
لكتاب  وطهارته: ا ملريض  ا   أحكام صالة 
باز: املؤلف  اهللا بن  عبد  لعزيز بن  ا  عبد 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد للّه رب العاملني ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ؛ نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني ، 

  . .وبعد 
  .املريض وصالته خمتصرة تتعلق ببعض أحكام طهارة ) ١(فهذه كلمة 

سواء من البدن أو الثوب أو  -لقد شرع اللّه سبحانه وتعاىل الطهارة لكل صالة ، فإن رفع احلدث وإزالة النجاسة 
فإذا أراد املسلم الصالة وجب عليه أن يتوضأ الوضوء املعروف . شرطان من شروط الصالة  -املكان املصلىَّ فيه 

وال بد قبل الوضوء من االستنجاء باملاء أو االستجمار باحلجارة . ثه أكرب من احلدث األصغر أو يغتسل إن كان حد
  .يف حق من بال أو أتى الغائط لتتم الطهارة والنظافة 

  :وفيما يلي بيان لبعض األحكام املتعلقة بذلك 
 -ح وليس على من نام أو خرجت منه ري. فاالستنجاء باملاء واجب لكل خارج من السبيلني كالبول والغائط 

  .استنجاء ، إمنا عليه الوضوء ؛ ألن االستنجاء إمنا شرع إلزالة النجاسة ، وال جناسة هاهنا 
_________  

سبق نشر هذه الكلمة يف مطوية من قبل الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد ) ١(
  .هـ  ١٤١٤عام 

امها ، وال بد فيه من ثالثة أحجار طاهرة ، ملا ثبت عن النيب صلى اهللا واالستجمار يكون باحلجارة أو ما يقوم مق
إذا ذهب أحدكم إىل الغائط « : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم أيضاً » من استجمر فليوتر « : عليه وسلم أنه قال 

االستجمار بأقل  ولنهيه صلى اهللا عليه وسلم عن -رواه أبو داود  -» فليذهب معه بثالثة أحجار فإهنا جتزئ عنه 
  .من ثالثة أحجار ، رواه مسلم 

واألفضل أن يستجمر اإلنسان باحلجارة وما . وال جيوز االستجمار بالرَّوث والعظام والطعام ؛ وكل ما له ُحرمة 
فيكون  أشبهها كاملناديل واللِّنب وحنو ذلك ، مث ُيتبعها املاء ؛ ألن احلجارة تزيل عني النجاسة ، واملاء يطهِّر احملل ،

  .واإلنسان خمري بني االستنجاء باملاء أو االستجمار باحلجارة وما أشبهها . أبلغ 
كان النيب صلى اهللا عليه وسلم يدخل اخلالء فأمحل أنا وغالم حنوي إداوةً من ماء : عن أنس رضي اللّه عنه قال « 

  . -متفق عليه  -» وعنزة فيستنجي باملاء 
مرن أزواجكن أن يستطيبوا باملاء فإين أستحييهم ، : هنا قالت جلماعة من النساء وعن عائشة رضي اللّه عنها أ« 

  . -قال الترمذي هذا حديث صحيح  -. » وإن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يفعله 

ن اقتصر وإن أراد االقتصار على أحدمها فاملاء أفضل ؛ ألنه يطهر احملل ويزيل العني واألثر وهو أبلغ يف التنظيف ، وإ
على احلجر أجزأه ثالثة أحجار إذا َنقَى هبن احملل ، فإن مل تكف زاد رابعاً وخامساً حىت ُينَقي احملل ، واألفضل أن 

  .» من استجمر فليوتر « : يقطع على وتر لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
هللا صلى اهللا عليه وسلم أن يستنجي هنانا رسول ا« : وال جيوز االستجمار باليد اليمىن ؛ لقول سلمان يف حديثه 



ال ميسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول وال يتمسح من اخلالء « : ، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم » أحدنا بيمينه 
  .وإن كان أقطع اليسرى أو هبا كسر أو مرض وحنومها استجمر بيمينه للحاجة وال حرج يف ذلك . » بيمينه 

مبنيَّة على اليسر والسهولة ؛ فقد خفف اهللا سبحانه وتعاىل عن أهل األعذار عباداهتم  ومبا أن الشريعة اإلسالمية
َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ ِمْن { : حبسب أعذارهم ، ليتمكنوا من عبادته تعاىل بدون حرج وال مشقة ، قال تعاىل 

{ : ، وقال ]  ١٨٥: البقرة [ } ُيْسَر َولَا ُيرِيُد بِكُُم الُْعْسَر ُيرِيُد اللَُّه بِكُمُ الْ{ : ، وقال ]  ٧٨: احلج [ } َحَرجٍ 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم « : وقال عليه الصالة والسالم ] .  ١٦: التغابن [ } فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَعُْتْم 

  .» إن الدين يسر « : ، وقال » 
بأن يتوضأ من احلدث األصغر أو يغتسل من احلدث األكرب لعجزه أو خلوفه  -ء فاملريض إذا مل يستطع التطهر باملا

أن يضرب بيديه على التراب الطاهر ضربة واحدة ، فيمسح : فإنه يتيمم ، وهو  -من زيادة املرض أو تأخر برئه 
لَى َسفَرٍ أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن الَْغاِئطِ َوإِنْ كُْنُتْم مَْرَضى أَْو َع{ : وجهه بباطن أصابعه ، وكَفَّْيه براحتيه ، لقوله تعاىل 

  ] . ٦: املائدة [ } ُه أَْو لَاَمْسُتُم النَِّساَء فَلَْم َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا صَِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسحُوا بُِوُجوِهكُْم َوأَْيدِيكُْم ِمْن

إمنا يكفيك : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم لعمار بن ياسر «  .والعاجز عن استعمال املاء ُحكمه حكم من مل جيد املاء 
  ». أن تقول بيديك هكذا مث ضرب بيديه األرض ضربة واحدة ، مث مسح هبما وجهه وكفَّيه 

إمنا األعمال « : وال يصح التيمم إال بنّية ؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم . وال جيوز التيمم إال بتراب طاهر له غبار 
  ». منا لكل امرئ ما نوى بالنيات وإ

  :وللمريض عدة حاالت 
إن كان مرضه يسرياً ال خياف من استعمال املاء معه َتلَفاً وال مرضاً خموِّفاً وال إبطاء برٍء وال زيادة أٍلم وال شيئاً  - ١

جيوز  فهذا ال -فاحشاً ، وذلك كصداع ووجع ضرس وحنوها ، أو من ميكنه استعمال املاء الدافئ وال ضرر عليه 
  .له التيمم ؛ ألن إباحته لنفي الضرر وال ضرر عليه ، وألنه واجد للماء فوجب عليه استعماله 

وإن كان به مرض خياف معه تلف النفس أو تلف عضو ، أو حدوث مرض خياف معه تلف النفس أو تلف  - ٢
[ } أَْنفَُسكُْم إِنَّ اللََّه كَانَ بِكُْم َرِحيًما  َولَا َتقُْتلُوا{ : عضو أو فوات منفعة ، فهذا جيوز له التيمم ، لقوله تعاىل 

