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 ابلقانون اإليراينمقارنة دراسة فقهية  جراحة التجميل أنواعها وأحكامها:
 مرضيه سلجوقي

 حسام الدين الصيفيد.
 كلية معارف الوحي والعلوم اإلنسانية، اجلامعة اإلسالمية العاملية مباليزاي

 قسم الفقه وأصول الفقه

 ملخص البحث
فإن الطب اجلراحي قد توسع من جمرد  -يف جمال الطب ال سيما  -القفزة اهلائلة يف التقنيات احلديثة مع 

اجلراحية العالجية لألمراض ليشمل ما يعرف ابلعمليات اجلراحية التجميلية أي ما يراد هبا حتسني الصورة 
الظاهرية للجسم اليت يلجأ إليها ألجل إزالة التشوهات اخللقية والعارضة. ظهرت احلاجة إىل هذا النوع 

معاجلة ما ينتج عن اإلصاابت واحلروق اليت كثرت نتيجًة حلوادث الطائرات والسيارات من اجلراحة ألجل 
والقطارات والرايضات املتنوعة. مما مييز اجلراحة التجميلية عن غريها أهنا عادة ال تتعلق مبرض وإمنا ألجل 

هل العلم على التحسني كما أهنا جترى على متهل وأتين واملريض يف كامل وعيه. بناء على هذا فإن أ
خالف حول مشروعية هذا النوع وحول التشريعات اليت توضع لضبط مثل هذه العلميات اجلراحية. هذا 
البحث يسعى لبيان مفهوم العمليات اجلراحية التجميلية ومناقشة أنواعها وضوابطها وموقف الشرع من 

عامليا من حيث العدد السنوي ذلك مقارنة ابلتشريعات املعمول هبا يف إيران صاحبة املرتبة األوىل 
"ال ضرر وال  هيلعمليات جتميل األنف، فالشرع يستند على قاعدة فقهية مهمة يف بيان الضوابط أال و 

ضرار". يلي ذلك توضيح حكم اجلراحة التجميلية يف الفقه اإلسالمي ومقارنة ذلك مع البنود املتعلقة 
ت الباحثة على املنهج االستقرائي يف مجع املادة العلمية ابلعمليات التجميلية يف القانون اإليراين. اعتمد

مع املنهج التحليلي يف بيان أقوال العلماء ومقارنتها مع التشريع اإليراين. توصل البحث إىل عدة 
استنتاجات منها أن الراجح يف شريعتنا اإلسالمية أن األصل يف اجلراحة التجميلية النهي واملنع إال ما 

يقتضي الرخصة وهذا خبالف الغالبية العظمى من فقهاء الشيعة حيث اتفقوا على جاء مبسوغ شرعي 
جواز اجلراحة التجميلية بقصد التجميل. ومن ضمن ما توصي به الباحثة القيام حبملة توعوية شاملة 
لنشر الثقافة الصحيحة عن عمليات التجميل وأيضا جتسري العالقة وردم اهلّوة بني األوساط العلمية 

عية والبيئة الطبية املتمثِّّلة يف املستشفيات والعيادات واهليئات الصحية ومن فيها من أطباء وجراحني الشر 
  وخمتصني. مع العمل على تطوير قوانني عمليات التجميل وأحكامها مبا فيه الشمولية والضبط.

 .يراينانون اإلقال، ضةإزالة التشوهات اخللقية والعار ، اجلراحية التجميليةالكلمات املفتاحية: 
ABSTRACT 

With the With the huge leap in modern technology, especially in the field 

of medicine, surgery has expanded from being merely for the purpose of 
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healing to include what is known as plastic surgery, surgery which is 

carried out with the aim of improving the external image of the body. It is 

sought in order to remove distortion caused at birth or by external 

elements. The need for such surgery arose in order to treat the outcomes 

of accidents and burns that have become common due to accidents caused 

by airplanes, cars, trains, and various forms of sports. What distinguishes 

this type of surgery is that it does not usually relate to a disease; rather it 

is applied for improvement. Also it is carried out slowly and the patient 

may be fully consciousn. Due to this, Islamic scholars dispute about its 

permissibility and the adequate legislations that ought to be made to 

regulate it. Therefore, this study seeks to examine the concept of plastic 

surgery, its types and regulations, and the stance of the shari`ah towards 

it in comparison with the legislations that are applied in Iran, which is the 

first in the world in terms of the number of  nose operations annually. To 

reach this conclusion, the study seeks to clarify the concept of plastic 

surgery, its pillars, types, and  regulations while clarifying the ruling 

towards plastic surgery in Islamic jurisprudence and comparing that with 

the clauses related to plastic surgery in Iranian legislation. The shari`ah is 

based upon an important mantra of fiqh in clarifying the regulations, 

namely that “no harm should be inflicted or brought onto oneself”. The 

researcher relied upon the inductive approach in collecting the data, and 

upon the analytical approach in clarifying the statements of Islamic 

scholars, comparing them with Iranian legislation. The study concluded 

several points, the most important is that the most prominent view in the 

shari`ah is that plastic surgery is not permissible except when there is a 

rukhsah, or a mandate, which is in contrast to the majority of Shi`ah 

scholars who agree that plastic surgery is permissible, as well as the 

legislation applied in Iran. Among the recommendations mentioned by 

the researcher is a vast campaign to spread correct awareness regarding 

plastic surgery, and also curbing the gap between the academicians of 

Islamic jurisprudence and the medical authorities, who are namely the 

hospitals, clinics, and medical institutions with all their doctors, surgeons, 

and consultants. That, in addition to striving towards improving the laws 

pertaining to plastic surgery and the rulings related to it so that they may 

be comprehensive and regulative. 

 

Keywords : plastic surgery, remove distortion caused at birth or by 

external elements, Iranian legislation. 
 املقدمة:    

ْنَساَن ِف َأْحَسِن وأحسن وأمجل يف خلقه، فقال سبحانه: ﴿فقد خلق هللا اإلنسان  َلَقْد َخَلْقَنا اإْلِ
[، مث أمر هللا اإلنسان ابحملافظة على تلك اهليئة، ألنه هو اخلالق واملالك واملصور 4]التني: ﴾تَ ْقِويم 
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جسمه ومظهره إال سبحانه وتعاىل. واإلنسان مؤمتن على خلقته وهيئته وال حيق له التصرف أو التغيري يف 
مبا أذن له ربه وأجاز الشرع به، فحذره من أن يغري ويبدل معامله اليت وهبها هللا تعاىل إايها. ولقد وردت 
األدلة والنصوص الثابتة يف القرآن والسنة على أن من غري يف خلقته فقد أطاع الشيطان. قال هللا تعاىل: 

ُنَّ َخْلَق اَّللَِّ َوَمْن يَ تَِّخِذ َوََلُِضلَّن َُّهْم َوََلَُمنِ يَ ن َُّهْم وَ ﴿ ُْم فَ َليُ َغّيِ  ُْم فَ َليُ بَ تِ ُكنَّ آَذاَن اَْلَنْ َعاِم َوََلُمَرَّنَّ ََلُمَرَّنَّ
 [.119﴾ ]النساء:الشَّْيطَاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فَ َقْد َخِسَر ُخْسَراًنا ُمِبيناا

رغب فيه الشرع وهو يشمل الرجال والنساء. جانب آخر، ال شك يف أن التزين أو التجمل أمر ومن 
عظيمة يف النفس اإلنسانية حبيث ابلكد يوجد  قيمة هبة من هللا تعاىل لإلنسان وله وكذلك اجلمال هو

1«اجلمال حيب مجيل هللا إن»: ملسو هيلع هللا ىلصاختالف يف قبول هذا املفهوم بصورة عامة، وقد روي عن النيب  . 
الشريعة حول قانون و ر والجدال وشجارا عميقا بني رجال الفكوقد أاثر الرتف والعبث يف هذا امليدان 

ف والتجميل، حىت إن بل رمبا هتدف الرت  شرعية بعض هذه العمليات، وخاصة اليت ال هتدف العالج،
ات التجميل تعد متّردا على وقالوا أبن عملي علماء العقيدة والفقة والقانون اختلفوا يف هذا املوضوع

  .اإلميان
 البحث:أمهية 

و موقف حية، وهعمال اجلراترجع أمهية هذا البحث إىل التعرف على املوقف الفقهي من هذه األ -1
 .ُيستكشف من خالل النصوص الدينية والرتاث الفقهي ملئات من فقهاء اإلسالم

ة، هبذه الشريع متديننيالواسعة لل وال ختفى أمهية املوقف الشرعي جتاه هذه األعمال، نظرا للمساحة -2
 واعتبارهم إايها مرجعا هلم يف حياهتم اليومية.

