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نبينا واملرسلني األنبياء أرشف عىل والسالم  والصالة العاملني رب هللا احلمد 
أما بعد: الدين يوم بإحسان إىل تبعهم آله وأصحابه ومن وعىل حممد

متميزة   ~ وجهوده  العثيمني(١)  صالح  بن حممد العالمة الشيخ  فقه فإن
بارزة. العلمية والعملية ومواقفه

الطبي فتحقيقاته اجلانب أمهها متعددة لعل من جوانب يف خاص فقه وللشيخ
ويف إجابته وفتاويه مؤلفاته يف جلية ظاهرة طبية قضايا من تعرض له فيام الفقهية
املسائل دقائق تنظمت الطب وطالب واملرىض مع األطباء واخلاصة ولقاءاته العامة

الفقهية الطبية.
من مجلة ضمن أتقدم هبا أن يرشفني التي بورقتي إىل أن أديل دفعني مما وهذا

العلمية. عثيمني ابن الشيخ جهود عن املباركة للندوة املقدمة األوراق
وأهدف يفمشاركتيإىلرسمخطوطعريضةملن يرغبمن الباحثني والدارسني
االستقراء هو الورقة هذه عمل يف سلكت  ما جل  وكان  اجلانب هذا يف  الكتابة
ودقائق  وآرائه حتريراته يف والتمحيص ~ نصوص الشيخ يف والتحقيق والنظر
وحماولة وضع وعنرصهتا النصوص هذه بعض اختياره ثم نظره وبعد وتقسيامته فهمه
بـ ورقتي تضمنه وعنونت ملا مطابقتها يف اجتهد أين وحسبي هلا، الدقيقة العناوين
عىل الورقة واشتملت الفقهية» عثيمني ابن جهود العالمة يف الطبي «متيز اجلانب
الذاتية السرية عن نبذة خمترصة أوضحوا العثيمني صالح بن حممد للشيخ الرسمي املوقع القائمون عىل  (١)
،األخر وأعامله وجهود العلمية، وآثاره تدريسه، العلمية، نشأته ومولده، نسبه عىل: اشتملت معتمدة

اهللا. وفاته رمحه عقبه، ومكانته العلمية،
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مباحث: ثالثة

الطبي  املجال يف ومكانته عنايته بالطب متيز املبحث األول:  *

عنايته بالطب. املطلب األول:

املجال الطبي. يف مكانته الثاين: املطلب

وتطبيقاً منهجاً القضايا الطبية يف الطبي بالتأثري فقهه متيز الثاين: املبحث *

الطبية. املسائل يف بآراء األطباء الفقهي تأثر منهجه املطلب األول:

يف املسائل الطبية. األطباء قول لقبوله الفقهي التطبيق الثاين: املطلب

الطبية القضايا يف الفقهية اختياراته متيز الثالث: املبحث *

الطبيب. أحكام يف الفقهية اختياراته األول: املطلب

قطعها. أو ونقلها باألعضاء التربع يف الفقهية اختياراته املطلب  الثاين:

اجلراحية. العمليات يف الفقهية اختياراته املطلب الثالث:

القتل. تنفيذ وكيفية اجلرح يف القصاص يف الفقهية اختياراته املطلب الرابع:

الدائمة. وموانع احلمل اجلنني مسائل اختياراته يف املطلب  اخلامس:

وللعباد. والنفع يل والسداد وأسأل اهللا التوفيق
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األول املبحث
     

األول املطلب


وحتته ستة فروع:

         

إليه: والندب الطب تعلم حكم يف جاء مما

العلم أهل قاله كام الكفايات فروض من الطب تعلم أن «ال شك :~ قوله
إال به العامة املسلمني مصالح ال تقوم وما به إال الناس مصالح تقوم ال هذا ألن
يف العلامء قال وهلذا العبادات، يكن أصله من مل وإن الكفايات فروض  من كان
فرض تكون إليها الناس  حيتاج التي العامة املصالح إن  العامة املقررة قواعدهم
كافٍ صارت هبا أحد يقم إذا مل وغريها، فإنه واحلدادة كالصناعة والتجارة كفاية
يف بالد اإلسالم أن املسلمني أبناء عىل نقول جيب فعليه املسلمني، عيل كفاية فرض
أو النصار من غريهم عن هبم يستغنى حتى يامرسوها الطب وأن مهنة يتعلموا

غريهم»(١).

الطب. مهنة عىل بيان األجر يف وجاء

ليس نفسه الطب ألن وعملهم نيتهم بحسب أجراً هلم أن شك ~: «ال قوله
الطب تعلم إىل أن العلم أهل بعض ذهب هلذا لغريه، مقصود ولكنه مقصوداً لذاته

تؤكد الشيخ ومؤسسة (CD) واحد يف قرص إىل أن الفتاو إشارة هذا الرقم الدرب (١) عىل نور فتاو (١)
الطبع. حتت الفتاو أن
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الكفاية، ألن بفرض أطباء، فأحلقوه فيهم يكون البد للمسلمني أن كفاية، فرض
واإلحسان هبذا الفرض القيام هذا بعمله اإلنسان قصد فإذا األمة، حتتاجه هذا مما

كثرياً»(١). أجراً فسينال اخللق إىل

     

فضيلته مع للقاء األطباء مع جلسة إعداد تم األمثلة: من باألطباء لقاء خاص
اللقاء هذا ويعترب ١٤٢١/٦/١٤هـ بالرياض بتاريخ التخصيص املستشفى قاعة يف

األخوة..  «أهيا وقال املقدم هلا: ~ حياته آخر يف واإلرشادات وهذه التوصيات
خلدمة املديد عمره ني سَ وكبري وضيف عزيز، وهب أخ كريم اليوم بتواجد نسعد
إىل املسلمني  إخوانه وفقه علم من اهللا مكنه بام داعياً جمتمعه،  وإصالح اهللا دين 

العثيمني»(٢). صالح بن حممد الشيخ فضيلة والصالح، الرشد سبيل
واستفتح الشيخ اللقاء.

بكم  اللقاء أن يرس Å  اهللا أشكر فإنني األخوة ~: «أما بعد.. أهيا بقوله
١٤٢١هـ، مجاد اآلخرة شهر ١٤من الثالثاء ليلة الليلة، هذه األطباء يف معرش
 Å  يريد اهللا  بام  وسأتكلم مباركاً، لقاء يكون أن Å  أسأل اهللا الذي اللقاء هذا 

.(٣) هذا املوضوع حول
األطباء وبني وحوارات بينه ووصايا توجيهات عن اللقاء عبارة وكان قلت:

األطباء. أسئلة عىل وعرشين إجابة وصايا وسبعاً وشمل ثامن

الطب: بطالب خاص لقاء *
الطب. لطالب كلية خاصة حمارضة إعداد أمثلته من

.١٠/١ املسلم الطبيب إرشادات (١)
املسلم. الطبيب إرشادات (٢)

السابق. املرجع (٣)
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يف ونحن طالب الرشعي العلمي النشاط «كان :~ فضيلته املنسق مع قال
سامحة يقود هذا النشاط وكان ه، عىل أوجّ بعدها وما ١٤٠٠هـ يف فرتة الطب كلية

.~ صالح العثيمني بن حممد الشيخ وفضيلة ،~ باز بن عبدالعزيز الشيخ
األفاضل، بنشاط العلامء االهتامم هذا عن بمعزل الطب كلية طالب نحن نكن مل
بالصف وأنا املرات أحد يف أنسى وال وحمارضاهتم، دروسهم حضور عىل وكنا نحرص
حممد الشيخ لفضيلة من املحارضات عن سلسلة عندما سمعنا الطب كلية من اخلامس
إحد عقب يف الزمالء من جمموعة مع وحرضهتا جدة، مدينة العثيمني يف صالح ابن
الطب. كلية لزيارة ~ ودعوناه عثيمني فضيلة الشيخ ابن عىل سلمنا املحارضات،

للزيارة، واملوعد اليوم عندما وافق فضيلته، وحدد لنا كبرية، سعادتنا وكانت
كلية الطب عميد مع بعد الرتتيب ـ واملستشفى الكلية يف اإلعالنات وقمنا بتعليق

.(١)~ الشيخ اللقاء بفضيلة عن ـ الشبكيش أسامة الدكتور األستاذ معايل
بالتطبيق السنة بدأنا هذه فيه: الطب يقولون كلية طالب من «سؤال جاء فيه: ومما
فام األمراض، تشخيص  عىل  للتدرب املرىض عىل بالكشف  ونقوم  املستشفى يف

خرياً؟ اهللا جزاكم املجال هذا يف لنا فعله ال جيوز والذي لنا جيوز الذي
ما جائز ألن أقىص فهو لعلمكم إليه تدعو احلاجة ما كل ~: «اجلواب: قال
من البد به، بأس ال للحاجة العورة ، والنظر إىل مثالً العورة إىل تنظروا أن ذلك يف
الطب يفهم مل يأيت إنسان هي صعبة، بل ليست هينة الطب مادة خصوصاً اختبار
النحر من بطنه تشق إىل أن حيتاج أمامك املريض هذا تفضل، له: يقولون إال نظرياً
هذا، ال يصلح طبيب، وتقول الناس بطون تبقر العانة إىل من الرسة الرسة، أو إىل

مترن عميل»(٢). من البد من عملية، البد

املسلم. الطبيب إرشادات (١)
املفتوح (١٥/٧٩). الباب لقاءات (٢)
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يف هو املسلم» للطبيب «إرشادات عنوان حيمل إطالعي للشيخ حسب مؤلف
عليه: يشتمل ومما واألطباء. الفقهاء بني ركيزة للربط ويعترب اإللكرتونية املواقع
وضع وجممله إجابة، ثالثني قرابة  تبلغ  األطباء أسئلة عىل وأجوبة ثامن، وصايا 

للطبيب املسلم(١). ضوابط هامة

         

يف  النساء تربج حول قال: «هناك أسئلة كثرية األطباء مع ~ يف لقائه املقدم
كلمة؟ توجيه يطلبون فكلهم وغريه، لألطباء السكرتريات ووضع املستشفى،

ال هذا فائدة..، ما فيه كلمة ألف لو وجهت إخوان يا واهللا إجابته: يف ~ قال
املعلوم ومن للصواب، يوفقهم أن طريق املسئولني فنسأل اهللا عن إال عالجه يمكن
سبحان اهللا لكن مانع، وال للرجال ومثله للنساء كامالً مستشفاً جيعل أن يمكن أنه
وعىل ماذا؟!!، أم األمر هذا بمثل إلزامنا يف رشّ هل أريد بنا ملتبسة، عندي املسألة

.(٢) املسؤولني!!» القوة من فيه ينفع النصح، هذا فيه ينفع ال كام قلت حال كل

املستشفى إدارة عىل «الواجب :~ قوله املفتوح الباب لقاءات يف وجاء
نساء احتاجت إذا حتى والنساء، الرجال بني املناوبة هذا، وأن جتعل تالحظ أن
هبذا اإلدارة تقم مل فإذا  النساء، إليهن أُرسل الفحص أو العالج  إىل مريضات
برشط: لكن النساء أن تفحصوا ال حرج عليكم فأنتم تبال؛ ومل عليها، الواجب
هناك يكن مل فإن الفحص، إىل حاجة هناك يكون ـ وأيضاً ـ خلوة هناك أال يكون

املواقع من عدد املسلم) تناقلته إلكرتوين باسم (إرشادات للطبيب كتاب عن عبارة الذي املستقل (١) املؤلف
مؤسسة عن صادر  مرئي معتمد رشيط وأصله وغريه  الفوائد صيد ومنه املعتربة والطبية اإلسالمية

بعنيزة. اإلسالمية االستقامة
املسلم. للطبيب إرشادات (٢)
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وإذا كان فأخروه، النساء؛ حترض فيه وقت إىل الفحص الدقيق تأخري وأمكن حاجة
هبا»(١). بأس وال حاجة، فهذه ال يمكن؛

       

اإلنجليزية باللغة اإلعالن فضيلته رأ» الطب: بكلية الشيخ مع املنسق يقول
القرآن، لغتنا لغة العربية؟ يكون باللغة ال ملاذا وسأهلم الصنيع. هذا من أستغرب
باللغة لكتابته هناك حاجةً وليس العربية اللغة ومنبع إسالمي بلد يف أننا كام األم،

اإلنجليزية.

