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 (3) ..............................مداد العلماء .................

 املقدمة

 حىت عليه ومازالت القدم، منذ موجودة الطب مهنة مزاولة آداب إن
 أن إال ذلك، عن سينا ابن وكتب ،"الطيب الَقَسم"أبقراط  وضع فقد اآلن،
 اآلداب هذه أن بسبب وذلك السابق من بكثري أكثر هي اليوم أمهيتها

 عند التدين كان  وحيث الدين مبتعالي مرتبطة قدميا   كانت  املهنية واألخالق
 .حياهتم يف واضحا   معلما   الناس
 يف هامشيا   الدين أصبح فقد عشر الرابع اهلجري القرن هناية يف أما
 وذلك، ومؤرقة مقلقة املهنة وأخالق املزاولة آداب وأصبحت حياهتم
 : لسببني
 جديدة طبية معضالت ظهور إىل أدت اليت الطبية التقنيات تطور: األول

 وأدبية خلقية أبعادا   له أصبح مما وغريها األانبيب وأطفال احلياة إنعاش مثل
  الناس، جيهل أكثرهم احكامها. حياة على

 األطباء قبل من واألخالقية األدبية اخلروقات نسبة زايدة: الثاين
 القيم ألن مبعضلة، حماطا   نفسه الغريب الطبيب وجد فقد.  املمارسني
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 لذلك حياته، يف الطبية ممارسته من جزءا   ليست ابلدين وارتباطها األخالقية
 .جديد من املمارسة هذه آداب وهتذيب صياغة من البد كان
 عن خيتلف اإلسالمي النظام ألن املعضلة، هذه مثل املسلمون يواجه مل

 اآلداب من متكاملة أسس على مبين اإلسالمي فالنظام الوضعي، النظام
 املشكالت مجيع مع التعامل ذلك خالل من يستطيع حبيث .واألخالق

 والتفاعل للتكيف وقابليته مرونته عن انهيك مشروعة، بطرق وحلها الطبية
 . املعاصرة القضااي من الكثري مع

 يتحدث جديد وضعي نظام إىل حباجة ليسوا املسلمني أن احلقيقة ويف
 هتمحيا منهاج يف أصال   موجود النظام هذا مثل ألن واألخالق اآلداب عن

  .اليومي
 كل  إن بل املسلم، يعيشه ما واقع عن معزولة ليست اإلسالم شريعة إن

 حكم معرفة على يعينه ما اإلسالم يف جيد العلوم من علم أي يف متخصص
 .ختصصه يف الشريعة

لذا ومن منطلق املسؤولية الشرعية، قامت شعبة البحوث والدراسات 
 أكثراحلسينية املقدسة جبمع التابعة لقسم الشؤون الدينية يف العتبة 



 (5) ..............................مداد العلماء .................

ية هللا العظمى مساحة آاالستفتاءات الصادرة من مكتب املرجع األعلى 
( واملتعلقة مبختلف اجملاالت الطبية السيد علي احلسيين السيستاين )

واليت غالبا  ما  ،وعرضها بصورة مبوبة مستوعبة اغلب املسائل األبتالئية
من ذلك فان  أكثرهذا اجملال، بل  تكون حمل سؤال األخوة العاملني يف

ن إن الكثري من هذه املسائل مما يهم املكلف مطلقا  و أالقارئ الكرمي سيجد 
 هل مهنة الطب.أمل يكن من 

ة اباللتفات ان القارئ الكرمي سيجد عدة وهنا نشري اىل نقطة جدير 
إال  ،استفتاءات تدور حول سؤال متقارب وقد يكون اجلواب عنها واحد

كرانها ملا وجدان فيها من بعض التفاصيل اليت تساعد يف فهم كامل إننا ذ 
 .اتاالستفتاءملوضوع هذه 

ن ينفع هبا املؤمنني وجيعله ذخرا  لنا يوم ال أسائلني املوىل عزت قدرته 
 تى هللا بقلب سليم.أينفع مال وال بنون إال من 

  
                             وحدة التأليف والكتابة          

 شعبة البحوث والدراسات
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 (7) ..............................مداد العلماء .................

 العمل يف اجملال الطيب

يات واآلداب على أهنا شرط أساسي منذ آالف السنني عرفت األخالق
لتكوين الطبيب، ومع أن القوانني القدمية آلداب املهنة أكدت على هذه 
احلاجة إىل حد ما إال أهنا كانت انقصة وحتتوي على أخطاء جسيمة، أما 
الدساتري احلديثة لآلداب املهنية فتتجه إىل أن تكون أكثر حتررا  وأقل 

اآلداب القرآنية كنموذج فريد للبشرية مجعاء تقييدا ، وبني هذه وتلك تربز 
 لكل املهن واألعمال ويف كل األزمنة والعصور.

تشمل إرشادات لسلوك الطبيب ومواقفه على املستوى  واآلداب الطبية
الشخصي واملهين، كما أهنا حتدد سلوك الطبيب يف حياته اخلاصة وأثناء 

 مزاولة عمله املهين.
هذه األخالقيات واآلداب يف ضوء الشريعة  فالبد واحلال هذه من معرفة
 من خالل االستفتاءات التالية:
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 االستفتاءات
 

 : ما حكم عمل املرأة يف جمال الطب؟السؤال ۞
 حكام الشرع.أاجلواب: جيوز مع مراعاة 

 

 ن تعمل كممرضة؟أ: هل جيوز للفتاة السؤال ۞
دم االختالء ومنها ع ،اجلواب: ال مانع منه مع مراعاة احلدود الشرعية

وال متس الرجل من دون حاجب   ،ابألجنيب مع عدم األمن من احلرام
 ال مع الضرورة وعدم وجود املماثل.إكالكفوف 

 
 ثناء عملها؟أ: ما هو الواجب على املضمدة يف السؤال ۞

ليه إىل ما حيرم النظر إوال النظر  ،اجلواب: ال جيوز هلا ملس بدن املريض
وتوقفه على شيء من  ،ىل التضميد وحنوهإاملريض  ال مع اضطرارإ اختيارا  



 (9) ..............................مداد العلماء .................

نه يف هذه احلال جيوز هلا إو النظر وعدم توفر املماثل الكفوء فأاللمس 
 فيهما على مقدار الضرورة. االقتصاراللمس والنظر مع 

 
: ممرضة مسلمة تعمل يف عيادة طبية، تلمس بطبيعة عملها السؤال ۞

فهل جيوز هلا ذلك، علمًا أبن  أجساد الرجال، مسلمني وغري مسلمني،
ترك العمل صعب لقلة فرص احلصول على العمل، مث هل هناك فرق 

 بني ملس جسد مسلم، وملس جسد غريه؟
اجلواب: ال جيوز للمرأة أن تلمس جسد األجنيب، مسلما  كان أم غريه، 

 إال إذا كانت هناك ضرورة رافعة للحرمة.
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وقياس  ،ضات جبّس النبض: يف املستشفيات تقوم املمر السؤال ۞
 وتضميد اجلرح وغري ذلك: ،ضغط الدم

 فهل على الرجل املريض رفض ملس املمرضة جلسده؟
و أاملمرضني ابألعمال املذكورة  أحدن يطلب قيام أاجلواب: ميكنه 

و تضع حاجزا  كاملنديل ليحول ذلك أيطلب من املمرضة أن تلبس قفازا  
 دون ملس جسده.

 
وال  ،ىل اللمس املباشرإتدعو احلاجة املرضية  حيانً أ: السؤال ۞

رفق ابملريض من أو تكون املمرضة أو يكون طلبه حمرجًا أيوجد املمرض 
 املمرض؟

و العالج وتوقف على اللمس أدعت الضرورة للفحص  إذااجلواب: 
مع االقتصار فيه على مقدار الضرورة  السؤال املباشر جاز ذلك يف مفروض

 البتة.
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ىل التضميد فما إقد يكون اجلرح يف منطقة العورة وحيتاج : السؤال ۞
 العمل؟

ن أ -رجال  كان أو امرأة  -اجلواب: على املريض أن يطلب من املمرض 
ن مل يتيسر ذلك جاز أو يضع حائال  ليحول دون ملس العورة و أتلبس قفازا  

 ليه ضرورة التضميد.إاللمس مبقدار ما تدعو 
 
يف املستشفى احلكومي زخم كبري من : يشاهد الطبيب السؤال ۞

هل  السؤال .املرضى لدرجة امللل يف أداء الواجب اثناء الدوام الرمسي
 جيوز للطبيب مشاهدة بعض من هؤالء املرضى يف عيادته اخلاصة؟

داء الواجب حسب عقد التوظيف يف أجيوز التقصري يف  اجلواب: ال
ذا  إاجعة العيادة اخلاصة وال جيوز مطالبة املرضى مبر  ،املستشفى احلكومي

 كان ذلك ممنوعا  حسب نظام املستشفى.
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األطباء من خفارات ليلية شاقة أضافة للعمل  أكثر: يعاين السؤال ۞
الصباحي املتعب فهل جيوز للطبيب أخذ أجور اضافية من املرضى 

 ضايف الغري حمسوب له من قبل الدولة؟تعويضاً عن الوقت اإل
 اجلواب: ال جيوز.

 
سؤال يف جمال العمل الصحي: طبيبة ملتزمة تنوي  - 1: سؤالال ۞

التخصص يف جمال النسائية والتوليد خلدمة اجملتمع يف هذا اجملال وتوفري 
الفرص للنساء للمراجعة عند اجلنس املماثل. ويتطلب منها هذا 
التخصص اإلشراف على إجهاض متعمد ما حكم ذلك علمًا أن 

 للمرأة ابإلجهاض؟اجملتمع الذي حنن فيه يسمح 
 
سؤال آخر عن احلجاب: يتطلب يف اجملال الصحي يف السويد  - 2

أن يتجنب الطاقم الطيب األكمام الطويلة عند التعامل مع املرضى 



 (13) ..............................مداد العلماء .................

وتضطر احملجبات إلظهار بعض الساعد، ما حكم  ،للوقاية من التلوث
 ذلك؟

شرعية بعض احملاذير ال ارتكابتوقف تعلم الطب على  إذا - ١اجلواب: 
و االجهاض قبل ولوج الروح وغريمها: جاز أمن قبيل تشريح جسد املسلم 

ولو يف -ذلك بشرط أن يكون تعلمه هذا مقدمة إلنقاذ حياة نفس حمرتمة 
 .املستقبل

 جيوز اظهار ذلك للناظر االجنيب. ال - ٢
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 والنجاسة الطهارة حكامأ

 
الوالدة أو : يسبح اجلنني يف رحم أمه بسائل خيرج حني السؤال ۞

قبلها ممزوجًا ابلدم أحياًن وبدونه أخرى، فهل هذا السائل طاهر إذا 
 خرج بدون دم؟

 اجلواب: نعم طاهر يف هذه الصورة.
 
وعندما  ،شكو من تضخم يف الربوستات لكرب السنأ أين: السؤال ۞

على أشعر كأمنا قطرة نزلت من أثناء الصالة أقوم ابلركوع والسجود أ
ىل إوهل حتتاج  ،ن فيهاأهل هذا يبطل الصالة اليت عضوي الذكري ف

ىل املرافق مث جتديد إىل الذهاب إوهل حتتاج هذه احلالة  ،عادهتاإ
ضع كيس نيلون حول العضو الذكري للمحافظة أ أينعلمًا  .الوضوء

سترباء من قوم بعملية اإلأنين أكما و   ،على طهارة مالبسي الداخلية
 ىل املرافق؟إكل دائم عند الذهاب البول )اخلرطات التسعة( بش



 (15) ..............................مداد العلماء .................

اجلواب: مع الشك يف خروج شيء أو الشك يف كون اخلارج بوال  فهو 
وأّما مع العلم خبروج البول فهو  ،حمكوم ابلطهارة يف الفرض وال إشكال
عادة الصالة إاّل إذا كنت دائم إانقض للطهارة وجيب جتديد الطهارة و 

ث ال توجد فرتة تسع الطهارة ستمرار حبين البول خيرج إباحلدث )أل
منا إوالصالة ينقطع فيها( فحينئذ ال ينتقض الوضوء ابحلدث الدائم و 

وكذلك به إذا خرج على غري النحو املعتاد واملستمر. وهللا  ،ينتقض بغريه
 العامل.
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 ستمناءاإل

ستمناء عند التحليل لفحص املين عن طريق : هل جيوز اإلالسؤال ۞
 العادة السرية؟

 توقف عليه. إذااب: جيوز للعالج من املرض اجلو 
 
ن خيترب مدى قدرته على اإلجناب، أراد الشخص أ إذا: السؤال ۞

 ن خيرج السائل املنوي ليفحصه؟أفطلب منه الطبيب 
 ستمناء.اجلواب: ما دام غري مضطر لذلك فال جيوز له اإل

 
ستمناء لألغراض الطبية؟ وما هي الضابطة : هل جيوز اإلالسؤال ۞

 يف ذلك؟
ضطر املكلف إىل ذلك وتعذر أستمناء حرام، لكن إذا اجلواب: اإل

 إخراجه ابلطريق الشرعي جاز له إخراجه بطريق آخر.
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 علمي موضوع يف البحث أروم الدكتوراه طلبة أحد أين: السؤال ۞
 للرايضيني اجلنسي اهلرموين اجلهاز ختص اليت الوظائف بعض يتناول
 :السؤالو  البحث لعينة املنوي ئلالسا حتليل يستدعي الذكور
 وقد ،املنوي السائل على احلصول ينبغي البحث متطلبات إلمتام-1

 .الطبيعية الطريق غري صناعية طرق استخدام ذلك يستدعي
 العينة تغيري ميكن هل الصناعية الطرق استخدام حرمة حال يف-2

 .البلد خارج اإلجراءات وتتميم املسلمني غري من لتكون
 قبلكم؟ من بديل حل يأ قرتاحا يرجى
 بدلك املين املكلف خراجإ مبعىن وذلك شرعا   االستمناء جيوز ال: اجلواب
 من شخص يأ ذلك يلي نأ جيوز ال كما  مثال ، لنفسه التناسلي العضو
 سيما ال احملرم ستمناءاإل على اآلخرين حث جيوز ال كما  ،الزوجة عدا غريه

 املنوي ابلسائل املتربعني تربع استقبال من مانع ال ولكن ،مسلمني كانوا  نإ
 ستمناءاإل على توقف ولو ال، وأ سائغ بطريق ايهإ استحصاهلم كان  سواء
 مبقدار حينئذ جاز املستقبل يف ولو حمرتمة نفس نقاذإ ىلإ تؤول طبية غاية

 .الضرورة
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 مريضه من الطبيب يطلب نأ استدعت مرضية حالة: السؤال ۞
 خراجهإ نأل الشرعي، ابلطريق خراجهإ تعّذر بعد املنوي السائل فحص
 الطبيب؟ عند يكون نأ البدّ 

 .له جاز ذلك ىلإ املريض ضطرإ إذا: اجلواب
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 الطبية األدوية

 الشرع نوه وقد السمحة، احلنيفية امللة هذه مسات أبرز من العلم نإ
 كذل ومن املرضية، والعاقبة العلّية املكانة ألهله وجعل قدره، وعظيم بفضله
  .(١)ع ل ما   ز د ين   َربّ   َوُقل  : تعاىل قوله

 املتطببني من لطائفة اخلاطئة املمارسات أمام متفرجا   اإلسالم يقف لذا مل
 الكاهنات واإلميان العلم دولة يف املسلمون أقصى حيث العلم، وأدعياء

 الطبية والعقاقري ،األدوية وصناعة ،الصيدلة علم أسس وشّيدوا والعطارين،
 فكان القاتلة، األخطاء من كثريا    املرضى جنبت راسخة، علمية قواعد ىعل
 .التاريخ يف الصيدليات أوىل وأتسيس العلم، هذا اخرتاع يف السبق هلم

 الشرعية ابلعلوم ملما   يكون نأ ابتداء الصيدالين على كان  ومع ذلك
 ام نفسه عن به يدفع ومبا ابملقدار الذي يشمل مجيع تكاليفه الشخصية،

 وأ ذلك يف التعمق يلزمه وال شهوات، أو شبهات من اإلميان ينايف
 .فروعه يف التخصص

                                                           
 .١١4 من االية طهسورة  ١))
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 مسائل من جبهله املسلم يعذر ال ما أي – الشرعي العلم من القدر وهذا
 من غريه مع الصيديل فيها يشرتك – واملعامالت والعبادات العقيدة
 الشرعية حكاماإل) تعلم ذمته يف يبقى لكن( تعلمه وجوب) يف املسلمني
 :االستفتاءات هذه خالل من مههاأ القارئ عزيزي ليكإو  ،(مبهنته اخلاصة
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 االستفتاءات
 

 يف وتـدخل األدويـة تغليف يف تستخدم اليت اجلالتني مادة: السؤال ۞
 غـــري بـــالد مـــن مســـتورد ن وتلـــك وهـــذه ،األغذيـــة مـــن العديـــد صـــناعة
 العظـام من تستخرج ميةهال مادة هناإ البعض أفاد كما  واألرجح إسالمية

 لكنهــا امليتــة مســتثنيات مــن وأ العظــام أبن القــول ومــع أطرافهــا مــن وأ
 الغـــذائي وأ الـــدوائي تصـــنيعها قبـــل وكيميائيـــة معمليـــة ملعاجلـــات تتعـــرض

 األكل؟ وجواز ابلطهارة احلاكمة االستحالة من هذا يعترب فهل
 املوادة أكول وأ هواأكل جوواز ال تستلزم النجسة امليتة عظام طهارة: اجلواب

 عرفووا   النوعيووة الصووورة تبوودل فيمووا فاملنوواط االسووتحالة موواأو  منهووا، املستخلصووة
 االسووم تبوودل وأ األجووزاء تفوورق جموورد ال ابملوورة السووابقة احلقيقووة خوووا  بووزوال
 .ليهاإ األخرى املواد بعض إبضافة كان  ولو والصفة
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 األرض؟ شونيفرت  الذين الباعة من األدوية شراء جيوز هل: السؤال ۞
 النظووام خووالف علووى كووان  إذا جووائز غووري عملهووم كووان  نإو  جيوووز: اجلووواب

 .املرعي
 

 جمـانً  عليهـا احلصـول يتم اليت األدوية وشراء بيع جيوز هل: السؤال ۞
 الصحية؟ املؤسسات من

 تّ  نإو  ،هبا التعامل جيز مل مشروع غري بوجه استحصاهلا كان  إذا: اجلواب
 فوال الدوائيوة البطاقوة طريوق عون يستحصول الوذيك  مشوروع بوجوه استحصاهلا

 .به التعامل من مانع
 

 هــــذه شــــراء األهليــــة الصــــيدليات ألصــــحاب جيــــوز هــــل: الســــؤال ۞
 األدوية؟

 الصوووووووحية املراكوووووووز مووووووون املوووووووأخوذة ابألدويوووووووة التعامووووووول جيووووووووز ال: اجلوووووووواب
 .مشروع وجه   دون من احلكومية واملستشفيات
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 بصـورة األدويـة وشـراء بيع ظاهرة األخرية اآلونة يف كثرت:  السؤال ۞
 هــذا يف مســاحتكم رأي نرجــو والتجاريــة، احملليــة األســواق بعــض يف معلنــة

 -فرضني:  على املوضوع
 طريـــــق عـــــن القادمـــــة األدويـــــة بشـــــراء املـــــواطنني بعـــــض يقـــــوم: أوالً 

 من القادمني األشخاص بعض إىل بيعها مث أبخرى وأ بطريقة املساعدات
 اجملاورة؟ الدول بعض
 بعـــض طريـــق عــن العـــراق إىل تــدخل الـــيت األدويـــة بعــض هنـــاك: نيــاً اث

 يسـمى مـا أو الدوائيـة للرقابـة خاضعة غري األدوية هذه نإ علماً  الوكالء
 مباشرة؟ بصورة األسواق يف تباع النوعية ابلسيطرة
 .ذلك جيوز ال: وال  أ: اجلواب
 .جيوز فال وإالّ  ،به أبس فال خماطر أية ذلك على يرتتب مل إذا: اثنيا  
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 بعــض يبيــع وهــو الطبيــب وأ الصــيدي يف رأيكــم مــا هــو: الســؤال ۞
 واحيـانً  ،ليهـاإ املرضـى حاجة مع السوداء ابلسوق الدائرة خارج األدوية
 ال؟ ام مورده لقلة حمتاجاً  الطبيب أكان وسواء حاجتهم، عن زائدة

 .موارده مطلق يف ذلك جنيز ال: اجلواب
 
 يف مسـكر وهـو) الكحـول مـن يسـتفاد ضـراحلا الوقـت يف: السؤال ۞
 ،(املشــروبة األدويــة) ســّيما وال ،األدويــة مــن كثــري  صــنع يف( األمــر واقــع

 جتيـزون فهـل ،(اخلـارج مـن تسـتورد الـيت الكولونيا نواعأ وسّيما) والعطور
 واسـتعمال وهتيئـة وشـراء ببيـع بـذلك العـارف غـري وأ العـارف، للشخص

 كورات؟للمذ  األخرى املنافع وجوه وسائر
 كانوت  ذاإ جيووز فإمنوا الشورب ماأو  واالستعمال والشراء البيع جيوز: اجلواب

 .اإلسكار يوجب ال حبيث جدا   ضئيلة النسبة
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 طـاهر؟ أم جنـس الشعر على يوضع الذي( األسبريتو) هل: السؤال ۞
 فيه؟ الصالة جتوز وهل

 لالكحوووو  أبن علموووا   الووونجس، علوووى ابشوووتماله يعلوووم مل موووا طووواهر: اجلوووواب
 .طاهر
 
 حكـم فمـا الكحـول مـادة على حتتوي األدوية بعض هناك: السؤال ۞

 الكحـول مـادة علـى حيتـوي الفم غرغرة منتج وجدت لقد عليها، الشرع
 استخدامه؟ يف شكالإ هناك فهل

 .الكحول على املشتملة الغرغرة ابستعمال أبس ال: اجلواب
 
 واألدويــة، العقــاقري مــن كثــري  تركيــب يف الكحــول يــدخل: الســؤال ۞
 طاهرة؟ هي وهل شرهبا؟ جيوز فهل

 مستهلك مبقدار فيها املستخدم الكحول أن وحيث طاهرة، هي: اجلواب
 .أيضا   شرهبا جيوز
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 قبــــل األدويــــة علــــى جتــــارب الغــــرب يف الشــــركات جتــــري: الســــؤال ۞
 أن الطبيــب ظــنّ  إذا مــريض دواء جتربــة جيــوز فهــل األســواق، يف طرحهــا
 علـــم دون مـــن عليـــه، التجـــارب انتهـــاء قبـــل هملريضـــ مفيـــد الـــدواء هـــذا

 املريض؟
 جتربوووة علوووى موافقتوووه وكسوووب ابحلوووال، املوووريض إعوووالم مووون بووود ال: اجلوووواب

 وإمنوا جانبيوة، مضواعفات يف تسوببه عودم املؤكود من كان  إذا إالّ  عليه، الدواء
 .فائدته يف يشك
 