 .لتجميلمليات اابلنسبة لع إبراز أهم النقاط املتعلقة بعمليات التجميل يف القانون الوضعي -3
 أهداف البحث:

 يسعى هذا البحث إىل حتقيق أهداف أمهها:
 توضيح حكم اجلراحة التجميلية يف الفقه اإلسالمي. -1
 مية.ة اإلسالرنة ابلشريعات التجميلية يف القانون الوضعي اإليراين مقاذكر أحكام العملي -2

 أسباب اختيار املوضوع:
ولقد اخرتت هذا املوضوع كعنوان لبحثي والسبب يف اختيار هذا املوضوع أن اجملتمع اإليراين حيتل املرتبة 

إىل  400تقريبًا ما بني  األوىل عامليًا من حيث إجراء عمليات جتميل األنف مما جيعل تكلفتها ترتاوح 
ن العمليات، وكما حذرت عيادة مرخصة هلذا النوع م 100دوالر أمريكي، وتوجد يف اإليران  600

                                                 
  .93، ص147، رقم:1، ابب: حترمي الكرب وبيانه، جصحيح مسلم، جاجمسلم ابن احل 1
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رابطة اجلراحني اإليرانية من خالل موقعها على اإلنرتنت املواطنني من وجود كثري من األطباء غري 
 ألف عملية جتميلية 50 املتخصصني، كما يذكر يف إحصاء رمسي للرابطة أبنه جيرى يف إيران سنواي

 .1لألنف
 أسئلة البحث:

 ة عن هذه األسئلة:من خالل البحث تتعرض الباحثة لإلجاب
 ما حكم العمليات التجميلية يف الفقه اإلسالمي؟ -1
 ة؟إلسالميابلشريعة ا ما حكم العمليات التجميلية يف القانون اإليراين الوضعي مقارنة -2

 منهج البحث:
 تتبع الباحثة يف كتابة هذا البحث املناهج اآلتية:

ا وحديثا اجع قدميملصادر واملر ايتعلق ابملوضوع من املنهج االستقرائي: ويتم استخدامه جبمع ما  -1
 وكذلك املؤمترات العلمية.

دالالهتم هم واستين وذكر أدلتيتم استخدامه بتحليل أقوال العلماء واملفكر و املنهج التحليلي:  -2
 احلجج.لة و ومناقشتها يف هذا املوضوع مع البيان الراجح منها، ترجيحا مستندا  ابألد

 ية.ريعة اإلسالمبني الشي اإليراين و يتم استخدامه يف املقارنة بني القانون الوضعو ارن: املنهج املق -3
 أنواع اجلراحة التجميلية املنصوص عليها ابعتبار املشروعية:: املبحث اَلول

غري شروعة و امل يتناول هذا البحث حول القسمني من اجلراحات التجميلية املنصوص عليها وهي
هة وعلى جبعة من األر  يف بيان احلكم الشرعي للجراحة التجميلية على املذاهباملشروعة. وسأعتمد 

 القانون اإليراين من جهة أخرى.
 املطلب اَلول: جراحة جتميلية مشروعة

هل العلم من اتفق أ حيث سأتناول يف هذا القسم سرد موجز ملا أحل من العمليات اجلراحية التجميلية
  شرع:الفقهاء على أهنا مشروعة يف ال

 أي: موضع القطع من الذكر واالنثى. اخلتان:
وليس من تغيري خلق هللا التصرف يف املخلوقات مبا أذن هللا فيه وال ما يدخل يف معىن احلسن فإن اخلتان 

2من تغيري خلق هللا ولكنه لفوائد صحية َنا ﴿ :أشار هللا تعاىل يف القرآن الكرمي حتت قولهولقد  . ُثَّ َأْوَحي ْ

                                                 
 املوقع: (،8/10/2007) ،عمليات التجميل تنتشر ِف إيران( ..)رغم الصعوابت.جراحات التجميل  1

www.algamal.net/ articles،  م.12/5/2015شوهد يف 
 .205، ص5، جالتحرير والتنويرحممد الطاهر بن عاشور،  2

http://www.algamal.net/
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، ويف احلديث ]123سورة النحل:[﴾  َأِن اتَِّبْع ِملََّة ِإبْ َراِهيَم َحِنيفاا َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشرِِكيَ ِإلَْيكَ 
ْلَقُدوم"الشريف:  اَلُم، َوُهَو اْبُن ََثَانِّنَي َسَنًة ابِّ ُّ َعَلْيهِّ السَّ يُم النَّيبِّ 1"اْخَتََتَ إِّبْ رَاهِّ .   

ْطرَةِّ: اخلَِّتاُن، ": ملسو هيلع هللا ىلصوروى أبو هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا  َن الفِّ ْطرَُة ََخٌْس، أَْو ََخٌْس مِّ الفِّ
ارِّبِّ  ، َوَقصُّ الشَّ ، َوتَ ْقلِّيُم اأَلْظَفارِّ ْبطِّ ْستِّْحَداُد، َونَ ْتُف اإلِّ . وبناء على ذلك يصح القول أن من 2"َواالِّ

 اإلسالم هو اخلتان.صفات الفطرة اليت شجع وحث عليها 
ون ك يتفقوا يف  مل، ولكن روعاومما اتفق عليه الفقهاء أيضا أن للرجل اخلتان مشروعا وللنساء اخلفاض مش

 ذلك واجبا عليهم أم سنة:
3يف فقه اإلمام أيب حنيفة: إن اخلتان للرجال سنة، وهو من الفطرة، وللنساء مكرمة . 

هنم يتفقون عنهم أ شتهراان لكل من الرجال والنساء فقد وخبصوص موقف فقهاء اإلمام مالك جتاه اخلت
 مع الفقه احلنفي يف هذه املسألة.

 .4ل والنساءإن اخلتان واجب على الرجا الشافعي وفقه اإلمام
وليس بواجب  النساء وفقه اإلمام أمحد بن حنبل: إن اخلتان واجب على الرجال، ومكرمة يف حق

5عليهن  .6كمذهب اإلمام الشافعي على الرجال والنساءويف رواية أخرى عنه أنه واجب  ،
أم عطية رضي هللا عنها قالت: إن امرأة كانت ختَت  وقد استدل الفقهاء على خفاض النساء حبديث

كِّي فَإِّنَّ َذلَِّك َأْحَظى لِّْلَمْرأَةِّ، َوَأَحبُّ إِّىَل اْلبَ ْعل": ملسو هيلع هللا ىلص ابملدينة، فقال هلا النيب  .7"اَل تَ ْنهِّ
الفطرة حيث  الم ومناإلس اتفاق أهل العلم على كون اخلتان للرجل واألنثى من شعائرومما ال شك فيه 

عدم بواألنثى أو  ن للرجلخلتااأثنوا عليه وما ورد على يد الباحثة من كتب أهل الفقه من قال ابلنهي عن 
 جوازه.

                                                 
مسلم بن احلجاج، ؛ و 66، ص8ابب: اخلتان بعد الكرب ونتف اإلبط، ج، صحيح البخاريحممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري،  1

 .1839، ص4، جملسو هيلع هللا ىلص، ابب: من فضائل إبراهيم اخلليل صحيح مسلم
، صحيح مسلمجاج، ؛ ومسلم بن احل160، ص7، ابب: قص الشارب، جصحيح البخاريحممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري،  2

  .84، ص4ابب: يف أخذ الشارب، ج ، سنن أيب داود،؛ وأبو داود سليمان بن األشعث221، ص1ابب: خصال الفطرة، ج
  .156، ص10، ابب: النظر إىل األجنبيات، جاملبسوطحممد بن أمحد السرخسي،  3
البيان ِف  اخلري، ؛ وأبو احلسني حييي بن أيب430، ص13ج، احلاوي الكبّي ِف فقه مذهب اإلمام الشافعي، احلسن علي بن حممد أبو 4

  .95، ص1، جمذهب اإلمام الشافعي
؛ وأبو حممد موفق 52، ص1، جاهلداية على مذهب اإلمام أيب عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين، فوظ بن أمحد بن احلسنحم 5

 .64، ص1، جاملغين البن قدامةالدين، 
  .25، ص1ج ،الروض املربع شرح زاد املستقنعويت، منصور بن يونس البه 6
  .368، ص4ابب: ما جاء يف اخلتان، ج ، سنن أيب داود،أبو داود سليمان بن األشعث 7

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1%22
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مي وتعليق للحء ااجلز  : تزيني األذنني معروف منذ أزل التاريخ من خالل احداث ثقب يفثقب اَلذن
ية مليات اجلراحمن الع كثريالذهب والفضة واجملوهرات من احللي عليهما إال أنه ظهر يف هذا الزمان ال

 املستحدثة حديثا.
 .تشري هذه الرواية إىل التوجيه النبوي الشريف أال وهو النهي عن االستئصال مع إبقاء جواز ختان النساء

ُّ عن ابن عباس قال: " البخاري ما رواه ن ملسو هيلع هللا ىلصأََمَرُهنَّ النَّيبِّ َدَقةِّ، فَ رَأَيْ تُ ُهنَّ يَ ْهوِّيَن إِّىَل آَذاهنِِّّنَّ َوُحُلوقِّهِّ لصَّ  .1"ابِّ
ومل يرد عنه صلوات هللا وسالمه  ملسو هيلع هللا ىلصب األذن كان منتشرا يف زمن النيب وفعل النساء هلذا األمر وهو ثق

عليه وعلى آله األطهار أي هني أو اعرتاض فدل ذلك على جواز ذلك الفعل وهذا هو وجه االستدالل 
2هاهنا . 

