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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 ةمقدم
ب عمى الرياـ رتّ  إيجابًا، و ال خخ نجباً أُ مزاف، وشخع ليع أف يرػمػا أيامًا عمى عباده صياـ ر هللا فخض 

ِ ، بعهَج َّللاهُ وجَيُو عِغ الشهاِر  ، كسا قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص:"يغس السؤمشػ مغ الثػاب ما تتػؽ لو نف ـَ يػًما في سبيِل َّللاه مغ صا
 1" سبعيَغ خخيًفا 

وبيهغ هللا تعالى في كتابو  .تجاوزىا أفدج صيامو أو نقهرو غْ خع هللا الرياـ محجودًا بحجود شخعية، مَ وقج ش
َفُث ِإَلى ِنَدآِئُكْع ُىغه ِلَباٌس لهُكْع َوَأنُتْع ِلَباٌس  "خات، فقاؿ تعالى: العديد أصػؿ السفصِّ  ـِ الخه َيا ُأِحله َلُكْع َلْيَمَة الرِّ

َب َّللّاُ َلُكْع َوُكُمػْا  َأنهُكْع ُكشُتْع َتْختاُنػَف َأنُفَدُكْع َفَتاَب َعَمْيُكْع َوَعَفا َعشُكْع َفاَبَف َباِشُخوُىغه َواَُْتُ ػْا َما َكتَ لهُيغه َعِمَع َّللاُّ 
ـَ ِإَلى الهمْيِل ..اَبية َواْشَخُبػْا َحتهى َيَتَبيهَغ َلُكُع اْلَخْيُط اأَلَُْيُس ِمَغ اْلَخْيِط اأَلْسَػِد ِمَغ اْلَفْجِخ ثُ  َيا  .2عه َأِتسُّػْا الرِّ

ليذ كل أولئظ  ولكغ مع اشاللة شيخ رمزاف يتػؽ مئات السالييغ مغ السدمسيغ لرياـ رمزاف ،و 
الرائسيغ مغ األصحاء ، فيشاؾ السالييغ مغ السخضى الحيغ يتػقػف لرياـ شيخ رمزاف ، ويتحخقػف لػعة 

 ادريغ عمى الرياـ . إف وججوا أنفديع غيخ ق وأسىً 
لفقياء في وقج أجسعت األمة عمى أنو يجب عمى الرائع اإلمداؾ عغ الصعاـ والذخاب ، ولكغ اختمف ا

 حػؿ ىحا السػضػع . وتبايشت اَبراء ، وكثخ الشقاش وسائل التجاوؼ والعالجات
سع الفقياء رضي هللا " فمقج تػ :في كتابو " فقو الرياـ  يػسف القخضاوؼ  الجكتػروكسا يقػؿ فزيمة الذيخ 

ما أضشو خصخ ُباؿ أحج مغ أصحاب الشبي ملسو هيلع هللا ىلص الحيغ شاىجوا التشديل ، وفيسػا  عشيع في أمخ السفصخات تػسعاً 
تقخأ في كتب الحشفية ما يقخب مغ ستيغ مفصخا مغ  فيع والتدمػا فأحدشػا االلتداـ .عغ هللا ورسػلو فأحدشػا ال
و قخيب مشو في السحاىب األخخػ . ومالؤا مداحات واسعة مغ كتب الفقو ، وش مػا السفصخات ، ومثل ذلظ أ

مثميا مغ تفكيخ السدمسيغ واىتساماتيع ، وأصبحت معخفة ىحه السفصخات الكثيخة ال ديخة الذ ل الذاغل 
لمرائسيغ وألىل الفتػػ في كل رمزاف ، وازدحست السجالت والرحف واإلذاعات والسداجج باألسئمة 

ما يقاؿ في ىحا السجاؿ مسا لع  جػبة حػؿ السفصخات . وبيا بعج الجيغ عغ يدخه وفصختو . والػاقع أف جلّ واأل
يجؿ عميو محكع قخآف وال صحيح سشة ، وال إجساع أمة إنسا ىي اجتيادات يؤخح مشيا ويتخؾ ، وآراء بذخ 

 .3مية " يجب أف تحاكع وتخد إلى الشرػص األصمية والقػاعج السخعية والسقاصج الك
                                                           

1
 رواه البخارؼ   

2
 187 -البقخة  

3
 74فمه الصٌام ص د. ٌوسف المرضاوي :   
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عقجت السشطسة اإلسالمية لمعمػـ الصبية بالتعاوف مع " مشطسة الحدغ الثاني لمبحػث الصبية عغ وليحا 
( لبحث مػضػع السفصخات . كسا  1418) صفخ  1997رمزاف " نجوة في الجار البيزاء في شيخ يػنيػ 

عمى عاتقو بحث مػضػع  -جدػ هللا السدؤوليغ عشو خيخ الجداء  -أخح مجسع الفقو اإلسالمي في ججة 
  1997يػليػ  3 -يػنيػ  28في ججة في الفتخة ما ُيغ  السفصخات ومشاقذتو بعسق ودراية ، فعقج اجتساعاً 

 . التجاوؼ والسفصخات مػضػعشسل العجيج مغ األحكاـ في  ( وخخج مشو قخار 1418صفخ  28 - 23) 
إال أف السػضػع قج تأجل بحثو لسديج مغ  ..سع سجالحقة لمفي دورة السعّمقة ، فبحثْت وبقيت بعس األمػر 

 الجراسات..
السفظرات في مجال التداوي: وقج شمبت أمانة مجسع الفقو االسالمي الجولي مشي الكتابة في مػضػع " 

 .. في السهاضيع التالية:استكسال ماسبق " 
 .بخاخ الخبػ .1
 الفرج والحجامة. .2
 مغ الستبخع بو، أو تمقي الجـ السشقػؿ. أخح عيشة مغ الجـ لمفحز السخبخؼ ، و نقل الجـ .3
 ال ديل الكمػؼ الجمػؼ وال ديل الكمػؼ البخيتػاني. .4
 ما يجخل الذخج مغ حقشة شخجية أو تحاميل أو مشطار. .5
 العسميات الجخاحية بالتخجيخ العاـ. .6

 عسمية "شفط الجىػف" و استعساؿ لرقات إزالة الجػع والعصر.وأضفت إلييا 
خات جسع  مَفصِّ و   خ: وىي مفدجات الرياـ، وأجسع العمساء عمى أربعة أشياء مغ السفدجات:السفصِّ
 .األكل -١ 
 .الذخب -٢
 .الجساع -٣
 الحيس والشفاس. -٤

عيغ ومات واختمف الفقياء في العجيج مغ السفصخات، و  .يغ.زّيقجيت محاىبيع إلى مػسِّ
ا يفدج باألكل والذخب خاصة، أو بسا فيع الحيغ يقػلػف إف الرػـ إنس :في السفظرات زي قينالسأما محىب 
 في باب السفصخات : اُغ حـد الطاىخؼ واُغ تيسية .  "زييقالت"سا. ومغ أُخز مغ سمظ مدمظ كاف بسعشاى

وال يشقس الرػـ حقشة  وال سعػط )نذػؽ( وال تقصيخ في أذف أو في إحميل أو في يقػؿ اُغ حـد رحسو هللا )
 مزسزة دخمت الحمق مغ غيخ تعسج، وال كحل وإف ُمغ إلى الحمق أنف، وال استشذاؽ وإف ُمغ الحمق وال
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نياًرا أو لياًل بعقاقيخ أو غيخىا وال غبار شحغ، أو غخبمة دقيق أو حشاء أو عصخ أو حشطل، أو أؼ شيء 
  4كاف، وال ذباب دخل الحمق ب مبة ... إلخ " 

عغ األكل والذخب والجساع وتعسج القيء  واستجؿ اُغ حـد لسا ذىب إليو فقاؿ: " إنسا نيانا هللا في الرػـ
والسعاصي ، وما عمسشا أكاًل وال شخاًبا يكػف في دُخ أو إحميل أو أذف أو عيغ أو أنف، أو مغ جخح في 

 5" ما لع يحـخ عميشا إيرالو -البصغ أو الخأس، وما نييشا قط عغ أف نػصل إلى الجػؼ ب يخ األكل والذخب 
لمتػسع في باب  ع بالعمة التي قاس عمييا الفقياء ، وكانت سبباً رفس أف يدمِّ   شيخ اإلسالـ اُغ تيسية كسا أف

وأما الكحل والحقشة وما يقصخ في إحميمو ومجاواة السأمػمة والجائفة فيحا مسا تشازع »السفصخات حيث يقػؿ : 
لحؼ يحتاج إلى فيو أىل العمع ... ، واألضيخ أنو ال يفصخ بذيء مغ ذلظ، فإّف الرياـ مغ ديغ السدمسيغ ا

معخفتو الخاص والعاـ، فمػ كانت ىحه األمػر مسا حخميا هللا ورسػلو في الرياـ وَيْفُدج الرػـ ُيا لكاف ىحا 
مسا يجب عمى الخسػؿ ملسو هيلع هللا ىلص ُيانو، ولػ ُذِكَخ ذلظ َلَعِمسو الرحابة وبم ػه األمة كسا ُم ػا سائخ شخعو، فمسا لع 

عغ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص في ذلظ ال حجيثًا صحيحًا وال ضعيفًا وال مدشجًا وال مخساًل ُعِمع أنهو لع يشقل أحج مغ أىل العمع 
 .  6" « يحكخ شيئًا مغ ذلظ

جساعة مغ العمساء السعاصخيغ كالذيخ محسػد شمتػت والذيخ اُغ عثيسيغ والذيخ  "زييقالت"وسمظ مدمظ 
الرادر عاـ  [1(]1/10) 93الفقو اإلسالمي الجولي  رقع: مجسع  وىػ ما تبشاه قخار، يػسف القخضاوؼ 

1997 . 
يقػؿ الذيخ محسػد شمتػت رحسو هللا : " إذا كاف مغ محطػر الرـػ األكل والذخب ، وحقيقتيسا دخػؿ شيء 

مغ الحمق إلى السعجة ، والسعجة ىي محل الصعاـ والذخاب مغ اإلنداف ، كاف السبصل لمرـػ ما دخل فييا 
ػاء أكاف م حيا أـ غيخ م ح، وال ُج أف يكػف مغ السشفح السعتاد ، ومغ أجل ىحا فسا دخل بخرػصيا س

 .  7الجػؼ ولكغ لع يرل إلييا ال يفدج الرـػ " 
أما الذيخ اُغ عثيسيغ فيخػ أف ما يفصخ ىػ األكل والذخب خاصة ، وما كاف في معشاىسا ، ولع يقبل التعميل 

في غشى عغ ىحه التعميالت مغ األصل إذا أخحنا بالقػؿ الخاجح ، وىػ  بالػصػؿ إلى الجػؼ فيقػؿ : " نحغ
 .  8"  وال شخباً  خ ىػ األكل والذخب ، وما أدخل عغ شخيق اإلحميل فإنو ال يدسى أكالً أف السفصّ 

وما ألحق ُيا باإلجساع مغ  –األكل والذخب والجساع  –ويقػؿ الذيخ يػسف القخضاوؼ : " وىحه الثالثة 
 9بغ ومز و ونذػقو ىي التي ُيشتيا الشرػص واتفقت مع حكسة الذارع " تجخيغ الت

                                                           
4
 204 - 203ص  6ابن حزم : المحلى ج   

5
 214، ص 6المرحع السابك : ج  

6
 233، ص  25ابن تٌمٌة: مجموع الفتاوى ، ج   

7
  118محمود شلتوت : الفتاوى ، ص   

8
 358، ص  6دمحم العثٌمٌن : الممتع شرح زاد المستمنع ، دار ابن الجوزي ، الدمام ، ج  

9
 74اوي : فمه الصٌام ص د. ٌوسف المرض  
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القخضاوؼ : " والػاقع أف جل ما يقاؿ في ىحا السجاؿ مسا لع يجؿ عميو محكع قخآف وال الجكتػر ويزيف الذيخ 
لى خد إصحيح سشة ، وال إجساع أمة ، إنسا ىي اجتيادات يؤخح مشيا ويتخؾ ، أو آراء بذخ يجب أف تحاكع وت

خ الرائع إال ما أجسع ية .. والحؼ أميل إليو أنو ال يفصالسخعية ، والسقاصج الكم الشرػص األصمية ، والقػاعج
الفقياء عمى التفصيخ بو ، وذلظ ما دؿ عميو محكع القخآف وصحيح الدشة ، واتفق مع حكسة الذارع مغ 

 . 10الرياـ " 
جتيا السشطسة اإلسالمية لمعمػـ الصبية بالتعاوف مع مجسع وقج جاء في تػصيات الشجوة الفقيية الصبية التي عق

الفقو اإلسالمي الجولي : " السفصخات في كتاب هللا عد وجل والدشة الرحيحة ثالثة ، ىي األكل والذخب 
 11خا " مفصّ  يعجُّ  وكيفاً  اوز الحمق وكاف يشصبق عميو اسع األكل أو الذخب كساً ج والجساع، فكل ما

في السحل الحؼ اتفقػا عميو مغ الجػؼ والحؼ دلت  الجسيػرَ  ف في مجاؿ السفّصخاتسزّيقػ وقج وافق ال
إذ  ،ىع فيسا تبايشت فيو وجيات الشطخ ولكشيع خالفػ  ،شاط الفداد والرـػ بسا يرل إليو الشرػص عمى أنو م

