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  أحكام اإلذن الطبي

  

  اعداد

  دكتور 

  مازن بن عیسى بن نجم الزبن

  األستاذ مساعد بجامعة المعرفة

 قسم االعداد العام -كلیة العلوم التطبیقیة
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  الملخص

  تنص القوانین الطبیة وأخالقیات العمل الطبي على اشتراط أخذ إذن المریض أو 

،  فاقد األھلیة كالمجنون مثًالولیھ في حال كون المریض صغیرا أو مغمى علیھ أو

وتعد زیارة المریض الى المؤسسة الصحیة وفتح الملف أو دفع قیمة الكشف بمثابة 

  اإلذن الطبي وتفویض الطبیب 

  .ومن ھو في حكمھ بالقیام بواجباتھ

  وتشترط االنظمة وجوب أخذ اإلذن الطبي في الحاالت المرضیة التي تستدعي 

وتستثنى من ، ال كون المریض تام األھلیة أو من ولیھ في ح،إجراء عملیة جراحیة 

  .ذلك الحاالت اإلسعافیة والخطیرة التي تھدد حیاة اإلنسان أو أحد أعضائھ بالتلف

 بعض الحاالت الیسیرة التي تجرى لألطفال - أیضًا-  ویستثنى من اإلذن الطبي

  .كالتطعیم ضد األمراض 

أو موت الطبیب المعالج المتعاقد معھ على ،   ویسقط اإلذن الطبي عند وفاة المریض

أو عند فقدان المریض لألھلیة كالجنون مثًال وعند الشفاء وانتھاء ، اإلجراء الطبي

  .الغرض من اإلذن 

 – التداوي – أسرار المریض –  أطفال األنابیب -اإلذن الطبي : كلمات مفتاحیة 

  ....الحمل 
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Summary 

The Ethics and Laws  of medicinal Profession indicate 

that :Taking the patient's permission or his /her 

Guardian's; incase of being (small-sick –unconscious-

or mad)  is necessary for the patient's visit؛  

Visiting the patients could be determined by Health 

Establishment through opening a medical file  ,paying 

the treatment and medicine expenses ,and to delegating 

the Physician or any one qualified to carry out his 

duties. 

The regulations and principles assures permission 

taking, in case of Surgical Operations. 

if he is totally qualified and his Guardian. 

Cases of First aid and dangerous ones, that threaten 

the human's life or his organ(s) of damage , are 

excepted. 
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مة   :لمق

ھ�و تف�ویض م�ن الم�ریض بالموافق�ة عل�ى       ) medical consent(   اإلذن الطبي
الی��ل مخبری��ة ووص��ف  م��ن ك��شف س��ریري وتح ، إج��راء م��ا ی��راه الطبی��ب مناس��با ل��ھ  

للدواء وغی�ره م�ن االج�راءات الطبی�ة الت�ي تل�زم لت�شخیص الم�رض وعالج�ھ وبكاف�ة               
  .مراحلھ

   وتنص بعض القوانین الطبیة في العالم أن مج�رد ح�ضور الم�ریض إل�ى المؤس�سة                 
بمثاب�ة إذن من�ھ وھ�ذا ف�ي     ، الطبیة بإرادتھ أو موافقتھ عل�ى دخ�ول المؤس�سة الطبی�ة      

أو ح�ضور ول�ي الم�ریض ف�ي حال�ة ك�ون الم�ریض        ، بالغ�ا ع�اقال     حالة كون الم�ریض     
أم�ا  ف�ي حال�ة االغم�اء وع�دم وج�ود       ، طفال صغیرا أو مع�دوم االھلی�ة ك�المجنون م�ثال       

  .الولي أو كون الحالة إسعافیة فإنھ ال یلتفت الى اإلذن الطبي
  ویع��ود اإلذن الطب��ي أص��ال إل��ى إذن ال��شرع ال��ذي ح��دد لإلن��سان ض��وابط الت��صرف       

فیستحب للمریض إذا طلب من�ھ اإلذن بفع�ل الجراح�ة الم�ستوفیة أن              ، سده وحیاتھ   بج
لم�ا ثب�ت عن�ھ    ، وھذا الحكم مبني على األصل الدال على استحباب الت�داوي     ، یأذن بھا 

فقد ثبت في حدیث أسامة بن ، واألمر بھ وإقراره ، صلى اهللا علیھ وسلم من التداوي 
أنت��داوى؟ :  علی��ھ وس��لم لم��ا س��ألھ األع��راب   أن��ھ ص��لى اهللا ، ش��ریك رض��ي اهللا عن��ھ  

  .)١()تداووا فإن اهللا تعالى لم یضع داء إال وضع لھ دواء:(قال
   فإذن الم�ریض ھ�و العام�ل المباش�ر ال�ذي یمك�ن الطبی�ب م�ن العم�ل بالرخ�صة الت�ي             

، الختی�ار طریق�ة الع�الج الت�ي تناس�ب مرض�ھ           ، خولھ لھا الشرع على ج�سم الم�ریض         
وأن یست�شعر األمان�ة الت�ي     ، طبی�ب أن یح�سن اس�تخدام ھ�ذا اإلذن           ولھذا یجب عل�ى ال    

  .على عاتقھ وأن یتعامل مع النفس البشریة بأرقى تعامل وأفضل أداء وإتقان
وعدم تعری�ضھ لل�ضرر وال      ،     ویجب على الطبیب أن یحرص على منفعة المریض         

المریض وصیانة وأن یقدم كل ما اتاه اهللا من علم وخبرة إلى تحقیق مصلحة ، للخطر
ف��إن م��ن واج��ب الطبی��ب البح��ث ع��ن   ، وع��دم المجازف��ة والمخ��اطرة بحیات��ھ  ، حیات��ھ 

  .والمحافظة على الصحة الموجودة، الصحة المفقودة 
    وعلى الطبیب قبل الحصول على اإلذن الطبي من المریض أن یشرح ل�ھ بوض�وح               

لك�ي یك�ون   ، لجانبی�ة  كل االجراءات الطبی�ة واالحتم�االت ون�سب النج�اح أو األض�رار ا         
  .)٢(المریض على بینة من أمره وأن یعطي اإلذن عن فھم وإدراك

ألن الثق���ة ب��ین الم���ریض  ،     وم��ن ح���ق الم��ریض أن یخت���ار الطبی��ب ال���ذي یعالج��ھ    
وھ�ذا ف�ي ح�ال ك�ون الم�ریض ف�ي حال�ة ت�سمح ل�ھ                 ، والطبیب لھا تأثیرھ�ا ف�ي ال�شفاء       

  .بذلك
ارات الفقھ�اء الم�صرحة ب�ضرورة ص�دور         وتتضح أھمیة اإلذن الطبي م�ن خ�الل عب�         

                                                           

  ).٢٠٣٨:(وصححھ األلباني في صحیح الترمذي برقم ، أخرجھ الترمذي في كتاب الطب) ١(
المجلس الوطني للثقافة ، ٤٢: دینأحمد شرف ال،األحكام الشرعیة لألعمال الطبیة ) ٢(

  . ١٩٨٣ - ١٤٠٣، الكویت، والفنون واالداب
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النتف��اء الم��سؤولیة وال��ضمان ، ك��المریض أو ولی��ھ ،اإلذن الطب�ي مم��ن ل��ھ الح��ق فی��ھ  
فإن لم یأذن لھ وعالج�ھ دون إذن ض�من م�ا جن�ت              ، عمن باشر أفعال التطبیب والعالج    

  .)١(لخروج عملھ من دائرة اإلباحة إلى دائرة التعدي، یداه
وعیة إذن الم�ریض بمعالجت�ھ م�ا روي ع�ن أم الم�ؤمنین              ومما ی�ستدل ب�ھ عل�ى م�شر        
،  رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم في مرضھ )٢(لددنا«: عائشة رضي اهللا عنھا قالت 

ال یبق�ى أح�د     : فلم�ا أف�اق ق�ال     ، كراھیة الم�ریض لل�دواء      : فقلنا  ، فأشار أن ال تلدوني     
  . )٣(»منكم إال لد غیر العباس فإنھ لم یشھدكم

في الحدیث بیان أھمیة وضرورة إذن الم�ریض الب�الغ العاق�ل إلج�راء              : اللة   وجھ الد 
فإذا ّصرح المریض أو أشار أنھ یرفض نوعًا ما من أنواع التداوي فل�ھ       ، أمر التداوي 

ویعاق�ب المتع�دي تعزی�را بمث�ل م�ا         ، ویكون إجباره على الت�داوي تع�دیاً      ، الحق في ذلك  
  .)٤(فعل 

طبیة موافقة الشخص التام األھلیة بصورة خالی�ة م�ن     ویشترط في إجراء األبحاث ال    
وال یج��وز إج��راء ، مث��ل اس��تغالل الم��ساجین أو الفق��راء ،اإلك��راه الم��ادي أو المعن��وي  

  .)٥(ولو كان بموافقة األولیاء، األبحاث الطبیة على عدیمي األھلیة أو فاقدیھا 
 كما –أو من ولیھ   واألصل أنھ ال یجري أي عمل طبي إال بعد اإلذن فیھ من صاحبھ   

 إال أن اإلذن الطبي قد یسقط في بعض الحاالت التي ال یمكن أخذ اإلذن  الطبي –تقدم 
  أو من ولیھ ، من المریض أو المصاب 

  :لذا یسقط اإلذن الطبي في الحاالت االتیة
ك��األمراض المعدی��ة نظ��رًا   ، الح��االت الت��ي تقت��ضي الم��صلحة العام��ة معالجتھ��ا      – ١

ففي ھذه الحال�ة ال یلتف�ت إل�ى إذن          ، انتقالھا وانتشارھا بین الناس   لخطورتھا وسرعة   
فتق��دم ،ویكتف��ى ب��إذن ول��ي األم��ر الم��سؤول ع��ن م��صلحة العام��ة    ،الم��ریض أو ولی��ھ 

وألن في ع�دم ع�الج الم�رض      ،المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض        
  .)٦(ن الضرر یزالوالقاعدة الفقھیة ناطقة بأ، المعدي والحد منھ وتطویقھ ضرر

أو بتل�ف ع�ضو   ،  الحاالت الخطرة واإلسعافیة الت�ي تھ�دد حی�اة الم�ریض ب�الھالك          – ٢
أو كونھ في حالة نفسیة ال تسمح لھ بإعطاء إذنھ ،أو كونھ فاقدًا للوعي ،من أعضائھ 

                                                           

  . ٧٦:الفقھ الطبي،٤/٣٥:كشاف القناع،٦/٦٩:حاشیة ابن عابدین) ١(
النھایة في غریب الحدیث واالثر ، ما ُیسقاه المریض في أحد شقي الفم : اللدود ) ٢(
:٤/٢٤٥.  
: قم باب مرض النبي صلى اهللا علیھ وسلم ووفاتھ بر ،كتاب المغازي ،  أخرجھ البخاري)٣(
  .١٠/١٦٦:ینظر فتح الباري ،   )٤١٨٩(
  .١٤/١٩٩:شرح النووي على صحیح مسلم ) ٤(
المنعقد في دورة ،ینظر قرار مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي ) ٥(

 مایو ١٤- ٩/  ذو القعدة ١٢- ٧المملكة العربیة السعودیة من ، مؤتمره السابع بجدة
١٩٩٢١٤/١٩٩.  

  
  .٨٥:باه والنظائر إلبن نجیم األش) ٦(
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.  
م�ا ل�م یتخ�ذ     ،   ومن أمثلتھا حاالت التھاب الزائدة الدودیة الت�ي توش�ك عل�ى اإلنفج�ار             

وك��ذلك ح��االت الجراح��ة الت��ي یقت��ضیھا إس��عاف الم��صاب   ،یع الستئ��صالھا إج��راء س��ر
  .ونحو ذلك، سواء كانت حوادث حریق أو ھدم أو سقوط أو غرق أو اصطدام 

والت��ي ج��رى الع��رف فیھ��ا عل��ى    ،  ح��االت الع��الج الی��سیرة الت��ي تج��رى لل��صغار   – ٣
مم��ا ، ف��ة كم��ا ف��ي تطع��یم األطف��ال ض��د األم��راض المختل    ، إجرائھ��ا دون إذن ال��ولي  

وقد نص الفقھاء على عدم اشتراط اإلذن التخاذ العم�ل          ، یتسامح فیھ الناس في العادة    
  .)١(الطبي حیالھا 

أو إذا شفي المریض من الداء المعالج ألجلھ ،   وینتھي اإلذن الطبي عند انتھاء مدتھ
وإذا انتفت أھلی�ة الم�ریض كم�ا ل�و ج�ن جنون�ًا              ،أو موت الطبیب    ، أو موت المریض    ،

  . فال یصح إذنھ حینئٍذ لكونھ منعدم األھلیة ، مطبقًا 

     

                                                           

الفقھ ، ٢/٢٢:إعالم الموقعین،٧٧- ٧٦:المسؤولیة الطبیة وأخالقیات الطبیب للبار ) ١(
  .٧٩- ٧٨:الطبي
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  :التمهيد  

ض -١ لم همية   :  

اإلذن الطبي عقٌد بین الطبیب والمریض، یتعھد الطبیب بموجبھ أن یعالج 
المریض وفق األصول المتعارف علیھا عند أھل الطب، وبعض القوانین الطبیة 

یادة بإرادتھ أو موافقتھ على دخول في العالم تعتبر مجيء المریض إلى الع
المستشفى، إذنًا منھ یحق للطبیب بموجبھ أن یجري علیھ ما یراه مناسبًا من 

