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 داءـإهـ

 فيهأهدي هذا الكتاب مّل  مسلم ومسلمة عربي وأعجمي إىل كل

 يف والعوام ح فيما التبس على بعض طلبة العلمالبيان والتوضي من

 ( ملس املرأة عند رقيتها وألجل عالجها) 

 ة..إىل كل مريضإهداء 

 مبا أباحه اهلل عند الرقاة خوًفاتركت التداوي واالسرتقاء 

 هذه األسطر توضيح وبيان  فيحّرم اهلل، ف من أن تقع فيما

 إهداء إىل كل راٍق 

 يرى حرمة ملس املرأة بأدلة العلماء وإىل كل راق جتاوز ومتادى وتهاون يف عالجه 

 يف املوضوع ومفيت وطالب علم إىل كل باحثإهداء 

 التداوي وعالج النساء على وجه اخلصوصوتسهياًل ألمر 

 يزيد علمه  علم أن جيد ما الرقاة بغري إهداء إىل كل من وقع يف أعراِض

 يستطيع ترمجة الكتاب ترمجة صحيحةإهداء إىل كل من 
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نلاأل كدد مل للوبدد  ل،ملاحلدد امو دد  ل،احلدد  للاحلمدد الايددحلل  دد  ل

بعبد د ل  لععد للللقلاألمنيلومدنلمحتتد ِلل لعلىلايص ِدنَزلكت بلك يملوو ٍي

والللبقددد محب لبددد لب ددديٍللللواحمل مددد  ِلل لاحملظدددتمحا ِللمحخصددد  لل لايضددد ومحا ِل

اللب يتقتىلوايفتتىلوايص ةلوايس ملعلدىلخد  لللالإهل ل ً للملحي ُّ،لفع وا 

ل..وبع ألنب  ءلحمم لوآي لوصحب ل مجعني.لا

وايعضدددتي لل لزم نندد لبددد ألم اولاي و  ددد ِللل لاإلصددد ب ِ قدد لك ددد َلي

ل ِ واشصدددح للانتشددد  لاشستشدددف   ِلول.اينددد ىللإللايددد واءلوايتددد اولل تددد  لاو

لت يزاي ددددلوالل، ف َودددللنلايندددد ىُلايطدددجلوع مع  ودددد لو فدددن للل لوكل دددد ِ اينفسددد  ل

 اولل لوايت ددل ع  ق دد لايش ددل مدد لاي  لكددحي للو.لتطددتي ايثلومسددتم ينل لايبحددل

تلايك ريلمنلاشسلمنيلعَلك ريةلَعلافتل متمًحو كش ل،بك ملاالسبح ن 

لوعد والذي لألنومل يًض ؛لت ليلت اوللب ي ق  لوايطجلاينبتللواألعش بليتجُو

منو لإمن لبيلبسبجلايعنيللالمنلاإلص ب  لوايشك وىلاييتليع نت ك رًيل   
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 ل ول لنفسدد  طلايشدد   نيلسددتاءلك نددتل م اً ددللح ل ول سددلُّواحلسد ل ولايس ددل

حلفَل لمللُ ك  لص ًع ولل،ا لظ بً احل يثلمعو لنفًعل لمللجي لايطج ي عضِت

لاللقل لد لل  بدحالايبد بلإاللاي عد  لونسدبَلللل للىوملليتصد  لل. ف  لاألدوي لاينفسد  ل

مدنللتل بتابلاي ق ةلب ش  دىلواد يب توملللواكتظَّل،س ء لمنلاينِّحَكك دلُ  

إلل  ليضدد لاللمدد اواةلاي عد ليلمدد  ةلوللتلاحل عد ل لايعدد  للَعَ سد ء.لَفددلاينِّ

بعضددوملإللللملواعتوددَ  لمدد لوعددتدلحمدد َلعلددىلمح ىللاشدد  ةل  ِ ددللُ َ يلَيدداِقدداي  

ودد لل ل لجمدد  لاي ق دد ل تددىلدخلَلل ِبدد لب ين واخددتلطلاحل ِبددللل، ك دد لمددنلذيدد لل

وظودد  للل،هلددملع ةلو دد  لبعددالايدد  للايفسدد دلف دد محَللظودد  ددثلفل  لواخلِبِفايس دد

 صد للل ل عنيبلمد ل   لىلمنلمحُع َقاحمل م لشسلاش  ةلاييتلُ لاحل ي  لايفت وى

 ددزلِجىلُ تد وَلويظودتمحلفَلل،حي يدداحل عد لللِتَعدلللاجلددتازلإذالَد اِواشسدلي ل لايت دلل

وبن ل لكت بيلبدحالوألنديلملل عد لمجعد لك ف د ل د ف  ل لللللللل لمَنىلَ ت َووَف

نلاحلكددملايشد عيل لاشسددلي ل تددىلللبد ِّل  ببددتل  ل  بدحالاشت ددتالب يدحا لللل

لعنب  .يلم  ةلاألنعلملاحلكملايش عيلوايضتابطل لم اواةلاي اقيل

لل
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ل

   ديدددثل ف ددد لاشنددد لو   ديددثل ف ددد لاجلدددتاز لواي  بدددتللللللومحد )لخمتصـــر ا 

ل ند للعد لمحسدت لاالللن ل ولبتت د حلفِلعد ءلبد شَلللوايصح حلمدنلاأل  ديدثلمد للل

ل:ومنو ام  ةل عنب  لقطلحلملليص ِف

لمح ىلل ليطعدددنللأل ):لقددد  للاالمحسدددت لل   لليسددد محلبدددنللمعقددد لعدددن -1

لايشد  ل]ل يد للحت لاللام  ةلميسَ ل  لمنلي لخريل  ي ،لمنلٍطمبخَ ل   كم

 .[9176:لب قمل،1/918لوزي د  لايص ريلاجل م لصح ح،:لاأليب ني

لمدنللميدتحنللك  )للاالمحست ل  ل:-عنو لاالمح ي-ع  ش لعن -2

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چل:االبقدت للاآليد للبودح للاشؤمند  للمنلإي  لب ع 

لمنلايش طلبوحال ق  لفمن:لع  ش لق يت:لع وةلق  .ل[12:اشمتحن ] چپ

لتمس دللمد للواالوالل ،ك ًملب يعت لق ):للاالمحست لهل لق  لاشؤمن  ،

 لذيد للعلدىللب يعت لق :لبقتي لإالليب يعون لم لاشب يع ،ل لقطلام  ة لَ َيل َ َي

 .[4609:لب قم،ل4/1856لايبخ محللصح ح]

لومل خَحايعلملوبعَضلو ل بَ َف لب جلتازلفضع و م لاأل  ديثلاييتلومحَد

ل.بو لواللداعيليحك ب لوعلىلبحالنشلل لاشسلي لخ ف

ل
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  ةـّاألجنبي ةـحـافـمص حكم يف اءـالفقه بـمذاه ةـخالص

لوبدتللهلدم،للقدت ٍلل لاحلنف  لق يتلوب ل ،مطلق لاألعنب  لمص فح لجيتزلال .1

ل.يلحن بل لقت لوبتلايش فع  ،لبعالق  لوب لاش يك  ،لقت 

لق يدتللوبد لل ،ايفتَندلل مدنللمد لليلعجتز،لذي لوعتازليلش ب ،لاشص فح لمن  .2

ل.ايزي ي لقت لوبتليلحن بل ،لقت لوبتلاحلنف  ،

ل كددت للو  لايفتندد ،ل مددن:لوبمدد لبشدد  ني،للاألعنب دد ،لمصدد فح لعددتاز .3

ل.ايش فع  لق يتلوب ل    ،لومحاءلمنلاشص فح 

لوبدتللايد اعح،للايقدت للإلل خلد للو ديتوم،لايفقو ءل قتا لوبع لذك 

لعدد ء لاأل  ديددثلأل  لوذيدد لمطلقدد  ،لاألعنب دد لاشدد  ةلمصدد فح لعددتازلعدد م

لجيددتزللفدد ل:لعل دد لندد ءًلوُبل.ايتق  دد لعلددىلليدد  للمدد لف ودد للويدد َسلبدد شن ،للقدد طَلُم

لكددد  لوسددتاءللا،عجددتزًلل ول دد ب للك نددتللسددتاءل:لاألعنب دد للاشدد  ةللمصدد فح ل

لبد و لل ول   د للاشصد فح للك ندتللوسدتاءًلل،اكدبريًلل  د خًلل ول   ًبلحاشص ِف

لبودحاللقد  َللوق ل.ايفتن ل لإلَ اشفِضلايحمحا  لويس ِّلاألدي ،ليعمتملوذي ل    ؛

ل لايشددنق طيلل ،مطلق ددلاألعنب دد للاشدد  ِةلمصدد فح ِللعددتازلعدد مللوبددتلايقددت ،

ل عنب  لام  ةليص فحل  لاألعنيبليل ع لجيتزلال):لق  ل  ثلايب   ،ل  تاء

لايب دد  ل  ددتاء]ل بدد نو لمدنلل دد ًا لب ندد لمددنل ديء للميددس ل  ليدد لجيددتزلواللمند ،ل

ل.[6/602
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لفقد لل ،  ِ دللمد للكد  لليدتلل تىلعتدي ،ي محلايسُّاي ا م لب ي ِّلجن ايلَّل فتتلوب 

لهلد لليد سللام  ةليِ ل ل مايس ل لُ يَ لمحع  ليض ل  لجيتزلال):لايفتتىل لع ء

ل.[1742ل:ايفتتىلمحقملاي ا م ،لايلجن لفت وى]ل ب تبو ل ت قتلويتلممبحَ 

ل

مدنلللبد لارِيلخب ِف لنب  شسلومص فح لاألعِلمَن لع ملعتازلعبع ل  ل

 ل  ةلاألعنب  دلاشدللفل كملاحل ع لوايضد ومحةل لمدسِّللين ل  لنعِ لبقَيلاحمل محم

ليلت اوللواشع جل .

ل

ل

اي عد لاشدد  ةلاألعنب دد لوايعكددسللل)شس لجيددتزل  لميددس لل لال ل ن ددمَندلعِل

ل.بدد جلتازل ل د  لايضدد ومحةللل  ل د ع  ل كًمددلبند  َللمل     لنعَلددلويكدنلالبد  لل

لبشدد طلوايعكدسلليلنسد ءللاي عد  للمد اواةللوقد لذكد لايعلمد ءلمسدلي لعدتازللللل

ل احل عدللووعدتدلل) للوعتدلام  ةل ع جللاش  ةلوايعكدس للاينظريلوعتدلع م

لِ  لبظدد ِب لب يضد ومحا لونتمس ددلنقَبددلوبندد لالليقدت لع قدد لالللل،يددحي لاي اع د ل
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 ل لذيد للبًعدلت  لُمملوحيل دلحد ِّل  لُيلأل د ٍلل ُّبحال د الواللحِيدلللاحل يثلش ذا؟لأل  

 .واالعتو دلنِ سُّوايلب لاش ع لإللايكت ِببتاةل

بد خت فل نتاعد لللواءلايد  للجد لووصد َللبديلاشع يَلل

م  ل لبحالايز ل ايطب جلايبش ل)ل: لمبسمىع جَلاش لواللختت ُّلو  ك ي ،

لل.واء لاي ُّللويِصاِوجلويَ  ِيَعب ل لك لمنلُي

ل لفقطلعلىل ب ٍج كملم اواةلاي ع ليلم  ةلاللينحِصل:وبن لمسلي لب م 

ل.وملليتتق لعلىل ب دجلنسد ءلووالدةللل،سنتا 10سنتا ل ول7لاحلدمحىَل ولع  

 ل ول َمدل ل ول َجقَ دلجلام  ةلب واءل ولمُح لع َيُع للمَحليلم  ةل ب لم اواةلاي ع ل

لَ دج للِفديللاْيُجْعد ُل:لاْيُمْنَتَخدجِلليال ول ق يملدواءلفودتلمد اواةلَوِفديللليل ولمتِ َك

ل.[مفلحلالبنلايف وا]ل.ُمَ اَواٌةلن َو وأَللاي ُّْقَ ِ لَعَلىلاْيَجَتاُز:لَوَنصُُّ لَكل ْعَ ٍة،

ل لاينودىلل ويديللمط يدجل]لُمدَ اَواةٍللَندْتاُللاي ُّْقَ د َللَ   لِف د ِللا ْخُتِلَ لَم لَوَبْ َنلَبْ َنُ لَواْيَفْ ُق

ل.[اشنتوىلا ي ل  ح

لايعقد بلي سدت لاالللل لاحليلو لي ِغ ل لايل يغلس  قَ اي ُّل   ديَثل  ب لإ

نليلِمدلاِقدلاي  لُ مد ليصدف لللو   ل.األ بد ءلاآل للجلبد لُيعد يِلل جلممَّ َييلَعاِقاي  لنل    ب  

مليطدد  لعلدىلاشدد يالمددنلآاللللبددتلمد لليُتشددَ بل ولُ د َبنلليلو عشد بلمد ءلم ِقددل

ل ء.األ ب لم  لعنَ جلبحالايز ع َيُ 
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ل

لثدمل.لبددلال د ومحةللم لام َ لواللجز،َعلم لجواِعلال:لسع للوابنلايق ملق  لابن

ل:وبيلثبت و ل دي لذك 

ل و ن دلل ،رِيَادلل خد يِلُيل  كًمدلل يلمضدطَّلل   لعلدىللداال لاآليد  للمنلومحدلم :ل وال 

لي ري .لب حُيلاللم ليُ لب ُحُي

ل

 تعريف الضـرورة

ل:ايض ومحةل   افلك ل جَمَيل ع ي ل ل ع محي لك ريةلوبن  كَ ُذ

ل  ددثللايشدد ي ة،ل اششددقَّل ولاخلطدد للمددنل   َيددلاإلنسدد  للعلددىل  طددَ ل  لبددت

ل ولايدنفس،لل:اخلمسلوبيل لايض ومحاِ ل ذًىلخي فل ول  محل  وثلخي ف

ل حَبددُيل ولنويتعدد  لاشدد  ،لو تابدد لب شدد  ل ولب يعقدد ،ل ول و،بدد يِعل ولب يعضددت،

لدفًعدد لل ،وقِتددللعددنلل  ددلخريِلل ولج،ايتاِعددلل دد  لل ولاحلدد ام،للامح كدد بللعن  ددح

لايتعد محي لل مجد للمدنلل ع يد للبدحاللايش ا،لق تدل مَنل ظنِّلا يجل لمحيلض  

ل.[68ل،67لصل:ايش ع  لايض ومحةلنظ ي ].لايض ومحا لعلى

ل
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 الكـريـم  رآنـن القـم

ل.ايض ومحةلعنل تح ثلفقطلآي  لمخسلايك يملايق آ ل ل:ذي لومن

گ گ   ڳ چ ل األوىل اآلية ڑ ڑ  ک ک ک ک گ گ 

ڻ    ڻڻ ڻ ۀ  ۀ ہ ہ   .[173:لايبق ة] چڳڳ ڳ ڱ     ڱ ڱ ڱ   ں ں 

 ڀ  ڀ  پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچل الثانية اآليةل

 ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ڀڀٺٺ

ڃ ڤڤ ڦ ڦڦ ڦڄ ڤ ڤ ٹ ڄ ڄڄ ڃ

ڇ ڇ چ ڌ ڇ ڇ ڍڍڃڃچ چ چ

گڑککڌڎڎڈڈژژڑ کگ  .[3اش   ة:]چک

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  چ ل الثالثة اآلية ڱ  ڱڱ ں ں ڻ ڳ ڱ 

ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ ۇ  ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

 .[145:لاألنع م]لچۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ ۅۉ

 ڳ   گ گ گ گ ک ک ک ک  ڑ ڑچل الرابعة اآلية

 .[173ل:ايبق ة] چ ہ ہ ۀ  ۀ ڻ ڻڻ    ڻ ں ں   ڱ ڱ      ڱ     ڱ ڳ ڳڳ
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پ  پ   ٱ ٻ ٻچلاخلامسة  اآلية ڀ ٺ  پ ٻ ٻ پ  ڀ  ڀ    ڀ 

ٹ ٺٿ ٺ ٺ ٹ  ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ٿٿ ٿٹ  ٹ 

ل.[119لاألنع م:] چڦ ڦ

 ةَـّنــن السُّـم

ل للاالمحسددت للاسددتلذنتلعنودد لاالمح دديلسددلم ل مل  ):للعدد ب لعددنل

 .[2206ل:مسلمل خ ع ]ل حيجمو ل  ل  ب ل ب لفلم لهل لَ فلِذلاحلج م 

لنسدقيلللايدنيبللمد للكند ل):لق يدتللعنود للاالمح ديللمعتذلبنتلاي ب  لعنول

:ل جد للابدنللقد  لل.[ايبخ محلل خ ع ].ل اش ين لإللايقتلىلون دلاجل  ىلون اول

 . يلض ومحةلاألعنيبليل ع لاألعنب  لاش  ةلمع جل لعتازلف  )

لونسدتةللسدل مللبدلمللي دزولللاالمحسدت للكد  ل):لقد  لللم ي لبنل نسلعنل

 .[مسلمل خ ع ]ل اجل  ىلوي اوينلاش ءلف سقنيلازالإذالمع لاألنص محلمن

ل لبوددنللواالسددتع ن ل،لاي ددزول لاينسدد ءللخدد و للف دد ):لاينددتولللاإلمدد مللقدد  ل

 . وحنتب لواش اواةلايسقي

لسددب للاالمحسددت لمد للاددزوُ ):لق يددتلعنود ،للاالمح دديلعط دد ل ملوعدنلل

لو قدتمللاجل  ى،لو داوللايطع م،لهلملفلصن لمح  هلم،ل ل خلفوملازوا 

 .ل[مسلملمحوا ]ل اش  ىلعلى



 

 
12 

ل  د لليدتمللجحـ   بنـت  محنـة لبعد  للمح يدتل):لق  لعحشلبنل ت ل بيلعنل

لجممدد .ل سددنلوإسددن د لايطربانددي،لمحوا ].ل اجل  ددىلو دد اوللايعطشددى،ل سددقي

 .[اهل  ميلبك ل بيلبنلعليلاي ينلايفتا  لنتمحلومنب لايزاو  

لُ دوَنددل دز ُّللممدد ل   د ل)ل -يقصد لتندد لبندتلعحددشللل-متقفودد لكد  لل

لاجلد يحللُ حِمفَتلاشع ك ل شىُ لك نتلو إن :لاشؤمحخت لق  ل.ع  اي ِّلام قَ 

لبدح لل لعمريلبنلمصعجلو وَعَزل قَ َفلوق ل.ُ ع اَ ل لستال  ُثلب لو عتُد

 .ل عنَ لوا تسبتُ لاا،لبقض ِءلت َ فَ لاي زوة

ــدةلُ َعدد  لك نددتل يًضدد للكددحي لل ــلمية ُرفي لاينسدد ء،للك ميدد  لمددنلل،األس

لاهلجددد ة،لبعددد للاي سدددت لب يعدددتلاجمل بددد ا ،لايصدددح ب   لوفضدددل   

لق مح دد ،لاالعنود للمح ديللوك ندتللوَخْ درب،للاخلند قللازوَ ديْلل لوا دككتل

لوموندد للايتمدد يا،لِ ْ فدد للاسددتوت و لقدد ل.لواسددع لثدد وةللوصدد  ب لك  بدد ،

لايند ىلللبدنيللتوُع َفدلعنود لللا تو ل تىلذي ل لو فت قتلايتطب جلواش اواة،

لاشع كد لل محول  د خُللك نتلألنو ل؛ ايف ا   )لعل و لُيطل لوك  .لق  ب 

 .اجمل ب ينلوُ شجِّ لاشص بنيل وُ سِعلاجل  ىلُ حتِم

لو لاهلجد ةللبعد لللاي سدت للوب يعدتلل سدلمتللالغفاريـة  قـيس  بنت أميمةول

 .اشسلمنيلنيو ِعلاجل  ىلل  اِولسلمة أملجممتع لم لرب خلازوة

ــاد أمول ــجعية زي لي سددقِللوك نددتللو ددننيلخ ددربلليازو ددل ل دد محكتللاألش

 .يلمح محبنيلو مايسِّلو ن و لاجل  ىلل اِووُ 
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لاشد ب ا للمدنل- ودلبد لل ب بد ل-زينـب لك نتل األمتي لاي وي ل وا  ل ول

لاينسدد ءللومتدد ِّلوك نددتلواجلدد وحلايعددنيللآالملومدد اواةل  يدد لصددن ع لفددى

ل.ايستاءلعلىلواي ع  

 سـكـوالعرأة ـل للمـجداواة الّرـي مـف اءـمـلـالع والـأق

ل ن د للإللواحلن بلد للوايش د فع   للواش يك   لاحلنف   لمنلايفقو ءلمجوتمحلذبج

لاألعنب  ددد للاش يضددد لليددد اِول  ل ب بددد ل تعددد للمللإ لاشسدددلمليلّطب دددجلجيدددتز

لمللفدد  لومس دد ،لنظد  للإللاحل عدد ل لجد للمدد لوميددس لمنود للوينظدد لم اشسدلِل

لاشدد  ةللمقدد  لوُ ل.ذيدد للايددح م ي لليلّطب ددجللعدد زللمسددلملل ب ددجللوالل ب بدد لل تعدد ل