 املطلب الثاين: اجلراحة التجميلية غّي املشروعة
والنمص.  شمومثاله: الو  .صاانتغيري خلقه زايدة أو نقاألصل يف األمر أن هللا جل جالله هنى العباد عن 

 .ملسو هيلع هللا ىلصكرم األ والكثري غري ذلك مما هني عن فعلها وذكرهتا األحاديث املتواترة عن النيب
 وأييت يف املذكور الحقا بياان حلكم النمص عن أهل الفقه:

ه   قال: َلَعَن هللاُ ، عن عبد هللا بن مسعود   رضي هللا عنملسو هيلع هللا ىلصقد ورد حكم النص صرحيا يف سنة الرسول 
ات َخْلق هللا َغريِّّ

ُ
تَ َفلَِّّجات للُحْسن امل

ُ
َصات وامل تَ َنمِّّ

ُ
َصات وامل َات والنَّامِّ ْستَ ْوِشِّ

ُ
َات وامل 3الواِشِّ . 

 الللغة والفقه اند أهل عاتر وقد تبني للقارئ أن النمص منهي عنه أبشد األلفاظ وهو اللعن وكما هو متو 
 مه يف الشرع اإلابحة.ميكن أن يرد اللعن يف فعل حك

رم ود النمص احملديد حدهي حتو ومع اإلقرار ابلنهي عن النمص إال أن السائل قد يتبادر لذهنه مسألة أال 
 لصدد:ذا اأي من أين يبتدئ وإىل أين ينتهي وألجل ذلك مت سرد أقوال أهل الفقه يف ه

ام إال إذا نبت للمرأة حلية أو املذهب احلنفي: هو التحرمي فقالوا: "...إزالة الشعر من الوجه حر 
4شوارب" . 

املذهب املالكي: يقولون الفقهاء املنتسبني هلذه املدرسة الفقهية أن كامل الوجه شامل يف حكم النمص 
وقد قالوا بتحرمي هذا الفعل بينما أتى زمرة أخرى من فقهائهم ابلقول بتحديد حدود النمص يف 

5ء منهاكان النتف لكاملها أو جلز احلواجب سواء   . 

                                                 
 .158، ص7، ابب القرط للنساء، جصحيح البخاريحممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري،  1
 .209، ص1، جأبحكام املولود ، حتفة املودودانظر: ابن قيم اجلوزية 2
؛ ومسلم بن احلجاج، 147، ص6، ابب: "وما آاتكم الرسول فخذوه"، جصحيح البخاريحممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري،  3

  .1678، ص3، ابب: حترمي فعل الواصلة واملستوصلة، جصحيح مسلم
 .373، ص6ج، بدين )رد احملتار(حاشية ابن عاالدر املختار و حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي،  4
  .314، ص2، ج، الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القّيواينب الدين النفراوي األزهري، شهاغامن أمحد بن 5

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%22
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املذهب الشافعي: قال فقهاء الشافعية بتحرمي هذا الفعل مع بقاء خالفهم حول تعريف النمص حيث 
ذهب النووي ومن وافقه إىل حتديد شعر احلاجبني وأطراف الوجه حبدود النمص فقال معرفا النامصة مبن 

1هبا لك"" أتخذ من شعر احلاجب وترققه ليصري حسنا، واملتنمصة اليت أتمر من يفعل  . 
والفريق اآلخر يرى أن النمص احملرم إضافة إىل األخذ من شعر احلاجب للحسن، فهو ايضا األخذ من 

2شعر الوجه . 
3املذهب احلنابلة: فالنمص عندهم خيتص إبزالة الشعر من الوجه نتفا، وهو حمرم .  

 :دليل حترميه ما يلي
ُْم فَ َليُ ب َ قال هللا تعاىل: ﴿ :القرآن الكرميمن  ُْم َوََلُِضلَّن َُّهْم َوََلَُمنِ يَ ن َُّهْم َوََلُمَرَّنَّ تِ ُكنَّ آَذاَن اَْلَنْ َعاِم َوََلُمَرَّنَّ

ُنَّ َخْلَق اَّللَِّ َوَمْن يَ تَِّخِذ الشَّْيطَاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فَ َقْد َخِسَر ُخْسَراًنا ُمِبيناا﴾  .]119:النساء[ فَ َليُ َغّيِ 
َات "َلَعَن هللُا الوا: ملسو هيلع هللا ىلصومن السنة الكرمية: ما جاء عن ابن عمر عن رسول هللا  ْستَ ْوِشِّ

ُ
َات وامل ِشِّ

ات َخْلق هللا" َغريِّّ
ُ

تَ َفلَِّّجات للُحْسن امل
ُ

َصات وامل تَ َنمِّّ
ُ

َصات وامل 4والنَّامِّ . 
ذا هو وجه عنه وه م منهيبلعن من قام ابلنمص هلو أقوى دليل على أنه فعل حمر  ملسو هيلع هللا ىلصقول الرسول األكرم 

 .االستدالل هاهنا
اإلمامية إزالة املرأة لبعض شعر احلاجب ويصرف بعض جيوز الفقهاء يف مذهب املذهب الشيعة: 

الفقهاء ما ورد من اللعن عن النامصة إىل حالة التدليس على الرجل مبعىن أن تظهر نفسها بشكل 
خيالف واقعها لرجل يريد الزواج منها مع جهله حبالتها احلقيقية، ويرى السيد اخلوئي أن الرواية أجنبية 

كتابه الصراط النجاة: احلديث   بها فلذا قال: أنه ال مانع منه، كما جاء يفعن أخذ املرأة من شعر حاج
الذي وردت فيه كلمة "الواصلة املستوصلة" وإن كان معتربا اال أنه فسر يف نفس هذا احلديث الواصلة 

أة من ابملرأة اليت تزين يف شباهبا، وتقود النساء اىل الرجال إذا كربت، وعليه فاحلديث أجنيب عن أخذ املر 
5شعر حاجبها، وال مانع من ذلك.  

 املبحث الثاين: حكم اجلراحة التجميلية.
 وعمليات التجميل تقسم إىل نوعني:

                                                 
 .141، ص3، جاجملموع شرح املهذبأبو زكراي حميي الدين حييي بن شرف النووي،  1
 . 48، ص1ج ،اجلمل على شرح املنهجحاشية سليمان بن عمر بن منصور العجيلي األزهري،  2
 .81، ص1ج ،كشاف القناعصالح الدين البهويت، انظر:  3
 .6: صسبق خترجيه 4
  .1418، سؤال: 451، صفحه2، جصراط النجاة ِف أجوبة االستفتاائتأبو القاسم املوسوي اخلوئي،   5

http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%22
http://ar.islamway.net/search?domain=default&query=%22%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%22
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 ضرورية:-القسم اَلول: جراحة جتميلية حاجية
يصفه األطباء و يمية. لرتمهذه التسمية يف املصطلح الشرعي، أما يف املصطلح الطيب فتسمى ابجلراحة ا

م ليت بلغت مقاحلاجة اني ابن احلاجة الداعية إىل فعله، إال أهنم ال يفرقون فيها بكونه ضروراي ملكا
: وهو نوعان .محهم هللار هاء االضطرار )الضرورة( واحلاجة اليت مل تبلغه )احلاجية( كما هو مصطلح الفق

  النوع األول:
 املطلب اَلول: العيوب اخلَْلِقية اليت ولد عليها اإلنسان:

لعيوب تعرف اب لعادةالصنف التماس الدواء والعالج ألجل إصالح أمرا خارجا عن ايندرج حتت هذا 
نسان تسبب لإلشر و اخللقية حيث خيالف ما لدى عموم الناس كمن لديه أصابع زائدة عن بقية الب

جل إعادة حياان ألأاحة حرجا وشعورا نفسيا مقيتا. لذا يسعى أهل الطب من املختصني أن جيروا اجلر 
 جراحيا لب تدخالتتط ى النمط املعتاد لدى كافة البشر. وهناك شواهد كثرية متثل حاالتالوضع عل

ية، راحة التجميلريق اجلطعن  عملية التئام الشفتني املفتوحتني أو إحدامها :ألجل استصالحها من مجلتها
لقي سعيا لعيب اخلذا اوهلم جر، حيث من الالزم تعديل ه ،ة يف عدد األصابع، انشقاق الشفةالزايد

اجتة عن هلم النم والتفادي األذى النفسي احلاد من جمتمع ال يرحم وكذلك ألجل عالج حاالت الغ
 .استمرار احلرج النفسي

ة اليت تصلح لتجميلياحية وقد ورد يف كتب الفقه اختالفا بني أهل العمل حول إجراء العمليات اجلرا
 آليت:م ابع الزائدة ومن أقواهلالعيوب اخللقية حيث بىن بعضهم احلكم على قطع األص

القول األول: رجح أصحاب هذا القول أن قطع اإلصبع الزائدة جائزة يف حال عدم حدوث ضرر 
1للمريض نتيجة ذلك، وهبذا قال احلنفية وبعض أصحاب احلنابلة : 

به املبيع ألن هذه الزوائد ال مجال فيها، إمنا هي شني يف اخللقة، وعيب يرد وجاء يف املغين احملتاج: "
2وتنقص به القيمة، فكيف يصح قياسه على ما حيصل به اجلمال" . 

