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مدخل إلى الفقه : األولىالوحدة 
الطبي

.المراد بالفقھ الطبي: أوالً �
.اھتمام المسلمین األوائل بعلم الطب: ثانیًا�
.تََعلُّم الطبُحْكم : ثالثًا�
.أھداف دراسة مقرر الفقھ الطبي: رابًعا�



الطبي بالفقهالمراد 
:تعریف الفقھ لغةً �
ْفقَھُ َكثیًرا قالوا یا شعیُب ما نَ { :عن قوم شعیبحكایةً  -تعالىالفھم مطلَقًا، قال �

ا تقول وإِن مِّن شيٍء إالّ یَُسبُِح بَحْمِدِه ... { :، وقال تعالى)91(ھود} ... ِممَّ
، فاآلیتان تدالن على نفي الفھم )44(إلسراءا} ولكن ال تْفقَھُوَن تَْسبیَحھُْم 

.مطلقًا
:تعریف الفقھ اصطالًحا�
.ةمن أدلتھا التفصیلیالمكتسبة ھو العلم باألحكام الشرعیة العملیة �



الطبتعريف 
:الطب في اللغة�
:یُطلَق الطب في اللغة على معاٍن، منھا�
.طَبَّھُ، طبًّا إذا داواه: عالج الجسم والنفس، یُقال -�1
الًما بھالِحْذق في األشیاء، والمھارة فیھا، ولذلك یُقال لمن َحَذَق بالشيء، وكان ع -�2

.أَِطبَّاء، وأِطبَّة، فاألول جمع كثرة، والثاني جمع قِلَّة: وجمع الطبیب. طبیب: 
ْحر، یُقال -�3 لعرب أي مسحور، وھذا على سبیل التفاؤل، فإن ا: َمطبُوبفالن : السِّ

الفأل،  من باب یضادھاتطلِق بعض األلفاظ الدالة على السالمة، وتستعملھا فیما 
.مطبوبًافسموا المسحور 

دتي، أي بشأني، وعا: ما ذاك بطبي: الداللة على الشأن، والعادة، والدھر، فیقال -�4
.ودھري

والمعنى المتعلق من ھذه المعاني بعنوان البحث ھو المعنى األول، وھو عالج �
.الجسم، والنفس



ھو علٌم یُتََعرَّف منھ أحوال بدن اإلنسان من جھة ما : الطب في االصطالح�
.التإذا زویستردھا عند حصولھا، یصح ویزول عن الصحة؛ لیحفظ الصحة 

فیفھا أو علٌم وفنٌّ یتعلق بالمحافظة على الصحة والوقایة من األمراض وتخ�
.وعالجھا

:تعریف الفقھ الطبي�
ة األحكام الفقھیة والقواعد الشرعی: یمكن أن یَُعرَّف الفقھ الطبي بأنھ�

.المتعلقة بالِمَھن الصحیة



ل األوائ المسلمیناھتمام : ثانیًا
بعلم الطب

شجیًعا َحِظَي علم الطب باھتمام بالغ من المسلمین في ظل الحضارة اإلسالمیة، ولَقَِي ت�
یة، تجلَّى كبیًرا وعنایةً واسعةً من خلفاء المسلمین وسالطینھم على َمرِّ العصور اإلسالم

:ذلك في
ة لھم، وتطویر ، بتعریب اآلثار السابقوتعلیما وعنایةً االھتمام الكبیر بھذا العلم تعلُّما  -أ�

:ھذا العلم بمداِرِسھ وفروِعِھ، وتشجیع المنتمین لھ، ومن مظاھر التشجیع
، وفي اختیار االھتمام الكبیر بإنشاء ُدور التعلیم التي تُْعنَى بتدریس العلوم الطبیة -�1

لك األطباء المبَرِزین للتدریس في ھذه المراكز، واإلشراف علیھا؛ حیث تعدََّدت ت
َس المراكز وتنوعت،  .امَّةعلُم الطب في المساجد ومنازل العلماء، ومجالس طبِّیَّة عفَُدرِّ

ظھور مدارس أُنِشئَت خصیًصا لتدریس ھذا العلم، لم یكن لھا غرض آخر غیر  -�2
ُس فیھا رؤساُء الطب  تدریس الطب، یُشِرف علیھا أساتذة متخصصون، ویَُدرِّ
طور المتمیُِّزون، ویطبَّق فیھا نظام تعلیمي دقیق، مما كان لھ األثر الواضح في ت

.الدراسات الطبیة وارتقائھا



اني، االنفتاح على مآثر الطب عند األمم السابقة، وبخاصة الطب الیون -ب�
اللغة  والعمل على نقل مجموعات كبیرة من المؤلَّفات الطبیة الیونانیة إلى

.العربیة في مختلف فروع العلم
الطب،  إضافة الكثیر من البحوث واالبتكارات والتجارب الشخصیة في -ج�

لم، فَكثَُرت الشروح من واقع المشاھدة، وازدادت عنایة المسلمین في ھذا الع
عوا لھ حتى بلغ درجةً عالیةً من التطور، وسار بھ العلماء شوطًا كبیًرا، فوض

.الطبیةات ومناھَج نظریة، وأَلَّفُوا فیھ كتبًا كثیرةً في مختلف التخصصأصوالً 



أھم إنجازات المسلمین في الطب
 المسلمون ھم أول َمن َسنَّ قوانیَن لممارسة علوم الطب، ووضعوا اختباراٍت لطالب علم�

. الزھراويأبو القاسم الطب، وظھر لنا أعظم طبیب مسلم في العالم، وھو 
. ازيأبي بكر الرالمسلمون ھم أول من اخترع خیوط الجراحة في المستشفیات على ید  -�
غَرى على ید  -� . ابن النفیساكتشف المسلمون الدورة الدمویة الصُّ
البَس إنشاء المسلمین للمستشفیات واالھتمام بھا، حتى إنھم كانوا یُعطُون للمریض م -�

. جدیدةً ومبلًغا من المال ألسرتھ طوال فترة تمریضھ
ى أواخر ُكتُُب المسلمین في الطب، والتي ظَلَّت تَُدرَّس في جامعات أوروبا قرونًا عدیدةً إل -�

، وغیرھا )، والحاوي للرازيالبن سیناالقانون في الطب : (القرن التاسع عشر، مثل كتاب
. من الكتب

في الدولة  اختراع المسلمین آالت الجراحة في مستشفیات العالم على ید أطباء المسلمین -�
. باألندلس الزھراوياإلسالمیة، وأعظم تلك األدوات التي اخترعھا أبو القاسم 

ة، وقواعد ثابتأصوالً كما أن المسلمین أول من أرَسى قواعد الطب الجراحي، وجعلوا لھ  -�
ج أطباء مؤھَّلِین  وكانت مدارس األندلس الطبیة ھي الوحیدة في أوروبا، والتي تخرِّ

.للجراحة في خیاطة الجروح



حكم تعلم الطب: ثالًثا
ى في الناس في مختلف العصور واألزمنة محتاجون إلى وجود الطبیب الذي یسع�

لم  معالجة مرضاھم، وتختلف الحاجة إلیھ بحسب اختالف الظروف واألحوال، وإذا
 تَُسّد حاجة المجتمع من األطباء، فإن حیاة الناس وأرواحھم ستكون مھددة بخطر
 األمراض وِجراحات الحروب والحوادث التي تُفضي بھم إلى الموت والھالك في

د للناس الغالب؛ لذا فالطب من فروض الكفایة، فإن الِحَرف والصناعات التي ال ب
.فرض كفایة، فالطب والحساب أولى -كالفِالحة-منھا في َمعایِِشھم 

، وإن لم یَقُم الذي إذا قام بھ َمن یكفي سقط اإلثم عن الباقین: ویُقَصد بفرض الكفایة�
.ُكلُّھُمبھ من یكفي أَثَِم الناُس 

لطب على نص فقھاء اإلسالم وأئمتھ األعالم في كتبھم على حكم فرضیة تعلُّم اوقد �
اه إلى َحثِّ الھمم وتشجیعھُم ال نفوَس الكفایة، بل لم یقف األمر عند ذلك، وإنما تعدَّ

من  ما بعد الحالل والحرام أنبلعلًما ال أعلُم «: لتعلُّمھ، حتى قال اإلمام الشافعي
م مع عظمتھ في علكان ”: وھو من كان لھ عنایةٌ وإلماٌم بالطب حتى قیل. »الطب

“الشریعة، وبراعتھ في العربیة، بصیًرا بالطب



أدلة كون تعلم الطب من فروض 
الكفاية

حاجة المسلمین لذلك، فِمَن الضرورات الخمس التي جاءت جمیع الشرائع  -1
ھ حاجة ماسَّة إلى تعلُّم الطب ودراستفي النفس والعقل، وھما : للمحافظة علیھا

اسَّة إال وما ال تتم الحاجة المبھ فھو واجب، والتخصص فیھ، فما ال یتم الواجب إال 
.بھ فھو من فروض الكفایة

ریك قاللبعض أھل البادیة بالتداوي، فعن أسامة بن شصلى هللا علیھ وسلم أمره  -2
نََعْم، «: یا َرُسوَل هللاِ؟ أَنَتََداَوى؟ فَقَالَ : ، َوَجاَءِت األَْعَراُب فَقَالُواrُكْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ : 

اٍء یَا ِعبَاَد هللاِ، تََداَوْوا، فَإِنَّ هللاَ عز وجل لم یََضْع َداًء إِال َوَضَع لَھُ ِشفَاًء، َغیر دَ 
حسن : أخرجھ أبو داود، وابن ماجھ، والترمذي، وقال. “الھرم”: َما ھَُو؟ قَالَ : قَالُوا. »َواِحدٍ 
.صحیح

ه من للدواء، وإحضار العدید من األطباء لھ ولغیر صلى هللا علیھ وسلمتعاطیھ  -3
.الصحابة دلیل على أن تعلُّم الطب من فروض الكفایات

تعلُّم  إذا كان تعلم الحیاكة والسباكة ونحوھما من فروض الكفایة، فمن باب أولى -4
.الطب



مقرر الفقه  دراسةأھداف : رابًعا
الطبي

الحكم  یجد فیھ الطبیب الحلَّ لما یُْعَرض علیھ من نوازل طبیة، ویستطیع -1
 المأموروھو دینھ في مجال تخصصھ، علیھا، وھو طریق إلى معرفة أحكام 

.بھا في كل مجاالت حیاتھواالعتصام  الشرعبالتزام أحكام 
إبراز كمال الشریعة اإلسالمیة وصالحیتھا لكل مكان وزمان، وشمولھا  -2

. لطبيلكثیر من األحكام الفقھیة للنوازل في شتى المجاالت، ومنھا المجال ا
ھ الذي جاء أن الفقھ الطبي من فروع الفقھ اإلسالمي، وفي تعلمھ عنایة بالفق -3

ْن یُِرِد هللاُ مَ ” : صلى هللا علیھ وسلم الَحثُّ علیھ واألمُر بتعلمھ، كما في قولھ 
یِن  حدیث صحیح: أخرجھ ابن ماجھ والترمذي، وقال. ”بِِھ َخیر یًرا یُفَقِّْھھُ في الدِّ

ختاره أن تعلُّم الفقھ الطبي قد یكون من معاییر اختیار التخصص الذي ی -4
 طالب الطب، فإذا َعلِم حكَم بعض الممارسات الطبیة فإنھ قد ال یختار

َمة .التخصصات التي قد تنطوي على ممارسات محرَّ



الشريعة  مقاصد: الوحدة الثانیة
اإلسالمیة

 فحددیھدف اإلسالم إلى إصالح المجتمع وسالمتھ، وطھارة نفس أفراده، �
ال  خمسة أمور سّماھا المصالح العامة الضروریة أو المقاصد األصلیة التي

:ھيیمكن االستغناء عنھا، 
ًال � .حفظ الدین: أوَّ
.حفظ النفس: ثانیًا�
.حفظ العقل: ثالثًا�
.حفظ الِعرض والنسل: رابًعا�
.حفظ المال: خامًسا�



تعريف المقاصد
:المقاصد في اللغة�
.الوجھة أو المكان المقصود: جمع َمْقِصد، وھو�
: وفي االصطالح �
؛ المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جمیع أحوال التشریع أو معظمھا�

.بحیث ال تختص مالحظتھا بالكون لنوع خاص من أحكام الشریعة
ھي أھم مقاصد الشریعة، وكل واحدة منھا َمْقِصد :الضرورات الخمس�

ع؛ ألن ضروري الوجود في دین هللا المتفق على رعایتھا في جمیع الشرائ
.مصالح الدین والدنیا مبنیة على المحافظة علیھا



حفظ الدين: أوالً 
ألمة، الدین ھو المقِصد األول من مقاصد الشریعة، وبدون ھذا المقصد ینفرط عقد ا�

م كل ما من شأنھ أن مْحَكًما، من أجل ھذا كان نھُج اإلسالم في حمایة الدین  فحرَّ
 یََمسَّ ھذا الدین، وجعل حفظ الدین على أصولھ المستقرة، وما أجمع علیھ سلف

.األمة من األمور الواجبة على الحاكم
: حفظ الدین وصلتھ بالطب�
:ھذا المقصد یخص الصحة الجسدیة والعقلیة، ویظھر ذلك فیما یأتي�
عبادات عن العبادات، وبالتالي فإن العالج الطبي یُْسِھم مباشرةً في حفظ الحفظ  -�1

یة طریق الحفاظ على الصحة الجیدة، مما یعطي العابد الطاقة الجسدیة والعقل
لصالة، األساسیة التي تعتمد على الطاقة الجسدیة ھي اللقیام بالعبادات الالزمة 

. والصوم، والحج
حة الجسد الضعیف ال یتمكن من أداء ھذه العبادات على أكمل وجھ، وكذلك الص -�3

. المتوازنة ضروریة لفھم العقائد ودرء الفھم الخاطئ للقواعد
ائدة طبیة عن طریق السحر والشعوذة والتمائم والحلقات التي ال ف التداِويتحریم  -�4

.منھا؛ ألنھا من الشرك والتعلق بغیر هللا، وفي تحریمھا حفظ للدین



حفظ النفس: ثانیًا
یَات والكفاراتلم یكتِف اإلسالم بسنِّ قوانین القِصاص والحدود � من أجل  والدِّ

م حفظ النفس، بل إنھ قرر تدابیَر للوقایة من جریمة القتل؛ ألنَّ اإلس الم إذا حرَّ
م األشیاء التي توصل إلیھ، وبما أن حفظ النفس من مقاصد  الشرع شیئًا حرَّ
ل من ھذه الكلیة ومقاصده الضروریة، فقد أحاطتھ الشریعة بكل ما یمنع النی

.الصیانة، والحفظ في إطارات كلیة وجزئیة
:حفظ النفس وصلتھا بالطب�
ھاض، بقتل كاإلجفال یجوز االعتداء علیھ منھ عضو وكل حرمة دم المسلم  -أ�

ر لعضو البتسوى ینفعھ، فیھ بما یضره وال ولو باسم الرحمة أو التصرف 
.ضرره إلى بقیة بدنھال یسري حتى مریض 

أََجلِّ وذلك من أعظَِم القربات، و: حث المسلم على إنقاذ األنفس من الھَلََكة -ب�
قتَل  مْن أْجِل ذلك كتْبنا على بني إسرائیل أنَّھ من {: الطاعات لقولھ تعالى

أحیاھا  نْفًسا بغیر نْفٍس أو فساٍد في األرض فكأنما قتل الناس جمیًعا ومن
)32(المائدة . }فكأنما أحیا الناس جمیًعا 



یة من لما فیھ من حفظ النفس الذي ھو أحد المقاصد الكل: التداِويَشرع اإلسالم  -ج�
نفسھ، أو  التشریع، بل إنھ جعلھ واجبًا على الشخص، إذا كان تركھ یُْفضي إلى تلف

أحد أعضائھ، أو َعْجِزه، أو كان المرض ینتقل ضرره إلى غیره، كاألمراض 
.المعدیة

وسلمصلى هللا علیھ ُكْنُت ِعْنَد النَّبِيِّ ” : عن أسامة بن شریك قال�
َداَوْوا، نََعْم، یَا ِعبَاَد هللا تَ : یَا َرُسوَل هللاِ؟ أَنَتََداَوى؟ فَقَالَ : فَقَالُوااَألْعَراُب َوَجاَءِت ، 

“مُ الھرَ : َما ھَُو؟ قَالَ : لَھُ ِشفَاًء، َغیر َداٍء َواِحٍد، قَالُواَوَضَع فَإِنَّ هللا لم یََضْع َداًء إِال 
حسن صحیح: أخرجھ أبو داود وابن ماجھ والترمذي وقال. 

