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الحمدهلل رب العالمين والصالة والسالم على رسوله 
األمي��ن وعلى آل��ه وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحس��ان 

إلى يوم الدين، أما بعد :
فه��ذا دليل مختصر لألح��كام الفقهية الت��ي يحتاجها 
الطبي��ب والممارس الصحي خالل عمله، وقد عملت فيه 

اآليت :
1- جمع��ت الفتاوى الت��ي يحتاجها الطبي��ب والممارس 
الصحي خالل تعامله م��ع المريض أو خالل عمله يف 
المنش��أة الصحية، وليس المقصود بيان األحكام التي 

هتم المريض.
2- صنّفت��ه على حس��ب التخصص��ات الطبي��ة المختلفة 
حت��ى يس��هل عل��ى المتخص��ص الرجوع إل��ى  حكم 
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المس��ألة التي يريدها، مع وجود أقسام مشرتكة كقسم 
فتاوى طهارة وصالة وصيام المريض والتي يحتاجها 
الطبيب لتوضيح الحكم لمريضه وكذلك قسم فتاوى 
التدري��ب والتعلي��م وقس��م فت��اوى الت��داوي و قس��م 

للفتاوى العامة .
3- حرصت أن تكون معظم األحكام على صورة فتاوى، 
وحرص��ت أن تك��ون هذه الفت��اوى لكب��ار العلماء أو 

صدرت من هيئات ولجان مرجعية للفتوى .
4- قم��ت باختصار بعض الفتاوى ودم��ج بعض الفتاوى 
يف بعض بحيث ال يخ��ل بمضمون الفتوى ويكون فيه 

زيادة فائدة للمسألة المسؤول عنها .
5- حرص��ت إذا كان هن��اك أكث��ر م��ن ق��ول أوفت��وى يف 
المس��ألة الواح��دة أن أخت��ار أقرهب��ا للدلي��ل وأوفقها 

للواقع الموجود .
6- قمت بذكر مرجع كل فتوى سواء الهيئة  أو اللجنة التي 
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أصدرت الفتوى أو الش��يخ الذي أفتى هبا ونسبت كل 
فت��وى لمصدرها من الكت��ب أو المواقع اإللكرتونية؛ 
توثيقا للفتوى وتس��هيال لمن يريد الرجوع إلى أصلها 

ومصدرها .
7- ذك��رت ترجم��ة كل فت��وى باللغ��ة اإلنجليزي��ة حت��ى 
يفيد م��ن هذا الدليل س��واء الناط��ق باللغ��ة العربية أو 
الناط��ق باإلنجليزية وحتى يمكن للطبيب وللممارس 
الصح��ي أن يبّلغ ما يريد من ه��ذه األحكام لغيره لمن 

ال ينطق بالعربية يف الوسط الطبي .
وأس��أل اهلل تعالى التوفيق بمنه وفضل��ه وأن يبارك يف 

هذا العمل ويفيد به إنه سميع قريب .

* * *
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 طب األطفال

س 1 : هل لمس المرأة لعورة طفلها ينقض الوضوء ؟
ج :   تنظي��ف الم��رأة لطفله��ا من النجاس��ة ال ينقض 
وضوءه��ا، وكذلك مس��ها لذكره ال ينق��ض الوضوء على 
الراج��ح - إن ش��اء اهلل تعال��ى - م��ن أق��وال أه��ل العلم، 
وإلزامها بنق��ض وضوئها بمس ذكر طفلها فيه حرج كبير، 

ومش��قة زائدة واهلل تعالى يق��ول : ژ ھ  ھ   ھ   ھ  ے   
ے  ۓ ژ )الحج:78(.

 موقع مركز الفتوى- فتوى ) 9012(

س2 : هل مس الطبيب لعورة الطفل ينقض الوضوء ؟
ج : نع��م، م��س فرج الطفل س��واء القب��ل أو الدبر من 
غير حائل ينقض الوضوء مثل مس فرج الكبير لقوله ×: 
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»م��ن مس ذك��ره فليتوض��أ« رواه أبو داود يف   س��ننه. وفرج 
الممسوس مثل فرج الماس.

فتاوى اللجنة الدائمة )5/ 265( 

س3 : ه��ل ب��ول الغ��ام الذي عمره ش��هر ويش��رب 
الحليب الصناعي طاهر؟  

 ج:  ب��ول الغالم نجس يف قول أكثر أهل العلم س��واء 
عم��ره ش��هر أو أكثر أو أقل، حت��ى وإن كان يرضع من أمه 
ولم يأكل الطعام، وإنما يخفف يف غس��ل بوله إذا لم يأكل 
الطع��ام، فيكف��ي فيه النضح وال يلزم غس��له؛ لحديث أبي 
الس��مح رض��ي اهلل عن��ه قال: ق��ال النبي ×: »يغس��ل من 
ب��ول الجارية، ويرش من ب��ول الغام«. أخرج��ه أبو داود 

والنسائي وصححه الحاكم .
والحلي��ب الصناع��ي المجف��ف يحتم��ل ان يلح��ق 
بلب��ن األم بحيث ال يلزم غس��ل بول الصبي ال��ذي يتناوله 
ويحتم��ل ان يلح��ق بالطع��ام،  وإذا كان األم��ر كذلك فال 
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شك أن االحتياط للعبادة يقضي بأن يغسل من بول الغالم 
إذا اعتمد على الحليب الصناعي ال سيما وأنه قد ال يكون 

لبنًا خالصًا للبهيمة.  
موقع مركز الفتوى - فتوى )128286(

و كيفي��ة النضح:  أن يرش على البول ماء يعمه ويغلبه 
م��ن غير س��يالن، بخالف الجاري��ة فإنه الب��د يف بولها من 

الغسل على األصل ويحصل بالسيالن مع الغمر.  
وأم��ا حد الغالم الذي ينضح بوله فهو الذي لم يعتمد 
عل��ى األكل يف طعامه، كما وردت بذلك الس��نة الصريحة 

عن النبي ×. 
وأم��ا إذا طعم الطعام واعتم��د عليه دون الحليب فإنه 
يجب غسل بوله كالجارية وهو ما يقارب سنة ونصف من 

العمر.
س4 : هل قيء الطفل نجس ؟

ج: القيء نجس، س��واء كان م��ن صغير أو كبير، وهو 
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ق��ول جمه��ور أهل العلم ؛ ألنه طعام اس��تحال يف الجوف 
إلى الفساد، أشبه الغائط والدم، فإذا أصاب الثوب أو غيره 
وجب غس��له بالماء مع الفرك والعص��ر حتى تذهب عين 

النجاسة وتزول أجزاؤها وينقى المحل .
فتاوى اللجنة الدائمة )193/4(، موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )221751(

س5: ما حكم قىء الرضيع ؟
ج : قيء الرضيع : إن كان متغيرًا، كأن يخرج الحليب 
وفي��ه صف��رة وق��د تغي��رت مادت��ه ورائحت��ه فه��ذا يحكم 
بنجاس��ته، وأم��ا إن كان الذي خرج لم يتغي��ر وصفه، كأن 

يكون حديث عهد برضاعة   فهو طاهر.
موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )22175(

س6 : ما هو أحسن عزاء لمن مات له طفل ؟
ج :  هناك عدة أحاديث يمكن أن يذكر هبا أهل الميت 
ومنه��ا : م��ا جاء َعْن َأبِي ُموَس��ى األَْش��َعِريِّ َأنَّ َرُس��وَل اهللِ 
ملسو هيلع هللا ىلص َق��اَل : » إَِذا َماَت َوَل��ُد اْلَعْبِد َق��اَل اهَّللُ لَِمائَِكتِِه: َقَبْضُتْم 



15دليل الطبيب الفقهي

َوَل��َد َعْب��ِدي َفَيُقوُلوَن: َنَع��ْم، َفَيُق��وُل: َقَبْضُتْم َثَم��َرَة ُفَؤاِدِه، 
َفَيُقوُلوَن :َنَع��ْم، َفَيُقوُل : َماَذا َقاَل َعْب��ِدي، َفَيُقوُلوَن َحِمَدَك 
وُه  َواْس��َتْرَجَع، َفَيُقوُل اهَّللُ : »اْبنُوا لَِعْبِدي َبْيًتا فِي اْلَجنَِّة َوَسمُّ
َبْيَت اْلَحْمِد«. حس��نه األلباين يف السلسة الصحيحة . وورد 
يف الصحيحين أجر خاص لمن تويف له أكثر من طفل فصرب 
واحتس��ب :  فَعْن َأبِي َس��ِعيٍد َرِضَي اهلُل َعنُْه َأنَّ النَِّس��اَء ُقْلَن 
لِلنَّبِ��يِّ ملسو هيلع هللا ىلص اْجَع��ْل َلنَا َيْوًم��ا، َفَوَعَظُه��نَّ َوَقاَل: » َأيَُّم��ا اْمَرَأٍة 
َماَت َلَها َثَاَثٌة ِم��ْن اْلَوَلِد َكاُنوا ِحَجاًبا ِمْن النَّاِر، َقاَلْت اْمَرَأٌة 

َواْثنَاِن،  َقاَل: َواْثنَاِن« أخرجه البخاري ومسلم  .
ويف رواي��ة عند البخاري  عن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َرِضَي اهلُل 
َعنُْه َقاَل : َقاَل َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص : » َما ِمْن النَّاِس ُمْسِلٌم َيُموُت 
َل��ُه َثَاَثٌة ِم��ْن اْلَوَلِد َلْم َيْبُلُغ��وا اْلِحنَْث إاِل َأْدَخَل��ُه اهَّللُ اْلَجنََّة 

بَِفْضِل َرْحَمتِِه إِيَّاُهْم«
فه��ذه األحادي��ث تبين أن م��ن تويف له ول��دان أو أكثر 

فصرب عليهم  أنه موعود بالجنة، والنجاة من النار .
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وقد علمنا نبينا ملسو هيلع هللا ىلص دعاء نقوله عند المصيبة فيه فضل 
وأجر عظيم وهو ما رواه مس��لم يف صحيحه َعْن ُأمِّ َس��َلَمَة 
َأنََّها َقاَلْت َس��ِمْعُت َرُس��وَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل : » َما ِمْن ُمْس��ِلٍم 
ا إَِلْيِه َراِجُعوَن،  ِه َوإِنَّ ا لِلَّ ُتِصيُبُه ُمِصيَبٌة َفَيُقوُل َما َأَمَرُه اهَّللُ :   إِنَّ
ُهمَّ ْأُجْرنِي فِي ُمِصيَبتِي َوَأْخِلْف لِي َخْيًرا ِمنَْها إاِل َأْخَلَف  اللَّ
ا َماَت َأُب��و َس��َلَمَة ُقْلُت َأيُّ  اهَّللُ َل��ُه َخْي��ًرا ِمنَْه��ا، َقاَل��ْت َفَلمَّ
ُل َبْيٍت َهاَجَر إَِلى َرُسوِل  اْلُمْس��ِلِميَن َخْيٌر ِمْن َأبِي َس��َلَمَة َأوَّ

اهَّللِ ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ إِنِّي ُقْلُتَها َفَأْخَلَف اهَّللُ لِي َرُسوَل اهَّللِ ملسو هيلع هللا ىلص« .
س 7: ه��ل تعتبر األم ولي��ا لطفلها بحيث يحق لها أن 

تعطي اإلذن باإلجراء الطبي لطفلها عند غياب األب ؟
ج : إذا تيس��ر توقيع األب فيتم ذل��ك من قبله، فإن لم 
يتيس��ر لغيبت��ه يف س��فر أو امتناع��ه ونحوهما ف��ال مانع من 
توقيع األم لما لها من الشفقة والحرص على نفع طفلها .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - فتوى )26826(
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النساء والوالده 

س1 : إذا أجهض��ت ام��رأة بع��د أن م��ر ش��هران على 
حملها فهل تصلي و تصوم و هي تنزف؟  

ج: إذا كان الجني��ن ق��د ب��دأ يف التخل��ق )ل��ه ص��ورة 
اإلنس��ان( فإن ال��دم الخارج بعد إجهاض��ه يعترب دم نفاس 
يمن��ع مم��ا يمن��ع من��ه دم النف��اس . وإن لم يك��ن الجنين 
متخلق��ا، فليس الدم الخارج بنفاس بل هو دم اس��تحاضة 
إال أن يواف��ق عادهتا أو يظه��ر فيه أوصاف الحيض كاللون 

أو الرائحة، فيكون حيضًا.
موقع مركز الفتوى – فتوى )1852(

س2 : هل خروج الدم قبل موعد الوالدة يعد نفاس��ًا 
مع عدم وجود آالم الوالدة؟ 

   ج : النف��اس ه��و الدم الذي يخرج بس��بب الوالدة، 
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وحكمه حكم الحيض، فبخروج دم النفاس يلزم المرأة أن 
تمتن��ع عن الصالة، والصوم، والطواف، ومس المصحف 
ب��دون حائل، كم��ا يحرم على الزوج وطؤه��ا حتى تطهر، 
وهذا الدم س��واء خرج عن��د الوالدة أو قبله��ا ولو بيوم أو 

يومين أو ثالثة أيام، فهو دم نفاس.
)11379( موقع مركز الفتوى – فتوى 

س3: م��ا الحك��م يف اإلفرازات الملون��ة التي تحتوي 
على دم  وتخرج يف غير وقت الدورة الش��هرية )الحيض(: 

هل هذه اإلفرازات تمنع من الصاة والصيام ؟   
  ج : الحيض يف عرف الش��رع : ه��و جريان دم المرأة 

من قعر الرحم بالعادة إذا بلغت سن التكليف  .
وق��د اتفق علماء اإلس��الم أنه يخرج من ف��رج المرأة 
ثالث��ة دماء: دم الحيض، و دم النفاس، ودم االس��تحاضة.
فالخ��ارج المعتاد من غير م��رض هو دم حيض، والخارج 
ألج��ل الوالدة ه��و دم النفاس، والخ��ارج ال لعادة حيض 
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اس��تحاضة. دم  ه��و  عل��ة  م��ن  النف��اس  ب��ل  وال ألج��ل 
م��ن ه��ذا يتبي��ن أن ال��دم الخ��ارج م��ع اإلف��رازات يف غير 
وق��ت الع��ادة لي��س بحي��ض م��ا ل��م يتص��ل وتظه��ر عليه 
العالم��ات الت��ي تمي��ز الحي��ض ع��ن غي��ره م��ن الدم��اء، 
ولكن��ه ينق��ض الوضوء، ويج��ب أن تطهر الم��رأة المحل 
 وتعصب��ه بخرق��ة ونحوه��ا، وتتوضأ المرأة ل��كل صالة   . 

وحكمها حكم الطاهرات يف وجوب العبادات وفعلها.
موقع مركزالفتوى-فتوى) 25683(

س4: ه��ل على الم��رأة التي تع��اين م��ن اآلم الوالدة 
صاة ؟

 ج : إن صح��ب ه��ذه اآلالم خ��روج ل��دم النف��اس، 
فال ص��الة عليها ، وإن لم يصحب ه��ذه اآلالم خروج دم 
النف��اس فال تس��قط عنها الص��الة، بل الواج��ب عليها أن 

تصلي ما دامت تعي وتدرك. 
موقع مركز الفتوى- فتوى ) 43242(
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س5: هل يصلى على السقط ؟
ج: الجني��ن إذا أتم يف بطن أمه أربعة أش��هر فما فوقها 
)وق��ت نف��خ الروح ( ث��م ن��زل ميت��ا، فإنه يغس��ل ويكفن 

ويصلى عليه، كما يستحب أن يسمى وأن يعق عنه .
موقع مركز الفتوى- فتوى )61054(

س6: أين يوضع السقط الذي لم يكمل أربعة أشهر ؟
ج : هذا الس��قط ال يجب غس��له وال دفن��ه إال إذا كان 
جنين��ًا أكمل أربعة أش��هر، أما ما كان لحمة ل��م ينفخ فيها 
الروح  أو نحو ذلك فاألمر واسع، لكن دفنه يف أرض طيبة 

يكون أحسن وأفضل .
 جممــوع فتــاوى ومقــالت متنوعة ال�ضــيخ ابن بــاز رحمــه اهلل ) م/9  �س 436(

الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )10100(

س7: الحام��ل إذا جاءه��ا ال��دم، ه��ل تجل��س م��دة 
خروجه منها، وتعتبره حيًضا أم ال؟

ج: إن كان��ت الم��رأة لي��س له��ا ع��ادة إذا حمل��ت أن 
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يأتيه��ا الدم، فهذا ال��دم ليس بدم حيض، ب��ل هو يف حكم 
االس��تحاضة، فتص��وم وتصل��ي، وتحرص عل��ى تنظيف 
المح��ل، وعم��ل الحفائ��ظ الالزم��ة، وتتوض��أ لوقت كل 

صالة، وال يصح وضوؤها قبل دخول الوقت.
وإن كان��ت الم��رأة الحامل لها عادة يأتيه��ا الدم كلما 
حمل��ت، ويتك��رر ذل��ك منه��ا، فيأتيه��ا يف وق��ت الحيض 
م��ن كل ش��هر، وتطهر يف وق��ت الطهر، فه��ذا مما اختلف 
العلم��اء فيه، مع أن��ه قليل الوقوع، فالمش��هور من مذهب 
 اإلم��ام أحمد أنه لي��س بحيض؛ ألن الحام��ل ال تحيض.
والق��ول الثاين : بأنه إذا صلح أن يكون حيًضا فهو حيض، 

تجلسه كالحائض، وهذا هو الراجح.
فتاوى ور�ضائل ابن عثيمني )املجلد 11- فتاوى احلي�س(

س8: هل يجوز إجهاض الحمل ؟
ج:  األص��ل يف حم��ل الم��رأة أن��ه ال يج��وز إس��قاطه 
يف جمي��ع مراحل��ه إال لم��ربر ش��رعي، ف��إن كان الحم��ل 
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ال ي��زال نطف��ة وهو م��ا ل��ه أربعون يوم��ًا فأق��ل، وكان يف 
إس��قاطه مصلح��ة ش��رعية أو دف��ع ض��رر يتوق��ع حصوله 
عل��ى األم، ج��از إس��قاطه يف ه��ذه الحال��ة. وال يدخل يف 
ذلك الخش��ية من المش��قة يف القيام برتبي��ة األوالد أو عدم 
الق��درة على تكاليفه��م أو تربيتهم أو االكتف��اء بعدد معين 
 م��ن األوالد ونح��و ذل��ك م��ن الم��ربرات الغير ش��رعية. 
أما إن زاد الحمل عن أربعين يومًا حرم إسقاطه، ألنه بعد 
األربعي��ن يومًا يكون علقة وهو بداية خلق اإلنس��ان، فال 
يجوز إس��قاطه بعد بلوغه هذه المرحل��ة، حتى تقرر لجنة 
طبية موثوقة أن يف اس��تمرار الحم��ل خطرًا على حياة أمه، 

وأنه يخشى عليها من الهالك فيما لو استمر الحمل.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )450/21(

س9: هل يجوز اإلستمناء باليد للفحص الطبي ؟
ج: نعم، يجوز ذلك، وقد جاء يف فتاوى الشيخ عبداهلل 
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ابن حميد رحمه اهلل أنه سئل عن ذلك فأجاب : 
ال بأس بذلك ما دام أنه محتاج إليه. 