لسفصخات ة مشرػصة يسكغ الخكػف إلييا في تػسيع دائخة امى ما ذىبػا إليو ، وال عمال يػجج نز صخيح ع
. فالخسػؿ صمى هللا عميو  12بسا يذق عمى السكمفيغ ، فبقي األصل التذخيعي في التكاليف وىػ رفع الحخج 

وسمع يقػؿ : " ما ُخيَِّخ رسػُؿ هللِا صمهى هللُا عميِو وسمهَع ُيغ أمخيِغ ، أحجىسا أيدُخ مغ اَبخِخ ، إال 
 .  13ا ، كاف أبعَج الشاِس مشُو" ما لع يكغ إثًسا . فإف كاف إثسً  . أيدَخىسا اختارَ 
جعل معطع الفقياء األجالء مشاط فداد الرـػ بسا يرل إلى الجػؼ عمى خالؼ ُيشيع في تعخيف وقج 

كثيخ مغ في  يا إلى الجػؼ إلى اختالفيع الجػؼ ، وقج أدػ اختالفيع في السشافح السعتبخة فيسا يجخل مش
 قخروه ُشاء عمى ما وصل إليو الصب في أزمانيع .  السفصخات . والفقياء الستقجمػف معحوروف فيسا

ػؿ كالـ الصاىخ ُغ عاشػر في مػقفو مغ كالـ الستقجميغ فيقػؿ : " ولقج رأيت الشاس حالذيخ ورحع هللا 
ل معتكف فيسا شاده األقجمػف ، وآخخ آخح بسعػلو فييجـ ما مزت عميو القخوف ، األقجميغ أحج رجميغ : رج

كثيخ ، وىشاؾ حالة أخخػ يشجبخ ُيا الجشاح الكديخ ، وىي أف نعسج إلى ما أشاده  روفي كمتا الحالتيغ ضخ 
ع كفخاف لمشعسة ، وجحج مدايا األقجمػف فشيحبو ونديجه ، وحاشا أف نشتقزو أو نشبحه ، عمسا أف غسط فزمي

 14ا ليذ مغ حسيج خراؿ األمة " سمفش
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 مفيهم الجهف :
في الكتاب  لم يرد   إذمغ تعبيخات الفقياء ،  مدتشبطٌ  خٌ فدج الرػـ أملسا ي شاشاً ال شظ أف جعل عمة الجػؼ م

 ما أحجث تػسعاً  وىػ ،15 بط بو حكم من أحكام الريامر ولم ي   ،الدشة نص واحد لو عالقة بالرهمال في  و
 في باب السفصخات . 

بصشو ،  شػف بوؼ ، ومشيا جػؼ اإلنداف ويعومفيػـ الجػؼ في الم ة واسع ، فيػ يصمق عمى كل شيء مجػّ 
 وحيث أنو لع يأت ضابط شخعي لمجػؼ ، رجع الفقياء في تحجيجه إلى الم ة .  .واألجػفاف البصغ والفخج 

ج يخجع إلى كػف مرصمح السحاىب ، ُل حتى في السحىب الػاحوعجـ القجرة عمى تحجيج ضابط مصخد في 
 عجـ وجػد نز يحجد ماىيتو . الجػؼ لع يخد فيو نز شخعي كعمة لفداد الرـػ بسا يرل إليو ، ُل 

ىشاؾ عجة تجاويف و أما في الصب الحجيث ، فالجػؼ ىػ كل فخاغ في الجدع يحتػؼ عمى األعزاء الجاخمية ،
والتجػيف البصشي  ،والتجػيف الرجرؼ  ،في جدع اإلنداف ، مشيا التجػؼ الجسجسي ، والتجػيف األنفي

وبصػف ، ي ، فالسأمػمة )جخح الجماغ( ومجاواتيا وغيخىا. وليذ ىشاؾ أؼ اتراؿ لمجماغ بالجياز اليزس
الجماغ بعيجة كل البعج عغ الجػؼ السقرػد في الرياـ . وليذ ىشاؾ أؼ شظ في أف الجماغ ال يختبط 

 مشفرالف كمياً  جياز اليزسي ، وأف السيبل والخحعبالجياز اليزسي ، وأف السثانة واإلحميل ال عالقة ليسا بال
 16.عغ الجياز اليزسي 

أف الجياز اليزسي العمػؼ ىػ الجػؼ السقرػد في الصعاـ والذخاب ، وكل ما يجخل الجياز  طاىخالو 
لمرػـ . وقج اتفق الفقياء الستقجمػف عمى أف  لإلفصار ومفدجاً  الفع والبمعػـ يكػف سبباً  اليزسي متجاوزاً 

 .حتى ُيغ السحىب الػاحجب ُل ىالسعجة ىي أصل الجػؼ ، وذكخوا أجػافا أخخػ ىي محل الخالؼ ُيغ السحا 
ولعل الزابط الحؼ يسكغ الخكػف إليو في تحجيج مشاط السفصخات ىػ : " كل ما دخل إلى السعجة عغ شخيق 

ػ بو البجف " ػ ، وكل ما دخل مغ مشفح آخخ وت حّ البجف أو لع يت حّ بو ػ الحمق مغ أكل أو شخب سػاء ت حّ 
 .  17كاف في معشاىسا حقيقة أو صػرة " أو " ىػ األكل والذخب عغ شخيق الحمق ، وما  ..

وجاء قخار مجسع الفقو اإلسالمي الجولي في ضابط السفصخات : " السفصخات في كتاب هللا عد وجل في الدشة 
الرحيحة ثالثة : ىي األكل والذخب والجساع ، فكل ما جاوز الحمق وكاف يشصبق عميو اسع األكل أو الذخب 

 .  18"  يعج مفصخاً  وكيفاً  ، كساً 
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 مهاضيع البحث:
 بخاخ الربه : .1

عخض السخيس عشج ت فييا رؼ اليػائية ، مسا يؤدؼ إلى ضيقٍ داء الخبػ مخض التياُي مدمغ يريب السجا
ػبات بحجوث ن الخبػ صعػبة في دخػؿ وخخوج اليػاء أثشاء الشفذ . ويترف لمسػاد السحددة ، ويتبع ذلظ
وىحا ما  ،نتيجة ضيق الذعب الرجر في وضيقٍ عاؿ سو في التشفذ،  صعػبةمتكخرة مغ صفيخ الرجر، و 

 ."نػبة الخبػ"يجعى 
الحادة إلى حقغ و قج تجعػ الحاجة في الحاالت  ويتع عالج األعخاض الحادة عادًة باستشذاؽ بخاخ الخبػ..

 ، والجخػؿ إلى السدتذفى.وغيخه اً الكػرتيدوف وريجي
 . ثع يتصػر فجأة إلى نػبة مغ نػبات الخبػ الحادة. ويطل مخض الخبػ مدتقخًا عشج البعس ألساُيع أو أشيخ.

 إلى فئتيغ:  -الخبػ اتبخاخوأىسيا  –وتقدع األدوية السدتخجمة في عالج الخبػ 
 األولى : أدوية اإلغاثة الدخيعة التي تدتخجـ في عالج األعخاض الحادة..

 ت..والثانية : األدوية التي تدتخجـ في الػقاية مغ حجوث السديج مغ الشػبا
 وبخاخات الربه أنهاع : 

 ػشة  البخاخات السز Inhalers : ويكػف الجواء فييا
عمى شكل سائل مز ػط مع اليػاء في أنبػبة ص يخة 
. وال يتجاوز حجع السادة السز ػشة عذخة ممميمتخات ، 

 100جخعة ، وكل جخعة تعادؿ  200وتعصي 
ميكخوجخاـ . وقج تختمف في الحجع وعجد الجخعات مغ 

 ة إلى أخخػ . شخك
  البخاخات الحاوية عمى ُػدرة جافة : حيث تػضع

البػدرة الحاوية عمى السادة الجوائية في كبدػلة تػضع داخل الجياز أو في الجياز نفدو ، وعشج 
 تجويخ القخص تكػف البػدرة جاىدة لالستشذاؽ . 

 
 

 وىشاؾ شخيقتاف الستخجاـ بخاخ الخبػ :
فتحة البخاخ في الفع ، : حيث تػضع  الظريقة السباشرة .1

وت مق الذفتاف عمييا بإحكاـ ، ويؤخح نفذ بصيء وعسيق 
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وحبذ الشفذ لسجة  ؽجواء مشو مع االستسخار باالستشذامتخافق مع الز ط عمى البخاخ النصالؽ ال
 .  ثػاف تقخيباً  10

غ تخسب يػصل بالبخاخ مسا يداعج عمى إيراؿ الجواء إلى الخئتيغ ، ويقمل م قسع ىهائيُػاسصة  .2
 الجواء في الفع والحشجخة . 

،  ص يخة ججاً  بخاخ الربهوالحقيقة أف السادة الجاخمة في 
وجدء مشيا يعمق بالبمعـػ الفسي ويسكغ التخمز مغ نرفيا 
تقخيبا بالسزسزة . كسا أف استخجاـ األقساع اليػائية مع 

البخاخ يداعج عمى عجـ تخسب شيء يحكخ في البمعـػ الفسي 
 . 

شت أقػاؿ الفقياء السعاصخيغ في مدألة بخاخ الخبػ ، فسشيع مغ قاؿ أف بخاخ الخبػ ال يفصخ ومشيع : وقج تباي
الذيخ عبج العديد ُغ باز ، والذيخ دمحم ُغ العثيسيغ ، والذيخ يػسف القخضاوؼ ، والمجشة الجائسة لإلفتاء في 

اخ الخبػ عمى ما يتبقى في الفع والبمعػـ السسمكة العخبية الدعػدية . وأدلتيع قياس الػاصل إلى الجػؼ مغ بخ
 بعج السزسزسة واالستشذاؽ .  

 قياساً  ولمرائع أف يتسزسس ويدتشذق باإلجساع ، فسا يرل مغ بخاخ الخبػ إلى السخؼء والسعجة قميل ججاً 
ع ويت ،)فيو ماء ومػاد كيسيائية عالقة( عمى ما يبقى بعج السزسزة . فبخاخ الخبػ يحتػؼ عمى دواء سائل 

وعشجئح يتصايخ الخذاذ ويجخل عغ شخيق الفع إلى  .ويز ط عميو في الػقت ذاتو، استعسالو بأخح شييق عسيق 
خل كسية ولكغ يبقى جدء مشو في البمعـػ الفسي، وقج تج .و إلى الخغامي فالقربات اليػائيةالبمعـػ الفسي، ومش

ا إلى السخؼء   .ضئيمة ججًّ
وىحه الكسية  ،ائل بسا فيو مغ السادة الجوائية ميمي ليتخ مغ الد 10ي وتحتػؼ عبػة بخاخ الخبػ عمى حػال 

عشاه أنو في كل بخة( ، وىحا م 200ميمي ليتخ تشتج  10بخة )أؼ أف الػ 200مرسسة عمى أف تشصمق عمى 
لػاحجة تذكل أقل مغ قصخة وبسعشى آخخ فإف البخة ا .جدء مغ السيمي ليتخ الػاحج 20بخة يخخج جدء مغ 

خ يتخسب وىحه القصخة الػاحجة ستقدع إلى أجداء يجخل الجدء األكبخ مشو إلى جياز التشفذ، وجدء آخ .واحجة 
 .عمى ججار البمعـػ الفسي 

ما يجخل مغ قصخات عقب االستشذاؽ لجػؼ )الجياز اليزسي( ؟ و فكع يتبقى مغ تمظ القصخة لمػصػؿ إلى ا 
  19.أو السزسزة أكثخ مغ ذلظ بكثيخ
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بساء مسدوج بسادة تطيخ عمى األشعة ، لطيخت ىحه السادة السذعة في السعجة بعج قميل ، مزسس السخء  إذاو 
 .  20وىػ قجر يديخ معفػ عشو ، وىػ أكثخ مسا يسكغ أف يتدخب إلى السخؼء مغ بخاخ الخبػ يقيشًا " 

ثساف مشيا  مػاد كثيخةكسا يسكغ قياس البخاخ عمى الدػاؾ في جػاز استعسالو لمرائع ، فالدػاؾ يحتػؼ عمى 
مػاد كيسيائية تقي المثة واألسشاف ، وىي تتحمل بالمعاب وتجخل البمعػـ وترل إلى السعجة ، ولكشيا مغ السعفػ 

  .21عشو ، فعغ عامخ ُغ ربيعة قاؿ : رأيت رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ما ال أحري يدتاؾ وىػ صائع " 
يخػ بالعيغ السجخدة ، فيػ ممحق بسا ُعفي عشو قياسًا  وال،فالػاصل إلى السعجة مغ بخاخ الخبػ يديخ ججًا 

 عمى السزسزة واالستشذاؽ. 
وىشاؾ مغ ذىب مغ الفقياء السعاصخيغ إلى أف بخاخ الخبػ مفصخ ، ومشيع الذيخ وىبة الدحيمي ، والذيخ دمحم 

 ثساني والذيخ فزل حدغ عباس . عالسختار الدالمي ، والذيخ دمحم تقي ال
خأؼ لمدادة الفقياء ، أف استخجاـ بخاخ الخبػ غيخ مفصخ ، فسا ذكخه القائمػف بعجـ التفصيخ والحؼ أراه ، وال

  .والقياس عمى السزسزة والدػاؾ قياس صحيح، وهللا أعمع وجيو، والكسية الػاصمة إلى السعجة ضئيمة ججًا ،
 يقاس عمى حكع البخاخ العادؼ السز ػط . بخاخ البهدرةوحكع 

)نيبػليدر( فيػ جياز كيخبائي  لبخاري أما جياز الرذاذ ا
 يعسل عمى تحػيل محمػؿ الجواء إلى بخار مخئي

بدخعة   يمو يتع ضخ ىػاءٍ و عشج تذ.يدتشذقو السخيس
تبخيخ ىحا الجواء، وبالتالي يتع  ؤدؼ إلىعالية  ي

استشذاقو مغ قَبل السخيس إما عغ شخيق كسهاـ يػضع 
 .ل الفععمى الفع، أو أنبػب ص يخ يسكغ وضعو داخ

 
ويدتعسل ىحا الجياز عادة في السدتذفيات وفي البيػت أثشاء األزمات الخبػية الحادة . ويحتاج السخيس عادة 

 22.دقيقة  15-10خعة الػاحجة ما ُيغ ويدتسخ استشذاؽ الج . جخعات يػمياً  4-2إلى 
البخاخ ، حيث تعادؿ ما  وتعتبخ الجخعات السدتخجمة في الشيبػليدر عالية مقارنة بالجخعة السدتخجمة في 

، وبعزو يتخسب في  % مغ الجخعة تقخيباً  10يقخب مغ عذخيغ بخة مغ بخاخ الخبػ ، ويتخسب في الخئة 
مشو يتصايخ في اليػاء . وكسية الجواء التي يسكغ وصػليا إلى  األجداء العمػية مغ جياز التشفذ ، ولكغ كثيخاً 
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تحرل ُػاسصة البخاخات . و وصػؿ قصخات الساء والسمح إلى  السعجة ُيحا الجياز أكبخ بكثيخ مغ تمظ التي
 الجػؼ عغ شخيق ىحا الجياز أمخ شبو حتسي، وال يدتصيع السخيس تفادؼ حجوثو..

