
  من األحكام الشرعية للجراحة
  سعد بن ناصر الشثري

  عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  :احلمد هللا علم اإلنسان ما مل يعلم، والصالة والسالم على رسوله األمني، وبعد

فإن من فضل اهللا عز وجل على اتمعات اإلسالمية كثرة األطباء املـسلمني فيهـا،               
طباء حريص أشد احلرص على التزام األخالق اإلسالمية املتعلقة ـذه  وكثري من هؤالء األ 

  .املهنة الشريفة
؛  والشك أن احلاجة ماسة ملعرفة اآلداب الشرعية اليت حيسن بـاجلراح أن يلتزمهـا  

، وملا يف التزام  وذلك ألن اجلراح يرغب يف التزام أحكام الشريعة لريضى رب العاملني عنه
  .تعود على الطبيب اجلراح واملريض واتمع كافةذلك من فوائد عظيمة 

،  وحيث إن الطبيب اجلراح يف الزمن احلاضر حيتاج الستحضار تلك الوصايا من جهة
وحيتاج أيضاً للتعرف على طريقة الشريعة يف معاجلة القضايا النفسية واالجتماعية املتعلقـة         

  :لقة بذلك ما يأيت بالطب فالبد من التذكري بذلك ، ومن أهم القضايا املتع
  
من الصفات األساسية يف اجلراح املسلم صفة العلم بأن يكون لدى الطبيب علـم               .١

، إذ إن إقـدام   بطريقة العملية اجلراحية املستخدمة يف عالج احلالة اليت تعرض عليه
الطبيب على إجراء عملية ملريض يف غري ختصصه ال يعرف طريقة عملها يعد مـن               

  .، ومن تعريض النفوس واألرواح للمخاطر االعتداء على اخللق
ولقد جاءت النصوص الشرعية تعيب على الذين يتكلمون بال علم، قال   

              : تعاىل
   ] ٣٦: اإلسراء.[  

وال تعرف قدرة اجلراح وعلمه بذلك إال بشهادة املعتربين بـصالحيته           
ول على الشهادة املعتربة يف هذا  ويف عصرنا احلاضر البد من احلص . لذلك

وروى ابن ماجه واحلاكم بإسناديهما أن      . التخصص قبل مزاولة أي جراحة      



من تطبب ومل يعلم منه طب قبل ذلك فهو         : "النيب صلى اهللا عليه وسلم قال     
  ".ضامن
  

جيب شرعاً أن يعرف اجلراح األحكام الشرعية اليت تتعلق باختصاصه ، ومن املقرر              .٢
 سواء كان ممن يعمل مبهنة الطب أو –لشريعة أنه جيب على كل إنسان عند علماء ا

 أن يعرف احلكم الشرعي لكل فعل يريد مزاولته قبل أن يقـدم عليـه ،              -بغريها  
فعندما شرع لألطباء مزاولة اجلراحة جعل هلذا العمل أحكاماً وحـدوداً ال جيـوز              

  .للطبيب أن يتعداها أوخيالف حكم اهللا فيها 
شريعة تعرف من خالل مراجعة األدلة قرآنا وسنة، أو من خالل           وأحكام ال 

       فاسألوا: سؤال العلماء كما قال تعاىل    
]٧: األنبياء.[  

وحيسن أن يرتب يف كل مستشفى جهة علمية شرعية يكون من مهمتـها             
  .تنسيق االتصال بني األطباء وجهات الفتوى يف البلد 

  
مانة أؤمتن عليها الطبيب، فيجب عليه أن يـؤدي هـذه           مزاولة العملية اجلراحية أ    .٣

األمانة على الوجه احلسن الالئق املوافق للشرع ، واإلسالم يأمر بأداء األمانة قـال              
 : ، وقال ]٥٨: النساء [       : تعاىل
      ] وقال تعاىل يف وصـف أهـل       ]٢٨٣: البقرة ،

