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عملية تكميم املعدة وأحكامها الفقهية
The Process of Quantifying the Stomach and Its
Jurisprudence rulings

إعداد:
د .عبد اهلل بالقاسم حممد الشمراني
األستاذ املساعد بقسم الشريعة يف كلية الشريعة وأصول الدين جبامعة جنران

عملية تكميم المعدة وأحكامها الفقهية ،د .عبد اهلل بالقاسم محمد الشمراني

املستخلص
احلمد هلل والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً.
وبعد:
يتنااول ذاااا البحااي عملياة تملماايم املعاادة وماا يتعلا قااا مان أ ملااام ق يااة ،وذلا ماان ااالل
مت يد طيب ومبحثني و امتة على النحو التايل:
التم يااد ال:اايب :و يااه بيااان معاام عمليااة تملماايم املعاادة ،واأللفاااا املرتب:ااة قااا ،مااب بيااان طريقااة
إجراء العملية وأدواهتا ،و وائدذا وآثارذا.
واملبحي األول يف احلملم الفق ي إلجراء العملية والضوابط الشرعية يف ذل  .وينقسم إىل قسمني:
القسام األول :إجاراء عملياة تملماايم املعاادة يف احلاات العالجيااة :إمااا للضارورة أو احلاجااة الشاارعية،
أو إلزالة الضرر النفسي.
القسم الثاين :إجراء عملية تملميم املعدة يف احلات التجميلية احملضة.
وعقد املبحي الثاين يف اآلثار الفق ية املتعلقة بعملية تملميم املعدة ويشتمل على امل:الب التالية:
احلملم الشرعي لألدوية ال:بياة الالزماة يف عملياة تملمايم املعادة ،و ملام ازا ء املباان مان املعادة
ماان يااي ال :ااارة والنجاسااة ،والتغساايل والتملفااني والصااالة عليااه ود نااه ،و ملاام د ااب الكاااة إلج اراء
عمليااة تملماايم املعاادة ،و ملاام إجرائ ااا أثناااء الصااوم ،وأثاار التياادير وإد ااال املنيبااار ال:اايب والس اوائل
ال:بية على الصائم ،واملياطرة ال:بية يف عملية تملميم املعدة.
واخلامتة و ي ا نتائج البحي.
أس ا ل اهلل تعاااىل أن أعاال أعمالنااا الصااة لوج ااه الملاارم ،وأن ينفااب قاااا البحااي ماان ق ارأ أو
طالعه ،وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
الكلمات المفتاحية :جرا ة – تملميم – قص  -املعدة – الفقه – ال:ب.
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Abstract
Praise be to Allah، prayers and peace be upon our Prophet Muhammad، his
family and companions may Allah bless them all abundantly. and after،
This research deals with the process of quantifying the stomach and what
relates to it regarding its jurisprudence rulings، through a medical preface، two
chapters and a conclusion، as follows:
The Medical Preface: it includes an explanation of the meaning of the
process of quantifying the stomach and its associated words، indicating the
method and tools of the process، its benefits and its effects.
the first chapter including the jurisprudential ruling on conducting the
process and its Shari'ah (legitimate) conditions. which is divided into two parts:
The first part: Performing the process of quantifying the stomach in
therapeutic cases: either for necessity or Shari'ah (legitimate) need.
The second part: Performing the process of quantification the stomach in
cases of cosmetics: either to remove the psychological damage or for purely
cosmetic.
The second Chapters: the jurisprudence effects related to the process of
quantifying the stomach and it included the following subchapters:
The Shari'ah ruling of the medical drugs required in the process of
quantifying the stomach، the ruling regarding the part of the stomach in terms of
purity and impurity، washing، shorouding، praying and burying him. The ruling
on paying zakaah for the process of quantifying the stomach، the ruling on
performing it during fasting، the effect of anesthesia، the introduction of a medical
microscope and medical fluids on the fasting person، and the medical risks in the
process of quantifying the stomach.
And the conclusion of the search results.
I ask Allaah to make our deeds sincerely for Him His، and to benefit
withthis research anyone who read it. May Allah's peach and blessing be upon our
Prophet Muhammad، his family and companions.
Keywords:
surgery - quantization - cutting - stomach - jurisprudence – medicine.
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املقدمة
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعني ،ومن تبع م بإ سان إىل يوم الدين ،أما بعد.
َّ
إن اهلل تعاىل قد ل اإلنسان يف أ ضل صورة وأ سن تقوم قال سبحانه :ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

()1
ومعم ،أي :شملالً وصورًة وإنسانيةً ،وكل ا من آيا القدرة ودتلة البعي(.)2
ا
س
اإلنسان
خلل
شامل
ﭠﭼ
ً
ً
َّ ِ
ِ
ول اللَِّه ﷺِ ِ َ :
صْ ٍ
ين
ني َر ِض َي اللَّهُ َعْنا ُ َما قَ َال :قَ َال َر ُس ُ
َو َع ْن ع ْمَرا َن بْ َن ُ َ
(خْي ُر أ َُّمتي قَ ْرني ثُ َّم الذ َ
َّ ِ
ين يَلُونَ ُه ْم ،قَ َال ِع ْمرا ُنََ :ال أ َْد ِري أَذَ َكر بَا ْع َد قَارنِِه ،قَارنَا ْ ِ
ني أ َْو ثََالثًا؟ ثُ َّم إِ َّن بَ ْع َد ُك ْم قَ ْوًما
يَلُونَ ُه ْم ثُ َّم الذ َ
ْ ْ
َ
َ
الس َم ُن)(.)3
يَ ْش َه ُدو َن َوََل يُ ْستَ ْش َه ُدو َنَ ،ويَ ُخونُو َن َوََل يُ ْؤتَ َمنُو َنَ ،ويَ ْن ُذ ُرو َن َوََل يَ ُفو َنَ ،ويَظ َْه ُر فِي ِه ْم ِّ
بالس َم ِن ذنا :كثرة اللحم ،ومعنا أنه يملثر ذل ي م ،واملاموم منه
قال مج ور العلماء املراد ِّ
من يملتسبه ،وأما من ذو يه لقة ال يد ل يف ذاا ،واملتملسب له ذو املتوسب يف امل كول
واملشروب زائداً على املعتاد(.)4
قال ابن التني :املراد ذم حمبته وتعاطيه ت من ختل بال  ،وإمنا كان ماموماً ،ألن السمني
غالباً بليد الف م ،ثقيل عن العبادة كما ذو مش ور(.)5
ومب التقدم العلمي وال:يب ت:ور ازرا ا ال:بية املتعلقة بعالج السمنة على وجه اخلصوص ،ومن
ذل عملية تملميم املعدة ،سواء كان ذل الغرض من ا التداوي أو حتسني وجتميل امليب ر وقوام ازسم.
وتعترب السمنة وباءً عاملياً وذي مشمللة تت ايد عاماً بعد عام ،وطبقاً ملا نشرته منيبمة الصحة
العاملية يف أ دث تقرير هلا إن السمنة ستصبح وباء القرن احلادي والعشرين ،يي إن ذناك أكثر من
مليار شيص يعاين من ذا املشمللة ،كما أن السمنة ذي ثاين أذم سبب للو اة ميملن إيقا ه بعد

(] )1سورة التني.[4 :
( )2حممد األمني بن حممد امليتار الشنقي:ي" ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن"( .بريو  :دار الفملر 1415ذا).5 :9 ،
( )3حممااد باان إمساعياال البياااري" ،صااحيح البياااري" .حتقي ا د .مصاا:فى ديااب البغااا ،3 ( ،بااريو  :دار اباان كثااري،
1407ذ اا) ،كت اااب :املناقااب ،ب اااب :ض ااائل أصااحاب الن اايب ﷺ ،رق اام احلااديي938 :2 )2508( :؛ ومس االم ب اان
احلجااج القشاريي" ،ازااامب الصاحيح املسامى (صااحيح مسالم)"( .باريو  :دار ازياال) .يف كتااب :ضاائل الصااحابة،
باب :ضل الصحابة رضي اهلل عن م مث الاين يلوهنم مث الاين يلوهنم ،رقم احلديي.185 :7 )6638( :
( )4حيىي بن شرف النووي" ،املن اج شرح صحيح مسلم بن احلجاج" ،2 ( .بريو  :دار إ ياء الرتاث العريب1392 ،ذا).87 :16 ،
( )5أمحد بن علي العسقالين " ،تح الباري شرح صحيح البياري"( .بريو  :دار املعر ة1379 ،ذا).260 :5 ،
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التد ني(.)1
وتعد من مشاكل العصر الصحية نيبراً ل يادة معدتهتا وارتباط ا باإلصابة بملثري من األمراض
اخل:رية ،كاألمراض القلبية وتصليب الشرايني وضغط الدم والبول السملري والسرطان ،إىل جانب
إعاقة السمنة لنشا الشيص و يويته وتع:يل نشاطه احلركي والعملي ،إضا ة إىل شعور بعدم
الرضا عن نفسه وعن صورة جسمه ،و اصة يف ضوء ثقا ة العصر اليت ترى أن ازمال واألناقة
تملمن يف النحالة أو استدارة ازسم وليس يف البدانة.
وذناك أسباب متعددة تؤدي إىل اإلصابة بالبدانة ،من ا العوامل الوراثية أو اتستعدادا
الوراثية املنقولة إلينا من اآلباء واألم ا واألجداد ،ووجود بعض اخللل يف إ رازا الغدد الصماء،
واستعداد ازسم لتملوين الدذون ،وتتد ل يف مشمللة البدانة كثري من العوامل واملؤثرا النفسية
وعادا تناول ال:عام و ات القل والصراع واإل با والفشل ،مما يد ب الشيص للتعويض عن
طري ال:عام(.)2
ويف معيبم احلات أعل احلل ازرا ي ذو هناية امل:اف ينما تفشل كل ال:رق الدوائية يف
عالج املرض ،إت أنه ميملن اللجوء إىل التد ل ازرا ي لعالج السمنة يف احلات التالية:
 ات السمنة املفرطة أو السمنة املرضية محاية للفرد من مضاعفاهتا اخل:رية. يف الة عدم قدرة الشيص على احلركة بشملل يسبب عج عن ممارسة ياته بصورطبيعية.
 يف ال شل مجيب الوسائل العالجية األ رى(.)3( )1د .أمحد حممد مصري" ،جرا ة ت:وي املعدة (ربط املعدة)" .جملة تعريب ال:اب 2015( ،44م)18 :؛ و د.
موسى عبدالرضا ورشيد" ،عملية حتويل املسار اجملازة املعدية" .جملة تعريب ال:ب 2015( ،45م).21 :
( )2عبدالرمحن حممد العيسوي" ،أمراض السمنة والوقاياة من اا" ،1 ( .دار الفملار ازاامعي2011 ،م)94 ،؛ و
د .أسااامة محاادي" ،الاارجيم المليميااائي الس اريب"1417 ،2 ( .ذ اا)38-36 ،؛ تو ي ا  ،و د .أمحااد تو ي ا ،
"ال ا اارجيم المليمي ا ااائي وال ا اارجيم الص ا ااحي" ،1 ( .أب ا ااو ت ا اايب :مملتب ا ااة ازامع ا ااة2004 ،م)9 ،؛ و د .رات ا ااب
عباادالوذاب الساامان" ،رجاايم القاارن احلااادي والعش ارين (رجاايم النيبااام املفتااوح والملميااا املفتو ااة)"،1 ( .
بريو  :دار الفملر املعاصر1421 ،ذا)20 ،؛ ومصري" ،جرا ة ت:وي املعدة".19 ،
( )3أمحا ااد عبا اادالفتاح عا ااوي " ،أش ا ا ر طا اارق احلميا ااة الغاائيا ااة (الا اارجيم)" ،1 ( .القا اااذرة :دار عا ااا الملتا ااب،
1428ذ اا)51 ،؛ وموسااوعة املل ا عبااداهلل باان عب اادالع ي للمحتااوى الصااحي م اان ااالل املوقااب اتلمل اارتوين
التايل:
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وت خيفى على أ د أن الت:ور العلمي وازرا ي يف اجملات ال:بية قد قف قف ا كبرية،
وأصبح العالج ازرا ي للسمنة أ د اخليارا امل:رو ة اليت قد يلج إلي ا ،من ذل عملية شفط
الدذون ،وعملية شد الب:ن ،وعملية ربط الفملني ،وعملية تدبيس املعدة ،وعملية شد الب:ن،
والبالون ال:يب ،إت أن البحي مقصور على عملية تملميم املعدة باستئصال ج ء من ا لعالج السمنة
كما سي يت إن شاء اهلل تعاىل .وتعترب عملية تملميم املعدة من العمليا ال:بية ازرا ية احلديثة،
ولاا أجد هلا ذكراً يف املؤلفا ال:بية القدمية.
وتعترب عملية تملميم املعدة من أبرز عمليا السمنة املفرطة ،وذي عملية ديثة نسبياً،
يي انتشر عام 2003م وذي وليدة نتائج البحي العلمي يي مت اكتشاف سبعة ذرمونا
سلبية توجد يف املعدة تسبب ازوع والسمنة ومرض السملر ،ومن ذنا جاء ملرة قص ذاا از ء
من املعدة للتيلص من اهلرمونا  ،وأيضاً تصغري جم املعدة ،وبالتايل تقليل جم األكل
املتناول(.)1
أسباب اختيار املوضوع
ويعود سبب اختيار هذا الموضوع إلى عدة أمور منها ما يلي:
أوَلً :أمهية العناية باملسائل ال:بية املستجدة ،وبيان أ ملام ا الفق ية ،وما يرتبط قا من
قواعد أصولية و ق ية.
ثانياً :تناول املسائل املعاصرة والنوازل ال:بية يه تملوين للململة الفق ية ،من اتستدتل
واتستنبا والقياس وحنو ذل .
ثالثاً :انتشار ذاا النوع من العمليا ال:بية مما يستدعي حبث ا وبيان أ ملام ا وآثارذا
الفق ية.
رابعاً :ربط األصول والقواعد الفق ية بالفروع الفق ية واملسائل ال:بية ت دوج األصول
والقواعد ،والفقه وال:ب ،ومقاصد التشريب ،واإلعجاز العلمي.
منهج البحث
أوَلً :التعريف باملص:لح ال:يب وبيان مدى احلاجة إليه يف جمال التداوي.
ثانياً :املن ج الوصفي وذل من الل بيان طريقة ذا العملية ووسائل ا املستيدمة ،وما
يرتتب علي ا من أضرار طبية.
( )1انيبر املوقب اتلملرتوين التايل:

http://alsomna.com/portfolio-item.
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ثالثاً :املن ج اتستنباطي وذل بالقياس على املسائل اليت ذكرذا الفق اء املتقدمون أو املعاصرون.
رابعاً :الرجوع إىل أذل الفن والتيصص يف املسائل ال:بية ،وتعترب املواقب ال:بية اتلملرتونية
موثوقة يف اجملال ال:يب أكثر من الملتب املؤلفة ،وذل ألن املواقب ميملن حتدثي ا باستمرار ،أما
الملتب ال أري علي ا التحديي يف الغالب.
ولاا كان اتعتماد يف مجب أكثر املادة العلمية ال:بية – على ما يعتمد عليه أذل التيصص-
من املواقب اتلملرتونية مثل:
- medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.
- Http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bariatric-surgery.

إضا ة إىل الملتب املعربة واملتيصصة يف اجملال ال:يب ،إثراءً للبحي.
خامساً :اتلت ام باملن ج املتبب يف البحوث العلمية من يي التيريج وقواعد اإلمالء
وعالما الرتقيم ،وإيضاح املص:لحا الغريبة وحنو ذل .
سادساً :اتستغناء عن تراجم األعالم د عاً لإلطالة.
سابعاً :ذكر األدلة للمسائل اخلال ية ومناقشت ا والرتجيح ي ا وبيان مسوغا الرتجيح ،إت
يف ال تملا ؤ األقوال عرض عن بيان الراجح.
خطة البحث
جاء :ة ذاا البحي يف مقدمة ومت يد ومبحثني و امتة على النحو التايل:
المقدمة :وتضمنت أمهية املوضوع وأسباب ا تيار ومن ج البحي و :ته.
التمهيد :معنى عملية تكميم المعدة وطريقتها وآثارها .وفيه أربعة مطالب:
امل:لب األول :معم عملية تملميم املعدة واأللفاا اليت هلا صلة قا.
امل:لب الثاين :طريقة إجراء عملية تملميم املعدة.
امل:لب الثالي :األدوا ال:بية املستيدمة يف عملية تملميم املعدة.
امل:لب الرابب :الفوائد واآلثار ال:بية املتعلقة بعملية تملميم املعدة.
المبحث األول :الحكم الفقهي لعملية تكميم المعدة وضوابطها الشرعية .وفيه
مطلبان:
امل:لب األول :احلملم الفق ي لعملية تملميم املعدة.
امل:لب الثاين :الضوابط الشرعية لعملية تملميم املعدة.
المبحث الثاني :اآلثار الفقهية المتعلقة بعملية تكميم المعدة .وفيه خمسة مطالب:
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امل:لب األول :احلملم الشرعي لألدوية ال:بية الالزمة لعملية تملميم املعدة.
امل:لب الثاين :ملم از ء املبان يف عملية تملميم املعدة.
امل:لب الثالي :ملم د ب الكاة إلجراء عملية تملميم املعدة.
امل:لب الرابب :ملم إجراء عملية تملميم املعدة أثناء الصوم.
امل:ب اخلامس :املياطرة ال:بية يف عملية تملميم املعدة.
الخاتمة :و ي ا الصة البحي ونتائجه.
المراجع.
فهرس الموضوعات.
أس ل اهلل تعاىل أن يعصمنا من ال لل ويو قنا يف القول والعمل ،إنه ويل ذل والقادر عليه.
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التمهيد :معنى عملية تكميم املعدة وطريقتها وآثارها .وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :معنى عملية تكميم املعدة واأللفاظ اليت هلا صلة بها .وفيه فرعان:

وقبل احلديي عن معم عملية تملميم املعدة ،تبد من بيان تعريف السمنة املرضية وطرق
عالج ا يما يلي:
تعرف السمنة ب هنا :زيادة وزن ازسم عن املعدل ال:بيعي نتيجة تراكم الدذون يه ،وذاا
الرتاكم ناتج عن عدم التوازن بني ال:اقة املتناولة من ال:عام وال:اقة املست لملة يف احلركة(.)1
وذناك تعريف للسمنة أكثر تداوتً :ب هنا زيادة الوزن المللي للجسم على  %120من الوزن
املثايل للفرد(.)2
وطريقة معر ة السمنة ال ائدة طبياً عن طري ساب مؤشر كتلة ازسم مبعادلة ( )BMIوذي
ا تصار للمص:لح ال:يب ( )Body Mass Indexوتعين مؤشر كتلة ازسم ،وتقاس مبعدل الوزن
على تربيب ال:ول أي :الوزن بالمليلو غرام مقسوماً على اترتفاع باألمتار املربعة يعادل ما يسمى
مبسا ة ازسم ،ولاا إن السمنة املرضية املفرطة أب أن ت يد عن  %40أو إذا كانت بني -35
 % 40ولملن يرتا حبالة مرضية تتحسن بإنقاص الوزن كالسملري ،و ر الضغظ ،وأمراض القلب،
والتوقف املفاجئ للتنفس أثناء النوم ،وحنو ذل (.)3
NormalBMI = 20-25 kg/m2
Morbid obesityBMI > 40 kg/m2
BMI > 35 kg/m2with comorbidity
()4
BMI = weight (kg)/height (m)2

يي يتم ربط السمنة أو الوزن بملثا ة ازسم ،وذل بقسمة الوزن بالمليلوجرام على مربب
ال:ول باملرت .على سبيل املثال :إذا كان الوزن  98كيلو وال:ول 172سم إن مؤشر كتلة ازسم
حيسب كالتايل:
 حتويل ال:ول من سم إىل مرت = 172سم ÷ 1.72 = 100م
2
 حتويل ال:ول من مرت إىل مرت مربب = 2.96 = 1.72 × 1.72م
( )1د .أمحد اخلويل" ،السمنة" ،1 ( .الملويت :مرك تعريب العلوم الصحية2008 ،م).6 ،
( )2عوي " ،أش ر طرق احلمية الغاائية".31 ،
( )3مصاري" ،جرا اة ت:ويا املعادة"19 ،؛ and P. ، Christopher J. K. Bulstrode،Norman S. Williams
()4

Ronan O'connell. ' ''Bailey And Love's SHORT PRACTIC OF SURGERY''. 26 th Edition.
)page (234)(282
)Bailey and love's page (1059
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إذاًكتلة ازسم =  98كجم ÷ 33 = 2.96
وذاا يدل على أن الشيص بدين(.)1
مؤشر كتلة الجسم
إىل
من
أقل من 20
25
20
30
25
35
30
40
35
50
40
أكثر من 50

التصنيف
وزن دون ال:بيعي (حنا ة)
وزن طبيعي
وزن زائد ( ر الوزن)
مسنة فيفة
السمنة الوس:ى
السمنة املفرطة (مرضية)
()2
السمنة وق املفرطة (اخلبيثة)

وتنقسم السمنة إىل نوعني:
السمنة املبملرة :وذي الايت تبادأ يف مر لاة ال:فولاة ياي ي ياد عادد اخلالياا الدذنياة يف ازسام،
وذاا النوع من السمنة تستمر طوال العمر.
الساامنة عنااد البااالغني :وذااي الاايت تيب اار عااادة بعااد مر لااة البلااو وت يااد ااالل اارتة العشارينيا
والثالثينيا من العمر ،وتستمر ال يادة بصورة أقل يف األربعينيا وبعد ذل .
وذا السمنة تملون مصحوبة ب يادة جم اخلاليا الدذنياة ولايس عاددذا ،وذاا السامنة قابلاة
للتجاوب مب النيبم الغاائية(.)3
وذناك العديد من ال:رق والوسائل لعالج السمنة من أمه ا:
 -1ازرا ة :وتستيدم ازرا ة إما لتصغري املعدة ،أو لشفط الشاحوم املرتاكماة موضاعياً ،أو لاربط
األسنان ملنب تناول ال:عام ،وذي ت متثل الً قيقياً لا  %40من الناس كما ذو تاذر.
 -2األدويااة :ذناااك أن اواع كثاارية ماان األدويااة الاايت طر اات يف األس اواق لعااالج الساامنة ،من ااا املااانب
للش ية ،أو املانب لالمتصاص ،أو املس ل ،أو امل يد ت رتاق الشحوم.
( )1اخلويل" ،السمنة".5 ،
( )2اخلويل" ،السمنة"4 ،؛ و ورشيد" ،عملية حتويل املسار (اجملازة املعدية)"21 ،؛ وسارة ذشام النوري" ،عالج
السمنة أ ملامه وضواب:ه (دراسة ق ية)" .جملة الوعي اإلسالمي 1436( ،106ذا).28 :
( )3محاادي" ،الاارجيم المليميااائي الس اريب"34 ،؛ و د .يعقااوب أمحااد الش اراح" .ذاال الساامنة ماارض" .جملااة تعريااب
ال:ب 2015( ،45م).7-6 :
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وقد ثبت شل ا مجيعاً شالً ذريعاً ،ألهنا ت متثل إت الً مؤقتاً ،وآثارذا ازانبية ت حتصى.
 -1العالج النفسي :ويسمى تعديل السلوك أي يف تناول ال:عام.
 -2الرياضة.
 -3اإلبر الصينية :وذي كما يقال تساعد على إقالل الش ية ،ويوصف مع ا دوماً محية قاسية،
يملون ن ول الوزن بسبب ذل وليس بسبب مفعول اإلبر الصينية(.)1
الفرع األول :معنى عملية تكميم المعدة لغة واصطالحاً:
أوَلً :معنى التكميم لغة:
الملم :الملاف وامليم أصل وا د يدل على ِغشااء ِ
وغ:ااء .مان ذلا ال ُمل َّماة ،وذاي :القلنساوة،
الرجل ،وتملمملم.
ويقال من اَّ :
تملم َم َّ
واملاراد باالملم ذاو كام القمايص ،والملام مان الثاوب ماد ل الياد و رج اا ،وازماب أكماام .وَكا َّام
وتملم َمه :إذا َّ
سد (.)2
كماً َّ
الشيءَ يَ ُملمه َّ

ثانياً :معنى عملية تكميم المعدة اصطالحاً:
استئصااال املع اادة ) )Gastrectomyذ ااو إج اراء ط اايب يست صاال ي ااه ج ا ء م اان املع اادة أو املع اادة
بملامل ا ،يي توجد أربعة أنواع تستئصال املعدة ذي:
 استئصال كامل املعدة. استئصال املعدة ج ئياً ،يي يست صل يه از ء السفلي من املعدة. تملميم املعدة ،يتم من الله استئصال ازانب األيسر من املعدة. استئصال املريء واملعدة ،يي يست صل يه ازانب العلوي من املعدة مب ج ء من املريء.وتعااد اإلصااابة بساارطان املعاادة الساابب ال ارئيس لعمليااة استئصااال املعاادة ،كمااا ميملاان استئصاااهلا
بشملل أقل شيوعاً قدف عالج :السمنة ،وسرطان املريء ،وقر ا املعادة ،واألورام غاري السارطانية،
وغري ذل (.)3
وتنقسم جرا ة السمنة إىل ثالثة أنواع:
( )1السمان" ،رجيم القرن احلادي والعشرين".36-34 ،
( )2أمحد بن ارس بن زكريا" ،معجم مقاييس اللغة" .حتقي  :عباد الساالم حمماد ذاارون( ،دار الفملار1399 ،ذاا):5 ،
122؛ وحممد بن مملرم ابن منيبور" ،لسان العرب" ،2 ( .بريو  :دار إ ياء الرتاث1417 ،ذا).158 :12 :
( )3انيبر :موسوعة املل عبداهلل بن عبدالع ي للمحتوى الصحي من الل املوقب اتلملرتوين التايل:
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 -1تصغري جم املعدة ،وذي :جرا ة تملميم أو تدبيس املعدة ) )Sleeve Gstrectomyيي
يتم من الهلا تصغري جم املعدة إلنقاص كمية ال:عام املتناول.
 -2تغيري عمليا امتصاص الغااء من األمعاء ،وذي :جرا ة حتويل مسار املعدة أو اجملازة
املعدية ( )Gastric Bypassيي يتم من الهلا إنقاص عملية ذضم وامتصاص الغااء
املتناول من الل حتويل جمرى املعدة أو األمعاء الدقيقة.
 -3نوع مملون من تصغري للمعدة وتغيري لعمليا امتصاص الغااء ،وذي :جرا ة ربط املعدة
"ت:وي املعدة"(.)1( )Gastric Banding
وعملية تملميم املع دة ذي عملية جرا ية إلنقاص الوزن ،يتم ي ا تقليل جم املعدة بنسبة
 %70إىل % 80من جم ا األصلي ،وذل عن طري اتستئصال ازرا ي ز ء كبري من املعدة،
وتتم يف ذا العملية إد ال أدوا صغرية من الل شقوق صغرية متعددة يف از ء العلوي من
الب:ن ،مث يقوم ازراح بإنشاء كم ضي عن طري تدبيس املعدة رأسياً ،وإزالة از ء األكرب املنحين
من املعدة ،وتستغرق العملية يف العادة من ساعة إىل ساعتني تقريباً ،وجترى ذا العملية حتت
التيدير العام ،وذاا يعين أن املريض سوف يملون يف الة نوم عمي ولن يشعر ب ي أ ).(2
وتقلل العملية جم املعدة بشملل دائم ،مب العلم أنه من احملتمل أن يتم توسب املعدة يف
وقت ت يف احلياة .ويتم تنفيا ذا العملية بشملل عام عن طري املنيبار ،وت ميملن الرجوع ي ا.
مما يرتك ج ءاً صغرياً للمعدة على شملل أنبوب أو كم حبجم وشملل بة املوز ،وبال
يصبح باإلمملان احلد من كمية ال:عام املتناولة والشعور بالشبب الل رتة قصرية(.)3
وجه العالقة بين المعنى اللغوي والمعنى اَلصطالحي لعملية التكميم المعدة :أن املعدة
بعد قص ا تصبح على شملل كم ،بعد أن كانت على شملل جيب.
ونسبة جناح عملية تملميم املعدة  Sleeve Gastrectomyمرتفعة يف عالج السمنة،
دوث قدان للوزن ال ائد عند وايل  %75من األشياص الاين
يي وجد الدراسا
أجريت هلم ازرا ة.
( )1د .أمحااد علااي امل اراد" ،عمليااة تملماايم املعاادة ماهلااا ومااا علي ااا" .جملااة تعريااب ال:ااب 2015( ،43م)20 :؛
ومصري" ،جرا ة ت:وي املعدة"19 ،؛ و ورشيد "عملية حتويل املسار (اجملازة املعدية)".21 ،
( )2املراد" ،عملية تملميم املعدة ماهلا وما علي ا"20 ،؛ واملوقب اتلملرتوين ال:يب التايل:
https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/sleeve-gastrectomy/about/pac-20385183.

