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 ( جراحة التجميل بين الحظر واإلباحةموسوم بــ )بحث 
                             

 د. حليمة عبدالحميد خليفة              
 ابعةاألص - كلية اآلداب غريان  / جامعة 

 ةـــــــــــــات اإلسالميـــــــــــقسم الدراس

 
 مقدمة:

الجمال ىبة اهلل العظيمة وىو أحد أىم القيم االجتماعية، ألنو يعبر عن المظير الخارجي لإلنسان، 
لما في ىذا المظير من قيمة بين بني البشر، ولذا ال يختمف اثنان حول ما تقتضيو ىذه القيمة من 

 فاق عمى أفضمية الجوىر اإلنساني.تمن االالتزامات بالرغم 
والحياة اإلنسانية تزخر بمفردات الجمال ومشتقاتيا، عمى المستوى الثقافي العام، حتى شاع المأثور 

 ليعبر عن مدى مصداقية ىذه القيمة وكونيا كذلك. (1)" إن اهلل جميل يحب الجمال" 

قُلْ مَهْ حَرّمَ زِينَتَ اهللِ الّتِي حديدًا قال تعالى وقد شرع التجمل والزين في إطار الشريعة اإلسالمية ت

 ََذلِ  وصصّلُ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ والّطيِبَاثِ مِهَ الْرِزِقِ قُلْ هِيَ للّذِيهَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُوْيَا خَالِصَت يَوْمَ القيامَتِ

 ين.البعد القيمي لمتجمل والتز  يؤكد ستفيام في اآليةواال  (2)اآلياثِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونََ

ة وتطور عمم ما ىو عميو اليوم من التقنية الطبيولقد كان التجميل والتزين شكاًل ولم يتجاوزه إلى 
الجراحة، إذ مع ىذا التطور بدأ األمر مختمفًا، وبات من الممكن تجاوز التجميل الشكمي إلى إعادة 

دخال تعديالت عميو من خالل عمميات أصبحت رونق الجسم البشري نفسو أو إعادة بنائو، أو إ
زالة الشعر.  شائعة ومعروفة، كشد الوجو، وتجميل األنف، وملء الخدود، وشفط الدىون، وا 

وكان لتطور عمم الجراحة وظروف الحرب ومصاعب الحياة ونكباتيا األثر في تصاعد وتيرة الجيد 
 الطبي في ىذا الحقل الذي عرف فيما بعد بجراحة التجميل.
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 أىمية البحث ودوافعو:
أىمية البحث في ىذا  يومع شيوع الرغبة في إجراء عمميات التجميل في ىذا العصر، تأت

بع ىذه األىمية من كونو موضوعًا فقييا يتعمق بالخمقة اإلنسانية، وما يصاحبيا من نالموضوع، وت
 تعديالت، والموقف الشرعي منيا.

كالية فقيية شرعية لجية ما ورد في التراث اإلسالمي مما ولذا فالبحث في ىذا الموضوع يعالج إش
يمنع من التعرض لجسم اإلنسان رغبة في التغيير وعميو فإن فرضية البحث ىي أن عمميات 

ن كانت بداعي تحسين المظير، فيي مشروعة في ظل القوانين الوضعية.  التجميل، وا 

 ولذا فمن دواعي الكتابة في ىذا الموضوع:
بحث في ىذا الموضوع يشيد حضورًا فاعاًل في الحياة اليومية لإلنسان، ألن عمميات إن الأواًل: 

التجميل أصبحت تكثر بشكل كبير، وشيوع ىذه الظاىرة تستمزم بيان الحكم الشرعي ليا ألنيا ال 
 تتصف بوصف واحد.

عة أىمية التعرف عمى الموقف الفقيي من ىذه األعمال الطبية، وتحديد موقف الشريثانيا: 
 اإلسالمية، وىو موقف يستكشف من خالل النصوص الدينية مدى إباحة ىذه العمميات أو حظرىا.

قمة ما كتب في ىذا الموضوع في المكتبة الفقيية اإلسالمية بالنسبة ألىميتو عمى المستوى ثالثًا: 
 العممي واالجتماعي.

 ية مطالب:وكان البد أن أقسم البحث في ىذا الموضوع إلى ثالثة مباحث وثمان
 المبحث األول: ماىية عمميات التجميل وأركانيا.
 المطمب األول: ماىية عمميات التجميل وتاريخيا.

 المطمب الثاني: مدى شيوع عمميات التجميل وأركانيا.
 المطمب الثالث: دواعي عمميات التجميل وأنواعو، وعالقتو بالمنظومة القيمية.
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 احة التجميل.المبحث الثاني: األعمال الطبية وجر 
 المطمب األول: العمل الطبي ومشروعيتو.

 المطمب الثاني: المستند الشرعي لمعالج وعالقتو بالمسؤولية الطبية.
 المبحث الثالث: مدى مشروعية عمميات التجميل في الشريعة اإلسالمية.

 المطمب األول: األساس الشرعي لمعمل التجميمي.
 يات التجميل، وتقييم ىذه اآلراء.المطمب الثاني: أراء الفقياء في عمم

 المطمب الثالث: المسؤولية الشرعية تجاه عمميات التجميل.
 الخاتمـة.

 المبحث األول: ماهية عمليات التجميل وأركانها

 المطمب األول: ماىية عمميات التجميل وأركانيا.