 له؟ سعر قد مما أبكثر الدواء يبيع نأ للصيدي جيوز هل: السؤال ۞

 .جيوز ال: اجلواب
 
 األدوية؟ شراء األهلية الصيدليات ألصحاب جيوز هل: السؤال ۞

 ،الصووووووحية املراكووووووز موووووون املووووووأخوذة ابألدويووووووة التعاموووووول جيوووووووز ال: اجلووووووواب
 .مشروع وجه   دون من احلكومية واملستشفيات
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 احملللة؟ ابملنفعة املراد هو ما: السؤال ۞
 معتودّ  سوقية قيمة للشيء تكون هابلحاظ اليت احملللة الفائدة هي: اجلواب

 أكانوت سوواء ،االختصوا  اصوحاب بوبعض بوجودهوا العلم ختصأ نأو  هبا
 يف أم احلوواالت مطلووق يف موونهم، خووا  لصوونف أم النوواس لعامووة فيهووا مرغووواب  
 .للتداوي ليهاإ احملتاج والعقاقري األدوية يف كما.  الطارئة احلاالت

 
 جديـدة ظـاهرة حـول ستفسـاراال وأود صـيدالين دكتور أن: السؤال ۞

 العامليـة الشركات ألدوية مقلدة ألدوية واسع نتشارإ وهي مؤخراً  ظهرت
 معامــل تقــوم والــيت ،املــزورة لألدويــة مفتوحــة ســوق العــراق أصــبح حيــث
 تلـــك إن حيـــث .هبـــا الســـوق وإغـــراق ســـرية أمـــاكن يف إبنتاجهـــا التزويـــر
 حـى قبـل مـن متيزها كنمي وال عاملية ملاركات العالمة نفس حتمل األدوية
 احلقيقيــة املـواد حتتــوي ال ألهنـا فعالـة غــري وهـي الصــيادلة وبعـض األطبـاء
 األدويـــة بيـــع مكاتـــب أصـــحاب مـــن النفـــوس ضـــعاف قـــام وقـــد للـــدواء

 يــتم حيــث مضــاعفة أرابح فيهــا حيــث األدويــة بتلــك ابلتعامــل واملــذاخر
 املـواطن معرفـة وعـدم ،الـدواء سـعر بـنفس وبيعها ،الثمن بنصف شراؤها
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 أصـحاب بغـ  حـى بـدأ األدويـة مـذاخر أصحاب بعض إن بل ابحلقيقة
 مبقــدور يعــد مل حيــث األصــلية وبســعر املقلــدة األدويــة وبيــع الصــيدليات

 وبعـد متقدمـة ملراحل ووصوله التقليد لتطور نضراً  معرفتها الصيدي حى
 .سؤال لدي لسماحتكم املقدم اإليضاح
 يعلـم مـن قبـل مـن املقلـدة األدويـة تلـك مبثـل التعامـل حكـم مـا: السؤال

 لألدويـة مـذخر صاحب أو للناس ويبيعها ،صيدي أكان سواء مزورة إهنا
 اآلخر؟ الطرف علم بدون للصيدي ويبيعها

 الصوويدليات تزويوود املوذاخر ألصووحاب جيوووز وال .صونعها جيوووز ال: اجلوواب
 علوى بيعهوا جيوز ال كما  احلال، بواقع الصيدليات صحابأ علم مع حىت هبا

 .ابحلال علمهم دون من املراجعني
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 بالدم التربع

َياَها َوَمن  تعاىل:  هللا قال َا َأح  َيا َفَكَأمنم يعا   النماسَ  َأح   ابلودم التوربع .(١)مجَ 
 يكونوون الوذين املرضوى آالف حيواة إنقواذ يف يسوهم ألنوه نبيول، إنساين عمل
 كووول  مووون واحووودا   أن تاإلحصوووائيا بعوووض بينوووت وقووود ليوووه،إ احلاجوووة أموووس يف

 املرضووى وخباصووة الوودم نقوول إىل حاجووة يف املستشووفى يوودخلون مرضووى عشوورة
 العمليوووووات أثنووووواء ويف ،املستعصوووووية أو اخلبيثوووووة األموووووراض مووووون يعوووووانون الوووووذين
 وفقودوا خطورية حلووادث تعرضووا الوذين األشوخا  وكذلك الكربى، اجلراحية

 الوودم مكوووانت نأ سووبق مووا إىل ويضوواف دمهووم، موون كبوورية  كميووة  إثرهووا علووى
 الكثووووريين، حيوووواة هتوووودد وكثوووورية خطوووورية مرضووووية حوووواالت عووووالج يف تسووووتخدم
  كميوووات  فقوود موون يعووانون الووذين احلريووق مرضووى لتعووويض تسووتخدم فالبالزمووا
 فقوور حوواالت عووالج يف احلمووراء الوودم كوورايت  وتسووتخدم البالزمووا، موون كبوورية
 كوورايت  سوورتك تسووبب الوويت اخلطوورية الوودم وأمووراض( األنيميووا) الشووديدة الوودم

                                                           
 .3٢املائدة:  ١))
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 احتيووواج شووودة رغوووم لكووون. املنجليوووة واألنيميوووا الثالسووويميا مثووول احلموووراء الووودم
 .منه املتوفر قلة من الدم بنوك تعاين ابلدم التربع ىلإ مستشفياتنا

 إحساسه ودرجة املواطن عند الوعي بدرجة يرتبط ابلدم التربع موضوع نإ
 وتكافووووول تووووورابط يوجووووود بوووووالدان يف للنظووووور الفوووووت هوووووو موووووا لكووووون ابملشوووووكلة،
 يتعووورض هنوووا إنسوووان أي أن مبعوووىن الغووورب، يف مثيووول لوووه يوجووود ال اجتمووواعي

 حماولووووة يف ابلوووودم لووووه للتووووربع يتقوووودم جووووار أو قريووووب هووووو موووون كوووول  جتوووود ألزمووووة
 مووووا غالبووووا   هنووووا النوووواس فمعظووووم حوووودهتا، موووون والتخفيووووف احملنووووة يف للمشوووواركة
 علوى ؤكودي مموا والشدائد، الكوارث وقت يف وخصوصا   ابلدم للتربع يتقدمون

 املسووؤولية منطلووق وموون لووذا القضووية، توودعيم يف واإلميوواين الووديين العاموول أمهيووة
 خلفووت شرسووة هجمووة موون احلبيووب بلوودان بووه ميوور مووا مووع وخصوصووا   الشوورعية
 دفاعوووا   الشوووريفة بووودمائهم األرض سوووقوا الوووذين واملصوووابني اجلرحوووى مووون الكثوووري
 نشوووواركهم نأ هلووووم نقدمووووه مووووا قوووولأ فووووإن ومقدسوووواهتم، وشوووورفهم وطوووونهم عوووون

 .بدمائنا هلم ونتربع جراحاهتم
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 االستفتاءات
 

 عليه؟ العوض وأخذ للمرضى، ابلدم التربع جيوز هل: السؤال ۞
 العووض أخوذ جيووز كموا  إليوه احملتواجني للمرضى ابلدم التربع جيوز: اجلواب

 .عليه
 

 للعالج؟ وشراؤه الدم بيع جيوز هل: السؤال ۞
 .جيوز: اجلواب

 

 للصائم؟ رمضان شهر هنار يف ابلدم التربع حكم ما: السؤال ۞
 .الضعف حصول مع مكروه لكنه جيوز: اجلواب
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 اخلتان

جعله على رأس خصال الفطرة اإلسالم إىل اخلتان دعوة صرحية و دعا 
ر ك نيَ  َغيو رَ  لِل م   ُحنَوَفاءَ البشرية قال تعاىل:  ر ك   َوَمن   ب ه   ُمش  لِلم   ُيش  َا اب   َخرم  َفَكَأمنم

طَُفهُ  السمَماء   ن  م   رُ  فَوَتخ  و ي َأو   الطميو  يق   َمَكان   يف   الرّ يحُ  ب ه   تَوه  ففي  (١)َسح 
. ودعوته هذه متوافقة (٢)الرواايت: احلنيفّية هي الفطرة اّليت فطر الناس عليها

براهيم إبينا أفكان اخلتان من سنة  - ملة إبراهيم  -مع احلنيفية 
 كما ورد عن النيب ،  يؤكد امتداحه لفعل إبراهيم هذا، فقد ما

 َكانَ   َوَما َحن يفا   إ بو رَاه يمَ  م لمةَ ورد يف تفسري علّي بن إبراهيم: يف قوله تعاىل: 
ر ك نيَ  م ن   وهي احلنيفّية العشرة اّليت جاء هبا إبراهيم مخسة يف الرأس  (3)ال ُمش 

شارب، وإعفاء ومخسة يف البدن. فاّليت يف الرأس: فطّم الشعر، وأخذ ال
الّلحى، والسواك، واخلالل. وأّما اّليت يف البدن: فالغسل من اجلنابة، 

                                                           
 .3١احلج: سورة  ١))
 .٢مستدرك سفينة البحار ج( ٢)
 .١35البقرة: سورة ( 3)
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والطهور ابملاء، وتقليم األظافر، وحلق الشعر من البدن، واخلتان. وهذه مل 
 .(١)تنسخ إىل يوم القيامة

حيث قال:  وكما ورد الرتغيب الشديد فيه من قبل امري املؤمنني 
 . (٢)لسابع ال مينعكم حّر وال برد فإنّه طهور للجسداختتنوا أوالدكم يوم ا

الولد: فإّن  ختان( قال يف حديث ويف توقيع صاحب الزمان )
 . (3)وجلم من بول األغلف أربعني صباحا   األرض تضّج إىل هللا عزم 

فلوجوبه يف الشريعة على مجيع املكلفني الذكور البد من بيان مجلة من اهم 
 احكامه.
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 اءاتاالستفت
 
 عمليـة) يف كهرابئي  جهاز ستعمالإ األخرية ايماإل يف شاع: السؤال ۞

_  قيـل مـا علـى_  الـدم خـروج يصـحبها وال العمليـة هـذه وتتم ،(اخلتان
 اخلتان؟ يف اجلهاز ذلك ستعمالإ جيوز فهل

 .جيوز: اجلواب
 

 يــزل مل نــهأ وشــوهد مباشــرة، الــوالدة بعــد الولــد خــن إذا: الســؤال ۞
 فمـــا عشـــر، السادســـة الســـنة الطفـــل وبلـــ  جلـــدة، فبقيـــت اجللـــد مجيـــع

 احلكم؟
 ومقوودار احلشووفة ثقبووة تظهوور نأ اخلتووان يف الواجووب فووان شوويء ال: اجلووواب

 .الغلفة تستأصل مل نإو  بشرهتا من
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 يف اخلتـان جيـوز هـل الولـد، خلتـان املسـتحب السـن هو ما: السؤال ۞
 عمره؟ من الثاين اليوم

 وال والدتووه موون السووابع اليوووم يف الصوويب خيوون أن للووويل يسووتحب: اجلووواب
 .عنه بتأخريه أبس
 

 مـع ختنـه جيـب هـل خمتـونً  ولـد الـذي املولـود حكم هو ما: السؤال ۞
 متاماً؟ كاملختون  انه حيث لذلك حاجة عدم

 .جيب فال أغلف نهإ عليه يصدق مل إذا: اجلواب
 
 اخلتان؟ يف الواجب احلد هو ما: السؤال ۞

 السوووواترة اجللوووودة تقطووووع نأ اخلتووووان يف الواجووووب احلوووود نإ الظوووواهر: اجلووووواب
 موووون ومقوووودار ،احلشووووفة ثقبووووة تظهوووور حبيووووث( الغُل َفووووة) -ب املسووووماة للحشووووفة
 جيووب وابجلملووة احلشووفة، متووام يظهوور ومل اجللوودة تلووك تستأصوول مل نإو  بشوورهتا
 .ذلك من أزيد القطع جيب وال اأَلغلف عليه يصدق ال مبقدار قطعها
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 مستحب؟ مأ واجب تاناخل هل: السؤال ۞
 ام كووان  واجبووا   الطووواف صووحة يف وشوورط لنفسووه، واجووب اخلتووان: اجلووواب

 الطوواف يف فورق وال وليوه، يطوفه الذي املميز غري الصيب طواف عدا مندواب  
 اخلتووان ولوويس منوودوبني، وأ واجبووني عموورة وأ حلووج جووزأ   كووان  مووا بووني الواجووب
 .العبادات ئرسا عن فضال   األقوى على الصالة صحة يف شرطا  
 
 اخلتان؟ يستحب مى: السؤال ۞

 وال والدتووه موون السووابع اليوووم يف الصوويب خيوون نأ للووويل يسووتحب: اجلووواب
 قبلوه خيتنوه نأ عليه جيب مأ يبلغ نأ ىلإ تركه له جيوز وهل عنه، بتأخريه أبس

 كووان  نإو  األول أقوامهووا وجهووان، عووذر  دون موون ذلووك يفعوول مل لووو فيعصووي
 نفسوه، خيون نأ عليوه وجوب بلغ حىت الصيب خين مل ذاإو . حمله يف حتياطاإل

 السوون يف طعون نإو  ،اخلتوان عليوه جيوب خمتوون غوري أسولم ذاإ الكوافر نإ حوىت
 .به يتضرر مل ما
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 األعضاء تشريح

 فقد ُمتطاو لة؛ أزمان منذ البشرية َعرفت ه قد أمر املوتى ُجثث تشريح إن
 ويُزيلون َمو اتهم، ُجَثث ُيَشرّ حون كانوا  عندما القدماءُ  املصريون َعَرفه

ياَوات استطاَعت   وبذلك اجلَُثث، تلك بتحنيط ليقوموا األمعاء؛ ُوم 
 املصرية امل

 .الزمن لعاد ايت البقاءَ 
 من املوتى ُجَثث بتشريح - وجالينوس أبقراط وخاصة - اليوانن وقام
 .احليواانت عن مبعلوماهتم ذلك قارنوا كما  البشر؛
 مرأ عليه يتوقف ما وخصوصا   العلم ضرورة على كثريا    شددي واإلسالم 

 يف كثريا    األطباء تساعد اليت األمور من والتشريح النفس كحفظ  واجب
 .جهة من الطب هذا تعلمهم

  لووه وجعوول وميت ووا، حيًّووا اإلنسووان حوورتما قوود اإلسووالم فووأن خوورىأ جهووة نمووو 
َحافظووة ينبغووي كرامووة

ُ
نَووا  َوَلَقوود  : عوواىلت قووال األحوووال؛ مجيووع يف عليهووا امل  َكرمم 

ر   ال بَورّ   يف   َوََحَل َناُهم   َآَدمَ  َبين   َناُهم   َوال َبح   َكث وري    َعَلى َوَفضمل َناُهم   الطميّ َبات   م نَ  َوَرَزقو 
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َنا مم من   ويال   َخَلق  نوازة بوه مورمت عنودما  هللا رسوول وقوف وقود ،(١)تف ض   ج 
 فقوووووال!!". يهووووووديّ  جنوووووازة إهنوووووا: "ُمتعّجب وووووا الصوووووحابة أحووووود فقوووووال يهوووووودّي،

 التمثيول عون  هللا رسوول هنوى وقد ،(٢)ف س ا ن أليست :لالرسو 
 !ابإلنسان  فكيف عقور، بكلب ولو

 عمليووووة جووووواز موووووارد لبيووووان الشووووريعة َحلووووة ىلإ األنظووووار اجتهووووت هنووووا وموووون
 علووووى ذلووووك يوضووووح مووووا التاليووووة االسووووتفتاءات ويف حرمتووووه، ومووووواطن التشوووريح
 (:) األعلى ومرجعها ألمةا فقيه لسان

  

                                                           
 .70اإلسراء: سورة  ١))
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 االستفتاءات
 

 اجلثث؟ أشرح أن ي جيوز هل الطب كلية  يف طالب أن: السؤال ۞
 .حائل مع يكون أن الإ الغسل يوجب ومّسها تشرحيها جيوز: اجلواب

 

 املختـل املسـلم تشـريح جيـوز هل الطب كلية  يف طالب أن: السؤال ۞
 اإلنســان حيــاة عليــه توقــف ذاإ أو الطــب كليــة  يف الدراســة ألجــل عقليــاً 
 املستقبل؟ يف املسلم

 عليوووه توقوووف إذا إال مطلقوووا   املسووولم امليوووت بووودن تشوووريح جيووووز ال: اجلوووواب
 .املستقبل يف ولو مسلم حياة
 

 الطبية؟ لألغراض امليت أعضاء تشريح جيوز هل: السؤال ۞
 حووال يف الوودم حمقووون يكوون مل إذا املسوولم غووري جسوود تشووريح جيوووز: اجلوواب

 .بدنه تشريح عن جتناباإل لزوما   فاألحوط وإال تهحيا
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 أو احليوواة حووال يف إذنووه موع أو مطلقووا   شووريعته يف جوائزا   ذلووك كووان  إذا نعوم
 يف الوودم حمقووون كونووه  املشووكوك وأمووا حينئووذ بووه أبس فووال الوفوواة بعوود وليووه إذن
 وإذا كوووذلك  كونوووه  علوووى موووارةإ تكووون مل إذا بدنوووه تشوووريح فيجووووز احليووواة حوووال
 حمقوون غوري الكوافر تشوريح ميكون ومل التشوريح علوى مسولم حيواة حفظ توقف
 املسولم تشوريح جيوز وال الكفار من غريه تشريح جاز احلال مشكوك أو الدم

 يف ولوو حبكموه من أو مسلم حياة انقاذ عليه تتوقف مامل وحنوه التعلم لغرض
 .املستقبل

 

 ليـهع توقـف إذا القاتـل لتشـخيص امليـت تشريح جيوز هل: السؤال ۞
 االهتام؟ رفع وضرورة الشبهة موارد يف خصوصاً 
 مسوولم حيوواة إنقوواذ عليوه توقووف إذا جيوووز وإمنووا ذلوك جملوورد جيوووز ال: اجلوواب

 .املستقبل يف ذلك وحنو
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 تشــــريح الطلبــــة مــــن يطلــــب البشــــري الطــــب دراســــة يف: الســــؤال ۞
 وفـاهتم، اسباب على التعرف أجل من املنطقة نفس من مسلمني اجساد
 مســاعداً  عليهــا التعــرف يكــون مميتــة أمــراض علــى يطلعهــم لــدرسا وهــذا
ــة  ويكــون املســتقبل يف هلــا يتعرضــون قــد مســلمني أحيــاء اشــخاص لوقاي
 املـوت مـن األمـراض هلـذه يتعرضـون مـن لبعض منقذاً  هلا مبعرفته الطبيب
 املذكور؟ التشريح حكم فما هللا، مبشيئة

 الوفووواة، سوووبب معرفوووة ردجملووو املسووولم امليوووت بووودن تشوووريح جيووووز ال: اجلوووواب
 وعلوم معوني حقول يف الطويب االختصوا  على احلصول عليه توقف لو ولكن
 نفوس نقواذإ عليه يتوقف مما االختصا  هذا على حصوله نإ الطب طالب
 .الضرورة مبقدار ذلك له جاز املستقبل يف حمرتمة

  



 العلماء مداد.. ...................................... (42)

 

 جثـــة تشـــريح احلـــاالت بعـــض يف الـــدوائر بعـــض تطلـــب: الســـؤال ۞
 جيوز؟ ال ومى بذلك، هلا السماح جيوز فمى الوفاة، سبب فةملعر  املتوىف

 امليووووت جسوووود بتشووووريح يسوووومح أن املسوووولم امليووووت لووووويل جيوووووز ال: اجلووووواب
 توقفووت إذا نعووم،. اإلمكووان مووع منووه املمانعووة ويلزمووه وحنوووه، املووذكور للغوورض
 .جاز عليها، ترتجح أو األولية مفسدته توازي مهمة مصلحة عليه
 
 أشــهر، أربعــة بلوغــه قبــل املســلم اجلنــني تشــريح وزجيــ هــل: الســؤال ۞
 خلقته؟ متامّية قبل أو فيه، الروح ولوج وقبل

 الفورض ويف حلوم، قطعوة يعودّ  حيوث نشووئه، بدايوة يف إالّ  جيووز ال: اجلواب
 توووتمّ  لوووو مل كموووا  تتكامووول، مل وإن بدنوووه أعضووواء قطوووع علوووى الديوووة جتوووب االول
 .دينارا   مثانني ديّته تكون حيث عظامه، منت وإن خلقته
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( ) الســـيد مساحـــة نظـــر يف الشـــرعي املوقـــف هـــو مـــا: الســـؤال ۞
 ســبب ملعرفــة أو تعليميــة ألغــراض كــان  ســواء امليــت بــدن تشــريح حــول
 ذلك؟ وحنو اجلرائم وكشف الوفاة

 يتوقف مامل وحنوه التعلم لفرض املسلم امليت بدن تشريح جيوز ال: اجلواب
 مفسوودته توووازي مهمووة مصوولحة أو سووتقبلامل يف ولووو آخوور مسوولم حيوواة عليووه

 جيووووز نعوووم جووووازه، حوووال يف حوووىت بوووه الديوووة وجتوووب عليهوووا، تووورتجح أو األوليوووة
 حياتووه، حووال يف الودم حمقووون يكون مل إذا أبقسووامه الكووافر امليوت بوودن تشوريح

 أذن أو احليوواة حووال يف اذنووه مووع أو مطلقووا ، شووريعته يف جووائزا   ذلووك كووان  أو
 جيوووز فانووه احليوواة حووال يف الوودم حمقووون كونووه  ملشووكوكا وكووذا الوفوواة بعوود وليووه

 .كذلك  كونه  على امارة تكن مل إذا تشرحيه
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  معقـول، لسبب كان  إذا املوت بعد اجلثة تشريح جيوز هل: السؤال ۞
 ذلك؟ شاكل ما أو الطب تعليم أو جرمية كاكتشاف
 تشووريح واّمووا األسووباب، هووذه ملثوول املسوولم امليووت تشووريح جيوووز ال: اجلووواب

 كونووه  املشووكوك وكووذا فجووائز حياتووه حووال يف دمووه احملقووون غووري الكووافر امليووت
 كذلك.   كونه  على شرعية امارة تكن مل إذا احلياة حال يف الدم حمقون
 

 ارتكبت، ما جرمية ملعرفة العدي التشريح يف رأيكم هو ما: السؤال ۞
 املوقرة؟ رسالتكم يف ذلك حترمي ورد قد إنه علماً 

 مصووولحة حتقيوووق عليوووه توقوووف إذا نعوووم حووورام املسووولم بووودن حتشوووري: اجلوووواب
 األدىن احلووود يف توازيوووه وأ التشوووريح عووون التجنوووب علوووى شووورعا   يووورتجح عظيموووة
 التجنوب يورتجح عظيموة مفسودة عون التجنوب عليوه توقوف ذاإ وكذلك ،جاز
 . األمهية يف يوازيه وأ التشريح عن التجنب على عنها

 علوى قتول جرميوة ابرتكاب متهم لممس حياة نقاذإ توقف ذاإ ما ذلك ومن
 .عليه اجملين جثة تشريح
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 عمليات التجميل

 وصوووالحها احليووواة، نوووواحي جلميوووع مشوهلوووا اإلسوووالمية الشوووريعة مميوووزات مووون
 يووووم كووول  ففوووي املعاصووور، واقعنوووا يف ا  جليووو هوووذا ويظهووور ومكوووان، زموووان لكووول

 قضوااي،ال هوذه ومون الشورعي، احلكم بيان إىل حتتاج حادثة أو قضية تطالعنا
 العمليووات هوووو  أال ونسوواء ، رجوواال   ا  وصووغار  ا  كبووار   النوواس حيتاجووه كبووري  موضوووع

 واحتاجووت البلووى هبوا عموت الويت املعاصورة القضوااي احودى وهوي التجميليوة،
 العصورية، احليواة لتطورات تلبية جاءت وقد وجزئياهتا، تفصيالهتا، عرض إىل

 جموووورد إىل لعووووالجا طووووور عوووون خوووورج وبعضووووها اخللقيووووة، التشوووووهات وحوووووادث
أحكامهوا، لوذا ورد الكثوري  وبيوان املسوائل، أتصويل مون بود ال فكان التجميل

مووون املسوووائل املتعلقوووة بعمليوووات التجميووول اىل مكتوووب مساحوووة السووويد املرجوووع 
(:نبينها لكم من خالل هذه اجملموعة من االستفتاءات ) 
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 االستفتاءات
 

 : ما حكم إجراء عملية لتكبري الصدر؟السؤال ۞
 اجلواب: ال مانع منه.