لمددنل خدد  لومس دو للايكدد ف ةلنظد للأل  ل؛مسددلمل ب ددجلوعدتدللمدد لايكد ف ةل

لاحل عدد لل دد عتللمدد للاشدد ياللمددنللومتددس لل نظدد لل  ليلّطب بدد للوجيددتزل.لاي  عدد 

لوقدد ،لاشدد يالمبدد اواةليقددتمل ب ددجليتعدد لمللإ لومس دد لنظدد  لإللاشلجادد 

لاين ظد لل لل:ويب  د  لل:ايش  فع   لفق  ل.يحي ل  و   لايفقو ءلبعالا كط

لمكمحد َللخلدتةلل م ِنل ض ةليكنليلح ع لوع  لو ج م ليفص لواشس

ل  لاشد ومحدل للو د طل،لثقدتنيللبد م   نيللمحعد للخلدتةللحل  ل َقِثلام  ةل ولزو ل و

 .احل ع لق محلإالل كَشُيلوالل  االفتتليلمن

ليطب ددجلل مكددنلكددل لاشددس للدوَ لاين ظدد لمحيدد  :لكددحي للايش دد فع   لوقدد  

ل دد عتلمدد لومددسلنظدد لويطب ددج:لاحلن بلدد لوقدد  .لفقددطلبدد شس لايعّلدد لمع فد ل
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لمت دد للألن دد ل؛وب  ندد لف عودد لل ت ددى،لعل دد لندد  للوشسدد لنظدد  لإللاحل عدد 

لاللألن د ل،لزو ل ولمحمد َلل ضدتمحللمد للذيد للنويد ك ل،لذم ً  لويتلوظ ب  ل  ع 

لألن و ل؛احل ع لمت  لم ع المنو لويسك،لاحملظتمحلمتاقع لاخللتةلم لنيلَم

ل لم يض ل ولم يالخ م ليليلمنلوك يّطب ج،لايت ح يمل لاألص لعلى

،لوحنتبمددد لو دد قٍللاددد ٍقلمددنللوكتخل صدددو لواريبمدد للواسدددتنج ءلو ددتءل

لبكدد محةللشع فدد لوكددحا،لع نتدد لللددَ َ لنحِسددُيلاللمددنلع ندد لل لدد ليددتلوكددحا

لفلد سَللم  دو للي عد فللب يد ِللكمدسِّلل دوتةللي دريللاشدسللو م  ،لوبلتغلوث تب 

 .[298ص،ل39 ل:لايش مل لاشكتب لايكتيت  لاشتستع ]ل   لمبك و 

ليلفصدد لواشددسلاينظد للجيددتز):ل[7/92لايطد يبنيللمحو دد ]ل لايندتولللاإلمدد ملقد  ل

ل لويشكط،لزو ل ولحم مل ضتمحلذي لوي كنلايعل لومع جل لواحلج م 

لو ،ل عدد جلللامدد  ةلبندد  ليكددت للالل  لهلددحالاشدد  ةلإللاي عدد للنظدد لعددتاز

ل صدد للثددمل.ليعدد جلللمحعدد للبندد  لليكددت للالل  لاي عدد للإللاشدد  ةللنظدد للعددتازل

لاألعضد ءللس   لإللاينظ لو لواي  ينلايتعِ لإللظ اين ل لك ٍفلاحل ع 

لجيدددتزلمددد :لفقددد   لاجلدددتي ل ل)لاإلمدد مللو دددبط لاحل عددد ل لكددد ل يعتَبددل

ل لوم  لاألمل)لايضنىلكش ةل خ ف ل ول وف ق لايت مملإللاش ءلمنلاالنتق  

 . ايتلك لمزي ليعتربلايست  نيلإللاينظ لو ،لبسبب لاينظ لجيتزلمعن ب 

لُمَب َ  ِ لاين َظُ  لِيُمَع َمَلد ٍللاين َظد ُللَوُيَبد حُل:لق ْلدتُل.لَوِعَل ٍ لَوِ َج َمٍ لِيَفْصٍ لواْيَمسُّ

 .[302-1ل:يلنتوللاشنو  ]ل.َ ْعَلُملَوَايلَُّ لاْيَح َعِ ،لِبَقْ مِحلَوَنْحِتَب لَوَ ْعِل ٍمل.َوَ َو َدٍة
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لبسدببو للايتكشد لليعد للالل  دثللاحل عد لل كت لبل لوذي :لاي زاييلق  

 .ايع دةل لو عحمحليلم وءةلبتك  

ل ددد عتلمدد للوشددسللنظددد لويلطب ددجل):ل[5/13لايقندد اللكشددد ف]ل لايبوددت يللقدد  ل

.لوظد ب  لل  عد للمت د للألند للوب  ند للف عود لل تىلوشس لنظ  لإللاحل ع 

لمتاقعدد للاخللددتةلمدد ليددلمنلاللألندد لزو ل ولحمدد مل ضددتمحلمدد لذيدد لويدد كن

لمتفد ل]ل ث ي ومد للايش ط  لك  لإاللب م  ةلمحع لخيلتلال:ل)ليقتي لاحملظتمح

 .ايتح يمل لاألص لعلىلألنو لاحل ع لمت  لم ع المنو لويسك.ل[عل  

ــة   جــاء يف ــن قــيم ا وزي ــو النــا  )طــبَّزاد املعــاد اب ــب َجاِهــٌل وه ل( بالطِّ
لَوَقْتِيد ِللِبَتْصدِف ِللَيِطدج للَمدنْللَيَتَند َو ُللَوايّطِب دجُل:لبع ل  لذك ل جلاي اقديلقد  لل

لَوِبِمْبَضدددِعِ لاْيَكح ددد ُ لَوُبدددَتلَوِبِمدددْ َوِدِ لايّطَبددد ِ ِعي لِب ْسدددِملُيَخددد  لاّيدددِحللَوُبددتَل

لاْيَف ِصدد ُللَوُبددَتلَوِبِ يَشددِت ِللاْيَخدد ِ ُنلَوُبددتَللَوِبُمتَسدد ُ لاْيَجَ اِ ِحددي للَوُبددَتلَوَمَ اِبِمددِ 

لاْيُمَجب ددُ لَوُبددَتلَومِحَب ِ ددِ لَوَوْصددِلِ لَوِبَخْلِعد ِللاْيَحج دد ُملَوُبددَتلَوِمْشددَ ِ ِ لَوِبَمَح ِعِمد ِل

لِ ب دد ُللَكدد َ لَوَسددَتاء لاْيَحدد ِقنُللَوُبددَتلَوِبِقْ َبِتددِ لاْيَكددت اءُللَوُبددَتلَوَندد مِحِ لَوِبِمْكَتاِ ددِ 

لَكَمد للك ّلِودمْللِءَبدُؤالللَعَلدىللي َ د  للُيْطَلد ُللايّطِب دجِللَف ْسُملإْنَس ٍ لَ ْولَبِو ٍملِيَحَ َتاٍ 

لَكَتْخِص ِ لَ  ِدث لُعْ ف لِ ب  ِءاأَللَ ْنَتاِالِبَبْعِالَيُ لاين  ىِللَوَ ْخِص ُ لَ َق  َم

 .َقْتٍملك   لِبِ لَيُخص َو لِبَم لاي  اب ِ لَيْفِظ

لاملروزي  رواية كتاب الورع لإلمام أمحدمن  (الرَُّجُل ُيَعاِلُجَها اْلَمِريَضُة )اْلَمْرَأُة
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لَف َنَكَسَ لَمَعَن لَك َنْتلاْمَ َ ٌةلَفُصِ ْعِتلَخَ ْعُتل:َق َ لَذمْحَوَةلْبِنلَث ِبِتلَعنل 

ل:َيدُ لَفَقد  َلللَذِيد َللَفدَحَكْ  ُللَزْيد ٍللْبدنَللَع ِبَ لَفَلِق ُتل:َق َ َ ْعُبْ َب للَفَلْملَفِخُحَب 

ل.ِعْ َ أل لَعَبْ َ َو لك ْنَتلَيْتلِإن َ ل ملك مس لاْيُمْضَط لِإ لَصَنْعَتلَم لِبْاَس

لَ ن د َللَبَلَ ِنديلل:َقد  َللُعَبْ د ٍللْبدنِللَسدِع  ِللَعدنْللَذمْحَوَةلْبدنِللَث ِبدتِللَعْنلَسِع   لَ ْنَبَلَن ل 

ل.ِبِ لَبْلىَللاللَفِ ن ُ لَعَلْ َو لَ ْقِ ْملَعَلْ َو لُ ْقِ ُملَف لاْيَكِسرِيلِب ْيَمْ َ ِةلُ ْؤَ ى

لَ ْولِعَ اً دد لُعُنِقَودد لِمددْنلاْ ددَتَكْتلِيُعددْ َوَةل  ْخًتدد لَ   لُعددْ َوَةلْبددِنلِبَشدد ِملَعدنْلل 

ل.ايطَِّب َجلُعْ َوة لَيَو لَفَ َع لق ْ َ   

ل.الل:؟لَق َ َمْتالِ ِ لَ ْعِ لِإَيىلَيْنظ ُ لاْيَخِصيُّلاْيَخ ِدُمل:ايلَِّ لَعْبِ لِبيأَللق ْلُتل 

لَيددَ ُ لاْيُمَجبِّد ُللاْيَكْسددُ لَفَ َضد ُللِبَود للَيك دت ُللاْيَمدْ َ ة لل:ايلَّددِ لَعْبد ِللِبديلأَللق ْلدتُلل 

ل.َبْلًس لِبِ لَيَ لَوَيْملَ ُ ومَحٌةلَبِحِ ل:َق َ لَعَلْ َو ؟

لَ ْكِشد َللَ ْ لِمْنلِييلُب ُّالل:ِبَخَشَبٍ لَفَق َ لَيْعَمُ لُمَجبِّ  لايلَِّ لَعْبِ لِبيأَللق ْلُتل 

ُمَصد ٍِّفلللاْبدنَللَيْزُعدُ لق ْلدتُلللَ ْلَح  لَق َ ل:َق َ .لَعَلْ َو لَيِ للَوَ َ ُ لاْيَمْ َ ِةلَصْ مَح

ل.َبْلًس لِبِ لَيَ لَوَيْملَ ُ ومَحٌةلَبِحِ لَق َ لَ ق تُ :لَفَلْيِشل:ق ْلُتَنَعْم.لل:)ين دي  لَق َ 

لَ ددْتَ لَمد للُ َقددتِّمُحل:اْيِجددَ اُحلَقد  َللِبَود للَيك دت ُللَفدد ْيَمْ َ ة ل:ايلَّد ِللَعْبددِ لِبديلأَللق ْلدتُل 

يددبنيلاشت دد لاشطلدددتبلواللللل)يفددتحلويقطدد لمدددنلاي ددتبلمقدد امحلمددد للللللاي  ددْتبِل

لل.يكش لك لاجلسم 

 لايقط ةلواي واءلويكح لب لايحلليض)لَف ْيَكح  ُ ل:ايلَِّ لَعْبِ لِبيأَللِق َ  

لاْيُخْلدَتة للَبدِح ِللَبد ْللاينَِّسد ءِللِمدنَلل ِعْند للَمْنلاْنَصَ َفلَوَقِ لِب ْيَمْ َ ِةلَيْخل ت لايعني
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لِإن َمدد ل:َقدد َ ،لَنَعدمْللايطَِّ يدِ :لِق دد َللَظْوددِ لَعَلددىلُبدتَللَ َيددْ َسل:َقد  َلل،َعْنَودد لَمْنِودي ل

 .اْيَبْ ِتلِفيلَ ك تُ لاْيَخْلَتة 

 

؟ أو حيمل احلكم باملنع واحلاجِة الضرورِة يف حالِة املرأِة مسِّ ل بأحاديث منِععَمهل ُي
 حتى يف الضرورات؟

 لنَكدل  قد لفد ليُللإايصح حل  لايض ومحةل بد حلاحملظدتمحلويد سلعلدىللللل

 لإالل ل د  لوعدتدلامد  ةل قدتملمق َمدللللللجل ول ب دجٍللل ولمع ِي ولم اِولعلىلمحاٍق

 لل اقديلمتوتًمدلل مل ولاي  ب جل ولاحلج  ولك  لايطل  ع  ل ولملل كنلبن َ 

لاحلاجـة والضـرورة  بديلللل:ذك ن بد للب مد  للند  لمسدلي  للُبلثدملإ  ل ل لو م نِتديِن

تلَفي بو لو  لايعمِ لب لوعتاِزوبح لاختل لف و لايفقو ءلو ب لايفتتىل ل ق يِ 

 كدملمدسلاشد  ةلاألعنب د للللللواخل صد ل   لل.حدتثل ود لبُلتلِفَلِمتجلوُع لك ف َو

ل.لسبجلو لي رِيختتل لعنل كملمسِّلق ِ  ُّوايلوايع ِ ل لاش اواِة



 

 
18 

 

 
 توضيح لمن ينطبق عليه الحديث )ألن يطعن أحدكم( :1شكل 

 

ل

لل
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ل

 
 من النماذج على من يجوز له لمس المرأة لحاجة والشرع يجيزه على ذلكأ:  – 2شكل 

 احملـجِّـم  الرَّاقي

 املـَجـبِـّر الـَكـوَّاء  
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 من النماذج على من يجوز له لمس المرأة لحاجة والشرع يجيزه على ذلكب:  –3 شكل

لل.ك يع  لبلس لاينح لواري ل  عتلاحل ع لإي  لواريبملمم 

املعـاِلج  الطَّـبـيـب
 الطبيعـي  

اإلنـقـاذ   املـَمـرِّخ
 والطَّـوارئ  
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 للعالج بلسع )سم( النحل واستخدامه كعالج  : نموذج 4 شكل

بعددال ولمعظدددملبدددح لاشوددن،لفقددد ليكدددت لللللوقدد لجيتمددد ل لاي اقددديللل

اي اقديلُملدم لب يتدد اوللب ي ق د لواحلج مد لوايفصدد لوايعد  لبلسد لاينحدد ل ولللللللل

ايكي،ليحالف يض ومحا لمسلي لف و لخد فل ل قد ي لايعلمد ءليلضد ومحا للللل

ل(1)ي محع لاالعتو دلإاللايتقل  .واللَيِس لشنلملليص ل

ل
  ـاه هنُرون ما سأسطِّفهُمطلبة العلم َي ألنَّ ؛د العوامأن يعلم ا ميع وأقِص البدَّ

ڭ  ڭ  چ :للقدد  ل عدد لللأواًل  ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  

ۋ  ۅ   ۅ    ۉ  ۉ ۇ  ۇ  ۆۆ   ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ   ل[16ل:اينح ]لچ ڭ  

                                                                 

 ( مختصر كالم الشيخ الفوزان، تم ذكر الفتوى في هذا الكتاب.1)
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 لبوتا لوإمن لبتلاعتو دلعلم ءل ف   ليفتت لحيل لمل وأل  ل  لحي ِّل  ِحف لَي

ن لايددحينللعلمدد ءلايسُّددلمددنللاعتودد دلواشقصددتدل ندد لل،لمبدد ليدد يوملمددنلنصددتصللل

 خيشت لاال لفتتابم.

ل، لب دندد ل  لحندكملمدد ل فتدىلبد ل بد لايفتدتىلوخ صد  للللللجيدجلعل ند للللثاني ـا  

  طل اللننك لل،دي و إذالاستن والإللنصتصللوحنكملاعتو دا وملخ ص  

ملكمد لقد  لابدنلايقد ملللللبعد يِلل لي َسل دق و لف ش دل دقألنن لُمل؛ ً فِت لُمدلَّدعلىلمنلق

 م!!.ع ِيلال نَتإًذل:ت ق  لَند لي سلمبقل  ل ن دفمنليق 

 لدعتبملومفيتلُمحي لشسلمل  ليطعنل ل خ  لايحلل خحلبفتتىلع ِيلاللا ـ ثالث

شسد   لاخل ف د لوايديتلللل لال لاشفيتلخ ص  لنألن ل َعل؛يشو لي ل ب لزم ن 

 .ف و لاين 

ـ  لعلددىلاللايشد الل  كددملاإلخبد محللوبدتللوا دد ،لمبعندىللواإلفتد ءللايفتددتىل ارابع 

ل. 1)اإليزاملوْع 

  

                                                                 

د مواهااااب ال  ياااا ، 68فتااااوى اممااااام الشااااامحيد تبويااااا مبماااا   حااااو ا  فااااان    (1)
 .1/32ل بماب، 
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 ُملِزمة؟ الفتوى تكون متى

ليلس   لُملِزم لاريلاألص ل لك نتلوإْ لايفتتىل   لايتعبريلبوحالَنع 

لذيد للوم لاحل ال ،لبعال لاإليزاملخ ص   لَ كتِسجلف ن و لق  من ،لكم 

لعلدىلليقَتصد لل  دثللايقضد  ي؛للاحل كدملل ليإليدزامللُم  يً البن لاإليزاملَيبقى

لتعدد  ىَيل  لدو لاشفديت،للعدنللايصد دمحةللبد يفتتىللب يعمد للدي ند  للاشسدتفيتللإيدزامل

لع صدً  لليكدت لل خد ىللوبعبد محةللاحلد كم،للِقبد َللمدنللاجلْب للاإليزاملإللذي 

ل:احل ال لبح ل لب يفتتىلَيعم لملليت- ع ل-ا

  التالية احلاالت يف للمستفيت ُملِزمة تكون الفتوى إنَّ

لمد للوبدحاللبد يفتتى،للايعمد ل-ايس   لفقدطل-اشستفيتليتزامالاحلالة األوىل 

ل.ايفقو ءلمنلف ي  لإي  لذَبج

لآخد للف يد للمدحبجللوبدحاللايفتدتى،لل نف دحلل لاشسدتفيتلل د واللاحلالة الثانية 

ل.قو ءايف لمن

لايعمد للَيِزَمد لل د للبلن د للِثد لوَولايفتدتى،للصدح  َللقلبد لل لوَقد للإْ لاحلالة الثالثة 

ل.ث يثلف ي لمحبجلوبحالبو ،
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لجيد للومللايتاقع ،لُ ْكملعلىلايتقتفلعلىلوَ  ُعلَقَص لإذالاحلالة الرابعة 

لاسدتط ا،للمد للاالو قدتىلل،ايتقل  لفْ   لأل  لفتتا ؛ليِزمْت لوا  لمفٍتلستى

للل 2).ل 1)محاب لف ي لمحآ لم لوبحال ق  ،ل لاشسَتط البتلوبحا

ل

 
 الشيخ عبد العزيز بن باز  

مفيتلع ملاشملكد لايع ب د لايسدعتدي لومح د سلب اد لكبد محلايعلمد ءلللللللل

ل: لُمدل مد لسدري  لوعِلللمحتد لاال عد ل.لللواإلفتد ءلومح  سلإدامحةلايبحتثلايعلم د لل

لل:علىلي ي لومنوملَح  ب لومنل تلَملف كفيلمن صب لويكفي

ل.ايش  لآ لاالعب لبنلايعزيزلعب لايش  لمس   ل:احل ييلاشفيت 

لكبد محَللو  د للاشعد وفني،للايعلمد ءللكب محل   ل:ايع  منيلص حللبنلحمم  

ل.لاإلس ميلايع ملل لاشفتني

                                                                 

 ار د الفتااااوى امةاااالمي  ماااان 4/264( انظااارع م ااااالم الماااو اين  اااان رب الااااالمين، 1)
 .1/21امفتاء المصري  

 ( المر عع الوضاء وامفتاء في الفوه امةالمي،  .  ح البةيب ةن   مي .2)
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لواشعد وفني،للايعلمد ءلل  د لل:اجلدربينللايد تنللعب لبنلاالعب اي كتتمحل 

ل.اششوتمحينلواشفتني

ليلبحدتثللاي ا م لايلجن ل عض ءل   ل:ا ي  لبنلعب اي تنلبنلعب اا 

ل.ايعلم ءلكب محلب ا لوعضتلواإلفت ء،لايعلم  

لايلجند للوعضدتللايعلمد ء،للكبد محللب اد للعضدتلل:قعدتدللبدنلل سنلبنلعب اا 

ل.يإلفت ءلاي ا م 

لايلجندد لوعضدتللايعلمد ء،للكبد محللب اد للعضددت:لفدتزا للآ لفدتزا للبدنللصد حلل 

ل.واإلفت ءلايعلم  ليلبحتثلاي ا م 

لايلجندد لوعضدتللايعلمد ء،للكبدد محلب اد للعضدتلل:زيد لل بددتلعبد االلبدنللبكد ل 

ل.واإلفت ءلايعلم  ليلبحتثلاي ا م 

ل  لبكل د للاإلسد م  للب جل معد للاألسدت ذل:لاش خليلب دللبنلمحب  اي كتتمح

لايسدن للقسدمللو د  ىلللبلنتاعو لوعلتم لاحل يثلدمحىللايش ي ،لاحل يث

ل..ايعل  لب ي محاس  

دمحىللعلىلايش  لق يب لمنلمخسدنيلع مد للللايربا لن ص لبنلعب اي تن 

لوك  لي فالمق ملايفتدتىلاالل  د ءلمدنلايشد  لإذال ن بد لمك ند لعمد للللللل

ثددملللايشدد يع لكل دد لثددمللدددلايعلمدديلاشعودد ل لاي يدد ول لم محسدد  لايشدد  

لايعلم د للاي سد   للمنلايعش ا لعلىلخ هل لاي ينلو   فل صت لكل  

ل .ودكتتمحا لم عستري)
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-اإلسددد م  للاجل معددد لمح ددد سلن  دددجل:لايعبددد دللتددد لبدددنلعب احملسدددن 

ل.اش ين لعلم ءلكب محلو   لاينبتل،لب شسج ل   يً لىلواش محِّ- س بق 

لىلواشددد محِّللاش ينددد ،لمبحكمددد لايق  ددديل:سددد ملللبدددنلحممددد لبدددنلعط ددد  

لاجلكد للاألمدنيللحممد للايع مد للاإلم ملايش  لو لم حلاينبتل،لب شسج 

ل.ايشنق طي

ل.اينبتللواشسج لاإلس م  لب جل مع لىلاش محِّ:لاجل ميلعليل م  لحمم  

لا لعنلايتع ي .لاجلزا  للاش ين لبك لايش  ل بت 

لب ادد للعضددتلاألعلددى،للايقضدد ءلجملددسللعضددتلايبدد محللسددل م  لبددنللحممدد  

ل.ايعلم ءلكب مح

لوزيد ،للمب  بد لليلقض ءلاألعلىلاجمللسلمح  سل:ايلح  ا لحمم لبنلص حل 

ل.اي ق ف  لاخلم س  لايلجن لوعضتلايعلم ءلكب محلب ا لوعضت

لوعضددتللايعلمدد ء،لكبدد محلب ادد لعضددت:لاأل دد مللايدد تنلعبدد لبددنلصدد حل 

لاإلفت ء.

