث الفقھی�ة المعاص�رة، الع�دد . لعربى بن أحمدا

  .١١السنة 



 ١٩١٠

/ أحم��د ش��رف ال��دین، ط. األحك��ام ال��شرعیة لألعم��ال الطبی��ة، د-١١
  .الثانیة

خال��د . األحك��ام الطبی��ة المتعلق��ة بالن��ساء ف��ى الفق��ھ اإلس��المى ، د-١٢
  .دار النفائس/ محمد منصور، ط

ًم إن�سان آخ�ر حی�ا أومیت�اانتفاع اإلنسان بأع�ضاء ج�س-١٣ محم�د / د. ً
  .علي البار منشور بمجلة المجمع الفقھى الدولى

ًانتفاع اإلنسان بأع�ضاء ج�سم إن�سان آخ�ر حی�ا أو میت�ا ف�ي الفق�ھ -١٤ ً

  .منشور بمجلة المجمع الفقھى الدولى. حسن على الشاذلى/ د.اإلسالمي
لمزین�ى أحمد ب�ن ع�ائش ا. أنواع وضوابط العلمیات التجمیلیة، د-١٥

منشور ضمن بحوث مؤتمر الفقھ اإلسالمى الثانى بجامع�ة اإلم�ام محم�د 
  .المجلد الثالث". قضایا طبیة معاصرة" بن سعود تحت عنوان

اإلنع��اش ال��صناعى م��ن الناحی��ة الطبی��ة واإلن��سانیة  أحم��د ج��الل -١٦
جامع��ة ، كلی��ة الحق��وق ، ال��دین ع��دد خ��اص مجل��ة الحق��وق وال��شریعة 

  .الكویت 
عب�دالرحمن ب�ن أحم�د .  الث�دى أحك�ام وض�وابط ش�رعیة دتجمیل-١٧

  .الجرعى
  .دار الریان للتراث/ تحفة الودود بأحكام المولود البن القیم، ط-١٨
مجل���ة ال���وعى  اإلس���المى .  التحن���یط  تاریخ���ھ  حاالت���ھ أحكام���ھ-١٩

  حسن عبدالغني أبو غدة  • د•    أ٢٠١٠\٠٩\٠٣ التاریخ ٥٣٢العدد
: تاح محم��ود إدری��س مجل��ة ال��وعى الكویتی��ةعب��دالف•د•الت��شریح أ-٢٠

  .م٢٩/١١/٢٠٠٩ بتاریخ ٥٣٠العدد
ت��شریح جث��ة الم��سلم ھیئ��ة كب��ار العلم��اء م��ن مؤلف��ات ھیئ��ة كب��ار -٢١

  .٤العلماء منشور بمجلة البحوث اإلسالمیة المعاصرة عدد
دار الكت���ب / ط.الت���شریع الجن���ائى اإلس���المى لعب���د الق���ادرعودة-٢٢
  .العلمیة
راح��ى عل��ى ج��سم اإلن��سان، للباحث��ة س��وزان وفی��ق التع��دیل الج-٢٣

محمد أبومطر، بحث تكمیلى للح�صول عل�ى درج�ة الماج�ستیر م�ن كلی�ة 
  .الشریعة والقانون جامعة غزة

مكتب�ة / ط. تعریف أھل اإلسالم بأن تقل الع�ضو ح�رام للغم�ارى-٢٤
  .القاھرة
أحمد محمود سعد، الطبعة / تغییر الجنس بین الحظر واإلباحة، د-٢٥

  .م الناشر، دار النھضة العربیة، القاھرة١٩٩٣ -ھـ١٤١٣ألولى عام ا



 ١٩١١

ال����دار الدولی����ة / م����صطفى الزائ����دى، ط. الجراح���ة التجمیلی����ة د-٢٥
  .لالستمثارات الثقافیة

عبدال�ستار . الجراحة التجمیلیة ضوابطھا والتكییف الفقھى لھا، د-٢٦
ث��انى إب��راھیم الھیت��ى، من��شور ض��من بح��وث م��ؤتمر الفق��ھ اإلس��المى ال

