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اهلل فال مضل له  إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده
 : أما بعد ، ومن يضلل فال هادي له واشهد أال إله إال اهلل وأن حممدًا عبده ورسوله 

 

يف  فقه النوازلوذلك خالل دراسيت ملادة  ،على الطهارةأثر العمليات الطبية فقد كلفت ببحث مسألة 
وأسأله  ،وعرضها اع مادهت، وقد بذلت وسعي يف مجمرللة املاجستر يف كلية الشريعة قسم أصول الفقه

 .تعاىل التوفيق والسداد إنه جل جالله ويل ذلك وهو عليه قدير
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 : أهمية املوضوع 

فيحتاج  اإلنسان معرض يف لياته إلصابته مبرض وهذا املرض قد حيتاج عالجه إىل إجراء عملية طبية -0
 .على طهارته  ة الطبيةاملسلم إىل تعلم أثر هذه العملي

،  والطهارة شرط من شروط هذه الصالة وهذا املوضوع يتحدث ركن من أركان الدين أن الصالة -2
 . عن أثر العمليات على الطهارة

من املعلوم أن بعض العمليات الطبية قد متنع من تطهر الشخص بالوضوء أو الغسل بالصفة اليت جاء  -4
طهارة ملن أجرى عملية طبية منعته من هبا الشرع جلميع املسلمني  ومن هنا جاءت أمهية العلم بألكام ال

 .الطهارة بالصفة الكاملة 
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  : أسباب اختيار املوضوع 
 

 . أمهية هذا املوضوع ولاجة الناس إليه  -0

اختالف األمراض من عصر إىل عصر وتطور الطب احلديث وطرق العالج فالبد من الدراسة والتحقيق يف أثرها  -2
 .يف لياة الفرد املسلم من العبادات اليومية الطهارةو،  العمليات الطبيةن هذه الطرق مو على العبادات

أن الشريعة راعت برخصها من جيد املشقة يف إقامة العبادة بالشكل املطلوب وجعلت له رخصًا يترخص هبا ومن  -4
 .ما يتعلق مبوضوع طهارة من أجريت له عملية طبية فأردت بياهنا يف هذا البحث  اهذ
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 : منهج البحث

 .نية إىل مواضعها يف القرآن الكرمي بذكر اسم السورة ورقم اآليةعزوت اآليات القرآ (0
خرجت األلاديث واآلثار اليت وردت يف البحث فإذا كان احلديث يف الصحيحني خرجته وإذا كان  (2

 .يف غرمها  خرجته وذكرت درجة احلديث
لصفحة يف لرصت على توثيق األقوال وأدلتها إىل مراجعها بذكر اسم الكتاب واجلزء ورقم ا (4

 .اهلامش
مث    –إن وجد -أذكر األقوال سردًا مث أذكر أدلتها وما طرأ عليها من مناقشة وإجابة من العلماء  (3

 .-إن وجد-أو اإلضافة عليها  -إن وجد لدي -أذكر اجتهادي يف اإلجابة عنها
وإذا ( أن يناقش و ميكن)أو ( ميكن أن جياب)إذا اجتهدت يف مناقشة بعض األقوال أو أدلتها قلت و (5

 . (وأقول) أو ( قلت) تدخلت  بتوضيح أو بإضافة أعرب عن ذلك بقول 
 إذا نقلت العبارة نصًا من املرجع فأين أذكر اسم املرجع مباشرة يف احلاشية ، وإذا نقلته باملعىن فأين (6 

 (.ينظر ) أكتب        
 .مث الشافعية مث احلنابلة رتبت األقوال لسب املذاهب فبدأت باحلنفية مث املالكية  (7
 .اعتمدت الفهرس هبذا البحث  (8
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  : خطة البحث

 :اوفيه ،املقدمة :أواًل 
 .استهالل

 .أمهية املوضوع
 .أسباب اختياره
 .منهج البحث
 .خطة البحث

 :وفيه التمهيد ،: ثانيًا
 .تعريف العملية الطبية 

 .تعريف الطهارة لغة واصطاللا 
 .ا تعريف الرخصة لغة واصطالل

 :املباحث واملطالب واملسائل للبحث :ثالثًا 
 .تأصيل املسألة :املبحث األول 
 :، وفيه أربعة مطالبإذا خاف ضرر من استعماله للماءكيفية الترخص يف الطهارة  :املبحث الثاين 

 .أو موضع العمليةاملسح على اجلرح الترخص ب :املطلب األول 
 .لعصابة أو اجلبرة أو غطاء اجلرح إذا خاف من  نزعه ضررًاملسح على  الترخص باا:املطلب الثاين 
 .التيممالترخص ب :املطلب الثالث
 .هل جيمع بني التيمم واملسح مع الغسل ؟:املطلب الرابع 
 .الترخصمراتب  : ام املطلب اخل
 .إذا كانت النجاسة مالزمة للشخص الذي أجريت له عملية طبية :املبحث الثالث 

 .عجز من أجريت له عملية طبية عن الطهارة : رابعاملبحث ال
 .اخلامتة : رابعًا 
 . الفهارس :خامسًا 

 . فهرس اآليات
 .فهرس األلاديث 

 .فهرس املصادر واملرجع 
 .فهرس املوضوعات

 



 

 

 
 

 

 

 التمهيد

 
 :وفيه
  تعريف العملية الطبية. 
 تعريف الطهارة لغة واصطاللًا . 
 تعريف الرخصة لغة واصطاللًا . 
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 : (العملية اجلراحية)تعريف العملية الطبية : أواًل

هي إجراء جرالي بقصد إصالح عاهة، أو رتق متزق أو عصب أو بقصد إفراغ صديد أو سائل مرضي آخر، أو 
(0)ستئصال عضو مريض أو شاذا

.  
 