لايبحددتثللإلدامحا لايعدد مللايدد   سللن  ددجل:لمن دد لبددنللسددل م  للبددنللاالعبدد  

لايعلم ء.لكب محلب ا لوعضت- س بق -واإلفت ءلايعلم  

لواألوقدد فللاإلسدد م  للايشددات للوزيدد لايككدديللعب احملسددنللبددنللعبدد اا 

ل.ايعلم ءلكب محلب ا لوعضتلواإلمح  د؛لواي عتة
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لبكل د للايفقد للقسدمللومح د سللاشعد وفللمايعد يِل-ايسد ال للاد  للبنلص حل 

ل.ب ي ي ولايش يع 

ل(1).اي اعحيلاالعب لبنلايعزيزلعب  

بند  لللذك ن لبعال  بد لينعط د ل قد لومقد امح ل  نمد لنقدت ل   لللللل

ال لجمتود ًلدلَّدلد لعلدىلمدنلقللنَكدلفتتىلمنلاشفيتلوايشد  لفد  لفد لينب ديل  ليُلللل

 لم  لبح لاشس   لاخل ف  ل)اشسلل لي ل ب لاالعتو دلوايفتتىلوخ ص  ِوَ 

ل.يلض ومحةلواحل ع  

 قدمي ا  للمرأة الراقي مس حكم عن باز ابن الشيخ ُسئل الفتوى األوىل 

 عند صدرها وعلى األجنبية املرأة كتف أو رأ  على يده يضع الراقني بعض سؤال 
 ذلك؟ فماحكم القراءة

لايدحلللاحملد للعلدىللينفدثللإمند للايت د لل ل ديءللعلىل ق لمللايت  لا واب 

يكفدديلإمندد لللاشدد ولف دد للايددحللاحملدد لعلددىلينفددثلل،يلمسدد لواللاشدد ولف دد 

لمدد لمحعدد ل ولامدد  ةلمد للامدد  ة ل ولمحعدد لمدد لمحعد  لل ول حم ًمددلإذالكدد  ليلمدسل

لإاللإي ود للاينظ لوحت يملاش  ةلمسلحت يملاألص لأل ل؛هل لحم ملومعو لام  ة

عند لايضد ومحةللللاينظد للإللاحل ع لدعتلواشسلم ي ل  ومحةلإ لايض ومحةلعن 

لخلتة.لدو لمن

                                                                 

 http://www.binbaz.org.sa/mat/21295 انظرع( 1)

http://www.binbaz.org.sa/mat/21295
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 الشيخ عبداهلل بن مانع عن وضع الراقي يده على املرأة نقل الفتوى الثانية 

حكم وضع الراقي يده مسائل اإلمام ابن باز  هكتابيف  عبداهلل بن مانعالشيخ  ذكر
م وهو الشيخ عبداهلل ا بل عاِلا عامي ليس شخص والسائل على املريضة وأنه كان هو 

 املرأة؟ على يده الراقي وضع عن )ابن باز(شيخنا سألت  بن مانع قال

لمد للاألمللمت د للعلدىللاي  لبت  لع ء لايسن ل :ك ملبع )لفق  لا واب 

ل.اري ل ولحم ملبتعتدلاخللتةلع ملم ليكنلاحل ع لألع لايق اءة

وبحاليبنيل  لبن  لمن قش لمتتلفق  لبع لك ملوبع لنظ لوبع لاالعتو دل

 ند لعد  زلألعد لاحل عد لواعتدربلاحل عد ليل اقديل لو د لاي د لعلدىلمت د لللللللللللل

ل. لع ملاخللتةاألمللوو  ل    

 
 عبدهللا بن مانع لفتوى الشيخ بن باز: نقاًل من كتاب الشيخ 5شكل 
للمكد  لاألملللاقديلاينظد لإللايتعد لوإلللنل  ليل  وايفتتىلاألخ ىل ب ِّ

لإذالا ت  لإللذي .
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 أة والنظر فيه أثناء القراءة كشف الراقي وجه املر الفتوى الثالثة 

 على القراءة أثناء ويقوم املرضى على بالقراءة يقوم أعرفه شاب يوجدلالسؤال 
  ثم فيه، والنظر اأحيان  وجهها بكشف يقوم با ن إصابتها يعتقد من وخاصة النساء

 مما ذلك وغري أتزوجها أن أريد وهذه مجيلة هذه  ويقول أصحابه ثحيدِّ ذلك بعد
 عند الوجه بكشف املشايخ من فتوى معي أنا  قال هذا فعله عن نصحناه وملا يراه،

لالضرورة؟

لاينظد للإللاحل عد للو  عتلايتع ل لاش ولك  لإذالنظ لحم لبحا  ا واب

لف دد للايددحلللايعضددتلإللينظدد لل  لويدد لايتعدد لل لينظدد ل  ليدد لل دديءلفدد للإي دد 

ل  س لإذالاش و لوعدجللبد ي زملل قدتمللامد  ةلل  سد للوإ لب ي زمل قتملام  ةلم 

للى َعدلوُيلايعد  لل عد فللامد  ةلليت سد للمللفد ذاللايشد لليتقديلل تىلي و إلاي عتا

لاحل عدد لبقد محللخلددتةليكدنللواللذيد لل لعملدد ل لينظد للف ي عدد لاخلدريللف ود ل

لاللبدحاللكدحاللوف ند للكدحاللوف ند للف ند للنظد  لليقت ل  لي لجيتزلواللفقطل

ليع بود للكدحاللف ند لللقتيد لل م ل...يلع  لفقطلاحل ع لحم لينظ لب لي لجيتز

ل(1)ل .طَباخِللب بلمنلك  لإ لالإلمي  و لو 

لل

                                                                 

  www.alroqya.com/baz1.mp3:صوتي للفتوى( تسجيل 1)

http://www.alroqya.com/baz1.mp3
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 العثيمني صاحل بن حممد الشيخ العاّلمة 

لعد مللمدنللايسدعتدي للايع ب د للاشملكد لل لايعلمد ءللكبد محللب اد للعضتلل

لاي اسدخنيللمدنل- عد لللاالمحتد ل-ايشد  للفض ل لوف   لُيَع ُّلإللبد1407

ل لعظ مد للوَمَلكد لل لصد   ل-وك مد للمبن د ل-االوبدبومللايدحينللايعلدملل 

وايسدن  لللايكتد بللمدنللوايفتا د للاأل كد مللواسدتنب طللوا ب عد للاي ي  لمع ف 

ل دت للاشستفسد ينلل سدال للعلدىللجي بدت للايدحينللايكبد محللاشملكد للعلم ءلومن

لو  يع لوبتلا لعنلايتع ي .لعق  ةلو صتي لاي ينل  ك م

  كشف املرأة ملكان الوجع عند الرقية  ىـوى األولـالفت

 جيدون ال اليت األمراض بعض من يعانون النا  من اكثري  فإن تعلمون كمال سؤالال
 التقوى أهل من اهلل كتاب محلة وبعض العلم أهل بعض إىل فيلجؤون طبي ا اعالج  هلا

 مكـان  ويكون النساء من املرضى يكون وقد الشرعية، بالرقى لريقوهم والصالح
 هذه كشف جيوز فهل أيديهن، أو أرجلهن أو صدورهن أو رؤوسهن يف عندهن الوجع

 القراءة؟ عند - جائز ا كان إن - الكشف حدود هي وما الضرورة للقراءة عند األماكن

ل صددح بلمددنلاي عدد ل  لايسددؤا ،ل لقلدتللكمدد لاألمدد لكدد  لإذال ا ــواب

لمت  لكش لمنلالب لوق  لو خ ق لدين ل لتوًم ملوي سلوايص حلايتقى

لحم ملبن ي ليكت ل  لالب لويكنلبلىللف لمب   ةلعل  ل ق  ل تىلاألمل
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لمعود للكد  للإذالإاللاخللدتةللجيدتزللاللألند لل؛ايقد مح للبود للخيلدتللالل  دثلل   د ل

ل.ل 1)مو حمَ 

ل

 مس الراقي للمرأة األجنبية عند القراءة  ةـانيـوى الثـالفت

لعليها؟ القراءة األجنبية حال املرأة ملس جيوز هل اأيض  يقولل السؤال
لداعديللاللألند للعل ود للايق اءةل   لاألعنب  لاش  ةلمسل  يًضلجيتزلالل ا ـواب

لعضتل لاش ولك  ليتلكم لبحالإللاحل ع لدعتل ن لف وليتلثمليحي 

ل:ويقدت للاألمللمدنللاشت د للبدحاللعلدىلل يد َلليض ل  لو محاَدلوايق ملك ي  لنمع  

لإللاحل عد للدعدتللإ ل قدت لل.وحتد ذمحللجتد للمد لل  لمنلوق مح  لاالبعزةل عتذ

ل ولايشوتةلثتمحا لمنلخ فلف  لنفس لاإلنس  ليلمنل  لبش طلف بلىللذي 

للبعضو لختتل لايب  ل لاشتا  لإ لثملعل  ل  املذي لف  ل،ب يلمسلمت ايت 

لمت د للعلدىللاي د للو د لل  يًضلوخيتل لذي لدو لوبعضو لوال  لفتن لمس 

ل   لك لوعلىلمب   ةلاشم س لك نتل ول    لبن  لك  لإذالب نم لاألمل

لبد  للمدنللمت د لل للعلدىلليوم يد ِللتايضدعُلل  لنِمدللايقد اءللإخدتانيلل  دحمحللفد نيل

ل صدد للاخددرًيلقدد اء وملل لاال محادلوإذال   دد لومحاءلمددنللواللمب  دد ةلاللاشدد  ة

ل(2)ل.شسلب و 

                                                                 

 .96( الفتاوى الذهحي  في الر ي  الشر ي ،  1)
 http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4982.shtml( انظرع 2)

http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_4982.shtml
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 جربين ابن عبدالرمحن بن الدكتور عبداهلل العالمة الشيخ 

 القراءة عند األمل موضع ملس الفتوى األوىل 

 جاء ومبا  عنه الواردة الشرعية بالرقى يأتيه َمن برقية يقوم شخص  سؤالال
 النا  بعض ويأتيه القيم البن الصيب والوابل تيمية البن الطيب الكلم صحيح يف

 القـرآن  بقـراءة  فيقوم وغريها، والتقرحات كالسرطان عضوية، أمراض بهم ممن
- يقوم ثم الشرك، من اخلالية اجملربة الرقى وبعض  عنه الثابتة الرقى وبعض

ل؛األمل موضع ومسح اليمنى، يده على والنفث بالقراءة - األمل موضع من التأكد بعد
 ربَّ اللهمَّ  ويقول اليمنى بيده ميسح أهله بعض يعوِّذ كان عندما  بعمله اقتداء 
 سـقم ا  يغادر ال شفاء شفاؤك، إال شفاء ال الشايف، أنت واشف البأ ، أذهب النا 
 أسـلم،  منذ جسده يف جيده وجع ا له شكا عندما  العاص أبي بن لعثمان وبأمره
 مـرات،  ثـالث  اهلل، بسم  وقل جسدك، من يأمل الذي على يدك ضع   له فقال
 وهو- هذا عمله فهل وأحاذر أجد ما شر من وقدرته اهلل بعزة أعوذ  مرات سبع وقل
 أن يدك ضع  للصحابي  قوله من يفهم وهل؟ جائز - الوجع مكان على اليد وضع
 من الكثري اهلل وشفى كثري ا، ذلك جرب قد بأنه علم ا الشفاء، أسباب من اليد وضع

 ؟والنساء الرجال

لوصدف للكمد لل دف ءللايقد آ للفد  للايصدف ،للبح لعلىلب ي ق  لبلىللالل ا واب

ې  ې چ - ع ل-اا ې  ې   لبت  ل يًض لبلىللواللچۉ  ۉ  

لثدمللايقد اءةللجيدتزللإن لكم لعل  ،لاينفثلبع لومسح لاألمللمت  لعلىلاي  

لاشدحكتمحة،لليأل  ديدثللاألمللمت د للوعلدىللكلد ،للايبد  للعلىلبع ب لاينفث
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لب   لمي لثملايق اءة،ل ولاي ع ءلبع لاشتلمللاجلس لعلىلينفثل  لبتلواشسح

ل(1). ع للاالب ذ لو لثريل ف ءلذي لففيلم امًحا؛لاشت  لذي لعلى

ل

 مجع النساء يف مكان واحد للقراءةالفتوى الثانية  

 فـإذا  علـيهن  للقـراءة  واحـد  مكان يف النساء مجع اخللوة من يعترب هلل سؤالال
لحمرمها؟ حضر املرأة انصرعت

ل  ثل،مج ًع لعل ونليلق اءةلوا  لمحع لم لنس ءلوعتدلخلتةليع لالل ا واب

لَيْخل ت  لالل ال:ل)يقتي ل عنيبلمحع لم لو  ب لاش  ةلكت لاحملظتمحةلاخللتةلإ 

لمددنلجممتعدد لوعددتدل د  للففدديل، ايشدد ط  لث ي ومد للكدد  لإاللبدد م  ةلمحعد ل

لواإلميد  للايد ينلل بد للمدنللاشتثتقنيلاءايق  لمنلمحع لم لفلك  لاثنتنيلاينس ء

لمددد ول ولعددنيلل ولصدد فلل ولصدد اللشع جلددد لواالسددتق م للوايصدد حللواخلددريل

لومحاءلاي ق دد للعلددىلايقدد مح ليقتصدد ليكددنللحمظددتمًحالذيدد ليكددت لاللنفسدد ني

لاألوي د ءللإ لو  دثلل   د للبد و للاألعنب د للاشد  ةللب  لمنل  ًا لميسلواللايسك

لي تدتلللوحندت للاإلامد ءللمدنللمتي ت لعلىلخي فلمنل ضتمحل ف فض ل    و 

ل(3)ل. 2) علملواالب نو ،لو  ط  لعسمو لمب   ة

                                                                 

 html-433--14-jebreen.com/books/1-http://www.ibn. ( انظرع1)

 الووا   الذهحي  في الر ى الشر ي .( 2)
   html-6265-jebreen.com/fatwa/vmasal-http://www.ibn.2920 ( انظرع3)

http://www.ibn-jebreen.com/books/1-14--433-.html
http://www.ibn-jebreen.com/fatwa/vmasal-6265-2920.html
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وبدددح لايفتدددتىلمتعددددتدةل لكتددد بلايقتاعدددد لايحبب ددد ل لاي قددددىلللللل

بعدداللل  مجدد لايكتدد بلوللملو  1997-بددد1417عدد ملللبدد َلايشدد ع  لوقدد ل  ل

-األومحدو-  ف نسددددددداي- لجنل زيدددددددك الل:ي ددددددد  عددددددد ةلايفتددددددد وىلإلل

ل .ن ياهلو-االن ون س  

 
 ترجمة فتاوى كتاب القواعد الذهبية في الرقى الشرعية إلى عدة لغات :6شكل 

لا ربين ثوب وراء من ملسالفتوى الثالثة  

 حائـل؟  وراء مـن  املمسوسة للمريضة الرجل مس جيوز هل  السائل يقولل السؤال
لالرقية؟ يف الضرب جيوز وهل

لميددسل  ليل اقديللجيدتزللالل ند للند ىلليكدنللاي ق د ،لل بد لليفعلد للبدحاللا ـواب  

لو مدد لحمدد م،لوعندد ب لإاللي ق ودد لواللذيدد ،لوحنددتلاي ددتبلومحاءلمددنلإاللاشدد  ة
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لعدد لعل د لل  ليتضددحلايدحللليضد بللكدد  لاإلسد ملل دد  ل  لفد ولللايضد بل

ل(1).لنعم.لخ فل  يًضلف  لوبحالويصحت،ليف  ل  لإللم بس 

 

لايند ظ للك  لموم لمعن  ،ل لوم ليلع  لاينظ لعتازلعلىلايفقو ءلا ف  

لاريبدد ،ل ولعدتمحةللاينظد للحمد للكد  للومومدد لامد  ة،لل ولمحعد  للإي د ،للواشنظدتمحل

ل:منو لبش وطلوذي 

لفد  شللبزا ل ول ملل ولكم ولوحنت ،ليلع  لم س ل  ع ل تع ل   - ل

لاخلت  لمنو ل خ ىل  ع  لبحي لو حلقتالم و،لوعتدلعلىل م محةليعترب

لاينسدد ء،ل دد ل لومك مدد لاي عدد  لل د لل لسددن لألندد لواينسدد ء،ليل عد  ل

لاالمحسدت للاسدتلذنتللسدلم لل مل  )لومحدلفقد للواحلج مد ،للايفص لوكحي 

لومدنل لحيجمود لل  ل  بد لل ب لوايس ملايص ةلعل  لفلم لاحلج م ،ل ل

لمدنللوادري للايفد  للمت د للإللايق بلد للينظ لمب ح ل  ع ل عتربلايتالدةلذي 

لومدنللايتيد ،للعلدىللخيشدىللوب وند للاشتيدتد،للالسدتقب  للمند للالبد للألند للاشد  ة،ل

لإللاينظد للف ب حلاش اواة،لمنلنتالف نو ليلع  ،لاحلقن لإعط ءل  يًضلذي 

لمد و،لليع  لاحلقنليكت ل  لا ك تالاحلنف  لويكنلاحلقن،لمت  

لعدتازللعد مللعلدىللفنصدتاللمند ،للايظد ب ةللاشنفعد للوعتدلمبج دليكتفتالومل

                                                                 

 ( انظرع1)
 http://www.ibn-jebreen.com/?t=books&cat=7&book=216&toc=8544&page=7454&subid 

http://www.ibn-jebreen.com/?t=books&cat=7&book=216&toc=8544&page=7454&subid
http://www.ibn-jebreen.com/?t=books&cat=7&book=216&toc=8544&page=7454&subid
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لعلددىللايتقددتلللجمدد دللمندد للاي  يدد للك نددتللإذالاال تقدد  للمت دد للإللاينظدد ل

  1) .يلش فع ل خ ف لاجلم ا،

 
  بـالم ويـاوى موقع إسـفت 

 املرأة ملس الفتوى األوىل 

 لفضــيلة موجهـة  هـي  كانــت وإن األسـئلة  بعـض  علــيكم أطـرح  أن أودل سـؤال ال
ل الشرعية الرقية جمال يف أسئلة وهي. حرج ال يكن مل وإن جربين علي الشيخ

 أن جيـوز  هـل . للمـريض  اليـدين  برفع  خناطبه( ا ن) املس حضور حال يف -1
 .ال أم الطريقة هذه تستعمل

 املرأة؟ رأ  على اليد وضع جيوز هل -2
 فنلجأ. خيرج وال يتمرد األحيان بعض يف املريض يف امللتبس ا ين حضور عند -3

 العمل؟ فما خيرج ال ولكنه القرآن وتالوة املريض لضرب
 .خري ألف اهلل األخر ؟ وجزاكم لإلنسان الرقية جتوز وهل -4

ل م لوصحب لآي لوعلىلاالمحست لعلىلوايس ملوايص ةلالاحلم واب  ـا 

لبع :

                                                                 

 حالكويت. امةالمي  والشؤون ا و اف الكويتي ، وزارة الفوهي  الموةو   (1)
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ليد للي فد لل  ل لب إلنسديللاشتلبسليلج لاي اقيلخم  ب ل لف   ةلف 

للخصتص  لذي لفع لبع ملننصحلويحالاي ق  ،لعن ل عض   لمنلاريب ل ولي  

ل.واششعتذينليلكون لومش بو لف س ،لاعتق دلذي لص  جلإذا

لعل ددد للاشقددد وءلليكدددت لل  لبدددنيللايشددد ع  للاي ق ددد للقددد اءةلل لفددد قللوال