رء ال ث مل يضر املوائد حيالز  جيد املتأمل لألقوال اآلنف ذكرها أن الدية غري واجبة على من اعتدى على
ن صاحبها، على إذ صولمجاال وال منفعًة حيث احلكم أنه قد وجب عليه احلكومة لقطعها من غري احل

 مر.األ لو قام الشخص بقطعها إبذن صاحبه أو إبذن وليه فال حرج له يف هذا بينما
وابجلواز أيضاً صدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث واالفتاء وبه قال مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل 

2، وهو ما ذهب إليه الشيخ حممد الشنقيطي1الشيخ . 

                                                 
، ابب:  اجلوهرة النّية على خمتصر القدويأبو بكر بن علي، و ؛ 360، ص5، جالفتاوى اهلنديةجلنة علماء برائسة نظام الدين البلخي،  1

 .132، ص2كتاب الدايت، ج
 .468، ص8، ابب: فصل دية قطع الذكر بعد حشفته وقطع الكف بعد، جاملغين البن قدامةأبو حممد موفق الدين،  2
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ه قال القاضي عياض من املالكية، واإلمام أمحد، وابن عدم جواز قطع االصبع الزائدة، وب الثاين: القول
3تسبب للشخص أملا من هذه الزوائد جرير الطربي، ومن املستثىن من ذلك ما . 

 سبب اخلالف:
اخلالف القائم بني أهل العلم مبين على اعتبار الزوائد من النقص يف اخللقة املعهودة لدى عامة الناس أو 

4اليت هنى الناس عن تغيريهامن خلقة اإلنسان األصلية  . 
الدليل الذي استند على القائلون ابجلواز هو: أن االعتداء على الزوائد ال يوجب دية املعتدي، ألنه مل 

5عدل يذهب منفعة وال مجااًل، وإمنا وجبت حكومة . 
 استشهد القائلون ابالمتناع عن قطع اإلصبع الزائدة ابألدلة التالية:و 

ُْم قال تعاىل: ﴿من القرآن الكرمي:  ُْم فَ َليُ بَ تِ ُكنَّ آذاَن اَْلَْنعاِم َوََلُمَرَّنَّ َوََلُِضلَّن َُّهْم َوََلَُمنِ يَ ن َُّهْم َوََلُمَرَّنَّ
ُنَّ َخْلَق اَّللَِّ َوَمْن يَ تَِّخِذ الشَّْيطاَن َولِيًّا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ فَ َقْد َخِسَر ُخْسراًنا ُمِبيناا﴾  119النساء:[ فَ َليُ َغّيِ 

 . هني الشارع جل وعال عن تغيري اإلنسان للهيئة واخللقة هي وجه االستدالل هاهنا.]
َصات  : "ملسو هيلع هللا ىلصومن السنة املطهرة: ما جاء عن النيب  تَ َنمِّّ

ُ
َصات وامل َات والنَّامِّ ْستَ ْوِشِّ

ُ
َات وامل َلَعَن هللُا الواِشِّ

ات َخْلق هللا َغريِّّ
ُ

تَ َفلَِّّجات للُحْسن امل
ُ

6"وامل . 
ة لرمحة اإلهلياطرد من ك لل خلق هللا نقصاان أو زايدة واستحقاق من جترأ على فعل ذلالنهي عن تغيري

 واللعن هلو وجه االستدالل هاهنا.
 املناقشة:

صابع ألن ال من األ وائدما ميكن قوله حول ذهاب اصحاب الرأي األول إىل االستدالل جبواز قطع الز 
شاهبة ممسائل  ن يفريب وذلك ألن القياس يكو دية يف فاعل ذلك بل عليه حكومة عدل إمنا شيء غ

 يف أمر القصاص حيث ذكر حتت بند الدايت يف أقوال أهل الفقه.
من  اء االستثناءا حيث جآنف واصحاب الرأي الثاين القائل ابلنهي عن ذلك يستندون إىل األدلة املذكورة

 .ي أيضاذلك ما سبب للمريض آالما وأذى حيث يلحق ابألذى احلسي األذى املعنو 

                                                                                                                                            
. شوهد يف: shttp://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapter املوقع: ،الفتاوى املتعلقة ابلطب وأحكام املرضىانظر:  1

4/9/2015. 
 .185، صأحكام اجلراحة الطبية واَلاثر املرتتبة عليهاانظر: حممد املختار الشنقيطي،  2
 كشاف القناع عن منت اإلقناع،  البهويت،: انظر؛ 656، ص6، جبفوائد مسلمإكمال املعلم القاضي عياض، احملقق: حيي إمساعيل،  3

 .393، ص5، جتفسّي القرطيب اجلامع َلحكام القرآن=، هللا حممد بن أمحد القرطيب أبو عبد؛ 81، ص1ج
 .12، صأحكام جراحة التجميلانظر: الشبري،  4
 179، ص12، جاحلاوي الكبّياملاوردي، ؛ 167، ص26، جاملبسوطحممد بن أمحد السرخسي،  5
 .6: صسبق خترجيه 6

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters
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 املطلب الثاين: عيوب مكتسبة أو طارئة:
ء أو عتدااويشمل ذلك أي عيب طارئ حدث بعامل خارج عن اجلسم أي ما يصيب اإلنسان من 

م د يف جسوجو حوادث كاليت فيها تشوهات أو حريق أو برت حيث يلزم بعدها تصحيح الضرر امل
ظهور و مثل أ روق،ب احل، تشوه اجللد بسباإلنسان. ومثال ذلك: كسور الوجه اليت تقع بسبب احلوادث

لى ها السلبية عا آاثر هليوب ، وينوه أن كل هذه العوخاصة يف منطقة اللحية والرقبة شعر يف وجه املرأة
 حول االنطواءه إىل و صاحببجودة اإلنسان بدءا بنقص يف الوظيفة ووصوال إىل احلرج االجتماعي منزلقا 

 .واالكتئاب املزمنني
1: فذهبت جمموعة من أهل الفقه ومنهم اجملمع الفقهيذين القسميالفقهي هلاحلكم  وزمرة من  

الباحثني يف هذا اجملال إىل جواز مثل هذه العلميات اجلراحية مجلة وتفصيال حيث من اعترب أن إزالة 
يت جاءت العيوب اخللقية اليت ولد اإلنسان هبا جائز فمن البديهي أن يرى جبواز جراحة تلك العيوب ال

بشكل مكتسب وطارئ. وقد ورد نص بيان اجملمع الفقهي كاآليت: )جيوز شرعًا إجراء اجلراحة 
إعادة شكل أعضاء اجلسم إىل احلالة اليت خلق  -أ التجميلية الضرورية واحلاجية اليت يقصد منها:

ة مثل: الشفة إصالح العيوب اخللقي -ج إعادة الوظيفة املعهودة ألعضاء اجلسم. -ب اإلنسان عليها.
املشقوقة )األرنبية(، واعوجاج األنف الشديد والومحات، والزائد من األصابع واألسنان، والتصاق 

إصالح العيوب الطارئة )املكتسبة( من  -د األصابع إذا أدى وجودها إىل أذى مادي أو معنوي مؤثر.
عادة تشكيل الثدي كليًا حالة آاثر احلروق واحلوادث واألمراض وغريها مثل: زراعة اجللد وترقيعه، وإ

استئصاله، أو جزئياً إذا كان حجمه من الكرب أو الصغر حبيث يؤدي إىل حالة مرضية، وزراعة الشعر يف 
 .(إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوايً  -ه حالة سقوطه خاصة للمرأة.

رَة  َصة والَواشِّ ة إال من داء"وله أدلة خاصة: كحديث "هَنَى عن النَّامِّ 2والَواَصلة والَواِشِّ . 
  اآليت: ك يفوأدلة عامة: كأدلة مشروعية التداوي، وإزالة الضرر، ورفع احلرج. وشرح ذل

يف بدن اإلنسان  يتضمن هذا الصنف من العمليات اجلراحية حاجة ملحة تستوجب إحداث تغيري -1
يَب أَنْ ُفُه يَ ْوَم اْلُكاَلبِّ "بن أسعد  لذا فإهنا تستثىن من دائرة النهي الشرعي حيث ورد عن عرفجة أَنَُّه ُأصِّ

 ُّ ْن َورٍِّق فَأَْنََتَ َعَلْيهِّ َفَأَمرَُه النَّيبِّ لِّيَّةِّ فَاختَََّذ أَنْ ًفا مِّ ْن َذَهٍب" ملسو هيلع هللا ىلصيفِّ اجْلَاهِّ َذ أَنْ ًفا مِّ 3َأْن يَ تَّخِّ . 

                                                 
 /events-and-http://douralquran.com/cms/ar/activities21/64/املوقع:، وابط وشروط إجراء عمليات التجميلض 1

 .27/7/2015شوهد يف: 
 .58، ص7، جمسند اإلمام أمحد بن حنبلأبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل،  2
  .397، ص33، ابب: حديث عرفجة بن أسعد، جمسند اإلمام أمحد بن حنبلأبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل،  3
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ن املراد من أويه حيث وتش تشمل تغيري خلق هللا املنهي عنه إزالة ما طرأ على اإلنسان من عيوب ال -2
 إجراء اجلراحة هو السعي الستعادة خلقة العضو ال إزالتها.