 

 : تعريف الطهارة : ثانيًا
 .(2)النظافة والنزاهة عن األقذار مصدر طهر يطهر طهرًا  :لغةً 
  .(4)ارتفاع احلدث وما يف معناه وزوال اخلبث  : اصطالحًا 
 
 
 

 : تعريف الرخصة:ثالثًا
  .(3)َتْرِخيُص الّله للعبد يف َأشياَء َخفََّفها عنه :لغةً  

 .(5)ما ثبت خالف دليل شرعي ملعارض راجح   :اصطالحًا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 _____________________ 
 (.26)نقاًل من كتاب ألكام اجلرالة الطبية للشنقيطي ( 5/282)املوسوعة الطبية احلديثة  (0)
 ( .3/513)لسان العرب  (2)
  ( .56/ 0) لاشية الروض املربع  (4)
 (.7/31)لسان العرب  (3)
 (.0/214)روضة الناظر (5)

 



 

 

 
 
 
 

 

 مباحث الدراسة

 

 :وفيها

 تأصيل املسألة : املبحث األول. 

 وفيهلطهارة إذا خاف ضرر من استعماله للماء، كيفية الترخص يف ا :املبحث الثاين: 

 .الترخص باملسح على اجلرح أو موضع العملية: املطلب األول

 .الترخص باملسح على  العصابة أو اجلبرة أو غطاء اجلرح إذا خاف من  نزعه ضررًا :املطلب الثاين

 .الترخص بالتيمم: املطلب الثالث

 .املسح مع الغسل ؟هل جيمع بني التيمم و :املطلب الرابع

 .مراتب الترخص: املطلب اخلام 

 إذا كانت النجاسة مالزمة للشخص الذي أجريت له عملية طبية : املبحث الثالث. 

 عجز من أجريت له عملية طبية عن الطهارة: املبحث الرابع. 
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 :املبحث األول

 .تأصيل املسألة 

 

ن العمليات الطبية إيع األوجه بل هلا أصول سابقة ، ليث من مج ليس اجلرالة الطبية مسألة نازلة لكن مسألة أثر
؛  فينتج عنها والباطنية واملخ واألعصاب وحنوهاعمليات الظهر : مثل إلجرائهاتتنوع فبعضها حتتاج لشق اجللد 

وحنوها ؛ فهي عمليات والعالج بالليزر  واألنفبعض عمليات العيون : ، وبعضها ال ينتج عنها جروح مثلجروح
 . واجلرالةشق اجللد  للقيام هبا إىل بية لكن ال حتتاجط

وهذه العمليات هلا أثر على اإلنسان ليث أن بعضها يؤدي إىل عدم لركة الشخص أليام ورمبا أشهر ، وقد مينع 
 ُمينع من وصول املاء ملوضع العملية نالشخص الذي أجريت له عملية طبية من أشياء عديدة ، وما يعنيين هنا هو م

 .ال  وضرر بوصول املاء ملوضع العملية سواء كان هناك جرح أوقوع خياف  من أو ،إىل أن ُيشفى وة ألفترة معين
 

 : من أبرزهاوقد تكلم العلماء السابقون يف املسائل اليت أحتاجها يف هذا البحث و
 

وتنّزل عليها  ،  كيفية طهارة من به جروح ، والرخص اليت ميكنه الترخص هبا إذا مل يستطع غسل اجلرح باملاء /1
 .  اذكره العلماء يف هذ اجلروح الناجتة عن العمليات الطبية وسيأيت بيان مامسألة 

 

، وتنّزل عليها مسألة من كان به جرح مسألة من خاف على نفسه ضرر عند استعماله للماء وكيفية ترخصه /2
وحنو  إليهااف الضرر من وصول املاء ناتج عن العملية وكذلك من ال جرح به كمن أجريت له عملية يف عينه وخ

 .ذلك ، وسيأيت بيان كالم العلماء يف هذا وخالفهم يف مقدار الضرر الذي يترخص به 
 

، وهذه موجودة يف (اللصقات الطبية) مسألة املسح على اجلبرية والعصابة وبعضهم ذكر املسح على اللصوق /3
ينّزل عليها ما إذا كان على موضع العملية  العمليات اجلرالية فبعض العمليات حتتاج جلبرة ، والعصابة واللصوق

 .غطاء ألنه يف الغالب تغطية موضع العملية بلصقة خاصة بذلك ويأيت بيان املسألة 
 

وهذه تنّزل عليها  ،مسألة من ال ميكنه احلركة وخاف انتهاء وقت الصالة ولي  لديه ماء وال أحد جيلبه له /4
 .لطهارة ، ويأيت بياهنا مسألة عجز من أجريت له عملية طبية عن ا

 

وهذه تنّزل عليها مسألة إذا كانت مسألة احلدث الدائم أي املالزم للشخص وكيف ميكنه التطهر للصالة ،  /5
النجاسة مالزمة ملن أجريت له عملية جرالية كمن ، أجريت له عملية و أدت إىل وجود نزف به ،ومن أوصل به 

  .يت بياهنا كيس الدم وحنو ذلك من احلاالت اليت يأ
 

، وسيأيت بيان مواضعها تفصياًل يف وقد ذكر العلماء معظم هذه املسائل يف باب املسح على اخلفني وباب التيمم
 .  املسائل القادمة
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 : املبحث الثاني