خ لمرائع ،عمسًا بأف جياز الشيبػليدر ال يدتخجـ عادة إال في الشػبات  جياز الشيبهليزروعميو أرػ أف  مفصِّ
 الذجيجة مغ الخبػ . 
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 الفردالحجامة و  .2
والحجامة  .الحجامة: مغ الَحْجع َأؼ السّز، وىي استخخاج الجـ السحتقغ مغ الجدع عغ شخيق االمتراص

 ىي فعل الحاجع وحخفتو.
الخسػؿ دمحم صمى مسارسة الحجامة؛ فقج مارسيا  لسا جاء اإلسالـ أقخه . و  الدشيغمشح آالؼ  والحجامة معخوفة
لشبػية الصبيعية التي وردت في الصب الشبػؼ، حيث قاؿ في وتعتبخ مغ األدوية ا .هللا وعميو وسمع

قاؿ  -رضي هللا عشو  -وعغ جاُخ ُغ عبج هللا  23" خيُخ ما تجاويتع بو الحجامة والفرج". :الرحيحيغ
يٌخ خَ  -أو : َيكػُف في شيٍء مغ أدويِتكع  –إف كاَف في شيٍء مغ أدويِتُكع  »يقػؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -سسعت رسػؿ هللا 

اَء ، وما أحبُّ أف َأكتِػَؼ   .24«، ففي َشخشِة ِمحَجٍع ، أو شخبِة عدٍل ، أو لْحَعٍة ُشاٍر تػاِفُق الجه
د مغ السخاكد الصبية اليـػ ُتجريذ فغ الحجامة كعالج شعبي، وىشاؾ عجد مغ الجراسات حػؿ فػائج قػـ عجيو 

 جامة وأثخىا عمى مختمف األمخاض. الح
 

 كيف تتم الحجامة؟
أو  الحجامة ُبداشة ىي وضع كأس فارغة عمى مشصقة الطيخ

. وبعج ذلظ يتع تفخيغ ىحه الكأس مغ اليػاء غيخه مغ السػاضع
فيشجحب الجمج بدبب حجوث انخفاض في الز ط، ويحجث نذاط 

يحجث احتقاف مػضعي ف ،في ىحه السشصقة مسا يجحب إلييا الجـ
وح ص يخة ججًا ثع يتع بعج ذلظ ندع الكأس ، وإحجاث جخ ،  لمجـ

 في مكاف تجسع الجـ، مسا يؤدؼ إلى خخوج الجـ مغ ىحه الجخوح. 
 الحجامة الجافة.  وأ تكػف بصخيقتيغ : الحجامة الخشبة والحجامة

 الحجامة الرطبة:
سذخط،  وإحجاث جخوح ص يخه ، ثع وتتع عغ شخيق شخط الجمج ب

 وضع كاسات اليػاء الجافة فػقيا، ويتع تدخيب الجـ عغ شخيق
 .إحجاث ض ط ماص لمتخاكسات الجمػية ُتمظ السشصقة

                                                           
 أخخجو البخارؼ ومدمع  23
24

 رواه البخاري  
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 الحجامة الجافة: 

مذاُية لصخيقة الحجامة الخشبة تسامًا، ولكغ دوف شخط الجمج وتذخيحو، وتتخُؾ الكاسات بقعًا دائخيو حسخاء 
 25عمى الجمج تختفي بعج فتخة قريخة.
 شروط الحجامة الظبية الدميسة

 . وتتػفخ اَبف أدوات جاىدة معقسة. تمػث الجـ تعقيع أدوات الحجامة جيجًا لتجشب .1
 .ملسو هيلع هللا ىلصأفزل مشصقة لمحجامة عمى مشصقة الكاىل كسا فعل الشبي  .2
ُل يكتفى بإحجاث جخوح ص يخة ججًا، لتجشب حجوث ،عجـ السبال ة في تذصيب مكاف الحجامة  .3

 .أو خدارة كسية إضافية مغ الجـ،الشديف 
نفدية مصسئشة ، وأف يعتبخ أف عسمية الحجامة ىي سّشة نبػية لو فييا أف يكػف السحتجع في حالة  .4

 أجخ وشفاء.
 

 الحجامة والريام
بحث الفقياء الستقجمػف مدألة الحجامة مغ حيث التفصيخ، وعجمو، وىي تذبو تسامًا التبخع بالجـ، ففي كل 

جؼ مغ الحجامة التجاوؼ، ولكغ ال اَبخخيغ، ُيشسا الي مداعجة لمجـ، وإف كاف اليجؼ مغ التبخع  مشيسا إخخاج
 .أثخ لمسقرػد مشيسا عمى مدألة التفصيخ في الرياـ

خة، وىػ قػؿ: اُغ  ،في الحجامة -رضي هللا عشيع  -وقج اختمف الرحابة  فسشيع مغ قاؿ أنيا غيخ ُمَفصِّ
ب، وعخوة مدعػد، واُغ عسخ، واُغ عباس، وأنذ ُغ مالظ، وأُػ سعيج الخجرؼ، وأـ سمسة، وسعيج ُغ السدي

خة، وىػ قػؿ: عمي ُغ أُي شالب، وأُي ىخيخة،  ُغ الدبيخ، وىػ قػؿ أكثخ الرحابة، ومشيع مغ قاؿ أّنيا ُمَفصِّ
 26وعائذة رضي هللا عشيع أجسعيغ.

 :وقج اختمف الفقياء في الحجامة عمى قػليغ
سشحر، واختاره شيخ القػؿ األوؿ: أف الحجامة تفصخ وتفدج الرػـ، وىػ محىب الحشاُمة، وإسحاؽ، واُغ ال

 27قػلو عميو الرالة والدالـ: "أفصخ الحاجع والسحجػـ" :اإلسالـ. ودليميع

                                                           
25 Al Bedah AM, Khalil MK, Posadzki P et al.Evaluation of Wet Cupping Therapy: Systematic Review of 

Randomized Clinical Trials. J Altern Complement Med. 2016 Oct;22(10):768-777 

26
 364، ص 6، ج ن، المجموع شرح المهذبالنووي، ٌحٌى بن شرف الدٌ  

27
 1372: صحٌح ابن ماجه  
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ِ  لحجيث اُغ عباس رضي هللا عشيسا: وىػ محىب الجسيػر القػؿ الثاني: أف الحجامة ال تفصخ، أفه رسػَؿ َّللاه
  28"صمهى َّللاهُ عميِو وسمهَع احَتجَع َوىَػ صائعٌ 

خة ولكغ لتفادؼ الزعف الذجيج  ..ة ال تفصخ الرائع و الطاىخ أف الحجام والقػؿ بالكخاىة ال لكػنيا ُمَفصِّ
أكشتع تكخىػف : »-رضي هللا عشو  -لمرائع، وقج نز عميو حجيث ثاُت البشاني أنهو قاؿ ألنذ ُغ مالظ 
  29«الحجامة لمرائع عمى عيج الشبي ملسو هيلع هللا ىلص؟ قاؿ: ال. إال مغ أجل الزعف

ائِع وعِغ السػاصمِة ولع قاؿ :  -ملسو هيلع هللا ىلص-عغ رجل صحب الشبي رد أيج ىحا بسا و ويت  َنَيى الشهبيُّ عِغ الحجامِة لمره
  30.يحخِّميسا إبقاًء عمى أصحاِبوِ 

وعمى القػؿ بالتفصيخ ُيا؛ فال يرح قياس الجـ الخارج مغ خمع سغ ، أو خخوج دـ الخعاؼ ،أو سحب الجـ 
يل، عمى الحجامة؛ ألف تأثيخىا عمى البجف ليذ كتأثيخ الحجامة، بخالؼ الفرج والتبخع بالجـ اليديخ لمتحم

 ونحػه.
 
 الفرد

 الفرج ل ة: قصع العخوؽ.
 31جاء في السػسػعة الفقيية: "الفرج: ىػ قصع العخؽ الستخخاج الجـ الحؼ يؤذؼ الجدج"

 32عخؽ، والفرج مجخد شق العخؽ.والفخؽ ُيغ الفرج والحجامة أفه الحجامة مز الجـ بعج شق ال
وذىب أصحاب السحاىب األربعة إلى أّف الفرج ال يفدج الرػـ، ويكاد يكػف ىشاؾ اتفاؽ ُيغ السحاىب 

لػال ما ذىب إليو بعس الحشاُمة مغ أفه الفرج مفدج لمرػـ. ويخػ الحشفية والسالكية والذافعية ، األربعة 
 33.كخاىة الفرج تشدييًا إذا كاف يزعف الرائع

                                                           
28

 2372:صحٌح أبً داود  
29

 صحٌح البخاري  
30

 210: 4فتح الباري البن حجر  
31

 .146 ، ص32ج  سوعة الفمهٌة الكوٌتٌة،مجموع من العلماء، المو  
32

 147، ص 32ج  وعة الفمهٌة الكوٌتٌة،الموس  
33

 2014د. عبد الرزاق الكندي : المفطرات الطبٌة المعاصرة ، مكتبة الحمئاق الكونٌة ، الرٌاض   
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 التبرع بالدم :. 3
شػعًا إلى شخز مخيس يحتاج لمجـ.  ،التبخع بالجـ ىػ إجخاء شبي يكسغ في نقل دـ مغ شخز سميع معافىً 

ويتع اجخاء التبخع بالجـ عغ شخيق جسع الجـ في كيذ شبي يحتػؼ عمى مادة مانعة لمتجمط ، مترل بأُخة 
 الحراع. تػصل مغ الػريج في  ،تدتعسل لسخة واحجة فقط ،معقسة

إلى  5وتتع عسمية التبخع بالجـ في فتخة زمشية مجتيا ُيغ 
دقائق. و في ىحه الفتخة يكػف الستبخع تحت الخعاية  10

مميمتخا،  450إلى  400ويتع أخح مغ  الصبية السباشخة.
مغ حجع الجـ السػجػد داخل  1/12وىػ ما يسثل حػالي 

 ت.لتخا 6إلى  5جدع كل إنداف، والحؼ يتخاوح ُيغ 
دقائق تحت  5و يبقى الستبخع عمى سخيخ التبخع لسجة 

 6ويدسح لو بالجمػس بعج التأكج مغ حالتو الصبية. ويسكغ معاودة التبخع بالجـ بعج مخور  ،السالحطة الصبية
 أشيخ مغ آخخ تبخع بالجـ، ويجب أف يكػف الستبخع في وضع صحي الئق.

مغ أف عسمية الَتَبخُّع بالجِـّ لغ تذكل أؼ خصخ عمى صحة الستبخع. وُيْدأُؿ الستبخع عغ تاريِخو الصبي لمَتْأكج  
( في دـ الستبخع لمتأكج مغ أف hemoglobin( وخزاب الجـ )hematocritويختبخ مدتػػ الييساتػكخيت )

 عسمية التبخع لغ تدبب حالة فقخ دـ لمسخيس. 
ذا شعخ الستبخع بال ثياف أو الجوراف يجب ويشرح باإلكثار مغ شخب الدػائل خالؿ الداعات التالية لمتبخع. وا

دقائق، مع عجـ القياـ بأعساؿ  5ويكػف مدتػػ الخأس مشخفزًا عغ الجدع لسجة  ،أف يدتمقي عمى الدخيخ
 ساعة. 24شاقة أو تسخيشات رياضية مجيجة لسجة 

غ األوكدجيغ ويداعج التبخع عمى تشذيط نخاع العطع في إنتاج خاليا دـ ججيجة، تدتصيع حسل كسية أكبخ م
 مسا يداعج عمى زيادة التخكيد والشذاط في العسل . ،إلى أعزاء الجدع الخئيدية مثاًل كالجماغ

 وأقخ مالءمة الذخز لمتبخع. ، شالسا قاـ الصبيب بالكذف الصبي ، وال تػجج مزاعفات لمتبخع بالجـ 
س اإلُخة، ونادرًا ما تحجث بعولكغ قج يحجث لجػ بعس السانحيغ بعس الكجمات أو التػـر في مكاف إدخاؿ 

 تدوؿ تمقائيًا بعج فتخة وجيدة.األعخاض مثل الجوخة أو القيء، 
 ويعػض الجدع كسية الجـ التي فقجت خالؿ ساعات، وأغمب الشاس يداولػف أنذصتيع العادية بعج التبخع.