انتهى من فتاوى ال�ضيخ عبد اهلل بن حميد �س 271

وجمه��ور أه��ل العلم يقول��ون إن نزل المني بش��هوة 
وجب الغسل وإن نزل بغير شهوة لم يجب الغسل .

كما أن ان��زال المني للفحص يفس��د الصوم، ولذلك 
عليه أن يتفاداه يف هنار رمضان ما استطاع .

موقع ال�ضالم �ضوؤال وجواب )27112(، )222234(

س10: ما حكم استعمال موانع الحمل ؟
ج: اس��تعمال موانع الحم��ل كاللولب وغيره ال يجوز 
إال لضرورة محققة مع اعتبار األسهل فاألسهل، و ال حرج 
إن ش��اء اهلل يف استعمالها لتأخير الحمل لفرتة مؤقتة للتفرغ 
لحضانة الطفل السابق. مع  األخذ يف اإلعتبار لزوم موافقة 

الزوج وأن يكون ذلك بعد استشارة طبيب مختص.
موقع مركز الفتوى – فتوى )22633(
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س11: حك��م اس��تعمال حبوب منش��طه للحمل إما 
للحصول على حمل أو للحصول على توائم ؟

ج : ال ح��رج يف ذل��ك إن ل��م يكن على الم��رأة ضرر 
منها، وبمثل هذا أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه اهلل .

موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )134502(

س12: م��ا حك��م عملية أطف��ال األنابي��ب والتلقيح 
الصناعي ؟

ج:  ج��اء يف ق��رار المجم��ع الفقه��ي التاب��ع لمنظم��ة 
المؤتم��ر اإلس��المي:   ال ح��رج م��ن اللج��وء إليه��ا عن��د 

الحاجة، وذلك بشروط :
1.  الحاجة الماسة إلى ذلك، فليس تأخر اإلنجاب سنَة أو 
س��نتين بعذٍر للزوجين بسلوك هذه الطريقة وأخواهتا، 
ب��ل يصربوا فقد يجعل اهلل الف��رج قريبًا من غير وقوع 

يف محظورات .
2.عدم كشف المرأة عورهتا على رجال مع توفر النساء .
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3. ع��دم جواز االس��تمناء للزوج، ويمكن��ه التمتع بامرأته 
دون الولوج، وينزل المني به .

4. عدم حفظ بويضات المرأة ومني الزوج يف ثالجة الستعمال 
آخر، أو لموعد متأخر، وعدم التأخر يف وضعهما يف رحم 
المرأة، بل ُيباَش��ر بذلك دون تأخر؛ خش��ية االختالط مع 

غيرهما ؛ وخشية استعمالهما ألناس آخرين .
5. أن تك��ون النطف��ة م��ن ال��زوج والبويضة م��ن الزوجة، 
والزراعة يف رحم الزوجة، وال يجوز غير ذلك البتة   .
6. الوثوق التام بمن يقوم بالعملية من األطباء والطبيبات.

جملة املجمع ) 3 / 1 / 423 (
موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )98604(

س13: ما حكم تخزين البويضة الملقحة عند التلقيح 
الصناعي عن طريق تجميدها حتى تستخدم الحقا ؟

ج :  ص��در من مجمع الفقه اإلس��المي التابع لمنظمة 
المؤتمر اإلس��المي ق��رار هبذا الخصوص ع��ام 1410ه� 

1990م وهذا نصه :
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1- يف ض��وء م��ا تحقق علميا من إم��كان حفظ البويضات 
غير ملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البويضات   
االقتص��ار عل��ى العدد المطل��وب لل��زرع يف كل مرة، 

تفاديا لوجود فائض من البويضات الملقحة .
2- إذا حصل فائ��ض من البويضات الملقحة - بأي وجه 
م��ن الوجوه - ترتك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة 

ذلك الفائض على الوجه الطبيعي .
3- يح��رم اس��تخدام البويض��ة الملقحة يف ام��رأة أخرى، 
ويج��ب اتخ��اذ االحتياط��ات الكفيل��ة بالحيلولة دون 

استعمال   البويضة الملقحة يف حمل غير مشروع.
انتهى من جملة جممع الفقه الإ�ضالمي )العدد 7 ج 3 �س 563(

وعلي��ه ؛ ف��إن أمك��ن لنج��اح العملية االقتص��ار على 
تلقي��ح بويضتي��ن فقط، اكتف��ي بذل��ك، ولم يج��ز الزيادة 
 علي��ه منع��ًا لوج��ود الفائض ث��م الحاجة للتخل��ص منه .
وإذا فرض وجود هذا الفائض فإنه يجوز إسقاطه قبل تمام 
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أربعين يومًا من التلقيح، ألن هذا اإلسقاط يجوز للحاجة، 
والحاجة هنا موجودة، حفاظًا على س��ائر األجنة، ودفعًا 

للخطر عن األم إذا حملت بأكثر من اثنين .
موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )129934(

س14: هل يجوز أن يتولى الرجل توليد المرأة ؟
ج: ال يج��وز أن يتول��ى األطباء الرج��ال توليد المرأة 
إال عن��د الضرورة، بأن يخاف على حياة المرأة، وال يكون 

هناك طبيبات من النساء يقمن بتوليدها.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - فتوى) 17000 (

س15: إذا اختل��ف رأي الم��رأة  وزوجه��ا يف مس��ألة  
اس��تئصال الرح��م أو عم��ل العملي��ة القيصرية أو اس��قاط 

الجنين إذا كان هناك داعي طبي، فيؤخذ برأي من ؟
  ج : إذا تق��رر طبي��ا م��ن الجه��ة المختص��ة الموثوق 
هب��ا أن الضرورة تقتضي اجراء عملية جراحية الس��تئصال 
الرحم أو المبي��ض أو اجراء العملية القيصرية، فإن القول 
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المعترب يف ذلك هو قول المرأة يف اإلذن  أو عدمه إذا كانت 
بالغة عاقلة، وال يش��رتط يف ذلك موافق��ة الزوج وال غيره 
م��ن أوليائها، ألن الضرر يتعل��ق هبا دون غيرها وهي أعلم 

بحالها .
 فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )قرار 173(

* * *
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الجراحة 

س1 : ما حكم العضو المبتور ؟ 
ج : األمر واسع، فليس له  حكم اإلنسان ؛ فقطعة اللحم 
أو قطع��ة م��ن أصبع أو نحو ذل��ك  ال مانع م��ن أن توضع يف 

النفايات لكن دفنها يف أرض طيبة يكون أحسن وأفضل . 
جمموع فتاوى ومقالت متنوعة لل�ضيخ ابن باز رحمه اهلل )م/9  �س 436(

الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )10100(

س2: ه��ل ينق��ض الوض��وء لم��س ال��دم أو الصديد 
الخارج من المريض ؟

 ج:  مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاس��ات  ال 
ينقض الوضوء ولكن يغسل ما أصابه .   

جمموع فتاوى ابن باز )20/6( 

موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )12801(
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س3: م��ا حكم فحص دب��ر المريض بحائ��ل )قفاز( 
وهل ينقض الوضوء ؟

ج: الفح��ص للحاجة يجوز . ومجرد مس الطبيب أو 
القابلة لفرج المريض، قبالً كان أو دبرًا، ال ينقض الوضوء 

إال يف حالتين : 
األولى: أن يخرج مع يده أو يدها ش��يء من المريض 
أو المريض��ة، م��ن ب��ول أو دم أو غيرذل��ك فعندئذ ينتقض 

وضوء المريض أو المريضه . 
والح��ال الثانية : أن يك��ون المس من غي��ر حائل، أو 

يحصل معه شهوة  فعندئذ ينتقض وضوء الالمس. 
موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )191698(

س4: م��ا كيفي��ة طهارة م��ن عليه جبيرة أو ش��اش أو 
لصوق ومن به حرق ؟

ج : إذا كان هناك جرح يف أحد أعضاء الوضوء ، فهذا 
الجرح إما أن يكون مكش��وفًا وإم��ا أن يكون عليه لصوق 
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أو رباط . فإن كان عليه لصوق أو رباط فإنه يغس��ل الجزء 
الصحي��ح ثم يبل يده بالماء ويمس��ح عل��ى اللصوق ، وال 

يحتاج مع هذا المسح إلى التيمم . 
أما إن كان الجرح مكشوفًا فالواجب غسله بالماء إن 
أمكن ، فإن كان الغس��ل يضره ، وأمكن مسحه ، فالواجب 
مس��حه ، ف��إن تعذر، فإن��ه ُيبقي هذا الجرح بال غس��ل وال 

مسح، ثم إذا انتهى من الوضوء تيمم .
موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )69796( 

س5: حكم جمع الصلوات للجراح ؟
ج : يج��ب أداء الصل��وات يف مواقيته��ا كم��ا أم��ر اهلل 
تعال��ى، وال يج��وز تأخيره��ا إال لع��ذر يبي��ح الجم��ع بين 
الصالتين،  وأما الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب 
والعش��اء، تقديما أو تأخيرا، فإنه يج��وز ألعذار َبيَّنها أهل 
العلم، ومنها : رفع الحرج والمشقة، )ومن الحرج خوف 
الجراح على حياة مريضه فيما لو صلى الصالة يف وقتها (،  
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فإذا خش��ي الجراح أن يتأخر يف العملي��ة فيخرج منها وقد 
انته��ى وقت صالة العش��اء مثال، فإنه يجم��ع بين المغرب 
والعش��اء جمع تقديم، فيصليهما يف وق��ت المغرب، وإذا 
كان س��يدخل العملي��ة قبل وق��ت المغ��رب  ويخرج قبل 
انتهاء وقت العش��اء فإن��ه يؤخر المغ��رب ويجمعها جمع 
تأخي��ر م��ع العش��اء بع��د خروجه م��ن العملي��ة  وهكذا يف 

صاليت الظهر والعصر.
موقع ال�ضالم �ضوؤال وجواب )101446(

س6: متى يجوز اجراء عملية تحويل الجنس ؟
ج : إذا كان الش��خص ق��د خل��ق من األص��ل ذكرًا أو 
أنث��ى ولكن أعض��اءه غي��ر ظاهره، فيج��وز إج��راء عملية 
جراحية إلظهار تلك األعضاء، وإعطاء الشخص أدوية أو 

هرمونات لتقوية أصل الخلقة التي خلقه اهلل عليها .
وأم��ا م��ن ُيخلق بعض��وي تناس��ل أنث��وي وذكري – 
وهو ما يس��مى ب� »الخنث��ى المش��كل« - : فيجوز للخنثى 
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أن يجري عملي��ة تحويل إلى الذكورة أو األنوثة بحس��ب 
ما ي��راه األطباء أق��رب إل��ى خصائصه الناتجة م��ن إجراء 
الفحوص��ات الالزمة، ألن القول بع��دم جواز ذلك يجعل 

الخنثى المشكل يعيش حياته يف عنت ومشقة.
موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )138451(، مركز الفتوى- فتوى )67793(

س7: ه��ل يجوز إج��راء عملي��ة جراحية ب��دون إذن 
المريض ؟

ج:  ال يجوز إج��راء عملية جراحية إاّل بإذن المريض 
البالغ العاقل س��واًء كان رجالً أم امرأة ، فإن لم يكن بالغًا 

عاقالً فبإذن ولّيه.
هيئة كبار العلماء- قرار )119 /1404 هـ(

س8: إذا أذن المري��ض للج��راح يف عم��ل معي��ن أو 
اس��تئصال جزء معين ث��م ثبت خال العملي��ة أن المرض 
يف عض��و آخر غير الذي أخذ في��ه اإلذن او أن الجزء الذي 



دليل الطبيب الفقهي 34

يس��تأصل أكب��ر من ال��ذي أذن في��ه المريض فه��ل يحتاج 
الج��راح الى إذن جديد بعد إفاق��ة المريض من التخدير أو 

يعمل الجراح يف العملية ما فيه المصلحة لمريضه ؟
ج :  األقرب أن الجراح يعمل ما فيه مصلحة لمريضه 
وال يحت��اج الى إذن جديد ألن اإلذن الجديد فيه مش��قة 
على الج��راح وألن المريض لم يك��ون يعرف بتفاصيل 
م��ا يكون يف العملية وق��د أعطى إذنا عاما لعالج مرضه . 
ولكن مع كل ما سبق فإّن هذا الجواز ال بد من تقييده بما 
يحفظ حق المريض، ولو قيد ذلك بإشهاد طبيٍب أو أكثر 
من األطباء المتخصصين، وأخذ موافقتهم أثناء العملّية، 
فهو أولى وأبعد عن التهمة، وأدفع لحصول التقصير من 

األطباء .
 من بحث عن الإذن الطبي واأحكامه لل�ضيخ د هاين اجلبري - موقع �ضيد الفوائد
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جراحة التجميل 

 س1 : ما حكم عمليات التجميل ؟
ج: ج��اء يف ق��رار مجمع الفقه اإلس��المي المنبثق عن 
منظمة المؤتمر اإلس��المي المنعقد يف دورته الثامنة عشرة 
يف ) ماليزي��ا ( م��ن 24 إلى 29 جم��ادى اآلخرة 1428ه� 
،الموافق 9– 14تموز ) يوليو (2007م، بش��أن عمليات 

التجميل، يف بيان ما يجوز منه :
التجميلي��ة  الجراح��ة  إج��راء  ش��رعا  يج��وز  أوال: 

الضرورية والحاجية التي يقصد منها : 
أ- إع��ادة ش��كل أعضاء الجس�������م إل��ى الحالة التي 

خلق اإلنس��ان عليها، لقوله سبحانه : ژ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
ٺ  ٺژ ) سورة التين : 4(.
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ب- إعادة الوظيفة المعهودة ألعضاء الجسم .
ج- إصالح العيوب الخلقية مثل : الش��فة المش��قوقة 
) األرنبية ( واعوجاج األنف الشديد والوحمات، والزائد 
من األصابع واألسنان والتصاق األصابع إذا أدى وجودها 

إلى أذى مادي أو معنوي مؤثر .
م��ن   ) المكتس��بة   ( الطارئ��ة  العي��وب  إص��الح  د- 
آث��ار الح��روق والح��وادث واألم��راض وغيره��ا مث��ل : 
زراع��ة الجلد وترقيعه، وإعادة تش��كيل الث��دي كليًا حالة 
اس��تئصاله، أو جزئي��ًا إذا كان حجمه م��ن الكرب أو الصغر 
بحي��ث ي��ؤدي إلى حال��ة مرضي��ة، وزراع��ة الش��عر حالة 

سقوطه خاصة للمرأة . 
ه�-  إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًا أو عضويًا.
ثاني��ا: ال يج��وز اج��راء جراح��ة التجميل التحس��ينية 
الت��ي ال تدخ��ل يف العالج الطبي ويقصد منه��ا تغيير خلقة 
اإلنس��ان الس��وية تبعا للهوى والرغبات بالتقليد لآلخرين 
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مثل عمليات تغيير ش��كل الوجه للظه��ور بمظهر معين أو 
بقص��د التدلي��س وتضليل العدال��ة، وتغيير ش��كل األنف 
وتكبي��ر أو تصغي��ر الش��فاه وتغيير ش��كل العيني��ن وتكبير 

الوجنات .
ثالثا : يجوز تقليل الوزن ) التنحيف( بالوسائل العلمية 
المعتمدة ومنها الجراحة إذا كان الوزن يشكل حالة مرضية 

ولم تكن هناك وسيلة غير الجراحة بشرط أمن الضرر.
رابع��ا: ال يجوز ازالة التجاعيد بالجراحة أو الحقن ما 

لم تكن حالة مرضية شريطة أمن الضرر.
خامسا : يجوز رتق غشاء البكارة الذي تمزق بسبب حادث 
أو اغتص��اب أو اك��راه، وال يج��وز ش��رعا رتق الغش��اء المتمزق 

بسبب ارتكاب الفاحشة ؛ سدا لذريعة الفساد والتدليس .
سادس��ا :ال يج��وز عمل ما نص الش��رع على تحريمه 

كالنمص والوشم والوصل للشعر .
س��ابعا : عل��ى الطبيب المخت��ص أن يلت��زم بالقواعد 
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الش��رعية يف أعمال��ه الطبي��ة وأن ينص��ح لطالب��ي جراح��ة 
التجميل  فالدين النصيحة .