ق على ابحلرو  آاثر احلوادث واحلروق حتت األصل الذي جييز عالجها فمن أصيب تندرج إزالة -3
ية رع النصوص الشا ورد يفيث محسبيل املثال له احلق يف اختاذ الدواء والعالج إىل أن تزال آاثر الضرر 

 آلاثر لذا منة تلك ازالما يستثين معاجلة اآلاثر اليت تصيب جسم اإلنسان حيث أن الدواء مصاحب إل
 املأذون له إزالة تلك اآلاثر.

تغيري اخللقة قصدا ال يعترب هو األساس من إجراء مثل هذه اجلراحة حيث أن املراد هو إزالة الضرر -4
1والتجمل تبعا لذلك واحلرج واملشقة وبعدها أتيت استعادة احلسن . 

 القسم الثاين: حكم اجلراحة التجميلية التحسينية
هذه التسمية يف املصطلح الشرعي، أما يف املصطلح الطيب فتسمى: "اجلراحة التجميلية البحتة". وهي 

2جراحة حتسني املظهر، وجتديد الشباب، واملراد بتحسني املظهر حتقيق الشكل األفضل، والصورة  
3األمجل، دون دوافع ضرورية أو حاجية تستلزم فعل اجلراحة مثل: عمليات شد الوجه والرقبة، جتميل . 

، وإزالة شعر الوجه وشعر اجلسم اخلفيف عند ينية، مثل: إزالة النمش، وعمليات الليزر التحسفوناجل
وتتفق كل هذه الشواهد يف حقيقة غياب احلاجة إىل فعلها حيث يلتمس مثل هذه العمليات  .النساء

 .اعه عن مثل هذه العملياتابمتناحلرج على اإلنسان  ألجل البهو مبعايري مجالية ال يقع الضرر وال
 لي:ي ها مان أمهودب اخلالف الفقهي بني أهل العلم حول حكم مثل تلك العمليات اجلراحية؛ م

 :ذهب بعض العلماء إىل القول بتحرميها والعلة يف ذلكالقول األول: 
غياب الدوافع اليت تصنف ضمن الضرورايت واحلاجيات حيث أنه تغيري حبت ملا خلقه هللا، وهبذا قال 

5، وحممد املختار الشنقيطي4ابن عثيمني . 
( 11/18)173سالمي يف قراره رقم وهو ما نص عليه جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإل

6بشأن اجلراحة التجميلية وأحكامها فقد جاء كاآليت : 

                                                 
 .185، صأحكام اجلراحة الطبية واَلاثر املرتتبة عليهاانظر: الشنقيطي،  1
التحسني: الزايدة املتولدة من األصل، أو االنتقاص من األصل، زايدة أو انتقاصاً يضيفان على األصل مجااًل. حممد رواس قلعجي وحامد  2

 .123، صمعجم لغة الفقهاءصادق قنييب، 
 .191، صأحكام اجلراحة الطبية واَلاثر املرتتبة عليهاالشنقيطي،  3
 .412، ص4، جإسالميةفتاوى حممد بن عبد العزيز،  4
 . 190، صأحكام اجلراحة الطبية واَلاثر املرتتبة عليهاانظر: الشنقيطي،  5
 .8/9/2015. شوهد يف: www.islamtoday.net/bohooth/artshow ، املوقع:اجلراحة التجميلية وأحكامها 6
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ة شكل أعضاء إعاد -أوز شرعًا إجراء اجلراحة التجميلية الضرورية واحلاجية اليت يقصد منها: جي -1
نْ  َناَلَقْد َخَلقْ اجلسم إىل احلالة اليت خلق اإلنسان عليها، لقوله سبحانه: ﴿  ْحَسنِّ تَ ْقوِّمٍي﴾يفِّ أَ  َسانَ اإْلِّ

فة ب اخللقية مثل: الشإصالح العيو  -فة املعهودة ألعضاء اجلسم.جإعادة الوظي -. ب]4التني:[
دى ألصابع إذا أاالتصاق و ان، ، والزائد من األصابع واألسننبية(، واعوجاج األنف الشديداملشقوقة )األر 

روق آاثر احل الطارئة )املكتسبة( من ح العيوبإصال -د وجودها إىل أذى مادي أو معنوي مؤثر.
و أة استئصاله، يًا حالي كلواحلوادث واألمراض وغريها مثل: زراعة اجللد وترقيعه، وإعادة تشكيل الثد

حالة سقوطه  لشعر يفعة اجزئيًا إذا كان حجمه من الكرب أو الصغر حبيث يؤدي إىل حالة مرضية، وزرا
 (.1/4)26ع( شخص أذى نفسياً أو عضوايً )قرار اجملممة تسبب للإزالة دما -ه  خاصة للمرأة.

 ا تغيري خلقةيقصد منه جيوز إجراء جراحة التجميل التحسينية اليت ال تدخل يف العالج الطيب، و ال -2
هر ه للظهور مبظكل الوجري شاإلنسان السوية تبعًا للهوى والرغبات ابلتقليد لآلخرين، مثل عمليات تغي

 .لشفاةاغري وتضليل العدالة، وتغيري شكل األنف، وتكبري أو تص معني، أو بقصد التدليس
ون( إذا كان شفط الدهوز تقليل الوزن )التخفيف( ابلوسائل العلمية املعتمدة، ومنها اجلراحة )جي -3

 .الوزن يشكل حالة مرضية، ومل تكن هناك وسيلة غري اجلراحة بشرط أمن الضرر
 .....من الضررأو احلقن ما مل تكن حالة مرضية، شريطة أال جيوز إزالة التجاعيد ابجلراحة  -4

 استدل القائلون ابلتحرمي مبا يلي:
هُ  -1 ُهْم َوأَلَُمنِّّيَ ن َّ لَّن َّ ُنَّ بَ تُِّّكنَّ آذاَن اأْلَْنعْم فَ َلي ُ ُمَرهنَُّ ْم َوآَل القرآن الكرمي: قال تعاىل: ﴿َوأَلُضِّ ُْم فَ َليُ َغريِّّ امِّ َوآَلُمَرهنَّ

ْن ُدونِّ اَّللَِّّ َخْلَق اَّللَِّّ  ْيطاَن َولِّيًّا مِّ ذِّ الشَّ َر ُخْسراَقْد خَ  ف َ َوَمْن يَ تَّخِّ  .]119النساء:[انً ُمبِّينًا﴾ سِّ
ي اإلنسان ان ليغو لشيطااآلية املذكورة يف األعلى جاءت يف صيغة الذم حيث سرد ما حرم فعله فجاء 

 على ارتكاهبا مثل تغيري خلق هللا وهذا هو وجه الداللة يف اآلية.
َصات ": ملسو هيلع هللا ىلصالسنة النبوية: ما روي عن الرسول  -2 تَ َنمِّّ

ُ
َصات وامل َات والنَّامِّ ْستَ ْوِشِّ

ُ
َات وامل َلَعَن هللُا الواِشِّ

ات َخْلق هللا َغريِّّ
ُ

تَ َفلَِّّجات للُحْسن امل
ُ

1"وامل . 
الرمحة  لطرد منعل لالنهي عن تغيري خلق هللا ألجل التجمل البحت واستحقاق من جترأ على هذا ف

 ية واللعن هلو وجه الداللة هاهنا.اإلهل
القياس: قياسا على النمص والوشم والوشر فإن اجلراحة التجميلية التحسينية منهي عنها حيث تشرتك 

2هذه األفعال يف سعيها لتغيري اخللقة سعيا للتجميل . 
 :ذلك ما يلي منو جميلية الت أدلة عقلية: يرتكب املرء عددا من املنهيات ألجل إمتام مثل هذه العمليات

                                                 
 .6: صخترجيهسبق  1
 .195، صعليهاأحكام اجلراحة الطبية واَلاثر املرتتبة انظر: الشنقيطي،  2
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 يتم غالبا خالل هذه العمليات اجلراحية كشف لعورة املريض. -1
ليات ذه العمهإمتام  التخدير فتخدير املريض سواء كان ذلك موضعيا أو عاما أمر الزم ألجل -2

تعترب  ية التحسينيةاجلراح مليةاجلراحية وقد عرف عند أهل الفقه أبن التخدير أصال منهي عنه ومبا أن الع
 راءها.خصة إلجري ر غمن الكماليات فإهنا تكون بذلك منهي عنه أيضا الشتماهلا على احملرم ومن 

1األضرار الناجتة بعد إجراء العملية اجلراحية أمر واقع ملموس يف التجارب الكثرية املشاهدة يوميا -3 . 
، وابن قعود، وبن غداين، جواز هذه العملية، إذا كانت حمققة ملصلحة. وهبذا قال ابن ابزالقول الثاين: 

2، والدكتور أمحد احلجي الكرديوعبد الرزاق عفيفي . 
ألن استند أصحاب هذا القول فيما ذهبوا إليه إىل دليل حتقيق املصلحة ما مل يرتتب على ذلك ضرر. 

يكون حنياًل حبيث يشكل نقطة شني ظاهرة يف املرأة فعندها جيوز ذلك بقدر فيها عيبًا واضحاً، كأن 
3احلاجة إليه، وال جيوز الزايدة على ذلك . 