وإنه وتوزيعه، العربية باللغة اإلعالن إعادة برشط باملوافقة الشيخ وفاجأهم
بنفسه. ذلك من سيتأكد

فضيلته وصل وعندما باللغة العربية ووزعناه وعلقناه، اإلعالن فرحنا وأعدنا
ورآها  اإلعالن، فيها األماكن املعلق إىل أخذه منا اإلعالن وطلب عن سأل ~
من جزء وأهنا العربية التمسك باللغة يف لطيفاً تربوياً ثانية تعليقاً علق ثم بنفسه،
اقتضاء كتابه يف  تيمية ابن اإلسالم لشيخ لطيف كالم إىل وأشار وهويتنا عزتنا

اليوم(٢). إىل أمحله يزال أثره أصحاب اجلحيم ال خمالفة يف املستقيم الرصاط

        

نفسه يعرض أن األخ: هذا «أنصح :~ قوله إجابته أمثلة ذلك جاء يف ومن
يشفيه دواءً جيد دواء، فربام له وأنزل إال داءً ما أنزل تعاىل اهللا ألن خمتصني عىل أطباء

املفتوح (١٧/٧). الباب لقاءات (١)
(إن املريض املمتع الرشح يف جاء اللغة. كتب عىل ما جاء يف األطباء قول تقديم وهي علمية لطيفة هنا (٢)
متثيل ذلك عىل ومن عليه حراماً، صار يرضك، تناوله إن له: الطعام، وقيل من معنيٍ نوع عن ي محُ إذا
هذا أو القاعدة، هذه يف للنحويني نقول ولكننا بالفتح، اللبن» وترشبَ السمكَ تأكلِ «ال  النحويني:
يأكلون جدة  أهل رأينا وقد يرض، إنه ال يقولون: اآلن األطباء فإن فادرجي؛ شك عِ هذا ما الضابط: 

.١٠/٦٥ الرشح املمتع شيئاً)، ذلك يرضهم اللبن، وال ويرشبون السمك،
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به»(١). تعاىل اهللا

احلكم وهي أن مهمة، فقهية «لدينا قاعدة :~ املمتع(٢) قوله الرشح يف وجاء
ال وجه عىل فيه سم أو يشء السم، استُعمل فإذا وجوداً وعدماً، علته يدور مع
هذا يوصف له مثالً أو هذا، من يكثر اإلنسان ال ذلك جائزاً، لكن كان فيه رضر
بدل آخذ أنا يقول: ِ فيه ملَ األَ لقوة ثم بقدرٍ معني، السم يشء من فيه الذي الدواء
هذه مثل بد يف ال بل وهيلك، يترضر ذلك فعل فربام إذا أقراص، القرص عرشة

األطباء». وهم بذلك، العلم أهل بمشورة تكون أن األمور

من السائل األخ عىل أشري  «لكنني :~ قوله  الشهري(٣)  اللقاء يف وجاء 
باملعجون يتعهدها وأن فيها، لينظر واللثة األسنان أطباء يراجع أن الناحية الطبية

اهللا». بإذن هذا ينقطع فإنه الدائم والتنظيف

نفسه أن يعرض الذي تأخر إنجابه «وحينئذٍ ننصح :~ قوله يف إجابته وجاء
عقيم إنه قالوا فإن فليبحث للشارع، مطلوب أمر األوالد كثرة األطباء؛ ألن عىل
املهم املقويات، فليستعمل ضعيف قالوا: إنه الصالح، وإن هو ما يعلم ال هللا فاحلمد
اهللا، بل عىل يتوكل أن ذلك ينايف وال عالجاً، جيد األطباء لعله نفسه عىل يعرض أنه

التوكل»(٤). من األسباب فعل

البخاخ يستعمل الذي هلذا ب أحُ أين «عىل :~ قوله  لسائل نصحه وجاء
استعامل الطيب أن سمعت قد ألنني ذلك يف األطباء يراجع أن فمه أحب لتطييب
أال يستعمل فمه فينبغي يف كرهية ورائحة بخر اإلنسان يف أن يكون هنايته الفم يف

الشهري (٢٠/٥٤). اللقاء  (١)
.(١٣/١٥)  (٢)
.(٢٣/٤١)  (٣)

الشهري (٢٧/٥٠). اللقاء  (٤)
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واهللا املوفق»(١). األطباء يسأل حتى غريه الصوم وال ال يف هذا
جيد اهللا تعاىل لعل األطباء لألخ: راجع «فنقول آلخر قوله ~: طلبه وجاء
اهللا مل يقدر لكن كثرية معاجلات اإلنسان يعالج ما وكثري بعد، وقته حين شفاءً مل لك

بعد». يأت مل معني، وقت يف إال الشفاء

الثاين املطلب
  

     

نحن :~ عثيمني ابن الشيخ (وسئل املفتوح(٢): لقاء الباب يف ذلك أمثلة من
ذكور مرىض فيها يكون مناوبات علينا ويكون الرياض، يف نعمل أطباء جمموعة
البطن، يف وجع أو الصداع مثالً وتكون الشكو تشتكي املريضة وأحياناً وإناث،
عن أخذ املعلومات يقتيض الفحص: يتم أن تاماً يكون حتى الطبي العمل ويقتيض
عليه يكون ال حتى غريها أو الرأس أو البطن يفحص أن يقتيض الصداع، سبب
للتهرب جمال هناك يعني كثرياً، املريضة تترضر ال قد فحص من يكن مل ولو مسئولية،

 (٣) فأجاب...) أن يفحص... يقتيض تاماً يقيم احلالة تقييامً حتى لكن منها،
املسلمة للمرأة ال جيوز بأنه فتو منكم صدرت «هل جاء سؤال: موضع ويف
كافرة»؟ لطبيبة اضطرت للذهاب وإن حتى مسلامً كان وإن الطبيب إىل تذهب أن
احلاجة ال عند للطبيب املرأة وذهاب ،الفتو منا هذه تصدر  قال~: «مل
ال هبا الطبيب، وإال فإنه خيلو ال بحيث حمرمها، أن يكون معها برشط لكن به؛ بأس

هذا حرام. نقول: إن ال يعاجلها الرجال أن إىل احتاجت إذا أن املرأة شك
السابق (١٧/٥١). املرجع (١)

املفتوح (١٧/٧). الباب لقاء (٢)
املفتوح (٢٠٦/١). الباب لقاء (٣)

     



١٦٤٦

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

اجلهال»(١). عىل يعني العلامء اهللا أن فنسأل إلينا، ينسب ما أكثر وما

منكم اإلجابة: آمل شيئني من نعاين األطباء نحن الشيخ: وفيه: «فضيلة سؤال جاء
بالتربع  دماغياً املتوىف املريض أمر  ويل نقنع أن األحيان بعض يف منا  يطلب : أوالً
عمل  منا كذلك ثانياً: يطلب جائز؟ باألعضاء التربع وهل جائز؟ فهل ذلك بأعضائه،
الثديني.. تكبري أو الدهون، تصغري شفط كتعديل األنف، العمليات التجميلية بعض

ونفع بك؟»(٢). خرياً وجزاك اهللا وفقك الضابط وما العمليات؟ حكم هذه فام إلخ،

   

من  لنرجو «وإننا ذلك قوله: ومن املرىض بفقه االهتامم نبه إىل ~ والشيخ
أن تلفت أنظار املرىض نرجو األمور من كثريٍ تبني نشاطها يف التي الصحة وزارة
وغريها صالهتم يف عليهم جيب فيام هلم مرشداً خيتار رجلٌ يكون بأن األمر هلذا
والقلوب»(٣). األعامل ومن أمراض األجسام من أمراض معاجلني املرىض ليكون

واخلارج يف الداخل واخلاصة العامة املراكز الطبية واملستشفيات من عدداً إن ثم
من مجالً العبادات وأعددت لذلك الناحية الفقهية يف من املرىض بتوعية اهتمت
هبا  نفع اهللا وافية خمترصات وكانت ~ الشيخ بفقه واعتنت الفقهية األحكام
ويصوم ويصيل  يتطهر (كيف منها للمرىض احلاصل اجلهل الناس عن واندفع

وتوزيع أكثر من  ثم طباعة ،~ حممد الشيخ مؤسسة مطبوعات من وهو املريض)
بمسمى باملستشفيات قسم استحدث أيضاً املخترصات(٤)، هذه من ألف عرشين

هبذا اجلانب. تعنى الدينية الشئون

املدين (١٥/٢). احلرم دروس (١)
.(١/  ... الدرب ( عىل نور فتاو  (٢)

السابق. املرجع (٣)
اخلريية. العثيمني صالح حممد بن الشيخ مؤسسة عن املوجز التقرير ينظر (٤)



١٦٤٧

         

حضور وفقهه الشيخ لعلم جيد اإلسالمية الطبية العلمية املواقع يتصفح من
ذلك: ومن املواقع يف قوي

الفوائد. صيد ـ ١
اإلسالمي. الشفاء ملتقى ـ ٢

الشهري. ظافر شاهر الدكتور موقع الرتياق، ـ ٣
الطب. كل موقع ـ ٤

الطبي. اإلسالمي املوقع ـ ٥
العلمي. املجلس األلوكه، ـ ٦

اإلسالمية. مشكاة شبكة ـ ٧
اإلسالم. طريق ـ ٨

      

أن من غري املسلمني العمل يف رشيك معه كان من ~: «الواجب عىل قال
من كل فيه يرغب الذي احلق لإلسالم وعرضاً وطمأنينة برفق لكن يدعوه لإلسالم،
أعامالً يعمل من املسلمني من املسلم ألن عمل اإلسالم مقياس عليه وليس عرض
جاء ما األخالق هي أن واملامطلة يظن واخليانة الكذب من بصلة اإلسالم إىل متت ال
بالعهد  والوفاء  األمانة وأداء بالصدق جاء اإلسالمي والدين اإلسالمي الدين به 
تعاىل:  وقال ،(١ (املائدة:  ^مث  ]  \  [  Z نث تعاىل: اهللا قال

Iنث تعاىل: قال اهللا قد بل ،(٣٤ مث (اإلرساء:  ± °  ¯  ®  ¬«  ªنث
  [  ZY  X  W  V  U  T   S   R  Q  P  O  N   M  L  K  J
الذين  هؤالء نعامل ينهانا أن ال تعاىل أنه اهللا ٨)، فبني \ [ ^مث (املمتحنة:

     



١٦٤٨
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والداه، رباه

أو نعاملهم باإلحسان أن عن ال ينهانا ديارنا من خيرجونا ومل الدين يف يقاتلونا مل
أو مسلمني من عامله إىل أساء من وأما إليهم وتقسطوا أن تربوهم األقل عىل بالعدل
هؤالء ألن معنوياً اإلسالم وإىل أساء إليهم شخصياً قد احلقيقة يف فهو مسلمني غري
به ما أجيب وخالصة يشء يف اإلسالم من ليس وهذا اإلسالم خلق هذا أن يظنون
الذين هلؤالء بيني اهللا دين اهللا ادعي إىل سبيل إىل ادعي أقول هلا املرأة أن عىل هذه
وأخالق اإلسالم اإلسالم ومقاصد حماسن املسلمني غري من العمل يف يشاركون
سو ديناً ال خيتار ما يعرض عليه سوف يدرك  أي عاقل  أن ظني اإلسالم ويف

اإلسالم»(١).