  ] . ٢٩: النساء 
  .وإن كان به مرض ال يقدر معه على احلركة وال جيد من يناوله املاء جاز له التيمم  - ٣
من به جروح أو قروح أو كسر أو مرض يضره من استعمال املاء فأْجَنَب جاز له التيمم لألدلة السابقة ، وإن  - ٤
  .مكنه غَْسلَ الصحيح من جسده وجب عليه ذلك ويتيمم للباقي أ
مريض يف حمل مل جيد ماًءا وال تراباً وال من حيضر له املوجود منهما صلى على حسب حاله وليس له تأجيل  - ٥

  ] . ١٦: التغابن [ } فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم { : الصالة ، لقول اهللا سبحانه 

ملصاب بسلس البول ومل يربأ مبعاجلته عليه أن يتوضأ لكل صالة بعد دخول وقتها ، ويغسل ما يصيب املريض ا - ٦
َوَما جََعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّينِ { : بدنه ، وجيعل للصالة ثوَباَ طاهراً إن مل يشق عليه ذلك ؛ وإال ُعفي عنه ؛ لقوله تعاىل 

، وقوله ]  ١٨٥: البقرة [ } ُد اللَُّه بِكُُم الُْيْسَر َولَا يُرِيُد بِكُمُ الُْعْسَر يُرِي{ : وقوله ]  ٧٨: احلج [ } ِمْن َحَرجٍ 
وحيتاط لنفسه احتياطاً مينع انتشار البول يف ثوبه » إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم « : صلى اهللا عليه وسلم 



  .أو جسمه أو مكان صالته 
  .واهللا أعلم . . القدرة على استعمال املاء ، أو وجوده إن كان معدوماً ويبطل التيمم بكل ما يبطل الوضوء ، وب

  كيفية صالة املريض

أمجع أهل العلم على أن من ال يستطيع القيام ، له أن يصلي جالساً ، فإن عجز عن الصالة جالساً ، فإنه يصلي : 
إن عجز عن الصالة على جنبه صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه ، واملستحب أن يكون على جنبه األمين ، ف

َصلِّ قائماً ، فإن مل تستطع فقاعداً ، فإن مل تستطع فعلى « : مستلقياً لقوله صلى اهللا عليه وسلم لعمران بن حصني 
ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع » فإن مل تستطع فمستلقياً « : وزاد النسائي  -رواه البخاري  -» جنب 

{ : عنه القيام ، بل يصلي قائماً فيومئ بالركوع مث جيلس ويومئ بالسجود ، لقوله تعاىل أو السجود مل يسقط 
{ : ولعموم قوله تعاىل » َصلِّ قائماً « : ، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم ]  ٢٣٨: البقرة [ } َوقُوُموا ِللَِّه قَانِِتَني 

  ] . ١٦: التغابن [ } فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَعُْتْم 
فله أن يصلي  -إن صليت مستلقياً أمكن مداواتك وإال فال : وإن كان بعينه مرض فقال ثقات من علماء الطب 

  . مستلقياً 

ومن عجز عن الركوع والسجود أومأ هبما وجيعل السجود أخفض من الركوع ، وإن عجز عن السجود وحده 
ُه ، وإن كان ظهره متقوساً فصار كأنه راكع فمىت أراد ركع وأومأ بالسجود ، وإن مل ميكنه أن حيين ظهره حىن َرقََبَت

ومن مل يقدر على اإلمياء . الركوع زاد يف احننائه قليالً ، ويقرب وجهه إىل األرض يف السجود أكثَر ما أمكنه ذلك 
  . وال تسقط عنه الصالة مادام عقله ثابتاً بأي حال من األحوال لألدلة السابقة. برأسه كفاه النية والقول 

ومىت قدر املريض يف أثناء الصالة على ما كان عاجزاً عنه من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود أو إمياء انتقل إليه 
وإذا نام املريض أو غريه عن صالة أو نسيها وجب عليه أن يصليها حال استيقاظه . وبىن على ما مضى من صالته 

:  دخول َوقْت مثْلها ليصليها فيه ؛ لقوله عليه الصالة والسالم من النوم أو حال ذكره هلا ، وال جيوز له تركها إىل
[ } َوأَِقمِ الصَّلَاةَ ِلذِكْرِي { : وتال قوله » . من نام عن صالة أو نسيها فليصلها مىت ذكرها ال كفارة هلا إال ذلك « 

  ] . ١٤: طه 

ص على الصالة أيام مرضه أكثر من وال جيوز ترك الصالة بأي حال من األحوال ، بل جيب على املكلف أن حير
فال جيوز له ترك املفروضة حىت يفوت وقتها ولو كان مريضاً ما دام عقله ثابتاً ، بل عليه . حرصه عليها أيام صحته 

فإذا تركها عامداً وهو عاقل مكلف يقوى على أدائها ولو إمياًء فهو آمث ، . أن يؤديها يف وقتها حسب استطاعته 
العهد الذي بيننا وبينهم « : أهل العلم إىل كُفْره بذلك ، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم وقد ذهب مجع من 

رأس األمر اإلسالم ، وعموده الصالة ، وذروة « : ولقوله صلى اهللا عليه وسلم . » الصالة ؛ فمن تركها فقد كفر 
  .» سنامه اجلهاد يف سبيل اهللا 

اجلمع بني الظهر والعصر ، وبني املغرب والعشاء ، مجع تقدمي أو مجع وإن شق عليه فعل كل صالة يف وقتها فله 
تأخري حسبما تيسر له ، إن شاء قدَّم العصر مع الظهر وإن شاء أّخر الظهر مع العصر ، وإن شاء قدَّم العشاء مع 

ن وقتها منفصل عما قبلها أما الفجر فال جتمع ملا قبلها وال ملا بعدها ؛ أل. املغرب ، وإن شاء أّخر املغرب مع العشاء 



  .وعما بعدها 
  .هذا بعض ما يتعلق بأحوال املريض يف طهارته وصالته 

وأسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن يشفي مرضى املسلمني ، ويكفر سيئاهتم ، وأن مينَّ علينا مجيعاً بالعفو والعافية يف الدنيا 
  .مد وعلى آله وصحبه وصلى اهللا وسلم على نبينا حم. . واآلخرة ؛ إنه جواد كرمي 

  فتاوى للمرضى والعاملني يف املستشفيات

  )١(القسم األول 
من املعلوم أن املريض بعد إجراء العملية يبقى خمدراً حىت يفيق وبعد ذلك يبقى متأملاً عدة ساعات فهل :  ١س 

ها حبضورٍ حسيِّ ولو يصلي قبل دخول العملية والوقت مل حين بعد ، أم يؤخر الصالة حىت يكون قادراً على أدائ
  تأخر ذلك يوماً فأكثر ؟