الجسم عن طريق  جراحة التجميل بالمفيوم البسيط ىي استعادة التناسق والتوازن لجزء من أجزاء
 ستعادة مقاييس الجمال المناسبة ليذا الجزء.ا

لذلك يرى البعض أن تسمية جراحة التجميل ليست دقيقة، ألنيا ناقصة، والصحيح أن يقال: جراحة 
 .(3) التجميل والتقويم، أو الجراحة البالستيكية، ويدخل ضمنيا التجميل الصرف

يات التجميمية التي يكون اليدف منيا التغيير لمجرد وواضح من ىذا التعريف أنو ال يتعرض لمعمم
 الرغبة في ذلك.

وقد عرفيا البعض اآلخر بأنيا: األعمال الطبية التي ال يكون الغرض منيا عالج مرض عن 
طريق التدخل الجراحي، بل بإزالة تشويو حدث في جسم المريض بفعل مكتسب أو خمقي أو وظيفي 

(4)  . 
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رة عن عمميات جراحية اليدف منيا إما عالج عيوب خمقية أو عيوب نيا عباإوفي تعريف آخر 
ما تحسين  شيء حادثة من جراء الحروب أو الحرائق التي تسبب لصاحبيا إيالمًا بدنيًا أو نفسيًا، وا 

 (5)الجمال أكثر مما ىو موجود. من في الخمقة بحثًا عن جوانب 
و يقترب من واقع الحال مما يجري اليوم من وىذا التعريف أكثر شموال من التعريفات السابقة ألن

 عمميات تجميل تختمف في الشكل واليدف.
 الجراحية:العمميات حظة قيدين في تعريف ولكي نعرف العمل التجميمي البد من مال

إن ىذه العمميات جراحية، وعندئذ تستبعد عمميات التجميل التي ال تتدخل فييا الجراحة، بل أوليما: 
 عمميات تزيين ظاىري وسطحي، ولذلك يجب أن يتولى عمميات التجميل طبيب مختص. ىي

إن ىذه العمميات تستيدف عالجًا لعيوب خمقية أو حادثة تسبب لصاحبيا أذى جسميًا أو ثانييما: 
 نفسيًا ، أو لمجرد التغيير والظيور تستدعيو المعايير المتغيرة لمجمال والحسن.

يا" عمميات طبية جراحية تستيدف إدخال تعديالت وتغييرات عمى الجسم ولذلك يمكن تعريفيا بأن
ما بيدف التحسين  البشري، إما بيدف العالج: كما ىو في عمميات الترميم ومعالجة الحروق، وا 

 . (6)والتغيير وفقا لمعايير الحسن والجمال السائدة 
تدخل تحت عنوان الجراحة،  وبيذا تتميز عمميات التجميل عن صناعة التجميل، ألن األخيرة ال

وتقتصر عمى إعطاء عالجات صحية ألفراد ىم في حالة صحية جيدة، وال يتجاوز حالة الشكل 
 الخارجي لمجسم، ولذلك لم يشترط في مزاولة ىذه الصناعة الشروط التي يمزم مراعاتيا في الجراحة.

 المطمب الثاني: مدى شيوع عمميات التجميل في العصر الحديث:
وسعت عمميات التجميل في الوقت الحاضر، وذلك بسبب الحروب والحوادث التي تعرض ليا لقد ت

المشاكل الصحية التي تحدث  تذليلبدل أقصى جيودىم في إلى اإلنسان، حيث دفعت األطباء 
عادة  لإلنسان أضرارًا كبيرة في جسمو وخاصة مظيره الخارجي، فبات من الممكن ترميم الجسم، وا 

زالة  التشوىات التي تسببيا الحروق والحروب. بنائو، وا 
ومثل ىذه العمميات ال خالف في مشروعيتيا، ألنيا تدخل تحت العالج، وىي مما يتوقف عميو بناء 

 الييكل الجسمي لإلنسان، كما في حاالت التعرض لإلصابات الكبيرة.
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لمظير أما ما ىو موضع جدل فقيي ىو عمميات التجميل التي يكون اليدف منيا تحسين ا
الخارجي وفق معايير الجمال المتغيرة، إذ يمكن إعادة رونق الجسم كالوجو والبشرة إلى حالتيا 
زالة الجيوب الدىنية من أسفميا، وشد الرقبة أو تجميل األنف  الطبيعية الجذابة كشد الجفون، وا 

  (7)م المختمفةوملء الخدود وأسفل الجفون والشفتين، مثل حقنيا بالدىون المشفوطة من أماكن الجس
كما يمكن إعادة تناسق الجسم عن طريق العديد من العمميات التجميمية مثل شد الترىالت في أجزاء 
الجسم المختمفة، وأحيانًا يكون الداعي من ورائيا مجرد الرغبة في التغيير كما يشيع في حياة 

 .( 8)الفنانين 
ينما حينما بدا الممثمون في الحديث عمنا وقد شيدت جراحة التجميل طفرة كبرى في عالقتيا مع الس

عن عمميات التجميل التي أجروىا وعن مشاريعيم المستقبمية في ن دون استحياء، بل ويتفاخرو 
 إجراء المزيد منيا.

بل وتمارس اليوم حمالت إعالمية ضخمة بغية الترويج ليذه العمميات، وأخذ يزداد عدد األطباء 
عادة إنتاجيا  المرتبطين بمنتديات مجانية حول إغواء المرضى، فيما يتصل بتعديل مالمح الوجوه وا 

 . (9)أو إزالة الشحوم الزائدة 
ولألسف أن معظم ىؤالء األطباء يفتقر لمخبرة الطبية، بل أصبح بمقدور أي شخص يحمل شيادة 

اب طب أن يعمق الفتة، ويعمن بيا أنو يقوم بيذه العمميات بكل يسر وسيولة، غرضو من ذلك اكتس
 المال من أي وجو، وال ىم لو إال ذلك، وال تيمو مصمحة اإلنسان.