، ومن  ]٨: املؤمنون [     : اإلميان املفلحني 
      : ، وقال تعـاىل   )١(عالمات املنافق أنه إذا أؤمتن خان     

  ].٥٨: األنفال[

                                                
   ).٥٩(ومسلم ) ٣٣(أخرجھ البخاري ) 1(



ومن عدم استشعار األمانة امتناع الطبيب عن إجراء عملية ملريض حيتـاج            
إليها بدون مربر سائغ ، وقد ذكر الفقهاء أنه يتعني على الطبيـب معاجلـة        

  . )٢( جيد املريض طبيباً غريهاملريض الذي يتضرر مبرضه وال
ومن ذلك تأخر الطبيب عن معاجلة املريض الـذي تـستدعي حالتـه          
التدخل السريع والفوري أو تأخر الطبيب عـن احلـضور للمستـشفى أو      

  . الطواريء عند استدعائه
عدم اجلدية يف رصد مستجدات التغري      : ومن صور عدم أمانة الطبيب      

ي، ومن ذلك التكاسل يف أداء الفحص       لدى املريض خبط واضح بشكل يوم     
  . املتكامل عند االستدعاءات الليلية 

ومن صور ذلك ختلي الطبيب عن بعض مسؤولياته باالتكال على مـن            
حتت يده وعدم تأكد الطبيب من تلقي املريض للعناية الالزمة أثناء غيـاب             

  .الطبيب 
ومن خالل ذلك أذكر ببعض النصوص الـواردة يف استـشعار تلـك        

  :ملسؤوليةا
       :  قال تعاىل  -١

] ٩٣-٩٢: احلجر.[  
ما من عبد يسترعيه اهللا رعية ميـوت يـوم          : ( وقال النيب    -٢

  .)٣()ميوت وهو غاش لرعيته إال حرم اهللا عليه اجلنة
من والَّه اهللا عز وجل شيئاً من أمر املسلمني         : ( وقال النيب    -٣

 احتجـب اهللا دون  فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، 
  .)٤()حاجته وخلته وفقره

                                                
  .٦/١٦، التاج واإلكلیل ١٠/٥٠اإلنصاف ) 2(
  ).١٤٢(، ومسلم )٧١٥٠(أخرجھ البخاري ) 3(
  .بسند جید) ٢٩٤٨(أخرجھ أبوداود ) 4(



إن الطبيب املسلم يعلم أن اهللا مطلع عليه ويعرف أفعاله، فال يهمل الطبيب             
        : املسلم يف شيء من الواجبات قال تعاىل      

    ]  واإلمهال يف األمور الطبية ذنبه عظيم ]٥: آل عمران ،
لن يزال املسلم يف فسحة من     : (احلديث  ؛ ألنه يؤدي إىل هالك النفوس ويف        

  .)٥()دينه ما مل يصب دماً حراماً
  

لقد جاءت النصوص الشرعية حتث على إتقان العمل املوكول للمسلم وفاء بالعقد             .٤
        : الذي عقده على نفسـه قال تعاىل

]٣٤: اإلسراء.[  
ى أمت الوجـوه    واجلراح قد التزم للمريض أو للمستشفى بإجراء العملية عل        

فيجب عليه الوفاء بذلك ، فعليه أن يكون متقناً لعمله دقيقاً فيه ، مراجعـاً               
جلميع املعلومات الواردة يف ملف املريض ؛ ألن أقل تقصري يف دراسة هـذه              
املعلومات أو الغفلة عنها جيعل اجلراح يتخبط عند إجراءه للعمليـة ، فـال              

ه مع الترفق فيه بـال تـوان أو         يستعجل الطبيب بل يتمهل يف حتصيل مراد      
كسل ، وأكثر أخطاء اجلراحني حتصل بسبب عجلة الطبيب وتسرعه وعدم           
دقته ، وكثرة احملتاجني إىل الدراسة ليست عذراً يف عدم التدقيق يف حالـة              
كل مريض وتثبته من وجود املرض ونوعه ، وإذا أخل الطبيب بذلك فإنـه              

