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 ؛بسم اه الرحمن الرحيم، الحمد ه، والصاة والسام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد
ومعنأأأا فأأأ  مأأأادة الع أأأه  مو أأأو   علأأأى ةأأأبكة اللريأأأ  للأأأى اه، المسأأأتو  الرابأأأ  بصأأأا رفأأأا اك بكأأأم ومرحبكأأأا فأأأ  دورة 

أأم التأأأداوي، نالمعاصأأرة  تأأداوي ومأأا يتصأأض بال ضأأايا اللبيأأةمو أأو  الالتأأداوي،   أأف فيأأه علأأى بعأأل المسأأا ض، دحوك،
ومسأأأيولية اللبيأأأن و أأأمانه، والتأأأداوي بأأأالومر، وبأأأالكحول، والتأأأداوي بالنجاسأأأة، وعملي أأأا  التجميأأأض، وا  هأأأا ، 

 تداوي المرأة عند الر ض، وغير ذلك لن ةاء اه.
 

 داويم الت ك، حو المسالة اأولى  
أأم التأأداوي،  قأأد دل علأأى ذلأأأك  علأأى أن التأأداوي ً يجأأن مهمأأا دأأأان مأأر  ا نسأأان،  مهأأور الع هأأأاءأوًك فأأ  حوك،

"لن ةيِت دعأو و لأِك ولن ةأيِت صأبرِ  ف ال   -صلى اه عليه وسلم-حديث المرأة الت  دانت توص،َر  وأتت النب  
ا و، "تأداوَ علأى ا يجأا   لكأن لأي  ،ا عبأاد اه"و، "تأداوَ   ، والسأنة فيهأا ترغيأن فأ  التأداوي1"قالت  أصأبر ،ولِك الجنة

عبأأاد اه فأأهن اه مأأا أنأأإل داءك لً أنأأإل لأأه دواءك"
"لأأي  بوا أأند عنأأد   -رحمأأه اه-قأأال ةأأيس ا سأأام ابأأن تيميأأة ، 2

الجمأأا ير علأأى أنأأه لأأي  وا بكأأا. بأأض حكأأى   مأأا ير اأ مأأة لنمأأا أو بأأه لا عأأةن قليلأأةن مأأن أصأأحا  ال أأافع  وأحمأأد"
 مأأا  علأأى عأأدم و وبأأه، قأأال فأأ  "تحعأأة المحتأأاي" ابأأن حجأأر الهي مأأ  ال أأافع   ا  -رحمأأه اه-ال ا أأ  عيأأا  

أا  - أاا هر  ل ماعوأيعن  اعتوأ-"واعتور   وأر،خن يوأا  منأه  ،و وبأه لذا دأان بأه  أرخن يوأا  منأه التلأف"ببأان لنأا و هك
"قأال ا سأنوي  يحأرم ة  التأَلف يعن  لي ا  النإيف،  اا وا ن عند ال افعية. ودالك ذدر ف  حاةية قليأوب  وعميأر 

 .خد يوَظن فيه التأَلف"ر، ترده ف  نحو  و 
 

َعأهو  واستوعيد مأن  أاا أن  وخوِ أ  علأى ا نسأان الضأرر أو الهأاَ بتَأأر،َ التأداوي فهنأه يجأن التأداوي  الأدواء لذا تي نأا نَأع،
ي لذا دأأان تردأأه يوعضأأأ  للأأى تلأأأف جمأأ  الع أأأه ا سأأام  بو أأو  التأأأداو جمأأأ  الع أأه ا سأأام ، أخأأأا مَ وبهأأاا أخأأا مَ 

                                                 
ر َعن،  1 َراَن َأِب  َبك، أِض الَجنأِةل قأول،أتو  بَألَأى، قَأاَل    اب،نو َعبأا د  ، قَاَل  قَاَل ِل َعلَاءو ب،نو َأِب  رَبَاخد  ، قَاَل  َحدثَِن ِعم، أَرَأةك ِمأن، َأ ، َ أورِيأَك ام، داءو، أًَ " أا  المأرأةو السأو،

، فاد، و اَه ل ، قأال  لن  ِةأيِت صأبرِ  ولأك الجنأةو، ولن ِةأيِت دَعأو و اَه أن يوعافيَأِك  . أَتِت النب  صلى اهو عليه وسلم ف الت،   لن  أوص،َر و، ولن  أَتَك فو
، فاد، و اَه أن، ً أَتَك َف، فَدعا لها"  ، ف الت،   لن  أَتَك فو  .صحيح البواريف الت،   أصِبرو

 صحيح ابن حبان. "َتَداَوو،ا ِعَباَد اللِه، فَِهن اللَه َلم، َيَض ، َداءك ِلً َوَ َ  َلهو َدَواءك " 2
 صحيح ابن حبان. "َما َأنأ،َإَل اللهو َداءك ِلً َأنأ،َإَل َلهو َدَواءك "وف  رواية   
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ميةمن  "أحكا التداو"  ( 10من  2صفحة  )  "4"بصائر  دروس الدورة الع
 

يعنأأ  مأأ اك بعأأل  ،أو دأأان المأأر  ينت أأض  أأرر  للأأى غيأأر  دأأاأمرا  المعديأأة ،أو العجأأإ ،أحأأد اأعضأأاء أو ،الأأنع 
أو  ،ر العضأوت،أف للى ب ية البأدن فيجأن  نأا التأداوي ببَ لَ عضو من اأعضاء ولً سينت ر التأ  رو تأ، اأمرا  يتعين أحيانكا بأَ 

   الدواء وخ ينا التلف و ن التداوي.ع، ا نأَ ن بالويالة ونحو ا، فهذا تي   لي ا  النإيف
 

   مسؤولية اللبين و مانه ما يترتن على خليه أو عمد المسالة ال انية  
 .المسالة ال انية  ف  مسؤولية اللبين وف   مانه ما يترتن على خليه أو عمد 