.(١/ ...) عىل الدرب نور فتاو (١)



١٦٤٩

الثاين املبحث
    

 

األول املطلب
      

       

إنه حالل قال من فمنهم فيه اختلف العلامء ما خرج الدخان ~: «وأول قال
حتى باخلمر أحلقه من ومنهم من قال إنه مكروه ومنهم حرام إنه قال من ومنهم
حرام شك فيه أنه ال تبيناً تبني مضت األيام بعد أن ولكن أوجب احلد عىل شاربه

بالصحة»(١). مرض أنه عىل أمجعوا ألن األطباء

كهؤالء يف حمرم يبذله أن فيه املال بذل ال جيوز (مما آخر: يف موضع ~ـ  وقال
إضاعة ألنه عنه اهللا هنى مما وهو عليه حرام هذا فإن باملال الدخان يشرتون الذين
إذا أحرق إال ال يرشب الدخان ألن حيرقه؛ يشء يف ماله اإلنسان يبذل للامل واضحة
وهلذا رضره، من يسلم ليته أيضاً أمر يرضه يف وأتلفها الدراهم أحرق الرجل فكأنام

يتجنبه)(٢). أن عىل اإلنسان جيب وأنه ضار أنه عىل اآلن اتفق األطباء

كانت وسواء حرام، هو جيوز، بل ال مرضة الذي فيه «الطاهر :~ وقوله
الدخان وكذلك عينه، رضره يف فالسم م، كالسُّ عينه يف غريه يف أو عينه، املرضة يف
اثنان يف ذلك خيتلف اليوم، ال األطباء بني معٌ عليه جمُ ورضره عينه، يف فإنه ضارٌّ

الصاحلني (٢١٣٥/١). رياض رشح (١)
السابق. املرجع (٢)

     



١٦٥٠

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

املفسدة للدم. السامة املواد من عليه يشتمل ملا منهم؛

أنك بمعنى هذا الطعام، مع يلتئم ال هذا الطعام أن يكون مثل غريه يف والضار
الرضر»(١). حصل الطعامني بني مجعت إذا

       

خلق  التي الطبيعة خالف ما كل أنَّ طبية: قاعدة (وهذه : قال ~: فمثالً ١ـ
أحكام يف  مؤثر وهذا قلت: البدن)(٢). عىل بالرضر ينعكس فإنه عليها اإلنسان

فقهية كثرية.
املدافعة  مع األخبثني هذين (أنَّ احتباسَ الرشح املمتع(٣) قوله ~: يف جاء ٢ـ
هذين األخبثني راحةً خروجَ لَ عَ جَ وتعاىل سبحانه اهللا ألنَّ ناً؛ بيِّ رضراً يَرضُّ البدنَ
وهذه عليها، لِقَ اإلِنسانُ التي خُ للطبيعة هذا خمالفةً يف صار حبسهام فإذا لإلِنسان،
ثَمَّ ومِن  ، البَدنِ رِ عىل بالرضَّ ينعكس فإنَّه بيعة الطَّ خالفَ ما لَّ كُ أنَّ طبية: قاعدة
ها رضرَ فإنَّ ، احليضِ بْسِ حَ أجل مِن النِّساءُ ها لُ التي تستعمِ بوب احلُ أرضارُ ُ يتبنيَّ

.( األطباءُ به دَ هِ شَ وقد اً، جدَّ ظاهرٌ

يشء  يف الرضر عند األطباء (حتقق ومفادها: الشيخ عند طبية قاعدة ومثالً ٣ـ
عليه). حمرماً جيعله معني لشخص مباح

السكري بمرض مصاب برجلٍ بذلك نرضب مثال أن (ويمكن :~ قال
احللو أكلك إن الرجل: نقول هلذا يرض بك، فهنا احللو أكلك إن األطباء: له فقال
من أجل عباده عىل األشياء حرم تعاىل إنام واهللا الرضر، إىل يؤدي ألنه حرام عليك،
املال. نعم، يف أو العرض يف أو اجلسم يف أو الدين، يف أو العقل يف إما هبا، الرضر

.٩/١٥ املمتع الرشح (١)
.٣١٢/٤ املمتع الرشح (٢)
.٣١٢/٤ املمتع الرشح (٣)



١٦٥١

واحد)(١). هذا

      

إليه علمنا الرضورة فيام إال واجبة املعاجلة ليست أن «الصواب :~ قوله
يقطع مل وأنه إن يقطع األطباء أن وقرر األعضاء من عضو يف املرض كام لو كان
قطع من األطباء ن متكّ أن عليك جيب للمريض نقول نعم فهنا البدن، إىل مجيع رس
نث ¼   ½  موسى: له فقال  السفينة خرق حني اخلرض فعل كام العضو هذا
وأنه غصباً الصاحلة السفن يأخذ ملك أن أمامهم فبني له (الكهف: ٧١)، ¾مث 

هذا امللك»(٢). ظلم من تسلم أن أجل خرقها من

      

سنة يعمل  عىل ستني يزيد عمره السن يف «رجل كبري يقول: سؤال ورد من ١ـ
ونصف ثالث ساعات عىل املاكينة كلوي فيجلس فشل وعنده اآلن، للدم غسيالً
فطره كفارة وما صيام عليه األسبوع، فهل يف أيام ثالثة ملدة اليوم الواحد، يف تقريباً

اهللا خرياً؟ جزاكم

حيتاج  التي األيام الثالثة يف هذه احلالة يف صيام عليه اجلواب: ليس ~ قال
قضاء عليه يكون أال وحيتمل عروقه، ألنه يمتزج يف الدواء؛ هذا استعامل فيها إىل
ولكن والرشب، األكل  بمعنى وال رشباً وال أكالً  ليس هذا ألن استعمله؛  ولو
املاكينة أو أدخله غسله أردنا إذا الدم غسيل الدم خيرج هل األطباء: سؤال حيتاج إىل

ماذا؟»(٣). أم اجلوف يرجع إىل ثم

فإذا ثبت ذلك ذلك. عن األطباء يسألن أن النساء «أرجو من :~ قال ٢ـ

واألصول (٤٣٨/٥). القواعد منظومة رشح (١)
املسلم (١٥/١). للطبيب إرشادات (٢)

الشهري (١٧/٨). اللقاء  (٣)
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والداه، رباه

باإلنسان يؤد يش كل ألن األقل، عيل مكروها أو حمرما إما املكياج استعامل كان
مكروه»(١). حمرم وإما إما فإنه والتقبيح التشويه إيل

الرضر عليها يؤمن ال ألنه عاقلة؛ كبرية كانت ولو املرأة «متنع :~ قوله ٣ـ
فهي املجذوم  هبذا رضيت إذا وهي ، معدٍ مرض فاجلذام  ، أيضاً أوالدها وعىل
السفهاء  كان §  مث (النساء: ٥)، فإذا   ¦  ¥  Å يقول: نث ¤  واهللا سفيهة،
ـ أيضاً ـ جمذومة هي قدر أهنا نفوسهم.فلو يعطون ال أمواهلم، فكذلك يعطون ال
منه املخوف ألن متنع؛ فال سواء العيب إن نقول: فهل هبذا، راضية إهنا وقالت:
قال إذا إال اللهم احلال،  هذه  يف متنع ال أهنا  الظاهر فيها؟  وجد قد اجلذام وهو
هذا يف النوع هو ليس املرأة هذه  يف  الذي النوع وأن أنواع، اجلذام إن األطباء:

يتوقف»(٢). فحينئذٍ اخلاطب،

هذا يعترب هل األطباء: السائلة فلتسأل للجواب: بالنسبة «أما :~ قوله
وصيامها الصيام من ال يمنعها عرق، فإنه كان دم إن رق، عِ دم هو أم حيضاً الدم
احليض، كان من إذا وأما أن تصيل، عليها الصالة، فيجب من يمنعها وال صحيح،

الصالة»(٣). وال تلزمها يصح ال صيامها فإن احلبوب، هذه بسبب حترك

الذي ال؟ قال: أم للصائم هل هي مفطرة الرشجية احلقن يف ~ وقوله ٤ـ
وجب والرشب كاألكل هذا إن فإذا قالوا: يف ذلك األطباء رأي إىل أن ينظر أر
األكل والرشب يعطيه ما اجلسم يعطي ال إنه قالوا: وإذا مفطراً، به وصار إحلاقه

مفطراً(٤). يكون ال فإنه

مؤلفات العثيمني (٤٤٤/٧). جمموعة من (١)
.٢٣٣/١٢ املمتع الرشح (٢)

.٢٥/١ الشهري اللقاء (٣)
.٥٢/١٠ زاد املستقنع املمتع عىل الرشح (٤)



١٦٥٣

         

متيض أن عنني قبل الرجل إن قال: الدقيق بالفحص قال ~: «لو أن الطب ـ 
فصل نشاطه يف عليه أن يعود حيتمل إنه قال: أو بعنني، ليس إنه قال: أو السنة،
باب الترشيع قلنا: إنه من إن احلكم؟ هذا نخالف أن لنا فهل السنة، فصول من
تعود لن الرجل أن هذا اليقني علم نعلم إننا لنا األطباء: قال لو حتى فال نخالفه،
اخلاضع القضاء باب من قلنا: إنه وإذا نؤجله، بل به، ال نأخذ فإننا اجلامع قوة إليه
اجلامع تعود إليه قوة أنه لن واألمانة الكفاءة ذوي من األطباء قرر إذا فإنه لالجتهاد،
احلقيقة فهو يف رضر الزوجة، إال من التأجيل نستفيد فال التأجيل، من فال فائدة
.(١)« حينئذٍ التأجيل يف حاجة فال إليه، اجلامع يف عدم رجوع الذكر مقطوع  يشبه

نادر. متيز وهذا قلت

اآلن أما الطب، يتقدم أن اهللا، قبل رمحهم العلامء، ذكره «الذي :~  ـ قال
عىل موت تدل قوية لدهيم وسائل برسعة؛ ألن مات أنه عليه أن حيكم يمكن فإنه

موته. أن نتيقن إىل االنتظار الواجب فإن وسائل هناك يكن لكن إذا مل املريض.

كفيه. انفصال الثالثة: أنفه، ميل الثانية: غ، دْ الصُ انخساف األوىل:

عالمات وهي املوت، هبا  يعلم عالمات أربع فهذه رجليه اسرتخاء الرابعة:
هذه دون  املوت عىل تدل آالت األطباء  لد اآلن لكن آالت، بدون حسية

العالمات».

أنه احليض دم عالمات من أنه املتأخرين من األطباء بعض ~: «ذكر وقال
يضاف إىل فإنه صحيحاً هذا كان وإذا االستحاضة دم بخالف يتجمد ال خرج إذا

أربعاً»(١). االستحاضة ودم احليض دم بني فتكون الفروق السابقة الثالثة الطرق
املمتع (٢٠٧/١٢). الرشح (١)

عثيمني (.... /١). ابن ـ الدرب عىل نور فتاو ،٢١٦/٢ زاد املستقنع املمتع عىل الرشح (٢)
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والداه، رباه

         
نوفق بني الشيخ: كيف (سئل فضيلة العثيمني: فتاو ورسائل يف جمموع جاء

Çمث    Æ  Å  Ä نث تعاىل: وقوله وأنوثته، اجلنني بذكورة اآلن األطباء علم
Sعام  النبي سأل رجالً جماهد أن عن جرير ابن تفسري يف جاء وما ،(٣٤ (لقامن:
لعموم قوله املخصص وما قتادة~؟ عن جاء وما اآلية اهللا فأنزل امرأته، تلد

نث Ç Æ Åمث  (١)؟ تعاىل:
أن ال يمكن أنه أبني  أن أحب  املسألة عن هذه أتكلم أن  قبل  بقوله: فأجاب 
ما ظاهره الواقع ظهر يف إذا وأنه أبداً، الواقع مع القرآن الكريم رصيح يتعارض
القرآن يكون أن وإما له، حقيقة ال دعو جمرد الواقع يكون  أن فإما املعارضة،
كالمها الواقع وحقيقة الكريم القرآن رصيح ألن معارضته؛ يف رصيح غري الكريم

أبداً. يمكن تعارض القطعيني وال قطعي،
عام بواسطة اآلالت الدقيقة للكشف توصلوا اآلن إهنم قيل: ذلك فقد فإذا تبني
كان وإن كالم، فال باطالً قيل كان ما فإن ذكراً أنثى أو بكونه األرحام، والعلم يف
اهللا علم هو متعلق غيبي أمر عىل تدل اآلية إن حيث اآلية، ال يعارض فإنه صدقاً
مدته مقدار هي: اجلنني حال يف الغيبية واألمور اخلمسة، هذه األمور يف ـ تعاىل ـ
أم أنثى، ذكراً وكونه سعادته، أو وشقاوته ورزقه، وعمله، وحياته، بطن أمه، يف
ألنه الغيب، علم أو أنوثته من فليس العلم بذكورته خيلق، أن بعد ق، أما خيلَّ أن قبل
أزيلت لو الثالثة، التي الظلامت مسترت يف أنه إال علم الشهادة، من صار بتخليقه
خترتق قوية أشعة ـ من األشعة تعاىل ـ اهللا خلق فيام يكون أن يبعد وال أمره، لتبني
العلم ترصيح بذكر يف اآلية يتبني اجلنني ذكراً أم أنثى، وليس الظلامت حتى هذه