لاخلد و للاجلد للفدلبىللاشص والمحقيلوإذال، متكلًمليكت ل  لوبنيل خ ىل،

لبد لليتض محلالل تىلب يض ب،لومع ف لخربةلذللمنل  ب ل ل   لف لمن ،

لمين لدي   لنعلملواللحيسن ،لممنلوق لإذالنفع لايتج ب ل ثبتتلوق لاش يا،

ل.من 

ليد  لليضد لل  ل د  للالل ند للكم ل عنيب،لمحع لاش  ةلي قيل  ل   لوال

ل.اخللددتةللوعدد متلايفتندد ،لو منددتللذيدد ،لإللا تدد  لإذال   دد للمح سددو لعلددى

ل. علملواال.2360:لمحقملايفتتىل  اع لايف   ةلوشزي 

لايفق  لعب اال.دلب   افلايفتتىلم كزل املفيت

 رقيتها أثناء للمرأة الراقي ملس حكم الفتوى الثانية 
 م2007 -6 -12 هـ/1428 األوىل مجاد 26 الثالثاء

لوالتولة والتمائم الرقى  التصنيفلل  96852ل الفتوى رقم

 يقرأ فأخذ، رقية هلا ليعمل إمام عند صديقيت مع ذهبت، الشيخ فضيلة  ؤالـالس
 األخت فكانت، بأمل أو بشيء فيه تشعر الذي املكان يف له تؤشر أن وأمرها عليها
 يلمس الشيخ فيأخذ بالقرآن هلا الشيخ قراءة عند جسمها يف غريبة حبركة تشعر
 األمر هلذا انزعجت أنا لكن، مرات عدة العملية وتكررت عليه ويضغط األمل مكان
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 يـوم  كـل  العودة منها طلب كما!!! زنية هذه تعترب أال، اإلمام هلذا أبد ا أرتح ومل
 كما، مرات عدة معا ته وجيب بها سحر أنه قائاًل متواصلة بصورة العالج يتم حتى
 هـذا  فهل، األخت به حتس الذي نفسه باألمل حيس القرآن تالوته عند أنه قال

 أو األخت تواصل هل نعرف حتى ممكن وقت أقرب يف اهلل أفادكم فأفيدونا صحيح،
 .شبكتكم على اإلجابة يرجى ،اخري  اهلل جزاكم العالج؟ هذا يف ال

لوصدحب ،للآيد للوعلدىللاالمحسدت للعلدىللوايس ملوايص ةلالاحلم لا ـواب 

ل:بعد ل م 

لنفسد للايعبد للي قيل  لواألوللمش وع لاألص ل  ثلمنلاي ق  لف  ل

ل لواألصد للبود ،للى َقدلُيلاييتلواألدع  لاآلي  لوق اءةلاي ق  لنحِسُيلك  لإذا

لمحمد َللتعد لُيلمللفد  للاي ع  ،لمنلاحمل محمل ولاينس ءلإالليسكقنيل اللاينس ء

لمددنلنفعد للعدد بلمدنللاسددكق ءلعد زللاي ق دد ) فَوددملوقد دمحة لللنحِسدلُ لامد  ةللوال

ل لدجللعد زللصد   للمنل ؤك لف  لايسن ،لوا ب الاشعتق لبس م لاشع وفني

ل.يلطب جلجيتزلكم لاحل ع ؛لبق محلواشسلاينظ لي لوع زلمن ،لاي ق  

ليلفتند ،للجيد للعمد للوايبعد لل عد لللاالم اقبد للاستشدع محللاجلم  لوعلى

لنف د كمللإند للثملاش ري،ل ولاش يجلايك ملواللاألعنيب،لم لاخللتةلجتتزلف 

لاي اقدديلحيدسللبد للنعلدملل تدىللاي ق دد لمت دتالل لخمتصدت للعند ن لليد سلل ند ل

لمتقدد لل ولاي قدد ةلمتقدد ل  اععددتال  لوميكددنللاشصدد ب،لحيددسلكمدد لبدد ألمل

لشدسللاحل عد للمت دتاللو لاشت دتا،للبدحالل ليف  لمنلجت و ليعلكمل ف ء
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ل،2244:لايت ي ددد للاألمحقددد ملذا لايفتددد وىللومحاععدددتالاشددد  ة،للمدددنلاألمللمت ددد 

ل. علملواال.65011ل،24555ل،5252ل،62872ل،2360

ل

لالسحر  من لعالجها األجنبية مس حكم الفتوى الثالثة 
 م2004 -4 -20هـ/ 1425 صفر 29 الثالثاء

لوالنشرة السحر عالجل التصنيفلل47552ل الفتوى رقم

 أحـد  عنـد  تعا ـت  وقد والعني بالسحر زواجي منذ أعلم واهلل ابتليتل ؤالـالس
 املـرض  هذا يعاودني أن اهلل شاء واآلن مرة من أكثر بالسعودية املعروفني املشايخ
 ا سـد  من أجزاء يلمس قد ألنه الشيخ هذا عند أتعاجل أن يرفض زوجي ولكن

 أفعـل  فمـاذا  اإلسـالم  مـع  يتنـافى  مـا  وهـذا  ،(والظهر الرقبة، ومسك كاخلنق،)
 ندرة ومع السحر هذا من اجد  متعبة أني اوخصوص  ال أم جائز هذا وهل أفيدوني،

 .خري ا اهلل وجزاكم والعني؟ السحر عالج يف فيهم تثق من

لوصدحب ،للآيد للوعلدىللاالمحست لعلىلوايس ملوايص ةلالاحلم لواب ــا 

ل:بعد ل م 

ل ع جلل  لاش  ةلاستط عتلف  لخ ف؛لب لمش والايسح لع  لف  

لذيد لل  ل د للف لايش عيلب يع  لُيع جُلل حم ًمل ولام  ةلوع  ل ولنفسو 

لبدد يع  ليعد جللل عدنيبللإلل دحبجلل  لجيددتزلف ند للذيد لليت سد للمللفد  لل ول،

لدو لمدنللاحل عد للبقد محللومسدو للنظ بد لليد للوجيدتزللايضد ومحة،للألعد للايش عي
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ل،2360ل،2244:ل محق مودد لايت ي د للايفتدد وىل لذيد لل فصد  للب  ن دد لوقد لل،خلدتةل

ل.19439ل،8107

ل

لعليهم  يقرأ من بالقرآن املعاجل مس حكم الفتوى الرابعة 
 م2000 -5 -23هـ/ 1421 صفر 18 الثالثاء

 والنشرة السحر عالج  التصنيف  ل 2360  الفتوى رقم

لالقرآن؟ تالوة أثناء املريض جســد يتحسس أن للمعاجل جيوز هلل ؤالـالس

ل م لوصحب لآي لوعلىلاالمحست لعلىلوايس ملوايص ةلالاحلم لا ـواب 

ل:بع 

لواألصد للايلمدس،لل كدملل لداخ لاشسحتمحلجلس لاشع جللشسلف  ل

لاشعد جلللمدنللكد للكد  للفد  للاينظد ،للمدنللجيدتزللمد للمند للجيدتزلل ند للايلمسل 

ل كددنلمللويددتلواي كبد ،للايسدد ةلبدنيللمدد لعدد المد للشددسلعد زللمحعدد  لواشد يال

لام  ة،لمنوم لك لك  ليتلاحل  لوكحالايلمس،لإلل  ي ةل  ع لبن ي 

لزوعدنيللواللحمد منيلليكتن لومللام  ةلواآلخ لمحع  ل   بم لك  لإذالو م 

لايشد ي ة،للواحل عد للاشلجاد للايضد ومحةللإي د للدعدتللمد للإاللاشدسللمدنللجيدتزللفد ل

ل د  ،للاألعنب د للب ش يضد للاخللدتةلليلمعد جلللجيتزلالل ن لي لايتنب لجي محلومم 

لواال. د  للاألعدنيبللب ي ع لاخللتةلاين ىلل ع جللاييتليلم  ةلجيتزلاللكم 

ل علم.
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لاحلاجة  بقدر إال العالج يف املرأة تكشف ال  الفتوى اخلامسة 
 م2002-11-5هـ/ 1423 شعبان 29 الثالثاء

 والتولة والتمائم الرقى  التصنيف   24555  الفتوى رقم

 آلـه  وعلى حممد نبينا على والسالم والصالة الرحيم الرمحن اهلل بسمل ؤالـالس
 علـيكم  السـالم  الفتـوى  فريـق  على املشرف الفضيلة صاحب إىل أمجعني وصحبه
لا ن مسها اليت املرأة عالج كيفية منكم نريد وبركاته اهلل ورمحة

العـالج؟   أثنـاء  املـرأة  وجه كشف حكم ما العالج؟ أثناء املرأة أصبع مس حكم ما
 مأجورين أفيدونا

لوصدحب للآيد للوعلدىللاالمحسدت للعلدىللوايسد مللوايصد ةللالاحلم لواب ــا 

ل:بع ل م 

ل  لف نب ديللاشدلثتمحة،للواألدع د للايق آ لف واؤ لاجلنلمبسل ص جلفمن

لايد ع ء،للإع بد للإلل دعدىللألند للذيد ،للحيسنلممنلك  لإ لنفس لعلىليق  

ل.إي  لواال ط امحلاا،لإللايلجتءلص قلمنليص  ب لش 

لب يصد حللعد فللمبدنللاالستع ن لي لف نب يلذي ،لحيسنلاللك  لوإ 

لمددنلمحعدد ل ول خدد ىلامد  ةللعل ودد لقدد   لامدد  ةلاشصد بللكدد  لفدد  لواخلدري،ل

ليد للوكشدفتللمحق بد ،للعنود للاألعدنيبللإاللي ق ود للمدنللجتد للمللف  لحم محمو ،

ل.احل ع لبق مح

ل لف دد للايشدد ع  للوايضددتابطللايعدد  ،للك ف دد للب ندد لل  لسددب للوقدد ل

ل. علملواال.إي و لفلكع ل2244ل:محقملايفتتى
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لللسحر  الشرعي العالج الفتوى السادسة 
 م 2004-2-9هـ/ 1424 احلجة ذو 17 االثنني

 والنشرة السحر عالج  التصنيف   2244  الفتوى رقم

 مـا  علـى  خـريا  اهلل جزاكم  بعد أما وبركاته اهلل ورمحة عليكم السالمل ؤالـالس
 باهلل، والعياذ صرع، بها أصدقائي أحد زوجة  هو سؤالي. التوفيق وباهلل به تقومون

 رجـل  على املرأة هذه تعرض أن جيوز هل أواًل. الكثري أيضًا هو وعانى عانت وقد
 الكثريين إن حيث - احلاالت هذه يف الشرعي العالج حدود هي ما  اثاني . ليعا ها

 هـذا  وأن السـحر  بإزالة إال بها ما يذهب وال باهلل والعياذ سحر هذا إن  له قالوا
 ثم ومن السحر ذلك حيضر حتى ا ن مع يتعامل إنسان أو ساحر إىل حمتاج األمر

 مـن  املسلمني عالج سبيل على املسلمني با ن االستعانة حكم ما  اـ ثالث تسرتيح؟
 أعطاهم والذين لديكم املوثوقني املشايخ أحد هناك كان إذا  رابعًا األمراض؟ هذه
. الشـكر  جزيل ولكم بعناوينهم أفيدونا احلاالت هذه مثل شفاء على القدرة اهلل

ل.سنوات مخس من أكثر منذ الشيء ذلك من املرأة هذه تعاني مالحظه

ل:بع ل م ..لاالمحست لعلىلوايس ملوايص ةلالاحلم لا ــواب 

لايدزو للو ضدتمحللايطب بد  للاينسد ءللفقد للعن لمحع لعن لايع  ليلم  ةلف جتز

لبقدد محلويكدنللايد اءللمت د للعدنللايكشد للهلد للجيدتزللكمد ل.لاحملد محملل  د لل و

ل  لعل ود للف حد مللب يسدح لليتعلد للمد للو مد ل-.لذيد للالل د عتللاييتلايض ومحة

لاألم دد لواحلد للب يسدح ،للي ع جلتبد للواششدعتذينللايسدح ةللبدؤالءللإلل دحبجل

ل:ايش ع  لاي ق  ل لبتلمنو لوإي  لاالع ف ن لاألم اولهلح 
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.لايبقددد ةلسدددتمحةلمددنلل   س دددلومدد للايف حتددد :لاشددد يالعلددىللايقددد آ لقدد اءةل -1

لكقتيد للايسدح للإبطد  للف ود لليدحك للايديتللواآلي  لواشعتذ ني،لواإلخ ص

 : ع ل

ڤڤڤ   ٹ  ٹ ٹ   ٹ     ٿ    چل  چڄڃ ڄ  ڄ  ڦ  ڄ   ڦ  ڦ  ڦ   ڤ

ل.[81:يتنس]

ل.واشس ءلايصب حلكلذك محلاشش وع لب ألذك محلنايتحص  -2

ل.ايت تءلعلىلاحمل فظ  -3

لوسدددتمحةللايصددد ف  لسدددتمحةلل و لزيتدددت لوزيدددتللمددد ءل لاشددد يالليقددد  ل   -4

لاالبكلمد  للبد الل عدتذلل:يقدت لل  لم د للبد اللايتعدتذللإللإ د ف للايد خ  ل

لاالبكلمد  لل عدتذل.ل الم دللعدنيللكد للومدنللوب مد لل د ط  للك لمنلايت م 

ل ل دديءللامسدد لمدد ليضدد لاللايددحللاالبسددملل،لخلدد لمدد ل دد لمددنلايت مدد  

لينفدثللثدمللذكد لليكد للمد ا لل3لايعلد مللايسدم  للوبدتللايسم ءل لواللاألمحو

-ايزيتدت للبزيدتللاشد ياللعسملوي ي لاش ءلويش بلايزيتت لوزيتلاش ءل 

لو  لاالب دد لايشددف ءل  لاعتقدد لإذالإاللايشددخ لبدد لينتفدد لاللايعدد  لوبدحال

لفمد للايتج بد لل  يقد للعلدىللوعمد لل خدح للإذال مد للاالبد ذ للن ف لايع  لبحا

ل.ب لينتف ل ظن 

ل  لو  ددجل.لجيددتزلفدد للايعدد  ل لاشسددلمنيلبدد جلنللاالسددتع ن لو مدد ل

لقدتللوبدتلليد لل تنبد لل  لجيدجللخطدريالل د ع  للحمدحومحاللسؤاي ل ل  لإلل نبو 
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لب  لف يشف ء.لاحل ال لبح لم  ل ف ءلعلىلايق محةلاال عط بملوايحينل:ي 

لخيفددىللبددحال ظددنلومدد لفقددطلسددبجلفدد نوملايندد ىللبددؤالءلو مدد لسددبح ن لاا

ل. علملواا.لوعن لعن لاالعف ليس  لزي ل نو ليب ولويكنلعل  ،

ل

للألجنبية  ونظره الراقي ملس حكم  الفتوى السابعة 
 م  2005-7-24هـ/ 1426 اآلخر مجاد 17 األحد

 والتولة والتمائم الرقى  التصنيف       65011   الفتوى رقم

  يقرأ إذ احملارم غري من شيخ مبعا تها يقوم وسحر مس عندها قريبه لدي  السؤال
 هذا مثل جيوز فهل قرب عن عينيها يف وينظر برأسها ميسك وهو القرآن عليها
 ا؟خري  وجزيتملقريبيت  الشيخ من والنظر اللمس

لوصدحب ،للآيد للوعلدىللاالمحسدت للعلدىللوايس ملوايص ةلالاحلم ا ـواب  

لوا بدد الاشعتقدد لبسدد م لاشعدد وف-اي اقدديلمحق دد ل لاألصدد لفدد  ل:بعددد ل مدد 

لجتد للمللإ ليلضد ومحةللمبد حلل ند لليألعنب د ل-ايشد ع  للب ي ق  لوايق  ملايسن 

لخيلدتللفد للاألعنب د ،للم لايتع م ل لايش ع  لايضتابطلم اع ةلبش طلاري 

لايضدد ومحةلو قد محللواحل عد ،للايضدد ومحةلبقد محللإاللينظد للواللمنودد لميدسللواللبود ل

لكمد لل،ايضد ومحةللبد بللمدنللذيد للعد زللنظ بد لل ولشسدو للا ط لف  لبق محب ،

ل22282:لمحقددملوايفتددتىل13394:لمحقددملوايفتددتىل2360:لمحقددملايفتددتىل لقد من ل

ل.لل علملواال.24555:لمحقملوايفتتى
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ــال ــيم رمحــه اهلل   ق ــن الق لايفتددتى،لمددنلاحلدد كملواللاشفدديتليددتمكنلاللاب

ل:ايفوملمنلبنتعنيلإالَّلب حل لواحلكم

لبد يق ا ن،للوقد للمد لل ق قد للعلدمللسدتنب طلاولف د ،للوايفقد للايتاقد للفومل أحدهما

ل.علم لب لحي طل تىلوايع م  لواإلم محا ،

لبد لل كدمللايدحلللاال كملفوملوبتلايتاق ،ل لايتاعجلفومل الثاني والنوع

لاشدتقعنيللإعد مللايقد م،للابدنل]لايتاقد للبدحاللفدديللمحستي ،ليس  لعلىل ولكت ب ،ل 

ل.[1/383

 
 توضيح قول العالمة ابن القيم في الفتوى والتقليد :7شكل 
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لحقق مسائل اخلالف  مع كلمة األمة؟ ملاذا ال ُت الفتوى األوىل 

 سبياًل فيها الصواب وجه الداعية ليتبّنى اخلالف، مسائل ُتحقق ال ملاذا  ؤالـالس
 األمة؟ كلمة مجع إىل

ليدحبجللإنسد  للكد للأل لمشدكل ؛للاخلد فللمس   لحتق  لمسلي ل وابـا 

لفد  للمد ،للبلد ٍلل لايعلمد ءلللجنمد لل  ل محدند للوإذالف د ،للُمحقد لل ند للي ىلقت لإل

لايد  ل،لل لخد فللبند  للس كت ليتفقتالاللوايظ ب ليتفقتال الل ن لايظ ب 

لايحينل ولايع م لعلىلايتاعجلويكنلاخل ف،لس ق لف ن ل ققن ،لوإ ل تى

لمد للااليتقدتالل  لعلد وم،للايتاعدجللبلنفسدوم،للاحلد لليع فتال  ليستط عت لال

لمايعد يِللهلدحالل اشخد يِللمايعد يِللبدحاللبقبدت للهلدمللايد اف لليكت لو الَّلاستط عتا،

لف تبدد للبددحالوعلددىلاهلدد ى،لقصدد لبددتلايدد اف لليكددت لبدد لاهلددتى،لبددتلخدد اآل

لوديند لليعلمد للايصدتابللإلل قد بلل ند لليد ىللمنلايعلم ءلاخت فلعن لاإلنس  

ل مدد  للبددحالل   لف يظدد ب للوا دد ،للقددت لعلددىللايندد ىللللجنمدد لل  لو مدد للو م نتدد ،

ل 1).متعحمح

لل

                                                                 

 مصانف، تاااون غيار المواروءة، المصانفع  ثيماين،  ةام المكتحا الشيخ حن ( مو ع 1)
 انظرع .13الم تمع، الةؤا  في و ثره ال  اة

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_17816.shtml  

http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_17816.shtml
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لالفتيا وموقف املتلقي منها يف من اختالف  قعحكم ما ي  الفتوى الثانية 

 اختالف من حيصل عماـ  درجته اهلل أعلىـ ابن عثيمني  الشيخ فضيلة سئل السؤال 
 الفتيا؟ متلقي موقف وما ذلك؟ مرد ما. واحد موضوع يف آلخر معاِل من الفتيا

ل:  انيلإللذي لم د:لبقتي لدل ع للاال فظ لدلفلع بل ا ـواب

لاشفدديتلعند للمد للايعلدمللمدنللعند  لليدد سلاشفدتنيلل  د لليكدت للفقد ل.لايعلدمل:لاألو 

ليطلدد لمللمد للعلدىلليطلد للمند ،للا  عد  لل وسد للاآلخد للاشفديتللف كدت للاآلخد ،ل

ل.اآلخ لعل  

ليكتندت للقد للك ريا لاخت ف  لايفومل لخيتلفت لاين ىللف  لايفوم،:لواي  ني

لفومدد  لبددحال عد لللاالف عطدديلايفودم،لل لخيتلفددت لويكدنللسددتاء،لايعلدملل 

ليكددت للو  ناددحللاآلخدد ،للفومدد للممدد لل ك دد للعلددمللممدد لليفوددمللث قبدد  ؛للواسددع  

لب ينسددب لل مدد .لاآلخدد لمددنلايصددتابلإلل قدد بللفومدد  لواألقددتىلعلمدد  لاألك دد 

ل قد بلل ن لي ىلمنليتب لف ن لمفت   لم  ع ِيلعل  لاختل لإذالف ن ليلمستفيت

لاإلنسدد  لكد  لليدتلل ند للكمد للوديندد ،ليتمحعد للوإمد لليعلمد ،للإمد للايصدتاب،للإل