الختبارات األساسية أمخاض عجيجة عغ شخيق الفحػصات، ولكغ اخمػه مغ مغ لمتأكج ويتع اختبار دـ الستبخع 
 : التي أوصت ُيا مشطسة الرحة العالسية ىي أربعة
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 .السدتزج الدصحي اللتياب الكبج الػبائى ب
 .األجداـ السزادة اللتياب الكبج الفيخوسي ج

 .2و  1األجداـ السزادة لفيخوس نقز السشاعة البذخية، وعادًة الشػع 
 34اختبار مرل الجـ لمدىخؼ. 

 
 م:التبرع بالدم والره 

 .سدألَة عمى مدألة الفصخ بالحجامةأكثخ أىل العمع في العرخ الحجيث يبشي ىحه ال
وقج اختمف أىل العمع في ىحه السدألة، فحىب جسيػر أىل العمع مغ الحشفية والسالكية والذافعية إلى أنيا  

اختيار شيخ ليدت مفّصخة، واختار جسع مغ أىل العمع أنيا مفصخة، وىػ السذيػر مغ محىب الحشاُمة، و 
  .اإلسالـ

 ،ختالؼ الحاصل في مدألة الحجامةواختمف الفقياء السعاصخوف في حكع التبخع بالجـ عشج الرائع تبعًا لال
 فيخػ بعزيع أف التبخع بالجـ غيخ مفدج لمرػـ ، ويخػ آخخوف أنو مفدج لمرػـ . 

أف يكػف تابعًا لكسية الجـ ويخػ البعس أف األمخ في التبخع مختمف عشو في الحجامة؛ وأف الحكع يجب 
 .ومتى كاف يديخًا لع يكغ مفصخاً  .الُسَتبخهع بو كثيخا كاف مفصخاً السأخػذة في التبخع، فستى كاف الجـ 

ووجو ىحا القػؿ ىػ الشطخ إلى العمة في التفصيخ بالحجامة، ففي البخارؼ عغ ثاُت البشاني أنو سأؿ أنذ ُغ  
خىػف الحجامة عمى عيج رسػؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقاؿ: ال، إال مغ أجل مالظ رضي هللا عشو فقاؿ: "أكشتع تك

فت إليو ما أفاده قػؿ الشبي ملسو هيلع هللا ىلص: )َمْغ َذَرَعُو اْلَقْيُء َفاَل َقَزاَء َعَمْيِو َوَمْغ ي. ويتقخر ىحا إذا أض35الزعف"
يجب عميو القزاء، لسا يدبُِّبو تعسُج القيِء مغ ضعٍف وإنياٍؾ ، فإف مغ تعسج القيء  36اْسَتَقاَء َفَعَمْيِو اْلَقَزاُء(

خا ُيحا الذخط  .37في البجف، ومعمػـ أف أخح الجـ الكثيخ في التبخع يريب البجف بزعف وإنياؾ، فيكػف مفصِّ
ما اليدبب مذقة في مميمتخ ، وىػ  450ولسا كاف الستعارؼ عميو شبيًا التبخع ُػحجة دـ فقط ال تتجاوز 

والقػؿ باإلباحة ىػ السػافق لمذخيعة ، بالجـ ال يؤثخ عمى صحة الرـػ  أف التبخع الطاىخد ، فالسعتا
 ومقاصجىا ، وال يسكغ إفداد عبادة إال ُشٍز صخيح أو تعميل جمّي .

                                                           
34 Goodnough LT, Panigrahi AK. Blood Transfusion Therapy. Med Clin North Am. 2017 Mar;101(2):431-

447 

35
 أخخجو البخارؼ   

36
 أخخجو أحسج وأُػ داود والتخمحؼ بدشج صحيح  

37
 " ، مولع صٌد الفوائد.)بتصرف(مختصر فً نوازل المفطرات" :دمحم بن موسى الدالًد.  
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 : سحب الدم لمتحميل.4
لحراع يتع أخحىا عادًة مغ وريج في ا يتع فيو فحز معسمي عمى عيشة مغ الجـ ، تحميل الجـ ىػ إجخاءٌ 

 .. باستخجاـ حقشة )سيخنج(، أو عبخ وخد الجمج ) رأس اإلصبع مثاًل ( كسا في فحز الدكخ وسيػلة الجـ
و تحميالت الجـ إجخاء الغشى عشو لتذخيز 

داف ، الحالة الفديػلػجية والبيػكيسيائية لإلن
ولتذخيز كثيخ مغ األمخاض، ومعخفة األداء 

 .خىاوفعالية األدوية وغيالػضيفي لألعزاء،
وفي غالبية تحاليل الجـ، يتع الحرػؿ عمى 

عيشة الجـ مغ وريج السخيس. وىشاؾ تحاليل دـ 
أخخػ متخررة، مثل تحميل غاز الجـ 

ويتع بدحب الجـ مغ الذخياف.  ،الذخياني
ويدتخجـ ىحا التحميل في رصج مدتػيات غاز ثاني أكديج الكخبػف وغاز األكدجيغ السختبصيغ ُػضائف الخئة، 

 .دتخجـ في قياس درجة حسػضة الجـكسا ي
وعمى الخغع مغ استخجاـ مرصمح تحميل الجـ ، فإف أغمب التحاليل الخوتيشية التي يتع إجخاؤىا مغ ىحا الشػع  

 .)ما عجا تمظ الخاصة بسجاؿ أمخاض الجـ( تتع عمى البالزما أو مرل الجـ، ُجاًل مغ خاليا الجـ
ذىب أصحاب السحاىب فقج ياء الستقجميغ ىي مدألة الفرج . ج الفقوالرػرة السقاُمة لدحب الجـ لمتحميل عش

  . األربعة إلى أف الفرج ال يفدج الرـػ ، إال أف بعس الحشاُمة ذىب إلى أف الفرج مفدج لمرـػ
مممتخ ( ال يفدج الرػـ  10ويتفق معطع الفقياء السعاصخيغ عمى أف سحب كسية مغ الجـ ) عادًة ال تتجاوز 

  . يخة ال تؤثخ عمى الرائع، وىي كسية يد
وليذ ىشاؾ دليل عمى إفداد الرػـ بأخح القميل مغ الجـ، فيػ ليذ بسعشى الحجامة، فإف األحاديث الدابقة 

في الحجامة صخحت أف عمة التفصيخ بالحجامة الزعف الحؼ يشتج عشيا، وىحا السعشى ليذ مػجػدًا في أخح 
 الجـ القميل. 

يجيًا أو شخيانيًا أو شعيخيًا عغ شخيق الجمج غيخ مفّصخ . وإذا تقخر عجـ فداد فدحب الجـ أيًا كاف نػعو ور  
مممتخ (، فأْخح كسية قميمة مغ الجـ ال  400الرػـ بالتبخع بالجـ ) وفيو قج تدحب كسية مغ الجـ ترل إلى 

 38.والسفصخات تجاوؼ حػؿ ال يية قخرتو الشجوة الصبية الفق ماوىػ  ، يفدج الرػـ ، وال ُيْحِجث ضعفًا وال وىشاً 

                                                           
38
العدد العاشر، ج  مجمع الفمه اإلسالمً، م، مجلة 1997ٌونٌو  17 - 14صفرهـ  11 - 8لرارات الندوة الطبٌة الفمهٌة المنعمدة بالدار البٌضاء فً  

 .465، ص 2
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 نقل الدم :.5
الجـ عبارة عغ نديج سائل، يجخؼ داخل الجدع في الذخاييغ واألوردة واألوعية الجمػية الجقيقة، ويتكػف في 

%( مغ وزف 8-6( لتخ، أؼ حػالي)6-5الشخاع العطسي . ويبمغ حجع الجـ الكمي في اإلنداف البالغ ُيغ )
 : الجدع تقخيبًا. ويتكػف الجـ مغ

%( مغ البالزما، باإلضافة إلى 95%( مغ مكػنات الجـ، ويذكل الساء )55: وتبمغ ندبتيا حػالي) لبالزما.ا1
 .مػاد صمبة أغمبيا ُخوتيشات

: وىي حسخاء المػف الحتػائيا عمى صب ة الجـ الحسخاء ) الييسػجمػبيغ ( والتي إذا  كريات الدم الحسراء .2 
األنيسيا (. ومغ أىع الػضائف التي تقػـ ُيا الكخيات الحسخاء عسميات قله وجػدىا في الجـ حجث فقخ الجـ ) 

 .نقل األوكدجيغ مغ الخئتيغ إلى أندجة الجدع، ونقل ثاني أكديج الكخبػف مغ األندجة إلى الخئتيغ
: وقج سسيت ُيحا االسع ليذ ألف لػنيا أُيس، ُل لخمػىا مغ خزاب الجـ.  كريات الدم البيزاء. 3 

سخاء عشاصخ خاصة بالجـ فال تخخج مشو إال في بعس الحاالت السخضية، أما الكخيات البيزاء والكخيات الح
فميذ الجـ بالشدبة ليا إال شخيقًا تدمكو لترل إلى األماكغ التي تبجؼ نذاشيا فيو. ومغ أىع وضائف الكخيات 

 البيزاء : مياجسة األجداـ ال خيبة في الجدع والتياميا كالبكتخيا وغيخىا.
الرفائح الجمػية : وىي أجداـ ص يخة  محجبة الػجييغ، تداعج في إيقاؼ الشديف. ويختمف عجد . 4

 ألف صفيحة / ممع مكعب مغ الجـ. 400-150الرفائح الجمػية ُيغ 
 من ىم  األشخاص الذين يحتاجهن لشقل الدم :

لجخاحية ، والحخوؽ الػاسعة يتع نقل الجـ لمسخيس في حاالت الشدؼ الذجيج ،وفقخ الجـ الذجيج ، والعسميات ا
وغيخىا.وقج يتع  الشقل لسذتقات الجـ األساسية : كشقل كخيات الجـ الحسخاء السخكدة، أونقل البالزما الصازجة 

 .السجسجة، أو نقل الرفائح الجمػية
 

 نقل الدم والرهم:
العمع إلى أف نقل الجـ اختمفت أقػاؿ السعاصخيغ في ما إذا كاف نقل الجـ مفصخًا أـ ال . فحىب جسع مغ أىل 

يدبب فصخ َمْغ ُنقل إليو، ودليميع أف البجف يتقػػ ُيحا الجـ . فيػ في معشى الصعاـ والذخاب .  وىحا قػؿ  
في قػلو األوؿ الحؼ -رحسو هللا  -، والذيخ دمحم ُغ صالح العثيسيغ -رحسو هللا  -الذيخ عبج العديد اُغ باز 

يخ رمزاف في السجمذ الخابع عذخ : " حقغ الجـ في الرائع مثل رجع عشو، حيث جاء في كتابو مجالذ ش
أف يراب ُشديف فيحقغ بو دـ فيفصخ ُحلظ؛ ألف الجـ ىػ غاية ال حاء بالصعاـ والذخاب، وقج حرل ذلظ 
بحقغ الجـ فيو " ثع قاؿ في الحاشية : " ىحا ما كشت أراه مغ قبل ثع ضيخ لي أف حقغ الجـ ال يفصخ؛ ألنو 
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ومغ القػاعج السقخرة أف اليقيغ  ،ال شخابًا وال بسعشاىسا، واألصل بقاء صحة الرػـ حتى يتبيغ فدادهليذ أكاًل و 
 39." ال يدوؿ بالذظ

وىحا الحؼ رجع إليو الذيخ اُغ عثيسيغ مغ عجـ التفصيخ ُتمقي الجـ، اتفق عميو السجتسعػف في الشجوة الفقيية 
ـ(، والتي 1997مـػ الصبية بالكػيت والسشعقجة في الخباط عاـ )الصبية التاسعة التابعة لمسشطسة اإلسالمية لمع

أقيست بسذاركة مجسع الفقو اإلسالمي، فحىبػا إلى عجـ التفصيخ ُتمقي الجـ السشقػؿ؛ ألف األصل بقاء عبادة 
 40.السدمع وعجـ إبصاليا إال ُجليل ضاىخ

والطاىخ أف نقل الجـ ال يفّصخ الرائع، وذلظ ألف كسية الدكخ 
مممتخ ال تحتػؼ  400جػدة في وحجة الجـ والتي تبمغ حػالي السػ 

عمى أكثخ مغ نرف جخاـ مغ الدكخ ، وىي كسية قميمة ججًا ال 
بالسقارنة مع لتخ مغ محمػؿ الدائل  تدسغ وال ت شي مغ جػع ،

يحتػؼ الميتخ إذ % ، 5وؼ عمى الجمػكػز ُشدبة الػريجؼ الحا
عصى ىحا الميتخ عادة في جخامًا مغ الدكخ ،و يُ  50الػاحج عمى  

 غزػف ساعات . 
شقل لمسخيس مشو فػؽ ما يحتاجو ) مغ وحجة إلى وحجتيغ عادة  أو ربسا أكثخ في بعس كسا أف الجـ ال يُ 

لػ حقّشا مخيزًا بالجـ فقط لسا أمكشو أف يعير ُجوف شعاـ وال شخاب ،بعكذ السحمػؿ الدكخؼ  واألحاييغ( ،
، ويسكغ أف ي شي عغ الصعاـ والذخاب ، وعميو فال وأساُيع إعصائو ألياـ  غ االستسخار فيالس حؼ الحؼ يسك

 .ع بو بسعشى األكل أو الذخبيسكغ أف نقػؿ إف الجـ الستبخه 
ونقل الجـ ال يتع بدبب حاجة الجدع لم حاء أو الساء، إذ يسكغ تعػيس تمظ الحاجة بالس حيات الػريجية 

عػيس الجدع عغ ما يشقرو مغ عػامل ميسة كالكخيات الحسخاء ، أو لت، حتاج إلى نقل الجـ مباشخة، وإنسا يُ 
 الرفائح الجمػية وغيخىا.