  .أنواع التشخیص والعالج حسب األعراف الطبیة المتفق علیھا
وھذا األمر معتبر في الشریعة اإلسالمیة، حیث أقّر الشارع الحكیم البیع 

یجاب والقبول، والبدء بالطعام إذا قّدم للمدعوین بالتعاطي دون الحاجة إلى صیغ اإل
  .)١(دون انتظار أخذًا باإلذن األول وھو دخول البیت 

واإلذن الطبي یرجع بأصلھ إلى إذن الشرع الذي لم یطلق لإلنسان الحریة في 
التصرف بجسده وحیاتھ إال في حاالت ضّیقة ومخصوصة، ووضع الضوابط الشرعیة 

ا لھذا التصرف، وال یعدو إذن المریض أن یكون العامل المرعیة المنصوص علیھ
المباشر الذي یمكن الطبیب من العمل بالرخصة التي خّولھا لھ الشرع على جسم 

وقد جاء في قرار ھیئة كبار ،)٢(المریض الختیار طریقة العالج التي تناسب مرضھ
  : العلماء 
بالغ العاقل سواء كان أنھ ال یجوز إجراء عملیة جراحیة إال بإذن المریض ال( 

   )٣ ()فإن لم یكن بالغًا عاقًال فبإذن ولیھ ، رجال أو امرأة 
ولھذا یجب على الطبیب أن یحسن استخدام ھذا اإلذن وأن یستشعر األمانة 

 ، الملقاة على عاتقھ، وأنھ یتعامل مع نفس بشریة مكفولة الحق من قبل اهللا 
ریض یعني إطالق الحریة لھ لیفعل بھ ما وال یظنن بأن إعطاء اإلذن لھ من قبل الم

یشاء، بل یجب علیھ أن یعرف بأن األمور بمقادیرھا ومقاصدھا، ویجب أن 
یحرص على منفعة المریض وال یعرضھ ألیة أضرار أو أذى، ویتوجھ بكل ما أتاه 
اهللا سبحانھ من علم وقدرة وأداء إلى تحقیق مصلحة المریض وصیانة حیاتھ، 

  .)٤(بوضوح على اإلجراءات الطبیة التي سوف یجریھا لھوأن یخبر المریض 

                                                           

 وم��ا بع��دھا، مؤس��سة  ٥٢:ألس��تاذنا ال��دكتور عب��دالكریم زی��دان ، ال��وجیز ف��ي أص��ول الفق��ھ ) ١(
 .م١٩٨٧الرسالة، بیروت، 

، المجل���س ال���وطني للثقاف���ة ٤٢: أحم���د ش���رف ال��دین األحك��ام ال���شرعیة لألعم���ال الطبی��ة،  ) ٢(
 .م١٩٨٣- ١٤٠٣، والفنون واآلداب، الكویت

الفتاوى المتعلقة ، ھـ ١٤٠٤ / ٥ / ٢٦وتاریخ ) ١١٩(قرار ھیئة كبار العلماء رقم  )(٣
 ١٨١:بالطب وأحكام المرضى

الموسوعة الطبیة الفقھیة موسوعة جامعة لألحكام الفقھیة في الصحة والمرض  )(٤
، الطبعة الثانیة، دار النفائس، بیروت ٥٣- ٥٢: الممارسات الطبیة، أحمد محمد كنعانو

  .م٢٠٠٦- ھـ١٤٢٧
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لسابقة -٢ سا  ل  :  

  :تناول موضوع اإلذن الطبي كثیر من الباحثین وھي كما یلي
االذن في إجراءات العملیات الطبیة أحكامھ وآثاره، بحث للشیخ ھاني بن  -١

  .عبداهللا بن محمد الجبیر ـ القاضي بالمحكمة الكبرى بجدة
مریض في إجراء عملیات تداخلیة، تألیف الدكتور حسن أبو استئذان ال - ٢

  .عائشة أستاذ الطب الباطني، جامعة الرباط الوطني، الخرطوم ـ السودان
اإلذن الطبي ـ بحث ضمن الموسوعة الطبیة الفقھیة ـ موسوعة جامعة  -٣

لألحكام الفقھیة في الصحة والمرض، تألیف الدكتور أحمد محمد كنعان، دار 
  .م٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧الطبعة الثانیة، بیروت النفائس، 

أحكام اإلذن الطبي في الشریعة اإلسالمیة، تألیف الدكتور قیس المبارك،  -٤
 .رسالة دكتوراه

 نشر رئاسة البحوث العلمیة ١/الفتاوى المتعلقة بالطب وأحكام المرضى، ج - ٥
ھـ، فتوى رقم ١٤٢٤واإلفتاء ـ المملكة العربیة السعودیة ـ الریاض 

تاریخ ) ١١٩(، قرار ھیئة كبار العلماء رقم ١٧٦ص) ٢٠٩٨٣(
في ) ١٧٣(، قرار ھیئة كبار العلماء رقم ١٨١ھـ ص٢٦/٥/١٤٠٢
، فتوى سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ ١٨٣ھـ ص١٢/٣/١٤١٣
، ٢٥٨ص) ٤٢٨٥(، وفتوى رقم ٢٥٧ص) ٥٩٣٤(، وفتوى رقم ٢٥٦ص

 .٤٢٧ص) ٦٦١٩(وفتوى رقم 
 كتاب الجامع، ٢٥/لبحوث العلمیة واإلفتاء، جفتاوى اللجنة الدائمة ل - ٦

الطبعة الثانیة ـ الرئاسة العامة للبحوث العلمیة واإلفتاء ـ الریاض ـ 
  . وما بعدھا٩٦م، ص٢٠٠٧- ھـ١٤٢٨المملكة العربیة السعودیة 
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  املبحث االول

  تعريف اإلذن الطبي

بي ل ضافي م كلمتي: إل  ك    :م

أن یكون بمعنى العلم : َن یْأَذُن، واألصل في استعمالھمصدر َأِذ: في اللغة: اإلذن
طلب منھ : أباحھ لھ، واستأذنھ: َأِذَن لھ في الشيء إذنا: واإلعالم، جاء في لسان العرب

  .)١(اإلذن
  .)٢(أذنت لھ في كذا أي أطلقت لھ فعلھ: وقد یراد بھ إطالق الفعل فیقال

علمت، وآذنني : يء أيأذنت بھذا الش: العلم بالشيء، یقال: ومن معانیھ
، وھذا التعریف ھو )٣(أي بعلمي، وھو في معنى بأمري: أعلمني، وَفَعلھ بإذني

، وإطالق الید في التصرف ورفع )اإلذن الطبي(األقرب إلى المراد في تعریف 
  .)٤(القیود وإثبات الحریة للمتصرف

  : الطب لغة 
طبب الذي یتعاطى علم العالم بالطب، والمت: یطلق ویراد بھ معان متعددة منھا

  .)٥(الطب
  

الحا  ص بي  ل   ):Medical consent: (إل 

إقرار المریض بالموافقة على إجراء «: عّرف بعض الباحثین اإلذن الطبي بأنھ
ما یراه الطبیب مناسبًا لھ من كشف سریري وتحالیل مخبریة ووصف للدواء وغیره 

  .)٦(» وعالجھمن اإلجراءات الطبیة التي تلزم لتشخیص المرض
والمالحظ على ھذا التعریف عدم ذكر ولي المریض للصغر أو الغیاب عن 

  .الوعي أو الجنون ونحوه
رضى الشخص وقبولھ بأن یجرى لھ ـ أو لمن ھو ولي «: وعّرفھ آخرون بأنھ

                                                           

 وم��ا بع��دھا، ١٤٦ /١٦أذن : ل��سان الع��رب، محم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ي ب��ن منظ��ور، م��ادة   ) ١(
 .ھـ، القاھرة١٣٠٧المطبعة االمیریة ببوالق، 

 وما بعدھا، المكتبة العلمیة، ٩: لفیوميالمصباح المنیر، أحمد بن محمد بن علي المقري ا) ٢(
 .بیروت

، مؤس���سة األعلم���ي  ٢٠٠ /٨) :أذن(كت���اب الع���ین، الخلی���ل ب���ن أحم���د الفراھی���دي م���ادة     ) ٣(
 وم���ا ١٢:م، وینظ���ر مخت��ار ال���صحاح م���ادة أذن  ١٩٨٨- ھ���ـ١٤٠٨للمطبوع��ات، بی���روت،  

 .م١٩٨٣- ھـ١٤٠٣بعدھا، دار الرسالة، الكویت، 
، دار النف��ائس، بی��روت  ١م��ا بع��دھا، محم��د رواس قلعج��ي، ط    و٧٤:معج��م لغ��ة الفقھ��اء   ) ٤(

 .م١٩٨٥- ھـ١٤٠٥،
 . ٢/٤١: ، لسان العرب مادة طب٣٨٧) :طبیب(مختار الصحاح مادة ) ٥(
 .٥٢: الموسوعة الطبیة الفقھیة: تعریف الدكتور احمد محمد كنعان ینظر ) ٦(
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  .)١(»علیھ ـ جملة األعمال التي یراد منھا حفظ الصحة أو استردادھا
موافقة المریض أو ولیھ على اإلجراءات «: والذي أختاره من التعاریف ھو

  .)٢(»الطبیة الالزمة لعالجھ
  :األلفاظ ذات الصلة

إباحة الفعل، إطالق الفعل، إطالق الید في التصرف، إثبات الحریة للمتصرف، 
  .العلم واإلعالم، إباحة التصرف، اإلعالم بإجازة الشيء والرخصة فیھ

                                                           

. ور بال�شبكة العنكبوتی�ة د     االذن في إجراءات العملیات الطبی�ة أحكام�ھ وآث�اره، بح�ث من�ش             ) ١(
 .ھاني الجبیر

بحث منشور بالشبكة ، ١/٢: تعریف الدكتور عبدالرحمن الجرعي انظر الموسوعة)٢(
  .العنكبوتیة
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  املبحث الثاني

  مشروعية اإلذن الطبي

تداووا عباد « : ن الطبي یرجع إلى إذن الشارع بالتداوي عمومًا، قال اإلذ
   .)٥(» اهللا، فإن اهللا لم یضع داًء إال وضع لھ دواء غیر داء واحد الھرم

َوَلا ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْھُلَكِة :( وكذا اآلیات الدالة على حفظ النفس، قال تعالى
رك التداوي إلقاء بالنفس إلى التھلكة وھو منھي عنھ أن ت: وجھ الداللة  ، )٦()ۛ

َوَمْن َأْحَیاَھا : (وقولھ سبحانھ. فیكون نظیر ترك الطعام والشراب المفضي للموت 
ویجب على ، أن العالج مشروع : وجھ الداللة . )٣( ) َفَكَأنََّما َأْحَیا النَّاَس َجِمیًعا ۚ

وبذل ما في وسعھ لعالجھم رجاء الطبیب الموظف لعالج المرضى معالجة الناس 
النصوص العامة في الشریعة التي تفید : أو التخفیف من آالمھم ویدل لذلك ، شفائھم 

  . التعاون وإعانة المحتاج وإغاثة الملھوف 
حفظ الضروریات، ویقصد بھا المصالح : فمن مقاصد الشریعة اإلسالمیة

راره، بحیث إذا فاتت اختل التي تتوقف علیھا حیاة الناس وقیام المجتمع واستق
نظام الحیاة وساد الناس ھرج ومرج وعمت أمورھم الفوضى واالضطراب 

  .ولحقھم الشقاء في الدنیا والعذاب في اآلخرة
كفل الشارع لھا ما ) الدین، النفس، العقل، النسل، المال(وھذه الضروریات 

: یضًا لحفظ النفسالخ، ومما شرعھ أ.... الزواج : یحافظ علیھا، فشرع لحفظ النفس
  .)٤(....)وجوب تناول ما بھ قوامھا من طعام وشراب وتداوي 

                                                           

، والترم���ذي ف���ي كت���اب الط���ب ب���رقم  )١٧٧٢٦:(أخرج���ھ اإلم���ام أحم���د ف���ي م���سنده ب���رقم  ) ٥(
 .، وقال حسن صحیح)١٩٦١:(

 ).١٩٥: (سورة البقرة اآلیة) ٦(
 ١٧٦/ ١: الفت�اوى المتعلق�ة بالط�ب وأحك�ام المرض�ى      : ینظ�ر  ) ٣٢:(ة المائدة اآلیة    سور) ٧(

  الفت��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������وى 
  ).٢٥٩١٣:( رقم

 وم�ا بع�دھا،   ٢/٢٥٢:الموافقات في أصول الشریعة، إبراھیم بن موسى اللخمي ال�شاطبي           ) ٤(
 .المكتبة التجاریة الكبرى، القاھرة
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  املبحث الثالث

احلق يف اإلذن الطبي وجواز اإلجراء شرعا
ً

  

تبین مما سبق أن اإلجراء الطبي یحتاج قبل الشروع فیھ إلى إذٍن وموافقة من 
  :المریض، وحال المریض ال یخلو من أمرین

وھو المریض الراشد الواعي والمتبصر : ذن باإلجراء الطبي أن یكون أھًال لإل-١
والمختار القادر على التعبیر عن إرادتھ، فإن اإلذن في اإلجراء الطبي حق محض لھ، 
ال یجوز ألحٍد أن یفتات علیھ فیھ، فلیس ألحٍد أن یجبره على اإلذن، وال أن یأذن نیابة 

ا اإلجراء ما لم یكن ھناك مبرر عنھ، كما أنھ لیس ألحٍد أن یعترض على إذنھ بھذ
: شرعي لذلك، ومن ثمَّ فال اعتبار إلذن أي شخص لم یعتبر الشرع إذنھ، ومثال ذلك