لإلل قد بلل ند لليد ىللمنلبقت ليلخحلستفلف ن ل ب ب  لعل  لواختل لم يض  

لف ند للاآلخد للعلدىللاشفدتنيلل   لي عحلومللاألم ا لعن  ل س وىلف ن لايصتاب

ل ك د للنفسد للإي د للا ملندتللومد للبودحالل خدحلل  ءلوإ لبوحال خحل  ءلإ لخيري

ل.ب لفل لخح

 



 

 
48 

ل الواجب على العامي ومن ليس له قدرة على طلب العلم  الفتوى الثالثة 

 العامي على الواجب ما   - تعاىل اهلل وفقه - بن عثيمني الشيخ فضيلة سئل السؤال 
 العلم؟ طلب على قدرة له ليس ومن

لعلىلي لق محةلواللعن  لعلملاللمنلعلىلجيج:لبقتي لفض لت لفلع بل ا ـواب

ہ ۀ   ۀچ لل: عددد لليقتيددد لايعلددم؛لل بددد ليسدددل ل  لاالعتودد دل ہ        ہ    

لاألخحل ع لمنلإاللبسؤاهلمل ع للااليلم لومل.ل[7:لاألنب  ء]لچہھ ھ

لمع ندد  لمدحبب  لليلتدزملل  لايتقل د لل لاشمندتالليكدنل.لايتقل د للبدتللوبدحاللبقدتهلم،ل

-وعدد للعددز -االإلل  يقدد لذيدد ل  لويعتقدد ل دد  للكدد لعلددىلبدد ليلخددح

ل.اي ي  لخ ي لوإ لب لف لخح

لمدنللوافد لل دظلل خدحللايدحلللايعلدمللكط يدجللاالعتو د؛لعلىلق محةلي لمنلو م 

لاألقدد بلل ولايصددتابل ندد لليدد ىلمبدد للويلخددحلاألديدد لل لجيتودد ل  لفلدد للايعلددم،

ل.يلصتاب

لإلل قد بلل ن لي ىلمنل قل  ل لف جتو لاشبت  ،لايعلملو  يجلايع ميلو م 

ل.وومحع لدين لوقتةلعلم لي زامحةلاحل ؛

لل
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 الفوزان صاحل الشيخ 

 ف فتوى ملسألة يف اجملمع الفقهياختال الفتوى األوىل 
لعن بلد إسالمي آخرالعربية السعودية يف اململكة 

 عن فتوى السعودية العربية اململكة يف مثاًل الفقهي اجملمع أصدر إذا ماذال السـؤال
 ذلكـم  يعارض كأنه إسالمي بلد يف آخر فقهي جممع يف فتوى صدر ثم معني موضوع
 اإلجتهادين؟ هذين بني أو القرارين هذين بني الوفاق يكون كيف القرار

لكد  للسدتاءللايفقود ءللوبدنيللاجملتو ينلبنيلاالخت فل  ل  لم ل ل ا ـواب

لاخلدددد فل  لفقو ددد للجمددد م للمسددددتتىلعلدددىلل ول فددد ادللمسددددتتىلعلدددىللبدددحال

لومدنللاشسلمنيلمنلمطلتبلألن ل، يًض لس   لفوتلمتعتدلبحال لواالخت ف

لوا د ٍللكد للويد سللوايد ي  للايصتابليتح والو  لجيتو وال  لاشسلمنيلعلم ء

لوا ضحلدي ل ل بنيلق لسب لايحللاالعتو دليكنلمللم لاآلخ لب عتو دلملزًم 

لخي يف ،ل  لأل  لجيتزلاللف ن لدي ل لواستق ملصتاب لا ضحلإذال م لصتاب ،

لمفتددتحلاالعتودد دلفدد  لاالعتودد دلجمدد  ل لحمِتمدد ل مدد لاألمدد   للدام مددل مد ل

ل ولب ادد  لل ولجمدد م للمدد   لل ول فدد ادللمسددتتىللعلددىللسددتاءًللاشسددلمنيلليعلمدد ءل

لاي  يدجللواحلمد ا،للخد فلليتع لالل ن لواي  يجلمتعتد،لف جمل  لب ا  ،

ل لوخصتًص لاحل لإللايتصت لوبتلوا  لاهل فلأل ل؛ تط ب لاينظ ا ل  

لايعلمد ءللنظد ا لل  لاي  يدجللفد  للاألص ل لواألمتمحلاشوم لاألمتمحلاشوم ،لاألمتمح

لمدنللإاللهلد للح   دلُيلواللاجملد م للبدح لل ليتخص لالل ن لاشعلتملومنلاشعتربين
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لاخلد فلل ِقدلَيلويدحي للوايعلمليناي ِّلمنلمستتىلعلىلوك  لن  لعن  لك نت

لاألنظدد محلف ود للختتلد للقد للاجلز  د للاألمدتمحلل مد للاشومد ،للاألمدتمحلل لاواحلمد ل

لإللاالخت فدد  لبددح ل لُي عد للألندد لاواحلمد لل دد محلادريللاالخددت فلوبدحال

لايكتد بللخد ي للومد للبد لل  ِخدحللوايسدن للايكتد بللوافد للفم لوايسن لايكت ب

لاعتود للإذا):ليقدت لللوايدنيبللجمتو ا لص  ب لك  لوإ لب ليؤخحلمللوايسن 

  .وا  ل ع لفل ل خطللوإ ل ع ا لفل لفلص بلاحل كم

لالفتاوى جتاه قضايا معينة  توحيد القول يف الفتوى الثانية 

 معينـة  قضـايا  جتـاه  الفتـاوى  تكون أن يودون الذين للنا  نقول ماذال السـؤال
 متحدة؟

لو  ل،ل دديءلكد لل لايفتدد وىل تحد لل  لميكددنلاللبدحاللهلددملنقدت لل ا ـــواب

لبدددنيلُوِعدد َللاخلددد فلممكددن،للاددريللبدددحالعل دد للجممدد  لل ددديءلكدد لليكددت ل

لعلددىلبعضدومللَيِعددجلومللاالعتو ديد للواشسدد   لايف ع د للاشسدد   ل لايصدح ب ل

لو مددتمحللايعق دد ةلكددلمتمحللف ودد لاخلدد فلجيددتزللالل مددتمح لبندد  للإمندد ل،لبعددا

ل لاخلد فللإمند للخد ف،للف ود لليقد للمللواحلمد الل مدتمحللبدح للايد ينلل صت 

ل(1).واينظ لي عتو دلحم لبيلاييتلايفقو  لاألمتمح

                                                                 

 http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13198( انظرع 1)

http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13198
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 كالم العلماء في االجتهاد والتقليد )مختصر من فتوى الشيخ صالح الفوزان( :8شكل 

قد للذك ن ل  لكت بلايفت وىلايحبب  ل لاي قدىلايشد ع  للللوكحي 

ُ  عَملواري لمنلفت وىلاي ق  لإللع ةلي   لب ل  و لايل د  لبعد لايع ب د ،لللل

لِمَ لبتل لايفت وىلمعظملاي ق ة.ع ًم ،لوُع17 لب يع ب  لمنحل ك  لمنلانتشو

ففيلإن ون س  لم   :للبن  لمحق ةلمنل ب لايسُّن لوايعق  ةلايصح ح ل

 عب د والاال لمحق ددتوملبفتد وىلعلم  ندد لوبدحال كددربلم د  لفتددتىلايشد  لبددنلللللللل

لعربينل لعتازلاينفثلواشسحلوبن  لفت وىل خ ىليعملت لبو .ل



 

 
52 

 
 ندونيسيةال على المرأة باللغة : ترجمة لفتاوى جواز النفث والمسح 9شكل 

 للل

 اتباع رقاة أهل السنة في أندونيسيا إلى فتوى الشيخ بن جبرين في جواز النفث والمسح على المرأة :10شكل
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اي قدد ةل نددتملللهلددؤالءفودد لبعدد لانتشدد محلاحلكددملبفتدد وىلمعتددربةلنقددت لللل

لعل د ل كدمللل ديءلل لالمن ل  لاشقل دلوق لعِل فعلت لاحل املومحنبت لوآمثت ،ل

ل. ب لايعلملوبفت وابملاييتلذك ن 

 
 لضرورة ولغير ضرورة : توضيح أحكام مّس المرأة في العالج11شكل 
لل
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 اقـي للـمـرأةـرورة في لـمـس الر  الض   توضيح حكم :12شكل  

ل

ل

 ظو لفت وىلحت  ملمسلاي اقيليلمد  ةلإالل لزم نند لبدحالوظود  للللللمل

ل-و ك دددُ بملي سدددتالب قددد ةل-متددلخ ةلبسدددبجلجتددد وزلبعدددالمدددنلَي ق دددت للل

ووقتعومل ل عم  لف  ش ،لم لم لوق لم لبتل ست لمن لعن لبعالاأل بد ء.لل

و م لنفيلايض ومحةلعلىلاي اقيل لمسلاش  ةلمطلقًد ،لفوحالملليق  لب ل  د .لل

لىلاي اقيلفقدط،لبد لعلدىل للمحعد لمدس لامد  ةليضد ومحةلسدتاءلإنقد ذللللللللللي سلع

 ولقبًضد لعلدىللل ولف د ل ذىلللمنلسد  محةلمنلا قل ول  ي ل ول حمًحالمنلسقتطل

•

•

•
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سدد محق ل ولمعت يدد لإللآخدد  لمددنلايضدد ومحا لفوددحالمللنسددم لبدد لإالل لبددحاللللل

لايزم  .

واألصدد لمدد لعدد ءل لايكتدد بلوايسددن ل  لايضدد ومحا لهلدد ل  كدد مللللللللل

لجلم ل قتض  لاحل ع لالل  لُ عطَّ ل  ك ملايض ومحا .اجلتازل س

ل

ل

ق د لبديلقد اءةلللل  لاي ُّلاي ا م لوم امحلفتتابمليد ومحلعلدىلللفتتىلايلجن 

و  لاينويلايش ي لل، ل  ليلمسلاي اقيل وليكش لوينظ ونفثلوي سل    

وبددح لبدديللعمدد لاي اقدديلخيتلدد لعددنلعمدد لايطب ددجللللعدد ءل لشددسلاشدد  ةلو  لل

لايفتتى.

 حبجة حائل، غري من مباشرة رقبتها أو جبهتها أو يدها املرأة جسد مسُّل السـؤال
 مـن  حيصـل  اللمـس  هذا مثل أن خاصة ا ان، من فيها ما على والتضييق الضغط
لذلك؟ يف الضوابط هي وما املستشفيات، يف األطباء

لذيد لل لشد للي ق ود ؛للايديتللاشد  ةللبد  للمنل يءلمسليل اقيلجيتزلالل وابـا 

لاي اقدديلعمدد لبددنيلفدد قلوبندد  لمددس،لبدد و لعل ودد ليقدد  لوإمندد لايفتندد ،لمدنل

لايددحللاشت دد لمبددسلإاللايعدد  لميكندد لاللقدد لايطب ددجلأل لايطب ددج؛لوعمدد 
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ليتتقد للاللواينفدثللايقد اءةللوبدتللعملد للفد  للاي اقديللخب فليع جل ،ل  لي ي 

ل[91/لص1] .لايلمسلعلى

 

ل

ل

لكدد حلمىلاآلفدد ،لصد  جللبودد لي قدىللايدديتلايعدتذةل:لاي ق دد ل:األثدريللابددنلقد  ل

ل[2/254احل يث:للا يجل ل]اينو ي .لاآلف  لمنلذي لواريلوايص ا،

 ةـالشرعيَّ قيةللرُّ الحيـاالصط نىـاملع

لايتعتيدددح،لمبعنددىللاي قددىل:لعل ددد لاالمحتدد لل  م دد للابدددنلاإلسدد ملل دد  للقدد  ل

ل.لاي ع ءل نتاالمنلوبتلاي ق  ،ل لجلواالسكق ء

ك لاألم اولايق مي لواحل ي د لإذل   لكد ملاالف د للللمنلوبيلنتالم اواةل

-328ل،1/182لايفتدد وى:ل]جممددتالايشدف ءلايتدد ملمددنلكدد لاألمد اولواآلفدد  .لللل

ل[10/195

عمددد لاي اقددديلخيتلدددد لعدددنلعمدددد لللللل ألبدددد شن لعددد ء للالايفتدددتىللًذإ

بددحي ل نتفدديلايضدد ومحةلل لعلددىلايقدد اءةلواينفددثلولقتَصددو ندد لُمايطب دج،لل

 .مع ن ل لعتانجكم لسلب َِّن لواحل ع لوايصح حلاريلذي ل
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ل

البدد ل  لندددتعلَّمل مددً الب ًمددد ل اللوبددتل  ل ع يددد لاي اقدديلخيتلددد لمدددنللللللل

ايقدد اءةلواينفددث،لل ددخ لإللآخدد :لفمددنوملمددنلععدد لعملدد لمقتصددً العلددىللللل

ومنوملمنل تس  لإلل ك  لمنلذي لمم لحيت ع لاي اقيلزي دةلعلىلم لُذِك ل

إللوصدد لعدد  لوإلل ع مدد لمدد لاشصدد والبدد ألخ ط،لواشصدد والبدد جلن،لللللل

وايتع مد لمد لاشسددحتمحلواشمسدتىللواجملنددت لكمد لبدتل دد  لايطب دجلقدد مًي للللللللل

لو  ي ًد .

 لاينسد ءلوايكشد لعلددىلللايطب دجلقد مًي لملليك دنلخيدت لبتتي دلللللإ  ل

عتمحا ونلب لك  لايتتي  لمدنلاختص صد  لاينسد ءلويكدنلاحل عد لو طدتمحللللللل

ايطجلوك د ةلاألمد اولدعدتلإللذيد .لو يًضد لاي اقديلقد مًي لكد  لعملد لللللللللل

مقتصدددً العلدددىلمددد ليقتيددد لوينف ددد لمددد لقلددد لاألمددد اولواألسدددح محلوايتسدددلُّطلللللل

لايش ط نيلب يص الواشس.

لل
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ل

 أواًل  الطِّـب وعمـل الّطبيب 

ل.وصح بت لزمنلمحست لاالقب لاإلس ملو لل ـام ـديـقب ـالط  

وصددد لايعددد  للذيدد لايزمددد  لبددتلللك ددد لعمدد لايطب دددجل لللكدد  ل ل

ل: لوو د لايد واءل لايعدنيلويسدمىللللوجتبريلايكس لويسمىلاجملبِّلب ألعش ب

وحنتب لوملل كدنلايعمل د  لاجل ا  د لمبد لند ا للللللل وح  لوم اواةلاجلايكح 

لل.اآل لإالل لقط لعضتلوحنت 

ل

   ـ احديثب ـالّط 

كد  لعل د لسد بق  ،لبد لإنند لند ىللللللللملليكنلاحل  لمقتصً العلىلم 

ف وعونلوص ومحبنلو سدن نون،لللعلىللاي تملايطب جليتي  لاينس ءلويكش 

ش لحيد ثليلمد  ةلمدنلللللوا س لعمل لي صبحلمع ِيًج لب يت ي  لايطيب،لإ  ف  

يق ل للم لك ريلمنلايعمل   لوخ ص  ايعن لإع اءللكش لاجلس لك م  

إللاددريلذيد لمدنلايتمدد دللاحل صد ل لعمل د  لايتجم دد ،لللللللاد فلايتخد ي لل

 ددد  لمحدافلوعملكتكددبريلايصددد ومحلواأللايدديتلبددديلمددنلبددد بلايكم ي ددد  لللل

 اوال: عمل الطبيب
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شد  ةللعمل   لكد ريةل تكشد لاللكجملب ل200اينح ف ،لوالل قص لمنلبلغل

 د ل ولمم محسد لمحي  د ل ول  كد لللللتل ب اا لايفعليليكت لوع عو لف و ل

ل.دو لاحل ع لإلل ل لايعمل   ل...اخل

 لاحلق قد لمدد لكدد لمد لحيدد ثلمددنل طدت محل دديبلوزيدد دةلاألمدد اوللللللل

واحلددتداثلواريبددد لممددد لنسدددم لعنددد لاي دددتمللاسدددت عتلإللوعدددتدلاأل بددد ءلللللل

تد وىل بد لايعلدمل تدىلنعلددمل  لللللواجلد ا نيلمحعد ال لونسد ًءلويكدنلوقفد لمد لفلللللل

لايض ومحةل ب  تلاحملظتمحلوبتلع  لايطب جليلم  ة.ل

 
لاآلخر على منهما كل وكشف للرجال النساء طب دراسةلالفتوى األوىل 

 اهلل شاء إن علينا مقرر ا يكون القادمة السنة ويف الطب، كلية يف طالب أنا  السؤال
ل(241  رقم الصفحة)  اآلتي يف أسأل هذا وعلى والتوليد، النساء أمراض  مادة

 املرأة؟ جسد فيها ينكشف رمبا اليت العملية الدراسة أحضر أن جيوز هل -أ 
 على هذا يقتصر أم والتوليد، النساء طب يف يتخصص أن للطبيب جيوز وهل -ب 

 الطبيبات؟
 تذهب أن والتوليد النساء أمراض غري مرض بأي املريضة للمرأة جيوز وهل -ج 

 هـذه  يف متخصصـات  طبيبات بوجود علم ا مثاًل، وأذن أنف أو عيون لطبيب
 الفروع؟

 املريض؟ الرجل على تكشف أن الطبيبة للمرأة جيوز وهل -د 
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لللا ـواب 
لاينسددد ءل ددجلل لاشتخصصددد  لمددنلليكفددديلمددنللبنددد  لكدد  للإذا-بل ،

لعدتمحةللعلدىلل طلد لل  لواللف  ،ل  محىلل  لي لجيزلومللعل ونلاقتص لوايتالدة؛

لمدددنلكدد  للوإ .لهلدد للعمل دد للإعدد اءلل ول،عل ودد للكشدد لل :لب يتدد محيجللاشدد  ةل

ل لب يتاعدجلليلق  ملك فلاريلاينس ءلمنلوايتالدةلاينس ءل جل لختص 

ل د محىللل  لي لع زلف  ؛لختصص لإللاشسلمنيل  ع لودعتلاجل نج،لبحا

لاشد  ة؛للعسد للمدنللكشدف للإللايضد ومحةلل د عتللمد للمحؤيد لل ليد للومحخ لف  ،

ل.عمل  ل ولكش لإلع اء

لنددتال لخددبريةل ب بدد لويع جلودد لم  ددو ليشددخ ل  ليلمدد  ةل  سد للإذا - ل

 .ذي لهل لع زلوإالل ب ج،لعن ل ع جلل ول كش ل  لهل لجيزلمللم  و ؛

لإللاحل ع لدعتلإذالاي ع  لمنلاش يالو ع جلل كش ل  لهل لجيتز -دل

ليتدتللل  لو عدنيللامتند للوإاللاي عد  ،للمدنللبدحي لليقدتمللمنليت س لومللذي ،

ل. ب جلع ع 

 واإلفتاء العلمية للبحوث الدائمة اللجنة
لعفيفي الرزاق عبدلاللجنة  رئيسللباز بن اهلل عبد بن العزيز عبدلالرئيس 

  غديان بن اهلل عبد -قعود بن اهلل عبدل عضاء اللجنةأ
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لجواز عالج املرأة عند طبيب كافر والكشف عنها لالفتوى الثانية 

لهـ 1400/  9/  1  تاريخلل  3201ل فتوىرقم ال

  ويكشف ليعا ها كافر أو مسلم طبيب إىل زوجته يأخذ أن للرجل جيوز هلل السؤال
 األطبـاء  إىل ببنـاتهم  يذهبون النا  بعض أن العلم مع فرجها، يرى حتى عنها

 موعـد  قـرب  إذا ذلك ويفعلون العزوبة شهادة هلن ويعطي كذلك عنهن ليكشف
لالزواج؟

لجيزلمللمسلم ل ب ب لعن لوع عو لاش  ةلعلىلايكش ل  س لإذال وابـا 

لذيد لليت سد للمللوإذال ،مسدلمًللكد  للويدتلل ب جلويع جلو لعل و ليكش ل  

ل ولزوعود لل ضدتمحللمسدلملل ب دجللعل ود لليكشد لل  لعد زلليلعد  للوا دط  ل

لاشسدلملليت سد للمللفد  ل.لعقبد  للحتمد للاللمد للوقدتالل ولايفتند للخش  لهل ،لحم م

ل.اشتق ملب يش طلك ف لفطب ج

لعفيفي الرزاق عبداللجنة   رئيسللباز بن اهلل عبد بن العزيز عبد الرئيس 
لغديان بن اهلل عبد  - قعود بن اهلل بدعاعضاء اللجنة  

 
  عنها والكشف كافر طبيب عند المرأة عالج جوازفتوى  :13شكل 
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ل ليقضدديلبدد ل بدد لايعلددملللبددلدبلمبددلنقدد لليملل ذكدد لبددح لايفتددتىلإالللل

عددت لعددنلاال لاألمحو.لو علددمل   لايكدد ريينلللوايفتددتىلواالعتودد دلفوددملاشتقّل

سد قفت لعند لبدح لايفتدتىلإ لصد مح لمددنلمكد  لآخد ل ولبلد لآخد ليتق َبدد للللللللللل

بعتاص لاي دودلوايتفس  ،لويكنو لص مح لمنلايلجن لاي ا م لو عض  و ل

لوبمل ب ليلفتتى.