س2: م��ا حك��م زراعة الش��عر الطبيع��ي او الصناعي 
للمصاب بالصلع ؟

ج: يجوز زراعة الش��عر الطبيع��ي  أوالصناعي إن كان 
من مادة غير نجس��ة   ؛ ألن هذا من باب رّد ما خلق اهلل عز 
وجل، ومن باب إزالة العيب، وليس هو من باب التجميل 
أو الزي��ادة عل��ى ما خلق اهلل عز وجل، ف��ال يكون من باب 

تغيير خلق اهلل .
فتاوى ابن عثيمني ، موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )150492(

س3: من اصيبت بمرض فأدى إلى تس��اقط ش��عرها 
فهل يجوز لها استخدام الباروكه ؟

ج: الباروك��ة يف مث��ل هذه الحال ال ب��أس هبا، ألهنا يف 
الحقيق��ة ليس��ت إلضاف��ة تجمي��ل، ولكنها إلزال��ة عيب، 
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وعل��ى هذا فال تك��ون من ب��اب الوصل الذي لع��ن النبي 
صلي اهلل عليه وسلم فاعله .

فتاوى ابن عثيمني ، موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )150492(

س4: هل يجوز للمرأة استعمال الليزر إلزالة الشعر؟
ج: اس��تعمال الليزر يف إزالة ما يجوز إزالته من الشعر 
ال ح��رج فيه إذا لم يك��ن فيه ضرر بدين، واالس��تعانة بمن 
تقوم بذلك ال حرج فيه  أيضا إذا كان من مكان يجوز النظر 
إليه، اما العورة فال يجوز كشفها الزالة الشعر الموجود .

موقع مركز الفتوى – فتوى )175729(

س5 : هل يجوز للرجل استعمال الليزر إلزالة الشعر؟
ج : ال ن��رى للرجل إزالة الش��عر بص��ورة أبدية، إذ ال 
يؤثر عليه بش��يء، واليتضرر بوجوده كم��ا تتضرر المرأة، 
ولو أزاله إزالة أبدية فلربما كان يف ذلك نوع تشبه بالنساء، 

والتشبه هبن حرام.
موقع مركز الفتوى – فتوى)10441(
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س6: ما حكم تبييض األسنان ؟
ج :  عملية تبيض األسنان هي عملية هتدف إلى تلميع 
األس��نان التي أصبح��ت باهتة أو مصف��رة أو غدت داكنة، 

واألصل يف إجراء هذه العملية الجواز.
موقع مركز الفتوى – فتوى )74450(

س7 :  م��ا حك��م األجه��زة التعويضية الت��ي تزرع يف 
القضيب لمس��اعدة األزواج المصابين بع��دم القدرة على 

االنتصاب؟
ج : ال حرج يف مثل هذه األجهزه .

موقع مركز الفتوى – فتوى )188027(

* * *
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زراعة األعضاء 

س1: هل يجوز التبرع باألعضاء ؟
ج: المس��ألة مختل��ف فيها بين العلم��اء، واألكثر على 
الجواز سواء نقل العضو من حي أو نقله من ميت قد ثبتت 
وفات��ه وذلك بع��د رد المس��ألة ألصول الش��ريعة يف اعتبار 
المصال��ح، وذلك بش��رط : عدم تضرر المت��ربع وضرورة 
المتربع له لهذا العضو وأن يغلب على الظن نجاح العملية.

اأبحاث هيئة كبار العلماء )جزء 2 �ضفحة 70(، )جزء 7 �ضفحة 33(

فتاوى اللجنة الدائمة )جزء 25 �ضفحة 113(

س2: ما حكم التبرع بأعضاء الميت بعد موته  ؟
ج : يجوز نق��ل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته 
عل��ى ذلك العضو، أو تتوقف س��المة وظيفة أساس��ية فيه 
على ذلك، بش��رط أن يأذن الميت قب��ل موته أو ورثته بعد 
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موته، أو بشرط موافقة ولي أمر المسلمين إن كان المتوىف 
مجهول الهوية أو ال ورثة له.

جممع الفقه الإ�ضالمي املنعقد يف دورة موؤمتره الرابع بجدة يف اململكة العربية 
ال�ضعودية، من 18-23 �ضفر 1408هـ  ، موقع ال�ضالم �ضوؤال وجواب )107690(

س3 : م��ا حكم دفع المال للحصول على عضو لنقله 
لمريض ؟

 ج: ب��ذل المال من المس��تفيد، ابتغ��اء الحصول على 
العض��و المطل��وب عن��د الض��رورة أو مكاف��أة وتكريمًا، 

فمحل اجتهاد ونظر.
جممع الفقه الإ�ضالمي املنعقد يف دورة موؤمتره الرابع بجدة يف اململكة العربية 
ال�ضعودية، من 18-23 �ضفر 1408هـ  ، موقع ال�ضالم �ضوؤال وجواب )107690(

س4: هل يجوز لولي القاصر )طفل أو مجنون أو من 
يف حكمه ( التبرع بأعضائه يف حياته ؟

ج:  ال يجوز  .
 فتاوى اللجنة الدائمة )جزء 2 �ضفحة 518(
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س5: هل يجوز بيع األعضاء س��واء أعضاء اإلنس��ان 
نفسه أو أعضاء غيره ؟

ج: ال يجوز .
  فتاوى اللجنة الدائمة )جزء25 �ضفحة 116(

س6: ما حكم زراعة الرحم والمبيض والخصية ؟
ج: زراعة الرحم للمرأة التي فقدت رحمها أو القدرة 

على اإلنجاب ال حرج فيه .
وق��د صدر بذلك ق��رار م��ن مجمع الفقه اإلس��المي 
ج��اء في��ه : زرع بعض أعض��اء الجه��از التناس��لي التي ال 
تنقل الصف��ات الوراثية � ما عدا الع��ورات المغلظة � جائز 

لضرورة مشروعة، ووفق الضوابط والمعايير الشرعية.  
والرح��م ال يحمل ش��يئًا م��ن الصف��ات الوراثية التي 
يخش��ى انتقالها للمنقولة إليها، وإنما ه��و عبارة عن وعاء 

ينمو فيه الجنين .
أما الخصية والمبيض فإهنما يستمران يف حمل وإفراز 
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الصف��ات الوراثية )الش��فرة الوراثية( للمنق��ول منه، حتى 
بع��د زرعهم��ا يف متلق جديد، ولذلك ف��إن زرعهما محرم 

شرعًا.
قرارات وتو�ضيات جممع الفقه الإ�ضالمي  )�ضـ121(

موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )129161(  

* * *
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العناية المركزة

س1:  يتع��رض البعض من جراء حوادث الس��يارات 
ونحوه��ا الرتج��اج يف الم��خ أو اإلغماء لمدة أي��ام، فهل 

يجب علي هؤالء قضاء الصاة إذا أفاقوا؟
ج: إن كانت م��دة اإلغماء قليلة مثل ثالثة أيام أو أقل 
وجب القضاء، ألن اإلغماء يف المدة المذكورة يشبه النوم 
فل��م يمن��ع القضاء، وق��د روي عن جماعة م��ن الصحابة � 
رض��ى اهلل عنه��م � أهنم أصيب��وا ببعض اإلغم��اء لمدة أقل 
م��ن ثالث��ة أيام فقضوا. أم��ا إن كانت الم��دة أكثر من ذلك 
ف��ال قض��اء، لق��ول النبي ×: »رف��ع القلم ع��ن ثاثة: عن 
النائم حتى يس��تيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى 
يفي��ق«. والمغمى عليه يف المدة المذكورة يش��به المجنون 

بجامع زوال العقل.   
 فتاوى ابن باز )فتاوى مهمة تتعلق بال�ضالة �ضـ 27،28(
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س2:   م��ن المعلوم  أن المريض بع��د إجراء العملية 
يبقى مخدرًا وبعد اإلفاقة يبقي متألمًا عدة س��اعات، فهل 
يصل��ي قب��ل إج��راء العملية والوق��ت لم يدخ��ل بعد ؟ أم 
يؤخر الصاة حتى يكون قادرًا على أدائها بحضور حس��ي 

ولو تأخر ذلك يومًا فأكثر؟  
ج : الواج��ب عل��ى الطبي��ب أن ينظ��ر يف األم��ر، فإذا 
أمك��ن أن يتأخر بدء العملية حتى يدخل الوقت مثل الظهر 
فيصل��ى المري��ض الظهر والعص��ر جمع��ًا إذا دخل وقت 
الظهر وهكذا يف الليل يصلى المغرب والعش��اء جمعًا إذا 
غابت الش��مس قبل بدء العملية، أما إذا كان العالج ضحى 
فإن المريض يكون مع��ذورًا، فإذا أفاق قضى ما عليه، ولو 
بعد يوم أو يومين، متى أفاق قضى ما عليه والحمد هلل، وال 
شيء عليه مثل النائم، إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وعيه صلى 
األوق��ات التي فاتته عل��ى الرتتيب، يرتبها ظه��رًا ثم عصرًا 
وهك��ذا حتى يقضي م��ا عليه واإلغماء بس��بب المرض أو 
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العالج حكمه حكم النوم إذا طال، فإن طال فوق ثالثة أيام 
س��قط عنه القضاء وصار يف حك��م المعتوه حتى يرجع إليه 

عقله فيبتدئ فعل الصالة بعد رجوع عقله إليه.
فتاوى ابن باز )252-251/12(

س 3: كيف  يتطهر ويصلي من به شلل رباعي ؟
ج : المريُض الذي ال يس��تطيع جلب الماِء والوضوَء 

به، أو يعجُز عن الحركِة ُينظر يف حالِه : 
ف��إن كان يجد من يحض��ر له الماء يف وق��ت الصالة، 

ويساعُده على وضوئه، فالوضوء واجب يف حقه . 
وإن كان ال يج��د م��ن يعين��ه على وضوئه، فيش��رع له 

التيمُم حينئٍذ  ، ويأخذ حكم من عدَم الماَء ولم يجْده . 
وإن كان ل��ه م��ن يناوُله الماء قبل خ��روج الوقِت فهو 

كالواجد ؛ ألّنه بمنزلة من يجُد ما يستقي به يف الوقت . 
َم  وإن خاف ف��وت الوق��ِت إن انتظر من ُيَوّضي��ه، تيمَّ

وصّلى، وال يعيُد على الصحيح من المذهب  .
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وس��ئل الش��يخ : صالح الفوزان هذا السؤال فأجاب:  
المص��اب بالش��لل إذا كان يس��تطيع الوضوء ب��أن يوّضَئ 
نفَس��ه بي��ده الصحيح��ة، أو يوضئه غي��ُره مم��ن يعينه على 

الوضوء، فإنه يجُب عليه ذلك . 
��م  يتيمَّ فإن��ه  بالم��اء  الوض��وء  يس��تطيع  ال  كان  وإذا 

بالرتاب. 
وإذا كاَن ال يس��تطيع أن يتيم��َم بنفس��ه فييم��ه غي��ره، 
ب��أن يض��رَب أحد أوليائ��ه أو الحاضرين عن��ده بيديه على 
الرتاب، ويمس��ح هبم��ا وجهه ويدي��ه وينوي ه��و الطهارة 
بذل��ك، ويصلي على حس��ِب حاله جالًس��ا أو على جنبِه، 

ويومُئ برأسه للركوع والسجود حسب االستطاعة . 
فإذا كان ال يس��تطيع اإليماَء برأسه ألجل الشلل الذي 

فيه، فإنه يومئ بطرفه)عينيه( بالركوع والسجود  .  
وهكذا، فالدين يسر وهلل الحمد، لكن ليس معنى هذا 
أن ي��رتك الص��الَة هنائيًّا، وإنم��ا يصليها على حس��ب حاله 
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كما ذكرن��ا، ويجب عليه أن يقضي الصل��وات التي تركها 
بحسب استطاعته .

املنتقى من فتاوى الفوزان )4/رقم 27(
موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )71202(

س4: هل يج��وز التوقيع على ع��دم انعاش المريض 
)DNR( ؟ وهل يؤخذ رأي أهل المريض يف ذلك ؟

ج:  التوقي��ع عل��ى) DNR( ومعن��اه : »ال تق��م بعملية 
:)Do Not Resuscitate(»اإلنعاش

 ال يج��وز إال يف حاالت معينة  َبيَّنها أهل العلم، وهي 
كما يلي :

 أوال : إذا وصل المريض إلى المستش��فى وهو متوىف 
فال حاجة الستعمال جهاز اإلنعاش .

ثانيا : إذا كانت حال��ة المريض غير صالحة لإلنعاش 
بتقرير ثالثة من األطباء المختصين الثقات فال حاجة أيضا 

الستعمال جهاز اإلنعاش .
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ثالث��ا : إذا كان م��رض المري��ض مس��تعصيا غير قابل 
للع��الج، وأن الم��وت محق��ق بش��هادة ثالثة م��ن األطباء 
المختصي��ن الثق��ات  ف��ال حاجة أيض��ا الس��تعمال جهاز 

اإلنعاش .
رابع��ا : إذا كان المري��ض يف حال��ة عج��ز، أو يف حالة 
خم��ول ذهن��ي مع م��رض مزم��ن، أو مرض الس��رطان يف 
مرحل��ة متقدم��ة، أو مرض القل��ب والرئتي��ن المزمن، مع 
تك��رار توق��ف القل��ب والرئتين، وق��رر ثالثة م��ن األطباء 
المختصي��ن الثق��ات ذل��ك - فال حاجة الس��تعمال جهاز 

اإلنعاش .
خامس��ا : إذا وجد لدى المريض دلي��ل على اإلصابة 
بتل��ف يف الدماغ مس��تعص عل��ى العالج بتقري��ر ثالثة من 
األطب��اء المختصين الثق��ات، فال حاجة أيضا الس��تعمال 

جهاز اإلنعاش  لعدم الفائدة من ذلك .
سادس��ا : إذا كان انع��اش القلب والرئتي��ن غير مجد، 
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وغي��ر مالئ��م لوضع معين حس��ب رأي ثالثة م��ن األطباء 
المختصين الثقات، فال حاجة الستعمال آالت اإلنعاش .
- وال يلتف��ت إل��ى رأي أولي��اء المري��ض يف وض��ع آالت 
اإلنعاش أو رفعها، لكون ذلك ليس من اختصاصهم  .
- كما ال ينبغي اإلس��تعجال يف مث��ل هذا األمر حتى يقرره 
ثالث��ة من األطب��اء الثقات بتوفر أح��د الدواعي لفصل 

جهاز اإلنعاش عن المريض .
فتاوى اللجنة الدائمة )80/25(

س5: متى يحكم بموت اإلنسان ؟
ج : يعترب ش��رعًا أن الشخص قد مات، وترتتب عليه 
جميع األحكام المقررة شرعًا للوفاة عند ذلك، إذا تبينت 

فيه إحدى العالمتين التاليتين :
أوالً : إذا توق��ف قلب��ه وتنفس��ه توقف��ًا تام��ًا، وحكم 

األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه .
ثانيًا : إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطالً هنائيًا، 
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وحك��م األطب��اء االختصاصيون الخرباء ب��أن هذا التعطل 
ال رجع��ة فيه، وأخذ دماغ��ه يف التحلل   - وإن كان القلب 
 والتنفس ال يزاالن يعمالن آليًا، بفعل األجهزة المركبة - 
لكن ال يحكم بموته شرعًا إال إذا توقف التنفس والقلب، 

توقفًا تامًا بعد رفع هذه األجهزة .
 قرارات املجمع الفقهي الإ�ضالمي للرابطة
موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )230086(

س6: م��ا حكم من��ع المريض الميؤوس من ش��فائه أو 
ال��ذي تق��رر عدم إنعاش��ه أو المول��ود حديثا لك��ن به عاهة 
يعرف من خالها أنه س��يموت عاجاً، ما حكم منع هؤالء 
من الدواء ومن مقومات الحياة األساسية كالماء والغذاء ؟

ج : من��ع ال��دواء ال��ذي تتوق��ف عليه الحي��اة، بحجة 
التخفي��ف ع��ن المريض وإهن��اء تألمه ومعانات��ه  ال يجوز 

وهو من القتل المحرم .
موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )129041(
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س7: ماذا يشرع لمن حضر ميتا يموت ؟
ج : يشرع له تلقينه : ال إله إال اهلل، ويشرع هذا التلقين 
ول��و كان الميت كافرا، ألنه لو قاله��ا قبل النزع نفعه قوله، 
ولو عذب ما ع��ذب بذنوبه، فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه 
ق��ال : ق��ال رس��ول اهلل × : »لقنوا موتاك��م ال إله إال اهَّلل ؛ 
فإن��ه م��ن كان آخر كام��ه ال إله إال اهَّلل عن��د الموت دخل 
الجن��ة يوما من الدهر، وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه« رواه 
ابن حبان وصححه األلباين يف صحيح الجامع )5150(.

موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )36826(

 

* * *
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أحكام التداوي

س1: ما حكم التداوي ؟
ج: أوال : األص��ل يف حكم التداوي أنه مش��روع، لما 
ورد يف ش��أنه يف القرآن الكريم والس��نة القولي��ة والفعلية، 
ولم��ا فيه من حفظ النفس الذي هو أح��د المقاصد الكلية 
من التشريع .وتختلف أحكام التداوي باختالف األحوال 

واألشخاص :
-  فيك��ون واجبًا على الش��خص إذا كان تركه يفضي إلى 
تلف نفس��ه أو أحد أعضائه أو عجزه، أو كان المرض 

ينتقل ضرره إلى غيره، كاألمراض المعدية .
- ويكون مندوبًا إذا كان تركه يؤدي إلى ضعف البدن وال 

يرتتب عليه ما سبق يف الحالة األولى.
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- ويكون مباحًا إذا لم يندرج يف الحالتين السابقتين .
- ويك��ون مكروه��ًا إذا كان بفع��ل يخ��اف من��ه ح��دوث 

مضاعفات أشد من العلة المراد إزالتها.
ثانيًا : عالج الحاالت الميؤوس منها : 

أ - مم��ا تقتضيه عقيدة المس��لم أن المرض والش��فاء بيد اهلل 
عز وج��ل، وأن الت��داوي والعالج أخذ باألس��باب التي 
أودعها اهلل تعالى يف الكون وأنه ال يجوز اليأس من روح 
اهلل أو القنوط من رحمته، بل ينبغي بقاء األمل يف الشفاء 
بإذن اهلل . وعلى األطباء وذوي المرضى تقوية معنويات 
المري��ض، وال��دأب يف رعايت��ه وتخفيف آالمه النفس��ية 

والبدنية بصرف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه .
ب - إن م��ا يعترب حالة ميؤوس��ًا من عالجها هو بحس��ب 
تقدي��ر األطباء وإمكانات الط��ب المتاحة يف كل زمان 

ومكان وتبعًا لظروف المرضى .
قرار جممع الفقه الإ�ضــالمي يف دورة موؤمتره ال�ضــابع بجدة 1412، جملة جممع الفقه 

الإ�ضالمي )العدد ال�ضابع  ج/ 3 �س/729(، موقع ال�ضالم �ضوؤال وجواب )2148(
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 س2: هل إذن المريض للطبيب الزم يف التداوي ؟
 ج: 

أ - يش��رتط إذن المري��ض للعالج إذا كان ت��ام األهلية، 
ف��إذا كان عدي��م األهلي��ة أو ناقصها اعت��رب إذن وليه 
حس��ب ترتيب الوالية الش��رعية ووفق��ًا ألحكامها 
الت��ي تحصر تصرف الول��ي فيما فيه منفع��ة المولى 
علي��ه ومصلحته ورفع األذى عن��ه . على أن ال ُيعتد 
بتصرف الول��ي يف عدم اإلذن إذا كان واضح الضرر 
بالمولى عليه، وينتقل الحق إلى غيره من األولياء ثم 

إلى ولي األمر.  
ب - لول��ي األم��ر اإلل��زام بالت��داوي يف بع��ض األحوال، 

كاألمراض المعدية والتحصينات  الوقائية.  
ج� - يف حاالت اإلسعاف التي تتعرض فيها حياة المصاب 

للخطر ال يتوقف العالج على اإلذن .
 قرار جممع الفقه الإ�ضالمي يف دورة موؤمتره ال�ضابع بجدة 1412،  جملة جممع الفقه 

الإ�ضالمي )العدد ال�ضابع  ج/ 3 �س/729(، موقع ال�ضالم �ضوؤال وجواب )2148(
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س3 :هل يكف��ي يف إذن المريض أن يك��ون إذنا عاما 
) كق��ول المري��ض : أذنت يف عاج مرض��ي ( أو ال بد من 

تخصيص اإلذن إلجراء معين ؟
ج :  اإلذن العام يكفي قياسا على الوكالة العامة . 

من بحث عن الإذن الطبي واأحكامه لل�ضيخ د هاين اجلبري - موقع �ضيد الفوائد

س4 : إذا  رج��ع المري��ض يف إذنه وامتن��ع من اكمال 
الع��اج فهل يس��وغ للطبي��ب اكراهه على اكم��ال العاج 

اعتمادا على اإلذن األول ؟
ج : ُيشرتط لإلجراء الطبي أن تستمر موافقة المريض 

عليه حتى هنايته، فإن عاد وامتنع فإنه ال يجوز إجباره .
من بحث عن الإذن الطبي واأحكامه لل�ضيخ د هاين اجلبري - موقع �ضيد الفوائد

س5: هل يكتفى بالهاتف ألخذ اإلذن الطبي ؟
ج : ال يكتف��ى يف اإلذن الطب��ي بالهات��ف ألن��ه مما ال 

يمكن معه التحقق من شخصية المتحدث .
   فتوى اللجنة الدائمة )26826(
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األدوية وأحكامها

س1: هل يجوز استخدام األدوية المشتملة على نسبة 
من الكحول سواء يف التداوي أو يف تعقيم الجسد ؟

  ج :  جاء يف قرار مجلس المجمع الفقهي اإلسالمي 
– م��ا نص��ه - : بن��اء عل��ى ما اش��تملت عليه الش��ريعة من 
رف��ع الح��رج، ودفع المش��قة، ودف��ع الضرر بق��دره، وأن 
الضرورات تبيح المحظورات، وارتكاب أخف الضررين 

لدرء أعالهما، قرر ما يلي : 
1- ال يج��وز اس��تعمال الخم��رة الصرف��ة دواًء بح��ال من 
األح��وال ؛ لق��ول رس��ول اهلل × : »إنَّ اهَّللَ ل��م َيْجَعْل 
م َعَلْيُكْم« رواه البخاري يف الصحيح،  ِشَفاَءُكْم فِيَما َحرَّ
اَء، وجَعل لِ��ُكلِّ داٍء َدَواًء،  ولقول��ه : »إنَّ اهَّللَ أن��َزل ال��دَّ
َفَت��َداَوْوا، وال َتَتَداَوْوا بَحَراٍم« رواه أبو داود يف الس��نن، 
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وقال لطارق بن سويد - لما سأله عن الخمر ُيجَعُل يف 
الدواء - : »إنَّ ذلك َلْيَس بِِش��َفاٍء، وَلكِنَّه َداٌء« رواه ابن 

ماجه يف سننه. 
2- يج��وز اس��تعمال األدوي��ة المش��تملة عل��ى الكح��ول 
بنس��ب مس��تهلكة تقتضيه��ا الصناعة الدوائي��ة التي ال 
بديل عنها، بش��رط أن يصفه��ا طبيب عدل، كما يجوز 
اس��تعمال الكحول مطه��ًرا خارجيًّا للج��روح، وقاتالً 

للجراثيم، ويف الكريمات والدهون الخارجية . 
3- يوص��ي المجم��ع الفقه��ي اإلس��المي ش��ركات تصني��ع 
األدوي��ة والصيادل��ة يف الدول اإلس��المية، ومس��توردي 
األدوي��ة، ب��أن يعملوا جهده��م يف اس��تبعاد الكحول من 

األدوية، واستخدام غيرها من البدائل . 
4- كما يوصي المجمع الفقهي اإلسالمي األطباء باالبتعاد 
عن وصف األدوية المشتملة على الكحول ما أمكن .  

جمل�س املجمع الفقهي الإ�ضــالمي يف دورته ال�ضاد�ضــة ع�ضــرة – عام 1422هـ - 
)قرار رقم: 94 )16/6( (
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س2: م��ا هو الضابط يف جواز اس��تخدام األدوية التي 
تحتوي على مسكر كالكحول أو نجاسة كلحم الخنزير؟

ج: المح��رم : س��واء كان مس��كرًا، أو نجس��ًا غير مس��كر، 
إذا كان ق��د فقد أوصاف��ه التي حرم ألجلها، فل��م يبق ألوصاف 
النجاس��ة أث��ر، أو ل��م يب��ق للمس��كر المخل��وط بال��دواء تأثي��ر 
باإلس��كار : ح��ل تناول ه��ذا ال��دواء، وحل وصف��ه للمريض، 
 ألن المح��رم، أو النج��س : ق��د اس��تهلك في��ه، ولم يب��ق له أثر. 
م باقيًا : لم يحل وصفه، وال التدواي به . وأما إذا كان أثر الُمَحرَّ
موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )215281(

س3: ما حكم اس��تعمال » البثدي��ن« أو » المورفين« 
وه��ي أدوي��ة ذات تأثي��ر مس��كر عن��د الض��رورة  أو عن��د 

الحاجة؟ .
ج :   إذا لم ُيعرف مواد أخرى مباحة تستعمل لتخفيف 
األلم عند المريض س��وى هاتين المادتين   جاز اس��تعمال 
كل منه��ا لتخفيف األلم عند الضرورة، وهذا ما لم يرتتب 
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على استعمالها ضرر أشد أو مساٍو كإدمان استعمالها   . 
 فتاوى اللجنة الدائمة ) 25 / 77، 78(،  موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )176623(

س4: م��ا حكم حضور الطبي��ب او الصيدلي دعوات 
شركات األدوية للغداء وغيره ؟

ج :  إن كان حضورك للتعرف فقط فال بأس، وأما إن 
كان ذلك سيجعلك متحيزا لشركة دون أخرى بسبب هذه 

الدعوات أو بسبب هدايا تقدم لك فال.
 موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )12599(

س5: هل يجوز للطبيب قبول هدية شركات األدوية؟
ج : ال يج��وز للطبي��ب أن يقب��ل الهدايا من ش��ركات 
األدوي��ة، ألن ذلك رش��وة محرمة، ولو س��ميت هبدية، أو 
غير ذل��ك من األس��ماء، ألن األس��ماء ال تغي��ر الحقائق، 
وألن ه��ذه الهداي��ا تحمله عل��ى الحيف مع الش��ركة التي 

هتدي إليه دون غيرها، وذلك يضر بالشركات األخرى. 
فتاوى اللجنة الدائمة ) 23 / 570(، موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )36757(
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ماحظه: أنظمة العمل يف المملكة العربية الس��عودية 
تمنع قبول هذه الهدايا ولو كانت بسيطه كالقلم .

س6: ه��ل يج��وز للصيدل��ي أو موظ��ف مس��تودع 
األدوية أن يصرف دواء لفقير أو مس��كين وهو ال يراجع يف 

المستشفى ولكنه يحتاج الى هذا الدواء ؟
ج : الموظ��ف مؤتم��ن عل��ى م��ا تح��ت يده م��ن أموال 
وأعمال، فال يجوز له التصرف فيما تحت يده إال بما حدد له 
فقط . فال يج��وز للموظف صرف األدوية لهؤالء المرضى، 

ألنه لم يسمح له بذلك حسب النظام المعمول به .
ولك��ن إذا وج��د يف ه��ؤالء من ه��و محت��اج أو مضطر 
للدواء وال يستطيع شراءه، فأعطي  الدواء له بإذن المسؤول 
المباش��ر فنرجو أن ال يكون عل��ى الموظف حرج يف ذلك، 
ألن هذا الفقير له حق يف بيت المال. لكن ال يكون ذلك إال 

بإذن المسؤول حتى ال تكون األمور فوضى .
موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )131082(
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س7 : ه��ل يجوز للصيدل��ي يف صيدليت��ه أن يصرف 
الدواء للمريض اجتهادا منه بدون مشاورة الطبيب ؟

ج : نع��م يج��وز للصيدلي أن يخرب المري��ض بالدواء 
المناسب له إذا توفرت الشروط التالية :

أن يك��ون ه��ذا اإلخب��ار مبن��ي عل��ى عل��م باألدوي��ة   -1
ومناسبتها للمريض .

أن يك��ون ذل��ك مقتص��را عل��ى األم��راض البس��يطة   -2
كالص��داع ون��زالت ال��ربد والت��ي ال تحت��اج غالب��ا يف 

تشخيصها إلى فحص أو تحاليل .
أال يكون الحامل للصيدلي تسويق بعض األدوية .  -3

ف��إذا توفرت ه��ذه الش��روط فيكون إخب��ار الصيدلي 
للمريض بالدواء المناسب له من باب اإلحسان له والرفق 

به وربما توفير ثمن كشفية الطبيب لمرض بسيط .
أما بخصوص الضمان من عدمه فاألصل يف ذلك حديث 
النبي × : »من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن« رواه أبو 

داود والنسائي وابن ماجه وحسنه األلباين.
موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )151043(
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التعليم والتدريب
 والبحوث

س1: ما حكم تشريح الموتى بغرض التعلم ؟
ج:  األص��ل  حرم��ة االعت��داء على المس��لم وعصمة 
دم��ه، وكذلك رعاي��ة حرمته ميت��ًا كرعايتها حي��ًا، ولكن 
قواعد الشريعة تقتضي تحصيل المصالح ودرء المفاسد، 
والقاعدة الشرعية: أنه إذا تعارضت مصلحتان قدم أقواهما، 
 وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما تفاديًا ألشدهما.   
لك��ن إذا وجدت جث��ة الميت الكافر وس��دت هبا الحاجة 
للتعلي��م، أو وجدت وس��ائل لتعليم التش��ريح دون انتهاك 
حرم��ة المي��ت، ف��ال يج��وز اس��تخدام جث��ة المس��لم يف 
التش��ريح، ألن الض��رورة تق��در بقدره��ا. م��ع األخ��ذ يف 
االعتب��ار المحافظة على عورة األم��وات وتخصيص جثة 
الم��رأة للنس��اء وجثة الرج��ل للرجال ما أمك��ن . ويف كل 
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األح��وال ال ب��د أن تدفن أعض��اء الميت بع��د اإلنتهاء من 
تشريحها .

ويلحق بذلك أيضا جواز تش��ريح الجثث يف المسائل 
الجنائي��ة، وكذل��ك تش��ريح الجث��ث بعد الم��وت لمعرفة 

اإلصابة بمرض يفاد بمعرفته األحياء من بعده .   
وقد ص��درت الفتوى على وفق ما ذكرنا من الجهات 

العلمية التالية:
1- هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية الس��عودية يف دورهتا 
التاسعة يف قرارها رقم 47 بتاريخ 1396/8/1420ه�.
2- مجم��ع الفقه اإلس��المي بمكة يف الدورة العاش��رة يف 

صفر عام 1408ه�.
3- لجن��ة اإلفت��اء باألزهر بمصر يف تاري��خ 1971/2/29م. 

واهلل أعلم.
موقع مركز الفتوى- فتوى )6777(
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س2 : هل يس��توجب تش��ريح الجثث لطاب الطب 
الوضوء أو الغسل ؟

ج : ال يوجب التشريح وضوءا وال غسال .
    فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - فتوى )8693(

س3: ما حكم النظر لعورات الموتى عند التشريح ؟
ج : األص��ل هو س��رت م��ا ال تدعو الحاجة إلى كش��فه 
من العورة، وإنما ُيباح كشف ما دعت الحاجة إلى كشفه، 
والنظر إليه . كما أن األصل أن يقوم الطالب بتش��ريح جثة 

رجل وأال يتولى تشريح جثة المرأة إال طالبة .
موقع مركز الفتوى - فتوى )110174،269899(

س5: ما حكم قتل وتشريح الحيوانات بقصد التعلم؟
ج :   ال مان��ع من قتل وتش��ريح الحيوانات لألغراض 
التعليمي��ة، وجعلها مجاال للتدري��ب العملي، لما يف ذلك 
م��ن الفوائ��د، وكذل��ك يجوز تش��ريح الخنزي��ر ألغراض 
علمي��ة لكن��ه نجس ولذلك ال يلم��س إال بحائل، فإن كان 
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هناك حاجة إلى لمسه  بغير حائل فيجب غسل اليدين بعد 
ذلك لتطهيرها .

