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ملخص: 

جاء هذا البحث املو�شوم بعنوان " اأثر قاعدة: )ال�رشر يزال( على التداوي واأجهزة 
االإنعا�س – يف ثالثة مباحث ت�شمن االأول منها حجية قاعدة: )�ل�رشر ُيز�ل( و�أدلتها 
يف �لفقه �لإ�سالمي، وجاء �لثاين بعنو�ن �أثر قاعدة: )�ل�رشر يز�ل( يف �لتد�وي باملحرمات 
�ل�رشيعة  يف  �لتد�وي  حكم  و��سطالحًا  لغة  �لتد�وي  تعريف  بعد  وت�سمن  و�لنجا�سات، 
�لإ�سالمية ب�سكل عام، و�لتكييف �لفقهي للتد�وي باملحرمات و�لنجا�سات، وحكمه �ل�رشعي 

ب�سكل خا�ض. 
وحمل املبحث الثالث عنوان اأثر قاعدة: )�ل�رشر يز�ل( يف �أجهزة �لإنعا�ض، فبعد 
�أثر  بيان  مت  �لإنعا�ض،  لأجهزة  �لفقهي  و�لتكييف  و�ل�سطالح،  �للغة  يف  �لإنعا�ض  تعريف 

قاعدة )�ل�رشر يز�ل( يف �أجهزة �لإنعا�ض. 
وقد خل�س البحث اإىل جملة من النتائج من اأبرزها: معنى قاعدة: )�ل�رشر يز�ل( 
و�ل�سنة  بالكتاب  ثبتت  يز�ل(  )�ل�رشر  قاعدة:  وحجية  وقوعه،  فور  �ل�رشر  �إز�لة  وجوب 

و�لإجماع و�ملعقول. 
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The Impact of the Rule (Removal of Harm) 
on Medication and Resuscitation Equipment

Abstract: 

The research is about the impact of the rule, the removal of harm, 
on medication and resuscitation equipment. I divided my paper into three 
sections: the first is the authoritative and evidence of the above rule in Islamic 
jurisprudence; the second is its impact on treatment in what is considered 
impure and defile in Islam; and the third is the application of the rule of 
removal of harm on the use of resuscitation equipment. The paper proved 
that this rule is based on Qur'aan and Sunnah; it is must to remove any harm 
wherever and whenever it occurs. 
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مقدمة: 
�حلمد هلل رب �لعاملني، و�ل�سالة و�ل�سالم على �ملبعوث رحمة للعاملني �سيدنا حممد 

وعلى �آله و�سحبه �أجمعني وبعد،،، 
�لعباد يف  �أ�سا�ض مر�عاة م�سلحة  باأحكام بنيت على  �لإ�سالمية  �ل�رشيعة  لقد جاءت 
�لعاجل و�لآجل، جتلب لهم �ملنافع وتدر�أ عنهم �ملفا�سد، كما �أتت باأحكام تتنا�سب مع كل 

زمان من�سجمة مع متطلبات كل ع�رش وجيل. 
وقد قررت �ل�رشيعة جمموعة من �لقو�عد �لتي جاءت ن�سو�سها للدللة عليها وتقريرها، 
ومن تلكم �لقو�عد �ملهمة يف �لفقه �لإ�سالمي، و�لتي تندرج حتتها �أحكام فقهية عديدة يف 
�ل�رشر  �إحلاق  جو�ز  عدم  تقرر  لأنها   ، يز�ل(  )�ل�رشر  قاعدة:  �لإ�سالمي  �لفقه  �أبو�ب  �ستى 

بالغري و�ن وجد �ل�رشر فال بد و�أن يز�ل. 
وقد جاء هذ� �لبحث ليتناول �أثر هذه �لقاعدة يف جمال مهم تبدو �حلاجة �إىل معرفة 
�أحكامه ما�ّسة، نظر�ً لتعلقه باأحو�ل �لنا�ض، ومي�ض جانبًا مهمًا يف حياتهم يتعلق بالتد�وي 
قاعدة:  �أثر  وبيان  �أحكام،  من  �لأمر  بذلك  يتعلق  ما  نبني  �أن  فاأحببنا  �لطبية،  و�لعمليات 

)�ل�رشر يز�ل( على ذلك �جلانب �حليوي. 

أهمية املوضوع: 
�ل�رشيعة  يف  كبرية  �أهمية  ذو  وبعده  �لوقوع  قبل  ومعاجلته  �ل�رشر  مو�سوع  �إن 
به  و�هتم  بالغة،  باأهمية  و�ت�سم  عالية،  منزلة  �لإ�سالمي  �لفقه  يف  �حتل  وقد  �لإ�سالمية، 
مو�سوع  كان  وملا  م�ستفي�سًا،  بحثًا  وبحثوه  و�ملعا�رشون،  �لقد�مى  وعلماوؤنا  فقهاوؤنا 
�ل�رشر و�إز�لته يت�سم بال�سمول و�لعموم، فهو و�أحكام متعددة يدخل يف كثري من �ملباحث، 

ومنها �لأمور �لطبية �لتي مت�ض حياة �لإن�سان، ولذا ترجع اأهمية املو�شوع اإىل االآتي: 
�إنه مو�سوع حي يتناول �أحكامًا لها �أهمية كبرية لتناولها مو��سيع متعلقة بحياة . 1

�لإن�سان، ومي�ض و�قع �لنا�ض م�سا�سًا كبري�ً، ويحتاج �إليه �لنا�ض. 
طبيني . 2 جمالني  يف  �لعباد  عن  و�ملفا�سد  �ل�رشر  بدفع  لتعلقه  مهم  مو�سوع  �إنه 

مهمني هما: �لتد�وي، و�أجهزة �لإنعا�ض �لطبية. 
�إن در��سة هذ� �ملو�سوع توؤدي �إىل �لّطالع على �أ�رش�ر �ل�رشيعة وحكمها �لبالغة، . 3

وحما�سنها �لكثرية �جلليلة. 
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�إن هذ� �ملو�سوع مهم نظر�ً لتناوله نو�زل وم�ستجد�ت طبية ل يوجد فيها كالم لدى . 4
فقهائنا �لأو�ئل. 

أسباب اختيار املوضوع: 
ترجع اأ�شباب اختيار املو�شوع اإىل االآتي: 

�لع�رش . 1 مو�كبة  على  وقدرتها  �لغر�ء،  و�ل�رشيعة  �لإ�سالمي  �لفقه  مرونة  �إبر�ز 
وم�ستجد�ته. 

�لعمل قدر �مل�ستطاع على �إبر�ز �أهمية �لقو�عد �لفقهية، و�رشورة �لرجوع �إليها يف . 2
�لفتوى �ملعا�رشة. 

�لقاعدة . 3 ربط  على  �مل�ستطاع  قدر  و�لبحث   ، يز�ل(  )�ل�رشر  قاعدة:  �أهمية  بيان 
وهما  �لإنعا�ض،  و�أجهزة  �لتد�وي  جمايل:  يف  �ملعا�رشة  �لطبية  و�مل�ستجد�ت  بالنو�زل 

مو�سوعا هذ� �لبحث. 
الدراسات السابقة: 

�لفقهية  �لقو�عد  علم  يز�ل( جميع من �سنف يف  )�ل�رشر  القاعدة:  هذه  تناول  لقد 
كالإمام �لعز بن عبد �ل�سالم يف كتابه �لقو�عد �لكربى و�ل�سغرى، و�لإمام �ل�سبكي يف كتابه 
ومن  و�لنظائر،  �لأ�سباه  كتابيهما  يف  جنيم  و�بن  �ل�سيوطي  و�لإماميني  و�لنظائر،  �لأ�سباه 
�لبورنو  �لفقهية، و�لدكتور م�سطفى  �لقو�عد  �لزرقا يف كتابه  �ل�سيخ م�سطفى  �ملعا�رشين 

يف كتابه مو�سوعة �لقو�عد �لفقهية وغريهم. 
ول جند- ح�شب اطالعنا واهلل اعلم- من تناول هذه القاعدة: )�ل�رشر يز�ل( يف 
بحث منفرد تناول �لأمور �لطبية يف جمايلنْ �لتد�وي و�أجهزة �لإنعا�ض، غري اأن من الباحثي 
من تناول هذه القاعدة ب�شفة عامة منها: ر�سالة ماج�ستري بعنو�ن: )قاعدة �ل�رشر يز�ل 
�لقر�آن و�لعلوم  �آدم_ جامعة  �لدين حامد  للباحثة: �سعاد نور  �لإ�سالمي(  �لفقه  و�أثرها يف 
�لفقهية  �لقو�عد  بعنو�ن:  �لعنكبوتية  �ل�سبكة  على  وبحث  1999م،  1420هـ-  �لإ�سالمية 
�لأ�ستاذ  �ل�رش�ح  �أحمد بن حممد  للدكتور  �ملعا�رشة(  �لتد�وي وتطبيقاته  باأحكام  �ملتعلقة 

�مل�سارك بق�سم �أ�سول �لفقه يف كلية �ل�رشيعة بالريا�ض. 
منهج البحث: 

لقد �رشنا يف هذا البحث وفقا للمنهج االآتي: 
�أقو�ل �لعلماء . 1 يقوم �لبحث على �جلمع بني �ملنهج �ل�ستقر�ئي و�لتحليل، فتتّبعنا 
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حول هذه �لقاعدة، وما يتعلق بالأحكام �لتي تناولناها يف �لأمور �لطبية يف جمايلنْ �لتد�وي 
و�أجهزة �لإنعا�ض �لطبية. 

عزو �لآيات �إىل مكانها يف �مل�سحف �ل�رشيف. . 2
تخريج �لأحاديث على �لنحو �لآتي: �إن كان �حلديث يف �ل�سحيحني نكتفي بعزوه . 3

و�ملنت،  �ل�سند  بدر��سة  عليه  و�حلكم  �حلديث  بتخريج  نقوم  غريهما  يف  كان  و�إن  لهما، 
م�ستعنني باقو�ل وكالم علماء �حلديث و�أحكامهم عليه. 

�إير�د مذ�هب . 4 تناول �مل�سائل على �لنحو �لتي: ذكر �لتكييف �لفقهي للم�سالة، مع 
�لفقهاء �لقد�مى و�ملعا�رشين بح�سب �مل�ساألة، حيث قمنا بالقت�سار على �ملذ�هب �لفقهية 

�لأربعة )�حلنفي- و�ملالكي- و�ل�سافعي- و�حلنبلي( 
و�لرتجيح بني . 5 ومناق�ستها،  بها  ��ستدلو�  �لتي  �أدلتهم  وبيان  �لفقهاء  �قو�ل  عر�ض 

�لقو�ل و�ملذ�هب ح�سب ما نر�ه منا�سبا مع بيان م�سوغات �لرتجيح. 

خطة البحث: 
جاء هذا البحث يف: 

�ملبحث �لأول: حجية قاعدة )�ل�رشر يز�ل( يف �لفقه �لإ�سالمي و�أدلتها.  ●
�ملبحث �لثاين: �أثر �لقاعدة يف �لتد�وي باملحرمات و�لنجا�سات.  ●
�ملبحث �لثالث: �أثر �لقاعدة يف �أجهزة �لإنعا�ض.  ●
�خلامتة.  ●

املبحث األول: 

حجية قاعدة )الضرر يزال( يف الفقه اإلسالمي وأدلتها: 

وهي  جد�ً،  كثرية  �لعظيمة،  �لقاعدة  هذه  حجية  على  و�ل�سنة  �لكتاب  من  �لدلئل  �إن 
متنوعة ومبثوثة يف �ل�رشيعة كلها، قال �لإمام �ل�ساطبي رحمه �هلل: " فاإن �ل�رشر و�ل�رش�ر 
{َوال  تعاىل:  كقوله  كليات،  وقو�عد  جزئيات،  وقائع  يف  كلها،  �ل�رشيعة  يف  منعه  مبثوث 
ُت�َشاَررّ  {اَل   ، َعَلْيِهَنرّ} )2(  ِلُت�َشِيرُّقوا  ُت�َشاُررّوُهَنرّ  {َواَل   ، ِلَتْعَتُدوا} )1(  َاراً  �ِشُكوُهَنرّ �رشِ مُتْ
وعن  و�لأعر��ض،  و�لأمو�ل  �لنفو�ض  على  �لتعدي  عن  �لنهي  ومنه   ،  )3( ِبَوَلِدَها}  َواِلَدٌة 
�لغ�سب و�لظلم، وكل ما هو يف �ملعنى �إ�رش�ر �أو �رش�ر، ويدخل حتته �جلناية على �لنف�ض 
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�أو �لعقل �أو �لن�سل �أو �ملال؛ فهو معنى يف غاية �لعموم يف �ل�رشيعة ل مر�ء فيه ول �سك، و�إذ� 
�عتربت �أخبار �لآحاد وجدتها كذلك" )4( . 