وكما شرع التداوي شرع الوقایة من األمراض قبل حدوثھا، ویُْقَصد من ذلك �
و معِدیَة، تحصین أفراد األمة بما یمنع انتشار األمراض بینھم، سواء كانت وراثیة أ

وِرُد ال یُ “ : صلى هللا علیھ وسلمهللا وكذلك االبتعاد عن المرض لقول رسول 
رواه مسلم. ”ُمْمِرٌض َعلى ُمِصحٍّ 

رفة مع: لما لھ من الفوائد العدیدة، مثل: مشروعیة الفحص الطبي قبل الزواج -د�
ن األنیمیا والتشوھات، واألمراض الوراثیة، واألمراض المعِدیَة، ورفع الحرج ع

.األسر التي ترغب في زواج أوالدھا



:حفظ العقل: ثالًثا
َل هللا اإلنسان على بقیة  وبھالعقل ھو مناط التكلیف، � ت الشریعة لذا َحَرصالمخلوقات؛ فَضَّ

.بھیضر ما اإلسالمیة على تحریم كل 
:ومما شرعھ اإلسالم لحفظ العقل ما یلي�
م القلیل والكثیر من ال -أ� ْكر بالجلد، وحرَّ م هللا تعالى كل ُمسِكر، وجعل حد السُّ ُمسِكرات، حرَّ

أیھا الذین آمنوا إنّما الخمُر والمیسُر واألنصاُب واألزالم رجٌز من عمِل یا { :قال تعالى
 فالخمر في حال َستِرھا للعقل تجعل متعاطیھا أشبھ .)90(المائدة اآلیة } الشیطاِن فاجتنبوه 

ئم تخل بالسفیھ الذي ال یحسن التصرف، أو المجنون الذي ال یشعر بما یرتكب من جرا
.بالدین والشرف

عن  لمصلى هللا علیھ وسأن الخمر داء، فقد سأل طارق بن سوید النبي  rوبین النبي �
رواه مسلم. “َداٌء لَْیَسْت بَِدَواٍء، َولَِكنَّھَا إِنھاَ ” : فقال. الخمر یصنعھا للدواء

.بالخمر، وأنھا داء التداويفھذا الحدیث یدل على أنھ یْحُرم �
مات قبیحة :( ومما نَصَّ علیھ العلماء� ورد  أما الشرع فماشرًعا و عقالً، أن المعالجة بالمحرَّ

مھ لخبثھ، فإنھ م على  في األحادیث النبویة، وأما العقل فھو أن هللا سبحانھ وتعالى حرَّ لم یحرِّ
مھ على بني إسرائیل بقولھ ادوا فبظلٍم من الذین ھ{ : ھذه األمة طیِّبًا عقوبةً لھا، كما حرَّ

)).160(النساء اآلیة } حّرمنا علیھم طیباِت أُِحلَّْت لھم 



مت الشریعة اإلسالمیة المخدِّرات والمفتّرات؛ لما فیھما من األضرار  -ب� َحرَّ
نَّة، فعن والمفاسد، وورد النھي في  ى هللا صلَرُسوُل هللاِ نھَى ” : قالتأم َسلََمة السُّ

رواه أبو داود. “َوُمفَتر َعْن ُكلِّ ُمْسِكٍر  علیھ وسلم
.المفتّر كل شراب یّورث الفُتُور والَخَور في األعضاء 
فظ رواه الشیخان والل. “َحَرامٌ ُمْسِكٍر  ْخمٌر، َوُكلُّ خْمٍر ُكلُّ ”: صلى هللا علیھ وسلم وقال �

.لمسلم
لویُقاس حكم قلیل الحشیش على قلیل الُمْسِكر بجامع مخامرة كل منھما للعق�

والمخدِّرات كلھا ُمسِكرة، والوعید المترتب على تعاطي الخمر، ھو الوعید . 
زالة المترتب على تعاطي أنواع المخدِّرات المختلفة، بجامع اشتراك الكل في إ

.عن كل ُمْسِكر ومفتر صلى هللا علیھ وسلمالعقل، ولعموم نھیھ 
لى ھذا وقد أثبتت األبحاث الطبیة الحدیثة مخاطر إدمان شرب الخمر والمخدِّرات ع�

اة بالتسمم أجھزة الجسم المختلفة، وأثبتت أیًضا أن شرب الخمر قد یُفضي إلى الوف
ض الكحولي، وأن اإلدمان یُفضي إلى الجنون، ولھذا نرى األطباء یوصون المری
ار بعدم تناول المشروبات الكحولیة، وإالّ عرَّض نفسھ للخطر، وكل ھذه األضر
َدة تُدرَّس لطلبة الطب في أ نحاء التي في الخمر أصبحت اآلن حقائق علمیة مؤكَّ

.العالم



هالنھي عن االعتداء علیھ بأي نوع من أنوع االعتداء، كالضرب ونحو -ج�
یَةَ كاملةً في حق من ضرب آَخر، فأذھب عقلھ.  .ولقد جعل اإلسالُم الدِّ
عقل تحریم استخدام المخدِّر إال في الضرورة وعند الحاجة؛ ألنھ یعطل ال -د�

تھ من الذي یَُعدُّ أعظم نعم هللا على اإلنسان، وھو مناط التكلیف، فیجب حمای
اًسا كل ما یكون سببًا في زوالھ وإفساده، مع األضرار األخرى للمخدِّر؛ قی

.على الخمر كما سبق بیانھ
یة؛ یقوم الطب بدور ھام في حفظ العقل عن طریق عالج األمراض الجسد -ه�

الحالة  حیث إن عالج الجسد من آالمھ یزیح الضغط العصبي الذي یؤثر على
ًضا عالج وكذلك عالج الحاالت النفسیة لحفظ الوظائف العقلیة، وأیالعقلیة، 

.إدمان الكحولیَّات والمخدِّرات لمنع تدھور الحالة العقلیة لإلنسان



حفظ الِعرض والنسل: رابًعا
 حرم هللا سبحانھ األعراض كما حرم الدماء واألموال، وخطب بذلك الرسول�

في  في آخر حیاتھ، والمسلمون في أعظم اجتماع لھم صلى هللا علیھ وسلم
ة الوداع، ومما قال في خطبتھ تلك  فَإِنَّ ِدَماَءُكْم َوأَْمَوالَُكْم َوأَْعَراَضُكمْ ” :َحجَّ

اِھُد َعلَْیُكْم َحَراٌم، َكُحْرَمِة یَْوِمُكْم ھََذا، في َشْھِرُكْم ھََذا، في بَلَِدُكْم ھََذا، فَْلیُبَلِّغِ   الشَّ
.متفق علیھ. “اْلَغائِبَ 

:العرض والنسلعلى صلة الطب بالمحافظة �
.تحریم مداواة الرجل للمرأة والعكس دون ضرورة -أ�
.تحریم خلوة الطبیب بالطبیبة أو الممرضة لغیر ضرورة -ب�
 تحریم اإلجھاض إال للضرورة، كما لو أخبر األطباء الثقات أن بقاء -ج�

.الجنین یؤدي إلى موت األم



عرف وھو ما یُ : تحریم استئصال القدرة على اإلنجاب في الرجل أو المرأة -د�
ة، بِنَاًء باإلعقام أو التعقیم، ما لم تَْدُع إلى ذلك الضرورة بمعاییرھا الشرعی

ى على أن من مقاصد الزواج في الشریعة اإلسالمیة اإلنجاب والحفاظ عل
النوع اإلنساني، وأنھ ال یجوز إھدار ھذا المقِصد؛ ألن إھداره یتنافى مع 

لیھ نصوص الشریعة وتوجیھاتھا الداعیة إلى تكثیر النسل، والحفاظ ع
الشرائع  والعنایة بھ، باعتبار أن حفظ النسل أحد الُكلِّیَّات الخمس التي جاءت

.برعایتھا
ألطفال؛ یُْسِھم الطب في حفظ النسل عن طریق التأكد من العنایة الجیدة با -ه�

اء في المجتمع، یمكنھم تقدیم نسل جدید ذ ي صحة حتى یصبحوا أفراًدا أَِصحَّ
یدات جیدة، وعالج عقم الذكور واإلناث یضمن تكاثًرا ناجًحا، والعنایة بالس

فاالً الحوامل، والعنایة باألطفال في مرحلة ما قبل الوالدة، كل ھذا یضمن أط
اء یكبرون في صحة جیدة  .أَِصحَّ



حفظ المال: خامًسا
:حفظ المال وصلتھ بالطب�
مع أن إن وجود المتخصصین في طب األبدان واجب كفائي، فیجب على المجت -�1

لھ، یُقِیم من یَقُوم بھ، ویقوم باإلنفاق علیھ من موارد الدولة، وإال أَثَِم المجتمع ك
ن ثغور وثوابھ عند هللا تعالى عظیم إذا َخلََصت النیة، فالطبیب قائٌم على ثغر م

شطة الدین، ففي الطب حفظٌ للنفوس؛ حیث إن أموال أي مجتمع تعتمد على األن
اء، وبالتالي فإن المحافظة على ص حة المنتجة التي یقوم بھا المواطنون األَِصحَّ

األجیال وعالج أي أمراض یضمن الحفاظ على األموال، لذا نجد المجتمعات ذات 
.الصحة العامة المتدنیة أقل إنتاًجا من المجتمعات ذات الصحة العامة الجیدة

یَّة للمرضى وعدم إثقالھم بتكالیف العالج في -�2  أھمیة مراعاة الظروف المادِّ
جراء العیادات والمراكز الطبیة الخاصة عن طریق المبالغة في صرف األدویة، وإ
.ضىالفحوصات واألشعة والتحالیل التي ال حاجة لھا؛ ألن األصل حفظ أموال المر

ة في العیادات الخاصة وعدم مجاملة  -�3 الحرص على تطییب الكسب خاصَّ
یة غیر الشركات الطبیَّة أو أخذ ھدایاھا بقصد التأثیر على الطبیب لتسویق أدو

...صالحة



الوحدة الثالثة
القواعد الفقھیة وأھم تطبیقاتھا

.الضرر یُزال: القاعدة األولى�
.الضرر یُدفع بقدر اإلمكان: القاعدة الثانیة�
.الضرر ال یُزال بمثلھ: القاعدة الثالثة�
.الضرر األشد یُزال بالضرر األخف: القاعدة الرابعة�
.درء المفاسد مقدم على جلب المصالح: القاعدة الخامسة�
.الضرورات تبیح المحظورات: القاعدة السادسة�
.الضرورة تُقدَّر بقدرھا: القاعدة السابعة�



تعریف القواعد -أ�
يء أساس الشيء، سواء كان ھذا الش: جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة: القواعد�

یًّا، كقواعد البیت، كما قال تعالى ن البیِت وإْذ یرفُع إبراھیُم القواعَد م [:ِحسِّ
 دعائمھ التي: قواعد الدین؛ أي: ، أو معنویًّا، كقولنا127: البقرة ]وإسماعیُل 
.یقوم علیھا

.قضیة كلیة منطبقة على جمیع جزئِیَّاتھا: القاعدة في االصطالح�
یاتھ، حكم أغلبي ینطبق على معظم جزئ: وتعرف القاعدة عند الفقھاء بأنھا�

ر ، وغی)...ال یزول بالشك�الیقین (، )األمور بمقاصدھا: (وذلك كقولھم
.ذلك

:فوائد القواعد الفقھیة -ب�
ا في فھم تظھر أھمیة القواعد الفقھیة من خالل معرفة مھمتھا في الفقھ وفائدتھ�

:المسائل وحفظھا، ویمكن إیجاز فوائدھا في األمور اآلتیة
ِرھا؛ ألن من الصعب حفظ حكم ك -�1 ل معرفة أحكام المسائل الجزئیة وتذكُّ

.لیھاجزئیة على حدة، بینما یَْسھُل حفظ القواعد، وفھم كیفیة التفریع ع



 في إن دراسة الجزئِیَّات بمعِزٍل عن القواعد الفقھیة الجامعة لھا قد تُوقِعُ  -�2
.بعض الخطأ والخلط واالضطراب؛ لعدم الرابط الجامع بینھا

ج الفروع تربیة الَملََكة الفقھیة، وتنمیة القدرة على إلحاق المسائل وتخری -�3
.لمعرفة أحكامھا

ة بین دراسة القواعد الفقھیة واإللمام بھا تربِي عند الباحث َملََكة المقارن -�4
ح لھ وجھًا من وجوه االختالف وأسبابھ بین  المذاھب المختلفة، وتوضِّ

ئمة موضع اتِّفَاق بین األ -في أكثرھا -المذاھب؛ وذلك ألن القواعد الفقھیة 
ا القلیل المجتھدین، ومواضع الخالف فیھا قلیلة، فتظھر الفائدة من دراسة ھذ

.وتأملھ؛ حیث إنھ سبب من أسباب االختالف
إظھار مدى استیعاب الفقھ اإلسالمي لألحكام، ومراعاتھ للحقوق  -�5

ھذا  والواجبات، وتسھل على غیر المختصین بالفقھ اإلطالع على محاسن
 شتملیالدین، وإبطال دعوى من ینتقصون الفقھ اإلسالمي، ویتھمونھ بأنھ 

.على حلول جزئیة ولیس قواعد كلیة



�الضرر ُيزال: القاعدة األولى
ناس، أو أن الضرر إذا كان واقًعا یجب إزالتھ ورفعھ، بمحو آثاره المترتبة علیھ من إیذاء ال�

إتالف للمال، أو إضاعة لھ أو غیر ذلك؛ وذلك ألن األخبار في كالم الفقھاء للوجوب 
.الشرعي، فھذه القاعدة تَُعرب عن وجوب رفع الضرر، وترمیم آثاره بعد وقوعھ

:التطبیقات الطبیة للقاعدة�
رر مشروعیة التداِوي والعالج بما أباحھ هللا من األدویة؛ وذلك ألن التداوي یُِزیل ض -�1

رعیة، المرض بإذن هللا، وما ینشأ عنھ من اآلالم واألذى، والعجز عن القیام بالتكالیف الش
.وھذا الضرر یُزال بإذن هللا بما أنزلھ من أنواع األدویة المختلفة

عضٍو من إعادة العضو المبتور بسبب حادث؛ وذلك ألن اإلنسان یتضرر كثیًرا بفقده ل -�2
ن أعضائھ، َكیَِدِه أو ِرْجلِھ أو أصابعھما، فیَُشرع لھ دفع ذلك الضرر، بفعل ھذا النوع م

)لالضرر یُزا:( الجراحة الذي یمكن بواسطتھ إعادة ذلك العضو الذي قُِطَع عمال بقاعدة
ى وھي الجراحة التي یُْقَصد بھا معالجة الُخْنثَ : جواز إجراء عملیات تصحیح الجنس -�3

دیة، الكاذبة من الخلل الذي أصاب ھویتھ الجنسیة، أو خصائصھ ومظاھره الجنسیة الجس
وال خالف بین العلماء المعاصرین في إجراء مثل ھذا النوع من العملیات، إذا ُوِجَدت 
.سدةضرورة تستدعي ھذا التدخل الجراحي؛ لما في ذلك من المصلحة العظیمة، ودرء المف



.نقل الدم إلى المریض عند حاجتھ إلیھ؛ ألن في ذلك إزالة للضرر -�4
جواز نقل جزء من عضو اإلنسان من مكان في جسمھ إلى مكان آخر؛  -�5

وقع كنقل الجلد أو العظم أو الغضروف، مع مراعاة التأكد من أن النفع المت
من ھذه العملیة أرجح من الضرر المترتب علیھا، وأن یكون ذلك إلیجاد 

.عضو مفقود أو إعادة شكلھ أو وظیفتھ، أو إصالح عیب
و جواز نقل عضو من میت إلى حي، تتوقف حیاتھ على ذلك العضو، أ -�6

منھ قبل  تتوقف سالمة وظیفة أساسیة فیھ على ذلك، بشرط أن یأذن المنقول
توفى موتھ، أو یأذن ورثتھ بعد موتھ، أو یوافق ولي أمر المسلمین إن كان الم

ع مجھول الھویة، أو ال وارث لھ، ویَغلُب على الظن نجاح زرعھ فیمن سیزر
.فیھ

ذا لم مشروعیة تركیب األعضاء الصناعیة عند فقد عضو من األعضاء، إ -�7
ھذا الضرر  یترتب على تركیبھا ضرر؛ ألن فقد العضو ضرر كبیر، فیرفع

.بتركیب عضو صناعي بدیل



در الضرر ُيدَفع بق: القاعدة الثانیة
اإلمكان

تاحة، ھذه القاعدة تُفِید وجوب دفع الضرر قبل وقوعھ بكل الوسائل واإلمكانیات الم�
دفع یكون بحسب االستطاعة والقدرة، فإن أمكن منع الضرر بالكلیة، وإال فإن المنع أو ال
ة خیر من بحسب المستطاع؛ وذلك للتخفیف من اآلثار الناتجة عنھ، وھذا من باب الوقای

.العالج
:التطبیقات الطبیة للقاعدة�
.عمشروعیة الطب الوقائي عموًما؛ ألنھ یھدف إلى دفع ضرر األمراض قبل الوقو -�1
، المالریا جائز شرًعا، كالتطعیم ضدّ : التحصین المبكر قبل حلول المرض المتوقَّع -�2

.، وغیر ذلك من األمراض المعدیةالشوكیةوالجدري، والحصبة، والحمى 
در اإلمكاندفع الضرر عن األصحاء، والضرر یُدفَع بق -بمشیئة هللا -والتطعیم یحقق�
 فھناك أمراض قد تَسِري: مشروعیة الَحْجر الصحي على َمن أصیب بمرض ُمْعدٍ  -�3

ھذه العدَوى بھا إلى األصحاء، كالطاعون والجدري وغیرھما، ومن أسالیب مكافحة 
األمراض الَحْجر الصحي، وھو عزل المریض بھذا النوع من األمراض عن بقیة



ة إلى أن األصحاء طیلة فترة حضانة المرض، ووضعھ تحت الرقابة الطبیة الدقیق�
لَُكْم، إِنَّ ھََذا الطَّاُعوَن ِرْجٌز ُسلِّطَ َعلى َمْن َكاَن قَبْ ”: قال رسول هللا. تنتھي ھذه الفترة

أَْو َعلى بَنِي إَسرائِیَل، فَإَِذا َكاَن بِأَْرٍض فَال تْخُرُجوا ِمْنھَا فَِراًرا ِمْنھُ، َوإَِذا َكاَن 
لصحي؛ الحدیث یدل على مشروعیة الَحْجر افھذا . متفق علیھ. “بِأَْرٍض فَال تَْدُخلُوھَا

مكانوذلك ألنھ قد یسبب إلحاق الضرر باألصحاء، والضرر یجب دفعھ بقدر اإل
الھ مشروعیة التیمم للمریض، حتى ولو كان الماء موجوًدا، إذا كان في استعم -�4

 زیادة للمرض، أو تأخیر للشفاء؛ وذلك ألن في استعمال الماء ضرًرا علیھ،
).الضرر یُدفع قدر اإلمكان(و
الَحْجر على الطبیب الجاھل، ومنع كل من ثبت جھلھ من األطباء ونحوھم من  -�5

.مزاولة العمل
لتي التخلص من النفایات الطبیة ودفنھا في مكان آمن، وبعید عن المناطق ا -�6

.یسكنھا الناس؛ حتى ال یتضرر أحد
ا مشروعیة التخدیر عند إجراء عملیات جراحیة ونحو ذلك؛ ألن في ذلك دفعً  -�7

.لضرر اإلحساس باأللم الذي یكون شدیًدا في أغلب األحوال
ن دفع مشروعیة الوالدة القیصریة عند تعسر الوالدة الطبیعیة؛ لما في ذلك م -�8

.الضرر عن المولود وأمھ



ثلهالضرر ال ُيزال بم: القاعدة الثالثة
إزالتھ  تُبَیِّن ھذه القاعدة أن الضرر الذي یجب إزالتھ، إنما ھو الضرر الذي ال یترتب على�

ف ضرر مثلھ، وال أكثر منھ من باب أولى، بل إنما یُزال بال ضرر مطلَقًا، أو بضرر أخ
واجب ؛ ألنھا تبین حاالت الضرر ال)الضرر یُزال(منھ، وھذه القاعدة بمثابة القید لقاعدة 

.إزالتھ، والضرر الواجب تركھ لما یترتب على إزالتھ من ضرر مماثل أو زائد
:التطبیقات الطبیة للقاعدة�
لة ال یجوز للطبیب أن یَصِرف دواًء لمریض یتضح أنھ سیسبب لھ أعراًضا مماث -1 �

.لمرضھ، ومن باب أولى إن كان ذلك سیزیده سوًءا
.ال یجوز نزع األجھزة عن مریض یحتاج إلیھا من أجل مریض آخر -�2
.ال یجوز تبرع الشخص بجزء من جسده یتضرر بھ من أجل مریض یحتاج إلیھ -�3
لى المنع من إجراء العملیات الجراحیة التي یغلب على الظن عدم نجاحھا، وقد تؤدي إ -�4

ل ھالك المریض، أو تلف بعض أطرافھ، أو ذھاب بعض حواسھ؛ وذلك ألن الضرر الحاص
.بالمرض ال یُرفَع بمثلھ أو أكثر منھ

إن كان عدم جواز التبرع بالدم إذا كان المتبرع یتضرر بھ ضرًرا بَیِّنًا؛ ألن التبرع و -�5
.بمثلھ یساعد على رفع ضرر بعض الحاالت إال أنھ في ھذه الحالة یُعتبر من إزالة الضرر



 الضرر األشد ُيزال: القاعدة الرابعة
بالضرر األخف

 إذا تقابل ضرران، وكان أحدھما واقًعا وھو أعظم من اآلخر وأشد في نفسھ،�
لم فإنھ یُرتَكب الضرر األدنى إلزالة الضرر األعظم، إذا تعین الضرر و

.یمكن إزالتھ بالكلیة
:وھذا المعنى قد ورد في قواعد مقاربة وھي�
).یختار أھون الشَّریَن أو أخف الضرَرْین: (قاعدة�
). إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمھما ضرًرا بارتكاب أخفھما: (قاعدة�

نى واحد؛ وقد ذھب كثیر من العلماء والباحثین إلى أن ھذه القواعد السابقة بمع
تختلف عباراتھا لكن مؤدَّاھا واحد، وھي تدل على اختیار الضرر : أي

.األخف دفًعا للضرر األشد



:التطبیقات الطبیة للقاعدة�
یة جواز إجراء العملیة الجراحیة لحالة ال یمكن عالجھا بغیرھا؛ ألن ضرر إجراء العمل -�1

.الجراحیة أخف من ضرر بقاء المریض على حالھ
ا، حتى یجوز للمرأة أن تتناول أدویة منع الحمل، إذا كان الحمل یضر بھا إضراًرا متحقِّقً  -�2

شد ولو كان في تناول ھذه األدویة شيء من الضرر علیھا؛ ألن الضرر الحاصل بالحمل أ
.من ضرر تناول األدویة

ة شق بطن المرأة الحامل إلنقاذ الجنین إذا لم یمكن إنقاذه إال بذلك، وكانت حیاتھ م -�3 رُجوَّ
ن بھذا الصنیع؛ وذلك ألن ضرر إجراء ھذه العملیة أخف من ضرر موت الجنین في بط
ار إلى أمھ، وكذا لو كان ضرر الوالدة الطبیعیة أعظم من ضرر الوالدة القیصریة، فإنھ یص

.الوالدة القیصریة
ج من فَِمن َحَذِق الطبیب أنھ حیث أمكن التدبیر باألسھل، فال یَْعِدُل عنھ إلى األصعب، و� یتَدرَّ

ة حینئذ، فَیجُب أن یَبتَِدئ باألقوى .األضعف إلى األقوى، إال أن یخاف فَوَت القُوَّ
جلد  جواز إجراء عملیات الترقیع الجلدي لعالج الحروق وآثارھا؛ وذلك بأخذ الرقعة من -�4

ن المصاب نفسھ، أو من جلد غیره، أو عن طریق الرقعة الصناعیة؛ وذلك ألن بقاء مكا
ھًا لإلنسان فیھ ضرر بالغ، وما یترتب على ھذه الجراحة من م ضرة الحرق مكشوفًا ومَشوَّ
.التخدیر، وجرح المعصوم، وقطع الجلد، ھو أدنى من ضرر بقاء الحرق مكشوفًا



درء المفاسد مقدم : (القاعدة الخامسة
)على جلب المصالح

فع إذا تعارضت مفسدة ومصلحة، وكانت المفسدة غالبة أو مساویة للمصلحة، فیُقدَّم د�
ھ من المفسدة على جلب المصلحة، فإذا أراد شخص مباشرة عمل ینتج مصلحة لھ، ولكن
أو بنفسھ،  الجھة األخرى یستلزم ضرًرا مساویًا لتلك المصلحة أو أكبر منھا یلحق باآلخرین
ة؛ ألن فیجب أن یُقلع عن إجراء ذلك العمل؛ درًءا للمفسدة المقدَّم دفعھا على جلب المصلح

الضرر  من المنَاِھياعتناء الشارع بالمنھیات أشد من اعتنائھ بالمأمورات؛ لما یترتب على 
نِبُوهُ، َوإَِذا فَإَِذا نھَْیتُُكْم َعْن شيٍء فَاْجتَ “ :rقال رسول هللا . الُمنافي لحكمة الشارع في النھي

متفق علیھ. ”َََأََمْرتُُكْم بِأَْمٍر فَأْتُوا ِمْنھُ َما اْستَطَْعتُْم 
ھ أطلق بالمنھیات فوق اعتنائھ بالمأمورات؛ ألن الشرعأن اعتناء : وجھ الداللة في الحدیث�

.ةاالجتناب في المنھیات ولو مع المشقة في الترك، وقیَّد في المأمورات بقدر الطاق
لحة أما إذا كانت المصلحة غالبة، وكانت المفسدة ضعیفة أو مرجوحة، فیُقدَّم جلب المص�

دة على درء المفسدة، وال یُنظَر إلى المفسدة القلیلة، فقد أجمعت األمة على أن المفس
.المرجوحة ُمغتَفََرة مع المصلحة الراجحة

مسائل وھذه القاعدة تَُعدُّ من أعظم القواعد الكلیة تطبیقًا وامتداًدا في مسائل الفقھ عموًما، و�
الطبیة من  الطب خصوًصا؛ حیث ال تخلو كثیٌر من األبحاث الفقھیة أثناء تناولھا للمسائل

.التعرُّض لھا واالستناد إلیھا في بیان حكمھا الشرعي



:التطبیقات الطبیة للقاعدة�
لومة تحریم َخْلَوة المرأة مع الطبیب، فوجود المرأة مع الطبیب فیھ مصلحة مع -�1

سول للمریض، ولكن یترتب على ھذا مفسدة أعظم وھي الخلوة المنھي عنھا، قال ر
.متفق علیھ . ”ال یْخلَُونَّ َرُجٌل بِاْمَرأٍَة إِال َوَمَعھَا ُذو مْحَرٍم  “:rهللا 

مات؛ لما فیھا من مفاسد تفوق المصلحة المرجو -�2 ة عدم جواز التداِوي بالمحرَّ
.منھا

حة مشروعیة الَحْجر على الطبیب الجاھل؛ ألنھ وإن كان في مزاولة الطب مصل -�3
.لھ إال أن فیھ مفاسد عظیمة

ویضةالب(  والبُیَْیَضةمشروعیة التلقیح الصناعي للضرورة، إذا كان المني  -�4
 ، معالبُیَْیَضةوالرحم للزوجین، ولم یكن ھناك أي احتمال الختالط المني أو ) 

لى مراعاة الشروط والضوابط التي ذكرھا أھل العلم تقدیما ما لمصلحة اإلنجاب ع
.مفسدة كشف العورات

دة فشل منع العملیات الجراحیة التي یَْغلُب على الظن عدم نجاحھا؛ ألن دفع مفس -�5
.العملیة أھم من تحقیق مصلحة موھومة



 الضرورات تبیح: القاعدة السادسة
المحظورات

و أن الممنوع شرًعا یُباح عند الخوف على ضیاع الدین، أو النفس، أو العقل، أ�
.یُباح عند االضطرار الشرعالنسل، أو المال، فالممنوع في 

والضرورة مشتقة من الضرر، وھي أن تَْطَرأ على اإلنسان حالةٌ من الخطر أو �
الِعرض، المشقة الشدیدة؛ بحیث یخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس، أو بالعقل، أو ب
أو  أو بالمال وتوابعھا، ویتعین أو یباح عندئذ ارتكاب الحرام أو ترك الواجب،

.الشرعتأخیره عن وقتھ؛ دفًعا للضرر عنھ في غالب ظنھ ضمن قیود 
:شروط العمل بالقاعدة�
غلبة في الواقع خوف الھالك أو التلف على النفس أو المال؛ وذلك بأن یحصل  -�1

الظن حسب التجارب، أو یتحقق المرء من وجود خطر حقیقي على إحدى 
الدین  وھي: الضروریات الخمسة التي صانتھا جمیع الدیانات والشرائع السماویة

.والنفس والعقل والعرض والمال



لمصالِح أن تكون الضرورةُ ُمْلِجئَةً؛ بحیث یخشى تلُف نَْفٍس أو تضییُع ا -�2
ین، والنفس، والعقل، والمال، والِعْرض: الضروریِة وھي .حفظ الدِّ

 إالّ  المباحاتأن ال تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنھ وسیلةٌ أخرى من  -�3
. المخالفات الشرعیة من األوامر والنواھي

الضرر؛  أن یقتصر المضطرُّ فیما یُباح للضرورة على القدر الالزم لدفع -�4
الضروَراُت تُبِیُح الَمْحظُوَراتِ (الحّد األدنى فیھ، لذلك قُیِّدت قاعدة : أي
عٍة وھي)  ُر الضرُوَراُت بِقَدِرھَا: (بقاعدٍة متفرِّ ).تُقَدَّ
َر ال الضر(أن ال یكون االضطراُر سببًا في إسقاِط حقوق اآلدمیِّین؛ ألّن  -�5

ِطالً ال یَُكوُن االْضِطَراُر ُمبْ (، و)َضررٍ الضرُر یَُزاُل بِال (؛ إذ )ال یَُزاُل بِِمْثلِھِ 
.، فما لِحَق الغیر من أضراٍر یلزمھ تعویُضھم عنھا)لَحقِّ الَغیر

م -�6  طبیب عدل ثقة في دینھ -في حال ضرورة الدواء -أن یصف المحرَّ
م عالج آخر یقوم مقامھ .وعلمھ، وأال یوجد من غیر المحرَّ



:التطبیقات الطبیة للقاعدة�
ة ضئیلة جواز التداوي عند الكثیر من العلماء باألدویة المشتَِملَة على نسب -�1

من الكحول غیر المسِكَرة عند الحاجة الماسَّة، وعدم وجود بدیل عنھا، وأن 
.یصف ذلك طبیب مسلم ثقة أمین في مھنتھ

ِعَوض، جواز شراء الدم إذا لم یوجد من یتبرع بھ، فیحل للمشتري دفع ال -�2
.ویكون اإلثم على اآلخذ

م في -�3  جواز كشف الطبیب على العورة عند الضرورة، مع أن ذلك محرَّ
.األصل

جواز استعمال المخدِّر عند الضرورة إلجراء عملیة جراحیة ال یمكن  -�4
.إجراؤھا إال بالتخدیر



ر : القاعدة السابعة الضرورة ُتقدَّ
بقدرھا

جلھا إال وإن أبیح المحظور من أ الشرعھذه القاعدة قیٌد للقاعدة السابقة، فإن الضرورة في �
ة مثالً أن ذلك لیس على إطالقھ، بل ھو مقیّد بما تندفع بھ الضرورة، فإذا كانت الضرور

بقى ما عداه بواحد من عشرة لم یُِجز الزیادة على ذلك الواحد، بل تتقید اإلباحة بھ، ویتندفع 
بھ  على التحریم، فالحكم الثابت ألجل الضرورة إنما یرخص منھ القدر الذي تندفع

.الضرورة فقط، فإذا زالت الضرورة عاد الحكم إلى ما كان علیھ قبلھا
:التطبیقات الطبیة للقاعدة�
ھذه  الفروع في القاعدة السابقة یمكن عرضھا ھنا؛ بحیث تكون مقیَّدة بما دلت علیھ �

:القاعدة
.جھفالطبیب ال یجوز لھ أن ینظر من العورة زیادة على مقدار الموضع الذي یتم عال -�
.وشق بطن الحامل یكون بالمقدار الكافي دون زیادة -�
.واستعمال المخدِّر یكون بالحد الكافي -�
:أیًضا ویندرج تحت ھذه القاعدة�
.من الصحیح إال بقدر ما ال بد منھتَْستر فیجب أن ال : الَجبِیَرة -�
ْجل إال ما یُْدفَع بھ الضرر عن باقي الجسم، وال یُزاد علیھ؛ ألن  -� ال یُقطَع من الرِّ

).الضرورة تُقدَّر بقدرھا(



الرابعةالوحدة
والمداواة التداويأحكام 

.التداويحكم : أوالً �
.الجراحة الطبیة: ثانیًا�
.حكم التخدیر: ثالثًا�
.أحكام األمراض المعِدیَة والوبائِیَّة: رابًعا�
.حكم المداواة بین الجنسین: خامًسا�
.أحكام العورات والَخلوة�: سادًسا�



التداويحكم : أوالً 
�: وأدلتھ التداويحكم  -أ�
لسنة أنھ مشروع؛ لما ورد في شأنھ في القرآن الكریم، وا التداوياألصل في حكم �

ة من الذي ھو أحد المقاصد الكلی) حفظ النفس(القولیة والفعلیة، ولما فیھ من 
.التشریع

:وتختلف أحكام التداوي باختالف األحوال واألشخاص�
ئھ، إذا كان تركھ یُفضي إلى تلِف نفسھ، أو أحِد أعضا:على الشخص واجبًافیكون  -�

.أو عجزه، أو كان المرض ینتقل ضرره إلى غیره، كاألمراض المعِدیَة
بق في إذا كان تركھ یؤدي إلى ضعف البدن، وال یترتب علیھ ما س: مندوبًاویكون  -�

.الحالة األولى
.إذا لم یندرج في الحالتین السابقتین: مباًحاویكون  -�
 إذا كان بفعل یخاف منھ حدوُث مضاعفات أشد من العلة المراد: مكروًھاویكون  -�

.إزالتھا



األدلة
:على العموم، ومنھا التداويیُستََدل على ذلك باألدلة الدالة على إباحة �
رجھ أخ. ”َما أَْنَزَل هللاُ َداًء إِالَّ أَْنَزَل لَھُ ِشفَاًء “ :قَالَ  rَعِن النَّبِيِّ  tَعْن أَبي ھَُرْیَرةَ  -�

البخاري

.التداويدل الحدیث على الحث واإلرشاد إلى : وجھ الدالة�
ھُ ، َحَجَمھُ أَبُو طَْیبَةَ، َوأَْعطَاهُ َصاَعین ِمْن طََعاٍم، َوَكلََّم َمَوالِیَ rاْحتََجَم َرُسوُل هللا  -�

متفق علیھ. ”إِنَّ أَْمثََل َما تََداَوْیتُْم بِِھ الِحَجاَمةُ “ :فََخفَّفُوا َعْنھُ، َوقَالَ 

الذي كان یداوم علیھ، وكان من ھَدیِھ،  rأن التداوي ھو حال النبي : وجھ الدالة�
.كما أمر بھ َمْن َمِرَض ِمْن أھلھ وأصحابھ

ي بقواعد الشریعة العامة ومقاصدھا الكلیة، فقد تقرر ف: ویُستََدل لھذا أیًضا�
خفیفھا، النصوص الشرعیة وجوُب تحصیل المصالِح وتقریرھا بدفِع المفاسد أو ت

ل في وأن حفظ النفس َمقِصد من مقاصد الشریعة؛ وألن من قواعد الشریعة أن األص
. وأن الضرر یُزال. المنافع اإلباحة، واألصل في المضارِّ التحریم

.روعةعلیھ إزالتھ بالطرق المش -ومنھ المرض -فكل ضرر یقع على نفس اإلنسان�



:عند تزاحم المرضى التداويأولویة  -ب�
أو  إذا تعدد المرضى في وقت واحد، كأن یتزاحموا على ضرورة نقل عضو�

أو  دم إلیھم، بینما الموجود عضو واحد، أو َكمیة دم ال تكفى إال لواحد منھم،
قاذ یتزاحموا على أجھزة العنایة المركزة، بأن تكون األجھزة ال تكفي إلن

عد المھنة بحكم التجربة والممارسة وقوا -الجمیع، فإنھ على الطبیب المختص
:إیثار بعِضھم بذلك، على التفصیل التالي -الطبیة

أو  كالجھاز أو الدم( بالتداويإذا غلب على ظن الطبیب أن أحَدھم ینتفع  -�
.أكثر من غیره فإنھ یُقدَّم) العضو

:ودلیل ذلك�
یث ؛ بحواْزدحَمتَاأنھ إذا تعارضت مصلحتان : قاعدة الموازنة بین المصالح�

ى؛ لم یمكِن الجمُع بینھما، وكان ال بد من ترك واحدة منھما لإلتیان باألخر
.فالمتعین فعل ما مصلحتھ أرجح وترك ما مصلحتھ أقل



السابق  فإنھ یُقدَّم من جاء أوالً، ودلیل تفضیل: إذا كانوا في االنتفاع سواءً  -�
أخرجھ  .”َمْن َسبََق إلى َما لْم یَْسبِْقھُ إِلَْیِھ ُمْسلٌِم فَھَُو لَھُ “ :rقول النبي : منھما
أبو داود

قھاء استََوْوا في كل شيء فإنھ یُلجأ حینئٍذ للقُرَعة، وقد أقر جمھور الفإذا �
حة القُرَعة في الجملة، وعدوھا أصال ال تُبنَى علیھ األحكام الشرعیة؛ إلزا
ھ تھمة المیل، وتطییب القلوب، وبالتالي فالقُرَعة جائزة شرًعا، لقول

 [، وقولھ تعالى44:آل عمران ]إْذ یلقون أقالمھم أیھم یكفل مریم [:تعالى
.141:الصافات ]فساھم فكان من المدحضین 



الجراحة الطبیة: ثانیًا
ن المصالح أباحت الشریعة اإلسالمیة تعلَُّم الطبِّ وتعلیِمھ وتطبیقِھ؛ لما فیھ م�

�:الجراحة الطبیة: والمنافع، ومن علم الطب
: حكم تعلم الجراحة الطبیة -�
 تعلم الجراحة الطبیة وغیرھا من فروع الطب ھو في األصل من الفروض�

 الواجبة على األمة، فیجب على طائفة منھا سد حاجة األمة إلى ھذه العلوم
طتھ فھم النافعة، وتحقیق ھذا الواجب متوقف على التشریح الذي یمكن بواس
.لوجھاألطباء للعلوم النظریة تطبیقیًّا، فیُعتبر مشروًعا وواجبًا من ھذا ا

:الجراحة الطبیة وحكم كل نوع أنواع -أ�



:الجراحة العالجیة -1
ویعتبر ھذا النوع من الجراحة أھمَّ أنواع الجراحة الطبیة المشروعة، ولھ �

:ثالث حاالت
قصد أن تكون الجراحةُ الطبیةُ ضروریةً، وھي الجراحة التي یُ : الحالة األولى�

یة منھا إنقاُذ المریض من الموت، أو إنقاذ عضو من أعضائھ، كالجراحة الطب
یجریھا  في حالة انفجار الزائدة الدودیة، ویجب على الطبیب في ھذا النوع أن
و أو إنقاًذا لنفس المریض، حتى وإن أدت العملیة الجراحیة إلى تلف عض

ھ أھم قطع جزء من األنسجة واألعضاء؛ ألن الحفاظ على حیاة الشخص بكامل
من أي عضو من أعضائھ، والھدف من ھذه الجراحة إنقاذ حیاة المریض 

.الذي یُعتبر من أََجلِّ المصالح المقصودة شرًعا



نھا ، وھي الجراحة التي یُقَصد محاِجیَّةأن تكون الجراحة الطبیة : الحالة الثانیة�
 عالج األمراض، والحاالت الجراحیة التي تصل إلى درجة الخوف على المریض

ھذا  أو خوف الضرر فیھا غیر یسیرة، كجراحة العیون، والحكم بجواز، من الموت
عة وقواعده؛ وذلك ألن الشری الشرعالنوع من الجراحة یُعتبر متفقًا مع أصول 

وص اإلسالمیة راعت رفع الحرج، ودفع الضرر عن العباد، كما َدلَّت على ذلك نص
.185:البقرة ]ر یرید هللاُ بكم الیسر وال یرید بكم العس [:الكتاب العزیز، قال تعالى

ل منزل(و) أن الَمَشقَّة تجلب التیسیر(وقد نص الفقھاء على � ة أن الحاجة تُنَزَّ
).الضرورة

 أن تكون الجراحة الطبیة غیر ضروریة وال حاجیة، وھي التي: الحالة الثالثة�
لى یُقَصد بھا المعالجة من األمراض التي لم تبلغ درجة الَمَشقَّة الموجودة فیھا إ