% مغ حجع 55% مغ البالزما والتي تكػف ُجورىا 95أما الساء وإف كاف يذكل ندبة كبيخة في الجـ ) حػالي 
، فيػ  يحسل ال حاء عغ لخاليا الجدع لجسيع مكػنات الجـ ، وليذ غحاءً  نقلٍ  الجـ ( إال أف دوره أنو وسيمةُ 

  .شخيق نقمو لكخيات الجـ الحسخاء
والجـ وإف كاف عساد الحياة إال أنو ليذ شعامًا وال شخابًا. وال حاء والساء ال يتحػالف إلى دـ في السعجة أو الكبج 

نسا وىػ ال ي ّحؼ الجدع ُحاتو ،وإ .تع صشعو في مػاضعو مغ نقي العطاـكسا كاف القجماء يعتقجوف، وإنسا ي

                                                           
39

 في السفصخات، دار الثخيا. السجمذ الخابع عذخ ،كتاب مجالذ شيخ رمزاف: الشٌخ دمحم بن صالح العثٌمٌن  
40
 2العدد العاشر، ج  مجمع الفمه اإلسالمً، م، مجلة 1997ٌونٌو  17 - 14صفرهـ  11 - 8لرارات الندوة الطبٌة الفمهٌة المنعمدة بالدار البٌضاء فً  
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مغ وضائفو نقل األكدجيغ والسػاد ال حائية التي امترتيا األمعاء الجقيقة إلى جسيع أندجة الجدع، 
 .ليا فاالمتراص يحجث في األمعاء الجقيقة، والجـ مجخد ناقلٍ 
ولع يكغ مسغ يحتاج  -واألحػط لسغ ُنقل إليو دـ  .فاألقخب وهللا أعمع أف نقل الجـ ال يدبب فصخ الستمقي لو

أف يقزي ذلظ اليػـ؛ خخوجًا مغ الخالؼ، خاصة وأنو في ال الب مسغ يحل لو الفصخ  -متكخر  لشقل
   41. لسخضو، فإف لع يقس فال حخج عميو، وهللا تعالى أعمع

وال شظ أف مغ يفقج كسية كبيخة مغ الجـ يحتاج معيا إلى نقل دـ لو ، ىػ مخيس يجػز لو الفصخ. ويحكع لو 
و الفصخ) وقج يجب عميو الفصخ في الحاالت الذجيجة(، ثع يقزي بعج ذلظ ما بحكع السخيس الحؼ يجػز ل

أفصخ بدبب السخض في أياـ أخخ.

                                                           
41

 ، مولع الملتمى الفمهً ) بتصرف(أثر نمل الدم على الصٌام:أحكام النوازل فً الصٌام  :  بن هائل المدحجًالدكتور دمحم  
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 الغديل الكمهي .6

 ىػ مرصمح فيو  ،الُقُرػر الُكْمِػؼ أو الفذل الكمػؼ قبل الحجيث عغ ال ديل الكمػؼ ال ُج مغ التعخيف ب
 .حاالت فذل الكمى في تأدية وضائفيا عمىالصب يصمق 

الكمػؼ السدمغ. وتدسى السخحمة االخيخة مغ  فذلالكمػؼ الحاد وال فذلالكمػؼ وىسا ال لفذلوىشاؾ نػعاف مغ ا
 ىحا السخض الكمػؼ ُػ "الفذل الكمػؼ في السخحمة الشيائية".

والفذل الكمػؼ برفة عامة ىػ حجوث قرػر في عسل الكمية ووضائفيا مسا يؤدؼ إلى اختالؿ عاـ في جدع 
وعشج االصابة بالفذل الكمػؼ تربح الكميتاف غيخ قادرتيغ عمى أداء وضيفتيسا الصبيعية في ترفية . اإلنداف

 .الشػاتج الثانػية لمجدع مغ الجـ، ونتيجة لحلظ تتخاكع الفزالت ويتجسع الدائل في الجدع
تياب حاد أو ومدببات الفذل الكمػؼ عجيجة ومتشػعة مشيا: االلتياب الكمػؼ الكبيبي ، وإصابة الكمية بال

مدمغ، وإصابة الجدع بأمخاض كالدكخؼ أو ض ط الجـ ،باإلضافة إلى تشاوؿ بعس األدوية دوف استذارة 
 شبية. كسا يسكغ أف يحجث في حاالت تزخع البخوستات أو أوراـ السثانة وغيخىا.

عشج  ) GFRومخاحل القرػر الكمػؼ السدمغ ىي خسذ، ويتع احتداُيا باستخجاـ معجؿ التخشيح الكبيبي)
 .السخيس

 .السخحمة األولى: تخّف فييا وضائف الكمى مع أعخاض قميمة
 .السخحمتيغ الثانية والثالثة: تدداد الحاجة لمعشاية الصبية ، لتخفيف ومعالجة اإلختالؿ الػضيفي الكمػؼ 

السخض  السخحمتيغ الخابعة والخامدة: يحتاج السخيس فييا عادًة إلى عالج ، وفي السخحمة الخامدة يعتبخ
 شجيجًا، ويتصّمب غديل الكمى أو زرع الكمى إذا أمكغ.

وما  ،أما الفذل الكمػؼ الحاد فيسكغ أف ييجد الحياة إذا لع يعالج، نتيجة لتخاكع الدػائل والشفايات في الجدع
ج يكػف تػازف الكيساويات ) التي تقػـ الكمى الدميسة ُتشطيسيا في الحالة الصبيعية(. وقفي  يتبعيا مغ اختالؿٍ 

 42مغ الزخورؼ إجخاء غديل لمكمى )وىػ االجخاء الحؼ يتع أحيانًا برفة مؤقتة(.
والكخياتيشيغ  ureaارتفاع ندبة البػليشا : ويتع تذخيز مخض الفذل الكمػؼ بالفحػصات السخبخية مثل 

creatinine  في الجـ وبعس الفحػص الذعاعية وغيخىا. وقج يحتاج الصبيب في تذخيز مخض الفذل
 مية السخيس )خدعة كمػية( لفحريا.لكمػؼ و شجتو، إلى أخح عيشة مغ كا
 

                                                           
42 Heung M, Yessayan L.Renal Replacement Therapy in Acute Kidney Injury: Controversies and 

Consensus. Crit Care Clin. 2017 Apr;33(2):365-378. 
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 الغديل الكمهي طرق 

 :ىشاؾ شخيقتاف ل ديل الكمى
: يتع غديل الكمى ُػاسصة آلة تدسى )الكمية الرشاعية(، حيث يتع سحب الجـ إلى ىحا الظريقة األولى

وقج يحتاج  .إلى الجدع عغ شخيق الػريج يج الجـَ الجياز، ويقـػ الجياز ُترفية الجـ مغ السػاد الزارة، ثع يع
 .إلى سػائل م حية تعصى عغ شخيق الػريج

في البصغ، حيث يجخل أنبػب عبخ فتحة ) الرفاؽ( : تتع عغ شخيق ال ذاء البخيتػاني الظريقة الثانية
سكخ  ص يخة في ججار البصغ فػؽ الدخة، ثع تجخل كسية مغ الدػائل التي تحتػؼ عمى ندبة عالية مغ

ال مػكػز إلى داخل جػؼ البصغ، وتبقى في جػؼ البصغ لفتخة، ثع تدحب مخة أخخػ، وتكخر ىحه العسمية 
عجة مخات في اليـػ الػاحج، ويتع أثشاء ذلظ تبادؿ الذػارد والدكخ واألمالح السػجػدة في الجـ عغ شخيق 

 .البخيتػاف
 
 Hemodialysisالغديل الكمهي الدمهي: .1

( ىي تقشية تيجؼ إلى إزالة الفزالت والسػاد الدامة dialysisمػؼ أو الجياؿ أو الجيمدة )ال ديل الكمػؼ الج
مغ الجدع وتعػيس فقجاف عسل الكمى . وتعخؼ لجػ العامة باسع غديل الكمى، و يتع  ُػاسصة آلة تدسى 

قرػر الكمػؼ )الكمية الرشاعية(. وعادة ما يحتاج مخضى السخحمة الشيائية مغ الفذل الكمػؼ أو مخضى ال
الحاد إلى السعالجة بال ديل الكمػؼ ، ويتع إما بإدخاؿ السخيس إلى السدتذفى أو عبخ زيارة وحجات غديل 

 الكمى في العيادات الخارجية. 
 

ويتع غديل الكمى أو الجيمدة بإخخاج دـ السخيس 
مغ جدسو وتسخيخه عبخ مخشح )فمتخ(  يقػـ 

،ثع يتع ُتشقيتو مغ الفزالت والذػارد الدائجة 
إعادتو إلى جدع السخيس. وجياز اإلنفاذ يحتػؼ 

الحؼ  dialyserعمى غذاء رقيق يدسى السشفاذ 
سائل اإلنفاذ، كسا يحتػؼ  يفرل ُيغ الجـ و

والحؼ يدسح بسخور مػاد معيشة مغ الجـ إلى سائل اإلنفاذ. كسا  Semipermeableعمى غذاء نرف مشفح 
 .ػائل الدائجة في الجدعويتع عبخ الجيمدة التخمز مغ حجع الد



23 
 

 ومغ ميدات ىحه الصخيقة كفاءتيا العالية في التخمز مغ الدسػـ الستخاكسة في الجدع. ومغ عيػبيا تكمفتيا
في كل مخة يبقى السخيس دوف حخاؾ و ، في السعتاد ثالث مخات أسبػعياً  ىالعالية ووجػب عسميا في السدتذف

 ساعات. 5-4لفتخة ما ُيغ 
 ، ع استحجاث تػصيمة شخيانية وريجية ، وتقػـ ىحه التػصيمة ُجور مأخح لمجـ إلى خارج الجدعولعسل الجيمدة  يت

 43.ويتع تػصيمو إلى جياز الجيمدة؛ كسا يذكل نقصة إرجاع الجـ "الس دػؿ" إلى الػريج
 

 الدمهي والرهم: الغديل الكمهي 
ئفة مشيع إلى أنو غيخ مفدج اختمف الفقياء السعاصخوف في غديل الكمى وأثخه عمى الرػـ ، فحىب شا

 لمرػـ ، وذىبت أخخػ إلى أنو مفدج لمرػـ . 
ومغ أدلة القائميغ بالتفصيخ ؛ أنو يتع إضافة بعس السػاد الكيسيائية وال حائية إلى الجـ ، وأنو يسكغ قياس 

ألف فييا ، ُل ىي أكثخ بكثيخ مغ الحجامة، عمى أدّلة القائميغ بأنيا مفصخة ال ديل الكمػؼ عمى الحجامة 
  إدخاؿ مػاد إلى الجدع وإخخاج مػاد أخخػ ضارة.

أما القائمػف بعجـ التفصيخ ؛ فيخوف أف السػاد السزافة إلى الجـ في غديل الكمى ال ُيقرج ُيا الت حية ، وما 
يشصبق عمييا يشصبق عمى الحجامة ، فإف كانت الحجامة ال تفصخ) وىػ رأؼ كثيخ مغ الفقياء ( فال ديل 

  . يفصخالكمػؼ ال
ل ألنو ال ُج مغ دخػؿ كسية مغ السػاد الس حية عغ شخيق الدػائ ،والطاىخ أف ال ديل الكمػؼ الجمػؼ مفّصخ

وما كاف في معشاىسا  ، وذكخنا أف العبخة في فداد الرـػ األكل والذخب ،التي تدتخجـ في ال ديل الكمػؼ 
 يأخح حكسيسا .

في األياـ التي ال يجخؼ فييا ال ديل فيسكشو ذلظ، وخاصة إذا الرياـ وبسا أف مخيس الفذل الكمػؼ يدتصيع 
كاف رمزاف في أشيخ الذتاء، فيكػف الشيار قريخًا، والجػ مداعجًا عمى الرياـ. وأما في الريف وشػؿ 

الشيار و زيادة الحخارة، فإف ذلظ يجعل الرياـ عديخًا عمى مخيس الكمى، وبالحات مخيس الفذل الكمػؼ، وهللا 
ج عحر السخيس، وعميو القزاءإذا أمكغ ذلظ في أياـ أخخ ) في الذتاء مثاًل(. أما إذا كاف يرعب تعالى ق

عميو ذلظ ، فيػ صاحب مخض مدمغ ، وفي ىحه الحالة عميو الكفارة شعاـ مدكيغ عغ كل يـػ مغ أياـ 
 رمزاف.