و�شنذكر هنا اأ�شهر االأدلة، وجممل الن�شو�س الدالة على اعتبار هذه القاعدة: 
اأوالً- من كتاب اهلل تعاىل:  ◄
ْقُتُم النِّ�َشاَء َفَبَلْغَن اأََجَلُهنَّ َفاأَْم�ِشُكوُهنَّ مِبَْعرُوٍف  ● قول �هلل تبارك وتعاىل: {َواإَِذا َطلَّ

َاًرا ِلَتْعَتُدوا َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَلَم َنْف�َشُه}  �ِشُكوُهنَّ �رشِ اأو �رَشُِّحوُهنَّ مِبَْعرُوٍف َوال مُتْ
)5( ، ومنها قوله تعاىل: {ال ُت�َشارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها} )6( ، وقوله تعاىل: {َوالَ ُي�َشاآَررّ َكاِتٌب 

َوالَ �َشِهيٌد} )7( ، وقوله تعاىل: {اأَ�ْشِكُنوُهَنرّ ِمْن َحْيُث �َشَكْنُتْم ِمْن ُوْجِدُكْم َواَل ُت�َشاُررّوُهَنرّ 
ِلُت�َشِيرُّقوا َعَلْيِهَن} )8( . 

وجه الداللة: �أن هذه �لآيات �لكرمية كلها، جاءت بالنهي عن �ل�رشر، و�إحلاقه بالغري 
)9( ، وهي مت�سمنة لالأمر باإز�لة �ل�رشر بعد وقوعه، لأن �ل�سارع حكيٌم يف �أو�مره ونو�هيه، 

�إذ�  وي�سكت عنه  �بتد�ًء،  بالغري  �ل�رشر، ويلحقه  ينهى عن  �أن  و�ملعقول،  فلي�ض من �حلكمة 
�لأمر  يت�سمن  �ل�رشر  عن  �لنهي  �أن  �حلكمة  فاقت�ست  وقوعه،  بعد  باإز�لته  ياأمر  ول  وقع، 
باإز�لته ورفعه بعد وقوعه، لأن �لعلة و�حدة، وهي دفع �ل�رشر عن �لنا�ض و�لعباد، وجلب 

�مل�سالح لهم. 
َاًرا َوُكْفًرا َوَتْفِريًقا َبْيَ امْلُوؤِْمِنَي  ● َخُذوا َم�ْشِجًدا �رشِ ومنها قوله تعاىل: {َواَلرِّذيَن اَترّ

َ َوَر�ُشوَلُه ِمْن َقْبُل} )10( .  اًدا مِلَْن َحاَرَب اهلَلرّ َواإِْر�شَ
ووجه الداللة من االآية: على حترمي �لإ�رش�ر و�ل�رشر، �أن �هلل تعاىل �ساق حادثة بناء 

هذ� �مل�سجد يف معر�ض �لذم، فدّل على �أن �ل�رشر و�ل�رش�ر مذموم )11( . 
َ َغُفوٌر  ● َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل اإِْثَم َعَلْيِه اإَِنرّ اهلَلرّ ُطَررّ َغرْيَ  ومنها قوله تعاىل: {َفَمِن ا�شْ

َرِحيٌم} )12( . 
وجه الداللة من االآية: �أن �هلل تعاىل �أحل للم�سطر، �أن يرفع عن نف�سه �ل�رشر �حلا�سل من 
�جلوع و�لعط�ض �ملو�سلني �إىل �ملوت، �أو ما يقاربه يف �سدة �حلال، باأن ياأكل من �مليتة و�لدم 
وحلم �حلنزير �إذ� مل يجد غري ذلك، ولذلك تقرر يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية جو�ز �أكل �مليتة للم�سطر 

�إز�لة ل�رشره و�رشورته، و�إن كان �أكل �مليتة و�لدم وحلم �خلنزير يف �لأ�سل حر�ما )13( . 
ثانياً- من ال�شنة النبوية:  ◄
�ل�رشيف . 1 �حلديث  وهذ�   ،  )14( �رش�ر"  ول  �رشر  "ل  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  قوله 
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ن�ض يف نفي �ل�رشر وحترميه )15( ، وهو مت�سمن لرفع �ل�رشر، و�إز�لته بعد وقوعه، لأن 
�ملق�سد و�حد، و�لغاية متحدة، كما ذكرت قبل قليل، قال �ملناوي: "وفيه- �أي �حلديث- 
�أن �ل�رشر ُيز�ل وهي �إحدى �لقو�عد �لأربع �لتي رّد �لقا�سي ُح�سني جميع مذهب �ل�سافعي 
�إليها" )16( ، وقد جعل كل من �ملرد�وي و�ل�سيوطي و�بن جنيم هذ� �حلديث دلياًل و�أ�ساًل 

لهذه �لقاعدة )17( . 
ومنها ما رو�ه �أبو جعفر �لباقر رحمه �هلل، عن �َسُمَرَة بن ُجننُْدب ر�سي �هلل عنه: "�أنه . 2

د )18( من نخل فى حائط رجل من �لأن�سار، قال: ومع �لرجل �أهله، قال: فكان  كانت له َع�سُ
�أن  �إليه  فطلب  فاأبى،  يبيعه  �أن  �إليه  فطلب  عليه،  وي�سق  به  فيتاأذى  نخله  �إىل  يدخل  �سمرة 
يناقله فاأبى، فاأتى �لنبى �سلى �هلل عليه و�سلم، فذكر ذلك له فطلب �إليه �لنبى �سلى �هلل عليه 
َبُه  و�سلم �أن يبيعه فاأبى، فطلب �إليه �أن يناقله فاأبى، قال: "فهبه له ولك كذ� وكذ�"، �أمر� رغَّ
"�ذهب  لالأن�سارى:  �هلل عليه و�سلم  "�أنت م�سار"، فقال ر�سول �هلل �سلى  فاأبى فقال:  فيه، 

فاقلع نخله" )19( . 
ومنها ما رو�ه جابر بن عبد �هلل ر�سي �هلل عنه: "�أن رجال �أتى �لنبى �سلى �هلل عليه . 3

و�سلم فقال: �إن لفالن فى حائطى َعذنْقا )20( وقد �آذ�نى و�سق على مكان عذقه فاأر�سل �إليه 
نبى �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم وقال: "بعنى عذقك �لذى فى حائط فالن"، قال: ل، قال: "فهبه 
ىل"، قال: ل، قال: "فبعنيه بعذق فى �جلنة"، قال: ل، قال ر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم: "ما 

ر�أيت �أبخل منك �إل �لذى يبخل بال�سالم" )21( . 
�هلل عليه . 4 �لنبي �سلى  �أتى رجل  قال:  �هلل عنه  بن مالكر�سي  �أن�ض  رو�ه  ما  ومنها 

�أقيم بها  �أقيم حائطي بها، فمره يعطيني،  �إن لفالن نخلة، و�أنا  و�سلم فقال: يا ر�سول �هلل، 
حائطي، فقال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: "�أعطه �إياها بنخلة يف �جلنة"، فاأبى، فاأتاه 
�لنبي  �لدحد�ح  �أبو  فاأتى  ففعل،  بحائطي،  نخلتك  بعني  فقال:  عنه  �هلل  د�ح ر�سي  �لدَّحنْ �أبو 
�أعطيتكها  وقد  بحائطي،  �لنخلة  �بتعت  قد  �إين  �هلل،  ر�سول  يا  فقال:  و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى 
"كم من عذق دّو�ح )22( لأبي �لدحد�ح يف  فاجعلها له، فقال ر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم: 
�جلنة"، مر�ر�، فاأتى �أبو �لدحد�ح �مر�أته فقال: يا �أم �لدحد�ح �خرجي من �حلائط، فقد بعته 

عر )23( .  بنخلة يف �جلنة، فقالت: ربح �ل�سِّ
ومنها ما رو�ه و��سع بن حبان قال: كانت لأبي لبابة َعذق يف حائط رجل، فكلمه . 5

فقال: �إنك تطاأ حائطي �إىل عذقك، فاأنا �أعطيك مثله يف حائطك، فاأخرجه عني، فاأبى عليه، 
فكلم �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم فيه فقال: "يا �أبا لبابة خذ مثل عذقك ف�سمها �إىل مالك، 
و�كفف عن �ساحبك ما يكره"، فقال: ما �أنا بفاعل، قال: "فاذهب فاأخرج له عذقا مثل عذقه 

�إىل حائطه، ثم ��رشب فوق ذلك بجد�ر، فاإنه ل �رشر يف �لإ�سالم ول �رش�ر" )24( . 
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و�لختالف  و�حدة،  حلادثة  و�حد�ً  حديثًا  تكون  �أن  يحتمل  �لأربعة  �لأحاديث  وهذه 
�لو�رد فيها من قبل �لرو�ة، ويحتمل �أن تكون �أحاديث عدة لوقائع متعددة ح�سلت يف عهد 
�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم، وهذ� ما يرتجح يل، و�أياًّ كان ذلك هو �ل�سحيح، فاإنها �أحاديث 

يقوي بع�سها بع�سًا، وكرثة طرقها تدل على �أن لها �أ�سال. 
ووجه الداللة منها على املطلوب: �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم حاول جاهد�ً، رفع 
�ل�رشر عن �ساحب �حلائط، و�إز�لته ب�ستى �لطرق، فلما �أبى �ساحب �ل�رشر �أن يرفع �رشره، 

حكم �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم ل�ساحب �حلائط �أن يقلع نخلة �لرجل �مل�سار. 
قال االإمام اأحمد بن حنبل _ رحمه اهلل _ بعد اأن ُذكر له احلديث االأول من هذه 

االأحاديث االأربعة: 
�أجربه  و�إل  �أجاب  فاإن  ذلك،  من  مُينع  �رشر،  وفيه  �جلهة،  هذه  على  كان  ما  "كل 

�ل�سلطان، ول ي�رش باأخيه يف ذلك، وفيه مرفق له" )25( . 
وقال �خلطابي معلقًا عليه: "وفيه من �لعلم �أنه �أمر باإز�لة �ل�رشر عنه، ولي�ض يف هذ� 

�خلرب �أنه قلع نخله، وي�سبه �أن يكون �أنه �إمنا قال ذلك لريدعه به عن �لإ�رش�ر" )26( . 
ومنها ما رو�ه �أبو هريرة ر�سي �هلل عنه عن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أنه قال: "ل   و.  
مينعن �أحدكم جاره �أن يغرز خ�سبه يف جد�ره"، قال �أبو هريرة: مايل �أر�كم عنها معر�سني 

و�هلل لأرمني بها بني �أكتافكم )27( . 
ووجه الداللة من احلديث: �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أر�د يف �حلديث �أن يرفع 
�ل�رشر �لو�قع على �جلار، لأنه حمتاج �إىل غرز هذه �خل�سبة يف جد�ر جاره، ولو مل ي�سمح له 

جاره بذلك لت�رشر )28( . 
ثالثاً- من االأثر:  ◄

ما رو�ه يحيى �ملازين �أن �ل�سحاك بن خليفة، �ساق خليجًا له من �لُعَرينْ�ض )29( ، فاأر�د 
مل  �ل�سحاك:  له  فقال  حممد،  فاأبى  عنه،  �هلل  ر�سي  م�سلمة  بن  حممد  �أر�ض  يف  به  مير  �أن 
متنعني وهو لك منفعة، ت�رشب به �أول و�آخر�ً، ول ي�رشك، فاأبى حممد، فكلم فيه �ل�سحاك 
عمر بن �خلطاب ر�سي �هلل عنه، فدعا عمر بن �خلطابر�سي �هلل عنه حممد بن م�سلمةر�سي 
�هلل عنه، فاأمره �أن يخلي �سبيله، فقال حممد: ل، فقال عمر: مل متنع �أخاك ما ينفعه، وهو لك 
نافع، ت�سقي به �أول و�آخر�ً، وهو ل ي�رشك، فقال حممد: ل و�هلل، فقال عمر: و�هلل ليمرن به 

ولو على بطنك، فاأمره عمر �أن مير به، ففعل �ل�سحاك )30( . 
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ووجه الداللة: �أن عمر ر�سي �هلل عنه �سعى جاهد�ً لإز�لة �ل�رشر عن �ل�سحاك، وذلك 
بال�سماح له باأن مير بخليجه يف �أر�ض حممد بن م�سلمة ر�سي �هلل عنه، ل �سيما �أن ل �رشر 
يف هذ� �لأمر على حممد بن م�سلمة ر�سي �هلل عنه، فلما �أبي حممد ر�سي �هلل عنه �ل�سماح له 

بذلك، �أجربه عمرر�سي �هلل عنه عليه )31( . 
رابعاً- دليل االإجماع:  ◄

بها،  و�حتجاجهم  لها  ��ستعمالهم  ذلك  على  يدل  �لقاعدة،  �سحة  على  �لعلماء  �أجمع 
�إحدى �لقو�عد �خلم�ض �لتي تدور عليها �ل�رشيعة، ويدل عليه ما تقدم من �لإجماع  وعدها 

على حترمي �ل�رشر )32( . 
خام�شاً- دليل العقل:  ◄

"معلوم  �لب�رشي:  �حل�سني  �أبو  قال  �أي�سا،  �لقاعدة  �سحة  على  �ل�سليم  �لعقل  دل  قد 
�إن:  �لر�زي  �لفخر  ، وقال  �لتحرز من �مل�سار وح�سن �جتالب �ملنافع" )33(  بالعقل وجوب 

 . )34( " �أن يكون �لأمر كذلك يف �ل�رشع..  "دفع �ل�رشر م�ستح�سن يف �لعقول، فوجب 
فهذه جملة و�فرة من �لآيات و�لأحاديث و�لآثار، ودلئل من �لإجماع و�لعقل �ل�سليم، 
كافية يف �لتدليل على �لقاعدة وحجيتها، و�أن م�سمون �لقاعدة وهو حترمي �ل�رشر ووجوب 

�إز�لته، وحتمية رفعه، مبثوث يف �ل�رشيعة كلها، ومقرر يف كليات �ل�رشيعة وجزئياتها. 