ي مرتبة الضروریَّات والحاِجیَّات، ولكنھا أمراض تُلِحق ضرًرا بالمریض، كما ف
 -ھناتنظیف الجروح الصغیرة، وھذه الجراحة مشروعة؛ ألن األمراض المقصودة 

ض یَلحقھ حرج إال أن المری -لم تبلغ مشقَّتھا مبلغ المَشقَّة في الحالتین السابقتینوإن 
.یُزال الضرر: وِضیق، فتكون ُملَحقَة بالحاِجیَّات، وتدخل تحت القاعدة الشرعیة



:جراحة الكشف -2
ھي كل جراحة تُْجَرى للحصول على معلومات عن المرض، ال یمكن �

.الحصول علیھا بالوسائل األخرى
وع الكشف عن حقیقة األورام الموجودة في البطن، وھذا الن: ومن أمثلة ذلك�

ي؛ جائز بِناًء على مشروعیة التداوي، واإلذن بھ مبني على اإلذن بالتداو
یالً وذلك ألن التداوي متوقف على تشخیص المرض، فیجوز فعلھ تحص

.لمصلحة المداواة؛ ألن اإلذن بالشيء إذن بلوازمھ
ةً وقد تكون العملیات الجراحیة في ھذا النوع واجبةً، أو مندوبةً، أو جائز�

ال بحسب حالة المریض التي استدعت إجراء عملیة التشخیص، ویجب أ
على  تجرى ھذه الجراحة إال بعد أن یستنفَذ األطباء ما في وسعھم للحصول

المعلومات الطبیة بأي وسیلة أخرى ھي أخف ضرًرا وأقل خطورة من 
.الجراحة



جراحة الوالدة -3
ھي الجراحة التي یُقَصد منھا إخراج الجنین من بطن أمھ، سواء كان ذلك بعد �

:ولھا حالتانقبلھ، اكتمال خلقھ، أو 
�:الحالة األولى -أ�
ضروِریَّة، وھي التي یخَشى فیھا على األم، أو على جنینھا، أو علیھما مًعا، �

كجراحة استخراج الجنین الحي بعد وفاة أمھ، وھذا النوع من الجراحة یُعتبر 
مة الذي ھو من أَجَ  یشتملمشروًعا وجائًزا؛ نظًرا لما  لِّ علیھ من إنقاذ النفس المحرَّ

أنما ومن أحیاھا فك [:، وھو داخل في عموم قولھ سبحانھUما یُتقرَّب بھ إلى هللا 
.32: المائدة ]أحیا الناس جمیًعا 

وألنھ كما جاَز استئصال الداء الموِجب للھالك من جسم المریض، كذلك یجوز �
. استخراج الجنین، إذا كان بقاؤه موجبًا لھالك أمھ، بجامع دفع الضرر في ُكلٍّ 

ق وكذلك شق بطن المرأة الحامل المیتة من أجل إنقاذ جنینھا الحي، فكما یجوز ش�
مة؛ وألن بقوالتداويالبطن للعالج  اءھا في ، كذلك یجوز شقھا إلنقاذ النفس المحرَّ

قاعدة البطن بدون ذلك یُعتبر ضرًرا محًضا، فتشرع إزالتھ بالجراحة الالزمة لل
تى ومن ترك الجنین في بطن أمھ عمًدا ح، )الضرر یُزال: (الشرعیة التي تقول
.یموت فھو قاتُل نَْفس



: الحالة الثانیة -ب�
دة ، وھي التي یحتاج األطباء فیھا إلى فعل الجراحة بسبب تعذُّر الوالحاِجیَّة�

ى الجنین الطبیعیة، وترتب األضرار علیھا إلى درجة ال تصل إلى مرتبة الخوف عل
:أو أمھ من الھالك، ومن أشھر أمثلتھا

لى األم التي یَلَجأ إلیھا األطباء عند خوفھم من حصول الضرر عالجراحة القیصریة �
.أو الجنین أو ھما مًعا، إذا خرج المولود بالطریقة المعتادة

ن والحكم بالحاجة في ھذا النوع من الجراحة راجع إلى تقدیر األطباء، فھم الذی�
.یحكمون بوجودھا

قدرتھا وینبغي للطبیب أن یتقَیَّد بشرط وجود الحاجة، وأن ینظر في حال المرأة و�
.على تحمل مشقة الوالدة الطبیعیة

دة عن وكذلك ینظر في اآلثار المترتبة على ذلك، فإن اشتملت على أضرار زائ�
أة، أو القدر المعتاد في النساء، ووصلت إلى مقاٍم یوجب الحرَج والمشقة على المر

لھ العدوُل  غلب على ظنھ أنھا تتسبب في حصول ضرر للجنین، فإنھ حینئذ یجوز
رار إلى الجراحِة وفعلھا، بشرط أَال یوجد بدیل یمكن بواسطتھ دفع تلك األض

.وإزالتھا



:جراحة التشريح -4
.وھي تقطیع الطبیب المختص ألجزاء الجثة، ودراستھا وفحصھا ألھداف مشروعة�
سباب الموت اتفق الفقھاء على جواز التشریح بغرض التحقیق في دعوى جنائیة؛ لمعرفة أ�

عالج أو الجریمة المرتََكبَة، والتحقق من األمراض التي تستدعي التشریح؛ لمعرفة ال
.المناسب لتلك األمراض

، وقد صدرت الفتوى بھذا من� جھات  وكذا یجوز تشریح جثث الموتى لغرض تعلُّم الطبِّ
:علمیة مختلفة، منھا

.ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة -�1
.مجمع الفقھ اإلسالمي بمكة المكرمة -�2
.واستدلوا على ذلك بالقیاس والنظر المستَنِد على قواعد الشریعة�
:دلیلھم من القیاس -أ�
تخراج یجوز تشریح جثة المیت لغرض التعلیم، كما یجوز شق بطن الحامل المیتة، الس�

ة المیت األصل فیھ على التصرف في جث اشتملوھذا القیاس . جنینھا الذي ُرِجیَت حیاتھ
.بالشق والقطع؛ طلبًا لمصلحة الحي المتمثلة في إنقاذه من الموت



:دلیلھم من قواعد الشریعة -ب�
).ما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب :( الشرعإن من قواعد  -�
راحة ومنھا الج -والتخصص بعلم الطب بصورة دقیقة بفروعھ المختلفة�

دُّ حاجِة من الفروض الكفائیة على األمة، فیجب على طائفة منھا س -الطبیة
ح الذي األمة إلى ھذه العلوم النافعة، وتحقیق ھذا الواجب متوقف على التشری

شروًعا وواجبًا یمكن بواسطتھ فھُم األطباء للعلوم النظریة تطبیقیًّا، فیُعتبر م
.من ھذا الوجھ

وھناك أنواٌع أخرى للجراحِة كالجراحِة التجمیلیِة، وجراحات تغییر  -�
.وعاٍت الحقةٍ بالتفصیل في موض -إن شاء هللا تعالى -وتصحیح الجنس، َستردُ 



شروط جواز الجراحة الطبیة -ب
:أن تكون الجراحةُ مشروعةً  -�1
یة، فال یُعتبر إْذُن الشارع بفعِل الجراحة أھمَّ الشروِط المعتبرة لجواز الجراحة الطب�

ون تلك یجوز للمریض أن یطلب فعل جراحة، وال للطبیب أن یجیبھ إال بعد أن تك
.الجراحة المطلوبة مأذونًا بفعلھا شرًعا

:أن یكون المریض محتاًجا إلى الجراحة -�2
و من خاف على نفسھ الھالَك، أو تلف عضبأن : سواء كانت حاجتھ إلیھا ضروریةً �

الضرر،  بأن بلغت مقام الحاِجیَّات التي یلحقھ فیھا: جسده، أو كانت حاجتھ دون ذلك
رمةُ وھذا الشرط مبنِيٌّ على أن األصل ح -بسبب آالم األمراض الجراحیة ومتاعبھا

ة مقاَم فإذا بلغ اإلنسان بسبب األمراض الجراحی -فعِل الجرِح بدون موجٍب شرعي
وتلك  یأذن لھ حینئذ بفعلھا؛ دفًعا لذلك الضرر، الشرعَ االضطرار والحاجة، فإن 

.المشقة التي یعانیھا
).یرأن المشقة تجلب التیس(، و)أن الضرر یُزال(والقواعد الشرعیة تنُص على �



:أن یأذن المریض أو َولِیُّھ بفعِل الجراحة -�3
اح أن یقوم بفعِل الجراحة الطبیِة للمریض إال إذا أَِذَن لھ بف� علھا، وكان ال یجوز للطبیب الجرَّ

ان أھالً لإلذن، وإذا لم یكن المریض أھالً لإلذن فإنھ یعتبر إذن ولیھ كأبیھ مثال، وإال ك
تابیًّا أن یكون اإلذن ك واألحوطمسئوالً عن ذلك وضمن جنایتھ؛ ألنھ قطع غیر مأذون فیھ، 

، أو تلف دفًعا للشبھة، ویُستَْثنَى من ذلك الحاالت الخطرة التي تھدد حیاة المریض بالموت
. عضو من أعضائھ، فال یُشترط اإلذن

اح ومساِعِدیھ -�4 :أن تتوفر األھلیة في الطبیب الجرَّ
:وتتحقق األھلیة بوجود أمرین�
ِحلُّ أن یكون ذا علٍم وبصیرة بالمھمة الجراحیة المطلوبة؛ ألن الجاھَل بالجراحة ال ی: األول�

لھ على ھذا لھ أن یباشر فعلھا؛ لما في ذلك من تعریض حیاة المریض للھالك، فیُعتبر فع
ًما شرًعا .الوجھ محرَّ

اح، وأنھ إذا ل� م تكن وقد نص الفقھاء على اشتراِط البصیرة والمعرفة في الطبیب الجرَّ
ًما شرًعا، وأنھ یأخذ حكم القطع على وجھ الجنای ة، فیجب متوفرةً فیھ فإن فعلھ یُعتبر محرَّ

.علیھ ضمانھ
م وھو أمر مھ: أن یكون قادًرا على تطبیق الجراحة، وأدائھا على الوجھ المطلوب: الثاني�

ا ال یحكم بتحقق األھلیة إال بعد وجوده؛ وذلك ألن العلم بالشيء غیُر كاٍف في و صف ِجّدً
 اإلنسان بكونھ أھالً لعملھ، إذا كان عاجًزا عن أدائھ على الوجھ المطلوب، فالعلم شيء،

.والتطبیق شيء آخر



اح نجاح الجراحة -�5 :أن یغلب على ظن الطبیب الجرَّ
م أن تكون نسبةُ نجاح العملیة، ونجاة المریض من أخطارھا، أكبر من نسبة عد: ومعناه�

ھ ال نجاحھا، وھالكھ، وبناء على ذلك فإنھ إذا غلب على ظنھ ھالُك المریض بسببھا، فإن
یجوز لھ فعلھا؛ ألن ضرر الجراحة في ھذه الحالة أعظم من ضرر المرض، والقاعدة 

).یختار أھون الضررین ( الشرعیة تنص على أنھ 
، سواء كانت المصلحة ضروریةً كما في أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة -�6

د منھا الجراحة التي یُقَصد منھا إنقاذ النفس، أو كانت حاِجیَّةً كما في الجراحات التي یُقصَ 
ةُ معتبرةً إعادة األعضاء إلى حالتھا الطبیعیة، أو كانت دون ذلك، وینبغي أن تكون المصلح

.الشرعفي 
، فال یجوز فعُل الجراحة أال یترتب على الجراحة ضرٌر أكبر من ضرر المریض -�7

).رارال َضرَر وال ضَ : (المشتملة على الضرر المحض؛ إعماالً للقاعدة الشرعیة التي تقول
اح فعلھا� ؛ لما وكذا إِن اشتملت على ضرٍر أكبر من ضرِر المرض َحُرَم على الطبیب الجرَّ

ن أن یُزیَل فیھ من تعریض األرواح واألجساد للضرر األكبر؛ ألن الشریعةَ ال تجیز لإلنسا
).الضرر ال یُزال بمثلھ(الضرر بمثلھ أو بما ھو أشد؛ ولذلك كان من قواعدھا 

اح واألطباء االستشاریین من أجل معرفة واقع� الضرر  ویُعتبر في ذلك رأُي الطبیِب الجرَّ
.الذي یمكن حدوثھ إذا أُْجِریَِت العملیة الجراحیة



:آداب الجراحة الطبیة -ج
ادقین یا أّیھا الذیَن آَمنوا اتَّقوا هللاَ وكونوا مع الص [:قال تعالى: الصدق -�1

فیجب أن تكون أقواُل الطبیب ومساعدیھ متفقةً مع ، )119(اآلیة : التوبة ]
لُّ واحد الحقیقة، ویحُرم علیھم إخبار المریض بما یخالف الواقع، ویعتبر كُ 

بة منھم مسئوالً عن جمیع األقوال الصادرة عنھ، ومتحمالً لألضرار المترت
.علیھا إذا َكَذب فیھا وترتب على َكِذبھ ضرر

افق، وقد أثبتت السنة أن إخالف الوعد من عالمات المن: الوفاء بالمواعید -�2
ة ظنھم فعلى الطبیب ومساعدیھ أالّ یواعدوا المرضى إالّ بعد تحققھم أو غلب

.بالوفاء بالوعد
المائدة ]یا أیَّھا الذیَن آَمنوا أَْوفُوا بالُعھُوِد  [:قال تعالى: الوفاء بالعقود -�3

، فیجب على الطبیب ومساعدیھ االلتزام بالعقود المبَرَمة مع )1(اآلیة : 
عوا المریض، ویأثمون ویتحملون المسؤولیة الناتجة عن امتناعھم إذا امتن

.دون عذر شرعي

kito yuuki


kito yuuki
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ 뺭



 وھذا من حقوق المسلم على أخیھ، فعلى األطباء: النصیحة للمرضى -�4
ار األصلح ومساعدیھم القیام بواجب النصح للمرضى، فیشیروا علیھم باختی

ي واألخف ضرًرا، سواًء كان ذلك في الفحص الطبي أم الجراحة، ولو كان ف
:النصح سبیل فوات مصلحة ُدنیِویَّة لھم، فما عند هللا خیر وأبقى، ومن صور

ق بھا إذا َعلَِم أن الفحص بوسائل ال توجد عنده، وتوجد عند غیره، وتتحق -�
.المصلحة، فعلیھ أن ینصحھ بالذھاب إلى الغیر

ًرا إذا َعلَِم الطبیب بالبدیل الذي یمكن عالج المریض بھ، وھو أخف ضر -�
.من الجراحة، فإن علیھ أن یخبر المریض بذلك

حافظًا فعلى الطبیب أن یكون مخلًِصا في عملھ م: اإلخالص وإتقان العمل -�5
.على حقوق الناس ببذل جھده في إتقان العمل

اُح غیَره من األطباء في األمور التي یس: المشاَوَرة -�6 اوره فیستشیر الجرَّ
اء فیھا شك، ویناقش معھم الحالة للوصول إلى غلبة الرأي في جدوى إجر

بمشاورة أصحابھ تمھیًدا لسنة  rالجراحة أو عدمھا، وقد أمر هللا نبیھ 
38(اآلیة : الشورى ]وأْمُرھُْم ُشورى بْینَھُم  [: المشاورة في األمة، قال تعالى

.(



یاُب بأن تكون ث: مراعاة الضوابط الشرعیة المتعلقة بالَعْوَرة والَخْلَوة -�7
 المریض ساترةً لعورتھ، وال یكشف من جسمھ إالّ ما تدعو الضرورة إلى

.كشفھ
یة یلتزم الجراح بأسرار المھنة وقیمھا األخالق: االلتزام بأسرار المھنة -�8

رى ذمتھ، التي أقرھا اإلسالم، فال تؤثر الدنیا وشھواتھا على أمانتھ، وال تُْشتَ 
.حولو كان المطلوب منھ أمًرا یسیًرا، مثل تقدیم تقریر طبي غیر صحی

صدر من أن یلتزم بالقوانین واألنظمة واللوائح التي ت: باألنظمةااللتزام  -�9
ة السلطات المختصة، والتي تنظم الَعالقات والضوابط الصحیة العام

ض والخاصة؛ ألن ذلك یدخل في الطاعة الواجبة لولي األمر، ما دام ال یتعار
.مع نص من نصوص الشریعة



:آداب المداواة بین الجنسین
:حكم مداواة الرجل للمرأة، ومداواة المرأة للرجل -أ�
األصل عدم جواز مداواة بعضھما لبعض إال لضرورة، فیُباح لكل واحد منھما �

مداواة اآلخر أو معالجتھا أو نحو ذلك من األعمال الطبیة، ولھ أن ینظر منھ ما 
ِھ من  تدعو الحاجة إلى النظر إلیھ من بدنھ، ولھ أن یََمسَّ ما تدعو الحاجة إلى َمسِّ

.بدنھ عند إجراء ذلك، بشرط الضرورة الشدیدة الداعیة إلى النظر أو الَمسِّ 
:شروط المداواة بینھما -ب�
واتھ یمكنھ القیام بمدا) رجالً أو امرأة(أال یوجد طبیب من نفس جنس المریض  -�1

.لكأو معالجتھ، أو نحو ذلك من األعمال الطبیة، أو وجد ولكنھ ال یحسن القیام بذ
ن لم أن یخشى على المریض الھالك، أو حدوث البالء، أو األلم الذي ال یحتملھ إ -�2

.یُعالَج، أو تأكدت الحاجة الداعیة إلى العالج



ج أن یكون مع الطبیب والمریضة األجنبیة عنھ مانع خلوة، كزو -�3
كاألب أو االبن، أو األخ أو نحوھم ، : المریضة أو مْحَرِمھا من الرجال

ال یْخلَُونَّ َرُجٌل بِاْمَرأٍَة إِالّ َال َكاَن “ :rوالعكس؛ لقول رسول هللا 
ْیطَاُن  حسن صحیح غریب: أخرجھ الترمذي، وقال. ”ثَالِثَھُما الشَّ

ن أال یكشف الطبیب من المرأة إال مقدار الحاجة، ویستر ما عداه م -�4
 بدنھا، ثم ینظر ویمس الموضع الذي یداویھ أو یعالجھ منھا، ویغض
رة، بصره عن غیره؛ ألن األصل ُحرمة الكشف إال ما استُْثنَِي للضرو

.والضرورةُ تقدَُّر بقدِرھا



السر الطبي
ضِویًّا مھنة الطب مھنة عظیمة َحِظیَت بثقة الناس، فالطبیب سواء أكان نفِسیًّا أو ع�

أھم آداب مھنة یتحصل من مریضھ على أسرار بالغة األھمیة بحكم مھنتھ، ومن 
لمریض الطب المحافظة على أسرار المرضى التي یعرفھا الطبیب، إما بتصریح ا

 لھ بذلك السِّر؛ ألن الطبیَب أھٌل للثقة بھ، وإما أن یَظھَر ذلك من خالل الكشف
.والتحالیل التي تْجَرى للمریض

ان والمحافظة على أسرار المرضى مصلحة یجب مراعاتھا، لكن في بعض األحی�
ا بین یَنتج عن المحافظة على ھذه المصلحة مفسدة كبیرة، فیقف الطبیب حائرً 
م المصلحة على المفسدة أو المفسدة على المصلحة؟ األمرین، ھل یقدِّ