ومع ىذا فاإلقبال الشديد الذي يشيده العالم العربي عمى عمميات التجميل، فقد الحظ المختصون 
 . (11)أن ىذا اإلقبال يشيد فوضى كبيرة في ىذا القطاع أيضًا 
تجميمية من حيث ىو قطاع طبي، بل لوحظ وال تقتصر ىذه الفوضى الكبيرة عمى قطاع الجراحة ال

أيضًا غياب القانون المنظم ليذه العمميات، واالقتصار عمى النصوص الشرعية ليذا النوع من 
 يا.اتالعمميات ، مع تطور العموم الطبية وتنامي اختصاص

 

 



 م 9102  لتطبيقية واالنسانيةمجلة الجبل للعلوم ا

 

 ( 46)   صفحة                                                                                                  العدد الرابع
 

 أركان عمميات التجميل:
 لعمميات التجميل أركان ثالثة ىي :

 :الركن ألول المريض
ضو من أعضائو ، من عمة في جسمو أو خمل وظيفي في علمريض الشخص الذي يشكو عني بانو 

ويسبب لو اضطرابات أو أالما و أوجاعا ، أو يشكو من عيب في المظير الخارجي بسبب تشوىات 
(11) حصمت من الوالدة،  أو الحقا بسبب الحوادث

 . 
يم أعضاء الجسم البشري أو ملتر  ة في مشروعية العمل الجراحي التجميمييعوال يختمف فقياء الشر 

الشخص الذي يرغب في إجراء  عد مريضاً يول ما إذا كان حإزالة التشوىات عنو ،  ولكنيم اختمفوا 
عمل جراحي تجميمي لمجرد تحسين ىيئتو الجسمية أو أي عضو أخر بما ينسجم مع  معايير 

طالقا ،  ألن الغرض منيا ليس الحسن و الجمال السائدة ، والصحيح أن ىذه العمميات غير جائزة إ
عالج مرض بل مجرد التجمل ، وىو ما يتصل بالشرط أألساسي إلجازة العمل الطبي،  والذي 

 .(  12)يكون القصد منو الشفاء من المرض 
 الركن الثاني : الطبيب الجراح: 

الرغبة  وىو الذي يمارس ىذه العممية،  ويخضع مريضة ألدواتو ،  بيدف تحقيق الشفاء أو تحقيق
 المتوخاة .

والبد أن يكون الطبيب الجراح حاصال عمي شيادة اختصاص بالجراحة ،  وتصريح بممارسة  
القيام بيذا النوع من الجراحة ،  ىعم تدرباً مو  والعضوية في نقابة الجراحين ، أن يكون ممماً ، ة نالمي

ل الشروع في العمل ومدركا لكل خصائصو ومضاعفاتو المحتممة، وأن يناقشيا مع المريض قب
 (13)الجراحي. 

 الركن الثالث: العمل الجراحي:
يقصد بالعمل الجراحي، العمل المسموح بو شرعًا وقانونًا، وقد أصبح من الممكن إجراؤه دونما 
أضرار كبيرة، ومن حيث إمكانية إجرائو في الظروف التي تحيط بو، والوسائل التي سيمجأ إلييا 

تخدميا، وعمى الجراح تحديد نوع العالج المطموب والمناسب لكل حالة عمى الجراح والتقنية التي يس
 حدة تبعًا لعدة عوامل منيا حالة المريض الصحية العامة.
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والتقنية المستعممة اليوم في الجراحة التجميمية ىي الشق الجراحي، واالستئصال، والجراحة 
 . (14)ون الكيماوية، والجراحة الكيربائية، والميزرية، وشفط الدى

 وفي ىذا المجال البد من إدراك بعض الحقائق األولية وأىميا:
ية جراحة تجرى عمى الجسم البشري ىي عمل طبي، يقبل النجاح والفشل، وجراحة أ - 1

 التجميل ىي األخرى تقبل النجاح والفشل.
إن نجاح العممية عمى يد جراح معين ال تعني نجاحيا مع مريض آخر، بمعنى أن ما  - 2

ل من نجاح أو فشل مع مريض معين ال يعني أن كل مريض سيواجو النتيجة نفسيا، ألن يحص
لكل جسم بشري خصوصياتو وان اتحدت طريقة العمل الجراحي في جميع األحوال، إذ قد تكون 
النتيجة مختمفة من شخص إلى آخر، ألن االستجابة تتأثر بكثير من المواصفات الجسمية، ولذا 

ن العممية الجراحية مرىونة بعدة عناصر أىميا: ميارة الجراح، واستجابة الجسم، البد من التحقق بأ
 والوسيمة العالجية المستخدمة، واتباع التعميمات بعد العممية.

أن نجاح العممية وخاصة التجميمية تعتمد عمى األركان التي ذكرتيا سابقًا، وال تتوقف  - 3
 . (15)عند ركن دون ركن آخر 

 وعالقتيا بالمنظومة القيمية: ادواعي عمميات التجميل وأنواعي المطمب الثالث:

ىناك دوافع تدفع باإلنسان إلجراء عمل جراحي، سواء كان ركن ىذا العمل ىو المريض أو 
 :(16) الطبيب، إذ لكل منيما دوافعو التي تدفعو نحو ىذا العمل، والتي يمكن إجماليا فيما يأتي

واعي شيوعًا، حيث تدفع بالمريض أحوالو الصحية، وما وىو من أكثر الدالدافع الصحي:  .1
عادة تناسق جسمو، فيما إذا  يصاحبيا من االم ومعاناة إلى إجراء عممية جراحية، بغية ترميم وا 