  
الواجب أوَّالً على الطبيب أن ينظر يف األمر ؛ فإذا أمكن أن يتأخر بدء العالج حىت يدخل الوقت مثل :  ١ج 

وهكذا يف الليل يصلي املغرب والعشاء مجيعاً . . الظهر فيصلي املريض الظهر والعصر مجيعاً إذا دخل وقت الظهر 
  .الشمس قبل بدء العملية إذا غابت 

_________  
كلمة إىل الطبيب املسلم ، مبستشفى النور مبكة : هذه الفتاوى ألقيت يف ختام حماضرة لسماحة الشيخ بعنوان ) ١(

  .هـ يف شهر رجب  ١٤١٠املكرمة عام 

مىت أفاق قضى ما  أما إذا كان العالج ضحى فإن املريض معذور ، فإذا أفاق قضى ما عليه ولو بعد يوم أو يومني ،
عليه واحلمد هللا ، وال شيء عليه مثل النائم إذا أفاق وانتبه ورجع إليه وعيه صلى األوقات اليت فاتته على الترتيب 

من نام عن الصالة أو « : يرتبها ظهراً مث عصراً وهكذا حىت يقضي ما عليه ، لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
واإلغماء بسبب املرض أو العالج حكمه حكم  -متفق عليه  -» كفارة هلا إال ذلك  نسيها فليصلِّها إذا ذكرها ، ال

النوم إذا مل يطل ، فإن طال فوق ثالثة أيام سقط عنه القضاء ، وصار يف حكم املعتوه حىت يرجع إليه عقله فيبتدئ 
عن النائم حىت يستيقظ ، : القلم عن ثالثة : فعل الصالة بعد رجوع عقله إليه لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 

ومل يذكر القضاء يف حق الصغري واجملنون ، وإمنا ثبت عنه صلى . وعن الصغري حىت يبلغ ، وعن اجملنون حىت يفيق 
  .واهللا ويل التوفيق . اهللا عليه وسلم األمر بالقضاء يف حق النائم والناسي 

أتيمم علماً أن املستشفى ينظف يومَياَ اجلدران ال أستطيع الوضوء بنفسي وليس عندي من يساعدين ؛ فهل :  ٢س 
  واألرض والفرش ، فكيف أتيمم واحلال ما ذكر ؟

  
َوإِنْ كُنُْتْم { : إذا كان املريض ليس عنده من يوضئه وال يستطيع أن يتوضأ بنفسه فإنه يتيمم لقوله سبحانه :  ٢ج 

الَْغاِئطِ أَْو لَاَمْسُتُم النَِّساَء فَلَْم َتجُِدوا َماًء فََتَيمَُّموا صَِعيًدا طَيًِّبا فَاْمَسحُوا َمْرَضى أَْو َعلَى َسفَرٍ أَْو َجاَء أََحٌد ِمْنكُْم ِمَن 
  ] . ٦: املائدة [ } بُِوُجوِهكُْم وَأَْيِديكُْم ِمْنُه 



قُوا اللََّه َما فَاتَّ{ : والعاجز عن املاء والتيمم معذور ، وعليه أن يصلي يف الوقت بغري وضوء وال تيمم لقوله سبحانه 
ما هنيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا « : ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ] .  ١٦: التغابن [ } اْسَتطَعُْتْم 

وقد صلى بعض الصحابة يف بعض أسفار النيب صلى اهللا عليه وسلم بغري وضوء وال تيمم ومل . » منه ما استطعتم 
 عليه وسلم ذلك ، وذلك يف السفر الذي ضاع فيه عقد عائشة ، وذهب بعض الصحابة ينكر عليهم النيب صلى اهللا

يلتمسه بأمر النيب صلى اهللا عليه وسلم فلم جيدوه ، وحضرت الصالة بغري وضوء وكان التيمم مل يشرع ذلك 
ستعمال املاء وهذا هو الواجب ، فإن املريض إذا مل يكن عنده قدرة على ا. الوقت مث شرع بسبب هذه احلادثة 

وليس عنده من يوضئه فإنه جيب عليه التيمم بوجود تراب نظيف حتت السرير يف إناء أو وعاء يتيمم منه ويكفي 
  .ذلك عن الوضوء ، وال جيوز التساهل يف هذا األمر بل جيب على مجيع املستشفيات أن يهتموا بذلك 

والبول باملاء أو االستجمار وال يتعني املاء بل جيزئه  وجيب على املريض قبل الوضوء والتيمم أن يستنجي من الغائط
أن يستنجي مبناديل طاهرة وحنوها كاحلجر والتراب واللِّنب واخلشب وحنو ذلك حىت يزيل األذى ، والواجب أال 

ينقص ذلك عن ثالث مسحات ؛ فإن مل حيصل النقاء بذلك وجبت الزيادة حىت حيصل اإلنقاء لقول النيب صلى اهللا 
أنه هنى أن يستنجى بأقل من ثالثة « وملا ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم » من استجمر فليوتر « : وسلم  عليه

  .» إهنما ال يطهران : " وهنى أن يستنجى بالعظم والروث ، وقال « ، » أحجار 

حد الوجه  إذا كان على إحدى يديَّ أو كلتيهما جبس أو هبما جروح يضرمها املاء ، فكيف التيمم ؛ وهل:  ٣س 
  ؟يف التيمم مثله يف الوضوء 

  
نعم حد الوجه يف التيمم كالوضوء ، ميسح وجهه بالتراب من أعلى اجلبهة إىل اللحية ومن األذن إىل األذن :  ٣ج 

، وميسح يديه ظاهرمها وباطنهما من مفصل الكف إىل أطراف األصابع ، وإذا كان يف يديه جبس أو جروح كفى 
وإن كانت إحدامها سليمة واألخرى فيها جروح أو . جلبس وعليهما إن كان هبما جروح املسح بالتراب على ا

عليها جبس غسل السليمة ومسح باملاء على اجلرحية ومسح على اجلبس كما لو كان عليهما أو إحدامها جبرية من 
  .فإن كان يضره املاء أو كان املاء كري موجود أجزأه التيمم . خرق وحنوها 

  وز أن مترِّضنا امرأة وحنن رجال ، خاصةً مع وجود ممرضني من الرجال ؟هل جي:  ٤س 
  
هذا الواجب ، كما أن . الواجب على املستشفيات مجيعاً أن يكون املمرضون للرجال واملمرضات للنساء :  ٤ج 

ل فال حرج أن يكون األطباء للرجال والطبيبات للنساء إال عند الضرورة القصوى إذا كان املرض ال يعرفه إال الرج
وهكذا لو كان مرض الرجل ال يعرفه إال امرأة فال حرج يف عالجها له وإال فالواجب . يعاجل املرأة ألجل الضرورة 

وهكذا املمرضات واملمرضون ، . أن يكون الطبيب من الرجال للرجال والطبيبة من النساء للنساء ، هذا الواجب 
  .وسائل الفتنة وحذراً من اخللوة احملرمة املمرض للرجال واملمرضة للنساء ؛ حسماً ل