م، إذا كان یتضمن ضرًرا، استدالالً ب� قولھ اتفق الفقھاء على أن إفشاء السر محرَّ
تْعلمون  یا أیُّھا الذیَن آمنوا ال تَُخونوا هللاَ ورسولَھ وتَُخنوا أماناتِكم وأْنتم [:تعالى
ّسًرا، فَما ما  rأَسَّر إِليَّ النَبِيُّ :( قال tوعن أنس بن مالك ، )27(اآلیة : األنفال ]

.ھمتفق علی). أَْخبْرُت بِِھ أََحًدا بَْعُد، َولَقَْد َسأَلَْتنِي َعْنھُ أُمُّ ُسلَْیٍم فَما ما أَْخبْرھا بھِ 



حاالت تستثنى من كتمان سر 
المريض

.آخر وسیعاقب بعقوبة اإلعداماعتراف المریض بارتكاب جریمة اتُِّھَم فیھا شخص -�1
 خوف فوت حق المدَِّعي، إذا لم: وقد ذكر بعض الفقھاء أن من أسباب وجوب أداء الشھادة�

أن  t الُجھَنِيومما یدل على ذلك ما جاء في حدیث زید بن خالد . یعلم المدَِّعي كونھ شاھًدا
ھََداِء؟ الَِّذي یَأْت بَِشھَاَدتِِھ قَْبَل أَْن یُْسأَلھَا “ :قَالَ  rالنبي  اه مسلمرو. “أَال أُْخبُرُكْم بَِخیر الشُّ

:إذا تَبَین عدم توافق المقبِلَین على الزواج عند الكشف الطبي -�2
اف إذا حضر رجل وامرأة مقبالن على الزواج، وطلبَا فحص ما قبل الزواج، وتم اكتش��

ه، أو انتقال المرض للط رف مرض معین في أحدھما قد یؤدي إلى احتمال إنجاب طفل مشوَّ
الطبیب إلى  اآلخر، وذھابھما إلى الطبیب یقتضي موافقتھما على إخبارھما بالنتیجة، فینظر
جلب  المصلحة والمفسدة المترتبة على السكوت أو اإلفشاء، فیقدم درء المفسدة على

م إتمام أنصحكما بعد: المصلحة إن كانت المفسدة راجحة، وبالتالي فیكفي منھ أن یقول
د إضرار بصاحب المرض .الزواج، فال یجوز لھ كشف الستر عما َما زاد؛ ألنھ یكون مجرَّ



الطبیب  فعلى: أما إذا كان أحد الزوجین مصابًا بمرض جنسي ُمْعٍد ینتقل بالمباشرة�
 أن یعمل بقاعدة درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، ومفسدة إصابة الطرف
جب اآلخر بالمرض أعظم من المصلحة المترتبة على عدم إفشاء السر، وحینئذ ی
لھما أنھ  على الطبیب أن یخبر الطرف اآلخر بحقیقة المرض وبأضراره، وأن یبین
ق ال یحل ألحدھما أن ینشر عیب اآلخر، بل علیھ ستر الفضائح، وھي من حقو

.المكلَّفِین على بعض
�:إذا كان المریض معِدیًا وینتقل للغیر -�3
إذا كان المرض معِدیًا، ویمكن عالجھ، ورفض المریض العالج، فإن المصلحة �

العالج، العامة تقتضي الكشف عن سِّر المریض ورفعھ للجھات المختصة إللزامھ ب
ى جلب أو استعمال وسائل الوقایة والتحصین المناِسبَة؛ ألن درء المفاسد مقدَّم عل

فما كان  ، وبالتالي)تُقدَّم المصلحة العامة على الخاصة: (المصالح، تطبیقًا لقاعدة
 نفعھ ومصلحتھ عامة، كان خیًرا مقصوًدا ورحمة محبوبة، وإن تضرر بھ بعض

.الناس



بالسرِّ قرار مجمع الفقه اإلسالمي الخاص 
في المھن الطبیة

د، ھو ما یُفضي بھ اإلنسان إلى آَخر مستكتِما إیاه من قبل أو من بع: السرُّ  -أ -�1
انھ، كما ویشمل ما َحفَّت بھ قرائن دالة على طلب الِكتمان، إذا كان الُعرف یقي بكتم

.یشمل خصوصیات اإلنسان وعیوبھ التي یَْكَره أن یَطَّلَِع علیھا الناس
ھو ھو أمانة لدى من استودع حفظھ، التزاًما بما جاءت بھ الشریعة اإلسالمیة، و -ب�

.ما تقي بھ المروءة وآداب التعامل
، وإفشاؤه بدون ُمْقتٍَض ُمْعتَبر ُموِجٌب للمؤاخذة ش -ج� .رًعااألصل حظر إفشاء السرِّ
ا على یتأكد واجب حفظ السر على َمْن یعمل في المھن التي یعود اإلفشاء فیھ -د�

 أصل المھنة بالخلل، كالمھن الطبیة؛ إذ یركن إلى ھؤالء َذُوو الحاجة إلى محض
َمھَامِّ النصح وتقدیم العون، فیُْفُضون إلیھم بكل ما یُساعد على حسن أداء ھذه ال

.الحیویة، ومنھا أسرار ال یكشفھا المرء لغیرھم حتى األقربین إلیھ
وق ضرر تُستَْثنَى من وجوب كتمان السرِّ حاالت یؤدي فیھا كتمانھ إلى ضرر یَف -�2

ح على َمضر رة  إفشائھ بالنسبة لصاحبھ، أو یكون في إفشائھ مصلحة تَُرجَّ ضَّ
:ِكتمانھ، وھذه الحاالت على ضربین



فویت حاالت یجب فیھا إفشاء السرِّ بِناًء على قاعدة ارتكاب أھون الضررین لت -أ�
درء وقاعدة تحقیق المصلحة العامة التي تقي بتحمُّل الضرر الخاص لأشدھما، 

.الضرر العام، إذا تعین ذلك لدرئھ
:وھذه الحاالت نوعان�
.ما فیھ درء مفسدة عن المجتمع -�
.وما فیھ درء مفسدة عن الفرد -�
:حاالت یجوز فیھا إفشاء السرِّ لما فیھ -ب�
.جلب مصلحة للمجتمع -�
. أو درء مفسدة عامة -�
ظ الدین وھذه الحاالت یجب االلتزام فیھا بمقاصد الشریعة وأولویاتھا؛ من حیث حف�

.والنفس والعقل والمال والنسل
ا في االستثناءات بشأن َمواطن ُوجوب اإلفشاء وجوازه ینبغي أن یُنَصَّ علیھ -ج�

حة ومنصوًصا علیھا على نظام مزاولة المھن الطبیة وغیره من األنظمة ، ُمَوضَّ
لمسئولة سبیل الحصر، مع تفصیل كیفیة اإلفشاء، ولمن یكون، وتقوم الجھات ا

.بتوعیة الكافة بھذه الَمَواِطن



أحكام النوازل والمسائل المستجدة
.زراعة ونقل األعضاء -�1
التبرع باألعضاء من األحیاء إلى األحیاء -�2



ونقل األعضاءزراعة : أوالً 

:مقدمات�
خالل  لحوار بین المسلمین وغیرھممن أھم القضایا الطبیة التي ثار حولھا ا�

دًدا كبیًرا ع تشغلواختالفًا شدیًدا، وتقاربًا بسیطًا،  تشھدوالسنوات األخیرة، 
من إنسان  -أو جزء منھا -من المثقفین، موضوع نقل األعضاء البشریة

تلف فى الذى یعانى منھ الكثیر من الناس، بنسب تخ" الكبد"آلخر، وبخاصة 
 زال الكم والكیف من مجتمع آلخر، ومع كل ذلك لم تحسم القضیة تماًما، وال

انموت جذع المخ فى اإلنس"الخالف موجوًدا خاصة بین األطباء فى قضیة 
ع إلى غیر ذلك من األمور المتصلة بھذا الموضو" الموت اإلكلینیكى" ،"

.بكافة أحوالھ



ى جسد إن تقدم الطب، وتطور العملیات الطبیة فى عملیات نقل األعضاء وزرعھا ف�
إنسان آخر، وإلحاح الضرورات والحاجات اإلنسانیة، أظھرت مدى الحاجة إلى 

ا على وقفً تعاون اإلنسان مع أخیھ اإلنسان، وبخاصة حین یكون إنقاذ حیاة اإلنسان مت
.تبرع بالدم أو بالعضو من دون إلحاق ضرر بالمتبرع

مة الصحة ومنظ ،واالتفاقیة األوربیة ،ن الفقھ اإلسالمى القدیم، والقانون الوضعىإ�
ضاء العالمیة متفقة كلھا على عدم مشروعیة البیع أو المعاوضة على شىء من أع

، كالُكْلیة ا لباب الذرائع، وحتى ال یفتح الباب أمام المتاجرة باألعضاءاإلنسان، سدً 
و حیث ال ونحوھا مما یتعدد فى جسم اإلنسان، والمسألة محصورة فى التبرع بالعض

.اضرر على اإلنسان بالتنازل عن أحد أعضائھ تبرعً 
ءه ألن اإلنسان ال یملك أعضا ؛اومنع المتاجرة أو بیع أحد األعضاء محظور شرعً �

و الخالق، فیكون كل عض -تعالى -وإنما الجسم اإلنسانى مملوك ª ؛أو جسمھ
 ؛شروط، فلیس لإلنسان التنازل عنھ بعوض م-تعالى -ا من حقوق هللاإنسانى حقً 

.وإنما العضو أمانة عند اإلنسان



عدم إلحاق یأتى التوجھ بالدعوة إلى نقل األعضاء البشریة وزراعتھا مقترنًا ب�
سالم إلى الضرر بالمتبرع وتحقیق المنفعة للمنقول لھ، انطالقًا من دعوة اإل
ى اإلنسان إحساس الفرد باحتیاج اآلخرین، وفق شریعة اإلسالم التى تنظر إل

ھ على أنھ فرد فى جماعة یعطیھم ویأخذ منھم سواء أكان ذلك ما ال یزكى ب
ª در ، أو كان دًما ال یضره أن یؤخذ ق-تعالى -ویتصرف فیھ، مع أنھ ملك

؛ منھ تتحقق بھ المنفعة لمریض فى حاجة إلى ھذا الدم، الذى سخره هللا
.لتستمر بھ حركة الحیاة

ضاء تزداد قیمة التضحیة والعطاء إذا كان التبرع بعضو أو بجزء من األع�
ادل وال یج -تعالى -اإلقرار بأن كل شىء ملك ª يف يبال تعارض جوھر

قال م كالناس كثیًرا فى حتمیة الحرص على سالمة الجسم وتناول العالج، 
r ما أنزل هللا داء إال : (لألعراب عندما جاءوا یسألونھ عن الدواء فقال

.)وأنزل لھ شفاء، علمھ من علمھ، وجھلھ من جھلھ



اریة ولذلك یعد التطور العلمى فى نقل األعضاء من إنسان آلخر طفرة حض�
اوروا عنھا راقیة ینبغى استثمارھا لخدمة البشریة، وأولى بالمسلمین أن یتح
.بما ینعكس أثره على سالمة أبدانھم وزیادة نشاطاتھم فى الحیاة



ء إلى التبرع باألعضاء من األحیا: ثانیًا
األحیاء

: تعریف نقل العضو�
ھو أخذ عضو من إنسان حى أو میت، فیھ مقومات الحیاة الخلویة، وزرعھ �

.وھو أھم أنواع النقل والزرع ،فى جسد إنسان آخر
:ھناك فریقان من العلماء في ھذه المسألة�
ن وھو أ ،فھو یعتمد على المبدأ الشرعى المعروف :أما الرأى األول للجمھور�

 ؛-ةا وال معاوضال تبرعً  -اإلنسان ال یملك التصرف بأجزاء أو أعضاء جسده
ª هللاً ["تعالى -خالقھ، ال ألحد سواه، لقولھ -تعالى -ألن اإلنسان مملوك

 ھوقول ،)62(اآلیة : الزمر ]خالُق ُكّل شيٍء وھو على كل شيٍء وكیل 
وذلك  ؛)4(اآلیة : التین ]لقد خلقنا األنساَن في أحسِن تْقویم  [:سبحانھ

 دلیل واضح على أنھ ال یجوز اقتطاع عضو أو جزء من عضو لغرسھ فى
.جسد إنسان آخر للعالج أو غیره



أدلتھم
ن ا مودرءً  ،ا على حیاتھیحرم تشویھ جسد اإلنسان وتقطیع أعضائھ، حفاظً  -�1

لى وال تُْلقوا بأْیدیكم إ [:ىتعال -احتمال تعرضھ للھالك، وذلك محظور لقولھ
).195(اآلیة : البقرة.]التَھلُكة 

ال ضرر وال : (قال rا، والنبى ا أو غالبً وقوع المتبرع فى الضرر كثیرً احتمال  -�2
".درء المفاسد أولى من جلب المنافع: "، والقاعدة الشرعیة ھى)ضرار

هللا تعالى نقل العضو وزراعتھ فى جسد إنسان آخر یشتمل على إیذاء المتبرع، و -�3
ا بُھتانًا والذین یْؤذون المؤمنیَن والمؤمناِت بغیر ما اكتسبوا فقد احتملو [:یقول

).58(اآلیة : األحزاب ]وإثًما مبینًا 
عن الُمْثلة  rنقل العضو حال الحیاة یؤدى إلى التمثیل بالمتبرع، وقد نھى النبى  -�4

.)وال تمثّلوا(: بقولھ فى وصایاه ألمراء جنده
میت، إن بَْتر العضو اإلنسانى ونقلھ إلى غیره یمس كرامة اإلنسان الحى أو ال -�5

ْمنا بني آدم  [:یقول -تعالى -وهللا  النبى، وقال )70(اآلیة : اإلسراء ]ولقد َكرَّ
r:" ًّا فى اإلثمكسر عظم المیت ككسره حی."



:للمعاصرین الثانى الرأى�
یجیز النقل والزرع للضرورة أو الحاجة أو المصلحة المتعینة، فھو �

 [:ومشروعیة الضرورة مقررة فى خمس آیات من القرآن الكریم، منھا
غیَر باٍغ وال عاٍد فال إثم علیھ إن هللاَ غفوٌر رحیم  اآلیة : رةالبق ]فمن ْاْضطُرَّ

بیح الضرورات ت: "وھى ،وبناء علیھ قرر الفقھاء القاعدة المشھورة ،)173(
."المحظورات

ل منزلة الضرورة: "وقاعدة� ، والمراد "-عامة كانت أو خاصة -الحاجة تنزَّ
ةأن یكون االحتیاج شامالً جمیع األمة، والمراد بكونھا خاص: بكونھا عامة

.أن یكون االحتیاج لطائفة منھم كأھل بلد أو حرفة: 
ا ضوً إنھ یجوز قطع المضطر ع: ویؤید ھذا االتجاه قول الشافعیة فى األصح�

.من غیره إلنقاذ نفسھ من الھالك



رط بقواعد مشروعیة الضرورة أو الحاجة أو رعایة المصلحة، بش واواستدل�
ا، ولم تحقق المصلحة ومنع الضرر وتجنب المفسدة ورجوح المصلحة علیھ

.یكن فى نقل العضو والزرع إلقاء بالنفس إلى التھلكة
مھَدر الدم  ویتصور إمكان النقل وسالمتھ بین الفریقین فى حال كون اإلنسان�

كم كالحربى، أو صدر حكم على إنسان بالقصاص، وحان وقت تنفیذ الح
یة حال شق بطن المیت إذا ابتلع جوھرة، المالك ىعلیھ، وللعلماء رأیان ف

افعیة والحنابلة یمنعون ذلك عمالً بحدیث كسر عظم المیت، والحنفیة والش
.، فإنقاذ النفس أولىا على المالیجیزون ذلك حفاظً 



:المناقشة والترجیح
یس فیھ نوقشت أدلة المانعین بأن نقل العضو وزراعتھ فى جسد إنسان آخر، ل�

.إلقاء النفس إلى الھالك، فإن وجد ذلك منع
واحتماالت الضرر موھومة، والمصلحة بالنقل والزرع مظنونة، ویقدم �

.المظنون على المتوھم
الموت، أما  وأما الوقوع فى التشویھ والتمثیل والعبث باإلنسان، فیكون بعد�

لجسد فى حال الحیاة، فتراعى القواعد الطبیة المعروفة والمتطورة بإعادة ا
 إلى ما كان علیھ من الحال األصلیة، فال ضرر علیھ، ونقل عضو خفى

م التخدیر، كالُكْلیة مثالً ال تشویھ فیھ، وإیالم المنقول منھ ال یحصل الستخدا
و الغریب ا إذا تقبل جسم المنقول إلیھ العضوالمصلحة فى النقل متحققة غالبً 

.عنھ



صورة ونوقشت أدلة المجیزین بأن أدلة العمل بالضرورة فى آیات القرآن مق�
نقلھ على المطعومات، كما ھو واضح منھا، ولیس فیھا تصریح بقطع عضو و

.إلى آخر
:ب علیھیجوأ�
بأن حالة الضرورة عامة شاملة، فال تقتصر على المطعوم والمشروب، �

ر دون وتدرأ المفسدة إذا ثبت وقوعھا، والمصلحة غالبة بنقل العضو إلى آخ
.الثقات إضرار، السیما فیما إذا كان المنقول منھ تحقق موتھ بتقریر األطباء



الترجیح�
ول ھذه المناقشة لرأى الفریقین یترجح لى قول المجیزین، عمالً بأصأمام �

رات الضرو: "الضرورة أو الحاجة العامة المتعینة، والقاعدة المتقدمة تقول
ا ضً معرّ ألن إنقاذ حیاة إنسان أولى وأفضل من تركھ  ؛"تبیح المحظورات

إلشراف للموت أو فقد البصر، مثل نقل قرنیة العین أو إحدى الرئتین عند ا
على الموت أو حالة إھدار الدم، أو التأكد من القصاص من الجانى القاتل ع

.ا، أو نقل الكلیة من الحى إلى آخر ھو بأشد الحاجة إلنقاذه من الموتمدً 



المتبرعشروط 
.اا عاقالً رشیدً أن یكون المتبرع كامل األھلیة، أى بالغً  -�1
أو  ،لموتأو إذنھ الصریح أو الضمنى حال الحیاة، أو بوصیة بعد ا ،أن یتم النقل برضاه -�2

".لعمومةالبنوة، ثم األبوة، ثم األخوة، ثم ا" :بإذن أولیائھ أو قرابتھ بترتیب العصبات
 ؛خطرأن ال یترتب على نقل العضو ضرر محقق أو مظنون، وأن ال تتعرض حیاتھ لل -�3

بأن  ألن التبرع باألعضاء بقصد التعاون والتكافل مرھون بمراعاة األولویات، والشك
مصلحتھ  ا برعایةألن اإلنسان مطالب شرعً  ؛المتبرع أولى برعایة مصلحتھ من المتبرع لھ

.الذاتیة أوالً كما فى حال النفقة مثالً، ثم رعایة مصلحة غیره
جرة، أن یكون القصد من النقل والزرع تحقیق مصلحة عالجیة، ومن غیر بیع أو متا -�4

رع على لعدم جواز المعاوضة ألجزاء اإلنسان، فإن بادر المتبرع إلیھ بتقدیم مبلغ للمتب
مبدأ سبیل اإلحسان والوفاء بالمعروف دون مشارطة، فیجوز للمتبرع األخذ، عمالً بال

كما " ھا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا لمن أسدى إلیكم معروفً : "وھو ،األخالقى اإلسالمى
.()ثبت فى السنة النبویة