ل ول ندد ل  لنلخددحلبن  ندد لإللمددنليدد ىلف عودد لللل ل   ددىل نددتَلبددلفمدد   

بددل لجتلددسلللاللوقدد لنقد  للبد يطب لليتتددزو ؟!لِبكد لل نودد لعلدىلل ددو دةلي عط ود ل

كم لبيلدو لزوا لعلىل  لحتص لعلىل و دةلمدنلمسدلمل ولكد ف ليشدو للللل

لف يددحللايضد ومحةللمددنلبدحالل  لمح  لاي ا مد للايلجندد لعلدىل نود لِبكدد .لويكدنللل

لايعلم ء.لبملايض ومحةلمحق ُِّي

 ثانيـ ا  عـمــل الـرَّاقي 

 ا الراقي قدمي عمل   

و  لوبعالح ةلوايكُّوا حل ل عم  لاي ق ةلإذل  لايس لمللي دل يء

ويحالو  لمحستين لعل  لايص ةلوايسد ملق عد ةلللل،اشع جلنيلبملمنل ص محوا

 .لِ دْ  ٌللِف د ِللَيك ْنلَيْملَم لِب ي َُّقىلَبْلىَللاللمُحَق ك ْم،لَعَلي لاْعِ ُ تا)ل:ق  لف و 

ل.[صح حلمسلم]
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 تدددىلايصدددح ب لملليكتندددتاليع فدددت لاي ق ددد ل تدددىل ددد يثلاي ق ددد للللل

تلويكنلك  لاي اقيلب.لاي ق  فت وىلومس   لل لص محلع  عع لب يف حت ل

،لومدنلايعقد بلواحل دد للليلمدنلايعدنيلواحلسد للل ِقدلَيايطب دجل لذيد لايزمد  ،لللل

ال لمحق تدد لبعضدوملكدد  لمقتصد ًلللبد لل. سدجلاعتودد د للومدنلاألمد اولكدد  لل

لِإاّللمُحْقَ د َللاَل)وكمد لعد ءل لاحلد يثلايصدح حللللل.لعلىلايعق بل ولايعدنيلفقدطلل

ك نتلاي ق  لعل  لبتل م لايعدنيللل لل ك  لم ل[دوداولبت] ل ُ م ٍ لَ ْولَعْ ٍنلِمْن

لوذوا لايسمتملوم لجيلجلاحلمىلواينمل ل)ق وح .

 

 ا عمل الراقي حديث  

 ل: لبحالايزم  ل طتمحلعم لاي اقيلوبمل قس م

غليل ق  لفقطلواقتصد لعلدىلايقد آ لوايزيدتلواشد ءلوايعسد للللللل ف   القسم األول 

 .واينص  ح
ــاني  مجدد لبدنيلاي ق دد لودمحىللو علددملاحلج مد لومبدد د لمددنلعلددملللللل القســم الث

 .اينفسلواألعش ب

محو د نيل وللينفد لاش  دىلسدتاءلمد ولللللل ف غليل ق  لوكد لمد لل  القسم الثالث
شستشددف   لو ددلثريلللمدد ولعضددتللب محاسدد لاحلدد ال لومت بعتودد ل تددىل لاللللل

 اولايعضتي لواشش محك لم لاأل ب ء.ايق آ لعلىلاألم 
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 : توضيح لعمل الراقي قديًما وحديًثا وأقسامهم14شكل 

 

مدنل  ددثلابتمد ملاجل معدد  للللوذيدد لكد ليددتمليتقد  ملايطددجلويتطدتمحللللل

لمحلاألعودددددزةلوايتسددددد   للا لإ ددددد ف  لإلل طدددددت للولكفددددد ءلبتخددددد يجل  بددددد ءلذلل

ف  لايطب دد لواأل دد ثلواي محاسدد  لواريبدد ،لومدد لبددحالايتطددت محللللللل االكتشددو

وزيد دةلاألمد اولايديتلنسدم لبودد ل صدبحتل د ومحا لمد اواةلاي عد ليلمدد  ةلللللللللل

ل ك دل كت لالزم ل تىلم لوعتدلايك دمحلايطيبلاينس  ي.ل
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اقدديل ظددىلبشديءلمددنلايتطددتي ل ولاي ع يدد للللاللندد ىل  لاي  اشق بد للو ل

  ل لايبحدثلوايدتعلُّملوايتجد محبل لبدحالايبد بللللللوايتعل ملب لمللُيَك ليد لاجملدلل

 ليشدَو لحلد ال لَيداَسلمنود لاأل بد ءلبد ل كمدتالعل ود لبدد شت لللللللللمد ل  لايتاِقدلل

لو كت لاشف علةل ن  لُيشَفىلب ي ق  .-س مت لبع ل و ل ول ي م-و تق ت 

فكمد ل  لاأل بد ءلايدحينلعد زلهلددملايكشد لعلدىلاينسد ءليلضدد ومحةللللللللل

 ل دنيل   لاألذىلواإلصد ب للليلضد ومحةللايعدتمحا لللشد لهلدملكللَنك ُم تىل ن ل

ك نتلبسبجلعنيل ولمسل ولص ا.لف ذالع زليلطب جل  ليفعد ل لل ديءل للل

ثلواشودتمل لاجملد  لنصد جلللل   لايض ومحةل يعق ل  لالليكت ليل اقيلايب ِ دل

لمنلبحا!!

ايعلمد ءلايسد بقنيلمد ملل كدنلللللبعداللفكملق  ن لودمحسدن ل لفتد وىللل

لو ك دد لم كتبددتلل لذيدد لايزمدد  لللايفتدد وىلاالفكا د  للاحل عد لش دد ل لدد للل

تعد ن لايع يدد لمدنلاشسدد   للللف،ل ندد فلاأللبعددالفتد وىل لو   دتلك ندتللل

 لا تد  لايعلمد ءلو بد للللاييتل    ل لاألزمن لاشتدلخ ةلو تدىلوقتند لاحل ِ دلللل

 لعلدددىلل لددد لاألقدددتا لايددديتلك ندددتلمبن  دددللللبعالايفتدددتىليل ُّعدددتالواألخدددحلبدددللل

لاعتو دا لعلم ءل ف   ل لذي لايزم  .ل
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ل ق ددد لليدددحا..ل صدددبحليزاًمددد لعل نددد ل  ل كدددت لينددد لنظددد ةلمسدددتقبل  ليللللل

و بطلذيد لمبد ليتن سدجلمد ل  عد لايند ىللخ صد  لللللللللعم لاي اقيايش ع  لو

لو نن لن ىلاينت  جلعل  لوا ح لب يشف ء.

 لحلد  لاي دد بلوك د لكدد  لابتمد مومل لاجل نددجلللللميكنند لايتلم ددل

لَ ْ ددتقلايعقدد لَبلواسددتخ اموملأل دد ثلاألعوددزةلو طتي بدد لشسددتتىليف ددلللايطديبل

 لحنددنلاشسددلمنيلل نودملبدد ءوال د محجيً  لبدد يعتدةلإللايدتمحاءلمددنل  دثلمدد لكن دللللللل

ومحاءلايتطتمحلواجل ي .لفق لل ل  كن  لو صبحن لنلوثومؤس ل ن ل،نت اوىلب 

بدحالايشدع محلايدحللي وعدتاليد ل للللللل]العـودة للطبيعـة    صبحلاي  بلين دوالبددلل

ايع ي لمنلليشم ايحللول،يالطب البديل والتكميل:لمسمىحتتلجم  لايطجل

 لوايطب  لواشنتج  لايطب ع  لوايطجلايص  لواحلج مد للاشم محس  لايصح  

عتالواألعش بلوايع  لب شع د لوايعس لوايطنيلواي ي   لواريب ،لفق ل تس 

تلايددحب بليلطب ددجلليندد ىللآخدد ل فكريبددملبددلل لبددحالكدد رًيال تددىل صددبحلالل

 لسدن لاشصدطفىللللجن ل س سد للم ل  لمعظملم لين دوالب للوإع اءلايعمل   .

و تًمددد لبدد ل  بمَلددتلاي ق دد لواي قدد ةلللللوُيعدد جللبدد ل لايطددجلاينبددتل.لوب شق للللل

 تىل لب دلايكف .لوبحال ص لعن لس ل يلاي تملايحللي ع لإي  لاين ىلل
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فودحال  د لاي قد ةل لفلسدطنيلللللل،اشسدلمنيلبد يق آ لليد لللعلدىل للَ ْت َقاي وتدلُي

ل(1)ي قيلاثننيلمنل  خ م  لاي وتدلوايقص ل لذي لك رية.

 
منلايلمسلو متمحل خد ىلللجن ل  لبن  لمنل فتىل ل  لاي اقيلب شن ل

  لُيفَتددىلبدد شن لكددحي ل لايطددجللللمددنلاألولمدنلبدد بلسدد لايددحمحا  لمدد ل ند للللل

و بل ليلحج لذا و لنسب  لو ن سًب لش للجن  لمنلجت وزا لعن لاأل ب ءل ك د لل

لمنلاي ق ةلوسل  حلقل   لعنلبحالاألم .

ل.فتدىلايعلمد ءليلطب ددجل دتازلايكشدد لواشد اواةليلمدد  ةل ل د  لايضدد ومحةللللللل 

وجتد وزوالف د لللل لايعلمد ءلويكنل ق ي لايض ومحةلعند بملخيتلد لعدنلمد لنص دللللل

لك رًيا.

 تقدير العلماء للضرورة جبواز الكشف واملداواة للمرأة يف حاالت 

 ع ملوعتدل ب ب لذا لكف ءة. -1

 .ايكش لق محلاحل ع  -2

 .ع ملايلمسلإالل    لوبحالسو لب يقف زا لايطب   -3

                                                                 

 http://www.alriyadh.com/884624انظرع  (1)

http://www.alriyadh.com/884624
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 .ع ملاخللتةلو تاع لاحمل م -4

لُ ْتِبد ْللاللَعِلديُّللَيد ل):للاالمحست لواحل يثلق  ل،ع ملايتج وزل لاينظ  -5

لوبدتلل[2701لايكمدحل:للمحوا ]ل اآلِخدَ ة للَيد َللَوَيْ َسْتلاأل وَيىلَيَ لَفِ   لاين ْظَ َةلاين ْظَ َة

 .[7953لاجل م :لصح ح]ل 

 . قتىلاالوا كاملمون لايطج -6

 
  تحاال في للمرأة والمداواة الكشف بجواز للضرورة العلماء تقدير: توضيح 15 شكل

ل
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وسددلذك لبعددالمددنللللجتدد وزوالبددح لايضدد ومحا للاشؤسدد ل نوددمللويكددنلمددنلل

 دًي لحي ثل م ملاجلم  لت عاايتج وزا لاييتلن اب لو صبحتلوكلنو ل مً ال

لل:ف م لن محبشك ليتميل لاشستشف   لوايع  دا لإالل

األمد ليسدت عيل ب دجللللل تدتف ل ب بد ليكدن للللق فلعدم وجود طبيبة كفء -1

ولإلل د محلل  لوق ليؤدللإللوفد ةللحقَّخمت ل ولذولخربةلإذالك  لايض محلُم

ل)   :لالف قدت ليلم يضد للايدحلليتدتمح لللجتد لايطب دجلللي لويكنلال ل ولظنِّمتحق 

 تدددىلإلليسددت عيللل سددت عيلمحعددد لويكفدديل قدد ل ب بددد لبدد لاللللللل  يتدد لالل

 خص     لب لجت  ليكش لعلىلك لمنلي خ لعل د لسدتاءل سدجلايد قمللللل

 ىل ولايع  دة.ألن ليؤدللوظ ف لوعم لوميشيلعلىلنظ ملاشستشف؛لاشتع لو 

لمدنللاينسد ءللعدتمحا للسدكلل  لعلىلاجلم  لخيفىلواللالكشف قدر احلاجة -2

لعتمح و لمنليسرٍيلويتلعزٍءلعنل كش ل  لالم  ةلجيتزلواللايتاعب  .ل وعج

لكندزلل د حللاحلقد   لل بد نيل]ل.وحنتبد للكمد اواةٍللم س ليض ومحةلإاللعنو لألعنيب

لاي ق   [

علدددىلايطب دددجل  ليكشددد لمكددد  لاألمللفقدددطلوالللللللنلايعلمددد ءل   وقددد لبددد  ل

لمدنلمسد   للكدربلل  ليكِشدللاألالدجل صدبحللليكش لك لاجلسملويكدنل

 لكدحي لل لايتخد ي لللمعظدملاجلسدملوخ صد  لللمنطق لاألمللوق ل صد لإللل

لايكش .ل ست عيلاييتلاللو ايعمل   لب ل تىل ل بسطبعال
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لل.منلبحاليءوايصتمحةل ت حل 

 ل
 تجاوزات لبعض األطباء عند ممارسة عملهم :16شكل 

ويكنلمنلوبحالسو لب ستخ املايقف زا لايطب  ل ائلحب إالعدم اللمس  -3

ليلددبسل  لايكشدد لايعدد دللوبدحالاحل  دد لا يًبددلللل صد  لوخلوددحابايدحلليلتددزملل

 منل ع لايفتتىلوايتقتى.لي سويتعق ملوخش  لاجل اث ملالع أل

حلد  ليدبنيليند ل  لاخللدتةل قد لبنسدب لللللللوواقد لال عدم اخللوة وتواجد احملرم -4

%ل تىلإذالق  ل  لبن  لمم   ل لاي  ف ليكنو لختد  ليتعطديللل70-80

  تتف لاشم   .ل لب لو ل     لالسجِّ ومحاقل وليُت

لُ ْتِبد ْللاللَعِلديُّللَيد ل):للاالمحسدت للواحلد يثلقد  لل عدم التجـاوز يف النظـر   -5

لوبدتلل[2701لايكمدحل:للمحوا ]ل اآلِخدَ ة للَيد َللَوَيْ َسْتلاأل وَيىلَيَ لَفِ   لاين ْظَ َةلاين ْظَ َة

ملإذالكد  للحد  لمت د لاشد ولمُلللإلب ل تىلاينظد للل.[7953لاجل م :لصح ح]ل 

حلدد يثلويكددنللوايتح ي دد لوكددحي لالل ددع يكف دد لايسددؤا ل ول كف دد لاأللل

 .ايتاق ليشو لب ريلذي 
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ل طبدجللعدتازل:لويحالع ءل لوص لايطب جلتقوى اهلل واحرتام مهنة الطب -6

لحل مدد  للوصدد  نت للودي نتدد لبلم نتدد للاشتثددتقللاي عدد لب دد للومدد اوا و للاشدد  ة،

 .اينس ء

لفألندد ل، م ًند للثقد للومحًعدد لبكتند للاينسد ءلليعد جلللايددحلل مج دليلَحلزايتحد ُّللو مد ل

لفدد للايضدد ومحة،للبددح لاددريلل لكشددف للعل دد لحيدد مللمدد للاشدد  ةلمددنلليكشدد 

لاألم ند  للمدنللاش  ةلعتمحا لوأل ل؛ومحع لإالل  َكاشوِللاحملظتمحا لعنلحيجز 

لاي ق  ،لاألمن ءلإالليحي ليصلحلواللوص  نتو ،ل فظو لويتلك لجيجلاييت

ڭ  ڭ       ڭ  چ لاشؤمندد لاشدد  ةل قدد ل مل ۓ   ايقصدد :ل] چے   ے  ۓ  

26].
(1) 

 

  

                                                                 

 ي.توي ال ين الزي اي البنف ،تحيين البوائا شرح كنز ال  ائاانظرع  (1)
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لمددنلاأل بدد ءلومددنلاي قددد ةلللايدديتل قدد لللإذال محدندد لاشق محندد لبددنيلاشف سدد للللل

دو للايلمسلعناييتلف و لاينويلل واألخ ق  ل اشف س لايش ع  لبحي لو قص 

لإذل   لايفدد قل  سدد لب نومدد .ليتعدد ن لل   د للمددنلاددريلشسددو ل وليددحي ل  عد لل

ايشدك وىللل ك د لمدنللوايكد دمحلايطديبلللايشك وىلاألخ ق  لعلىلاأل ب ءل

لاي ق ةلمنل  ث:لعلى

مودد ل ولم افقودد لوالللحَ َمل لي قدديلاشدد  ةلمتحجبدد لومعودد للاي اقدديلا يًبددلل    

 ب ب  للو م يض  للاينس ءلستاءلم ل ك  لايطب جلع قت ب نم لخيلتلبو ل

لوايفت د  لايب ي د  للنسد ءلل.ل  ثل ن ليتع مد لمد لايكد ريلمدنلايللللمم    لو 

صد  محلوكدحي لايفد قل لايتع مد لوايكد ملواجللددتىلللللللليد ونلبدلنون َللإ لينظ دل

 .تع لمعو لمق محن ل بً امعونل لإفط محل ولخلتةل لا ف لاللي

إ لل%1بن  ل  ب ءلحيملنل دو دةلمدزومحةلبنسدب لللللل  بسم ل   لمنلاين دمحل 

يد لمدنلب اد لووزامحةلللل لاشد خ ل  لايحلليق لمنلايطب جلفويحالل،كنل ق  ملل

 عل  .لايصح لحمستب 

نلدخ لب بلاي ق  لي سلب اقيلبد لبعضدومللل لممَّ لبعًضجتمنلايش   ل  ل 

ذيدددد لنسددددب لايفددددتا شللللومدددد ل.لت لعلددددىلاي ق دددد لحسددددبُلذ دددد بلبشدددد ي لوالليُل

 .احك ل بً ُ  ك دللواالنتو ك  لوايتج وزا لال
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يددتل فدد غلمحعدد  لاحلسددب ل لمت بعدد لاأل بدد ءل لاشستشددف   لبدد ل للللللللل

 ك وىل تاملوب ي .ل  ثل   لكل   لايطجلكم ليت بعت لاي ق ةليظو  ل

 لايعقت لب ل تىلبعالحِببعالاأل ب ءلوايطب ب  لاينزب ءل لبحالايب بلُ 

يطجلايحينليكددو لومنلنيلمنلبعالاأل ب ءلومنل  بلاشِكاش يض  لَي

لاشم  ني.