  املريض املركب له كيس للبول كيف يصلي ؟ وكيف يتوضأ ؟:  ٥س 
  
يصلي على حسب حاله مثل صاحب السلس ومثل املرأة املستحاضة ، يصلي املريض إذا دخل الوقت على :  ٥ج 



ذلك وجب عليه الوضوء باملاء لقول اهللا حسب حاله ، ويتيمم إذا كان ال يستطيع استعمال املاء فإن كان يستطيع 
  ] . ١٦: التغابن [ } فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَعُْتْم { : عز وجل 

واخلارج بعد ذلك ال يضره ، لكن ال يتوضأ إال بعد دخول الوقت ، ويصلي ولو خرج اخلارج ما دام يف الوقت 
و كان البول خيرج من ذكَره ؛ وهكذا املستحاضة ألنه مضطر هلذا ، مثل صاحب السلس فإنه يصلي يف الوقت ول

تصلي يف الوقت ولو خرج منها الَدُم مدة طويلة فإهنا تصلي على حسب حاهلا ، لكن ال يتوضأ من َحَدثُه دائم إال 
فيصلي صاحب » توضأي لوقت كل صالة : لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم للمستحاضة « إذا دخل الوقت ، 
واملريض املسؤول عنه يف الوقت مجيَع الصلوات من فرض ونفل ، ويقرأ القران من املصحف  السلس واملستحاضة

ويطوف بالكعبة من كان مبكة ما دام يف الوقت ، فإذا خرج الوقت أمسك عن ذلك حىت يتوضأ للوقت الذي دخل 
  .واهللا ويل التوفيق . 

  له لباس نظيف ؟من على لباسه بقُع دم هل يصلي هبا أم ينتظر حىت حيضر :  ٦س 
  
يصلي على حسب حاله ، فال يدع الصالة حىت خيرج الوقت ؛ بل يصلي على حسب حاله إذا مل ميكنه :  ٦ج 

  ] . ١٦: التغابن [ } فَاتَّقُوا اللََّه َما اْسَتطَْعُتْم { : غسلها وال إبداهلا بثياب طاهرة قبل خروج الوقت لقول اهللا تعاىل 
ل ما به من الدم أو يبدل ثوبه النجس بثوب آخر طاهر إذا استطاع ذلك ، فإن مل والواجب على املسلم أن يغس

ما هنيتكم عنه « : يستطع صلى على حسب حاله ، وال إعادة عليه لآلية الكرمية ، ولقوله صلى اهللا عليه وسلم 
  . -متفق على صحته  -» فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم 

املستشفى تكون أصواهتن مرتفعة عندما يتحدثن مع بعضهن أو مع زمالئهن من الرجال  بعض منسوبات:  ٧س 
  وبعضهن يصافحن الرجال من أطباء وغريهم ، فما حكم الشرع يف ذلك ؟ وهل علينا إمث يف السكوت ؟

  
م بل يكون الواجب على األطباء والطبيبات أن يراعوا أحوال املرضى واملريضات وأال ترتفع أصواهتم عنده:  ٧ج 

  .ذلك يف حمالت أخرى 

فال جيوز أن يصافح الرجل املرأة إال إذا كانت من حمارمه ، أما إذا كانت الطبيبة أو املمرضة ليست : أما املصافحة 
« : وقالت عائشة رضي اهللا عنها » . إين ال أصافح النساء « : من حمارمه فال ؛ ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال 

. ت يد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يد امرأة قط ، ما كان يبايعهن إال بالكالم عليه الصالة والسالم واهللا ما مسَّ
فاملرأة ال تصافح الرجل وهو غري حمرم هلا ، فال تصافح الطبيب وال املدير وال املريض وال غريهم ممن ليس حمرماً » 

ن مصافحة ، وبدون تكشف ، فتستر رأسها وبدهنا ووجهها هلا ؛ بل تكلمه بالكالم الطيب ، وتسلم عليه لكن بدو
َوإِذَا سَأَلُْتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاسْأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحجَابٍ ذَِلكُمْ { : ولو بالنقاب ألن املرأة عورة وفتنة واهللا جل وعال يقول 

[ } ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا ِلُبعُولَِتهِنَّ أَْو آبَاِئهِنَّ { : نه ويقول سبحا] .  ٥٣: األحزاب [ } أَطَْهُر ِلقُلُوبِكُْم َوقُلُوبِهِنَّ 
والرأس والوجه من أعظم الزينة ، وهكذا ما يكون يف يديها أو رجليها من احللي أو اخلضاب فكله ] .  ٣١: النور 

  عن واملقصود أهنا كلها عورة فالواجب عليها التستر والُبعد. فتنة لآليتني املذكورتني 

  .ومن أسباب الفتنة املصافحة . أسباب الفتنة 



بعض منسوبات املستشفى من طبيبات أو ممرضات أو عامالت نظافة يلبسن لباساً ضيقاً ويكشفن عن :  ٨س 
  حنورهن وسواعدهن وسيقاهنن ، ما حكم الشرع يف ذلك ؟

ىل وأن يلبسن لباساً حمتشماً ال يبني الواجب على الطبيبات وغريهن من ممرضات وعامالت أن يتقني اهللا تعا:  ٨ج 
ساتراً هلن ستراً شرعيا ، مانعاً  -ال واسعاً وال ضيقاً  -معه حجمِ أعضائهن أو عوراهتن ؛ بل يكون لباساً متوسطاَ 

« : من أسباب الفتنة ، لآليتني الكرميتني املذكورتني يف جواب السؤال السابع ، ولقول النيب صلى اهللا عليه وسلم 
رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر : صنفان من أهل النار مل أرمها « : وقوله صلى اهللا عليه وسلم » رأة عورة امل

يضربون هبا الناس ، ونساء كاسيات عاريات مائالت مميالت رؤوسهن كأسنمة البخت املائلة ، ال يدخلن اجلنة وال 
، وهذا وعيد عظيم ، أما  -رواه مسلم يف صحيحه  -» . جيدن رحيها ، وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا 

الرجال الذين بأيديهم سياط فهؤالء هم الذين يوكَل إليهم أمر الناس فيضربوهنم بغري حق من شرطة أو جنود أو 
أما النساء الكاسيات العاريات فهن الاليت يلبسن كسوة ال تسترهن . غريهم ، فالواجب أال يضربوا الناس إال حبق 

إما لقصرها وإما لرقتها ، فهن كاسيات باالسم عاريات يف احلقيقة ، مثل أن يكشفن رؤوسهن أو صدورهن أو 
  سيقاهنن أو غري ذلك من أبداهنن وكل هذا نوع من الُعرّي ، فالواجب تقوى اهللا

السيئ ، وأن تكون املرأة مستورة بعيدة عن أسباب الفتنة عند الرجال ، وشرع هلا  يف ذلك واحلذر من هذا العمل
ذلك بني النساء ؛ تكون البسة لباس حشمة حىت يقتدى هبا بني النساء ، والواجب تقوى اهللا على الطبيب والطبيبة 