 

                                                           
43 Saha M, Allon M. Diagnosis, Treatment, and Prevention of Hemodialysis Emergencies. Clin J Am Soc 

Nephrol. 2017 Feb 7;12(2):357-369.  
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 الغديل الكمهي البريتهاني:  .2
ويتكػف مغ شبقتيغ ممترقتيغ ججارية وحذػية. ، لبصغ غ جػؼ االرفاؽ أو البخيتػاف ىػ غذاء مْرمي يبصّ 

 و وضيفتُو الحفاُظ عمى األحذاء الجاخمية في البصغ، وايراؿ الجـ والدائل المسفاوؼ واألعراب إلييا.
وفي حاؿ تعصل عسل الكميتيغ يسكغ إجخاء غديل لمجـ عغ شخيق ال ذاء البخيتػاني، حيث ُيسخر سائل يحتػؼ 

قدصار)انبػب( إلى ال ذاء البخيتػاني، وُيتخؾ الدائل بعس الػقت ثع يدحب مخة  عمى ال مػكػز ُػاسصة
أخخػ. والفكخة ىي أف ال ذاء البخيتػاني غشي بالذخاييغ واألوردة، ولحلظ فإنو سيحرل تبادؿ ُيغ الجـ والدائل 

 السػجػد في داخل التجػيف البخيتػاني، وبدْحب الدائل ُتدحب الفزالت التي تجّسعت فيو.
ندبيًا، فال ديل البخيتػاني ىػ أحج الػسائل الصبية لعالج حاالت الفذل الكمػؼ الشيائي، والتي تعتبخ سيمة 

 إخخاج الدسػـ و الدػائل الزارة مغ جدع السخيس. في وفعالة في الػقت نفدو 
جع قمع وىػ أنبػب بالستيكي رفيع بح، ويتصمب ىحا الشػع مغ ال ديل إجخاء عسمية بديصة لػضع )قدصار( 

 خ السػضعي. يخجتالبتثبيتو في ججار البصغ  الخصاص عبخ ججار البصغ. ويسكغ
 

 ما ىي أنهاع الغديل البريتهاني؟
:و يتع ُػاسصة ت ييخ سائل ال ديل البخيتػاني يجويًا أربع CAPD السدتسر الستشقل الغديل البريتهاني . أ

 مخات يػميًا.
 ل ديل البخيتػاني باستخجاـ جياز كيخبائي آلي أثشاء الشـػ:و يتع ت ييخ سائل االغديل البريتهاني اآللي . ب

. 
 كيف يعسل الغديل البريتهاني؟

  CAPD الغديل البريتهاني السدتسر الستشقل . أ
ويتع ال ديل الكمػؼ البخيتػاني داخل الجدع دوف أؼ 
استخجاـ لمجـ. فعغ شخيق القدصار ، يتع ضخ سائل 

مختفع  ال ديل البخيتػاني ) وىػ ذو ض ط اسسػزؼ 
حيث يطل ىشاؾ ،)كسحاليل الدكخ( إلى داخل البصغ 

ساعة. و  12ساعات و 4لبعس الػقت، عادة ُيغ 
تتحخؾ الدسػـُ الزارة والدػائل الدائجة عغ الحاجة 
في الجـ باتجاه الدائل البخيتػاني نتيجة الختالؼ 

ثع يتع ترخيفو  ، غ الجـ والدائلالز ط االسسػزؼ ُي
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 . مخات كل يـػ 4-3ت والساء الدائج مغ الجدع. ويكخر ىحا اإلجخاء بحيث تخخج معو الفزال
و يستاز ال ديل البخيتػاني بديػلة االستخجاـ ، وعجـ الحاجة لمحزػر لمسدتذفى ثالث مخات أسبػعيًا كسا 

ويالئع مخضى ضعف عزمة القمب أو انخفاض ض ط الجـ ، . اؿ لسخضى ال ديل الكمػؼ الجمػؼ ىي الح
ع لمسخضى الحيغ يسارسػف وضائفيع أو مازالػا في الجراسة، حيث يسكغ لمسخيس أف يػاصل القياـ كسا أنو مالئ

  44بسعطع األنذصة التي كاف يقػـ ُيا.
  (APD) الغديل البريتهاني اآللي . ب

، يقػـ (APD) وعشج استخجاـ ال ديل البخيتػاني اَبلي
جياز كيخبائي معّيغ عمى تخميز الجدع مغ 

ساعات  10إلى  8لدائج عمى مجار الفزالت والساء ا
أثشاء الشػـ لياًل. ويقيذ ىحا الجياز الدػائل السصمػبة 

لكل تبادؿ، ويحجد أوقات تشفيح ىحا اإلجخاء ومجة البقاء 
 .في الجدع والترخيف بعشاية وبذكل تمقائي

في السداء حيث يتع ىحا  ويتع تػصيل الجياز اَبلي
عشجما يدتيقع السخيس في الرباح ، فيسّكغ  ويتع فرل الجياز العالج شػاؿ الميل أثشاء نـػ السخيس،

 45.السخيس مغ مداولة أنذصتو اليػمية نياًرا
 

 الغديل البريتهاني والرهم:
ال ديل البخيتػاني مفدج لمرػـ ألف فيو إدخاؿ كسية كبيخة مغ الدػائل والس حيات، ويتع انتقاؿ بعزيا إلى 

خيات واألمالح إلى جدع ، ُتجخل فييا كسية مغ الدػائل والدك الجـ. وتدتسخ ىحه العسمية عجة ساعات
وحكع ال ديل البخيتػاني يأخح حكع الحقغ الس حية مغ حيث التفصيخ، الستفادة الجدع مغ الدكخيات . اإلنداف

 .واألمالح الجاخمة إلى الجـ ، فيػ بسعشى الصعاـ والذخاب 
 

                                                           
44 Wasse H.Factors related to patient selection and initiation of peritoneal dialysis. J Vasc Access. 2017 

Mar 6;18(Suppl. 1):39-40.  

 
45

 Yi C, Guo Q, Lin J et al . Patient-Doctor Contact Interval and Clinical Outcomes in Continuous Ambulatory 
Peritoneal Dialysis Patients. Am J Nephrol. 2017 Mar 14;45(4):346-352.  
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 ما يدخل إلى الجدم عن طريق فتحة الذرج:.7
 تتع عغ شخيق الذخج: و وسائل التذخيز ؾ ثالثة أنػاع مغ العالجاتىشا

 .ا. الحقغ الذخجية
 .. التحاميل والسخاىع الذخجية2
 .. مشطار الذخج ، وأصبع الفحز الصبي3
 
 :الحقشة الذرجية .1

والحقغ الذخجية نػعاف : حقغ عالجية لإلمداؾ، وحقغ 
 شخجية لمت حية.

 حقن عالجية لإلمداك . أ
حقشة الذخجية يسكغ أف يكػف ألغخاض واستعساؿ ال

 شبية )لعالج اإلمداؾ(، أو لتشطيف السدتقيع.
والحقشة الذخجية عبارة عغ عبػة دوائية ليا امتجاد 

أنبػبي شػيل، يتع إدخالو في فتح الذخج ، إليراؿ 
مادة دوائية أو سػائل إلى القػلػف أو السدتقيع. فالجُخ 

ظ القػلػف أو مترل بسا يدسى بالسدتقيع، ثع بعج ذل
 األمعاء ال ميطة.

عّمق فػؽ السخيس ، ومغ ثع يتع ويتع ممؤ الكيذ الحؼ قج يرل حجسو إلى ليتخيغ بالسحمػؿ الجوائي ثع يُ 
 فتح الرساـ. إدخاؿ فػىة الخخشػـ في فتحة الذخج، وبعجىا يُ 

فيد القػلػف وال خض األكثخ شيػعًا الستعساؿ الحقغ الذخجية ىػ عالج اإلمداؾ، وذلظ عغ شخيق تح
 لمتخمز مغ الفزالت، كسا أنيا تعسل عمى تمييغ الفزالت وتدييل خخوجيا مغ الجدج. 

وقج تدتعسل ب خض امتراص السحاليل التي تحتػييا كالسزادات الحيػية ، وفي حاالت عجـ إمكانية تشاوؿ 
 الجواء عغ شخيق الفع.  

 
  الحقشة السغذية: . ب
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تحتػؼ عمى سائل ، و  حقشة شخجية عبارة عغ حية عغ شخيق السدتقيع""الت  أو ما يعخؼ ُػ الحقشة الس حية
بذكل شبيعي. وعمى الخغع مغ ِقجـ ىحا العالج الحؼ يعػد  األكل عشجما يتعّحر الت حية ُتدتعسل بقرج تػفيخ

، وشيػع استخجامو في العرػر الػسصى، واستسخاره كتقشية شائعة في شب القخف  جاليشػس تاريخو إلى عرخ
" بالحقغ الس حية في مجاؿ الخعاية التغذية الهريدية" و"أنبهب التغذيةالتاسع عذخ؛ إال أنو قج تع استبجاؿ "

 .ةالصبية الحجيث
الحقغ الس حية. و نطخًا  غعة متشػعة مغ الخمصات السختمفة موعمى مخ التاريخ، تع استخجاـ مجسػ 

الدفمية مغ اإلنديسات اليزسية، فإنو مغ السخجح أف يتع فقط امتراص  والقشاة اليزسية السدتقيع لخمػ
ومغ السعخوؼ أنو  .واألمالح واألحساض األميشية الشػاتج الشيائية لعسمية اليزع الصبيعية مثل السػاد الدكخية

 .1881بعج إشالؽ الشار عميو في عاـ  جيسذ جارفيمج تع تقجيع ىحا العالج لمخئيذ األمخيكي
 

  الحقشة الذرجية والريام :
 :بحث الفقياء الستقجمػف الحقشة الذخجية واختمفػا فييا عمى قػليغ

 .ربعة إلى أف الحقشة الذخجية تفصخ الرائعالقػؿ األوؿ: ذىب األئسة األ
 .وأدلتيع أنيا ترل إلى الجػؼ، وألف غيخ السعتاد كالسعتاد في الػاصل

والقػؿ الثاني: أف الحقشة الذخجية ال تفصخ، وىػ قػؿ لبعس السالكية، ومحىب الطاىخية، واختاره شيخ 
شيئًا مغ  ه، ُل تدتفخغ ما في البجف، كسا لػ شعه وأدلتيع أف الحقشة ال ت حؼ ُػجو مغ الػجػ  اإلسالـ اُغ تيسية.

رخؼ مشو شيرل إلى السعجة، وال إلى مػضع ي وأف ىحا السائع ال .السديالت، أو فدع فدعًا أوجب استصالقو
 .ما ي حؼ الجدع

أنيا تفّصخ، ومشيع  واختمف السعاصخوف في ىحه السدألة اختالفًا مبشيًا عمى الخالؼ الداُق، فسشيع مغ رأػ
 غ رأػ عجـ التفصيخ فييا..م

والحقيقة أف فتحة الذخج ) الجُخ ( مترمة بالسدتقيع ،والسدتقيع مترل بالقػلػف )األمعاء ال ميطة(، 
وامتراص ال حاء يتع معطسو في األمعاء الجقيقة، وقج يستز في األمعاء ال ميطة الساء وقميل مغ األمالح 

 وال مػكػز..
أو ماء يسكغ أف يستز، فإف الحقشة ىشا تكػف مفّصخة؛ ألف ىحا في الحقيقة  فإذا حقشت األمعاء بسػاد غحائية

 .بسعشى األكل والذخب، إذ خالصة األكل والذخب ىػ ما يستز في األمعاء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%86%D8%A9_%D8%B4%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%85%D8%B3_%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%84%D8%AF
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أما إذا حقشت األمعاء ُجواء ليذ فيو غحاء وال ماء، فميذ ىشاؾ ما يجؿ عمى التفصيخ، فالحقغ الذخجية ليدت 
، وليذ ىشا ما  أكال وال شخبًا ، وال ىي في معشاىسا، واألصل صحة الرياـ حتى يقـػ دليل عمى إفداد الرـػ

 46.يجؿ عمى اإلفداد
 

 والسراىم الذرجية: )المبهس( التحاميل الذرجية .2
التحاميل الذخجية ىي ما يػضع في دُخ السخيس، وتذبو السخاىع، وتدتعسل لعالج بعس األمخاض مثل 

ب السدتقيع ،أو البػاسيخ والذخخ الذخجي و التيا
لتخفيس الحخارة وتدكيغ األلع وغيخىا.. وتستز 

السػاد الفعالة عغ شخيق ال ذاء السخاشي 
لمسدتقيع والقػلػف ، و تسارس تأثيخات مػضعية 

 أو جيازية، حيث يستريا الجـ بدخعة.
و تدتخجـ التحاميل عشج تعّحر استخجاـ أشكاؿ 
، الجواء األخخػ كالحبػب والكبدػالت واألشخبة

 عشج األشفاؿ. ا في حاالت التقيؤ وال ثياف، أو كس
 فيحه التحاميل محل خالؼ ُيغ أىل العمع ،وقج اختمف السعاصخوف فييا كسا يمي:

 :القػؿ األوؿ: أنيا ال تفصخ وأدلة ىحا الخأؼ
وليذ ليا  .أواًل: أنيا تحتػؼ عمى مػاد عالجية دوائية، وليذ فييا سػائل غحائية، فميدت ىي أكاًل و ال شخباً 

 صفة غحائية أو معػضة عغ الدػائل.. والذارع إنسا حـخ عميشا األكل والذخب..
 و الذخج ال يتع فيو ىزع الصعاـ...ثانيًا: أنيا ال تجخل في مػاضع الصعاـ والذخاب

 ثالثًا: أنيا تستز في مكانيا ُػاسصة شبكة مغ األوردة الجمػية لمجـ مباشخة، وال تدت خؽ ىحه العسمية وقتاً 
 .شػياًل، فيي كامتراص الجمج الخارجي لمساء

رابعًا: أنيا ليدت مثل الحقشة الذخجية؛ ألف السػاد ال حائية بالحقشة الذخجية  قج يستريا الجدع عغ شخيق 
وإف كاف البجف  -األمعاء ال ميطة، فيحرل ما يحرل باألكل والذخب، بخالؼ التحاميل الذخجية فيي 

 .حكع األكل والذخب ال حقيقة وال حكساإال أنيا ال تأخح   -يسترو
في جػاز استخجاـ التحاميل الذخجية لمرائع : " ال بأس أف يدتعسل الرائع  الذيخ اُغ عثيسيغ يقػؿ

، ألف ىحا ليذ أكال وال شخبا، وال بسعشى األكل والذخب ، التحاميل التي تجعل في الجُخ إذا كاف مخيزاً 

                                                           
46

 48-47، الطبعة الرابعة، ص مامالد –دار ابن الجوزي  ، مفطرات الصٌام المعاصرة :د. أحمد بن دمحم الخلٌلأ.   