". ق�ضایا طبی��ة معاص��رة" بجامع�ة اإلم��ام محم�د ب��ن س��عود تح�ت عن��وان
  .المجلد الثالث

الجراح��ة التجمیلی��ة وأحكامھ��ا، ال��شیخ محم��د مخت��ار ال��سالمى، -٢٧
بح��ث مق��دم  لمجم��ع الفق��ھ الت��ابع لمنظم��ة الم��ؤتمر اإلس��المى ف��ى دورت��ھ 

  .الثامنة عشرة
ب��ة علیھ��ا، رس��الة الجراح��ة التجمیلی��ة والم��سؤلیة المدنی��ة المترت-٢٨

  .ماجستیر للطالبة بومدین سامیة، جامعة مولود معمرى بالجزائر
. الجنایة العمد للطبیب على األعضاء البشریة فى الفقھ اإلسالمى-٢٩

  .ھـ١٤٣٠الثالثة / دار الیسر للطباعة والنشر/ محمد یسرى إبراھیم ط. د
 الحق�وق الحدود اإلنسانیة والقانونیة لإلنع�اش ال�صناعى ط مجل�ة-٣٠

  .كلیة الحقوق والشریعة جامعة الكویت، والشریعة 
مكتب�ة / یوس�ف القرض�اوى، ط. الحالل والح�رام ف�ى اإلس�الم، د-٣١

  .وھبة
توفی��ق ال��واعى بح��ث من��شور بمجل��ة / حقیق��ة الم��وت والحی��اة د-١٦

  . المجمع الفقھى الدولى
محم���د نجی���ب / حك���م نق���ل األع���ضاء الب���شریة ب���ین األحی���اء د-٣٢

  .ر النھضة العربیةدا. عوضین
دار / الخط��أ الطب��ى الجراح��ى، المست��شار منی��ر ری��اض حن��ا، ط-٣٣

  .الفكر
/ ط. مجموع�ة أس�اتذة. دراسات فقھیة ف�ى ق�ضایا طبی�ة معاص�رة-٣٤

  .دار النفائس 
یوس���ف / د . زراع���ة األع���ضاء ف���ى ض���وء ال���شریعة اإلس���المیة-٣٥

  .دار الشروق / القرضاوى ط
محم�د عل�ى الب�ار / عضاء التناسلیة د زراعة الغدد التناسلیة واأل-٣٦

  .منشور بمجلة المجمع الفقھى الدولى
دار / ط.  الشریعة اإلسالمیة والفنون أحمد مصطفى على القضاة-٣٧
  .الجیل
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ّالضوابط الشرعیة للعملیات التجمیلی�ة، د-٣٨ ھ�اني ب�ن عب�د هللا ب�ن / ّ
ة ب�ین ال�شرع ّالعملیات التجمیلی( ّمحمد الجبیر، ورقة علمیة مقدمة لندوة 

  ).والطب 
إب����راھیم محم����د . ال����ضوابط ال����شرعیة للعملی����ات التجمیلی����ة ، د-٣٩

قاسم،منشور ضمن بحوث مؤتمر الفق�ھ اإلس�المى الث�انى بجامع�ة اإلم�ام 
  .المجلد الثالث". قضایا طبیة معاصرة" محمد بن سعود، تحت عنوان

 م�صلح ب�ن عب��دالحى. ال�ضوابط ال�شرعیة للعلمی�ات التجمیلی�ة، د-٤٠
النجار، منشور ضمن بحوث مؤتمر الفقھ اإلسالمى الثانى بجامعة اإلمام 

  .المجلد الثالث". قضایا طبیة معاصرة" محمد بن سعود، تحت عنوان
آم��ال ی��س عب��دالمعطى، . ال��ضوابط الفقھی��ة لعملی��ات التجمی��ل ، د-٤١

منشور ضمن بحوث مؤتمر الفقھ اإلسالمى الثانى بجامع�ة اإلم�ام محم�د 
  .المجلد الثالث". قضایا طبیة معاصرة" تحت عنوانبن سعود، 

رج��اء محم��د . ال��ضوابط الفقھی��ة والقانونی��ة لعملی��ات التجمی��ل، د-٤٢
منشور ضمن بحوث مؤتمر الفق�ھ اإلس�المى الث�انى بجامع�ة . عبدالمعبود