إذا أذن أخ المریض بإجراء عملیة طبیة ألخیھ حال أھلیة المریض وعدم موافقتھ، 
فإن إذنھ یعتبر ساقطًا، لكونھ غیر مستند على أصل شرعي، فالحق في ھذه الحالة 

  .)١(بالمریض وحدهمختص 
فال یعتد بإذن الطفل القاصر، وال المشوش عقلیًا كالمجنون، وال بالغافل الذي 

لم یفھم المراد من اإلذن وال بخطورة ما ھو مقدم علیھ، وال یعتد بإذن الشخص 
استغالل حال بعض : المكره على قول أكره علیھ، وال بإغراء مادي، فال یجوز مثًال

 ـ فیكرھون على فعل طبي  ما، وال یجوز استغالل حالة العوز األشخاص ـ كالمساجین
عند الفقراء والمساكین والمشردین، فیغرون بالمال إلجراء البحوث والتجارب 

: بأنھ) ٢١(علیھم، وقد نص نظام مزاولة مھنة الطب البشري السعودي في المادة 
ثلھ، وعلى ھذا یشترط تدخل الطبیب أو الجراح بإذن المریض، أو بموافقة من یم«

فإنھ إذا تدخل الطبیب أو الجراح بدون إذن المریض وبدون ضرورة توجب 
  .)٢(»الخ..... االستشفاء حقت علیھ المسؤولیة الجزائیة

خ  فإن منع الطبیب من إجراء العمل الطبي دون إذن ال یمنع :م جان 

الج، كما أنھ الحجر على المریض الذي یخشى انتشار مرضھ، فھذا أمر آخر غیر الع
  .ال ینافي القول بوجوب التداوي في حالة الضرورة ألن معنى الوجوب إثم التارك

                                                           

، ٢٥٢:یھا، محمد بن محمد المختار الشنقیطيأحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة عل) ١(
 .م١٩٩٣مكتبة الصدیق، الطائف، 

دراسة مقارنة مع النظام الطبي : األخطاء المدنیة والجنائیة لألطباء في الفقھ اإلسالمي)٢(
 ١ـ ) ٢١(، ونصت المادة )٣٢(ص) ٥٢(بحث في مجلة البحوث الفقھیة العدد : السعودي

ریض البالغ العاقل سواء كان رجًال أو امرأة، أو من یمثلھ ـ ل  على أن تؤخذ موافقة الم
إذا كان ال یعتد بإرادتھ قبل القیام بالعمل الطبي أو الجراحي، وذلك تمشیًا مع مضمون 

ھـ المبني على قرار ھیئة ١٤٠٤/ ٧/ ٢٩م وتاریخ  /٤/٢٤٢٨خطاب المقام السامي رقم 
: ث نصت المادة المذكورة علىھـ، حی١٤٠٤/ ٥/ ٢٦ وتاریخ ١١٩كبار العلماء رقم 

یتعین على الطبیب أن یقدم الشرح الكافي للمریض أو ولي أمره عن طبیعة العمل الطبي «
  .٧٠، المسؤولیة الطبیة، تألیف محمد علي البار، ص»أو الجراحي الذي ینوي القیام بھ
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فمتى انتفت األھلیة عن المریض بعدم الرشد أو :  أن ال تتحقق أھلیة المریض-٢
عدم العقل، جاز أن یطلب اإلذن من ولیھ، ومن رحمة اهللا تعالى أن اعتبرت الشریعة 

الغیر في حال عجز ذلك الغیر عن النظر في مصالحھ، ولم اإلسالمیة الوالیة على 
 :یأذن اهللا ـ سبحانھ ـ بإعطاء األموال لألیتام حتى یؤنس منھم الرشد، قال تعالى

 َواْبَتُلوا اْلَیَتاَمىٰ َحتَّىٰ ِإَذا َبَلُغوا النَِّكاَح َفِإْن آَنْسُتْم ِمْنُھْم ُرْشًدا َفاْدَفُعوا ِإَلْیِھْم َأْمَواَلُھْم(
  .)٢(الترتیب المعتبر في اإلرث حسب قوة القرابة: والولي الشرعي ھو. )١()ۖ 

  .)٤(حفظ المال، فكذلك علیھ حفظ البدن) ٣(وكما أن على الولي الشرعي
وامتدادًا لھذه القاعدة اشترط الفقھاء إلباحة العمل الطبي أن یأذن ولي 

  .المریض متى كان المریض غیر أھل لإلذن
لو جاء رجل بصبي لیس بابنھ وال ممولكھ ولیس «: رحمھ اهللا ـقال الشافعي ـ 

اختن ھذا، أو اربط ھذا الجرح لھ، أو اقطع ھذا : لھ بولي إلى ختاٍن أو طبیب فقال
  .)٥(»الطرف لھ من قرحة بھ، فتلف كان على عاقلة الطبیب والختان دیتھ

وإن «: قدامةفقد ضمن الطبیب والختان إذا لم یكن اإلذن من الولي، وقال ابن 
من إنسان بغیر إذنھ، أو من صبٍي بغیر إذن  ختن صبیًا بغیر إذن ولیھ، أو قطع َسْلعًة

ألنھ قطع غیر مأذون فیھ، وإن فعل ذلك الحاكم، أو من ، ضمن، ولیھ فسرت جنایتھ 
  )٦(»لھ والیة علیھ أو فعلھ من أذن لھ لم یضمن ألنھ مأذون فیھ شرعًا

... فإن أذن لھ أن یختنھ «:  فقال في سرایة الختانوبمثل ھذا صرَّح ابن القیم
فإن كان بالغًا عاقًال لم یضمنھ، ألنھ أسقط حقھ باإلذن فیھ، وإن كان صغیرًا ضمنھ 

وللشافعیة في ، )٤(والحنفیة، ) ٣(، وھو قول المالكیة)٧(»ألنھ ال یعتبر إذنھ شرعًا
إال ، لھ لزمھ القصاصفمن ختنھ في سن ال یحتم: الختان تفصیل بین الولي وغیره

فتحصل أنھ متى . )٥(الوالد وإن احتملھ وختنھ ولي ختان فال ضمان علیھ في األصح
                                                           

 ).٦:(سورة النساء اآلیة ) ١(
 .١٩٨٦، بغداد،  الشؤون الثقافیة العامة دار١٣٨: محمد بن علي الجرجاني، التعریفات) ٢(
األبناء أحق بالقرابة، یلیھم الوالدان، واألب أقوى من األم، ویقوم مقام األب الجد، وإن ) ٣(

: الوالیة الوصایة الطالق: األحوال الشخصیة. الخ... عال ثم األخوة األشاء ثم األخوة ألب
 .١٩٦٨القاھرة،  تألیف أحمد الحصري، مكتبة الكلیات األزھریة، ٢٣

، دار الكتب المصریة، القاھرة، ٥/٤٥: الجامع ألحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي) ٤(
 .م١٩٥٨

، ٢، دار الفكر للطباعة والنشر، بیروت، ط٦/٦٥: األم، اإلمام محمد بن إدریس الشافعي) ٥(
  .م١٩٨٣- ھـ١٤٠٣

  .٩٤٢مادة سلع : محیطزیادة تحدث في الجسد مثل الغدة، القاموس ال: السِّلعة) ١(
، تحقیق عبدالقادر األرناؤوط ،مكتبة دار ١٩٥: تحفة المودود بأحكام المولود البن القیم ) ٧(

 .م، دمشق١٩٧١- ھـ١٣٩١البیان 
المكتبة ، تألیف محمد بن عرفة الدسوقي ، ٤/٣٥٥: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر) ٣(

 .م١٩٣٦، القاھرة، التجاریة الكبرى 
 .٥/٣٦٤:  المختار ورد المحتار علیھالدر) ٤(
 . بتصرف یسیر٦/١٦٦:األم لإلمام الشافعي) ٥(
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كان المریض غیر أھل لإلذن، فإنھ ال یحل اإلقدام على اإلجراء الطبي، إال بعد إذن 
ولیھ، ھذا ھو الحال في العموم، أما في الحاالت الطارئة والخاصة فیسقط اإلذن 

  :ریض أو ولیھ الشرعي على التفصیل اآلتيالطبي من الم

لى أل  وصول المریض فاقدًا للوعي وبحالة إسعافیة خطرة توجب التدخل :لحالة 

  .وال یكون ولیھ حاضرًا، الجراحي أو الطبي فورًا 

لثانية  كون المریض مھددًا بالموت أو تلف جسیم في البدن أو األعضاء ما :لحالة 

و جراحة فوریة، وال تسمح حالتھ الصحیة أو النفسیة بأخذ لم یسعف عاجًال بطبابة أ
 : ، وبقولھ )٦(»یدفع أشد الضررین بتحمل أخفھما«: اإلذن الطبي، أخذًا بقاعدة

  : ، ووجھ الداللة)٧ (»ال ضرر وال ضرار«
 إن ترك عالج المریض إذا لم یتمكن من أخذ إذنھ أو إذن ولیھ ضرر عظیم - ١

  .ن ممنوعًاقد یؤدي إلى الھالك فیكو
إن إنقاذ حیاة المریض في مثل ھذه الحالة فرض عین على الطبیب ما دام  - ٢

  .)٨(قادرًا علیھ، ولو امتنع عن ذلك كان آثمًا
أن یكون مصابًا بمرض معٍد یخشى انتشاره في المجتمع ما لم یبادر : الحالة الثالثة

  .)٢(بعالجھ، ففي ھذه الحالة یعالج المریض وإن لم یأذن بذلك

                                                           

، تألیف محمد صدقي بن أحمد البورنو، ٢٣١- ٢٢٩/ ١: موسوعة القواعد الفقھیة) ٦(
 .٢٠٠٣، بیروت، مؤسسة الرسالة

، تحقیق )٢٦٨( برقم ١/٩٠:أخرجھ الطبراني في األوسط من روایة جابر بن عبداهللا ) ٧(
سلسلة األحادیث ) ٢٥٠( برقم ١/٤٩٨: ارق بن عوض اهللا بن محمد، وصححھ األلبانيط

 .٣٨ ، ٣٢ / ١: الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا، موسوعة القواعد الفقھیة 
 مادة ١٩٨٥، ١٤٠٥، الكویت، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، الموسوعة الفقھیة) ٨(

 .أذن
 مجلة ٦٩/٥/٧ینظر قرار مجمع الفقھ اإلسالمي رقم ، ٥٤: الموسوعة الطبیة الفقھیة) ٢(

  ٣/٧٣١:العدد السابع، مجمع الفقھ اإلسالمي
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  ملبحث الرابعا

  أنواع اإلذن الطبي

  :لإلذن الطبي أنواع متعددة باعتبارات مختلفة، فھو من حیث داللتھ یتنوع إلى
كأن یقول المریض للطبیب أذنت لك بالفحص أو إجراء عملیة : اإلذن الصریح -١

  .ونحو ذلك بصراحة
وھو عبارة عن تصرف معین من المریض یدل على : اإلذن غیر الصحیح -٢

ى إجراء طبي معین، مثل دخول امرأة في حالة الوضع إلى قسم موافقتھ عل
 .الوالدة أو مراجعة مریض لطبیب األسنان لفحص أو معالجة أسنانھ

  :وباعتبار موضوعھ یتنوع إلى
وھو تفویض المریض للطبیب بإجراء طبي محدد أو : اإلذن الطبي الخاص -١

أو استئصال اللوزتین ) Circumcision(مقید كالختان 
)Tonsillectomy (أو عالج التھاب ما في بدنھ. 