بذلك»(٢). السنة تأيت مل وكذلك واألنوثة بالذكورية
جامع البيان (١٦٠/٢٠). جرير. تفسري ابن (١)

عثيمني (٦٨/١). ابن ورسائل فتاو جمموع (٢)



١٦٥٥

     

ذلك: أمثلة من

البهيمة. حلل الذكاة إجياب الطبية يف التامسه العلة ١ـ

يف الدم احتقان أن من األطباء عليه أمجع ما  فهو  التعليل «أما  :~ قال 
حكمة نعرف وحينئذٍ الربء، عسرية أمراضاً ويسبب بالصحة، اً جدّ مرضٌّ احليوان
أكل وما والنطيحة، واملرتدية، واملوقوذة، فاملنخنقة، وهلذا الذكاة، إجياب يف الشارع
مل أنفها، ومع ذلك حتف ما ماتت يعني يُميتها، بام  اخلمس أصيبت هذه السبع،

فيها»(١). الدم حتل؛ الحتقان

اإلبل. حلم أكل إجياب الوضوء من يف الطبية العلة ٢ـ التامسه

أو كرشها أو  قلبها أو  كبدها من اإلبل حلم من شيئاً أكل «من  :~ قال
 S النبي يتوضأ للصالة ألمر أن جيب عليه ذلك غري األمحر أو حلمها أو أمعائها
تأثرياً اإلبل  للحم إن يقولون ألهنم طبية فائدة حسب ما علمناه له إنه بذلك ثم
هذه كانت وسواءٌ الرشع حكمة من وهذا املاء ويربده إال هيدئه ال األعصاب عىل
  $  #  " نث !  به أمرنا بام  متعبدون نحن غريها احلكمة كانت أم احلكمة 
 ،(٣٦ (األحزاب:  0مث  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %
ذلك ألن اإلبل حلم أكل من أن يكثر العصبي لإلنسان ال ينبغي األطباء يقول وهلذا

أعلم»(٢). عليه واهللا يؤثر

أنفع.  األم أن لبن تقتيض والكونية الرشعية احلكمة كون من العلة الطبية التامسه ٣ـ

آخر، لبن أي من للطفل األم خري  لبن  أن عىل متفقون «األطباء  :~ قال

املمتع (٢٣٥/٣). الرشح (١)
.(١/  ...) الدرب نور عىل فتاو  (٢)
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والداه، رباه

أال للمرأة ينبغي وهلذا ـ الكونية والرشعية، تعاىل ـ اهللا يليق بحكمة الذي هو وهذا
 }  | {  z نث تعاىل: قال اهللا كام سنتني، ملدة ولدها إرضاع تدع

(البقرة: ٢٣٣)(١). ¥مث   ¤  £  ¢  ¡ ~ے

األيمن. اجلنب عىل النوم سنة من الطبية العلة التامسه ٤ـ

ألن ذلك  اجلنب األيمن(٢) عىل يضطجع أن النبي Sأمره ~: «أن قال
وأصح للبدن أفضل األيمن اجلنب عىل النوم أن األطباء ذكر وقد األفضل هو
أقرب يف أنه واالستقامة السلوك أرباب أيضاً وذكر األيرس اجلنب عىل من النوم
برسعة يستيقظ وال القلب  ينام األيرس  اجلنب عىل  بالنوم ألن اإلنسان استيقاظ
منامه يف عمقاً أقل ويكون متعلقاً يبقى اللقب فإنه األيمن اجلنب بخالف النوم عىل

برسعة»(٣). فيستيقظ

اخللق(٤). حسن إىل الندب يف الطبية العلة ٥ـ التامسه

هذا من املانعة العقاقري أكرب من الوجه وطالقة الصدر انرشاح «إن :~ قال
عام يبتعد بأن  الداء هبذا ابتيل من ينصحون األطباء فإن وهلذا الضغط؛ داء  الداء 
ألن املرض؛ عىل هذا تقيض فطالقة الوجه مرضه، يف يزيد ذلك ألن ويغضبه؛ يثريه

اخللق». إىل حمبوباً الصدر، منرشح اإلنسان يكون

الطعام. من الفراغ عند األصابع لعق الندب إىل يف الطبية العلة التامسه ٦ـ
شيئاً األكل عند تفرز األنامل أن األطباء بعض فائدة ذكرها «وفيه :~ قال
رشعية: فائدتان: فائدة الطعام بعد األصابع لعق فيكون يف الطعام. هضم عىل يعني

املمتع (٤٢٢/١٣). الرشح (١)
.٢٣٩/١٣ النوم عند يقول ما صحيح مسلم. باب احلديث أصله يف (٢)

الصاحلني (٩٢/١). رياض رشح (٣)
العثيمني (٥٠٢/٢٦). ورسائل فتاو جمموع (٤)



١٦٥٧

بعد يكون الذي اإلفراز هذا وهي وفائدة صحية طبية: .Sبالنبي االقتداء وهي
يشء أهم البدنية، بالصحة فيام يتعلق مهه جيعل ال واملؤمن اهلضم عىل يعني الطعام
كان وكلام ألن فيه صحة القلب به، S، واالقتداء الرسول هو اتباع املؤمن عند

.(١)«إيامنه أقو كان Sأتبع اإلنسان للرسول

الناس. منه رشب الذي الكأس من الرشب سنة الطبية يف العلة التامسه ٧ـ

إذا اإلنسان إن قالوا األطباء ألن وأصح؛ أنفع بكثري شك أنه «ال :~ قال
اجلراثيم وغريها، عنده املناعة الستقبال يكن مل ومرشبه مأكله يف يشء كل من حترز
يف املتقدمة يف الدول أهنم سمعت وهلذا مناعة، هيمه فإنه يكون عنده ال كان وإذا
منها يتمسح التي باملناشف يتمسحون بدءوا هذه املناشف من بدالً بدءوا دنياها

من املقاومة»(٢). ذلك يف ملا أوىل إن هذا الناس ويقولون كل

الثاين املطلب
      

         

التيمم. فينتقل إىل الغسل من رضر اِألطباء قول قبول ١ـ

الغسل يرضك، األطباء بأن له وقال عليه اجلنابة، صار مريضاً أن «لو :~ قال
الطهارة  هذه ألن أن يغتسل، عليه وجب املرض، من Å  اهللا شفاه فإذا يتيمم، فإنه

مؤقتة»(٣).

الصاحلني (٦٤٢/١). رياض رشح (١)
مؤلفات العثيمني (٤٦١/٤). (٢)

عثيمني (٤٨٧/١٢). ابن ورسائل فتاو (٣)
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والداه، رباه

يمنع الصالة. بدم يعتد فال ثم ومن حتيض احلامل ال أن ٢ـ قبول قول األطباء

عىل دليل احليض وإن أبداً، حتيض ال احلامل إن األطباء: «يقول :~ قال
احلمل  النساء تعرف إنام فقال: ~ أمحد الذي قاله اإلمام احلمل، وهذا هو عدم

احليض»(١). بانقطاع

احليض. عالمات من رابعة عالمة تعيني يف قول األطباء قبول ٣ـ

أنه احليض دم عالمات من أنه األطباء املتأخرين من «ذكر بعض :~ قال
يضاف إىل فإنه صحيحاً هذا كان وإذا االستحاضة دم بخالف يتجمد ال خرج إذا

أربعاً»(٢). واالستحاضة احليض دم بني الفروق السابقة فتكون الثالثة الطرق

االستلقاء. إىل فينتقل قائامً الصالة الرضر من األطباء قول قبول ٤ـ

ونحن ثقة، كان إذا الكافر قول الطبيب يقبل أنه الثقة «املدار عىل :~ قال
حيافظ مما أكثر ومهنتهم صناعتهم عىل حيافظون من الكفار األطباء من  أن نعلم
عىل  حفاظاً  ولكن لثوابه، رجاء أو  Å  اهللا إىل تقرباً ال املسلمني بعض عليها
إنه وحذقه: ألمانته بقوله يوثق غري مسلم ممن طبيب قال فإذا ورشفهم، سمعتهم
أيضاً ذلك ومن بقوله، يعمل أن فله مستلقياً تصيلّ أن بد وال قائامً تصيلّ أن يرضك
بقوله. يفطر أن فله الربء عنك يؤخر أو الصوم يرضك إن الثقة: الطبيب له قال لو

وتعليله»(٣). دليله لقوة الراجح القول هو وهذا

فيها. الصالة جتوز ومن ثم النجاسة إبقاء يف رضورة األطباء قول قبول ٥ـ

هذه جيدوا فلم العظم، من أجزاء وسقط عظمه انكرس «رجل :~ قال

.(١٣/١٥) ١٤١٥هـ) عثيمني (١٤١٠هـ  ـ ابن رمضانية جلسات (١)
عثيمني (....  /١). ابن الدرب. عىل نور فتاو (٢)

املمتع (٣٤٢/٤). الرشح (٣)
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َ ربِ جُ فقد جل. الرَّ عظمَ به وا ربَ وجَ الكلب، عظم فكرسوا كلب، وعندهم األجزاء،
العظم هذا اقلعْ له: حامالً نجاسة؛ فنقول فسيكون ىلَّ صَ فإذا نجس، بعظم اآلن
إذا األطباء: فإن قال للنَّجاسة، تُصيلِّ وأنت حامل أن لك ال جيوز ألنه النَّجس؛
 Å  اهللا ألن حينئذ؛ قلعه جيب ال فنقول: رب. جيُ ال وربام الكرس ر وعاد قلعه ترضَّ
باب أوىل عند من النَّجاسة اجتناب فرتك ر؛ الرضَّ عند خوف وء ضُ الوُ أباح ترك 

ر»(١). الرضَّ خوف

      

من ينتقل ثم ومن زواله، يرجى ال الذي حتقق املرض يف األطباء قول قبول ١ـ
أطعم عنه. ما يقيض أن برئى لو يلزمه وال إىل اإلطعام الصيام

زواله: يرجى ال ملرض أو من رمضان رمضان شخص أفطر «إذا :~ قال
يطعم عليه أن الواجب فإن املوثوق هبم، األطباء وإما بتقرير العادة، بحسب إما
أن ال يلزمه فإنه بعد، فيام الشفاء له اهللا وقدر ذلك ، فإذا فعل مسكيناً كل يوم عن

الصوم»(٢). عن بدالً اإلطعام من أتى به بام برئت ذمته ألن عنه، أطعم يصوم عام

إلنقاذ معصوم. يف رمضان بالفطر لشخص إباحته عند قول األطباء قبول ٢ـ

احلال يفطر هذه يف الصائم فإنه هذا بدم أنه ينتفع األطباء قال «لو :~ قال
مباح»(٣). جائز املعصوم إلنقاذ والفطر معصوم إلنقاذ أفطر ألنه ويتربع بدمه

يسلم ال ومن ثم شخص بالصوم عىل الرضر حصول قبول قول األطباء يف ٣ـ
صام. لو اإلثم من

املمتع (٢٣٤/٢). الرشح (١)
عثيمني (١٢٧/١٩). ابن ورسائل فتاو جمموع (٢)

.(١/  ...) عثيمني ابن الدرب. نور عىل فتاو (٣)
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والداه، رباه

وعدم بالفطر األطباء ونصحه املعدة، بقرحة يف مصاب «رجل :~ سئل
ض نفسه عرَّ ألنه يأثم كالمهم، هل وأغفل صام ولكنه حياته؛ عىل خوفاً الصوم

ذلك؟ أجر عىل له للتهلكة، أم

يتصربَّ فإنه  ولكنه الصوم؛ عليه يشق الرجل هذا كان إذا ~: «اجلواب: قال
 K  J    I  H   G     F  E نث اهللا قال: ألن  Å؛ اهللا رخصة ترك يف أخطأ
ألنه آثامً؛ يكون فقد رضر إىل تسبب ذلك فإن (البقرة: ١٨٤)، O N M  L مث 

أعلم»(١). واهللا التهلكة، إىل بنفسه ألقى

إىل الصيام من  ينتقل ثم ومن السكر  مرض حتقق  يف  األطباء قول  قبول ٤ـ
اإلطعام.