الواجب على الطبيبات واملريض واملريضة ، واملمرض واملمرضة ال بد من تقوى اهللا يف حق اجلميع ، كما أن 
واهللا اهلادي إىل سواء . واملمرضات تقوى اهللا يف ذلك وأن يكن حمتشمات متسترات بعيدات عن أسباب الفتنة 

  .السبيل 

بعض غرف املرضى هبا تليفزيون ؛ بعضهم يريد ذلك والبعض اآلخر ال يريد ذلك ملا يسببه من مضايقات :  ٩س 
  حلال على ما ذكر ؟فماذا نفعل وا. وتشويش على بعضهم 

  
ينبغي يف مثل هذا إذا كان املريض يف حجرة ومعه مرضى آخرون ال يرضون التلفاز أالَّ ُجيعل عندهم التلفاز :  ٩ج 

وإذا رغبوا فيه مجيعاً فال مانع من ذلك بشرط أال يشاهدوا فيه إال ما ينفعهم من . ، مجعاً للقلوب وحسماً للفتنة 
علم وغري ذلك مما ينفعهم يف دينهم ودنياهم ، ويغلق عما يضرهم من األغاين قرآن بصوت منخفض ، وتعليم 

واملالهي وما أشبه ذلك ، وإذا تركوه بالكلية فهو أحوط وأحسن وهم أعلم مبصاحلهم وأنفسهم ، وأما أن ُيلزموا 
بإخوانه املرضى فذلك ال بشيء يضرهم ويؤذيهم ورمبا َشَغلهم عن النوم والراحة ، ورمبا كان بعضهم سفيهاً ال يبايل 

والواجب أن يكون حتت رقابة إنسان ثقة يتقي اهللا فيهم فال يشغِّله إال على ما ينفعهم برضاهم ، وإال فليغلقه . جيوز 
  .إذا مل يرضوا بذلك 

  ما حكم حفالت التوديع املختلطة من اجلنسني ؛ وما حكم العالج باملوسيقى ؟:  ١٠س 
  
الختالط ، بل الواجب أن تكون حفالت الرجال للرجال وحدهم وحفالت النساء احلفالت ال تكون با:  ١٠ج 

  .للنساء وحدهنَّ ، أما االختالط فهو منكر ومن عمل أهل اجلاهلية ، نعوذ باهللا من ذلك 



أما العالج باملوسيقى فال أصل له بل هو من عمل السفهاء ، فاملوسيقى ليست بعالج ولكنها داء ، وهي من آالت 
هي ، فكلها مرض للقلوب وسبب الحنراف األخالق ، وإمنا العالج النافع واملريح للنفوس إمساع املرضى القرآن املال

واملواعظ املفيدة واألحاديث النافعة ، أما العالج باملوسيقى وغريها من آالت الطرب فهو مما يعوِّدهم الباطل 
  .وال حول وال قوة إال باهللا . السنة واملواعظ املفيدة ويزيدهم مرضاً إىل مرضهم ، ويُقلُّ عليهم مساع القرآن و

  هل إذا أفىت الطبيب للمريض بأي فتوى يأخذُ هبا املريض أم ال بد من الرجوع إىل عامل يف ذلك ؟:  ١١س 
  
ال بد أن يراجع املريض العلماء فيما يقول له األطباء من األحكام الشرعية ، ألن األطباء هلم شأهنم فيما :  ١١ج 

يتعلق بعلمهم ، والعلم الشرعي له أهله ، فال يعمل املريض بالفتوى إال بعد مراجعة أهل العلم ولو بالتليفون أو 
سألت العامل الفالين عن كذا : كأن يقول . يرسل أحداً يسأل له ، والطبيب وغريه ال جيوز له أن يفيت إال عن علم 

يف أي مكان ويف أي مستشفى ويف أي بالد عليه أن يسأل وكذا فأجابين بكذا وكذا ، فالطبيب يسأل العلماء 
علماء البالد وقضاهتا عما أشكل عليه حىت يفيت به املرضى ، فالطبيب عليه أن يسأل وليس له أن يفيت بغري علم ، 

  .ألنه ليس من أهل العلم الشرعي ، وإمنا عليه أن خيرب عما يتعلق بالطب ويتحرى يف ذلك وينصح 

ض وأعمل يف متريض الرجال ومعي ممرضة تعمل يف نفس القسم يف وقت ما بعد الدوام الرمسي أنا ممر:  ١٢س 
ويستمر ذلك حىت الفجر ورمبا حصل بيننا خلوة كاملة وحنن خناف على أنفسنا من الفتنة وال نستطيع أن نغري من 

  .وجيهنا مبا ترون هذا الوضع ، فهل نترك الوظيفة خمافة اهللا وليس لنا وظيفة أخرى للرزق ؟ نرجو ت

ال جيوز للمسؤولني عن املستشفيات أن جيعلوا ممرَضاَ مداوماً وممرضة يبيتان وحدمها يف الليل للحراسة :  ١٢ج 
واملراقبة ، بل هذا غلط ومنكر عظيم ، وهذا معناه الدعوة للفاحشة فإن الرجل إذا خال باملرأة يف حمل واحد فإنه ال 

ن هلما فعل الفاحشة ووسائلها ، وهلذا صح عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أنه يؤمن عليهما الشيطانُ أن يزي
فال جيوز هذا العمل ، والواجب عليك تركه ألنه حمرم » ال خيلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما « : قال 

َوَمْن { : اهللا عز وجل  ويفضي إىل ما حرم اهللا عز وجل ، وسوف يعوضك اهللا خرياً منه إذا تركته هللا سبحانه لقول
َوَمْن َيتَّقِ اللََّه { : وقوله سبحانه ] .  ٣، ٢الطالق [ } وََيْرُزقُْه ِمْن َحْيثُ لَا َيْحَتِسبُ }{ َيتَّقِ اللََّه َيْجَعلْ لَُه َمخَْرًجا 

ن تستقيل إذا مل حيصل مطلوهبا وهكذا املمرضة عليها أن حتذر ذلك وأ] .  ٤: الطالق [ } َيجَْعلْ لَُه ِمْن أَْمرِِه ُيسًْرا 
  .ألن كل واحد منكم مسؤول عما أوجب اهللا عليه وما حرم عليه 

أنا طبيب يف غرفة الكشف ترافقين ممرضة يف نفس الغرفة وحىت حيضر مريض حيصل بيننا حديث يف أمور :  ١٣س 
  فما هو رأي الشرع يف هذا ؟. شىت 

  
فال جيوز لك اخللوة باملرأة ، وال جيوز أن خيلو ممرض أو طبيب حكم هذه املسألة حكم اليت قبلها ؛ :  ١٣ج 

مبمرضة أو طبيبة ال يف غرفة الكشف وال يف غريها للحديث السابق وملا يفضي إليه ذلك من الفتنة إال من رحم اهللا 
  .، وجيب أن يكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم وعلى النساء للنساء وحدهن 