       وإذا بدأ الجراح العملیة بإذن خاص، ثم وجد نفسھ مضطرًا إلجراء جراحي 
آخر، فإن كان ولي أمر المریض حاضرًا أخذ اإلذن منھ، وإال نظر الجراح في 

فإن كانت ال تحتمل التأجیل، أو كان في تركھا خطر على حیاة المریض، : الحالة
 لھ إتمام الجراحة بما یراه مناسبًا دون انتظار اإلذن عمًال بأحكام الضرورة، جاز

وفي ھذه الحالة یجب على الطبیب أن یسجل في تقریر العملیة األسباب التي 
دعتھ لھذا اإلجراء الجراحي غیر المأذون بھ، أما إذا وجد الطبیب أن الحالة 

، فإن أتمھا فلیس علیھ شيء ما تحتمل التأجیل فھو مخّیر بتأجیلھا أو إتمامھا
  .)١(دام لھ مسوغ طبي وخاصة إن كان إتمامھا أصلح للمریض

إن تصرف الطبیب باإلذن الخاص فیما فیھ فائدة :        والذي یرجحھ الباحث
للمریض ھو مطلب المریض ومناه، فإن الغالب في المرضى عدم معرفتھم 

مطمئنون إلى تشخیص الطبیب بتفاصیل األمراض واختالف أعراضھا، وإنما ھم 
وما یقرره، وكذلك المریض لم یأذن بإجراء العالج أو الجراحة إال ألجل طلب 
السالمة وحفظ نفسھ من التلف والھالك، فإذنھ بالعمل المعین ینبئ بإذنھ في كل 

  .)٢(ما یحصل لھ بھ السالمة والحفظ
بي الذي یراه وھو تفویض المریض للطبیب باإلجراء الط: اإلذن الطبي العام -٢

یفضل أن یكون اإلذن في العملیات الجراحیة إذنًا عامًا، إذ : مناسبًا، وباإلجمال
لیس من النادر أن یفاجأ الجراح بعد شروعھ بالعملیة بحالة غیر متوقعة، فیضطر 
إلجراء جراحي لم یأذن بھ المریض إن كان اإلذن محددًا، كأن یكون بصدد 

                                                           

 .٥٥- ٥٤: الموسوعة الطبیة الفقھیة) ٢(
 ٢٠٦:ینظر التداوي والمسؤولیة الطبیة، تألیف الدكتور قیس بن محمد آل الشیخ ) ٣(

 .م١٩٩١بتصرف یسیر، مكتبة الفارابي، دمشق، 
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مثًال فیجد نفسھ أمام سرطان ) Appendectomy(استئصال الزائدة الدودیة 
أو حمل خارج الرحم ) Abdominicancer(البطن 

)Ectopicpreganacy()ویعد اإلذن العام الذي یوقعھ المریض عند فتح .)١
أما بالنسبة لإلذن بتدریب الطلبة على ، الملف أو الدخول للمستشفى إذنا عاما 

 .  الطلبة لھذه الحالة المریض فیجب أخذ اإلذن ولو شفویًا لدراسة
  :ویتنوع باعتبار طرق التعبیر إلى

وھو وجود الرضا والموافقة اللفظیة من المریض على اإلجراء الطبي، : لفظي -١
فالنطق ھو األصل في البیان، ولكن قد تقوم مقامھ كل وسیلة أخرى مما یمكن 

  .أن یعبر عنھ باإلرادة الجازمة تعبیرًا كافیًا
 على الرضا والموافقة من المریض بكل ما یدل على وھو ما یدل: اإلشارة -٢

الموافقة، فھذا كاٍف في حصول اإلذن، ومعلوم أن التعبیر باإلرادة یكون بعدة 
طرق، والنطق باللسان لیس طریقًا حتمیًا لظھور اإلرادة بصورة جازمة في 

 .)٢(النظر الفقھي
 :ویتنوع باعتبار كتابتھ إلى

قرار الكتابیة الذي یفوض فیھ المریض طبیبھ وھو صیغة اإل: اإلذن الكتابي -١
 :باإلجراء الطبي الذي یراه ضروریَا، كما في النموذج اآلتي

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  )إقرار طبي(وزارة الصحة                                                          

  ..............................................مستشفى 
  :   /   /   .تاریخ الدخول): الوحدة(القسم : قم الملف الطبير

  .................بالنیابة عن المریض / باألصالة عن نفسي........... أنا الموقع أدناه 
  ..............................اإلجراء الطبي / أفّوض الطبیب المعالج بإجراء العملیة
ن تعّھد أو ضمان للنتیجة أو الشفاء، وللطبیب وقد شرح لي طبیعة ھذا اإلجراء، دو

المعالج الحق باتخاذ ما یراه ضروریًا من اإلجراءات العالجیة، كاستخدام التخدیر 
واألشعة والفحص المخبري ونحوه أو استئصال أي جزء یكون من الضروري 
استئصالھ أثناء العملیة، كذلك فإنني أفّوض المستشفى بالتخلص من أي عضو أو 

  .ج استأصلوه مني بسبب تلفھنسی
  ........................................................أو ولي األمر / توقیع المریض
  ......................................................................الوقت والتاریخ

  ....................................شاھد ..................................... شاھد
  ...................................التوقیع ................................... التوقیع 

                                                           

 .٥٥: الطبیة الفقھیةالموسوعة ) ١(
، تألیف وحید الدین سوار،  وما بعدھا٢٠٦: التعبیر عن اإلرادة في الفقھ اإلسالمي) ٢(

مطبعة الجامعة  ، ٣الطبعة ، تألیف مصطفى الزرقا، ١/٣٢٦: المدخل الفقھي العام
 .م١٩٥٢، دمشق، السوریة
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  .لولّي أمره/ الجراحي، وشرحتھ للمریض/اّطلعُت على ھذا اإلقرار قبل إجراء العمل الطبي
  ...............................التوقیع ....................................... الطبیب

 ...............................الوقت والتاریخ 
وھو الموافقة الشفویة على عالجات الحاالت المرضیة والتي : اإلذن الشفوي -٢

تكون خطورتھا أقل، وھي الحاالت األكثر شیوعًا في المراكز الطبیة 
 .)١(األولیة

                                                           

ملیات الطبیة أحكامھ اإلذن في إجراء الع، ٥٦ - ٥٥: الموسوعة الطبیة الفقھیة: ینظر) ١(
 .٧: بحث الدكتور ھاني بن عبداهللا الجبیر، وآثاره
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  املبحث اخلامس

  حكم اإلذن الطبي

ض بإجراء العمل الطبي راجع لنوع ھذا العمل، فإذا كان حكم إذن المری
اإلجراء مباحًا، فإن اإلذن بھ مباح، وإن كان اإلجراء محرمًا فاإلذن بھ محرم، 

  :وھكذا على التفصیل اآلتي
َوَلا : (وإذا امتنع كان آثمًا لعموم قولھ تعالى: وجوب اإلذن الطبي على المریض -١

، كما في األمراض التي یغلب الھالك بسببھا، أو )٢( )تَّْھُلَكِةُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى ال
تلف عضو من األعضاء كالجریح جرحًا بلیغًا، والمصاب بمرض یغلب فیھ 

 .الھالك
حاالت انسداد األمعاء، أو انثقاب القرحة الھضمیة، أو : ومن ھذه الحاالت أیضًا

بلغت مقام الحاجیات التي انفجار الزائدة الدودیة، أو كانت حاجتھ دون ذلك بأن 
 .)٢(یلحقھ فیھا الضرر بسبب اآلالم ونحوھا

في األحوال المرضیة ) وھو المندوب: (اإلذن الطبي لیس بواجب على المریض -٢
التي ال یقطع أھل الطب بأن العالج یشفیھا، وإذا امتنع المریض عن اإلذن 

حاالت أمر غیر ومات بسبب المرض ال یعد قاتًال لنفسھ، ألن الشفاء في ھذه ال
 .)٣(مقطوع بھ، بخالف من ترك الطعام والشراب حتى یھلك

فإن ترك األكل والشرب حتى ھلك فقد عصى ألن فیھ «: قال ابن عابدین
إلقاء النفس إلى التھلكة، وإنھ منھي عنھ في محكم التنزیل، بخالف من 

ن ترك ، فقد فرق بی)٤(»امتنع من التداوي حتى مات، إذ ال یتیقن بأنھ یشفیھ
الطعام والشراب المفضي إلى الموت وترك التداوي المفضي إلیھ، بأن 
الطعام والشراب مقطوع بنفعھما في مستقر العادة بخالف التداوي، وعلیھ 
فإن المریض متى امتنع عن اإلذن بعالجھ في غیر الضرورة، فإن ذلك من 

لم یوجبوا أن الفقھاء الذین : حقھ وال یجبر على التداوي، والذي یظھر لي
التداوي لم یفرقوا بین حالة الضرورة وغیرھا في اإلذن باإلجراء الطبي، 

ویكره قطع الباسور، ومع خوف تلف «: فالحكم عندھم واحد، قال البھوتي
بتركھ بال قطع یباُح قطعھ ألنھ تداٍو، وال یجب التداوي في مرض، ولو ظن 

لى، والدواء ال ینجح نفعھ، إْذ النافع في الحقیقة والضار، ھو اهللا تعا

                                                           

 ).١٩٥(سورة البقرة اآلیة ) ٢(
 .١١٨ -  ٩٨: أحكام الجراحة الطبیة و اآلثارالمترتبة علیھا ) ٣(
تألیف ، فما بعدھا٨٩ / ٨: نیل االوطار من أحادیث سید األخیار شرح منتقى األخبار ) ٣(

- ٥٢:الموسوعة الطبیة الفقھیة ، م١٩٧٣، بیروت ، دار الجیل ، يمحمد بن علي الشوكان
٥٣. 

، حاشیة رد المحتار على الدر المختار على متن تنویر ٥/٢١٥: حاشیة ابن عابدین) ٤(
 .االبصار، دار إحیاء التراث العربي، بیروت
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  .)١(»بذاتھ
ھال وجب كأكل : ویسن للمریض التداوي، فإن قیل«: وقال الخطیب الشربیني

بأنا ال نقطع بإفادتھ : المیتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر؟ أجیب
  .)٢(»بخالفھما

فتأمل كیف لم یوجب التداوي لعدم القطع بإفادتھ مع اضطراره كما یظھر في 
 أكل المیتة وتناول المحرم للمضطر فیھ معصیة ألنھ إلقاء الن ترك، المثل

وقد ورد النھي عنھ في محكم التنزیل بخالف من ، النفس إلى التھلكة والموت
  . ألنھ غیر متیقن بالشفاء، امتنع عن التداوي حتى الموت 

فمن شروط اإلذن الطبي أن یكون المأذون بھ : حكم اإلذن الطبي التحریم -٣
 .ان محرمًا فإنھ ال عبرة بھذا اإلذن، وال یعتد بھمشروعًا، فإن ك

ذلك بأن الشریعة إنما أباحت للطبیب أن یباشر جسم المریض ویعالجھ ألجل 
جلب المصالح، ودفع للمفاسد المتوقع حصولھا، أما حین یكون تحقیق ھذه 

  .)٣(المصالح مفضیًا إلى مفاسد عظیمة، فإن علة إباحة عمل الطبیب تنتفي
نھ لیس للمریض الحق في أن یأذن ألحد بأن یباشر علیھ شیئًا مما وكذلك، فإ

ِللَِّھ ُمْلُك السََّماَواِت :( حرمھ اهللا، وذلك ألن الجسد ملك هللا ـ تعالى ـ قال سبحانھ 
  .)٤( )َواْلَأْرِض َوَما ِفیِھنَّ  َوُھَو َعَلىٰ ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر

فحرام على «: الكھ، قال ابن حزمفال یحق ألحد أن یتصرف في ملك بما یحرمھ م
كل من ُأمر بمعصیة أن یأتمر بھا، فإن فعل فھو فاسق عاٍص هللا تعالى، ولیس لھ 
بذلك عذر، وكذلك اآلمر في نفسھ بما لم یبح اهللا ـ تعالى ـ لھ، فھو عاٍص هللا 

 وبناًء على ذلك قرر الفقھاء أن اإلذن باإلجراء الطبي ال یعتد .)٥(»تعالى فاسق
ال یجوز اإلقدام على قطع «: ى كان اإلجراء غیر مشروع، قال ابن القیمبھ مت

عضو لم یأمر اهللا ورسولھ بقطعھ، وال أوجب قطعھ، كما لو أذن في قطع أذنھ 
  .)٦(»أو أصبعھ فإنھ ال یجوز لھ ذلك وال یسقط اإلثم عنھ باإلذن

إن كان فیھ وھذا ـ بطبیعة الحال ـ إن كان العضو سلیمًا وال مبرر لقطعھ، أما 
  .مرض یستدعي البتر فإنھ یجوز

  :ومما یندرج تحت ھذا
ال یجوز اإلذن الطبي في إجراء أي بحث علمي فیھ مخالفة شرعیة، فال یجوز  -١

                                                           

، عالم الكتب، ١/٣٢٠: منصور بن یونس بن إدریس، شرح منتھى اإلرادات للبھوتي) ١(
 .یروتب

، ١/٣٥٧:مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، لمحمد الخطیب الشربیني ) ٢(
 .،١٩٥٥- ١٣٧٤،المكتبة التجاریة الكبرى، القاھرة 

، أحكام ٤٢٠: ، األحكام الشرعیة لألعمال الطبیة٢٣٧: التداوي والمسؤولیة الطبیة) ٣(
 .٢٥٤ و١٠٤: الجراحة الطبیة

 ).١٢٠(ة سورة المائدة اآلی) ٤(
 .ھـ،١٣٥٢، إدارة الطباعة المنیریة، القاھرة ،١٠/٤٧١: المحلى البن حزم األندلسي) ٥(
 .١٦٧: تحفة المودود بأحكام المولود) ٦(
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تجریع الخمرة لإلنسان بقصد معرفة أضرارھا، ألن الخمرة محرمة : مثًال
إن بنصوص قطعیة، ونحن متعبدون باجتنابھا سواء أدركنا أضرارھا أم ال، ف

كان ال بد من دراسة أضرارھا فیمكن أن نجري الدراسة على الحیوان، وھكذا 
 .في غیرھا من األمور التي وردت فیھا نصوص قطعیة

ال یجوز إجراء أي بحث علمي أو تجربة على اإلنسان باإلكراه، بل ینبغي أن  -٢
یتطوع لذلك عن رضى، وأن یقر بذلك خطیًا، وال یجوز استغالل حاجتھ المادیة 

 أو االجتماعي ـ - كالمجانین -ـ كالفقراء والمعوزین ـ وال وضعھ العقلي 
ویجب أن تكون لھ الحریة الكاملة لالنسحاب من البحث ، كالمساجین وغیرھم

متى شاء، ویجب تعریف المتطوع بمراحل البحث وطبیعة التجارب التي 
تدلیس سیخضع لھا وما تنطوي علیھ من مخاطر بدنیة أو نفسیة محتملة دون 

 .وال خداع
ال یجوز إجراء أي بحث أو تجربة تؤدي إلى اختالط األنساب بناء على  -٣

القواعد الكلیة التي أقرھا الشرع في ھذا، ومنھا أنھ حّرم الزنا وكل 
الممارسات الجنسیة التي تؤدي إلى اختالط األنساب، فال یجوز ـ مثًال ـ تلقیح 