( )3انيبر املوقب اتلملرتوين ال:يب التايل:

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/sleeve-gastrectomy/about/pac-20385183

- 366 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

ومن الضروري إجراء امل يد من األحباث لتحديد مدى عالية تملميم املعدة كعالج طويل
وس:ي الوزن ال ائد ينيفض مبرور الوقت ،مما يدل على
األمد للسمنة ،وتيب ر الدراسا غالباً أن
َّ
أن بعض األشياص قد استعادوا بعضاً من الوزن الاي سرو يف البداية.
وين:وي استئصال املعدة يف عالج السمنة على :ر و اة منيفض جداً ،يي تقدر نسبة
دوثه ب قل من .)1( %1
وإجراء عملية تملميم املعدة باستئصال ج ء من ا لغرض عالج السمنة املفرطة ،ذي موضوع
ذاا البحي الاي نريد بيان معنا وطريقته وآثار الفق ية يما يلي ،مستمداً من اهلل تعاىل العون
والتيسري والتسديد.
الفرع الثاني :األلفاظ التي لها صلة بعملية تكميم المعدة.
أوَلً :تدبيس المعدة:
وذ ااو تض اايي لفا ارا املع اادة ع اان طري ا ا ياط ااة جا ا ء من ااا ،ي ااتم تص ااغري ج اام ا ارا املع اادة
3
باستيدام دباسة رأسية يف جدار املعدة و لقة أ قية لتولياد جياب ارا صاغري جماه اواىل50سام
تسااتقبال ال:عااام مااب اتسااتغناء عاان باااقي ارا املعاادة) ،(2ااال تسااتوعب إت كميااة قليلااة ماان ال:عااام،
وبال يشعر املريض بالشبب ألقل كمية من ال:عام(.)3
ولملاان نتيجااة خل:ااورة ذااا العمليااة علااى اإلنسااان قااد وضااعت شاارو م مااة ت تيااار املرضااى
هلااا العمليااا ماان قباال اهليئااا ال:بيااة امليتصااة ،وأمه ااا :الساامنة املفرطااة جااداً والاايت تااؤثر بصااورة
:اارية علااى ياااة الشاايص ،فااي ذااا احلااات يملااون اخل:اار ماان ازرا ااة مماااثالً أو أقاال ماان اخل:اار
الناتج من السمنة نفس ا( .)4وذا العملية قدمية و تعُ ْد جترى الياً.
ثانياً :تطويق المعدة أو ربط المعدة:
ربط املعدة أو ا ام املعادة القابال للتغياري ،ذاو أ اد أناواع جرا اا السامنة والايت ياتم إجراؤذاا

( )1انيبر :موسوعة املل عبداهلل بن عبدالع ي للمحتوى الصحي من الل املوقب اتلملرتوين التايل:

https://kaahe.org/ar-sa/Pages/Disease/aspx.

( )2تو ي " ،الرجيم المليميائي والرجيم الصحي"280 ،؛  ،وعوي " ،أش ر طرق احلمية الغاائية"52 ،؛ واملوقب
ال:يب اتلملرتوين التايل:
medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.

( )3تو ي " ،الرجيم المليميائي والرجيم الصحي"280 ،؛ وعوي " ،أش ر طرق احلمية الغاائية".52 ،
( )4محدي" ،الرجيم المليميائي السريب".57 ،
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عن طري املنيبار ،وت تعاد ذاا ازرا اة األسالوب األمثال إلنقااص الاوزن ،اي ليسات نيبامااً غااائياً
عادياً ،بل طريقة يلج إلي ا األطباء بعد استنفاذ كا ة السبل املؤدية إىل إنقاص الوزن(.)1
وذي عملية جرا ية هتدف إلنقاص الوزن عن طري تقليال كمياة األطعماة الايت تسات:يب املعادة
استيعاقا عن طري ام قابل للتغيري.
واحل ام املستيدم ذو ج ااز السايليملون قابال للانفض يوضاب يف القسام العلاوي مان املعادة ،وذاو
معد لتقليل اتمتصاص وبالتايل تقليل كمية األطعمة املست لملة(.)2
ويااتم ماان ااالل ذااا ازرا ااة تثبياات شاريط ا ام ااارجي أ قااي ااول ال:اارف العلااوى زاادار
املعدة وتوليد جيب صغري جمه واىل  50سم 3و ممر ضي لباقي را املعدة).(3
وبال تفصل املعدة إىل ج أين ،قيبة علوية صغرية جداً ،تتواصل مب بقية املعادة مان االل
قناة مت إنشاؤذا(.)4
وقااد يااؤدي ذاااا احلا ام إىل نقااص يف الااوزن ،إضااا ة آلثااار ازانبيااة العدياادة واخل:اارية علااى ال ارئتني
والقلب عالوة علاى أناه يسابب ضامور العضاال  ،وقاد مت مناب تصانيعه أو وصافه أو اساتيدامه كوسايلة
طبية معتمدة للتيلص من الوزن ال ائد(.)5
ثالثاً :تحويل مجرى المعدة المحدود:
ذا ازرا ة ذي األكثار شايوعاً باني ازرا اا التحويلياة .وياتم الهلاا تولياد جياب صاغري يف
املع اادة باس ااتيدام الت اادبيس أو التحا ا م الرأس ااي لتص ااغري ج اام ا ارا املع اادة .مث إع ااادة زرع جا ا ء م اان
األمعاااء الدقيقااة يف ذاااا التجويااف .وبااال يااتم خت:اي اتثااين عشاار و ازا ء األول ماان األمعاااء لتقلياال
اهلضم و اتمتصاص(.)6
وقااد باادأ عمليااة حتوياال مسااار املعاادة باتنتشااار بشااملل أوسااب بعااد إجرائ ااا عااام 1994م يف
( )1انيبر :املوقب ال:يب اتلملرتوين التايل:

.medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.

( )2مصري" ،جرا ة ت:وي املعدة (ربط املعدة)".19 ،
( )3انيبر :املوقب ال:يب اتلملرتوين التايل:
( )4انيبر املوقب ال:يب اتلملرتوين التايل:

medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bariatric-surgery/about/pac-20394258.

( )5عوي " ،أش ر طرق احلمية الغاائية".56 ،
( )6انيبر :املوقب ال:يب اتلملرتوين التايل:

medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.
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سااان دييغااو يف الوتيااا املتحاادة األمريمليااة ،وأصاابحت ذااا العمليااة ثااورة يف عااا ال:ااب وازرا ااة،
وأصاابح تقباال إج اراء ذااا العمليااة يت ايااد ،وذل ا لقلااة األ بعااد العمليااة ،وقصاار ماادة مملااوث امل اريض
باملستش اافى ،وقل ااة مض اااعفا از ااروح والع ااودة إىل العم اال بش ااملل أس اارع .ويس ااتغرق إجا اراء العملي ااة
( )90-70دقيقااة ،وبعااد يااوم أو يااومني يساامح للماريض بتناااول الس اوائل ،وخياارج ماان املستشاافى بعااد
يومني من إجراء العملية(.)1
رابعاً :التحويل المركب لمجرى المعدة (مع تخطى الحوصلة المرارية والبنكرياس):
يف ذا ازرا ة يتم استئصال از ء غري املستيدم من املعدة مب خت:ى أغلاب األمعااء الدقيقاة
مبا يف ذل البنملرياس و القناة املرارية ،ويتم زرع ال:رف األ ري لألمعاء يف املعدة(.)2
خامساً :قص المعدة:
اص جا ٍء مان
ذي عمليّة جرا يّاة ياتم ي اا تضايي ارا املعادة باستئصاال جا ء من اا ،وذلا بق ِّ
ِ
ختفيف الوزن ،يشعر املريض بالشبب ألقل كمية من ال:عام( ،)3وذي موضوع البحي.
املعدة قدف
سادساً :مص َّ
الشحم أو شفط ال ُدهون أو نحت الشحم أو استئصال الشحم بالمص:
ذي إ دى ازرا ا التجميلية اليت هتدف إىل إزالة الرتاكما الدذنية غاري املرغاوب ي اا مان جسام
اإلنسااان قاادف تغيااري شااملله بشا ٍ
املل عااام و ااا اآلن ت توجااد ب اراذني علميااة تثباات ت ا ثري ذااا العمليااة علااى
يي يستمر األثر لبضعة أش ر قط ،وأيضاً ت تؤثر ذا العملية على املشاكل املتعلقة بالسمنة(.)4
الوزنُ ،
ُ
وجتاارى حتاات ختاادير كلااي وتسااتغرق مااا يقاارب ماان ساااعة ،وبعاادذا بيااوم وا ااد ماان املمملاان أن
يغادر املريض ،وتتم ذا العملية عن طري إد ال أنابيب ر يعة حتت جلد الب:ن من االل تحاا
صااغرية ،يااي تتجمااب الاادذون يف من:قااة الااب:ن ،ويااتم توصاايل ذااا األنابيااب الر يعااة جب اااز إلذابااة
الدذون ،وله قوة شفط كبرية للدذون السائلة(.)5
( )1ورشيد" ،عملية حتويل املسار (اجملازة املعدية)".22 ،
( )2انيب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار :املوق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب ال :ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايب اتلمل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارتوين الت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااايل:
medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.

( )3تو ي " ،الرجيم المليميائي والرجيم الصحي"280 ،؛ واملوقب ال:يب اتلملرتوين التايل:
medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.

( )4انيب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار :املوق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب ال :ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اايب اتلمل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارتوين الت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااايل:
medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.

( )5تو ي " ،الرجيم المليميائي والرجيم الصحي"280 ،؛ وعوي " ،أش ر طرق احلمية الغاائية".52 ،
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سابعاً :البالون الطبي:
ي ااي يوض ااب يف املع اادة ع اان طري ا املنيب ااار الض ااوئي ،ب ااالون اااص دا اال املع اادة ليقل اال م اان
راغ ا ،ويع:ي اإل ساس بالشابب ألقال كمياة مان ال:عاام ،وجتارى ذاا العملياة لألشاياص أصاحاب
الش ية املفتو ة ،والاين يفقدون قدرهتم على التحملم يف ش يت م لل:عام(.)1
وقد ثبت ضرر يف ا تماال ادوث تساليا يف جادار املعادة ،كاال قاد ياؤدي إىل انساداد
يف األمعاااء ،كمااا أن املرضااى يعااودون بساارعة كباارية إىل ساااب وزهناام مبجاارد إزالااة البااالون ،لاااا قصاار
اهليئااا ال:بيااة ااديثاً اسااتيدام البااالون علااى األحباااث ال:بيااة املعاارتف قااا قااط( ،)2كمااا أنااه ميملاان أن
ينفجر البالون الاي يقوم املريض بابتالعه دا ل املعدة(.)3
ومن خالل ما سبق يتبين ما يلي:
أوَلً :أن املصا اا:لحا السا ااابقة ما اان تملما اايم املعا اادة ،وقا ااص املعا اادة ،وتصا ااغري املعا اادة ،والتا اادبيس
ال:ويل ،ذي مجيعاً مبعم وا د " ،تملميم املعدة" باعتباار تغاري شاملل ا بعاد إجاراء العملياة ،و"قاص وتصاغري
املعدة" باعتبار احلجم ازديد هلا ،و"التدبيس ال:ويل" باعتبار التدبيس للمعدة بعد القص أثناء ازرا ة.
والغرض من ذاا العملياة تقليال الاوزن عناد السامنة املفرطاة ،وبعاض ذاا العملياا مان الناادر
اآلن إجراؤذااا كعمليااة حت ا م املعاادة ،أو ربااط املعاادة ،وكااال تاادبيس املعاادة ،واألكثاار شاايوعاً يف ذااا
األيام عملية قص املعدة أو تملميم املعدة.
ثاني اً :أن س اابب تس اامية العملي ااة بتملم اايم املع اادة ،أهن ااا ابت ااداء تمل ااون بق ااص جا ا ء م اان املع اادة ،مث
تدبيس ا بالدباسة ال:بية ،يتغري شملل ا من جيب إىل ك ٍم ضي كما سب .
ثالثاً :عملية تملميم املعدة ت:ل على ات عالج السمنة ،بينما ي:لا استئصاال املعادة يف
ات عالج األورام وحنو ذل .
رابع اً :عمليااة شاافط الاادذون ختتلااف عاان عمليااة تملماايم املعاادة ،ألهنااا عمليااة جتميليااة الغاارض
من ا التيلص من الدذون املرتاكمة يف جسم اإلنسان ،وت عالقة هلا العملية بازرا ة املعدية.
خامساً :كاال عملياة الباالون ال:ايب ختتلاف عان عملياة تملمايم املعادة وت عالقاة هلاا بازرا اة
املعدية ،يي يوضب البالون ال:يب يف املعدة لتقليل راغ ا ،وسرعة ات ساس بالشبب.
سادس اً :أن املقصااود ماان عمليااة اتستئصااال إزالااة املاارض أو الااورم أو حنااو  ،وقااد يملااون ذل ا
( )1محدي" ،الرجيم الملميائي السريب"57 ،؛ وتو ي " ،الرجيم الملميائي والرجيم الصحي".280 ،
( )2محدي" ،الرجيم المليميائي السريب".57 ،
( )3عوي " ،أش ر طرق احلمية الغاائية".56 ،
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باستئصاال كاماال املعادة ،ولاايس الغارض أن تملااون املعادة بشااملل كام أو غااري  ،بينماا يف علميااة تملماايم
املعدة يملون ي ا قص املعدة ب:ريقة و جم وشملل معني.
املطلب الثاني :طريقة إجراء عملية تكميم املعدة.
تتم عملية تملميم املعدة و اخل:وا ال:بية التالية:
 -1أري املريض التحاليل الضرورية اليت ي:لب ا ال:بيب قبل موعد العملية.
 -2يُد ل املريض إىل املستشفى قبل موعد العملية بيوم وا د ميتنب الهلا عن ال:عام والشراب.
 -3يتم ختدير املريض ختديراً كامالً قبل بدء العملية من قبل طبيب التيدير.
 -4تتم العملية باستيدام املنيبار لال ت بد من نفض الب:ن باهلواء ا يس ل د اول األدوا
حبيي يصبح الب:ن جمو اً ويرتفب إىل أعلى ،وذل من الل تحة صغرية على ازلاد اوق أو
حتت السارة ،ياتم مان الهلاا نفاض الاب:ن بغااز ثااين أوكسايد الملرباون لدرجاة معيناة باإبرة ،كا ي
جرا ة مناتري معتادة ،إلنشاء ي يف الب:ن.
 -5يعماال يف ب:اان امل اريض عاادة ثقااوب ويعااود الق ارار يف عااددذا إىل طبيااب ازرا ااة ،وماان ذااا
الثقااوب يااتم إد ااال املنيبااار املتصاال إلملرتوني ااً مااب شاشااة تلف يونيااة تيب اار الصااور ماان دا اال
الب:ن ،وذل بربط املنيبار بسل موصل إىل شاشة تليف يون تيب ر األمعاء واملعدة وغريذا.
 -6يقوم ازراح يف أثنااء العملياة بتحدياد مملاان املعادة ،ويساتيدم الليقاشاور( )1لفصال املعادة مان
الشاحوم املالصاقة هلااا قبال القااص ،ياتم إد ااال املالقاط مث ج اااز كاي وق:ااب األوعياة الدمويااة،
ويتم حترير املعدة من الدذون احملي:اة قاا .وبالتاايل يغاري شاملل املعادة مان جياب إىل كام ،وذااا
يفسر اسم ذا العملية.
 -7ياتم إد اال أنبااوب مان الفام إىل اتثااين عشار يارتاوح ق:ار باني 1.8-1.2ساام لتحدياد مسااار
أو قياس قص املعدة حبيي تُقص املعدة عليه.
 -8يباادأ از اراح بفصاال األنسااجة واألوعيااة الدمويااة بااالملي عاان املنحااين الملبااري للمعاادة ابتااداء ماان
نق:ااة تبعااد  6-4ساام عاان الفتحااة البوابيااة للمعاادة ،صااعوداً إىل األعلااى قريب ااً ماان املااريء ،مث
تقص املعدة بالدباسة ال:بية(.)2
( )1مص:لح الليقاشور ( ) Ligasureذو اتسم التجاري والعالمة التجارياة ألداة تساتيدم يف العملياا ازرا ياة
اليت جترى باستيدام املنيبار ،وامس ا العلمي (.)Tissue Sealing System
انيبر :اجمللة العلمية احململمة التاليةhttps://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2709321/ :
( )2الدباسة ال:بية املستيدمة يف العمليا ازرا ية و صوصاً عمليا تملميم املعدة ذي عبارة عن نوعني رئيسني:
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 -9يتم بعد ذل قص املعدة بواس:ة مملابس ديثاة حتتاوي علاى معادن التيتاانيوم ياي تقاوم بصاف
ثالثة :و من الدبابيس على جانيب املعدة اليت مير من الهلا املقص ازرا ي.
 -10تس ااحب األجا ا اء املقصوص ااة وي ااتم إ ا اراج ازا ا ء املست ص اال م اان املع اادة ع اان طريا ا إ اادى
تحا التنيبري املوجودة يف الب:ن ،وختا الثقوب.
 -11يبقى املريض حتت العناياة مادة ياومني علاى األقال ،وت باد لاه مان الرا اة التاماة بعاد العملياة ،وجتناب
بال أي جم ود أو محل أشياء ثقيلة ،كما عليه اتلت ام باألدوية والنيبام الغاائي الصحي(.)1
املطلب الثالث :األدوات الطبية املستخدمة يف عملية تكميم املعدة.
يت:لب العمل ازرا ي لعملية تملميم املعدة باملنيبار األدوا ال:بية التالية:
 -1أدوا لثقب جدار الب:ن وذي أول :وة يف العملية ومن الهلا إد ال األج ة كل ا.
 -2أنبااوب يسااتيدم لقياااس املعاادة املتبقيااة ،حمي:ااه  13مليماارت قااط ذاااا ذااو املقياااس العاااملي لااو
استيدم أقل من ذاا املقاس زاد نسبة و :ورة التضيي .
 -3الليقاشور :ويستيدم لفصل املعدة من الشحوم املالصقة هلا قبل القص.
 -4الدباسة :وت يت بعدة ألوان األسود يستيدم للمعدة السميملة ،والبنفسجي لألقل مساكة.
 -5كليرب( :)2يستيدم لوقف الن يف من املعدة املتبقية بعد القص ،عان طريقاه ياتم وضاب دباابيس
صغرية متس باملعدة.
 -6اخليو واإلبر ازرا ية(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1ماركة كو يدين ( )Covidienوت يت بعدة ألوان مرتبة كالتايل:
أسود ،وبنفسجي ،وبين ،ورمادي
حبيي تستيدم السوداء للمعدة ،أو النسيج األمس  ،والبنفسجي لألقل مساكة ،وذملاا ملا بعدذا.
 -2ماركة إيثلون ( )Ethiconوت يت بعدة ألوان مرتبة كالتايل:
أسود ،وأ ضر ،وذذيب ،وأزرق ،وأبيض
حبيي تستيدم السوداء للمعدة أو النسيج األمس  ،واخلضراء لألقل مساكة ،وذملاا ملا بعدذا.
انيبر :اجمللة العلمية احململمة التالية:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5890851/?report=classic

( )1املراد" ،عملية تملميم املعدة ماهلا وما علي ا"22 ،؛ واملوقب ال:يب اتلملرتوين التايل:

.http://www.webmd.com/diet/obesity/restrictive-operations-stomach-stapling-or-gastric-banding

واملوقب اتلملرتوين التايل:
( )2وذو اسم األداة املستيدمة يف ذل باللغة اإلجنلي ية.

/gastric-sleeve http://www.takmeem.com.
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املطلب الرابع :الفوائد واآلثار الطبية املتعلقة بعملية تكميم املعدة .وفيه فرعان:

الفرع األول :فوائد عملية تكميم المعدة.
يرتتب على إجراء عملية تملميم املعدة مجلة من املصاحل ال:بية املرجوة من ا:
 -1إنقاص الوزن ا الوصول إىل الوزن ال:بيعي الل العام األول من ازرا ة.
تع اااع بع ااض األما اراض الناجت ااة ع اان الس اامنة مث اال الس ااملري ،ي ااي إن املا اريض يض اا:ر أل ااا
كميا كبرية من األنسولني للسي:رة عليه ،ولملنه خيمد بعد العملية بنسبة .%80
 -2عالج ات ر ضغط الدم بنسبة .%50
 -3حتسني آتم املفاصل و شونة الركبة وأمراض القلب.
 -4حتسني نسبة اإلجناب بعد العملية.
 -5حتسني نفسية املريض وزيادة إقباله على احلياة وممارسة التمارين اليومية.
 -6عالج الة متالزمة انق:اع النفس اتنسدادي الل النوم بنسبة .%60
 -7عالج ات ارتفاع الملوليستريول بنسبة .%77
 -8عند الوصول إىل الوزن امل:لوب يثبات تقريبااً ،وت توجاد اجاة لعمال نيباام غااائي أو عملياة
جرا ية ثانية(. )2
الفرع الثاني :اآلثار المترتبة على عملية تكميم المعدة .وفيه ثالث مسائل:
ترتتب على عملية تملميم املعدة مجلة من اآلثار ال:بية وميملن تقسيم ا إىل ثالثة أقساام :آثاار
تتعل ا بالتياادير وأعراضااه ،وآثااار أ اارى تتعل ا بالعمليااة ذاهتااا ومض اااعفاهتا ،وآثااار مااا بعااد العمليااة،
وذل على النحو التايل:
المسألة األولى :اآلثار المتعلقة بالتخدير في عملية تكميم المعدة.
كمااا ت خيفااى أنااه ت ميملاان اتسااتغناء عاان التياادير يف كثااري ماان العمليااا ازرا يااة ،ولااه آثااار
جانبي ااة ميمل اان أن حت اادث أثن اااء العملي ااة ازرا ي ااة ،أو بع ااد العملي ااة ،عن اادما يتماث اال املا اريض للش اافاء،
وختتلااف ذااا اآلثااار بااا تالف نااوع التياادير املسااتيدم إت أهنااا يف أغلااب األوقااا ت تاادوم طااويالً،
ومن أذم ذا اآلثار ما يلي:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انيبر :املوقب اتلملرتوين التايل:
( )2املراد" ،عملية تملميم املعدة ماهلا وما علي ا"27 ،؛ واملوقعني اتلملرتونيني ال:بيني التاليني:
https://medlineplus.gov/ency/article/007435.htm

/gastric-sleeve- medscape.com/article/197081-overview#a2.http://www.takmeem.com
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 -1الت اب احلل  ،وحيدث يف احلات اليت حيتاج ي ا املريض إىل أنبوب للتمملن من التنفس،
وعادة ما يستمر األ يف احلل من عدة ساعا إىل عدة أيام.
 -2اإلصابة بازفاف ،وحيدث للحات اليت ت حتصل على كميا كا ية من امليا والسوائل
بعد البنج ،ويقوم الفري ال:يب بإع:اء املريض سوائل أو عقاقري الل أنبوب الوريد للتيلص
من ازفاف.
 -3آتم يف العضال  ،يي إن امليدر املستيدم تسرت اء العضال ميملن أن يسبب األ
بعد التيلص من أثر البنج يف ازسم.
 -4صعوبة التنفس وعادة ما حيدث ذل بسبب قوة ت ثري أدوية اتسرت اء على العضال ،
يبقى از از التنفسي مسرت ياً دون القدرة على القيام بعمله يف التنفس كما أب.
 -5القشعريرة واترجتاف ،وحتدث ذا احلالة عندما يبدأ املريض باستعادة وعيه بعد العملية،
وذي من األعراض الشائعة أيضاً.
 -6قدان الااكرة ،ميملن أن تستمر يف بعض احلات لفرتة تصل إىل بعض ساعا  ،وذل
عند معيبم مرضى القلب ومرضى الرئة وال ذامير ،أو املرضى الاين كانوا قد تعرضوا للسملتة
الدماغية ،ؤتء معرضون لإلصابة بفقدان الااكرة على املدى ال:ويل ،وميملن أن تنيفض
قدرهتم على التعلم والرتكي .
 -7اهلايان ،وميملن أن تستمر ذا احلالة لبضعة أيام بعد اخلضوع للجرا ة ،ويف بعض األ يان
يشعر املريض بالتشوش وبعض املشاكل يف الااكرة ،وذا احلالة حتدث كثرياً عند املرضى
الاين قضوا عدة أيام يف العناية املرك ية احلثيثة.
 -8إرتفاع يف درجة احلرارة ،قد تملون ردة عل جسم املريض للبنج :رية وقاتلة يف بعض
األ يان(.)1
المسألة الثانية :اآلثار المتعلقة بعملية تكميم المعدة ومضاعفاتها:
تشاتمل عمليااة تملمايم املعاادة علااى بعاض األضارار اخلاصاة بالعمليااة ازرا يااة ذاهتاا ،ومبااا يرتتااب
علي ا من مضاعفا  ،ومن ذل :
 -1ا تمال انقالب املعدة أو التسريب ،أو ن يف دا لي حيتاج إىل نقل دم ،أو الفت ازرا ي
و تح ازرح ،أو انسداد األمعاء أو املعدة ،وزيادة اتستعداد للعدوى.
( )1انيبر :املوقب ال:يب اتلملرتوين التايل:

.http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bariatric-surgery

- 374 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

 -2املضاعفا الرئوية :وتشمل :اتهتاب الرئوي الصدري ،و دوث البلغم يف الصدر ،التقليل
من كفاءة از از التنفسي وتشبب الرئتني بالسوائل ،جل:ا وانسداد يف الرئتني والساقني.
 -3مضاعفا القلب واألوعية الدموية :دوث قصور يف القلب وعضلته مثل :النوبا القلبية،
عدم انتيبام ضربا القلب ،دوث السملتة الدماغية ،والدماغية الوعائية.
 -4مضاعفا المللى والملبد :دوث الفشل المللوي يف إ دى المللتني أو كلتي ما ،وإمملانية
دوث شل الملبد أو على األقل الت ابه.
 -5املضاعفا التنفسية :دوث قدان الش ية أو على العملس متاماً دوث الشََّر  ،و دوث
تقلبا م اجية واتكتئاب واملشاكل العاطفية واتجتماعية(.)1
وق ااد يواج ااه ع اادد قلي اال م اان املرض ااى اتن ع اااج يف ال ااب:ن أو الغثي ااان بع ااد ازرا ااة ،وازف اااف،
وتسااقط الشاعر نتيجاة اضفااض يتاامني  B6أو عمومااً اتبااع نيباام غااائي غاري كااف ،والشاعور باالربد،
وعدم حتمل ال:عام(.)2
ويت:لب استئصال املعدة يف بعاض األ ياان ق:اب عص ٍ
اب يسامى :العصاب املاب َ م Vagus Nerve
ومن وتائف ذاا العصب أنه يساعد على التحملم حبركة ال:عام الل مرور يف از از اهلضمي.
رغاام أن العصااب املااب م سااوف يشاافى بعااد ازرا ااة إت أن عاادداً قلاايالً ماان األشااياص يعااانون ماان
نوبا من اإلس ال الشديد ،كما أنه قد حيدث بني ني وآ ر ،وينت ي الل يوم وا د تقريباً.
وقا ااد يسا اااعد اسا ااتعمال دواء مضا اااد لإلس ا ا ال مثا اال  Loperamideصا اابا اً علا ااى احلا ااد ما اان
األعراض(.)3
وقااد يملااون ماان املمملاان عااالج بعااض املضاااعفا باسااتيدام األدويااة ،ولملاان عااالج بعض ا ا
اآل ار قااد حيتااج إىل إجاراء عمليااا جرا ياة أ اارى ،لااال ينبغاي علااى املاريض قبال إجاراء استئصااال
املعدة أن يستفسر من ال:بيب ازراح عن املياطر احملتملة ،وعن ا تمال دوث ا لديه(.)4
( ،Bailey and love's page (1063) )1واملواقب ال:بية اتلملرتوين التايل:

-/http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bariatric-surgery
- https://kaahe.org/ar-sa/Pages/Disease/aspx.
- /gastric-sleeve. http://www.takmeem.com

( )2املراد" ،عملية تملميم املعدة ماذال وماعلي ا".27-26 ،
( )3انيبر :موسوعة املل عبداهلل بن عبدالع ي للمحتوى الصحي من الل املوقب اتلملرتوين التايل:

https://kaahe.org/ar-sa/Pages/Disease/aspx.