تين الصالة وأمجعها مع اليت بعدها وذلك لكثرة العمل يف التمريض أو الكشف على املرضى ، كثرياً ما تفو:  ١٤س 
  فهل عملي هذا جائز ؟. وكذلك أختلف عن صالة اجلمعة يف خدمة املرضى 

  
الواجب أن تصلي الصالة يف وقتها وليس لك أن تؤخرها عن وقتها ، أما اجلمعة فإن كنت حارساً أو حنوه :  ١٤ج 

يستطيع أن يصلي مع الناس اجلمعة فإهنا تسقط عنك وتصلي ظهراً كاملريض وحنوه ، وأما الصلوات األخرى ممن ال 
  .فالواجب عليك أن تصليها يف وقتها وليس لك أن جتمع بني صالتني 

  :  ١٥س 

  بعض منسوبات املستشفى يضعن مساحيق للتجميل

  وقد يكون ذلك جهالً منهن هبذا أثناء العمل ؟
  
ذا كُنَّ يراُهنَّ الرجال فال جيوز هلن ذلك ، أما بني النساء فال بأس ، وجيب على املرأة أن تستر وجهها عن إ:  ١٥ج 

َوإِذَا سَأَلُْتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاْسأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحجَابٍ ذَِلكُمْ أَطَْهرُ ِلقُلُوبِكُْم { : الرجال بالنقاب وحنوه لقوله تعاىل 
َولَا ُيْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا ِلُبُعولَِتهِنَّ أَْو آبَاِئهِنَّ أَْو آَباِء ُبعُولَِتهِنَّ أَوْ { : وقوله تعاىل ] .  ٥٣: األحزاب [ }  َوقُلُوبِهِنَّ

والزينة تشمل الوجه والرأس ] .  ٣١: النور [ اآلية . . . } أَْبنَاِئهِنَّ أَْو أَْبَناِء ُبعُولَِتهِنَّ أَْو إِْخوَانِهِنَّ أَْو َبنِي إِْخوَانِهِنَّ 
  .واليد والقدم والصدر ، فكل هذا من الزينة 

  ) .١(القسم الثاين 
_________  

هذه الفتاوى إجابة ألسئلة طرحت يف ختام حماضرة لسماحة الشيخ مبستشفى النور مبكة املكرمة يوم االثنني ) ١(
  . هـ  ١٤١٢/  ٧/  ٢٧

علماً بأنه يتوفر أطباء من . ملرأة للرجل يف جمال طب األسنان ، هل جيوز ما رأي مساحتكم يف تطبيب ا:  ١٦س 
  الرجال يف نفس اجملال ونفس البلد ؟

  
لقد سعينا كثرياً وعملنا كثرياً مع املسؤولني لكي يكون طبُّ الرجال للرجال وطبُّ النساء للنساء وأن :  ١٦ج 

غريها ، وهذا هو احلق ؛ ألن املرأة عورة وفتنة إال من رحم تكون الطبيبات للنساء واألطباء للرجال يف األسنان و
اهللا ، فالواجب أن تكون الطبيبات خمتصات للنساء واألطباء خمتصني للرجال إال عند الضرورة القصوى إذا وجد 

ْيكُْم إِلَّا َما َوقَْد فَصَّلَ لَكُْم َما َحرََّم َعلَ{ : مرض يف الرجال ليس له طبيب رجل فهذا ال بأس به ، واهللا يقول 
وإال فالواجب أن يكون األطباء للرجال والطبيبات للنساء ، وأن يكون ] .  ١١٩: األنعام [ } اضْطُرِْرُتْم إِلَْيِه 

أو يكون مستشفى خاصاً للرجال ، ومستشفى خاّصاً للنساء . قسم األطباء على حدة ؛ وقسم الطبيبات على حدة 
  .هذا هو الواجب على اجلميع . ختالط الضار حىت يبتعد اجلميع عن الفتنة واال



أنا طبيب حصلت على بعثة إىل خارج اململكة إلكمال دراسيت ؛ ولكن زوجيت عارضتين بسبب أهنا بالد :  ١٧س 
  وكيف حتافظ على احلجاب ؟ وهل كشف الوجه حمرم خاصة وأنه أساسي للدخول إىل أي بلد ؟. كفر 

املؤمنة ألن ظهور وجهها أو شيء من بدهنا فتنة ، قال تعاىل يف كتابه الواجب التستر واحلجاب على :  ١٧ج 
]  ٥٣: األحزاب [ } وَإِذَا سَأَلُْتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاسْأَلُوُهنَّ ِمْن َوَراِء ِحَجابٍ ذَِلكُْم أَطَْهُر ِلقُلُوبِكُْم َوقُلُوبِهِنَّ { : العظيم 

يَاأَيَُّها { : جاب خطر على قلوب اجلميع ، ويقول اهللا جل وعال فبني سبحانه أن احلجاب أطهر للقلوب وعدم احل. 
اآلية . . . } أَنْ ُيْعَرفَْن فَلَا ُيْؤذَْيَن النَّبِيُّ قُلْ لِأَْزوَاجَِك َوَبنَاِتَك وَنَِساِء الُْمْؤِمنَِني ُيْدنَِني َعلَْيهِنَّ ِمْن َجلَابِيبِهِنَّ ذَِلَك أَْدَنى 

لباب ما تضعه املرأة على رأسها وبدهنا حىت تستر به وجهها وبدهنا زيادة على املالبس واجل] .  ٥٩: األحزاب [ 
ْو َناِء ُبُعولَِتهِنَّ أََولَا يُْبِديَن زِيَنَتُهنَّ إِلَّا ِلُبعُولَِتهِنَّ أَْو آَباِئهِنَّ أَْو آَباِء ُبُعولَِتهِنَّ أَْو أَْبَناِئهِنَّ أَْو أَْب{ : العادية ، وقال سبحانه 

  ] . ٣١: النور [ اآلية . . . } إِخَْوانِهِنَّ أَْو َبنِي إِْخوَانِهِنَّ 

من ليس حمرماً هلا ؛ لعموم اآليات املذكورات وألنه فتنة : فالواجب ستر الوجه وغريه من املرأة عن األجنيب ، وهو 
أو للعينني فقط ، فإذا كانت ومن أوضح الزينة فيها ، لكن ال مانع من اختاذ النقاب وهو الذي فيه نقب للعني 

تتستر وحتتجب عن املؤمن فعن الكافر من باب أوىل ، ولو استنكروا ذلك فهم قد يستنكرونه مث يعرفونه بعدما يبني 
  .هلم أن هذا هو الشرع يف اإلسالم 

عها ما احلكم يف استئصال الرحم للتعقيم ، أي منع احلمل ألسباب طبية حاضرة ومستقبلية كما تتوق:  ١٨س 
  اجلهات الطبية والعلمية ؟

  
إذا كان هناك ضرورة فال بأس وإال فالواجب تركه ألن الشارع ُحيَبذُ النسل ويدعو إىل أسبابه لتكثري األمة :  ١٨ج 