موقع مركز الفتوى- فتوى )160891(، موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب

س5: هل يش��ترط اإلذن ممن تعمل عليهم الدراس��ة 
عند إجراء األبحاث والتجارب الطبية ؟

ج : الب��د عن��د إج��راء األبح��اث الطبي��ة م��ن موافقة 
الش��خص التام األهلية بصورة خالية من ش��ائبة اإلكراه - 
كالمساجين - أو اإلغراء المادي - كالمساكين - ويجب 
أن ال يرتت��ب على إجراء تل��ك األبحاث ضرر . وال يجوز 
إج��راء األبحاث الطبي��ة على عديمي األهلي��ة أو ناقصيها 

ولو بموافقة األولياء    . 
 قرار جممع الفقه الإ�ضالمي يف دورة موؤمتره ال�ضابع بجدة 1412،  جملة جممع الفقه 

الإ�ضالمي )العدد ال�ضابع  ج/ 3 �س/729(، موقع ال�ضالم �ضوؤال وجواب )2148(

س6 : م��ا حك��م حض��ور الرجال والنس��اء لن��دوة أو 
محاضرة يف قاعة واحدة ؟
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ج : إذا كانت الندوة المنعقدة  ندوة  نافعة، وكان النس��اء 
يأتي��ن إليها وه��ن محجبات الحجاب الش��رعي الكامل، ولم 
يكن هن��اك اختالط، وال غير ذلك من المخالفات الش��رعية، 
فقعد الرجال يف الصفوف األولى، وخلفهم - بمسافة مالئمة 
- قعد النس��اء بحجاهب��ن، واس��تمع الجميع إل��ى المحاضرة 
النافعة، دون اختالط، أو رفع صوت من النساء : فال حرج يف 

ذلك، ولو لم يكن هناك ساتر بين الرجال والنساء.
موقع ال�ضالم �ضوؤال وجواب )226560(

س7: م��ا حك��م تصوي��ر المري��ض أو ج��زء م��ن جس��ده 
لإلستفادة من هذه الصور يف المحاضرات والمؤتمرات الطبية؟
ج : ال ب��أس بأخ��ذ هذه الصور بع��د إذن المريض إذا 
كان فيه��ا فائ��دة لآلخري��ن كالتعلي��م ،أم��ا إذا كان هذا من 
غي��ر موافقة المريض فال يج��وز . وإذا كان المكان المراد 

تصويره على الفخذ فيجب سرت العورة .
فتوى ابن عثيمني
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أحكام
 الطهارة

س1: كيف يطهر المريض نفسه ؟
ج: 

1- يج��ب عل��ى المري��ض م��ا يج��ب عل��ى الصحيح من 
الطهارة بالم��اء من الحدثين األصغر واألكرب، فيتوضأ 

من األصغر ويغتسل من األكرب .
2-البد قبل الوضوء من االستنجاء بالماء، أو االستجمار 
بالحج��ارة أو م��ا يقوم مقامه��ا يف حق من ب��ال أو أتى 

الغائط . 
 3- إذا ل��م يس��تطع المري��ض الوض��وء بالم��اء لعجزه أو 

لخوفه زيادة المرض أو تأخر برئه فإنه يتيمم .
والتيم��م ه��و: أن يض��رب بيديه على ال��رتاب الطاهر 
ضربة واحدة فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه .
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ويج��وز أن يتيمم على كل ش��يء طاهر ل��ه غبار، ولو 
كان عل��ى غي��ر األرض، كأن يتطاير الغبار مثالً على جدار 
أو نح��وه فيجوز أن يتيم��م عليه، وإن بقي على طهارته من 
التيم��م األول صلى به كالوضوء، ول��و عدة صلوات، وال 
يلزم��ه تجدي��د تيمم��ه ؛ ألن التيمم بدل للم��اء، والبدل له 

حكم المبدل . 
ويبط��ل التيمم بكل ما ُيْبطِ��ل الوضوء، وبالقدرة على 

استعمال الماء أو وجوده إن كان معدومًا .
4- إذا كان الم��رض يس��يرًا ال يخاف من اس��تعمال الماء 
مع��ه تلف��ًا وال مرضًا مخوفًا وال ابط��اء برء وال زيادة 
أل��م، وذلك كصداع ووجع ض��رس ونحوها،  فهذا ال 
يجوز له التيمم ؛ ألن إباحته هنا لنفي الضرر، وال ضرر 

عليه، وألنه واجد للماء، فوجب عليه استعماله .
5- إذا شق على المريض أن يتوضأ أو يتيمم بنفسه وضأه 

أو يممه غيره وأجزأه ذلك .
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6- م��ن ب��ه جروح أو قروح أو كس��ر أو م��رض يضره منه 
اس��تعمال الماء فأجن��ب – جاز له التيم��م، وإن أمكنه 
غس��ل الصحي��ح من جس��ده وجب عليه ذل��ك وتيمم 

للباقي .
7- من به جرح يف أحد أعضاء الطهارة فإنه يغسله بالماء، 
فإن شق عليه َغْسُله أو كان يتضرر به مسحه بالماء حال 
غسل العضو الذي به الجرح حسب الرتتيب، فإن شق 

عليه َمْسُحه أو كان يتضرر به تيمم عنه وأجزأه .
8- صاحب الجبيرة : وهو من كان يف بعض أعضائه كسر 
مشدود عليه خرقة أو نحوها، فإنه يمسح عليها بالماء، 

وتكفيه، ولو لم يضعها على طهارة .
9- يج��ب عل��ى المريض إذا أراد أن يصل��ي أن يجتهد يف 
طهارة بدنه وثيابه ومكان صالته من النجاس��ات، فإن 

لم يستطع صلى على حاله وال حرج عليه .
10- إذا كان المري��ض مصاب��ًا بس��لس الب��ول، ول��م يربأ 
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بمعالجته فعليه أن يس��تنجي ويتوض��أ لكل صالة بعد 
دخول وقتها، ويغس��ل ما يصيب بدنه وثوبه، أو يجعل 
للص��الة ثوبًا طاهرًا إن لم يش��ق عليه، وإال عفي عنه، 
ويحتاط لنفس��ه احتياطًا يمنع انتش��ار البول يف ثوبه أو 
جسمه أو مكان صالته بوضع حافظ على رأس الذكر.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء  )405/24(

س2 : ه��ل لمس الدم او البول او النجاس��ات ينقض 
الوضوء ؟

ج : مس الدم أو البول أو غيرهما من النجاسات  ال ينقض 
الوضوء، ولكن يغسل ما أصاب الجسد أو الثوب منها. 

فتاوى ابن باز - املجلد العا�ضر 

س3: هل لم��س المرأة ألجل الكش��ف الطبي عليها 
ينقض الوضوء ؟

ج :  ال يحل لرجل يؤمن باهلل واليوم اآلخر أن يلمس 
امرأة أجنبية عن��ه إال لضرورة . وأما نقض الوضوء بلمس 
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المرأة ففيه خ��الف بين العلماء، والصحي��ح أنه ال ينقض 
الوضوء .

فتاوى اللجنة الدائمة لالإفتاء )266/5(، موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )22757(

س 4 : ه��ل لم��س الطبيب لع��ورة المري��ض ينقض 
الوضوء ؟

ج: مس العورة قبال كانت او دبرا دون حائل - يعني: 
مسَّ اللحم اللحم- ينقض الوضوء؛ لقول النبي × : »من 
أفض��ى بيده إلى فرجه ليس دونهما س��تر فق��د وجب عليه 

الوضوء«.
فتاوى ابن باز املجلد العا�ضر

س5: ه��ل يج��وز للمري��ض أن يتيم��م إذا كان الماء 
موجودا لكن ال يقدر أن يتوضأ بنفسه ؟

ب له  م مع وج��ود الماء، ولكن يقرَّ ج : لي��س له  التيمُّ
ئه  غيره ولو بأجرة. الماء يف إناء فيتوضأ، أو يوضِّ

فتاوى ابن عثيمني – موقع الألوكه – اأحكام املري�س
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س 6:  م��ا كيفية طهارة وص��اة المريض عند وجود 
قسطرة للبول   ؟

ج :  مري��ض قس��طرة الب��ول يصل��ي على حس��ب حاله، 
مثل صاحب الس��لس ومث��ل المرأة المس��تحاضة، ويتيمم إذا 
كان ال يستطيع اس��تعمال الماء، فإن كان يستطيع ذلك وجب 

علي��ه الوض��وء بالماء ؛ لق��ول اهلل عزل وج��ل : ژ ہ  ہ  ہ  
ھژ، والخارج بعد ذلك ال يضره، لكن ال يتوضأ إال بعد 
دخ��ول الوقت، ويصلي ولو خرج الخ��ارج ما دام يف الوقت، 
ولو كان البول يخرج من ذكره، لكن ال يتوضأ من َحَدُثه دائمًا 
إال إذا دخ��ل الوقت ؛ لقول النبي × للمس��تحاضة: »توضئي 
لوق��ت كل ص��اة«، فيصل��ي يف الوقت جمي��ع الصلوات من 
فرض ونفل، ويق��رأ القرآن من المصح��ف، ويطوف بالكعبة 
م��ن كان بمكة مادام يف الوقت، فإذا خرج الوقت أمس��ك عن 

ذلك حتى يتوضأ للوقت الذي دخل .
فتاوى ابن باز »الفتاوى املتعلقة بالطب واأحكام املر�ضى« )�س : 34( ، 

موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )106751(
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س7: م��ا كيفي��ة طهارة وصاة المري��ض وهو يحمل 
كيس يخرج منه البراز؟

ج :  وضوء المريض ينتقض بما يخرج منه من الغائط 
إل��ى الكي��س قلي��ال أو كثيرا، ويج��ب عليه الوض��وء لكل 
صالة كمن به سلس��ل البول وكالمس��تحاضة، ويعفى عنه 
حم��ل الكيس يف الصالة وبه نجاس��ة، وع��ن خروج الرباز 

منه إلى الكيس وهو يف الصالة  .
فتاوى اللجنة الدائمة )412/5-413(، موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )128115(

س8: هل القىء ينقض الوضوء ؟
ج : الخارج من بقية البدن من غير السبيلين ال ينقض 
الوض��وء وإن َكُثَر، س��واء كان قيئًا أو لعاب��ًا أو دمًا أو ماء 
جروح أو أي ش��يء آخر، إال أن يكون بواًل أو غائطًا مثل 
أن يفتح لخروجهما م��كان من البدن فإن الوضوء ينتقض 

بخروجهما منه  .  
جمموع فتاوى ابن عثيمني )198/11( ، موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )44633(
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س9: هل غسيل الكلى ينقض الوضوء ؟
ج : غسيل الكلى ال ينقض الوضوء .

   جمموع فتاوى ابن عثيمني )113/20(

س10: هل يغسل أو يمسح على الطرف الصناعي يف 
الوضوء والغسل ؟

ج��ل ق��د قطعت من الس��اق وذهب  ج : إذا كان��ت الرِّ
الكع��ب والق��دم ووضع مكاهن��ا قدمًا صناعّي��ة فال يجب 
جل المقطوعة،  غس��لها، وقد س��قط فرض غس��ل هذه الرِّ
وال يمس��ح أيضا على القدم الصناعية، أما إذا كان قد بقي 
جل ش��يء م��ن الكعب فما تحته، فإنه يجب غس��ل  من الرِّ
ه��ذا الباقي، وكذل��ك إذا لبس على القدم الصناعية س��اتر 
م��ن خ��ف أو جورب فإنه يجب المس��ح عل��ى  ما يحاذي 

المتبقي من القدم من الملبوس   .
املنتقى من فتاوى ال�ضيخ �ضالح الفوزان ) 2 / 36(

موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )97450(
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س11: هل ينقض الوضوء التمسح بالكحول لتعقيم 
اليد ؟ وهل هي نجسة ؟

ج : اس��تخدام الكحول يف التعقيم ال ينقض الوضوء. 
والصحيح أهنا ليس��ت نجس��ة نجاسة  حس��ية بحيث يلزم 

غسلها .
   فتاوى ابن عثيمني – املجلد 11 

* * *
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صالة المريض

س1: كيف يصلي المريض ؟
ج:

1- يجب على المريض أن يصلي قائمًا قدر استطاعته.
2- من ال يستطيع القيام صلى جالسًا واألفضل أن يكون 

مرتبعًا يف كل القيام .
3- إن عجز المريض عن الصالة جالسًا صلى على جنبه 
مس��تقبل القبلة بوجه��ه، والمس��تحب أن يكون على 

جنبه األيمن .
4- ف��إن عج��ز ع��ن الص��الة عل��ى جنب��ه صلى مس��تلقيًا 

ورجاله إلى القبلة .
5-  من قدر على القيام وعجز عن الركوع أو الس��جود لم 
يسقط عنه القيام، بل يصلي قائمًا فيومئ بالركوع، ثم 

يجلس ويومئ بالسجود .
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6- إن كان المري��ض  يف عينه م��رض فقال طبيب ثقة : إن 
صليت مستلقيًا - على ظهرك- أمكن مداواتك وإال 

فال، فله أن يصلي مستلقيًا .
7- م��ن عج��ز عن الركوع والس��جود أومأ هبم��ا، ويجعل 

السجود أخفض من الركوع .
8- من عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود .

9- م��ن ل��م يمكنه أن يحن��ي ظهره حنى رقبت��ه . وإن كان 
ظهرالمري��ض متقوس��ًا حت��ى كأن��ه راكع فمت��ى أراد 
الرك��وع زاد يف انحنائ��ه قلي��الً، ويق��رب وجه��ه إل��ى 

األرض يف السجود أكثر ما أمكنه ذلك .
10- إن كان ال يس��تطيع اإليماء برأسه فيكرب ويقرأ وينوي 
بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه 
والجلس��ة بين الس��جدتين والجلوس للتشهد، ويأيت 
ب��األذكار ال��واردة، أما م��ا يفعله بع��ض المرضى من 

اإلشارة باإلصبع فال أصل له .
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11- متى قدر المريض يف أثناء صالته على ما كان عاجزًا 
عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إيماء انتقل 

إليه وبنى على ما مضى من صالته .
12- إذا ن��ام المريض أو غيره عن صالة أو نس��يها وجب 
علي��ه أن يصليه��ا ح��ال اس��تيقاظه من الن��وم أو حال 
ذك��ره لها، وال يجوز له تركه��ا إلى دخول وقت مثلها 

ليصليها فيه .
13- ال يج��وز ت��رك الصالة ب��أي حال من األح��وال، بل 
يج��ب عل��ى المكل��ف أن يح��رص عل��ى الصالة يف 
جمي��ع أحوال��ه، ويف صحت��ه ومرض��ه ؛ ألهن��ا عمود 
اإلس��الم وأعظم الفرائض بعد الشهادتين، فال يجوز 
لمس��لم ترك الص��الة المفروضة حتى يف��وت وقتها، 
ول��و كان مريضًا، ما دام عقله ثابتًا بل عليه أن يؤديها 
يف وقتها حس��ب اس��تطاعته على ما ذك��ر من تفصيل، 
وأما ما يفعله بع��ض المرضى من تأخير الصالة حتى 
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يش��فى من مرضه فه��و أمر ال يج��وز، وال أصل له يف 
الشرع المطهر .

14- إن ش��ق عل��ى المري��ض فع��ل كل ص��الة يف وقته��ا 
فل��ه الجم��ع بي��ن الظه��ر والعص��ر، وبي��ن المغ��رب 
حس��بما  تأخي��ر،  جم��ع  أو  تقدي��م  جم��ع  والعش��اء 
تيس��ر له، إن ش��اء ق��دم العصر م��ع الظهر، وإن ش��اء 
أخ��ر الظه��ر م��ع العصر، وإن ش��اء ق��دم العش��اء مع 
. العش��اء  م��ع  المغ��رب   المغ��رب، وإن ش��اء أخ��ر 
أم��ا الفج��ر فال تجمع لم��ا قبلها وال لم��ا بعدها ؛ ألن 

وقتها منفصل عما قبلها وعما بعدها.
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )405/24(

ة المرضى  س 2:   كيف يصلي المريض إذا كانت أِسرَّ
)السرائر( إلى غير القبلة؟ 

 ج:  يج��ب أن ينتبه المس��ؤولون يف المستش��فيات إلى 
ة إلى  ه��ذه المس��ألة، وأن يحاول��وا أن تك��ون وجوه األِس��رَّ
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القبلة، حتى ال يحرجوا المرضى، وإن كان المريض يتمكن 
من توجيه الس��رير بمعونة من حوله فليفعل، وإن لم يستطع 
هو بنفس��ه أن يتجه إلى القبلة فإن��ه يصلي حيث كان وجهه، 

ويكون هذا داخالً يف عموم قوله تعالي: ژگ  گ  ڳڳ   
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ژ.

فتاوى ابن عثيمني )435-433/12(

اإلتجاه للقبلة على الس��رير معناه : أن تكون الرجلين 
باتج��اه جهة القبلة، فإن لم يكن الس��رير باتجاه القبلة لكن 
اس��تطاع أن يتوجه بوجهه إليها فعل، فإن لم يستطع صلى 

على حاله .
س 3: كيف يصلي مريض غسيل الكلى خال جلسة 

الغسيل ؟
ج:   يمكن أن يجمع من يقوم بغسيل الكلى بين الظهر 
والعص��ر، وبي��ن المغرب والعش��اء، وينس��ق م��ع الطبيب 
المباش��ر يف الوق��ت بحي��ث يكون الغس��يل ال يس��توعب 
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أكث��ر من نصف النهار لئال تفوته ص��الة الظهر والعصر يف 
وقتيهما . فيقول له مثالً : أخر الغس��يل عن الزوال بمقدار 
م��ا أصلي ب��ه الظه��ر والعص��ر، أو قدمه حت��ى أتمكن من 
صالة الظهر والعص��ر قبل خروج وقت العصر، المهم أنه 
يج��وز له الجمع دون تأخير الصالة عن وقتها، وعلى هذا 

فالبد من التنسيق مع الطبيب المباشر . 
جمموع فتاوى ابن عثيمني )113/20(، موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )49987(

س4: هل يقضي المغمى عليه الصاة الفائته ؟
ج :   َم��ن زال عقله بإغماء م��ن مرض ونحوه، فإنه ال 
تج��ب عليه الصالة على قول أكث��ر أهل العلم، فإذا أغمي 
عل��ى المريض لم��دة ي��وم أو يومين فال قض��اء عليه؛ ألنه 
ليس له عقل،  أما إذا كان اإلغماء بسبب منه كالذي أغمي 
ت عليه  علي��ه من البنج ونحوه، فإنه يقضي الصالة التي مرَّ

وهو يف حال الغيبوبة.
فتاوى ابن عثيمني - فتاوى اأركان الإ�ضالم )267/1(
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صوم المريض

س1: ما هي األمور التي ال تؤثر على صوم المريض؟
أوالً: األمور اآلتية ال تعتبر من المفطرات:

1- قطرة العين، أو قطرة األذن، أو غسول األذن، أو قطرة 
األنف، أو بخ��اخ األنف، إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إلى 

الحلق .
2- األق��راص العالجية التي توضع تحت اللس��ان لعالج 
الذبحة الصدرية وغيرها، إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إلى 

الحلق.
3- م��ا يدخل المهبل م��ن تحاميل لبوس، أو غس��ول، أو 

منظار مهبلي، أو إصبع للفحص الطبي.
4-إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم.