 املبحث الثالث: اجلراحة التجميلية ِف القانون اإليراين: 
رب ورا ملحوظا عتلك تط واقفحيث شهدت امل نظمة القانونية يف كل دولتتنوع املواقف القانونية تبعا أل

 سياق يفقانوين د التنوبناء على هذا فال بد من البحث يف املس الزمن حيث تبدلت وتغريت صيغها.
ه جراء مثل هذإللداعية غات ااجلراحية التجميلية حيث للقانون قولته يف املسو  التطرق إىل حدود وأحكام

 العمليات. 
 املطلب اَلول: املستند القانوين للجراحة التجميلية

لطبيب فقد يتنصل ا موالكال جلدلتثري مسألة التطرق إىل املستند القانوين للجراحة التجميلية الكثري من ا
ليت تلي هذه التبعات ااه اجلراح الذي جيري عملية جراحية جتميلية ملريض من املسؤولية القانونية جت

 العمليات.
اه  ميلية. هل رضحة التججلراافثمة سؤال يثار يف هذا املوضوع وهو متعلق برضا املريض الراغب يف إجراء 

ية انبعة ي مسؤولأ من وبعد ذلك تنصل الطبيب اجلراح كاف وجمزئ يف نظر القانون للمساس ببين آدم
ا الضرورة مستنده يليةعن األضرار؟ وهل يكفي كما تنص عليه تشريعات بعض الدول أن اجلراحة التجم

فالطبيب ال  عية لذاجتمامن ابب سعي اإلنسان للوصول إىل االستقرار النفسي وتلبية االحتياجات اال
 اقب؟ دخل له مبا يستلزم ذلك من عو 

                                                 
 املرجع السابق. 1
 http://www.alifta.net/Fatawa/، املوقع: الفتاوى املتعلقة ابلطب واملرضى 2

fatawaChapters.aspx?languagename=ar&View :6/9/2015شوهد يف. 
. شوهد يف:  fatwa.com-www.islamic، املوقع:276، رقم الفتوى: موقع الفتاوى اإلسالميةأمحد احلجي الكردي،  3

6/9/2015. 

http://www.alifta.net/Fatawa/%20fatawaChapters.aspx?languagename=ar&View
http://www.alifta.net/Fatawa/%20fatawaChapters.aspx?languagename=ar&View
http://www.islamic-fatwa.com/
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خرى وأهنا ألة إىل ن دو لإلجابة على ذلك ال بد من األخذ يف عني االعتبار أن التشريعات تتفاوت م
ذلك قد يعاد كلتشريع  إن اليست اثبتة يف كل زمن بل مع تطور مهنة الطب واألساليب الطبية املتبعة ف
ن مالقانونيني  لباحثنيلاسع صياغته مع مرور الزمن. لذلك فالعمليات اجلراحية التجميلية هي حمل حبث و 

 حيث مشروعيتها ومن حيث الضوابط واملعايري اليت حتيط هبا.
ملتأمل فظة إال أن اولة حماا دإحدى األمثلة املثرية يف هذا الصدد هي التشريع اإليراين فبالرغم من كوهن

 ابط واملعايريلضو عض اود بليجد أن هذه العمليات اجلراحية التجميلية جائزة ومسموحة يف إيران مع وج
ة قتضي وجود عليراين ياإل اليت يشرتط توفرها إلجراء العملية اجلراحية التجميلية. فاملوقف القضائي

 املرجوة بعد الفائدةقع و ترخص املساس حبرمة اجلسم البشري، وكذلك مالئمة التناسب بني اخلطر املتو 
املدنية ت اجلزائية و مسؤولياح للل الطبيب اجلرا إمتام هذه العملية اجلراحية التجميلية. أما من انحية حتم

ا ضرار يسببهي أحقته ألمال فهو سيان سواء نتيجة عملية جراحية جتميلية أو نتيجة الطب عموًما، فيلزم
 .للمريض

مبدأ املسؤولية املدنية للطبيب اجلراح هي ذاهتا يف حال املسؤولية العامة لكافة األطباء، ولكن يضاف إىل 
فبشكل عام الفقه والقانون كالمها ال يكلفان الطبيب أكرب من طاقته وهو  .املسؤولية العقديةهذا األمر 

بذل العناية حيث ينوه إىل وجود اختالف فقهي قانوين واجتهاد قضائي متعلق بتحديد طبيعة هذه 
أن املراد هو العناية على جراح التجميل فالقرار إن كان قد بذل العناية الكافية أو ال. لذا قال البعض 

التزام جراح التجميل ببذل العناية ال ما يعقب عمله من نتيجة. وهلذا فاملسألة ال زالت تصنف إطار 
املسؤولية الطبية العامة. وخالف ذلك يقول زمرة أخرى أن املراد هو التزام جراح التجميل بتحقيق النتائج 

حتقيق النتيجة املطلوبة أو احلد األدىن من  املرجوة فريون بتحمل اجلراح للمسؤولية يف حال القصور عن
ذلك إال يف حال عدم ثبوت ترابط سبيب بني ما قام به الطبيب من جراحة وما نتج من ضرر. فهذا 
الرأي يعقبه وجود قيام الطبيب اجلراح أو من ينوب عنه بكافة الفحوصات املخربية واألشعة السينية وغري 

وبناء على ذلك فإن تقصري الطبيب اجلراح يف  أي عملية جراحية جتميلية.السينية قبل اختاذ القرار إلجراء 
مدى التشخيص يعقبه حتمل املسؤول عن نتائج أي عملية جراحية جتميلية ختلف مساوئ تغلب على 

 .1فوائد العملية
ليه وعلى صعيد املسؤولية اجلزائية للطبيب فقد يتعمد الطبيب اجلراح إحداث الضرر مبريضه مما يرتتب ع

ثبوت جرائم عمدية ختضع لعقوابت مقررة يف قانون العقوابت، ولكن هذا اندر حدوثه يف الواقع 
املشهود. أما ما حيدث بغري عمد بعد إجراء اجلراحة التجميلية مثل تعطيل وظيفة عضو أو إحلاق ضرر 

                                                 
ونه شناسى تعهد گ؛ وطباطبائي وشنيور، 204، صمالحظات شرعي، اخالقي وقانوين اعمال جراحي زيباييانظر: مصري،   1

  .184، صزشك در جراحى زيباىي وترميمىپومسؤوليت 
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طباء أكرب من ذي قبل فكل ذلك يصنف ضمن اجلرائم غري العمدية، وهو أغلب ما حيصل لدى األ
اجلراحني. الشرع يدخل ذلك بطريق غري مباشر يف إطار أعمال اخلطأ مما قد يكون سببه قلة االحرتاز أو 
الالمباالة أو إمهال األنظمة والقوانني. بناء على ذلك فإن جوهر وأساس املسؤولية الطبية غري العمدية هو 

1ع األصول الطبيةريض ومراعاة مجياخلطأ، فال يتحمل الطبيب تلك املسؤولية يف حال حتقق رضا امل . 
جاته، فرمبا حسب در  ريضبناء على السابق فقد تبني أن الطبيب اجلراح مسؤول عن أي أضرار يلحق ابمل
و بغري قصد. أ، بقصد ائمةأصاب ذاك املريض أبضرار تؤدي إىل وفاته أو إىل أعطال وعاهات مؤقتة أو د

د ا إىل القواعاستناد راحةجاجلراح ُيسأل عما قام به من  فمهما كانت املعطيات املتعلقة ففي فالطبيب
 .العامة املنصوص عليها يف قانون العقوابت

 :املطلب الثاين: مشروعية اجلراحة التجميلية ِف قانون العقوابت اإليراين
2من قانون العقوابت 158الفقرة السادسة )ج( من املادة  يف القانون اإليراين يدل على ما ال يُعد  

مية: "أّي نوع من اجلراحة أو العالج الطيب إذا أجنز مبوافقة الشخص أو أوليائه أو أوصيائه، أو املمثلني جر 
القانونيني مع مراعاة املعايري الفنية والعلمية والقوانني احلكومية يعد مشروعا. وحىت أخذ املوافقة يف 

 حاالت عاجلة ال يعد ضرورة". 
لعمل الطيب أو املراد من ا -1يف أتويل مصطلح "مشروع" حيث أن ويرى احملاميون أن هناك اختالفا 

ى الشخص املعاجل كفاءة أن تتوفر لد -2اجلراحي املشروع هو ما تتم تبعا للقوانني الطبية لعالج املرض. 
رح حول اإلعالن عن السلطة َثة سؤال تط -3حيث هذا خري مسوغ جلعل الفعل هذا مشروعا.  طبيب

هوم وحدود مدى وضوح مف -4اليت مت اتباعها يف أتسيس شرعية هذه اإلجراءات. التشريعية واآللية 
 شرعية األعمال الطبية واجلراحية.

حية لية جراي عمأوما ال شك فيه حتت هذا البند أن ال بد من توفر شرطني جوهريني ألجل صحة 
 .ةالعملي تلك وافقة املريض أو وكيله القانوين بكامل الرضا إلجراءماحلصول على  -أ ومها:

 راعاة النظم احلكومية واملعايري التقنية والعلمية.م -ب
عقوابت انون القمن  فال تصح عملية جراحية من دون توفر هاتني الشرطني يف كل مرة. وهذا البند

لعمليات اها على حصر  اإلسالمية قاعدة عامة يلزم تنفيذها يف مجيع العمليات اجلراحية وليس فقط
بل الشروع يف اجلراحة  فعلى هذا على الطبيب ق .يلية، وهذا خالف األساس القانويناجلراحية التجم

 كسب موافقة املريض أو مقدم الطلب أو ممثليه القانونيني أو ويل األمر.