 : الطهارة باملاءمن  خاف الضررملن  كيفية الرتخص يف الطهارة 

ه أن يتوضأ ويغتسل دون توقع لدوث ضرر فإنه جيب عليه ذلك لعدم إذا كان الشخص الذي ُأجريت له عملية طبية ميكن
، أما إذا كان خيشى ضرر من وصول املاء ملوضع  (0) ادر على استعمال املاء من غر ضرروهو قوجود املانع من استعمال املاء 

 .فإنه يترخص أو تأخر الشفاء العملية كمن خيشى اهلالك أو زيادة األمل
 

 .على اجلرح أو موضع العملية املسح الترخص ب: املطلب األول 
جيوز ملن به جرح غلب على ظنه لصول ضرر بغسله باملاء أن ميسح عليه يف طهارة احلدث األكرب واألصغر ، واملسح يكون 

ألن اجلروح تتأذى بغسلها باملاء فوجدت مرة والدة ولو كان على موضع يغسل ثالثًا فإن شأن املسح التخفيف وذلك 
  .(2)ترخص باملسحاملشقة املوجبة لل

 

 .املسح على  العصابة أو اجلبرية أو غطاء اجلرح إذا خاف من  نزعه ضررًاالترخص ب :املطلب الثاين 
 

ضرر فيجوز  املسح عليه إذا خاف من نزعه ضرر ومن وقوع املاء عليهلصوق جيوز ملن وضع له عصابة أو جبرة أو 
  .(4)مسحه
 .ح العملية أو على موضع العمليةوكذلك الغطاء الذي يوضع على جر: أقول
 :الدليل 
 ما جند لك رخصة ،: لديث صالب الشجة الذي أصابه لجر يف رأسه فشجه مث التلم فسأل الصحابة فقالوا /1

قتلوه قتلهم اهلل إمنا كان يكفيه أن يتمم ويعضد أو » :فأغتسل فمات فلما بلغ ذلك النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
 . (3) «ى جرله خرقة وميسح عليها ويغسل سائر جسدهيعصب عل

  .(5) للجرح لوجود املشقة املترتبة على نزعها و لوجود الضرر عليه بوصول املاء /2
 
 

 :ويشترط شرطان للجبرية
 .أن توجد احلاجة الداعية إليها /0
  .(6) (الضرورات تقدر بقدرها) اعدة الفقهيةيه وذلك إعمااًل للقأن يتقيد يف تلك اجلبرة أو العصابة بالقدر احملتاج إل/2

  .(7)وكذلك غطاء جرح العملية أو موضعها
 

  ___________________________ 
   
 

 ( .270/  0)الشرح الكبر البن قدامة : ينظر (1)
 (. 027)لاشية الروض املربع : ينظر (2)
 ( .0/27)، اإلنصاف للمرداوي( 0/013)، روضة الطالبني ( 0/47)ملهذب ، ا( 0/27)، منح اجلليل ( 0/04) بدائع الصنائع للكاساين:ينظر (4)
 .(  425 :)رقم احلديث (  68)صحيح سنن أيب داود باختصار السند :  قال األلباين لديث لسن ينظر( . 0/032)رواه أبو داود يف سننه  (3)
 ( .0/27)، اإلنصاف ( 0/013)، روضة الطالبني للنووي ( 0/47)ي، املهذب للشراز( 0/27)، منح اجلليل  ( 0/04)بدائع الصنائع :ينظر (5)
 ( .2/510)، لاشية بن عابدين ( 0/85)األشباه والنظائر للسيوطي: ينظر (6)
 ( .474)ألكام اجلرالة الطبية للشنقيطي : ينظر (7)
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 .ه ضرر وخاف من نزععن حمل احلاجة  موضع العمليةإذا كانت زادت اجلبرية أو زاد غطاء  :مسألة

 .  (0) يتمم للموضع دون املسح يف هذه احلالة

 .   (2) ألنه خاف من نزعه الضرر فهو  موضع خياف الضرر باستعمال املاء فيه فيتيمم له كاجلرح نفسه
 : غطاء اجلرح أو اللفافة أو اللصوق على غري طهارة وضعإذا وضعت اجلبرية أو: مسألة 

    .(3) ورواية عند احلنابلة (4) هو مذهب الشافعيةأنه يتمم وال ميسح و:القول األول 

 : الدليل 

 .   (5)ألنه موضع خياف الضرر باستعمال املاء فيه فيتيمم له كاجلرح نفسه

 . (6)وهي الرواية الثانية عند احلنابلة  ، وال بأس على اجلبرة أو غطاء املوضع أنه ميسح :القول الثاين 

 : األدلة 
إمنا كان جيزئه أن يعصب على جرله خرقه وميسح عليها ومل : لذي أصابته الشجة فإنه قال لديث جابر يف ا /0

 . يذكر الطهارة

  .  (7)دفعاً ملشقة نزعها ليث إن نزعها يشق إذا لبسها على غر طهارة كمشقته إذا لبسها على طهارة /2

  :الراجح 

هارة لوجود لديث صالب الشجة الذي هو عمدة يف وهو أن ميسح عليها لىت وإن لبسها دون ط هو القول الثاين،
 .هذه املسألة 

 
 
 
 
 
 

  ____________________ 
 ( .0/402)، املغين (  218)الفروع ( 0)
 ( .0/402)املغين ( 2)
   ( .42/ 0)اهلداية يف شرح البداية ( 4)
 ( .0/402)املغين ( 3)
 .ينظر املرجع السابق ( 5)
 .السابق  اهلامش( 6)
.السابق  اهلامش( 7)
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 .التيممالترخص ب :املطلب الثالث
 