ھ أن ال یكون ھناك ضرر محقق أو مظنون على صحة المتبرع، وأن ال تتعرض حیات -�5
ا یكون سببً  ألن التبرع باألعضاء مرغوب فیھ بقصد التعاون والتكافل، على أن ال ؛للخطر

.فى الضرر



ة رأي لجنة اإلفتاء بالمملكة العربی
السعودية

ضا إن نقل عضو حى صحیح سالم بر" :ذكرت ھذه الشروط، ونصت على ما یأتى�
باب  صاحبھ، وتبرعھ، إلنقاذ مریض میئوس من شفائھ إال بزرع ذلك العضو من

".اإلحسان وعمل اإلیثار على النفس
 ىف -على ما یلى -"3/ 12" 24 :جدة رقم –واشتمل قرار مجمع الفقھ اإلسالمى�

:-الفقرة السادسة من األحكام الشرعیة
ف وظیفة تتوقف حیاتھ على ذلك العضو أو تتوق يیجوز نقل عضو من میت إلى ح"�

ھ، أو أساسیة فیھ على ذلك، بشرط أن یأذن المیت قبل موتھ، أو ورثتھ بعد موت
."ھبشرط موافقة ولى أمر المسلمین إن كان المتوفى مجھول الھویة، أو ال ورثة ل

:وتضمنت الفقرة السابعة ما یلي�
یانھا وینبغي مالحظة أن االتفاق على جواز نقل العضو في الحاالت التي تم ب"�

بیع بحال مشروط بأن ال یتم ذلك بوساطة بیع العضو، إذ ال یجوز إخضاع اإلنسان لل
".ما

.مكة المكرمة الدورة الثامنة –وھذا یتفق مع قرار المجمع الفقھي اإلسالمي�



قرار من المجمع الفقھى فى مكة 
المكرمة 

لس ولذلك انتھى المج ؛رأى المجلس أن استدالالت القائلین بالجواز ھى الراجحة�
:إلى القرار التالى

إن أخذ عضو من جسم إنسان حى، وزرعھ فى جسم إنسان آخر مضطر إلیھ : أوالً �
، ال إلنقاذ حیاتھ أو الستعادة وظیفة من وظائف أعضائھ األساسیة، ھو عمل جائز

انة خیِّرة كما أن فیھ مصلحة كبیرة، وإع ؛یتنافى مع الكرامة، بالنسبة للمأخوذ منھ
:للمزروع فیھ، وھو عمل مشروع وحمید، إذا توافرت فیھ الشرائط التالیة

لقاعدة ألن ا ؛ا یخل بحیاتھ العادیةأن ال یضر أخذ العضو من المتبرع بھ ضررً  -�1
نئذ یكون وألن التبرع حی ؛"الضرر ال یزال بضرر مثلھ وال بأشد منھ" :الشرعیة أن

.امن قبیل اإللقاء بالنفس إلى التھلكة، وھو أمر غیر جائز شرعً 
.ا من المتبرع دون إكراهأن یكون إعطاء العضو طوعً  -�2
 أن یكون زرع العضو ھو الوسیلة الطبیة الوحیدة الممكنة لمعالجة المریض -�3

.المضطر
.اا فى العادة أو غالبً أن یكون نجاح كل من عملیتى النزع والزرع محققً  -�4



ھل يجوز دفع المقابل؟
د أما بذل المال من المستفید، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عن�

.ا، فمحل اجتھاد ونظرالضرورة أو مكافأةً، أو تكریمً 
و أفتى بھ جماعة معاصرون من مشروعیة التبرع بالدم أعلى ما قیاًسا و�

طة، بشرائھ من بنك الدم فى الوقت الحاضر، إذا لم تجز المعاوضة المشرو
سبیل الھبة  ا من المال، علىفال مانع للمستفید أن یبادر إلى منح المتبرع مبلغً 

برع ففى حال الت ؛أو الھدیة، من غیر قصد معاوضة، وال دخول فى المساومة
ات حیث ال یمكن فى الغالب الحصول على الدم فى أثناء العملی -بالدم

اجة ا للضرورة المتعینة أو الحفھذا یكون جائزً  -الجراحیة إال بشراء الدم
ة، وبھ أفتى بعض المفتین واألساتذة .الملحَّ



تبرع المیت للحى
یةعدة حاالت، منھا الوص يف يحیتم تبرع الشخص المیت قبل موتھ إلى �

.وصیة المتوفى بإجراء ذلك يأ: 
 من كافة التخصصات وأن أیة الشرعوقد أفتى بجواز ذلك معظم علماء �

ت معارضة لھذا الرأي مع قلة أصحابھا تستند إلى الحفاظ على كرامة المی
ورثتھ أن وصیانة جثمانھ؛ ألنھ ملك ª وال یحق للمسلم أن یوصى بذلك، وال ل

. یوافقوا أو ال یوافقوا
القًا قد بدأت تتالشى، وتفقد أنصارھا انط -التي نراھا محدودة -وھذه النظرة�

دفن من الفھم الحضاري المتجدد لشریعة اإلسالم، وأنھ ال فائدة من عضو ی
مل السالمة على أیحیى في التراب، مع احتمالیة أن یتحقق بھ الشفاء لمریض 

والشفاء، وأن أخذ العضو كامالً أو جزًءا منھ ال عالقة لھ بإھانة المیت أو 
.التمثیل بجثتھ، خاصة إذا كان العضو سینقل إلى أحد أقارب المیت



 وذكر األطباء أن العلم لم یتوصل حتى اآلن إلى اإلفادة بأعضاء من مات�
قة، القرنیة، والجلد، وبعض العظام الرقی: إال في أربعة ھي حقیقیًّاموتًا 

ألعضاء وصمامات القلب، وقیل بأكثر من ذلك؛ وبھذا البیان یتضح أن نقل ا
من األموات باالشتراطات السابقة ال یواجھ بمعارضة تذكر مادامت 

ر اإلجراءات والجراحات الطبیة بعیدة عن شبھة المتاجرة أو السرقة وسائ
.أحوال التدلیس

قبول من الرفض إلى ال –عن اقتناع  -والمالحظ أن بعض العلماء قد تحولوا�
احات بعد الثورة الطبیة والتقدم العلمى فى وظائف األعضاء وسائر الجر

.لجمیع أجزاء الجسم



 طبیًا: متى يصبح الشخص میًتا
وشرعیًا؟

 عن تعریف الموت،كان السابق في معظم ما دار من حوارات حول نقل األعضاء �
ومن نفذ فیھم حكم اإلعدام شنقًا، أو رمیًا " جذع المخ"وبیان ما یسمى موت 

یھا، وقد بالرصاص أو بأیة وسیلة أخرى یبقى معھا الجسم على حالتھ التي كان عل
دید المراد ارتفع صوت الحوار بین األطباء وعلماء الشریعة وأساتذة القانون عن تح

ھ ، ومن المالحظ أنھ ال یوجد تعریف محدد للموت یتفق علی"جذع المخ"من موت 
طبیة بین األطباء في الدولة الواحدة، أو في الدول المتعددة، بمعنى اختالف الرؤیة ال

دولة وأخرى وھذا األمر یبدو خالیًا من الشقاق واالختالف بین جمھرة علماء 
كون الشریعة والقانون؛ أما األطباء فاختالفھم ال یھدأ وثورتھم لم تخمد، ویكاد ی
ن فى اختالفھم سببًا رئیًسا في عدم صدور قانون شامل لنقل األعضاء حتى اآل

. وزراعتھا في المرضى الذین ینتظرونھا بعض الدول العربیة
ینما إلى غیر رجعة ب" جذع المخ"والمراد من الموت اإلكلینیكي ھو الذي یموت فیھ �

مساعدة یبقى القلب والرئتان والكلیتان وغیر ذلك من األعضاء الحیویة تعمل ب
أجھزة خاصة تساعد ھذه األعضاء على استمرار الحیاة، وإذا رفعت ھذه األجھزة 

.توقفت الحیاة تماًما ومات اإلنسان موتا كامالً 



العضو  إن التعریف السابق ال یلقى موافقة تامة من األطباء، مما یجعل محاولة نقل�
 ، والخوف من العبثيممن مات جذع مخھ مسألة مشوبة باالضطراب والقلق المھن

 أى أن ھؤالء الموتى" جذع المخ"في أبدان من الزالت أعضاؤھم حیة باستثناء 
ا، لیسوا فى حالة وفاة إنما ھم أحیاء ال یصح أخذ عضو من أعضائھم، أو جزء منھ

. ویسفر ھذا االختالف عن اتجاھین یعبران عن وجھتى نظر مختلفتین
؛ "خجذع الم"ھو األعلى صوتًا یبیح أخذ عضو أو أكثر من موتى  :فاالتجاه األول�

ب بینما لیستفید بھا مریض أو أكثر، إذ ال فائدة وال مبرر لدفن عضو فى الترا
: یحتاج إلیھ المریض الذى یئن من علتھ كما فى قول الشاعر

والماء فوق ظھورھا محمول كالعیس في الصحراء یقتلھا الظمأ�
وفق إجراءات " جذع المخ"إن النقل من موتى الدماغ یجب التأكد فیھ من موت �

من مات  وضوابط االلتزام بھا، ویستوى فى ذلك من نفذ فیھ حكم اإلعدام شنقًا، أو
ر، والبد فى حادث عارض، فإن قلبھ قد یستمر فى العمل لمدة عشرین دقیقة أو أكث

صل منوطًا بلجنة ثالثیة أو خماسیة مؤھلة للف" جذع المخ"أن یكون الحكم بموت 
.فى ھذا األمر، وما یترتب علیھ من آثار



میة ویؤكد أصحاب ھذا االتجاه أن ضربات القلب مع توقف المخ لیس لھا أھ�
رة غیر فت ھىعلمیة العتبارات كثیرة یعرفھا األطباء والمتخصصون وإنما 

.محددة تموت بعدھا بقیة األعضاء، ویتحقق معھا الموت الكامل لإلنسان
:االتجاه اآلخر�
وعلى جانب آخر یرى علماء الشریعة والقانون أن من مات جذع مخھ ھو �

أخذ عضو من  -بأي حال من األحوال -إنسان على قید الحیاة، وال یصح
 بالموت لیس دلیالً على نھایة عمر" جذع المخ"أعضائھ وأن الحكم على 

ضاء من المریض، ویتحتم رفض ما یسمى الموت اإلكلینیكى، فانتزاع األع
ھ جریمة ال تغتفر؛ كما أن موت الشخص بموت جذع مخ" جذع المخ"موتى 

ستعادة ال ینطبق على األطفال من سن سنتین إلى أربع عشرة سنة؛ إلمكان ا
یدة صفوت لطفى بتمام الوالدة لس: وظائف المخ عند ھؤالء، وأقر الدكتور

ریكا بأم" إلینوى"، وقرر أیًضا أن مریًضا فى "جذع المخ"حكم علیھا بموت 
بعد تسع " كحة"م، ثم أصدر 1984أعلن عن موت جذع مخھ، وذلك فى عام 

.ساعات، وغیره كثیر



بتعبیر آخر
:صحة الحكم بالموت شرًعا عند موت الدماغ�
لموت إذا تََوقَّف القلب والتنفس، ویتبع ذلك تحلُّل جذع الدماغ، فإن ھذا ھو ا�

.المعروف، ویَُعدُّ صاحبُھُ میتًا بال خالف عند الفقھاء واألطباء
وإذا ماتت بعض أجزاء الدماغ، أو حصل إغماء بسبب ارتجاج المخ، أو �

لیس  بسبب األدویة والعقاقیر السامة التي لم یمت فیھا جذع الدماغ، فھذا
أما إذا تَمَّ تشخیص موت الدماغ وفق األصول والضوابط . بموت الدماغ

النبض الطبیة المعتبَرة، وقرر المختصون الوفاة الدماغیة مع بقاء القلب ب
القلب  والنَّفَس بالتردد، فقد رأى األطباء المختصون أنھ موت مرادف لتوقف

ا تترتب أما الفقھاء المعاصرون فقد اختلفوا في ذلك، ھل یَُعدُّ موتً . والتَّنَفُّس
علیھ أحكام الموت؟ أو ال یَُعدُّ موتًا حتى یتوقف القلب والتَّنَفُّس؟





:القول األول
لتَّنَفُّس، ال یَُعدُّ موت الدماغ موتًا شرِعیًّا حتى یتوقف القلب والدورة الدمویة وا�

كة ھیئة كبار العلماء في الممل:وإنما یَُعدُّ من مقدِّمات الموت، وقد قال بذلك
المي، العربیة السعودیة، وبھ صدر قرار المجمع الفقھي لرابطة العالم اإلس

بَت على جسمھ أجھزة اإلنعاش یجوز : "ونص القرار المریض الذي ُركِّ
باء رفعھا إذا تعطَّلَت جمیع وظائف دماغھ نھائِیًّا، وقررت لجنة من ثالثة أط

س ال اختصاصیین خبراء أن التعطُّل ال رجعةَ فیھ، وإن كان القلب والتَّنَفُّ 
بَة، لكن ال یُْحَكم بموتھ شرعً  ا إال إذا یزاالن یعمالن آلِیًّا، بفعل األجھزة المركَّ

ا بعد رفع ھذه األجھزة القول  ، واختار ھذا“توقََّف التَّنَفُّس والقلب توقُّفًا تاّمً
.كثیر من الباحثین المعاصرین



أدلتھم
.“الیقین ال یزول بالشك”: قاعدة -أ�
لبھ أن الیقین ھو بقاء الحیاة، والموت مشكوك فیھ؛ ألن ق: وجھ االستدالل�

ف القلب یَْنبِض ونفسھ یتَردَّد آلِیًّا، فنأخذ بالیقین حتى یزول الشك، ویق
.والتَّنَفُّس

.“ األصل بقاء ما كان على ما كان”: قاعدة -ب�
، فنحن نبقى على ھذا األصل: وجھ االستدالل�  أن األصل أن المریَض َحيٌّ

.حتى نجزم بزوالھ
تبار أن حفظ النفوس َمْقِصد من مقاصد الشریعة اإلسالمیة، والحكم باع -ج�

ا المریض في ھذه الحال حیًّا فیھ محافظة على النفس، وھو یتفق مع ھذ
.المقِصد العظیم من مقاصد الشریعة



القول الثاني
ون حسب الضوابط والشروط أن وظائف الدماغ ق� د إذا رأى األطباء المختصُّ

 تعطَّلَت تعطُّال نھائِیًّا، وأنھ ال رجعةَ فیھ، وأخذ دماغھ في التحلل، فإن
اآللة،  الشخص یَُعدُّ قد مات، وإن كان القلب ینبض والنَّفَس یتردد عن طریق

مر مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثِق عن منظمة المؤت: وقد قال بذلك
لیھ یُعتَبر شرًعا أن الشخص قد مات، وتترتب ع: "اإلسالمي، ونص القرار

َرة شرًعا للوفاة عند ذلك، إذا تبیَّنَت فیھ إحدى الع المتین جمیع األحكام المقرَّ
:التالیتین

ا، وَحَكَم األطباء بأن ھذا التوقف -�1 ال رجعةَ  إذا توقف قلبُھُ وتنفُُّسھ توقُّفًا تاّمً
.فیھ

إذا تعطَّلَت جمیع وظائف دماغھ تعطُّال نھائِیًّا، وَحَكَم األطباء  -�2
االختصاصیون الخبراء بأن ھذا التعطل ال رجعةَ فیھ، وأخذ دماغھ في 

.واختاره كثیر من الباحثین. “التحلل



أدلتھم
 ، وھم)األطباء(ن القول بوفاة الدماغ ھو قول أھل الخبرة واالختصاص أ -أ�

ھ ما من إن: مؤتمنون في ھذا الجانب، فیجب التسلیم لقولھم، وقد قال األطباء
حالة َصحَّ فیھا تشخیص موت الدماغ وجذعھ عادت إلیھا الحیاة، وما من 
الدماغ  حالة عادت إلى الحیاة توفرت فیھا الشروط األساسیة لتشخیص موت

.وجذعھ
ك كما أن المولود إذا لم یصرخ ال یُْعتَبر حیًّا، ولو بال أو تنفس أو تحر -ب�

یُْعتَبر  قال المالكیة، فإذا لم یكن الفعل إراِدیًّا، كالصراخ والرضاع مثالً ، ال
.حیاة، وَمیِّت الدماغ كذلك حركتھ آلیة، ولیست إرادیة

ح أن الحیاة تنتھي عندما یصبح الجسد اإلنساني عاجًزا عن خدمة الرو -ج�
 واالنفعال لھا، وھذا دلیل على مفارقة الروح للجسد، وھذا موجود في موت

دة في الدماغ، فإن األعضاء ال تستجیب لتصرفات الروح، والحركة الموجو
.بعض األحیان إنما ھي حركة اضطراریة، كحركة المذبوح



�الدماغالخالف في موت 
:ویظھر أثر الخالف في ھذه المسألة في عدة أمور منھا�
�:قضیة نقل وزراعة األعضاء -أ�
):بموتموت الدماغ لیس(القول األول فعلى �
النقل  یْحُرم نقل أعضاء میت الدماغ التي تتوقف علیھا الحیاة كالقلب مثال؛ ألن�

م باإلجماع؛ ألنھ قتل للَحيِّ  ، وال قائل بھ، بل ھو محرَّ .حینئذ یكون من َحيٍّ
):موت الدماغ یَُعدُّ موتًا(القول الثاني وعلى �
اة؛ ألن یجوز نقل جمیع أعضائھ؛ ما تتوقف علیھ الحیاة، وما ال تتوقف علیھ الحی�

.النقل من میت، وھو جائز عند جمھور العلماء
:شھادة الوفاة -ب�
ولو طالت  فعلى القول األول ال تصدر شھادة الوفاة إال بعد توقف القلب والتنفس،�

.المدة، وعلى القول الثاني تصدر شھادة الوفاة مع تقریر الوفاة الدماغیة



األحكام المتعلقة بالنكاح
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األمراض الوراثیة
:وسائل الحمایة من األمراض الوراثیة وحكمھا�
 :الفحص الطبي قبل الزواج -�1
قد؛ للتحقق یُْقَصد بھ مجموعة الفحوصات التي تُْجَرى للمقبلین على الزواج قبل الع�

ھما من األمراض التي تؤثر على الزوجین أو على ذریتھما مستقبَال  ًً.من ُخلُوِّ
ویَستھِدف ھذا الفحص خلو كلٍّ من الرجل والمرأة المقبِلَین على الزواج من 
، أو األمراض واسعة االنتشار، التي تشّكل خطًرا على الزوجین حال إتمام الزواج

.على ذریتھما حالة اإلنجاب
ي شھد وھذا الفعل مشروع ویتفق مع مقاصد الشریعة وتحقیق جنس المصالح الت�

:الشارع باعتبارھا، ودلیل ذلك
نَّك ھنالك دعا زكریا ربھ قال ربِّ ھَْب لي من لَُدنَك ُذِریَّةً طیبةً إ [:قولھ تعالى -�1

).38(اآلیة : آل عمران ]سمیُع الدُّعاء 
یٍن والذین یقولون ربنا ھب لنا من أزواجنا وذریتنا قرةَ أع [:قولھ تعالىو -�2

).74(اآلیة : الفرقان ]واجعلنا للمتقین إماما 



دلت اآلیة األولى على أن من دعاء األنبیاء علیھم الصالة والسالم أنھم �
یسألون ربھم أن یرزقھم ذریة طیبة