املبحث الثاني

أثر القاعدة يف التداوي باحملرمات والنجاسات

الفرع االأول- التعريف بالتداوي، وحكمه ال�رشعي:  ◄
اأوالً- تعريف �لتد�وي لغة:  ●

�لتد�وي ماأخوذ من �لدو�ء، و�لدو�ء لغة: ما يتد�وى ويعالج به، و�لد�ء: �ملر�ض )35( . 
و�لتد�وي: تناول �لدو�ء )36( . 

فكاأن �أ�سل هذه �ملادة، و�ملعنى �لذي حتوم حوله هو: �لعالج و�إ�سالح �ل�سيء. 
ثانياً- تعريف �لتد�وي يف �ل�سطالح:  ●

التداوي هو: )�لك�سف عن م�سببات �ملر�ض �لع�سوي و�لنف�سي، وتعاطي �لدو�ء �ملنا�سب 
لتخلي�ض �ملري�ض من مر�سه �أو تخفيف حدته، �أو �لوقاية منه( )37( ، و�لدو�ء يف �ل�سطالح: 
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ت�ستعمل يف  �أو  �حليو�ن،  �أو  �لإن�سان،  �لتي ت�سيب  �لأمر��ض  ت�ستعمل يف معاجلة  مادٍة  �أيُّ 
�لتخفيف من وطاأتها، �أو �لوقاية منها )38( . 

فاأفادنا هذ� �لتعريف �أن �لدو�ء ما كان مادة، �أي �سيئًا حم�سو�سًا، وما ��ستعمل يف عالج 
�لأمر��ض، �أو �لتخفيف من حدتها، �أو �لوقاية منها، فمتى ما تو�فرت يف �ملادة هذه �ل�سفات 

�سمي دو�ء. 
حكم التداوي يف ال�رشيعة االإ�شالمية: 

�تفق �لعلماء على جو�ز �لتد�وي بغري �ملحرم على �أ�سل م�رشوعية �لتد�وي. )39( قال 
�ملرغيناين: "�لتد�وي مباح بالإجماع" )40( ، وقال �ملناوي: " وفيه �أن �لتد�وي مباح، وهو 

�إجماع على ما يف �لهد�ية للحنفية، وكاأنه مل يلتفت للخالف فيه ل�سعفه جد�" )41( . 
وهذ� �خلالف �لذي �أ�سار �إليه �ملناوي، هو خالف بع�ض �ل�سوفية، فيما يظهر لنا )42( ، 

ولذلك مل يوؤثر يف حكاية �لإجماع عند �ملرغيناين، و�هلل �أعلم. 
)43( وابن قا�شم  البهوتي  التداوي باملباح مباح،  اأن  االإجماع على  وكذلك نقل 

النجدي )44( . ثم اختلفوا فيه- بعد اتفاقهم على اأ�شل امل�رشوعية- على اأقوال: 
Ú  . )45( االأول: �أن �لتد�وي مباح، وهذ� مذهب �حلنفية، و�ملالكية

ومن اأدلتهم: 
قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: " لكل د�ء دو�ء، فاإذ� �أ�سيب دو�ء �لد�ء، بر�أ باإذن أ. 

�هلل عز وجل" )46( . 
�أنتد�وى 	.  �هلل  ر�سول  يا  فقالو�  و�سلم،  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  �إىل  �لأعر�ب جاوؤو�  �أن 

فقال: "تد�وو� فاإن �هلل عز وجل مل ي�سع د�ء �إل و�سع له دو�ء غري د�ء و�حد �لهرم" )47( . 
وجه الداللة من احلديثي: �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �أر�سد للدو�ء وللتد�وي يف 

هذه �لأحاديث، فدل على �أنه م�رشوع، غري مكروه ول حمرم )48( . 
Ú  . )49( الثاين: �أن �لتد�وي م�ستحب، وهذ� مذهب �ل�سافعية

ومن اأدلتهم: 
��ستدلو� بالأحاديث �لتي ��ستدل بها �أ�سحاب �لقول �لأول، وفهمو� منها �ل�ستحباب، أ. 

وذلك لالأمر �ملوجود يف بع�سها. 
قالو� �إن �لتد�وي هو حال �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم وقد د�وم عليه، وهو ل يد�وم 	. 

�إل على �لأف�سل )50( . 
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Ú  . )51( الثالث: �أن �لتد�وي مباح وتركه �أف�سل، وهذ� مذهب �حلنابلة
ومن اأدلتهم: 

قول �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم: " يدخل �جلنة من �أمتي �سبعون �ألفا بغري ح�ساب، أ. 
قالو�: ومن هم يا ر�سول �هلل، قال: هم �لذين ل يكتوون، ول ي�سرتقون، ول يتطريون، وعلى 

ربهم يتوكلون" )52( . 
ووجه الداللة: �أن هوؤلء �لذين يدخلون �جلنة بغري ح�ساب، مل يكونو� يطلبون �لرقية 
من  �لعبد  يعد  حتى  و�أف�سل،  �أوىل  �لتد�وي  ترك  �أن  على  �حلديث  فدل  بالكي،  يتد�وون  ول 

�ملحققني للتوكل، ويكون من هوؤلء �لذين يدخلون �جلنة بغري ح�ساب )53( . 
وما رو�ه عطاء بن �أبي رباح قال: قال يل �بن عبا�ض: �أل �أريك �مر�أة من �أهل �جلنة؟ 	. 

�أ�رشع و�إين  �إين  �أتت �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم فقالت  قلت بلى، قال هذه �ملر�أة �ل�سود�ء، 
�أن يعافيك"،  "�إن �سئت �سربت ولك �جلنة و�إن �سئت دعوت �هلل  �أتك�سف فادع �هلل يل، قال: 

فقالت �أ�سرب، فقالت �إين �أتك�سف فادع �هلل �أن ل �أتك�سف، فدعا لها )54( . 
وجه الداللة: �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم رغبها يف �ل�سرب على �ملر�ض، و�أن تختار 
معاناة �ملر�ض على �ل�سفاء، ويكون جز�وؤها �جلنة، وهذ� دليل على �أن ترك �لتد�وي �لذي هو 

�سبب �ل�سفاء �أوىل و�أف�سل )55( . 
�أنه �أقرب �إىل �لتوكل، لأن �لتد�وي قد يوؤدي �إىل �عتماد �لقلب على �لدو�ء دون �هلل ت. 

تعاىل. )56( 
الرتجيح: 

�لنبي �سلى �هلل عليه  �لتد�وي، لأنه حال  �لقائل با�ستحباب  يرتجح لنا �لقول �لثاين: 
�أن �ل�سايف هو �هلل دون �لدو�ء، و�أن  �إذ� كان �ملري�ض يعتقد  و�سلم، ولأنه ل ينايف �لتوكل، 
و�لأمر يف هذه  بالتد�وي،  �لأمر  �لأحاديث �رشيحة يف  ولأن  لذلك،  �سببًا  �هلل  �لدو�ء جعله 
�مل�ساألة، �إذ� مل ي�سح حمله على �لوجوب من �أجل حديث �ل�سبعني �ألفا، فاأقّل �أحو�له �أنه ُيحمل 
على �ل�ستحباب، و�إن كان ميكن �أن يكون و�جبًا فيما لو تعنّي طريقًا للعالج، وكان متيقن 

�لنتائج. 
وذهب �بن تيمية �إىل �أن �لتد�وي منه ما هو حمرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو 
مباح، ومنه ما هو م�ستحب، وقد يكون منه ما هو و�جب )57( ، وهذ� مذهب ح�سن متجه يف 
ر�أينا، ولي�ض بينه وبني ما رجحنا تعار�ض، لأن ما رجحناه هو �حلكم �لعام و�لأغلب يف 
�لتد�وي، و�إل فاإنه قد يلحق �لتد�وي �أمر �أو و�سف يخرجه عن هذ� �حلكم �لعام، كاأن يكون 
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من  ينقلب  �حلالة  هذه  يف  �لتد�وي  فاإن  باملخدر�ت،  �لتد�وي  �أر�د  من  مثل  حمرما،  �لدو�ء 
�ل�ستحباب �إىل �حلرمة، وهذ� ما ذكره �بن تيمية- يرحمه �هلل- و�هلل �أعلم. 

وحكمه  ◄ والنجا�شات،  باملحرمات  للتداوي  الفقهي  التكييف  الثاين:  الفرع 
ال�رشعي: 

�ختلف �أهل �لعلم يف �لتد�وي باملحرمات و�لنجا�سات على ثالثة اأقوال: 
�لعلماء، من �حلنفية و�ملالكية  ● �لتد�وي بها حر�م، وهذ� مذهب جمهور  �أن  االأول: 

�لتد�وي  �أجاوز�  عندهم-  �لر�جح  على  �ل�سافعية-  �أن  �إل   .  )58( و�حلنابلة  و�ل�سافعية 
بالنجا�سات �سوى �خلمر وكل م�سكر )59( . 

ومن اأدلتهم: 
�أن طارق بن �سويد �جلعفي �ساأل �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عن �خلمر، فنهاه �أو كره أ. 

�أن ي�سنعها، فقال �إمنا �أ�سنعها للدو�ء. فقال: "�إنه لي�ض بدو�ء ولكنه د�ء" )60( . 
وجه الداللة: �أن �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم نهى عن �لتد�وي باخلمر، لأنها حمرمة، 

فيقا�ض عليها �سائر �ملحرمات )61( . 
وعن �أبى هريرة ر�سي �هلل عنه قال: نهى ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم عن �لدو�ء 	. 

�خلبيث )62( . 
وجه الداللة: �أن �ملر�د بالدو�ء �خلبيث هو �لنج�ض و�ملحرم )63( ، فال يجوز �لتد�وي 

بهما للنهي عن ذلك. 
و�أما دليل �ل�سافعية يف جو�ز �لتد�وي بالنجا�سات فحديث �أن�ض بن مالك، �أن نا�سا من 
ُعرينة قدمو� على ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �ملدينة فاجتووها )64( ، فقال لهم ر�سول 
�سلى �هلل عليه و�سلم: "�إن �سئتم �أن تخرجو� �إىل �إبل �ل�سدقة فت�رشبو� من �ألبانها و�أبو�لها"، 

ففعلو� ف�سحو�.. " �حلديث )65( . 
وجه الداللة: �أن �أبو�ل �لإبل جن�سة، وقد �أباح �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم �لتد�وي بها، 
فدل على جو�ز �لتد�وي بالنجا�سات )66( . و�إمنا يجوز �لتد�وي بالنجا�سة �إذ� مل يوجد طاهر 

يقوم مقامها، فاإن وجد حرمت �لنجا�سات بال خالف عندهم )67( . 
القول الثاين: وهو �لقول بجو�ز �لتد�وي باملحرم، �إذ� ُتيقن طريًقا لل�سفاء، و�إل فال  ●

يباح �لتد�وي به، وهو قول بع�ض �حلنفية، وبع�ض �ل�سافعية )68( . 
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وا�شتدلوا: 
بحديث �أن�ض �ل�سابق يف ق�سة �لعرنيني �لذين �رشبو� �أبو�ل �لإبل للتد�وي، ففيه �أن أ. 

�لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم عرفهم �أن فيها �سفاًء. 
و�أن �لأحاديث �لتي فيها حترمي �لتد�وي باملحرمات و�لنجا�سات، �إمنا قالها �لنبي 	. 

�سلى �هلل عليه و�سلم يف �لأ�سياء �لتي ل يكون فيها �سفاء، فاأما �إذ� كان فيها �سفاء فال باأ�ض 
بها، فاإذ� �أخربه طبيب م�سلم �أن فيه �سفاء، ومل يجد غريه من �ملباح ما يقوم مقامه، جاز له 

�لتد�وي به )69( . 
القول الثالث: جو�ز �لتد�وي باملحرمات و�لنجا�سات، وهذ� مذهب �لظاهرية )70( .  ●

ومن اأدلتهم: 
ِ أ.  ْنِزيِر َوَما اأُِهَلرّ ِلَغرْيِ اهلَلرّ َم اخْلِ َا َحَررَّم َعَلْيُكُم امْلَْيَتَة َوالَدرَّم َوحَلْ قول �هلل تعاىل: {اإِمَنرّ

َ َغُفوٌر َرِحيٌم. } )71( .  ُطَررّ َغرْيَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفال اإِْثَم َعَلْيِه اإَِنرّ اهلَلرّ ِبِه َفَمِن ا�شْ
 ،  )72( �ل�سطر�ر  حالة  يف  و�لنجا�سات  �ملحرمات  �أكل  �أباح  �هلل  �أن  الداللة:  وجه 

و�ملر�ض و�لتد�وي منه يعترب من حالت �لإ�رش�ر، فيجوز �لتد�وي باملحرم و�لنج�ض. 
حديث �أن�ض بن مالك ر�سي �هلل عنه �ل�سابق �لذي ��ستدل به �ل�سافعية )73( . 	. 