 .إذا كان خيشى بغسل اجلرح أو العضو اهلالك : املسألة األوىل 
 

إذا مل يستطع الشخص أن ميسح على العضو بأن خاف املوت من استعمال املاء أو تلف عضو أو فوات منفعته أو 
؛ جله أو تعم أعضاء الوضوء أو جلهاروح تعم البدن أو اخلوف من لدوث مرض خياف منه تلف النفس، أوكانت اجل

  :فحكم الترخص بالتيمم هنا على قولني 
 

  .(0)، وهو مذهب اجلمهورجيوز له الترخص بالتيمم حىت مع وجود املاء :القول األول 
 

 : األدلة 
أنه يف اجلرالة الطبية قد يترتب على : اللةووجه الد .(2) {وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيماً } :تعاىل قول اهلل /0

  .(4)أو لدوث الضرر وصول املاء للجرح ضرر كالتهاب اجلرح وتسممه وهذا يؤدي إىل الوفاة
وخاف من وصول املاء إليها هالك أو فوات ح كمن أجريت له عملية يف عينه وكذلك من مل يكن به جر: أقول
 .على غطائها أو، وهذا كله يف لال خاف من املسح عليها ا فإنه يتيمم هلاهتمنفع
 . (3)«إمنا كان يكفيه أن يتمم»: قال النيب حلديث صالب الشجة لينما  /2
 

صلى اهلل  -حلديث عمرو بن العاص لينما خاف على نفسه اهلالك باالغتسال  يف الربد والتج باآلية السابقة فضحك النيب  /4

 . (5)ومل ينكر عليه ومل يقل له شيئًا -عليه وسلم 
 
 

 . (6)-رمحه اهلل – وهذا قول عطاء ال جيوز له التيمم مع وجود املاء :القول الثاين 
 .فظاهر اآلية دل على أنه ال جيوز التيمم إال ملن فقد املاء   (7) {فلم جتدوا ماءً} :عز وجل اهلل لقول

وكذلك حبديث  ،أو عدمه حبديث عمرو بن العاص حبيث أقره النيب ومل يسأل عن وجود املاء: ميكن أن جياب عنه 
ضرورة ، كما أن ملاء موجودًا ومع ذلك عاتب الصحابة وبني هلم أنه كان يكفيه التيمم ليث كان ا صالب الشجة

 . للتطهر أولوية لفظ النفس مقدمة على استعمال املاءو 
 
 

 _________________________ 
 

   (.0/415)،  لاشية الروض( 400-2/401)، اجملموع ( 0/22)، التلقني يف الفقه امللكي ( 0/205)، لاشية ابن عابدين ( 81-0/72)السيل اجلرار : ينظر( 0)
 ( .22)من اآلية رقم  سورة النساء ، جزء (2)
 ( .472)ألكام اجلرالة الطبية للشنقيطي : ينظر (4)
 .سبق خترجيه (3)
 ".3/214"لديث صحيح  ، مسند اإلمام أمحد  (5)
 ( .0/270) شرح الكبرال (6)
 ( .  6)جزء من اآلية رقم  –سورة املائدة ( 7)
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 . (تأخر الشفاء) بطئ الربء إذا خاف زيادة العلة أو :املسألة الثانية 
 

 :فيها اختالف بني العلماء على مذهبني
 

  .وهو الصحيح  (0) ُيباح له التيمم ، وهو مذهب اجلمهور :املذهب األول
 

  :دلةاأل
فتيمموا  ماءً وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو المستم النساء فلم جتدوا}:تعاىل عموم قول اهلل /0

ومن أجريت له عملية طبية مريض وحباجة إىل هذه الرخصة خلوفه الضرر من غسل املوضع باملاء أو : ولقأ، (2){صعيداً طيباً
 .املسح عليه

 . (4) «إمنا كان يكفيه أن يتمم» لديث صالب الشجة /2
ات تؤدي زيادة األمل ولصول مضاعف أوأنه يف اجلرالة الطبية قد يترتب على وصول املاء للجرح ضرر : وجه الداللة

 .(3) إىل تأخر الربء أو اإلصابة بعلة أخرى

يف نفسه من لص أو سبع أو مل جيد املاء إال  ضررالألنه جيوز لإلنسان التيمم إذا خاف ذهاب شيء من ماله أو  /4
 .(5)فهنا أوىل فيجوز له التيمم إذا خاف على نفسه ضررًا ،بزيادة كثرة على مثن مثله

 
 . (6)التيمم إال عند خوف التلف وهو قول بعض الشافعية  ورواية عن أمحد ال يباح له :املذهب الثاين

 
 

 : الدليل
  .(7)أن العجز عن استعمال املاء شرط جلواز التيمم وال يتحقق العجز إال عند خوف اهلالك/ 0

 
 
 
 
 
 

 _____________________________ 
   (.0/415)،لاشية الروض( 400-2/401)، اجملموع ( 0/22)ي ، التلقني يف الفقه امللك( 0/72)السيل اجلرار : ينظر (0)
 (. 34: ) سورة النساء  جزء من اآلية رقم  (2)
 (  .425 :)رقم احلديث (  68)صحيح سنن أيب داود باختصار السند :  قال األلباين لديث لسن ينظر ( .0/032)رواه أبو داود يف سننه  (4)
 ( .472)ألكام اجلرالة الطبية : ينظر (3)
 ( .0/272) الشرح الكبر البن قدامة : ينظر( 5)
 ( .0/225)، املغين ( 400-2/418)، اجملموع ( 0/46)املهذب للشرازي : ينظر (6)
 .للمراجع السابقة : ينظر (7)
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 .؟الغسلوهل جيمع بني التيمم واملسح  :املطلب الرابع
 