ال یجوز زراعة الخصیة أو بیضة امرأة بنطفة مأخوذة من غیر زوجھا، و
 .)١)(المبیض وإن أذن الزوج أو الزوجة بذلك

ال یجوز إسقاط الحمل إن كان علقة أو مضغة إال إذا قررت لجنة طبیة موثوقة  -٤
أن استمراره خطر على سالمة أمھ، بأن یخشى علیھا الھالك من استمراره 

فبعد إكمال أربعة جاز إسقاطھ بعد استنفاد كافة الوسائل لتالفي تلك األخطار، 
أشھر للحمل ال یحل إسقاطھ حتى یقرر جمع من المختصین الموثوقین أن بقاء 
الجنین في بطن أمھ یسبب موتھا، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل إلنقاذ 

 .)٢(حیاتھ
أما اإلجھاض الطبي ألسباب تتعلق بالجنین نفسھ فھو جائز إن كان لھ مبرر 

 الجنین مصاب بتشوھات خلقیة واسعة تؤدي شرعي، كأن یثبت للمختصین أن
في الغالب إلى وفاتھ ولو بعد فترة من والدتھ، وقد أصدر المجمع الفقھي التابع 

م أباح ١٩٩٠-ھـ١٤١٠لرابطة العالم اإلسالمي قرارًا في دورتھ الثانیة عشرة 
فیھ إجھاض الجنین المشوه تشویھًا شدیدًا، واشترط أن یكون ذلك بقرار لجنة 

یومًا محسوبة من ) ١٢٠(ألطباء المختصین وإن یجري اإلجھاض قبل من ا
 ، وباإلجمال فقد اشترطوا لإلجھاض )١ (لحظة التلقیح قبل أن تنفخ فیھ الروح

  :ثالثة شروط

                                                           

 .١٣٤- ١٣٣ وص٤٥:الموسوعة الطبیة الفقھیة ) ١(
، الالئحة التنفیذیة لنظام مزاولة الطب البشري وطب األسنان: وزارة الصحة السعودیة) ٢(

 .ھـ١٤٠٩، ٤٣- ٤٢:
، دار القلم، دمشق، ٢٧٧: الطبیب أدبھ وفقھھ، زھیر السباعي ومحمد علي البار) ١(

 .م١٩٩٣
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ألن للزوجین حقوقًا وواجبات تتعلق ) اإلذن الطبي( موافقة الزوجین -أ 
  .ن الطبیب والمریضباإلجھاض وألن اإلذن الطبي أساس في عقد اإلجارة بی

اتقاء أشد الضررین بارتكاب (عدم تعریض الحامل لخطر أشد عمًال بقاعدة -ب 
 .فإن كان خطر الحمل أكبر من خطر اإلجھاض جاز اإلجھاض) أخفھما ضررًا

 شھادة طبیبین عدلین یتفقان على ضرورة اإلجھاض وأن ال یترتب على -ج 
بل الشروع باإلجھاض أخذ الحامل خطر أشد من خطر اإلجھاض، ویشترط ق

من الحامل نفسھا أو من ) اإلذن الطبي(الموافقة الخطیة بإجراء اإلجھاض 
زوجھا أو ولي أمرھا، فإذا رفضت وجب االمتثال لرغبتھا وإثبات ذلك في ملفھا 
الطبي وأخذ توقیعھا وتوقیع زوجھا أو ولي أمرھا بالرفض بعد إعالمھم 

 . )١(بخطورة استمرار الحمل
ویندرج تحت ھذا النوع ما یسمى بالجراحات : إلذن الطبي الكراھةحكم ا -٤

الوقائیة، كإزالة عضو مثل الثدي أو األمعاء الغلیظة في أحوال یكون المریض 
معرضًا لإلصابة بالسرطان فیھا أكثر من غیره بسبب أمراض معینة أو جینات 

 .)٢(محددة 
 Esthetic(لیة كإجراء الجراحات التجمی: حكم اإلذن الطبي اإلباحة -٥

surgery ( وھي فن من فنون الجراحة، یرمي إلى تصحیح التشوھات
ومثل قطع السن الزائدة، أو ) Congenital malformation(الخلقیة 

قطع اإلصبع الزائدة أو تعدیل شكل األعضاء المشوھة كتعدیل الحنك المشقوق 
ة بشفة وھو ما یعرف عند العام) Labium Bifidas(أو الشفة المشقوقة 

األرنب، أو تعدیل صیوان األذن ونحوه، وقد تجرى الجراحات التجمیلیة 
 .)٣ (لتصحیح التشوھات الناجمة عن الحوادث المختلفة كالحروق والجروح

                                                           

 .٤٥: الموسوعة الطبیة الفقھیة ) ١(
إبراھیم بن علي العریني .د،  وما بعدھا٩٨:أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیھا ) ٢(

 .وتیةاستشاري التشخیص باألشعة والموجات فوق الص
 .٢٣٧: الموسوعة الطبیة الفقھیة) ٣(
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  املبحث السادس

  شروط اإلذن الطبي

أن یصدر اإلذن ممن لھ الح�ق ف�ي ذل�ك، ك�المریض أو ولی�ھ، ف�إن اإلذن ال یك�ون              -١
 مم��ن ل��ھ الح��ق، وك��ذا ال عب��رة ب��إذن ال��ولي ف��ي ح��ال أھلی��ة    معتب��رًا إال إذا ص��در

 .المریض
تحقق أھلیة اآلذن أي صالحیة اآلذن ألن یك�ون فعل�ھ وت�صرفاتھ معتب�رة ش�رعًا،         -٢

فال ب�د ف�ي ال�شخص ال�ذي ی�أذن ب�اإلجراء الطب�ي أن تت�وفر فی�ھ أھلی�ة اإلذن ب�ھ،                      
رط لتحق�ق  حتى یحكم باعتبار إذن�ھ، وی�ستوي ف�ي ذل�ك الم�ریض أو ولی�ھ، وی�شت               

 : األھلیة شرطان
العقل، ففاقد العقل معدوم األھلیة، النع�دام معرفت�ھ بم�صلحتھ أو ض�دھا،               :        األول

 وال یمكنھ أن یباشر اإلذن بنفسھ لعدم وجود الق�صد عن�ده، وق�د ب�ین الرس�ول                    
ع�ن الن�ائم حت�ى ی�ستیقظ، وع�ن      : رف�ع القل�م ع�ن ثالث�ة    «:رفع التكلیف عنھ بقولھ 

  . )١(»كبر، وعن المجنون حتى یفیقالصغیر حتى ی
ألن ال��صبي ال ق��صد ل��ھ، وھ��ذا ی��شمل ال��صبي الممی��ز وغی��ر      : البل��وغ:        الث��اني

، وقد جاء في قرار )٢(الممیز، وألن الممیز مع كونھ یفھم لكن فھمھ لم یكتمل بعد
ال یجوز إجراء عملیة جراحیة إال بإذن المریض البالغ العاقل «:ھیئة كبار العلماء

  .)٣(»واء كان رجًال أم امرأة، فإن لم یكن عاقًال فبإذن ولیھس
فإن ك�ان الم�أذون ب�ھ محرم�ًا، ف�ال عب�رة ب�اإلذن،        : أن یكون المأذون بھ مشروعاً    -٣

قط�ع األط�راف ال�صحیحة، وعملی�ات التجمی�ل ب�دون س�بب داٍع               : ومن أمثل�ة ذل�ك    
  .توإنما لتغییر خلق اهللا، واإلجھاض بدون سبب وغیر ذلك من المحرما

أذن�ت ل�ك بع�الج ك�ذا،     : كأن یقول الم�ریض للطبی�ب  : أن یكون اإلذن الطبي محدداً  -٤
أذنت لك بفع�ل  : فإن لم یكن اإلذن محددًا بل كان مطلقًا، بأن قال المریض للطبیب     

، ألن�ھ ال  )٤(ما شئت لعالجي، فقد ذھب بعض الباحثین إل�ى أن�ھ إذن معتب�ر ش�رعاً         
 وج�ھ التقیی�د م�ادام الم�أذون ب�ھ ج�ائز       فرق في اإلذن على وجھ اإلط�الق أو عل�ى     

ش��رعًا، وقی��د بع��ضھم ذل��ك ب��العرف، وال��ذي یمی��ل إلی��ھ الباح��ث تف��ضیل أن یك��ون  
اإلذن الطبي في العملیات الجراحیة إذنًا عامًا مطلقًا غیر محدود، فكثیرًا ما یفاجأ       
الج�راح بع�د ش��روعھ بالعملی�ة بحال��ة غی�ر متوقع��ة، فی�ضطر إلج��راء جراح�ي ل��م       

                                                           

، وصححھ األلباني في إرواء الغلیل ٢:الطبعة) ٤٣٨٧: (أخرجھ أبو داود في سننھ برقم) ١(
 ).٢٩٧: (برقم

 .١٢: اإلذن في إجراء العملیات الطبیة أحكامھ وآثاره ) ٢(
ة والعشرین الدورة الثالث٢٦/٥/١٤٠٤بتاریخ ) ١١٩: (قرار ھیئة كبار العلماء رقم) ٣(

 .المنعقدة بالریاض
 وھو رأي الدكتور محمد بن محمد ٢٤٣ - ٢٤٢: أحكام الجراحة واآلثار المترتبة علیھا ) ٤(

 .المختار الشنقیطي
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 .)٥( الطبیبیأذن بھ 
ذھب بع�ض الفقھ�اء إل�ى أن�ھ ال یج�وز م�ع              : عدم اشتراط الشفاء مع اإلذن الطبي      -٥

اإلذن أن ی��شترط الم��ریض عل��ى طبیب��ھ ال��شفاء أو ض��مان ال��سالمة، ألن طبیع��ة    
العمل الطبي إجماًال تأبى مثل ھذا الشرط لما یعت�ري العم�ل الطب�ي م�ن احتم�االت                

ری��صًا أو خبی��رًا، وبن��اء علی��ھ ف��إن  ل��یس ف��ي وس��ع الطبی��ب تالفیھ��ا مھم��ا ك��ان ح 
التزام الطبیب تجاه المریض إنما ھو التزام ببذل العنایة المعتادة من مثلھ ول�یس   
التزامًا بتحقیق الشفاء، وذھب آخرون إلى جواز اشتراط الشفاء والسالمة، على 

، الت�ي تج�وز عل�ى عم�ل مجھ�ول، ولك�نھم اش�ترطوا أن        )٢(أنھا م�ن قبی�ل الجعال�ة    
 .)٣(یض على ھذا الشرط، وأن یوافق الطبیب علیھینص المر

فإن طبب الطبیب مری�ضھ ب�إذن معتب�ر         : عدم مسؤولیة الطبیب تجاه اإلذن الطبي      -٦
ف���إن ) Complications(ش��رعًا ون���تج ع���ن تطبیب���ھ أض���رار أو م���ضاعفات  

الطبیب ال یتحمل المسؤولیة عنھا، إن كان قد طببھ على الوج�ھ المتع�ارف علی�ھ            
، أما إن كان الطبیب ق�د طبب�ھ بغی�ر إذن�ھ فإن�ھ یتحم�ل م�سؤولیة        عند أھل الصنعة 

 .)٤(تطبیبھ
یجب أن تكون الحاجة لنشر الصور مبررة طبًا كأن : اإلذن في األبحاث الطبیة - ٧

تكون لغرض تعلیمي مثًال، ویجب عند نشرھا مراعاة حفظ أس�رار الم�ریض،             
ى نشر الصورة من فإذا لزم إظھار الوجھ كلھ فینبغي أخذ الموافقة الخطیة عل

 .)٥(المریض نفسھ أو ولیھ
: فحال المریض ال یخل�و م�ن أم�رین   : أن یستمر اإلذن حتى ینتھي اإلجراء الطبي    -٨

إما أن یرج�ع ف�ي إذن�ھ ویمتن�ع ع�ن اإلج�راء الطب�ي، أو ی�ستمر عل�ى اإلذن، ف�إن            
اس��تمرت الموافق��ة من��ھ عل��ى اإلج��راء الطب��ي حت��ى نھایت��ھ ف��ال إش��كال ف��ي عم��ل    

ل��و رج�ع ف��ي إذن�ھ وامتن��ع ع��ن اإلج�راء الطب��ي ف�ال ی��سوغ إجب��اره و     الطبیب،أم�ا  
فإن منع�ھ م�ن قلعھ�ا ـ یعن�ي ال�سِّن ـ        : (إكراھھ بدعوى اإلذن السابق، قال الرملي

                                                           

 .٥٥: الموسوعة الطبیة الفقھیة ) ٥(
أن یجعل الرجل للرجل أجرًا معلومًا : األجر أو اإلجارة وفي االصطالح: الجعالة في اللغة) ٢(

: ده إیاه بما فیھ منفعة للجاعل، فإن أكمل العمل كان لھ الجعل، الموسوعة الفقھیة وال ینق
 .م١٩٨٩- ھـ ١٤٠٩، ذات السالسل الكویت، ٢ ط١٥/٢٠٨

أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي ، ٤٤٤:عبدالستار أبو غدة. مقالة د، فقھ الطبیب وأدبھ )٣(
،  الوطني للثقافة والفنون واآلدابالمجلس، األول عن الطب اإلسالمي وزارة الصحة العامة

 .،١٩٨١ - ١٤٠١الكویت 
تألیف جالل الدین عبدالرحمن بن أبي بكر ، ١١١: األشباه و النظائر في الفروع) ٤(

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، ھـ١٣٥٩، القاھرة، المكتبة التجاریة الكبرى، السیوطي
، مصر، المطبعة الجمالیة، ٧/٣٠٥: تألیف عالء الدین بن أبي بكر بن مسعود الكاساني