5- م��ا يدخل اإلحلي��ل، أي مجرى الب��ول الظاهر للذكر 
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واألنثى، من  قسطرة   أو منظار، أو مادة ألخذ األشعة، 
أو دواء، أو محلول لغسل المثانة.

6- حف��ر الس��ن، أو قل��ع الض��رس، أو تنظيف األس��نان، 
أو الس��واك وفرش��اة األس��نان، وكذلك إب��رة التخدير 
الموضعي للسن يف الفم، كل ذلك ال يفطر ،إذا اجتنب 

ابتالع ما نفذ إلى الحلق.
7- المضمض��ة والغرغ��رة، وبخ��اخ الع��الج الموضع��ي 

للفم، إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إلى الحلق.
8- الحق��ن العالجي��ة الجلدي��ة أو العضلي��ة أو الوريدية، 

باستثناء السوائل والحقن المغذية.
9-غازاألوكسجين.

10- غازات التخدير)البنج( ما لم يعط المريض س��وائل 
أو محاليل مغذية.

11- م��ا يدخ��ل الجس��م امتصاًصا من الجل��د، كالدهون 
والمراه��م واللصق��ات العالجي��ة الجلدي��ة المحملة 

بالمواد الدوائية أو الكيميائية .
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12- إدخال القسطرة يف الشرايين لتصوير أو عالج أوعية 
القلب أو غيره من األعضاء.

13- إدخ��ال منظ��ار م��ن خ��الل ج��دار البط��ن لفح��ص 
األحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها.

14- أخ��ذ عين��ات )خزع��ات( م��ن الكب��د أو غيره��ا من 
األعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاءمحاليل.

15- منظ��ار المع��دة إذا ل��م يصاحب��ه إدخ��ال س��وائل أو 
محاليل أو مواد أخرى.

16- دخول أي أداة أو مواد عالجية إلى الدماغ أو النخاع 
الشوكي.

17-القيء غير المتعمد، بخالف المتعمد )االستقاءة(. 
ثانًي��ا: ينبغي عل��ى الطبيب المس��لم نص��ح المريض 
بتأجي��ل ما ال يض��ر تأجيله إل��ى ما بعد اإلفط��ار من صور 

المعالجات المذكورة فيما سبق.
قرار جممع الفقه الإ�ضالمي يف دورته العا�ضرة املنعقدة عام 1997م بجدة
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س2: ما هو المرض المبيح للفطر يف رمضان ؟
ج : المرض المبيح للفطرعند جمهور أهل العلم هو 
المرض الش��ديد الذي يزيد بالصوم، أو ُيخشى معه تأخر 
ال��ربء، أو حص��ول مشقة يش��ق احتمالها. وعل��ى ذلك ال 
يجوز الفطر بس��بب المرض الخفي��ف كالصداع الخفيف 

ونحوه.
موقع مركز الفتوى- فتوى )163983(

س3: هل حقن صبغة األشعة يف الوريد يفطر الصائم؟
ج : حقن صبغة األش��عة ال يفطر الصائم ألهنا ليس��ت 

مادة مغذية .
    فتاوى ابن باز

س4: هل اس��تخدام البخار العاج��ي لمرضى الربو 
يفطر الصائم ؟

ج: البخ��ار العالجي مختلف في��ه والذي عليه األكثر 
أنه مفطر .
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 وقد يس��تدل لذل��ك بقوله × : »بال��غ يف المضمضة 
واالستنشاق إال أن تكون صائمًا«.

فال��رذاذ الواصل للجوف من البخار يش��به يس��ير الماء 
الداخل نتيجة المبالغة يف المضمة واالستنشاق . واهلل اعلم
موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )78459(، وموقع مركز الفتوى– فتوى )27714(

س5: هل غسيل الكلى مفسد للصوم ؟
ج: غسيل الكلى الدموي مفسد للصوم . 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )191-189/10(

- أما الغس��يل الربيتوين: ففيه ع��دة أقوال ألهل العلم  
لك��ن األقرب و األحوط أن��ه إذا كان يصاحب��ه حقن مواد 

غذائية للغشاء الربيتوين فإنه يعترب مفسدا للصوم .
س6: هل أخذ عينة من الدم للتحليل يؤثر على الصوم ؟
ج: سحب الدم من الصائم ال يؤثر على صحة صومه 

إذا كان يسيرًا باتفاق.
    موقع مركز الفتوى- فتوى )9947(
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س7: هل يجوز التبرع بالدم يف نهار رمضان وهل هو 
مفسد للصيام ؟

ج:  ال��ذي يظهر أن الت��ربع بالدم يكون كثي��رًا فيعطى 
حك��م الحجام��ة، ويقال للصائ��م صومًا واجب��ًا ال تتربع 
بدم��ك إال إذا دعت الض��رورة لذلك فال ب��أس هبذا، مثل 
ل��و قال األطب��اء: إن هذا الرج��ل الذي أصاب��ه النزيف إن 
ل��م نحقنه بالدم م��ات ووجدوا صائمًا يت��ربع بدمه، وقال 
األطب��اء: البد من التربع ل��ه اآلن، فحينئذ ال بأس للصائم 
أن يتربع بدمه، ويفطر بعد هذا ويأكل ويش��رب بقية يومه، 
ألن��ه أفطر للضرورة كإنقاذ الحريق والغريق ويقضي ذلك 

اليوم.
فتاوى ابن عثيمني – )املجلد 19- كتاب مف�ضدات ال�ضوم(
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فتاوى عامة

• بعض األحكام المتعلقة باألطباء والممرضين :
يج��ب عل��ى األطب��اء ومس��اعديهم م��ن الممرضين 
وغيره��م، القي��ام بالواجب��ات الش��رعية يف كل ح��ال م��ن 
أعظ��م  ذل��ك  وم��ن  فيه��ا،  التس��اهل  وع��دم  أحواله��م، 
أركان اإلس��الم بع��د الش��هادتين، وه��ي : الص��الة، ف��ال 
يج��وز التفري��ط فيه��ا، وال تأخيره��ا ع��ن وقته��ا، خاص��ة 
عن��د وج��ود م��ا ق��د يش��غل ويص��د، ف��إن داعي الش��ر قد 
يوس��وس لإلنس��ان باألع��ذار الواهية والحجج الفاس��دة 
م��ا ي��ربر ل��ه تقصي��ره، والص��الة ال تس��قط ع��ن المس��لم 
. ع��ن وقته��ا  تأخيره��ا  يج��وز  مع��ه، وال  دام عقل��ه   م��ا 
وهناك بعض األحكام الشرعية األخرى التي يلزم األطباء 

ومساعديهم معرفتها منها : 
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1- ع��دم ج��واز االخت��الط بي��ن العاملي��ن م��ن الرج��ال 
والنس��اء، فإن شر االختالط عظيم، وخطره وبيل على 

الفرد والمجتمع .
2- ع��دم تجمل العام��الت يف المستش��فيات من طبيبات 
وممرضات وغيرهن، س��واء بالثي��اب أو العطور، فإن 
تعط��ر الم��رأة وتجملها أم��ام األجانب عنه��ا يجر من 

الشرور ما ال يخفى .
3- ع��دم خضوع العامالت يف المستش��فيات بالقول عند 
حاجته��ن للتحدث م��ع الرجال غي��ر محارمهن، على 
أنه ال يج��وز لهن التحدث معه إال م��ن وراء حجاب، 
ودون اخت��الط، وال يخف��ى أن إقام��ة أجنح��ة خاصة 

بالنساء ال يدخلها الرجال ميسور والحمد هلل .
4- ع��دم الت��ربج م��ن قب��ل النس��اء العام��الت، ول��زوم 
الحجاب الش��رعي، بتغطية جمي��ع البدن، بما يف ذلك 

الوجه والكفين .



دليل الطبيب الفقهي 92

5- يح��رم عل��ى األطب��اء والطبيب��ات ومس��اعديهم النظر 
إل��ى العورات إال عند الض��رورة، وإذا دعت الحاجة، 
على أنه يجب أال يكش��ف عل��ى الرجل إال رجل، وال  
يكش��ف على المرأة إال ام��رأة، إال إذا لم يتيس��ر ذلك 
ودع��ت الض��رورة فال ح��رج يف كش��ف أحدهما على 
اآلخ��ر، مع القي��ام بواجب األمانة الش��رعية، فال ُينظر 
إال إل��ى موضع الم��رض، على أن يك��ون بحضرة من 
تنتفي معه الخلوة ،وبالنسبة للمرأة المريضة فال بد من 

حضور وليها إذا تيسر ذلك .
6- يجب على جميع العاملين يف المستشفيات عدم إفشاء 
أس��رار المرضى، ولزوم الكتمان يف ه��ذه األمور،فإن 
إفش��اءها - مع أنه خيانة لألمانة وهتك لألسرار- يجر 

من الشرور ما ال يخفى .
7- يج��ب على جميع العاملين عدم التش��به بالكفار، وقد 
ورد النه��ي صريح��ًا يف تحريم ذلك، وعلى المس��لم 
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 أن يعت��ز بدين��ه وانتمائ��ه إليه، فال يضع��ف وال ينهزم .
وب��اهلل التوفي��ق، وصل��ى اهلل عل��ى نبين��ا محم��د وآل��ه 

وصحبه وسلم« . 
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )401/24( 

س1: ما حكم لب��س الطبيبة والممرضة معطفا أبيض 
فوق لباسها ؟

ج :  ال ح��رج  أن  تلب��س الطبيب��ة أو الممرضة معطفا 
أبيضا طويال فضفاضا فوق مالبسها .

قال الشيخ ابن باز رحمه اهلل : الواجب على الطبيبات 
وغيره��ن من ممرضات وعامالت أن يتقين اهلل تعالى وأن 
يلبس��ن لباس��ا محتش��ما ال يبين مع��ه حج��م أعضائهن أو 
عوراهتن ، بل يكون لباس��ا متوس��طا ال واس��عا وال ضيقا ، 

ساترا لهن سرتا شرعيا مانعا من أسباب الفتنة ا.ه�.
 فتاوى ال�ضيخ ابن باز )427/9( 

موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )96111(
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س2: هل يجوز أن تمرض المرأة الرجال، خاصة مع 
وجود ممرضين من الرجال ؟.

ج : الواج��ب عل��ى المستش��فيات جميع��ًا أن يكون 
الممرضون للرج��ال والممرضات للنس��اء، هذا واجب، 
كم��ا أن الواج��ب أن يك��ون األطب��اء للرج��ال والطبيبات 
للنس��اء، إال عن��د الضرورة القص��وى ، إذا كان المرض ال 
يعرفه إال الرجل فال حرج أن يعالج امرأة ألجل الضرورة، 
وهك��ذا لو كان مرض الرجل ل��م يعرفه إال امرأة فال حرج 
يف عالجها له، وإال فالواجب أن يكون الطبيب من الرجال 
للرج��ال والطبيبة من النس��اء للنس��اء، هذا ه��و الواجب، 
وهك��ذا الممرض��ات والممرض��ون، المم��رض للرجال 
والممرضة للنس��اء، حس��مًا لوس��ائل الفتنة، وح��ذرًا من 

الخلوة . 
كتاب جمموع  فتاوى ال�ضيخ ابن باز - )م/9 �س/425 (
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س3: يف غرفة الكشف ترافق الطبيب ممرضة وأحيانا 
حتى يحضر المريض تجري بينهم أحاديث يف أمور شتى، 

فما حكم هذا؟
ج: ال يج��وز للطبي��ب الخلوة بالم��رأة، وال يجوز أن 
يخل��و مم��رض أو طبيب بممرض��ة أو طبيب��ة، ال يف غرفة 
الكش��ف، وال يف غيرها، لقول النبي ×: »اَل َيْخُلَونَّ َرُجٌل 
ْيَطاُن«، ولما يفضي إليه ذلك من  بِاْمَرَأٍة إاِلَّ َكاَن َثالَِثُهَما الشَّ

الفتنة إال من رحم اهلل   .
  فتاوى ال�ضيخ ابن باز  ) 9 / 431 ( ، موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )120057(

س4: ه��ل خلوة الرجل بالم��رأة األجنبية يف المصعد 
محرمة؟

ج:  الخل��وة ه��ي اإلنف��راد، فمعن��ى خل��وة الرج��ل 
بالم��رأة:   اجتماعهما يف مكان منفردين ليس معهما أحد. 
وه��ذا المعن��ى ينطبق على ركوب الم��رأة مع رجل أجنبي 
عنه��ا بالمصع��د، وليس معها أحد، س��واء كان مفتوحًا أم 
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مغلق��ًا . وعلى هذا، فال يجوز رك��وب المرأة وحدها مع 
رجل أجنبي عنها يف المصعد.

موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )71237(  

س5: ه��ل يج��وز للم��رأة العامل��ة يف المستش��فى أن 
تكشف عن وجهها ويديها بما يف ذلك الزينة كالخاتم ؟

ج: الوج��ه والكف من المرأة ع��ورة، وعليه فالواجب 
عليها س��رتهما أثناء العمل، فإن احتاجت المرأة إلى كشف 
كفيها لضرورة الطباعة - او لغرض آخر - فال بأس، وتقدر 
الضرورة بقدرها، وكذلك ال تضع  خاتمًا وال س��وارًا، ألن 

ذلك من الزينة التي يجب إخفاؤها عن األجانب.
موقع مركز الفتوى- فتوى )52580(

س6 : م��ا حكم لب��س المرأة العامل��ة يف مكان العمل 
للبنطال أمام الرجال ؟

ج : ال يج��وز  للمرأة أن تخرج أمام الرجال ببنطلون؛ 
ألمرين : 
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األول : أنه يصف ِرْجل المرأة . 
الثاين : أن يف لبسه تشبها بالرجال . 

فتاوى اللجنة الدائمة )102/17(، موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )60131(

س7: م��ا حك��م حف��ات التودي��ع المختلط��ة م��ن 
الجنسين؟

ج: الحف��الت ال تك��ون باالختالط، ب��ل الواجب أن 
تكون حفالت الرجال للرجال وحدهم وحفالت النس��اء 
للنس��اء وحدهن، أما االخت��الط فهو منكر ومن عمل أهل 

الجاهلية نعوذ بالّله من ذلك.
فتاوى ابن باز

س8: ما حكم لبس الحلقة النحاسية على اليد بقصد 
العاج ؟

ج : ق��ال الش��يخ اب��ن ب��از- رحم��ه اهلل - : الذي أرى 
يف ه��ذه المس��ألة ه��و ت��رك األس��ورة المذك��ورة     وعدم 
اس��تعمالها سدا لذريعة الش��رك وحس��ما لمادة الفتنة هبا، 
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والميل إليها، وتعلق النفوس هبا، ورغبة يف توجه المس��لم 
بقلبه إلى اهلل سبحانه وتعالى ثقة به واعتمادا عليه، واكتفاء 
باألسباب المشروعة المعلوم  إباحتها بال شك وفيما أباح 
اهلل ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم وعما اشتبه أمره.... 