، فإن مل و الغطاء ويغسل الباقيأإمنا ميسح ما خياف تضرره ، و جيمع بني الغسل واملسح والتيممال :القول األول
 . (4) واحلنابلة (2) واملالكية (0) ، وهو قول احلنفيةيستطع فيتيمم للموضع الذي خياف تضرره ويغسل الباقي

 : األدلة 
  .(3) ألن املسح على اجلبرة كالغسل ملا حتتها فهو قائم مقام الغسل فهو أصل وليس ببدل عن الغسل /0

 . (5)ملا فيه من اجلمع بني البدل واملبدل فما أنه ال جيمع بني الفدية والصيام فكذلك هنا /2

  .(6)ألن الفرض يتأدى بألدمها ال هبما سويًا  /4

  .  (7)ن املسح باملاء بعض الغسل وهو عزمية فإذا أمكنه فإنه جيب عليهأل /3
  . (8)ألنه ممسوح يف طهارة فلم جيب له التيمم كاخلفجمع فيه بني بدلني ،وألنه حمل والد فال ُي /5

، ي سيتضرر من املاء، ويغسل الباقي، فيتيمم مث ميسح على اجلزء الذه جيمع بني التيمم واملسح والغسلأن :القول الثاين
 .(2)وهو قول الشافعية 

  : نيالدليل
 . (01)«سح عليهما ويغسل سائر جسدهيكفيه أن يتيمم ويعصب على جرله خرقة، مث مي» لديث صالب الشجة/0

 . (00)فتعني القول هبما. أن هذا احلديث مجع بني الغسل والتيمم :وجه الداللة

 .، واليكلِّف اهلل عبدًا بعبادتني سببهما والدال نظر له يف الشريعة جياب تطهر املوضع بطهارتنيإأن / 2
 .يف آن والد ، وهو عدم اجلمع بني الغسل واملسح والتيمم القول األول :الراجح 

 .وألنه أيسر على من أجريت له عملية ، شة دليل القول الثاين مبا ذكرتهمناق وإلمكانلوجاهة أدلة القول األول 
 

  __________________________________ 
 ( .435،483)البحر الرائق  (0)
 ( .064-0)لاشية الدسوقي  (2)
 (.028)، الفروع ( 401)، لاشية الروض ( 405)املغين  (4)
 ( .483)البحر الرائق  (3)
 ( .435)البحر الرائق  (5)
 .ينظر املرجع السابق  (6)
 (.028)، الفروع ( 401)لاشية الروض ( 7)
 ( .0/402)املغين  (8)
 (.0/008)، حتفة احملتاج ( 220،  208 -207) روضة الطلبني  (2)
 .هسبق خترجي (01)
 .ينظر املرجعني السابقني  (00)
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 . الترخص مراتب :ام ملطلب اخلا
 

غسل ما أمكن  عليهحبيث ميكن غسل غره واملسح على ذلك اجلزء فأنه جيب  دإذا كانت اجلرالة يف جزء من اجلس* 
  .(0)موضع العملية وميسح على الغطاء وإن مل ميكنه فإنه يغطي ،واملسح املباشر على مكان العملية الطبية إن أمكنه

 
 ؛ع املسح املباشر أو كانت على اجلراح جبرة أو غطاء وخاف من نزعه ضرر أو ال ميكنه ذلكييستطإذا كان ال* 

جاز له أن يترخص باملسح على غطاء اجلرح أو اجلبرة إال أنه يشترط أن يكون املسح على موضع احلاجة دون الزيادة 
 .غره عليه وجيب غسل

 أما إذا كان غطاء اجلرح يزيد عن موضع اجلرح فأنه يترخص مبسح اجلرح وال يترخص باملسح على مجيع الغطاء
  .(2) ألنه بذلك ميسح مع عدم احلاجة لذلك الذي ميكن إزالته

 

، أما إذا فإن موطن الضرورة هنا هو ما خياف عليه  الضرر (4)(الضرورات تقدر بقدرها )وذلك أيضًا لقاعدة : أقول
لينها يصح له املسح عليه وإن  ،عحبيث الميكن إزالته أو خياف عند نزعه على املوض( اجلبس)كان الغطاء كاجلبرة 

 .وعموم ادلة التكليف باملستطاع تدل على ذلك كان زائدًا وذلك ألن النفس مكلفة مبا تستطيع
 

  .(3)تيمميأغلبها فإنه  جلراح تعم مجيع أعضاء الوضوء أو أغلبها أو تعم أعضاء البدن أوإذا كانت ا* 
ف العضو أو فوات منفعته أو كلها تكون يف لالة املشقة الضرورية كأن يكون خاف على نفسه من تلوالرخص 
   .(5)ء أثر أو لدوث مضاعفات وزيادة أمل وحنوهأو بقا ء، أو يف لالة املشقة احلاجية كأن يكون خاف تأخر برهالكه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   _______________________________ 
 (. 0/06) ، عمدة الفقه ( 0/401)، لاشية الروض (016-0/013)، روضة الطالبني (0/27)،منح اجلليل (0/36) الدر املختار: ينظر (0) 
 (.0/016)روضة الطالبني  :، ينظربل يغطي اجلرح وميسح على الغطاء  أنه يصح له أال ميسح مباشرة لىت مع قدرته على املسح املباشر للجرح: ويوجد قول آخر وهو 
 (.0/06) ، عمدة الفقه البن قدامة ( 0/270) ، اإلنصاف ( 0/47) ،املهذب ( 0/27)، منح اجليل (0/04)، بدائع الصنائع ( 0/86)يل اجلرارالس :ينظر (2)
 (.85) األشباه والنظائر للسيوطي  (4)
 ( .0/07) دامة ، عمدة الفقه البن ق( 0/016)، روضة الطالبني( 0/04)، بدائع الصنائع ( 0/86)السيل اجلرار : ينظر (3)
 . ( 0/013)روضة الطالبني : ينظر (5)
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 : املبحث الثالث 