١٩١٠. 
  .٢٠٥:الموسوعة الطبیة الفقھیة ) ٥(
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 . )١(ولم تبرأ لم یجبر علیھ

  املبحث السابع

  أحكام اإلذن الطبي يف البحث العلمي

    وفیھ مطالب

  اطب اول

 د  

 ھو مجموعة من الطرائق (Scientific Research)    البحث العلمي 
المنھجیة التي تواضع علیھا العلماء من أجل دراسة الظواھر المختلفة في ھذا 

  .ومعرفة السنن اإللھیة التي تتحكم بھا، الوجود 
 سواء كان بحثًا مجردًا للكشف عن سنن اهللا – مباح شرعًا -    فالبحث العلمي إذن 

 أم كان بھدف الوصول إلى حلول - مثال -ة االلھیة من ورائھا في خلقھ لبیان الحكم
وقد حض القرآن الكریم في آیات كثیرات ، عملیة لمشكلة ما من المشكالت الصحیة 

ُقْل ِسیُروا ِفي :( ومن ذلك قولھ تعالى، على البحث في الظواھر الكونیة  ودراستھا 
اْلَأْرِض َفاْنُظُروا َكْیَف َبَدَأ اْلَخْلَق ۚ ُثمَّ اللَُّھ ُیْنِشُئ النَّْشَأَة اْلآِخَرَة ۚ ِإنَّ اللََّھ َعَلىٰ ُكلِّ َشْيٍء 

بل ھي ، أن اآلیة ال تدعو فقط للنظر في خلق اإلنسان فحسب:  وجھ الداللة)١( )َقِدیٌر
أي النظر فیھا كیف ، وقات و الظواھر الكونیةتدعو للنظر في خلق مختلف المخل

إال أن ھناك ضوابطًا ال بد منھا في البحث . ظھرت إلى الوجود وكیف بدأت سیرتھا
فینبغي أن تعرض البحوث ، أو یساء تطبیق نتائجھ ، العلمي حتى ال یساء استخدامھ 

ففي اإلسالم ، وحجز الحرام ، لتمریر المباح منھا ، و نتائجھا على الرقابة الشرعیة 
، بل ال بد أن یكون غیر مخالف للشرع ، ال یصح تنفیذ شئ لمجرد أنھ قابل للتنفیذ 

 وما دامت الضوابط الشرعیة والعلمیة مطلوبة و )٢(وأن یكون خالیًا من الضرر
نظرًا ، ضرورة. ضروریة في البحوث العلمیة فإنھا في البحوث الطبیة أولى و أشد 

ولما یترتب علیھا من مخاطر ، مساس مباشر بحیاة االنسان لما للبحوث الطبیة من 
وھذا ما یتخوف منھ ، بدنیة و نفسیة ال تنحصر آثارھا لنصیب الجنس البشري كلھ

الھندسة ، الخالیا الجذعیة : معظم العلماء تجاه بعض البحوث الطبیة الحدیثة مثل 
  .ونحوه.... االستنساخ ، الوراثیة 

                                                           

 ، مطبعة ٥/٢٧١: نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج في الفقھ على مذھب اإلمام الشافعي) ١(
  .م١٩٦٧مصطفى البابي، القاھرة، 

 ).٢٠: ( سورة العنكبوت االیة)١(
المنظمة ، فما بعدھا ٣٠١: ھ القضایا الطبیة المعاصرة فق، انظر أبحاث الموسوعة األخالقیات ، )٢(

الدار ، أبحاث وأعمال المؤتمر العالمي التاسع عن الطب اإلسالمي، اإلسالمیة للعلوم الطبیة
 .١٩٩٧حزیران ، المغرب، البیضاء
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ب اطا  

   اذ وأوا وادارف ا

عيــة : ال  لج لخاليــا  يــ  الخالی��ا الجذعی�ة خالی��ا غی�ر متخص��صة و غی��ر   :تع

مكتمل���ة االنق���سام ال ت���شابھ أي خلی���ة متخص���صة ولكنھ���ا ق���ادرة عل���ى تك���وین حلی���ة   
  .بالغة بعد أن تنقسم عدة انقسامات في ظروف مناسبة

عية : ثانيا  لج لخاليا    :ن 

ی�����تم الح�����صول عل�����ى الخالی�����ا الجذعی�����ة    : لخالی�����ا الجذعی�����ة الجنینی�����ة   ا  - أ
 والت���ي  (blastocyte)الجنینی���ة م���ن الج���زء ال���داخلي للبالستوس���ایت    

 .ھي إحدى مراحل انقسامات البویضة المخصبة بالحیوان المنوي
ھ���ي خالی���ا جذعی���ة توج���د ف���ي األن���سجة الت���ي     : الخالی���ا الجذعی���ة البالغ���ة     - ب

 .و الدمسبق وان اختصت كالعظام 

عية :ثالثا  لج لخاليا  ل على  لحص  :  

  :یتم تكوین الخطوط الخلویة لھذه الخالیا البشریة بإحدى الطرق اآلتیة 
ع����زل الخالی����ا الجذعی����ة الجنینی����ة مباش����رة م����ن كتل����ة الخالی����ا الداخلی����ة          -أ 

ی���تم ع���زل   ، وبع���د ذل���ك  ) البالستوس���ایت ( لألجن���ة الب���شریة ف���ي مرحل���ة    
نمیتھ���ا ف��ي م���زارع خلوی��ة منتج���ًا خطوط��ًا خلوی���ة م���ن    الخالی��ا ث���م القی��ام بت  

 .الخالیا الجذعیة الجنینیة
ع���زل ھ���ذه الخالی���ا م���ن األن���سجة الجنینی���ة الت���ي تح���صل علیھ���ا م���ن األجن���ة       -ب 

 .المجھضة
وتعتم����د عل����ى نق����ل ن����وى الخالی����ا الج����سدیة : طریق����ة االستن����ساخ العالج����ي  -ج 

 حی����ث تؤخ����ذ بوی����ضة والحی����وان المن����وي وت����دمج م����ع البوی����ضة منزوع����ة 
الن���واة فتتك���ون خلی���ًة جدی���دًة تتمی���ز بأنھ���ا ذات ق���درة كامل���ة عل���ى تك���وین         

، والھ��دف م��ن ھ��ذه الطریق��ة ل��یس إنت��اج ك��ائن ح��ي كام��ل        .ك��ائن ح��ي كام��ل  
، وإنم���ا الح���صول عل���ى الخالی���ا الجذعی���ة الجنینی���ة الس���تخدامھا ف���ي الع���الج  

وتمت���از ھ���ذه الطریق���ة ب���أن الخالی���ا الجذعی���ة الناتج���ة متطابق���ة جنینی���ًا م���ع     
مم��ا یح��ل م��شكلة رف��ض األن��سجة م��ن قب��ل     ، الف��رد ال��ذي أخ��ذت من��ھ الن��واة   

 .الجھاز المناعي
الح����صول عل����ى الخالی����ا الجذعی����ة البالغ����ة م����ن خالی����ا أن����سجة الب����الغین          -د 

 .كنخاع العظم و الخالیا الدھنیة

  اطب اث

ذا ت اداا  

 Cell)  اس����تخدام الخالی����ا الجذعی����ة فیم����ا یع����رف ب����العالج الخل����وي   -أ 
therapy) ,       وذل����ك ف����ي الح����االت الت����ي یك����ون س����ببھا الرئی����سي تعط����ل
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مم���ا ی���وفر عالج���ًا لع���دد كبی���ر م���ن األم���راض    ، الوظ���ائف الخلوی���ة للج���سم  
وأم�����راض ، الزھ�����ایمر و إص�����ابات الحب�����ل ال�����شوكي : المستع�����صیة مث�����ل 

 .القلب و السكري و التھاب المفاصل و الحروق و غیرھا
ألس����باب األساس����یة الت����ي ت����سبب ع����ادة   الم����ساعدة ف����ي معرف����ة وتحدی����د ا   -ب 

 .أمراض ممیتة مثل السرطان والعیوب الخلقیة
ت����ساعد أبح����اث الخالی����ا الجذعی����ة الب����شریة ف����ي : ف����ي المج����ال ال����صیدالني  -ج 

 .تكوین و تطویر العقاقیر الطبیة واختبار آثارھا
 .فھم األحداث المعقدة التي تتخلل عملیة تكون اإلنسان  -د 
 .التغلب على الرفض المناعي  -ه 
حی����ث ی����تم اس����تخراج الخالی����ا    ، الی����ا جذعی����ة لمعالج����ة م����رض القل����ب     خ  -و 

الجذعی����ة م����ن النخ����اع العظم����ي ل����ورك الم����ریض وحفظھ����ا ف����ي ع����ضلة        
 .القلب

انطالق���ا م���ن الخالی���ا   ، إنت���اج خالی���ا ال���دم م���ن الخالی���ا الجذعی���ة الجنینی���ة        -ز 
 .الجذعیة لألجنة البشریة مما یفتح الباب أمام إقامة بنوك الدم

ري للولی����د بغی����ة معالجت����ھ ب����ھ ض����د ال����سرطان عن����د  حف����ظ دم الحب����ل ال����س  -ح 
حی��ث ی���تم حف��ظ دم الحب���ل ال��سري للجن��ین بموافق���ة الوال��دین ك���ي      ، البل��وغ 

  .)١(یستخدم في عالجھ شخصیًا في وقت الحق

راب اطا  

 ف اوو ا ذا ا  ولل او  

در من الناحیة الفقھیة أیة ال یشكل ھذا المص: الخالیا الجذعیة من البالغین   -أ 
والمشكلة ھي أن الخالیا الجذعیة من البالغین قلیلة ونادرة ویصعب ، محاذیر

 إذا كانت –ویمكن االستفادة من ھذه الخالیا ، العثور علیھا والتحكم فیھا
مثل الغضاریف و الجلد ،  في إیجاد بعض األنسجة–متوافقة مع المتلقي 

أو إلى المحتاجین إلى الغضاریف في ، الحروقوالتي یمكن نقلھا للمصابین ب
لتحل محل بعض عملیات تغییر المفاصل ) الروماتیزمیة ( األمراض 
 .الصناعیة

الخالیا الجذعیة من األطفال أكثر وفرة منھا في :  الخالیا الجذعیة من األطفال - ب 
و ، الغینوبالتالي یمكن العثور على أعداد أفضل مما ھو لدى الب، الكبار البالغین

وإذن الولي ، المشكلة لدى األطفال أن إذنھم غیر معتبر وال بد من اإلذن في كل حال
 –ألن أخذ الخالیا الجذعیة من نقي العظام ، في ھذه الحالة قد یكون غیر مقبول 

ولكن ما یحدث حالیا من ، یشكل نوعًا من األذى على الطفل وبعض المخاطر، مثًال

                                                           

د واالستاذ عب،اعداد الدكتور عبد العزیز بن محمد السویلم ، نبذة تعریفیة عن الخالیا الجذریة )١(
مدینة الملك عبد ، اللجنة الوطنیة لألخالقیات الحیویة والطبیة  ،١٦: المحسن بن غیث الحجیل

  ١٤٢٣، الریاض ،االصدار االول ، العزیز للعلوم والتقنیة 
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وال ، زرعھ في أخیھ الذي یعاني من سرطان الدم أمر شائعأخذ نقي العظام من طفل ل
فإن أخذ الخالیا الجذعیة :وعلیھ ،وتكتفي جمیع الدول بإذن ولي األمر ،اعتراض علیھ

وذلك لمعالجة طفل آخر یعاني من ، نقي العظام ومن الدم أمرًا مقبوًال -من طفل
وسائل خطرة فیعد أما الحصول على خالیا الجذعیة ب_ كسرطان الدم _مرض وبیل 

ولو كانت إلنقاذ طفل ، ألن إذن الولي في إحداث أذى في طفلھ ، أمرًا غیر مقبول 
إذ اإلذن البد أن یكون في صالح الطفل المتبرع أو على األقل ال ، غیره غیر معتد بھ 

 .)١(یشكل أي ضرر علیھ
 من ال یوجد أي مانع فقھي:  الخالیا الجذعیة من المشیمة والحبل السري-ج 

ألنھما ، أخذ الخالیا الجذعیة من المشیمة أو الحبل السري بعد الوالدة مباشرة
ویرى كثیر من الباحثین وجوب إذن صاحبة ، سیرمیان ویتم التخلص منھما

بینھما یرى البعض أن ال حاجة بمثل ، المشیمة وھي الوالدة وربما زوجھا أیضا
وال یتصور ، والمسألة یسیرة، ھذا اإلذن ألن المشیمة والحبل السري سیرمیان

لعدم وجود أي ، أن تمتنع الوالدة أو زوجھا في أخذ بعض الخالیا من المشیمة
 .)١(ضرر في ذلك

یمكن الحصول على الخالیا الجذعیة :  الخالیا الجذعیة من األجنة المجھضة -د 
أو أن یكون سبب ، من األجنة المسقطة بشرط أن تكون األجنة مسقطة تلقائیًا

 – بشرط موافقة الزوجین –كالمحافظة على حیاة األم ، قاط ألسباب عالجیةاإلس
والمشكلة ھنا في حاالت اإلجھاض المتعمد دون سبب طبي وھو المسمى 

فھذا النوع ترفضھ المجامع الفقھیة وفتاوى جمھور ، اإلجھاض االختیاري
 المصدر وبالتالي فإن أخذ الخالیا الجذعیة من ھذا، وال یسمحون بھ، الفقھاء