تب على تقصريه من أضرار يف الدنيا مع        يصبح حينئذ حمالَّ للمساءلة عما تر     
  .ما خيشى عليه من العقوبة األخروية 

وعلى الطبيب جتنب األخطار احملتملة عند إجراء العملية ، فال يتـساهل يف             
  .أخذ مجيع االحتياطات الالزمة

  
من صور اإلمهال عدم إملام اجلراح مبلف املريض ؛ إذ إن إغفال معلومة واحدة قـد        .٥

ر وخيمة ، فالواجب على الطبيب دراسة مجيع املعلومـات الـيت            يؤدي إىل أضرا  

                                                
  ).٦٨٦٢(أخرجھ البخاري ) 5(



يتحصل عليها عن حالة املريض سواء كانت معلومات صغرية أو كانت كـبرية ،              
ومن . )٦(واألصل أن كل معلومة تفيد فائدة مستقلة كما يقرر ذلك علماء الشريعة           

ات الواردة يف امللف    هنا فإن الطبيب يتحمل النتائج املترتبة على إمهاله لبعض املعلوم         
 .؛ ألن الواجب عليه تتبع مجيع املعلومات وعدم جتاهلها 

  
من صور اإلمهال يف ذلك عدم تسجيل الطبيب للمعلومات املفيدة يف امللف أو عدم               .٦

التوقيع على التقارير املوجودة يف امللف أو عدم تسجيل تارخيها ، إذ إن امللف الطيب            
يف كثري من القضايا كمسألة صحة الوصية ، وهل هي يعترب وثيقة رمسية يرجع إليها     

يف مرض املوت ، ويرجع إليه يف بداية احلمل وثبوت النسب واسـتحقاق اإلرث،              
ويرجع إليه يف احلوادث اجلنائية وحنو ذلك من القضايا ؛ فالبد من االعتناء بتسجيل        

 .مجيع املعلومات املهمة يف امللف 
  

  
ب الكذب انطالقاً من النصوص الشرعية اآلمـرة        من أخالق الطبيب املسلم اجتنا     .٧

: التوبة [       :بالصدق  قال تعاىل   
  .)٧()الصدق طمأنينة والكذب ريبة: (، ويف احلديث] ١١٩

 ولو كان سبب ذلك رغبة الطبيب       –إن اطالع املريض على كذب الطبيب       
يض يف   يؤدي إىل ضعف ثقة املر     –يف حتقيق مصلحة املريض وجلب فائدته       

  .الطبيب ، وتثري الشك والريبة فيه ويف علمه 
  

من األخالق املشينة كذب الطبيب على املريض بأمهية إجراء بعض العمليات اليت ال     .٨
حيتاج إليها ، كما قد يفعله بعض األطباء من أجل احلصول على املقابل املايل هلذه               

ل املـال بالباطـل   اخلدمات ، وهذا كذب حمرم ، وفيه إحلاق للضرر باملريض وأك         
  .فيكون سحتاً حمرماً ، وأميا حلم نبت على سحت فالنار أوىل به 

                                                
  .١٣٥األشباه والنظائر البن نجیم ) 6(
  .٢/١٣، والحاكم )٥١٢(، وصححھ ابن حبان )٢٥٢٠(أخرجھ الترمذي ) 7(



ويف هذه احلال جيب على الطبيب أن يعيد للمريض قيمة هذه اإلجـراءات             
واألدوية، وأن يطلب منه أن يتجاوز عنه ، وأن حيلله من تعريضه للـضرر              

الطبيب إخبار املريض  املذكور ، ومن تضييع وقته مبا ال فائدة له فيه ، وعلى             
  .خبطورة الدواء مىت كانت هذه النسبة معتربة عند غالب األطباء 