 .إذا كانت النجاسة مالزمة للشخص الذي أجريت له عملية طبية

 
من كان جرله ينزف منه  وكذلك النزول النجاسات فيه علبةحبيث يتصل هبذه الفتحة  عملية الشرج الصناعي: مثل

دخل الدم إىل جسمه بعد إجراء العملية وذلك لفقده كمية من دمه أثناء العملية ُي من وضع له أنبوب الدم ، وأيضًا
 . وحنو ذلك اجلرالية

 
  .(0)واحلنابلة أن صالب احلدث الدائم جيب عليه الوضوء لوقت كل صالة، وهو مذهب احلنفية :القول األول
 .(2)ب املالكية آخر ، وهو مذه عدم انتقاض وضوءه ، إال إذا خرج منه لدث :القول الثاين
 . (4)أن صالب احلدث الدائم جيب عليه أن يتوضأ لكل صالة ، وهو مذهب الشافعية :القول الثالث

 
ل صالة لىت جييء ذلك مث توضئي لك» :القول األول ويدل لذلك قول النيب صلى اهلل عليه وسلم :والصحيح هو

 . (3)»الوقت
 
؛ وجيدد كيس الفضالت إن أمكنه ذلك فإن مل يستطع صلى عليه أن يتوضأ لوقت كل صالة على هذا فإنه جيب بناًءو

كان كيس النجاسة  ، وال لرج عليه يف أن يصلي ولولدثه دائم، فيكون لكمه لكم املستحاضة ، ألنحبسب لاله
 .نبوب الدم وذلك للضرورة؛ فهذا الكيس ال ميكن أن ينفك عن املصليمعلقا فيه، أو أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 _______________________ 
 ( .311-0/422)، لاشية الروض املربع ( 0/64)، السيل اجلرار ( 0/43)اهلداية شرح بداية املبتدئ : ينظر (0)
 ( .0/02) ، الفواكه الدواين( 0/22)التلقني يف الفقه املالكي  (2)
 (.322، 2/324) للمهذب اجملموع: ينظر( 4)
 .  )228)سنن أبو داود ، الطهارة ، ( 228: )الوضوء ، رقمه: البخاري صحيح  (3)
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  : رابعاملبحث ال

 .عجز من أجريت له عملية طبية عن الطهارة

 

 .لب له املاء إذا كان ال يستطيع حتريك أعضاءه بعد العملية الطبية ومل يوجد عنده من جي: مثل 
  .(0)كعادم اآللة فيجوز له التيمم  ألنه: ، ودليله أنه يتمم: احلكم هنا هو 

 ، فإذا كان اجلدار مبنيًا، فإن مل ميكنه التيمم صلى على لالهدار أو الفرا  إن كان عليه غبارعلى اجل كان تيممه ولو

 ، فإنه جيوز التيمم عليه ، أما إذا كان اجلدار مكسوًا -َلِبًنا من الطني  –من الصعيد سواء كان لجرا أو كان مدرا 

، ويكون كالذي يتمم على األرض؛ فإنه يتيمم به وال لرج –غبار–فهذا إن كان عليه تراب  األصباغباألخشاب أو 

وبالنسبة ، ، فال يتيمم عليهألن التراب من مادة األرض، أما إذا مل يكن عليه تراب، فإنه ليس من الصعيد يف شيء

 .  ( 2)للفرا  إن كان فيها غبار فليتيمم عليه ، وإال فال يتيمم عليه ألنه ليس من الصعيد

وال يعيد الصالة ألنه ألن العجز عن الشرط ال يوجب ترك املشروط  ،(4)وإن مل يستطع التيمم فإنه يصلي على لاله* 

املوجود يف  مار ملوضع اجلرالةوكذلك من تعذر عليه االستنجاء واالستج، (3)وفعل ما بإستطاعته مر بهأتى مبا ُأ

، وذلك ألنه أتى ما بإستطاعته وال تكليف على النفس فيما (5)فإنه جيوز له أن يصلي على لاله السبيلني أو ألدمها

 .ال تستطيعه وأيضرها 

 

 
 
 
 
 

  ________________________ 
 .(0/417)لاشية الروض ، ( 0/270)، املغين ( 0/61)السيل اجلرار املتدفق على لدائق األزهار : ينظر (0)
 (.231" )رة البن عثيمني، فتاوى الطها( 402-0/408)لاشية الروض : ينظر (2)
 ( .0/402)، لاشية الروض املربع ( 2/414)اجملموع شرح املهذب : ينظر (4)
 ( .0/402)، لاشية الروض ( 448، 405/ 2)اجملموع : ينظر (3)
 ( .473)ألكام اجلرالة الطبية  (5)

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 امةاخل

 
 :وفيها
 أهم نتائج البحث . 
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 اخلامة  

 

 

 : مسألة أثر العمليات الطبية على الطهارة توصلت إلى ما يليبعد االنتهاء من بحث 

تسبب تخاف  ، أما إنالسليمفإنه يتطهر باملاء ك ة باملاءرومل خياف الضرر من الطها ةأن من أجريت له عملية جرالي /1
 . ههارتهالكه أو تلف العضو أو تأخر الربء وحنوه فأنه جيوز له الترخص بط وصول املاء إىل موضع العملية