صألى اه عليأه -و بن ةعين عن أبيه عن  د  قأال  قأال رسأول اه ة حديث عمر ن لها ف  الس صو ا  مسالةن مهمة وأ
؛ فهأأو  أأاِمنن  ر مأأن َتلَبأأَن ولأأم يأوع،أأ"  -وسأألم تلبأأن،  أأو لأأي  لبيبكأأا، ولأأم يأوع،أأَر  منأأه لأأن فهأأو  أأامن،  3"منأأه ِلأأنه

لأأه اد المعأأاد  فأأ     -رحمأأه اه-قأأال ابأأن ال أأيم  ،الحأأديث روا  أو داود والنسأأا   وابأأن ما أأة وحسأأنه األبأأان  -"قَأو،
 ،ف ال أأأ ءعلأأأى تكلأأأ يأأأدل  -نَ َتلَبأأأ-ض عأأأعَ أن لعأأأل التأ  ،ولأأأم ي أأأض مأأأن لَأأأن  "َتلَبأأأنَ  َمأأأن،  " -صأأألى اه عليأأأه وسأأألم

رد ودلعة  ."وأنه لي  من أ له ،والدخول فيه بعوس،
 

 ، لليكم  ا  الحاً  اللبين يضمن ف  حاً د د يرةد وعندنا 
 العاِمد يد  اللبين المتع أوًك  -

لو أن اللبيأن تعمأد الَ ت،أض أو َقل،أ  العضأو وقصأد الضأرر خأري عأن   -عياذكا باه-أوًك  اللبين المتعدي العاِمد يعن  
نه لبيبكا للى دونه ظاِلمكا موع،َتِديكا،  .َدو،  و و  امنن ًو ةك 

 
 ثانيكا  المعالج الجا ض -

ٌه فأ  أنأه يضأمن، قأال الولأاب  ال ان   المعالج الجا ض، و و بجهله يأوَعد    -رحمأه اه-موتَأَعِديكا، الحديث الساب  نأ
أأأا أو عمأأأاك ً يعرفأأأه متعأأأد ". ج لذا تعأأأد  فتلأأأف المأأأريل دأأأان  أأأامِ المعأأأالِ  "ً أعلأأأم خافكأأأا فأأأ  أن  نكا، والمتعأأأال  علمك

أأا أو عمأأاك ً يعرفأأه، ر أأض ينتحأأض صأأعة اللبيأأن، لأأم يحصأأض علأأى رخصأأة  ،  أأاا موتَأَعأأد ، المتعأأال  علمك فأأهذا فأأ   الل أأن 
يعن  ال صاص، يعن  ً قصأاص عليأه ولكأن عليأه الديأة؛ أنأه ً  تولد من ِفع،له التأَلف  َ ِمن الدية، وس ط عنه الَ َود،

 يستبد  بالك بدون لذن المريل، الغالن أن المريل قد َأِذن له، فس ط ال صاص ولكن عليه الدية.
روم، فهن، أ را أا َ أِمَن مأا أخلأا فيأه ا مة  وف  فتاو  اللجنة الد "لذا لم َيكون حاذقكا فا يحض  له مباةرة العملية، بض َيح،

،  أمن وِسَرايته".  السراية مأا ترتأن علأى.. يعنأ  عمأض مأ اك عمليأة خاليأة، َ أِمن، وترتأن علأى العمليأة الواليأة مأو ن
 .المو ،  من السراية،  اا اللبين الجا ض المتعال  بالجهض

 
 ثال كا  اللبين الما ر الاي أخلا  يد  -

                                                 

 حسنه األبان . "َمن تلبَن ًو يوعَلم، منه ِلنه فهَو  امنن " 3
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ميةمن  "أحكا التداو"  ( 10من  3صفحة  )  "4"بصائر  دروس الدورة الع
 

النأأو  ال الأأث  اللبيأأن المأأا ر الأأاي أخلأأا  يأأد ،  أأو مأأا رن ولكأأن أخلأأا  يأأد  فاتلعأأت عضأأوكا صأأحيحكا. يعنأأ  مأأ اك 
 أو لبيأنن يم  لون بالواِتن أيضكأا، أو اللبيأن فأ  الوتأان أراد أن ي لأ  الجلأدة الإا أدة ف لأ  الح أعة أو  أإءكا منهأا، 

"وأ معأأوا   -رحمأأه اه-قأأال ابأأن المنأأار  ،وعلأأى المولأأض الضأأمان ،  يأأد ا يأأاثم أنأأه لأأم يتعمأأد لكأأن أخلأأمأأا رن ًو
 على أن َقل،  الواِتن لذا أخلا ف ل  الادر أو الح عة أو بعضها فعليه ما أخلا به".
ما  المريل تحم ض ديتأه. الع هأاء لو أنه أ ر  عمليةك ف  ال لن م اك ف ل  ةريانكا ًو ترده وأخلا تجاو  ف  ال ل  ف

 ي ولون أخلا  يد  أو َ َنت يد  تجاو   ما تحتاي لليه العملية.
أو أ را أا بللأةد   ،تجأاو   مأا تحتأاي لليأه العمليأة  نأت يأد  بأان،  قكأا لكأن"لذا دأان حاذِ أيضكا ف  فتاو  اللجنة الدا مأة  

 ن ما أخلا فيه وسرايته".مِ  َ  ،أو أ را ا ف  غير ا ،يهح عملها فلو ص، ً يَ  أو ف  وقتد  ،هامو ر ألَ  و ك، دالةد يَ 
لبين اأسنان م اك لو أنه أخلا فا ال  رسكأا سأليمكا، أخلأا فبأدل أن يإيأض الضأر  التأالف أ ال الأاي بجأوار ،  أمن 

  اا،  من دي ته ف  الضر  الواحد خم ن من ا بض دما  اء ف  السنة، َخم، ن من ا بض.
 