الرتجيح: 
يرتجح لنا �لقول بحرمة �لتد�وي باملحرمات و�لنجا�سات، �إل �أبو�ل �لإبل، فاإن �لتد�وي 
بها جائز فيما نرى، وذلك لأن �لأحاديث �لتي ��ستدل بها �أ�سحاب هذ� �لقول �رشيحة يف حكم 
�مل�ساألة، �إذ كان �ل�سوؤ�ل مبا�رش�ً من �ل�سحابي، عن �لعالج باخلمر، وكان جو�ب �لنبي�سلى 
�هلل عليه و�سلم �أي�سًا مبا�رش�ً و�رشيحًا يف �لنهي و�لتحرمي، �أما �أبو�ل �لإبل فلورود �حلديث 
بعدم  عنه  فاجلو�ب  �ل�سطر�ر،  باآية  �ملذهب  لهذ�  �ملخالفني  ��ستدلل  و�أما  فيها،  �ل�رشيح 
�لت�سليم �أن حالة �لتد�وي حالة ��سطر�ر، فال يعرت�ض بالآية على ما رجحناه، ولذلك نرى: �إذ� 
بلغ �لإن�سان حالة �ل�رشورة باأن �أ�رشف على �لهالك جاز له تعاطي �ملحرمات و�لنجا�سات 
�أن هناك من �لأدوية �لتي يدخل  �إذ� تعينت ومل يوجد غريها، غري �ننا جند  و�لتد�وي بها، 
ملا  ��ستخد�مها نظر�ً  �لأ�سل عدم جو�ز  بان  فاإننا نرى  �ملخدرة  �ملو�د  تكوينها بع�ض  يف 
حتتويه من �ملو�د �ملخدرة �لتي حكمها معروف وهو �حلرمة، وبالتايل يندرج �سمن �لدوية 
�ملحرمة، غري �أنه يف حال �ل�سطر�ر �إليها فاإن �لطبيب ميكن �أن ي�سفها للمري�ض �أخذ�ً بحالة 
�ل�رشورة وذلك �إذ� كان هناك �رشر �سيحل باملري�ض �إذ� مل ياأخذ من هذ� �لدو�ء ومعلوم طبقا 
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للقاعدة: )�ل�رشر يز�ل( فاإن �لدو�ء �إذ� تعني لإز�لة �ل�رشر فوجب �إعطاوؤه للمري�ض من هنا 
يربز �أثر هذه �لقاعدة، و�هلل �أعلم. 
حكم التداوي باجلالتي: 

�أبي�ض ممزوج ب�سفار خفيف، ت�ستخل�ض من  اجلالتي مادة بروتينية، �سلبة، لونها 
نوعان:  وهو   .  )74( �لعظام �حليو�نية، بطرق كيميائية  �أو  �ملادة �لال�سقة لأن�سجة �جللود، 

حيو�ين ونباتي. واأهم م�شادر احليواين: �لغنم و�لإبل و�لبقر و�خلنزير. 
هذه  �أحد  جلود  من  ماأخوذ  �ملعا�رشة،  �لأدوية  بع�ض  يف  �مل�ستخدم  فاجلالتني 
�جللود  هذه  �أن�سجة  يف  تكون  ل�سقة  مادة  من  ماأخوذ  �أدق،  وجه  وعلى  �حليو�نات، 

�حليو�نية )75( . 
ومن هذه االأدوية التي يدخل يف �شنعها اجلالتي )76( : 

�لكب�سولت �لدو�ئية، وهي �لظروف �لتي حتوي بع�ض �لأدوية. . 1
ومنها بع�ض �لأقر��ض �لتي تتناول بامل�ض. . 2
ويف �أغلفة بع�ض �لأقر��ض �لدو�ئية ملنعها من �لذوبان �ل�رشيع. . 3
ويف بع�ض �لأقر��ض �ل�رشجية و�ملهبلية، �أو ما ي�سمى بالتحاميل، ويف غري ذلك. . 4

جلد  من  م�سنعة  كانت  �إذ�  �جلالتني،  مادة  تكوينها  يف  تدخل  �لتي  �لأدوية  وحكم 
�أنها حمرمة، لأن �خلنزير باأجز�ئه حمرم يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية، بال خالف بني  �خلنزير، 
اأُِهَلرّ  َوَما  ْنِزيِر  اخْلِ َم  َوحَلْ َوالَدرَّم  امْلَْيَتَة  َعَلْيُكُم  َحَررَّم  َا  {اإِمَنرّ علماء �ل�رشيعة، لقوله تعاىل: 

َ َغُفوٌر َرِحيٌم} )77( .  ُطَررّ َغرْيَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفال اإِْثَم َعَلْيِه اإَِنرّ اهلَلرّ ِ ِبِه َفَمِن ا�شْ ِلَغرْيِ اهلَلرّ
قال �بن عبد �لرب: "و�أجمع �مل�سلمون على حترمي حلمه و�سحمه وكل �سيء منه ما عد� 

�لنتفاع ب�سعر �أنثاه وذكره" )78( . 
ودمه  �سحمه  حترمي  على  �مل�سلمون  �أجمع  وقد   " �ل�رشبيني:  و�خلطيب  �لنووي  وقال 

و�سائر �أجز�ئه" )79( . 
و�أما �لأدوية �مل�ستملة على مادة �جلالتني �مل�سنعة من جلود غري �خلنزير من �أغنام 
و�أبقار و�إبل ونحوها، فال يخلو �جلالتني �لذي فيها �إما �أن يكون من جلود ميتة، �أو من جلود 
�ملذكاة، فاإن كان من جلود ميتة فهو حر�م، لأنه جن�ض ما مل يدبغ، و�إن كان من مذكاة فهو 

حالل، لأنه طاهر )80( . 
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حكم التداوي باالإن�شولي: 
غدة  من  بيتًا،  ت�سمى  خم�سو�سة  خاليا  من  يفرز  بروتيني  هرمون  هو:  االإن�شولي 
�سل�سلتني، وفقا لرتتيب  �لأمينية، يف �سكل  �لأحما�ض  ُي�سنع د�خل �جل�سم من  �لبنكريا�ض، 

معني، يف ُع�سو ي�سمى "�جلني"، هو �مل�سوؤول عن ت�سنيع �لأن�سولني )81( . 
ولهذا الهرمون فوائد متعددة يف اجل�شم منها )82( : 

�أنه ينظم �حرت�ق �ل�سكر يف �جل�سم. . 1
ي�سهل مرور �جللوكوز �لذي يعترب من �أهم �مل�سادر �لتي تعو�ض نق�ض �ل�سكر يف . 2

�لدم. 
وهو اأنواع يح�شب م�شدره )83( : 

�إن�سولني �إن�ساين: وهو �مل�سنع من بنكريا�ض �لإن�سان. . 1
�إن�سولني بقري: وهو �مل�سنع من بنكريا�ض �لأبقار و�لعجول. . 2
�إن�سولني خنزيري: وهو �مل�سنع من بنكريا�ض �خلنازير. . 3

و�خلنزيري �أف�سل من �لبقري يف مفعوله، وقلة حدوث �حل�سا�سية منه، و�لإن�ساين �أف�سل 
من �لثنني، كما يقول �أهل �لخت�سا�ض. وهو �مل�ستعمل �لآن بني �لنا�ض. 

احلكم ال�رشعي ال�شتخدام االإن�شولي: 
�أما �لإن�سولني �لإن�ساين، فيجوز ��ستخد�مه لأنه طاهر، �إذ م�سدره طاهر وهو �لإن�سان، 

فهو يعامل كنقل ع�سو من �أع�ساء �لإن�سان وهو جائز. 
باملحرمات  �لتد�وي  حكم  على  ويتفرع  يتخرج  حكمه  فاإن  �لبقري،  �لإن�سولني  �أما 
و�لنجا�سات، و�خلالف �ل�سابق يف تلك �مل�ساألة، وذلك �أن �لإن�سولني �لبقري ميكن �أن يقا�ض 

على �لدم، فياأخذ حكمه، و�لدم جن�ض ل ي�سح بيعه )84( . 
فاإذ� و�سل �ملري�ض �إىل حالة �ل�رشورة باأن �أ�رشف على �لهالك، جاز له �لتد�وي بهذ� 

�لنوع من �لأن�سولني. 
�أما �لإن�سولني �خلنزيري، فتحرميه �أ�سد و�أغلظ، ول يجوز �إل يف حالة �ل�رشورة فقط، 
لأن  جد�،  نادر  �لنوع  هذ�  �إىل  �ل�سطر�ر  �أن  تقدم  وقد  �ملحظور�ت،  تبيح  �ل�رشور�ت  لأن 

�لإن�سولني �لب�رشي يحل حمله وهو �أف�سل منه ب�سهادة �أهل �لخت�سا�ض )85( . 
الفرع الثالث- اأثر قاعدة ال�رشر يزال يف التداوي باملحرمات والنجا�شات:  ◄

�أن جعل �لأ�سل يف �لأ�سياء  من حما�سن �ل�رشيعة �لإ�سالمية، ومن كرم �هلل عز وجل، 
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�حلل، و�لأ�سل يف �ملنافع �لإذن، ولذلك كان �لأغلب على طرق �لعالج و�لتد�وي �أنها د�خلة 
يف د�ئرة �حلالل، وما حرم منها �أقل من �لقليل، و�إمنا حرم ل�رشره، �أو رجحان �رشره على 
نفعه، وكانت �أغلب �لأدوية د�خلة يف د�ئرة �حلالل، وما حرم منها �أقل من �لقليل، و�إمنا حرم 

ل�رشره، �أو لرجحان �رشره على نفعه. 
جاءت  ولذلك  نفعه،  من  �أكرب  و�رشره  نافع،  غري  �أكرثه  يف  باملحرمات  و�لتد�وي 
�ل�رشيعة بتحرمي �لتد�وي باملحرمات و�لنجا�سات، لأنها يف �لغالب د�ء ل دو�ء، ولال�ستغناء 

عنها باحلالل �لطاهر يف �أغلب �لأحيان. 
�لتد�وي  �أباحت  و�ل�رشر-  �ل�رشورة  يف  قو�عدها  من  �نطالقًا  �ل�رشيعة-  �أن  �إل 
ببع�ض �ملحرمات و�لنجا�سات، �إذ� ��سطر �لإن�سان �إليها، وبلغ حال �ل�رشورة، ومل يجد ما 
يغنيه عنها، ويف ذلك دفع لل�رشر عنها، �إعماًل لقاعدة: "�ل�رشر يز�ل"، وفروعها كقاعدة: 
"�ل�رشور�ت تبيح �ملحظور�ت" )86( ، وقاعدة: "�ل�رشر �لأ�سد يز�ل بال�رشر �لأخف" )87( ، ول 
�سك �أن �ملري�ض �مل�رشف على �لهالك، و�لبالغ حد �ل�سطر�ر، �إذ� مل تبح له هذه �ملحرمات 
�ل�رشيعة  �لأخف بالأ�سد، وهذ� خالف ما جاءت به  �لأدوية، كان يف ذلك دفع لل�رشر  من 

وقو�عدها. 
واحلا�شل: �أن �لتد�وي باملحرمات و�لنجا�سات �إمنا منع منه لأنه ل يرفع �رشر� ول 
ينفع مري�سا يف �لغالب، فا�ستعمالها يرتتب عليه �رشر �أكرب من �ل�رشر �لذي ترجى �إز�لته، 
بلغ  �إذ�  �أما  �أو فوقه،  يز�ل ب�رشر مثله  �ل�رشر ل  �أن  �ل�رشيعة، وفروع قاعدتنا  ومن قو�عد 
�لأ�سد  �لأدوية، دفعا لل�رشر  �لنوع من  �لتد�وي بهذ�  له  فاإنه يباح  �ل�رشورة،  �ملري�ض حد 

بالأخف. 
�حلكم  كبري�ً، ومدخاًل عظيمًا، يف  �أثر�ً  يز�ل  �ل�رشر  قاعدة  لقاعدتنا  �أن  يتبني  وبذلك 
�ل�رشعي للتد�وي باملحرمات و�لنجا�سات، وذلك بني من تاأثري فروعها �أي�سا يف �مل�ساألة، 

و�هلل �أعلم. 