أن الترخص يكون باملسح على اجلرح مباشرة إن استطاع فإن مل يستطع فإنه ميسح على غطاء اجلرح أو اجلبرة  /2
 .ويغسل غرها من األعضاء اليت ال تضرر بغسلها باملاء 

 يتضرر  أن غطاء اجلرح البد أن يكون على قدر ما خيشى ضرره ليمسح عليه أما إن زاد عن ذلك فإنه يغسل ما ال /4
 .خيشى ضرر وصول املاء إليه  صول املاء إليه وميسح على غطاء املوضع الذيبو

 .ويغسل الباقي هسحفإنه مي أو مل يتمكن من النزع إذا زاد غطاء موضع العملية عن احلاجة وخاف من نزعه ضرر /3

 .ويغسل البايفبأس  أو اجلبرة على غر طهارة وخاف من نزعه ضرر فإنه ميسح عليه والغطاء الإذا وضع  /5

 .جروله وعمت مجيع أعضاء الوضوء أو البدن أو أغلبها فإنه يتيمم  كثرت وأاملسح  الغسل أوأن من ال ميكنه  /6

، للباقي والغسل على املوضع املسحإن خاف ضررًا ف، فباملاء ، إمنا األصل الغسلال جيمع بني املسح والغسل والتيمم /7
لالته واخلوف من  ، حبسبالتيممإن خاف ضررًا فف، للباقي والغسل املوضع غطاء على املسحإن خاف ضررًا فف
 .هيانب قبعلى ماسأو تأخر الربء،  ضررال

 ت النجاسة فيتوضأ لوقت كل صالة ويصلي لىت وإن كان املستحاضة؛لكمه حبكم  لحقُيأن من الزمته النجاسة  /8
 .مالزمة له

إذا كان ال ميكنه احلركة ومل و ،إذا كان من أجريت له عملية طبية ال ميكنه احلركة فإن غره جيلب له املاء ويوضئه  /2
 أو مل يستطع الوصول له ، فإن مل يكن عنده ترابأو يساعده على الوضوء فإنه يتيممهناك من جيلب له املاء  يكن

 .واليكلف اهلل نفسًا إال وسعها فإنه يصلي حبسب لاله ألنه عاجز عن التطهر

 .لىت مع عدم التمكن من الطهارة فإن الشخص يصلي حبسب لاله أن الصالة ال تسقط/ 01
 

واحلمدهلل ،  فإن أصبت فمن اهلل وحده وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان ،ما تيسر لي  هذا

 .وصل اللهم وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني  ،الذي بنعمته تتم الصاحلات 

 



 

 

 
 
 
 

 

 

 فهرسال

 
 :وفيه
 رميةفهرس اآليات الك . 
 فهرس األلاديث الشريفة. 
 فهرس املصادر واملراجع. 
 فهرس املوضوعات. 
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.فهرس اآليات  
 

 

 الصفحة السورة رقمها اآلية

 03 النساء 34  {...وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم }

 04 نساءال 22   {وال تقتلوا أنفسكم إن اهلل كان بكم رحيماً }

 03،  04 املائدة 6  { ماءًفلم جتدوا  }
                                                            

 



 

- 23 - 

 

 .فهرس األحاديث 

 

 

 

 الصفحة                                                                          الحديث                                       

 

                                                                     71       ..………………….…………………   «ل صالة لىت جييء ذلك الوقتمث توضئي لك»

 

                 77       .......................... «...قتلوه قتلهم اهلل إمنا كان يكفيه أن يتمم ويعضد أو يعصب على جرله »
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 .فهرس املصادر واملرجع 

 

 

 . القرآن الكريم: أواًل 

 

 :مراجع احلديث :ثانيًا 

  
 .األوىل: مصر،ط  -هـ، مطبعة البايب406: اود بن األشعث السجستاين املتوىف سنن أيب داود ، للحافظ أيب داود سليمان بن د /0
 

 .األوىل :هـ،مكتب التربية العريب لدول اخلليج ،ط 0321: صحيح سنن أيب داود باختصار السند، حممد ناصر الدين األلباين املتوىف  /2
 

 .مصر ، الطبعة األوىل  –ملطبعة امليمنية هـ ، ا230: املسند ، لإلمام أمحد بن لنبل الشيباين املتوىف  /4
 

 :املراجع الفقهية  :ثالثا

 

مطبعة هـ  ، 885املتوىف عام  اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ، للعالمة عالء الدين أيب احلسن علي بن سليمان املرداوي /3
 .هـ 0476األوىل :  السنة احملمدية ، الطبعة 

، مطبعة اجلمالية  هـ587: املتوىف  لإلمام عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين احلنفي: شرائع بدائع الصنائع يف ترتيب ال /5
 .األوىل : مبصر ، الطبعة 

، دار الكتب  هـ273: املتوىف  حتفة احملتاج بشرح املنهاج ، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن علي بن لجر اهليتمي /6
 العلمية بروت ـ لبنان

، ، دار الكتب العلميةهـ322: املتوىف  التلقني يف الفقة املالكي ، ألبو حممد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعليب البغدادي املالكي /7
 .م2113-هـ0325الطبعة األوىل 

 :، الطبعةهـ0422املتوىف عام  لاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع ، للشيخ عبدالرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي /8
 .هـ 0325العاشرة  

 .هـ 0322بروت ،  –دار الفكر  ، هـ0241 املتوىف عام عرفة الدسوقي ،لاشية الدسوقي على الشرح الكبر ، للشيخ حممد  /2
 

طبعة العامرة ، ، امل هـ0416: املتوىف  رد احملتار على الدر املختار املعروفة باسم لاشية ابن عابدين ، للعالمة حممد بن عابدين /01
 .هـ 0457: الطبعة 