المجل��د ". ق�ضایا طبی��ة معاص�رة" اإلم�ام محم�د ب��ن س�عود، تح��ت عن�وان
  .الثالث

ومحم�د عل�ى الب�ار ، زھیر أحم�د ال�سباعى/ دالطبیب أدبھ وفقھھ -٤٣
  .دار القلم دمشق/ ط

محمد . طبیعة المسؤلیة والتزام الطبیب فى الجراحة التجمیلیة، د-٤٤
ح��سن ب���ن عب���دالعزیز آل ال���شیخ، من���شور ض���من بح���وث م���ؤتمر الفق���ھ 

ق�ضایا " اإلسالمى الثانى بجامع�ة اإلم�ام محم�د ب�ن س�عود، تح�ت عن�وان
  .الثالثالمجلد ". طبیة معاصرة

العلمی���ات التجمیلی���ة، إب���راھیم ب���ن أحم���د ب���ن محم���د ال���شطیرى، -٤٥
منشور ضمن بحوث مؤتمر الفقھ اإلسالمى الثانى بجامع�ة اإلم�ام محم�د 

  .المجلد الثالث". قضایا طبیة معاصرة" بن سعود، تحت عنوان
عملی��ات التجمی��ل الجراحی��ة وم��سؤلیتھا الجزائی��ة ب��ین ال��شریعة -٤٦

  .مركز ابن إدریس للدراسات الفقھیة/ حسینى، طمحمد ال. والقانون
شفیقة الشھاوى،من�شور ض�من بح�وث . عملیات تجمیل الوجھ، د-٤٧

م��ؤتمر الفق��ھ اإلس��المى الث��انى بجامع��ة اإلم��ام محم��د ب��ن س��عود، تح��ت 
  المجلد الثالث". قضایا طبیة معاصرة" عنوان
عب��دالعزیز محم��د الحج��یالن، األس��تاذ .عملی��ات تجمی��ل الوج��ھ د-٤٨

  .بدون طبعة. بقسم الفقھ بكلیة الشریعة جامعة القصیم
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طب��ع ون��شر إدارة . الفت��اوى المتعلق��ة بالط��ب وأحك��ام المرض��ى-٤٩
  .المملكة العربیة السعودیة. الریاض. البحوث العلمیة واإلفتاء

. د، على محى الدین القرة داغى. فقھ القضایا الطبیة المعاصرة د-٥٠
  .ائر اإلسالمیةدار البش/ ط.على یوسف المحمدى

: مؤسسة الرسالة الطبع�ة: الناشر. فقھ النوازل للشیخ بكر أبوزید-٥١
   م١٩٩٦ ھـ ، ١٤١٦ -األولى 
/ ط. د أحم�د ش�وقى أب�و خط�وة. القانون الجنائى والطب الح�دیث-٥٢

  .دار النھضة العربیة
ق���رارات وتوص���یات المجم���ع الفقھ���ى اإلس���المى برابط���ة الع���الم -٥٣

  .ھـ١٤٢٤: ھـ ١٣٩٨الطبعة الثانیة .عاشرة الدورة ال. اإلسالمى
ق��رارات وتوص��یات مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي ال��دولي المنبث��ق ع��ن -٥٤

 ١٩ – ١ لل����دورات ١٨٥ – ١منظم����ة الم����ؤتمر اإلس����المي الق����رارات 
   ھـ١٤٣٠ - ھـ ١٤٠٥للسنوات 

  . مجلة إلكترونیة٢٢مجلة البحوث اإلسالمیة المعاصرة ع -٥٥
. س�المى الت�ابع لرابط�ة الع�الم اإلس�الميمجلة المجمع الفقھ�ى اإل-٥٦

  .ھـ١٤٢٤.       الطبعة الخامسة
مجل��ة المجم��ع الفقھ��ى ال��دولى وھ��ي مجل��ة معروف��ة ت��صدر ع��ن -٥٧

دار الب�شیر / ط. مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظم�ة الم�ؤتمر اإلس�المي
  .للنشر والتوزیع