                                                 
  .204انظر: مصري، مالحظات شرعي، اخالقي وقانوين اعمال جراحي زيبايي، ص 1
 .160عباس زراعت، قانون جمازات اسالمي در نظم حقوقى كنوىن، ص 2
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عمليات حة شرط يف ال اجلرايفصيص ابإلضافة إىل ذلك فإن رعاية القواعد واللوائح القانونية املتعلقة ابلتخ
يام أبعمال له الق يصح ء على ذلك إذا كان الطبيب متخصصا يف عالج أنف املريض الالتجميلية. وبنا

 آليت:ط كاختالف مبادئ األطباء فيعاجل أعضاء أخرى من املريض. وتلك القواعد والشرو 
ية أن خيرب التجميل املريض للمخاطر وعواقب العالج: جيب على الطبيب يف العمليات ضرورة تنبيه -أ

ض ال بد من م املريعالطر فشل العالج وأيضا عن مضاعفات احملتملة. فقيام الطبيب إباملريض عن خما
لذين اية ألن جميلحتقق ذلك يف مجيع أنواع العمليات وابلذات يشدد على ذلك يف العمليات الت

ضى حقيقًة يسوا مر لهم  خيضعون للعمليات التجميلية ليسوا جمربين عليه من انحية، ومن انحية أخرى
علومات هذه امل يصالإالطبيب ليس العالج البحث وإمنا إصالح العيوب الظاهرة. التقصري يف  فهدف

 إىل املريض يتبعها مسؤولية مدنية.
يعين ذلك أن لطبيب. و التناسب يف اجلراحة: رعاية التناسب يف املعاجلة واجب على ا ضرورة رعاية -ب

خرى البد أن عبارة أه. بلعالج تغلب على منافععلى الطبيب االمتناع عن اجلراحة إذا كانت سلبيات ا
 تكون بني اجلراحة ونتيجتها تناسب فتكون درجة النجاح أكثر من الفشل.

بكافة اللوائح القانونية املتعلقة هبذه  ذلك أن الطبيب ال ميكن أن يكون ُملّماً لكن هناك مسألة تطرح و 
حيث تستبعد اجلزئيات الصغرية منها. فيما خيص  ذلك ألن القوانني أتخذ صيغة العموم واإلمجال اجلزئية.

الواقع القانوين اإليراين فإن املادة من الدستور األساسي يلزم القضاة واحملامني ابلرجوع إىل الفتاوى 
من دستور  167؛ كما نصت يف املادة حال وجود سكوت واملصادر الفقهية ألجل أتويل اجلزئيات يف

أبن: "على القاضي أن يسعى الستخراج حكم كل دعوى من القوانني  اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية
املدونة، فإن مل جيد فعليه أن يصدر حكم القضية اعتماًدا على املصادر اإلسالمية املعتمدة أو الفتاوى 

1املعتربة" . 
لة ومسأ .تربةية املعلفقهلذا يصح القول أن القاضي يف إيران ملزم ابلرجوع إىل الفتاوى واملصادر ا

مشروع" كلمة "  عريفالعمليات اجلراحية واحد من تلك املسائل حيث يلزم اتباع هذا املنهج يف ت
ة لعلماء الشيعهابذة اجبرز والوصول إىل حكم حيال مثل هذه العمليات اجلراحية. وفيما يلي أقوال من أ

 يف إيران:
هلا مشكلة إذا كان اجلراح امرأة  ذكر أن اخلميين قد تكلم عن العمليات اجلراحية التجميلية فقال: ليس

2وال تسبب الضرر . 
1ويف نفس الشأن ورد عن السيستاين أنه قال: جيوز مع التجنب عن اللمس والنظر احملرمني .  

                                                 
 .135، صدستور اجلمهورية اإلسالمية اإليرانيةعلي أنصاراين،  1
 .183، س628، وص22، س253، ص3، جاستفتاائت امام مخيينانظر: روح هللا بن مصطفى اخلميين،  2
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أن ليس هلا مشكلة بينما اشرتط وجود شرط وهو كون اجلراح من نفس  :رم الشريازي أنه قالوعن املكا
ة االمرأة وهكذا، إال يف حال عدم وجود ملس بني اجلراح جنس املريض فاجلراحة االمرأة للمريض

2واملريض . 
هورهم على مجلة فإن ملسأاوكما رأينا من أقوال أبرز علماء الشيعة ووجهات نظرهم الفقهية جتاه هذه 

 از.قف اجلو م مو مشروعية العمليات اجلراحية التجميلية حيث أوردوا أدلة شرعية يف سياق دع
َطٌة َعَلى َرُسولِّ اَّللَِّّ  اَلم قَاَل َدَخَلْت َماشِّ  فمما أوردوها من الرواايت النبوية: "َعْن أيبِّ َعْبدِّ اَّللَِّّ َعَلْيهِّ السَّ

َهاينِّ  ملسو هيلع هللا ىلص َي عَ  فَ َقاَل هَلَا َهْل تَ رَْكتِّ َعَمَلكِّ أْو أَقْمتِّ َعَلْيهِّ فَ َقاَلْت اَي َرُسوَل اَّللَِّّ أاَن أَْعَمُلُه إالَّ َأْن تَ ن ْ ْنُه فَأَنْ َتهِّ
لِّي َاءِّ اْلَوْجهِّ َواَل َتصِّ خلَِّرقِّ فَإنَُّه َيْذَهُب مبِّ ْعر" َعْنُه فَ َقاَل افْ َعلِّي فَإَذا َمَشْطتِّ َفاَل جَتْلِّي اْلَوْجَه ابِّ لشَّ ْعَر ابِّ 3الشَّ . 

ة املشهورة: وتواتر كثريا يف الكتب الفقهية الشيعية رواايت نبوية حتفز على الزينة واجلمال من ذلك الرواي
بُّ اجَلَماَل" 4"إنَّ هللاَ مَجيٌل حيِّ . 

لِّ الَّيتِّ َتْصنَ ُعَها النَِّّساُء يفِّ ُرءُ  نَّ َعْن َسْعٍد اإْلْسَكافِّ َعْن أيبِّ َجْعَفٍر عليه السالم قَاَل ُسئَِّل َعنِّ اْلَقرَامِّ هِّ وسِّ
َا ت َ  نَّ فَ َقاَل اَل أَبَس َعَلى اْلَمْرأَةِّ مبِّ ْلَنُه بُِّشُعورِّهِّ َها قَاَل فَ ُقْلُت بَ َلَغَنا َأنَّ َرُسول اَّللَِّّ َيصِّ َلَعَن  ملسو هيلع هللا ىلصَزي ََّنْت بِّهِّ لَِّزْوجِّ

َا َلَعَن َرُسوُل اَّللَِّّ  َلَة َواْلَمْوُصوَلَة فَ َقاَل لَْيَس ُهَناَك إمنَّ ا  ملسو هيلع هللا ىلصاْلَواصِّ َا فَ َلمَّ َلَة َواْلَمْوُصوَلَة الَّيتِّ تَ ْزينِّ يفِّ َشَباهبِّ اْلَواصِّ
َْت قَاَدتِّ ا َلُة َواْلَمْوُصوَلةَكربِّ 5لنَِّّساَء إىَل الرَِّجالِّ فَتِّْلَك اْلَواصِّ . 

 منا ألمور غريباشر وإكل موكما رأينا يف الرواايت فإهنا ال تتطرق إىل مسألة العمليات اجلراحية بش
 نسان.سم اإليل جلجراحية ذلك يطرح السؤال وهو السؤال التعلق إبابحة الشرع ملثل هذا التجم

 وأما من األدلة العقلية: 
يث عترب مباحا حي فإنه يمور اإلابحة حيث ما مل يرد فيه الشرع دليال صرحيا على النهاألصل يف األ -أ

 لنقاش. فا يف اة سليكون األمر مقبوال عقال. حيث أن املصادر الشرعية أوردت الدالئل املذكور 
 راحية.عمليات اجلإىل عدم مشروعية هذه اللرجوع إىل قوانني إيران فال جيد املرء ما يشري اب -ب

ن ضررا أكرب م هنا تسبباة املريض حتت التهديد إن أقبل على العمليات اجلراحية أو أمل ير أن حي -ج 
 نفعها إال يف حاالت استثنائية كارثية.

                                                                                                                                            
شوهد . http://www.sistani.org/persian/qa/انظر: سايت رمسى دفرت مرجع عاليقدر آقاى سيد علي حسيىن سيستاىن، املوقع:  1

 .4/9/2015يف: 
 اه اطالع رساىن دفرت حضرت آية هللا العظمى مكارم شريازى، املوقع:اپيگانظر:  2
=http://faq.makarem.ir/main.aspx?lid 0=typeinfo&21=catid&679 .  :6/9/2015شوهد يف. 