وأيضاً السكر بمرض مريضة زوجتي (يقول الدرب: عىل يف فتاو نور جاء
يومياً أخذ اإلبر صباحاً ومساء من والبد يف القلب أخر ومشاكل والضغط ًالكىل

الصيام)(٢). األطباء بعدم نصحها وقد اليوم مدار عىل وأخذ األدوية

يرجى وال الصيام تستطيع كانت ال املرأة إذا عىل هذه ~: «الواجب قال
اإلنسان إذا عىل ألن هذا هو املفروض مسكيناً يوم كل عن تطعم أن عجزها زوال

وجه مستمر»(٣). يستطيع الصوم عىل ال كان

يف  أكل احلبوب تركت إذا إنك األطباء: قال «إذا آخر: موضع يف ~ وقال
يفطر، أن عليه الواجب هالكك، فإن إىل ربام يؤدي السكر فإن املقررة الساعات

إن الفطر  عزائمه)(٤) بل تؤتى حيب أن كام رخصه تؤتى أن اهللا حيب (إن هللا: واحلمد

.(١٧/٤) ـ١٤١٥هـ) عثيمني (١٤١٠هـ  ابن رمضانية جلسات (١)
عثيمني (...  /١). ابن ـ الدرب عىل نور فتاو  (٢)
عثيمني (...  /١). ابن ـ الدرب عىل نور فتاو  (٣)

اإلرواء (١٠/٣). األلباين عنه صحيح. قال .S اهللا قال رسول عباس قال. ابن عكرمة عن احلديث عن (٤)
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رخصة»(١). وليس عزيمة بالصوم الرضر حال يف

      

احلرير للرجل. لبس عند إباحة األطباء قول قبول ١ـ

وأعني احلرير لبس إىل «املضطر :~ (٢) قوله الدرب نور فتاو عىل جاء يف
األطباء وقال حكة يعني حساسية كان فيه احلرير لو أن يلبس له جيوز الرجل ذلك
جاز للحاجة لكن حرام أنه مع احلرير البس قلنا تلبس احلرير أن يذهبها إن الذي

اللبس». له

خنثى. عن حاله خرب قول األطباء يف قبول ٢ـ

رٌ بُ دُ له ليس اخلنثى): «الثالث (من أنوع :~ قوله املمتع(٣)  الرشح جاء يف
امتصت فإذا الوقت، معدتِه شيئاً مِن يف بقي إذا عامَ الطَّ يتقيأ وإنام ، رٌ كَ ذَ وال جٌ رْ فَ وال
يشء كلِّ عىل هِ، واهللا فمِ مِن اليشء هذا خروج فيكون أهُ التي فيه تقيَّ املنافع املعدة

قدير.

جٌ رْ فَ شخصٌ ليس له لِدَ وُ أنه ة» يْزَ نَ «عُ يف هنا األطباءِ بعضُ ثنا حدَّ فقد نحن؛ ا أمَّ
قدير». كلِّ يشءٍ عىل واهللا ، رٌ كَ ذَ وال

من املريض. عضو مل يقطع إذا الرضورة حتقق يف األطباء قول ٣ـ قبول

واحد يف يشء إال «اللهم :~ قوله الشيخ ورسائل  فتاو جمموع يف جاء
رسطان األعضاء بعض يف حصل فلو الرضورة، عند األعضاء بعض قطع وهو
ومعلوم عضو، بقطع املرض إال هذا وقف انتشار يمكن إنه ال األطباء: وقال ، مثالً

عثيمني (١٣/٣٣). ابن الشهري. اللقاء (١)
عثيمني (.... /١). ابن ـ الدرب عىل نور فتاو ،٢١٦/٢ زاد املستنقع املمتع عىل الرشح (٢)

.٢٢٣/٤ زاد املستقنع املمتع عىل الرشح (٣)
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والداه، رباه

قالوا: فإذا لة من أنامله، نْمُ أُ وال يقطع أن لإلنسان جيوز ال حرام، األعضاء أن قطع
الداء هذا انقطع قطع إذا أنه تأكدوا إذا كانت هذه رضورة، العضو، قطع من البد

هو الرسطان»(١). الذي

إال فيه الترصفات تنفذ ال الذي املخوف املرض حتقق األطباء يف قول قبول ٤ـ
الثلث. يف

فإننا املوت، املرض خموف يتوقع منه هذا حاذق: طبيب قال «فإذا :~ قال
الثلث»(٢). من عطاياه هبذا املرض املريض إن ونقول: بقوله، نعمل

.٣٠/١٧ ورسائل العثيمني جمموع فتاو (١)
.١٠٩/١١ املمتع الرشح (٢)



١٦٦٣

املبحث الثالث 
    

األول املطلب
    

باألمانة. ويكتفي الطبيب اإلسالم يف اشرتاط عدم اختياره يف ١ـ

نظر، ففيه مسلامً يكون الطبيب أن بد ال أنه بعضهم اشرتاط «أما :~ قال
من وكثري مسلامً أم غري مسلم، كان سواء أميناً الطبيب يكون أن بد أنه ال والصواب
يعرف أن يريد لكنه ،Å  اهللا التقرب إىل يريد ال كان وإن أمانة، عنده يكون الكفار

فيتجهون إليه»(١). ونصحه وحذقه الناس صنعته

بقوله، والثقة الطبيب، حذق املعترب أن املسألة هذه «فالصواب يف :~ قال
الكافر  بقول S أخذ النبي عىل هذا أن والدليل مسلم، غري كان ولو واألمانة،
من رجالً مرشكاً استأجر حينام وذلك التجارب، مستندها التي املادية األمور يف
اهلجرة، فاستأجره يف سفره الطريق يف عىل أريقط ليدله بن اسمه عبداهللا بني الديل
إىل غار  ليال ثالث بعد ليأيت هبام أيب بكر؛ وبعري بعريه كافر، وأعطاه النبيS وهو

وعىل النفس»(٣). املال عظيم عىل ائتامن فهذا ثور(٢)،

بقول عملنا ما األطباء أخبار يف أننا اشرتطناها فلو العدالة، «وحتى :~ قال
ال فأكثرهم بالعدالة، ال يتصفون أكثر األطباء اهللا؛ ألن يشاء أن إال طبيب واحد

     

.٥٢/١٠ املمتع الرشح (١)
الفوائد للهيثمي (٢٥/٤). جممع الزوائد ومنبع بطولة يف احلديث (٢)

.١٠٩/١١ املمتع  الرشح (٣)



١٦٦٤

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

أكثر قول ألهدرنا العدالة اشرتطنا فلو حليته، وحيلق ويدخن  اجلامعة مع يصيل
األطباء»(١).

Sعىل  النبي دل الذي أريقط بن عبداهللا ذكرنا «وبمناسبة :~ قال
يؤمتن عليه، فيام استئجار الكافر يف ال بأس أنه ذلك من يؤخذ اهلجرة، الطريق يف
ذلك، لكن غري أو البناء يف أو الصنعة العالج أو يف يف أو الطريق يف داللة سواء
يعمل بقول الطبيب عىل ذلك أنه جيوز للمسلم أن ويتفرع أميناً، يكون أن برشط
عدم إىل العالج مما حيتاج كان إذا يركع، ، أو أن ال قائامً مثالً يصيل ال يف أن الكافر
يقولون األطباء من كثرياً فإن يف مداواة األعني، ـ مثالً ـ وذلك والسجود، الركوع
أميناً، دام ما كافراً  كان ولو بقوله،  يؤخذ فهذا  تسجد، وال تركع ال للمريض:

اإلفطار»(٢). يف وكذلك

كافرة. طبيب أو طبية إىل املسلمة املرأة ذهاب حكم يف اختياراته ٢ـ

ملا عرف نظراً إىل طبيب للنساء رجل املرأة ذهاب حكم ما تقول السائلة (هذه
اإلفادة؟ امرأة نرجو تكون أن جيب أم ختصصه يف مهارة من عنه

الرجال من غريها إىل فال تتعداها امرأة طبيبة هناك كان إذا :~ قال اجلواب:
طبيب وذهبت إىل الطبيبة هذه هبا تلعب أن وخشيت طبيبة حاذقة يكن مل إذا وأما
خيلو أن  لإلنسان جيوز ال ألنه حمرم  معها يكون أن برشط لكن بأس فال حاذق

غريه)(٣). وال طبيب بامرأة ال

يف الرشع حكم تقول ما من الرياض املستمعة هذه الشيخ فضيلة فيكم بارك اهللا
عند طبيب؟ للكشف املرأة ذهاب يف الشيخ فضيلة نظركم

السابق. املرجع (١)
.(٥٢/ املستقنع (١٠ زاد عىل املمتع الرشح (٢)

.(١/  .... ) الدرب عىل فتاو نور  (٣)
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امرأة مريضة عىل رجل طبيب كشف إىل احلاجة دعت «إذا :~ اجلواب: قال
ورشط بدون زيادة فقط النظر إىل حيتاج منها ما ينظر برشط أن لكن هذا يف حرج فال
مأموناً الطبيب يكون أن ثالث هبا ورشط الطبيب خيلو لئال حمرم معها يكون أن ثانٍ
أن األصل وهو الرابع الرشط فال. ذلك بخالف كان معروفاً فإن بالعفة معروفاً
منها ينظر ال وأن لذلك حمتاجة تكون أن أربعة فالرشوط ذلك إذن إىل حمتاجة تكون

مأموناً»(١). يكون وأن هبا خيلو وأال إليه النظر إىل حيتاج إال ما
النرصانية؟ املرأة عند الَج عَ تُ أن جيوز هلا هل املسلمة املرأة (السائل:

سافر  Sحينام الرسول أن هذا: ودليل بأس، فال تْ فيها «إذا وثِقَ :~ قال
من بن أريقط، عبداهللا له: مرشكاً يقال رجالً استعمل اهلجرة يف املدينة إىل من مكة
الطريق؛ عىل يدل املسألة كونه خطورة تعرف وأنت الطريق. عىل لَّه ليَدُ الديل؛ بني
لَت  عَ جَ حتى طلبه يف نَت عَ قد أمْ قريش كانت ـ تعلمون كام Sـ ألن رسول اهللا
لَّهم يُضِ بأن هذا أن يستغل يمكن املرشك هذا بعري، بكر مائتي هو وأبو به يأيت ملن

اهللاSاستأجره»(٢). رسول َّا ائتمنه ملَ ذلك ومع الطريق،

الطبية: يف األخطاء اختياراته ٣ـ

أنه رشط، بمعنى فهذا كان حاذقاً فالطبيب إن لألخطاء «بالنسبة :~ قال
يتعد ال أن الثاين العملية، بالتجربة أو القبل من النظرية بالقراءة إما جييد الطب
شق لكنه مقدار أنملة شقه يف يكفي هذا اجلرح أن إذا قدر فمثالً املعاجلة، موضع
التعدي هذا اهللا،أن رمحهم العلامء، ير موضع احلاجة، تعد مقدار أنملتني، فهنا
الدية كان إذا الدية، قصاص ولكن فال املريض به مات إذا حتى ال عمداً خطأ يعترب
فهذا املعالج املكان نفس يف اخلطأ كان إذا فرق فهناك هناك، كانت إذا احلكومة أو

     

.(١/  ...) الدرب نور عىل فتاو  (١)
املفتوح (٥٦/٢). الباب لقاء (٢)
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والداه، رباه

التجاوز يكون فهنا جتاوز إذا أما أيضاً، والقضاة الفقهاء خيطيء اليشء عليه كام
هذا يف معروفة قواعد هناك أنه وأظن الوفاة، يتعمد الوفاة ألنه مل إىل أد خطأ ولو

األمر»(١).