 الما ر لذا أخلا ف  وصف الدواء رابعكا  اللبين  -
ِلأأض يأأد  فأأ  الجراحأأة، لن مأأا أخلأأا فأأ  وصأأف  النأأو  الرابأأ   اللبيأأن المأأا ر لذا أخلأأا فأأ  وصأأف الأأدوء،  نأأا لأأم توو،

؛   َ ِمَن.الدواء، لذا ا تهد ف  وصف الد واء فاخلا فترتن على ذلك تَأَلفن
 

 ض اًختصاصخامسكا  اللبين الما ر الاي فعض ما ً يععله غير  من أ  -
الوام   اللبين الما ر الاي فعأض مأا ً يععلأه غيأر  مأن أ أض اًختصأاص، يعنأ  دخأض فأ  غيأر توصصأه، قصأر فأ  

 ما ترتن على ذلك. نَ مِ  َ الت ويٌ، 
 

 سادسكا  اللبين الاي يعالج من غير لذن ول   اأمر والمريل -
ول   اأمر ومأن غيأر لذن المأريل، ويتسأبنو ذلأك  الساد   اللبين الاي يعالج وف  أصول المهنة لكن من غير لذن

 و مهور العلماء على تضمينه.العاي ف  أ رارد أو وفاةد أو ما دونها، 
َتى بهنسأأان مغمأأى عليأأه فأأا نسأأتلي  أن، ناخأأا لذنأأه، فهنأأا لذنن عأأام مأأن ال أأر  بمعالجتأأه، لكأأن   نأأاَ حأأاً  مأأ اك يأوأأؤ،

تَأي،ِ لن ومون،َتِبهن ولم يؤ  َبر بالعملية فهن لو ترتن عليها  ررن َ ِمَن اللبين أنه لم يوؤذن له.ا نسان موس،  خا لذنه ولم يوو،
 

ولأم  ،هأاأعلأى المهنأة ح    ،الأاي يعأالج وفأ  أصأول المهنأة ،هبِأفها  ست حاً د فيها الضمان، أما اللبين العاِلم بلِ 
ٌد أو غيأر ولم يو  ،ِن يد ج، تَ  لأو أنأه أعلأى دواءك سأليمكا، أو عأالج بلري أةد معينأةد ي أول  ض،يتحمأ ه ًفهنأ ،ولض فأ  ت أوي

 أ ض اًختصاص لنها    اللري ةو الموتبَأَعةو ف  م ض  ا  الحالة، ثم لن المريل قد ما  فا  مان عليه.
 

ِكرداوي بالومرالت المسالة ال ال ة     .. ويلح  بها دوض ما يوس،
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ميةمن  "أحكا التداو"  ( 10من  4صفحة  )  "4"بصائر  دروس الدورة الع
 

أِكرة  ويأول،َح المسالة ال ال ة  التداوي بالومر،  ِكرد، بعل النا  ي ول لنه ياخا الح ي ة الموس، بالك التداوي بكوِض موس،
ر أ  -مأن حأديث لأارن بأن سأويد  صأحيح مسألمفأ   والومرو ليسأت دواءك،بَإع،م التداوي أو اأفيون أو نحو ذلك، 

أأِر، فَأنَأَهأأا و َسأأَاَل النبِأأ  َصأألى اللأأهو َعَلي،أأِه َوَسأألَم َعأأِن ا" أنأأه -اه عنأه أأنَأَعَها، فَأَ أأاَل  و، َدأأرِ َ أَ  ل،َوم، نَمأأا لِ  لأأارن بأأن سأأويد َأن، َيص،
نَأعوَها لِلدَواءِ   لكنه داء!  4"ِلنهو لَي،َ  ِبَدَواءد، َوَلِكنهو َداءن  -صلى اه عليه وسلم -، فَأَ اَل َأص،

اء علأى هأ مهأور الع  ،صأححه األبأان  "ا حأرم علأيكوملن اهَ لأم يجعأض، ةأعاءَدم فيمأ"  -صلى اه عليه وسلم-وقال 
 ين.ًو ف  َبض  الل   ،ًو ف  لعامد  ،ند  ً ف  دو  ،تحريم اًنتعا  بالومر ف   مي  صور اًنتعا 

 
 دواءك رفة ً يجو  استودام الومر الصِ 

كأن لذا  أاء دواءن وفيأه نسأبةن قليلأةن ً يجو  ل افة الومر أو تعمد ةور،ِبها بحجة الأدواء، ًو يجأو  ل أافتها للأدواء، ول
، ف  قرار الَمجم  الع هأ  التأاب  المسالة الرابعة مسالة الكوحوولغير موَؤثِأَرةد فها  مسالةن أخر  نادر ا  نا ونادر ا ف  

 عليأه صألى اه-لَ أو،ل رسأول اه  رفة دواءك بحأالد مأن اأحأوال،ً يجو  استعمال الومر الِصألرابلة العالم ا سام   
لأه  . 5روا  البواري ف  الصحيح "م عليكمرِ اهَ لم يجعض، ةعاءَدم فيما حو  لن "  -وسلم لن اهَ أنأَإَل الأداَء و َعأض "ولَ و،

ا ًو  وقأأال للأارن بأن سأأويدد  .روا  أبأو داود فأأ  السأنن وابأن السأأن  وأبأو نعأيم 6"تَأأداَوو،ا بحأرامد تلكأِض داءد دواءك، فتَأداَوو،
 .  يمروا  ابن ما ة ف  سننه وأبو نع 7"لن ذلك لي  ب عاءد ولكنه داءن"له عن الومر يوجَعض ف  الدواء  لما سا

 
 الكوحوولالمسالة الرابعة  

ل بنسأأن مسأأتهلكةد ت تضأأيها الصأأناعة الدوا يأأة التأأ  ً بأأديض و حوأأيجأأو  اسأأتعمال اأدويأأة الم أأتملة علأأى الكو ثأأم قأأالوا  
أأأركا خار يًأأأا للجأأأروخ وقأأأاِتاك عنهأأأا ب أأأرص أن يصأأأعها لبيأأأنن عأأأدلن  لجأأأراثيم وفأأأ  ل، دمأأأا يجأأأو  اسأأأتعمال الكحأأأول مله 

 الكريما  والد ون الوار ية.
َلَكةن قليلأأأةن،   أأأتَأه، َلَكة ال ليلأأأة أن لذكا ً يوضأأأا  ابتأأأداءك للأأأدواء، لكأأأن لأأأو أوتِأأأَ  بأأأدواءد وفيأأأه نسأأأبةن موس، أأأتَأه،  أأأاا   أأأابط الموس،