املبحث الثالث: 

أثر القاعدة يف أجهزة اإلنعاش: 

الفرع االأول: التعريف باالإنعا�س واأجهزته:  ◄
اأوال- تعريف االإنعا�س يف اللغة:  ●

�أي: رفع و�رتفع ونه�ض،  �لإنعا�ض يف �للغة: ماأخوذ من �لفعل نع�ض و�أنع�ض و�نتع�ض 
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�أي: نه�ض من عرثته،  �لعاأثر  �نتع�ض  �لر�أ�ض، و�لنع�ض �رشير �مليت، ويقال:  و�لنتعا�ض رفع 
ويقال �أنع�سه من كبوته �أنه�سه وقوى جاأ�سه )88( . 

فخال�سة هذه �ملادة تدل على رفع �ل�سيء وتقويته �إذ� �سعف. 
وبذلك تظهر �لعالقة بني �ملعنى �للغوي لالإنعا�ض و�ملعنى �ل�سطالحي، �إذ� �لغر�ض 
من �لإنعا�ض �لطبي- كما �سياأتي- هو تقوية �لأع�ساء �ملتوقفة عن �لعمل، �أو �لتي �سعفت 

عن �لعمل يف ج�سم �لإن�سان، كالقلب و�لدماغ. 
ثانياً- تعريف االإنعا�س ا�شطالحا:  ●

اأما االإنعا�س يف ا�شطالح االأطباء: 
فاإنه �إذ� �أ�سيب �سخ�ض بتوقف �لقلب �أو �لتنف�ض نتيجة لإ�سابة �لدماغ ب�سدمة مثاًل، �أو 
باأي حادث �آخر، فاإن �لأمل يف بقائه على �حلياة، ما ز�ل قائمًا باإنعا�ض ما توقف من دقات 
قلبه �أو تنف�سه، �إذ� �أدخل يف غرفة �لإنعا�ض _�أي �لعناية �لطبية �ملكثفة_ بو�سائلها �حلديثة 

َف�سة- �أي جهاز �لتنف�ض- ونحوه من �لأجهزة �لطبية �حلديثة.  ننْ كاملمِ
يقوم  �لتي  �ملكثفة،  �ملعاجلة  "هو  االإنعا�س:  تعريف  يف  نقول  اأن  ميكن  وعليه 
تقوم  حتى  �حلياتية،  �لأجهزة  مل�ساعدة  وم�ساعدوهم،  �لأطباء  من  جمموعة  �أو  طبيب  بها 
�إىل تفاعل من�سجم بينها.  �لو�سول  �لأجهزة �ملعطلة، بق�سد  �أو لتعوي�ض بع�ض  بوظائفها، 

و�لأجهزة �حلياتية �لأ�سا�سية لالإن�سان هي: �ملخ و�لقلب و�لتنف�ض و�لكلى و�لدم" )89( . 
فحقيقة �لإنعا�ض �لطبي: حماولة �لأطباء �إعادة �لأجهزة �حلياتية للمري�ض �إىل و�سعها 
�لطبيعي، وذلك باإدخاله يف غرفة �لإنعا�ض و�لعناية �ملكثفة، و��ستخد�م �أجهزة خم�سو�سة. 
ومن م�شميات اأجهزة االإنعا�س: �لعناية �ملكثفة، و�لعناية �ملركزة، و�إبقاء �آلة �لطبيب، 
ومن مفرد�تها: جهاز �لتنف�ض �ل�سناعي، وجهاز مانع �لذبذبات، وجهاز �لتنظيم ل�رشبات 

�لقلب، و�لعقاقري، وجمموعة �لأطباء �ملدربة وم�ساعدوهم )90( . 
 اأنواع اأجهزة االإنعا�س: 

املنف�شة: هي عبارة عن �أنبوبة يتم �إدخالها �إىل �لق�سبة �لهو�ئية، �إذ� ر�أى �لطبيب . 1
�ملنف�سة  منها:  خمتلفة  �أنو�ع  وهي  �لتوقف،  على  �أو�سك  �أو  توقف  قد  �ملري�ض  تنف�ض  �أن 
�لتي تعمل باليد، وهي تكون غالبا موجودة يف �سنطة �لإ�سعاف لدى �ملمر�سني و�لأطباء 
ورجال �لإ�سعاف وحتى م�سيفي �لطائر�ت وو�سائل �لنقل، و�ملنف�سة �لتي تعمل بالكهرباء 

�أو بالبطارية. 
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و�لزفري  �ل�سهيق  حركة  ت�سبه  حركة  يف  �ل�سدري،  �لقف�ض  حتريك  منها:  والغر�س 
�لطبيعيتني. 

اأجهزة اإنعا�س القلب مثل "مانع �لذبذبات"، وهذ� �جلهاز يعطي �سدمات كهربائية . 2
لقلب، ��سطرب نب�سه ��سطر�بًا �سديد�ً، وحتول �إىل ذبذبات بطينية، ل تدفع �لدم من �لبطني 

�إىل �لأورطي. 
والغر�س منها: �إعادة �لنب�ض �إىل �لقلب. 

�لقلب بطيئة جد�ً، . 3 القلب، وي�ستخدم عندما تكون �رشبات  منظم �رشبات  جهاز 
بحيث �إن �لدم ل ي�سل �إىل �لدماغ بكمية كافية، �أو ينقطع لفرتة ثو�ن �أو لدقيقة ثم يعود، 

وذلك ي�سبب �لإغماء وفقد�ن �لوعي �ملتكرر. 
والغر�س منه: تنظيم �رشبات �لقلب ونب�ساته. 

�أو تنظيم . 4 �أو �لقلب،  �لتنف�ض  �لتي ي�ستخدمها �لطبيب لإنعا�ض  العقاقري:  جمموعة 
�رشباته، �إىل �آخر �لقائمة �لطويلة من �لعقاقري �لتي ت�ستخدم يف �إنعا�ض �ملر�سى )91( . 

الفرع الثاين: التكييف الفقهي الأجهزة االإنعا�س )92( :  ◄
�إن نازلة �أجهزة �لإنعا�ض نازلة معقدة جد�ً، وينبغي قبل �لبدء يف بيان حكمها �ل�رشعي، 

�أن تقدم ذلك بع�ض �ملعلومات و�حلقائق �لطبية �ملوؤثرة يف �حلكم. 
�إذ� توقف �لقلب عن �لنب�ض، و�لرئة عن �لتنف�ض،  �أنه  �إليه �لطب �حلديث،  فمما تو�سل 
و�ملخ عن �لن�ساط، و�جتمعت هذه �لأمور يف �سخ�ض، فقد توقفت حياته بالإجماع، ولكن 
�إذ� مل جتتمع هذه �لأمور، باأن وجد بع�سها دون بع�ض، ففي هذه �حلالة يختلف �لنا�ض يف 

موته وحياته. 
غريهم  من  �أعلم  لأنهم  �لأطباء،  �إىل  �إرجاعها  ينبغي  �ل�سخ�ض  وفاة  حتديد  �أن  ومبا 
�إمنا ذكرو� عالمات �ملوت �عتماد�  �لك�سف عن عالمات �ملوت وحقيقته، و�أن فقهاءنا  يف 
على �أطباء ع�رشهم، ل �عتماد�ً على ن�سو�ض �رشعية قاطعة للنز�ع، فقد تو�سل �لأطباء يف 
ع�رشنا �حلديث، �إىل �أن �ملوت �حلقيقي لالإن�سان يكون بتوقف �ملخ �أو جذع �ملخ، ل بتوقف 
�لقلب �أو �لتنف�ض، وذلك �عتماد� منهم على حالت �ملوت �لدماغي، ولأنه قد يتوقف �لقلب 
عن �لنب�ض، و�لرئة عن �لتنف�ض، ومع ذلك فاإن �أجهزة �لإنعا�ض �حلديثة قد تعود بالقلب �إىل 
ز�ل  ما  �ملخ  جذع  �أن  طاملا  مبهارة،  ��ستخدمت  �إذ�  �لتنف�ض،  �إىل  وبالرئة  و�لعمل،  �لنب�ض 
فهو مخ ميت،  �لكهربائي متامًا،  ن�ساطه  توقف  باأن  �لعمل،  �ملخ عن  توقف  �إذ�  �أما  يعمل، 
ويكون باقي �جل�سم قد دخل يف نطاق �ملوت بال رجعة، ومهما �حتفظ �لإنعا�ض �ل�سناعي 
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�أبد�ً، هذ� ما يقرره �لأطباء يف  �إىل �حلياة  �أن يعود �ملري�ض  �لدم، فمحال  بالتنف�ض ودورة 
�لع�رش �حلديث، وقد عملت بهذ� �لكت�ساف �لطبي �أغلب دول �لعامل، ورف�سته بع�ض �لدول. 

و�ملر�د بجذع �لدماغ �أو �ملخ هو: �جلزء �لذي فيه �ملر�كز �لرئي�سة للحياة، مثل مر�كز 
�لتنف�ض، و�لتحكم يف �لقلب، و�لدورة �لدموية. 

وهو جزء من �لدماغ �لذي يتكون من: �ملخ، و�ملخيخ، وجذع �لدماغ، و�ملخ هو �لذي 
يحتوي على مر�كز �لذ�كرة و�لتفكري، و�لإح�سا�ض و�حلركة، و�ملخيخ هو �لذي ي�سبب تو�زن 

�جل�سم، وبتوقفه ل ميوت �لإن�سان. 
وعلى هذه االأمور الطبية التي تو�شل اإليها الطب احلديث ميكن اأن نقول، الأجهزة 

االإنعا�س ثالث حاالت: 
Ú  حالتها �إىل  �لقلب،  �رشبات  و�نتظام  �لتنف�ض،  من  �ملري�ض  �أجهزة  عودة  �لأوىل: 

�لطبيعية، وحينئٍذ يقرر �لطبيب رفع �جلهاز لتحقق �ل�سالمة وزو�ل �خلطر. 
Ú  يقرر وحينئٍذ  �لطبيب،  لآلة  �لقابلية  وعدم  و�لتنف�ض،  للقلب  �لتام  �لتوقف  �لثانية: 

لهما،  �حلياة  ومفارقة  و�لقلب،  �لدماغ،  من  �أجهزته  مبوت  متامًا  �ملري�ض  موت  �لطبيب 
فحينئذ يقرر �لطبيب رفع �جلهاز لتحقق �لوفاة. 

Ú  لثالثة: ي�ساهد فيها قيام عالمات موت �لدماغ، من �لإغماء وعدم �حلركة، وعدم�
�أي ن�ساط كهربائي ميكن �أن يظهر يف ر�سم �ملخ باآلة �لطبيب، ولكن بو�ساطة �لعناية �ملركزة 
وقيام �أجهزتها عليه، كجهاز �لتنف�ض، وجهاز ذبذبات �لقلب، ل يز�ل �لقلب ينب�ض، و�لنف�ض 
م�ستمر، ولكن هذ� �لنب�ض وهذ� �لتنف�ض �سناعيان ل حقيقيان، وحينئذ يقرر �لطبيب موت 
�ملري�ض، مبوت جذع �لدماغ، �لذي هو مركز �لإمد�د للقلب، ويقرر �أنه مبجرد رفع �لآلة عن 

�ملري�ض يتوقف �لقلب و�لنف�ض متامًا. 
�لإنعا�ض  �أجهزة  برفع  فيها خالف،  يكون  �أن  ينبغي  فال  و�لثانية،  �لأوىل  �حلالة  �أما 

ل�سالمة �ملري�ض يف �لأوىل، وحتقق موته يف �لثانية. 
لمَِفة، فعدم رفعها يف  وذلك �أن غرف �لعناية �ملركزة يف �أغلب �مل�ست�سفيات، قليلة وُمكنْ
�آخر  �إذ� كان هناك مري�ض  �سيما  هاتني �حلالتني ل فائدة منه ول نفع، بل فيه �رشر، ل 

ينتظر هذه �لأجهزة، وينتظر �لدخول يف غرفة �لعناية �ملركزة. 
و�أما �حلالة �لثالثة فهي حمل �لبحث و�لنظر و�لجتهاد و�لختالف، و�حلكم فيها مبني 

على ما تو�سل �إليه �أطباء �لع�رش من حتقق �ملوت مبوت جذع �لدماغ دون غريه. 
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وقد اختلف اأهل العلم فيها على قولي: 
القول االأول: ذهب بع�ض �أهل �لعلم �ملعا�رشين )93( �إىل �أن موت �لدماغ يف هذه  -

�ل�سورة �لثالثة لي�ض هو حقيقة �لوفاة، فال تن�سحب عليه �أحكام �لأمو�ت، ولكن لي�ض ثمة ما 
مينع من كون هذ� �لكت�ساف �لطبي �لباهر، عالمة و�أمارة على �لوفاة، و�أنه ل ي�سوغ �إعالن 
�لوفاة مبوت �لدماغ مع نب�ض �لقلب وتردد �لتنف�ض حتت �أجهزة �لإنعا�ض، وعليه فال يجوز 
�لطبيب  قرر  �إذ�  فقال:  بع�سها  وف�سل  �حلالة،  هذه  يف  �مل�ساب  عن  �لإنعا�ض  �أجهزة  رفع 
�ملخت�ض �ملتجرد من �أي غر�ض، �أن �ل�سخ�ض ميوؤو�ض منه، جاز رفع �أجهزة �لإنعا�ض، لأنه 
ل يوقف عالجًا يرجى منه �سفاء �ملري�ض، و�إمنا يوقف �إجر�ًء ل طائل من ور�ئه يف �سخ�ض 
�لإنعا�ض و�حلالة هذه، لأنه يطيل عليه ما  �أجهزة  �إبقاء  �أنه ل ينبغي  حمت�رش، بل يتوجه 
�أو  منه،  ميوؤو�ض  غري  �ل�سخ�ض  �أن  �لطبيب  قرر  �إذ�  �أما  و�لحت�سار،  �لنزع  حالة  من  يوؤمله 
��ستوى لديه �لأمر�ن: �أمر �ملوت و�أمر �حلياة، فالذي يتجه عدم رفع �لآلة حتى ي�سل �إىل حد 

�لياأ�ض �أو يرتقى �إىل �ل�سالمة. 
وا�شتدلوا مبا ياأتي: 

�لقلب . 1 كان  و�إن  �لدماغي  �جلذع  مبوت  يح�سل  �ملوت  �أن  وهي  �حلقيقة  هذه  �أن 
ينب�ض، هو حمل خالف بني �لأطباء، ل �إجماع. 