الثاين املطلب
      

ونقلها. باألعضاء من التربع املنع يف اختياره ١ـ

جيوز؛ وال حرام فهذا ـ امليت بأعضاء «التربع :~ قال الشهري اللقاء يف جاء
 J  I نث :Å  فقال عنده، أمانة اإلنسان جسم جعل سبحانه وتعاىل اهللا ألن
بمعنى:  واملوت، احلياة بني التربع باألعضاء يف فرق K مث (النساء: ٢٩)، وال
بيشء يتربع أن جيوز ال امليت  وأن أعضائه من بيشء يتربع أن جيوز  ال احلي أن
ألن بعد وفاته، أعضائه من يف يشء بالتربع وأولياؤه ليس هلم احلق أعضائه، من
تقطع الورثة أن سمح لو حتى حمرتمة، فهي أعضاء امليت أما املال، يرثون األولياء
يف كتاب كتبهم يف اهللا، رمحهم الفقهاء، قال بل جيوز، ال هبا فإنه للتربع امليت أعضاء
املريض أوىص لو حتى به، أوىص ولو أعضائه من أن يؤخذ يشء جيوز ال اجلنائز:
قال جسم اإلنسان أمانة، وقد ألن تنفيذه؛ جيوز فإنه ال أعضائه من يشء بأن يؤخذ
أن  جيوز أنه ال (٢) فكام امليت ككرسه حياً) عظم (كرس الصالة والسالم: عليه النبي

امليت. عظم أن تكرس جيوز فال احلي عظم تكرس

أهنم يف بالد سمعنا باألعضاء، أجل التربع حصل من الذي أكثر الفساد وما
األكباد بأخذ ويبادرون خيطفوهنم ويذبحوهنم، ثم األسواق يف الصبيان إىل يأتون

املسلم (٩/١). للطبيب إرشادات (١)
.٢١٣/٣ صحيح اإلرواء يف وقال (١٦١٦) ماجة وابن برقم (٣٢٠٧)، داود أبو أخرجه  (٢)
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به جيوز ولو أوىص ال حرام، أن هذا نر فلذلك يبيعوهنا، سباع(١)! الكىل، وأخذ
أو أباك ابنك أو أن لو يتربع، أن جيوز ال احلي حتى فهو أشد، يوص به امليت، وإذا مل
: أوالً حرام عليك؛ له، تتربع بكليتك أن فال جيوز كلية إىل احتاجت أختك أو أخاك
ال وقد تنجح فقد آخر موضع إىل موضعها من أخذت التي الكلية تزرع ألهنا قد
ارتكبت اآلن وأنت تنجح، أال جائز فهو النجاح عىل الظن غلب حتى وإن تنجح،
قد ينجح موضع إىل فيه اهللا الذي أقرها من مقرها الكلية هذه إخراج مفسدة وهي

حمققة. فاملفسدة النجاح غلب وإذا ينجح، وقد ال

مترض ال، ربام أن متوت؟ إىل سليمة ستستمر باقية الكلية بأن علم أعندك ثم
وعىل نفسك، سبباً لقتل فتكون أنت يعوض، يشء فال مرضت فإذا الباقية، الكلية
يف ال عظم مطلقاً، بأي وال مطلقاً، وال بالكبد مطلقاً، بالكىل فال جيوز التربع هذا

املامت. بعد وال احلياة

برشط أال احلاجة عند به بالتربع ال بأس الدم قلنا: قائل: فالدم؟ قال فإذا طيب
ال والعضو فه خلَ يأيت الدم أن والعضو الدم بني والفرق رضر، املتربع عىل حيصل
اهللا بإذن الدم ويرجع يعطى غذاءً منه الدم أخذ ما ينتهي بمجرد الدم فه، خلَ يأيت

يرجع(٢)». ال فقد إذا العضو لكن ،Å 
منكم آمل شيئني من نعاين األطباء «نحن  سؤال:  جاء باألطباء لقاءه وعند
املتوىف دماغياً نقنع ويل أمر املريض أن بعض األحيان يف منا يطلب : أوالً اإلجابة:

جائز؟ باألعضاء التربع وهل جائز؟ ذلك فهل بأعضائه، بالتربع

يف جمال رأيكم يعرف ح بسؤاله وهو هذا أخ رصّ أيضاً: اللقاء يف املقدم وقال
يف العاملني أحد أنا يقول ولكنه قليل، قبل ملست املوضوع األعضاء، لعلك نقل

البهائم. سباع يشبهون أهنم ذلك فعل من فيها يتعجب اهللا، رمحه الشيخ، من عبارة هذه (١)
الشهري (٢٠/٥٠). اللقاء  (٢)
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والداه، رباه

نقل األعضاء، أفيدونا يف قضية معينة رؤية لكم أن وسمعت األعضاء نقل جمال
احلقيقة.....؟». يف سؤال من أكثر هو اهللا، أثابكم

فقهاء ح  رصّ وقد  ، حيلّ وال حمرم األعضاء نقل أن  أر «أنا   :~ فأجاب
وصيته، فاإلنسان تنفذ ال فإهنا امليت أوىص به لو نقل العضو حتى جيوز ال بأنه احلنابلة
Kمث (النساء: ٢٩)،  J  I نث :Å  اهللا وهلذا قال مملوك هو نفسه، يملك ال
وليس دافئاً، ماءً جيد حتى فليتمم يغتسل أال الربد يرضه كان إذا عىل اإلنسان وحرم
فكيف بالعضو أصابعي من إصبعا اقطع فالن يا فيقول لشخص يأذن أن لإلنسان
اهللا خلقه بعضو اإلنسان كيف يتربع أعجب وأنا وما أشبهها، والكبد العامل كالكلية
هاتني خلق اهللا أن أحد أيظن اجلسم، يف بالغاً ودوراً كبرية له مصلحة أن شك فيه وال
إحدامها نزعت إذا ثم عمل، منهام أن لكل واحدة البد يمكن، ال عبثاً؟!!، الكليتني
وأن أطباء، يموت..!، يا أجيبوا حيدث؟ ماذا عطب، أو بمرض األخر وأصيبت

ذلك»(١). أشبه وما غيار وقطع ورش هلا كالسيارات جتعل األوادم ال

بالدم. يف حكم التربع اختياره ٢ـ

يترضر ال أن به برشط ال بأس «والتربع بالدم يف إرشادات للطبيب املسلم: جاء
غريه بخالف العضو»(٢). خيلفه Å  اهللا بإذن الدم ألن له، املتربع ينتفع وأن املتربع

أال احلاجة برشط عند به بالتربع بأس ال «الدم :~ آخر  موضع يف وقال
ال والعضو فه خلَ يأيت الدم أن والعضو الدم بني والفرق رضر، املتربع عىل حيصل
اهللا بإذن الدم ويرجع يعطى غذاءً منه الدم أخذ ما ينتهي بمجرد الدم فه، خلَ يأيت

ال يرجع»(٣). العضو إذا فقد لكن ،Å 
عثيمني (١٦/١). ابن املسلم. إرشادات للطبيب (١)

السابق (١٧/١). املرجع (٢)
الشهري (٢٠/٥٠). اللقاء  (٣)
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ألحد ينبغي ال فإنه به ينتفع أنه األطباء وقرر أحد إىل دم أضطر ~: «إذا قال
حيب واهللا اإلحسان باب من ألن هذا ذلك عن يتخلف أن املريض هذا إنقاذ يمكنه
هذا املحتاج إليه وأن هذا صالح لدم الشخص هذا أن دم األطباء قرر فإذا املحسنني
عن يتخلف أن لإلنسان ال ينبغي فإنه بأخذه يترضر الدم ال منه املأخوذ الشخص
فيكون املوت به من ينقذه وتعاىل أن سبحانه اهللا ولعل ألخيه لينقذ حياته الدم بذل

عظيم»(١). أجر له بذلك

للرضورة. العضو قطع حكم يف اختياره ٣ـ

األعضاء بعض يف حصل فلو الرضورة، عند األعضاء بعض «قطع :~ قال
بقطع عضو، إال املرض هذا انتشار ال يمكن وقف إنه األطباء: وقال ، رسطان مثالً
أنامله، من أنملة وال يقطع أن جيوز لإلنسان ال حرام، األعضاء قطع ومعلوم أن
انقطع قطع أنه إذا تأكدوا إذا الرضورة هذه كانت قطع العضو بد من ال فإذا قالوا:

الرسطان». هو الذي الداء هذا

املطلب  الثالث
    

العمليات. إجراء من يف املنع اختياراته ١ـ

وقال  باحلضانة، ابنة يل عن سابق سؤالٍ يف شيخ ـ يا ـ وسألتك سبق السؤال:
هذه نجاح نسبة وإن املريء، فتح  عملية إىل  حتتاج إهنا االستشاريون: األطباء
سبحانه وتعاىل، هللا أدعها أين بالرفض فأجبتني أنت موت، (٨%) و(٩٢%) العملية
قالوا: عن هذه العملية سألتهم لألنبوب، فتح عملية يعملوا لكي يب واآلن اتصلوا

     

.(١/  ...) الدرب نور عىل فتاو  (١)
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والداه، رباه

الطفلة علامً بأن العملية هذه جيرون شيخ هل رأيك يا فام عليها، تأثري ال اهللا شاء إن
أيام؟ وعرشة شهور سبعة هلا

أو  الدواء  : أوالً هذا: عىل جوايب فيك  اهللا بارك أقول  «اجلواب:  :~ قال
(%٩٩) األطباء: قال لو حتى أليس كذلك؟ مقطوعاً بنجاحه، أمراً ليس املعاجلة
جوايب عىل أزال ال وأنا فقد أجبتك عنه باملريء يتعلق ما فأما تنجح. ال قد تنجح
هذا وجرح الترصف من فيها يشء أهنا شك العملية ال دامت ما األمر، تدع أن
أراد وإذا ،Å  هللا إفتائي أن تدعها عىل أزال ما فهذه ،(%٨) قليل والنجاح اإلنسان
أن عىل قادر وهو خلقها أوالً الذي ألنه هو شفاها؛ يشفيها أن وتعاىل تبارك اهللا
أن يدخلوا عملية مثل املريء بدون فتح حماولة كان إذا أما املرض. هبا من ما يزيل
ليس ألنه به؛ ال بأس هذا قد توسعه األشياء التي من أشبه ذلك ما أنابيب أو فيه
عىل يفتحوا  أن يريدون هم  السائل:  باملعدة.. يتعلق ما أما خطر. وال جرح فيه
من اجلسد يف يشء فتح أما الشيخ: باحلليب. يغذوها لكي أنبوباً ويدخلوا املعدة
حد أن جيري إىل هذا وأن مرضة فيه يكن مل فهذا إذا املعدة إىل احلليب أجل إيصال

به. ال بأس اهللا شاء إن فهذا فتح املري حياولوا

للعالج. الكحول وكذا أو من البنج عند العمليات يستخدم فيام اختياراته ٢ـ

اللذة وجه العقل عىل زوال والسكر سكراً، ليس ألنه به، بأس فال البنج أما 
حالل البنج إن العلامء:  قال  وهلذا يطرب، وال يتلذذ ال يبنج  والذي والطرب،
ذلك أثر ظهر األدوية فإن يف بعض الكحول مواد من يكون ما وأما به. بأس وال
مل يظهر األثر، إذا وأما فهو حرام، اإلنسان منه يسكر بحيث الدواء هبذا الكحول
مادة ألن  به؛ بأس ال ذلك فإن حفظه  أجل من الكحول  مادة فيه جعلت وإنام