 أاا الولأيط "الأدواء . نسأان منأه مأا ةأر  لأو ةأر  الك يأر منأه فهنأه ً يسأكرلو ةأر  ا  -ةرا و الدواء -ال را 
لأأأو دأأأان ا نسأأأان لذا ةأأأر  الك يأأأر منأأأه ً يسأأأكر فهأأأاا معنأأأا  أن الكوحوأأأول  نأأأا قليأأأضن  "مأأأ  الومأأأر أو مأأأ  الكوحوأأأول

. و ا  مسالة الكوحوول    قريبة،  َلكن تَأه، افة الكحأول للأى اللعأام الكوحوول نو ن مأن الومأر فأا يجأو  تعمأد ل أأن موس،
أو للأأأى الأأأدواء، لكأأأن لأأأو أو أأأيف بالععأأأض فأأأا ثم علأأأى َمأأأن أ أأأافه، ثأأأم  أأأض يجأأأو  ةوأأأر   أأأاا الأأأدواءل لذا دأأأان نسأأأبةك 

                                                 
، أو دأر  أن يصأنَعها . ف أال   لنمأا أصأنعها للأدواِء . ف أال ُ لنأه لأي  أن لارَن ابأَن سأويدد الجوَععأ  سأال النبأ  صألى اهو عليأه وسألَم عأن الومأِر ل فنهأا  " 4

 .صحيح مسلم" بدواءد . ولكنه داءنَ.

 . أخر ه البواري ف  صحيحه معل اك من دام ابن مسعود ر   اه عنه ف  دتا  اأةربة 5

 .صحيح من حيث معنا  ل وا د   األبان  قال "ا، ًو َتداَوو،ا ِبحرامد لن اللَه أنإَل الداَء والدواَء، و عَض ِلكِض داءد دواءك، فتداَوو، "6

صححه  "ِلَك ليَ  ب عاءد وَلكنهو داءن يا رسوَل اللِه لن بارِ نا أعنابكا نعتِصرو ا فَن ر و من،ها قاَل ًَ , فرا عتوهو قلتو لنا نست ع  بِِه للمريِل قاَل لن ذ " 7
 األبان .
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ميةمن  "أحكا التداو"  ( 10من  5صفحة  )  "4"بصائر  دروس الدورة الع
 

مستهلكةك ً يظهر أثر ا ًو َيسَكر َمأن أدأض أو ةأر  الك يأر مأن  أاا اللعأام أو الأدواء فأا حأري فأ  التنأاول حينيأاد،  
 اأدوية الم تملة على الكوحوول بنسند مستهلكة". و دما سب  ف  خبر الَمجَم   "يج

 
  جِ لها أصض نَ  المكونة من موادحوكم اأدوية 

المأواد ا  أافية فأ  الغأااء   أيضكا  اء ف  توصية ندوة الرؤية ا سامية لبعل الم ادض اللبية،  أاء فأ   أا  النأدوة
 .اًستحالة واًستهاَةرعكا بهحد  لري تين   والدواء الت  لها أصضن نج ن أو محرمن تن لن للى مواد مباحة

 
 لاًستحالةو ما معنى 

اًسأأتحالةو ويأو ،َصأأدو باًسأأتحالة فأأ  اًصأألاخ الع هأأ   تغيأأر ح ي أأة المأأادة النجسأأة أو المحأأرم تناولهأأا وان أأا  عينهأأا 
سأتحالة مأا ن  ماعأة مأن والتلهيأر باً للى مادةد مباينةد لها فأ  اًسأم والوصأا ٌ والصأعا ، و أا  مسأالةن عظيمأة.

 لأا رة،و أن المادة النجسة لذا تحولت للأى مأادة أخأر  مغأايرة لهأا فأ  الصأعا  والوصأا ٌ أصأبحت موباحأة الع هاء 
ويترتأأن علأأى ذلأأك الكريمأأا  والمعأأا ين وغيأأر ذلأأك لذا وو أأ  فيهأأا ةأأحم الونإيأأر، لذا تبأأين أن ال أأحم مأأن خأأال 

 .رمةالحو  نو ا ِ وتو  ر و لهِ ها  استحالةن تو ند آخر فرد للى مو  التصني  يتغير للى مادةد أخر ، لذا تحول
 

 ما معنى اًستهاَل
اًسأأتهاَ يكأأون ذلأأك بأأامتإاي مأأادةد   -لأأبعل الم أأادض اللبيأأةقأأرار نأأدوة الرؤيأأة ا سأأامية -قأأالوا ،ثانيكأأا  اًسأأتهاَ

لذا  الأأت صأأعا   ،اسأأة والحرمأأة ةأأرعكاا ن عنهأأا صأأعة النجمحرمأأة أو نجسأأة بمأأادةد أخأأر  لأأا رةد حأأالد غالبكأأا ممأأا يوأأ
ا فأأ  الغالأأن ويكأأون الحكأأم  ،ذلأأك الموأأالط المغلأأو  مأأن اللعأأم واللأأون والرا حأأة حيأأث يصأأير المغلأأو  مسأأتهلكك

ًّ ول دميأأةن قليلأأة  أأدحوأأبأأا  ا  أأافية التأأ  يوسأأتعمض مأأن محلولهأأا فأأ  الكو رد لأأالك قأأالوا  المو  وم لأأوا  ،للغالأأن ا فأأ  ً 
 َ Eُ يلدأاا و  َ Eُ يل لهأا  أال أا  المأواد الملونأا  التأ  يو ، نأا  والحافظأا  والمسأتحلبا الغأااء والأدواء دالملو 

ٌ الكأًو مأ اك فتوو أ  فأ  دحأول ليوسأتولَ  ،ول، يوأؤتى ب مأرة العادهأةحوأداا،  أا  لنمأا توسأتولٌ غالبكأا عأن لريأ  الكو 
لأون ًو را حأة فأ  المأإيج أو فأ  ال أرا  اللون فهذا دانت نسبة الكحول قليلة توستهلك ً يب ى لهأا أثأر ً لعأم ًو 

 أو الوليط فا با  بعد ذلك باستعماله.
 