 كان قد تعرض لتشوىات أو حروق أو كسور أو غير ذلك.
ت جسمية، إال وذلك في الحاالت التي ال يشكو فييا المريض من أالم أو إعاقاالدافع النفسي:  .2

أنو يعاني من أالم نفسية بسبب قبح منظره الذي يسبب لو ىذه اآلالم، وما يالقيو من إحراجات 
 في حياتو العممية.
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كما في الحاالت التي يرغب فييا اإلنسان بإجراء عممية جراحية بتجميل الدافع الجمالي:  .3
ن لم يكن ثمة دافع صحي، سواء كان عمى المستوى الجسدي كمعاناتو من أالم  أنفو أو فمو، وا 

عمى المستوى النفسي، إال أنو يجري ىذا العمميات لمرغبة في ذلك ولدوافع جمالية، كما  أو جسدية
في حاالت شفط الدىون المرأة تشكو من ترىل في أسفل البطن، أو حاالت زرع الشعر لممرأة أو 

 لمرجل.
بعض معالم الشخص بقصد التيرب  وىو إجراء العمميات الجراحية إلخفاءالدافع اإلجرامي:  .4

من العدالة وسمطتيا، فيعمد بعض المجرمين كالمصوص والقتمة وأعضاء العصابات إلى تغيير 
 مالمحيم، لإلفالت من قبضة العدالة والتمويو عمى سمطة الشرطة والقضاء.

ة بحق الرجل أو بدوافع أال أخالقية بشكل عام، كما في حاالت التدليس والتضميل الذي تمارسو المرأ
 لغرض إقناعو بالزواج أو العكس.

كما في الحاالت التي يمجأ فييا البعض إلى إجراء عممية تجميل لمجرد الدافع العبثي:  .5
الرغبة في التغيير، وتحت ضغط المزاج، وىذه الحاالت تقع في األوساط المترفة، والتي تسود فييا 

 الفني. مظاىر البطر وىيمنة المادة الصرفة، كما في الوسط
وىذا الدافع يتصل بالطبيب الجراح، إذ قد تدفعو الرغبة في الحصول الدافع االقتصادي:  .6

عمى المال إلى التسويق لمثل ىذه العمميات، ومحاولة التأثير عمى اآلخرين، بغية إجرائيا رغبة في 
 ذلك.

اليدف منيا وقد تحولت عمميات التجميل عند بعض األطباء إلى نوع من التجارة في مجتمعنا، 
الربح، دون مراعاة الجانب اإلنساني في ىذه الحالة، وىناك بعض القنوات الفضائية متخصصة في 
ىذا الجانب، وتبث دعايات حول الجراحة التجميمية، وماىي إال تدليس وتمويو الغرض منو اكتساب 

 . (17) المال من أي مصدر كان
 أنواع العمل التجميمي:
 مي إلى اعتبارين ىما:يمكن تنوع العمل التجمي

وىو أخذ أعضاء من الشخص ذاتو، كما لو أخذ من الشخص الذي يرغب في االعتبار األول: 
رض ترقيعيا في مكان غإجراء عمل تجميمي لقطعة عظمية أو جمدية من مكان ما في جسمو ل
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ما يأخذ ىذا العضو من شخص آخر، وىو ما يعرف بزرع األعضاء، وىي قضية يكثر  آخر، وا 
 . (18) جدل حوليا بين الفقياءال

 نو، وىو بيذا ينقسم إلى نوعين:موىو تنوع العمل التجميمي تبعًا لميدف االعتبار الثاني: 

" ويقصد بيا إعادة األعضاء الخارجية لجسم اإلنسان   الترميمية الجراحة التجميمية "النوع األول: 
ة تقريبية، مثل التشوىات الخمقية كفتحة إلى وضعيا الطبيعي من الناحية الوظيفية والشكمية بصور 

عادة بعض األعضاء، مثل محاولة تشكيل الثدي بعد  الشفة العميا أو زيادة أو نقصان األصابع، وا 
 .(19) استئصالو بسبب مرض السرطان

الجراحة التجميمية التي تعني بالجانب الشكمي، وأشير أنواع ىذا العمل الجراحي، النوع الثاني: 
جو سواء إلصالح التشوىات الناتجة عن الحوادث واألمراض، أو ألغراض تجميمية عمميات الو 
األنف وصيوان األذن، وجراحة الثدي، أو جراحة اليد، أو األورام الجمدية، أو الجروح  لبحثة كتعدي

 .(21) أو الحروق وغير ذلك
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 المبحث الثاني: األعمال الطبية وجراحة التجميل

 طبي ومشروعيتو.المطمب األول: العمل ال
  (21)الطب عالج الجسم والنفس، ورجل طب وطبيب: عالم بالطب.

وقد عرف الطب بأنو " مجموع المعارف واإلجراءات التي تتعمق بالمرض وعالجو في اإلنسان 
 . (22)والحيوان" 

وقد عرف العمل الطبي عند القانونيين بأنو " ذلك العمل الذي يقوم بو شخص متخصص من أجل 
م ــــي عالــــــد الطبية المقررة فــــــى األصول والقواعـــــل يستند إلــذا العمـــالغير، طالما كان ىشفاء 
 . (23)الطب" 

ويالحظ أن تعريف العمل الطبي غير شامل لعناصره، ويفترض أن يشمل جانب العالج من 
كل عمل يرد عمى جسم األمراض وجانب الوقاية منيا، ولذا فالتعريف الشامل لمعمل الطبي ىو" 

اإلنسان أو نفسو، من فحص أو تشخيص أو عالج أو وقاية، يقوم بو طبيب وفقًا لمقواعد واألصول 
 .(24) العممية المقررة والمتعارف عمييا في عمم الطب"