إلى أن قال رحمه اهلل تعالى: 
وال ريب أن تعليق األس��ورة المذكورة يشبه ما تفعله 
الجاهلي��ة يف س��ابق الزم��ان، فهو إما من األم��ور المحرمة 
الش��ركية، أو م��ن وس��ائلها، وأق��ل م��ا يق��ال في��ه: إنه من 
المشتبهات. فاألولى بالمسلم واألحوط له أن يرتفع بنفسه 
عن ذلك، وأن يكتفي بالعالج الواضح البعيد عن الشبهة، 

هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين. اه�.
وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه اهلل –:  

- ما يش��عر به اإلنس��ان م��ن األثر عند لب��س مثل هذه 
الحلق��ة هو مج��رد أوهام وخي��االت يتوهمه��ا المريض، 
فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال، 
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ويهون عليه المرض، وربما ينبس��ط السرور النفسي على 
المرض فيزول. وه��ذا ال يجوز االعتماد عليه، وال إثبات 
كونه دواء، لئال ينساب اإلنسان وراء األوهام والخياالت، 
وله��ذا هن��ى عن لب��س الحلق��ة والخي��ط ونحوهم��ا لرفع 
المرض أو دفعه، ألن ذلك ليس س��ببا ش��رعيا وال حسيا، 
وما لم يثبت كونه سببا شرعيا وال حسيا لم يجز أن يجعل 
س��ببا، فإن جعله س��ببا نوع من منازع��ة اهلل تعالى يف ملكه 
وإش��راك ب��ه، حي��ث ش��ارك اهلل تعالى يف وضع األس��باب 

لمسبباهتا. اه�.
موقع مركز الفتوى- فتوى )121640(

س9: هل أنين المريض جائز ؟
ج: إذا كان األنين يعرب عن التس��خط والش��كوى فهو 
ح��رام، وإذا كان بمقتضى الطبيعة وش��دة المرض، فإنه ال 

يؤاخذ عليه اإلنسان.
فتاوى ابن عثيمني – نور على الدرب )2/9(



دليل الطبيب الفقهي 100

س10: م��اذا يس��ن للطبي��ب أن يق��ول لمريض��ه عند 
زيارته له ؟

ج :   1( الدعاء للمريض : 
ينبغي أن يدعو للمريض بما ثبت يف السنة : »ال بأس، 

طهور إن شاء اهَّلل« رواه البخاري . 
 ويدعو له بالش��فاء ثالثًا ، فقد عاد النبي × سعد بن 
أب��ي وقاص وقال : »اللهم اش��ف س��عدًا« -ثالث��ًا-  رواه 

البخاري . 
 وألحم��د وأب��ي داود  أن النب��يَّ ملسو هيلع هللا ىلص ق��ال : »َم��ْن َعاَد 
َمرِيًض��ا َلْم َيْحُضْر َأَجُلُه َفَقاَل ِعنَْدُه َس��ْبَع ِمَراٍر : َأْس��َأُل اهَّللَ 
اْلَعظِي��َم َربَّ اْلَعْرِش اْلَعظِي��ِم َأْن َيْش��ِفَيَك إاِل َعاَفاُه اهَّللُ ِمْن 

َذلَِك اْلَمَرِض« صححه األلباين يف صحيح أبو داود . 
2(  وكذلك ينبغي أن يس��أله عن حاله : كيف حالك ؟ 
كيف تجدك ؟ ونحو ذلك . فقد ثبت ذلك عن النبي × . 

رواه الرتمذي   وحسنه األلباين. 
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3(  وكذل��ك ينبغ��ي أن ينف��س ل��ه يف األجل، ويش��هد 
له��ذا من حي��ث المعن��ى قول��ه × : »ال ب��أس، طهور إن 
ش��اء اهَّلل« فينبغي أن يهون عليه ما يجد، ويبش��ره بحصول 
الش��فاء والعافية إن ش��اء اهلل تعالى ، فإن ذلك يطيب نفس 

المريض. 
         موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )71968(

 س11: م��ا هي الرقية الش��رعية ؟ وم��ا كيفيتها ؟ وما 
هي أدلتها ؟

ج :  الرقية الشرعية هي التي اجتمع فيها ثالثة شروط :
1 - أن تكون بكالم اهلل أو بأسمائه وصفاته أو المأثور عن 

النبي × .
 2 - أن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاهتا بل بتقدير اهلل تعالى .
فإذا كانت هذه الش��روط الثالثة مجتمعة يف الرقية فهي 
الرقية الش��رعية، وقد ق��ال ×: » ال بأس بالرقى ما لم 

تكن شركًا«. رواه مسلم .
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3 - ذك��ر ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية ش��رطًا ثالث��ًا وهو أن 
تك��ون باللس��ان العربي وم��ا يعرف معناه : فكل اس��م 
مجه��ول  فليس ألحد أن يرقي به فض��الً عن أن يدعو 
به ولو عرف معناه ألنه يكره الدعاء بغير العربية، وإنما 
يرخ��ص لمن ال يحس��ن العربي��ة، فأما جع��ل األلفاظ 

األعجمية شعارًا فليس من دين اإلسالم .
وإن أنف��ع الرقية وأكثرها تأثيرًا رقية اإلنس��ان نفس��ه، 
وذلك لما ورد يف النصوص على عكس ما اشتهر عند كثير 
 من الناس من البحث عن قارئ ولو كان عاميًا أو مشعوذًا .
ويس��تحب أن يقرأ المريض يف كفيه وينفث فيهما ويمسح 
على جس��ده كما فعل النبي ×، أو يقرأ عليه شخص آخر 

وينفث عليه بريقه، ويستحب أن يقرأ يف الرقية اآليت :
1- سورة الفاتحة .

2- آية الكرسي .
3- س��ورة االخ��الص والمعوذتي��ن . ويكرره��ا ث��الث 

مرات، كما رواه البخاري )5017(.
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4- عن��د رقي��ة المريض يق��ول: »بس��م اهَّلل أرقيك من كل 
ش��يء يؤذيك، ومن ش��ر كل نفس أو عين حاس��د اهَّلل 

يشفيك، بسم اهَّلل أرقيك«. رواه مسلم . 
ُه��مَّ ربَّ النَّ��اِس، َأْذِهب اْلَبأَس، واْش��ِف،  ق��ول : » اللَّ  -5
��ايف ال ِش��َفاَء إاِلَّ ِش��َفاُؤَك، ِش��فاًء ال ُيَغ��اِدُر  َأْن��َت الشَّ

سَقمًا«  متفٌق عليه .
6- وإذا اش��تكى المري��ض ألمًا يف جس��ده يضع يده على 
موض��ع األل��م ويق��ول : » بس��م اهَّلل )ثالث��ًا( ويقول: 
)س��بع مرات( : أعوذ بعزة اهَّلل وقدرته من ش��ر ما أجد 

وأحاذر«. رواه مسلم .
 - وق��د ذك��ر اب��ن القي��م فائدة للنف��ث عن��د الرقية يف 
كتابه: الطب النبوي )ص140 ( فقال : ويف النفث والتفل 
اس��تعانة بتلك الرطوب��ة والهواء، والنفس المباش��ر للرقية 
والذك��ر والدعاء، فإن الرقية تخرج من قلب الراقي وفمه، 
ف��إذا صاحبها ش��يء من أج��زاء باطن��ه من الري��ق والهواء 
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والنفس كان��ت أتم تأثيرا، وأقوى فع��ال ونفوذا، ويحصل 
باالزدواج بينهما كيفية مؤثرة ش��بيهة بالكيفية الحادثة عند 

تركيب األدوية. اه�
ومما ينبغي أن يعلم أن الرقية الشرعية تنفع من العين 

والسحر والمس وكذا األمراض العضوية.
س12: هل قراءة »المس��جل« تعتبر رقية لها أثر على 

المريض ؟
ج :  سماع الرقية هبذه الطريقة نافع إن شاء اهلل تعالى، 
وقد اس��تفاد هبا كثيرون، وإن كان األفضل أن يقرأ اإلنسان 

القرآن بنفسه، أو يقرأ عليه غيره .
موقع مركز الفتوى- فتوى )483231(

س13: ما حكم وضع المصحف على سرير المريض 
لكي يكون حرزا له   ؟

ج: ه��ذا ال أص��ل ل��ه، إذا كان المقصود م��ن ذلك أنه 
يكون حرزًا له، ثم إن هذا العمل قد يكون س��ببا يف امتهان 
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المصح��ف،  فجع��ل المصح��ف عن��د رأس المريض، أو 
عند سرير ألجل يكون حرزًا له، أو كتابة أوراق ُتعلق عليه 

كل هذا ال يجوز، واهلل المستعان. 
فتاوى ابن باز – نور على الدرب

س14: ه��ل مكالم��ة المريض يف الهات��ف تكفي عن 
عيادته ؟

ج: الس��نة أن يعاد المريض، وإذا كلَّ��م بالتليفون ففيه 
فض��ل أيض��ا، لكن ليس مثل ال��ذي يعوده وي��زوره، الذي 

يعوده ويزوره أفضل.
 فتاوى ابن عثيمني - نور على الدرب )428/13(

س15: هل عيادة المريض المغمى عليه مشروعه ؟
ج:  عي��ادة المري��ض الغ��رض منها مؤانس��ة المريض 
وج��رب خاط��ر أهل��ه والدع��اء ل��ه، ف��إن كان فاق��د العق��ل 
وتع��ذرت مؤانس��ته ف��ال تنتف��ي األغ��راض األخ��رى من 
الزيارة، ولم نقف على تفريق للعلماء بين مشروعية زيارة 
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المريض العاق��ل دون غيره، واألصل بقاء النصوص على 
عمومها وإطالقها.

موقع مركز الفتوى - فتوى ) 94747(

س16 : م��ا حك��م الصاة مع تعليق بطاق��ة العمل إذا 
كان فيها صورة ؟

ج :  إذا أمك��ن إخفاؤه��ا بإدخاله��ا يف الجيب  ونحوه 
فهو أولى .

   اللجنة الدائمة لالإفتاء - فتوى )23127 (

س17 : ما حكم إفشاء سر المريض؟
ج :

 1 -  الطبي��ب وم��ن يف حكمه يتأكد يف حقه كتمان الس��ر، 
ومن حق المريض عليه أن اليبوح بأي معلومات عنه.
 2 - المجه��ول ال��ذي ال يذكر اس��مه وال وصف له يميزه 
ع��ن غيره ال يكون الكالم عنه غيبة، فمن أخرب أنه رأى 

شخصًا ولم يعّينه، فإنه ال يكون مفشيًا لسر .
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3–  إذا أذن المري��ض بإفش��اء ش��يء يخّص��ه فإن��ه يج��وز 
إفشاؤه ألن الحق له وقد تنازل عنه.

4-  إذا كان عدم اإلفش��اء يتضمن ضررًا يلحق المجتمع، 
أو يض��ر بفرد من��ه ضررًا أكرب من ضرر صاحب الس��ر 
فعند ذلك يفش��ي الطبيب س��ر المريض بقدر ما يدفع 

الضرر والمفسدة  كما يف الحاالت اآلتية:
جنس��ي  بم��رض  مصاب��ًا  الزوجي��ن  أح��د  كان  إذا  أ-      
معد)ينتقل بالمباشرة( فإنه يجب إبالغ الطرف اآلخر. 
معي��ن  بعم��ل  الئ��ق  غي��ر  المري��ض  كان  إذا   - ب 
كالمص��اب باالضطراب��ات العصبي��ة أوضع��ف 
الرؤية الش��ديد فال بد م��ن إبالغ جهة عمله، فيما 

لو كان سائقًا مثالً. 
ج -  إذا عل��م بوش��وك حدوث جريم��ة فتبلغ الجهة 

المختصة. 
د -  إذا علم بوجود مرض معد ساٍر. 
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ه�-   عند الكش��ف الطبي قب��ل الزواج، إذا تبين عدم 
تواف��ق أحد الزوجين مع اآلخ��ر فال بد من إبالغ 

الطرف اآلخر. 
و –  إذا اعتقد الطبيب أن الوفاة قد حصلت نتيجة جريمة. 

ز - إذا ُدعَي الطبيب للشهادة يف المحكمة .
 5-  إذا عل��م بإصاب��ة ال��زوج بمرض غير مع��د، وال تعلم 
ب��ه الزوج��ة مثالً فإنه اليج��وز للطبي��ب إخبارها لعدم 

الموجب. 
6 - إذا حملت زوجة ش��خص وتبي��ن بالفحص أنه عقيم 
ف��ال يلزم الطبيب س��وى اخب��ار الزوج بالعق��م وأنه يف 
الحاالت المعتادة ال يتأتى اإلنجاب لمثله. وهذا وإن 
تضمن نوع ضرر بالزوجة، لكن البد من إطالع الزوج 
على حالته الصحي��ة، دون أن يتضمن اهتامًا بالزنا، أو 

تشكيكًا يف نسب الولد.
بحث قدمه د هاين اجلبري - موؤمتر اأخالقيات مهنة الطب بجدة - موقع الإ�ضالم اليوم 
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س18  : هل يضمن الطبيب الخطأ الذي يقع فيه ؟
ج : 

أواًل : لألس��ف نجد كثيرًا من القضايا المرفوعة على 
األطباء ال يكتب لها النجاح ؛ والس��بب يف ذلك أن اللجان 
الطبي��ة تتعاطف مع الطبيب أكثر م��ن تعاطفها مع المعوق 

أو الميت، وباألحرى أكثر من تعاطفها مع الحق .
ثانيًا: بخصوص ضمان الطبيب للخطأ – أو العمد– 
يف عالج��ه للمري��ض : فإن هناك أصالً يف الس��نَّة النبوية يف 
هذه المس��ألة  : قال رسول اهلل ×: »َمْن َتَطبََّب َوَلْم ُيْعَرْف 
��نه األلباين   .  ِمنْ��ُه طِبٌّ َفُه��َو َضاِمٌن«، رواه أبو داود  وحسَّ

قال ابن قيم الجوزية رحمه اهلل : 
ويضم��ن الطبي��ب م��ا يتلف��ه م��ن نف��س أو أعضاء يف 

الحاالت اآلتية : 
1. المتعدي العامد: وهذا األمر قلَّ أن يوجد عند األطباء؛ 
لما ُعرف عنهم من الحرص على نفع مرضاهم، وهم 

محل حسن الظن. 
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2. المعال��ج الجاهل: وهو بجهله يعدُّ متعدّيًا، والحديث 
السابق نصٌّ يف أنه يضمن.

وقال علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء :
أم��ا إذا لم يك��ن حاذقًا : فال يحل له مباش��رة العملية، 

بل يحرم، فإن أجراها : ضمن ما أخطأ فيه وسرايته .
فتاوى اللجنة الدائمة)4000/24( 

وه��ذا الضمان م��ن الطبيب الجاه��ل المتعدي يكون 
حيث ال يعلم المريض أن الطبيب يجهل الطب والعالج، 
ف��إن علِم أن��ه جاهل ورضي به معالِجًا : س��قط حقه، ولم 

يضمن الطبيب، مع استحقاقهما للتعزير .
3. الطبيب الماهر الذي أخطأت يُده .

ويضم��ن الطبي��ب الماه��ر إذا أخط��أت ي��ده فأتلفت 
 عض��وًا صحيح��ًا، أو مات المريض بس��بب ذلك الخطأ . 

وقال علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء :
وك��ذا إن كان حاذقًا، لكن جنت ي��ده، بأن تجاوزت 
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م��ا تحتاج إليه العملي��ة، أو أجراها بآلة يكث��ر ألمها، أو يف 
وق��ت ال يصلح عمله��ا فيه، ونحو ذل��ك : ضمن ما أخطأ 

فيه، وسرايته ؛ ألن هذا فعل غير مأذون فيه، بل محرم .
فتاوى اللجنة الدائمة )400/24، 401( 

4. الطبيب الماهر إذا أخطأ يف وصف الدواء : كما يضمن 
الطبي��ب الماه��ر إذا اجتهد يف وص��ف دواء لمريض، 
ويك��ون أخطأ يف تل��ك الوصف��ة، فأتلفت عض��وًا، أو 

قتلت المريض .
5. الطبي��ب الماه��ر الذي فع��ل ما ال يفعله غي��ره من أهل 

االختصاص :
وهو الطبي��ب الذي يتجاوز الحدود المعتربة عند أهل 

ر يف التشخيص . الطب، أو يقصِّ
6. الطبي��ب الذي يعالج وف��ق أصول المهنة، لكن من غير 
إذن ولي األمر، ومن غير إذن المريض، ويتسبب ذلك 
الع��الج بأضرار، كوفاة، أو ما دوهنا، وجمهور العلماء 

على تضمينه . 
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ه��ا، وعالج وف��ق األصول  - م��ن أعط��ى المهن��ة حقَّ
المهني��ة المعروف��ة، وترت��ب عل��ى عمل��ه خط��أ، كتل��ف 
عض��و أو وف��اة : ل��م يضم��ن ش��يئًا ؛ ألن��ه م��أذون ل��ه يف 
الع��الج من ول��ي األم��ر، ومن المري��ض أو ولي��ه ؛ وألنه 
ن مث��ل هذا لكان في��ه ظلم له .  ح��اذق يف مهنت��ه، ولو ضمِّ

 قال علماء اللجنة الدائمة :
إذا فعل الطبيب ما ُأمر بفعله، وكان حاذقًا يف صناعته، 
ماه��رًا يف معرف��ة المرض الذي يجري م��ن أجله العملية ، 
ول��م يتجاوز م��ا ينبغي أن يفعله : لم يضم��ن ما أخطأ فيه، 
وال ما يرتتب على سرايته من الموت، أو العاهة؛ ألنه فعل 

ما أذن له فيه شرعًا . 
فتاوى اللجنة الدائمة )24 / 400 ( 

- فهذه أقس��ام األطباء، وهذه أحواله��م وأحكامهم، 
وتنطب��ق ه��ذه األح��كام عل��ى كل م��ن يش��تغل بالط��ب، 
وكذل��ك تصدق هذه األحكام عل��ى : الحّجام، والفاصد، 
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اء، والمعالج للحيوانات .والواجب على  والمجبِّر، والكوَّ
األطب��اء أن يتق��وا اهلل تعالى يف مرضاه��م، وأن ال يتعجلوا 
التش��خيص، وأن يتعاون��وا م��ع م��ن هم أعل��م منهم، وأن 

يعرتف من أخطأ منهم .
قال علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء :

يجب عل��ى الطبيب أن يتحرى يف تش��خيص المرض، 
ويتع��اون مع زمالئ��ه يف ذلك قبل إجراء العملية، ويس��تعين 
يف التش��خيص بقدر اإلمكان ب��اآلالت الحديثة، وال يتعجل 
بالعملي��ة قبل التأكد من التش��خيص، وإذا أجراها بعد ذلك 
وأخطأ : فعليه أن يعلن خطأه لمن هو مس��ؤول أمامهم، وال 
ي، ويس��جل ذلك يف مل��ف المريض ؛ خوفًا  يموه، وال يعمِّ
م��ن اهلل تعال��ى ؛ وأداء لواج��ب األمان��ة ؛ وإيث��ارًا لمصلحة 
المريض ؛ وتقديما لها على مصلحة المعالج ؛ ودفعا لما قد 
يرتتب على التعمية والتمويه من العواقب السيئة للمريض .
فتاوى اللجنة الدائمة )401/24( ، موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب ) 114047(



دليل الطبيب الفقهي 114

س 19 :  ق��د يحت��اج الطبيب أحيانا إل��ى الكذب على 
المري��ض بخصوص حالته الصحية، حي��ث إنه ال يتحّمل 

ح له بالمرض، فهل يكون الطبيب آثما ؟   أن ُيَصرَّ
ج  :  يج��وز الك��ذب عل��ى المري��ض إذا كان الك��ذب 
ينفع��ه وال يض��ره وال يضر غي��ره، وإن أمكن أن يس��تعمل 
الطبي��ب والطبيب��ة المعاريض دون الك��ذب الصريح فهو 

أحوط وأحسن .   
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - فتوى  ) 6908 ( 

س 20: ما حكم السام على الكافر  وتحيته ومصافحته  
وخدمته ؟

ج: غي��ر المس��لم ال يب��دأ بالس��الم كم��ا ص��ح بذلك 
الحديث، وأما بالنسبة لرد السالم فاألقسام ثالثة : 

األول : أن يقول بلفظ صريح : » السام عليكم«.
فيجاب : »وعليكم«. 