 حوكم التداوي بالنجاسةالمسالة الوامسة  
 الأة التجاعيأد  عندنا مسأالة اسأتعمال البا مأا اآن من ذلك دالتداوي بالدم،  ،المسالة الوامسة  التداوي بالنجاسة 

 .سن ض النضارة والحو أن بالبا ما  ، لة اآن حدي ة، الحَ المسا نضارة والجمال،والت و ا  ولل
 أأن ، لنسأأان أصأأين فأأ  حريأأ  مأأ اك وقأأالوا لأأه ً يو أأد عأأاين لً بحَ أوًك ن أأول  لذا دأأان ذلأأك   الأأة عيأأند أو ت أأو  

فهأاا  سأنحو أمأا لذا دأان سأيجري عمليأةك مأن أ أض  يأادة الولٌ مأن الأدم فن أول ً بأا  حينيأا، البا ما، البا مأا توسأتَ 
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ميةمن  "أحكا التداو"  ( 10من  6صفحة  )  "4"بصائر  دروس الدورة الع
 

م نجأأ  عنأأد أد أأر أ أأض العلأأم وحوكأأ  ا  مأأا  علأأى ذلأأك سأأيات  معنأأا فأأ  عمليأأا  التجميأأض أن ذلأأك ً يجأأو  والأأدَ 
 وعلى  اا فا يجو  التداوي به لً للضرورة.

 
مأت النجاسأا  "لنما يجو  التدواي بالنجاسة لذا لم يجد لا ركا ي وم م امها فأهن و أد  َحرو   -رحمه اه–قال النووي 
لومأأر دأأالك داخلأأةن فأأ  النجاسأأة اوا  بالنجاسأأة د أأحم الونإيأأر و انتهأأى مأأن المجمأأو ، ً يجأأو  التأأد، بأأا خأأا "

 ً يجو  التدواي بالنجاسة لً عند عدم و ود لا رد ي وم م امها.ول عند د يرد من المعاصرين حو والكو 
 

 حوكم عمليا  التجميضالمسالة السادسة  
ا وتصأأغير اأنأأف وتكبيأأر  ،التجميأأضمسأأالة السادسأأة  فأأ  عمليأأا  ال عمليأأا  التجميأأض لهأأا أةأأكال وألأأوان د يأأرة  أأدك

و نأاَ  ،ودأالنمٌ ، ن ف  الودود وغير ذلك، و ناَ أةأياء أخأر  دالوةأموالحَ  ،وتصغير ال عتين وتكبير ما ،ال دي
ٌن خاص ولنما يريد فاعلها  يادة الحسن  والجمأال أو يريأد ل الأة أةياء لها حكمها ف  ال ر  و ناَ أةياء لي  لها ن

  .الت و 
 

 فعندنا عمليا  التجميض على نوعين 
  سن والجمالاأول  ما دان لإيادة الحو 

ير اأنأف أن ، يعنأ  ً يبلأا اأمأر مبلأا الت أو ، ن أول مأ اك تصأغ-تعأالى-لأ  اه فهو محرمن و و داخضن ف  تغييأر خَ  
لذا   ،صأون فأ  ذلأكرخِ عتبركا فهن  ماعة من أ أض العلأم يو ن  رركا نعسيكا مو لذا بلا مبلا الت و  وسب  ،ةن أنعه أو أنعها دبير 

أا ومأن تغييأر دان اأمر ف  حدود الم بأول والمعتأاد ولنمأا يريأد أو تريأد  يأادة الحو  أا عظيمك سأن فهأاا ةأ ءن محأرم تحريمك
عووَن ِلً َةأأي،لَاناك مرِيأأداك ّ لَعنَأأهو الل أأهو َوقَأأاَل َأَتِوأأَان "وقأأد قأأال تعأأالى  ، لأ  اهخَ  عووَن ِمأأن دوونِأأِه ِلً ِلنَاثأأاك َوِلن يَأأد،  ِمأأن، ِلن يَأأد،

ََ َنِصأأأيباك مع،روو أأأاك ّ َوأوِ أأألنأهوم، َوأوَمنِأيَأأأأنأهوم، َوآموأأأَرنأهوم، فَأَليوبَأأأِتكون آَذاَن اأَنأ،َعأأأاِم  َوآموأأأَرنأهوم، فَأَليأوغَيِأأأأرون َخل،أأأَ  الل أأأِه َوَمأأأن ِعبَأأأاِد
أَراناك مِبينأاك ّ يَِعأدو وم، َويوَمنِأيِهم، َوَمأا يَِعأدو  لَأأِيَك يَأتِوِا ال ي،لَاَن َولِي اك ِمأن دووِن الل أِه فَأَ أد، َخِسأَر خوس،  ومو ال أي،لَانو ِلً غوأرووراك ّ أوو،

ًَ يَ  َها َمِحيصاك َما،َوا وم، َ َهنمو َو  .117 121النساء "ِجدووَن َعنأ،
 

    الة الت و   التجميض عمليا النو  ال ان   
تمأارين الةياء لبيعيأة أو األيا  ً نتكلم عن استعمال م اك ن ول عم أنناحظوا ًو ،النو  ال ان  من عمليا  التجميض

لمأا  ،تج عأن حأادأ أو مأر  أو حريأ  فأا حأري فيأهما دان للعاي ول الة الت و  الاي ينأ عمليا ن  لنما  ا  ،أو داا
َعدَ -اسمه  كاا عرفجة  -أن َ د و َعر،َفَجةَ "  فةرَ رو  أبو داود والترماي والنسا   عن عبد الرحمن بن لَ   قوِلأ َ  بَن َأس،

-لعضأة وأنأتن محلأهتغيأر  ا -فأاَنأ،َتَن عليأه -مأن فضأةد  -فاتوأا َأنأ،عكأا مأن َوِرند  -معردة الكأا ف  -الكوا ِ  يومَ  أنعوهو 
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ميةمن  "أحكا التداو"  ( 10من  7صفحة  )  "4"بصائر  دروس الدورة الع
 

،  أأا  فأأ  صأأحيح أبأأ  داودو حأأديث حسأأنه األبأأان   8"َا َأنأ،عكأأا مأأن ذ أأند توأأفا –صأألى اهو عليأأِه وسأألم  –فأأامر  النبأأ  
.  الة ل  أنعه قو  ،عملية تجميض، اتواذ أنف  عيند حصض من حادأد أو مر د