 ولذا فإن العمل الطبي يشمل: الفحص الطبي، التشخيص، العالج، الرقابة العالجية، الوقاية.
 مل الطبي العالج، حيث أصبح شاماًل لمعمل الطبي وما يتوقف عميو.وبذلك يتجاوز الع

 ويشترط إلباحة العمل الطبي ما يأتي:
وىو شرط في الطبيب، ألنو المسؤول عن نجاح أو فشل العممية  :الترخيص بمزاولة المينة .1

 الجراحية، وفق الشروط واإلجراءات المنصوص عمييا في الشريعة والقانون.
ا المريض شرط إلباحة الجراحة الطبية، وأعمال التطبيب، سواء من رض رضا المريض: .2

المريض نفسو أو من وليو إذا كان قاصرًا، صراحة أو ضمنًا، إذ ال يجوز أن يرغم شخص 
 عمى تحمل المساس بتكاممو الجسدي، ولو كان ذلك من أجل مصمحتو.

ض، وليس لغرض آخر، أي فيجب أن تتجو نية الطبيب إلى شفاء المري :قصد العالج "الشفاء" .3
أن يكون غرضو من القيام بإجراء العممية الجراحية الوصول إلى عالج المريض بتخميصو من 

 اآلالم التي يعانييا، أو التخفيف من حدتيا.
 . (25)ألنو مع حصول الخطأ يكون مسؤواًل عن إىمالو  :عدم وقوع إىمال من الطبيب .4
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 االختصاص الطبي:

شروعًا لكونو عماًل نبياًل يسيم في حماية النفس اإلنسانية، فإنو ال يشرع إال إذا كان العمل الطبي م
إذا كان ممارسو عالمًا وعارفًا بو، ولذلك لم يكتف المشرع إلباحة العمل الطبي برضا المريض 

ذنو لتبريره، بل اشترط أن يكون ممارسو طبيبًا حائزًا عمى شيادة في الطب،  -أو من يقوم مقامو -وا 
 عمى ترخيص لممارسة مينة الطب. عالوة

واالختصاص الطبي معروف منذ القدم، حيث عرف المصريون القدماء بالطب وتخصصوا فيو، بل 
ي األمراض ـــــتخصص بعضيم بطب العيون وآخرون بطب الرأس واألسنان، وقسم ثالث ف

 .( 26)ة ــــــــالباطني
( " من تطبب ولم يعرف منو طب، فيو ولذا ورد في الحديث عن النبي )صمى اهلل عميو وسمم

ألنو يتطفل عمى عمل ال معرفة لو بو، ويتطاول بذلك عمى حياة الناس وأرواحيم،  (27)ضامن" 
 فيكون ضامنًا لتعديو عمى الجسم البشري.

أمر الخميفة العباسي "المقتدر" محتسبو إبراىيم بن بطحا بمنع جميع األطباء من ـ ى 319وفي عام 
من امتحنو رئيس األطباء في ذلك العيد وىو سنان بن ثابت بن قرة وقد امتحن في  المعالجة إال
 . (28) طبيب، عدا الذين لم يدخموا في االمتحان لشيرتيم 811بغداد وحدىا 

أما اليوم فإنو يشترط لمزاولة العمل الطبي االختصاص الطبي المطموب، ولم تعد شيادة الطبيب 
خصص في مجال معين، مثل االختصاص في الجراحة أو الطبابة كافية، بل البد من شيادة الت

 النفسية.

 :المطمب الثاني: المستند الشرعي لمعالج وعالقتو بالمسؤولية الطبية
 جية نظر الشريعة اإلسالمية.و يختمف المستند الشرعي تبعًا لمبرراتو ومسوغاتو من 

 وفي ىذا الموضوع نذكر عدة أراء:
أساس ما اعتاده الناس في موقفيم من العمل الطبي حيث " داب الناس يعتمد عمى  الرأي األول:

منذ القديم عمى عدم مساءلة الطبيب، كما عند المصريين قديمًا، والرومان، فيما لو أعطى تصريحًا 
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ن لحق المريض ضررًا أذى بو إلى الموت، وكذلك ىو الموقف  بالعالج وفقًا ألصول المينة، وا 
 . (29) ندىم عمى الطبيب الحاذق الذي عالج مريضو"الفقيي، حيث ال ضمان ع

 عتاده الناس منذ القديم.إوعميو تستند مشروعية العمل الطبي وانتقاء المسؤولية الطبية إلى ما 
وقد اعترض عمى ىذا الرأي بأن العادة إذا كانت أول مصادر القانون فيي قد فقدت تأثيرىا في 

شريعية التي تقوم اآلن بسن القوانين الالزمة، وليس لمعادة العصر الحالي، وحمت محميا السمطة الت
من تأثير، فإن من المبادئ المقررة أن ال جريمة إال بقانون، وال عقوبة بغير نص، ولذا ال يمكن أن 

 . (31) نشأ جريمة وال نوع من العقاب بالعرفت
ىم أفضل من خسارة الكل، ويبرر العمل الطبي بأنو ضرورة، ولذا فخسارة البعض عندالرأي الثاني: 

ولذلك فإنو أفضل لإلنسان أن يخسر عضوًا من أعضائو من أن يخسر حياتو، وربما يندرج ىذا 
فيما يعرف عند الفقياء بـ "باب التزاحم" حيث تتزاحم المصالح في تحديد ما ىو األىم من الميم، 

 .(31) وعندئذ يقدم األىم عمى الميم من األفعال
  الرأي شروطًا لحالة الضرورة منيا: وقد حدد أصحاب ىذا

 أن يكون العمل الطبي مطابقًا لممبادئ األولية في العمم. -1

أن تكون الضرورة مؤسسة عمى مجموعة من المعارف العممية والنفسية والمعنوية المتعمقة  -2
 بالمريض.