( )4انيبر :موسوعة املل عبداهلل بن عبدالع ي للمحتوى الصحي من الل املوقب اتلملرتوين التايل:
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المسألة الثالثة :اآلثار المتعلقة بما بعد عملية تكميم المعدة:
تعد عملية استئصاال املعادة مان العملياا ازرا ياة الملاربى ،ولاال قاد يساتغرق التعاايف من اا
وقتاً طويالً ،وقاد يت:لاب األمار اإلقاماة يف املستشافى ملادة تارتاوح باني أسابوع إىل أسابوعني بعاد إجاراء
العملية ،مب اللجوء إىل التغاية الوريدية إىل أن يصبح باإلمملان تناول ال:عام والشراب مرة أ رى.
كماا قاد يت:لاب األمار اسااتيدام أنباوب أنفاي قادف احلفااا علااى املعادة ارغاة ،ويا ال مبجاارد
عودة األمعاء للعمل بشملل جيد.
ساايتمملن املاريض يف هنايااة األماار ماان ذضاام معيباام األطعمااة والساوائل ،ولملاان قااد تملااون ذناااك
ضاارورة إلج اراء تغياريا علااى النيبااام الغاااائي ،مث ال :تناااول وجبااا متعااددة وصااغرية باادتً ماان ثااالث
وجبااا كباارية يومي ااً ،كمااا قااد تملااون ذناااك اجااة أيض ااً إىل اسااتعمال مملمااال يتامينيااة لضاامان
صول املريض على تغاية متملاملة(.)1
وكمااا سااب ااإن اهلاادف ماان العمليااة ذااو إنقاااص الااوزن عاان طري ا تقلياال كميااا ال:عااام الاايت
يتناوهلااا الشاايص ولاايس نوع ااا ،يااي إن املعاادة بعااد ذااا العمليااة تملااون صااغرية ،وت تقااوى علااى
كميا ااا ال:عا ااام الملبا اارية ،يُوضا ااب امل ا اريض علا ااى نيبا ااام غا اااائي ا اااص مؤلا ااف ما اان الس ا اوائل ط ا اوال
األساابوعني التاااليني للجرا ااة ،يتلوذااا أساابوعان ماان األطعمااة اللينااة أو امل روسااة ،ألنااه ت يملااون قااادراً
على تناول كمية كبرية من ال:عام ،و ا ت حتصل له مضااعفا :ارية بعاد العملياة ،وميملان تقسايم
النيبام الغاائي إىل مرا ل على النحو التايل:
املر لة األوىل :السوائل الرائقة :تبدأ ذا املر لة بعد العملية مباشرة وملدة أسبوع كامال ،أاب
علااى امل اريض ااالل ذاااا األساابوع تناااول الس اوائل الرائقااة قااط ،وجبرعااا صااغرية ،ومينااب ماان تناااول
املشااروبا الغازيااة أو الملثيفااة أو املشااروبا الغنيااة بالملااا يني أو السااملر ،وذل ا كلااه ااا ت ينفت ا
جرح التملميم ويبدأ التسريب.
املر لة الثانية :وتبدأ من بداية األسبوع الثاين وتساتمر ملادة أسابوع ،وذاي تعتماد علاى الساوائل
الملاملة القليلة الدسم ،وعصائر الفواكه ال:بيعية ،وتملون نسبة السملر ي ا منيفضة.
املر لة الثالثة :محية األغاية اللينة أو امل روسة :وتستمر ذا املر لة ملدة أسابوعني ،ياي إناه
يف ذااا املر لااة ينتقاال ماان الس اوائل إىل األغايااة اللينااة الاايت حتتااوي علااى الربوتينااا الغاائيااة .وأااب
التنويه إىل أن كمية ال:عام ت تتجاوز احلجم ازديد للمعدة ،بل أب أن تملون أقل منه.
( )1انيبر :موسوعة املل عبداهلل بن عبدالع ي للمحتوى الصحي من الل املوقب اتلملرتوين التايل:
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مث بعااد ذلا يملااون ازاارح قااد التا م يمملنااه تناااول مااا يشاااء ماان ال:عااام علااى أن تملااون أغايااة
صحية ومتوازنة يف مملوناهتا.
وأب اتنتبا إىل أن اإل را يف تنااول ال:عاام يف أي مر لاة مان ذاا املرا ال ،سايؤدي تمااً
إىل اتسااتفرا الااالإرادي ،وذااو مااؤ جااداً ،يااي إن ال:عااام سااييرج دون أن تااتم معازتااه يف املعاادة،
ألنااه يب ا ي ااا ملاادة كا يااة ،وذاااا اتسااتفرا ماان ش ا نه إ ااداث آتم كباارية يف املعاادة واملااريء ،ورمبااا
يؤدي إىل ذت جدار املعدة يف مملان القص إذا تملرر ذل مرا عديدة(.)1

( )1املراد" ،عملية تملميم املعدة ماهلا وما علي ا"24-23 ،؛ واملوقعني ال:بيني اتلملرتونيني التاليني:

- http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bariatric-surgery.
-https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/sleeve-gastrectomy/about/pac-20385183
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املبحث األول :احلكم الفقهي لعملية تكميم املعدة وضوابطها الشرعية .وفيه مطلبان:
املطلب األول :احلكم الفقهي لعملية تكميم املعدة .وفيه فرعان:
خيتلف احلملم الفق ي إلجراء عملية تملميم املعدة حبسب احلاجة الداعية إلي اا ،وذاا احلاجاة
إما أن تملون اجيةً عالجيةً أو جتميلية حتسينية ،وذو ما س بينه يف احلات التالية:
الفرع األول :الحالة العالجية .وفيها ثالث حاَلت:
ت شا أن الشاريعة اإلسااالمية قااد راعاات املقاصااد والوسااائل ،وجعلاات (وساايلة املقصااود تابعااة
للمقصااود)(( ،)1وكاال مااا يقتضااي ت كيااد املقاصااد األصاالية ااو مقصااود للشااارع)( )2والعملااس كااال
ااإن (الوس ااائل تس ااقط بس ااقو املقاصااد)( ،)3وت يش اارت يف الع ااالج إن كان اات لااه أكث اار م اان وس اايلة
وج ااوب إ اادامها ،وذلا ا إعم اااتً للقاع اادة( :م ااا ك ااان للمقص ااد وس اايلتان ا ا كثر جت ااب إ اادامها
عيناً)( ،)4وألنه (ما كان أبلغ يف حتصيل مقصود الشارع كان أ ب)(.)5
والغاية من إجراء عملية تملميم املعدة ينقسم بالنيبر ملا تشتمل عليه إىل قسمني:
الحالة األولى :إجراء عملية تكميم المعدة للضرورة الشرعية.
وج ا اواز العمليا ااة هلا اااا الغا اارض تا اااذر ،واحلاجا ااة إلي ا ااا ملحا ااة أو ملجئا ااة ،ويف إجرائ ا ااا حتقي ا ا
للمقاصد الشرعية ودرء للمفاسد ،وميملن قياس ا على العمليا ازرا ية اخل:رية األ رى الايت خيشاى
علااى املاارء اهلااالك بساابب ترك ااا ،ويبلااغ بااال مقااام الضاارورة ،وت يشاارت يف احلملاام بملونااه مضاا:راً أن
يصري إىل احلالة اليت يشرف ي ا على املو  ،ويقل األمل يف شفائه وعالجه بازرا ة(.)6
()1
()2
()3
()4
()5
()6

حممد بان أيب بملار ال رعاي" ،إعاالم املاوقعني عان رب العااملني" .حتقيا طاه عباد الارءوف ساعد( .باريو  :دار
ازيل1973 ،م).135 :3 ،
وقد ورد صيغ أ رى هلا القاعدة مثال( :املبااح يعتارب مباا يملاون ادمااً لاه) .إباراذيم بان موساى الشااطيب،
"املوا قا " .حتقي مش ور بن سن آل سلمان ،1 ( ،دار ابن عفان1417 ،ذا).154 :3 ،
عب ااد الع يا ا ب اان عب ااد الس ااالم الس االمي" ،قواع ااد األ مل ااام يف مص اااحل األن ااام" .حتقيا ا حمم ااود ب اان التالمي ااد
الشنقي:ي( ،بريو  :دار املعارف).103 :1 ،
أمحااد باان إدريااس الق ارايف" ،الفااروق أو أن اوار الااربوق يف أن اواء الفااروق" .حتقي ا لياال املنصااور( ،بااريو  :دار
الملتب العلمية1418 ،ذا).270 :3 ،
أمح ااد ب اان عب ااد احلل اايم ب اان تيمي ااة" ،جمم ااوع الفت اااوى" .حتقيا ا أن ااور الب اااز ،ع ااامر ازا ا ار ،3 ( ،دار الو اااء،
1426ذا).308 :21 ،
د .حممد بن حممد امليتار الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بية واآلثار املرتتبة علي ا" ،3 ( ،الشاارقة :مملتباة
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والقاعاادة يف ذلا ( :الضاارورة تر ااب التحاارم)( ،)1والتحاارم املر ااوع ذااو مااا قااد تااؤول إليااه العمليااة
من اطر وأضرار.
ويرد على ذاا :ذل الضرر املتوقب ين ل من لة الواقب؟
ا تلااف الفق اااء  -رمح اام اهلل  -يمااا إذا ا تلااف ملاام الشاايء بااالنيبر يف الااه وم لااه اابم
يملااون اتعتبااار؟ وذااي القاعاادة الفق يااة :ذاال العااربة باحلااال أو بامل ا ل؟( )2وذااي ماان القواعااد امليتلااف
ي ا ،ولاا إن بعض الصور تملون العربة ي ا باحلال ،وبعض ا تملون العربة ي ا بامل ل.
والاي ييب ر  -والعلام عناد اهلل  -أن مادار احلملام متعلا بدرجاة اليبان ،اإن كاان اليبان غالبااً
ااإن الش اريعة قااد علقاات كث ارياً ماان األ ملااام علااى غلبااة اليباان ،والقاعاادة أن( :الغالااب كاااحملق )(،)3
(والدائر بني النادر والغالب إضا ته إىل الغالب أوىل)(.)4
قا ااال ابا اان ج ا ا ي( :وأما ااا الضا اارورة ا ااي ا ااوف املا ااو  ،وت يشا اارت أن يصا اارب ا ااا يشا اارف علا ااى
املو )(.)5
وت ش يف أن قيام ال:بيب مب مة ازرا ة يف مثل ذا احلات اخل:رية وسعيه إلنقااذ الانفس احملرماة
أجل ما يتقرب به إىل اهلل -ع وجل -ملا يه من تفريج كربة مسلم وإعانته على الرب والتقوى(.)6
يعد من ِّ
في الصحيح من ديي أيب ذريرة رضي اهلل عنه أنه قال :قال رسول اهلل ﷺ( :بَ ْي نَ َم ا َك ْل ب
ِ ِ
ِ ِ ِ
اد يَ ْقتُ لُهُ ال َْعطَ ُ ِ
س َق ْتهُ فَغُِف َر
يل فَنَ َ َع ْ
يُ ِط ُ
يف بَِركِيَّ ٍة َك َ
ت ُموقَ َه ا فَ َ
ش إ ْذ َرأَتْ هُ بَغ مي م ْن بَغَايَا بَن ي إ ْس َرائ َ
لَ َها بِ ِه)(.)7
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الصحابة1424 ،ذا).89 ،
( )1عبااد الع يا باان أمحااد البياااري" ،كشااف األسارار عاان أصااول ياار اإلسااالم البا دوي" ،حتقيا عبااد اهلل حممااود
عمر ،1 ( ،بريو  :دار الملتب العلمية1418 ،ذا).468 :2 ،
( )2عب ااد ال اارمحن ب اان أيب بمل اار الس اايوطي" ،األش اابا والنيب ااائر"( ،ب ااريو  :دار الملت ااب العلمي ااة1403 ،ذا اا):1 ،
.178
( )3أمحد بن علي املبجور" ،شرح املن ج املنتيب إىل قواعد املاذب" ،حتقي حمماد الشايض األماني( ،دار عباداهلل
الشنقي:ي).112 :1 ،
( )4القارايف" ،الفااروق" ،359 :1 ،ويعاارب عن ااا أيضااً( :الاادائر بااني النااادر والغالاب يلحا بالغالااب ماان جنسااه).
القرايف ،الفروق.357 :3 ،
( )5حممد بن أمحد الملليب" ،القوانني الفق ية".116 :1 ،
( )6الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بية".89 ،
( )7البياااري ،كتاااب :األنبياااء ،باااب :أم ساابت أن أصااحاب المل ااف والاارقيم :رقاام احلااديي:3 )3280( :
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( إذا كانت ذا ذي عاقبة من سعى يف إنقاذ يوان من اهلالك بسقيه ،اإن عاقباة مان ساعى
أجل عند اهلل وأعيبم ثواباً)(.)1
يف إنقاذ النفس اآلدمية احملرمة من اهلالك واملو بالعالج وازرا ة ّ

الحالة الثانية :إجراء عملية تكميم المعدة للحاجة الشرعية.
وتعتارب العملياا ال:بيااة ازرا ياة يف ذاا املرتبااة متفقاةً ماب أصااول الشارع وقواعاد  ،وذلا ألن
الشاريعة اإلسااالمية راعاات ر ااب احلاارج ،ود ااب الضاارر عاان العباااد ،كمااا دلاات علااى ذلا النصااوص ماان
الملتاب والسنة(.)2
وعلياه اإن عاالج السامنة بعملياة تملمايم املعادة ازرا ياة تعاد جاائ ة شارعاً ،ومتفقاةً ماب أصااول
الشرع وقاعدة ر ب احلرج والضرر.
()3

قال اهلل تعاىل :ﭽ ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﭼ  ،وقال تعاىل :ﭽﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧ ﭼ( ،)4وقوله :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﭼ(.)5
وج ه الدَلل ة :اادل جممااوع ذااا النصااوص علااى د ااب الضاارر ور ااب احلاارج قاادر اإلمملااان ،ساواء كاناات
احلاجة من املرتبة األوىل أو الثانية ،وعليه يستدل بعموم ذا النصوص على جاواز ذاا العملياة إذا كانات يف
درجة احلاجيا و تصل إىل درجة الضرورا  ،والضرورا تقدر بقدرذا ،وتال ظ عند لول دواعي ا.
ويمكن أن يستدل لهذا الحكم في هاتين الحالتين من القواعد األصولية والفقهية بما يلي:
 -1ما ت يتم الواجب إت به و واجب(.)6
وج ه ذل  :فااظ الاانفس ماان الضاارورا اخلمااس الاايت جاااء الش اريعة حبفيب ااا والعنايااة قااا،
وإذا كااان إجاراء ذااا العمليااة حيقا املصاالحة ماان فااظ الضاارورة الشاارعية ومتوقفااً علي ااا ،ااإن إج اراء
عملية تملميم املعدة يعد واجباً للمصلحة الشرعية املرتتبة عليه.
 -2تح الارائب(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.1279
( )1الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بية".91 ،
( )2الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بية".94 ،
(] )3سورة البقرة.[185 :
(] )4سورة النساء. [28 :
(] )5سورة احلج. [22 :
( )6عل ااي ب اان حمم ااد اآلم اادي" ،اإل مل ااام يف أص ااول األ مل ااام" ،حتقيا ا د .س اايد ازميل ااي ،1 ( ،ب ااريو  :دار
الملتاب العريب1404 ،ذا).153 :1 ،
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وجه ذل  :ما كان ذريعة إىل احلرام أب ساد  ،والعملاس كاال
أب تحه ،وذل حتقيقاً للضرورة الشرعية يف فظ النفس.
 -3احلاجة تن ل من لة الضرورة ،عامة كانت أو اصة(.)2
 -4تراعى احلاجا كما تراعى الضرورا (.)3
وجه ذل  :إذا كانت احلاجة عاماة جملموعاة مان النااس ،أو اصاة بشايص معاني ،إهناا تنا ل
من لة الضرورة ،يف الرت يص بازواز ،ألن احلاجة مبنية على التوسيب والتيسري على الناس.
 -5الضرر ي ال(.)4
وجه ذل  :ذا القاعدة من جوامب األ ملام ،وذي أساس يف مناب الضارر احلاصال ساواء قبال
وقوعه أو بعد وقوعه ،وعليه اإن ترتاب علاى السامنة املفرطاة ضارر تااذر ،كااملنب مان صاالة ازماعاة،
وإع:اء ال وجة ق ا من اتستمتاع ،إن إجراء عملية تملميم املعدة إلزالة ذاا الضرر مشروع.
ماا كاان ذريعاة إىل الواجاب

الحالة الثالثة :إجراء عملية تكميم المعدة إلزالة الضرر النفسي.
وقد ا تلف الفق اء املعاصرون يف اعتبار الضرر النفسي على قولني:
القول األول :جواز ذاا النوع من العمليا  ،تن يالً للضرر النفسي من لة الضرر احلساي .وقاد
صاادر بااه ق ارار جممااب الفقااه اإلسااالمي التااابب ملنيبمااة امل اؤمتر اإلسااالمي( ،)5وذ ااو قااول بعااض الفق اااء
املعاصرين( .)6واستدلوا على ذل مبا يلي:
ب فِي الْج ِ
ِ
يب أَنِْفي يَ ْو َم الْ ُك َال ِ
ت أَنْ ًفا ِم ْن
َس َع َد قَ َ
اهلِيَّ ِة ،فَاتَّ َخ ْذ ُ
َ
َ -1ع ْن َع ْرَ َجةَ بْ ِن أ ْ
ال( :أُص َ
ول اللَّ ِه ﷺ أَ ْن أَتَّ ِخ َذ أَنْ ًفا ِم ْن َذ َه ٍ
ب)(.)7
َوِر ٍق فَأَنْ تَ َن َعلَ َّي ،فَأ ََم َرنِي َر ُس ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1القرايف" ،الفروق".60 :2 ،
( )2إبا اراذيم ب اان جن اايم" ،األش اابا والنيب ااائر عل ااى م اااذب أيب نيف ااة النعم ااان"( ،ب ااريو  :دار الملت ااب العلمي ااة،
1400ذا).91 :1 ،
( )3عبااد املل ا باان عبااد اهلل ازااويين" ،الربذااان يف أصااول الفقااه" ،حتقي ا د .عبااد العيباايم حممااود الااديب،4 ( ،
مصر :دار الو اء1418 ،ذا).607 :2 ،
( )4علي بن سليمان املرداوي" ،التحبري شرح التحرير يف أصول الفقه" ،حتقي د .عبد الرمحن ازربين ،د .عوض
القرين ،د .أمحد السراح( ،الرياض :مملتبة الرشد1421 ،ذا).3846 :8 ،
( )5ق ارار جممااب الفقااه اإلسااالمي رقاام [1] )1/4( )26( :ماان ااالل موقااب جممااب الفقااه اإلسااالمي اتلملاارتوين
التايلhttp://www.iifa-aifi.org/1698.html. :
( )6قول د .صاحل حممد الفوزان" ،ازرا ة التجميلية" ،1 ( ،الرياض :دار التدمرية1428 ،ذا).116 ،
( )7حممد بن عيسى الرتماي" ،ازامب الصحيح سنن الرتماي" ،حتقي أمحد حممد شاكر وآ رون( ،باريو  :دار
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وجااه الدتلااة :يف ذاااا احلااديي دلياال علااى اعتبااار الضاارر النفسااي مبن لااة الضاارر احلسااي ،ألنااه
بفقااد األنااف ت تُف َقااد اسااة الشاام ،ويف ذاااا اعتبااار الشاارع للجمااال ،ويف زوال األنااف تشااو وضاارر
نفسي يلح صا به.
 -2القياس يف جواز إجراء عملية تملميم املعدة إلزالة الضرر النفسي على ما ذكر بعض
الفق اء من جواز التيمم إذا شي باستعمال املاء صول ش ٍ
ني ا يف عضو تاذر(.)1
 -3قال املرغيناين( :واألصل يف األطراف أنه إذا و جنس املنفعة على الملمال ،أو أزال
مجاتً مقصوداً يف اآلدمي على الملمال ،أب كل الدية) (.)2
 -4جواز العملية يف ذا احلالة قياساً على إجازة بعض الفق اء للمض:ر األكل مما رم أكله،
كامليتة إذا اف صول ش ٍ
ني ا يف عضو تاذر(.)3
السلَ َعة( ،)4ألن ذل من
 -5كال القياس على ما ذكر بعض الفق اء من جواز ق:ب َّ
التجمل وإزالة الشني(.)5
وجه الدَللة من مجموع هذه األقوال:
أن الش اريعة اإلس ااالمية عني اات بازان ااب النفس ااي ورتب اات علي ااه األ مل ااام الش اارعية ،وذل ا يف
اعتبار التجمل أو إزالة ازمال املقصود على الملمال ،أو صول ش ٍ
ني تاذر.
والشااني اليباااذر ت يملااون بفقااد العضااو أو منفعتااه ،وإمنااا بفقااد ازمااال أو كمالااه ،وذاااا دلياال
على اعتبار الضرر النفسي كالضرر احلسي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إ ياء الرتاث العريب) األ اديي مايلة ب ملام األلباين علي ا ،كتاب :اللباس ،باب :ما جاء يف شد األسنان
بالاذب :رقم احلديي ،)1770( :و سنه األلباين .240 :4
( )1حيااىي باان شاارف النااووي" ،اجملمااوع شاارح امل اااب"285 :2 ،؛ وموسااى باان أمحااد احلجاااوي" ،اإلقناااع يف قااه
اإلمام أمحد بن نبل" ،حتقي عبد الل:يف حممد السبملي( ،بريو  :دار املعر ة).51 :1 ،
( )2علي بن أيب بملر املرغيناين" ،اهلداية شرح بداية املبتدي"( ،اململتبة اإلسالمية).179 :4 ،
( )3عبد احلميد الشرواين " ،واشي الشرواين على حتفة احملتاج بشرح املن اج"( ،بريو  :دار الفملر).392 :9 ،
( )4السلعة :غدة تيب ر بني ازلد واللحم ،إذا غم باليد جتركت .حممد بن أيب الفتح البعلاي" ،امل:لاب علاى أباواب
املقنب" ،حتقي حممود األرناؤو َوياسني حممود اخل:يب ،1 ( ،جدة :مملتبة السوادي1423 ،ذا).434 ،
( )5سليمان بن عمر البجريمي " ،اشية البجريماي علاى شارح مان ج ال:االب"( ،تركياا :اململتباة اإلساالمية):4 ،
309؛ وساليمان ازماال " ،اشااية ازماال علااى املان ج لشاايض اإلسااالم"( .بااريو  :دار الفملاار)465 :10 ،؛
وحممد اخل:يب الشربيين" ،مغين احملتاج إىل معر ة معاين ألفاا املن اج"( ،بريو  :دار الفملر).310 :4 ،

- 382 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

 -6ومن املعقول :أن الصحة هلا جانبان :عضوي ونفسي ،إذا ا تل أ دمها إن ذل يعين
اعتالل الصحة ،املرض إما أن يملون سياً أو نفسياً(.)1
ويمكن أن يستدل لهم بما يلي:
ضرر وََل ِ
َ -7ع ْن َع ْم ِرو بْ ِن َْحي َىي الْ َم ِازِينِّ َع ْن أَبِ ِيه أ َّ
ض َر َار)(.)2
ول اللَّ ِه ﷺ قَ َ
َن َر ُس َ
الَ :
(َل َ َ َ َ
ض َرَر) عماوم ت صااص لاه ،او يشامل الضارر النفساي املعنااوي
وجاه الدتلاة :قولاه ﷺَ :
(َل َ
"األديب" ويشاامل الضاارر احلسااي الباادين ،أي :ت يضااار املاارء نفسااه ضاارراً سااياً أو معنويااً ،وت يضااار
أي :يد ل الضرر على غري سياً أو معنوياً.
ترتيااب الضاامان علااى الضاارر النفسااي عنااد بعااض الفق اااء ،اتعتااداد باااألثر ياادل علااى اعتبااار
املاؤثر ،وذاو مااذب أيب يوساف ،وحممااد بان احلسان( ،)3وبعااض املالملياة( ،)4وبعااض احلنابلاة( ،)5وقااول
ابن م(.)6
القول الثاين :حترم ذاا النوع من العملياا  ،وت يعاد الضارر النفساي عااراً مبيحااً إلجاراء ذاا
( )1الفوزان" ،ازرا ة التجميلية"119 ،؛ و د .حممد علي البار" ،املسؤولية ال:بية وأ القيا ال:بيب"،1 ( ،
جدة :دار املنارة1416 ،ذا).54 ،
( )2أ رجه مال بن أنس األصبحي" ،موطا مالا برواياة حياىي الليثاي" ،حتقيا حمماد اؤاد عباد البااقي( ،مصار:
دار إ ياء الرتاث العريب) ،مرسالً يف كتاب :األقضية ،بااب :القضااء يف املر ا  ،رقام احلاديي:2 )1429( :
745؛ و أمحد بن نبل الشيباين" ،مسند اإلمام أمحد بن نبل"( ،القاذرة :مؤسسة قرطباة) ،يف مساند ابان
عباااس رضااي اهلل عن مااا رقاام احلااديي313 :1 )2867( :؛ و حممااد باان ي يااد القا ويين" ،ساانن اباان ماجااه"،
حتقيا حممااد اؤاد عبااد الباااقي( ،بااريو  :دار الفملاار) ،واأل اديااي مايلااة ب ملااام األلباااين علي ااا ،يف كتاااب:
األ ملام ،باب :من بم يف قه ما يضر جبار  ،من ديي ابن عباس رضي اهلل عن ما.
ق ااال احل اااكم :ااديي ص ااحيح اإلس ااناد عل ااى ش اار مس االم و خيرج ااا  .وق ااال األلب اااين :ص ااحيح لغ ااري  .رق اام
احلديي.784 :2 )2341( :
حممد بن عبد اهلل احلاكم" ،املساتدرك علاى الصاحيحني" ،حتقيا مصا:فى عباد القاادر ع:اا ،1 ( ،باريو :
دار الملتب العلمية 1411ذا).66 :2 ،
( )3املرغيناين ،اهلداية.187 :4 :
( )4مال بن أنس األصبحي" ،املدونة الملربى" حتقي زكريا عمريا ( ،بريو  :دار الملتب العلمية).433 :3 ،
( )5أمحد بن محدان النمري" ،الرعاية الصغرى يف الفقه على ماذب اإلمام أمحد بن نبال" ،حتقيا د.ناصار بان
سااعود باان عبااداهلل السااالمة ،1 ( ،الرياااض :دار اشاابيليا 1423ذ ا)342 :2 ،؛ واحلجاااوي" ،اإلقناااع":4 ،
.269
( )6علي بن أمحد بن م" ،احمللى" ،حتقي أمحد حممد شاكر( ،القاذرة :دار الرتاث).460-459 :10 ،
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العملية(.)1
واستدلوا على ذل مبا يلي:

 -1قول ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااه تع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااىل :ﭽﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛ

ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﭼ(.)2
وجه الدَللة :إن إجراء ذا العملية إذا حيملم أذل ال:ب واخلربة بوجود ضارر ساي ،إناه
يملون لغرض الملمال وازمال ،يعد حمرماً ملا يه من تغيري ل اهلل تعاىل.
ِ ()3
اهلل ب ِن مسع ٍ
الَِ :مسعت رس َ ِ
ِ ِ
صات
ود َا َق َ
ول اللَّه ﷺ (يَل َْع ُن ال ُْمتَ نَ ِّم َ
 -2عن َعْبد ْ َ ْ ُ
ْ ُ َُ
ات( )4والْم ِ
وشم ِ
والْمتَ َفلِّج ِ
ات(َّ )5
ْق اللَّ ِه)(.)6
الالتِي يُغَيِّ ْر َن َخل َ
َ ُ َ
َ ُ َ
وج ه الدَلل ة :يف ذاااا احلااديي دلياال علااى حتاارم الاانمص والتفلاايج والوشاام ملااا يااه ماان طلااب
احلسن املرغوب على صفة معينة ،وذو من تغيري ل اهلل تعاىل.
 -3ت جتوز جرا ة التجميل التحسينية كما ت أوز الوشم ،والوشر ،والنمص ،جبامب تغيري اخللقة
يف كل ،طلباً للحسن وازمال(.)7
( )1الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بية".133 ،
(] )2سورة النساء .[ 119:
( )3النمص ذو :النمص  :نتف الشعر من الوجه ،واملتنمصة أو املنتمصة :اليت ت مر من يفعل قا ذل  .،حمماود
اباان عماار ال شااري" ،الفااائ يف غريااب احلااديي" حتقي ا علااي حممااد البجاااوي َوحممااد أبااو الفضاال إب اراذيم،
(  ،2لبنان :دار املعر ة)26 :4 ،؛ واملبارك بان حمماد بان األثاري" ،الن اياة يف غرياب احلاديي واألثار" ( ،1
دار ابن ازوزي1421 ،ذا).943 ،
( )4ال َفلَج :ذو رجة ما بني الثنايا والرباعيا  .ابن األثري" ،الن اية يف غريب احلديي واألثر".716 ،
( )5الوشم :أن تغرز إبرة يف البشرة ا يسيل الدم مث حتشاو املغاارز ُكحاالً أو حناو يا َّ
رق أثار أو خيض َّار ،و اعلاة
ذاا وامشة ،واملفعول قا موشومة ،إن طلبت عل ذل قا ي مستومشة أو موتشمة .النووي" ،املن اج شرح
صحيح مسلم بان احلجااج"106 :14 ،؛ وال شاري" ،الفاائ يف غرياب احلاديي واألثار"184 :2 ،؛ وابان
األثري" ،الن اية يف غريب احلديي واألثر".974 ،
( )6أ رجااه البياااري" ،صااحيح البياااري" ،كتاااب :التفسااري ،باااب :سااورة احلشاار ،رقاام احلااديي:4 )4604( :
1853؛ ومسلم" ،صحيح مسلم" ،كتاب :اللباس ،باب :حترم عل الواصلة واملستوصلة والوامشة واملستومشة،
رقم احلديي.166 :6 )5695( :
( )7الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بية".131 ،

- 384 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

 -4أن ذا ازرا ة تتضمن يف عدد من صورذا الغ والتدليس وذو حمرم ،في ا إعادة صورة
الشباب للمل ل واملسن ،وذو مفض للوقوع يف احمليبور من غ األزواج وحنو ذل (.)1
 -5أن ذا ازرا ة ت يتم عل ا إت بارتملاب بعض احمليبورا  ،كالتيدير وذا ازرا ة حمرمة،
يبقى التيدير باقياً على األصل املوجب حلرمة استعماله.
وم اان تل ا ا احمليب ااورا قي ااام الرج ااال مب م ااة ازرا ااة للنس اااء األجنبي ااا والعمل ااس ،رتتمل ااب
حميبورا عديدة كاللمس ،والنيبر للعورة ،واخللوة باألجنبية ،وغريذا(.)2
ويمكن أن يستدل لهم بما يلي:
 -1عدم ترتيب الضمان على الضرر النفسي عند مج ور الفق اء ،عدم اتعتداد باألثر يدل
على عدم اعتبار املؤثر .وذو ماذب احلنفية( ،)3واملالملية( ،)4والشا عية( ،)5واحلنابلة(.)6
التعويضااا و ا ماااذب ازم ااور تع:ااى للضاارر احلسااي ت املعنااوي ،أت تاارى أن رجااوع اخلاطااب
عن اخل:بة يسبب أملاً نفسياً هلا وت تعويض يف ذل  ،ألن اإلذن بالشيء إذن به ومبا يرتتب عليه.
(وتعتاارب الاادوا ب الاايت يعتااار قااا ماان يفعلااه ماان كااون الشاايص يت ا نفسااياً بساابب عاادم تلبيااة
رغبته بفعل ذاا النوع من ازرا ة غري كا ية يف الرت يص له بفعله)(.)7
الترجيح:
والاي ييب ر  -والعلم عند اهلل تعاىل  -رجحان أدلة أصحاب القول األول ،ملا يلي:
أوَلً :مااا اسااتدل بااه أصااحاب القااول الثاااين عمااوم يقاباال صااوص أدلااة القااول األول ،والاادليل
اخلاص أقوى يف موطن الن اع وأوىل يف اتعتبار من الدليل العام.
( )1املرجب الساب .
( )2املرجب الساب .
( )3حممااد باان أمحااد السر سااي" ،املبسااو " ،حتقي ا حممااد الشااا عي ،1 ( ،بااريو  :دار الملتااب العلميااة1421 ،ذ ا)،
.97 :26
( )4األصبحي" ،املدونة"560 :4 ،؛ وحممد بن عبد اهلل اخلرشي" ،اخلرشي على تصر سيدي ليل"( ،بريو :
دار الفملر).16 :8 ،
( )5إبا اراذيم ب اان عل ااي الشا اريازي" ،امل اااب يف ق ااه اإلم ااام الش ااا عي" ،ض ااب:ه وص ااححه زكري ااا عما اريا ،1 ( ،
بريو  :دار الملتب العلمية1416 ،ذا).233 :3 ،
( )6عبداهلل بن أمحد بن قدامة" ،املغين" ،1 ( ،بريو  :دار الفملر1404 ،ذا).666 :9 ،
( )7الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بية".133 ،
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ثانياً :استدتهلم بقوله تعاىل :ﭽ ﯗﯘﯙﯚﯛﭼ(.)1
وحبااديي عبا ِاداهللِ ب ا ِن مسااع ٍ
اول اللَّا ِاه ﷺ يا ْلعاان الْمتانَ ِّمصااا ِ
االَِ :
ات َر ُسا َ
ضا َاي اهللُ َعْنااهُ قَا َ
ود َر ْ
(مس ْعا ُ
َ َ ُ َُ َ
َْ ْ َ ْ ُ
ِ ()2
والْمتافلِّجا ِ والْم ِ
ومشَا ِ َّ
الالِيت ياُغَيِّا ْر َن َ ْل َ اللَّه) .
َ َُ َ َ َ ُ
ميملن أن أاب عنه :ب ن ذاا ليس من تغيري ل اهلل ،وإمنا ذو من باب التاداوي ،وقاد اي
النيب ﷺعلى التداوي وأمر به ،و رق بني أن يملون التاداوي عالجااً ود اب ضارر ،وباني أن يملاون عبثااً
أو رغبة يف س ٍن أكمل ،ا األدلة أ ص من املدلول.
ثالثاً :قد ورد عن النيب ﷺ األمر بالتداوي واحلي عليه من ذل :
االُ :كْنا ِ
اول
ابَ ،ا َقاالُْوا :ياَاا َر ُسا َ
اامةَ بْا ِن َشا ِري ٍ قَا َ
ُ
ت عْنا َد النَّايب َ و َجااءَ ْ ْاألَ ْعاَر ُ
ُسا َ
مااا ورد َعا ْان أ َ
ِ
ِ
اء،
اللَّ ِه! أََت ناَتَ َد َاوى؟ قَ َ
اد اللَّ ِه تَ َد َاوْوا ،فَِإ َّن اللَّ هَ  لَ ْم يَ َ
اء إََِّل َو َ
ال« :نَ َع ْم يَا عبَ َ
ض َع لَهُ ش َف ً
ض ْع َد ً
ال :دواء إََِّل داء و ِ
ال« :ال َْه َرُم»(.)3
ول اللَّ ِه َوَما ُذ َو؟ قَ َ
اح ًدا» قَالُوا :يَا َر ُس َ
أ َْو قَ َ َ َ ً َ ً َ
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
يب َد َواءُ َّ
الد ِاء
َو َع ْن َجاب ِر ب ِن َعْبداهلل رضي اهلل عنه عن النيب  قال« :ل ُك ِّل َداء َد َواء فَإذَا أُص َ
بَ َرأَ بِِإ ْذ ِن اللَّ ِه َع َّ َو َج َّل .)4(»
ِ
ال رس ُ ِ
ِ ٍِ
اء»(.)5
َو َع ْن أَِيب ُذَريْاَرة  قَ َ
ول اهلل َ « :ما أَنْ َ َل اهلل م ْن َداء إَلَّ أَنْ َ َل لَهُ ش َف ً
ال :قَ َ َ ُ
وجااه الدتلااة :دل جممااوع ذااا األ اديااي علااى مشااروعية التااداوي واأل ااا بالوسااائل ال:بيااة
(] )1سورة النساء.[119 :
( )2سب خترأه.
( )3أ رجااه الرتماااي" ،ازااامب الصااحيح" أب اواب ال:ااب ،باااب :مااا جاااء يف الاادواء واحلااي عليااه رقاام احلااديي:
(383 :4 )2038؛ وأبو داود ،سليمان بن األشعي السجستاين" ،سنن أيب داود"( .بريو  :دار الملتاب
العااريب) ،كتاااب :ال:ااب ،باااب :يف الرجاال يتااداوى :رقاام احلااديي1 :4 )3857( :؛ قااال الرتماااي :ااديي
سن صحيح ،وقال ال يلعي :وبلفظ السنن روا البياري يف املفرد يف األدب ،واحلاكم يف املستدرك وغريمها،
وقال احلاكم :ديي صحيح و خيرجا  ،وصححه األلباين.
عبد اهلل بان يوساف ال يلعاي" ،نصاب الراياة أل ادياي اهلداياة" ،حتقيا حمماد عواماة ،1 ( ،باريو  :مؤسساة
الريان1418 ،ذا)283 :4 ،؛ وحممد ناصر الدين األلباين" ،صحيح سنن أيب داود" ،1 ( ،الرياض :مملتبة
املعارف1419 ،ذا).461 :2 ،
( )4أ رجااه مساالم" ،صااحيح مساالم" كتاااب السااالم ،باااب :لملاال داء دواء واسااتحباب التااداوي :رقاام احلااديي:
(.21 :7 )5871
( )5أ رجااه البياااري" ،صااحيح البياااري" كتاااب :ال:ااب ،باااب :مااا أن ا ل اهلل ماان داء إت أن ا ل لااه شاافاء :رقاام
احلديي.1819 :4 )5678( :
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املتا ة عند أذل ال:ب ،ملا يه من جلاب النفاب ود اب الضارر ،ومان ذلا عملياة تملمايم املعادة إلزالاة
الضرر الناشيء عن السمنة املَرضية.
َ
رابع اً :ق ااال اإلم ااام الا ارازي – رمح ااه اهلل –( :الض اارر أ القل ااب؛ ألن الض اارب يس اامى ض اارراً،
وتفوياات منفعااة اإلنسااان يساامى ضاارراً ،والشااتم واتسااتيفاف يساامى ضاارراً ،وت بااد ماان جعاال اللفااظ
امس ااً ملعاام مشا ٍ
ارتك بااني ذااا الصااور د ع ااً لالش ارتاك)( .)1اادل ذل ا علااى مشااول لفااظ الضاارر للضاارر
النفسي واملعنوي ،واعتبار ضرراً شرعياً معترباً.
خامس اً :قااوهلم :إن ذااا ازرا ااة تتضاامن يف عاادد ماان صااورذا الغ ا والتاادليس وذااو حماارم،
في ااا إعااادة صااورة الشااباب للمل اال واملساان ،وذااو مفااض للوقااوع يف احمليبااور ماان غ ا األزواج وحنااو
ذل (.)2
إن ذاااا اتس ااتدتل ااارج م ااوطن الن ا اع ،ألن مس ا لتنا يف مل اام إزال ااة الض اارر النفس ااي ال اااي
يلح املرء ،وليس ذو يف ملم التغيري احملض رغبة يف ازمال والتدليس بعودة الشباب.
سادساً :قوهلم :إن ذا ازرا ة ت يتم عل ا إت بارتملاب بعاض احمليباورا  ،كالتيادير وذاا
ازرا ة حمرمة ،يبقى التيدير باقياً على األصل املوجب حلرمة استعماله.
وميملن أن أاب عنه :بالقاعدة الفق ية( :الضرورا تبيح احمليبورا ).
وت ش ا أن ذ اااا احلمل اام مش اارو بالض اوابط الش اارعية العام ااة للعملي ااا ازرا ي ااة عل ااى وج ااه
العموم ،وعملية تملميم املعدة على وجه اخلصوص.
سابعاً :إن الشريعة جاء بنفي الضرر وإزالته على وجه العموم ،ويشمل ذل الضرر املعناوي
والضرر احلسي ،وت دليل على التيصيص.
ثامناً :متعة ال:االق لابعض النسااء دليال علاى اعتباار الشارع للتعاويض عان الضارر احلساي وذاو
النفقة ،والضرر املعنوي وذو راق ال وج ،ومراعاهتما مجيعاً.
تاسعاً :السمنة املفرطة قد تملون سبباً يف ترك الواجب واملندوب ،كارتك ازمعاة وازماعاة وحناو
ذل  ،وما ت يتم الواجب إت به و واجب( ،)3صار الضرر النفسي دينياً ودنيوياً.
الفرع الثاني :الحالة التجميلية.
( )1حممد بن عمر الرازي" ،احملصول يف علم أصول الفقه" ،حتقي د .طه جابر ياض العلواين( ،مؤسسة الرسالة).105 :6 ،
( )2الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بياة" .131 ،وذااا مان مجلاة أدلاة القاائلني بتحارم العملياا التجميلياة علاى
وجه العموم ،وقد يملون ذل يف عملية تملميم املعدة بتغري الشملل أو حنو ذل  ،واهلل أعلم.
( )3سب خترأ ا.
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إذا كااان الاادا ب لعمليااة تملماايم املعاادة يف عااالج الساامنة جماارد الرغبااة احملضااة يف احلساان ،أو ماان
ساان إىل أ ساان ،ليساات احلاجااة إلي ااا د ااب ضاار أو جلااب نفااب ،و أقااف علااى ماان تناااول ذااا
املس ا لة علااى وجااه اخلص ااوص وبيااان ملم ااا الشاارعي ،إت أنااه ينسااحب علي ااا احلملاام يف عمليااا
التجميل ات تيارية على وجه العموم إذ الغرض من ا ما ذكر.
قد ا تلف الفق اء املعاصرون يف ملم عمليا التجميل ات تيارية على قولني:
القول األول :حترم العمليا ازرا ياة التجميلياة ات تيارياة لغارض التجميال احملاض ،ألناه يعاد
من تغيري ل اهلل( .)1واستدلوا على ذل مبا يلي:
أوَلً :ماان الملتاااب :د ااول ذاااا النااوع ماان العمليااا

يف قولااه تعاااىل :ﭽﮰ ﮱ

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠﯡ ﯢ ﯣﯤﯥﯦﭼ(.)2
ثانياً :من السنة :ديي عب ِداهللِ ب ِن مسع ٍ
الَِ :
اول اللَّ ِاه ﷺ ياَْل َع ُان
ت َر ُس َ
ض َي اهللُ َعْنهُ قَ َ
ود َر ْ
(مس ْع ُ
َْ ْ َ ْ ُ
ِ ()3
الْمتانمصا ِ والْمتافلِّجا ِ والْم ِ
ومشَا ِ َّ
الالِيت ياُغَيِّا ْر َن َ ْل َ اللَّه) .
ُ َ َ ِّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ
ثالثاً :من القياس :ت جتوز جرا ة التجميل التحسينية كما ت أوز الوشم ،والوشر ،والانمص،
جبامب تغيري اخللقة يف كل؛ طلباً للحسن وازمال.
رابع اً :ماان املعقااول :إن ذااا ازرا ااة ت يااتم عل ااا إت بارتملاااب بعااض احمليبااورا كالتياادير،
واألصاال يف التياادير التحاارم ،وذااا النااوع ماان العمليااا غااري ما ذون قااا يبقااى ملاام التياادير علااى
األصل من التحرم.
خامساً :ومن املعقول كال  :أن ذاا العملياا ت ختلاو مان األضارار واملضااعفا الايت تنشا
( )1الشانقي:ي" ،أ ملااام ازرا ااة ال:بياة"133 ،؛ ود .حممااد الااد منصااور" ،األ ملاام ال:بيااة املتعلقااة بالنساااء يف
الفقه اإلسالمي" ،1 ( ،األردن :دار النفائس1419 ،ذاا)198 ،؛ ود .عبدالساالم الساملري" ،نقال وزراعاة
األعض اااء اآلدمي ااة ما اان منيب ااور إسا ااالمي"( ،ال اادار املص ا ارية1409 ،ذ ا اا)242 ،؛ و"ال ينا ااة و مل اام جرا ت ا ااا
املعاصرة" ،99 ،نقالً عن كتاب" :الضوابط الش رعية للممارسا ال:بية املتعلقة باملرأة"؛ و"مساؤولية ال:بياب
يف جرا ااة التجمي اال يف الفقااه اإلس ااالمي" ،73 ،نق االً ع اان كتاااب" :الض اوابط الشاارعية للممارس ااا ال:بي ااة
املتعلقة باملرأة"؛ والفوزان" ،ازرا اة التجميلياة" ،وذلا قياسااً علاى حتارم عملياة شافط الادذون لتعاديل القاوام
وحتسني امليب ر العام للجسم ،من باب أوىل حترم عملية تملميم املعدة ألهنا أ :ر وأشد من ا.311 ،
(] )2سورة النساء .[ 119:
( )3سب خترأه.
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عن ا(.)1
سادس اً :وما اان املعقا ااول كا ااال  :أن يف ذا ااا العمليا ااة تعريض ا ااً للجسا اام ملضا اااعفا ازرا ا ااة
كالتيدير وا تمال الن يف واتلت اب وحنو ذل  ،ولايس هلاا العملياة ضارورة أو اجاة معتاربة ،وإمناا
املراد تعديل القوام وحتسني ميب ر ازسم ،وذاا ت يسو تعريض ازسم ملياطر ازرا ة(.)2
الق ول الث اني :أن العمليااا التجميليااة ات تياريااة لغاارض التجمياال احملااض حتملم ااا ض اوابط
معينة ميملن ختريج ملم كل صورة من صورذا على دة(.)3
اؤد إىل ضارر
تعديل قوام ازسم بتناول األطعمة أو باتمتنااع عن اا ،أو التاداوي جاائ  ،ماا ي ِّ
أكرب(.)4
وذلا ا قياسا ااً عل ااى العملي ااا التجميلي ااة األ اارى كش اافط ال اادذون وش ااد التجاعي ااد وغريذ ااا،
وختتلف ذا العمليا يف درجة :ورهتا وما بعد العملية با تالف األ وال.
وعلاى ساابيل املثااال :الااي ييب اار أن عمليااة شاافط الادذون أيسار ماان عملياة تملماايم املعاادة ااال
يصح القياس علي ا( ،)5بينما يصح العملس وذو القياس علي ا قياس األولوية.

( )1الشنقي:ي" ،أ ملام ازرا ة ال:بية".132-130 ،
( )2الفوزان" ،ازرا ة التجميلية".311 ،
( )3د .حمما ااد عثما ااان شا اابري" ،أ ملا ااام جرا ا ااة التجميا اال يف الفقا ااه اإلسا ااالمي" ،1 ( .األردن :دار النفا ااائس،
1421ذ اا)583 :2 ،؛ ود .ش ااوقي عب ااد الس اااذي" ،الفمل اار اإلس ااالمي والقض ااايا ال:بي ااة املعاص اارة"،1 ( .
القاااذرة :مملتبااة الن ضااة املصارية1411 ،ذاا)155 ،؛ و"جرا ااة التجمياال" ،411-404 ،نقاالً عاان كتاااب:
"الضوابط الشرعية للممارسا ال:بية املتعلقة باملرأة".
( )4د .شا اابري" ،أ ملا ااام جرا ا ااة التجميا اال يف الفقا ااه اإلسا ااالمي"583 :2 ،؛ ود .السا اااذي" ،الفملا اار اإلسا ااالمي
والقضايا ال:بية املعاصرة".155 ،
( )5وقد أكد الرب يسور األملاين "أكل ماريو يللر" أ صائي األنسجة أن عملية شافط الادذون أصابحت شاائعة يف
الوتيا املتحدة األمريملية ،وعلى الرغم من كل ذا الش رة اليت قق ا ذاا النوع من العملياا إت أن هلاا
مضاعفا شديدة من ا :الن يف الاي قد حيدث حتات ازلاد ،واتلت اباا امليملروبياة ،وترذال ازلاد يف ذاا
املناااط  ،وكااال ااات الو اااة أثناااء إجاراء العمليااة ممااا يعاارف "بالصاامامة الدذنيااة" إت أنااه ماان املعااروف أن
ج از شفط الدذون يقلل من كمية الدذون قط ،ولملنه ت يعمل على إنقاص الوزن بصاورة مباشارة ،ماب ماا
يسببه من آثار جانبية .عوي " ،أش ر طرق احلمية الغاائية".53 ،
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واستدل أصحاب هذا القول مبا يلي:

()1

أوَلً :ما اان الملتا اااب :قولا ااه تعا اااىل :ﭽ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭼ

وقوله تعاىل :ﭽ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭼ(.)2
وجه الدَللة :دلت ذاتان اآليتاان علاى أن اهلل لا اإلنساان ساوياً يف أعضاائه ،وأي لال يف
الرتكيب ازسدي أو الشملل املا لوف – ساواء تزماه مان حليباة تملويناه أو اكتسابه بعاد املايالد  -إناه
يباايح لصااا به أن يتااداوى منااه ،وذاااا املاارض إن يساابب لصااا به أمل ااً عضااوياً إنااه يساابب لااه أمل ااً
نفسياً ومعنوياً ،واأل النفسي ليس ب قل من :ر األ ازسدي(.)3
ب فِ ي الْج ِ
ثانياً :عن عرَجةَ ب ِن أَسع َد قَ َ ِ
يب أَنِْف ي يَ ْو َم الْ ُك َال ِ
ت أَنْ ًف ا
اهلِيَّ ِة ،فَاتَّ َخ ْذ ُ
َ
َ ْ َْ َ ْ ْ َ
ال( :أُص َ
()4
ول اللَّ ِه ﷺ أَ ْن أَتَّ ِخ َذ أَنْ ًفا ِم ْن ذَ َه ٍ
ب) .
ِم ْن َوِر ٍق فَأَنْتَ َن َعلَ َّي ،فَأ ََم َرنِي َر ُس ُ
وج ااه الدتل ااة :دل ذ اااا احل ااديي عل ااى اعتب ااار الض اارر النفس ااي ،ااإذا اادث ل اال يف أعض اااء
اإلنسان إنه يبااح العاالج مناه ولاو كاان أملااً نفساياً ،ألن ذلا إعاادة لألعضااء أو الشاملل إىل الوضاب
ال:بيعي عر اً ،وتعد ازرا ة يف ذا احلال مشروعة(.)5
الترجيح:
والاااي ييب اار والعلاام عنااد اهلل رجحااان القااول األول القائاال بتحاارم عمليااة تملماايم املعاادة ،إذا
كاان الباعاي هلااا جمارد حتساني امليب اار العاام للجسام وتعااديل القاوام ،ماب انتفاااء الضارر ال:ايب واتعتبااار
الشرعي وذل ملا يلي:
أوَلً :عموم األدلة النقلياة والعقلياة علاى حتارم ذاا العملياة هلااا الغارض ،وت ُ ارج هلاا مان ذااا
العموم.
(والْ ُمتَا َفلِّ َجاا ِ لِْل ُح ْسا ِن) ادل ذلا
ثانياً :نص احلديي على الن ي جملارد احلسان يف قولاه ﷺَ :
على التحرم إذا كان القصد ازمال احملض والرغبة يف الملمال.
ثالث اً :أن العمليااا ازرا يااة عمومااً – ولااو كاناات يساارية  -قااد تنشا عن ااا مضاااعفا كثاارية،
(] )1سورة اتنف:ار.[8-7 :
(] )2سورة التني.[4 :
( )3السنباطي" ،جرا ة التجميل".410 ،
( )4سب خترأه.
( )5السنباطي" ،جرا ة التجميل".410 ،
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واألصل ي ا عدم ازواز إت حلاجة أو ضرورة شرعية معتربة(.)1
وق ااد ت ي ااد عملي ااة تملم اايم املع اادة أن بع ااض مض اااعفاهتا ق ااد ُحيت اااج يف عالج ااا إىل عملي ااا
جرا ية أ رى كما سب يف التم يد.
رابعاً :اتستدتل حبديي عر جة رضي اهلل عنه استدتل ارج موطن النا اع ،الادليل يف إزالاة
الضارر النفسااي واملعناوي ،ااو أ اص ماان املاادلول ،و ارق بااني إزالاة الضاارر النفساي والشااني اليباااذر -
كما ذكر الفق اء  -وبني الرغبة يف الملمال.
خامس اً :اارم بعااض الفق اااء إج اراء ازرا ااة إذا يملاان القصااد من ااا التااداوي وإزالااة الشااني
اليباااذر ،وإمنااا كاناات جملاارد تغيااري البنيااة ولاايس ماان باااب املااداواة ،قااالوا يف ق:ااب الساالعة( :الساالعة حلاام
زائاد علاى الباادن ويف ق:ع اا إزالااة الشاني وتوقاب الشاافاء ودوام البقااء ااو مان بااب املااداواة خباالف مااا
ذنا إن يه إ سادا وتغيريا للبنية وليس من باب املداواة)(.)2
وت ش أن ما ثبت يف حترم ق:ب السلعة يثبت يف عملية تملميم املعدة على قياس األوىل.
سادس اً :إن املعيااار الشاارعي يف جاواز العمليااا ازرا يااة ذااو إزالااة الضاارر ازساادي والنفسااي ،ومااا
دون ذل أمر ت ميملن انضباطه ،والشريعة ت تعل األ ملام على أوصاف ت تنضبط( .)3واهلل أعلم.
إن قيل :إزالة الشني كال أمر ت ميملن انضباطه.
قلنااا :اارق بااني إزالااة الشااني والقاابح وبااني الرغبااة يف ميب ا ٍر بوصا ٍ
اف معااني .ويف عمليااة تملماايم
املعاادة – وذااي موضااوع البحااي – ااإن الساامنة وصااف ميملاان انضااباطه ،ألهنااا ت تعتاارب مفرطااة إت إذا
كااان مؤشاار كتلااة ازساام  %40ا كثر ،أو مااا بااني  %40-35ويرا ا ذل ا الااة مرضااية تتحساان
بإنقاص الوزن ،كما مر معنا يف التم يد يف درجا السمنة.
إن قيل :األصال يف التاداوي اإلبا اة واملشاروعية ،وت شا أن عملياة تملمايم املعادة وإن كاان
الباعي هلا الرغبة يف ازمال ،إت أن ذل ت خيرج ا عن مجلة التداوي بالوسائل ال:بية املتا ة.
قلن ااا :إن الت ااداوي تعرتي ااه األ مل ااام التملليفي ااة اخلمس ااة ،وذ اااا ت مين ااب أن يمل ااون األص اال ي ااه
اإلبا ة واملشروعية ،إت أن ذا العملية هلااا الغارض مان قبيال التاداوي احملارم ،وت ارق يف احلملام باني
( )1الفوزان" ،ازر ة التجميلية".312 ،
( )2البجريمااي " ،اشااية البجريمااي"309 :4 ،؛ وحممااد اخل:يااب الشاربيين" ،مغااين احملتاااج إىل معر ااة معاااين ألفاااا
املن اج"( .بريو  :دار الفملر).310 :4 ،
( )3ولاااا ااإن ساابب الف:اار يف هنااار رمضااان للمسااا ر الساافر ،واحلملمااة ماان ذل ا وجااود املشااقة ،واملشااقة أماار ت
ينضبط ،يجوز الف:ر ولو توجد املشقة.
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ذ ااا العملي ااة والعملي ااا التجميلي ااة والتحس ااينية ال اايت جت اارى بغ اارض التحس ااني والتجمي اال ،كتع ااديل
األعضاء أو تملبريذا وتصغريذا وحنو ذل  ،واهلل تعاىل أعلم.
املطلب الثاني :الضوابط الشرعية لعملية تكميم املعدة.
مجيب العمليا ازرا ية ال:بية أب أن تملون متفقة مب املقاصاد الشارعية والضاوابط الفق ياة،
ومن مجلة ذا الضوابط ما قاله الع بن عبدالسالم –رمحه اهلل( :-وأما ما ت ميملان حتصايل مصالحته
إت بإ ساد بعضه ،كق:ب اليد املت كلة فيباً للروح إذا كان الغالب السالمة إنه أوز ق:ع ا)(.)1
يشاارت ي ااا مااا يشاارت يف مجيااب العمليااا ازرا يااة ( ،ااإذا سااقط األصاال سااقط الفاارع)(،)2
(وت يثبت الفرع واألصل باطل ،كما أنه ت حيصل املسبب والسبب غري اصل)(.)3
ومن ذا الضوابط الشرعية:
 -1أن يملون الغالب يف ذاا النوع من العلميا جنا ا بالشملل امل:لوب ،وت يرتتب علي ا
إضرار باملريض إعماتً للقاعدة الفق ية( :الغالب كاحملق )(.)4
 -2مشروعية العملية ازرا ية.
ِ
ِ
َّيب ﷺ ِيف
 -3اإلذن ال:يب من املريض أو وليهَ .ع ْن َعائ َشةَ َ -رض َي اللَّهُ َعْنا َ ا  -قَالَ ْ
ت :لَ َد ْدنَا النِ َّ
الَ :ت تُلِد ِوينَ ،ا ُق ْلناَ :كر ِاذيةُ الْم ِر ِ ِ
َحد
اق ،قَ َ
َمَر ِض ِه َا َق َ
َّو ِاءَ ،الَ َّما أََ َ
َ
الََ ( :ل يَ ْب َقى أ َ
َ
يض للد َ
َ
َ
ِم ْن ُك ْم إََِّل لُ َّد ،غَْي َر ال َْعبَّ ِ
اس فَِإنَّهُ لَ ْم يَ ْش َه ْد ُك ْم)(.)5
وج ه الدَلل ة :وإمنااا أماار ﷺ بلَااد ِ
ِّذم عقوبااة هلاام ااني ااالفو إشااارته إلااي م ( ََل تُلِ ِدونِي)
تع ير املتعدي يملون بنح ٍو من عله الااى تعادى باه ،إت أن يملاون عاالً حمرمااً ،ويف ذلا دليال علاى
( )1السلمي" ،قواعد األ ملام".78/1 ،
( )2عل ااي ي اادر" ،درر احلمل ااام ش اارح جمل ااة األ مل ااام" .حتقيا ا  :احمل ااامي م ااي احلس اايين( ،ب ااريو  :دار الملت ااب
العلمي ااة)48 :1 ،؛ وأمح ااد حمم ااد ال رق ااا" ،ش اارح القواع ااد الفق ي ااة" ،2 ( .دمشا ا  :دار القل اام 1409ذا اا)،
263؛ الندوي ،وعلي أمحد الندوي" ،القواعد الفق ية مف وم اا ،نشا هتا ،ت:ورذاا ،دراساة مؤلفاهتاا ،أدلت اا،
م مت ا ،ت:بيقاهتا" ،4 ( .دمش  :دار القلم 1418ذا).391 ،
( )3أمح ااد ب اان حي ااىي الونشريس ااي" ،إيض اااح املس ااال إىل قواع ااد اإلم ااام أيب عب ااداهلل مالا ا " .حتقيا ا الص ااادق ب اان
عبد الرمحن الغرياين ،1 ( ،بريو  :دار ابن م1427 ،ذا) 109 ،قاعدة.)61( :
( )4سب خترأ ا.
( )5أ رجااه البياااري" ،صااحيح البياااري" كتاااب :الااديا  ،باااب :القصاااص بااني الرجااال والنساااء يف ازرا ااا ،
رق اام احل ااديي2524 :6 )6492( :؛ ومس االم" ،ص ااحيح مس االم" كت اااب :الس ااالم ،ب اااب :كراذي ااة الت ااداوي
باللدود ،رقم احلديي.24 :7 )5891( :
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اعتبار اإلذن ال:يب(.)1
 -4أت يرتتب على عملية تملميم املعدة ضرر أكرب ،إن (الضرر ت ي ال مبثله)(.)2
 -5أت يقب ال:بيب يف موجبا املسؤولية امل نية ،من وجوب ات تياطا وات تبارا ال:بية
الالزمة ،ومعر ة الة املريض ،وسالمة التشييص ال:يب ،والقيام بالفحوصا الواجبة قبل
العمليا ازرا ية ،وحنو ذل  .واهلل أعلم.

( )1النووي" ،املن اج شرح صحيح مسلم بن احلجاج".199 :14 ،
( )2أمحاد باان حممااد احلسااني" ،غما عيااون البصااائر شاارح كتاااب األشاابا والنيبااائر" .حتقيا أمحااد باان حممااد احلنفااي
احلموي( ،بريو  :دار الملتب العلمية1405 ،ذا).280 :1 ،
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املبحث الثاني :اآلثار الفقهية املتعلقة بعملية تكميم املعدة .وفيه مخسة مطالب:
املطلب األول :احلكم الشرعي لألدوية الطبية الالزمة لعملية تكميم املعدة.
يقوم ال:بيب بعد إجراء عملية تملميم املعدة بوصف أدوية و يتامينا للمريض ،وعلياه التقياد
بتناوهلااا يومي ااً ط اوال ياتااه ،وميملاان أن يتعاارض امل اريض إىل مشااملال :اارية إذا يتناااول األدويااة
والفيتامينا اليت وصفت له كل يوم(.)1
األدوية يف ازملة تشتمل على منا ب ومضار ،وت يملاد يوجد دواء إت ولاه مصالحة ومفسادة،
وإذا اجتمعت املصلحة مب املفسدة ل ا ثالث ات :
األوىل :أن تملون املصلحة غالبة تقدم ،والثانية :أن تملون املفسدة راجحة يقدم درؤذا.
ويدل على ذل من النصوص الشرعية والقواعد الفق ية ما يلي:
(الضرر األشد يد ب بالضرر األ ف)(( ،)2يرتملب أذون الضررين بد ب أعالمها)(.)3
ٍ
حينئا درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل.
والثالثة :أن تتساوى املصاحل واملفاسد
على أن من العلماء من يرى :ب ن املصاحل واملفاسد ت تتساوى من مجيب الوجو  ،وإمنا يف نيبر اجملت د(.)4
وعليه إن ات تالف يف اعتبار املصلحة من يي ذي مصلحة وارد ،وكاال املفسادة .وذاي
مسا لة دقيقاة يرجاب ي اا إىل أذال ات تصااص واتجت ااد معااً ،والقاعادة الفق ياة( :املرجاب يف كال ا ٍن
إىل الصاحلني من أذل اخلربة به)(.)5
ااإن كااان الاادواء يف ذاتااه يشااتمل علااى ضاارٍر ملاان يسااتعمله ماان املرضااى ،وكااان ال:بيااب اذقااً،
م ذونااً لااه شاارعاً باالعالج ماان ويل األماار ،وم ذونااً لااه تصاار اً ماان املاريض ذي األذليااة الملاملااة ،وثباات
بالتجربة نفعه ماب وجاود الضارر اليساري علاى مان يساتعمله ،قاد تنااول الفق ااء ذاا املسا لة يف ملام
شرب الدواء الاي يشتمل على سم يسري.
( )1املراد" ،عملية تملميم املعدة ماهلا وما علي ا".25 ،
( )2يدر" ،درر احلملام"36 :1 ،؛ وال رقا" ،شرح القواعد الفق ية".199 ،
( )3عبد الوذاب بن علي السبملي" ،ر ب احلاجب عن تصر ابن احلاجب" .حتقي علي حممد معاوض َو عاادل
أمحد عبد املوجود ،1 ( ،بريو  :دار عا الملتب 1419ذا).549 :1 ،
( )4وذو قول ابن القيم رمحه اهلل ،حممد بن أيب بملر ال رعي" ،مفتاح دار السعادة ومنشاور وتياة العلام واإلرادة".
(بريو  :دار الملتب العلمية).16 :2 ،
( )5أمح ااد ب اان عب ااداحلليم ب اان تيمي ااة" ،جمم ااوع الفت اااوى" .حتقيا ا  :أن ااور الب اااز َوع ااامر ازا ا ار ،3 ( ،دار الو اااء،
1426ذا).36 :29 ،
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ق ااال اب اان قدام ااة  -رمح ااه اهلل ( :-وم ااا ي ااه الس ااموم م اان األدوي ااة؛ إن ك ااان الغال ااب م اان شا اربه
واس ااتعماله اهل ااالك ب ااه أو ازن ااون ي اابح ش اربه ،وإن ك ااان الغال ااب من ااه الس ااالمة ويرج ااى من ااه املنفع ااة
اااألوىل إبا ااة ش اربه ،لااد ب مااا ذااو أ :اار منااه كغااري ماان األدويااة ،وحيتماال أن ت يباااح ،ألنااه يعاارض
نفسه لل الك لم يبح ،كما لو يارد باه التاداوي ،واألول أصاح ،ألن كثاريا مان األدوياة خيااف مناه،
وقااد أباايح لااد ب مااا ذااو أضاار منااه ،ااإذا قلنااا :حياارم شاربه ااو كاحملرمااا ماان اخلماار وحنااو  ،وإن قلنااا:
يباح و كسائر األدوية املبا ة)(.)1
وقال ابن جر – رمحه اهلل ( :-وأما جمرد شرب السام لايس حبارام علاى اإلطاالق؛ ألناه أاوز
استعمال اليسري منه إذا ركاب معاه ماا ياد ب ضارر إذا كاان ياه نفاب ،أشاار إىل ذلا ابان ب:اال .وقاد
أ اارج اب اان أيب ش اايبة وغ ااري أن ال ااد ب اان الولي ااد مل ااا ن ا ل احل اارية ،قي اال ل ااه :ا ااار الس اام ،ت تس ااقيمله
األعاااجم ،قااال :ائتااوين بااه ،ا تو بااه ااا بيااد  ،مث قااال :بساام اهلل واقتحمااه ،لاام يضاار  ،مل ا ن
املصاانف رم ا إىل أن السااالمة ماان ذل ا وقعاات كرامااة خلالااد باان الوليااد ،ااال يت سااى بااه يف ذل ا لاائال
يفضي إىل قتل املرء نفسه)(.)2
املطلب الثاني :حكم اجلزء املبان يف عملية تكميم املعدة .وفيه فرعان:
كمااا سااب معنااا – يف املبحااي األول  -أن عمليااة تملماايم املعاادة تشااتمل علااى قااص ج ا ء كبااري ماان
املعاادة يصاال إىل  %80ماان جم ااا األصاالي ،واحلملاام الشاارعي املتعل ا قاااا از ا ء املقصااوص ماان جااانبني:
من يي ط ارته وجناسته ،ومن يي تغسيله وتملفينه والصالة عليه ود نه ،وذل يف الفرعني التاليني:
الفرع األول :حكم الج ء المبان من المعدة من حيث الطهارة والنجاسة:
()3
الضااابط الفق ااي يف ازا ء املقصااوص ماان املعاادة( :كاال جا ء منفصاال ماان ااي ااو كميتتااه)
اال :قَا ِاد َم النَّا ِايب ﷺ الْ َم ِدينَاةَ َوُذا ْام َأُبااو َن
وأصاال ذل ا  :ااديي أَِيب َواقِا ٍاد اللَّْيثِا ِّاي – َر ِضا َاي اهللُ َعْنااهُ  -قَا َ
ِ ِ
َسنِ َمةَ ِْ
يم ِة َو ِه َي َحيَّة فَ ِه َي َم ْيتَة)(.)4
اإلبِ ِلَ ،وياَ ْقَ:عُو َن أَلْيَا ِ الْغَنَ ِمَ ،ا َق َ
الَ :
أْ
(ما قُط َع م ْن الْبَ ِه َ
( )1ابن قدامة" ،املغين".447 :1 ،
( )2العسقالين " ،تح الباري".248 :10 ،
( )3حمم ااد ب اان أيب بمل اار البمل ااري" ،اتعتن اااء يف الف اارق واإلس ااتثناء" .حتقي ا ع ااادل أمح ااد عب ااداملوجود َوعل ااي حمم ااد
معوض ،1 ( ،بريو  :دار الملتب العلمية1411 ،ذا).109 :1 ،
َّ
( )4أ رجااه الرتماااي" ،ازااامب الصااحيح" كتاااب :األطعمااة ،باااب :مااا ق:ااب ماان احلااي ااو مياات ،رقاام احلااديي:
(74/4 )1480؛ وأبو داود" ،سنن أيب داود" كتاب :الصيد ،باب :يف صيد ق:ب منه ق:عة ،رقم احلديي:
( .70 :3 )2860وق ااال احل اااكم :ااديي ص ااحيح عل ااى ش اار البي اااري و خيرج ااا  ،وص ااححه األلب اااين.
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وقد ا تلف الفق اء  -رمح م اهلل  -يف ط ارة ما أبني من احلي على قولني:
القول األول :ط ارة ما أبني من احلاي ساواءً كاان مسالماً أو كاا راً .وذاو مااذب ازم اور مان
املالملية( )1والشا عية( )2واحلنابلة( .)3واآلدمي جبملته طاذر ياً وميتاً(.)4
القول الثاني :جناسة ما أبني من احلي .وذو ماذب احلنفية(.)5
واستدل أصحاب القول األول مبا يلي:

 -1من الملتاب :قوله تعاىل :ﭽﮏﮐﮑﮒﭼ(.)6
وجه الدَللة :أن اهلل تعاىل قد كارم باين آدم ومقتضاى التملارم أت يانجس ماا أباني مناه ساواءً يف
ااال احلياااة أو بعااد املااو  ،ولفااظ بااين آدم يشاامل املساالم والملااا ر ،ومااا انفصاال ماان اآلدمااي ي ااا
ملم اآلدمي كرامةً وط ارًة.
ول اللَّ ِه ﷺ َوأَنَا ُجنُبَ َ ََ ،ا
ال :لَ ِقيَِين َر ُس ُ
 -2من السنةَ :ع ْن أَِيب ُذَريْاَرَة – رضي اهلل عنه  -قَ َ
ِ
الر ل َا ْغتَس ْلتُ ،مثَّ ِجْئت وذو قَ ِ
اعد،
َ ُ
ت ََتَاْي ُ
ت َم َعهُ َ َّا قَا َع َدَ ،انْ َسلَْل ُ
بِيَدي َ َم َشْي ُ
ُ ََُ
ت َّ ْ َ
ِ
(س ْب َحا َن اللَّ ِه يَا أَبَا ِه ٍّر ،إِ َّن ال ُْم ْؤِم َن ََل
ت لَهَُ ،ا َق َ
َا َق َ
ال( :أَيْ َن ُك ْن َ
ت يَا أَبَا ه ٍّر؟) َا ُق ْل ُ
الُ :
س)(.)7
يَ ْن ُج ُ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ال يلعي" ،نصب الراية أل اديي اهلداية" .317 :4
( )1أمحد بن إدريس القرايف" ،الا رية" .حتقي حممد جي( ،بريو  :دار الغرب1994 ،م)181 :1 ،؛ وحممد
ب اان حمم ااد احل :اااب" ،مواذ ااب ازلي اال لش اارح تص اار اخللي اال" .حتقيا ا زكري ااا عما اريا ( ،دار ع ااا الملت ااب،
1423ذا)142 :1 ،؛ وحممد بن يوسف العبادري" ،التااج واإلكليال مليتصار ليال"( ،باريو  :دار الفملار،
1398ذا).99 :1 ،
( )2حمم ااد ب اان أمح ااد الرمل ااي" ،هناي ااة احملت اااج إىل ش اارح املن اااج"( .ب ااريو  :دار الفمل اار1404 ،ذا اا)238 :1 ،؛
والشربيين" ،مغين احملتاج".78 :1 ،
( )3احلجاااوي" ،اإلقناااع"14 :1 ،؛ ومنصااور باان يااونس الب ااويت" ،دقااائ أويل الن ااى لشاارح منت ااى اإلرادا ".
(بريو  :عا الملتب1996 ،م).107/1 ،
( )4ابن قدامة" ،املغين".764 :1 ،
( )5حممد أماني بان عمار بان عابادين " ،اشاية رد امليتاار علاى الادر امليتاار شارح تناوير األبصاار"( .باريو  :دار
الفملر1421 ،ذا).194 :2 ،
(] )6سورة اإلسراء.[70 :
( )7أ رج ااه البي اااري" ،ص ااحيح البي اااري" كت اااب :الغس اال ،ب اااب :ازن ااب خي اارج وميش ااي يف الس ااوق وغ ااري  ،رق اام
احلديي.109 :1 )281( :
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وجه الدَلل ة :دل احلاديي علاى أن املاؤمن ت يانجس ،وذاو عماوم يشامل احليااة واملاو  ،وإذا
كان طاذراً إن ما ينفصل عنه يف ال ياته يعد طاذراًكال .
قااال اباان جاار – رمحااه اهلل  :-متس ا مبف ومااه بعااض أذاال اليباااذر قااال :إن الملااا ر جنااس

العااني ،وقا َّاوا بقولااه تعاااىل :ﭽ ﭢﭣﭤﭼ( )1إمنااا املشااركون جنااس .وأجاااب ازم ااور عاان
احلاديي :با ن املاراد أن املااؤمن طااذر األعضاااء ،تعتياااد جمانبااة النجاساة خبااالف املشاارك لعاادم حتفيبااه
عاان النجاسااة ،وعاان اآليااة :با ن املاراد أنااه جنااس يف اتعتقاااد واتسااتقاار ،و جاات م أن اهلل تعاااىل أباااح
نملاح نساء أذل الملتاب(.)2
ول اللَّ ِه ﷺ َ ْيالً قِبَ َل
ي َر ُس ُ
 -3من السنة كال َ :ع ْن أ ََيب ُذَريْاَرَة َ -ر ِض َي اهللُ َعنهُ  -قَ َ
ال :باَ َع َ
ال لَهُُُ :ثَ َامةُ بْ ُن أُثَ ٍال َسيِّ ُد أ َْذ ِل الْيَ َم َام ِةَ ،اَربَُ:وُ بِ َسا ِريٍَة
َْجن ٍدَ َ ،جاءَ ْ بَِر ُج ٍل ِم ْن بَِم َ نِي َفةَ ياُ َق ُ
ِم ْن َس َوا ِرى الْ َم ْس ِج ِد ..احلديي"(.)3
وج ه الدَلل ة :دل احلااديي علااى ط ااارة املشاارك احلااي ،لااو كااان جنسااً ملااا أد اال املسااجد ،وت
دليل على جناسته ميتاً ،وعلى ذل إن أج اء وما انفصال مناه ت اا ملماه ،ألن ماا أباني مان اي
و كميتته.
وعلل أصحاب القول الثاين مبا يلي:
اآلدمي يوان دموي ،يتنجس باملو كسائر احليوانا .
ويؤيد ذل  :إطالق جناسة غسالته ،وكاا لو وقب يف بئر قبل غسله جنس ا ،وكاا لاو محال ميتااً
قبل غسله وصلي به ،تصح صالته.
()4
وعليه إمنا ي :ر بالغسل كرامة للمسلم ،ولاا لو كان كا راً جنس البئر ولو بعد غسله .
والاااي ييب اار  -والعلاام عنااد اهلل تعاااىل  -رجحااان الق ااول األول وذ ااو ط ااارة م ااا انفصاال ماان
اآلدمااي احلااي ،ومااا أبااني منااه اارتة ياتااه ،وذل ا لقااوة مااا اسااتدلوا بااه ماان األدلااة النقليااة ،وذااو قااول
ازم ور ،وت ش أن الدليل النقلي يف موطن الن اع أوىل من الدليل العقلي ،واهلل أعلم.
(] )1سورة التوبة. [28 :
( )2العسقالين " ،تح الباري".390 :1 ،
( )3أ رجااه البياااري" ،صااحيح البياااري" كتاااب :املغااازي ،باااب :و ااد بااين نيفااة و ااديي ُثامااة باان أثااال ،رقاام
احلديي1589 :4 )4114( :؛ ومسلم" ،صحيح مسلم" كتاب :از اد والسري ،باب :ربط األسري و سبه
وجواز املن عليه ،رقم احلديي.158 :5 )4688( :
( )4ابن عابدين " ،اشية رد احملتار على الدر امليتار".194/2 ،
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الفرع الثاني :حكم الج ء المبان من المعدة من حيث التغسيل والتكفين والصالة عليه
ودفنه:
ذكر الفق اء  -رمح م اهلل  -ملم ما أبني من ي من يي تغسيله وتملفيناه والصاالة علياه
ود نه ،وذو ما سنبينه يما يلي:
أوَلً :حكم التغسيل والصالة على الج ء المبان من المعدة من الحي:
ا تلف الفق اء  -رمح م اهلل  -يف التغسيل والصالة( )1على از ء املبان من املعدة من احلي على قولني:
القول األول :ت يغسل وت يصلى عليه( .)2وعللوا ذل مبا يلي:
 -1أن الصالة على امليت دعاء له وشفاعة لييفف عنه ،وذاا عضو ت ملم له يف الثواب
والعقاب(.)3
 -2إمنا يصل على عضو احلي ألنه ت يصلى على مجلته الباقية ،وملا صلي على امليت صلي على
بعضه(.)4
القول الثاني :يغسل ويصلى عليه كعضو امليت(.)5
الترجيح:
والاي ييب ر  -واهلل أعلم  -رجحان القول األول ملا يلي:
 -1لقوة ما عللوا به ،وذاا عضو ت ملم له يف الثواب والعقاب ،واحلملمة من الصالة الدعاء
للميت.
 -2أن التغسيل والصالة عبادة ،والعبادا األصل ي ا احليبر ا يرد الدليل.
 -3أن ذاا األمر قد وجد يف زمن النيب ﷺ ،وكل ما وجد سببه يف زمن النيب ﷺ و يفعله أو

( )1بقرن الفق اء كثرياً بني التغسيل والصالة باكرمها معاً ،وأ ياناً ب:ي ذكرمها ،من وجب تغسيله وجبت الصالة
عليااه ،وماان أااب تغساايله جتااب الصااالة عليااه ،إت مااا اسااتثين ماان ذل ا كاااحلري وحنااو مماان يسااتحيل
تغسيله.
( )2النووي" ،اجملموع شرح امل اب"254 :5 ،؛ والب اويت" ،دقاائ أويل الن اى"366 :1 ،؛ ومصا:فى السايوطي
الر يباين" ،م:الب أويل الن ى يف شرح غاية املنت ى"( .دمش  :اململتب اإلسالمي1961 ،م).891 :1 ،
( )3الب ويت" ،دقائ أويل الن ى"366 :1 ،؛ والر يباين" ،م:الب أويل الن ى".891 :1 ،
( )4علي بن حممد املاوردي" ،احلاوي يف الفقه الشا عي" ،1 ( .دار الملتب العلمية1414 ،ذا).32 :3 ،
( )5النووي" ،اجملموع شرح امل اب"254 :5 ،؛ واملاوردي" ،احلاوي يف قه الشا عي".32 :3 ،
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ي مر به ليس مبشروع( ،)1واهلل أعلم.

ثانياً :حكم تكفين الج ء المبان من المعدة:
ا تلف الفق اء رمح م اهلل يف ملم تملفني از ء املبان من احلي على قولني:
القول األول :وجوب التملفني ،ولف ا يف رقة(.)2
القول الثاني :استحباب التملفني(.)3
والاي ييب ر  -والعلم عناد اهلل تعااىل  -رجحاان القاول األول القائال بوجاوب التملفاني وميملان
أن يستدل هلاا الرتجيح مبا يلي:

 -1من الملتاب :قوله تعاىل :ﭽﮏﮐﮑﮒﭼ(.)4
وج ه الدَلل ة :أن اهلل تع اااىل ك اارم ب ااين آدم ،وم اان مقتض ااى التمل اارم تملفين ااه عن ااد موت ااه ،وت اارك
التملفااني ت يقتضااي التملاارم ،يااي إن الملااا ر ت يملفاان ،وكااال تااارك الصااالة عنااد احلملاام بملفاار ،
وعلى ذل إن ما انفصل من احلي ال ياته ي ا ملمه ،والعلة متحققة يف الملل والبعض.
 -2أن از ء ي ا ملم الملل يف ذا املس لة(.)5
 -3ما ورد عن عروة بن ال بري – رضي اهلل عنه – ني ق:عت رجله غسلت و ن:ت وكفنت
ولفت بق:يفة مث أرسل قا إىل املقابر(.)6
 -4القياس على حترم البيب ،إذا كان البيب حمرماً إكراماً له و يه ابتاال له ،رتك الد ن من باب
أوىل ،قال ابن عابدين – رمحه اهلل  :-واآلدمي مملرم شرعاً وإن كان كا راً ،إيراد العقد
( )1ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".172 :26 ،
( )2اباان عاباادين " ،اشااية رد احملتااار إىل الاادر امليتااار"385 :6 ،؛ وزكريااا األنصاااري" ،أساام امل:الااب يف شاارح
روض ال:الااب" .حتقي ا د .حممااد حممااد تااامر (  ،1بااريو  :دار الملتااب العلميااة1422 ،ذ اا)313 :1 ،؛
والرملي" ،هناية احملتاج".495-494 :2 ،
( )3األنصاري" ،أسم امل:الب"313 :1 ،؛ والرملي" ،هناية احملتاج".495-494 :2 ،
(] )4سورة اإلسراء.[70 :
( )5ابن عابدين " ،اشية رد احملتار".58 :5 ،
( )6علي بن احلسن الشا عي" ،تاريض مدينة دمش وذكر ضل ا وتسمية من ل ا من األماثل" .حتقي عمر بان
غرامة العمري( ،بريو  :دار الفملر1995 ،م)410 :61 ،؛ وحممد أمحاد الااذيب" ،تااريض اإلساالم وو ياا
املشااذري واألعااالم" .حتقيا  :د .عماار عبااد الساالم تاادمري ،1 ( ،بااريو  :دار الملتااب العااريب1407 ،ذاا)،
 .428 :6و أقف على ترمجة لرجال األثار مان أجال احلملام علياه ،لملناه ورد ب:ارق كثارية عناد أذال األ باار
والسري ،واهلل أعلم.
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عليه وابتااله به وإحلاقه بازمادا
أعلم.