فيه(١). أثر الكحول ليس هلا
الباب املفتوح (١٥/٥٦). هامش. لقاءات (١)
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القيرصية: العملية إجراء من يف املنع اختياراته ـ ٣
الناس  يستعملها التي الطريقة هذه أن فيك اهللا أر بارك ~: (اجلواب: قال
عملية قيرصية أر هلا ويصنع إىل املستشفى تذهب بالطلق املرأة حتس عندما اآلن
جتد البد أن املرأة ألن نفعه؛ من بكثري أكثر هذا وأن رضر وحي الشيطان، هذا من أن
تكفري للسيئات. أنه األوىل: الفائدة فوائد: منه تستفيد هذا أملها الطلق لكن أملاً عند
األم قدر املرأة تعرف أن والثالث: واحتسبت. صربت إذا للدرجات رفعة أنه الثاين:
عليها تعاىل اهللا  نعمة قدر تعرف أن والرابع: املرأة. أصاب هذه مثلام أصاهبا التي
بمشقة اليشء حتصيل كان كلام ألنه ابنها؛ عىل يزيد حناهنا أن  واخلامس: بالعافية.
احلمل خيرج هذا أن أو االبن والسادس: أن وإليه أحن. عليه أشفق، النفس كانت
بذلك تتوقع أهنا والسابع: وللمرأة. له خري هذا  ويف املألوفة املعروفة خمارجه من
متزق، له وربام حيصل ذلك، وغري الرحم غشاء تضعف ألن العملية العملية؛ رضر
الوضع إىل تعود تكاد القيرصية ال تعتاد التي أن والثامن: تنجح. ال وقد تنجح وقد
يف أن والتاسع: العمليات. حمل تتشقق أن عليها وخطر يمكنها،  ال ألنه  الطبيعي
وهن خمتلفة مواضع من مرات ثالث البطن شق وإذا للنسل، تقليل العمليات إجراء
الرتف، طرق من طريقة هذه أن والعارش: خطرياً. املستقبل احلمل يف وصار وضعف
الشامل: نث ¼  ½     ¾  ¿  أصحاب يف تعاىل اهللا قال كام سبب للهالك، والرتف
تتولد  تبقى وأن وحتتسب تصرب أن عىل املرأة فالواجب Àمث (الواقعة: ٤٥)،
بأنفسهم هم أيضاً املآل. وعىل الرجال احلال ويف يف هلا خري ذلك فإن طبيعية والدة
العمليات هذه علينا سهلوا الذين هم أعداءنا فلعل يدرينا وما األمر، هلذا ينتبهوا أن
مفهوم الرتف؟ ما السائل: اخلسائر. هذه يف ونقع هذه املصالح أن تفوتنا أجل من
والرتف من الرتف. نوع وهذا الطبيعي، املخاض أمل اجتناب فيه أن الشيخ: الرتف

مباح)(١). عىل األقل أو مذموم فهو إما اهللا طاعة عىل مل يكن معيناً إذا

     

املفتوح (٢٧/٨٦). الباب لقاءات (١)
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والداه، رباه

الترشيح: يف اختياراته ـ ٤

دون املريض يموت األحيان من كثري «يف قوهلم: األطباء مع اللقاء يف جاء
جيوز هل املركزة، العناية مرىض خصوصاً املرضية حالته تشخيص إىل نتوصل أن
فائدة ذلك يف أن حيث التشخيص إىل  للتوصل الوفاة بعد املريض جثة ترشيح
تشوهياً ال حيدث الترشيح أن العلم مع يف املستقبل، احلاالت املشاهبة عظيمة لعالج
من الوفاة بعد بإبرة عينة أخذ جيوز فهل جائز غري الترشيح كان وإن اجلثة يف ظاهراً

الرئة؟ أو كالكبد األعضاء أحد

إليه  الرضورة دعت إال إذا امليت ترشيح جيوز ال أوالً «اجلواب: :~ قال
يعترب  ال يف وقتنا اآلن والترشيح حاجة، فهنا وفاته سبب نعرف أن نحتاج أننا بمعنى
والتمثيل لكن التشويه ويزول بعض إىل بعضه يالئم اجلسم ثم عينة سيؤخذ ألنه مثله
كأن فال لغريه مصلحة كان ما يتعلق بنفس امليت، أما فيام احلاجة دعت متى هذا؟؛ إذا
ال الغري مصلحة من هذا ال جيوز ألن الوفاة فهذا إىل أد وكيف هذا املرض نعرف
أوالً هذا بأساً، يف أر وغريها فال الكبد كبط اإلبرة يف عينة يؤخذ ما مصلحته، وأما
نحوه أو دم إما يسري يشء املثلة، ثانياً أنه فيه ترض ال باطني عضو وشبهها ألن الكبد

يرض»(١). فال
اإلسالميفترشيح  األخريله:ماحكم السؤال وهو ويقول ويفموضعآخر:«يسألأيضاً

املوجودة؟ كليات الطب يف به معمول هو كام عليها أجل الدراسة من املوتى جثث

وذلك  جيوز ترشحيه امليت املسلم ال أن شك ال الشيخ: ~: «اجلواب: قال
صحيح أن داود بإسناد أبو رواه حديث يف ورد كحرمته حياً كام ميتاً حرمته ألن
التعرض  حتريم عىل وهذا يدل امليت ككرسه حياً)(٢) عظم (كرس Sقال: النبي

املسلم (١٢/١). للطبيب إرشادات (١)
خترجيه: ص٢٧. سبق (٢)
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حمرم أنه نقول قد نظر حمل فهذا له ال حرمة أما من نحوه تكسري أو أو بترشيح له
يقصد  ال ألنه جائز أنه نقول وقد متثلوا)(١) (ال قال التمثيل عن النبيSهنى ألن
نقصد وبينام والتشفي التمثيل نقصد بينام وفرق مصلحة به يقصد وإنام به التمثيل

أعلم(٢). واهللا التشفي قصد بدون مصلحة
مصلحة أو غريه «إنام ملصلحة :~ قال الدرب: عىل  نور فتاو يف وجاء

هذا»(٣). من يشء جيوز إجراء جتارب عىل جسمه أو بعده ال الناس اآلخرين
هبذا نرجو يف حادث إصابته بعد املسلم جثة ترشيح جيوز هل فضيلة الشيخ

إفادة؟
وعىل حممدٍ عىل نبينا وأصيل وأسلم رب العاملني هللا «احلمد :~ قال اجلواب:
وبعد يف حياته حمرتم واملسلم وعرضه وماله دمه حرامٌ املسلم أمجعني وأصحابه آله
داود)، إذا علم  أبو (أخرجه حياً امليت ككرسه عظم Sكرس النبي قال مماته وهلذا
أو الرضورة احلاجة دعت إذا إال جيوز ال وفاته املسلم بعد امليت جثة ترشيح ذلك فإن
يعاد ثم احلاجة بقدر يُقدر هذا فإن ذلك إىل أو الرضورة احلاجة دعت لذلك وإذا
فإنه مثالً  فحصه إىل نحتاج الذي  اليشء من انتهينا إذا  أننا بمعنى كان  كام اجلسم

نعم»(٤). املسلمني عليه ويدفن مع ويصىل ويكفن ويغسل وخياط ينظف اجلسم

احلرشات: ترشيح يف اختياره ~ ٥ ـ

احلرشات بترشيح تقوم األحياء بكلية خاصة العلمية الكليات بعض السؤال: »
ووضعها احلرشة بأخذ تكون لكن طريقة الترشيح االستكشاف، تعلم هبدف وذلك
املثلة عن النهي باب الزوائد يف جممع أورده اهليثمي املثله عن يف النهي احلصني بن حديث عمران (١) أصله

الصحيح. رجاله رجال وقال (١٠٠/٣)
الدرب (....  /١). عىل نور فتاو  (٢)
الدرب (....  /١). عىل نور فتاو  (٣)
.(١/  ....) الدرب عىل (٤)  فتاو نور
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والداه، رباه

تبدأ ثم حتى متوت حية عالية وهي برودة درجة حتت وتكون زجاجة أو قارورة يف
الفعل؟ هذا حكم بالترشيح، فام

إال هبذا، املعلومة إىل يمكن الوصول به؛ ألنه ال بأس «ال :~ قال اجلواب
 É      È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾ يقول: نث Å  واهللا
القوم  وحلقها  ، مثالً الناقة رشدت لو وهلذا (البقرة: ٢٩)، Ì مث   Ë  Ê
النحر هو ليس هذا أن مع حتل، سقطت وماتت حتى فأصابوها رموها رمياً، ثم

املعروف»(١).

للنساء: يف أحكام التجميل اختياراته ـ ٦

وهلذا جيوز؛ الذي ال حتسني، هذا هو زيادة فهو الثاين: «أما النوع :~ قال
تربد أن بمعنى: للحسن، املتفلجات(٢) آله وسلم وعىل عليه اهللا النبي صىل لعن
وسلم آله وعىل عليه اهللا وتتوسع للحسن، لعن الرسول صىل تتفلج حتى أسناهنا

وما أشبه ذلك. بشعر القصري شعرها تصل الواصلة التي ولعن ذلك،

حتسني، هذا جيوز؟ ال جيوز أو لتصغريه أو الثدي لتكبري العملية ننظر أن بقي
بحيث يعني: للبن، يتسع أن ألجل أن يكرب الثدي تريد املرأة الصغرية إذا كانت إال
للتجميل أما به، ال بأس أنه ربام نقول: فهذا يروي ولدها، صغرياً ال ثدهيا يكون

ال جيوز. فإنه

كم؟ نوعان: إذاً التحسني التحسني، ملسألة أخي الطبيب يا الضابط فهذا هو
جيوز»(٣). فهذا ال جتميل لزيادة والثاين: به، بأس ال وهذا عيب إلزالة األول:

أخذ من بد فال وحينئذ وجهها باملرأة ببرشة يرض املكياج أن «بلغني :~ قال

املفتوح (٢٤/٢٠٠). الباب لقاءات (١)
وقال:صحيح. كتاب الزينة (٣٧٣/٨) حبان ابن عىل صحيح احلسان قات التعيل يف األلباين (٢) أورده

الشهري (٢٠/٥٠). اللقاء  (٣)
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احلال هذه ففي املستقبل يف ولو برشهتا يرض إنه نعم فإذا قالوا ذلك يف األطباء أراء
تستعمله»(١). ال

قرر  العدسات إذا هذه تلبس للمرأة أن حيل «ال آخر: موضع يف ~ وقال
املرأة»(٢). تلبسها أال الرضر فنصيحتي عدم مع أما لعينها مرضة أهنا األطباء

فهي حمرمة التجميل يقصد هبا عملية «كل فقال: ذلك يف ~ ضابط ووضع
بأس وال جائزة فإهنا العيب زوال هبا يقصد عملية والوشم وكل النمص عىل قياساً
فقطع  هذا وعىل النبيSله وإقرار الذهب من الصحايب أنفاً اختاذ هبا قياساً عىل
ولكن به البأس مشوهاًَ عيباًَ يكون مما أشبهها الثالول وما وقطع اإلصبع الزائدة

للخطر»(٣). نفسه اإلنسان يعرض ال حتى املختصون األطباء أن يستشار برشط

املطلب  الرابع
      

باجلروح: يف القصاص اختباراته ١ـ

قوله تعاىل: لعموم جرح؛ كل من أنه يقتص «والصحيح املمتع: الرشح جاء يف
إجراء  جرح وجب أمكن القصاص من (املائدة: ٤٥)، فمتى مث  ̄  ® نث
بدون بالسنتيمرت منه نقتص اآلن نحن األطباء: قال فإذا هذا وعىل فيه، القصاص
املذهب، عىل منه يقتص ال فإنه بطن رجلٍ أن رجالً شق فلو منه، فإنه يقتص حيف

منه»(٤). يقتص أنه والصحيح

     

الدرب (...  /١). عىل نور (١)  فتاو
السابق. املرجع (٢)

.(١/  ...) الدرب نور عىل فتاو  (٣)
املمتع (٨٦/١٤). الرشح (٤)
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والداه، رباه

وصورهتا،  حالتها، عىل بقيت التي هي القائمة «العني يف موضع آخر: ~ وقال
كانت فإذا تبرص، التي هي والصحيحة تبرص، لكنها ال تبرص، رآها يظنها من بحيث
فائدة ال القائمة ألن قصاص؛ فال قائمة، عليه املجني وعني صحيحة، اجلاين عني
القائمة العني ألن الزمن؛ هذا يف احلكم خيتلف لعل هذا قائل:  يقول وقد  منها،

صحيحة»(١). قرنيَّة، وتصبح جراحة، ويركب هلا هلا جتر أن يمكن

القتل: بالقتل بالصعق الكهريب ملسحق اختياراته ٢ـ

فأحسنوا قتلتم «إذا :S النبي لقول أسهل؛  يكون بام  «يقتل :~ قال
املقصود هبذا إتالفه. بل حمصناً يرجم، كان إذا كالزاين هذا وليس القتلة»(٢)،

فالسيف أوىل بالكهرباء، بالصعق بالسيف، أو نقتله نقتله أن بني األمر دار فإذا
والصعق بالكهرباء عليه، تقيض التي القوية بالصدمة اإلنسان يصيب ال أنه جهة من
قتله إن قالوا: فإذا إىل األطباء، نرجع أن ينبغي وهنا ألنه أرسع، جهة؛ أوىل من
ألن ترويعاً؛ أقل بالنسبة للصلب ـ أيضاً ـ وهو راحة فعلنا، وأكثر أسهل بالصعق
إذا ما بخالف رؤيته، الناس بمجرد ويرتوع الدماء، فستصيبه بالسيف قتل لو ذاك

طبيعية»(٣). ميتة كامليت يكون فإنه بالصعق قتل

اخلامس املطلب 
     

أمه: عىل خيف الرضر ولو اجلنني إنزال املنع من يف اختياره ١ـ

الشهر اخلامس يف وهي حامل ظهرها بحادث يف أصيبت الشيخ: امرأة «فضيلة
املمتع (٨٢/١٤). الرشح (١)

أوس (٢٩٣/٧). حديث شداد بن أخرجه مسلم من  (٢)
.(٣٧٢/ املستقنع (١٤ زاد عىل املمتع الرشح (٣)
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إن فقالوا: األم، فأبت اجلنني إخراج لظهرها واشرتطوا إجراء عملية األطباء فقرر
اآلن العمل فام العملية، تعمل ومل اجلنني استمر إن أو املوت الشلل من عليها خطراً

مأجورين؟.