وجوب فيم الضرورة بمعنى خاص عندىا تكون عمميات التجميل ضرورية بسبب ما تسببو  -3
ال يصح فإنو ىات واإلصابات من اآلالم النفسية لممريض قد تدفع بو إلى االنتحار، وعميو التشو 

 . (32)لمطبيب أن يقوم بأي عمل طبي ال يعد ضروريًا لممريض 
وقد اعترض عمى ىذه النظرية بأن حالة الضرورة يمكن أن تعفي غير األطباء من المسؤولية عن 

مى فعميا، وقد حكم بأنو ال مسؤولية عن الزوج الغريب عن األعمال الطبية التي ترغمو الظروف ع
 . (33)مينة التوليد إذا قام بتوليد زوجتو في مثل تمك الظروف 

كما أن االعتداد بيذا الرأي فيو إىدار إلرادة المريض، ولذا فالضرورة ال تصمح سببًا عامًا إلباحة 
نما تصمح سببًا لإلباحة عمى وجو  االستثناء، كما في حاالت االستعجال، أو العمل الطبي كميا، وا 

 في حاالت انتشار األوبئة التي ال يشترط فييا رضا المريض.
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أن الطبيب يعفى من المسؤولية إذا كان العمل الطبي برضا المريض، وىذا الرأي الرأي الثالث: 
تو بما يتوجبو يستند إلى العقد بين الطبيب والمريض، وبمقتضى ىذا العقد يقوم الطبيب بمزاولة مين
 . (34)عالج المريض من غير خطأ وال تقصير، ففي ىذه الحالة ال مسؤولية عميو وال ضمان

وقد يعترض عمى ىذا الرأي بأن رضا المريض ورغبتو ليس ليا أي قيمة في إجازة العالج، فقد 
يس يحدث العالج عمى الرغم من إرادة المريض، فضاًل عن أن حق المريض في اإلذن بالعالج ل

مطمقًا، ولذلك قيد الفقياء رضا المريض بأن يستيدف العالج صحة المريض، ولذلك فإن رضا 
 . (35)المريض يقتصر أثره عمى الجانب الفردي لمحق، وال يبرر المساس في حق اهلل تعالى
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 المبحث الثالث: مدى مشروعية عمليات التجميل في الشريعة اإلسالمية

 ي لمعمل التجميمي.المطمب األول: األساس الشرع
وقد ال تخفى حرمة الجسم البشري، ولذلك حرمت الشريعة اإلسالمية االعتداء عميو والمساس بو، 

 اختمف الفقياء حول مستند ىذا العمل ومبرره.
ذا كان قد استثنى في الشريعة األعمال الطبية مما يمس الجسم البشري، ومن ذلك األعمال  وا 

ف حول إذا ما كانت جراحة التجميل مشروعة ليذا السبب، خصوصًا الجراحية العالجية، فقد اختم
وأن جراحة التجميل منيا ما يندرج تحت األعمال العالجية، ومنيا ماال يندرج تحتيا، وال يصدق 

 عمييا، ولذلك وقع البحث بين الفقياء، حول مستند ىذه األعمال، وىل ىي مشروعة أم ال؟
 :تجميلالنصوص الشرعية في مجال جراحة ال

جراحة التجميل في صورىا الحديثة جديدة عمى الفقياء، وغريبة في أبحاثيم، ألنيا صور لم تكن 
 معروفة بين الفقياء األوائل.

ولكن وردت نصوص شرعية كان موضوعيا التجميل بشكل عام، وقد حددت الموقف الشرعي تجاه 
كانت تدل عمى منع العمميات صور من التجميل كانت قائمة، نشير إلى بعضيا لمعرفة ما إذا 

التجميمية أو إباحتيا، ومعرفة ما إذا كانت شاممة لما استجد من صور لمتجميل مما لم يكن معروفًا 
 من قبل.

 مَّْفُروّضا َنِصيّبا ِعَباِدَك ِمِن َلَأتَِّخَذنَّ َوَقاَل ۘ  لََّعَنُه اللَُّه  قولو تعالى: األول من القرآن الكريم، 

(111)
 َيتَِّخِذ َوَمن ۚ   َلْلَ  اللَِّه َوَلُيِضلَّنَُّهِم َوَلُيَمنَِّونَُّهِم َوَلىُمَرنَُّهِم َفَلُوَبتُِّكنَّ آَذاَن اْلَيِنَعاِم َوَلىُمَرنَُّهِم َفَلُوَغوُِّرنَّ 

 .  (36) مُِّبوّنا ُلِسَراّنا َلِسَر َفَقِد اللَِّه ُدوِن مِّن َوِلوِّا الشَِّوَطاَن

قال قتادة: يعني تشقيقيا وجعميا عالمة لمبحيرة والسائبة، كما كانوا  –معنى " فميبتكن أذان األنعام" 
 يفعمون في الجاىمية.

