بسم هللا الرحمن الرحٌم
(سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر
على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبون "فمهً")
جواب سؤال
الحكم الشرعً فً "جراحة التجمٌل"
إلىMourad Maalej
السؤال:
سؤال إلى العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة،
السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،
شٌخنا الجلٌل ،ما هو الحكم الشرعً المتعلك "بجراحة التجمٌل"؟
بارن هللا فٌن.
الجواب:
وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته،
 -1إن كانت جراحة التجمٌل من باب التداوي كأن تكون الجراحة لمعالجة التشوهات فً الجسم
كتلن الناتجة عن مرض أو حوادث سٌر أو حروق أو غٌر ذلن ،أو إزالة عٌوب فطرٌة ُو ِلد بها
اإلنسان كبتر إصبع زائدة أو شك ما بٌن اإلصبعٌن الملتحمتٌن ،ونحو ذلن .هذا النوع من العملٌات
ب فًِ ا ْلجا ِه ِلٌَّ ِة
جائز .ودلٌله ما أخرجه الترمذي عن َ
ع ْرفَ َجةَ ب ِْن أ َ ْسعَ َد لَا َل «أ ُ ِصٌب أ ْن ِفً ٌ ْوم ا ْلكَُل ِ
سى َهذَا
سو ُل َّ ِ
ً فأمرنًِ ر ُ
ّللا  أ ْن أت َّ ِخذ أ ْنفًا ِم ْن ذهب» ،لَا َل أَبُو ِعٌ َ
فاتَّخ ْذتُ أ ْنفًا ِم ْن و ِرق فأ ْنتن عل َّ
سن غ َِرٌب ،وأخرجه النسائً عن عرفجة بن أسعد أنه «أصٌب أنفه ٌوم الكَلب فً
َحدٌِث َح َ
الجاهلٌة فاتخذ أنفا من ورق فأنتن علٌه فأمره النبً  أن ٌتخذ أنفا من ذهب» ،وحسنه األلبانً.
ومعنى "أنفا من ورق" أي من فضة ،وهذا ٌدل على أن جراحة التجمٌل من باب المعالجة والتداوي
جائزة.
 -2أما إن كانت من باب التحسٌن والتجمٌل ولٌس من باب التداوي فهذه ال تجوز ودلٌل ذلن:
ع ْب ُد َ ِ
ت
ت وا ْل ُمتن ِ ّمصا ِ
شم ا ِ
شم ا ِ
ست ْو ِ
ت وا ْل ُم ْ
ّللاُ ا ْلوا ِ
ّللا «لعن َّ
ع ْلمَ َمةَ لَا َل َ
ع ْن َ
ما أخرجه البخاري َ
ت
شم ا ِ
س ِن ا ْل ُمغ ٌِّرا ِ
وا ْل ُمتف ِلّجا ِ
ت خ ْلك َّ ِ
ّللاُ ا ْلوا ِ
ت ِل ْل ُح ْ
ّللا تعالى» ،وأخرجه مسلم بلفظ« :لعن َّ
ّللا» وواضح من
س ِن ا ْل ُمغٌِّرا ِ
ت وا ْل ُمتف ِلّجا ِ
ت وا ْل ُمتن ِ ّمصا ِ
امصا ِ
شم ا ِ
ت ِل ْل ُح ْ
ت والنَّ ِ
ست ْو ِ
وا ْل ُم ْ
ت خ ْلك َّ
الحدٌث أن المتفلجات للحسن آثمات أي أن هذا الفعل حرام ،وأنه معلل بكلمة "للحسن" فهً وصف
مفهم أي أن المتفلجة من أجل الحسن آثمة ،وهذا ٌعنً أنها إن لم تكن من أجل الحسن أي كعالج أو
والربا ِعٌات ِخ ْلمةً ف ِإن
دواء فجائز ،جاء فً لسان العرب( :والفل ُج فً األسنان تباعد ما بٌن الثّناٌا
َّ