  
من املسائل اليت تواجه األطباء كثرياً مسألة إخبار املريض حباجته إلجـراء عمليـة               .٩

خطرة ، فإن بعض األطباء ميتنع من إخبار املريض خوفاً من احنطاط نفسيته ، وقد               
ء تؤثر على املريض وتزيد من مرضه ، وقد تطرق          يوجد من آخرين تصرفات هوجا    

الفقهاء لذلك عند الرغبة يف أن يكتب هذا املريض وصيته ، وذكروا أن املرضـى               
  : على قسمني
من كان صغري السن، فهذا األصل أنه ال حيسن إخبـاره           : القسم األول 

خبطورة العملية؛ ألن ذلك مظنة التسخط وعدم الصرب، وألن وليه          
لكن قد خيرب الطبيب املـريض      . ك اإلذن يف عالجه   هو الذي ميل  

الصغري بنوع عمليته اخلطرة؛ لفائدة خاصة مثل إخباره من أجـل           
أن يبتعد عن بعض األفعال املؤدية لزيادة املرض أو تأخر شـفائه،            
أو إخباره من أجل استقرار نفسيته، فإن العلم بذلك قد يكـون            

  .رف حالهأحسن حاالً من ظن املريض أن الطبيب ال يع
املريض الكبري، فهذا األصل أنه حيسن إخبـاره مبرضـه          : القسم الثاين 

ليكون على بينة من أمره، وليتصرف التصرف املناسب من أمثاله،          
  :لكن ينبغي أن يكون اإلخبار بطريقة مناسبة، ومن أمثلة ذلك

  . التدرج يف إعطائه خرب أمهية إجراء العملية اجلراحية-١
  .إلخبار األول عدم اجلزم يف ا-٢
  . اختيار الوقت املناسب لإلخبار-٣
 أن يشرح للمريض طبيعة العملية بأسلوب هادئ مع اختيار اجلمل           -٤
  .املناسبة



 اإليعاز لشخص مناسب بإخبار املريض بذلك ممن يكون فيه حسن           -٥
تدبري ورباطة جأش مع أن األصل هو إخبار الطبيب للمريض مباشرة، ليثق            

  .ليكون شرح املرض غري مبالغ فيه املريض بالطبيب و
  . التذكري بوجود بعض احلاالت املماثلة اليت كتب اهللا هلا الشفاء -٦
  . لفت نظر املريض إىل عظم أجر الصرب والتسليم لقضاء اهللا وقدره -٧
  . اإلشارة إىل وجود أمراض أصعب منه -٨

 أن يشرح :ومن األمور اليت على الطبيب أن يلتزم بالصدق فيها مع الوضوح        
للمريض طبيعة العملية والتطورات اليت قد حتصل من جرائها ؛ ليتعرف على            

  .أمهية إجراء العملية ومدى احلاجة لكتابة الوصية 
  

 : لقد جاءت الشريعة اإلسالمية بتكرمي اإلنسان فقد قال سبحانه         .١٠
             
  ]٧٠: اإلسراء.[  

يض فال يعرضه لعملية أو إجـراء فيـة إهانـة       وكذلك يستشعر كرامة املر   
  .للمريض وال يهمل جتاهه 

  
إن الطبيب من خالل مزاولته ملهنة الطب يقف على أسرار عديدة للمريض يبوح له          .١١

ا حتت قسوة املرض وشدة وطأة األمل ، بينما املريض ال جيعل أقرب الناس إليـه                
  .يطلعون على تلك األسرار 

يتعلق بالعيوب اخلَلْقية يف املريض ، ومنها ما يتعلـق          وهذه األسرار منها ما     
بالعورة اليت ال يرغب أن يطلع أحد عليها غريه ، ولكن لكـون الطبيـب               
يباشر جسم املريض فإنه يطلع على أشياء خيتص ا املريض ، ومـن هـذه             
األسرار ما يتعلق بالذنوب واملعاصي اليت يفعلها املريض كتناول املخـدرات         