  .131، ص17، ج، وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعةحممد بن احلسن احلر العاملي 3
  .93، ص147، رقم:1ابب: حترمي الكرب وبيانه، ج ،صحيح مسلم ،اجمسلم ابن احلج 4
  189، ص20، ج،  وسائل الشيعةحممد بن احلسن احلر العاملي 5

http://www.sistani.org/persian/qa/
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 ملها خطرية.جميست يف ا لإال أهن هذه العمليات ومع اإلقرار بوجود شيء من املخاطرة يف اخلضوع ملثل
ث أن الطب لطبية حيلدى عامة البشر أن أحالم وآمال اإلنسان تفوق حدود العلوم ا من املتواتر -د

سعي ذلك ال قيقيسعى يف املقام األول إىل توفري اإلحتياجات األساسية للشعب ومن خطوات حت
تجاري ملثل لبعد الء إىل اظر أوالئك األطباحيث ال ين التجميلية املشروعى على العمليات صفة إلضفاء

ة توفري الرعايلعالج و دئ اهذه العمليات حيث يقع على عاتقهم مسؤولية أساسية أال وهي االلتزام مببا
 الصحة للجميع.

من املعلوم أن هنالك أثر نفسي وعاطفي يعقب إجراء العمليات اجلراحية التجميلية وذلك بعد  -ه 
امللموس حيث تتبدل مواقف املريض ويصيبه شيء من اإلجيابية يف الشعور حيث  استبعاد البعد املادي

ختتلف مدى ذلك األثر ابختالف طبيعة اجلراحة حيث لوحظ ذلك قبل اجلراحة وما بعدها ومن ضمن 
ذلك التواصل األكثر فاعلية بني املريض واجملتمع، وشعور املريض بعد اجلراحة بنشوة الشباب النابع من 

الطاقة السلبية واالكتئاب والتوتر، وتبدل النظرة  ، واالهتمام ابملظهر واهلندام، والتخلص منالداخل
1السوداوية لدى املريض إىل نظرة مشرقة جتاه ذاته، وزايدة حب املريض للحياة ولإلجيابية واألمل . 

 اخلامتة
العيوب اليت يولد هبا  جواز أنواع معينة من العمليات اجلراحية التجميلية من ضمنها ما يستصلح -1

من شقوق الشفة وتالصق األصابع وذلك ألن الغاية من إجرائها هي كتسبة امللعيوب أو ااإلنسان 
 استعادة الشكل أو الوظيفة األصلية ملثل هذه األعضاء كما تواترت لدى مجيع البشرية.

 .هللاري خلق  تغيإىل؛ ألنه جير هي النهي هاأن األصل في ؛اجلراحة التجميلية التحسينية وأما
در وع إىل املصار ابلرج يف الدستو فيما يتعلق ابلقانون اإليراين فإن احملامني والقضاة معا ملزمني -2

  املعاين.لتباس يفاال الفقهية ألجل أتويل اجلزئيات اليت مت السكوت عنها يف الدستور أو يف حال
ه إمجاع على مون بشبالذين يتس فقهاء الشيعةنتائج هذا البحث أييت مباينا ملا هو متواتر لدى ال -3

: عدم توقع ؛ ومهاشرطنيبمشروعية قيام املرء ابلعمليات اجلراحية التجميلية ألجل التجمل والتزين 
 حدوث ضرر وأن يكون املريض والطبيب كالمها ذكرين أو أنثيني.

 
 

  قائمة املراجع
 القرآن الكرمي

                                                 
زشك درجراحي زيبايي وترميمى )تصنيف االلتزام پشناسى تعهد ومسؤوليت گونه انظر: سيد حممد صادق طباطبائى وقادر شنيور،  1

 . 174، صاَلطباء ِف اجلراحات التجميلية والرتميمية(واملسؤولية 
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 .1ر طوق النجاة، ط. دمشق: داصحيح البخاريه(. 1422اجلعفي، حممد بن إمساعيل ابو عبدهللا. )

 .1ان، طلبيمكتبة دار ا . دمشق:املودود أبحكام املولودحتفة م(. 1071ه/1391اجلوزية، ابن قيم. )

عة . د.م: املطبلقدويااجلوهرة النّية على خمتصر ه(. 1322احلدادي العبادي، أبو بكر بن علي. )
 .1اخلريية، ط

، . قم: مهرالشريعة وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائله(. 1414احلر العاملي، حممد بن احلسن. )
 .2ط

تصام . قم: دار االعائتصراط النجاة ِف أجوبة االستفتاه(. 1417قاسم املوسوي. )اخلوئي، أبو ال
 .1للطباعة والنشر، ط
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حاشية ابن ملختار و الدر ام(. 1992ه/1412الدمشقي، حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين. )
 .2. بريوت: دار الفكر، طعابدين )رد احملتار(

-ا. صيددداو  سنن أيبشعث بن إسحاق بن بشري. )د.ت(. السجستاين، أبو داود سليمان بن األ
 بريوت: املكتبة العصرية، د.ط.

 .ط.د. بريوت: دار املعرفة، املبسوطم(. 1993ه/1414السرخسي، حممد بن أمحد. )

الح، فويت: مكتبة . كأحكام جراحة التجميل ِف الفقه اإلسالمي (.1989شبري، حممد عثمان. )
 د.ط.

راحة الطبية واَلاثر أحكام اجلم(. 1994ه/1415حممد املختار بن أمحد مزيد. )الشنقيطي، حممد بن 
 .2مكتبة الصحابة، ط :. جدةاملرتتبة عليها

.م: د. مسند أمحد م(.2001الشيباين، أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد. )
 .1مؤسسة الرسالة، ط

: دار . د.ماملنهج حاشية اجلمل على شرح)د.ت(. سليمان بن عمر بن منصور. ، العجيلي األزهري
 الفكر، د.ط.

. ب اإلمام الشافعيالبيان ِف مذه م(.2000ه/1421العمراين، أبو احلسني حييي بن أيب اخلري. )
 .1جدة: دار املنهاج، ط

: دار د.م مساعيل.إاحملقق: حيي . إكمال املعلم بفوائد مسلمم(. 1998ه/1419عياض، القاضي. )
 .1الوفاء، ط

قاهرة: دار الكتب . التفسّي القرطيبم(. 1964ه/1384القرطيب، أبو عبد هللا حممد بن أمحد. )
 .2املصرية، ط

. د:م، دار ءمعجم لغة الفقهام(. 1988ه/1408قلعجي، حممد رواس. وقنييب، حامد صادق. )
 .2النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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إلمام أيب عبد هللا ااهلداية على مذهب م(. 2004ه/1425أمحد بن احلسن. )الكلوذاين، حمفوظ بن 
 .1. د.م: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، طأمحد بن حممد بن حنبل الشيباين

ه مذهب اإلمام احلاوي الكبّي ِف فقم(. 1999ه/1419املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد. )
 .1طبنان: دار الكتب العلمية، ل-. بريوتالشافعي

ض: دار الوطن للنشر، . الرايفتاوى إسالميةه(. 1415املسند، حممد بن عبد العزيز بن عبد هللا. )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .                                                            1ط

 لفكر، د.ط.ا: دار . د.ماجملموع شرح املهذبالنووي، أبو زكراي حميي الدين حييي بن شرف. )د.ت(. 

ء الرتاث ار إحيادوت: . بري صحيح مسلمالنيسابوري، مسلم ابن احلجاج أبو احلسن القشريي. )د.ت(. 
 العريب، د.ط.

 املصادر الفارسي:

 ي، د.ط.ت اسالمتشارا. قم: دفرت انمخيين استفتاائت امامَخيين، روح هللا بن مصطفى. )د.ت(. 

 . طهران:ينقانون جمازات اسالمي در نظم حقوقي كنو م(. 2008ه.ش/1387زراعت، عباس. )
 .3انتشارات ققنوس، ط

زشك پوليت شناسى تعهد ومسؤ گونه (. 1392طباطبائي، سيد حممد صادق. وشنيور، قادر. )
 سال پنجم. ِشاره هفدهم. درجراحي زيبايي وترميمى. 

د.ن،  د.م: .ىيمالحظات شرعى، اخالقى وقانوىن اعمال جراحى زيبا(. 2013مصرى، مهدي. )
 د.ط.

  الصحف واملواقع إلكرتونية

وقع: امل الفتاوى املتعلقة ابلطب وأحكام املرضى،الرائسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء. 
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters. اململكة العربية السعودية. 

، جممع الفقه اإلسالمي)منظمة املؤمتر اإلسالمي((.  9/7/2015شأن اجلراحة التجميلية وأحكامها، )
(، مؤسسة اإلسالم 18/11)173، قرار رقم: 2009مارس  22املوافق  1430ربيع األول  25 ألحد

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters
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-http://www.islamtoday.net/bohooth/services/printart32-اليوم، املوقع: 

110159 htm. 

 م(. املوقع:7/9/2015ه/3/11/1436)االثنني ، ضوابط وشروط إجراء عمليات التجميل
http://douralquran.com/cms/ar/activities-and-events/ دولة الكويت: إدارة .

 الدراسات اإلسالمية.

-www.islamic :يةموقع الفتاوى اإلسالم(. 20/12/2009الكردي، أمحد احلجي. )

fatwa.com 
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