 

 : هل جيوز إجراء عمليات جتميل للوجه بقصد اجلمال؟السؤال ۞
 اجلواب: جيوز يف حّد نفسه.

 

ــــل الوجــــه الســــؤال ۞ ــــات جتمي و أابلنســــبة للمــــرأة  األنــــفو أ: عملي
 و امرأة؟أل قد يكون رجالً م  ج  م ال، واملم أالرجل، جائز 
 يف حوود ذاهتووا ولكوون ال األنووفبعمليووات جتميوول الوجووه و  أبس الاجلووواب: 

 كان مستلزما  للمس.  إذان يكون املباشر اجنبيا  أجيوز 
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 إبزالــــة: مــــا هــــو حكــــم الشــــرع يف إجــــراء عمليــــة جتميليــــة الســــؤال ۞
 الشحوم من البطن؟

 اجلواب: ال مانع منه يف نفسه.
 
 : هل جيوز إجراء عمليات التجميل يف الوجه والبدن؟السؤال ۞

 ب عن اللمس والنظر احملّرمني.اجلواب: جيوز مع التجنّ 
 

: مــا رأي مســاحتكم يف إجــراء عمليــة شــفط الــدهون الزائــدة الســؤال ۞
 ألنثى على يد جراح رجل؟

و احلووووورج أكوووووان السووووومن موجبوووووا  للوقووووووع يف املووووورض الشوووووديد   إذااجلوووووواب: 
موووا لوووو كوووان جملووورد أالشوووديد الوووذي ال يتحمووول عوووادة جووواز للمووورأة أن تراجعوووه 

مل تكووون يف حووورج شوووديد فوووال جيووووز هلوووا أن تراجوووع الرجووول و أواجلموووال  األانقوووة
 إلجراء العملية بل تراجع الدكتورة اجلرّاحة.
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بقصــد التجميــل  لألنــف: هــل جيــوز إجــراء عمليــة جتميليــة الســؤال ۞
 سواء للرجال والنساء؟

النظور أو اللموس احملورمني فوال جيووز إال إذا   اسوتلزماجلواب: جيوز ولكن إذا 
 لوقوع يف العسر واحلرج الشديدين.كان تركه موجبا  ل

 

 : هل جيوز إجراء عملية لتصغري الثدي؟السؤال ۞
 .امرأةلكن املباشر للعملية أن تكون مانع منه و  اجلواب: ال

 

: ما حكـم تركيـب الشـعر الطبيعـي لتجميـل املـرأة علمـاً أبن السؤال ۞
 هذا الشعر يضل أثناء الصالة؟

عوووودم   ينفصوووول اثنيووووة فوووواألحوطكووووان بنحووووو الووووزرع حبيووووث ال  إذااجلووووواب: 
 تركيبه.
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مــع عــدم  األنــفجــاز مساحــة الســيد عمليــة جتميــل أ: لقــد الســؤال ۞
ال إجرائهـا إنه ال ميكن للطبيـب الرجـل أهل يعين  والنظر احملرمنياللمس 

ن إا اجملـال و ال القليـل مـن الطبيبـات يف هـذإنـه ال يوجـد أاملرأة مع العلم 
ة العمليـات فهنـاك طبيـب نساء يف صـالن يكون اجلميع أوجد فال ميكن 

ن أاملمرض فهـل جيـوز يف هـذه احلالـة إجـراء العمليـة مـع العلـم التخدير و 
الطبيــب يرتــدي القفــازات فهــل تتفضــلون بتوضــيح و  األنــفالعمليــة يف 

 املسألة؟
مل ينفووك يووب الرجوول و ممارسووة الطب علووىتوقووف إجووراء العمليووة  إذااجلووواب: 

العمليووة  كووان هنوواك ضوورورة اىل  إذاال إالعمليووة عوون ملووس أو نظوور حموورم مل جتووز 
 لدفع تشويه مثال .
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 اإلبـرزرق  ى: هناك عمليات جتميل للوجه تقتصر فقـط علـالسؤال ۞
يف الوجه )مادة البوتوكس أو مادة الفلـر(، فهـل جيـوز أن جيريهـا الطبيـب 

ومل تســـتلزم اللمـــس  ،للنســـاء إذا مل تســـتلزم العمليـــة كشـــف غـــري الوجـــه
 كون الطبيب يرتدي الكفوف(؟  ىل)اضافة ا

ليهوا بتلوذذ شوهوي أو موع إال مع األمن من النظور إاجلواب: ال جيوز ذلك 
ليووه املوورأة لرفووع تشووّوه إكانووت العمليووة التجميليووة ممووا اضووطرت   إذاالريبووة، نعووم 

قووودار الوووذي موووثال  وكوووان الرجووول أرفوووق بعالجهوووا جووواز لوووه النظووور أو اللموووس ابمل
 يتوقف عليه معاجلتها.

 
ن جيــري عمليــات التجميــل )كعمليــة أ: هــل جيــوز للطبيــب الســؤال ۞

 جتميل الوجه أو شفط شحوم البطن أو تصغري الثدي( ألم زوجته؟
 اجلواب: ال مانع من ذلك يف حد ذاته.
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: هل جيوز تركيب الرمـو  الصـناعية الدائمـة مـع العلـم أنـه السؤال ۞
يــة؟ وهــل يضــر منبــت الشــعرة الطبيع ىيــتم تركيــب الشــعرة الصــناعية علــ

 ابلغسل والوضوء؟
حووط األ ىاجلواب: نعم يضور ذلوك ابلغسول والوضووء، فوال جيووز ذلوك علو

مووا مل يكوون هنوواك عووذر شوورعي كرفووع حوورج شووديد مووثال ، ولووو عووّد زينووة وجووب 
 حوط.األ ىسرتها عل

 

زالـة املـرأة لشـعر منطقـة إعـن رأي مساحـة السـيد يف  اسـأل: السؤال ۞
 العانة ابلليزر:

زالة الشعر بشكل دائم مـن هـذه إعين يزالته ابلليزر مبا إحكم ما  :اوالً 
 املنطقة؟
نـه ينعمـل عنـد طبيبـات خمتصـات إكونه إجراء طيب يتطلب   غالباً  :اثنياً 

الطبيبــة هلــذا الغــرض... فهــل جيــوز  ىممــا يضــر املــرأة لكشــف املنطقــة علــ
ن وجـــود الشـــعر ابملنطقـــة يســـبب مضـــايقة كبـــرية أالكشـــف، مـــع العلـــم 
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زالتــــه ابلوســــائل املعتــــادة كــــاحللق تســــبب هلــــا ضــــرر حلساســــية إو  للمــــرأة
 بشرهتا؟
يف حال جـوازه هـل األفضـل تغطيـة املنطقـة مـا عـدا اجلـزء الـذي  :اثلثاً 

 يتم معاجلته او جيوز كشف كامل املنطقة لطبيبة؟
 ال إشكال فيه يف حد ذاته.. ١اجلواب: 

 (.السؤال روضة عدا العورة )أي القبل يف مفال أبس بكشف املنطق .٢
 

: بعض النساء يضعون رمو  تركيب بـني الرمـو  الطبيعيـة السؤال ۞
العينـني ملـدة  ىوتكون مركبة عل ،رمو  العني ىبشكل حبات متفرقة عل

 .اً اسبوع تقريب
 ما حكم وضع الرمو  من حيث الوضوء والصالة؟

اجلواب: نعم يضور ذلوك ابلغسول والوضووء، فوال جيووز ذلوك علوى األحووط 
دم زينوة وجوب يكون هنواك عوذر شورعي كودفع حورج شوديد موثال ، ولوو ُعوما مل 

 سرتها على األحوط.
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ــة يف األمــور الســؤال ۞ : مــا هــو موقــف الشــرع مــن اجلراحــة التجميلي
 واحلاالت التالية:

اجلراحة التجميلية الضرورية لكافة منـاطق اجلسـم سـواء للـرأس أو  .1
وق أو الكسـور أو حـاالت نصيحة طبية يف حاالت احلـر  ىعل البدن بناءً 

 االصطدام ابلسيارات وغريها؟
 -يف العووادة  -اجلووواب: جتوووز يف حوود نفسووها، ولكوون حيووث اهنووا تتوقووف 

كشف موضع العملية وما حوهلا للطبيب اجلرّاح وتعريض البودن للمسوه   ىعل
موون جيوووز الكشووف لووه اختيووارا  أو غووريه  ونظووره فووإذا دار األموور بووني الرجوووع إىل

 ، هذا حكم املراجع.إبجرائهاألول إالّ أن يكون الثاين أرفق لزم اختيار ا
شوويء موون  ىإذا توقووف علوو حووىت ألجرائهوواأمووا اجلوورّاح فيجوووز لووه التصوودي و 

 اللمس أو النظر احملرمني يف حال االختيار فيما جيوز الرجوع فيه للمراجع.
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: ما هو حكم جراحة الوجه والرأس لغري ضرورة فيما خيـص السؤال ۞
أو شـــد الوجـــه أو زرع الشــــعر  األنـــفح اخلارجيـــة كتغيـــري شــــكل املالمـــ

 وغريها؟
اجلواب: جتوز ولكن من دون تعوريض موضوع العمليوة أو غوريه مون مواضوع 
البوووودن للنظوووور واللمووووس احملوووورمني يف حووووال االختيووووار، فيجوووووز للموووورأة مراجعووووة 

هلوا الطبيبة اجلرّاحة إلجوراء العمليوة التجميليوة يف وجههوا أو رأسوها كموا جيووز 
كشوف   ىمراجعة الطبيب اجلورّاح إلجوراء العمليوة يف وجههوا إذا مل يتوقوف علو

 ملس بدهنا من غري حائل.  ىما عدا الوجه من رأسها وال عل
هذا حكم املراجع، ويظهر منه حكم اجلورّاح أيضوا ، فانوه ال جيووز لوه النظور 

 .غرض إجراء العملية غري الضروريةواللمس احملرمني يف حال االختيار ل
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: اجلراحــات التجميليــة النســائية أي فيمــا خيــص قبــل املــرأة الســؤال ۞
لغـــري ضـــرورة طبيـــة مثـــل عمليـــات تصـــغري املهبـــل كـــأن تكـــون األســـباب 
مراعـــاة احلالـــة النفســـية للمـــرأة أو ملراعـــاة رغبـــة الـــزوج أو لســـبب آخـــر 

 طلب املريضة؟ ىجمهول ابلنسبة للطبيب ويكون بناءاً عل
يف حال الضرورة ولو كانت غري طبية، كما إذا فرض  اجلواب: ال جتوز إالّ 

وقوووع املوورأة يف ضوورر أو حوورج شووديد ال  ن تركهووا يووؤدي إىلإ -ولووو بعيوودا   -
لووال إجوراء تلوك العمليوة، وال جيووز  زوجهوا عنهوا موثال   إلعوراضيتحمل عوادة 

 للطبيبة اجراؤها إالّ مع التأكد من توفر الشرط املذكور للمراجعة.
 

)العمليــــــات  -تتــــــداول اليــــــوم العمليــــــات املعروفــــــة ب: الســــــؤال ۞
البالســـتيكية( وهـــي جتـــري الســـتعادة التناســـق والتـــوازن جلـــزء مـــن أجـــزاء 
اجلسم عن طريق استعادة مقـاييس اجلمـال املناسـبة لـه. وهـذه العمليـات 

ــا هــو خصــوص تكبــري املــرأة تشــمل كــل مــا يعــد جتمــيالً  ، إال أّن مــا يهمن
 هو: السؤالا أو مجيع ذلك، و لصدرها أو أردافها أو شفته
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مبستلزمات هـذه العمليـات جبلبهـا وبيعهـا وحنـو  اإلجتارأنه هل جيوز  .أ
 ذلك؟
هــل جيــوز للــدكتور إجــراء هكــذا عمليــات؟ وهــل لــذلك ضــوابط  .ب 
 معينة؟

 هبذه املستلزمات يف حد ذاته. ابإلجتارال أبس  - ١اجلواب: 
 تسوّ  عادة ارتكاب النظر ال السؤال العمليات التجميلية الواردة يف - ٢

 واللمس احملرمني.
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 زراعة األعضاء البشرية واحليوانية

 شووؤون كافووة  يف ومطّووردا ، سووريعا   تقوودما   أبمجعووه والعووامل اليوووم البشوورية تشووهد
 والتقووودم العملوووي التطوووور هوووذا البشوووري، النشووواط جوانوووب خمتلوووف ويف احليووواة
 علوووى تفووورض السوووابق، يف نتكووو مل جديووودة مبعطيوووات الواقوووع إىل يووودفع املعووريف
 أو ابلورد أو ابلقبوول إموا سولبيا ، أو إجيابيوا   تفواعال   إما معها يتفاعل أن املسلم
  مووا احلصوور، ال املثووال سوبيل علووى احلديثووة املعطيووات هوذه موون. املقيوود ابلقبوول
 مووون وغريهوووا األعضووواء ونقووول زراعوووة كعمليوووات  الطووويب اجلانوووب يف منهوووا كوووان
 وعظيموة كبرية  بتبعة يلقى األمر هذا الطيب، العلمي التقدم يف احلديثة األمور
 يلوويب معاصوور بفقووه للنوواس خيرجوووا أبن اإلسووالمية والشووريعة الفقووه علموواء علووى
 أبصوول ميوس أال شوريطة الواقوع وموع العصور موع يتماشوى االحتياجوات، هذه

 .العظيمة اإلسالم وقواعد
 وبشوريعة عظويم، بودين علينا َمنم  أنه علينا وتعاىل تبارك هللا فضل ومن     
 ومبادئهوووا مبقاصووودها الشوووريعة هوووذه مكوووان، ولكووول زموووان لكووول تتسوووع رحبوووة،

 صيدلية من داء، لكل والعالج مشكلة لكل احلل فيها وأحكامها وقواعدها
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 هووووذا وخوووالق اإلنسوووان، خووووالق شووورعه العظووويم الوووودين هوووذا نفسوووها، اإلسوووالم
 مون يعلوم أال) دهيفسو وموا يصل حه ما ويعلم اإلنسان خلق الذي وهو الكون
 حكووامأ هوومأ موون مجلووة القووارئ عزيووزي ليووكإو  (١)(اخلبووري اللطيووف وهووو خلووق
 .هبا والتربع األعضاء زراعة

  

                                                           
 .١4سورة امللك اية ( ١)
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 االستفتاءات
 

بعضـو مـن أعضـاء حيـوان  اإلنسـان: هل جيوز ترقيـع جسـم السؤال ۞
 حى الكلب واخلنزير؟

ب بعضو من أعضاء حيوان حىت الكل اإلنساناجلواب: جيوز ترقيع جسم 
أحكووام جسووم  اإلنسووانواخلنزيوور، وترتتووب علووى عضووو احليوووان املنقووول جلسووم 

نفسووه، فتجوووز الصووالة فيووه ابعتبووار طهارتووه بعوود صووريورته جووزءا  موون  اإلنسووان
 وحلول احلياة فيه. اإلنسانجسم 

  

 ؟اإلنسان: هل جيوز زرع كبد خنزير يف بدن السؤال ۞
 وهللا العامل. اإلنساناجلواب: جيوز زرع كبد اخلنزير يف بدن 
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 األعضاءب التربع

 : هل جيوز التربع أبعضاء احملكوم عليهم ابإلعدام؟السؤال ۞
كووان   إذانسووان حووي إلحلاقووه جبسووم غووريه إاجلووواب: ال جيوووز قطووع جووزء موون 

 قطعه يلحق به ضررا  بليغا  كما يف قلع العني وقطع اليد.
 

ئه بعـد أن تقطـع بعـض أعضـا اإلنسان: هل جيوز أن يوصي السؤال ۞
 وفاته لتلحق ببدن احلي؟

أوصووى بقطووع بعووض أعضووائه بعوود وفاتووه موون غووري أن تتوقووف  إذااجلووواب: 
ن مل إشوكال و إحياة احلي على ذلك ففي نفووذ وصويته وجوواز القطوع حينئوذ 

 يف ذلك. االحتياطجتب الدية على القاطع فال يرتك مراعاة مقتضى 
  



 (61) ..............................مداد العلماء .................

ببــدن  -كقلبــه   - حلــاق بعــض أعضــاء احليــوانإ: هــل جيــوز الســؤال ۞
 املسلم؟

حلواق ن كان احليوان جنس العوني كواخلنزير ويصوبح بعود اإلإاجلواب: جيوز و 
 وحلول احلياة فيه جزءا  من بدن املسلم وتلحقه أحكامه.

 
ذا إن يوصــي، وهــل يؤخــذ بوصــيته، أ: هــل جيــوز لننســان الســؤال ۞

أبخــــذ بعــــض أعضــــاء جســــمه الســــليمة الداخليــــة مثــــل القلــــب  ىوصــــأ
عطائها ملن حيتاج اليها من مرضـى املـؤمنني إيتني والكبد والرئتني، و والكل

 يف احلالتني التاليتني:

ــة مرضــية شــديدة  إذا -أ ــه حال صــبح فيهــا هــو ايئســاً مــن أحصــلت ل
و قرر األطباء اليأس من حياتـه، كـبعض حـاالت أالبقاء على قيد احلياة، 

و أنري  و اإلصــابة بطلــقأو الســقوم مــن شــاهق أصــطدام الســيارات إ
و غريها مما يسبب تلف بعض األعضاء حبيـث يسـتحيل أحرتاق ابلنار إلا

معـه البقــاء علـى قيــد احليـاة، ولكــن ميكـن االســتفادة مـن بقيــة األعضــاء، 
 بوصيته هذه؟ خذفهل جيوز له االيصاء ابلتربع هبا، وهل جيب األ
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ســــتفادة مــــن أعضــــائه تــــويف وفقــــد احليــــاة، وكــــان ميكــــن اإل إذا -ب 
ية، فهل تنفذ وصيته يف أخذ أعضائه الداخلية بعـد وفاتـه لنفـادة الداخل

ذا توقفـــت عليهـــا حيـــاة إو للدارســـة عليهـــا؟ وخصوصـــاً أمنهـــا للمرضـــى 
 نسان مؤمن؟إ

 - ن يعّد ميتوا  عرفوا  إال جيوز قطع أعضائه احلياتية وحنوها قبل  :اجلواب: أ
خوور آسوولم حلاقهووا ببوودن مإن كووان ذلووك لغوورض إو  -بتوقووف قلبووه عوون العموول 

 نقاذا  حلياته، وال أثر لوصيته بذلك أبدا .إ
 ن يقطووع منهوووا مووا يتوقوووف عليووه حفووظ حيووواة مسوولم آخووور، والأجيوووز  :ب

جملورد الوتعلم والدراسوة فوال موا القطوع أتثبت الدية على القاطع على األظهر، و 
 جيوز.
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و بعض األعضاء أن يتربع أبخذ كل أ: هل جيوز لوي امليت السؤال ۞
 و للدراسة عليها؟أليها من مرضى املؤمنني إة للميت ملن حيتاج الداخلي

اجلووووواب: ال صووووالحية لووووويل امليووووت يف ذلووووك واملنوووواط يف جووووواز القطووووع مووووا 
 تقدم.
 

حـدى عينيـه، وقـد قـال إ: شخص مصاب بغشاوة يف قرنيـة السؤال ۞
الطبيب أبنه يستطيع رفع قرنية املصاب ويضع مكاهنا قرنية مـن شـخص 

 م هي حمرمة؟أهذا العملية  ميت، فهل جتوز
نتوووزاع القرنيوووة مووون امليوووت لزرعهوووا يف عوووني إىل إجيووووز التسوووبيب  اجلوووواب: ال

ن يسومح للطبيوب أاحلي، واملباشر لقلعها ضامن للدية ولكن جيووز للموريض 
 بزرع القرنية املنزوعة يف عينه.
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خــر كنقــل مــن جســم اآل اإلنســان: مــا حكــم نقــل أعضــاء الســؤال ۞
 مثاًل؟ احدى الكليتني

ن كوووان يلحوووق ابألول إن قطوووع عضوووو مووون احلوووي إلحلاقوووه  خووور إاجلوووواب: 
ضووررا  بليغووا  كمووا يف قلووع العووني وحنوهووا مل جيووز وإال فووال مووانع منووه علووى ذلووك 

 خرى سليمة.أجيوز التربع إبحدى الكليتني ملن لديه كلية 
 

ن يوصـــي ابلتــربع جبـــزء مــن جســـده أ: هــل جيـــوز للمكلــف الســؤال ۞
 ليها بعد وفاته؟إلقلب مثاًل( ملريض حيتاج )كالكلية وا

مل تتوقوووف حيووواة مسووولم  إذااجلوووواب: يشوووكل صوووحة الوصوووية املوووذكورة فيموووا 
يوة حلاقوه ببدنوه، نعوم األظهور عودم وجووب الدإعلى قطع العضو املوصوي بوه و 

 على القاطع مع الوصية ابلقطع.
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ىل إو احلـــي بعضـــو أ: مـــا حكـــم تـــربع الكـــافر ســـواء امليـــت الســـؤال ۞
 ملسلم؟ا

حلاقوووه ببووودن املسووولم بعووود إاجلوووواب: جيووووز ويرتتوووب علوووى العضوووو الوووذي يوووتم 
 حلول احلياة فيه مجيع احكام بدنه ألنه يصري جزءا  منه.

 
ىل مـريض تتوقـف إ: هل جيـوز نقـل أعضـاء مـن جسـم ميـت السؤال ۞

ذن وليه؟ ومـا أو أحياته على نقل ذلك العضو إذا أذن امليت قبل وفاته 
 ؟حكم من ليس وي

و موووا أكوووان الوووتحفظ علوووى املوووريض املسووولم مووون خطووور اهلوووالك   إذااجلوووواب: 
ولكون تثبوت الديوة علوى املباشور للقطوع علوى  ،يدانيه متوفقوا  علوى ذلوك جواز

تثبووت عليووه الديووة حينئووذ ،  ذن فيووه امليووت قبوول وفاتووه فإنووه الأذا إال إاألحوووط 
 ذنه وعدمه.إفرق فيما ذكر بني وجود الويل و  وال
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مــن املســائل  62رقــم  مســألةذكــريف يف مســائل الرتقيــع ): الســؤال ۞
املستحدثة( قيد الضرر البلي  يف جواز النقل مـن احلـي، فمـا هـي حـدود 

 تلك األضرار البليغة؟
 و العرف ومع الشك ال حيرم حتمله.اجلواب: املرجع يف حتديده ه

 
 : ما هو حكم زرع املبيض واخلصية والرحم ونظائر ذلك؟السؤال ۞

ي بغووض النظوور عمووا يتوقووف عليووه عووادة موون أجيوووز يف حوود ذاتووه  اجلووواب:
 تعريض البدن للنظر واللمس احملرمني وحنو ذلك من احملرمات.