اجھم ودلت اآلیة الثانیة على أن المؤمنین یدعون ربھم أن تُقَرَّ أعیُنُھُم بأزو�
یَّاتھم .وُذرِّ

ة عین إذا كان فیھا َمن ھو مصاب بمرض وراث� ي، وال تكون الذریة طیبة وقُرَّ
هَ الخلقة، أو ناقص األعضاء، أو مختل العقل .قد یؤدي إلى كونھ مشوَّ

فیھ  ، وعدم إجراء الفحص)الضرر یُزال: (تنص القاعدة الشرعیة على أن -�3
لك یؤدي ضرر بالذریة في حالة كون الوالَِدْین حاِملَین للجینات المعتلة؛ ألن ذ
یَّة، ومن ثَمَّ إصابة بعضھا بھذ رِّ ا إلى احتمال انتقال ھذه الجینات إلى الذُّ
ل بھ المرض الوراثي الذي یسببھ ھذا الجین المعتل، والفحص الجیني حص
كون معرفة سالمة الراغبین في الزواج من األمراض الوراثیة الشائعة، فی

.مشروًعا؛ درًءا لھذا الضرر



إن إجراء الفحص من شأنھ الحفاظ على النسل والذریة، وھو واحد من  -�4
لى قصد الضروریَّات الخمس التي تضافرت العدید من النُّصوص الشرعیة ع

ن الشارع الحفاظ علیھ من جانبي الوجود والعدم، والوقوف على حالة كلٍّ م
قلل الرجل والمرأة قبل الزواج یمكن أن یكون من وسائل حفظ النسل؛ فھو ی

إّن بعض  من نسبة األمراض الوراثیة التي تنتقل من اآلباء إلى األبناء؛ حیث
. ھذه األمراض الوراثیة یمكن الوقایة منھا وتفادي آثارھا قبل وقوعھا

 وھو أن یحفظ علیھم: من الخلق خمسة الشرعمقصود : اإلمام الغزاليقال �
ل دینھم ونفسھم وعقلھم ونسلھم ومالھم، فكل ما یتضمن حفظ ھذه األصو

.لحةالخمسة فھو مصلحة، وكل ما یفوت ھذه األصول فھو مفسدة ودفعھا مص
ة؛ ألنَّ باإلضافة إلى وجوب دفع الضرر قبل وقوعھ بكلِّ الوسائل المتاح -�5

دفَع قدر الضرر یُ : (الوقایة خیر من العالج، وھذا ما تفیده القواعد الكلیة مثل
).درء المفاسد أولى من جلب المنافع(، و)اإلمكان



في بلد  ألجل ذلك یجوز للدولة اإلجبار على الفحص الطبي إذا انتشر الوباء�
فحص معین، أو اقتضتھ المصالح العامة، ولكن یجب الحفاظ على نتائج ال

ة؛ حمایةً  وعدم إظھارھا إالّ بقدر ما تقتضیھ الضرورة أو الحاجة الملِحَّ
ألسرار الناس التي ھي من مقاصد الشریعة، وھو المعمول بھ في مملكة 

.البحرین منذ سنوات



:البُعد عن الزواج بین األقارب -�2
عالىعلى إباحة الزواج بین األقارب، كما جاء صریًحا في قولھ ت الشرعدل  �

ْت یا أیّھا النَّبيُّ إنّا أْحلَْلنا لك أْزواَجك الالتي آتیتھُنَّ أُُجورھُنَّ وما ملك [: 
اتِك وبناِت خالَِك وبن اِت یمینُك مما أفاَء هللاُ علیك وبناِت عمِّك وبنِت عمَّ

)50(اآلیة : األحزاب ]خاالتَِك الالتي ھاَجْرن معك 
ینب فقد تزوج ابنة عمتھ ز: rوورد ما یدل على إباحة ذلك من فعل النبي �

َج ابنتھ فاطمة رضي هللا عنھا من ابن عمھا القریب عل ي بن بنت جحش، وَزوَّ
.أبي طالب رضي هللا عنھ

ن وأما ما ورد من آثار تنصح بزواج األباعد دون األقارب، فكلھا لم تثبت ع�
ً rرسول هللا  .، وإنما ثبت عنھ أن اإلنسان یتخیر األكفأ دیناً وخلقا



ھل ھناك أضرار صحیة من ھذا 
الزواج؟

:ھناك رأیان طبیان ھما�
ة في ذكر بعض األطباء أن الزواج من األقارب یترتب علیھ أمراض جینی -�1

نفسیة الجنین، فیسبب ذلك ضعف الخلقة لألبناء، ووجود مشاكل صحیة و
.فیھم مما جعلھم ال ینصحون بذلك طبِّیًّا، ویحذِّرون منھ

غ وقد خالفھم أطباء معتَبُرون، وقرروا أنھ أمر ال محذور فیھ، وال یسو -�2
ا منعھ، ولیس في ذلك قاعدة عامَّة، وَخلَُصوا إلى أن زواج األقارب لیس ض اّرً

ا ال تتجاوز  كما  -%4غالبًا، وما یُْذَكر من نسبة اإلصابة للولد فضئیلة جّدً
ر ال تقضي بمنع زواج األقارب، وال التحذی -البارمحمد علي . دذكر ذلك 

 مصابان بالصفة) الخاطب والمخطوبة(منھ، لكن إن ثبت أن الطرفین 
َجا فقد یؤدي ھذا إلى احتمال إنجاب أطف ال المرضیة نفسھا، وأنھما إن تزوَّ

ه مصابین بأمراض وراثیة، فاألولى لھما ھو العدول عن ھذا الزواج، ویُكر
 لھما اإلقدام علیھ، وقد یْحُرم إن غلب على الظن إصابة األبناء بالمرض

.الوراثي



التلقیح الصناعي
لھ  ، فإذا وجد اإلنسانالتداويالُعْقم مرض من أمراض البدن التي یُْنَدب لھا �

 الدواء المناسب، فال بأس بذلك؛ حیث إن طلب الحصول على الولد أمر
م یمكن فطري في اإلنسان، ومقصد من أعظم المقاصد الشرعیة للنكاح، فإذا ل
.اعيالعالج عن طریق الدواء، فمن الممكن أن یتم عن طریق التلقیح الصن



أنواع التلقیح 
الصناعي 

ي التلقیح الصناع
الداخلي

ي التلقیح الصناع
الخارجي



التلقیح الصناعي الداخلي
حَمھا ویكون بأخذ نطفة الزوج وتحقَن في الموضع المناسب من ِمْھبَل زوجتھ أو رَ �

.تلقیًحا داخلِیًّا، وھي جائزة بضوابط وُشروط معینة
: دلیل ذلك�
 أن من مقاصد الشریعة اإلسالمیة إبقاء النسل وحفظھ، وھذا ال یتحقق إالّ  -�1

ین تعذر بالزواج الذي یتم فیھ االتصال الجنسي الطبیعي بین الرجل والمرأة، وح
ھذا المقصد  ذلك، فإنھ یلجأ إلى استعمال طریقة التلقیح الصناعي الداخلي لتحقیق

.العظیم
ع كون ُكلٍّ منھما قیاس التلقیح الصناعي على التلقیح الطبیعي بین الزوجین بجام -�2

.یُبتََغى بھ تحصیل النسل بطریق شرعي
قد إن الھدف األسمى من الَعالقة الزوجیة ھو التوالد؛ حفظًا للنوع اإلنساني، و -�3

ُجوا اْلَوُدوَد اْلَولُوَد؛ فَإِنِي مُ “ :على التكاثر، فقال rحث النبي الكریم  َكاثٌِر بُِكُم تََزوَّ
.رواه أبو داود والنسائي. ”األَُمَم 



قیق فإذا وجد ما یمنع ذلك، ووجدت طریقة أخرى، فإنھ یجوز استعمالھا لتح�
.َمقِصد النسل في الزواج

غیر  إن الفقھاء ذكروا أن الحمل في اإلنسان یمكن أن ینشأ بطریقة أخرى -�4
ي استدخال مني الزوج ف: ؛ أي»االستدخال«طریق االتصال الجنسي وھو 

تبوا على فرج الزوجة بفعل الزوجة نفسھا، كأن تدخلھ بأصبعھا أو بقطنة، ور
ل بعض أنواعھا ثبوت نسب المولود والِعدَّة، وقد ذكر غیر واحد منھم أن مث
ه الوطء في وجوب العدة استدخال المني، فوجب أن یكون مثلھ في جواز

للزوجة



شروط جواز التلقیح الصناعي 
الداخلي

مراد التحقق من قیام الزوجیة بین من أُِخَذ منھ السائل المنوي، وبین المرأة ال -�1
.تلقیحھا

.أن یكون ذلك برضا الزوجین -�2
الط الالزمة لمنع اختالط مني الزوج بغیره، ومنع اخت االحتیاطاتاتخاذ كافة  -�3

زوج، مع األنساب في كل مراحل التلقیح الصناعي، بأن تتم العملیة فوًرا، وأمام ال
تم في إھدار ما یتبقى من الحیوانات المنویة، بعد التأكد من عملیة التلقیح، وأن ی
.مؤسسة طبیة حكومیة، تحت إشراف عدد من األطباء المسلمین العدول

ي أن یوجد داٍع طبي إلجراء ھذه العملیة، فال یجوز اللجوء لھذه الطریقة إال ف -�4
خرى حالة الضرورة القُْصَوى أو الحاجة الشدیدة، وبعد استنفاذ كافة الوسائل األ

.الممكنة لعالج عدم الخصوبة
ا من أن ھذه الطریقة لن تُْعقَِب أيَّ ضرر جسمي أ -�5 ًدا تاّمً و أن یتأكد األطباء تأكُّ

.عقلي لألم أو للجنین بعد والدتھ
مرأة، أن ال تترتب على ھذه الطریقة مخالفة شرعیة، كالخلوة بین المعالج وال -�6

.وأن یتقید االنكشاف بقدر الحاجة



 صوره: التلقیح الصناعي الخارجي
وحكمھا

رِجیًّا، من زوجتھ، ویتم التلقیح خاوبُوْیَضة أن تؤخذ نطفة من زوٍج : األولى�
.في رحم الزوجة اللَّقِیَحةثم تُزَرع 

:ھذه الصورة جائزة بدلیل�
 ن النسل نعمة من هللا تعالى امتَنَّ بھا على أفضل خلقھ، وھم الرسلأ -أ�

 ُحبُّ ُزیَِّن للنَّاسِ  [:واألنبیاء، وحببھا وزینھا لجمیع الناس بقولھ تعالى
والتمتع بنعم هللا ). 14(اآلیة : آل عمران ]الَشھَواِت من النساِء والبنیَن 

إنھ وزینتھ أمر جائز ومشروع، فإذا وجد ما یحول دون التمتع بنعم هللا، ف
جد مانع یجوز إزالتھ، وإذا ما وجد ما یحقق التمتع بزینة هللا ونعمتھ، فال یو
م هللا تعالى، من األخذ بھ، والتلقیح الصناعي الخارجي طریقة تحقق التمتع بنع

.وھي النسل، فیجوز إجراؤه بین الزوجین



ن، بجامع كون قیاس التلقیح الصناعي على التلقیح الطبیعي بین الزوجی -ب�
منوي من كل منھما یُْبتََغى بھ تحصیل النسل بطریق شرعي، فإن الحیوان ال
المعاشرة  الزوج ھو الذي یُلَقِّح بَُوْیَضة الزوجة في التلقیح الطبیعي؛ نتیجة

ینھما، الزوجیة، وكذلك حصل في التلقیح الصناعي الخارجي؛ إذ ال فرق ب
ملیة سوى أخذ منيِّ الزوج، ووضعھ في الطبق الذي فیھ البَُوْیَضة لتتم ع

ذ حكمھ، تَُعاد إلى رحم المرأة، فینبغي أن یأخ اللَّقِیَحةالتلقیح، وعندما تنمو 
.وھو الجواز

 أن الُعقم إما أن یكون بسبب عیب َخلقي، أو بسبب مرض طرأ على -ج�
أمر  اإلنسان، وإزالة العیب الذي یحول دون تحقیق َمقِصد من مقاصد الزواج

تق والقَْرن أما إذا  عند المرأة، -عیوب في الفرج -جائز؛ بدلیل جواز إزالة الرَّ
ادثة ، لحالتداويكان بسبب مرض فإن اإلسالم َحثَّ على العالج، وَحثَّ على 

.األعراب
قم فعالج الُعقم أمر جائز شرًعا، والتلقیح الخارجي ھو طریقة لعالج الع�

كون جائًزا ، فیالتداويبالحصول على ولٍد من ماء الزوجین، ویعتبر من قبیل 
.شرًعا



شروط جواز التلقیح الصناعي 
الخارجي

لتلقیح للتلقیح الصناعي الخارجي شروط باإلضافة إلى ما تَقَدَّم من شروط ا�
:الصناعي الداخلي، من أھمھا

ًعا ؛ من)رحم -بُیَْیَضة -نطفة(عدم تدخل أي عنصر أجنبي عن الزوجین  -�1
.الختالط األنساب

عد وفاة أن یكون ذلك أثناء قیام الحیاة الزوجیة، فال یجوز إجراء العملیة ب -�2
.الزوج أو بعد الطالق من خالل المني المحفوظ في بنوك المني

:ولذلك تحرم الصور الخمس للتلقیح الصناعي الخارجي اآلتیة�



صور التلقیح الصناعي الخارجي 
المحرمة

الثانیة
في  لَّقِیَحةالالزوجة، ثم تُْزَرع تلك  وبُیَْیَضةیُجَرى التلقیح بین نطفة رجل غیر الزوج •

رحم الزوجة

الثالثة
وعة في رحم امرأة متط اللَّقِیَحةیُجَرى تلقیح خارجي بین بذرتي زوجین، ثم تُزرع •

بحملھا

الرابعة
 للَّقِیَحةاامرأة أجنبیة، وتُزرع  وبُیَْیَضةیُجَرى تلقیح خارجي بین بذرتي رجل أجنبي •

في رحم الزوجة

الخامسة
ھ، ثم مأخوذة من امرأة لیست زوجت وبُیَْیَضةیجَرى تلقیح بین نطفة مأخوذة من زوج •

في رحم زوجتھ اللَّقِیَحھتُزرع 

السادسة
خرىفي رحم الزوجة األ اللَّقِیَحةیُجَرى تلقیح خارجي بین بذرتي زوجین، ثم تُزرع •



َمة شرًعا وممنوعة منًعا باتًّا لذاتھا، أو لما یترتب علیھا� من  وھذه الصور كلھا محرَّ
ة اختالط األنساب، وضیاع األمومة، وغیر ذلك من المحاذیر الشرعیة، ومن األدل

:أیًضا
،  )233(اآلیة : البقرة ]وعلى المولود لھ رزقھن وكسوتھن  [:قول هللا تعالى -�1

).5(اآلیة : األحزاب ]اْدعوھم آلبائھم ھو أقسطُ عند هللاِ  [:وقولھ تعالى
 الزوج الذي یُْخلَُق المولوُد من مائھ، فھو: أن األب ھو المولود لھ؛ أي: وجھ الداللة�

نافى مع صاحب حق النسب الذي یجب أن یُْنَسَب الولُد لھ، والتلقیح بھذه الصور یت
ة؛ إذ إن فیھ خلطًا لألنساب .مفھوم القرآن لألُبُوَّ

إال على أزواجھم أو ما . والذین ھم لفروجھم حافظون   [:وقول هللا تعالى - �2
).6، 5(اآلیتان : المؤمنون ]ملكت أیمانھم فإنھم غیر ملومین 

ء األزواج، أن اآلیتین تضمنَتَا األمر بحفظ الفرج من الغیر، باستثنا: وجھ الداللة�
شمل وحفظ الفرج یكون حفظًا مطلَقًا یشمل لحفظھ من النظر إلیھ أو لمسھ، كما ی

.حفظھ من أن تَدُخل نطفةٌ ألجنبي فیھ
؛ ألن جوھَرھا واحد ونتیجتھا واحدة وھي الزناأن ھذه الصور ھي في معنى  -�3

شرعیة؛  وضع ماء رجل أجنبي في رحم امرأة لیس بینھا وبینھ عقد ارتباط بزوجیة
.لذلك تأخذ حكمھ من حیث التحریم



ي حكمة االستفادة من البويضات الملَقحة ف -ب
األبحاث والتجارب

یجوز إجراء األبحاث والتجارب على األجنة المجمدة على الصحیح من �
العالم  أقوال الفقھاء، وإلیھ ذھب المجمع الفقھي اإلسالمي المنبثق عن رابطة

.اإلسالمي، والمنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة بالكویت باألكثریة
شرة فقد جاء في قرار المجمع بشأن الخالیا الجذعیة في الدورة السابعة ع�

):م2003/ 12/ 17-13(الموافق ) ھ1424/ 10/ 23-19(المنعقدة في 
الج، یجوز الحصول على الخالیا الجذعیة وتنمیتھا واستخدامھا بھدف الع«�

 على -ذلكأو إلجراء األبحاث العلمیة المباحة، إذا كان مصدرھا مباًحا، ومن 
األنابیب إذا  اللًقائح الفائضة من مشاریع أطفال: المصادر اآلتیة -المثالسبیل 

حمل  وجدت، وتبرع بھا الوالدان، مع التأكید على أنھ ال یجوز استخدامھا في
.»غیر مشروع



:لكن ھذا الجواز له شروط ستة
ارب أن تتفق ھذه األبحاث مع المقاصد العامة للشریعة، فال یجوز إجراء التج -�1

.التي یراد بھا تغییر فطرة هللا، أو استغالل العلم للشر والفساد
ال تقل  أن یكون المقصود من األبحاث والتجارب تحقیق مصالح شرعیة معتبر -�2

من  عن الحاجیات، وال تَنزل إلى مرتبة التحسینات، فال یصح أن یكون الغرض
.ثالإجراء التجارب على األجنة استخراج مستحضرات التجمیل على سبیل الم

حیث یتعین عدم وجود البدیل عن البویضات الملقحة لتحقیق المصالح المبتغاة؛ ب -�3
.إجراء التجارب علیھا

.عدم نقل اللقائح المستخدمة في البحث العلمي إلى الرحم -�4
.موافقة الزوجین موافقة صریحة -�5
وفر موافقة الجھات المختصة، والقیام باألبحاث تحت إشرافھا للتحقق من ت -�6

.الشروط المتقدمة



أدلة جواز ھذا االستخدام
نسان، أن األبحاث والتجارب على البویضات الملقحة ال تجرى على جنین وال إ -�1

.الخالیامن على مجموعة وإنما تُجرى 
ضات إن ھناك مصالح كثیرة مترتبة على إجراء األبحاث والتجارب على البوی-�2

ة الحیوان الملقحة، وھذه المصالح تتمثل في تحقیق اإلنجاب للزوجین، ومعرفة قدر
لملقحة على البویضة ا علوقالمنوي على التلقیح، ومعرفة األسباب التي تؤدي إلى 

ھا فیجار الرحم أو عدمھ، وغیر ذلك من المصالح، والحیاة الموجودة فی اللصوق
.یھاإنما یكون بعد نفخ الروح فاالحترام لھا لھذه المصالح، ألن مھدرة بالنسبة 