  .نا ، ومنها األسرار العائلية أو فعل الز
وإظهار أسرار اآلخرين من األمور احملرمة شرعاً ؛ إذ هو غيبة بذكر معائب             
اآلخرين ، وحفظ السر من األمانة الواجب حفظها ، قال تعاىل يف وصـف          



، ولو  ]٨: املؤمنون[    : املؤمنني املفلحني 
خفاء ذكـر املعاصـي   كان ذلك السر من املعاصي ألن الشريعة ترغب يف إ  

     : وترغب يف عدم التحدث ا كما قال تعـاىل        
        ]قال  ]١٩: النور ،

  .)٨(إن من اخليانة أن حتدث بسر أخيك: احلسن
  

عدم سؤاله عما ال عالقة لـه بـاملرض ،          : من طرق احملافظة على أسرار املريض        .١٢
وكذلك عدم تسجيل ما ال تأثري له يف املرض ، وجيب أن تكون امللفـات الطبيـة           
مبعزل عن التناول لكل من أراد االطالع عليها ، وكذلك عدم ذكر ما ال يرغـب               

  .ة الوفاة املريض يف ذكره عند كتابة التقارير الطبية وشهاد
وقد يتسامح باإلخبار عن شيء من ذلك ملصلحة املريض كإخبار أهلـه إذا             
كان ذلك مفيداً يف عالجه أو الستشارة طبيب آخر، وقد تـذكر حالـة              
املريض وبعض أسراره ألغراض البحث العلمي بشرط عدم ذكر امسـه أو            

  .إبراز أي شيء يعرف بصاحبه 
  

 باالستئذان طلب الطبيب من املـريض اإلذن ،          البد من استئذان املريض ، ويراد      .١٣
 .سواء بالدخول عليه أو بإجراء العملية املناسبة له 

  
     : لقد أمر الشـرع بغض البصر قال تعـاىل        .١٤

، فيحرم على املرء أن ينظر إىل عورة غريه ما مل يكن هناك ضـرورة               ]٣٠: النور[
ولو . )٩()ال املرأة إىل عورة املرأة    ال ينظر الرجل إىل عورة الرجل، و      : (ويف احلديث 

سألت رسول اهللا   : وقع النظر لفجأة على أمر حمرم وجب صرف النظر ، قال جرير           
١٠( عن نظر الفجأة فأمرين أن أصرف بصري(. 
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  ).٢١٢١(، ومسلم )٦٢٢٩(أخرجھ البخاري ) 10(



  
وملا كانت األعضاء التناسلية تثري الشهوة ويج الغريزة اعتربهـا الـشارع     

 منها لألجانب أو النظـر    عورات مغلظة ، وشدد القول بتحرمي إظهار شيء       
ومن هنا فإن على اجلراح وأعضاء الفريق الطيب        . إليها إال لضرورة بقدرها     

يف العمليات أن يتجنبوا كشف العورة إال مبقدار الـضرورة ، وأن يقتـصر    
 ، - رجاالً أو نساء –احلضور حينئذ على أقل عدد ممكن من جنس املريض          

ملية حبسب ذلك قبل استدعاء بقية      فيكون تعقيم املريض وإعداد موضع الع     
ويالحظ ستر البـدن    . الفريق الطيب ، وهكذا حال الكشف على املريض         

حال كون اإلنسان خمدراً فاقداً للوعي ؛ منعاً ملا قد يرتكبه بعض ضـعاف              
اإلميان من جتاوزات وخمالفات للشرع من نظر للعورات وتعليق عليها ومس           

شف عورة مريض عند مشاهدة مريض آخر  هلا أو اعتداء عليها ، كما ال تك       
  .له 

  
 من منطلق حرص الشارع احلكيم على املرأة املسلمة وصيانتها من كل سـوء أو               .١٥