يزول . 2 ل  �ليقني  �أن  �ل�رشع  قاعدة  �أن  ومعلوم  بعد،  �ليقني  تكت�سب  ومل  ظنية  �أنها 
بال�سك. 
وجود وقائع عدة يقرر فيها موت �لدماغ، ثم ت�ستمر �حلياة، مما يزيد �ل�سك يف هذ� . 3

�لبتكار �لطبي �ملعا�رش. 
�مل�ساب . 4 موت  �أن  وطاملا  و�إنقاذها،  �لنفو�ض  لإحياء  يتطلع  �حلنيف  �ل�رشع  �أن 

م�سكوك فيه، فرفع �أجهزة �لإنعا�ض عنه يف هذه �حلالة ل يتو�فق مع مقا�سد �ل�رشع �حلنيف. 
�ملطهرة . 5 �أ�سوله  ومن  مقوماتها  بجميع  �لإن�سانية  �لبنية  على  يحافظ  �ل�رشع  �أن 

�ملحافظة على �ل�رشوريات �خلم�ض، ومنها �ملحافظة على �لنف�ض، ولهذ� �أطبق علماء �ل�رشع 
على حرمة �جلنني. 

�أن �لأ�سل يف �لإن�سان �حلياة، و�ل�ست�سحاب من م�سادر �ل�رشع �ملعتربة )94( ، �إذ . 6
جاءت مبر�عاته ما مل يقم دليل قاطع على خالفه، ولهذ� قالو� يف �لتقعيد �لأ�سل بقاء ما 
كان على ما هو عليه حتى يجزم بزو�له )95( ، فال ي�سح رفع هذه �لأجهزة، لأن �لأ�سل يف 

�مل�ساب �حلياة ل �ملوت. 
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�ملجمع  - جمل�ض  منهم  �ملعا�رشين-  �لعلماء  من  �آخر  فريق  ذهب  الثاين:  القول 
�إىل 13 �سفر  �لفقهي �لإ�سالمي، �ملنعقد يف دورة موؤمتره �لثالث، يف عمان �لأردن من 8 

عام 1407هـ- )96( �إىل جو�ز رفع �أجهزة �لإنعا�ض يف هذه �حلالة. 
وا�شتدلوا مبا ياأتي: 

ولالأطباء . 1 لأ�رشته،  مربحة  �آلما  ي�سبب  �أمر  وتنظيفها،  �مل�ساب  جثة  رعاية  �أن 
ولهيئة �لتمري�ض. 

جثث . 2 جلعل  �لدولر�ت  ماليني  و�رشف  جد�،  باهظة  �لإنعا�ض  و�سائل  تكاليف  �أن 
تتنف�ض �أمر لي�ض له معنى. 

�مل�سابني، . 3 من  كثري  ويحتاجها  �لعدد،  وقليلة  �لثمن  باهظة  �لأجهزة  هذه  �أن 
وتعطيلها على جمموعة من �جلثث �أمر يوؤدى �إىل فقد�ن جمموعة من �حلالت �لأخرى، و�لتي 

كان بالإمكان �إنقاذها لو ��ستخدمت معهم و�سائل �لإنعا�ض يف حينها. 
�أن هذه �لأجهزة تطيل على �مل�ساب ما يوؤمله من حالة �لنزع و�لحت�سار. . 4

الرتجيح: 
يرتجح لنا �لقول �لثاين �لقائل بجو�ز رفع �أجهزة �لإنعا�ض يف حالة �ملوت �لدماغي، 
لأنه بات �أمر�ً حقيقيًا، غري م�سكوك فيه، ملا تو�سل �إليه �لطب �حلديث من علم وتقدم طبي، 
�آخر  �سخ�ض  كان هناك  �إذ�  �لأمر  هذ�  ويتاأكد  �أ�رش�ر� كثرية،  �لأجهزة  هذه  �إبقاء  ولأن يف 

م�ساب حمتاج �إىل هذه �لأجهزة، و�هلل �أعلم. 
الفرع الثالث- اأثر قاعدة ال�رشر يزال يف اأجهزة االإنعا�س:  ◄

عمل  بطء  �أو  توقف  من  باملري�ض،  حل  �لذي  �ل�رشر  رفع  �لأجهزة  هذه  من  �لغر�ض 
�لأجهزة �حلياتية، يف ج�سم �مل�ساب، ولذلك كان لقو�عد �ل�رشر يف �لفقه �لإ�سالمي، ومنها 

قاعدتنا، �أثر كبري يف تكييف م�ساألة �أجهزة �لإنعا�ض. 
و�نتظام  ● �لتنف�ض،  من  �ملري�ض  �أجهزة  عودة  حالة  وهي  االأوىل-  احلالة  ففي 

و�خلطر  �ل�رشر  لزو�ل  �لإنعا�ض،  �أجهزة  رفع  يجب  �لطبيعية-  حالتها  �إىل  �لقلب،  �رشبات 
عن �ملري�ض، فاإبقاء �أجهزة �لإنعا�ض على �ملري�ض ل معنى له بل فيه �رشر، على �ملري�ض، 
وعلى �ملر�سى �لآخرين �ملحتاجني لهذه �لأجهزة، وعلى �لفريق �لطبي، وعلى �مل�سفى لأن 
�ل�رشر  قاعدة  من  �نطالقا  �لأجهزة  هذه  رفع  فوجب  �لثمن،  باهظة  �لأجهزة  هذه  تكاليف 

يز�ل، لأن �إبقائها فيه �رشر كما تقدم. 
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لآلة  ● �لقابلية  وعدم  و�لتنف�ض،  للقلب  �لتام  �لتوقف  وهي  الثانية-  احلالة  ويف 
�لطبيب، وموت �لدماغ، و�لقلب، ومفارقة �حلياة لهما- يجب رفع �أجهزة �لإنعا�ض، لأنه مل 
يعد منها فائدة، �نطالقًا من قاعدة: "�ل�رشر يز�ل"، لأن �لإبقاء عليها فيه �رشر كما تقدم. 

ويف احلالة الثالثة وهي حالة �ملوت �لدماغي دون توقف �لقلب و�لتنف�ض، فقد  ●
يف  ملا  رفعها،  يجوز  ل  �أنه  بع�سهم  فر�أى  فيها،  �ختلفو�  �ملعا�رشين  �لعلم  �أهل  �أن  ر�أينا 
رفعها من �إحلاق �ل�رشر بامل�ساب، من �جلناية على نف�سه �لتي مل يتحقق موتها، و�لإبقاء 
على �أجهزة �لإنعا�ض، و�إن كان فيه �رشر بل �أ�رش�ر كما تقدم، �إل �أنه �أهون من �ل�رشر �لذي 
�سيلحق �مل�ساب من رفع �لأجهزة عنه، ومن فروع قاعدة "�ل�رشر يز�ل" وقيودها، �أن �ل�رشر 

ل يز�ل ب�رشر مثله �أو فوقه، و�أن �ل�رشر �لأخف ل يز�ل بالأ�سد )97( . 
ور�أى فريق �آخر منهم، �أنه يجب رفع �أجهزة �لإنعا�ض يف هذه �حلالة، لأن يف �لإبقاء 
عليها �أ�رش�ر� كثرية كما تقدم، و�ل�رشر جتب �إز�لته لقاعدة �ل�رشر يز�ل، و�أن �ل�رشر �ملرتتب 
على �إبقائها وعدم رفعها، �أكرب و�أ�سد من �ل�رشر �ملرتتب على رفعها، لأن هذ� �مل�ساب يف 
حكم �مليت عندهم، فال حرج ول �رشر من رفع �أجهزة �لإنعا�ض عنها، ل �سيما �إذ� كان يرتتب 

على رفعها، �إنقاذ م�سابني �آخرين. 
�أن  يت�سح  �لطرفني،  من  كل  �أدلة  مع  �مل�ساألة،  يف  �خلالف  وعر�ض  �لتف�سيل  وبهذ� 
لقاعدة �ل�رشر يز�ل، �أثر� كبري� و�أ�سا�سيا يف �لتكييف �لفقهي و�حلكم �ل�رشعي لنازلة �أجهزة 

�لإنعا�ض، و�هلل �أعلم. 

اخلامتة:

بعد اأن انتهينا من البحث بف�شل اهلل –عز وجل- خل�شنا اإىل نتائج اأهمها: 
معنى قاعدة �ل�رشر يز�ل: وجوب �إز�لة �ل�رشر قطعًا وفور�ً متى ما وقع. . 1
ثبت حجية قاعدة �ل�رشر يز�ل بالكتاب و�ل�سنة و�لإجماع و�ملعقول. . 2
فيجوز . 3 �لإبل  �أبو�ل  �إل  جائز  غري  فهو  باملحرمات  �لتد�وي  �أما  م�ستحب،  �لتد�وي 

�لتد�وي بها عند �ل�رشورة. 
من . 4 م�ستخل�سًا  منه  كان  ما  �أن  فيهما  �لر�جح  و�لإن�سولني،  باجلالتني  �لتد�وي 

�خلنزير فهو حمرم، ثم بينا �أثر �لقاعدة يف ذلك كله. 
�لر�جح جو�ز رفع �أجهزة �لإنعا�ض حال �ملوت �لدماغي. . 5

واهلل اعلم. 
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اهلوامش
�لبقرة: 231. . 1
�لطالق: 6. . 2
�لبقرة: 233. . 3
�ملو�فقات، لل�ساطبي )3/ 185( . . 4
�لبقرة: 231. . 5
�لبقرة: 233. . 6
�لبقرة: 282. . 7
�لطالق: 6. . 8
تف�سري �لر�زي، �مل�سمى )مفاتيح �لغيب( لالإمام فخر �لدين حممد بن عمر �لتميمي �لر�زي . 9

)11/ 140( و )20/ 160( ، و�للباب يف علوم �لكتاب، لبن عادل �حلنبلي )7/ 238( 
، و�ملو�فقات لل�ساطبي )3/ 185( . 

�لتوبة: 107. . 10
�نظر: �أحكام �لقر�آن، للج�سا�ض )4/ 367( ، و�أحكام �لقر�آن، لبن �لعربي )4/ 377( ، . 11

وتف�سري �لر�زي )6/ 94( ، وتف�سري �لقرطبي. )8/ 254( . 
�لبقرة: 173. . 12
13 . ،  )285  ،283  /1( �لر�زي  حامت  �أبى  �بن  وتف�سري   ،  )321  /3( �لطربي  تف�سري  �نظر: 

وتف�سري �لبغوي )1/ 184( . 
�أخرجه �بن ماجه )2/ 784( ، كتاب �لأحكام: باب من بنى يف حقه ما ي�رش بجاره، ح . 14

)2340( ، و�أحمد يف �مل�سند )37/ 438( ، ح )22778( ، من حديث عبادة بن �ل�سامت، 
�أحمد، كما ذكر ذلك �بن مفلح يف �لفروع )6/ 449( ،  وقد �حتج بهذ� �حلديث �لإمام 
وقال �لعالئي: للحديث �سو�هد ينتهي جمموعها �إىل درجة �ل�سحة �أو �حل�سن �ملحتج به، 
كما نقله �مُلناوي عنه يف في�ض �لقدير )6/ 559( ، و�نظر: خال�سة �لبدر �ملنري لبن 

�مللقن )2/ 438( . 
ر�جع �ض: 3. . 15
�لتي�سري ب�رشح �جلامع �ل�سغري، للمناوى )2/ 966( . . 16
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�نظر: �لتحبري �رشح �لتحرير، للمرد�وي )8/ 3846( ، و�لأ�سباه و�لنظائر لل�سيوطي �ض: . 17
83، و�لأ�سباه و�لنظائر لبن جنيم �ض: 85. 