29 
 

ذخب ، فسا كاف قائسا مقاـ األكل والذخب أعصي حكع األكل والذخب ، وما والذارع إنسا حـخ عميشا األكل أو ال
 .  47وال معشى ، فال يثبت لو حكع األكل والذخب "  ليذ كحلظ فإنو ال يجخل في األكل والذخب لفطاً 

 خة، واستجلػا بسا ذكخه الفقياء، مغ أف كل ما يجخل الجػؼ فيػ مفصخ،والقػؿ الثاني: أنيا مفصّ 
 .معاء مغ الجػؼواعتبخوا األ

خ ما دخل فيو، إال إذا كاف ويجاب عغ ىحا الجليل بسا سبق أف الجػؼ ىػ السعجة فقط، أما األمعاء فال يفصّ 
 48.مسا يسكغ امتراصو مغ ال حاء والساء، والتحاميل ليدت كحلظ

 ميل.التحا مدتعسلِ  و الحؼ يطيخ أنيا ال تفصخ، لعجـ وجػد دليل شخعي يعتسج عميو في إفداد صياـِ 
 

 .السشظار الذرجي وأصبع الفحص الظبي .3
 .سدتقيع والقػلػف مغ فتحة الذخج، ليكذف عمى ال السشطارَ  جخل الصبيبُ قج يُ 

الرادر عاـ  [1(]1/10) 93رقع:  وقج أفتى السجسع في قخاره
أف  مشطار السعجة غيخ مفّصخ، وما ذكخه الفقياء فيو،  1997

إال أف  ،ز الصبييشصبق عمى السشطار الذخجي، وأصبع الفح
القػؿ بعجـ التفصيخ في السشطار الذخجي، وأصبع الفحز 
الصبي، أولى وأقػػ، لسا سبق تقخيخه مغ أف الجػؼ ىػ 

السعجة، أو ما يػصل إلييا، وليذ كل تجػيف في البجف يعتبخ 
جػفًا، فعمى ىحا يكػف السشطار الذخجي واإلصبع أبعج أف 

 .    يفصخ مغ مشطار السعجة

ل السشطار الذخجي إلى مشاشق وإذا وص
االمتراص، وىي األمعاء ال ميطة،و ُضخ معو 

شيء مغ الدػائل أو السحاليل أو السػاد 
 الجىشية أو نحػ ذلظ، فإنو حيشئح اليالمية أو

تكػف في حكع األكل والذخب، فيحرل الفصخ 
ُيا، أما إذا لع يزف إليو محاليل أو مػاد، أو 

 االمتراص، فإنو حيشئٍح ال يفصخ. أضيف، ولكغ لع يرل إلى أماكغ
                                                           

47
 205-204، ص  19الشٌخ دمحم العثٌمٌن : مجموع وفتاوى ورسائل الشٌخ دمحم العثٌمٌن ، ج   

48
 :د. أحمد بن دمحم الخلٌل،  أ. 395-391،ص 2014د. عبد الرزاق الكندي : المفطرات الطبٌة المعاصرة ، مكتبة الحمئاق الكونٌة ، الرٌاض   

 51-49، ص الدمام –دار ابن الجوزي  ، لمعاصرةمفطرات الصٌام ا



30 
 

ويتع في حاالت مشطار القػلػف إعصاء السخيس مشّػمًا ، وسػائَل ) جمػكػز مع ممح وماء( في الػريج إحتياشًا 
لحجوث ما يدتجعي إعصاء عقاقيخ مباشخة لمجورة الجمػية. فإذا حجث ذلظ فإف ىحه الدػائل تعتبخ سببًا 

 لإلفصار.
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 بالتخدير العام: العسميات الجراحية .8
ُىػ حالٌة مغ فقجاف الػعي السزُبػط، ُتدتخَجـ فيو أدوية تجعل  general anesthesia التخجيُخ العاـ

 .الذخَز يشاـ وال يذعخ باأللع وال يتحخهؾ عشَج إجخاء الجخاحة
خاحية الصػيمة أو التي ويعجُّ التخجيُخ العاـ ضخورّيًا لبعس اإلجخاءات الجخاحيهة، فُيػ يدتخَجـ في العسميات الج

 .ُتدبُِّب األلع الذجيج عادةً 
رة بكافة أنػاعيا ُتعيق مخورَ  لمجدع ال  أؼ تشبيوفاإلشارات عبخ األعراب،  و مغ السعخوؼ أفه األدويَة الُسخجِّ

ماغ معو   .يتعخهؼ إليو الو َيتعامل الجِّ
ر لمسخيس قبل الجخاحةوُيعصي شبيُب التخجيخ الجوا يأتي ىحا الجواُء عمى شكل ساِئٍل ُيحَقُغ في و  .َء الُسخجِّ

خمف الكّف عادًة، أو عمى شكل غاٍز يجخؼ استشذاقو مغ خالؿ قشاٍع   الػريج مغ خالؿ أنبػب بالستيكّي رفيع
 .لمػجو

ر مفعهَلو بدرعة، حيث يبدأ السريض بالذعهر بالدوخة قبل أن يفق د   في ثػاف وعَيو و يأخَذ الدواء  الس خد  
 ثع يجخل أنبػب مباشخ إلى القربة اليػائية عادة عغ شخيق الفع. معجودة،

وخالؿ التخجيخ، ال يدتصيع السخيس التحكع بالػضائف اإلرادية، ُل حتى في بعس الػضائف غيخ اإلرادية 
جياز التشفذ السدؤوؿ عغ تدويج الجدع باألوكدجيغ، مسا يدتجعي تقجيع عػف  أيزًا  وأّوليا تأّثخا بالتخجيخ

، أو بالتشفذ اليجوؼ الحؼ اإلصصشاعي ) السشفدة(تشفذ البسداعجة جياز صاء األوكدجيغ إعيتع ف ،ديتشفّ 
يجخيو شبيب التخجيخ. وشػاؿ العسمية كميا، يكػف السخيس تحت مخاقبة تامة ووثيقة ُػاسصة تقشّيات متصػرة 

 تتابع الت يخات الحاصمة في الجدع
ر أثشاء  ُيالِزـ شبيُب التخجيخ السخيَس و  العسميهة، بحيث يزسغ االستسخاَر في ُحرػلو عمى الجواء الُسخجِّ

 وال ازات السؤدية إلى فقجاف الػعي فقجانًا تامًا.
ر، ويب وبعَج االنِتياء مغ العسميهة، ُيػِقف شبيبُ    .جأ السخيس باالستيقاظ تجريجيهاً التخجيخ الجواء الُسخجِّ

ـٍ قميمة بعَج العسميهةواعتسادًا عمى حالتو، قج يحتاج السخيس إ  .لى البقاء في الُسدتذفى لداعاٍت أو أيها
ليػـٍ أو يػميغ،  reflexes وُردود األفعاؿ أو الُسشعكدات ،وُيسكغ أف ُيؤثِّخ التخجيُخ العاـ في الحهاِكخة والتخكيد

 ة.لهى ِرعاية السخيس بعج العسميه ولحلظ مغ السيع أف ُيػجج شخٌز بالغ يتػ 
التأثيخات الجانبيهة الذاِئعة لمتخجيخ العاـ، يطيخ معطُسيا بعج العسميهة ُمباشخًة، وال تدتسخ لفتخٍة  وىشاؾ بعُس 

شػيمٍة، وتشصػؼ ىحه التأثيخات الجانبية الُسحَتسمة عمى الذعػر بالتػعُّظ والتقيُّؤ، ويحُجث ىحا فػرًا عادًة، بالخغع 
أو ال ثياف ليػـٍ كاِمٍل، واالرِتعاش والذعػر بالبخد، وقج مغ أفه بعَس األشخاص يدتسخ شعػرىع بالتػعُّظ 
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وضعف الحهاِكخة،  confusion التخميط الحىشيّ قج يحجث يدتسّخ ىحا الذعػر لجقائق معجودة أو ساعات، و 
 وىسا أكثخ ُشيػعًا عشج كبار الدّغ الحيغ ُيعانػف مغ مذاكل الحهاِكخة، ويكػناف ُمؤقهتيغ عادًة.

خجيخ حتى بعج انتياء العسمية، وال حتى بعج استيقاظ السخيس. فصبيب التخجيخ يػاصل رعاية وال يشتيي الت
السخيس إلى حيغ يدتقخ وضعو في غخفة العسميات، ومغ ثع في غخفة اإلنعاش أو في وحجة العشاية السذجدة. 

ُػاسصة مزخة  -ت إف بقي –وحتى بعج نقل السخيس إلى القدع السالئع، يسكغ االستسخار في معالجة اَبالـ
  خ.نفدو وفقا لتعميسات شبيب التخجي تحقغ أدوية مدكشة لأللع، وتدتسخ مخاقبة السخيس

 :ويسكغ التتسييد ُيغ عجة أنػاع مغ التخجيخ
ويكػف السخيس نائسًا فاقجًا لمػعي تسامًا، ال يذعخ  :General anesthesia - التخدير العام أو الكم ي

 .ختخيةوعزالتو م ،بسشّبيات األلع
وفيو يفقج السخيس اإلحداس في مشصقة محجدة مغ جدسو،  :(Regional anesthesia) التخدير الش احي  

 الجافية -وتكػف عزالتو في تمظ السشصقة مختخية. والشسػذج األكثخ انتذارا مغ ىحا الشػع ىػ التخجيخ فػؽ 
(Anesthesia Epidural) الحؼ يشتذخ في القدع الدفمي مغ الجدع فقط. 

ُػاسصة حقغ مخجر مػضعي ، يتع فيو تخجيخ جدء ص يخ مغ  :(Local anesthesia) التخدير السهضعي
 .الجدع، وىي السشصقة التي ُتجَخػ فييا العسمية

 
 :ي والرهم الكم التخدير

 : في التخجيخ الكمي بحقغ الػريج أمخاف 
 .األوؿ: دخػؿ مائع إلى البجف عغ شخيق الػريج

 .يوالثاني: فقجاف الػع
فإف كاف التخجيخ ُكميًّا، فيل يفدج الرػـ ب ياب عقمو  ، قجاف الرائع لمػعيوقج اختمف أىل العمع في ف

 بالتخجيخ أـ ال؟ 
مػا األمخ فيو..ىحه السدألة مبشية عمى كالـ الفقياء   في صػـ الس سى عميو، وقج فره

 :ففقجاف الػعي عمى قدسيغ
 :الحالة األولى: أن يفقده في جسيع الشيار
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فحىب األئسة الثالثة  مالظ و الذافعي وأحسج  إلى أف مغ أغسي عميو في جسيع الشيار فرػمو ليذ 
ـَ ، فإنهو لي وأنا ُأْجدؼ بِو برحيح؛ لقػلو ملسو هيلع هللا ىلص :"  ، وفي بعس 49" قاؿ هللُا : كلُّ عسِل اُِغ آدـَ لُو إال الريا

 ." شخقو في مدمع "يجع شعامو وشخابو وشيػتو
 .أضاؼ اإلمداؾ إلى الرائع، والس سى عميو ال يرجؽ عميو ذلظف

وذىب األحشاؼ والسدني مغ الذافعية إلى صحة صػمو، ألنو نػػ الرػـ، أما فقجاف الػعي فيػ كالشػـ ال 
 يزخ.

انتبو، بخالؼ الس سى  واألقخب قػؿ الجسيػر، لػجػد الفخؽ الػاضح ُيغ اإلغساء والشػـ، فإف الشائع متى نبو
ر الحؼ فقج وعيو  .وعمي وقياس الُسخجهر عمى الشائع ليذ برحيح، فالشائع معو نػُع إدراٍؾ، بخالؼ الُسخجه

 .بالكامل، فال يرح مشو صـػ
ر جسيع الشيار بحيث لع يفْق أؼ   وبشاًء عمى القػؿ بأف الس سى عميو كل الشيار ال يرح صػمو، فسغ ُخجِّ

 .جدء مشو فريامو ليذ برحيح، وعميو القزاء
 :الحالة الثانية : أال يدتغرق فقدان الهعي كل الشيار

 ذىب أُػ حشيفة إلى أنو إذا أفاؽ قبل الدواؿ فالُج مغ تججيج الشية، وذىب مالظ إلى عجـ صحة صػمو،
 وذىب الذافعي وأحسج إلى أنو إذا أفاؽ في أؼ جدء مغ الشيار صح صػمو.