 .)٢(مرفوض تمامًا
تعد اللقائح الفائضة من مشاریع :  اللقائح الفائضة من مشاریع أطفال األنابیب-ه 

بل من أھم مصادرھا على ، أطفال األنابیب أھم مصدر للخالیا الجذعیة الجنینیة

                                                           

بشرط أن ، سواء كان ألخیھ أو أحد أقاربھ أم للغرباء، یكتفى بإذن ولي الطفل بأخذ نقي العظام) ١(
وفي الدول المتقدمة یحترم رأي الطفل ،جانبیة على صحة الطفل المتبرعال تكون ھناك أي أضرار 

وفي حالة امتناعھ عن مثل ھذا االجراء فإن تصرفھ معتبر وال مجال إلجباره على مثل ، المتبرع
بحث االستاذ الدكتور محمد ،الجوانب االخالقیة في ابحاث الخالیا الجذعیة . ھذا االجراء الطبي

مدینة الملك عبد العزیز ، ١٤٣١ ربیع االخر ٩٤العدد ، ة العلوم والتقنیةمجل، زھیر القناوي 
 .الریاض، للعلوم والتقنیة

ابحاث الخالیا : وینظر، ٥١: محمد علي البار ، الخالیا الجذعیة والقضایا األخالقیة و الفقھیة) ١(
بد العزیز للعلوم مدینة الملك ع، ١٤٣١ ربیع االخر ٩٤العدد ، مجلة العلوم والتقنیة، الجذعیة 
 .الریاض، والتقنیة

قرار مجمع الفقھ اإلسالمي حول االستفادة من األعضاء و الخالیا و األنسجة من األجنة ) ٢(
، ھـ ١٤١٠ شعبان ٢٣ – ١٧الدورة السادسة خالل الفترة من ) ٧/٦(٥٦المجھضة قرار رقم 

  .جدة المملكة العربیة السعودیة ، م١٩٩٠ مارس ٢٠- ١٤الموافق 
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وذلك لوجود مالیین اللقائح الفائضة في مختلف مراكز عالج العقم في ، اإلطالق
وقد درس مجمع الفقھ . ه اللقائح سترمى بعد فترة زمنیة من التخزینوھذ،العالم 

اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي موضوع البویضات الملقحة الزائدة 
 شعبان ٢٣-١٧عن الحاجة في مؤتمره السادس المنعقد في جدة خالل الفترة 

ن الثالثة م وبعد اإلطالع على التوصیتی١٩٩٠ آذار ٢٠-١٤ھـ الموافق ١٤١٠
عشر والرابعة عشر المتخذتین في الندوة الثالثة التي عقدتھا المنظمة اإلسالمیة 

 ٢١-١٨ھـ الموافق ١٤٠٧ شعبان ٢٣-٢٠للعلوم الطبیة في الكویت بتاریخ 
 :فقد قرر ما یلي، م بشأن مصیر البیضات الملقحة١٩٨٧
 في ضوء ما تحقق علمیا من إمكان حفظ البویضات غیر الملقحة - ١

یجب عند تلقیح البویضات اإلقتصار على العدد المطلوب ، لسحب منھال
 .تفادیًا لوجود فائض من البویضات الملقحة، للزرع في كل مرة

 إذا حصل فائض من البویضات الملقحة بأي وجھ من الوجوه تترك - ٢
 .دون عنایة طبیة إال أن تنتھي حیاة ذلك الفائض على الوجھ الطبیعي

ویجب اتخاذ ، البویضة الملقحة في امرأة أخرى یحرَّم استخدام - ٣
االحتیاطات الكفیلة بالحیلولة دون استعمال البویضة الملقحة في حمل 

  .غیر مشروع 

  اطب اس

  ذنثاا  ذا ف اإ  

فإذا كانت ھذه ، یستعین األطباء في أبحاث الخالیا الجذعیة بأجزاء من جسم اإلنسان
 من اإلنسان المریض إلى نفسھ فھنا یكون اإلذن العام متماشیًا مع البحث األبحاث

، أما في الحاالت التي تكون فیھا العالقة بین المریض وغیره،)١(الطبي الذي یجرى لھ
ھذا من ناحیة ومن ناحیة ، فھنا یحتاج إلى إذن من الشخص المتبرع بھذه الخالیا

  :یا الجذعیة ؟ على التفصیل اآلتيإلى أي مدى یمكن اإلتالف في الخال، أخرى
عن ، إذا كان الغرض من ھذه األبحاث عالج قصور خالیا معینة في المخ -١

فتودع في مواطنھا ، إفراز مادتھا الكیمیائیة أو الھرمونیة بالقدر السوي
أو عالج فجوة في الجھاز العصبي نتیجة بعض ، خالیا مثیلة من مصدر آخر

لحصول على ھذه األنسجة ھو خالیا حیة من وإذا كان المصدر ل، اإلصابات
 فیختلف الحكم على النحو – في األسبوع العاشر أو الحادي عشر -مخ جنین

 :التالي

                                                           

جاء في قرار مجمع الفقھ اإلسالمي في دورتھ المنعقدة برابطة العالم اإلسالمي في مكة ) ١(
 – ١٩ھـ ،الموافق  ١٤٠٥-  جمادى األولى ٧ھـ إلى ١٤٠٥ - ربیع اآلخر-٢٨المكرمة في الفترة 

أخذ جزء من جسم اإلنسان لزرعھ أو الترقیع بھ في :( م ما یلي١٩٨٥/ ینایر/ كانون الثاني ٢٨
لترقیع ناحیة أخرى من جسمھ عند الحاجة لذلك تعد ، كأخذ قطعة جلده أو عظمھ، نفسھجسمھ 

 ).جائزة شرعا
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حیث یفتح ، أخذھا مباشرة من الجنین اإلنساني في بطن أمھ:     الطریقة األولى
، ھوتستتبع ھذه الطریقة إماتة الجنین بمجرد أخذ الخالیا من مخ، الرحم جراحیًا

أو اجھاض مشروع ، إال إذا كان بعد إجھاض طبیعي غیر متعمد، ویحرم ذلك شرعًا
  .)٢(وتحقق موت الجنین، إلنقاذ حیاة األم

وھي طریقة قد یحملھا المستقبل القریب في طیاتھ باستزراع :     الطریقة الثانیة
صدر للخالیا وال بأس في ذلك شرعًا إذا كان الم، خالیا المخ في المزارع لإلفادة منھا

  .)١(وتم الحصول علیھا على الوجھ المشروع، المستزرعة مشروعًا
وھو اسم ، یجوز إجراء األبحاث الطبیة عن طریق االستفادة من نخاع العظم -٢

یطلق على النسیج الذي یمأل تجاویف العظام والذي یتم فیھ إنتاج خالیا الدم 
الحمراء والبیضاء و الذي یحوي الخالیا المسؤولة عن تكوین خالیا الدم 

، وتعتبر زراعة نخاع العظام من األبحاث الطبیة الناجحة، الصفیحات الدمویة
ثم ، حیث یتم أخذ نخاع العظام بواسطة إبرة خاصة تغرز في عظمة اإللیة

یحقن مباشرة في دم المریض و أكثر ما یستعمل ذلك في حاالت سرطان الدم 
 .طبیًا كبیرًانجاحًا ) نقي العظام ( وقد حقق غرس ، 

عرضت  الندوة الثالثة التي عقدتھا : البویضات الملقحة الزائدة عن الحاجة -٣
 شعبان ٢٣- ٢٠المنظمة اإلسالمیة للعلوم الطبیة في الكویت في الفترة 

ونصھا في مصیر ، م ١٩٨٧ نیسان ابریل ٢١ – ١٨الموافق ، ھـ١٤٠٧
ھو ) ضات الملقحة مصیر البوی(  أن الوضع األمثل في -:البویضات الملقحة

وذلك بأن یستمر العلماء في أبحاثھم قصد ، أن ال یكون ھناك فائض منھا
االحتفاظ بالبویضات غیر ملقحة مع إیجاد األسلوب الذي یحفظ لھ القدرة 

وتوصي الندوة أال یعرض العلماء للتلقیح إال ، على التلقیح السنوي فیما بعد
ذلك لم یحتج إلى البحث في مصیر فإذا روعي ، العدد الذي ال یسبب فائضًا

 .البویضات الزائدة
فترى األكثریة أن البویضات الملقحة لیس لھا حرمة شرعیة ،  أما إذا حصل فائض

وانھ لذلك ال یمتنع ، وال احترام لھا قبل أن تغرس في جدار الرحم، من أي نوع
 .إعدامھا بأي وسیلة

ار اإلنسان الذي كرمھ اهللا تعالى  ویرى البعض أن ھذه البویضة الملقحة ھي أول أدو
 وفیما بین إعدامھا أو استعمالھا في البحث العلمي أو تركھا لشأنھا للموت –

إذا لیس فیھ عدوان إیجابي على ، الطبیعي یبدو أن االختیار األخیر أحقھا حرمة
وقد قررت الندوة المذكورة أنھ ال مانع من إجراء التجارب العلمیة المشروعة . الحیاة

                                                           

 فما ١٩٧٥ ص ٣/ ج٦/ع: ینظر مجلة الفقھ اإلسالمي) ٨/٦(٩: قرار مجمع الفقھ اإلسالمي) ٢(
 .بعدھا

 المستقبلیة زراعة خالیا المخ مجاالتھ الحالیة وآفاقھ ، ٧٤- ٢/٧٣: المسائل الطبیة المستجدة) ١(
زرع : مقال،  فما بعدھا١٧٧٨:م ١٩٩٠-٣/ ج٤/٦مجلة الفقھ اإلسالمي ، مختار المھدي. بحث د، 

 .٤٢ : ٨٩- ٣٠/٨٨: مجلة الصحة، خالیا المخ
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كما توصي الندوة بتكوین لجنة ، واعترض البعض على ذلك، ون التنمیة علیھا د
 .)١(لتحدید الضوابط الشرعیة

  اطب ادس

ا  طذن اوم اذا ت اط ن دة  

      موافقة المریض أو ولیھ فیما ال یضر باألول على االستفادة من خالیاه الجذعیة 
  .و االستخدامات الطبیةفي البحث 

  فھل یجوز لھ أخذ ھذه الخالیا؟ وِمْن َمْن؟،  فإذا احتاج المریض إلى الخالیا الجذعیة
یجوز االستفادة من الخالیا الجذعیة من الحیوانات عند الشافعیة عند الحاجة   -أ 

وذھب الحنفیة إلى جواز االنتفاع في التداوي بجمیع الحیوانات سوى ، إلیھا
ال بأس بالتداوي بالعظم :( فصیل حیث جاء في الفتاوى الھندیة الخنزیر على ت

وجاء في )٢()أو غیره من الدواب إال عظم الخنزیر، إذا كان عظم شاة أو بقرة
 -: قال أصحابنا، إذا انكسر عظمھ فینبغي أن یجبره بعظم طاھر: ( المجموع 

، وم مقامھ وال یجوز أن یجبره بنجس مع قدرتھ على طاھر یق-یعني الشافعیة 
إن كان محتاجًا إلى الجبر ولم یجد طاھرًا یقوم مقامھ فھو : فإن جبره بنجس نظر

 فعلى ضوء ذلك فإن االستفادة من الخالیا الجذعیة من الحیوان جائز )٣()معذور 
وأما الحیوان غیر الطاھر فیجوز استعمال ، لعموم األدلة على مشروعیة التداوي

   .)٤(ذلك ضرورة أو حاجةخالیاه الجذعیة إذا دعت إلى 
، إذا أذن المریض بنقل خالیا جذعھ من جسمھ على أن تعاد إلیھ مرة أخرى  -ب 

 ).٥(فھذا جائز شرعًا لعموم األدلة الداعیة للعالج ومنھا حدیث تداووا
فھذا ، اإلذن الطبي في حالة االستفادة من الخالیا الجذعیة من إنسان إلى آخر  -ج 

 :متوقف على أمور

                                                           

االستفادة من األجنة المجھضة والفائضة : بحث، ٥٠٠ – ٤٩٩:فقھ القضایا الطبیة المعاصرة ) ١(
 ص ١٩٩٠-٣/ ج٣/مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد ، عبداهللا باسالمة.د، في زراعة األعضاء

مجلة ، عبدالسالم العبادي.د، حكم االستفادة من األجنة المجھضة أو الزائدة عن الحاجة، ١٨١٤
، بحث االستفادة من األجنة المجھضة أو الزائدة عن ٣/١٩٩٠ ج٦: مجمع الفقھ اإلسالمي العدد

مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، ر األشقرعم.د، الحاجة في التجارب و زراعة األعضاء
بحث االستفادة من األجنة المجھضة أو الزائدة عن الحاجة في ، ١٩٤٨ : ٣/١٩٩٠/ج:٦العدد

: مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي، مأمون الحاج علي إبراھیم.د، التجارب العلمیة وزراعة األعضاء
ة األعضاء و التجارب بحث حقیقة الجنین وحكم االنتفاع بھ في زراع، ١٨١٦ ص ٣ ج٤/٦

 . فما بعده١٩٢٨ص ، ١٩٩٠ ٣-  ج٦/ع: مجلة الفقھ اإلسالمي، محمد نعیم یاسین. د، العلمیة
 .دار أحیاء التراث العربي ، ٥/٣٥٤: الفتاوى الھندیة ) ٢(
 .٣/١٣٨: المجموع ) ٣(
 . بتصرف یسیر٤٨٩ – ٤٨٨: فقھ القضایا الطیبة المعاصرة ) ٤(
 .سبق تخریجھ) ٥(
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وھي إما إنقاذ ، دون ضرورة قائمة، رة فال یجوز االستفادة منھاالضرو: األول 
 .إنسان أو دفع ضرر كبیر عنھ أو إعادتھ إلى حیاتھ الطبیعیة