  .، لكن إذا كان هناك ضرورة فال بأس ، كما جيوز تعاطي أسباب منع احلمل مؤقتاً للمصلحة الشرعية 

فهل يسمح بتفريغه ؛ أي . فيه عيب ُخلقي وتشوهات خالل أشهر احلًمل  إذا مت تشخيص محل وبان:  ١٩س 
  بإنزال احلمل قبل استكمال شهوره ؟

  
وقد يظن األطباء الظنون الكثرية ويبطل اهللا ظنهم . ال جيوز ذلك ، بل الواجب تركه ؛ فقد يغريه اهللا :  ١٩ج 

وال جيوز إسقاطه من أجل أن الطبيب ظهر له أن فيه  .واهللا يبتلي عباده بالسراء والضراء . ويأيت الولد سليماً 
تشوهاً ؛ بل جيب اإلبقاء عليه ، وإذا وجد مشوهاً فاحلمد هللا يستطيع والداه تربيته والصرب عليه وهلما يف ذلك أجر 

ون عظيم وهلما أن يسلماه إىل دور الرعاية اليت جعلتها الدولة لذلك وال حرج يف ذلك ، وقد تتغري األحوال فيظن
  .التشوه وهو يف الشهر اخلامس أو السادس مث تتعدل األمور ويشفيه اهللا وتزول أسباب التشوه 

   ٢٠س 

  اخلنثى هل يعامل معاملة األنثى



علما بأنه مل يتضح أمره ؟ وهل ينطبق عليه مجيع ما ينطبق على األنثى من انقضاء العدة وغريها من األمور املتعلقة 
  بالنساء ؟

  
. آلة امرأة وآلة رجل : فاخلنثى قبل البلوغ يشتبه هل هو ذكر أو أنثى ؛ ألن له آلتني . فيه تفصيل  اخلنثى:  ٢٠ج 

فإذا ظهر منه ما يدل على أنه امرأة مثل أن يتفلك ثدياه أو . لكن بعد البلوغ يتبني يف الغالب ذكورته أو أنوثته 
ذا حيكم بأنه أنثى وتزال منه آلة الذكورة بالعالج ظهر عليه ما مييزه عن الرجال حبيض أو بول من آلة األنثى فه

وإذا ظهر منه ما يدل على أنه ذكر كنبات اللحية والبول من آلة الذكر وغريمها مما يعرفه األطباء . الطيب املأمون 
ذكر فال يزوج حىت يتبني األمر هل هو ، وقبل ذلك يكون موقوفا حىت يتبني األمر. فإنه ذكر ويعامل معاملة الرجال 

  . أو أنثى وهو بعد البلوغ كما قال العلماء بتبني أمره 

هل ترمى مع النفايات أو أهنا جتمع . ما حكم بتر جزء معني من اإلنسان زائد كبتر األصبع أو غريها :  ٢١س 
  ويكلف شخص بدفنها مبقابر املسلمني ؟

  
النفاية أو تدفن يف األرض احتراماً هلا األمر واسع ؛ فليس هلا حكم اإلنسان وال مانع من أن توضع يف :  ٢١ج 

فهذا أفضل ، وإال فاألمر واسع واحلمد هللا كما قلنا ، فال جيب غسله وال دفنه إال إذا كان جنيناً أكمل أربعة أشهر 
، أما ما كان حلمة مل ينفخ فيه الروح أو قطعة من أصبع أو حنو ذلك فاألمر واسع لكن دفنه يف أرض طيبة يكون 

  .ل أحسن وأفض

يراجعين بعض املرضى الذين أقدموا على شرب املسكر وتناول املخدِّر وقاموا على إثر ذلك بارتكاب :  ٢٢س 
  هل أقوم بالتبليغ عنهم أم ال ؟. بعض اجلرائم مثل الزنا واللواط 

  
ينهم عليك النصيحة ، تنصح هلم وحتثهم على التوبة وتستر عليهم وال ترفع أمرهم وال تفضحهم ، وتع:  ٢٢ج 

على طاعة اهللا ورسوله ، وختربهم أن اهللا سبحانه يتوب على من تاب ، وحتذرهم من العودة إىل هذه املعاصي لقول 
[ ية اآل. . . } َوالُْمْؤِمُنونَ وَالُْمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء بَْعضٍ َيأْمُُرونَ بِالَْمْعرُوِف َوَيْنَهْونَ َعنِ الْمُْنكَرِ { : اهللا سبحانه 

إِلَّا الَِّذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاتِ }{ إِنَّ الْإِْنَسانَ لَِفي ُخْسرٍ }{ َوالَْعْصرِ { : وقوله سبحانه ] .  ٧١: التوبة 
»  الدين النصيحة« : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ] .  ٣ - ١: العصر [ } َوَتوَاَصْوا بِالَْحقِّ َوَتوَاصَْوا بِالصَّْبرِ 

روامها اإلمام مسلم يف . » . من ستر مسلماَ ستره اّهللا يف الدنيا واآلخرة « : وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم . . 
  .صحيحه ، واهللا ويل التوفيق 

فما احلكم يف توبته يف هذا . إنسان أصيب مبرض اإليدز وقرر األطباء أن عمره يف هذه احلياة قصري جّداً :  ٢٣س 
  الوقت ؟

  
عليه أن يبادر بالتوبة ولو يف حلظة املوت ؛ ألن باب التوبة مفتوح مهما كان ما دام عقله معه ، وعليه أن :  ٢٣ج 

وعلى . يبادر بالتوبة واحلذر من املعاصي ولو قالوا إن عمرك قصري فاألعمار بيد اهللا وقد خيطئ ظنهم فيعيش طويالً 



َوُتوبُوا إِلَى اللَِّه َجِميًعا { : حىت يتوب اهللا عليه لقول اهللا تعاىل كل تقدير فالواجب البدار بالتوبة والصدق يف ذلك 
وَإِنِّي لَغَفَّاٌر ِلَمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِملَ َصاِلًحا ثُمَّ { : ، وقوله سبحانه ]  ٣١: النور [ } أَيَُّها الُْمْؤِمُنونَ لَعَلَّكُْم ُتفِْلُحونَ 

واملعىن ما مل . » إن اّهللا يقبل توبة العبد ما مل يغرغر « : لى اهللا عليه وسلم وقول النيب ص]  ٨٢: طه [ } اْهَتَدى 
  .واهللا املستعان . يتغرغر هبا اإلنسان ويزول شعوره 

بعض املوظفني يتهرب من العمل لوجود مصاحل أخرى لديه شخصية غري الوظيفة فيستأذن من رئيسه :  ٢٤س 
نعة أو غري مقنعة ، فإذا كان رئيسه يعلم بعدم صحتها فهل يأمث على موافقته وخيتلق األعذار اليت غالباً ما تكون مق

  اإلذن للموظف ؟

ال جيوز لرئيس الدائرة أو مديرها أو من يقوم مقامهما أن يوافق على شيء يعتقد عدم صحته ، بل عليه :  ٢٤ج 
لعمل فال بأس به ، أما األعذار اليت أن يتحرى إن كان هناك ضرورة يف االستئذان حلاجة ماسة واالستئذان ال يضر ا