 
  ا إة عينالعمليا  التجميض   الة 

عأن بعأل عمليأا  التجميأض دتعأديض اأنأف، التعأديض وةأعط الأد ون وتصأغير  -مأه اهرح–سويض ال أيس بأن ع يمأين  
"أمأا مو أ  التجميأض فالتجميأض نوعأان  النأو  كم  ا  العمليا  وما الضأابطل ف أال  أوتكبير ال ديين للى آخر ، ما حو 

دأان ا نسأان أنعأه مأا اك فيجأو  أن   فلأو ،ل الأة العيأن، اأول  ل الة عيند والنو  ال ان   يادة تحسين، أما اأول فجأا إن 
سأن ولنمأا عنأد  ون أول م لأه لأو احتأاي للأى ت أويم اأسأنان لأي  لإيأادة الحو ، ي وم بعملية لتعديلأه أن  أاا ل الأة عيأن"

ل الأة عيأند اأنأف ليسأت لبيعيكأا بأض  ا"أن  أاقأال   ،عيأند  أسنانه تؤلمه أثناء اللعام أو تعوقه أثناء الكام،  ا  ل الأة
أحأأول، الحأأول عيأأنن باةأأك، لأأو أراد ا نسأأان أن يعمأأض عمليأأة لتعأأديض دأأالك ر أأض ، قأأال   ما أأض فيريأأد أن يعدلأأه أأو 

 أأاا ل الأأة عيأن، ولأأو قلأ  أنأأف ا نسأأان لحأادأ،  أأض يجأأو  أن  أنً يجأو ل قأأال  "يجأأو  ًو مأان  العأين يجأأو  أو 
 .يردن أنف بدله، قال نعم يجو  وذدر حديث عرفجة"

 
 يجو  فيها الوةم وعمليا  التجميضالحاً  الت  

 -ى اه عليأأأه وسأأألمصأأأل –"أمأأأا النأأأو  ال أأأان  فهأأأو  يأأأادة تحسأأأيند،  أأأاا  أأأو الأأأاي ً يجأأأو  ولهأأأاا لعأأأن النبأأأ  قأأأال   
ض فجأأوا  بأأين جعأأرد اأسأأنان حتأأى تأأتعلج وتتوسأأ ، تبأأل أن تبأأرد أسأأنانها، تسأأتعمض مبأأرد بمعنأأى ،9سأأنالمتعلجأأا  للحو 

التأأ  تصأأض ةأأعر ا ال صأأير  10ذلأأك ولعأأن الواصأألة -ى اه عليأأه وسأألمصأأل –لعأأن الرسأأول سأأن، اأسأأنان، تتوسأأ  للحو 
 .ما أةبه ذلك" وب عر 

"ب أ  أن ننظأر لعمليأة تكبيأر ال أدي أو تصأغير  يجأو  أو ً يجأو ل"، قأال  " أاا تحسأين   -رحمأه اه–ي ول ال أيس  
اللأأبن يعنأأ  يكأأون ثأأديها صأأغيركا ً يأأروي ولأأد ا فهأأاا لً لذا دانأأت المأأرأة الغيأأرة ال أأدي تريأأد أن يكبأأر أ أأض أن يتسأأ  

 أاء فأ  الحأديث أن ، ربما ن ول أنه ً با  به أما التجميض فهنه ً يجو ، قال فهاا  و الضابط ف  مسأالة التجميأض"
لهأاا  الأة عيأن فهنأه يجأو  و  أن ما دان على ،  اا دليض 11"لعن الواةمة لً من داءد "  -ى اه عليه وسلمصل –النب  

حينيأأاد ولكأأن ، ًو يوسأأَتر لً بالوةأأم،  أأا  الوةأأم ىلأأو أن لنسأأانكا أصأأين بحريأأ  مأأ اك وقأأالوا لن  أأاا الحريأأ  ً يوغلأأ
 ستعمض الدم دما دان يستعمض قديماك، أن الدم نج  فيبتعد عن  اا.يستعمض األوان ًو ي

 
 قرار مجم  الع ه ا سام  ب ان عمليا  التجميض

                                                 
" "أنه قولِ 8 ، فانتن عليه، فامر  النب  صلى اهو عليه وسلم، فاتوا أنعكا من ذ ند  .حسنه األبان   أنعوه يوَم الكاِ  فاتوا أنعكا من وِرند

 .صححه األبان "لعَن المتعِلجاِ  للحوسِن المغِيراِ  َخلَ  اللِه"  9

 .صحيح مسلمالواصلَة والمستوصلَة والواةمَة والمستوةمَة"  "أن رسوَل اِه صلى اهو عليِه وسلَم لعن 10

اءد ل ف ال   نعأم ، والحأال الموَحلأضو لأه ، "َلَعَن رسولو اِه صلى اه عليه وسلم آِدَض الربا، ومووِدَله، وةا َد  وداتَبه، والَواِةَمَة والمووَتِ َمَة ، قال   لً ِمن د 11
 .صححه األبان ن النأو،ِخ ، ولم يَأ وض، َلَعَن" ومان و الصدقِة ، ودان ينهى ع
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ميةمن  "أحكا التداو"  ( 10من  8صفحة  )  "4"بصائر  دروس الدورة الع
 

مجم  الع ه ا سام ، المجم  الدوول ، يعن  المونب أ  عأن منظمأة المأؤتمر ا سأام ، عنأدنا مجمعأان و اء ف  قرار  
 أللهجأرة الموافأ  لأ 1428ول ، فأ  دورتأه ال امنأة ع أرة فأ  ماليإيأا فأ  سأنة الع هأ  التأاب  للرابلأة و أاا الأد المجم 
   وما ً يجو .قرار مهم سنادر نصه لما يجو  ،ميادية ب ان عمليا  التجميض 2007

 
 قالوا فع  بيان ما يجو  من التجميض قرر المجم  ما يل    
لت  يو صد منهأا لعأادة ةأكض أعضأاء الجسأم للأى الحالأة ا يجو  ةرعا ل راء الجراحة التجميلية الضرورية والحا ية -أ