إذتل له ،وذو غري جائ  ،وبعضه يف ملمه( .)1واهلل

ثالثاً :حكم دفن الج ء المبان من المعدة:
ا تلف الفق اء رمح م اهلل يف ملم د ن ما أبني من ي ميت على قولني:
القول األول :وجوب الد ن(.)2
القول الثاني :استحباب الد ن( .)3وعللوا ذل  :ب نه إكرام لصا ب ا(.)4
وميملن أن يستدل للقول األول وذو وجوب د ن از ء املبان من املعدة مبا يلي:

 -1من الملتاب :قوله تعاىل :ﭽ ﮣﮤﮥﭼ(.)5
وج ه الدَلل ة :تاادل اآليااة علااى وجااوب قاارب اإلنسااان بعااد موتااه وذااو ماان ااروض الملفايااا ،
واز ء ي ا ملم الملل ،وعليه إنه أب د ن از ء املبان من املعدة بعد استئصاله.
وإذا كان د نه تملرمةً له ،إن إكرام از ء كال ي ا ملم الملل ،واهلل أعلم.
ِ
اس ِم عن ع ِام ِر ب ِن عب ِد ِ
ِ
ول
ال :ا ْ تَ َج َم َر ُس ُ
اهلل بْ ِن ال باَ ِْري َع ْن أَبِ ِيه قَ َ
 -2من السنة :عن ُذنَاْيد بْ ِن الْ َق َ ْ َ ْ َْ
ِ
ال ِيلَ :ما
َّيب َ ا َق َ
َّمَ ،ا َق َ
ت النِ َّ
ت َ َش ِربْاتُهُُ ،مثَّ أَتَاْي ُ
ب َاغَيِّْبهَُ َ ،ا َذْب ُ
اهلل َْ َ عِ َ:اين الد َ
ال :ا ْذ َذ ْ
صنَاع ِ
تَ :ش ِربْاتُهُ(.)6
تَ :غيَّْبتُهُ ،قَ َ
ال :لَ َعلَّ َ َش ِربْاتَهُ؟ قُا ْل ُ
ت بِه؟ قُا ْل ُ
َْ َ

( )1ابن عابدين " ،اشية رد احملتار".58 :5 ،
( )2عب ااد احلمي ااد الش اارواين َو أمح ااد ب اان قاس اام العب ااادي " ،واش ااي الش اارواين والعب ااادي عل ااى حتف ااة احملت اااج بش اارح
املن اااج"216 :1 .؛ واألنصاااري" ،أساام امل:الااب"313 :1 ،؛ والرملااي" ،هنايااة احملتاااج"494 :2 ،؛ واباان
عابدين " ،اشية رد احملتار".385 :6 ،
( )3الش اارواين والعب ااادي " ،واش ااي الش اارواين والعب ااادي"216 :1 ،؛ واألنص اااري" ،أس اام امل:ال ااب"313 :1 ،؛
والرملي" ،هناية احملتاج".494 :2 ،
( )4املراجب السابقة.
(] )5سورة عبس. [21:
( )6أ رجه أمحد بن عمرو الب ار" ،مسند الب ار" .رسة علي بان ناايف الشاحود ،مان مساند عباد اهلل بان الا بري،
من طري عامر بن عبداهلل بن ال بري عن أبيه رقم احلديي ( .67 :2 )3834قال ابن جار :و ياه علاي بان
جماذد ،وذو ضعيف.
العسااقالين ،أمحااد باان عل ااي العسااقالين" ،التلياايص احلبااري يف خت اريج أ اديااي الرا عااي الملب ااري" ،1 ( .دار
الملتب العلمية1419 ،ذا).169 :1 ،
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وج ه الدَلل ة :أماار الناايب ﷺ بتغيياب الاادم وتغييبااه ت يملااون إت بد ناه ،وأمااا إ راقااه أو رميااه أو
سملبه إنه ت يعد تغييباً .وعليه إذا كان يثبت ذااا احلملام للادم الساائل ،اإن ازا ء املباان مان املعادة
ي ا ملمه يف الد ن من باب أوىل.
()1
ِ
ول اللَّ ِه ﷺ قَ َالَ ( :ك ْس ُر َعظْ ِم ال َْميِّ ِت َك َك ْس ِرهِ َحيًّا) .
ضي اهللُ َعْنا َ ا أ ََّن َر ُس َ
 -3ومن السنةَ :ع ْن َعائ َشةَ ّر َ
وج ه الدَلل ة :دل احلااديي علااى أن أعضاااء اإلنسااان رمت ااا يف ااال املااو  ،كحرمت ااا يف
ال احلياة ،والتعدي علي ا باألذى وحنو كالتعدي علي ا يف ال احلياة يف اإلمث.
وعلياه اإن ازا ء املبااان مان املعادة أااب د ناه لعماوم األدلاة يف تملاارم باين آدم ،وتملفيناه ود نااه،
و رمااة أعضااائه ي ااً وميت ااً ،وبعض ااً وك االً ،وت ش ا أن تاارك الااد ن عرضااة للتعاادي علي ااا ،وت يملااون
إكرام ا إت بد ن ا .واهلل أعلم.
 -4ما سب من اتستدتل باألثر الوارد عن عروة بن ال بري – رضي اهلل عنه – يف تملفني رجله
ني ق:عت(.)2
املطلب الثالث :حكم دفع الزكاة إلجراء عملية تكميم املعدة.
ق ا ا ا ا ا ا ااال اهلل تع ا ا ا ا ا ا اااىل :ﭽﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ ﯙﭼ(.)3
بني تعاىل يف ذا اآلياة أناه ذاو الااي قسام الصادقا وباني ملم اا ،وتاوىل أمرذاا بنفساه ،و
ملل قَ ْسم ا إىل أ د غري  ،جّأذا هلؤتء املاكورين(.)4
يَ ْ
ااال أااوز إ اراج الكاااة وصاار ا لغااري مسااتحقي ا ماان األصااناف الثمانيااة الاااين ذكاارذم اهلل تعاااىل،
وأمااا ماان كااان ق ارياً مريض ااً ،أو مساامليناً مريض ااً ،قااد اجتمااب يف قااه وصاافان :الفقاار واملاارض ،ومهااا أكثاار
اجااة وشاادة جمتمعااني ماان الفقاار و ااد  ،ااإذا كااان أااوز صاارف الكاااة للفقااري ،ااالفقري امل اريض ماان باااب
( )1أ رجه أبو داود" ،سنن أيب داود" كتاب :ازنائ  ،باب :يف احلفار أد العيبم ذل يتنملب ذلا اململاان ،رقام
احلديي204 :3 )3209( :؛ وابن ماجه" ،سنن ابن ماجه" يف كتااب :ازناائ  ،بااب :يف الن اي عان كسار
عيبام امليت ،رقم احلديي .516 :1 )1616( :وصححه األلباين.
( )2سب خترأه.
(] )3سورة التوبة. [60:
( )4إمساعيل بن عمر القرشي" ،تفسري القرآن العيبيم" .حتقيا ساامي بان حمماد ساالمة ،2 ( ،دار طيباة1420 ،ذاا)،
.165 :4
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وق ااد أ ت اات اللجن ااة الدائم ااة جبا اواز ص اارف زك اااة األما اوال يف شا اراء األدوا ال:بي ااة الالزم ااة إلجا اراء
عمليااا القلااب ،والاايت ت تسااتيدم إت ماارة وا اادة ،وذل ا للمرضااى الاااين ت ميلملااون مااا يشاارتوهنا بااه،
يي إن تمللفت ا مرتفعاة ،وذلا بعاد التوثا مان ذااا األمار ،وحتاري عادم إمملاان ذاؤتء املرضاى مان شاراء
أدوا عملياهتم(.)1

( )1أمحااد عباادالرزاق الاادوي  " ،تاااوى اللجنااة الدائمااة للبحااوث العلميااة واإل تاااء" ،5 ( .الرياااض :دار املؤيااد،
1424ذا)389 :8 ،؛ رقم الفتوى ،)17969(:و توى أ رى 396 :8 :رقم الفتوى.)21048(:
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املطلب الرابع :حكم إجراء عملية تكميم املعدة أثناء الصوم( .)1وفيه ثالثة فروع:

ومن الل ما سب يف املبحاي األول يف كيفياة إجاراء عملياة تملمايم املعادة ،اإن ازواناب الايت تتعلا
مبوضوع البحي وتستدعي الدراسة يف ملم ت ثريذا على الصوم من ذا العملية ميملن صرذا يما يلي:
الفرع األول :حكم التخدير الكلي للصائم إلجراء عملية تكميم المعدة.
يتبني مما سب أن زمن إجراء عملياة تملمايم املعادة قاد يساتغرق سااعة تقريبااً أو أقال مان ذلا ،
وت بد يف ذا العملية من التيدير الملامال ،وت شا أن العقال مان شارو صاحة الصاوم ،والتيادير
ال:يب إلجراء العملية يلح باإلغماء على قياس الشبه(.)2
( )1وت بد من حترير معم ازوف وبيان املراد منه ،ملا يرتتب عليه من الف ق ي.
ا تلف الفق اء  -رمح م اهلل  -يف املراد من ازوف على أقوال:
القول األول :املراد بازوف :املعدة ،والدما  ،واحلل  .وذو ماذب احلنفية واملالملية.
وقد اشرت احلنفية لال ما يلي:
 -1أن يملون الواصل إىل ازوف عن طري الفم أو املنا ا األصلية كاألنف واألذن والدبر وحنو ذل .
 -2أن يوجد يف الواصل إىل ازوف األكل من يي الصورة.
 -3استقرار الدا ل يف ازوف.
واشرت املالملية ما يلي:
 -1أن يملون الواصل إىل احلل من منفا أعلى مائعاً ولو أاوز .
 -2أن يملون الواصل إىل ازوف من منفا أسفل واسعاً كالدبر ت كاإل ليل وازائفة وحنو .
 -3استقرار الدا ل يف ازوف.
القول الثاني :املراد بازوف :ذو الباطن .وذو ماذب الشا عية .وذو أوسب املااذب يف معم ازوف.
القول الثالث :املراد بازوف :كل مسمى جوف كالدما  ،واملعدة ،واحلل  ،والدبر .وذو ماذب احلنابلة.
القول الرابع :املراد بازوف :ذو املعدة .وذو ا تيار شيض اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.
ولعل أقرب هذه األقوال – واهلل أعلم – ذو القول اخلامس وا تيار شيض اإلساالم ابان تيمياة – رمحاه اهلل–
ألن الادما ت منفااا لاه إىل ازااوف أو املعادة ،ومااا يصاال إىل احللا ماان املااء اليسااري وحناو ت يعتاارب مف:اراً وت
دليل على ذل  ،واهلل أعلم.
عااالء الاادين الملاساااين" ،باادائب الصاانائب يف ترتيااب الش ارائب"( .بااريو  :دار الملتاااب العااريب1982 ،م):2 ،
93؛ واملرغين اااين" ،اهلداي ااة"125 :1 ،؛ واب اان عاب اادين " ،اش ااية رد احملت ااار"149 :1 ،؛ واخلرش ااي" ،عل ااى
تص اار لي اال"249 :2 ،؛ والرمل ااي" ،هناي ااة احملت اااج"166 :3 ،؛ واحلج اااوي" ،اإلقن اااع"310 :1 ،؛ واب اان
تيمية" ،جمموع الفتاوى".245 :25 ،
( )2وذو أن يرتدد الفرع بني أصلني :اتر ومبيح ،ويملون شاب ه ب ادمها أكثار .وقيال يف تعريفاه :ماا اجتماب ياه
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واملغمى عليه مرتدد بني الناائم واجملناون ،باالنيبر إىل كاون عقلاه يا ل ،بال سارت اإلغمااء او
كالنائم ،وبالنيبر إىل كونه إذا ناُبِّه ينتبه ،يشبه اجملنون ،واألت ر إحلاقه بالنائم(.)1
والتيدير هلا العملية ت خيلو من الني:
الحالة األولى :التخدير الطبي للصائم بعض النهار إلجراء عملية تكميم المعدة.
خترج ذا املس لة على من أغمي عليه بعض الن ار ،وقد ا تلف ي ا الفق اء على قولني:
ات الصاايام ماان
الق ول األول :ماان أغمااي عليااه بعااض الن ااار صااومه صااحيح إذا كااان قااد بيَّا َ
الليل .وذو ماذب ازم ور من احلنفية()2والشا عية( )3واحلنابلة( .)4واستدلوا على ذل مبا يلي:
اص اللَّيثِي يا ُق ُ ِ
اخلَِ َّ:
اب َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ َعلَى الْ ِمْن َِرب
ت عُ َمَر بْ َن ْ
ولَ :مس ْع ُ
 -1عن َع ْل َق َمةَ بْ َن َوقَّ ٍ ْ َّ َ
ال َِ
ال بِالنِّ يَّ ِ
ات َوإِنَّ َما لِ ُك ِّل ْام ِر ٍئ َما نَ َوى)(.)5
ول( :إِنَّ َما ْاألَ ْع َم ُ
ول اللَّ ِه ﷺ ياَ ُق ُ
ت َر ُس َ
قَ َ
:مس ْع ُ
وج ه الدَلل ة :دل ت اااذر ذاااا احلااديي ومن:وقااه علااى اعتب ااار النيااة يف مجيااب األعمااال ،وق ااا
تتماي األعماال واأل عاال الشارعية ،وعلياه اال باد مان اشارتا النياة يف الصاوم ،اإذا وجاد يف بعاض
الن ار من املغمى عليه أج أ ذل  ،وصومه صحيح إذا كان قد بيَّت النية من الليل.
ال رس ُ ِ
فْ ،
َ -2ع ْن أَِيب ُذَريْاَرَة َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ قَ َ
احلَ َسنَةُ
آد َم يُ َ
اع ُ
ول اللَّه ﷺُ ( :كل َع َم ِل ابْ ِن َ
ضَ
ال :قَ َ َ ُ
ِ
ع ْشر أَمثَ ِاهلا إِ َىل سب ِ
عمائَة ِض ْع ٍ
ف ،قَ َ
ال اللَّهُ َعَّ َو َج َّل :إَِّت َّ
َج ِي بِه ،يَ َدعُ
َ ُ ْ َ
الص ْوَم َِإنَّهُ ِيل َوأَنَا أ ْ
َْ
ِ
ش وتَه وطَعامه ِمن أ ِ ِ
لصائِ ِم َار تَ ِ
وف
انَ ،ا ْر َ ة ِعْن َد ِِ ْ:رَِ ،وَا ْر َ ة ِعْن َد لَِقاء َربِِّهَ ،و َخلُلُ ُ
ََْ ُ َ َ َُ ْ ْ
َجلي ،ل َّ ْ َ
ِ ِ ()6
ِِ
يح الْم ْس ) .
ب ِعْن َد اللَّ ِه ِم ْن ِر ِ
يه أَطْيَ ُ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مناطان تلفان ت على سبيل الملمال ،إت أن أ دمها أغلب من اآل ر ،احلملم باألغلب ملم باألشبه.
اآلمدي" ،اإل ملام"326 :2 ،؛ وعبد اهلل بن أمحد بن قداماة" ،روضاة النااتر وجناة املنااتر يف أصاول الفقاه
على ماذب اإلمام أمحد بن نبل" .وضب غوامضه د .شاعبان حمماد إمساعيال ،1 ( ،مملاة :اململتباة اململياة،
1419ذا).241 :2 ،
( )1عااالء الاادين باان حممااد البعلااي" ،القواعااد والفوائااد األصااولية ومااا يتعلا قااا ماان األ ملااام الفرعيااة" .حتقيا عبااد
الملرم الفضلي ،1 ( ،بريو  :اململتبة العصرية1418 ،ذا).57 ،
( )2ابن عابدين " ،اشية رد احملتار".377 :2 ،
( )3الشربيين" ،مغين احملتاج".131 :1 ،
( )4احلجاوي" ،اإلقناع".308 :1 ،
( )5أ رجاه البياااري" ،صاحيح البياااري" كتااب :باادء الاو ي ،باااب :كياف كااان بادء الااو ي إىل رسااول اهلل ﷺ،
رقم احلديي.3 :1 )1( :
( )6أ رجه البياري" ،صحيح البياري" كتاب :اللباس ،باب :ما ياكر يف املس  ،رقم احلديي:5 )5583( :
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وج ه الدَلل ة :دل ذ اااا احل ااديي عل ااى أن الص ااوم إمس اااك م ااب الني ااة ويف قول ااه( :يَا َادعُ َش ا ْ َوتَهُ
وطَعامه ِمان أ ِ
ات
َجلاي) أضااف الارتك إلياه ،وقاد حتققات النياة يف املغماى علياه مان الليال إذا كاان قاد بيَّ َ
َ َ َُ ْ ْ
النية ،ويف بعض الن ار.
()1
 -3أن اإل اقة صلت يف ج ء من الن ار كما لو صلت يف مجيعه .
 -4أن اإلغماء يف اتستيالء على العقل وق النوم ودون ازنون ،لو قلنا :إن املستغرق منه
اإلغماء ت يضر كالنوم ألحلقنا األقوى باألضعف ،ولو قلنا :إن اللحيبة منه تضر كازنون
ألحلقنا األضعف باألقوى ،توس:نا وقلنا :إن اإل اقة يف حليبة كا ية يف صحة الصوم(.)2
الق ول الث اني :ماان أغماي علياه بعااض الن اار صاومه يب:اال ويل ماه القضااء .وذااو قاول للشااا عية(.)3
واستدلوا على ذل مبا يلي:
 -1القياس على احليض ،ملما أن احليض لو طرأ على املرأة الصائم إنه يب:ل الصيام به،
ملال اإلغماء(.)4
 -2ت بد أن حتصل اإل اقة يف أول الن ار ا يصح الصوم ليحصل ملم النية يف أوله(.)5
القول الثالث :التفصيل :إن أ اق بعد مضي نصف الن ار أو أقال مناه صاح صاومه ،إذا سالم
أول الن ار من غياب العقل ،وذو ماذب املالملية(.)6
واستدلوا لذل  :ب نه تملفي إ اقته يف ج ء مان الن اار لتحصال النياة ،والعقال شار الوجاوب،
وش ن الشر التقدم على اإلج اء(.)7
الترجيح:
والاااي ييب اار رجحانااه  -والعلاام عنااد اهلل – ذااو القااول األول وذااو ماااذب ازم ااور ،بصااحة
ت النية من الليل ،وذل ملا يلي:
صوم من أ اق ج ءاً من الن ار ،إذا كان قد بيَّ َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2215؛ ومسلم" ،صحيح مسلم" كتاب :الصيام ،باب :ضل الصيام ،رقم احلديي.158 :3 )2763( :
( )1ابن قدامة" ،املغين".32 :3 ،
( )2الشربيين" ،مغين احملتاج".433 :1 ،
( )3حيىي بن زكريا النووي" ،روضة ال:البني وعمدة املفتني"( .بريو  :اململتب اإلسالمي1405 ،ذا).366 :2 ،
( )4النووي" ،روضة ال:البني".366 :2 ،
( )5النووي" ،روضة ال:البني".366 :2 ،
( )6األصبحي" ،املدونة".276 :1 ،
( )7القرايف" ،الا رية".495 :2 ،
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 -1أن النية والقصد ركن يف الصوم( ،)1ومن أغمي عليه بعض الن ار وكان قد بيَّت الصيام من
الليل ،قد صلت منه النية ،ووجد يف ج ء من الن ار ،يج ئ ذل يف صحة الصوم.
 -2القياس على احليض قياس مب الفارق ،احليض مب:ل للصوم إمجاعاً ،وليس األمر كال يف
اإلغماء بعض الن ار .وقد دل الدليل على ساد الصوم باحليض ،و يرد الدليل يف اإلغماء.
 -3احلملم بفساد صوم احلائض تعبدي – عند بعض أذل العلم( – )2ومن أوجه ت:رق اخل:
يف القياس ،أت يملون احلملم معلالً( ،)3وعليه ال يقاس على األ ملام التعبدية.
 -4على رض أن احلملم معلل ،ال تيب ر علة األصل اليت يبم علي ا احلملم لتحقيق ا يف الفرع.
 -5وقد ذكر بعض الفق اء أن العلة من ذل إضعاف البدن( ،)4ال ييب ر وجه لال يف اإلغماء.
 -6األصل يف ما يُ َش يه صحة الصوم ،ا يقوم الدليل على ساد  .واهلل تعاىل أعلم.

الحالة الثانية :التخدير الطبي للصائم جميع النهار إلجراء عملية تكميم المعدة.
وخترج ذا املس لة كال على من أغمي عليه مجيب الن ار ،وقد ا تلف ي ا على قولني:
القول األول :من أغمي عليه مجيب الن ار يب:ل صومه ويل مه القضااء .وذاو مااذب ازم اور
من املالملية( )5الشا عية( )6واحلنابلة( .)7واستدلوا على ذل مبا يلي:
ال رس ُ ِ
ف،
َ -1ع ْن أَِيب ُذَريْاَرَة َر ِض َي اللَّهُ َعْنهُ قَ َ
آد َم يُ َ
اع ُ
ول اللَّه ﷺُ ( :كل َع َم ِل ابْ ِن َ
ضَ
ال :قَ َ َ ُ
احلسنَةُ ع ْشر أَمثَ ِاهلا إِ َىل سب ِ
عمائَة ِض ْع ٍ
َج ِي بِِه،
ف ،قَ َ
ال اللَّهُ َعَّ َو َج َّل :إَِّت َّ
َْ َ َ ُ ْ َ
الص ْوَم َِإنَّهُ ِيل َوأَنَا أ ْ
َْ
يدع ش وتَه وطَعامه ِمن أ ِ ِ
لصائِ ِم َار تَ ِ
انَ ،ا ْر َ ة ِعْن َد ِِ ْ:رَِ ،وَا ْر َ ة ِعْن َد لَِق ِاء َربِِّه،
ََ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ُ ْ ْ
َجلي ،ل َّ ْ َ
ِ ِ ()8
ِ
و َخللُ ُ ِ ِ
يح الْم ْس ) .
ب ِعْن َد اللَّ ِه م ْن ِر ِ
َُ
وف يه أَطْيَ ُ