الثاين : أن نشك هل قال : »السام« أو قال : »السالم«، 
فيجاب : »وعليكم« . 



115دليل الطبيب الفقهي

الثال��ث : أن يق��ول بلفظ صريح : »الس��الم عليكم« . 
فيج��اب : »وعليكم الس��الم« ؛ لقوله تعالى : ژ ی  جئ  

حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   حب ژ . سورة النساء 
 وكذل��ك أيضًا ال يجوز أن نب��دأ الكفار بالتحّية مثل: 
أه��الً وس��هالً ومرحب��ًا وما أش��به ذل��ك لم��ا يف ذلك من 

تعظيمهم فهو كابتداء السالم عليهم .  
جمموع الفتاوى لبن عثيمني )33/3(   

وإذا كان��ت هناك حاجة داعي��ة إلى بدء الكافر بالتحية 
)كرتغيبه يف اإلس��الم أو خوفا من ض��رره ( فال حرج فيها 
حينئٍذ ، ولتكن بغير الس��الم، كما لو قال له : أهالً وس��هالً 
أو كي��ف حال��ك ونح��و ذل��ك . ألن التحي��ة حينئذ ألجل 

الحاجة ال لتعظيمه . 
 املو�ضوعة الفقهية)168/25( 

وإذا م��د الكاف��ر يده إلي��ك للمصافحة فم��د يدك إليه 
وإال فال تبدأه . 
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وأما خدمته بإعطائه الشاي وهو على الكرسي فمكروه، 
لك��ن ضع الكأس على الطاولة وال حرج. وكذلك التبس��ط 
للكافر، والتبس��م له، وإه��داؤه، كل ذلك  يج��وز للحاجة :  

كدعوته وترغيبه يف اإلسالم أوخوفا من ضرره.
جمموع فتاوى ابن عثيمني رحمه اهلل )3/36(

موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )43154- 88088-48966 (

س21: ما الواجب على المسلم تجاه غير المسلم ؟
ج : إن واجب المس��لم بالنسبة إلى غير المسلم أمور 

متعددة :
، ويبي��ن له حقيقة  أوالً : أن يدع��وه إل��ى اهلل ع��زَّ وجلَّ
اإلس��الم حيث أمكنه ذلك، وحيث كان��ت لديه البصيرة، 
ألن هذا أعظم إحس��ان يهديه إلى من اجتمع به من اليهود 
والنص��ارى أو غيره��م م��ن المش��ركين، لق��ول النبي ×   
لعل��ي رض��ي اهلل عنه لم��ا بعثه إل��ى خيرب وأم��ره أن يدعو 
اليه��ود إلى اإلس��الم قال : »َواهَّللِ أَلَْن َيْه��ِدَي اهَّللُ بَِك َرُجًا 
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َخْي��ٌر َلَك ِم��ْن َأْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر النََّع��ِم«،  فدعوته إلى اهلل 
وتبليغه اإلسالم ونصيحته يف ذلك، هذا من أهم المهمات 

ومن أفضل القربات .
ثاني��ًا : أن ال يظلم��ه، ال يف نف��س، وال يف م��ال، وال 
يف ع��رض، إذا كان ذمي��ًا أو مس��تأمنًا أو معاهدًا بل يؤدي 
إلي��ه حقه . فال يظلمه يف ماله ال بالس��رقة وال بالخيانة وال 
بالغ��ش، وال يظلمه يف بدنه بالضرب وال بالقتل، ألن كونه 

معاهدًا أو ذميًا يف البلد أو مستأمنًا هذا كله يعصمه .
ثالثًا : يف السالم : ال يبدؤه بالسالم، ولكن يرد، لقوله 
َام«، وقال ×:  × : »اَل َتْبَدُءوا اْلَيُهوَد َواَل النََّصاَرى بِالسَّ
َم َعَلْيُكْم َأْهُل اْلكَِتاِب َفُقوُلوا : َوَعَلْيُكم«، فالمسلم  »إَِذا َسلَّ
ال يب��دأ الكاف��ر، ولكن متى بدأ فس��لم علي��ك اليهودي أو 
النصراين أو غيرهما تق��ول : وعليكم، كما قاله النبي عليه 

الصالة والسالم .
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ومن ذلك أيضًا : حسن الجوار، إذا كان جارًا تحسن 
إلي��ه وال تؤذي��ه يف جواره، وتتص��دق علي��ه إذا كان فقيرًا، 
وهت��دي إليه، وتنصح ل��ه فيما ينفعه، ألن هذا مما يس��بب 

رغبته يف اإلسالم، ودخوله يف اإلسالم.
وألن الج��ار ل��ه ح��ق ؛ ق��ال الرس��ول ×: »َم��ا َزاَل 
ُثُه« متفق عليه.  ُه َسُيَورِّ ُيوِصينِي ِجْبرِيُل بِاْلَجاِر َحتَّى َظنَنُْت َأنَّ
وإذا كان الج��ار كافرًا كان له ح��ق الجوار، وإذا كان قريبًا 

وهو كافر فله حقان : حق الجوار، وحق القرابة .
ال  فالمس��لم  بأعياده��م  الحتفاالهت��م  بالنس��بة  أم��ا 
يشاركهم يف احتفاالهتم بأعيادهم، لكن ال بأس أن يعزيهم 
يف ميته��م ويق��ول لهم : جرب اهلل مصيبتكم، أو أحس��ن لك 
الخلف يف خير، أو ما أش��به ذلك م��ن الكالم الطيب، وال 
يقول : غفر اهلل له، وال رحمه اهلل إذا كان الميت كافرًا، فال 
يدع��و للمي��ت إذا كان كافرًا، ولكن يدع��و للحي بالهداية 

والعوض الصالح ونحو ذلك« انتهى .
فتوى ال�ضيخ عبد العزيز بن باز رحمه اهلل : فتاوى نور على الدرب )289/1 – 291( 

موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )131777(
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س22: ه��ل يج��وز للطبي��ب أن يعم��ل يف مستش��فى 
خ��اص أو غيره زيادة على عمله ؟ وما الحكم إذا كان عقد 

العمل ُيشَترط فيه عدم العمل خارج الدوام الرسمي ؟
ج : الموظف الحكومي يعد أجيرًا خاصًا لدى الجهة 
الت��ي يعم��ل عنده��ا، ومن أح��كام األجير الخ��اص أنه ال 
يج��وز أن يعمل أثناء ال��دوام يف وظيفة أخرى، وأما خارج 
وقت الدوام فاألصل فيه الجواز إال إذا اش��رتط عليه عدم 
العم��ل يف العقد ورضي هو هبذا الش��رط فإنه يلزمه الوفاء 
هب��ذا الش��رط، فقد قال رس��ول اهلل ×:»المس��لمون على 

شروطهم«. رواه الرتمذي . 
وأما عن كس��بك فهو حالل ما دام العمل الذي تعمل 
فيه حالال، ولكنك تأثم لمخالفتك الش��رط المذكور أثناء 
العق��د، وق��د روى البيهق��ي : أن النب��ي × ق��ال: »إن اهَّلل 
تعالى يحب من العامل إذا عمل أن يحسن العمل«. حسنه 

األلباين.
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ومن إحسان العمل أن يراعي العامل شروط الوظيفة 
الت��ي بينه وبين صاحب العمل، لكن إذا حصلت بعد ذلك 
عل��ى إذن من الش��خص المس��ؤول بالعمل خ��ارج وقت 
ال��دوام بش��رط أن يكون مم��ن يملك الح��ق يف اإلذن فإنه 

يجوز لك العمل.
موقع مركز الفتوى- فتوى )111316(

س 23: هل يجوز للطبيب أو الموظف يف المستشفى 
أن يعمل يف مكان آخر خال وقت الدوام الرسمي إذا كان 
عنده وقت فراغ ؟ أو يتكس��ب من خال اإلنترنت يف وقت 

عمله ؟
ج :  دل كالم الفقه��اء عل��ى أن الراتب يس��تحق ليس 
على العمل، وإنما على حبِس الموظف نفسه لجهة العمل 
يف وق��ت العم��ل، وبالتالي ال يج��وز للموظف أن يصرف 
ش��يئًا من وقت العمل لجهة أخرى سواء أكان ذلك بأجٍر 
أو ب��دون أجٍر، إال إذا أذن المس��ؤول بذلك، وأما بالنس��بة 
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الس��تخدام اإلنرتن��ت للكس��ب أثن��اء ف��رتة العم��ل؛ فهذا 
أم��ٌر مح��رٌم ش��رعًا؛ ألن أدوات العمل تس��تعمل حس��ب 
تعليم��ات صاح��ب العم��ل، وصاح��ب العم��ل ل��م يأذن 
باستخدام اإلنرتنت يف الكس��ب أثناء العمل، وبالتالي فما 
يكس��به الموظف أثناء عمله الرس��مي ب��دون إذن صاحب 
العمل يعترب كس��بًا حرامًا، وهو أيضًا من باب أكل أموال 

الناس بالباطل .
موقع طريق الإ�ضالم – ح�ضام الدين عفانه

س24: هل يجوز للموظف يف المستش��فى استخدام 
أغراض المستش��فى كالس��يارات وآلة التصوير واألوراق 

والكمبيوتر وغيرها لمنفعته الشخصية ؟
ج : اس��تخدام س��يارات الدولة وغيره��ا من األدوات 
التابعة للدولة كآل��ة التصوير وآلة الطباعة وغيرها ال يجوز 
لألغراض الش��خصية الخاصة إال بالش��يء ال��ذي ال يضر 
كاس��تعمال المس��طرة فهو ال يؤثر وال يضر. أما اس��تعمال 
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القل��م، واألوراق، وآل��ة التصوي��ر  لألغ��راض الخاصة ال 
يجوز، ول��و رضي الرئيس هب��ذا ألن الرئيس ال يملك هذا 
الش��يء فكي��ف يمل��ك اإلذن لغي��ره فيها وذل��ك ألن هذه 
األمور للمصالح العامة، فإذا اس��تعملها اإلنسان يف حاجته 
الخاص��ة فإن فيه جناي��ة على عموم الناس، فالش��يء العام 
للمس��لمين ال يج��وز ألحد أن يختص ب��ه، ودليل ذلك أن 
النب��ي ×  َح��رم الغلول، أي: أن يختص اإلنس��ان بش��يء 
من الغنيمة لنفس��ه، ألن هذا ع��ام، والواجب على من رأى 
شخصا يستعمل أدوات الحكومة أو سيارات الحكومة يف 
أغراض��ه الخاصة أن ينصح��ه ويبين له أن ه��ذا حرام، فإن 
هداه اهلل عز وجل فهذا هو المطلوب، وإن كانت األخرى، 
فليخرب عنه، ألن هذا من ب��اب التعاون على الرب والتقوى، 
وق��د ثبت ع��ن النبي ×  أن��ه قال : »انصر أخ��اك ظالما أو 
مظلوما« قالوا : يا رسول اهلل، هذا المظلوم فكيف الظالم ؟ 
قال: »تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه أو فذلك نصره« .
 فتوى ابن عثيمني - لقاء الباب املفتوح )�س 238(
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ويف فت��وى اللجن��ة الدائم��ة : ال يح��ل للموظ��ف أو 
أو  اإلدارة،  أو  الش��ركة،  أدوات  يس��تخدم  أن  العام��ل 

ممتلكاهتا ألغراضه الخاصة.
س25: ما حكم أخذ هدية من المستشفى على التبرع 

بالدم ؟
ج :  أخ��ذ الع��وض على ب��ذل الدم محرم س��واء كان 
الع��وض عينًا أو نقدًا، لحدي��ث أبي جحيفة رضي اهلل عنه 
يف صحي��ح البخاري : أن النب��ي × »نهى عن ثمن الدم«. 
واإلجماع منعق��د على ذلك، ولو كان على س��بيل الهدية 

ألهنا هدية يف مقابل.
فتاوى اللجنة الدائمة لالإفتاء - فتوى )19477(  

س26: ه��ل يج��وز اإلحتف��ال باألي��ام الت��ي تق��ام يف 
األوس��اط الطبي��ة ؛ كاإلحتفال بي��وم الصح��ة العالمي ويوم 
التمري��ض العالم��ي، وكذل��ك اإلحتف��ال باألي��ام المتعلقة 
ببعض األمراض ؛ كالسرطان وفشل الكلى والربو وغيرها ؟
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ج :  
أوال : م��ا كان من ذلك مقصودًا به التنس��ك والتقرب 
أو التعظيم كس��با لألجر، فهو بدعة محدثة ممنوعة داخلة 
يف عموم قول النبي × : » من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس 

منه فهو رد« رواه البخاري ومسلم.  
 ثاني��ا : م��ا كان المقص��ود من��ه تنظي��م األعم��ال مثالً 
لمصلح��ة األمة وضبط أمورها، مما ال يفضي الى التقرب 
والعبادة والتعظيم باألصالة، فهو من البدع العادية التي ال 
يش��ملها قول��ه × : » من أحدث يف أمرنا ه��ذا ما ليس منه 

فهو رد«، فال حرج فيه بل يكون مشروعًا . 
ثالث��ا : هذه اإلجتماعات واأليام قد تدخل يف التش��به 
بع��ادات الكف��ار ، فإهن��م الذي��ن ابتدع��وا ه��ذه األف��كار، 
مناس��بة  ونش��ره  إش��اعته  يري��دون  أم��ر  ل��كل  وجعل��وا 
لالحتف��ال تتك��رر بتك��رر األع��وام والس��نين ، مث��ل اليوم 
العالمي للطفول��ة، واليوم العالم��ي لمناهضة العنف ضد 
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المرأة، واليوم العالمي للس��رطان، واليوم العالمي لذوي 
االحتياج��ات الخاص��ة، وعي��د األم ، والعي��د الوطن��ي، 
وغي��ر ذل��ك الكثي��ر من ه��ذه الب��دع والمنك��رات التي ما 
 أن��زل اهلل هبا من س��لطان -إذا عملت عل��ى صورة عيد- .
وإنم��ا كانت ه��ذه األمور من قبي��ل الب��دع المذمومة ألن 
تحديد يوم مح��دد يتكرر كل عام ويجتمع فيه الناس على 
فع��ل معين يجعل هذا اليوم يوم عيد ، ألن العيد اس��م لما 
يعود ويتك��رر، وبذلك تضاهي  اإلجتماعات المش��روعة 
وللعيدي��ن  وللجمع��ة  الخم��س  للصل��وات  كاالجتم��اع 

وللحج، وذلك هو المبتدع المحدث .
رابع��ا : ه��ذه اإلحتف��االت يصاحبه��ا ع��ادة بع��ض 
المنك��رات كاإلختالط بين الجنس��ين والموس��يقى  وهذا 

أمر محرم.
انظر فتوى اللجنة الدائمة )9403(

موقع الإ�ضالم �ضوؤال وجواب )10070،5219 ، 115148(
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وأخي��را أس��أل اهلل العلي القدير أن ينف��ع هبذا الدليل، 
وأن يجعله دليل خير وهدى وس��داد، وأن يغفر لي الخطأ 

والزلل فيه .
وإن كان هناك مالحظة أو اضافة فيس��عدين استقبالها 

على الربيد اإلليكرتوين:    
Talfawaz@kfmc.med.sa

T_alfawaz@yahoo.com

والحمد هلل رب العالمين أوال وآخرا . 