 . (37) ومعنى " ألمرنيم فميغيرون خمق اهلل" أي كخصاء العبيد والحيوان والوشم وغيره
أن جارية من األنصار تزوجت وأنيا مرضت،  –عن عائشة رضي اهلل عنيا ي من السنة: الثان

فتمعط شعرىا، فأرادوا أن يصموىا، فسألوا النبي )صمى اهلل عميو وسمم( فقال " لعن اهلل الواصمة 
 . (38) والمستوصمة"

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya119.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya119.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura4-aya119.html
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قال: لعن اهلل وفي رواية عن ابن عمر رضي اهلل عنيما أن رسول اهلل ) صمى اهلل عميو وسمم ( 
 .( 39)الواصمة والمستوصمة، والواشمة والمتوشمة" 

وعن ابن عمر رضي اهلل عنيما أن رسول اهلل )صمى اهلل عميو وسمم( نيى عن القزع، فقيل لنافع، 
 .(41)وما القزع؟ قال:" يحمق رأس الصبي ويترك بعضو" 

 عميو وسمم( " التنتفوا وعن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده قال: قال رسول اهلل )صمى اهلل
 . (41)الشيب، ما من مسمم يشيب شيبة في اإلسالم إال كانت لو نورًا يوم القيامة" 

وعن عبد اهلل بن مسعود قال: " لعن اهلل الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفمجات لمحسن، 
 . (42) المغيرات لخمق اهلل"

 لتجميل:المطمب الثاني: أراء الفقياء في عمميات ا
تنوعت أراء الفقياء عمى عدة اتجاىات، تبعًا الختالفيم في تفسير النصوص الشرعية، ومدى 

 داللتيا عمى التحريم أو عدمو، وحدود ىذا التحريم.
 ويمكن تقسيم ىذه اآلراء إلى اتجاىات ثالثة :

، بما من لجمالاويرى أصحابو أن عمميات التجميل تحرم إن كانت لمتحسين أو االتجاه األول: 
شأنو تغيير لخمق اهلل تعالى، والتي تخرج بالجسم أو العضو عن خمقتو السوية، أو يقصد بيا التنكر 

متدليس، أو لمجرد اتباع اليوى، أما إذا كانت لمساعدة العضو عمى أداة لفرارًا من العدالة، أو 
 األطراف الصناعية. ميمتو فيو جائز، لما ورد من أدلة ثابتة في ىذا األمر، ومن ىذا استخدام

أما العين الصناعية فإنيا محرمة ألنيا ال ترى، إنما ىي لمتجميل، وكذلك شد الوجو، وشد لحم 
نما  الجسم، وتعديل األنف المعوج، وتصغير األرنبة، وترقيع أماكن في الجسم ال لغرض وظيفي، وا 

 . (43) فقط لمجمال، فيو محرم شرعاً 
و تقميل حجم صدرىا، أو رفع بطنيا التي تدلت، وىذا النوع يحرم وكذلك إعادة صنع المرأة وجييا أ

القميل منو والكثير، والبسيط والمعقد، كما يضاف إلى ذلك أن فتح الباب لمنساء في ىذه المبالغات 
 .(44) ؤدي إلى رميين في أحضان الشيوانية، والبعد عن رسالتين اإلسالميةت
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لجراحية التجميمية ما كان دفعًا لألذى الذي ال يتحممو فما يستثنى من المنع وتحريم العمميات ا
 اإلنسان.

 ويمكن تمخيص ىذا االتجاه في عدة قواعد:
 ال تجوز الجراحة التجميمية إال لحاجة أو ضرورة. .1
أن يتعين عمى اإلنسان إجراء عممية التجميل ، بحيث ال توجد وسيمة أخرى تقوم مقام ذلك في  .2

 سد الحاجة أو دفع الضرورة.
 ن يغمب عمى ظن الطبيب نجاح تمك العممية، فال يجوز لو اتخاذ جسم اإلنسان محاًل لتجاربو.أ .3
أال يكون فييا تغيير لخمق اهلل المعيود، فال يجوز تغيير ىيئة عضو من األعضاء بالتصغير  .4

 والتكبير، كما ال يجوز أن يكون فييا مثمة، أو تشويو لمخمقة األصمية.
يل تدليس أو غش أو خديعة، فال يجوز لممرأة العجوز أن تجري أال يكون في عممية التجم .5

 عممية تجميل بقصد إظيار صغر سنيا.
 أن ال تكون بقصد تشبو الرجال بالنساء، وال المسممين بالكفار، أو التشبو بأىل الفجور والفسق. .6

وقال  وىو يميل إلى جواز إجراء عمميات التجميل الجراحية من حيث المبدأ،االتجاه الثاني: 
أصحاب ىذا االتجاه: ال يحرم العمل في طب التجميل بما في ذلك تقويم األسنان، مما ال يدخل 
تحت الضرر، فيجوز لإلنسان فعمو في نفسو، كما يجوز لمطبيب تمبية رغبة المريض من الرجال 

ظر والنساء ، نعم البد من مالحظة موضوع المماثمة في الذكر واألنثى، مما ال عالقة لو بالن
 . (45)ض النظر عن ذلك، فإن العمل في أصمو حالل، وأخذ األجرة عميو جائز غوالممس، وب

جواز إلجراء عممية التجميل لتحسين المظير والقضاء عمى بالولذلك أطمق بعض الفقياء الحكم 
 التشوه، ولم يحدد ما إذا كان التشوه أصميا أو فرعيا ، اعتياديا أو غير اعتيادي.

المرأة لحكم عمى عمميات شد الوجو وشفط الدىون وغيرىا من العمميات التي تمجأ إلييا كما أطمقوا ا
عمى جماليا ، حتى تظل في نظر زوجيا بجماليا الطبيعي الذي وىبيا اهلل ، جائز شرط أال  حفاظاً 

تسرف في اإلنفاق عمى ىذه العمميات األموال الطائمة، وشرط أال تغير معالم الوجو كمية بغية 
 . (46)حايل عمى الجيات الرسمية او التدليس الت
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ويخمط ىذا االتجاه بين عممية تجميمية وأخرى، وبينيما وبين األعمال الجراحية المعتادة، وال يمنع 
 منو سوى الحاق الضرر بالجسم البشري.