( )1وذو ماذب ازم ور من املالملية والشا عية واحلنابلة.
حممد عر ه الدسوقي " ،اشية الدسوقي على الشرح الملبري" .حتقي حممد علي ( ،بريو  :دار الفملر):1 ،
509؛ وازماال " ،اشااية ازماال"340 :4 ،؛ وحممااد باان مفلااح املقدسااي" ،كتاااب الفااروع ومعااه تصااحيح
الفروع" .حتقي عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،1 ( ،مؤسسة الرسالة 1424 ،ذا).434 :4 ،
( )2النووي" ،اجملموع شرح امل اب".354 :2 ،
( )3ابن قدامة" ،روضة الناتر".185 :2 ،
( )4ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".251 :25 ،
( )5األصبحي" ،املدونة".276 :1 ،
( )6الشربيين" ،مغين احملتاج".123 :2 ،
( )7احلجاوي" ،اإلقناع".308 :1 ،
( )8سب خترأه.
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وجه الدَللة :أن النياة ركان يف الصاوم ،ومان أغماي علياه مجياب الن اار و يفا يف أي جا ء مان
كمن أمس من غري نية لم يصح صومه.
أج ائه ،كان َ
 -2أن النية أ د ركين الصوم ،ال جت ئ و دذا كاإلمساك و د (.)1
 -3قياس اإلغماء على ازنون(.)2
الق ول الث اني :ماان أغمااي عليااه مجيااب الن ااار صااومه صااحيح .وذااو ماااذب احلنفيااة( ،)3ووجااه
عند الشا عية( )4واحلنابلة(.)5
واس تدلوا بالقي اس :وذل ا بقي اااس اإلغم اااء عل ااى الن ااوم ،ي ااي إن الني ااة ق ااد ص ااحت وزوال
اتستشعار بعد ذل ت مينب صحة الصوم كالنوم(.)6
الترجيح:
والاااي ييب اار رجحانااه – والعلاام عنااد اهلل – القااول األول وذااو ب:ااالن صااومه ول ا وم القضاااء اايمن
أغمي عليه مجيب هنار صومه ،وذل لقوة أدلت م ،وضعف أدلة القول الثاين وعدم سالمت ا من املعارضة.
الفرع الثاني :حكم إدخال المنظار الطبي للصائم إلجراء عملية تكميم المعدة.
احلاجة إىل إد ال املناتري ال:بية إىل جسم املريض الصائم إلجراء عملية تملمايم املعادة تملاون
من جانبني:
أوَلً :إدخال المنظار الطبي من خالل الجدار الخارجي للمعدة ،إلجراء عملية قص المعدة.
وقااد صاادر قارار جممااب الفقااه اإلسااالمي( )7جباواز ذلا وعاادم اعتبااار ماان املف:ارا وجاااء يااه:
األمور اآلتية ت تعترب من املف:را  ،وذكر من ا:
 إد ال منيبار من الل جدار الب:ن لفحص األ شاء ،أو إجراء عملية جرا ية علي ا(.)8( )1ابن قدامة" ،املغين".32 :2 ،
( )2املرجب الساب .
( )3زين الدين بن جنيم" ،البحر الرائ شرح كن الدقائ "( .بريو  :دار املعر ة)277 :2 ،؛ والملاساين" ،بدائب الصنائب".83 :2 ،
( )4املاوردي" ،احلاوي يف الفقه الشا عي".441 :3 ،
( )5علااي باان سااليمان املاارداوي" ،اإلنصاااف يف معر ااة ال اراجح ماان اخلااالف" ،1 ( .بااريو  :دار إ ياااء ال ارتاث
العريب1419 ،ذا).207 :3 ،
( )6ابن قدامة" ،املغين"32/3 ،؛ وابن جنيم" ،البحر الرائ ".277 :2 ،
( )7رقم/1/99( :د )10بش ن املف:را يف جمال التداوي.
( )8جملااة جممااب الفقااه اتسااالمي ،الصااادرة عاان منيبمااة املاؤمتر اتسااالمي جباادة( ،الاادروة العاشاارة 1418ذاا) العاادد
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ثانياً :إدخال المنظار الطبي من خالل الفم لقياس القدر المطلوب قصه من المعدة.
وإد ال ذاا النوع من املناتري عن طري الفم إىل املعدة ت خيلو من الني:
الحالة األولى :إدخال المنظار الطبي مع رش الحلق بالمخدر ،أو مادة ل جة في المنظار.
ويملون ذل برش احلل بامليدر املوضعي للمنب مان ادوث مضااعفا هلااا املنيباار كاالتقيؤ
وحناو  ،أو أعاال علاى رأس األنبااوب ماادة ل جااة لتسا يل د ااول املنيباار ،ااإن ذااا يعتاارب مان املفيبارا
وذل لد ول مواد تستقر يف ازوف ،وت خترج خبروج األنبوب(.)1
الحالة الثانية :إدخال المنظار الطبي من غير رش الحلق بالمخدر ،أو وجود مادة ل جة في
المنظار.
ا تلف الفق اء  -رمح م اهلل  -يف ذل على قولني:
القول األول :ت يعترب مفسداً للصوم .وذو ماذب احلنفية(.)2
وحجتهم في ذل :
اشرتاط م يف إ ساد الصوم استقرار الدا ل يف ازوف(.)3
القول الثاين :يعترب مفسداً للصوم .وذو ماذب املالملية( )4والشا عية( )5واحلنابلة(.)6
وحجتهم في ذل ما يلي:
أما املالملية بناءً على أن ازامد إذا وصل إىل املعدة إنه يفسد الصوم إذا كان املنفا عالياً(.)7
وأما الشا عية قد ذكروا أن من ابتلب طرف ٍ
يط ليالً وأصبح صائماً إن ابتلعه أو ن عه أ :ر(.)8
وأما احلنابلة اكروا أن من ابتلب ي:اً كله أو بعضاه ،مان علاه أو عال غاري  ،غااب يف جو اه
قد سد صومه(.)9
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العاشر ،از ء الثاين.455 :
( )1الد بن علي املشيقح" ،ازامب أل ملام الصيام" ،1 ( .الرياض :مملتبة الرشد1437 ،ذا).99 :3 ،
( )2ابن عابدين " ،اشية ابن عابدين".149 :1 ،
( )3الملاساين" ،بدائب الصنائب".93/2 ،
( )4القرايف" ،الا رية".507/2 ،
( )5النووي" ،اجملموع شرح امل اب".314 :6 ،
( )6احلجاوي" ،اإلقناع".310 :1 ،
( )7الدسوقي " ،اشية الدسوقي".523 :1 ،
( )8الرملي" ،هناية احملتاج" ،167 :2 ،ويقاس عليه املنيبار ملشاقته يف الصورة.
( )9منصور بن يونس الب ويت" ،كشاف القنااع عان مان اإلقنااع" .حتقيا ذاالل مصايلحي( ،باريو  :دار الفملار،
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الترجيح:
والااي ييب اار  -واهلل أعلاام – رجحاان القااول األول ،ولاايس إد ااال املنيباار يعااد ماان األكاال أو
الشاارب ،وت يغااين عن مااا ،وقااد صاادر ق ارار جممااب الفقااه اإلسااالمي( )1جب اواز ذل ا وعاادم اعتبااار ماان
املف:را وجاء يه:
أوتً :األمور اآلتية ت تعترب من املف:را  ،وذكر من ا:
(منيبار املعدة إذا يصا به إد ال سوائل (حماليل) أو مواد أ رى)(.)2
الفرع الثالث :حكم إدخال السوائل الطبية لجسم المريض الصائم إلجراء عملية تكميم
المعدة.
ذناك سوائل قد حيتاج إلي ا أثناء عملية تملميم املعدة أو بعد انت ائ ا ،وذا السوائل على الني:
الحالة األولى :إدخال السوائل الطبية غير المغذية إلى جسم المريض الصائم.
وذل ا كالس اوائل الاايت يملااون الغاارض من ااا إيقاااف الن يااف أو حنااو ذل ا  ،أثناااء أو بعااد إج اراء
عملية القص للمعدة ،أو حلاجة ازسم إىل الدواء وحنو  ،ا السوائل ال:بية على قسمني:
القسم األول :وصول السوائل الطبية إلى المعدة مباشرة.
حكمه ا :سااب بيااان ملاام مااا يصاال إىل املعاادة ماان ساوائل أنااه مفسااد للصااوم ،وصاادر بااه قارار
جممب الفقه اإلسالمي الساب (.)3
القسم الثاني :عدم وصول السوائل الطبية إلى المعدة ،وإنما يستفيد منها الجسم (كالحقن
الطبية).
حكمه ا :ا تلااف الفق اااء املعاصاارون يف ملاام الساوائل واحلقاان ال:بيااة غااري املغايااة يف إ ساااد
الصوم  -سواء كانت ذا احلقن يف العضل أو الوريد أو حتت ازلد أو يف املفاصل  -على قولني:
القول األول :ت تعترب السوائل ال:بية غري املغاية مفسدة للصوم.
وصدر بال توى ق:اع اإل تاء بدولة الملويت( ،)4و توى اللجنة الدائماة للبحاوث العلمياة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1402ذا).318 :2 ،
( )1رقم/1/99( :د )10بش ن املف:را يف جمال التداوي.
( )2جملة جممب الفقه اإلسالمي( ،الدروة العاشرة 1418ذا) العدد العاشر ،از ء الثاين.455 :
( )3رقم/1/99( :د )10بش ن املف:را يف جمال التداوي.
( )4جمموعة الفتااوى الشارعية الصاادرة عان ق:ااع اإل تااء والبحاوث بدولاة الملويات (1405-1397ذاا)،1 ( ،
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واإل تاء(.)1
واحتجوا لذل  :ب ن املف:ر ذو ما وصل إىل ازوف أو الدما من تحة طبيعية أو مباشرة(.)2
القول الثاني :تعترب السوائل ال:بية غري املغاية مفسدة للصوم.
واحتجوا لذل  :با ن احلقناة الايت تع:اى حتات ازلاد أو يف العضاال أو يف الورياد أو يف قنااة النيااع
الشاوكي تصاال إىل ازااوف ،ألهناا تصاال عنااد إع:ائ ااا إىل الادورة الدمويااة ،وذااا توزع اا إىل أجا اء ازساام كاال
حبسب طلبه ،وعلى ذاا يتبني أن احلقن اليت يع:ي ا األطباء للصائمني يف هنار رمضان مفسدة للصوم(.)3
الترجيح:
وييب اار م اان ااالل القا اولني و ج ااج ك اال ريا ا  ،أن احلمل اام يف ذلا ا متعلا ا بوص اافني :مع اام
ازوف ،واعتبار ذا السوائل من املف:را .
الاااين ياارون رمااة ذااا الس اوائل الاايت تع:ااى للصااائم وإ سااادذا للصااوم ،ااال بااالنيبر إىل اعتبااار َّأن مااا
تصل إليه دا ل يف معم ازوف ،واعتبار ذا السوائل اليت تد ل ازسم من املف:را  ،أو ب د الوصفني.
والاااين ياارون جاواز ذااا الساوائل وعاادم إ سااادذا للصااوم ،بااالنيبر إىل عاادم اعتبااار مااا تصاال إليااه ماان
ازوف ،وليست ذا السوائل أكالً وت شرباً وت يف معنامها ،ال تملون من املف:را  ،أو ب د الوصفني.
والاااي ييب اار  -والعلاام عنااد اهلل تعاااىل  -رجحااان القااول األول القائاال بعاادم إ ساااد الصااوم مبااا
يد ل إىل جسم املريض من السوائل ال:بية غري املغاية ،وذل ملا يلي:
 -1اعتبار أن املقصود بازوف ذو املعدة.
 -2أن املفسد للصوم ذو ما كان أكالً أو شرباً أو ما يغين عن ما أو حيل حمل ما.
وذو ما صدر به قرار( )4جممب الفقه اإلسالمي الدويل التابب ملنيبمة التعاون اإلسالمي ،وجاء يه:
األمور اآلتية ت تعترب من املف:را ومن ا:
(احلقن العالجية ازلدية أو العضلية أو الوريدية ،باستثناء السوائل واحلقن املغاية).
وعلى ذل توى الشييني :عبدالع ي بن باز( ،)1وحممد بن عثيمني( – )2رمح ما اهلل تعاىل .-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1417ذا).245-244 :1 ،
( )1الدوي  " ،تاوى اللجنة الدائمة".252 :10 ،
( )2جمموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن ق:اع اإل تاء والبحوث بدولة الملويت.245 :1 ،
( )3وممن قال به من املعاصرين :د .طه بيب ،جملاة األزذار ،العادد الثالاي ،503 ،نقاالً عان حباي :أثار التاداوي
على الصالة والصيام ،د .زينب عياد عبداهلل ،586 :1 ،مؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين "قضايا طبية معاصرة".
( )4رق اام )1/10(93 :بشا ا ن املف:ا ارا يف جم ااال الت ااداوي .وذلا ا م اان ااالل املوق ااب اتلمل اارتوين جملم ااب الفق ااه
اإلسالمي الدويلhttp://www.iifa-aifi.org/2009.html :

- 410 -

مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

الحال ة الثاني ة :إدخ ال الس وائل الطبي ة المغذي ة إل ى جس م الم ريض الص ائم .وذلا ا
كاحملاليل املغاية اليت يقصد من ا تغاية ازسم بعد العملية ازرا ية عرب األوردة الدموية.
حكمها:
ا تلااف الفق اااء املعاصاارون يف ملاام الس اوائل واحلقاان ال:بيااة املغايااة يف إ ساااد الصااوم علااى
ثالثة أقوال:
القول األول :تعترب السوائل ال:بية املغاية مفسدة للصوم.
وصا اادر با ااال تا ااوى اللجنا ااة الدائما ااة للبحا ااوث العلميا ااة واإل ت ا اااء( ،)3وق ا ارار جمم ا ااب الفق ا ااه
اإلسالمي التابب ملنيبمة التعاون اإلسالمي(.)4
واحتجوا لذل  :ب ن يف ملم ال:عام والشراب تعاطي تل احلقن يعترب يلاة علاى اإل :اار
يف رمضان(.)5
القول الثاني :ت تعترب السوائل ال:بية املغاية مفسدة للصوم.
()6
وصدر بال توى ق:اع اإل تاء والبحوث الشرعية بدولة الملويت .
واحتجوا لذل  :ب ن املف:ر ذو ما وصل إىل ازوف أو الدما من تحة طبيعية أو مباشرة(.)7
القول الثالث :التفصيل :اإلبر اليت توصال أدوياة أو ماواد مغاياة أو مقوياة ،وتاد ل ا إىل بادن
الصااائم عاان غااري طري ا األوردة والش ارايني (كات تقااان يف العضاادين أو الفياااين أو رأس األليتااني أو
ما شابه ذل ) ت تفسد الصيام ،ألهنا تصل إىل البدن عن طري املسام.
وأم ااا اإلب اار ال اايت توص اال أدوي ااة أو أغاي ااة أو مقوي ااا إىل ال اادم مباش اارة ع اان طريا ا األوردة أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1عبااد الع ي ا باان عبااد اهلل باان باااز" ،جممااوع تاااوى العالمااة عبااد الع ي ا باان باااز رمحااه اهلل" .أشاارف علااى مجعااه
وطبعه :حممد بن سعد الشويعر.257 :15 ،
( )2حممد بن صاحل العثيمني" ،جمموع تاوى ورسائل ابن عثيمني" ( .األ رية ،دار الوطن  -دار الثريا1413 ،
ذا).138 :19 ،
( )3الدوي  " ،تاوى اللجنة الدائمة".252 :10 ،
( )4جملة جممب الفقه اإلسالمي( ،الدروة العاشرة 1418ذا) العدد العاشر ،از ء الثاين.455 :
( )5الدوي  " ،تاوى اللجنة الدائمة".253-252 :10 ،
( )6جمموعة الفتاوى الشرعية الصادرة عن ق:اع اإل تاء والبحوث بدولة الملويت.245 :1 ،
( )7املرجب الساب .
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الشرايني ،إهنا تفسد الصوم(.)1
واحتج وا ل ذل مبااا يلااي :أهنااا صااار منفااااً عرًااا إلمااداد ازساام مبااا حيتاجااه ،ممااا يااؤدي إىل اكتفاااء
الباادن واسااتغنائه عاان املاواد امل لو ااة ماان أناواع ال:عااام والشاراب ،يضاااف إىل ذلا  :أن الس اوائل الاايت تصاال إىل
األوردة والشرايني توسب جماري الدم ،تمملن الشي:ان من ابن آدم ،وقد أمرنا بتضيي ذا اجملاري(.)2
الترجيح:
والاااي ييب اار – واهلل أعلاام – أن ذااا الس اوائل املغايااة تعتاارب ماان املف :ارا  ،وذااو قااول أكثاار
الفق اء املعاصرين ،وذو ما تدل عليه املقاصد الشرعية يف الصيام.
()3
وقد علل الفق ااء يف الف:ار مباا يصال إىل ازاوف أو غاري بالتغاياة  ،وذاو متحقا يف احملاليال
املغاي ااة ،وذل ا ألن املف :ارا م ااا كان اات م اان األك اال أو الش اارب أو مم ااا حي اال حم اال األك اال والش اارب،
واحملاليل املغاية ت ش أهنا تغين عن األكل والشرب ،وقد يستمر علي ا املريض أياماً .واهلل أعلم.
املطلب اخلامس :املخاطرة الطبية يف عملية تكميم املعدة.
مجياب العمليااا ازرا ياة واإلجاراءا ال:بياة هتاادف إىل فاظ الاانفس واحملا يباة علااى الصااحة،
ود ب املفسدة والضرر قدر اإلمملان ،ولاو بارتملااب أ اف الضاررين .ولااا الواجاب علاى ال:بياب أن
يراعي املوازنة بني املصاحل واملفاسد يف العمليا ال:بية عموما.
وت ااالف بااني الفق اااء أن املشااقة جتلااب التيسااري( ،)4وأن املشااقة إذا بلغاات ااد اخل:اار علااى
الاانفس واألط اراف ومنا ع ااا توجااب الرت اايص والتيفيااف ،وقااالوا :إن فااظ امل ااج واألط اراف إلقامااة
مصاحل الدين أوىل من تعريض ا للفوا يف عبادة أو عبادا  ،يفو قا أمثاهلا(.)5
ويستثم من قواعد درء اخل:ر از اد يف سبيل اهلل ،يجوز يه املياطرة بالنفس ،ألناه قُا ِّارَر ماب
املشقة(.)6
إت أن املياااطرة يف إجاراء العمليااا ازرا يااة علااى وجااه العمااوم – إذا تاانجح  -ت خياارج مااا
( )1د .حممد جرب األلفي" ،مف:را الصائم يف ضوء املستجدا ال:بية" .جملة جممب الفقه اإلسالمي.653 :10 :
( )2املرجب الساب .
( )3ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".245 :25 ،
( )4حمماد باان أمحاد الفتااو ي" ،شارح الملوكااب املناري" .حتقيا حمماد ال يلااي ون ياه محاااد ،2 ( ،مملتباة العبيملااان،
1418ذا).445 :4 ،
( )5املوسوعة الفق ية الملويتية ،صادرة عن وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية( .الملويت :دار السالسل).206 :19 ،
( )6املوسوعة الفق ية الملويتية.207 :19 ،
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ينش عن ا عما يلي:
إت ااالف نف ااس ،أو عض ااو ،أو منفع ااة ،أو ص ااول مض اااعفا وآتم معين ااة نتيج ااة ع اادم جن اااح
العملية بالشملل امل:لوب.
وقااد جاااء الش اريعة اإلسااالمية حبفااظ الضاارورا اخلمااس ،ومن ااا فااظ الاانفس ،وماان األدلااة
على ذل :
()1

 -1قوله تعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﭼ ،وقولاه تعااىل :ﭽﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﭼ(.)2
وج ه الدَلل ة :يف ذاااتني اآليتااني دلياال علااى حتاارم إتااالف الاانفس ،بفعاال مااا يساابب القتاال أو
املو  ،سواء كان بإجراء طيب او غري .
ِ
اجهُ ِيف َرأْ ِس ِاه،
اب َر ُجاالً ِمنَّاا َ َجار َ َش َّ
َ -2ع ْن َجاب ٍر  -رضي اهلل عنه  -قَالَ َ :ر ْجنَا ِيف َس َف ٍر َ َ
َص َ
ِ
ِ
صاةً
ُمثَّ ا ْ تَالَ َم َ َس َل أ ْ
صةً ِيف التاَّيَم ِم؟ َا َقالُواَ :ماا َجن ُاد لَا َ ُر ْ َ
َص َحابَهَُ ،ا َقالَ :ذل َجت ُدو َن ِيل ُر ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ارب بِا َالِ َ َ ،ا َقااال:
ات تَا ْقااد ُر َعلَااى الْ َماااءَ .ا ْغتَ َساال َ َمااا َ َ .الَ َّمااا قَااد ْمنَا َعلَااى النَّا ِ ِّ
َوأَنْا َ
ايب ﷺ أُ ْ ا َ
قَاتالُااو قَا اتالَ م اللَّااه ،أَتَ س ا َلُوا إِ ْذ َ ياعلَم اوا؟ َِإَّمناَاا ِش ا َفاء الْعِااي السااؤال .إَِّمناَاا يمل ِ
ْفيا ِاه أَ ْن ياَتَ اايَ َّم َم،
ُ ِّ َ
َ ُ َ ُُ ُ
َ
َ
ْ َْ ُ
ِ
ب(.)3
َوياَ ْعص َ
وج ه الدَلل ة :يف احلااديي دلياال علااى حتاارم الوسااائل الاايت تااؤدي إىل قتاال الاانفس ،وعليااه ااإن
عملية تملميم املعدة إذا كانت قد تسبب ضرراً أعيبم من ضرر السمنة إهنا حترم.
 -3جاواز الف:اار للمارأة احلبلااى واملرضااب إذا ا تااا علااى نفسااي ما ،وتف:ارا وت:عمااا إذا ا تااا علااى
ولدي ما .قال ابن عبااس رضاي اهلل عن ماا :كانات ر صاة للشايض الملباري ،واملارأة الملبارية ،ومهاا
ي:يقااان الصاايام أن يف :ارا وي:عمااا مملااان كاال يااوم مساامليناً ،واملرضااب واحلبلااى إذا ا تااا علااى
أوتدمها أ :رتا وأطعمتا(.)4
(] )1سورة النساء.[29 :
(] )2سورة البقرة.[195 :
( )3أ رج ااه أب ااو داود" ،س اانن أيب داود" كت اااب :ال :ااارة ،ب اااب :يف اجمل ااروح يت اايمم رق اام احل ااديي:1 )336( :
وابن ماجه" ،سنن ابن ماجه" كتاب :ال :ارة وسنن ا ،باب :يف اجملروح تصيبه جنابة يياف ،رقم احلديي:
( ،189 :1 )572و سنه األلباين.
( )4أ رجااه أبااو داود" ،ساانن أيب داود" كتاااب :الصااوم ،باااب :ماان قااال ذااي مثبتااة للشاايض واحلبلاى ،رقاام احلااديي:
(266 :2 )2320؛ ،والرتم اااي" ،از ااامب الص ااحيح" كت اااب :الص ااوم ع اان رس ااول اهلل ،ب اااب :م ااا ج اااء يف
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وج ه ذل  :أن الشاريعة قاد رتبات األ ملاام الشارعية علاى جمارد اخلاوف علاى الانفس أو الولااد،
وذو أمر ميبنون ،وقد يملاون مشاملوكاً ياه ،وماب ذلا التفتات إلياه الشاريعة .وكال ذلا تغليبااً زاناب
فظ النفس الاي ذو ضرورة من الضرورا اخلمس.
وت خيفى أن عملية تملميم املعدة ي ا إزالة جا ء مان املعادة ،وق:اب عضاو مان أعضااء ازسام،
وميملاان قياااس ذااا املس ا لة علااى مااا ذكاار الفق اااء – رمح اام اهلل – يف ملاام إزالااة :اار عض ا ٍو ماان
األعضاء بالق:ب ،و ٍ
ينئا ال خيرج ذل عن األ وال التالية:
الحال ة األول ى :أن يملااون يف إج اراء عمليااة تملماايم املعاادة :اار علااى الاانفس ،ولاايس يف تاارك
العملية وبقاء العضو املراد إزالته :ر على املريض.
في ذا احلال حيرم إجراء العملية وق:ب العضو املراد إبانته(.)1
أزيد.

الحال ة الثاني ة :أن يملااون يف تاارك عمليااة تملماايم املعاادة :اار علااى الاانفس ،إت أن :اار عل ااا
()2