أأِويمد  ِفأأ  نَأأا ا ن،َسأأانَ َلَ أأد، َخَل ، "  دأأان عليأأه ل ولأأه سأأبحانه  للأأى مأأا،  أأاا لأأرد اأمأأر التأأ  خولأأ  ا نسأأان عليهأأا َسأأِن تَأ ،  "َأح،
 .  4  التين
 لعادة الوظيعة المعهودة أعضاء الجسم. - 
واعو أأأاي اأنأأأف ال أأأديد، والوحمأأأا ؛ يعنأأأ  ل الأأأة  م أأأض ال أأأعة الم أأأ وقة، واأرنبيأأأة،لصأأأاخ العيأأأو  الِول يأأأة  -ي

ن اأسأنان، والتصأان اأصأاب  لذا أد  و ود أا الإا أد مأ ؛ب  الإا أدة واأسأنان؛ ل الأة اأصأوالإا د من اأصاب  الوحمة
 ماديد أو معنويد مؤثر.  للى أذك 

، م أأض  راعأأة الجلأأد وترقيعأأه لصأأاخ العيأأو  اللار أأة المكتسأأبة مأأن آثأأار الحأأرون والحأأوادأ واأمأأرا  وغير أأا -د
يأأؤدي للأأى حالأأة  ولعأأادة ت أأكيض ال أأدي دليأأا حالأأة استيصأأاله، أو  إ يأأا لذا دأأان حجمأأه مأأن الكبأأر أو الصأأغر بحيأأث

 مر ية، يوَكبر أو يوَصغر، و راعة ال عر حالة س وله خاصة للمرأة.
، يعنأأأ  لذا دأأأان  نأأأاَ أذ  نعسأأأ  موعتبأأأر وسأأأتوإال الدمامأأأة نعسأأأياك أو عضأأأوياك   ل الأأأة َدمامأأأة تسأأأبن لل أأأوٌ أذك  -ه

 بعملية.

 

 ثم ذدروا فيما يحرم من التجميض 
، التأأ  ً تأأدخض فأأ  العأأاي اللبأأ ، وي صأأد منهأأا تغييأأر ِخل أأة ا نسأأان نيةً يجأأو  ل أأراء  راحأأة التجميأأض التحسأأي 

السوية، م ض عمليا  تغيير ةكض الو ه للظهور بمظهر معين، أو ب صد التدلي  وتضليض العدالة، تغييأر ةأكض اأنأف 
 وتكبير أو تصغير ال عا ، وتغيير ةكض العينين، وتكبير الو نا ، دض  اا موحرم.

منهأا الجراحأة ةأعط الأد ون لذا دأان الأو ن و ، جو  ت ليض الأو ن يعنأ  التنحيأف بالوسأا ض العلميأة المعتمأدةيثم قالوا   
 يوَ كض حالة مر ية ولم تكن  ناَ وسيلة غير الجراحة ب رص أمن الضرر.

 
د لذا دانأأت ةأأريلة أمأأن الضأأرر، ل الأأة التجاعيأأ، ً يجأأو  ل الأأة التجاعيأأد بالجراحأأة أو الح أأن مأأا لأأم تكأأن حالأأة مر أأية

ً بأأا  لكأأن بالجراحأأة ً مأأا لأأم تكأأن حالأأة مر أأية، ةأأريلة أمأأن الضأأرر للأأى  أو دأأاا،بالكريمأأا  أو بالعوادأأه اللبيعيأأة 
 آخر ما ف  ذلك.

 
 تداوي المرأة عند اللبين الر ض  المسالة السابعة 
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اأصأض أنأه و عنأد لبيأن ر أض،  مسأالة مهمأة تأداوي المأرأة المسالة الت  بعد ا تداوي المرأة عند اللبين الر ض،  ا 
ً يجو  للمرأة أن تتداو  عند لبين ر ض لً عند عأدم و أود امأرأة ولأو دأافرة، فأهذا لأم تجأد امأرأة أو و أدتها ودأان 
الر ض أفضض أو أحان منها  ا  لها الأا ا  للأى اللبيأن، و أاا منصأوصن عليأه بكأام بك يأر مأن الع هأاء المت أدمين 

 والمعاصرين.
لر أض أن ينظأر لليأه، ً ينظأر ف  مو   ً يحأض ل "لذا أصا  امرأة قرحةن ف  المبسوص    -رحمه اه–قال السرخس  
م وخأافوا أن ولن لم يجأد امأرأة توعلأ" قال  ،"م امرأة دواء ا لتداويها، أن نظر الجن  للى الجن  أخفلليه ولكن يوعلِ 

منهأا دأض ةأ ء لً مو أ  تلأك ال رحأة، ثأم يأداويها ر أض  واتهلك أو يصيبها باء أو و   ً تحتمله فا با  أن يستر 
 .ة اا من دام الحنعي "ذلك المو   ويغل بصر  ما استلا  للى غير

 
رمأأة النظأأر والمأأ   أأو حيأأث ً حا أأة علأأم أن مأأا ت أأدم مأأن حو "اي أأول    -رحمأأه اه–قأأال دأأالك الوليأأن ال أأربين  

للحا أة الملجيأة للأى ذلأك،  أن  وحجامةد وعايد ولأو فأ  فأريد  لليهما، أما عند الحا ة فالنظر والم  مباحان لعصدد 
أو  وي أو امأأرأة ث أأة لن  و نأأا  ، فللر أأض مأأداوة المأأرأة وعكسأأه ولأأيكن ذلأأك بحضأأرة محأأرمد احر أأ ايأأفأأ  التحأأريم حين

 .-رحمه اه– كاا ذدر الولين ال ربين   خلوة أ نب د بامرأتين و و الرا ح"
 

ن ت أوم بالك أف علأى المريضأة نه لذا تأوافر  لبيبأة متوصصأة يجأن أاأصض أ " سام ومن قرارا  َمجَم  الع ه ا 
ه وم بأه لبيأن مسألمن يمكأن أن ي أوم م امألم يتوافر ذلك ي  ولنث ة، سلمةد ولذالم يتوافر ذلك فت وم بالك لبيبة غير مو 