وإن  حتى ملات أخرج لو كان إذا اجلنني جيوز إخراج «ال اجلواب: ~ قال
ال يف اجلنني الروح نفخ بعد احلكم؟ إذاً أسمعتم أو املوت، الشلل األم عىل خيف
عمداً نفساً قتلت أخرجته إذا ألنك كان؛ مهام األحوال من حال بأي إخراجه جيوز

 g  f   e  d  c نث تعاىل: اهللا قال مؤمن، وقد اجلنني وهذا
(النساء: ٩٣). r  q    p  o مث   n  m  l   k  j  i  h

سبباً ملوهتا، العملية تكون ربام ال، تسلم؟ األم نتيقن أن هل أخرجناه إذا وألننا
اجلنني أبقينا إذا  حمتمل.وأيضاً رضر  لدفع متيقناً  حمظوراً ارتكبنا نكون وحينئذٍ
هذا ال، اجلواب: شللها؟ أو ملوهتا تسببنا الذين فهل نحن شلت، أو األم وماتت
ما يموت.كثرياً إذا بقي نتيقن أنه لن شاء، وأيضاً يقدر ما تعاىل واهللا ،Å  اهللا من
يدي عىل  وأنا متوت،  ال ثم ملاتت  بطنها احلمل يف بقي لو  املرأة أن  األطباء  يقرر
من بد ال وأنه مشوه جنينها حامل أن امرأة عىل األطباء وبرصي: قرر سمعي وحتت

خيطئون. قد عىل أهنم يدل إخوانه، مما اجلنني أمجل فظهر طبي! تقرير إخراجه،

اجلنني هلكت وهلك بطنها بقي يف إذا أنه (%١٠٠) لو فرضنا كل حال: فعىل
الذي بيد اإلنسان بني فرق واهللا ،Å  اهللا عند من بل بأيدينا ليس لقلنا: إن هالكها
 n ml   k       j        i  h g f نث :Å  كام قال من عنده الذي وبني
إذا  x مث (التوبة: ٥٢)، فنحن   w  v  u  t  s  r q  p  o
£مث    ¢  ¡ نث :Å  اهللا بفعل بل بفعلنا فليس األم وماتت اجلنني أبقينا
والسنة وقالوا: إذا الكتاب عىل العقالنيون عقوهلم فيها قدم مما وهذه ،(٣٨ (الرعد:
يموت األم إذا ماتت ذلك، فنقول: وليكن مات هو، األم وماتت أمه بطن يف بقي
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والداه، رباه

تقرر  إذا الطب أنه حسب ترقي اآلن، عىل أنه يمكن Å  فمن اهللا مثالً اجلنني هذا
وهذا يشء من املوت، األم خيلصوا أن أمكنهم برسعة الوالدة اجلنني عند موت
والدنيا ليست أحد، هيمك وال والسنة الكتاب عىل امش أخي يا أنت فاملهم مؤكد،

غداً»(١). سيموت اليوم مات ما الذي للبقاء،

األنابيب: يف طفل اختياراته ـ ٢

السؤال الوجه املرشوح يف عىل الصناعي التلقيح يف بأساً ال نر» :~ قال
رحم الزوجة؛ إىل تعاد ثم املخترب، بمني زوجها يف فتلقح الزوجة بأن خترج بويضة
ا، حي� الزوج يكون أن برشط لكن الرشع. وجهة فيها من حمذور مصلحة ال هذا ألن
إبطال جيب هذا لغريه. وعىل حتل زوجته ولذلك يكون زوجاً، وفاته ال بعد ألنه
ال اجتامعية فوىض من به خيشى مهده ملا يف وقتله املنوية بنك احليوانات مرشوع

تعاىل»(٢). إال اهللا مفاسدها مد يعلم

األنابيب طفل الصناعي التلقيح حكم ما تعاىل: اهللا الشيخ رمحه «سئل فضيلة
طبيب أو بواسطة أنابيب طريق رحم الزوجة عن يف فيوضع الزوج أخذ ماء وهو

طبيبة؟

الزوجة  رحم يف ع ويُوضَ ذ ماءُ الزوج يُؤخَ أن الصناعي: التلقيح :~ فأجاب
أن الطبيب يأمن الذي ن ومَ جداً، خطرية املسألة وهذه (إبرة)، أنابيب طريق عن
إال نفتي وال نر سدَّ الباب شخص آخر؟! وهلذا زوجة رحم فالن يف نطفة يلقي

والطبيب»(٣). واملرأة الرجل نعرف بحيث قضية معينة يف

الشهري (٢٧/٧١). اللقاء  (١)
العثيمني (٤٧/١٧). وفتاو جمموع (٢)
العثيمني (٢٥/١٧). وفتاو جمموع (٣)
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ما وفهمت قرأته وقد وصل، الكريم «كتابكم آخر: موضع يف  ~ قال
الرجل، بامء تلقيحها أنبوبة، ثم يف املرأة إيداع بويضة حكم عن السؤال من تضمنه

التكوين». يف جمراها لتأخذ املرأة رحم إىل إعادهتا ثم

ذلك: وجوابنا عىل

جراحية عملية ألنه يتقدمه جوازه؛ ال نر فإننا العمل هلذا تكن حاجة إذا مل
بدون العورة كشف إىل العملية حتتاج وهذه السؤال يف ذكرتم كام البويضة إلخراج
البعيد من تغيري يف املستقبل ولو نتائج منها يكون أن خيشى إىل جراحة ثم حاجة،

التهابات. حدوث أو القناة،

وأحكم الرامحني، أرحم عليها خلقها التي طبيعتها عىل األمور ترك إن ثم 
املخلوق يستحدثها طرق من وأوىل وأنفع سبحانه، اهللا مع تأدباً أكمل احلاكمني،

بعد ذلك. فشلها يتبني ثم وهلة، أول له حسنها يف يبدو ربام

برشوط ثالثة: بأساً به نر ال فإننا حاجة كان هلذا العمل إذا

يكون  أن جيوز وال الرشعي الوجه عىل الزوج، بمني التلقيح هذا يتم أن األول:
بطريق  الرجل من املني إخراج عملية تتم أن الثاين: الزوج... التلقيح بمنى غري هذا
أو بني فخذهيا فيستمتع بزوجته الزوج استمتاع طريق عن ذلك يكون بأن مباح،
بعد  البويضة توضع أن الثالث:  البويضة. تلقح ثم  املني خروج يتم حتى بيدها
من بأي حال سواها يف رحم امرأة توضع أن جيوز فال رحم الزوجة.. تلقيحها يف

له»(١). حالل غري امرأة رحم منه إدخال ماء الرجل يف يلزم األحوال؛ ألنه

الدائمة: احلمل حبوب من املنع اختياره يف ـ ٣

والنساء الرجال ننصح : «أوالً :~ قوله املدين احلرم وفتاو دروس جاء يف

     

العثيمني (٢٧/١٧). ورسائل فتاو جمموع (١)



١٦٨٠

4
F

إليه، ونتوب ونستغفره ونستعينه، نحمده هللا إن احلمد

  

والداه، رباه

األطباء بكالم ضارة  أهنا تبني احلبوب هذه ألن احلبوب؛ هذه يستعملوا  أال
عىل تؤثر وربام قوة املرأة، انحطاط وتوجب العادية، تفسد الدورة فإهنا وبالواقع؛

حتمل»(١). أن قدر إن اجلنني عىل تؤثر وربام الرحم،

حبوب  فيك! اهللا بارك : أوالً «اجلواب: املفتوح قال ~: لقاء الباب يف وجاء
مل نعلمه من وهذا وإن ضارة، األطباء أهنا من جهات من عدة احلمل بلغني منع
خلقه اهللا الذي الطبيعي اليشء منع ألن من جهة أنفسنا؛ نعلمه األطباء فنحن جهة
الذي  الدم هذا جعل ما  Å حكيم، فاهللا  رضر، أنه ال شك آدم بنات وكتبه عىل Å 
العقاقري نمنعه هبذه فكوننا حلكمة، إال معينة بصفة معني يف وقت العروق تفرزه
لفساد سبباً يكون قد نتصور، وأنه مما األمر أكثر أن بلغني لكني شك، رضر بال
يوجب هذا األعصاب، وكل ألمراض وسبباً خلقة اجلنني، لتشويه وسبباً الرحم،

منه»(٢). احلذر

.(٩/٥) ١٤١٦هـ عام املدين وفتاو احلرم دروس  (١)
املفتوح (١٨/٤٦). الباب لقاءات (٢)



١٦٨١

 
  

انفراداته  يلحظ دقائقه ويتتبع الطبية القضايا يف ~ الشيخ فقه عىل يطلع من
أو األطباء للخاصة من أو للعامة سواء يرشد أو به يفتى أو يكتب ملا  حتريره  يف

ذلك. ومن الشأن أصحاب

يربط  أنه بحيث الطبي الفقهي اجلانب اإليامين مع اجلانب  يف ~ اهتاممه  ـ ١
عىل يتوكل أن املريض فقط وعىل سبب فإنه بلغ مهام الطب وأن اخللق باخلالق

يف الشفاء. اهللا

مرتبة  يف الطبي والتشخيص والفحوصات الطبية التقارير يضع الشيخ ~ ٢ ـ
مهمة قاعدة وهي فقهه، يف أثر له كان وهذا لدهيم النسب مهام بلغت الظن

لديه.

التحذير  شأن اليشء يف مرضة يف وتقاريرهم األطباء أقوال استخدامه ~ ٣ ـ
التحذير مثل: ظاهر متكرر يف وهذا عنه االبتعاد يف للخلق واإلرشاد والنصح

احلمل. منع وحبوب الدخان، رشب من

إليها  التي حيتاج بعض احلاالت يف تقسيامهتم يف األطباء يف جماراة متيزه ~ ـ ٤
الزوج. حاالت التلقح بمنى ذلك ومن الفقهي احلكم لبيان

رشعي  حكم ظهور تقرر لديه من مما يراه التي متيزه فيام قوة مواقف الشيخ ~ ٥ـ 
عىل للخوف اجلنني إنزال تقريرهم يف كام خالفه األطباء قرر وإن عليه باإلبقاء
العمد. القتل من إسقاطه؛ ألنه يف حرمة ورأ الشيخ ـ نفخ الروح يعد ـ أمه

عن  تغيب قد طبية مواضع ودقائق يف الشيخ ~ آلراء األطباء استحضار ٦ ـ
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والداه، رباه

يف ومتيزه دقته ذلك متنوعة. ومن فقه من فتاو ومواضع االختصاص يف أهل
القيرصية. العملية إجراء من يف املنع ورشعية طبية فوائد عرش سياقه

 

الطبي  الشيخ فقه حتمل مدونة وإصدار الطبي الفقه بجمع العلمي االهتامم  ـ ١
.~

املزيد  الستظهار بفقه الشيخ ~ وبني املهتمني األطباء بني عمل عقد ورش ـ ٢
ومدارستها وحتريرها. آراءه الطبية من

 ~ الشيخ  عند الطبية الفقه مسائل تتبع إىل والباحثني الدارسني حث ـ ٣
 .~ آلرائه والدراسة هبا التحرير حيصل علمية رسائل يف وإخراجها