 

 امليـت ومن. الكلية يف كما  للحي احلي ابلعضو التربع هل: السؤال ۞
 وهـــل. جـــائز العكـــس، أم للكـــافر، املســـلم مـــن ســـواء ابلوصـــية، للحـــي
 البعض؟ بعضها عن ةاملسأل هذه يف األعضاء ختتلف

 أبس فوال غوريه ببودن إلحلاقوه جسومه أجوزاء بوبعض احلوي توربع أما: اجلواب
 كليووة  لديووه ملوون ابلكليووة التووربع يف كمووا  بليغووا ، ضووررا   بووه يلحووق يكوون مل إذا بووه،

 .سليمة أخرى
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 إذا بوه أبس فوال احلوي ببودن إلحلاقوه منوه بوصوية امليت من عضو قطع وأما
 حيووواة إنقووواذ عليوووه يتوقوووف مموووا كوووان  أو حبكموووه نمووو أو مسووولما   امليوووت يكووون مل

 القطووووع وجووووواز الوصووووية نفوووووذ ففووووي الصووووورتني، هوووواتني غووووري يف وأمووووا مسوووولم،
 كووول  علوووى الوصوووية موووع للقطوووع املباشووور علوووى الديّوووة تثبوووت ال ولكووون. إشوووكال
 .تقدير
 
 بعـــض معرفـــة مـــع لـــأل  الكبـــد بنصـــف التـــربع حكـــم مـــا: الســـؤال ۞

 نفسه؟ للمتربع املضاعفات
 .حياته على خطر وأ للمتربع بليغ ضرر فيه كان  ذاإ جيوز ال: اجلواب

 
 فهــل موتــه، بعــد أبعضــائه يتربعــوا نأب شــخص أوصــى لــو: الســؤال ۞
 ال؟ مأ جائز هذا

 الودماغي املوت بعد يفيد مناإو  احلقيقي املوت بعد التربع يفيد ال: اجلواب
 .حيا   لبقائه األعضاء قطع جيوز فال حقيقيا   موات   ذلك يعترب وال
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 بـبعض التـربع يـود مـن بـني التنسـيق املستشـفى يف وظيفـيت: السؤال ۞
  التــربع فيهــا جيــوز صــور وهنــاك لــذلك احملتــاجني مــع ميتــاً  أو حيــاً  أعضــائه

 يشــمل وعملــي جيــوز ال صــور وهنــاك املســتحدثة املســائل يف ذكــريف كمــا
 قلبــه بقــاء مــع ســريرايً  امليــت أهــل مــع التنســيق يكــون أن ومنهــا اجلميــع
 أو مســلم حيــاة إنقــاذ ألجــل إمــا منــه األعضــاء بعــض أخــذ علــيّ  ابلنــبض
 حملل؟ عملي فهل األعضاء، من عضو إنقاذ

 .اجلائزة الصور يف جيوز: اجلواب
 

 ىلإ حـــي نســـانإ مـــن الكليـــة أو ابلعـــني التـــربع جيـــوز هـــل: الســـؤال ۞
 آخر؟ حي نسانإ

 اُخوورى كليووة  لديووه ملوون ابلكليووة التووربع واّمووا ابلعووني، التووربع جيوووز ال: اجلووواب
 فجائز.  سليمة
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 مـــن األجــزاء بعــض ابستئصــال االشــخاص بعــض يوصــي: الســؤال ۞
 مثــل تصــح فهــل اليهــا حمتــاج نســانأ جســم يف لزرعهــا موتــه بعــد جســمه
 حينئذ؟ األجزاء تلك قطع وجيوز الوصية هذه

 توقوووف إذا الّ إ مسوولما   املوصوووي كووان  إذا جيووووز، وال تصووح ال كوووال:  اجلووواب
 ولكون صاحبها، هبا يو  مل نإو  حينئذ فيجوز ذلك على مسلم ةحيا نقاذإ
 عليه.  الدية تثبت فال ابلقطع الوصية مع ا الّ [ القاطع على الدية تثبت]

 

 يعــين امليــت عــن البــدن بعظــام للتــربع منظمــة سويســرا يف: الســؤال ۞
 به؟ اتربع الذي الشيء عن وأعالمهم املنظمة يف مسيأ أسجل

 ببووودن إلحلاقوووه موتوووه بعووود املسووولم أعضووواء بقطوووع لوصووويةا نفووووذ يف: اجلوووواب
 .إشكال ذلك على احلي حياة تتوقف نأ غري من احلي
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 سريرايً  مويت حال يف أبعضائي اتربع ان أستطيع هل - 1: السؤال ۞
 ليها؟إ حيتاجون اشخاص ىلإ

 الشخصوية إبراديت منوه جوزء وأ اعضوائي أبحد تربعا نأ أستطيع هل - ٢
 ليها إ احملتاجني االشخا  أحد ىلإ مقابل ودون

 ببووودن ليلحوووق وفاتوووه بعووود أعضوووائه بعوووض بقطوووع أوصوووي إذا - ١: اجلوووواب
 وجووواز وصوويته نفوووذ ففووي ذلووك، علووى احلوويّ  حيوواة تتوقّووف أن غووري موون احلوويّ 
 مراعواة يورتك فوال - القواطع علوى الديوة جتوب مل وإن - إشوكال حينئذ القطع

 .ذلك يف االحتياط مقتضي
 عووون وقلبووه رئتووواه توّقفووت موون هوووو املتقّدمووة املووووارد يف يووتابمل املقصووود- ٢
 وقلبووه رئتيوه اسوتمرار موع دماغيووا   امليّوت وأموا فيوه، رجعووة ال هنائيوا   توقفوا   العمول

 فوال الصوناعية اإلنعواش أجهوزة تركيب طريق عن ذلك كان  وإن وظائفهما يف
 .مطلقا   احليّ  ببدن إلحلاقه منه عضو قطع وحيرم ميتا ، يعدّ 
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 ومــا( شــيعي) مســلم لشــخص ابألعضــاء التــربع جيــوز هــل: لســؤالا ۞
 هبا؟ التربع جيوز اليت األعضاء هي

 .سليمة اخرى كلية  له كانت  إذا الكلية مثل جيوز: اجلواب
 

 للمرضـى لزرعهـا متـوىف إنسان من األعضاء نقل جيوز هل: السؤال ۞
 املرض؟ من ختليصهم أو حياهتم إلنقاذ احملتاجني
 العمول عون وقلبوه رئتواه توقفوت إذا املسولم امليوت عضو قطع جيوز: اجلواب

 مسولم حياة حفظ توقف إذا ما خصو  يف وذلك فيه رجعة ال هنائيا   توقفا
 احلوي ببودن ليلحوق ابلقطوع أوصوى لوو حوىت ذلوك غوري يف جيووز وال عليه آخر
 ذلوك ومع الفرض هذا يف وجواب   األحوط على عليه احلياة يتوقف ما غري يف

. نفسوه امليوت مصواح يف تصورف الديوة القواطع علوى يثبوت اجلوواز فرض ففي
 .قطعه يف دية فال بذلك الشخص وصىأ إذا نعم
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 نقـل جيـوز هـل الوفيـات، مـن األعضـاء نقل جواز حال يف: السؤال ۞
 خاصـة فحوصـات إجـراء بعـد) األطبـاء لـدى ثبـت شـخص مـن األعضاء
 الصــناعية ابألجهــزة والنــبض التــنفس اســتمرار مــع دماغيــاً  موتــه( ودقيقــة

 واألدوية؟
 الفاعووول فيعتووورب موتوووه يف ذلوووك تسوووبب ذاإفووو حيوووا   ويعتووورب جيووووز ال: اجلوووواب

 .قاتال  
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 األعضاء بيع

 إليهــا حيتــاج ملــن ببيعهــا البشــرية األعضــاء نقــل جيــوز هــل: الســؤال ۞
 األعضاء؟ هلذه حمتاج غري إنسان هلا البائع يكون حبيث

 .اخلبري نظر حسب بليغا   را  ضر  يوجب كان  إن جيوز ال: اجلواب
 

 أعضائه؟ بعض أخذ عن املتوىّف  ألهل مبل  دفع جيوز هل: السؤال ۞
 مقابوول ال وحنوهووا اهلبووة وجووه علووى هلووم املووال موون شوويء دفووع جيوووز: اجلووواب

 .مّيتهم أعضاء أخذ
 

 ماليـــة حاجـــة لســـد مبلـــ  مقابـــل بكليـــة التـــربع جيـــوز هـــل: الســـؤال ۞
 ملحة؟

 جيوز.: اجلواب
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 املـــوتى عظـــام عـــن البحـــث إىل األمـــر يضـــطرهم طـــالب: الالســـؤ  ۞
 الشراء؟ جيوز فهل يبيعها من وهناك

  الووووودم حمقووووووين عظوووووام مووووون كانوووووت  إذا وشووووورائها بيعهوووووا يصوووووح ال: اجلوووووواب
 .األحوط على غريهم عظام من كانت  إذا وكذلك كاملسلمني

 

 به؟ رضي إذا للرتقيع حي إنسان من جزء قطع جيوز هل: السؤال ۞
 :تفصيل فيه: اجلواب
واليوووود  العوووني قطوووع يف كموووا  - بوووه بليغوووا   ضوووررا   يلحوووق قطعوووه كوووان  إذا فإنوووه

 حلوم أو جلود قطعوة قطوع يف كموا  - جاز وإال جيز، مل - شاكلها وما الرجلو 
 .وحنوه النخاع من جزء أو

 .جوازه الظاهر ذلك  إزاء مال أخذ جيوز وهل
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 البشري االستنساخ

 املخلوقات خبالف اإلنسان وخلق لكون،ا أبدَع الذي هو سبحانه هللا إن
 ويف اإلنسوووان جنووود لوووذلك واالخووورتاع، اإلبوووداع علوووى بقدرتوووه وميموووزه األخووورى،
 .أخرى إىل مرحلة من احلياة مسرية يف وينتقل يتطور كيف  اترخيية حقب
ووودّ   جيووودا   شووويئا   التغوووري أو التطوووّور هوووذا يكوووون ال وقووود  ألن وذلوووك ذاتوووه، حب 
ولة ةالشوورير  البشورية الطبيعوة  بُوودم  ال كوان  الوونقالت هوذه ولكون داخلووه، يف متأصّ 
 أن قبول الطرق له تفتح املتأملة، وروحه الطموح، طبعه ألن مسريته، يف منها
 .اهلدف حتقيق على املقدرة له حىت يكون
 البشووري، االستنسووا  تقنيووة موون العلموواء اليووه توصوول مووا األمووور هووذه وموون

 حولوه اللغوط كثور  الوذي لعلوما هذا( DNA)-ب والفحص اجليين املعروف
 عون اإلسوالمي عاملنوا يف النواس تسواءل ذلوك أجل ومعارض، ومن مؤيد بني

 هوذا مون وشوريعتنا ديننوا موقوف عون: أَدقّ  وبعبارة - املسلمني حنن - موقفنا
 جتيوووزه أم إبطوووالق  وحتّرموووه متنعوووه أم إبطوووالق  شوووريعتنا أجتيوووزه اجلديووود، األمووور
 والقيود  الضوابط ببعض
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ووووب اإلسووووالم أن: -ب هنووووا جنيووووب أن ونووووودّ   والبحووووث ابلعلووووم عمومووووا   يرحّ 
 جمال كل  يف تتفّوق أن املسلمة األّمة على الكفاية فروض من ويرى العلمي،

 .دنياها أو دينها يف األّمة إليها حتتاج الذي العلم جماالت من
 فوووروع مووون فووورع كووول  يف ذاتيوووا   اكتفووواء   وتكتفوووي بينهوووا، فيموووا تتكامووول حبيوووث

 األّمووة تكووون ال حووىت التخصصووات، موون ختصووص كوول  ويف طبيقاتووه،وت العلووم
 .غريها على عالة

  واحلرب، والسياسة، واالقتصاد، الَعمل، َمَثل َمثَوُله اإلسالم يف الع لم ولكن
 .واألخالق الدين ب ق َيم تتقيمد أن جيب كّلها
 واألخووالق، الوودين وبووني األمووور هووذه بووني الفصوول فكوورة اإلسووالم يقبوول وال
 سووبحانه، اخلووالق هللا لكلمووة املخلوووق اإلنسووان كلمووة  ختضووع أن املنطقووي ومون
 .واجلمال والعدل، واخلري، احلق، كلمة  أبدا   هي هللا وكلمة
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 االستفتاءات
 

 البشري؟ االستنسا  عملية يف مساحتكم رأي هو ما: السؤال ۞
 مث نواهتووا نووزع بعوود اموورأة بويضووة موون إنسووان تكووّون يف التسووّبب إنّ : اجلوواب
 يف حراموا   يكن مل وإن الرحم، يف زرعها إعادة مث جنسية، غري خبلّية تطعيمها

 ملون ميكون العمليوات هوذه ملثول احملتملوة املخواطر إىل ابلنظور أنّوه إالّ  ذاته، حدّ 
 .عندئذ   جتوز فال إجرائها، عن النهي الشرعية الوالية له

 

 االستنسا ؟ مسألة يف الشريف رأيكم هو ما: السؤال ۞
 يرتتوووب قووود ملوووا نظووورا   ولكووون حمرموووة تكووون مل نإو  املوووذكورة العمليوووة: اباجلوووو 
 اجرائهووووا عووون النهوووي املسووولمني لوووويل يبقوووى سووولبية ونتوووائج خمووواطر مووون عليهوووا
 .حراما   فتكون
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 والنبايت؟ احليواين االستنسا  جيوز هل: السؤال ۞
 الشورعية الواليوة لوه ممون عنوه النهوي صودر وإذا ذاتوه، حد يف جيوز: اجلواب

 ىلإ ابلنسوووووبة وهكوووووذا هنيوووووه اتبووووواع يلوووووزم - العاموووووة املصووووواح لوووووبعض رعايوووووة -
 .البشري االستنسا 
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 اجليين الفحص

 وقضــى مؤمنــة علــى عقــد مــؤمن يف ظلكــم دام رأيكــم مــا: الســؤال ۞
 وهبهــا مث الــدخول، دون مــن فقــط مبــداعبتها يســتمتع الــزمن مــن شــطراً 
 وتزوجـــت ففارقتـــه انتهـــت العقـــد مـــدة أن أو األجـــل انقضـــاء قبـــل املـــدة
 زواجهـا مـن شهرين مضي وبعد الدخول لعدم األول من عدة دون آبخر
 وبعــــد الطبيبــــة إىل فــــذهبت حامــــل أبهنــــا شــــعرت الــــدائم ابلعقــــد الثــــاين

 أشـهر أربعـة منـذ حامـل أبهنا الطبيبة حكمت ابألشعة والتصوير الفحص
 .حباهلا الثاين زوجها فأخربت
 مــن زواجهــا وقبــل األول الــزوج قهــافرا بعــد الــدم رأت أبهنــا العلــم مــع
. غـريه أو حـيض دم هـو هـل الدم هذا أبن ذلك بعد شكت لكنها الثاين

ـــر يف تســـجيله وجـــرى محلهـــا وضـــعت مث  زوجهـــا قبـــل مـــن النفـــوس دوائ
 .الثاين
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 يزيـل أن الثـاين الزوج أراد وضعها من سنة عشر ستة مضي بعد واآلن
 األول، الــزوج مــن أو منــه أنــه يف هــذا للولــد ابلنســبة نفســه مــن الشــك
ــه فــأجرى  الولــد هــذا أن الطبيــب لــدى فتبــنّي  جينــات فحــص الطبيــب ل
 .منه ليس

 أن يف األول والــزوج الثــاين الــزوج هــذا عنــد احلــرية وقعــت وقــد واآلن،
 يتبع؟ ملن الولد هذا

 سـوف( األول)الثاين  ابلزوج يلحق مل إذا الولد هذا أبن العلم مع هذا
 أن بعـــد للثـــاين صـــدمة وكـــذلك. ذلـــك بـــعيت ومـــا نفســـية صـــدمة يشـــكل
 نفسـية صدمة يشكل وكذلك. النفوس يف إمسه على وسجله ولده اعتربه

 الولـد حلوق فرض وعلى أيضاً، وللزوجة األول للزوج ابلنسبة واجتماعية
ــداً  الثــاين الــزوج علــى الزوجــة هــذه حتــرم فهــل األول ابلــزوج ــار مؤب  ابعتب
 ال؟ أو األول، من حامل وهي هبا الثاين الزوج دخول

 أييت كووووان  إذا اجليووووين الفحووووص أن السووووؤال مفووووروض يف املختووووار: اجلووووواب
 للوووزوج لووويس فالولووود الشخصوووية االجتهوووادات يتخللهوووا ال بّينوووة علميوووة بنتيجوووة
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 مناسوووبة، بطريقوووة للولووود النفسوووية الصووودمة حصوووول تفوووادي مووون بووود وال الثووواين
 .حالل ولد يعترب أنه علما  
 الثواين مون زواجهوا حوني األول الوزوج مون حوامال   كانت  املرأة أن ثبت وإذا
 يوجووب وهووو الغووري عوودة يف الووزواج لوقوووع مؤبوودا   عليووه حتوورم فهووي هبووا ودخولووه
 .العامل وهللا اجلهل صورة يف حىت الدخول مع املؤبدة احلرمة
 
 دلـــــيالً ( DNA) أي أن دي فحـــــص يعتـــــرب هـــــل -1: الســـــؤال ۞
 عـدم تعتـرب وهـل ابملئـة؟ مئـة مالئمـاً  كـان  إذا للطفـل األبوة لثبوت شرعياً 

 واألبوة؟ النسب نفي على دليالً  املالءمة
 إحلــاق جيــب هــل شــرعية، غــري بطريقــة النســبية األبــوة كانــت  وإذا -2
  إذا وابألخـص) للولـد مفسـدة ذلـك يف كـان  ولـو حـى النسيب أببيه الولد
( فتاة كان  إذا وابألخص) ولد هكذا مثل تسجيل جيوز وهل ؟(فتاة كان
 الواقعي؟ األب غري رجل اسم على القانونية الناحية من املفسدة لدفع

 ال بّينوووة علميوووة طريقوووة كونوووه  موووع املوووذكور الفحوووص يعتووورب نعوووم .١: اجلوووواب
 .الشخصية االجتهادات تتخللها
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 التسوووجيل حرموووة عووون خمرجوووا   تكوووون مفسووودة وحتقوووق. ذلوووك جيوووب نعوووم .٢
 .هرظا غري -أيضا املفسدة من فيه ما مع - األب غري ابسم
 

 مــرور وبعــد عامــاً  عشــر اثــين حــواي منــذ امــرأة تــزوج رجــل: الســؤال ۞
 كانت  الزوجة أن الزوج يدعي أشهر عدة ومنذ بطفلتني رزق أعوام مثانية
 أجريـت لـذلك للطفلتني أببوته شكاً  لديه ولد مما آخر برجل عالقة على

 أثبتــــــت وقــــــد وللطفلتــــــني وللزوجــــــة لــــــه النــــــووي احلمــــــض فحوصــــــات
 .معدوم( الزوج أي) منه الطفلتني تولد احتمال أن الفحوصات
 يف عليهـــا األثــر يرتتــب هــل الفحوصــات تلــك إجــراء مــع: 1الســؤال

 النسب؟ نفي عملية
 نسـبه علـى الطفلتـني إبقـاء جيـوز فهـل نعـم اجلواب كان  إذا: 2السؤال

 ابنتيه؟ ليستا أبهنما اعتقاده مع
 اخلـــوئي اســـمالق أبـــو الســـيد الكبـــري املرجـــع عـــن نقـــل لقـــد: 3الســـؤال

( )ــــه ــــه قول ــــووي احلمــــض فحوصــــات إجــــراء حــــال يف حــــى إن  الن
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 صـحيح هـذا فهـل شرعاً  األب هو يبقى هبا الزوج أبوة عدم من وللتأكد
 علمكم؟ حسب

 البّينووة العلميووة الطوورق موون النووووي احلووامض الفحووص كووان  إذا. ١: اجلووواب
 .بنتيجتها يؤخذ الشخصية االجتهادات تتخللها ال اليت
  .وزجي ال. ٢
 حصوول فموع للشواك سوره قودس عنوده مضوروبة( للفوراش الولد) قاعدة .3
 .علمه وفق العامل يعمل مقتضاها خالف على العلم
 

 بعـد اخـرى امـرأة ادعـت بنتـان، منه وهلا زوجها تويف امرأة: السؤال ۞
 عقــداً  متلــك ال وهــي وبنتــان، ولــد منــه هلــا أن وادعــت زوجتــه أهنــا وفاتــه
 ألوالدهـا والدة بيـانت توجد وإمنا زواجها، على الً ومسج مكتوابً  شرعياً 
 املتـــوىف، اخـــوة مـــن شـــهود وجـــود إىل ابإلضـــافة للمتـــوىف، نســـبتهم تؤكـــد

 حــني يف شــرعية، بّينــة ميثــل مبــا األوالد، ونســبة الــزواج وغــريهم، يؤكــدون
 القضـية يف موسـعة وتفاصيل كثرية،  معطيات نتيجة - األوىل املرأة تدعي

 .املتوىف نطفة غري من يف صناعي تلقيح مثرة هم الداألو  هؤالء أن -
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 :القضاء مقام يف
 طبيـة فحوصـات إجـراء امكانيـة طبيـاً  املختصـني اخلـرباء أتكيد حال يف
 بصــحة اجلــزم تســتطيع %100 صــحيحة نتيجتهــا تكــون متطــورة خمربيــة
 .عدمه أو املتوىف إىل املدعية املرأة أوالد نسبة
 البّينة؟ وجود مع شرعية حجة تلك الطبية الفحوصات تعترب هل. 1
 البّينة؟ وجود عدم مع شرعية حجة الطبية الفحوصات تعترب هل .2
ــــق فيمــــا ابلتفصــــيل مســــاحتكم رأي هــــو مــــا .3  مــــن ابالســــتفادة يتعل

 فيهـا الشخصـية لالجتهـادات جمـال ال والـيت املخربيـة الطبية الفحوصات
 الفحوصـات تـائجن تعارضت أن فرضنا لو وماذا. النسب اثبات جمال يف

 البّينة؟ مع الطبية
 شووووهادة إىل إسووووتنادا   والنسووووب الووووزواج بثبوووووت احلكووووم ميكوووون .١: اجلووووواب
 أو النسوووب صوووحة مووون للتأكووود أخووورى طووورق سووولوك إىل حاجوووة وال العووودلني
 ابلنسووب الشووهادة ملووؤدي املخربيووة الفحووو  نتووائج خمالفووة مووع ولكوون عدمووه،
 .سيأيت ما عليه جيري
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 او شوورعا   ليووهإ طريقووا   جعوول مبووا إال أحكامووه جتووري وال النسووب يثبووت ال .٢
 كوان  فان الشخصية، االجتهادات تتخلله ال علمي بطريق بينا   مرا  أ بصريورته

 ىلإ اسووووتنادا   احلكووووم جوووواز املثابووووة هبووووذه املختربيووووة الفحوصووووات موووون ذكوووور مووووا
 .فال الإو  نتائجها

 ملختربيةا الفحوصات نتائج على اعتمادا   النسب اثبات ان آنفا تقدم -3
 الشخصوية، لالجتهوادات جموال فيوه يكوون ال بنحوو بّينا األمر بصريورة منوط
 فوال لوه املخالفوة الشوهادة ابشوتباه العلوم حصوول يعوين فهوو ذلك حصل ومىت
 .العامل وهللا هبا يؤخذ
 
 إبمكاهنا أن تدعي شركات توجد الغربية الدول بعض يف: السؤال ۞
 أو - قدمية كانت  ولو - ينةمع أسرة إىل شخص انتساب صحة أتييد
 DNA النووي احلامض فحص خالل من إليها نتسابهإ صحة عدم
 :عليها ابجلواب التفضل يرجي أسئلة عدة وهنا
 املذكور؟ الفحص إجراء جيوز هل .1
 الشرعية؟ البّينة مبنزلة لكونه الفحص هذا نتيجة اعتماد ميكن هل .2
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 الشــرع مــع - املــذكور االختبــار خــالل مــن - العلــم تعــارض إذا .3
 العمل؟ فما احلنيف

 عودّ  إذا الإ شورعا   لوه أثور ال ولكون ذاتوه، حود يف منوه مانع ال .١: اجلواب
 .الشخصية االجتهادات تتخللها ال بينة علمية طريقة
 .املتقدم الفرض خصو  يف كذلك  تكون امنا .٢
 .احلنيف الشرع يعارضه ال الصحيح العلم .3

  



 (87) ..............................مداد العلماء .................