ذع يتناول منه . 18 �أي: طريقة من �لنخل وقيل: �إمنا هو: ع�سيد من نخل، و�إذ� �سار للنخلة جمِ
فهو ع�سيد. �نظر: �لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر، لبن �لأثري �ملبارك بن حممد )3/ 

 . )252
�أبو د�ود )3/ 352( ح )3638( ، كتاب �لأق�سية، باب فى �لق�ساء، و�لبيهقي . 19 �أخرجه 

فيه  �لنا�ض مبا  فيما بني  باب من ق�سى  �ملو�ت،  �إحياء  ، كتاب   )157 /6( �سننه  يف 
�سالحهم ودفع �ل�رشر عنهم على �لجتهاد. قلنا: و�إ�سناده فيه �سعف، لنقطاع فيه بني 
�لباقر و�سمرة، فاإنه مل ي�سمع منه، لأن �أبا جعفر ولد �سنة �ست وخم�سني )56هـ( ومات 

�سمرة �سنة ثمان �أو ت�سع وخم�سني، )59هـ( ، قاله �بن مفلح يف �لفروع )6/ 451( 
َذ�ٍق. . 20 مع على عمِ يخ، وُيجنْ مارمِ �ل�سَّ لة، وبالك�رش: �لُعرُجون مبا فيه من  �لنَّخنْ �لَعذنْق، بالفتح: 

�نظر: �لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر، لبن �لأثري )3/ 199( . 
�أخرجه �أحمد يف �مل�سند )22/ 393( ح )14517( ، و�حلاكم يف �مل�ستدرك )2/ 20( . 21

، كتاب �لبيوع، و�لبيهقي يف �ل�سنن �لكربى )6/ 157( ، كتاب �إحياء �ملو�ت، باب من 
ق�سى فيما بني �لنا�ض مبا فيه �سالحهم ودفع �ل�رشر عنهم على �لجتهاد. قلنا: وهو 
عف من  حديث ح�سن، ول ي�رش وجود زهري بن حممد �لتميمي يف �إ�سناده، لإنه �إمنا �سُ
رو�ية �ل�ساميني عنه، وهذ� �حلديث من رو�ية �لب�رشيني عنه، ورو�يتهم عنه م�ستقيمة، 
�إ�سناده عبد �هلل بن حممد بن عقيل، وهو ر�و  ومل نحكم على �حلديث بال�سحة لإن يف 
�ل�سحيحة  �ل�سل�سلة  و�نظر:  �حلديث،  ح�سن  �أنه  فيه  �لأقو�ل  و�أو�سط  كثري�،  فيه  خمتلف 

لالألباين )7/ 1145( ح )3383( . 
غريب . 22 يف  �لنهاية  �نظر:  حة.  َدونْ عظيمة  �سجرة  وكل  �لعلو،  �ل�سديد  �لعظيم  هو:  �لدو�ح 

�حلديث و�لأثر )2/ 138( . 
�أخرجه �أحمد يف م�سنده )19/ 464( ح )12482( ، وعبد بن ُحميد يف م�سنده �ض396، . 23

ح )1334( من �ملنتخب من م�سنده، و�بن حبان يف �سحيحه )16/ 113( ح )7159( ، 
كتاب �إخباره �سلى �هلل عليه و�سلم عن مناقب �ل�سحابة، باب: ذكر �ل�سبب �لذي من �أجله 
قال �سلى �هلل عليه و�سلم هذ� �لقول، و�حلاكم يف �مل�ستدرك )2/ 20( ، كتاب �لبيوع، 
وغريهم. وقال �حلاكم: "هذ� حديث �سحيح على �رشط م�سلم، وله �ساهد من حديث جابر 
بعالمة   ،  )20  /2( �مل�ستدرك  تلخي�ض  يف  �لذهبي  له  ورمز  �لأن�ساري"،  �هلل  عبد  بن 
م�سلم، و�لذي يف �سحيح م�سلم )2/ 664( ح )965( �أ�سل �حلديث خمت�رش� بدون �لق�سة 
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من حديث جابر بن �سمرةر�سي �هلل عنه، وقال �لهيثمي يف جممع �لزو�ئد )9/ 538( : 
"رو�ه �أحمد و�لطرب�ين ورجالهما رجال �ل�سحيح"، و�سححه �لألباين يف �ل�سحيحة )6/ 

1131( ح )2964( . 
�أخرجه �أبو د�ود يف �ملر��سيل �ض294، وهو مر�سل يتقوى بالأحاديث �لتي قبله، و�أ�سل . 24

يف  �لإ�سالم"،  يف  �رش�ر  ول  �رشر  "ل  و�سلم:  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  قول  دون  �لق�سة 
�لرز�ق )5/ 406( ح )9746( من حديث كعب بن مالكر�سي �هلل عنه،  �مل�سنف لعبد 
�لبيهقي )6/ 64( من حديث جابر بن عبد �هلل ر�سي �هلل عنه، ومن مر�سل  ويف �سنن 

�لزهري. 
�نظر: �لفروع، لبن مفلح )6/ 451( ، وجامع �لعلوم و�حلكم، لبن رجب �حلنبلي، �ض: . 25

 .307
معامل �ل�سنن، للخطابي )4/ 180( . . 26
�أن يغرز . 27 ، كتاب �ملظامل، باب ل مينع جاره  �أخرجه �لبخاري )2/ 869( ح )2331( 

خ�سبه يف جد�ره، وم�سلم )3/ 1230( ح )1609( ، كتاب �مل�ساقاة باب غرز �خل�سب يف 
جد�ر �جلار، ويف �سحيح م�سلم بلفظ خ�سبة. 

�نظر: �لتمهيد، لبن عبد �لرب )10/ 233( . . 28
�خلليج كالنهر �أو هو �ملاء يختلج من �سق �لنهر، و�لعري�ض ��سم و�د يف �ملدينة. �نظر: . 29

وتاج   ،  )43  /4( للزرقاين  �ملوطاأ،  و�رشح   ،  )46  /6( للباجي  �ملوطاأ،  �رشح  �ملنتقى 
�لعرو�ض، للزبيدي )18/ 421( . 

�أخرجه �لإمام مالك يف �ملوطاأ )2/ 746( ح )1431( ، كتاب �لأق�سية، باب �لق�ساء . 30
و�لبيهقي   ،  )443( ح   )134  /2( �ل�سندي  برتتيب  م�سنده  يف  و�ل�سافعي  �ملرفق،  يف 
يف �لكربى )6/ 157( ، كتاب �إحياء �ملو�ت، باب من ق�سى فيما بني �لنا�ض مبا فيه 
�سالحهم ودفع �ل�رشر عنهم على �لجتهاد. قلنا: و�إ�سناده �سحيح كما قال �حلافظ �بن 

حجر يف فتح �لباري )5/ 111( . 
�نظر: �لتمهيد، لبن عبد �لرب )10/ 226، 230( ، و�ملنقى �رشح �ملوطاأ، للباجي )6/ . 31

 . )46
�ل�سباه و�لنظائر لل�سيوطي1/ 84. �لتمهيد ملا يف �ملوطاأ من �ملعاين و�لأ�سانيد، لبن . 32

عبد �لرب �لقرطبي )20/ 157( ، �رشح �لقو�عد �لفقهية1/ 165. 
�ملعتمد يف �أ�سول �لفقه، لأبي �حل�سني �لب�رشي )2/ 106( . . 33
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تف�سري �لر�زي )11/ 140( . . 34
�نظر: �ملحكم و�ملحيط �لأعظم، لبن �سيده )9/ 455( ، و�مل�سباح �ملنري، للفيومي )1/ . 35

 . )205
�ملعجم �لو�سيط، ملجموعة من �لعلماء )1/ 306( . . 36
�لإ�سالمي، د- �حمد �خلليل، . 37 �لفقه  �لتد�وي باملحرمات �حل�سية يف  �نظر: بحث �حكام 

�ملدين  �لقانون  يف  �لدم  نقل  �حكام  عن  نقال  �للكرتونية،  �ل�سبكة  على  �مل�سلم  موقع 
و�لفقه �ل�سالمي د م�سطفى عرجاوي �ض10 ط. �لوىل 1412ه د�ر �ملنار. 

�نظر: �أحكام �لأدوية يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية، للح�سن �لفكي �ض: 22. . 38
�نظر: �لهد�ية للمرغياين4/ 97، �لتمهيد لبن عبد �لرب 5/ 273، �ملجموع للنووي5/ . 39

106، �ملبدع لبن مفلح 2/ 194. 
�نظر: �لهد�ية �رشح �لبد�ية، للمرغيناين )4/ 97( . . 40
في�ض �لقدير، للمناوي )4/ 458( . . 41
�نظر: �رشح �لنووي على م�سلم )14/ 191( ، وحتفة �لأحوذي �رشح �لرتمذي، للمباركفوي . 42

 . )159 /6(
�نظر: ك�ساف �لقناع، للبهوتي )2/ 76( . . 43
�نظر: حا�سية �لرو�ض �ملربع، لبن قا�سم �لنجدي )3/ 8( . و�نظر �ي�سا: مو�هب �جلليل . 44

للحطاب2/ 425، �ملجموع للنووي5/ 106. 
�نظر: �لفتاوى �لهندية، ملجموعة من علماء �لهند )5/ 354( ، تكملة �لبحر �لر�ئق، لبن . 45

�لطوري )8/ 237( ، و�لكايف يف فقه �أهل �ملدينة، لبن عبد �لرب )2/ 1142( . 
�ل�سالم، باب لكل د�ء دو�ء و��ستحباب . 46 ، كتاب  �أخرجه م�سلم )4/ 1729( ح )2204( 

�لتد�وي. 
�أخرجه �أبو د�ود )4/ 1( ح )3857( ، كتاب �لطب، باب فى �لرجل يتد�وى، و�لرتمذي . 47

)3/ 451( ح )2038( ، كتاب �لطب، باب ما جاء يف �لدو�ء و�حلث عليه، و�بن ماجه 
)2/ 1137( ح )3436( ، كتاب �لطب، باب ما �أنزل �هلل د�ء �إل �أنزل له �سفاء، وغريهم، 

وقال �لرتمذي: ح�سن �سحيح. و�نظر: ن�سب �لر�ية، للزيلعي )4/ 283( . 
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�نظر: �لتمهيد �رشح �ملوطاأ، لبن عبد �لرب )5/ 273( ، و�رشح �لنووي على م�سلم )14/ . 48
191( ، و�لتي�سري ب�رشح �جلامع �ل�سغري، للمناوي )1/ 498( ، و�رشح �ملوطاأ، للزرقاين 

)4/ 418( ، وحتفة �لأحوذي، للمباركفوري )6/ 159( . 
�نظر: �ملجموع، للنووي )5/ 106( ، ومغني �ملحتاج، لل�رشبيني )1/ 357( ، وحا�سية . 49

�جلمل على منهج �لطالب )3/ 624( . 
�نظر: �مل�سادر �ل�سابقة. . 50
�نظر: جامع �لعلوم و�حلكم، لبن رجب �ض: 438، و�ملبدع �رشح �ملقنع، لبن مفلح )2/ . 51

194( ، و�رشح منتهى �لإر�د�ت، للبهوتي )1/ 341( . 
�أخرجه �لبخاري )5/ 2375( ح )6107( ، كتاب �لرقاق باب: ومن يتوكل على �هلل فهو . 52

ح�سبه، وم�سلم )1/ 199( ح )220( ، كتاب �لإميان باب �لدليل على دخول طو�ئف من 
�مل�سلمني �جلنة بغري ح�ساب ول عذ�ب. 

�نظر: �لتمهيد، لبن عبد �لرب )5/ 271( ، و�ملنتقى �رشح �ملوطاأ، للباجي )7/ 262( ، . 53
و�رشح �لنووي على م�سلم )3/ 90( ، وجامع �لعلوم و�حلكم، لبن رجب �ض: 438، ونيل 

�لأوطار، لل�سوكاين )8/ 231( . 
�أخرجه �لبخاري )5/ 2140( ح )5328( ، كتاب �ملر�سى، باب ف�سل من ي�رشع من . 54

�لريح، وم�سلم )4/ 1994( ح )2576( ، كتاب �لرب و�ل�سلة و�لآد�ب، باب ثو�ب �ملوؤمن 
فيما ي�سيبه من مر�ض �أو حزن �أو نحو ذلك حتى �ل�سوكة ي�ساكها. 

�نظر: خمت�رش �لقتاوى �مل�رشية لبن تيمية، �خت�سار �لبعلي �ض: 501، ونيل �لأوطار، . 55
لل�سوكاين )8/ 231( . 