ويف ذا احلال حيرم إجراء العملية وق:ب العضو املراد إبانتاه  ،والقاعادة الفق ياة( :إذا اجتماب
ضرران أسقط األصغر األكرب)(( ،)3وتُد ب املفسدة العليا بالت ام املفسدة الدنيا)(.)4
الحالة الثالثة :أت يملون يف عملية تملميم املعدة وإزالة ج ء من ا :ر على النفس.
ويف ذا احلال جتوز العملية واإلزالة للعضو املراد(.)5
الحالة الرابعة :أن يتساوى اخل:ران؛ :ر إجراء عملية تملميم املعدة و :ر ترك ا.
وقد ا تلف يف ذا احلالة على قولني:
القول األول :جواز العملية ازرا ية ال:بية عند تساوي اخل:رين(.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الر صة يف اإل :ار للحبلى واملرضب ،رقم احلاديي .94 :3 )715( :قاال األلبااين :سان صاحيح .وانيبار:
العسقالين" ،التلييص احلبري".455 :2 ،
( )1األنصاري" ،أسم امل:الب"170 :2 ،؛ والرملي" ،هناية احملتاج".280 :4 ،
( )2األنصاري" ،أسم امل:الب"170 :2 ،؛ والرملي" ،هناية احملتاج".280 :4 ،
( )3العبدري" ،التاج واإلكليل"218 :4 ،؛ وحممد علي " ،منح ازليل شرح على تصر سيد ليل"( .بريو :
دار الفملر1409 ،ذا).327 :6 ،
( )4القرايف" ،الفروق".365 :1 ،
( )5األنصاري" ،أسم امل:الب"170 :2 ،؛ والرملي" ،هناية احملتاج".280 :4 ،
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القول الثاني :عدم جواز العملية ازرا ية ال:بية عند تساوي اخل:رين(.)2
الترجيح:
والاي ييب ر  -والعلم عند اهلل تعاىل  -أن القواعد الفق ية تعضد القول الثاين القائل بعدم ازواز ،من ذل :
 قاعدة( :الضرر ت ي ال مبثله)( ،)3وقاعدة( :الضرر ت ي ال مبثله وت مبا ذو وقه بل مبا ذو دونه)(.)4 إذا تساو املصلحة واملفسدة إن (د ب املفسدة مقدم على جلب املصلحة)( )5على أن مناألصوليني من نفى تساوى املصاحل واملفاسد من مجيب الوجو (.)6
ود اب املفساادة بارتك إجاراء العمليااة يف مثال ذااا احلااال ،وماا قااد تسااببه مان اااطر ومضاااعفا
أوىل من عل ا.
 من املعقول :إمنا شرعت ازرا ة إلزالة الضرر أو ختفيفه مبا ذو أقل منه ،إذا تساوى الضررانيف درجت ما وقدرمها ،إجراء ازرا ة ٍ
ينئا ت ائدة منه ،إضا ة إىل أن ازرا ة حبد ذاهتا قد جتر
إىل مضاعفا أ رى ،واهلل أعلم.
الحالة الخامسة :أن ي يد :ر ترك عملية تملميم املعدة على :ر عل ا.
ويف ذا احلال جتوز العملية واإلزالة بقص ج ء من املعدة(.)7
ويف ااال ازا اواز – ومه ااا احلالت ااان :الثالث ااة واخلامس ااة – يتف اارع ع اان ذ اااا :ذ اال ميمل اان أن يص ااار إىل
الوجوب؟
يج اب ع ن ذل  :أن املقصااود بااازواز املشااروعية ماان يااي األصاال ،وذااي اارع عاان مس ا لة
ملم التداوي ،وقد ا تلف الفق اء رمح م اهلل يف ملم التداوي على أقوال:
القول األول :جواز التداوي م:لقاً .وذو ماذب احلنفية( )8واملالملية(.)1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1السلمي" ،قواعد األ ملام"4 :1 ،؛ واألنصاري" ،أسم امل:الب"170 :2 ،؛ والرملي" ،هناية احملتاج".280 :4 ،
( )2البجريماي " ،اشااية البجريماي"309 :4 ،؛ وازماال " ،اشااية ازمال"465 :10 ،؛ ،نيبااام الاادين البلياي ومجاعااة ماان
علماء اهلند" ،الفتاوى اهلندية يف ماذب اإلمام األعيبم أيب نيفة النعمان"" .دار الفملر1411 ،ذا) .360 :5
( )3سب خترأ ا.
( )4ال رقا" ،شرح القواعد الفق ية لل رقا".195 ،
( )5السيوطي" ،األشبا والنيبائر"87 :1 ،؛ واملرداوي" ،التحبري شرح التحرير".4185 :8 ،
( )6سب اإلشارة إىل ذل .
( )7األنصاري" ،أسم امل:الب"170 :2 ،؛ والرملي" ،هناية احملتاج".280 :4 ،
( )8ابن عابدين " ،اشية رد احملتار" .156 :7
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القول الثاني :استحباب التداوي .وذو ماذب الشا عية(.)2
القول الثالث :جواز التداوي ،وتركه أ ضل .وذو ماذب احلنابلة(.)3
ااإذا تعااني طبي ااً إج اراء عمليااة تملماايم املعاادة ودعاات إليااه الضاارورة أو احلاجااة الشاارعية ألجاال
التداوي ،إن القول بالوجوب آكد وأت ر ،وقد قال ابن تيمية  -رمحه اهلل  -يف ذل :
والتحقي ق أن ماان التااداوي مااا ذاو حماارم ،ومنااه مااا ذاو مملاارو  ،ومنااه مااا ذاو مباااح ،ومنااه مااا ذااو
مستحب ،ومنه ما ذو واجب .ما الواجب و ما يعلم صول بقااء الانفس باه ت بغاري كماا أاب
أكاال امليتااة عنااد الضاارورة ،إنااه واجااب عنااد األئمااة األربعااة ومج ااور العلماااء ،وقااد قااال مسااروق :ماان
اض:ر إىل أكل امليتة لم ي كل ا ما د ل النار(.)4
ا ااا األقا ا اوال ليس ا اات متض ا ااادة ،وإمن ا ااا ا ا ااتالف احلمل ا اام راج ا ااب إىل ا ا ااتالف
وعل ا ااى ذلا ا ا
األ وال(.)5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1يوساف باان عبااد اهلل القاارطيب" ،اتساتاكار ازااامب ملااااذب ق اااء األمصااار" .حتقيا سااا حممااد ع:ااا ،وحممااد
علي معوض( ،بريو  :دار الملتب العلمية2000 ،م)414 :8 ،؛ والعبدري" ،التاج واإلكليل".6 :2 ،
( )2الرملي" ،هناية احملتاج".19 :3 ،
( )3الب ويت" ،دقائ أويل الن ى".340 :1 ،
( )4ابن تيمية" ،جمموع الفتاوى".12 :18 ،
( )5د .سن أمحد الفملي" ،أ ملام األدوية يف الشريعة اإلسالمية" ،2 ( .الرياض :دار املن اج1430 ،ذا).28 ،
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اخلامتة
توصلت من خالل هذا البحث إلى جملة من النتائج من أهمها ما يلي:
تعرف السمنة ب هنا زيادة الوزن المللي للجسم على  %120من الوزن املثايل للفرد.
أوَلًَّ :
ثاني اً :تصاانف الساامنة ب هنااا مسنااة زائاادة ومفرطااة ومرضااية إذا زاد عاان  %40و ا معادلااة ()BMI
وتعين مؤشر كتلة ازسم ،وذل بقياس معدل الوزن على مسا ة ازسم.
ثالث اً :تنقساام الساامنة إىل :مسنااة فيفااة ،ومسنااة وساا:ى ،ومسنااة مفرطااة (مرضااية) ،ومسنااة ااوق املفرطااة
( بيثة).
رابعاً :تنقسم أنواع جرا ة السمنة إىل ثالثة أنواع :عملياة تصاغري جام املعادة ،وعملياة حتويال مساار
املعدة ،وعملية ربط املعدة.
خامساً :تعترب عملية تملميم املعادة مان أ ادث العملياا ازرا ياة ،وي:لا علي اا عادة اصا:ال ا
أو مسميا  :قص املعدة ،تصغري املعدة ،تدبيس املعدة ،التدبيس ال:ويل.
سادس اً :ي:ل ا تملماايم املعاادة علااى عمليااا عااالج الساامنة وإنقاااص الااوزن ،بينمااا ي:ل ا استئصااال
املعدة أو ج ء من ا على العمليا املتعلقة باألمراض واألورام وحنوذا.
س ابعاً :هلااا العمليااة أثاار ملح ااوا يف إنقاااص ال ااوزن ،وممااا ت خيفااى أن هلااا آثاااراً أ اارى قباال العمليااة
كالتيدير وحنو  ،وأثناء العملية ،واملتابعة ال:بية بعد العملية.
ثامن اً :األ اوال الاايت جتاارى عمليااة تملماايم املعاادة ماان أجل ااا تنقساام إىل قساامني :احلالااة العالجيااة ،واحلالااة
التجميلي ااة .م ااا احلال ااة العالجي ااة تقس اام إىل ث ااالث ااات  :إم ااا للض اارورة الش اارعية ،أو احلاج ااة
الش اارعية ،أو إلزال ااة الض اارر النفس ااي ،م ااا احلالت ااان األولي ااان ااال شا ا يف مش ااروعية العملي ااة هل اااا
الغ اارض ،وتعت اارب العملي ااة يف ذ اااتني املا ارتبتني متفقا اةً م ااب أص ااول الش اارع وقواع ااد  ،ور ااب احل اارج ود ااب
الضرر.
تاس عاً :ا تل ااف الفق اااء يف اعتب ااار الض اارر النفس ااي ض اارراً ش اارعياً معت ارباً ،وال اااي ي اارتجح م اان ااالل
البحي  -واهلل أعلم  -تن يل الضرر النفسي من لة الضرر احلسي.
عاشراً :ترجح من االل البحاي واهلل أعلام حتارم عملياة تملمايم املعادة إذا كاان الباعاي علي اا الرغباة
اجملردة يف ازمال والملمال ،وليست حلاجة د ب ضر أو جلب نفب.
الح ادي عش ر :تعتاارب عمليااة شاافط الاادذون أيساار ماان عمليااة تملماايم املعاادة يف ذاهتااا ومضاااعفاهتا،
وعليه يصح القياس علي ا قياس األولوية.
الث اني عش ر :أااب الرجااوع يف كاال ا ٍن إىل أذلااه ،واتعتماااد علااى قااول أذاال اخلااربة يف بناااء األ ملااام
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الشرعية.
الثال ث عش ر :ينبغااي علااى ال:بيااب وامل اريض مراعاااة الض اوابط الشاارعية إلج اراء عمليااة تملماايم املعاادة
واعتبارذا.
الرابع عشر :األدوية ال:بية املتعلقة بعملية تملميم املعدة ت جتوز شارعاً وت طبااً إن كاان ضاررذا أكارب
أو مسا ٍو للضرر املراد إزالته.
الخامس عشر :يعد از ء املبان من املعدة طاذراً يف ماذب مج اور الفق ااء ،ملال جا ء منفصال مان
ي و كميتته ،واآلدمي جبملته طاذر ياً وميتاً.
السادس عشر :الراجح أن از ء املبان من املعدة ت يغسل وت يصلى عليه.
السابع عشر :الراجح وجوب د ن ما أبني من ي ميت.
الثامن عشر :جواز د ب الكاة للفقري املريض احملتاج إلجراء عملية تملميم املعدة.
التاس ع عش ر :إذا ا تاايج إىل إج اراء عمليااة تملماايم املعاادة أثناااء الصااوم ااإن التياادير ال:اايب للصااائم
ات النيااة ماان اللياال ،ت يفسااد الصااوم ،وذااو ماااذب ازم ااور ماان
بعااض الن ااار ،إذا كااان قااد بيَّا َ
احلنفية والشا عية واحلنابلة.
العش رون :التياادير ال:اايب للصااائم مجيااب الن ااار إلج اراء عمليااة تملماايم املعاادة ،يفسااد الصااوم ويل ا م
القضاء ،وذو ماذب ازم ور من املالملية والشا عية واحلنابلة.
الح ادي والعش رون :إد ااال املنيبااار ال:اايب إلجاراء عمليااة تملماايم املعاادة ماان ااالل جاادار املعاادة ت
يعد من املف:را كما صدر بال قرار جممب الفقه اإلسالمي.
وأما إد ال املنيبار ال:يب إلجراء عملية تملميم املعدة ،له التاان :إماا أن يصاا ب ذلا رش
احلل بامليدر ،أو مادة ل جة يف املنيبار ،إنه يف ذا احلالة يعترب من املف:را .
وإماا أن يملااون ذلا ماان غااري رش احللا باملياادر ،أو وجااود مااادة ل جااة يف املنيبااار ،ااالراجح يف
ذل عدم اعتبار من املف:را  ،وقد صدر به قرار جممب الفقه اإلسالمي.
الثاني والعشرون :إد ال السوائل ال:بية غري املغاية إىل جسم املريض الصائم تنقسام إىل قسامني :إماا
أن تصاال إىل املعاادة مباشاارة تعااد مفساادة للصااوم ،وإمااا أن ت تصاال إىل املعاادة وإمنااا يسااتفيد من ااا
ازساام كاااحلقن ال:بيااة وغريذااا ،وقااد ا تلااف الفق اااء املعاصاارون يف مااا ت يصاال إىل املعاادة علااى
ق اولني ،وال اراجح  -واهلل أعل اام  -ع اادم اعتبارذ ااا م اان املف :ارا  ،وب ااال ص اادر ق ارار جمم ااب الفق ااه
اإلسالمي الدويل ،وبه أ ا الشييان :عبدالع ي بن باز وحممد بن عثيمني رمح ما اهلل تعاىل.
وأما السوائل ال:بية املغاية الراجح أهنا من املف:را  ،وذو قول أكثر الفق اء املعاصرين.
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الثالث والعشرون :إذا دعت الضرورة أو احلاجاة الشارعية ال:بياة إىل إجاراء عملياة تملمايم املعادة اإن
املياطرة ال:بية يف إجرائ ا ت خترج عن مخسة أ وال بناء على غلبة اليبن:
احلال ااة األوىل :أن يمل ااون يف إجا اراء العملي ااة  :اار عل ااى ال اانفس ،ول اايس يف ترك ااا  :اار عل ااى
املريض ،تحرم.
احلالة الثانية :أن يملون يف إجراء العملية :ر أعيبم من :ر ترك ا ،تحرم.
احلالة الثالثة :أت يملون يف إجراء العملية :ر على املريض ،تجوز.
احلالااة الرابعااة :أن يتساااوى اخل :اران – :اار إج اراء العمليااة وترك ااا  -قااد ا تلااف الفق اااء -
رمح اام اهلل  -يف ذااا املس ا لة علااى ق اولني ،والاااي ياارتجح ماان ااالل البحااي  -واهلل أعلاام -
القول بعدم ازواز ألن الضرر ت ي ال مبثله.
احلالة اخلامسة :أن ي يد :ر ترك العملية على :ر إجرائ ا ،تجب العملية ٍ
ينئا.
ذاا وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماًكثرياً إىل يوم الدين.
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املصادر واملراجع
اب ا اان األث ا ااري ،املب ا ااارك ب ا اان حمم ا ااد" .الن اي ا ااة يف غري ا ااب احل ا ااديي واألث ا اار" ،1 ( .دار اب ا اان از ا ااوزي،
1421ذا).
ابن باز ،عباد الع يا بان عباد اهلل" .جمماوع تااوى العالماة عباد الع يا بان بااز رمحاه اهلل" .أشارف علاى
مجعه وطبعه :حممد بن سعد الشويعر.
اباان تيمي ااة ،أمح ااد ب اان عب ااد احلل اايم" .جمم ااوع الفت اااوى" .حتقي ا أن ااور الب اااز ،ع ااامر از ا ار ،3 ( .دار
الو اء 1426 ،ذا).
ابن م ،علي بن أمحد" .احمللى" .حتقي أمحد حممد شاكر( .القاذرة :دار الرتاث).
اباان عاباادين ،حممااد أمااني باان عماار " .اشااية رد امليتااار علااى الاادر امليتااار شاارح تنااوير األبصااار".
(بريو  :دار الفملر1421 ،ذا).
ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد" .املغين" ،1 ( .بريو  :دار الفملر1404 ،ذا).
ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحاد" .روضاة النااتر وجناة املنااتر يف أصاول الفقاه علاى مااذب اإلماام أمحاد
ب اان نب اال" .وض ااب غوامض ااه وش اارح شا اواذد د .ش ااعبان حمم ااد إمساعي اال ،1 ( .ممل ااة :اململتب ااة
اململية1419 ،ذا).
ابن جنيم ،زين الدين" .البحر الرائ شرح كن الدقائ "( .بريو  :دار املعر ة).
األصبحي ،مال بن أنس" .املدونة الملربى" .حتقي زكريا عمريا ( .بريو  :دار الملتب العلمية).
األصبحي ،مال بن أنس" .موط مال برواياة حياىي الليثاي" .حتقيا حمماد اؤاد عباد البااقي( .مصار:
دار إ ياء الرتاث العريب).
األلباين ،حممد ناصر الدين" .صحيح سنن أيب داود" ،1 ( .الرياض :مملتبة املعارف1419 ،ذا).
اآلماادي ،علااي باان حممااد" .اإل ملااام يف أصااول األ ملااام" .حتقيا د .ساايد ازميلااي ،1 ( .بااريو :
دار الملتاب العريب1404 ،ذا).
األنص اااري ،زكري ااا" .أس اام امل:ال ااب يف ش اارح روض ال:ال ااب" .حتقيا ا د .حمم ااد حمم ااد ت ااامر،1 ( .
بريو  :دار الملتب العلمية1422 ،ذا).
البار ،د .حمماد علاي" .املساؤولية ال:بياة وأ القياا ال:بياب (ضامان ال:بياب وإذن املاريض)" ( ،1
جدة :دار املنارة1416 ،ذا).
البجريما ااي ،سا االيمان با اان عما اار " .اشا ااية البجريما ااي علا ااى شا اارح ما اان ج ال:ا ااالب"( .تركيا ااا :اململتبا ااة
اإلسالمية).
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البياري ،عبد الع ي بن أمحد" .كشاف األسارار عان أصاول يار اإلساالم البا دوي" .حتقيا عباد اهلل
حممود عمر ،1 ( .بريو  :دار الملتب العلمية1418 ،ذا).
البياااري ،حممااد باان إمساعياال" .صااحيح البياااري" .حتقي ا د .مصاا:فى ديااب البغااا ،3 ( .بااريو :
دار ابن كثري 1407ذا).
الب ار ،أمحد بن عمرو" .مسند الب ار" .رسة علي بن نايف الشحود.
البعلااي ،عااالء الاادين باان حممااد" .القواعااد والفوائااد األصااولية ومااا يتعل ا قااا ماان األ ملااام الفرعيااة".
حتقي عبد الملرم الفضلي ،1 ( .بريو  :اململتبة العصرية1418 ،ذا).
البعلااي ،حممااد باان أيب الفااتح" .امل:لااب علااى أب اواب املقنااب" .حتقي ا حممااود األرناااؤو َوياسااني حممااود
اخل:يب ،1 ( .جدة :مملتبة السوادي1423 ،ذا).
البملري ،حممد بن أيب بملار" .اتعتنااء يف الفارق واتساتثناء" .حتقيا عاادل أمحاد عباد املوجاود ،وعلاي
معوض ،1 ( .بريو  :دار الملتب العلمية1411 ،ذا).
حممد َّ
البليي ومجاعة من علمااء اهلناد ،نيباام الادين" .الفتااوى اهلندياة يف مااذب اإلماام األعيبام أيب نيفاة
النعمان"" .دار الفملر1411 ،ذا).
اب اان جن اايم ،إب ا اراذيم" .األش اابا والنيب ااائر عل ااى م اااذب أيب نيف ااة النعم ااان"( .ب ااريو  :دار الملت ااب
العلمية1400 ،ذا).
الب ااويت ،منص ااور باان ي ااونس" .دقااائ أويل الن ااى لشاارح منت ااى اإلرادا "( .بااريو  :ع ااا الملت ااب،
1996م).
الب ويت ،منصور بن يونس" .كشاف القناع عن من اإلقناع" .حتقي ذاالل مصايلحي( .باريو  :دار
الفملر1402 ،ذا).
الرتماااي ،حممااد باان عيسااى" .ازااامب الصااحيح ساانن الرتماااي" .حتقي ا أمحااد حممااد شاااكر وآ اارون.
(بريو  :دار إ ياء الرتاث العريب) األ اديي مايلة ب ملام األلباين علي ا.
تو ي  ،د .أمحد" .الرجيم المليميائي والرجيم الصحي" ،1 ( .أبو تيب :مملتبة ازامعة2004 ،م).
ازمل ،سليمان " .اشية ازمل على املن ج لشيض اإلسالم"( .بريو  :دار الفملر).
ازااويين ،عبااد امللا باان عبااد اهلل" .الربذااان يف أصااول الفقااه" .حتقيا د .عبااد العيباايم حممااود الااديب.
(  ،4مصر :دار الو اء1418 ،ذا).
احلاكم ،حممد بن عباد اهلل" .املساتدرك علاى الصاحيحني" .حتقيا مصا:فى عباد القاادر ع:اا،1 ( .
بريو  :دار الملتب العلمية 1411ذا).
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احلجاااوي ،موسااى باان أمحااد" .اإلقناااع يف قااه اإلمااام أمحااد باان نباال" .حتقي ا عبااد الل:يااف حممااد
موسى السبملي( .بريو  :دار املعر ة).
احلسيين ،أمحد بن حممد" .غم عياون البصاائر شارح كتااب األشابا والنيباائر" .حتقيا أمحاد بان حمماد
احلنفي احلموي( .بريو  :دار الملتب العلمية1405 ،ذا).
احل:اااب ،حممااد باان حممااد" .مواذااب ازلياال لشاارح تصاار اخللياال" .حتقيا زكريااا عماريا ( .دار عااا
الملتب1423 ،ذا).
محدي ،د .أسامة" .الرجيم المليميائي السريب"1417 ،2 ( .ذا).
ي اادر ،عل ااي" .درر احلمل ااام ش اارح جمل ااة األ مل ااام" .حتقيا ا  :احمل ااامي م ااي احلس اايين( .ب ااريو  :دار
الملتب العلمية).
اخلرشي ،حممد بن عبد اهلل" .اخلرشي على تصر سيدي ليل"( .بريو  :دار الفملر).
ورش اايد ،د .موس ااى عبدالرض ااا" .عملي ااة حتوي اال املس ااار اجمل ااازة املعدي ااة" .جمل ااة تعري ااب ال :ااب ،45
(2015م).25 – 20 :
اخلويل ،د .أمحد" .السمنة" ،1 ( .الملويت :مرك تعريب العلوم الصحية2008 ،م).
الدسااوقي ،حممااد عر ااه " .اشااية الدسااوقي علااى الشاارح الملبااري" .حتقي ا حممااد علااي ( .بااريو  :دار
الفملر).
الاادوي  ،أمحااد عبااد الاارزاق " .تاااوى اللجنااة الدائمااة للبحااوث العلميااة واإل تاااء" ،5 ( .الرياااض :دار
املؤيد1424 ،ذا).
الاااذيب ،حممااد باان أمحااد" .تاااريض اإلسااالم وو يااا املشاااذري واألعااالم" .حتقيا  :د .عماار عبااد السااالم
تدمري ،1 ( .بريو  :دار الملتاب العريب1407 ،ذا).
الا ارازي ،حمم ااد ب اان عم اار" .احملص ااول يف عل اام أص ااول الفق ااه" .حتقيا ا د .ط ااه ج ااابر ي اااض العلا اواين.
(مؤسسة الرسالة).
الرملي ،حممد بن أمحد" .هناية احملتاج إىل شرح املن اج"( .بريو  :دار الفملر1404 ،ذا).
ال رع ااي ،حمم ااد ب اان أيب بمل اار" .إع ااالم امل ااوقعني ع اان رب الع اااملني" .حتقيا ا ط ااه عب ااد ال اارءوف س ااعد.
(بريو  :دار ازيل1973 ،م).
ال رعي ،حممد بن أيب بملر" .مفتاح دار السعادة ومنشور وتياة العلام واإلرادة"( .باريو  :دار الملتاب
العلمية).
ال رقا ،أمحد حممد" .شرح القواعد الفق ية" ،2 ( .دمش  :دار القلم 1409ذا).
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ال شااري ،حممااود باان عماار" .الفااائ يف غريااب احل اديي" .حتقي ا علااي حممااد البجاااوي َوحممااد أبااو
الفضل إبراذيم ،2 ( .لبنان :دار املعر ة).
ال يلعااي ،عبااد اهلل باان يوسااف" .نصااب الرايااة أل اديااي اهلدايااة مااب اشاايته :بغيااة األملعااي يف خت اريج
ال يلعي" .حتقي حممد عوامة ،1 ( .بريو  :مؤسسة الريان1418 ،ذا).
الس اااذي ،د .ش ااوقي عب ااد " .الفمل اار اإلس ااالمي والقض ااايا ال:بي ااة املعاص اارة" ،1 ( .الق اااذرة :مملتب ااة
الن ضة املصرية1411 ،ذا).
الس اابملي ،عب ااد الوذ اااب ب اان عل ااي" .ر ااب احلاج ااب ع اان تص اار اب اان احلاج ااب" .حتقيا ا عل ااي حمم ااد
معوض ،عادل أمحد عبد املوجود ،1 ( .بريو  :دار عا الملتب 1419ذا).
السجستاين ،سليمان بن األشعي" .سنن أيب داود"( .بريو  :دار الملتاب العريب).
السر سي ،حممد بن أمحد" .املبساو " .حتقيا حمماد الشاا عي ،1 ( .باريو  :دار الملتاب العلمياة،
1421ذا).
السااملري ،د .عبااد السااالم" .نقاال وزراعااة األعضاااء اآلدميااة ماان منيبااور إسااالمي"( .الاادار املص ارية،
1409ذا).
السلمي ،عبد الع ي بن عبد الساالم" .قواعاد األ ملاام يف مصااحل األناام" .حتقيا حمماود بان التالمياد
الشنقي:ي( .بريو  :دار املعارف).
الساامان ،د .راتااب عبااد الوذاااب" .رجاايم القاارن احلااادي والعش ارين (رجاايم النيبااام املفتااوح والملميااا
املفتو ة)" ،1 ( .بريو  :دار الفملر املعاصر1421 ،ذا).
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بملر" .األشبا والنيبائر"( .بريو  :دار الملتب العلمية1403 ،ذا).
الشاااطيب ،إب اراذيم باان موسااى" .املوا قااا " .حتقي ا مش ا ور باان ساان آل ساالمان ،1 ( .دار اباان
عفان1417 ،ذا).
الشااا عي ،علااي باان احلساان" .تاااريض مدينااة دمش ا وذكاار ضاال ا وتساامية ماان ل ااا ماان األماثاال".
حتقي عمر بن غرامة العمري( .بريو  :دار الفملر1995 ،م).
شاابري ،د .حممااد عثمااان" .أ ملااام جرا ااة التجمياال" .ضاامن كتاااب( :دراسااا ق يااة يف قضااايا طبيااة
معاصرة) (  ،1األردن :دار النفائس1421 ،ذا).
الشربيين ،حممد اخل:يب" .مغين احملتاج إىل معر ة معاين ألفاا املن اج"( .بريو  :دار الفملر).
الشرواين ،عبد احلميد " .واشي الشرواين على حتفة احملتاج بشرح املن اج"( .بريو  :دار الفملر).
الشاارواين ،عبااد احلميااد .والعبااادي ،أمحااد باان قاساام " .واشااي الشاارواين والعبااادي علااى حتفااة احملتاااج
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بشرح املن اج".
الش اانقي:ي ،د .حمم ااد ب اان حمم ااد امليت ااار" .أ مل ااام ازرا ااة ال:بي ااة واآلث ااار املرتتبا اة علي ااا"،3 ( .
الشارقة :مملتبة الصحابة1424 ،ذا).
الشانقي:ي ،حممااد األمااني باان حمماد امليتااار" .أضاواء البيااان يف إيضااح القاارآن بااالقرآن"( .بااريو  :دار
الفملر 1415ذا).
الشيباين ،أمحد بن نبل" .مسند اإلمام أمحد بن نبل"( .القاذرة :مؤسسة قرطبة).
الش اريازي ،إب اراذيم باان علااي" .امل اااب يف قااه اإلمااام الشااا عي" .ض ااب:ه وصااححه زكريااا عم اريا .
(  ،1بريو  :دار الملتب العلمية1416 ،ذا).
عباد اهلل ،د .زيناب عيااد" .أثار التاداوي علاى الصاالة والصايام" .ضامن أعماال ماؤمتر الفقاه اإلساالمي
الثاين (قضايا طبية معاصرة).
العبدري ،حممد بن يوسف" .التاج واإلكليل مليتصر ليل"( .بريو  :دار الفملر1398 ،ذا).
العثيمااني ،حممااد باان صاااحل" .جممااوع تاااوى ورسااائل اباان عثيمااني" ( .األ اارية ،دار الااوطن  -دار
الثريا 1413 ،ذا).
العسقالين ،أمحد بن علي" .التليايص احلباري يف ختاريج أ ادياي الرا عاي الملباري" ،1 ( .دار الملتاب
العلمية1419 ،ذا).
العسقالين ،أمحد بن علي " .تح الباري شرح صحيح البياري"( .بريو  :دار املعر ة1379 ،ذا).
علي  ،حممد" .منح ازليل شرح على تصر سيد ليل"( .بريو  :دار الفملر1409 ،ذا).
عوي  ،أمحد عبد الفتاح" .أش ر طرق احلمية الغاائية (الرجيم)" ،1 ( .القااذرة :دار عاا الملتاب،
1428ذا).
العيس ا ااوي ،عب ا ااد ال ا اارمحن حمم ا ااد" .أم ا ا اراض الس ا اامنة والوقاي ا ااة من ا ااا" ،1 ( .دار الفمل ا اار از ا ااامعي،
2011م).
غنيمي ،د .و اء غنيمي" .الضوابط الشرعية للممارسا ال:بية املتعلقاة بااملرأة" ،1 ( .الريااض :دار
الصميعي1430 ،ذا).
الفتااو ي ،حممااد باان أمحااد" .شاارح الملوك اب املنااري" .حتقي ا حمم اد ال يلااي ون يااه محاااد ،2 ( .مملتبااة
العبيملان1418 ،ذا).
الفمل ااي ،د .س اان أمح ااد" .أ مل ااام األدوي ااة يف الشا اريعة اإلس ااالمية" ،2 ( .الري اااض :دار املن اااج،
1430ذا).
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الفوزان ،د .صاحل حممد" .ازرا ة التجميلية" ،1 ( .الرياض :دار التدمرية1428 ،ذا).
القرايف ،أمحد بن إدريس" .الا رية" .حتقي حممد جي( .بريو  :دار الغرب1994 ،م).
القرايف ،أمحد بن إدريس" .الفروق أو أنوار الاربوق يف أناواء الفاروق" .حتقيا ليال املنصاور( .باريو :
دار الملتب العلمية1418 ،ذا).
القرشااي ،إمساعياال باان عماار" .تفسااري القاارآن العيباايم" .حتقي ا سااامي باان حمم اد سااالمة ،2 ( .دار
طيبة1420 ،ذا).
القرطيب ،يوسف بن عبد اهلل" .اتستاكار ازامب ملااذب ق اء األمصاار" .حتقيا ساا حمماد ع:اا،
وحممد علي معوض( .بريو  :دار الملتب العلمية2000 ،م).
الق ا ويين ،حممااد باان ي يااد" .ساانن اباان ماجااه" .حتقي ا حممااد اؤاد عبااد الباااقي( .بااريو  :دار الفملاار)
واأل اديي مايلة ب ملام األلباين علي ا.
القشريي ،مسلم بن احلجاج" .ازامب الصحيح املسمى (صحيح مسلم)"( .بريو  :دار ازيل).
الملاساين ،عالء الدين" .بدائب الصنائب يف ترتيب الشرائب"( .بريو  :دار الملتاب العريب1982 ،م).
الملليب ،حممد بن أمحد" .القوانني الفق ية".
املاوردي ،علي بن حممد" .احلاوي يف الفقه الشا عي" ،1 ( .دار الملتب العلمية1414 ،ذا).
املبجااور ،أمحااد باان علااي" .شاارح املاان ج املنتيااب إىل قواعااد املاااذب" .حتقي ا حممااد الشاايض األمااني.
(دار عبد اهلل الشنقي:ي).
جملة جممب الفقه اتسالمي ،الصادرة عن منيبمة املؤمتر اتسالمي جبدة.
جمموعة الفتاوى الشارعية الصاادرة عان ق:ااع اإل تااء والبحاوث الشارعية (1405-1397ذاا)،1 ( .
1417ذا).
ماراد ،د .أمحااد علااي" .عمليااة تملماايم املعاادة ماهلااا ومااا علي ااا" .جملااة تعريااب ال:ااب 2015( ،43م):
.27 – 18
املاارداوي ،علااي باان سااليمان" .اإلنصاااف يف معر ااة ال اراجح ماان اخلااالف" ،1 ( .بااريو  :دار إ ياااء
الرتاث العريب1419 ،ذا).
املرداوي ،علي بن ساليمان" .التحباري شارح التحريار يف أصاول الفقاه" .حتقيا د .عباد الارمحن ازاربين،
د .عوض القرين ،د .أمحد السراح( .الرياض :مملتبة الرشد1421 ،ذا).
املرغياين ،علي بن أيب بملر" .اهلداية شرح بداية املبتدي"( .اململتبة اإلسالمية).
املشيقح ،الد بن علي" .ازامب أل ملام الصيام" ،1 ( .الرياض :مملتبة الرشد1437 ،ذا).
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مصري ،د .أمحد حممد" .جرا ة ت:وي املعدة (رباط املعادة)" .جملاة تعرياب ال:اب 2015( ،44م):
.25 – 18
املقدسااي ،حممااد باان مفلااح" .كتاااب الفااروع ومعااه تصااحيح الفااروع" .حتقيا عبااد اهلل باان عبااد احملساان
الرتكي ،1 ( .مؤسسة الرسالة 1424 ،ذا).
منصور ،د .حممد الاد" .األ ملاام ال:بياة املتعلقاة بالنسااء يف الفقاه اإلساالمي" ،1 ( .األردن :دار
النفائس1419 ،ذا).
املوسوعة الفق ية الملويتية .صادرة عن :وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية( .الملويت :دار السالسل).
الندوي ،علاي أمحاد" .القواعاد الفق ياة مف وم اا ،نشا هتا ،ت:ورذاا ،دراساة مؤلفاهتاا ،أدلت اا ،م مت اا،
ت:بيقاهتا" ،4 ( .دمش  :دار القلم1418 ،ذا).
النمااري ،أمحااد باان محاادان" .الرعايااة الصااغرى يف الفقااه علااى ماااذب اإلمااام أمحااد باان نباال" .حتقي ا
د.ناصر بن سعود بن عبداهلل السالمة ،1 ( .الرياض :دار اشبيليا 1423ذا).
النااوري ،سااارة ذشااام" .عااالج الساامنة أ ملامااه وض اواب:ه (دراسااة ق يااة)" .جملااة الااوعي اإلسااالمي
 ،1 ( ،106الملويت1436 ،ذا).
النووي ،حيىي بن زكريا" .روضة ال:البني وعمدة املفتني"( .بريو  :اململتب اإلسالمي1405 ،ذا).
النووي ،حيىي بن شرف" .اجملموع شرح امل اب".
الن ااووي ،حي ااىي ب اان ش اارف" .املن اااج ش اارح ص ااحيح مس االم ب اان احلج اااج" ،2 ( .ب ااريو  :دار إ ي اااء
الرتاث العريب1392 ،ذا).
الونشريسي ،أمحاد بان حياىي" .إيضااح املساال إىل قواعاد اإلماام أيب عباد اهلل مالا " .حتقيا الصاادق
بن عبد الرمحن الغرياين ،1 ( .بريو  :دار ابن م1427 ،ذا).
' Norman S. Williams، Christopher J. K. Bulstrode، and P. Ronan O'connell.
''Bailey And Love's SHORT PRACTIC OF SURGERY''. 26 th Edition.

المراجع الطبية اَللكترونية:

medscape.com/search/?q=type%20of%20Bariatric%20Surgery.
http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/bariatric-surgery.
http://www.webmd.com/diet/obesity/restrictive-operations-stomach-stapling-orgastric-banding.
https://kaahe.org/ar-sa/Pages/Disease/aspx.
http://alsomna.com/portfolio-item.
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