، علأأى أن يللِأأ  مأأن  سأأم المأأرأة علأأى قأأدر الحا أأة فأأ  ت أأويٌ المأأر  وم داواتأأه، وأً يإيأأد عأأن لبيأأن غيأأر مسأألمد
ن تأأتم معالجأأة اللبيأأن للمأأرأة  أأا  بحضأأور محأأرمد أو  ويد أو امأأرأةد ث أأةد ، وأن يغأأل اللأأر  قأأدر اسأأتلاعته، وأذلأأك

ا الع هأاء ي أددون فأ  ذلأك، ً تأا ن المأرأة مباةأرة لذك ، -مجلأة الَمجَمأ –انتهى، ن ا عن الَمجَم   "لوةِ خ ية الوَ 
 .بيبة حاذقة تصلح لهاللى اللبين، لً لذا لم تجد ل

 
 ا  ها المسالة اأخيرة  

ا  ها ، عنأدنا مراحأض للجنأين، مرحلأة مأا بعأد نعأس الأروخ، أي بعأد ميأة  مسالة ا  ها   المسالة اأخيرة معنا   
 .وع رين يوما، مرحلة ما قبض اأربعين يوما، ومرحلة متوسلة ما بين اأربعين والمية وع رين

 
فهنه ً يجو  ا  ها  بحالد لً فأ  حالأة واحأدة، لذا قأال األبأاء ال  أا ،  أي بعد نعس الروخ أما بعد مية وع رين 

بد من لنإ  فأ   أاال  لمأاذا نت أدد ،له فهنأا يوسأ طاثاثة من األباء ال  ا  لن ب اء الجنين فيه خلرن على حياة اأم ًو
 .الت  حرم اه، فاًعتداء عليه ف  الح ي ة قتضن للنع  الروخ عس فيهأنه نو 
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مأا قبأأض اأربعأين مرحلأأة النلعأأة، ف أد ذ أأن  ماعأة مأأن الحنعيأة وال أأافعية و أو المأأا ن عنأأد  وأمأا مأأا قبأض اأربعأأين، 
 الحنابلة للى  وا  لس اص الجنين قبض اأربعين.

، مأا   منأه ةأ ء"لأباخ ا س اص بعد الحبضل قال يبأاخ مأا لأم يتوَ "و ض يو ف  فتح ال دير   -رحمه اه–قال ابن الهمام 
 لم يتول  منه ة ء، وذدر من التولي  الم صود به المية والع رين يوماك.

، و وا   قبلأه، وفأ  لل ا و وا   قبله""الرا ح تحريمه بعد نعس الروخ مو ف  نهاية المحتاي   -رحمه اه–وقال الرمل  
 .ه""نعم يجو  لل اؤ  ولو بدواء قبض نعس الروخ فيحاةية ال ليوب   

 
بانأأه لذا صأأار الولأأد  خ أصأأحابنا، يعنأأ  الحنابلأأة،"وقأأد صأأر   فأأ   أأام  الحكأأم -رحمأأه اه–وقأأال ابأأن ر أأن الحنبلأأ  

أنأه ولأدن انع أد، بوأا  النلعأة فهنهأا لأم تنع أد بعأد،  -يجو  عند م ف  مرحلأة النلعأة -لم يجإ للمرأة لس اله  ةك لَ عَ 
لل أا حتأى لأو  وذ أن المالكيأة للأى عأدم الجأوا  مو لس اص النلعة قبض اأربعين، ون  و ، فالحنابلة يجوِ "وقد ً تنع د ولداك 

 .، و و قول لبعل الحنابلة وال افعية والحنعيةةك لعدان نو 
 

ار، ً يوجهأأأل الجنأأأين لً لحا أأأة أو مصأأألحة سأأأواءك دأأأان قبأأأض اأربعأأأين أو بعأأأد ومأأأن أ أأأض العلأأأم مأأأن قيأأأد ذلأأأك بالعوأأأ
 اأربعين قبض نعس الروخ.

ً يجأو  لسأ اص الحمأض بموتلأف مراحلأه لً بمبأررد "  قرار من مجل   يية دبار العلماء بالمملكة السأعوديةوف   اا 
لذا دان الحمض ف  اللور اأول و و مأدة اأربعأين يومأاك، ودأان فأ  لسأ اله "  ، ثم قالوا"ةرع د وف  حدود  ي ةد  دا

د، أو خوفأأا مأأن العجأأإ عأأن أمأأا لسأأ اله خ أأية ا، "مصأألحة ةأأرعية أو دفأأ   أأررد  أأا  لسأأ اله لم أأ ة فأأ  تربيأأة اأًو
ميأأة وع أأرين  دتوِ أأف مأأ اك أن الجنأأين م أأو ، فهنأأه يجأأو  لسأأ اله قبأأضمأأا ا ، رب"فغيأأر  أأا إد "  تكأأاليف معي أأتهم، قأأالوا

د قبأأض مأأرور ميأأة وع أأرين يومأأاك علأأى الحمأأض لذا ثبأأت وتادأأ " جَمأأ  الع هأأ  التأأاب  للرابلأأة مأأا يلأأ يومأأاك، وفأأ  قأأرار الم
علأأى العحأأوص العنيأأة والوسأأا ض الموتبريأأة أن الجنأأين م أأو ن  ت ريأأر لجنأأة لبيأأة مأأن األبأأاء الموتصأأين ال  أأا ، وبنأأاءك ب

 ."ت ويهكا خليركا، غير قابض للعاي يجو  لس اله بناءك على للن الوالدين
 

-دبيأأر، واه أعلأأم والتأأداوي أو بالمسأأا ض اللبيأأة المعاصأأرة و أأو بأأا  لويأأض   باحكأأامفهأأا  بعأأل المسأأا ض المتعل أأة 
 .-صلى اه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

                     
 تم بحمد اه

 وتعضلوا  نا  منتديا  اللري  للى اه ف  ف  قسم تعريا الدرو ةا دوا الدر  للن ر على النت 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 

 

http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/
http://www.way2allah.com/