 .، املكتب اإلسالمي  هـ676: املتوىف  روضة الطالبني ، لإلمام أيب بكر حيىي بن شرف النووي /00

 .األوىل:لطبعة، دار ابن لزم ،اهـ0251: املتوىف السيل اجلرار املتدفق على لدائق األزهار ، حملمد بن علي بن حممد الشوكاين /02

دار الكتاب العريب : الناشر، هـ621: املتوىف لإلمام أيب حممد عبداهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي كبر على منت ملقنع،الشرح ال /04
 . بروت –للنشر والتوزيع 
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عصرية املكتبة ال ، هـ621: املتوىف عمدة الفقه ، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد ، الشهر بابن قدامة املقدسي /03 
 م2113 -هـ 0325: الطبعة 

 .مكتبة الثقافة الدينية هـ،0026:،تالفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القرواين ، ألمحد بن غنيم بن سامل النفراوي /05
 

 .بروت  –دار العلم  ، هـ730: املتوىف قوانني األلكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية ، حملمد الغرناطي /06
 

 .هـ 0325: ،طاخلرية العثيمني مؤسسة الشيخ، هـ0320:املتوىف، للشيخ حممد بن صاحل العثيمني كتاب فتاوى الطهارة/07
 

 .م0227: ،الطبعةبروت–، دار الفكر هـ676: املتوىف  اجملموع شرح املهذب، لإلمام أيب زكريا حيىي بن شرف النووي /08
 

 مصر ،  –،مطبعة املنار هـ621: املتوىف  حممد عبداهلل بن أمحد بن قدامة املقدسياملغين شرح خمتصر اخلرقي ، لإلمام أيب /02
 . هـ0436الثانية : الطبعة 

 

 .هـ 0223: مصر، الطبعة -هـ ، املطبعة العامرة0222: منح اجلليل على خمتصر خليل ، لشيخ حممد عليش املتوىف  /21
 

 .لبنان  –، دار الفكر هـ676: املتوىف الشرازي املهذب ، لإلمام أيب اسحاق إبراهيم بن علي  /20
 

  .مصر –، مطبعة الباب احلليبهـ0113: املتوىف هناية احملتاج إىل شرح املنهاج ، مشس الدين حممد بن أمحد بن شهاب الرملي /22
 

 .بروت -ر الياء التراث العريب، داهـ524: املتوىفاملرغيناين يف شرح بداية املبتدي، برهان الدين علي بن أيب بكر اهلداية / 24
 

 : املراجع األصولية : رابعًا 

 –، مكتبة العبيكان   هـ621املتوىف عام  عبداهلل بن أمحد بن قدامة املقدسيروضة الناظر وجنة املناظر ، لإلمام أيب حممد  /23
 .األوىل : اململكة العربية السعودية ، الطبعة 

 

 :القواعد الفقهية: خامسًا

 –، دار الكتب العلمية    هـ200املتوىف عام  شباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية ، جلالل الدين عبدالرمحن السيوطياأل /25
 .األوىل : بروت ، الطبعة 

 

 :الرسائل الفقهية : سادسًا 
 

 .هـ 0323الثالثة : ابة ، ط ألكام اجلرالة الطبية واآلثار املترتبة عليها ، حملمد بن أمحد الشنقيطي ، مكتبة الصح /26
 

 

 :املعاجم اللغوية: سابعًا
 

 .األوىل : بروت ، الطبعة –، دار صادر  هـ700املتوىف عام  لسان العرب ، حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري /27
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 .فهرس املوضوعات

 

 

 الصفحة                                                                                       الموضوع              

 2                                                                                                        املقدمة: أواًل 
 7                                                                                               :التمهيد ، وفيه: ثانيًا

 8                                                                                                       .تعريف العملية الطبية
 8                                                                                       .ريف الطهارة لغة واصطاللا تع

 8                                                                                   .تعريف الرخصة لغة واصطاللا 
 2                                                                       :املباحث واملطالب واملسائل للبحث :ثالثًا 

 01                                                                                              تأصيل املسألة  :املبحث األول 
 00                          :، وفيه أربعة مطالب ملن خاف ضرر من استعمال املاء كيفية الترخص يف الطهارة :املبحث الثاين 
 00                                                                               املسح على اجلرح الترخص ب:  ألول املطلب ا

 00                        .املسح على  العصابة أو اجلبرة أو غطاء اجلرح إذا خاف من  نزعه ضررًاالترخص ب  :املطلب الثاين 
 02      . دت اجلبرة أو زاد غطاء اجلرح عن حمل احلاجة وخاف من نزعه ضررإذا كانت زا :مسألة 
 02 .                  إذا وضعت اجلبرة أو غطاء اجلرح أو اللفافة أو اللصوق على غر طهارة  :مسألة 

 04                                                                                                 .   التيممالترخص ب: املطلب الثالث
 05                                                                      .هل جيمع بني التيمم واملسح مع الغسل ؟ :املطلب الرابع 
 06                                                                                                   . الترخص مراتب : ام املطلب اخل

 07                                            . ذا كانت النجاسة مالزمة للشخص الذي أجريت له عملية طبيةإ: املبحث الثالث 
 08                                                            .   عجز من أجريت له عملية طبية عن الطهارة : رابعاملبحث ال
 02                                                                                                      . اخلامتة: رابعًا 
 20                                                                                                           .الفهارس :خامسًا 

 22 .                                                                                                                  فهرس اآليات
 24                                            .                                                                  فهرس األلاديث 

 23 .                                                                                                  فهرس املصادر واملرجع 
 26                                                                                                    .       فهرس املوضوعات

 