  ث على مدار السنني وليست حبديثةحُدوهذه واقعة من الوقائع اليت َت

ل  لو تمنددىلل ؤمحقودد لمشددكل لعددنلاستشدد محي للع ا دد ل ب بدد ل  قصددو

لايعمل ددد  لادد فلل لاش  ددىلل كشُّدددَ لمشددكل للوبددتلل ال.ل ددد لهلدد لليت دد ل

لك ندتلل تيلد لليسدنتا للعملدو للخد  للمدنلل نود للصد يقيتللوق يتلاجل ا   ،

ل ولاش يالإ ل  ثلايعمل   ،لا فلداخ لاحل ص لايت  لمنلدا م ل تلمل

لإع اءلقب لهلمليعطىلايحللاشخ محلايعق محلمفعت لس ي  لبع لخ ص لاش يض 

ل    ندد للب يك مدد لبكشددف لاشدد يال عقدد ملعددنلاشسددؤويت ليقددتملايعمل دد  

ليقتمددت ل  ددثليد ،للاي زمدد لاألعودزةللو شددب  ليتعق مدد لال قد للاددريلوبط يقد ل

لحيدد صللاللثددمللاألعوددزةلل لدد لليتتصدد  لاش يضدد لل ولاشدد ياللصدد محللبكشدد 

لايعمل د  للاد فلل لاينظد ملل  لاشعد وفللومدنللايت ط  ،لإع دةلعلىل ك  بم

ل.ان دمًحلإاللايعمل   لمحوبلحتتلداخل  لم بسل للامح  اءلمنلاش يالمين 
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لعلىلحي صت لواللاألم لبوحاليوتمت لاللاأل ب ءلمنلايك ريلإ ل  يًضلوق يت

لمددنلاينفدتىللل دعف ءللبعدالل  يًضدللوبندد  ل.محبديللمح دمللمدنللإاللاشد يالل  ط د ل

لواحلملق لايف ع لعنلعت يتتمح لاللمل   ايعلا فل لاشتعتدينل ولاشم  ني

ل ل نودد لو  دد فت..لذا ل ولاجلسدمللمددنلاجلددزءلبدحاللعلددىلايتعل قدد  لو بد د ل

لل سمحلواللاإلمك  لبق محلاش  ىل  ط  لحت و لعمل  لف و لج لُ لم ةلك 

لك نددتللايدديتلايعمل دد  للإ دد ىل ل نودد للو قسددمت.ل م مودد للاشودد ز ل دد وث

لايتخد ي لل ب دجللبنفسدو لل د ب  للاخل صد للاشستشدف   لل  د لل لحتضد ب ل

ل  ويدد لعلددىلاجلمدد  لمحا عد للم يضدد لوعددتدلعددنلوخيدرب للصدد يق ليندد دللوبدتل

ليتلمد لليكديللختد ي ب للبعد للوعوو لعنلاألكسجنيلقن الي لومحف لايعمل   

ل.....فوتلايفت ةليتل ل كش لمنلايعمل  لع اءإل ثن ءل  ثلم لثم!!لمج هل 

لنومف لعمل   وملمنلينتوت ل  نم لاأل ب ءلبعال  لبتل بملآخ ل م لوبن  

ل ولاأل ب ءل ص ق  وملم ليل محد  لاألخ ىلايعمل   لا فلبق  لعلىلمي و 

لاشد يالل  مد للعدنللاينظد للب داللجي ونود للايديتللايعمل د  للسريلعلىلايتع ف

لمكشدتفو ،لل ولايعدتمحةللمسدتتمحللاشد ياللك  لوستاءلاي  ف ل ل ل لاشتعتد

لألخدد ىلا فدد لمدنلليدد خلت لاينظ فد للوعمدد  لواشم  ددت لايطدجلل لبدد لو تدىل

لإ لبددحال  لايطب بد للو  د فتلل.حتفدظللدو لاجل ا  دد لايعمل د  للإعد اءلل ثند ءل
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لحيد ثللفودتللب ش   لمخسنيلبنسب لاحلكتم  لاشستشف   ل لحي ثلك  

ل(1)ل....ب ش   لم   لبنسب لاخل ص لاشستشف   ل 

ل

 

نددتعنيللمددنل ددمنو للاعتودد دللمدد لمعندد ل  لاشفدديتلواجملتودد ليدد ل دوا لللل

ل.[1/383لاشتقعنيلإع م]ل، لابنلايق مذك ب

 لومد للق د لوعد  لاجلد لللواقد لاي ُّللوالل ظدنل   للف  ،لوايفق لايتاق لفومل أحدهما

ل؛ فتقد لتىليتلنق ليلمفيتلمعلتمد  لف نود للل ليتطلجليستط  لفوم ل للمفيت

ل؛ب لما  لاي قد ةلالمنوملب لم لعش ا لأل ليق لاشفيتلم لاي ق ةلي سلوا ً 

ةلَ أل لاحل ال لخيتل لبعضو لعنلبعالومنلم ين لألخد ىلومدنلب اد لمت ِّدلللل

ل.ت لبلنتاالاألسح محلواجلنلواخلزعب   لمت  لوثن  إللب ا ل  ك  

ندد لوكدحي لاي قدد ةلكدد ليد ل  يقتدد ل لاي ق دد لثدملإ لاي ق دد ل لب دللللل

 لَ     دللفم  لمد لل.ختتل لعنلاي ق  ل لايبل ا لاألخ ىلوا ت  ع  و لختتل 

م اععد للوايسدبجللإللاجلتازلل لذب بلاش  ةليلطب جايفت وىلاييتلك نتلمتَن

                                                                 

 http://alhmad.8m.com/aorat.htm ( انظرع1)

http://alhmad.8m.com/aorat.htm
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ل ق د لاآل لومسددتقب  لثدملإ لواقدد لايل بد لايطدجلوايتقددتفلواينظد لثددملايفتدتىلللللل

ل.وايبحثلايتلنيحيت  لإلل

.ليكدت لعلدىلبدكلاحل عد لوايضد ومحةلللللل ايتاقد ،لفدللل لايتاعدجللفودملل الثانيو

ىللاألمد لل مَحُيدلةلو  ع لب لايتاعجل لايتاق ل  لونفيل  ليكت لبن  ل  ومح

عل دد ل  ليدل يلبلديتدد لويددبنيلللفدد منليد ىلعددتازلاينظدد لوايلمدسلالبدد للللللوخ صد  ل

ل. ديت لو جت  تىلينظ ل للب  ي واحل ع لايض ومحةلل ق ي 

 

ف م لومحدللوخ ص  ل.الب ل  ل كت لايفت وىلمن سب ليك لزم  لومك  ل أواًل

ل.احل عد لوايضد ومحةلو قدتىلاشعد جلللللل:ب لاي ي  لو  نو لس كت لايض بطلبت

مسلي لكش لايتع ل لايع  لاللنستط  ل طب قود ل لايبلد ا لايديتلللل  فمثاًل

بت ط د لوعوود للللنلايصعجل  ل لدزملمدنل محاد لاي ق د للل لف  لايتع لومكَشُي

 لكمع جلد للب لعن لمنلي ىلعتازلكش لاش  ةلوكحي لاخت فلاحلد الل

لوعوو .

لل
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ل لاخل مس للسنِّعنيلفت ةل لايعش ينلمنلعم ب ل ع نيلمنحللصتمحةلال ـمث

 ؤشود لع نودد لاي سد ىلو ظود لف ودد لصدتمحةلكلددجللللللل  ددثلك ندتلوبديل فلد للل

صدددتمحةللت لوحيتدد محو ل لويتعجُبددلايع دددت لينظدد و لل بدد ءللألل خددح و لوايدد  و للو

حلو لُخدلايكلجلايديتل ظود لهلدملللل

لواللف   ةع ع  لاشستشف   ل

إلل  لبل دددتلايت سددددع لعشدددد ة.للل

ذببدددتليل قددد ةلوبنددد  لظوددد  لللل

 نودددد لمددددسل دددد ط نيلللل  يتودددد ل

 لايصدتمحةليد ىلوعد للللوايحلليتلم 

لكلج.

كد لمدنليع فود لللللفد   ل ن ل  نمد ليظود لبدحالايتعد ل لع نود للللللل: قت لواي  و 

خيتفديلثدمليع ودبد لللل لثدمللي ًمدل لابنتود لولينف لعنو لبد و لسدبجلو تدلمللومتد َلللل

لفكة.لفكةلبع 

عد ءلاي اقديلي نظد للللل،لفد ذالل ل تيلد لبد لف  د ةلللنظ لاأل ب ءلإي و لسن ًن

 لو  لملو  ل تلص يل ق  ل  ل تق  الفك  لإًذلنو ع   امل  ل نظ لإللل:ق يتا

اي قد ةللل لبوملت  لوجت محبلثملُياألصليلب و لإثب    لو لكُّلتملمق ملايطج  َق

ل.يلن ىلل وخ اًعل  لوكحًبك موملعزاف 
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لب محاسد لاحل يد للمدنلاحلد ال لايديتلي ق ود للللل ل  ليل اقديل  ليتلكَّدللل والصحيح

علدىلللد تود ل تدىليد ُللل لايدت ريا لوي بِلفوتلي ق و لويسج لو تث  لم لحيص لمع 

مد ليقد  لعلدىلللل  نل فمـثالً  لكد نتالجلم د لاألمد اولوايع بد  .لللللاشنك ينل ًي

لعند ب لبشدو دةلاأل بد ءللللايصتمحةل ت  دىلمد لايقد اءةللللم  لبح لاحل ي لو ب  

 ل لع عد لمت دًح لك مدد لللويضد لمنوًجدللتل ِبدلاي اقديل  ليُليسدتط  للفقدطلل

ل.اي ق  لواي ق ةلا و ملو كحيج للسنستم لتق محي لوصتمحلوإثب    لوإالب

ك يدحلل خد  لاي اقديلمدنلمح سد لإبد ةلبسدبجللللللللايك ريلمنلاحل ال لاريب لو

لحيد  لل لنقت ليل اقديلاللايسح لبع لحم وي ل  ق لوق اءةل لنفسلايلحظ لفو

احملدد ملللىلعل ددِ يقددتَلليدد ل  ل فعدد لبددحالمدد لامدد  ةلمسددحتمحةل)وبددحالايفعدد لالللللل

ل. لنت  ج واش  ةلألن لحيت  لدق لوخربةلوحتمُّ

 
إخراج الراقي إبرة من رأس المريض :17 شكل

(1)
ل

                                                                 

 http://www.youtube.com/watch?v=kaxRSkwGjVo( انظرع 1)

http://www.youtube.com/watch?v=kaxRSkwGjVo
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  ب ءلايع ت لل ولقط لزع  لوا ت محلف ون منلع ن و ل ج محةلك ييتلخت  ل ول

  ثل   لاحلج محةلختد  ل مد مل عدنيلللللسببو  لمستشفىلايع ت لوملليع فتال

ل.وبح لمن ذ ليطفلتنيلخت  لاحلج محةلمنل ع نوم األ ب ءل

 
 (1) طفلة تدمع أحجاًرا من عينيها :18شكل

 
 (2) طفلة تخرج حجارة من أعينها :19شكل

األ بد ءللاألخد ىلوحيتد محلللايفتد ةللعد  للخت  لمدنللزع  لايقط للوكحي 

عدنلك ف دد لخد و لبددح لاألعسد ملبوددحالايشدك لدو ل ددلثريل د حل ولنددزفلللللللل

لواريب لايك ريلمنلاحل ال .وحنت ،ل

 
 (1) : خروج قطع زجاج من عين فتاة20شكل

                                                                 

 http://www.youtube.com/watch?v=waYQFH1w7hs انظرع (1)

 http://www.youtube.com/watch?v=RGULP4ueUhA( انظرع 2)

http://www.youtube.com/watch?v=waYQFH1w7hs
http://www.youtube.com/watch?v=RGULP4ueUhA


 

 
80 

اإلس م  ل ولايب دلاييتل نعملب يتت   لمحلايفتتىلعلىلايب دلصَ ُ لاللا ـ انيـث

 لعدددد  زةلف ي ق دددلل.سددد م  لاإلبددد لالبددد ل  لننظددد لإللايبلدددد ا لادددريلللللل،فقدددطل

لبدد اليتزامنسددتط  ل  لنطدد يبوملللوايكفدد محلالومشد وع ليلمسددلملوايكدد ف ،للل

ل اقيل  ليق  لعلىلم يض ل لاشستشفىل ولوقتلايعمل  ق ليصعجلعلىلايف

اييتلمتن لاي اقيلمدنل مدتمحلكد ريةلبد لاي اقديلللللل سجلايفت وىلاشتعتدةلعلىل

 ل لبعالاأل    لجلمن طَلُي ن ل  ع لإللفت وىل س ن  ل ل   لايض ومحةلف

ل.وايطب جل لعمل ت ليصعتب لاحل ي   لن قيل

ثملاست قظتللخيربنيل ب جلخت ي لعنل  ي لق متالبتخ ي ب لك م  لمثال 

نلسد ي لايتخد ي لعلدىللللقطو لمدلسدل فجلةلبصتمحةلخم فد لو دك ل د ط نيلوللل

ل؛نسدتط  لنقدت ليل اقديلادالبصدد  لللللوادريلبدحالكد ريللمد لايعلدملاللللللاألمحول

ظود للألن لالب لي لوبتلي قيلينظ لإللايع م  لوايت ريا لاييتلالب ل  لي  

يعدنيل ولايسدح ل ولاشدسلبد لوينظدد للللليدد  لايد حكملعلدىلاحل يد لبد ل تدلث لب للللل

كدد لبددحاللمد لاآليدد  ليدحي لفلل محق مود لوإ دد محا و للل لدىلاألعوددزةليدريىل    ددلللع

ل.اي ي حلواالستوزاءل بقىلاي ق  ل لموج ل تىلاللدمحاس لوعلملالب ل  ليتم 

 كت لبند  لدمحاسد  لو  د ثلعلدىلاش  دىلايدحينليبح دتالللللللل  للالب  لا ـ ثالث

ي،لايطب ددجلايبشدد للوايطب ددجلاينفسدديلواي اقددللللعددنلايعدد  لوذيدد لِمددنلِقَبدد للل

                                                                                                                                            

 http://www.youtube.com/watch?v=qSqHfmp9aCE ( انظرع1)

http://www.youtube.com/watch?v=qSqHfmp9aCE


 

 
81 

ــثاًل اشفدديتلك دد لللويتبصدد لوبندد لسدد علمليقددتملكدد لمددنوملب يتشددخ  للل  فم

أل لاهلد فلاألس سديلايدحلللللس فيتلو لص حللَمنلستكت لايفتتى..لومب ذال

لع  لو ف ءلبحالاش يا.لمج عوملبت:عل  للتاجيتمع

  د أّننِجـذلك س قـبِّـُطذا إو

ل.ألم اولاي و   وكحي لااينفس  لوي قيلمنلاألم اولايعضتي لل الراقي

ل. لعنلع  لاي وحيتع م لم لاجلس لواش ولوالليعلمل  ًال الطبيب

وقسمليزي لص فلل،قسمليتع م لم لنفس  لاش يال الطبيب النفسي قسمان

ل.واإلمح  دا اي واءلاشن سجليلح ي لاينفس  لم لايتتع و  ل

 

لل

اآل لكددملمددنلاحلدد ال لاينفسدد  لبدديل  عدد لإللاي ق دد لاللإللعددد  لللللللل

احلددد ال لاينفسدد  لإمندد لبددديلبسددبجلعددنيلو سددد لللللللوكددملمددنللل.األ بدد ءل

!لوكملمنلاحل ال لاش    لايعضتي لإمن لبيلبسدبجلسدح ل ولللسح ؟و

لعنيلو س .لواحل  ل  ب لعلىلذي لوايقص لاش بت لك رية.
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اي ق  لويكنو لحتت  لإللم اعع ؛لليق لانتش  لفت وىل ب لايعلمل 

لتلبط يقد ٍل َ دل ك  بد لعُلليد ىلبت دتحل   لل سال لاشسدتفتنيلللإلأل لاين ظ ل

ويدد ييللىلإي دد لف جتود لللَقدلفدد لواشفديتليفديتل سددجلمد ليُللللوبعضدو لمزي للخ  اد ٍل

اشد  ةلواينظد لللسلمت دتالشدلللفمد   لويكنلالب لمنلاي محاس لواشن قش ل.لب يت 

ويننظدد لإلل  ددتا لاي قدد ةللإي ودد ليلح عدد لوايضدد ومحةلحيتدد  لإللإعدد دةلنظدد لللل

لواخت فوم.

ل

 

 ليقتصد لعلددىللعد لوقدللنلُبعدليلريِقدل لَفيد ىلشدسلاشد  ةلمطلق دلللللاللالصـنف األول  

وللظود  لي تددتللحمَ مودد للللفتتلو كش دد َعدقدد   ل وليزيد لوإذالُصددلللمخدسل

ل م ب .

إذال  د  لايقد اءةل ولك ندتلللللي ىلشسلاش  ةليلض ومحةلخ ص   الصنف الثاني 

محق تدد لمددؤث ةل ولك نددتلاحل يدد لصددعب لف ضددط لإللدفعودد لإذالبجمددتل ولللللللل
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لالم بسددو ل ولختندد لنفسددو ل ل دد  للل دد بتلواعتدد  ل ولإذال محاد ل  ل نددزِلل

لختفلحم َمو ل ول عف ل ول ب  ؤ .

يد ىلشدسلاشد  ةليلضد ومحةلويكدنلايضد ومحةلواحل عد لعند  للللللللل صنف الثالـث  ال

لألن ليؤذللويفضدحلل قتضيلو  لاي  لعلىلاي  ىلل    ؛لفق ل. سبم لي ى

ل ولايضد بلبضدتابط للإلل سدلتبلاخلند للللاجل  لاشتلبسلوي بق .لوق لحيت  

ايضد طلعلدىلاألصد ب ل ولللللإللم لاخت فلايفتد وىل لعدتاز لومنعد لإ د ف  لللل

ل لعلدددىلاجلدد  لوقددد لحتتدد  لإللسددد ع لمددنلاشعددد جللالللللل لمندد   ل ددؤثِّلللذ األ

ل.ملإاللإذالمت ىللبع لفكةلبتعل ملاي اقيلي يفومو لاحملَ 

ند لم د لايطب دجللللوي ىل ليض ومحةلواريل  ومحةلاش  ةي ىلشسل الصنف الرابع 

مد ل د ءللل ل ينالعدنلو د ليد ِلللوالليتتمح ل، لب و ل     لم ل محادلوميِسويكِش

ل.اإلص ب ل لك لاحل ال مك  لويطلجلايكش لي نظ ل ل

ي قددددت لمسددددتن ينلإللفتدددد وىلمددددنل عدددد زليلضدددد ومحةلللللللللبددددؤالءلكدددد ل

فمدد لبددتلللعلددىلمح يدد لوعملدد للللهلملو تددلُمذك ن بدد ل لب ايدد لايكتدد بلويبقددىللللو

لايض بطلبن ؟

ايض بطلبن ل قدتىلاي اقديلوديند لو م نتد ل ل عد اولاينسد ءلوإاللللللللل ولــقــن

ل .دًدخب  لنليبقىلاخلب ُثاحلكمل ململل ب ِّب  نتلي للتاًءس
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اش يضد ليع عود .لللليتكلمت لعنلاحل ع لوايض ومحةليلطب جل لمدسِّل

ونسد ءلاشسدلمنيلمندحلللل ن لالل  ومحةليلطب جلي قتملب يتتي  لفلمو  ن لوايتاق ل

ايددحينلععلن بدد لللايب ددت لويكددنلحنددنلل  ل ليِلددلعدد ملوبددن ل1400 ك دد لمددنلل

ل  ومحة.

 يطب ب  لمتعتدا ل لايدب دللل،لفيتكلمت لعنلايض ومحةلوالل  ومحة

بعدد لبددح لايسددبجللللإالجلاحلدد املوالل كددت لايضدد ومحةللل  َكددوخ محعودد لفدد ليُل

األ ب ءل ج ل ن للإلوكملمنلاألخ  محلو لب لايعلملايحينليحببت لبنس  ومل

ل لخ ص .   لويتل لمستشف   خص  ل خص  يلو لاشق ب ل تع 

يتكلمت لعنلايض ومحةلوالل  ومحةلم ل ك ي  لوا ءلاشستشدف   لل

 ك د بملاللي يد و ل  لخيسد واللللاييتليتتللايطب ب  ل تي  لاينسد ءلويكدنللل

ل!م ال لفللل  ومحة!

ليق ل لاخلف ءلمنلجت وزا !!!!لو لل  ومحةلم لم 

لل
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ل ستط  لواللبعالايطب ب  لالل    لاييتلاللينك ب ل   لبيلق قاحل

يسددتط  لإلجن زبد لوعملددو لإالل ب ددجللللىلعلددىلإعد اءلبعددالايعمل د  لوالللل قدتَل

وعل دد لف يفتدد وىلجت دزل لم دد لبدح لاحلدد ال ليلطب ددجللللللمَحُعد ليضددع لاشد  ة؛لل

ل.محلمنليقتملمق م لمنلايطب ب  ايق  ملب يعمل  لإذال عح 

 يند ل  لايبد بلمفتدتحليلنسد ءلواي عد  لويكدنلمللللللللو لجم  لاي ق د لمحل

خلطد لو ذىلونتد  جللللقل لقل ل لعً الميكنل ص بن؛لإالمنلاينس ءللَنخيض

ومد لذيد لنسدم لمدنليدتكلملبد و لدمحايد للللللللل.اي خت لواش  م ةل لع مللاي ق  

ل؟!جلاش  ةلاش  ةع ِيُ لاللش ذا

ــفـ ع ا  دد للعمل دد لللإعدد اءملل سددتط لللقدد مح لبنفسدد :لايطب بدد لايدديتلللل ولـأق

ق مح لب نو لوبنيلل، ِ يقتِةلقلِب لومحب  ِ لعلل ب جلي ع و سن  و لخلطتمح و ل

 د ال للك د لهلد ل  ل تاعد للللاش  ةلاي اق  لايديتل تاعد لايشد   نيلوايسدح ةللللل

يتفلدتل د    نوملللضد بو ل ولل لطمود ل ولل ؟لم يض ل نقالعل ود للاشسحتمحا 

ق لاألختا لايص حل  لول قلب تو لويحالمسعتلعنلبعااملايسح ةل وخ  

 لمع وفد لويكنود ل  نمد للللمحاق د لقتي دللل  ابن علىلبعضونلوإل  خصً لق  ُ 

ألنود للل؛ ل    ود ل مِّ ب لوُيدل مِّتلونط لمنلف و لبلن لالب ل  لُيتلوسقَطَعِ ُص

بلمدنلللدتلعدنلاي ق د لو صدبحتل تود  لللللوب يفعد ل عطَّلل س ع لاينس ءلو د ق ون ل
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اي اقيلمحق  لاينس ءلو ق مي لعلىلاي اق  لاييتلمحق  لاينس ءلفلاللحي ليل ع ل

ل؟؟بلوالل ستط  لايتص ف ك لاش يض لس قط ل لاألمحولو وُ 

ل

 

لايشددد ع  لب ي ق ددد ليلمدد  ةللاي عددد لعددد  لمسددلي لل و دددحل  ل  ببددتل

لأل لذيدد ل؟اشتا د للبدديلومد لل   د للب ددريل ول   د للعل ود لليدد  لو د للو كدمل

لمدنللومدنوملل  تس دللمدنللومنوملاألم ل   َ لمنل:فمنوملبحال لخمتلفت لاي ق ة

ل.ط تس 

ل ختف دلليد سللاينسد ءلل عد جلللال:لبعضدومللق  لفق لاألم ل    لمنلفلم 

ل  دع للاينسد ءلل  لونسيلاش  ةلاي ع لجيع ِيل  لي ىلاللب لايفتن لنفس لعلى

يل ق دد لبددن لاينسدد ءللللو ك دد لمددنليددكدد للاألمددتمحلبددح لعدد  ل لاي عدد  لمددن