أن الیكون ھناك ضرر واقع على من أذن من االستفادة من خالیاه الجذعیة : الثاني 
نفس في فقد دلت األدلة من الكتاب و السنة على حرمھ إلقاء ال، لصالح مریض آخر

َوَلا :    (وقولھ تعالى )١()َوَلا ُتْلُقوا ِبَأْیِدیُكْم ِإَلى التَّْھُلَكِة :( التھلكة ومنھا قولھ تعالى
 .)٢() َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ۚ ِإنَّ اللََّھ َكاَن ِبُكْم َرِحیًما

فال یجوز أخذ الخالیا الجذعیة من ، أن یكون اآلذن حیًا مختارًا مكلفًا: الثالث 
 .)٣(او میت فعًال أو غیر مكلف ، لمریض المیت دماغیًاا

  :انتھاء اإلذن الطبي 

لتالية لحاال  بي بإح  ل إل    :ينتهي 

ینتھ�ي  ، فإذا انتھت مدة اإلذن الطبي في حال كون اإلذن مؤقت�ا          :  انتھاء مدتھ  -١
 .اإلذن الطبي

ن ف��إذا ح��صل المطل��وب م�� ، ألن ال��شفاء ھ��و ھ��دف الم��ریض ومن��اه  :  ال��شفاء -٢
 .سقط اإلذن الطبي، اإلذن

ك�الجنون المطب�ق ال�ذي ال یرج�ى ب�رؤه أو       :  انتفاء األھلیة ع�ن ص�احب اإلذن     -٣
وف���ي ھ���ذه الح���االت یتح���ول اإلذن إل���ى ال���ولي ال���شرعي   ، الم���وت ال���دماغي

 )١(.للمریض  حسب درجة القرابة
إذا رجع اآلذن في إذنھ وامتنع عن اإلجراء الطبي :   رجوع المریض في إذنھ-٤
ق��ال محم��د ب��ن أحم��د   ، ن��ھ  ال ی��سوغ إجب��اره و إكراھ��ھ ب��دعوى اإلذن ال��سابق   فإ

  ))٢(لم یجبر علیھ،  ولم تبرأ – یعني الضرس –فإن  منعھ من قلعھا : ( الرملي

إذا م��ات الم��ریض ل��م یب��ق ل��إلذن الطب��ي أث��ر ش��رعًا لع��دم وج��ود   : الم��وت   -٥
  .الشخص اآلذن

                                                           

 ).١٩٥:(ة البقرة االیةسور) ١(
 ).٢٩:(سورة النساء االیة) ٢(
فقھ القضایا ،  فما بعدھا٩٣/ ٢: المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة اإلسالمیة ) ٣(

 . فما بعدھا٤٩١: الطبیة المعاصرة 
 .٥٦:  ینظر الموسوعة الطبیة الفقھیة )١(
 .٥/٢٧١: نھایة المحتاج  شرح المنھاج) ٢(
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لمصا  جع    :لم

ار المترتبة علیھا، محمد بن محمد المختار أحكام الجراحة واآلث -١
 .م١٩٩٣الشنقیطي، مكتبة الصدیق، الطائف، 

األحكام الشرعیة لألعمال الطبیة، أحم�د ش�رف ال�دین، المجل�س ال�وطني               -٢
 .م١٩٨٣-١٤٠٣للثقافة والفنون واآلداب، الكویت 

، ت��ألیف أحم��د الح��صري  ، األح��وال الشخ��صیة الوالی��ة الوص��ایة الط��الق    -٣
 .م١٩٦٨القاھرة ، ت األزھریةمكتبة الكلیا

دراسة مقارنة : األخطاء المدنیة والجنائیة لألطباء في الفقھ اإلسالمي -٤
 .٥٢بحث في مجلة البحوث الفقھیة، العدد : مع النظام الطبي السعودي

ھاني . اإلذن في إجراءات العملیات الطبیة أحكامھ وآثاره، بحث د -٥
 .الجبیر

 الدین عبدالرحمن بن أبي بكر جالل، األشباه والنظائر في الفروع -٦
 .١٣٥٩، القاھرة ، المكتبة التجاریة الكبرى، السیوطي

زین الدین بن إبراھیم ، األشباه والنظائر َعَلى َمْذَھِب َأِبْي َحِنْیَفَة النُّْعَماِن  -٧
 ،دار الكتب العلمیة، بیروت، بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري

١٩٩٩ -١٤١٩. 
دار العلم للمالیین، ....  ألشھر الرجال والنساء االعالم قاموس تراجم -٨

 .م١٩٩٢الطبعة العاشرة 
محمد بن أبي بكر بن أیوب ابن قیم ، اعالم الموقعین عن رب العالمین  -٩

، دار ابن الجوزي، تحقیق مشھور بن حسن آل سلمان، الجوزیة
 ١٤٢٣،المملكة العربیة السعودیة 

ع الفقھي اإلسالمي في أعمال و بحوث الدورة السابعة عشرة للمجم -١٠
، ھـ ١٤٢٤ شوال ٢٤ – ١٩مكة المكرمة التي عقدت في الفترة مابین 

 . موضوع الخالیا الجذعیة٢٠٠٣ دیسمبر ١٨ – ١٣
األم، اإلمام محمد بن إدریس الشافعي، دار الفكر للطباعة والنشر،  -١١

 .م١٩٨٣-ھـ١٤٠٣، ٢بیروت، ط
أبي بكر بن مسعود عالء الدین ، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع   -١٢

 .م١٩١٠ -ھـ ١٣٢٨القاھرة ، المطبعة الجمالیة، الكاساني
-ھـ١٣٩١تحفة المودود بأحكام المولود البن القیم، مكتبة دار البیان   -١٣

 .عبدالقادر األرناؤوط: م، دمشق، تحقیق١٩٧١
التداوي والمسؤولیة الطبیة، تألیف الدكتور قیس بن محمد آل الشیخ،  -١٤

 .م١٩٩١شق، مكتبة الفارابي، دم
الجامع ألحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، دار الكتب المصریة،  -١٥

 .م١٩٥٨القاھرة، 
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، تألیف محمد بن عرفة الدسوقي، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر  -١٦
المكتبة التجاریة ، على الشرح الكبیر ألبي البركات أحمد الدردیر

 .م١٩٣٦القاھرة ، الكبرى
شیة رد المحتار على الدر المختار على متن حاشیة ابن عابدین، حا  -١٧

 .تنویر االبصار، دار إحیاء التراث العربي، بیروت
مطبعة البابي ، أبو عیسى محمد ابن سورة الترمذي، سنن الترمذي  -١٨

 .القاھرة، ١٣٩٨، الحلبي
شركة مكتبة مطبعة ، سلیمان بن األشعث السجستاني، سنن أبي داود  -١٩

 .القاھرة، ١٩٨٣ –ة الثانیة  الطبع–مصطفى البابي الحلبي 
محمد بن ، سلسلة األحادیث الصحیحة وشيء من فقھھا وفوائدھا  -٢٠

الریاض ، مكتبة المعارف للنشر و التوزیع، ناصر الدین األلباني
 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥

تحقیق ، محیي الدین بن شرف النووي، شرح صحیح مسلم للنووي  -٢١
 .٢٠٠٤-١٤٢٥، بیروت، دار المعرفة،١٠:ط،خلیل مأمون شیحا

شرح منتھى اإلرادات للبھوتي منصور بن یونس بن إدریس ، عالم   -٢٢
 .الكتب، بیروت

 .الشعر والشعراء البن قتیبة، دار الثقافة، بیروت -٢٣
الطبیب أدبھ وفقھھ، زھیر السباعي ومحمد علي البار، دار القلم،  -٢٤

 .م١٩٩٣دمشق، 
، نيأحمد بن علي بن حجر العسقال،فتح الباري شرح صحیح البخاري  -٢٥

دار المعرفة ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدین الخطیب
 .١٣٧٩،بیروت،

إعداد الجمعیة العلمیة السعودیة للدراسات الطبیة ، الفقھ الطبي -٢٦
،  كلیة الطب –جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ،الفقھیة
 .٢٠١٠-١٤٣١،الریاض

 مقارنة مزودة فقھ القضایا الطبیة المعاصرة دراسة فقھیة طبیة  -٢٧
تألیف الدكتور علي محیي الدین القره داغي ، بقرارات المجامع الفقھیة

، دار البشائر اإلسالمیة، الطبعة الثانیة، والدكتور علي یوسف المحمدي
 م٢٠٠٦، بیروت

لمحمد بن یعقوب الفیروز آبادي، الطبعة الثانیة، ، القاموس المحیط -٢٨
 .م١٩٨٧-ھـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة، بیروت، 

القانون في الطب البن سینا الحسین بن عبداهللا بن علي،  -٢٩
 .م، بیروت١٩٩٣-ھـ١٤١٣مؤسسة عز الدین للطباعة والنشر 

كتاب العین، الخلیل بن أحمد الفراھیدي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات،  -٣٠
 .م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨بیروت، 
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لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي بن منظور، ، المطبعة  -٣١
 .ھـ، القاھرة١٣٠٧األمیریة ببوالق، 

مدینة ، ١٤٣١ ربیع االخر ٩٤العدد ، مجلة العلوم والتقنیة -٣٢
 .الریاض، الملك عبد  العزیز للعلوم والتقنیة

ھـ، ١٣٥٢المحلى البن حزم األندلسي، إدارة الطباعة المنیریة،  -٣٣
 .القاھرة

تألیف ، المسائل الطبیة المستجدة في ضوء الشریعة اإلسالمیة -٣٤
 .٢٠٠١، لندن، دار الحكمة، الجواد النتشةالدكتور محمد بن عبد

، دار المنارة، محمد علي البار، المسؤولیة الطبیة وأخالقیات الطبیب  -٣٥
 ١٩٩٩،جدة 
 .القاھرة، ھـ١٣١٣،  المطبعة المیمنیة–مسند االمام أحمد بن حنبل   -٣٦
المصباح المنیر، أحمد بن محمد بن علي المقري ا لفیومي، المكتبة  -٣٧

 .العلمیة، بیروت
دار ، ھـ٣٦٠ت ، سلیمان بن أحمد الطبراني، معجم األوسط للطبرانيال -٣٨

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥القاھرة ، الحرمین للطباعة و النشر
 .م١٩٨٥-ھـ١٤٠٥، دار النفائس، بیروت ١معجم لغة الفقھاء، ط  -٣٩
ي، مطبعة بری�ل، لی�دن   .  المعجم المفھرس أللفاظ الحدیث النبوي ـ ونسنك ـ أ   -٤٠

 .م١٩٦٥
لى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، لمحمد الخطیب مغني المحتاج إ -٤١

 .، القاھرة١٩٥٥-ھـ١٣٧٤الشربیني، المكتبة التجاریة الكبرى، 
، مكتبة الریاض ٨/٣٢٧المغني، البن قدامة المقدسي عبداهللا بن أحمد  -٤٢

 .الحدیثة، الریاض
الموافقات في أصول الشریعة، إبراھیم بن موسى اللخمي الشاطبي،  -٤٣

 .الكبرى، القاھرةالمكتبة التجاریة 
مجد الدین أبو السعادات المبارك بن ، النھایة في غریب الحدیث واالثر  -٤٤

، محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر
، المكتبة العلمیة ،  محمود محمد الطناحي-طاھر أحمد الزاوى  :تحقیق

 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩بیروت، 
ة ـ موسوعة جامعة لألحكام الفقھیة في الصحة الموسوعة الطبیة الفقھی -٤٥

والمرض والممارسات الطبیة، أحمد محمد كنعان، الطبعة الثانیة، دار 
 .م٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧النفائس، بیروت 

، الكوی��ت ، وزارة األوق��اف و ال��شئون اإلس��المیة  ، الموس��وعة الفقھی��ة   -٤٦
 .م١٩٨٥ –ھـ ١٤٠٥

، حم��د البورن��و ت��ألیف محم��د ص��دقي ب��ن أ  ، موس��وعة القواع��د الفقھی��ة   -٤٧
 .م٢٠٠٣بیروت ، مؤسسة الرسالة



 - ٢٦٩٤ -

اعداد الدكتور عبد العزی�ز ب�ن محم�د      ، نبذة تعریفیة عن الخالیا الجذریة      -٤٨
اللجن��ة الوطنی��ة  ،واالس��تاذ عب��د المح��سن ب��ن غی��ث الحجی��ل      ،ال��سویلم 

، مدینة الملك عبد العزیز للعلوم والتقنی�ة        ، لألخالقیات الحیویة والطبیة    
 .١٤٢٣ول االصدار اال،الریاض 

نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج في الفقھ على مذھب اإلمام الشافعي،              -٤٩
 .م١٩٦٧مطبعة مصطفى البابي، القاھرة، 

النھایة في غریب الحدیث واألثر البن األثیر المبارك بن محمد الجزري،  -٥٠
 .المكتبة العلمیة، بیروت

م�د ب�ن   مح، نیل األوطار من أحادی�ث س�ید األخی�ار ش�رح منتق�ى األخب�ار            -٥١
 .م١٩٧٣بیروت ، دار الجیل، علي الشوكاني

الوجیز في أصول الفقھ ألستاذنا الدكتور عبدالكریم زیدان، مؤس�سة       - ٥٢
 .م١٩٨٧الرسالة، بیروت، 

  

 