 اجلنس تغيري

 لووووذا األغلووووب؛ هووووي واألنثووووى الووووذكر بووووني املشوووورتكة الصووووفات أن شووووك ال
 كال    اختص تعاىل هللا أن إال الشرع، أحكام غالب يف واألنثى الذكر تساوى

 جعلهووا الوويت واخلصووائص، ابلفروقووات املتعلقووة األحكووام بووبعض اجلنسووني موون
 يف ظوواهر أموور واألنثووى الووذكر بووني التفريووق أن كمووا  اآلخوور، دون جوونس لكوول

 يقوع قود إنوه إال وفطرهتا، بطبعها احليواانت إليه هتتدي بل النبات،و  اإلنسان
 األعضوواء يعوورتي الووذي والتشوووه الغموووض نتيجووة اجلوونس حتديوود يف اإلشووكال
 اجلونس تغيري عمليات األخرية اآلونة يف انتشر لذا البشر، بعض يف التناسلية

 الرجول ولوحيو حقيقوة اجلونس يغوري اخللقيوة التشوهات هذه زالةإ نإ منهم ظنا  
 التغووووري ينالووووه مل اجلوووونس نإ حقيقووووة عوووون وغفلوووووا كووووذلك،  والعكووووس اموووورأة ىلإ

 صوار هنا ومن تتغري، ال اإلنسان هبذا املتعلقة الشرعية كامحاأل فان وابلتايل
 .بذلك املتعلقة األعلى املرجع استفتاءات من مجلة بيان علينا لزاما  

  



 العلماء مداد.. ...................................... (88)

 

 االستفتاءات
 

 ية؟اجلنس تغيري جيوز هل: السؤال ۞
 جراحيوة عمليوة إجوراء انثوى إىل الوذكر تغيوري مون املقصوود كان  إذا: اجلواب

 واألخوووورى البووووول جملوووورى إحوووودامها فتحتووووني جيووووادإو  واألنثيووووني القضوووويب لقطووووع
 تووؤثر الويت األنثويوة اهلرمووانت مون جرعووات الشوخص وإعطواء اجلونس ملمارسوة

 وحنوووو يوووةاللح شوووعر نبوووات وعووودم الثوووديني بوووروز يف األنثوووى مبظهووور ظهووووره يف
 .ذلك

 وتعطووي صووناعي قضوويب هلووا يووزرع أن ذكوور إىل األنثووى تغيووري موون واملقصووود
 الثوديني بوروز عودم يف الرجوال مبظهور لتظهور الذكوريوة اهلرمووانت من جرعات
 ذكور إىل األنثوى تتحوول وال لوه أثور ال مموا كلوه  فهذا ذلك وحنو اللحية ونبات

 العمليووووات تسووووتلزمه مووووا إىل مضووووافا   ذلووووك موووون بشوووويء األنثووووى إىل الووووذكر وال
 كووان  إذا وأمووا. شوورعي مسووو  دون موون وملسووها العووورة إىل النظوور موون املووذكورة
 األجهوووووزة حبسوووووب التحويووووول وابلعكوووووس انثوووووى إىل الوووووذكر بتحويووووول املقصوووووود
 عووون اجلنسوووني أحووود متييوووز يف املنووواط هوووي الووويت واخلارجيوووة الداخليوووة التناسووولية
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 ومقارانتوه مقدماتوه عون النظور بغض ذاته حد يف منه مانع ال مما فهذا اآلخر
 .هذا زماننا إىل حتققه عدم الظاهر ولكن احملرمة

 العمليوووات بعوووض جتوووري رمبوووا نعوووم. عوووادة األول األمووور هوووو يتحقوووق والوووذي
 لعووودم انثوووى أنوووه يتووووهم كوووأن  التناسووولي جهوووازه يف تشوووّوه يتكوووون ملووون اجلراحيوووة
 هووووازاجل ميلووووك ال انووووه الطوووويب الكشووووف بعوووود فيتبووووني وخصوووويته قضوووويبه ظهووووور
 الطبيووب فيقوووم مووثال   مضوومرتني وخصوويتني قضوويبا   ميلووك بوول الووداخلي األنثوووي
 واخلصووويتني القضووويب شوووبه لوووه يكوووون أو إلظهارمهوووا، جراحيوووة عمليوووة إبجوووراء
 التناسوووولي اجلهوووواز ميتلووووك نووووهأ يتبووووني الطوووويب الفحووووص وبعوووود ذكوووور نووووهأ فيتوووووهم
 مووا إزالووةو  الزائوودة اللحمووة بقطووع الطبيووب فيقوووم والوورحم املبوويض موون األنثوووي
 للوذكر تغيوريا   ذلوك ولويس ذاتوه حود يف منه مانع ال وهذا مثال   القضيب يشبه
 ومقارانتووووه مقدماتووووه عوووون احلرمووووة رتفوووواعا وأمووووا حقيقووووة ابلعكووووس وأ انثووووى إىل

 يتحموول ال الووذي واحلوورج كاالضووطرار  الثانويووة العنوواوين أحوود حبصووول فمنوووط
 .عادة
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 الوراثية اهلندسة

 - احليووووة الكائنووووات موووون وغووووريه اإلنسووووان - وتعوووواىل سووووبحانه - هللا خلووووق
 وهوووذه. واالخوووتالف التبووواين مجيع وووا معهوووا وخلوووق - نباتيوووة أو كانوووت  حيوانيموووة
 كوول  ففووي حتصووى، وال تُعوود   ال الوويت جاللووه جوول اخلووالق معجووزات موون معجووزة
 .ابطن وبعضها ظاهر، بعضها غريه عن متيزه مسات إنسان
 العينوني، ولوون الشوعر، نوعيوةو  البشورة، ولوون القاموة، طوول اختالف هناك
 الصووفات موون ذلووك وغووري ،األنووف وحجووم العامووة، واملالمووح الوجووه، وتقوواطيع
 اجلسووم، داخول ابطنيموة اختالفوات   هنواك نفسوه الوقوت ويف. اخلارجيموة الظواهرة
  بوووني الكامووول فالتمطوووابُق. إليوووه املقوووربني أقووورب عووون الفووورد متيوووز عميقوووة بيولوجيوووة
 املتماثلوووة التمووووائ مَ  إنم  حوووىتم  ُمسوووتحيال ؛ َيُكووون   ملَ   إن   ل َغايَوووة  ل   اندر   حيوموووني    كوووائنني
 - اخووتالف   بينهووا يكووون أن موون بوودم  ال املخصووبة البويضووة نفووس موون الناشووئة
َما  .الداخل يف وكامن ا واضح ا يكون ال قد - شأ نُه صُغر َمه 

 موووا شوووخص   يبووودو وملووواذا الشوووكليمة  االختالفوووات هوووذه يف الّسووورّ  موووا ولكووون
 انعوووم ب َشوووع ر وآَخووورُ  جُمَعمووود، بشوووعر   طفووول يُولَووودُ  وملووواذا قصوووري ا  وآَخووورُ  طوووويال ،
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 حتتووي خليوة وكول اخلوالاي، باليوني مون يتكوون جسم ُكلم   أنم  املعروف أملس 
 هووذه ومتتوواز الكروموسووومات، هووي دقيقووة أجسووام فيهووا نووواة وكوول نووواة، علووى

 علووووى حوووويّ  لكوووول ابلنسووووبة نياثبتوووو وترتيووووب أبعووووداد خلقهووووا هللا أبن األجسووووام
 احلووي، الكووائن نوووع اخووتالف حسووب الدقيقووة األجسووام هووذه وختتلووف حوودة،
 .معروفة معينة وأشكال ترتيب ذات ا  زوج (٢3) مثال   اإلنسان يف فهي

 ال الوويت الوراثيووة الصووفات حتوودد صووغرية أجسووام الكروموسووومات يف ويوجوود
 وَحورة البشورة، ولوون القاموة، طول حتدد اليت فهي اجلينات، تسمى هلا حصر
 .املرء ذكاء حىت أو الدم،
 عمليًّا تطبيقها وت بقوة، األمام إىل الوراثية اهلندسة تقنية انطلقت هنا من
وحنواول هنوا  األدوية، إنتاج ذلك يف مبا البشرية ملصلحة استخدامها ت حبيث

 دسة الوراثية.نعرض جمموعة استفتاءات تتناول اهل
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 االستفتاءات
 

 أن ءعلمــــــاال بعــــــض يــــــدعي الوراثيــــــة اهلندســــــة علــــــم يف: الالســــــؤ  ۞
 وذلـك اجلينـات علـى التـأثري بواسـطة البشري اجلنس حتسني ابستطاعتهم

 :-ب
 . الشكل يف القبح رفع. 1
 . بديلة مجيلة مواصفات وضع. 2
 . معاً  األمرين كال.  3

ـــوا أن ءجيـــوز للعلمـــا فهـــل  ميكـــن أن للمســـلم حيـــق وهـــل ذلـــك؟ يفعل
 الوراثية؟ جيناته سنيحت من األطباء

 . ذاته حدّ   يف منه مانع فال جانبّية، مضاعفات له يكن مل إذا: اجلواب
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 األبنـاء، اىل اآلابء مـن تنتقل الوراثية األمراض بعض هناك: السؤال ۞
 اىل احلـــديث العلـــم توصـــل وقـــد مســـتقباًل، حيـــاهتم علـــى خطـــراً  وتشـــكل
 لبويضـة تلقـيح راءإبجـ وذلـك األمـراض، هـذه بعـض مـن للتخلص طريقة
ـــار أنبـــوب داخـــل املـــرأة ـــه يـــتم خـــارجي، اختب ـــار األجنَّـــة فحـــص ب  واختي

 البـاقي العـدد الطبيـب ويتلـف األم، رحـم داخـل يـزرع مث منها، الصحيح
 شرعاً؟ جائزة العملية هذه فهل األجنَّة، من

 . ذاته حدّ  يف ذلك من مانع ال: اجلواب
 

 يف أجنة عدة تتكون قد بيباألن داخل التلقيح عملية يف: السؤال ۞
 حيــاة علــى خطــرة مســألة األم رحــم يف كلهــا  زرعهــا يصــبح ممــا واحــد، ا ن
 الباقية؟ األجنة وإتالف واحد جنني انتقاء لنا حيق فهل مميتة، أو األم

 يف زرعهووا جيوب ال االختبووار أنبوبوة يف ابحلووومين املخّصوبة البويضووة: اجلوواب
 .البقية وإتالف منها واحدة اءانتق جيوز السؤال مفروض ففي الرحم،
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 الدماغي املوت

 فوواملوت ،(١)ترجعووون إلينوا مثم  املوووت ذائقووة نفوس كوول  : تعوواىل هللا يقوول
 أن دون البسوويطة، هووذه علووى وجوود منووذ اإلنسووان عايشووها الوويت احلقووائق موون

 أن دون فقهرتوووه عنوووه، رفعهوووا أو إبطاهلوووا أو ردّ هوووا يف الطوووويل اليووود لوووه يكوووون
 وقوود مهوورب، وال منووه منووا  ال الووذي املقوودمر القوودر فكانووت ء،بسووو  يلمسووها
 يف حصول الوذي املعلوماتيوة انفجوار مون املوت ظاهرة لدراسة العلماء استفاد
 الطوووووبّ  علمووووواء أاثره حقيقيّوووووا   تسووووواؤال   ذلوووووك فوووووأاثر العشووووورين، القووووورن أواخووووور

 املوووووووت» مسووووووألة يف -- اإلسووووووالم سوووووويما -- األداين رأي عوووووون احلووووووديث،
 يكووون أن دون احلقيقووي املوووت حتّقووق نقطووة اعتبوواره مسووتوى علووى «الوودماغي
 عنصووور احلووراك، عوون واجلسووود النووبض، عوون القلوووب كتوقووف  األخوورى، لألمووور
 الوووودما ؛ موووووت بعوووود تتحقووووق أمووووور عنوووودهم وأهنووووا سوووويما ذلووووك، يف القواميووووة
 موا وهو وذاته، عينه وليست عليه، متوقفة املوت، على عارضة فهي وابلتايل

 بعود إال ميتوا   اإلنسوان يعتوربون ال حبيوث ويرفضوه، بول العرف، به يستأنس ال
                                                           

 57العنكبوت:  ١))
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 الويت املووت عالموات وظهوور احلوراك، عون واجلسود النبض، عن القلب توقف
 ..وعهود سنني طوال استقرؤوها
 وأن سوويما املسووألة، يف حامسووا   رأاي   احلنيووف الشوورع موون ينتظوور الوضووع وهووذا
 وحلوووول كووواإلرث،  - ديثا  وحووو قووودميا   - األحكوووام مووون لكثوووري موضووووع   املووووت
 املتووى للزوجوة ابلنسبة والعّدة والده، عن األكرب الولد قضاء ووجوب الَدي ن،
 ابجلنايووة القصووا  حكووم وارتفوواع وتوكيلووه، امليووت إذن وبطووالن زوجهووا، عنهووا
 عووون اإلنعووواش أجهووزة نوووزع كجوووواز  األحكووام، مووون وغريهوووا امليووت جسووود علووى

 تتوقووف أحكووام وكّلهووا، أعضووائه موون لالسووتفادة دماُغووه مووات الووذي اإلنسووان
 نعورف أنّ  البودّ  كموا  جرموا ، ا  يودماغ حتّققوه، وسواعة املووت، زموان حتديد على
 خمتّصووة أهّنووا أم حتديوودها للعوورف تُوورك الوويت املوضوووعات موون املسووألة هووذه هوول
 …موضوعها  حّدد قد هللا أنّ  أم فقط، االختصا  أبهل

 :التالية االستفتاءات لنا ستبينه ما هو أخرى ونقاط النقاط هذه
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 االستفتاءات
 

 اإلنسـان، مـوت يعـين الـدما  مـوت أن ىلإ الـبعض يذهب: السؤال ۞
 كمــا  حتمــاً، ذلــك بعــد ســيتوقف إمنــا احلــال يف النــبض يتوقــف مل لــو حــى
 يتحرك؟ نبضه بقي ولو دماغه مات من ميتاً  يعترب فهل األطباء، يقول

 األحكوووام مووون لعووودد وضووووعامل( امليوووت) عنووووان صووودق يف العوووربة: اجلوووواب
 متحقوق غوري وهوو ميتوا ، العرف أهل يراه أبن العريف، ابلنظر هو إمنا الشرعية،

 .السؤال مفروض يف
 

 املــوت خبصــوص اســئلة وعنــدي الطــب بكليــة طالــب ان: الســؤال ۞
 :اإلنعا  وعدم الرحيم
 الرحيم؟ املوت جيوز هل. 1
 مــن يعــاين لــذيا املــريض عــن اجلهــاز يفصــل ان للطبيــب جيــوز هــل .2
 الدما ؟ موت
  اإلنعا ؟ عدم استمارة ميلئ ان للمسلم جيوز هل. 3
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 إذا االسـتمارة وجـود ضـل يف املـريض إنعـا  عـدم للطبيـب جيـوز وهل
 الطارئ؟ الطيب للتدخل حتتاج حالة يف املريض دخل

 .جيوز ال .١: اجلواب
 .جيوز ال .٢
 .جيوز ال. 3
 

ــه املــريض نكــا  إذا مــا يف تقولــون مــاذا: الســؤال ۞  ســريري مــوت لدي
 يســتطيعون ال املــريض أهــل وان االصــطناعي التــنفس أجهــزة حتــت وهــو
 إن علمـــاً  هـــذه األجهـــزة إيقـــاف شـــرعاً  نســـتطيع هـــل. ذلـــك مبلـــ  دفـــع

 الوفاة؟ إىل يؤدي إيقافها
 املوريض اهول متكون وعودم ذلوك جيووز فوال مسولما   املريض كان  إذا: اجلواب

 واجوووب فوووان عنوووه قطعهوووا يف عوووذرا   لووويس ةاالجهوووز  اسوووتخدام كلفوووة  تووووفري مووون
 . املسلم حياة إدامة يف املسامهة متمكن كل  على جيب اذ توفريها، اآلخرين
 قيووام يضووره وال األجهووزة يقووافإ موون االمتنوواع بدينووه امللتووزم الطبيووب وعلووى

  .بذلك غريه
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 يدزاإل مرض

 املعاصووووور، عاملنووووا يف خطووووورة األمووووراض أشووووود موووون يعوووود اإليوووودز موووورض إن
 ممووا املوورض؛ هبووذا املصووابني البشوور موون املاليووني عشوورات عوون يوودور ثواحلوودي
 عرضوووة املووورض وهوووذا العشووورين، القووورن طووواعون أبنوووه يصوووفه أن ابلوووبعض حووودا

 الوديين؛ الووازع فيهوا ويقول والفقور، اجلهل فيها يكثر اليت املناطق يف لالنتشار
 االجتماعية. املشاكل يفاقم مما

 تعواىل هللا مونهج خمالفوة أن جيود يودزاإل مورض انتشوار أسباب على واملطلع
 يف الرئيسوي الدور هلا املخدرات، بتعاطي أو اجلنسي، ابلشذوذ أو ابإلابحية
 الشوووريعة أن للشوووك جمووواال   يووودع ال مبوووا يؤكوود مموووا املووورض؛ هوووذا وانتشوووار ظهووور

 املفاسود ودفع هلم، املصاح جبلب العباد مصاح لرعاية جاءت إمنا اإلسالمية
 وتعوووووواطي احملرمووووووة، اجلنسووووووية االتصوووووواالت حتوووووورمي يف لووووووكذ ويتجلووووووى عوووووونهم،

 ووضووووعت الفاحشووووة، انتشووووار إىل تووووؤدي الوووويت الووووذرائع وسوووودت املخوووودرات،
 موون الشووريعة مقاصوود حيفووظ مبووا اإليوودز موورض علووى املرتتبووة للمشوواكل حلوووال  
 .املال أو النسل أو النفس حفظ
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 االستفتاءات
 

 أن عليـه جيـب فهـل ابإليـدز؟ املصـاب عـزل حكـم هـو مـا: السـؤال ۞
 عزله؟ أهله على جيب وهل نفسه؟ يعزل

 اآلخوورين، علووى عزلووه جيووب ال كمووا  نفسووه يعووزل أن عليووه جيووب ال: اجلووواب
 ال أنوه دام موا وحنوهوا كاملسواجد  العامة األماكن حضور من منعه جيوز ال بل

 يف ويُراقَوب يُراق وب أن جيوب نعوم غريه، ىلإ العدوى انتقال من ذلك يف خطر
 .اَحتماال   أو قطعا   للعدوى الناقلة قالطر  خصو 

 

 العدوى؟ نقل تعمد حكم هو ما: السؤال ۞
 مون مودة بعود ولوو ليوهإ املنتقول موت ىلإ أدى فان ذلك، جيوز ال: اجلواب

 موجبا   كونه  ىلإ حينه يف ملتفتا   كان  إذا الناقل من القصا  لوليه جاز الزمن
 عليوه فلويس آنذاك، عنه فال  غا أو بذلك، جاهال   كان  لو وأما عادة، للهالك
 .والكفارة الدية سوى
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 السليم؟ من يتزوج أن ابإليدز للمصاب جيوز هل: السؤال ۞
 ابلسوووالمة نفسوووه يصوووف أبن خيدعوووه أن لوووه جيووووز ال ولكووون نعوووم،: اجلوووواب

 املؤديوة مقاربتوه لوه جيووز ال كموا  نفسوه، مبورض علموه موع واملقاولة اخلطبة عند
 فووال منووه، التأكوود وعوودم نتقووالاال احتمووال مووع وأمووا اليووه، العوودوى انتقووال اىل

 .عليها موافقته مع املقاربة عن االجتناب جيب
 

 بعضهم؟ من اإليدز فريوس حاملي زواج حكم ما: السؤال ۞
 ىلإ تووؤدي بينهمووا اجلنسووية املعاشوورة كانووت  إذا نعووم منووه، مووانع ال: اجلووواب

 .عنها التجنب لزم خطرية زايدة املرض ازدايد
 
 مبــــرض للمصــــاب ابلنســــبة اجلنســــية املعاشــــرة حكــــم مــــا: الالســــؤ  ۞

 مـن ألهنـا املعاشـرة عـن ميتنـع أن ابإليـدز املصـاب لغـري حيق وهل اإليدز؟
 للعدوى؟ الرئيسة الطرق

 املقاربوووة مووون املصووواب زوجهوووا متكووون ال أن السوووليمة للزوجوووة حيوووق: اجلوووواب
 مون منعوه ليهواع جيوب بول اليهوا العودوى انتقوال اىل - احتماال   ولو - املؤدية



 (101) ..............................مداد العلماء .................