ل. لاإلص ب لمق محن لب ي ع  

لاللعن لبع  ةلاجمللسل  فل لظو  لخل لجيعلو لاش  ةلي قيلمنلومنوم 

يسدتط  لللوبدحالاللل.ذيد لل  مد للوي ىل    لب و لوالل    ليلمسو لواللي اب 

اشد  ةلبجمدتلعل د لوبدتلمسدت ي للللللل    د بمل لخربنديلل ايتشخ  ليلح ي لب ل
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خيشدد  لمددنلشسددو ليدد لو ع محكودد لب دد يو للللللبضدد ب ل)وقدد لمدد للايظودد لوق مددتلل

 .وعسمو  

لبط فود للوميسد للمح سدو للعلدىلليربمود للبعم مد للاش  ةلمح ىللي بطلوبعضوم 

 .اش  ةليلمسلالل تى

ل دد افلويضدد ليدد  ل   دد لعلددىلايدد  ىلل ولاألللللللومددنوملمددنلميسدد لاشدد  ةللل 

 وليضدد لل مدد كنل س سد لكعدتمحةل ولفخددحلوصد محلوحندت لللللوالليضدعو لعلدىللل

لمددنوململوكد  لحددَ وليضد ليدد  لعلدىليد لاشَللل لكتسدد دةلوحنتبد ل لال ظ دلل د    ل

 .األع ءلايعلم ءلفت وىلإلليستن 

ليدد بنل  د بمل.ل   د للب دريللاشد  ةلليلمددسلفتجد  للذيد لل ل  تس دللمدنللو مد ل 

ل تدىللووص لب ص مَحلف بنلم بسو لحتتلمنلب   لاشق وءلب يزيتلاش يض 

ليددد لأل ؛لالل:قدد  لل. دبنودد لل ندد لل:اشسددك ن لل مودد للق يددتللو  نمدد للعتمح ودد للإل

لمدنلليد  لل  ِخُيدللوآخد لل،فد ع  لل)وبدحالال د ل ند لف سد  لللللا دلثريًلل  د للاي اقديل

لعلدىلل   د لليد  لليضد للوآخد لل.وايصد محللايعند للبدنيلل يد َللي ض لاحلج بلحتت

ل   دد لوآخدد للذيدد لعددتازليدد ىلمكدد  ل لل ليعدد لوايفخددحلوايعددتمحةلايد  مل

لاشصدد بللاشكدد  للعلددىلي قدد  للاي عدد لل ولايصدد محل لاألمللمكدد  لليكشدد 

ل.ايعلم ءلكب محلمنليع لو   بملمب   ةلوينفثلمب   ة

ل
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اي ق دد للنليندد لمدنلفتدد وىلايعلمدد ءلعدتازلمدد اواةلاي عد ليلمدد  ةلو   للللل بد  ل

 لإللشددسللك نددتلختتلدد لعددنلمدد اواةلاأل بدد ءلو دد عتوملا يًبددلللللللمدد اواةلوإ 

لالوبضتابطلو  ود.اللن دمًححيت  لإي  لاي اقيلإلوكش لونظ لال

 

 لايفت د  لومدنللل قتىلاال لع عد ليلم يضد لوا دحمحلفبعضدومليتخ  دللللل -1

لو . ِ ط  لي تقع ل لعِِنو لايش يزي 

فبعضدوملمبتلدىلللل. لبك لبحالايب بإذالكنتلذال وتةلع محم لفلنصُح -2

قبد ل  ليكدت لللل ِندلودي لفودحالخطد لعلدىلنفِسدللللل.  لوالليتحم ب ينس ءلوالليصِب

دوي ل  بمل لاينس ءلويتلك نتلك ف ةل)مسعتلعنل لالعلىل ع اِوخطً 

لمدددنلاشسدددلم  للن يقددد  لعلدددىلاينصددد ان   لواريبدددللكددد  للزمح وددد ل  دددثل نددد ل

 لَعويتزوعو ل ليتمو لوي لتو لويتلملليتع لمعو لوييل ولحم ملوي ق و لمتربِّ

 .جيتزلفعل لالالبو  لفك لبحالًدمتف ِّ

البفتد وىلعد ملعدتازلو د لاي د لعلدىلللللللينلاالآخدحًل عتقد لو د ِلللإذالكندتَل -3

 لخب فلمنل خحلًمح  ُمل  ل فع لم ل عتق لبلن لاش يض لف لجيتزلي ل  ٍ 

 ف لبلىللعل  ليلخ فل لاشسلي .لبفت وىلاجلتاز
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ل3-2لح ي ل لمحق ت لكح  لمنلي قيليإذالملل كنلمنل ب لدمحاس ل -4

ولشسل    لخب فلمنليسدل لعدنلاحل يد لللل يكش لي لدق   لف ل  ع ل

 لو قتا لاأل ب ءلثملقد لحيتد  ليشديءلمدنلذيد لويكدنللللللل لاحل يواش ولويت ِب

   ودلايتقتى.

فون  لمنليشتكيلمدنلبعدالاي قد ةل ند لينظد لإللاش يضد لللللللل!!!انتبه -5

ح  لاش يضد لواشدزاحلللوبن  لمنلحيد و لإ دللنظ ةلب لنظ ا ل وتةلوا ح ل

 ف  قيلاا.

ي ستلك ل  ي لحتت  ل  ل ض لي  لعل و لبد لقد ل كتفديلب ألسدال للللل -6

  .ايتشخ ص  لوذك لاش يض لحل يتو

يألس لمح ين لمنلاي قد ةلمدنلينكد لو د لاي د لعلدىلاش يضد لويدحك للللللللل -7

عمل لوو د ليد  لللذي ل لاجمل يسلثمل سم لمنلعش ا لاش  ىلمنليفضحل

 علىل م كنل س س .

بعالمنلي قيلاش يض  ل لاشستشف   ل ولاشن ز ليتس ب ل ليب سو ل -8

مي نعت ل  ليفع لمد لللواينظ لوو  لاي  ل ج ل  ل بلو لي قتالف  ل ول نوملال

 .يش ء

وايدد لفتد ةل دخدد لاي اقديلعلددىلابنتد ل لا فتودد لوبدديللللللل  إل قــال أحــد الرقــاة

ي  دىلللفد الالللحيد  للجيدتزلوالللبيلم  لابنت لوبحالالل:مب بسلاشنز لوق  

 بحي .
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أل لاألص ل لمند لايلمدسلبدتللللل؛ منلاألفض ل  ليكت لاحل   لمس ك  -9

 لمس ك لثق   ل ل     اإل س ىللايحللي ريلايشوتةلمبعنىليتلو  لحتتليِ 

 .اسم ليك  لخرًيل1-2)

لمن   لاجلسملختتل لفت  لاي  لعلىلاي  ىللي سلكت دعو لعلدىلل -10

 . تازلو  لاي  لكم لحيلتليل اقيل ايص محل ولايعتمحةلفل سلاألم لمطلق 

بنددد  ل دوا ل  ددد لاي اقددديلعدددنلاسدددتخ امليددد  ل لبعدددالاألوقددد  للللل -11

ك يقط لاخلشدب  لايديتل سدتخ مل لاشسد  لإذال محادل  ليضد طلعلدىلظود لللللللل

ل.اش  ةل ولعلىل م كنل س س ل لايص محل ولايفخحلوحنت لف ستخ مو 

 ل

 قطع خشبية تستخدم في المساج :21شكل 

  ددثل ل لو عدد مِحالو تكش ددصددَ مددنلاألفضدد لمحبددطلاش يضدد لايدديتل ُلل -12

بطلويكند لل لايد  لىل)ايدبعاليسدتنكِلل طَّدلطلإللك سيل ول لاألمحولوُ  َبُ 

 لمد لاي اقديلفوند  للللل لو تم َسدلالو تكش دلصد َلود ل ُل ِكنلمنلَ  لو  َم سَت
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محعلو لك مل لو خ ىل ل ظِوو ليُتعنلم يض لمحفعتليب َسلق ةلمنل خربمنلاي ُّ

 .ب  و لوكشفتلص مَحتلو قتل ج َبَخصَ 

ويدبسلايقفد زا لواجلدتامحبللللف ولاحلجد بلايسد   لقد محلاالسدتط ع للللل -13

وبددحاليكددت ل سدجلاشكدد  لواأل ددخ صل) لبدد دلاي دد بلللللل. وعد ملايتعطُّددل

اي اقديلإلللل لحيت   ل ولاجل ي ةلوبنوكحال لاحل ال لايط مح ذِي لجليصُع

 ي  طيلويسكلاش يض .إ   ل ل)    ل تفريل ج بل ولاط ء

 ش لينتجلويق .ل؛ايض ومحةلهل ل كمو لو قتىلاشع جللبتلايض بط -14

لاي قب ل ولاي  ىللمس ل ول    لم   لاي  ىللعلىلاي  لبت  لبلىللف ل

ليفد  للايصدعب للاحلد ال للفدبعالل.احل يد لل سدجلليلض ومحةل  يًضل    لاي  ل و

ل  ف ظ دللجاشعد يِلل ف ضدطَّلل و تكش دلل تقلدجللويككود لل خ  ف دللود لحم َملمنو 

لتب َعددلإذالذيد للإللحيتد  للوقد للب يد ِلل ولو مح ِسدللمدنللتود لي بِّل  لب سدكَللعلدىل

ل مد لل د ثللاألمد لليتد امح للمللفد ذاللاي اقديللعلدىللبنفسو للقيُ لفق لتوب مَج

 .حممتدلاري

ويد سلل لاألمللقد ليكتفديلاي اقديلب يصدتمحلللللب ينسب ليلنظ لإللمكد ل -15

فعلد لبعدالايسدفو ءلمدنل لدجلصدتمحةلاش يضد ل ولصدتمحةلللللللللللاشقصد لبدبعالمد للل

عتمح ود ل ولصد محب ل ولوعوود ل)ق يدتلإ دد ابنل شدتكيل  د بملمدنلخدد مح للللللللل

ألند لعند  لف اسد ...!! لفدلقت لللللل لجلصتمح يل:ق يتل  ثل لمن محَنايب دلو ح 

 ل ث ليعنيل ولسح ل ليد ل ولمحعد لللبن ويكنلاشقص لق ليكت لا قتالاا.ل
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فون لنقدت ليكتفديلب يصدتمحةللللل لف  لم ول ل ولظَوولظو ل ول ع لاش  ةل عقَّ 

لاجلد حلوالليكدت ل لفد  لمد   للللصدتمحةل د ودلللمنلاينظ لوالب ل  ل كدت لايل

  ولمؤخ ة.

 
لل.مح لفقطلمك  لايت ريفصت  ل ع ب لبن  لمنل ص بتلل مثـال
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 نصائح وتوجيهات في لمس الراقي للمرأة عند الحاجة :22شكل 
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  خـــالصـــة

اقيلو تع و لبك لم لق ليف   لمنل لواي  قَ االبتم ملبدعلملاي ُّلوعتب

 لصدد  لاجل نددجلايعقدد للوايطددجلاينبددتلل تددىليسددريلوفدد لم عع دد لث بتدد لللللللللل

بد حلاحملظدتمح،لويدنلللل كدت لايضد ومحةل ُللب عتع ليفت وىلايعلم ءلف ع فلمتدىلل

ليكت لذي لإاللبع لمع فت ليلحكملاألصليليلفتتى.

 لمسددد   لاخلددد فل)مددد اواةلاي عددد ليلمددد  ةلو ددد ودب  لللللإنكدد محللال

ل.ا لجمتوً  لع ش وا كاملمنلقلَّ

ايعلدددمل ةل تددىل كددت ليددد ين لم عع دد ل لبددحالللللقدددق دد لواي  لاالبتمدد ملب ي ُّل -

 ايعظ م.

لاينسد ءلوعل د للمحق  لنِّ لنفس لمنل للاي ق ةلمنل  ثلاقيل  لُيصعلىلاي   -

حي سددجلنفسدد لويق دد ل صدد ف   لبندد ءلعلددىلمدد ليعتقدد  لوي عدد لإي دد لمددنلللللللل  ل

   ك ملوفت وى.

لاشعدد ِيجلنيلسددتاءلكدد  لِججيدجل  ليكددت لبندد  لم ددزا لعدد  لبدنيلاشعدد يِلللل -

ل لمسد   للجلنفسديل ولمحاقديل لكد لمد ليقد لوحيد ثلللللل ب جلبش لل ول ب دل

كد للب إلنصد فلوإعطد ءلللويكدت لذيد للل وزا ل ول شدخ  للايع  لستاءلجت

  .  ل لجم ِيجل ق ل تىليِفمع ِي
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علىلايعلم ءلواشفت نيلاينظ لعنلق بلش ليقدتملبد لاشعد جلل ب ًبد ل ولمحاقً د لللللل -

 تىليتمّكنلمنلإص امحلايفتتىلاييتل صلحلك  لعلىل  ي لومدنلذيد لشدسلللل

واألسد ىللايدحللحيتد  لف د لللللاشع جلل)محاقيل ول ب ج ليلم  ةل   د ل ولب وند للل

 يلمسلاش  ةلو ق ي  لهل .

جل  ليتص لب ألم ن لوايتمحالواإلخ صل لعمل لوم اقب لجيجلعلىلاشع ِي -

مل لاالفد منليعدد جللخ صد  لعندد ل ع ملد لمدد لاينسد ء.لوكددحي لعلدىلايعدد يِللللللل

جلواش يض لإص امحلايفت وىلوينليتملذي لإاللمنلخ  لمحؤي لم لحيص ليلمع ِي

ومع ف ل  م لف مكن لبع ل ل تىل كت لفتتا لن بع لعنلدمحاس لذيومت بع ل

 صدن  لاشعد ِيِجنيلشدنلجيدتزلهلدمللللللعتازل ولحتد يمل تدىلوإ لا دط لإللللللذي 

 ايكش لعنلاش  ةل ولشسو لوحنت .
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  ةـمـاتـخ

  ك للوم بحالاشت تالل للي عِعلًم لم ليك  ةلم ل مس لوم لي دل

 لععدد لاش يضدد ل ضدد للم ددعلددىلكدد ريلمددنلاي قدد ةلوايكدد ريلمددنلاش يضدد  لمِللل

بد ي امللل هَلدللِ اي اقيل لحمتمحلايش لبل لمحق ت لي سدتلصدح ح لمبجد دلشِسدلللل

،لوذي لاستن ًدالش ل سمع لوم لُيق  لويتوملم ليظو لعل و لمنلص   لو قتا 

لي ريل  ع . لاينس ءلعن لمحق توملحل ع ل ولتلمسب لاي ق ةلايحينلَي

 محعدتل  ل كدت لوفقدتل لب د  لبددحالاألمد لمدنلخد  لبدحالايكتدد بلللللللللل

ومحس ييتلاييتل محاجلبتتع وود ليكد لمحاٍقلو  يدجلعلدملوَمحد ملوم يضد ل للللللل

مسلي لايتع م لم لاينسد ءلألعد لايعد  لعلدىلوعد لايعمدتملو لمسدلي لشدسللللللللل

لاش  ةلاألعنب  لعلىلوع لاخلصتصلوايض بطل لذي .

 خالد احلبشي الشيخ
  د هاء يف يوم األحاالنـتمت 

 هـ1436صفر  1بتاريخ  
ل
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ل عــراجـاملادر وــاملص

لايق آ لايك يم. -1

ل.اشتقعنيلإع ملايق م،لابن -2

ل.ايب   ل  تاء -3

ل.اشتقعنيلإع م -4

ل.ايع شنيلمحبلعنلاشتقعنيلإع م -5

ل.اي ق   لكنزل  حلاحلق   ل ب ني -6

ل قيلاي ينلايزيلعيلاحلنفي.ل، ب نيلاحلق   ل  حلكنزلاي ق    -7

ل.وزي د  ،ليأليب نيلايص ريلاجل م  -8

ل.ايط يبنيلمحو   -9

لايكمحللسنن -10

ل.ايبخ محللصح ح -11

ل.اجل م لصح ح -12

ل.صح حلمسلم -13

ل.األعف  ل بتلحمم لحتق  :لايش  يب،لاإلم ملفت وى -14

ل.ايش ع  لاي ق  ل لايحبب  لايفت وى -15

ل.اي ا م لايلجن لفت وى -16

ل.اشص ي لاإلفت ءلدامحلاإلس م  ،لايفتتى -17
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ل.مفلحلابنلايف وا، -18

لعط  .لسن لعب احلس ج.لاإلس مي،لدلايفق ل لواإلفت ءلايقض ء -19

لايقتاع لايحبب  ل لاي قىلايش ع  . -20

لاهل  ميلبك ل بيلبنلعليلاي ينلايفتا  ،لنتمحلومنب لايزاو  لجمم  -21

ل.ايفت وىلجممتا -22

ل بددي:لايشد  للومجد لل عد ل،ل ق  د لللاالمحتدد لبد زللابدنللاإلمد مللمسد   ل -23

لم ن .لبنلعب االحمم 

ل.اشنتوىلا ي ل  حل لاينوىل وييلمط يج -24

ل.اينتوللاشنو  ، -25

ل.احلط بلاجلل  ،لمتابج -26

لاإلس م  لوايشؤو لاألوق فلايكتيت  ،لوزامحةلايفقو  لاشتستع  -27

لب يكتيت.

ل.ايش مل لاشكتب لايكتيت  ،لاشتستع  -28

ل.ايش ع  لايض ومحةلنظ ي  -29

ل.احل يثلا يجل لاينو ي  -30

لل
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 املصادر االلكرتونية 

لب زللبنلايعزيزلبنلعب االمتق لايش  لعب  

http://www.binbaz.org.sa 

لاشتق لاي مسيليلش  لخ ي لاحلبشي 

www.alroqya.com 

لمتق لايش  لحمم لبنلص حللايع  منيل 

http://www.ibnothaimeen.com 

لمتق لايش  لعب االبنلعب اي تنلاجلربين 

http://www.ibn-jebreen.com 

لمتق لايش  لص حللبنلفتزا لبنلعب االايفتزا  

http://www.alfawzan.af.org.sa 

 م ون ل خص  ل 

http://alhmad.8m.com/aorat.htm 

 youtubeحم  لايبحثلايع شيليلمق   لاش    ل 

http://www.youtube.com 

لمتق لع ي ةلاي ي ول 

http://www.alriyadh.com 

http://www.binbaz.org.sa/
http://www.alroqya.com/
http://www.ibnothaimeen.com/
http://www.ibn-jebreen.com/books/1-14--433-.html
http://www.alfawzan.af.org.sa/node/13198
http://alhmad.8m.com/aorat.htm
http://www.youtube.com/
http://www.alriyadh.com/
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  الـكـر  األشـهـف

 ت  حلشنلينطب لعل  لاحل يثل)أل ليطعنلل:23 ك ل

ل   كم 
ل20

منلاينم ذ لعلىلمنلجيتزلي لشسلاش  ةلحل ع ل :لل–ل24 ك ل

لوايش الجي ز لعلىلذي 
ل21

منلاينم ذ لعلىلمنلجيتزلي لشسلاش  ةلحل ع لب:لل–25ل ك 

لوايش الجي ز لعلىلذي 
ل22

ل23ل:لمنتذ لليلع  لبلس ل)سم لاينح لواستخ ام لكع  26ل ك 

:لنق  لمنلكت بلايش  لعب االبنلم ن ليفتتىلايش  ل27 ك ل

لبنلب ز
ل30

  مج لفت وىلكت بلايقتاع لايحبب  ل لاي قىلل:28 ك ل

لايش ع  لإللع ةلي   
ل36

ل47ل ت  حلقت لايع م لابنلايق مل لايفتتىلوايتقل  ل:29 ك ل

ك ملايعلم ءل لاالعتو دلوايتقل  ل)خمتص لمنلل:30 ك ل

لفتتىلايش  لص حللايفتزا  
ل53

علىلاش  ةلب يل  ل:ل  مج ليفت وىلعتازلاينفثلواشسحل31 ك ل

لن ون س  اإل
ل54

ا ب المحق ةل ب لايسن ل ل ن ون س  لإللفتتىلايش  لل:32 ك 

لبنلعربينل لعتازلاينفثلواشسحلعلىلاش  ة
ل54

ل55يض ومحةلوي ريللمس لاش  ةل لايع  :ل ت  حل  ك مل33 ك ل
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ل  ومحة

ل56لاقديليلدمد  ةد ومحةل ليدمدسلاي  ايض ل ت  حل كمل:34 ك ل

لوايكش لك ف ل ب جلعن لاش  ةلفتتىلعتازلع  ل:35 ك ل

لعنو 
ل63

ل66لق مًي لو  يً  لو قس مومل:ل ت  حليعم لاي اقي36 ك ل

لايكش ل تازليلض ومحةلايعلم ءل:ل ت  حل ق ي 37ل ك 

ل  ال ل ليلم  ةلواش اواة
ل70

ل72لجت وزا ليبعالاأل ب ءلعن لمم محس لعملومل:38 ك ل

ل80لاش يا:لإخ ا لاي اقيلإب ةلمنلمح ىلل39ل ك 

ل81ل فل ل  م ل  ج مًحالمنلع ن و :ل40 ك 

ل81ل:ل فل لخت  ل ج محةلمنل ع نو 41 ك 

ل81ل:لخ و لقط لزع  لمنلعنيلفت ة42 ك 

ل92لقط لخشب  ل ستخ مل لاشس  ل:43 ك ل

ل95ل:لنص  حلو تع و  ل لشسلاي اقيليلم  ةلعن لاحل ع 44 ك ل

لل
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