سنان) ،فٌكون معنى المتفلجة التً تبرد
سنان وامرأة ف ْلجا ُء األ
ت ُ ُك ِلّف فهو التفلٌ ُج ورجل أ ْفل ُج األ
ِ
ِ
أسنانها لتصغٌرها وإٌجاد فرق صغٌر بٌنها لتجمٌل األسنان وإظهار صاحبة األسنان بمظهر الشابة
الصغٌرة أي دون أن ٌكون فً أسنانها عوج ٌحتاج إلى التداوي والمعالجة وإنما فمط للتحسٌن
والجمال فهذا ال ٌجوز وفك ما جاء فً الحدٌث من أن الرسول  لعن المتفلجات للحسن أي ٌفعلن
ذلن من أجل الحسن فهً العلة فً النهً فإن لم تكن موجودة أي إن لم ٌكن للحسن وإنما للتداوي
والعَلج فجائز.
لال النووي فً شرح المتفلجات للحسن الواردة فً حدٌث مسلم:
َان بِأ َ ْن تَب ُْر َد َما بٌَْنَ أ َ ْسنَانِ َها الثَنَاٌَا
(وأ َ َما ْال ُمتَفَ ِلّ َجاتُ بِ ْالفَ ِ
اء َو ْال ِج ٌِم َو ْال ُم َرا ُد ُمفَ ِلّ َجاتُ ْاأل َ ْسن ِ
َ
اء َو َ
ت َوت َ ْفعَ ُل ذَ ِل َن ْالعَ ُج ُ
وز
الربَا ِعٌَا ِ
الربَا ِعٌَا ِ
ح ْالفَ ِ
ً فُ ْر َجة بٌَْنَ الثَنَاٌَا َو ُّ
َو ُّ
الال ِم َو ِه َ
ج ِبفَتْ ِ
ت َو ُه َو ِمنَ ْالفَلَ ِ
س ِّن ِإ ْ
َان ت َ ُك ُ
ون
اربَتْ َها فًِ ال ِ ّ
ظ َهارا ِلل ِ ّ
َو َم ْن لَ َ
َان ِأل َ َن َه ِذ ِه ْالفُ ْر َجةَ اللَ ِطٌفَةَ بٌَْنَ ْاأل َ ْسن ِ
صغ َِر َو ُحس ِْن ْاأل َ ْسن ِ
س ِن و ِفٌ ِه ِإشارة إِلى أ َّن
ِل ْلبَنَا ِ
س ِن فم ْعنا ُه ٌ ْفع ْلن ذ ِلن طلبًا ِل ْل ُح ْ
َار ...وأ َّما ل ْولُهُ ا ْل ُمتف ِلّجاتُ ِل ْل ُح ْ
ت ال ِ ّ
صغ ِ
س ِّن ونحْ ِو ِه فَل بأس وهللا
ا ْلحرام ُهو ا ْلم ْفعُو ُل لطلب الحسن أما لو احتاجت ِإل ٌْ ِه ِل ِعَلج أ ْو عٌْب فًِ ال ِ ّ
أعلم)
وهكذا فالعلة هً (للحسن) فإذا كانت الجراحة فً باب العالج والتداوي فتجوز وإن كانت
خلمتها عادٌة والجراحة لٌست فً باب العَلج وإنما فمط للجمال والتحسٌن فَل تجوز.
هذا ما أرجحه فً هذه المسألة وهللا أعلم وأحكم.
أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة
 25رجب 1431هـ
الموافك 2012/04/12م
رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على الفٌسبون:
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/pb.122848424578904.type=3&theater؟2207520000.1523552944./797581010438972/

رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على غوغل بلس:
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517
653/posts/YVBQXXYH2qT

رابط الجواب من صفحة األمٌر (حفظه هللا) على توٌتر:
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/984477933472505857
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