 %٢ -ك - هبوا يعتود ال درجة اىل اإلصابة احتمال تقليل أمكن ولو ذلك،
 املنوووع جيووووز ال بووول التمكوووني هلوووا جووواز غوووريه، أو الوووذكري العوووازل ابسوووتعمال -

 .األحوط على عندئذ
 لوووه جيووووز ال فإنوووه املصوووابة زوجتوووه موووع السوووليم الوووزوج حكوووم يظهووور وبوووذلك
العقووالء،  عنوود بووه معتوودا   احتموواال   ليووهإ العوودوى انتقووال احتمووال مووع مقاربتهووا
 اختووواذ مووون الوووتمكن موووع إالّ  أشوووهر أربعوووة كووول  عنووود املقاربوووة يف حقهوووا ويسوووقط
 .العدوى نقل بعدم الكفيلة الوسيلة
 

 الفرقة؟ طلب يف الزوجني من السليم حق حكم ما: السؤال ۞
 الزوجوة أو الوزوج توصويف تّ  أبن العقود عنود التودليس حصول إذا: اجلواب

 اخليوووار عليوووه، ثبوووت مبنيّوووا العقووود أجوووري مثّ  واملقاولوووة، اخلطبوووة عنووود سوووالمةابل
 الزوجووة سووكوت مبجورد للخيووار املوجوب التوودليس يتحقوق وال عليووه، للمودلس
 .عدمه الزوج اعتقاد مع املرض مثال   ووليها
 أن السوووليم فللوووزوج العقووود، بعووود املووورض جتووودد أو التووودليس عووودم موووع وأموووا
 .املصابة زوجته يطلق
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 زوجهــا مــن الطــالق طلــب هلــا حيــق هــل الســليمة الزوجــة: لســؤالا ۞
 ال؟ أم مثالً  - املقاربة من حرماهنا جملرد املصاب
 نعووم ذلووك، يف حتيوواطاإل مقتضووى مراعوواة يوورتك فووال وجهووان، فيووه: اجلووواب

 احلووواكم اىل أمرهوووا رفوووع هلوووا جووواز كاملعلقوووة،  فصوووارت ابملووورمة زوجهوووا هجرهووا إذا
 .الطالق أو اهلجر عن العدول إما األمرين دأبح الزوج إللزام الشرعي

 

 اإليدز؟ مبرض املصابة احلامل إجهاض حكم ما: السؤال ۞
 كوووان  إذا نعوووم فيوووه، الوووروح ولووووج بعووود سووويما وال ذلوووك، جيووووز ال: اجلوووواب
 ال فيوه، الوروح ولووج قبول إجهاضوه هلوا جاز األم، على ضرراي   احلمل استمرار
 .بعده
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 وإرضـاعه السـليم، لوليـدها املصـابة ألما حضـانة حكـم مـا: السؤال ۞
 ؟(وغريه اللباء)

 اختوووواذ موووون بوووودم  ال وليوووودها، ولكوووون حضووووانة يف حقهووووا يسووووقط ال: اجلووووواب
 معتودا   احتمواال   - اُحتمول فلوو اليوه، العدوى انتقال بعدم الكفيلة اإلجراءات

 .عنه التجنب لزم ثديها، من ابإلرتضاع انتقاهلا - به
 
 موت؟ مرض اإليدز مرض اراعتب حكم ما: السؤال ۞

 مووودة بصووواحبها تسوووتمر الووويت األموووراض مووون املووورض هوووذا كوووان  ملوووا: اجلوووواب
  الوفوووواة مووون القريبوووة األخووورية مراحلوووه هوووو املوووووت مووورض مووون يعووودّ  فموووا طويلوووة

 .قاتلة عصبية أعراض ظهور أو املناعة قوة على والقضاء التهيج كمرحلة
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 اإلصــابة عــن علــني أن عليــه جيــب أو للطبيــب، جيــوز هــل: الســؤال ۞
 مثاًل؟ األزواج أو كالزوجات  املريض أمر يهمهم ملن اإليدز مبرض  

 عليوه توقوف إذا وجيوب وليوه، أو املوريض به مسح إن األعالم جيوز: اجلواب
 انتقووووال يسووووتتبع تركوووه نإ علووووم إذا جيوووب كمووووا  أطوووول لفوووورتة ولوووو حياتووووه انقووواذ

 .العامل وهللا الضرورية االحتياطات تركهم جهة من إليهم العدوى
 
 فهـل املعـدي،( اإليـدز) مبـرض مصـاب أنـه مسـلم علم لو: السؤال ۞
 إعالمهــا عليــه جيــب وهــل زوجتــه؟ مــع اجلنســي العمــل ممارســة لــه جيــوز

 بذلك؟
 وكووذلك مطلقووا ، لووه جتووز مل ابملقاربووة اليهووا املوورض ابنتقووال علووم إذا: اجلووواب

 .به معتدا   احتماال   ذلك احتمل إن
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 التدخني

 ال الــذي للشــخص رمضــان شــهر يف التــدخني جيــوز هــل :الســؤال ۞
 تركه؟ يستطيع
 .األحوط على جيوز ال: اجلواب

 

 :إىل ابلنسبة التدخني حكم هو ما: السؤال ۞
 املبتدئ؟. 1
 عليه؟ املعتاد .2

 بليغووا ، ضووررا   بووه يلحووق كووان  إذا املبتوودئ علووى التوودخني حيوورم .١: اجلووواب
 حموووتمال   أو مظنووووان   أو معلوموووا   لبليوووغا الضووورر أكوووان سوووواء املسوووتقبل، يف ولوووو

 البليووغ الضوورر موون األموون مووع وأمووا العقووالء، عنوود اخلوووف معووه يصوودق بدرجووة
 .به أبس فال منه اإلكثار عدم جهة من ولو
- بليغوا   ضوررا   به يلحق عليه االستمرار كان  إذا التدخني على للمعتاد .٢
 لضوورر مموواثال   ضووررا   كووهبرت  يتضووّرر كووان  إذا إالّ  االقووالع، لزمووه - موورّ  مووا علووى
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 يف كبووووريا    حرجووووا   جيووود كووووان  أو الضووورر، ذلووووك موووون أشووودّ  أو عليووووه، سوووتمراراإل
 .عادة يتحّمل ال حبدّ  عنه اإلقالع

 

 للمبتدئ؟ التدخني جيوز هل: السؤال ۞
 عنوووود اخلووووف يوجوووب حبيوووث بليوووغ ضووورر ترتوووب حيتمووول كوووان  إذا: اجلوووواب
 .جيوز فال العقالء
 

 القليل؟ التدخني حكم عن أسئل أن أود: السؤال ۞
 فووال عليوه بليوغ ضورر ترتوب مون العقالئوي اخلووف لوه حيصول مل إذا: اجلوواب

 .به أبس
 

 ميكــن والـذي( الفــرتة مقـدار) شــرعاً  ابالبتـداء املقصــود مـا: السـؤال ۞
 مبتدأ؟ ممدّخن كمل  به يمسمى ان

 علووى املبتوودئ يصوودق فقوود العووريف الصوودق علووى ذلووك يف املوودار: اجلووواب
 .مثال   كاملة  علبة تدخني بعد إالّ  يصدق ال وقد سيجارة أول تدخني
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ـــدخني حكـــم مـــا: الســـؤال ۞  والبيـــت الســـيارة يف) املـــؤمنني قـــرب الت
 من وتضايقهم وتضررهم عليهم األذى حبصول املدخن علم إذا( والعمل
 تدخينه؟
 .الفرض هذا يف التدخني حيرم: اجلواب

 

 ذلـك كـان  إذا ينياتواحلسـ املسـاجد يف التدخني حكم ما: السؤال ۞
 اإلمكان؟ هذه اىل احلضور من مينعهم وقد الناس بعض ويؤذي يزعج

 األضوورار حوودّ  يبلووغ كووان  إذا نعووم تركووه االوىل األحوووط بوول مكووروه: اجلووواب
 .حرمته فالظاهر واحلسينية املسجد برواد
 

 حرام؟ التدخني هل: السؤال ۞
 املسوووتقبل، يف ولوووو بليغووا   ضوووررا   بووه يلحوووق كوووان  إذا التوودخني حيووورم: اجلووواب

 معووه يصوودق بدرجووة حمووتمال   أم مظنوووان   أم معلومووا   البليووغ الضوورر أكووان سووواء
 عوودم جهووة موون ولووو البليووغ الضوورر موون األموون مووع موواأو  العقووالء، عنوود اخلوووف
 .به أبس فال منه، االكثار
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 الســكائر شــرب وهــل ابتــداءاً  الســكائر شــرب جيــوز هــل: الســؤال ۞
 للصيام؟ مفطر

 كووووان  إذا املسووووتقبل يف ولووووو البليووووغ الضوووورر احتمووووال مووووع وزجيوووو ال: اجلووووواب
 وغوووريه االبتوووداء بوووني فووورق وال العقوووالء عنووود للخووووف موجبوووا   قوووواي   االحتموووال

 .األحوط على الصوم ويفطر
 

 حكـم حكمهـا وهـل شرهبا جيوز هل يلةگالنار  حكم هو ما: السؤال ۞
 السكائر؟
 وكوان املسوتقبل يف ولوو غا  بلي ضررا   به األضرار احتمل إذا جيوز ال: اجلواب
 .العقالء لدى للخوف موجبا   قواي   االحتمال

 

 من التدخني، أبضرار تصرح اليت الطبية التقارير هي كثرية:  السؤال ۞
 الدمويــــة واألوعيــــة القلــــب ألمــــراض رئيســــي ســــبب التــــدخني ان ذلــــك

 اضافة الصدرية، والذحبة الرئة، وسرطان الدم، ضغط وارتفاع والشرايني،
 واجملتمع.  العائلة على األخرى ارهألضر 
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 فيدخن؟ اآلن من يبدأ ان املدّخن لغري جيوز فهل
 عليه؟ االستمرار التدخني على للمعتاد جيوز وهل
 يتـأثر اجلنـني ان يقولـون واألطبـاء التـدخني، احلامـل للمـرأة جيوز هل مث

 امّمه؟ بتدخني
 أو املدّخنووووة، أو ابملوووودّخن بليغووووا   ضووووررا   يلحووووق التوووودخني كووووان  إذا: اجلووووواب
 برتكوووه يتضووورر ال الوووذي واملعتووواد املبتووودئ ذلوووك يف سوووواء حووورام فهوووو جبنينهوووا،
 االسووتمرار ضووررا   أقوولّ  أيهمووا فوويالحظ كووذلك  برتكووه املتضوورر وامووا بليغووا   ضووررا  
 به.  فيأخذ تركه ام التدخني على
 

 حيــــرم فهــــل الغربيــــة، الــــدول يف مرتفعــــة الــــدخان أســــعار: الســــؤال ۞
 نفعـة؟ ليسـت أهنـا صـاحبها علـم إذا والتبذير اإلسراف باب من شراؤها

 ضارة؟ بل
 كوووان  إذا نعوووم ذكووور، موووا جملووورد اسوووتعماهلا حيووورم وال شوووراؤها، جيووووز: اجلوووواب
 كووان  أو عليووه، ضوورر تركووه يف يكوون ومل ابملوودخن، بليغووا   ضووررا   يلحووق التوودخني

 .عنه التجنب لزمه ضررا ، أقل
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 املريض صوم

 اإلفطار؟ يضللمر  جيوز مى: السؤال ۞
 :التالية احلاالت يف للمريض اإلفطار جيوز: اجلواب

 لووه كانووت  سووواء مووا مبوورض الشووخص اصووابة اىل يووؤدي الصوووم كووان  إذا .١
 .ال مأ والصداع كاحلمى  فعلية اعراض
 .مرضه شدة يف يتسبب الصوم كان  إذا .٢
 .منه شفائه أتخر ىلإ يؤدي الصوم كان  إذا .3
 اعوووراض ظهوووور ىلإ وأ آخووور مبووورض صوووابتهإ ىلإ يوووؤدي الصووووم كوووان  إذا. 4
 .حرارته درجة يف كاالرتفاع  زايدهتا ىلإ وأ احلايل مرضه
 
 ؟األنف قطرة وضع للصائم جيوز هل: السؤال ۞

 .اجلوف ينزل ال أبنه وثقت إذا جيوز: اجلواب
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ـــب إىل الـــذهاب رمضـــان شـــهر يف اضـــطررت: الســـؤال ۞  وقـــد الطبي
 فهـل البلعـوم، يف الـدواء بطعـم تأحسسـ فـرتة وبعـد دواء أنفي يف وضع
 اليوم؟ هذا صوم قضاء عليّ  جيب

 وال قصود غوري مون احللوق اىل ذلوك مون شويء تعدي وان جيب ال: اجلواب
 .قهرا   يتعدى أبنه علم
 
 الصــيام وقــت خــالل مبــريض خــاص دواء تنــاول جيــوز هــل: الســؤال ۞
 كمـالا  مـن الصـائم يسـتطيع ال وبـدوهنا يوميـة شـبه تكـون احلبـة ان علمـاً 

 صيامه؟
 دفوع السونة طوول القضواء يوتمكن مل فان صومه يبطل ولكن جيوز: اجلواب
 مووون غراموووا   750 دفوووع ويكفوووي االتيوووة السووونة يف رمضوووان وصوووول بعووود الفديوووة
 .واحد ملسكني يوم كل  عن متر او طحني
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 مفطــــر التــــنفس عمليــــة يســــّهل الــــذي البّخــــا  هــــل .1: الســــؤال ۞
 للصائم؟

 ســـواء للصـــائم، مفطـــر الوريـــد بواســـطة يعطـــى الـــذي املغـــذي هـــل .2
 له؟ يضطر مل أم املريض اليه اضطر

 التنفسوووي اجملووورى تووودخل البّخوووا  يبّثهوووا الووويت املوووادة كانوووت  إذا .١: اجلوووواب
 .مفطرا   يكن مل والشراب الطعام جمرى دون
 .الصورتني يف مفطرا   ليس .٢
 

 بــه لتفــت  كــالرذاذ  مــادة تصــدر) مفطــرة الربــو طاســة هــل: الســؤال ۞
 ؟(الرئتني

 جمووورى دون التنفسوووي اجملووورى تووودخل تبثهوووا الووويت املوووادة كانوووت  إذا: اجلوووواب
 .الصوم بصحة تضر مل والشراب الطعام
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 «الصـــدر حساســـية» احلساســـية مرضـــى بعـــض يســـتعمل: الســـؤال ۞
 هـــذا يرســـل «البخـــا » نســـّميه املـــريح التـــنفس علـــى يســـاعدهم جهـــازاً 
 جيتمــــع فهــــل املضــــغوم، الغــــاز يشــــبه مــــا الفــــم يف ضــــغطه بعــــد اجلهــــاز

 الصوم؟ مع اجلهاز هذا ستعمالإ
 منه.  ويصح صومه على اجلهاز هذا مستعمل يبقى نعم،: اجلواب

 

 والبخـــا  الربـــو، ملرضـــى التبخـــري جهـــاز اســـتخدام حـــول: الســـؤال ۞
 علــى حيتــواين اجلهــازين كــال  ان علمــاً . األنــف حساســية ملرضــى ياألنفــ
 حكـم ومـا. رمضـان شـهر هنار اثناء جيةالعال واملادة املاء من دقيقة مادة
 اىل املادة تعدي اىل يؤدي قد والذي البخا  جهاز استخدام جييد ال من

 النهار؟ اثناء له حاجته مع والشراب الطعام جمرى
 جيووووز ولكووون مفطووور فهوووو احللوووق يف شووويء نوووزول يسوووتلزم كوووان  إذا: اجلوووواب
 ولكنووه يسووتلزم ال كووان  وإذا اإلمكووان مووع القضوواء وعليووه للضوورورة اسووتخدامه

 .صحيح فالصوم خطأ نزل
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 واحلمـد الصيام على املقدرة وهلا ابلسن كبرية  امرأة والديت: السؤال ۞
ــو) مــرض فيهــا لكــن هلل، ــاج التــنفس يف وضــيق اختنــاق يأ( الرب  يف وحتت

 وأنــتم القصــبات لتوســيع البخــا  تســتعمل نأ النهــار يف متفاوتــة ســاعات
 القصـبات، لتوسـيع وطبيـة كيمياويـة  ادمو  على حيتوي البخا  ان تعلمون

 شــهر يف وهــي احلكــم فكيــف املــوت، ىلإ هبــا يــؤدي هــذا تســتعمل مل وان
 احلكـم هـو مـا افطـرت وإذا اإلفطـار ام الصوم عليها واجب هل رمضان

 احلالة؟ هذه يف
 يفطوور فووال فقووط الرئووة يوودخل غوواز علووى حيتوووي البخووا  كووان  إذا: اجلووواب

 ىلإ اضوووطرت فوووان مفطووور فهوووو املعووودة خلتووود اخووورى موووواد علوووى اشوووتمل نإو 
 كول  عون لوه تودفع واحود مسوكني اطعوام الفديوة وعليهوا افطورت املفطر القسم
 السون لكورب كانوت  لوو اهنوا كموا  حنومهوا او متور او طحوني مون غراموا   750 يوم
 .مريضة تكن مل لو حىت الفدية مع اإلفطار هلا جاز الصوم عليها يشق
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 ليـهإ يوصـل الـذي الشـخص صـوم صـحة يف احلكـم هو ما: السؤال ۞
 وهـو( ابملغـذي) املعـروف املـريض يـد مـن ابلعـرق مصل طريق عن الغذاء
 ال؟ مأ مفطر ذلك يعد هل املستشفيات يف متعارف
 ال اجلسوم ىلإ الوريود طريوق عون( املغوذي) -ب يعورف موا يصالإ: اجلواب

 .الصوم بصحة يضر
 
 الـدواء ادخال وأما)....  324 ص 1 ج املنهاج يف ورد: السؤال ۞
 (.به أبس فال الوريد أو العضلة يف ابإلبرة - كاملغذي  - وحنوه
 الطعـام مقـام يقـوم املغـذي كـان  إذا فيمـا احلكـم خيتلـف هـل: السؤالف

 ابجلوع؟ االحساس ويزيل للجسم
 .خيتلف ال: اجلواب
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 علـى حيتـوي البالسـتيك مـن كـيس  وهـو املصل وأ املغذي: السؤال ۞
ـــرة بواســـطة للمـــريض يعطـــى ويـــة،األد وبعـــض وســـكر مـــاء  الـــدم يف اإلب

 الصـائم علـى جيب فهل للتغذية يعطى كأن  مرض بدون أو ملرض مباشرة
 اجتنابه؟
 .ذلك له ينبغي كان  وا ن جيب، ال: اجلواب

 

 الصوم؟ حال واملغذي االبرة زرق جيوز هل: السؤال ۞
 البخا ؟ حكم وما العني؟ وأ األذن يف التقطري جيوز وهل

  الوريد، أو العضلة يف ابإلبرة غريه أو الدواء بزرق الصوم يبطل ال: اجلواب
 الطعوم أو اللوون مون أثر ظهر ولو العني أو األذن، يف ابلتقطري يبطل ال كما
 التوونفس عمليووة يسووهل الووذي البخووا  ابسووتعمال يبطوول ال وكووذلك احللووق، يف
 .املريء ال التنفسي اجملرى تدخل يبثها اليت املادة كانت  إذا
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 شـهر هنار يف( السونر) جهاز استخدام حول سؤال لدي: السؤال ۞
 ال؟ أم مفطر هو هل رمضان

 تسووهل طبيووة مبووواد ملطخووا   يكوون مل مووا الصوووم بطووالن يوجووب ال: اجلووواب
 .اجلهة هذه من الصوم فيبطل ذلك لغري وأ اإلدخال عملية
 

ـــاظور: الســـؤال ۞ ـــه إذا الن ـــه إىل اإلنســـان أدخل  الصـــوم هنـــار يف معدت
 مبفطريته؟ جيهل كان  إذا الكفارة عليه فهل لياًل، يستعمله ان ميكن وكان

 هبوا ميورّ  الويت املوادة بودخول صومه بطالن عدم من واثقا   كان  إذا: اجلواب
 .عليه كفارة  فال املعدة يف ادخاله عند الناظور
 

 البـدن مـن الداخلية األعضاء تصوير جهاز دخول نإ هل: السؤال ۞
 ابلصوم؟ يضر وخروجه الداخل ىلإ الفم خالل من

 تسوووهل طبيوووة مبوووواد ملطخوووا   يكووون موووامل الصووووم بطوووالن يوجوووب ال: اجلوووواب
 .اجلهة هذه من الصوم فيبطل ذلك لغري او اإلدخال عملية
 



 العلماء مداد.. ...................................... (118)

 

 ؟وهو صائم األسنان طبيب اىل ذهب من حكم هو ما: السؤال ۞
 .متعمدا   الدواء وأ الدم بلع قد يكن مل ما صحيح صومه: اجلواب

 
 رمضـان شـهر صيام اثناء الطبيب عند األسنان عالج هل: السؤال ۞
 للتنظيف؟ وماء طبية مواد استخدام يأ ال؟ ام للصوم مبطل

 .اجلوف يف شيء ينزل مل إذا يبطل ال: اجلواب
 

 يعتـرب رمضان شهر يف للمرأة الداخلي الطيب الفحص هل: السؤال ۞
 املفطرات؟ من

 .يفطر ال: اجلواب
 

ــــدكتورة ىلإ ذهــــبأ نأ جيــــوز هــــل: الســــؤال ۞ ــــوم صــــائمة نأو  ال  وتق
 الداخلي؟ ابلفحص
 .الصوم على يؤثر وال جيوز: اجلواب
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 غيبوبة؟ يف الداخل املريض وصيام صالة حكم هو ما: السؤال ۞
 قضواؤها عليوه جيوب مل الصوالة وقوت متوام يف عليوه مغموي كان  إذا: اجلواب

 وكووذلك علووى األحوووط عندئووذ   القضوواء يلزمووه فانووه بفعلووه غموواءاإل كووان  ذاإ إال
 .االغماء بسبب الصيام من يفوت ما قضاء جيب ال

 

 كـــان  انـــه تبـــني مث منـــه بتضـــرره معتقـــداً  املكلـــف صـــام إذا: الســـؤال ۞
 صومه؟ بصحة حيكم فهل خمطئاً 

 املووريض ابن جوواهال   كووان  إذا كمووا  القربووة قصوود لديووه توووفر إذا نعووم: اجلووواب
 بعودم يقطوع مون وأموا تعواىل، هللا ىلإ ربةق فصام الصيام حقه يف يشرع ال ممن

 هوذه من فيبطل بصيامه التقرب ينوي ان ميكنه فال حّقه يف الصوم مشروعية
 .اجلهة
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 اتضـح مث صـحياً  بـه تضرره عدم ابعتقاد املكلف صام إذا: السؤال ۞
 فهــل جرائــه مــن تضــرر نــهإو  أخطــ علــى كــان  انــه الصــيام كمــالإ بعــد لــه

 بصيامه؟ جيتزئ
 .ابلقضاء االحتياط يرتك فال لزوما ، على األحوط به جيتزئ ال: اجلواب

 

 بـه يتعـذر مبـرض مريضـة كنـت  التكليـف سن بلغت عندما: السؤال ۞
 وبــدون العــالج هــذا علــى أربعــة لســنني وبقيــت العــالج بســبب الصــوم
 الصيام أثناء املرض حتمل أستطيع ولكين مريضة زلت ما اآلن نأو  صيام
 جيـب وهـل رمضـان يف اصـمها مل الـيت األشـهر مـن سبق ما حكم هو فما
 اآلن؟ صيامي حكم هو وما ايضاً  القضاء مأ فقط الكفارة عليّ 

 القضوووووواء سووووووقط القووووووادم رمضوووووان شووووووهر ىلإ املوووووورض اسووووووتمر إذا: اجلوووووواب
  وإذا واخلبووز كاحلنطووة  الطعووام موون غرامووا   750 مبقوودار يوووم كوول  عوون وتتصوودق

 ىلإ مرضك استمر إذا أيضا   يةوالفد اإلفطار فعليك فعال   يضرك الصوم كان
 .اآليت رمضان شهر
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 فهـــل الكفـــارة دفـــع مث ملرضـــه أفطـــر مث شـــخص صـــام إذا: الســـؤال ۞
 ما؟ يوماً  قادراً  نفسه وجد إذا القضاء عليه