يعرف أهنا باطلة أو يغلب على ظنه أهنا باطلة فإن على رئيسه أن ال يأذن له وال يوافق عليه ؛ ألن ذلك خيانة لألمانة 
وهذا » كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته « : وعدم نصح ملن ائتمنه وللمسلمني ، يقول عليه الصالة والسالم 

] .  ٥٨: النساء [ اآلية . . . } إِنَّ اللََّه َيأُْمُركُْم أَنْ ُتَؤدُّوا الْأََمانَاِت إِلَى أَْهِلَها { : سبحانه وتعاىل يقول  أمانة ، واهللا
: ، ويقول سبحانه ]  ٨: املؤمنون [ } َوالَِّذيَن ُهْم ِلأََمانَاتِهِْم َوَعْهِدِهمْ َراُعونَ { : ويقول سبحانه يف وصف املؤمنني 

  ] ٢٧: األنفال [ } اأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا لَا َتُخونُوا اللََّه وَالرَُّسولَ وََتخُوُنوا أََمانَاِتكُْم وَأَْنُتْم َتْعلَُمونَ َي{ 

  :  ٢٥س 

  بعض املرضى من املسلمني ميوت على غري القبلة بسبب وضع السرير يف املستشفى لغري القبلة

  ؟

  . ة أن يُستقبل باملريض القبلة إذا تيسر ذلك عند حضور الوفاة ؛ وإال فال حرج ال حرج يف ذلك ، والسّن:  ٢٥ج 
  

ما حكم من يأخذ أدوية من الصيدلية اليت يشرف عليها ويرسلها إىل مريض آخر يف مستشفى آخر أو يف :  ٢٦س 
  البيت حبجة أنه مسلم وأهنا ليست للبيع ؟

  
دلية للمستشفى خاصة فال تصرف األدوية منها إىل غري املرضى هذا له نظام وتعليمات ؛ فإذا كانت الصي:  ٢٦ج 

واملراجعني له ألن هذا مستشفى له مراجعون ؛ فالواجب أن تصرف أدوية الصيدلية املذكورة فيهم وال تنقل إىل 
وإذا كانت لدى ، وكل مستشفى له صيدلية فال ينقل من هذا هلذا ألهنا تعليمات من جهة الدولة، مستشفى آخر

يدلية تعليمات من وزارة الصحة تسمح هلا بصرف األدوية إىل غري املستشفى املعدة له فال بأس وإال فالواجب الص
  .اخلضوع للتعليمات وال يزاد عليها 



ما حكم الذي يسمع النداء وال يذهب إىل املسجد رغم أنه يصلي يف البيت مجيع األوقات أو يف القسم :  ٢٧س 
  الذي يعمل فيه ؟

  
من مسع النداء فلم يأت « : الواجب عليه أن جييب النداء لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم ،  جيوز ذلك ال:  ٢٧ج 

ما : قيل البن عباس . خرجه ابن ماجه والدارقطين وابن حبان واحلاكم بسند صحيح . » فال صالة له إال من عذر 
يا رسول اهللا ، ليس يل قائد : جل أعمى فقال وجاءه عليه الصالة والسالم ر« خوف أو مرض ، : هو العذر ؟ قال 

: نعم ، قال : هل تسمع النداء بالصالة ؟ قال : يقودين إىل املسجد فهل يل من رخصة أن أصلى يف البيت ؟ قال 
  .فإذا كان األعمى الذي ال قائد له ليس له رخصة فغريه من باب أوىل . خّرجه مسلم يف الصحيح » . فأجب 

مِ البدار للصالة يف وقتها يف مجاعة ، أما إذا كان بعيداَ ال يسمع النداء فال حرج عليه أن يصلي فالواجب على املسل
  .يف بيته ، وإن جتشم املشقة وصرب عليها وصلى يف اجلماعة فذلك خري له وأفضل 

أقسام  بعض العاملني يف قطاع الصحة حيتم عليهم عملهم االختالء بامرأة أجنبية خاصة آخر الليل يف:  ٢٨س 
التنومي داخل مكاتب األطباء املتخصصة ، وعند نصحهم بضرورة وضع حل ملثل هذه األمور يوجهون اللوم على 

  .املسؤولني ؛ فحبذا لو كان هناك إرشاد وتوجيه يف مثل هذه احلاالت 
  
النساء حىت الواجب أن يتوىل ذلك رجال ثقات ، وإذا دعت احلاجة إىل نساء فالواجب أن يكن مجاعة من :  ٢٨ج 

ال حيدث خلوة ، واجلماعة من النساء اثنتان أو أكثر يكن على حدة مستقالت والرجال وحدهم هؤالء للنساء 
وهؤالء للرجال ، وليس للرجل أن خيلو بامرأة أجنبية عنه ال يف الليل وال يف النهار ، وليس للطبيب وال لغريه أن 

  .» ال خيلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما « :  عليه وسلم خيلو بالطبيبة أو املريضة لقول النيب صلى اهللا

  ما حكم من يسلم أشياء مثينة بدعوى أهنا هدية ملن يرأسه يف العمل ؟:  ٢٩س 
  
هذأ خطأ ووسيلة لشر كثري ، والواجب على الرئيس أن ال يقبل اهلدايا ، فقد تكون رشوة ووسيلة إىل :  ٢٩ج 

هذه : ا أخذها للمستشفى وملصلحة املستشفى ال لنفسه ، وخيرب صاحبها بذلك فيقول له املداهنة واخليانة ، إال إذ
ملصلحة املستشفى ال آخذها أنا ، واألحوط ردها وال يقبلها له وال للمستشفى ألن ذلك قد جيره إىل أخذها لنفسه 

من معاملة غريه ألن الرسول ، وقد يساء به الظن ، وقد يكون للمُهدي بسببها جرأة عليه وتطلع ملعاملته أحسن 
، فأنكر عليه النيب صلى » هذا لكم وهذا أهدي إيلَّ : ملا بعث بعض الناس جلمع الزكاة قال « صلى اهللا عليه وسلم 

ما بال الرجل منكم نستعمله على أمر من أمر اّهللا فيقول هذا « : اهللا عليه وسلم ذلك ، وخطب يف الناس وقال 
  .خّرجه مسلم يف صحيحه . »  جلس يف بيت أبيه أو بيت أمه فينظر هل يهدى إليه لكم وهذا أُهدي إيل ، أال

وهذا احلديث يدل على أن الواجب على املوظف يف أي عمل من أعمال الدولة أن يؤدي ما وكل إليه ، وليس له 
فسه هلذا احلديث أن يأخذ هدايا فيما يتعلق بعمله ، وإذا أخذها فليضعها يف بيت املال وال جيوز له أخذها لن

  . .الصحيح وألهنا وسيلة للشر واإلخالل باألمانة ، وال حول وال قوة إال باهللا 
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