�نظر نيل �لأوطار، لل�سوكاين )8/ 231( . . 56
�نظر: جمموع �لفتاوى، لبن تيمية )18/ 12( . . 57
�نظر: �لبحر �لر�ئق، لبن جنيم )3/ 239( ، وحا�سية �بن عابدين )3/ 211( ، و�لذخرية، . 58

للقر�يف )12/ 202( ، وحا�سية �لد�سوقي )1/ 60( ، و�أ�سنى �ملطالب، لزكريا �لأن�ساري 
 ،500 �ض:  �لبعلي  �حت�سار  تيمية،  لبن  �مل�رشية  �لفتاوى  وخمت�رش   ،  )571  /1(

و�لفروع، لبن مفلح )3/ 239( . 
�نظر: �ملجموع للنووي )9/ 50( . . 59
�أخرجه م�سلم )3/ 1573( ح )1984( ، كتاب �لأ�رشبة، باب حترمي �لتد�وي باخلمر. . 60
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�نظر: نيل �لأوطار، لل�سوكاين )8/ 234( . . 61
�أخرجه �أبو د�ود )4/ 6( ح )3872( ، كتاب �لطب، باب فى �لأدوية �ملكروهة، و�لرتمذي . 62

)3/ 455( ح )2045( ، كتاب �لطب، باب ما جاء فيمن قتل نف�سه ب�سم �أو غريه، و�أحمد 
يف �مل�سند )13/ 416( ح )8048( ، وغريهم، قلت: و�إ�سناده ح�سن. 

�نظر: جامع �لأ�سول، لبن �لأثري )7/ 539( . . 63
�أي كرهو� �ملقام بها ل�سجر ونوع من �سقم. �نظر: �رشح �لنووي على م�سلم )2/ 131( . . 64
�أخرجه �لبخاري )1/ 92( ، ح )231( ، كتاب �لو�سوء، باب �أبو�ل �لإبل و�لدو�ب و�لغنم . 65

ومر�ب�سها، وم�سلم )3/ 1296( ح )1671( ، كتاب �لق�سامة و�ملحاربني و�لق�سا�ض 
و�لديات، باب حكم �ملحاربني و�ملرتدين. 

�نظر: فتح �لباري، لبن حجر )1/ 338( . . 66
�نظر: �ملجموع �رشح �ملهذب، للنووي )9/ 50( . . 67
�نظر: تبيني �حلقائق، للزيلعي )6/ 33( ، و�لبحر �لر�ئق، لبن جنيم )1/ 122( ، وحا�سية . 68

�بن عابدين )1/ 210( ، و�حلاوي، للماوردي )15/ 170( ، و�ملجموع، للنووي )9/ 
 . )51

�نظر: �مل�سادر �ل�سابقة. . 69
�نظر: �ملحلى بالآثار، لبن حزم )1/ 175( . . 70
�لبقرة: 173. . 71
�نظر: تف�سري �لر�زي )5/ 20( ، وتف�سري �لقرطبي )2/ 225( . . 72
�نظر: �ملحلى، لبن حزم �ملو�سع �ل�سابق. . 73
�نظر: �أحكام �لأدوية يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية، حل�سن �لفكي �ض: 331. . 74
�نظر: �مل�سدر �ل�سابق �ض: 332. . 75
76 . ،243 �ض:  �ملحمدي  وعلي  د�غي  قرة  لعلي  �ملعا�رشة،  �لطبية  �لق�سايا  فقه  �نظر: 

و�مل�سدر �ل�سابق �ض: 333. 
�لنحل: 115. . 77
�لكايف يف فقه �أهل �ملدينة، لبن عبد �لرب )1/ 439( . . 78
�نظر: �رشح �لنووي على م�سلم )13/ 96( ، ومغني �ملحتاج، لل�رشبيني )4/ 299( . . 79
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�لق�سايا . 80 وفقه   ،333 �ض:  �لفكي  حل�سن  �لإ�سالمية،  �ل�رشيعة  يف  �لأدوية  �أحكام  �نظر: 
�لطبية �ملعا�رشة، لعلي قرة د�غي وعلي �ملحمدي �ض: 244. 

�لق�سايا . 81 وفقه   ،326 �ض:  �لفكي  حل�سن  �لإ�سالمية،  �ل�رشيعة  يف  �لأدوية  �أحكام  �نظر: 
�لو�سيط،  و�ملعجم   ،250 �ض:  �ملحمدي  وعلي  د�غي  قرة  لعلي  �ملعا�رشة،  �لطبية 

ملجموعة من �لعلماء )1/ 30( . 
�نظر: �أحكام �لأدوية يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية، حل�سن �لفكي �ض: 327، و�ل�رشورة و�أثرها . 82

�إبر�هيم �ض: 411، و�ملعجم �لو�سيط، ملجموعة  يف �ملعامالت �لطبية �حلديثة، لعادل 
من �لعلماء )1/ 439( . 

�نظر: �ل�رشورة و�أثرها يف �ملعامالت �لطبية �حلديثة، لعادل �إبر�هيم �ض: 412. . 83
�نظر: فتح �لقدير، لبن �لهمام )7/ 118( ، ومو�هب �جلليل، للحطاب )1/ 135( و )6/ . 84

57( ، و�حلاوي، للماوردي )5/ 383( ، و�لكايف، لبن قد�مة )2/ 4( . 
�نظر: �أحكام �لأدوية يف �ل�رشيعة �لإ�سالمية، حل�سن �لفكي �ض: 329، و�أبحاث �إجتهادية . 85

�ملعامالت  و�أثرها يف  و�ل�رشورة  �لأ�سقر �ض: 124،  �سليمان  �لطبي، ملحمد  �لفقه  يف 
�لطبية �حلديثة، لعادل �إبر�هيم �ض: 421، وفقه �لق�سايا �لطبية �ملعا�رشة، لعلي قرة 

د�غي وعلي �ملحمدي �ض: 250. 
�نظر: �ل�سباه و�لنظائر لل�سيوطي 1/ 84. . 86
�نظر: �ل�سباه و�لنظائر لبن جنيم1/ 75. . 87
�نظر: �ملحكم و�ملحيط �لأعظم، لبن �سيده )1/ 374( ، و�مل�سباح �ملنري، للفيومي )2/ . 88

613( ، وخمتار �ل�سحاح، للر�زي �ض: 688. 
�نظر: فقه �لنو�زل، لبكر �أبو زيد )1/ 218( ، و�مل�سائل �لطبية �مل�ستجدة يف �سوء �ل�رشيعة . 89

�ل�سالمي يف  "�لإنعا�ض"، ملحمد �ملختار  ، وبحث  �لنت�سة )2/ 37(  �لإ�سالمية، ملحمد 
"جملة جممع �لفقه �لإ�سالمي" ع2ج )2/ 481( عام 1986م. 

�نظر: فقه �لنو�زل، لبكر �أبو زيد )1/ 217( . . 90
�نظر: �مل�سائل �لطبية �مل�ستجدة يف �سوء �ل�رشيعة �لإ�سالمية، ملحمد �لنت�سة )2/ 38( . 91

، وبحث "�أجهزة �لإنعا�ض"، ملحمد علي �لبار يف "جملة جممع �لفقه �لإ�سالمي" ع2ج 
)2/ 436( عام 1986م، . 
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92 . ،475 �ض:  �ملحمدي  وعلي  د�غي  قرة  لعلي  �ملعا�رشة،  �لطبية  �لق�سايا  فقه  �نظر: 
وفقه �لنو�زل، لبكر �أبو زيد )1/ 229( ، و�مل�سائل �لطبية �مل�ستجدة يف �سوء �ل�رشيعة 
�لبار يف  �لإنعا�ض"، ملحمد علي  "�أجهزة  ، وبحث  �لنت�سة )2/ 40(  �لإ�سالمية، ملحمد 
"جملة جممع �لفقه �لإ�سالمي" ع2ج )2/ 436( عام 1986م، وبحث "�لإنعا�ض"، ملحمد 

�ملختار �ل�سالمي يف "جملة جممع �لفقه �لإ�سالمي" ع2ج )2/ 481( عام 1986م. 
فقه �لنو�زل، لبكر �أبو زيد )1/ 233( . . 93
�ل�ست�سحاب معناه: �أن ما ثبت يف �لزمن �ملا�سي فالأ�سل بقاوؤه يف �لزمن �مل�ستقبل، . 94

وهو معنى قولهم: "�لأ�سل بقاء ما كان على ما كان حتى يوجد �ملزيل". �نظر: �لأحكام 
يف �أ�سول �لأحكام، لالآمدي )4/ 132( ، و�لبحر �ملحيط يف �أ�سول �لفقه، للزرك�سي )4/ 

 . )327
�نظر: �لأحكام يف �أ�سول �لأحكام، لالآمدي )4/ 132( ، و�لبحر �ملحيط يف �أ�سول �لفقه، . 95

للزرك�سي )4/ 327( . 
�نظر: فقه �لق�سايا �لطبية �ملعا�رشة، لعلي قرة د�غي وعلي �ملحمدي �ض: 485. . 96
�نظر: �لأ�سباه و�لنظائر لل�سيوطي1/ 83. �لأ�سباه و�لنظائر لبن جنيم 1/ 75. . 97
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املصادر واملراجع: 
�ملقنع، . 1 �رشح  �ملبدع  �إ�سحاق  �أبو  مفلح،  �بن  حممد  بن  �هلل  عبد  بن  حممد  بن  �إبر�هيم 

�لنا�رش د�ر عامل �لكتب، �لريا�ض، �لطبعة 1423هـ/ 2003م
�إبر�هيم بن مو�سى بن حممد �للخمي �لغرناطي �ل�ساطبي، �ملو�فقات، �ملحقق: �أبو عبيدة . 2

م�سهور بن ح�سن �آل �سلمان، �لنا�رش د�ر �بن عفان، �لطبعة �لوىل 1997م.. 
�إبر�هيم م�سطفى �أحمد �لزيات حامد عبد �لقادر حممد �لنجار، �ملعجم �لو�سيط، حتقيق/ . 3

جممع �للغة �لعربية، د�ر �لن�رش: د�ر �لدعوة، ط: �لر�بعة 2004م. 
�بن �لعربي حممد بن عبد �هلل �لأندل�سي �ملالكي �أحكام �لقر�آن، حتقيق: حممد عطا �لنا�رش: . 4

د�ر �لكتب �لعلمية، بريوت لبنان، بدون تاريخ. 
�ل�سافعي �مل�رشي، خال�سة . 5 �أحمد  �أبو حف�ض عمر بن علي بن  �بن �مللقن �رش�ج �لدين 

�ملجيد  عبد  حمدي  �ملحقق:  للر�فعي،  �لكبري  �ل�رشح  كتاب  تخريج  يف  �ملنري  �لبدر 
�إ�سماعيل �ل�سلفي، �لنا�رش: مكتبة �لر�سد، �لريا�ض_ �ل�سعودية، �لطبعة �لأوىل 1410هـ. 

�حلميد . 6 �لأعظم، حتقيق عبد  �ملحكم و�ملحيط  �إ�سماعيل،  بن  �حل�سن علي  �أبو  �سيده  �بن 
هند�وي، �لنا�رش: د�ر �لكتب �لعلمية _بريوت لبنان_، 2000م. 

تنوير . 7 �رشح  �ملختار  �لدر  على  �ملحتار  رد  حا�سية  �أفندي،  �أمني  حممد  عابدين  �بن 
�لأب�سار، �لنا�رش: د�ر �لفكر للطباعة و�لن�رش، 1421هـ- 2000م. 

�بن عبد �لرب، �أبو عمر يو�سف بن عبد �هلل �لنمري �لقرطبي، �لتمهيد ملا يف �ملوطاأ من . 8
�ملعاين و�لأ�سانيد، �ملحقق م�سطفى بن �أحمد �لعلوى وحممد عبد �لكبري �لبكرى، �لنا�رش 

موؤ�س�سة قرطبه_ تون�ض، 1967م.. 
�أحمد بن حنبل، �ملحقق . 9 �أحمد �ملقد�سي، �لكايف يف فقه �لإمام  �بن قد�مة عبد �هلل بن 

عبد�هلل �لرتكي، �لنا�رش د�ر هجر_�ل�سعودية_، ط �لأوىل 1997م. 
�بن ماجه، حممد بن يزيد �أبو عبد�هلل �لقزويني، �سنن �بن ماجه، حتقيق حممد فوؤ�د عبد . 10

�لباقي، �لنا�رش: د�ر �لفكر_ بريوت لبنان، بدون تاريخ. 
بد�ية . 11 �رشح  �لهد�ية  �ملرغيناين،  �لر�سد�ين  �جلليل  عبد  بن  بكر  �أبي  بن  علي  �حل�سن  �أبو 

�ملبتدي، �لنا�رش: �ملكتبة �لإ�سالمية، بريوت، بدون تاريخ. 
�أبو �ل�سعاد�ت �ملبارك بن حممد �جلزري، �لنهاية يف غريب �حلديث و�لأثر، حتقيق طاهر . 12

�أحمد �لز�وى- حممود حممد �لطناحي، �لنا�رش د�ر �إحياء �لرت�ث �لعربي – بريوت، بدون 
تاريخ. 
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�رشح . 13 يف  و�حلكم،  �لعلوم  جامع  �حلنبلي،  رجب  بن  �أحمد  بن  �لرحمن  عبد  �لفرج  �أبو 
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