 القضووواء عنوووه سوووقط التوووايل رمضوووان شوووهر ىلإ مرضوووه أسوووتمر إذا: اجلوووواب
 مل فوأن .فقوط القضواء عليوه وجوب مرضوه يسوتمر مل وأن الفديوة عليوه ووجبوت
 واحوود مسووكينا   إطعووام ويكفووي فيهووا الفديووة وجبووت السوونة مضووت حووىت يقووض  
 .يوم كل  عن حنطة غراما   750
 

 نوبـــة ي حـــدثت إذا رمضـــان شـــهر يف اإلفطـــار جيـــوز هـــل: الســـؤال ۞
 اخـرى مضاعفات وأ غماءإ تسبب قد النوبة نإ العلم مع السكر هلبوم
 هنار يف النوبة ي حدثت إذا فعله عليّ  جيب فما. األنسولني أخذ بسبب
 النهار؟ يف األنسولني أخذ حكم وما. رمضان

 يكووووون ال األنسووووولني وأخووووذ احلالووووة هووووذه يف اإلفطووووار لووووك جيوووووز: اجلووووواب
 .مفطرا  
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 مــرض بسـبب رمضـان شـهر صـوم تسـتطيع لـن الـيت املـرأة: السـؤال ۞
 عليها؟ جيب ماذا السكري
 تفودي أن كفاهوا  قوادمال رمضوان شوهر حوىت املرض هبا استمر إذا: اجلواب

 .القضاء جيب وال حنطة غراما   750 يوم كل  عن
 

 الفديـة عنه تسقط فهل رمضان شهر يف املريض سافر إذا: السؤال ۞
 القضاء؟ من يتمكن فلم اثن   رمضان شهر اىل املرض به استمر إذا

 .تسقط ال: اجلواب
 
 شـك أو مرضـه ابسـتمرار يطمـئن الذي للمريض جيوز هل: السؤال ۞
 رمضان؟ شهر قبل فوراً  الفدية خيرج أن

 ميكنوووه ال زموووان إىل املووورض اسوووتمرار بعووود إال اخراجهوووا جيوووزي ال: اجلوووواب
 .قضاؤه وال الصوم
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 الضرر؟ ظن مع الصوم جيوز هل: السؤال ۞
 موجبوووا   كوووان  وإذا عوووادة يتحمووول ال مموووا الضووورر كوووان  إذا يصوووح ال: اجلوووواب
 .حرام فالصوم وحنوه للموت
 
 وأ الكلـــى يف والرمـــل واحلصـــى القولـــون التهـــاب ىمرضـــ: الســـؤال ۞
 صيامهم؟ حكم ما املثانة

اف وأ هبم يّضر الصوم كان  إذا: اجلواب  .أفطروا الضرر منه خي 
 

 صيامه؟ يصح األنف يف ابحلساسية املصاب هل: السؤال ۞
 .يصح نعم: اجلواب

 

 تسـتطيع ال ابهنـا حتـس ابهنـا تقـول املعـدة مـن تعـاين والديت: السؤال ۞
 ال؟ او تصوم فهل الشبع على وال اجلوع على تقدر ال فهي الصوم

 .تتحمله ال حرجا   يوجب او هبا يضر الصوم كان  ان تفطر: اجلواب
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 وأمـــراض الصـــدرية والذحبـــة القلـــب بعجـــز مريضـــة امـــرأة: الســـؤال ۞
 مقدارها؟ هو وما كفارة  عليها وهل الصوم عليها جيب هل اخرى

 الفديووة وتوودفع خطووريا   ضووررا   يضوور كووان  ان رمحيوو رمبووا بوول جيووب ال: اجلووواب
 يووم كول  عون واحود مسوكني اطعوام وهوي االتية السنة من رمضان حلول بعد

 .متر وأ طحني من غراما   750ويكفى
 
 وان الصـيام احتمـل وال جـداً  ضـعيف وجسـمي جداً  مريضة نأ: السؤال ۞
 اإلفطـار ي جيـوز هـل شـهر رمضـان صـيام أسـتطيع وال األدوية واحتاج اتعاجل

 الصيام؟ آخر غري شيء عليّ  جيب وهل هللا شاء ان بعد فيما وقضائه
 شوديدا   حرجوا   يوجوب او بوك يضور الصووم كوان  ان اإلفطار جيوز: اجلواب

 آخوور رمضووان وصوول فووان أمكوون ان السوونة طووول القضوواء وعليووك تتحملينووه ال
 ويكفوي الفديوة ووجبوت القضواء سقط املرض بسبب القضاء من تتمكين ومل
 .يوم كل  عن واحد لفقري خبز او متر او طحني من غراما   750 فعد
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 شـهر يف املستشـفى يف ومنـت سـنوات ثـالث قبـل مرضـت: السؤال ۞
 اآلن حـى األايم هـذه أصم ومل الدم فقر مرض بسبب اايم تسعة رمضان
 افعل؟ نإ عليّ  جيب ماذا

  عون هلو تودفع واحود مسكني إطعام التأخري وكفارة القضاء عليك: اجلواب
 .وحنوها ارز او متر او طحني غراما   750 يوم كل
 

 ،القلـــب مرضـــى خبصـــوص الصـــيام املعـــذور مـــن هـــو مـــا: الســـؤال ۞
 الدم؟ ضغط ،الشقيقة داء ،القرحة

 .يتحمله ال شديدا   حرجا   يوجب وأ الصوم به يضر نأ املناط: اجلواب
 

 للصائم؟ املرض استمرار حكم ما: السؤال ۞
  عون تفودي نإ كفوى  القوادم رمضوان شوهر حوىت ملورضاستمر ا إذا: اجلواب

 .القضاء جيب وال خبزا   وأ حنطة غراما   750 يوم كل
 



 العلماء مداد.. ...................................... (126)

 

 مبــرض وأصــيب الســنة هلــذه رمضــان شــهر صــام شــخص: الســؤال ۞
 ال وحاليـــاً  مبشـــقة األايم لبقيـــة صـــيامه وأكمـــل أايم( ٨)إلفطـــار  أضـــطره
 يـوم كـل  نعـ الطعـام مـن مـد دفـع له جيوز هل األايم تلك قضاء يستطيع

 قضاؤها؟ عليه جيب أم
 يتحمووول ال شوووديدا   حرجوووا   لوووه يسوووبب وأ الصووووم يضوووره كوووان  إذا: اجلوووواب

 الفديوووة ووجبوووت القضووواء عنوووه سوووقط آخووور رمضوووان ىلإ ذلوووك واسوووتمر عوووادة
 وأ خبوز مون غراموا   750 يووم كول  عون لوه يدفع واحد مسكني اطعام ويكفي

  نإ صووامها الووذي ايماأل يف صووومه يصووح وال حنوهووا وأ متوور وأ طحووني وأ ارز
 نإو  صحيح فالصوم عليه يشق كان  مناإو  يضره مل إذا ماأو  الصوم يضره كان
 .جيب مل
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 مـــرض بســـبب الصـــيام يســـتطيع ال الـــذي كفـــارة  هـــي كـــم:  الســـؤال ۞
 ولكـن الطحـني، مـن غرامـاً  ٧50 ابهنـا املـوقر مـوقعكم يف موجود مزمن؟
 مل الـــيت مضـــانر  شـــهر ايمأ جلميـــع كافيـــة  الطحـــني مـــن غرامـــاً  ٧50 هـــل

 شــهر ايمأ بعــدد غرامــاً  ٧50 -ال نضــرب ان جيــب مأ املــريض يصــمها
 املريض؟ يصمها مل اليت رمضان

 ذلوك حنوو وأ التمور وأ االرز وأ كوالطحني  طعوام مون غراما   750: اجلواب
  45 اي الضوووعف واألفضووول ونصوووف كيلوووو  ٢٢ للشوووهر فيكوووون يووووم كووول  عووون
 .كيلو
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ــــدي موظــــف أين هللا حفظكــــم الســــيد مساحــــة: الســــؤال ۞  مــــرض ول
 األمل يــزداد احلــارة األوقــات يف صــيامي عنــد( النصــفي الصــداع) الشــقيقة

 املسـكنات، اقـوي اسـتخدامي مـن الـرغم علـى حتمله أستطيع ال حد اىل
 احلـــر أوقـــات يف الصـــيام لتعـــويض آخـــر وقـــت يف الصـــيام ي ميكـــن هـــل

 هللا؟ وفقكم
 برئووه، طووول أو بووه، رريتضوو كوان  إذا املووريض، موون الصوووم يصووح ال: اجلوواب

 مثلووه، بتحمول العوادة جتور مل الوذي بوه املعتود ابملقودار ذلوك كول  أملوه، شودة أو
 لصوووودق واالحتمووووال املوجووووب والظوووون بووووذلك اليقووووني حصووووول بووووني فوووورق وال

 خواف إذا الصوحيح مون اليصوح وكوذا العقالئية، املناشئ إىل املستند اخلوف
 موون اليتضوورر الووذي يضاملوور  أمووا ذلووك، علووم إذا عمووا فضووال   املوورض، حوودوث
  القادم رمضان شهر حىت املرض استمر وإذا. ويصح منه عليه فيجب الصوم
 .القضاء جيب وال خبزا   وأ حنطة غراما   750 يوم كل  عن تفدي ناكفى 
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 جـزاكم الصـيام يف احلكـم فما القولون تقرح مبرض مريضة: السؤال ۞
 خري اجلزاء؟ هللا

 شوودته، إلجيابووه بووه يتضوورر كووان  إذا املووريض، موون الصوووم يصووح ال: اجلووواب
 العوادة جتور مل الوذي بوه املعتود ابملقودار ذلوك كول  أملوه، شودة أو برئه، طول أو

 املوجوب واالحتموال والظون بوذلك اليقوني حصول بني فرق وال مثله، بتحمل
 الصووحيح موون يصووح ال وكووذا العقالئيووة، املناشووئ إىل املسووتند اخلوووف لصوودق

 بعد القضاء عليه وجيب ذلك علم إذا عما فضال   املرض، حدوث خاف إذا
 شوووهر حوووىت املووورض اسوووتمر إذا نعوووم الكفوووارة عليوووه جيوووب وال مرضوووه مووون برئوووه

 غراما   750 يوم كل  عن يفدي ان ويكفي القضاء عنه سقط القادم رمضان
 .خبزا   او حنطة
 .منه ويصح عليه فيجب الصوم من يتضرر ال الذي املريض وأما
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 رمضان؟ شهر صوم يف السكر داء به نم حكم هو ما: السؤال ۞
 القضواء مون متكنت فان الصوم عليك جيب ال الضرر خوف مع: اجلواب

 ارابع ثالثووة فديووة يوووم كوول  بوودل عليووك كووان  وإال قضوويت القووادم رمضووان اىل
 .الطعام من غرام الكيلو
 

 تكـــون مبـــرض مصـــاب انـــين الســـيد مساحـــة رأي هـــو مـــا: الســـؤال ۞
 الصـــوم بعـــدم االخصـــائي الطبيـــب نصـــحينو . املـــزمن الكلـــى يف احلصـــى
 :التالية احلاالت يف كما.  واالخالقي الديين اباللتزام معروف انه علماً 
 ال حاليـــاً  ألنـــه املـــرض مـــن الـــرغم علـــى وصـــمت اإلفطـــار رفضــت .1

 الصيام؟ شهر بداية يف خفيف أمل فقط قوي، أبمل يصيبين
 يعطـين مل هوانـ الصـوم مـع األضـرار لتخفيـف دواء اعطـاين الطبيب. 2

  صحية؟ مضاعفات حصول بعدم الضمان
 .اإلفطار من ي أصح الصوم أرى أين: مالحظة
 املوجوب احتمالوه وأ ابلضورر الظون يوجوب كوان  إذا الطبيوب قوول: اجلوواب
 .ملزما   يكن مل وان حىت اإلفطار، ألجله جاز اخلوف لصدق
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 بوه املعتود ابملقودار الضورر خبووف املورض ألجول اإلفطار جواز يف العربة. ١
 .فعال   شدته أو األمل يوجب مل وان مثله، بتحمل العادة جتر مل الذي
 ان غووري موون الوودواء ابسووتعمال الصوووم ضوورر تفووادي للمووريض أتتووى إذا .٢
 وعدموووه عليوووه الصووووم وجووووب ففوووي سووولبية صوووحية مضووواعفات للووودواء يكوووون
 .إشكال

 

ـــاء اكتشـــف ي محـــل وأول زواجـــي منـــذ: الســـؤال ۞  لـــدي انـــه األطب
 صــيام مطلوبـة فــأن والتعـب املشــاكل بعـض ي تســبب القلـب يف كلةمشـ
 نفـاس أايم مـن مطلوبـة ان مـا أصـوم ان عأسـتط مل مرت اليت السنني هذه

 لكن طليب صيام اريد الصحي وضعي تدهور وبسبب رمضان يف وحيض
 فعله؟ عليّ  وما ذلك حكم فما صحيت على ذلك يؤثر

 اجتنابوه يعودّ  حبيوث بوه معتدا   ضررا   ةابلصحّ  مضرا   الصوم كان  إذا: اجلواب
 تلووك موون سوونة كوولّ   يف املوورض هووذا أسووتمر وقوود نوعووا   العقووالء عنوود الزمووا   أموورا  

 لتتمكووين السونة خوالل منوه الوربء حيصوول مل حبيوث الاّلحوق رمضوان إىل السونني
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 مووون مووودّ  وهوووي الفديوووة إالّ  عليوووك جيوووب وال سووواقط الصووووم فوووانّ : القضووواء مووون
 .العامل وهللا. يوم كلّ   عن الطعام
 

 يلـزمين الصـيام فـرتة ثنـاءإو  الذمـة يف مـا صيام أقضي اآلن: السؤال ۞
 ىلإ فاضـطررت ساألنفـ بشق إال الصيام تكملة استطع ومل شديد صداع
 إلمتـام السـحور اثنـاء حبة 2و الفطور اثناء حبة 2 اكسرتا( )بندول أخذ
 ال اذ رمضــان شــهر يف احلبــوب هــذه أخــذ يســتمر وســوف الذمــة يف مــا

 املســكنات هــذه أتثــري مــدي أعلــم وال املســكنات بــدون الصــيام ميكنــين
ــدما مســتقبالً  او اآلن جســمي صــحة علــى  غــريه او الصــيدي اســأل وعن
 ابلنسـبة تقولـون فمـاذا حمـاذير فيـه يعطينـا وقسـم ضـرر ال انـه يقول قسم

 ابن علمـــاً  تعـــاىل هلل وطاعـــة قربـــة الصـــيام امتـــى داخلـــي يف نأو  لصـــيامي
 ام نصــفي صــداع عنــدي كــان  ذاإ اعلــم وال نصــفي صــداع لــديها والــديت

 ال؟
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 لوو احلوال وكوذلك بوه معتودا   ضوررا   يضره من على الصيام جيب ال: اجلواب
 ضرره خياف يكن مل إذا واما ضرره، خياف دواء ابستعمال الضرر دفع أمكن
 .اشكال عليه الصوم وجوب ففي

 هـل. سوءاً  احلالة تزيد املاء شرب وقلة البواسري من اعاين: السؤال ۞
 لغـرض شـيء غـري دون فقـط الصـوم خـالل املـاء من قليل شرب ي جيوز

 ؟أكثر حاليت تسوء ال نإ
 .مرضه شدة يف الصوم يتسبب الذي للمريض اإلفطار جيوز: اجلواب

  



 العلماء مداد.. ...................................... (134)

 

 احلامل صوم

 رمضان؟ شهر يف الصيام احلامل للمرأة جيوز هل: السؤال ۞
 الضوورر خافووت إذا( التاسووع او الثووامن يشووهر  يف) املقوورب احلاموول: اجلووواب

 كووان  إذا كموا  جيوب قود بول -اإلفطوار هلووا جواز جنينهوا أو علوى نفسوها، علوى
  ذلوووك بعووود القضووواء عليهوووا وجيوووب -أبحووودمها احملووورم لإلضووورار مسوووتلزما   الصوووم
 750) الفقوووري اعطووواء الكفووارة يف ويكفوووي أيضوووا ، الكفووارة عليهوووا جتوووب كمووا
 واملعكرونووة اخلبووز حووىت الطعووام مطلووق جيووزي بوول او دقيقهووا احلنطووة موون( غرامووا  
 .ايضا  

  فووإن( السووابع الشووهر هنايووة اىل االول الشووهر موون) املقوورب غووري احلاموول وامووا
 ال الووذي احلوورج يف لوقوعهووا موجبووا   كووان  او جبنينهووا او هبووا يضوور الصوووم كووان

 .الكفارة عليها جتب وال القضاء وجيب اإلفطار هلا فيجوز عادة يتحمل
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 ابلصوم، يتضرر جنينها كان  إذا احلامل للمرأة ابلنسبة .1: لالسؤا ۞
 حكمها؟ فما
 يف قلــــة يســــبب الصــــيام كــــان  إذا املرضــــعة للمــــرأة ابلنســــبة وكــــذا. 2

 احلكم؟ فما الرضيع بذلك فيتضرر حليبها
 جنينهووا علووى أو نفسووها، علووى الضوورر خافووت إذا املقوورب احلاموول: اجلووواب

 احملورم لإلضورار مسوتلزما   الصووم كوان  إذا كما  جيب قد بل - اإلفطار هلا جاز
 .أيضا   القضاء عليها وجيب مبد يوم كل  عن وُتكّفر - أبحدمها

 الطفوووول علووووى أو نفسووووها، علووووى الضوووورر خافووووت إذا اللوووون القليلووووة واملرضووووع
 والتكفووري القضوواء وعليهووا -موور كمووا  جيووب قوود بوول -اإلفطووار هلووا جوواز الرضوويع
 - واملتربعوووووة واملسوووووتأجرة األم نيبووووو املرضوووووع يف فووووورق وال مبووووود، يووووووم كووووول  عووووون

 مل ابن هبوا، اإلرضواع احنصر إذا ما على ذلك يف االقتصار - لزوما   واألحوط
 مل وإاّل  مووانع دون موون ابلتبعوويض ولووو الطفوول إلرضوواع آخوور طريووق هنوواك يكوون
 .اإلفطار هلا جيز

 يكووون ان واألوىل تقريبووا ، غوورام الكيلووو ارابع ثالثووة اعطوواء املوودّ  يف ويكفووي
 .اخلبز حىت الطعام مطلق جيزي كان  وإن اودقيقها احلنطة، من
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 بســبب رمضــان شــهر تصـم مل الــيت احلامــل املـرأة حكــم مــا: السـؤال ۞
 الشـهر يف كانـت  اهنـا علمـاً  الصـوم بعـدم الطبيـب ونصـيحة البدن ضعف
 ومل اآليت رمضـان شـهر جـاء نإ هـو احلكـم وما اآلن، حلد تصم ومل الرابع
 القادم؟ الشهر خالل رضعم ستكون اهنا حيث تصم

 إبعطواء الكفارة عليها جيب وكذا متكّنت إذا القضاء عليها جيب: اجلواب
 .يوم كل  عن للفقري وحنومها و اخلبزأ احلنطة من غراما   750
 
 وحبملهـا هبا الصوم يضر اليت املرضع أو للحامل جيوز هل: السؤال ۞
 رمضان؟ شهر قبل فوراً  الفدية خترج أن

 الووووذي اليوووووم وبعوووود احلموووول اسووووتمرار بعوووود إال اخراجهووووا زيجيوووو ال: اجلووووواب
 .فيه افطرت
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 مـن األخـرية الشـهور يف وهـي احلامل املرأة صيام جيوز هل: السؤال ۞
 صيامها؟ حال يف ضعف من تعاين ال أهنا علماً  احلمل؟

 أو نفسوووها علوووى خطووور أو بليوووغ بضووورر تشوووعر مل إذا منوووه موووانع ال: اجلوووواب
 .ذلك من طباءاأل حيذرها ومل جنينها
 
 الطبيـب تراجـع أهنـا وعلمـاً  السـابع الشـهر يف حامل امرأة: السؤال ۞

 الطبيـب وأعطاهـا رمضـان شهر من 21 يوم يف للتحليل مواعيد وعندها
 تفطر؟ أهنا هل التحليل، قبل دواء

 التحليوول وكووان يتيسوور مل فووان صووعبا   كووان  وان املوعوود تغيووري جيووب: اجلووواب
 املوعود تغيوري جيوب فوال وتفطور تسوافر ان مكاهنواوإب. وقضوت افطرت ضروراي  
 .حينئذ
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 كلـــه  شـــهر رمضـــان وصـــمت شـــعبان 23 يف وضـــعت أين: الســـؤال ۞
 مأ الفجــر صــالة قبــل طــاهرة اكــون ينأ العلــم مــع صــحيح الصــيام فهــل
 اخرى؟ مرة شهر صوم عليّ 

والبوواقي  حيضووا   الوووالدة منووذ احلوويض يف عادتووك مقوودار حتتسووبني: اجلووواب
 موون األول اليوووم فحووىت أايم سووبعة احلوويض يف عادتووك كانووت  لوووف استحاضووة

 نوزول اسوتمر نإو  صوحيحا   صوومك وبعوده يكوون نفساء كنت  املبارك الشهر
 عشوور الثوواين يوووم اي صوويامك علووى اايم عشوورة مضووي بعوود نعووم عليووك، الوودم
 الوودم وكووان احلوويض يف عادتووك يوووم صووادف إذا بعووده فمووا رمضووان شووهر موون

  الوويت األايم ففووي حووال اي وعلووى للحوويض الصوووم توورك فعليووك بنزولووه مسووتمرا  
 قضوواء عليووك ذكوورانه الووذي التفصوويل حسووب العبووادة ترتكووي ان عليووك كووان
 .فيها الصوم
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 أدويــة عــدة واتنــاول ومريضــة الســادس ابلشــهر حامــل نأ: الســؤال ۞
 :رمضان شهر صوم من هذا مينعين وقد
  اسـتخراج ييكفـ ام معهـا؟ الشهر وقضاء الكفارة عليّ  جيب فهل  .1

  الشـــهر بعـــد قضـــاءه أســـتطيع ال أين علمـــاً  فقـــط؟ كفـــارة  يـــوم كـــل
 احلرجة؟ الصحية للحالة كذلك

 كــل  مــن البــد ام كاملــة  الشــهر قبــل الكفــارة اســتخراج ميكــن هــل .2
 يوم؟
 وأفطــر الشــهر مــن األايم بعــض صــوم قــدرة لــديّ  أصــبح حالــة يف. 3

 فقـــط مأ فيـــه فطـــرت الـــذي اليـــوم هلــذا الكفـــارة علـــيّ  جيـــب هـــل بعضــها
 القضاء؟
 املوورض اسووتمر فووان اإلفطووار جوواز بووك يضوور الصوووم كووان  إذا .١: اجلووواب

 واحود لفقوري يووم كول  عون تودفعني الفديوة وعليك القضاء جيب مل السنة طول
  فوووال القضووواء مووون متكنوووت إذا واموووا حنومهوووا او متووور او طحوووني مووون غووورام 750
 .كفارة
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 .اآلتية السنة يف ضانرم شهر ووصول مرور العام بعد تدفع الفدية .٢
 .فقط القضاء جيب .3
 