أما زرع الشعر بعد الصمع الطارئ فيو جائز، ألنو ال يندرج تحت الوصل المنيي عنو، بل يعيد 
وضع الطبيعي الذي خمق عميو المرء، وال سيما عندما يكون الصمع مبكرًا، أما إذا كان فيو نوع ال

من التدليس والخداع كشد المسن وجيو ليوىم الناس أنو ال زال شابًا فإن ذلك غير جائز، والسيما 
 . (47)إذا كان لغير متزوج أو متزوجة 

إجماال، أما تمبيس األسنان الصحيحة بالمعادن  وتعد عمميات زرع األسنان وتقويميا جائزة شرعاً 
اإلسراف والتشبو وتغيير الخمقة، ويدخل في ىذا  قبيليجوز شرعًا، ألنو من  الفالثمينة كالذىب 

المنع تكبير الشفة واألنف والوجو وباقي أعضاء الجسم أو تصغيرىا أو الوشم، خالفًا إلزالة الشعر 
 . (48)جسميا في الحالة العادية  منشعر الأة حيث ال ينبث الزائد عن الجسم، كالذي تفعمو المر 

 ما يأتي: 272وقد جاء في الوثيقة رقم 
يشرع من الجراحة الطبية ، الجراحة العالجية، والكشفية، والوالدة، والختان، والتشريح، والتجميل  .1

 المحتاج إليو.
ميا، كما في جراحة التجميل إن الجواز في ىذه األنواع مبني عمى وجود الحاجة الداعية إلى فع .2

 المحتاج إليو. 
يحرم عمى األطباء ومساعدييم فعل جراحة التجميل التحسينية " التي لم توجد فييا دوافع  .3

 ضرورية وال حاجية" وجراحة تغيير الجنس "من ذكر إلى أنثى والعكس" والجراحة الوقائية.
 ويحرم عمى غيرىم اإلذن بفعميا، والمعونة عمييا.

فعميا، إضافة إلى ما إلى م بحرمة ىذه األنواع مبني عمى عدم وجود الحاجة الداعية إن الحك .4
 . (49) تشتمل عميو من تغيير لخمق اهلل تعالى، وعبث فييا

 المطمب الثالث المسئولية الشرعية تجاه عمميات التجميل:
، إال أن ذلك (51)بالرغم من أن تعمم الطب فرض، لحاجة المسممين لمتطبيب، وألنو ضرورة اجتماعية

ال يعني اعفاء الطبيب من المسئولية لكونو يمارس مينتو، إال إذا توفرت شروط إباحة العمل 
 الطبي.
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مسؤواًل عن فعمو سواء بالفعل أو الترك ، وىي مسئولية تترتب عمى ما يعرف بالحكم  ُيعدوالمكمف 
 التكميفي.

فإن المريض والطبيب يأتيان فعاًل مباحًا  وفي موضوع عمميات التجميل الجراحية في حالة اإلباحة
 . (51) حالالً  يعدُ ، وما يتقاضاه الطبيب من أجر 

وأما إذا كانت ىذه العمميات محرمة، فإن المريض فضال عن الطبيب، مسئوال شرعًا عن إجراء 
ي ثمًا كما ىو التعدي في ارتكاب أي إثم أخر ، ويشترك المريض والطبيب فأعممية التجميل، ويعد 

 ىذا.
ويعد الطبيب مسؤوال عن أي خطأ طبي يمحق الضرر عن قصد ، وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر 
بالمريض ويعد ضامنًا، ويعرض نفسو لمعقوبات المقررة في الشريعة، ومنيا القصاص ان كان الفعل 

نتيجة  ضرار بل اتى بياالذي اتى بو يستوجب تمك العقوبة، اما إذا لم يأت بيذه األفعال بداعي اإل
اإلىمال أو قمة االحتياط فإنو يعد مسؤوال عن إتالفو، ويعد فعمو من الخطأ الذي يستوجب دفع الدية 

(52) . 
ن يساءل الطبيب جزائيًا لو كان الفعل محرمًا ، فيعرض وفي موضوع عمميات التجميل يمكن أ

 .ضراره الذي يمحق المريضفسو لممساءلة لمخالفتو، فضال عن إطبيب التجميل ن
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 الخاتمة:

 وأمن خالل متابعة ىذا البحث في عالم جراحة التجميل، وخاصة فيما يتعمق بمدى إباحتيا 
رىا، ومدى مسؤولية الطبيب الجراح والمريض في إجراء مثل ىذه العمميات يمكن استنتاج ما خط

 يأتي:
 إباحة جراحة التجميل، مالم تكن ضارة، أو مؤذية لمجسم البشري. .1
لجراح المسئولية عن فعمو في حالة اإلضرار بالمريض، عمى أساس التكييف تحمل الطبيب ا .2

 العقدي لممسؤولية.
عدم التوسع في عمميات التجميل، ومواكبتيا لمتطور الحاصل في مفيوم عمميات الجراحة،  .3

 والوقوف عند الرؤية لمفيوم التزين والجمال في الشريعة اإلسالمية.
من بعض مظاىر الكسب المادي، والمتاجرة بآالم المرضى  تجنب الجسم البشري ما يسيء إليو .4

ومعاناتيم، مما قد يفعمو بعض األطباء وخاصة في المصحات الخاصة، التي تفتقر لممراقبة 
 من قبل األجيزة المختصة.

الدعوة إلى إصدار قانون ينظم مثل ىذه العمميات الجراحية في إطار ما رسمتو الشريعة  .5
 اإلسالمية.
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