:إن البویضات الملقحة الزائدة ال تخلو من أحد احتمالین-�3
ت لنموھا ألن أقصى مدة ُسجلومآلھا للتلف؛ ، االختبار لتنمون تترك في أنبوب أ -أ�

.یوًماستة عشر 
.أن تحفظ بعد التبرید إلجراء األبحاث والتجارب علیھا -ب�
ت، وال أن مآلھا إلى الموالملقحة، مصیر البویضات  یستوىوفي كال االحتمالین �

.شك أن االحتمال الثاني أولى؛ لما یترتب علیھ من المصالح



االجھاض
أنواع االجھاض

اإلجھاض 
الطبیعي

اإلجھاض لدوافع 
األخالقیة

لدوافع مرضیة 
أو عالجیة



االجھاض الطبیعي
ھو الذي یصل بدون إرادة أو تدخل خارجي، وھذا ال یوصف بحلٍّ أو حرمة؛ �

 ألنھ یحصل من غیر إرادة وال قصد، ومن ثم فال یترتب علیھ إثم وال
.مؤاخذة؛ ألن المقاصد معتبرة شرًعا، وال قصد ھنا في اإلسقاط



االجھاض لدوافع 
أخالقیة

رضا الطرفین
)الزنا(

اإلكراه
)االغتصاب(



)الزنا(إن كان برضا الطرفین 
قاطھما لم فال خالف بین العلماء أن الجنین إذا نفخت فیھ الروح فال یجوز إس �

ات مثل تتعرض أمھ للخطر؛ ألنھ أصبح نفًسا إنسانیة لھا من الحقوق والواجب
.ما للحيِّ 

ز أما إذا كان الجنین لم تنفخ فیھ الروح، فقد اختلف فیھ العلماء بی� ن مجوِّ
م، واألحوط في ھذا التفصیل :ومحرِّ

ان الحمل فإن كانت المرأة التي ابتلیت بذلك معروفة بالصالح والعفة، وك -�
قھ من في األربعین األولى من عمره، فإنھ ال مانع من القول بإسقاطھ لما یحق

.ستر المرأة ودرِء المخاطر عنھا، واإلعانة لھا على التوبة
انت أما إذا تجاوز الحمل األربعین األولى من عمره؛ حیث یبدأ التخلّق، أو ك -�

ب المرأة معروفة بالفساد واقتراف الحرام، فإن القول بمنع ذلك ھو األقر
. لمقاصد الشرع الداعیة لسد ذرائع الفساد، والمحافظة على األنفس



)االغتصاب(إذا كان بإكراه المرأة  
فخ ال خالف بین العلماء في عدم جواز إسقاط الجنین إذا بلغ مرحلة ن�

الروح، ما لم تتعرض أمھ للخطر، وال خالف أنھ إذا كان في فترة 
: األربعین األولى من عمره أنھ یجوز إسقاطھ، وذلك

ألنھ یمكن اعتبار مثل ھذه الحالة ضرورة، أو تُنزل منزلتھا،  -�
والضرورات تبیح المحضورات، والضرر یُزال، كم ھو مقرر في 

.قواعد الشرع
أن استمرار الحمل قد تنشأ عنھ أمراض جسیمة ومتاعب نفسیة  -�

إلجھاض للمرأة، وقد یشكل خطًرا على حیاتھا، وقد ذكر الحنفیة أسبابًا ل
زوه بھذا السب ب ھي أقل من ھذا، كعدم إمكان إرضاع الجنین، فألن یجوِّ

.أولى



خ فیھ وأما إذا كان الجنین قد تجاوز األربعین األولى من عمره ولم تنف  -�
منھا  الروح، فإن كانت اآلثار الناتجة عن االغتصاب یمكن التخفیف

إن كانت والقول بعدم الجواز، بتغییر بیئة المرأة، ونحو ذلك، فاألولى 
فسي آثار االغتصاب ال تتحملھا المرأة بحیث یخشى علیھا من ضرر ن

:يیأتفإن األولى القول بالجواز لما أو عقلي أو حسي إذا لم تجھض، 
اض أن المرأة ال ید لھا في الجریمة، وقد أمكن التخفیف عنھا باإلجھ -�

.قبل نفخ الروح، فیجوز
وز أنھ یمكن اعتبار ھذه الحالة ضرورة أو حاجة تنزل منزلتھا، فیج -�

.ذلك لتوفر عناصر الضرورة
قع ویلحق باالغتصاب ما یقع من حوادث ال دخل للمرأة فیھا، كما لو و�

.الزنا بھا وھي نائمة، أو تحت تأثیر مخدر ونحو ذلك



اإلجھاض لدوافع 
مرضیة أو عالجیة

خوفًا من مرض األم 
أو موتھا

الخوف من تشوه 
الجنین أو مرضھ أو 

موتھ



خوًفا من مرض األم أو : القسم األول
موتھا

الدافع إلى اإلجھاض ھنا قد یكون مرضیا أو عالجیًا �
ء من أن تكون المرأة بحالة طبیعیة لم یطرأ علیھا شي: وضابط الَمَرضي -�

.مظاھر الخطر، وإنما ھو تنبؤ من الطبیب، بناًءعلى قرائن توجب الخوف
 فھو دفع لخطر واقع بالفعل، وال سبیل إلى دفعھ إال: وأما العالجي -�

:باإلجھاض، والحكم في ھذه الحالة بناًء على المرحلة العمریة للجنین
فإن كان في مرحلة قبل نفخ الروح، وھي مائة وعشرون یوًما، فیجوز �

.حیاة األم، قال البعض بوجوبھتوقفت علیھ اإلجھاض إذا 
:ودلیل ذلك�
د الضرر األش: القواعد الشرعیة العامة الداعیة إلى رفع الضرر، ومنھا -�

ظة یزال بالضرر األخف؛ ألن المحافظة على حیاة مستقرة أولى من المحاف
.   على جماد لم ینفخ فیھ الروح بعد



وجود  أن فقھاء الحنفیة أجازوا إجھاض الجنین قبل نفخ الروح لعذر، كعدم -�
.المرضع، فألن یجیزوه مع دواعي ھالكھ وھالك أمھ بسببھ أولى

سبیل  أن لألم حقوقًا وعلیھا واجبات، ولھا حظٍّ مستقِل فال یَُضحى باألم في -�
.جنین لم تستقل حیاتھ، ولم یثبت لھ شيء من الحقوق

:وھذا الحكم لھ ضوابط�
.وجود خطر حقیقي على حیاة األم للخطر، إذا لم یجھض الجنین: األول�
.إثبات الخطر بشھادة طبیبن عدلین متخصصین: الثاني�
.أن تكون الخطورة مرتبطة ببقاء الجنین ببطن أمھ: الثالث�
.تعّذر عالج األم بغیر اإلجھاضُّ الرابع: الرابع�



إن كان في مرحلة ما بعد نفخ الروح
:اختلف العلماء فیھ على قولین�
.ولو أدى إلى ھالك األم. ال یجوز اإلجھاض بعد نفخ الروح: القول األول�
:ل ذلكیجوز إذا كان ھو السبیل الوحید إلنقاذ أم الجنین، وھو الراجح، ودلی: القول الثاني�
حرمة منع الفقھاء ھتك جسد األم في حال موتھا، ولو كان الجنین حیًّا في بطنھا، مراعاة ل -�

تھا جسدھا، فألن یحافظوا على روحھا بإجھاض جنینھا استیفاء  لروحھا أولى؛ ألن حیا
ھذه  ثابتة بیقین، بخالف جنینھا، خصوًصا أنھا أقل تعرًضا للخطر من الجنین في

.المجاالت، فتعطى األولویة في اإلنقاذ
ار أھون أن قواعد الشریعة قاضیة بدفع الضرر األقوى واألشد، بارتكاب األخف، واختی -�

م الشرین ا من موت جنینھا؛ لما یتركھ موتھا من أثر بالغ على زوجھا وأوالدھا، وتقدی
 المقطوع على المظنون، وموت األم أشد ضرًرا من مت جنینھا، لما یتركھ مةتھا من أثر
د، ثم بالغ على زوجھا وأوالدھا، واستنقاذ األم في ھھ األحوال أكثر نجاًحا من استنقاذ الول
ان إن األم أصل، والجنین فرع، وترك استنقاذ األم ربما أدى إلى ھالكھما مًعا، فیقدم ما ك

.فیھ إنقاذ ألحدھما على ما كان فیھ ھالكھما مًعا
ودي بحیاة أن المشقة تجلب التخفیف، ومشقة موت األم على أسرتھا أشد من فقد جنین قد ی -�

.بعدهذلك أو نفسھ مع أمھ، ویودي 
.وحویراعي في ھذه المسألة الضوابط التي تم ذكرھا في مسألة اإلجھاض قبل نفخ الر�



الخوف من تشوه : القسم الثاني
:الجنین أو مرضه أو موته

الحالة األولىاإلجھاض إذا ُوِجَدت تشوھات في الجنین•

إجھاض الجنین إذا أصیبت أمھ بمرض •
ةالحالة الثانی�����ثَبََت انتقالھ إلیھ

 اإلجھاض خشیة موت الجنین أو لتحقق•
ةالحالة الثالثموتھ



اإلجھاض إذا ُوِجَدت : الحالة األولى
تشوھات في الجنین

:إن كان ما قبل نفخ الروح�
امة یجوز اإلجھاض إذا تأكدت إصابتھ بالتشوھات؛ ألن قواعد الشریعة الع�

كن ل -وإن كان ضرًرا -تقضي بارتكاب أخف الضررین، فإجھاض الجنین
ھًا فیھ ضرر علیھ وعلى أسرتھ وعلى مج تمعھ اإلبقاء علیھ حتى یولُد مشوَّ
ما  فیرتََكب الضرر األخف، وھو إسقاط الجنین؛ دفًعا للضرر األشد، وھو
ھات یتركھ بقاؤه على الجنین وأسرتھ ومجتمعھ، خصوًصا إذا علمنا أن الت شوُّ

.المرضیة للجنین ال یُرجى الشفاء منھا
:إن كان بعد نفخ الروح�
:ال یجوز إسقاط الجنین، ودلیل ذلك �
.عموم األدلة الدالة على النھي عن قتل النفس بغیر حق -�
.إجماع العلماء على تحریم اإلجھاض بعد نفخ الروح -�



ه إجھاض الجنین إذا أصیبت أم: الحالة الثانیة
بمرض ثَبََت انتقاله إلیه

إذا نُفَِخت فیھ الروح وقت اإلصابة بالمرض�
:ال یجوز إجھاضھ، ودلیل ذلك�
.أن في إجھاضھ بعد نفخ الروح قتالً لنفس بریئة من غیر حق -�
فیھا  أن إصابتھ بالمرض أمر یَصُعب التحقق منھ؛ ألن الكثیر من الحاالت التي قیل -�

.بإصابة الجنین تَبَیّن خالفُھا
ا، فمن باب أن أم الجنین المصابة بالمرض فعال، لم یقل أحد بجواز قتلھا للیأس من حیاتھ -�

.أَْولى أالّ یقال ذلك في شأن جنینھا المحتمل عدم إصابتھ
إن كان قبل نفخ الروح�
كون إن أمكن اكتشاف انتقال العدوى إلى الجنین في األربعین األولى، فإن اإلجھاض ی �

غ في ھذه  جائًزا؛ لعدم اكتمال تخلُّق الجنین، واستئناًسا بقول من أجاز اإلجھاض بغیر مسوِّ
.المرحلة؛ وألن بقاء الحمل في بطن أمھ في ھذه الحالة یضر بصحة أمھ

أما بعد ھذه المرحلة �
قال إن الجنین قد تكاَمَل َخلقُھ، فال یھدر حقھ في الحیاة لمجرد احتمال؛ وألن نسبة انت�

، ویمكن تقلیلھ بالوالدة %10المرض إلى الجنین ضئیلة، فھي عند بعض األطباء ال تتجاوز 
 عن طریق عملیة قیصریة؛ إذ أغلب اإلصابات تحصل عند خروج الجنین من مخرجھ

.الطبیعي



اإلجھاض خشیة موت : الحالة الثالثة
الجنین أو لتحقق موته

وتنقسم ھذه الحالة إلى 
قسمین

إذا ماتت المرأة الحامل 
وفي بطنھا جنین حي

إذا مات الجنین في بطن 
أمھ متأثًِّرا بمرض أو 

���عدوان علیھ



إذا ماتت المرأة الحامل وفي بطنھا 
جنین حي

.یجوز شق بطن المرأة إلخراج جنینھا على الراجح�
:دلیل ذلك�
ًسا بغیر من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائیل أنھ من قتل نف [:قول هللا تعالى -�

). 32(اآلیة : المائدة ]فساٍد في األرِض فكأنّما قتل الناس جمیًعا  اونفٍس 
كون ومن ترك الجنین یموت بموت أمھ وھو قادر على إنقاذه فھو قاتل نفس، فی -�

.شق بطن األم مطلوبًا؛ تحقیقًا لحیاة ولدھا
رة في الشرع -� إذا تعارضت مفسدتان ُروِعَي أعظمھما ( أنھ : من القواعد المقرَّ

، ومفسدة شق بطن األم أھون من مفسدة موت ولدھا؛ إذ فیھ )بارتكاب أخفھما 
.استبقاء حي بإتالف جزء من میت

:والجواز یتقید بأمرین�
.غلبة الظن بحیاة الجنین بعد موت أمھ* �
.ھوأن یكون في مدة یرى ثقات األطباء حیاتھ في مثلھا، لو أخرج من بطن أم* �



إذا مات الجنین في بطن أمه متأثًِّرا 
:بمرض أو عدوان علیه

یجوز إجھاض الجنین في ھذه الحالة، ولكن إن أمكن إجھاضھ دون إجراء ��
لما  عملیة جراحیة ألمھ، ودون تقطیعھ في الرحم وإخراجھ قطًعا فذلك أَْولى؛

:یأتي
اض، إن بقاءه في رحم المرأة فیھ ضرر علیھا؛ لما یؤدي إلیھ بقاؤه من أمر -�

و باإلضافة إلى ما یؤدي إلیھ من منعھا من الحمل، وإطالة عدتھا إن طُلِّقَت، أ
.تُُوفي زوجھا، والضرر یُزال

 تََداَوْوا“ :المأمور بھ في قول النبي التداويإن إخراجھ داخٌل في مفھوم  -�
.”ِعبَاَد هللاِ، فَإِنَّ هللاَ لْم یََضْع َداًء إِّال َوَضَع لَھُ َدَواًء إِالّ الھَرَم 



الجنینتحديد جنس 
المقصود بتحدید جنس الجنین ھو ما یقوم بھ اإلنسان من األعمال، �

واإلجراءات التي یھِدف من خاللھا اختیار ذكورة الجنین أو أنوثتھ



ي الوسائل المستعَملَة ف
تحدید جنس الجنین

الوسائل العامة غیر 
الطبیة، وھي التي ال 
الوسائل الطبیةیًّاتستدعي تدخال ال طبِّ 



:، وھي التي ال تستدعي تدخالً طبِّیًّاالوسائل العامة غیر الطبیة -1
.كالنظام الغذائي، والغسول الكیمیائي

 مالَءمةوھذه الطریقة تتلخص في أنھ بات معروفًا أن الوسط الحامي أكثر 
لذكري، للحیوان  المنوي األنثوي، والوسط القاعدي یناسب الحیوان المنوي ا
بالوسط  لذلك تستعمل بعض النساء دش مھبلي حامي أو قاعدي؛ لتھیئة الرحم
قت الكیمائي المناسب للجنس المرغوب فیھ، وتوقیت الجماع بتحري و

حظور ، وما أشبھ ذلك، فھذه الوسائل ال تعدو كونھا أسبابًا مباحةً ال ماإلباضة
.فیھا؛ إلدراك َمقِصد جائز مباح

لقیح ، فھي على اختالفھا تجتمع في كونھا تسعى إلى تالوسائل الطبیة -2
ا یعتمد البَُوْیَضة بالحیوانات المنویة الحاملة للجنس المرغوب فیھ، فمنھا م

 على الغربلة، ومنھا ما یعتمد على الطرد المركزي، ومنھا ما یعتمد على
.اختالف الشحنات الكھربائیة



حكمه
:لقد اختلف الفقھاء المعاصرون في حكم ھذا القسم�
عمالھ فمنھم من أجازه بشرط التحقق من عدم اختالط األنساب، وأن یقتصر است -�

ازن على الحاجة، على أالّ یكون سیاسة عامة؛ لِئَال یُفْضي إلى اختالٍل في التو
.الطبیعي في نسب الخلق

َمھ إال إذا كان لھ ضرورة عالجیة كما في عالج األمراض  -� ومنھم من َحرَّ
.األحوطالوراثیة، بشرط تحقق عدد من الضوابط، وھذا ھو 

:َرةقرار المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورتھ التاسعة َعش�
رضا بما إن المجمع یؤكد على أن األصل في المسلم التسلیم بقضاء هللا وقدره، وال�

 فیما یرزقھ هللا؛ من ولد ذكًرا كان أو أنثى، ویحمد هللا تعالى على ذلك، فاْلِخْیَرةَ 
عدم  یختاره الباري جل وعال، ولقد جاء في القرآن الكریم ذم فعل أھل الجاھلیة من

َر أحُدھم باألُ  [:التسلیم والرضا بالمولود إذا كان أنثى، قال تعالى نثى ظلَّ وإذا بُشِّ
ا وھو كظیم  َر بھ أیمسكھ على  ^وجھُھُ ُمْسَوّدً یتوارى من القوِم من سوِء ما بُشِّ

ھُ في التراِب أال ساء ما یحكمون  )59-58(اآلیتان : النحل ]ھوٍن أم یُدسُّ



م أشار وال بأس أن یرغب المرء في الولد ذكًرا كان أو أنثى، بدلیل أن القرآن الكری�
مع ما إلى دعاء بعض األنبیاء بأن یرزقھم الولد الذََّكر، وعلى ضوء ذلك قرر المج

:یلي
سول یجوز اختیار جنس الجنین بالطرق الطبیعیة؛ كالنظام الغذائي، والغ: أوالً �

 محذور ؛ لكونھا أسبابًا مباحة الاإلباضةالكیمیائي، وتوقیت الجماع بتحري وقت 
.فیھا

 ال یجوز أي تدخل طبي الختیار جنس الجنین، إالّ في حال الضرورة: ثانیًا�
س، العالجیة في األمراض الوراثیة، التي تصیب الذكور دون اإلناث، أو بالعك
َرة، على أن یكون ذلك ب قرار من فیجوز حینئٍذ التدخل، بالضوابط الشرعیة المقرَّ

ة، ال یقل عدد أعضائھا عن ثالثة من األطباء العدول، تقدِّ  م تقریًرا لجنة طبیة مختَصَّ
حتى ال  طبِّیًّا باإلجماع، یؤكد أن حالة المریضة تستدعي أن یكون ھناك تدخل طبي؛
تاء یصاب الجنین بالمرض الوراثي، ومن ثَمَّ یُْعَرض ھذا التقریر على جھة اإلف

. المختصة إلصدار ما تراه في ذلك
والمراكز  ضرورة إیجاد جھات للرقابة المباشرة والدقیقة على المستشفیات: ثالثًا�

لفة الطبیة، التي تماِرس مثل ھذه العملیات في الدول اإلسالمیة؛ لتمنع أي مخا
مة لمضمون ھذا القرار، وعلى الجھات المختصة في الدول اإلسالمیة إصدار األنظ

.والتعلیمات في ذلك