 وتقضـي رمضـان شهر يف تفطر ان احلامل للمرأة جيوز هل: السؤال ۞
 اخلوف؟ بداعي الوالدة بعد ذلك

 احلموول أواخوور يف كانووت  إذا ولكوون الضوورر احتموول إذا جيوووز نعووم: اجلووواب
 .القضاء ىلإ مضافا الفدية فعليها
 

ـــدكتورة ونصـــحتين حامـــل امـــرأة أن: الســـؤال ۞  هـــل الصـــيام بعـــدم ال
 الكفارة؟ عليّ  جتب وهل علّي؟ حرام اإلفطار

 موع والقضاء اإلفطار فيجوز بك وأ حبملك يضرّ  الصوم كان  إذا: اجلواب
 .املقرب احلامل يف الفدية دفع
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 احلامل؟ صوم حكم هو ما: السؤال ۞
 جنينهووا علووى أو نفسووها، علووى الضوورر خافووت إذا املقوورب احلاموول: اجلووواب

 احملورم لإلضورار مسوتلزما   الصووم كوان  إذا كما  جيب قد بل - اإلفطار هلا ازج
 .أيضا   القضاء عليها وجيب مبد يوم كل  عن وتكفر -أبحدمها

 يكووون ان واألوىل تقريبووا ، غوورام الكيلووو ارابع ثالثووة اعطوواء املوودّ  يف ويكفووي
 .اخلبز حىت الطعام مطلق جيزي كان  وإن او دقيقها احلنطة، من
 

 وعـدم تعـيب حالـة ويف ال ام حامل وان الصوم ي جيوز هل: ؤالالس ۞
 احلالـة هذه يف الوالدة بعد والصوم اإلفطار جيوز هل الصوم على املقدرة

 ال؟ ام كفارة  دفع عليّ  جيوز هل
 حرجووا   يسووبب وأ ابجلنووني وأ بووك يضوور كووان  إذا إال الصوووم جيووب: اجلووواب

 .فيه كفارة  وال القضاء وعليك اإلفطار فيجوز لك شديدا  
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 املرضعة صوم

 وإذا أبكملـه رمضـان شـهر صـيام املرضـعة علـى جيـب هـل: السؤال ۞
 عليها؟ الشرعي احلكم هو فما تستطيع مل

 علوووى أو نفسوووها، علوووى الضووورر خافوووت إذا اللووون القليلوووة املرضوووع: اجلوووواب
 جتووب كمووا  ذلووك بعوود القضوواء عليهووا وجيووب اإلفطووار هلووا جوواز الرضوويع الطفوول
 مووون( غووورام 750) الفقوووري اعطووواء الكفوووارة ويكفوووي يف أيضوووا ، الكفوووارة عليهوووا
 .ايضا   املعكرونة وأ اخلبز حىت الطعام مطلق جيزي بل اودقيقها احلنطة
 - لزومووووا   واألحوووووط - واملتربعووووة واملسووووتأجرة األم بووووني املرضووووع يف فوووورق وال

 طريوق هنواك يكون مل ابن) هبوا اإلرضواع احنصور إذا ما على ذلك يف االقتصار
 الوذي الضورر هوو كان  نإو  مانع دون من ابلتبعيض ولو الطفل إلرضاع آخر
 األم حليوب شورب مون امتناعوه مبثول حوىت الصناعية الرضعة من الطفل يلحق
 .اإلفطار هلا جيوز ال وإال( ذلك بعد
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 جيـب فهـل صـائمة وهـي شـهرين عمـره لطفـل مرضـع زوجـيت: السؤال ۞
 اإلفطار؟ عليها

 جوواز اإلفطووار نفسووهما علووى أو جنينهووا الضوورر علووى خافووت إذا: اجلووواب
 واألحووط ذلوك بعد وتقضيه خبز او حنطة غراما   750 يوم كل  عن وتفدي

 .هبا االرضاع احنصر إذا ما االقتصار على
 
 املرضع؟ صوم حكم ما هو: السؤال ۞

 علوووى أو نفسوووها، علوووى الضووورر خافوووت إذا اللووون القليلوووة املرضوووع: اجلوووواب
 مسوووتلزما   الصووووم كوووان  إذا جيوووب قووود بووول - اراإلفطووو هلوووا جووواز الرضووويع الطفووول

 مووون مبووود يووووم كووول  عووون والتكفوووري القضووواء وعليهوووا - أبحووودمها احملووورم لإلضووورار
 لزومووا   واألحوووط - واملتربعووة واملسووتأجرة األم بووني املرضووع يف فوورق وال الطعووام،

 هنووواك يكووون مل ابن هبوووا، اإلرضووواع احنصووور إذا موووا علوووى ذلوووك يف االقتصوووار -
 هلووووا جيووووز مل وإاّل  مووووانع دون موووون ابلتبعووويض ولووووو الطفوووول إلرضوووواع آخوووور طريوووق
 .اإلفطار
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 واألوىل الطعوام، مون تقريبوا   غورام الكيلوو ارابع ثالثوة اعطاء املدّ  ويكفي يف
 .اخلبز حىت الطعام مطلق جيزي كان  وإن اودقيقها احلنطة، من يكون ان

 

 لزومـــــاً  األحـــــوم 1042 رقــــم مســـــألة الصـــــوم، ابب يف: الســــؤال ۞
 آخــر طريــق هنــاك يكــن مل أبن هبــا اإلرضــاع احنصــار صــورة يف االقتصــار
 ينحصـر التبعيض هذا فهل مانع، دون من ابلتبعيض ولو الطفل إلرضاع

 االصطناعي؟ احلليب استعمال اىل يتعداه ام اخرى مرضعة اىل
 .الصناعي الرضاع يشمل: اجلواب

 
 مع ابنها لرتضع رمضان شهر يف تفطر إن للمرأة جيوز هل: السؤال ۞

 اجملفــــف احلليــــب يف احلــــال هــــو كمــــا  لنرضــــاع،( معــــاون) بــــديل وجــــود
 االطفال؟ إرضاع يف املستعمل
 .على األحوط جيوز ال: اجلواب
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 كان  او ولدها ترضع كانت  ان اإلفطار للمرضعة جيوز هل: السؤال ۞
 لغريها؟

 لغريهووا، يكووون وأن هلووا، الولوود يكووون أن بووني املرضووعة يف فوورق ال: اجلووواب
 هنواك يكون مل أبن هبوا اإلرضواع احنصوار صورة على االقتصار لزوما   وطواألح
 ابإلرضووووواع أو موووووانع دون موووون ابلتبعووووويض ولوووووو الطفوووول إلرضووووواع آخووووور طريووووق

 .اإلفطار هلا جيز مل وإال الصناعي،
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 الدية

 الوونفس، حفووظ وهووو الشوورع مقاصوود موون عظوويم   مبقصووود   الطووب مهنووة تعلووق
 وأمهيووة أمهيتووه علووى أحوود خيتلووف ال عامووا   ا  إنسوواني مشوورتَكا   القصوود هووذا ويُعتوورب
 وفلسوووفتهم وديووونهم جنسوووهم كوووان  مهموووا عليهوووا، القوووائمني ونبووول املهنوووة هوووذه

 وصووحته اإلنسووان سووالمة أن بوضوووح لنووا يتبووني هنووا وموون. اإلنسووانية للحيوواة
 قبول الغوراء اإلسوالمية الشوريعة هبوا جواءت الويت األهوداف مون عليها واحملافظة

 العلموووووي اجملوووووال يف املطووووورد التطوووووور أن إال الوضوووووعية ننيالقووووووا هبوووووا تنوووووادي أن
 البشوورية بصووحة اقرتنووت واكتشووافات اخرتاعووات موون رافقووه ومووا والتكنولوووجي

 حتكوم اليت الالزمة الضوابط وضع يتم مل إذا سالمته يف مهددا   اإلنسان جعل
 .التطورات تلك وتواكب املسئولية هذه

 مووون أهنوووا إال األسووواس يف يةإنسوووان مهنوووة الطوووب مهنوووة أن مووون الووورغم وعلوووى
 متووس كوووارث  موون فيهووا اخلطووأ علووى يرتتووب مووا حبسووب واخلطوورية املعقوودة املهوون
. األحيووان بعووض يف الوفوواة إىل األخطوواء بعووض مووع تفضووي وقوود البشوور حيوواة
 الطبيووة األخطوواء ملحوظووة بنسووبة ازدادت فقوود العلووم يف الرهيووب التطووور ومووع
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 احملواكم وأروقوة أحيواان الصوحف حوديث وأصوبحت يوميوة شوبه أصبحت اليت
 جمتمعيووة مشووكلة الطبيووة األخطوواء موضوووع موون جعوول مووا وهووو أخوورى أحيوواان
 حمصووورة مهنيووة مشووكلة تعوود ومل اجملتمووع فئووات مجيووع لوودى خاصووة أمهيووة حتوووز
 اجملوال يف املعادلة أطراف جبميع االهتمام لزاما   كان  لذا الطبية هار كواد  ضمن
 وَحايووووة، جانووووب موووون اإلنسووووان خلدمووووة الطوووويب والتقوووودم التطووووور َحايووووة الطوووويب

 جانووب موون الطبيووة األخطوواء موون وخاصووة التطووور هووذا موون املووريض اإلنسووان
 علووى للمحافظووة الكفيلووة والتشووريعات الوونظم وضووع ضوورورة يؤكوود وهووذا آخوور

 الويت األخطواء عون ومسواءلتهم األطبواء جتواوزات مون وَحايتوه اإلنسوان سالمة
 . املريض حبق ترتكب

 واألعضواء، سألنفواب يتعلوق الطيب اخلطأ مسائل يف اعالنز  مناط إن وحيث
 مسوواوات، سوبع فوووق مون اخلصووومات هوذه يف حكووم قود تعوواىل هللا إن وحيوث
 والقضووواء التشوووريع يف الشوووريعة مرجعيوووة التوووزام يف حمصوووور العدالوووة حتقيوووق فوووإن

نَووا :تعوواىل هللا قووال والتنفيووذ، لوونوم  الوونومف سَ  َأنم  ف يَهووا َعلَووي ه م   وََكتَوبو  َ  ف س  اب   َوال َعووني 
ل َعووني    ألُُذن   َواألُُذنَ  ألنووفاب   األنووفوَ  اب  وونم  اب  وونّ   َوالسّ  لسّ  ُووُروحَ  اب   َفَموون ق َصووا    َواجل 
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َوا حَي ُكوم ملم   َوَمون لمهُ  َكفماَرة    فَوُهوَ  ب ه   َتَصدمقَ    ،(١)الظموال ُمونَ  ُهومُ  فَُأولَئ وكَ  الِلمُ  أَنوَزلَ  مب 

 مووووون املقصوووووود فوووووإن العووووودوان، العمووووود جنووووواايت يف كانوووووت  وإن اآليوووووة فهوووووذه
 ساألنفوووووو يف تعوووووواىل هللا شوووووورع غووووووري إىل التحوووووواكم أن بيووووووان هبووووووا االسووووووتدالل
 التفووواوت يف النظووور خوووالل مووون واضوووح   وهوووذا الظلوووم، إىل يفضوووي واجلراحوووات

 حووني يف أبسووره، العووامل يف الوضووعية والقضووائية التشووريعية األنظمووة بووني الكبووري
 احلكووووم يف للعوووودل الوحيوووود املووووالذ هووووي العوووواملني رب شووووريعة إىل التحوووواكم أن

بيووووان احكووووام الشوووورع يف  التنبيووووه لزامووووا   فكووووان احلقوووووق، ضوووومان يف واملسوووواواة
 خصو  هذا األمر.

  

                                                           
 .45املائدة: سورة  ١))
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 االستفتاءات
 

 الدية؟ تعريف هو ما: السؤال ۞
 .املقتول لورثة أو عليه، للمجين دفعه جيب مال: اجلواب

 

 غرام؟ كم  يساوي الدية يف املذكور الفضي املثقال: السؤال ۞
 .السوق يف عليه التعارف وقع مبا املذكور املثقال يقّدر: اجلواب

 

 ونصف؟ شهر عمره كان  إذا اجلنني اسقام دية تبل  كم:  السؤال ۞
 أو املضووومدة مووون لإلسوووقاط املباشووور ذموووة علوووى فهوووو يكووون مهموووا: اجلوووواب

 .عنها العفو وهلما ألبويه الطبيبة
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 إىل الطبيبـة فأحالتهـا لفحصـها طبيبـة راجعـت لحامـ امرأة: السؤال ۞
 علــى املشــرفة الطبيبــة مــن الطــيب التقريــر فكــان. الســونر جبهــاز الفحــص
 تقريــر ضــوء علــى الطفــل إســقام عمليــة ومتــت ميــت الطفــل ان الســونر
 إن تبـــني اإلســـقام عمليـــة وبعـــد. الســـونر جهـــاز علـــى املشـــرفة الطبيبـــة
 علــى املرتتــب احلكــم فمــا. ميــت واآلخــر حــي أحــد ا تــوأم كــان  احلمــل
 علــى اإلســقام عمليــة متــت والــيت الســونر جهــاز علــى املشــرفة الطبيبــة
 تقريرها؟ ضوء

 السوووووانر جهوووواز علووووى املشوووورفة الطبيبووووة إن السووووؤال مفووووروض يف: اجلووووواب
 .تقريرها إىل استنادا   وفاته يف تسّببت الذي اجلنني لديّة ضامنة
 

 مــن ىلإو  اخلــامس اســبوعه يف اجلنــني اجهــاض ديــة هــي مــا: الســؤال ۞
 الدية؟ هذه تدفع

 عنووه العفوو وهلمووا واألم لوألب فالديووة واملضوّمد الطبيووب ابشوره إذا: اجلوواب
 .عنها يعفو ان وله لألب فالدية األم ابشرته نإو 
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 مـــع اخلـــالف بســـبب جنينهـــا تقتـــل الـــيت املـــرأة حكـــم مـــا: الســـؤال ۞
 زوجها؟ تؤذي لكي اهلها من وأبوامر زوجها
 الطبيبوووة دون لإلسوووقاط املباشووورة هوووي كانوووت  إذاو  حراموووا ، فعلوووت: اباجلوووو 
 .عنه العفو الدية لذوي وحيق الطبيبة فعلى الإو  لألب الدية فعليها
 

  دواء جرعة ابلقلب ملريض عالجه عند الطبيب اعطى إذا: السؤال ۞
 الطبيب؟ على املرتتب احلكم هو فما دقائق بعد املريض وتويف كبرية

 قبل تربأ إذا إال لديته ضامن فالطبيب للوفاة سببا   الدواء كان  إذا: اجلواب
 .حاذقا   وكان جهده وبذل الضمان من العالج
 

ــة املســائل يف ورد: الســؤال ۞  تقــدير( ) الســيد لســماحة املنتخب
 عنـد يسـاوي الذي الدرهم املثقال من املقصود فهل ابملثقال، اجلنني دية

 آخر؟ شيء ادير  ام الفضة من غرام 2.436 مساحته
 دفوع جيووز كوان  وان الفضوة يف بتقوديرها الديوة دفوع كفايوة  املوذكور: اجلواب
 التقودير كوون  مون األدلوة جممووع مون يظهور موا علوى بنواء   وذلك ايضا   الذهب
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 يعوووادل وهوووو الصووورييف املثقوووال مووون واملقصوووود الووونفس، ديوووة اىل انظووورا   ابلووودينار
 .غرام 4.64
 

 جــــواز مــــوارد يف الســــيد احــــةمس عنــــد الديــــة تثبــــت هــــل: الســــؤال ۞
 االسقام؟
 .االسقاط جواز موارد يف الشرعية الدية تثبت نعم: اجلواب

 
 اسـقام ابن الطبيب إليهام الفتوى بتزوير الزوجان قام لو: السؤال ۞
 الدية؟ تكون وملن من فعلى إبسقاطه الطبيب فقام حالل اجلنني

 على فالدية بصحتها عتمادا  إ الفتوى تلك ىلإ الطبيب استند إذا: اجلواب
 .العامل وهللا اإلرث طبقات من الثانية للطبقة األبوين
 
ـــني اســـقام يف الزوجـــان اشـــرتك إذا: الســـؤال ۞  وملـــن مـــن فعلـــى اجلن
 الدية؟ تكون

 .واألجداد األخوة اي الثانية للطبقة عليهما الدية تكون: اجلواب
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 ديتـه نتكـو  فلمـن عمـداً  جنينهـا إبسـقام املـرأة قامـت إذا: السؤال ۞
 الزن؟ من به محلت هناإ علماً 

 بشووأهنا ويراجوع( ) لإلموام فالديوة الطورفني مون الوزان كوان  إذا: اجلوواب
 .الشرعي احلاكم
 
 لكفـــارة بـــديل يوجـــد وهـــل أدائهـــا وكيفيـــة الديـــة تفاصـــيل: الســؤال ۞

 شهرين؟ الصيام
 :اجلواب

 .النطفة الفضة من مثاقيل ١05  .١
 .العلقة الفضة من مثاقيل ٢١0 .٢
 .املضغة الفضة من مثاقيل 3١5 .3
 .العظام له نبتت ان الفضة من مثاقيل 4٢0 .4
 يف فوورق الو  واجلوووارح األعضوواء متووام كووان  ان الفضووة موون مثاقيوول 5٢5 .5

 .وجواب   األحوط على واألنثى الذكر بني ذلك
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 ونصوفه فيوه الوروح ولوج بعد كان  ان للذكر الفضة من مثاقيل 5٢50 .6
 اسوووقاط وللوووزوج فيوووه الوووروح ولووووج بعووود كوووان  ان لألنثوووى الفضوووة مثاقيووول
 الكفوووارة تسوووقط وال بنفسوووها اإلسوووقاط ابشووورت ان زوجتوووه عووون الديوووة
 كوول  مسووكينا  60 فإطعووام تمكنيوو مل فووان متتووابعني شووهرين صوووم وهووي
 .خبزا   او حنطة غراما   750 واحد

 

 ينقــذ رمبــا وريــدي أنبــوب وضــع بصــعوبة طبيــب اســتطاع: الســؤال ۞
 فسـحب آخـر شخص أخطاً  لكن وت،امل من قريبة حالة يف مريض حياة
 علـــى أكثـــر صـــعب عنـــدها. عفويـــة حركـــة بســـبب ســـهواً  األنبـــوب ذلـــك

 مـــاذا. مـــات مث املـــريض حالـــة فتـــدهورت جديـــد، أنبـــوب وضـــع الطبيــب
  األنبوب؟ سحب الذي الشخص على جيب

 عليووه تثبووت مماتووه   يف التعجيوول يف سووببا   األنبوووب سووحب كووان  إذا: اجلووواب
 قبوول موون أقوورابؤه وهووم - عاقلتووه فعلووى خطووأ   وقووع هنووا القتوول أن وحيووث الّديووة
 .تكليفا   الّدية دفع - ابيه
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 قبــل مــن قــدمها إلهبــام جراحيــة عمليــة هلــا أجريــت شــابة: الســؤال ۞
 وأوعــــز بشــــدة اإلهبــــام ربــــط يف اجلــــرح ضــــماد وأثنــــاء أخصــــائي، دكتــــور
 دوعنـ أسـبوع مـرور بعـد إال الضماد يفتح ال أبن البنت والد ىلإ الدكتور

 فحصـه وعنـد فيـه، احليـاة انتهـت قـد اإلهبـام أن وجـد اإلهبام ضماد فتح
ــه اإلهبــام ببــرت طالــب آخــر أخصــائي قبــل مــن ــه أصــبح قــد ألن  مــرض في
 أدى ممـا البنـت سـالمة علـى للحفـا  القدم إهبام برت فعالً  ويف( كنكري)

 .وحركتها سريها وعلى البنت ونفسية حالة على سلباً  ذلك
ــدكتور هــذا ىلا ســيدي ردكــم هــو مــا  هــذه البنــت هبــذه فعــل الــذي ال
 القدم؟ إهبام فقدان دية ماهي احلالة؟ إل اله نتيجة الفعلة

 فأنوه وتقصوريه الطبيوب فعل اىل مستند املذكور األمر أن ثبت إذا: اجلواب
 الووونفس ديوووة عشووور بوووني مووورددة للمووورأة( اإلهبوووام) اإلصوووبع وديوووة للديوووة، ضوووامن

 موون مثقوواال   وعشوورون ومخووس مائووة مخووس فيووه وجيووزي العشوور فيثبووت وسدسووها
 .ذلك على الزائد املقدار يف ويتصاح الفضة،
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ــة املســائل يف ورد: الســؤال ۞  تقــدير( ) الســيد لســماحة املنتخب
 عنـد يسـاوي الذي الدرهم املثقال من املقصود فهل ابملثقال، اجلنني دية

 آخر؟ شيء يراد ام الفضة من غرام 2.436 مساحته
 دفوع جيووز كوان  وان الفضوة يف بتقوديرها الديوة دفوع كفايوة  وراملوذك: اجلواب
 التقودير كوون  مون األدلوة جممووع مون يظهور موا علوى بنواء   وذلك ايضا   الذهب
 يعوووادل وهوووو الصووورييف املثقوووال مووون واملقصوووود الووونفس، ديوووة اىل انظووورا   ابلووودينار
 .غرام 4.64
 

 عــــالج يف هتاونــــت الغــــرب يف تعمــــل مســــلمة طبيبــــة .1: الســــؤال ۞
 حيســن ان املمكــن مــن كــان  دواء تعطيــه ان ونســيت مســلم غــري ريضمــ

 حالـة تسـوء ان اىل ادى املرضـى مـن ابلعديـد انشـغاهلا ولكـن نسبياً  حاله
  التقصري؟ هذا ازاء شيء عليها فهل وميوت املريض

 حيــث ســريرايً  امليــت املــريض عــن األجهــزة رفــع عــن تســأل اهنــا مث .2
 عها؟رف يف أمر   اعطاء الطبيب من يطلب
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 للطبيـــب يســـو  فهـــل االجهـــزة رفـــع أهلـــه وأ املـــريض طلـــب وإذا .3
 الطلب؟ هبذا رفعها

 بسوووووبب ولوووووو تقصوووووريها إىل يسوووووتند املوووووريض مووووووت كوووووان  إذا .١: اجلوووووواب
 القوانون حبسوب ماليوة التزامات من عليها يرتتب ما دفع عليها جيب النسيان
 .البلد ذلك يف السائد
 حبسوووب جوووائزا   املوووذكور العمووول وكوووان مسووولما   املوووريض يكووون مل إذا  .3 ،٢

 فووال مسوولما   كووان  إذا وأّمووا أبس، فووال البلوود، ذلووك يف املرعيووة والقوووانني العوورف
 عوودم اسووتتبع لووو حووىت وفاتووه إىل يووؤّدي حيووث املووريض عوون األجهووزة رفووع جيووز
  ولووو احملرتمووة، للوونفس قووتال   يكووون ألنّووه الشووخص علووى حرجووا   أو ضووررا   رفعهووا
 مل وإن طبيوا   إفاقتوه أمكون فوإن الطويب العورف حبسب غيا  دما ميتا   املريض كان
 توجووب وأدويووة أسوواليب وجووود عوودم جهووة موون ولووو خارجووا   بعوودُ  وقوعووه يعهوود
 جووووواز ففوووي ذلوووك ميكووون مل وإن احلوووي حبكووووم كوووان:  احلاضووور الوووزمن يف ذلوووك
 .إشكال منه األجهزة سحب
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