ذا أفاؽ في أؼ جدء مغ الشيار يرح صػمو، ألنو ال ولعل األقخب ما ذىب إليو الذافعي وأحسج مغ أنو إ
 .دليل عمى بصالنو، فقج حرمت نية اإلمداؾ في جدء الشيار

وكسا قاؿ شيخ اإلسالـ ال يذتخط وجػد اإلمداؾ في جسيع الشيار، ألنو داخل في عسـػ قػلو:" يجع شعامو 
 وشيػتو مغ أجمي".

لشيار ، ليذ مغ السفصخات التي تفدج الرػـ لعجـ وجػد بشاًء عمى ما سبق فالتخجيخ الحؼ ال يدت خؽ كل او 
 .50ما يقتزي التفصيخ.أما التخجيخ الحؼ يدت خؽ كل الشيار فيػ مفصخ، وهللا أعمع

والسذكمة في التخجيخ العاـ ُجرجاتو السختمفة، أف السخيس ُيعصى سػائل )جمػكػز وماء وممح( في الػريج قبل 
اقة، وذلظ إلحتساؿ إعصائو عقاقيخ في الػريج ، خاصة في حاؿ حجوث ُجء التخجيخ ، ويدتسخ ذلظ حتى اإلف

 السزاعفات. وىحه السحاليل بحج ذاتيا سبٌب لإلفصار.
: إف است خؽ التخجيخ جدءًا مغ الشيار فقط، فإف الرحيح مغ أقػاؿ أىل العمع أف صػمو صحيح، والخالصة

 .ف يقصع الرـػ، بسعشى أنو لع ُيخد أما داـ مدترحبًا لشية الرػـ حكساً 
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 رواه البخاري  
50

 )بتصرف( 60-58، الطبعة الرابعة، ص الدمام –دار ابن الجوزي  ، مفطرات الصٌام المعاصرة :د. أحمد بن دمحم الخلٌلأ.  
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وقج يتخافق مع البشج أو السّخجر إعصاء الدػائل الس حية، فإف حرل ذلظ بصل الرياـ ولػ لع يدت خؽ جسيع 
 الشيار.

أما التخجيخ السػضعي، والحؼ ال يفقج معو الػعي وال اإلحداس إال في مػضع العسمية، فيحا ال يحرل بو 
 51 .دترحب الشية حقيقة أو حكساالفصخ؛ ألف اإلنداف ال يداؿ بقػاه العقمية، وي
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 " ، مولع صٌد الفوائد.)بتصرف(مختصر فً نوازل المفطرات" :دمحم بن موسى الدالًد.   
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حمأو  شفط الد ىهن .9  ( Liposuction)باإلنجميزية:   َمص الذَّ
اف ىي إحجػ الجخاحات التجسيمية التي تيجؼ إلى إزالة التخاكسات الجىشية غيخ السخغػب فييا مغ جدع اإلند

حه العسمية عمى الػزف، حيُث وحتى اَبف ال تػجج ُخاىيغ عمسية تثبت تأثيخ ى ُيجؼ ت ييخ شكمو بذكٍل عاـ،
 يدتسخ األثخ لبزعة أشيخ فقط، وأيزًا ال تؤثخ ىحه العسمية عمى السذاكل الُستعمقة بالدسشة.

يقـػ الجخاح ُتحجيج السشصقة السخاد 
ُيحِجث ذلظ  معالجتيا بالقمع، وبعج

في جمج السشصقة، ثع ُيجخل األداة جخحًا 
الخاصة بالسز حيُث تقػـ ُتفكيظ 

وَمريا، وبعج االنتياء قج الجىػف 
تخخج سػائل أو دـ زائج مغ السشصقة 

 يتع سحبو ُػاسصة أناُيب ص يخة.
 أو الشاحّي أو السػضعي. تحت التخجيخ العاـعادة وُتجخػ  ،ساعات 3-1وتدت خؽ مجة العسمية ُيغ 

حع لمتجسع ُيا، مثل األليتي شفط الجىػف ُيجخػ و  غ والػركيغ والفخحيغ في أجداء الجدع التي تسيل رواسب الذه
 تشجبوالنتاف،واإلتكجـ، التتزسغ:  ،عجدًا مغ السخاشخ مثل جسيع أنػاع الجخاحة العسميةحسل وتوالبصغ. 
 52وغيخىا.

قج ُتعصى أثشاء عسمية شفط الجىػف سػائل عغ شخيق الػريج ، فعسمية شفط الجىػف ال تؤثخ عمى صحة و 
لس حيات ، فيكػف سبب فداد الرـػ ىػ إعصاء الس حيات الرػـ مالع تتخافق بإعصاء سػائل تحتػؼ عمى ا

 وإذا ما أجخيت بالتخجيخ الكمي انصبق عمييا حكع العسميات الجخاحية بالتخجيخ العاـ.وليذ إجخاء الذفط نفدو .
 رحسو هللا في اإلصابة:  اُغ حجخ، فقج روػ و السدمسػف عسمية شفط الجىػف قبمشا بقخوف العخب وقج عخؼ 

بصشظ  أشقُّ  :_رضي هللا عشو_ كاف عطيع البصغ وكاف لو غالـ رومي فقاؿ لو53قجاد ُغ األسػد " أفه الس
 54فسات السقجاد وىخب ال الـ ! " ،بصشو ثع خاشو فذقه  ،مغ شحسو حتى تْمُصف جُ خخِ فأُ 
  ع بو في عالسشا العخبي القجيع ..ولعل ىحا أوؿ تفكيخ في جخاحة البصغ لمتجسيل ، ندس 
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 Borab ZM, Godek CP.Tissue Liquefaction Liposuction for Body Contouring and Autologous Fat Transfer: A 
Retrospective Review Over 3 Years. Eplasty. 2016 Dec 24;16:e36. eCollection 2016. 
 

53
ولال عنه  ،، وسابع سبعة جاهروا بإسالمهمٌه الصالة و السالمهللا علومن الممربٌن إلى رسول ، رضً هللا عنه صحابً جلٌل  بن األسود الممداد 

ل من عدا به فرسه فً سبٌل هللا  .الصحابة أوَّ
54

 203: 6، دار الجٌل  بٌروت ، اإلصابة فً تمٌٌز الصحابة :العسمالنًبن حجر ا  
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 لة الذعهر بالجهع والعظش :لرقة إزا.13

 ر،وذلظ بإزالة الذعػر بالجػع والعص، والخجيع الػزف تدتخجـ لتخفيف  لرقات ضيخت في اَبونة األخيخة
وىحه السػاد ال تسج الجدع بصاقة  .كب مغ عجد مغ السػاد الكيسيائية ( ، وتتخ   diet patchوتدسى ) 

وتشقز  ،كيسيائية ، وإنسا تقمل مغ شعػره بالجػع والعصر
 الذيية لمصعاـ .

وياتي الخالؼ ُيغ الفقياء السعاصخيغ حػؿ استخجاـ ىحه  
ع الرياـ ، ومشيا الذعػر كَ المرقات في كػنيا تشافي بعس حِ 

 لكي يذعخ الرائع بذعػر الفقخاء والسداكيغ .  ،بالجػع والعصر
عجـ استخجاميا لى ولكغ األوْ ، ويبجو أف ىحه المرقة غيخ مفصخة 

تحقيقًا لحكسة الرػـ في تخبية الشفػس عمى الربخ  رياـأثشاء ال
 والذعػر بسا يذعخ بو الفقخاء والسداكيغ .  ،والتحسل

وتخفيف الذعػر بالجػع والعصر ال يؤثخ عمى  .وتجخل عغ شخيق مداـ الجمج  ،فالمرقة ليدت أكاًل وال شخباً 
عغ فء وىػ صائع لتخفيف الذعػر بالتعب ، صحة الرػـ ، فقج كاف الشبي عميو الرالة والدالـ يتبّخد بالسا

مغ  -وىػ صائع  -ج يرب الساء عمى رأسو بالعخْ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -قاؿ : رأيت الشبي  -ملسو هيلع هللا ىلص  -بعس أصحاب الشبي 
 .  55"العصر أو مغ الحخ 

رضي هللا عشيسا كاف يبّل كسا كاف الرحابة رضػاف هللا عمييع يفعمػف ذلظ ، فقج روػ البخارؼ أف اُغ عسخ 
أتقّحع فيو  )حػضًا( مالظ رضي هللا عشو : إف لي أُدف  الثػب ويمقيو عمى نفدو وىػ صائع . وقاؿ أنذ ُغ

 وأنا صائع .
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 4/287للشوكانً   نٌل األوطار 
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 إقتراح مذروع قرار
 صادر من مجسع الفقو الدولي االسالمي بذأن السفظرات في مجال التداوي )استكسال ماسبق(

 السجسع ما يمي :)بعد الديباجة( قرر  
خات الُسجسع عمييا والثاُتة بالشز القصعي ىي األكل والذخب والجساع ، وما سػاىا فسحل  .1 السفصِّ

 خالؼ واجتياد .
إف مرصمح الجػؼ الحؼ أحجث تػسعًا في مجاؿ السفّصخات ؛ لع يجعمو الذارع الحكيع ضابصًا   .2

 السفّصخات بالجػؼ . لمسفصخات ، فمع يخْد في الكتاب وال في الدشة ربٌط ألحكاـ
حّجد الصُب السعاصخ "الجػَؼ" السؤّثخ عمى صحة الرػـ، والحؼ يفدج الرػـُ بسا يرل إليو ، ىػ   .3

 ما تجاوز الحمَق مغ الجياز اليزسي و وصل إلى السعجة .
الزابط في الجاخل إلى البجف ىػ ما كاف أكاًل أو شخبًا أو كاف في معشاىسا ، مسا يدت شي بو البجُف   .4

 يسا ، فسا قاـ مقاـ الذيء ُيعصى حْكسو .عش
ما يرل إلى الجياز اليزسي مسا ىػ دوف السزسزة والسػاد التي يحتػييا الدػاؾ، مغ السعفػِّ   .5

 عشو الحؼ ال يؤّثخ عمى صحة الرػـ .
بخاخ الخبػ ال يؤثخ عمى صحة الرـػ ؛ فالكسية الػاصمة إلى السعجة مشو أقل بكثيخ مغ بقايا   .6

 دػاؾ .السزسزة وال
جياز التبخيخ الخئػؼ "الشبيػليدر" السدتخجـ في عالج الخبػ مفّصخ ؛ ألف الكسية الجاخمة مشو إلى   .7

 السعجة أكبخ بكثيخ مغ القجر السعّفػ عشو .
 نقل الجـ لمرائع ال يفدج الرػـ . .8
 التبخع بالجـ أثشاء الرػـ غيخ مفّصخ. .9

 سحب الجـ لمتحاليل السخبخية ال يفدج الرػـ. .10
تػاني مفدج لمرػـ، ألف فيو إدخاؿ لكسية كبيخة مغ الساء واألمالح يالكمػؼ البخ  ال ديل .11

 والدكخ
مفّصخ، ألف الجـ العائج إلى البجف محّسل باألمالح والدكخيات التي جمػؼ ال ديل الكمػؼ ال .12

 يت ّحػ ُيا الجدع.
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الذخجية كل ما يجخل عغ شخيق الذخج مغ ُحقٍغ وتحاميل ومشطار ومخاىع، باستثشاء الحقغ  .13
 الس حية، ال تفدج الرـػ .

زواؿ العقل ) اإلغساء ( بدبب التخجيخ ال يفدج الرػـ ،إف حرمت الشيُة قبل الفجخ ، مالع  .14
 يراحب ذلظ دخػؿ سػائل م حية لمبجف .

لرقة إزالة الذعػر بالجػع والعصر غيخ مفصخة ، لكغ استخجاميا الجائع يقمل مغ االستفادة  .15
 ه .مغ ِحَكع الرياـ وفػائج

 عسمية شفط الجىػف ال تفّصخ، مالع تتخافق باستخجاـ الدػائل الس ّحية. .16
 

 التهصيات
دور الصبيب السعالج ميع ججًا في تحجيج الزخورة أو الحاجة إلى إجخاء مجاخالت عالجية أو  .1

تذخيرية يسكغ أف تفدج الرػـ . فإذا لع تكغ ىشاؾ ضخورة لحلظ اإلجخاء، وأمكغ تأجيمو لبعج 
 ذلظ اليـػ ،أو لبعج رمزاف ، فال يجػز لو أف يذيخ عمى مخيزو ب يخ ذلظ.الفصخ في 

العسل عمى تػعية السخضى بكل ما يتعمق بأداء عبادتيع عمى الػجو الرحيح السجدغ شخعًا،والجعػة  .2
 إلى الخجػع إلى أىل العمع الثقات فيسا قج يذكل عمييع مغ مدائل.

ي أف يعسمػا معًا عمى تحقيق السػازنة الدميسة ُيغ ما عمى الصبيب والسخيس والسدؤوليغ في السذاف  .3
أذف هللا تعالى بو مغ حفع الرحة، وبيغ ما شالب سبحانو وتعالى بو مغ تكاليف وواجبات حتى 

 تبخأ الحمة دوف مذقة في جانب الجنيا ودوف تفخيط في جانب اَبخخة.
 
 
 
 
 
 