أمرها باحلجاب محاية جلماهلا وحمافظة على أنوثتها       : حديث ساقط أو عبث فاسق      
ووقاية هلا من التحرش واألذى ، وكذلك منع خلوة الرجل األجنيب باملرأة وحدها             

ا بلغوا من التقوى والورع أو من درجة املعرفة الطبية؛ حتقيقاً لعفة الطـرفني ،               مهم
ال خيلـون رجـل     (وابتعاداً عن مواطن الشبهة وأحاديث السوء، ويف احلـديث          

وال نزال نطلع على أخبار الكوارث االجتماعية يف عدد من اتمعات           . )١١()بامرأة
 ، وسواء كانت هذه اخللوة يف غرف        بسبب اخللوة باألجنبية وعدم التزام احلجاب     

العمليات أو يف العيادة، ومن هنا حيسن أن يكون مع الطبيب الرجل ممرض رجل ؛               
جتنباً للخلوة احملرمة ، واألوىل معاجلة املرضى الرجال من قبل األطبـاء الرجـال ،               

 .واملرضى النساء من قبل الطبيبات النساء حبسب اإلمكان 
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 يف أو إجراء أي عمليـة       - رجالً كان أو امرأة      -بالغ  وجوب أخذ إذن املريض ال     .١٦
جراحية يف جسمه ؛ ألن البدن من اختصاصات صاحبه فال حيق ألحد أن يتصرف              
يف جسم إنسان آخر بغري رضاه ، فإذا حصل إذن من املريض بذلك فعلى الطبيب               
أن حيسن استخدام هذا اإلذن ، وأن حيرص على منفعة املريض وحتقيق مصلحته ،              

على الطبيب قبل احلصول على اإلذن من املـريض أن يـشرح بوضـوع كـل       و
اإلجراءات الطبية اليت ستجرى عليه ، فيعرف مسبقاً طرق التشخيص وكذا طرق            
العالج اليت سيخضع هلا وما قد ينتج عن ذلك من خماطر ومضاعفات ، كما يعرف            

 اقتناع كامـل ،     طبيعة مرضه والتطورات اليت حتصل عليه، ليكون إذنه منطلقاً من         
جتنباً للمساءلة ، واحترازاً من انتقام املريض أو ذويه ، وليتمكن املريض من كتابـة            

 .وصيته إن أراد إذا كان املرض يهدد احلياة 
  

ليعلم بأن إذن املريض إمنا يكون مسوغاً للطبيب يف إجراء العملية مىت مـا             .١٧
ح العملية ، أمـا     وقع الظن بأن يف ذلك مصلحة للمريض وأن الغالب هو جنا          

إذن املريض مبا فيه مضرة له فإنه ال يعد مسوغاً للطبيب بإجراء ذلك األمـر               
 .الضار

  
وأما إذا رفض املريض إجراء العملية فعلى الطبيب أن يـشرح للمـريض              .١٨

اآلثار املترتبة على عدم إجرائها ، والتطورات املرضية املترتبة على ذلك بصدق        
يض إقرار برفضه حىت تسلم ذمـة الطبيـب ،          وعدم مبالغة ، ويؤخذ من املر     

ويستثىن من ذلك احلاالت اليت تقتضي املصلحة العامة غري ذلك كـاألمراض            
املعدية اليت دد اتمع بانتشار الوباء ، فإنه جيوز يف هذه احلالـة أن يرفـع                
الطبيب للجهات املختصة إللزامه بـالعالج أو اسـتعمال وسـائل الوقايـة          

 .بة والتحصني املناس
  

أما إذا اضطر املريض إلجراء العملية ومل ميكن أخذ إذنه لكونه فاقد الوعي               .١٩
أو أن حالته النفسية ال تسمح بأخذ إذنه ومل ميكن أخذ إذن وليه ، فحينئـذ                



على الطبيب اتباع التعليمات املدونة باجتماع عدد معني على رتب طبية معينة    
جلراحية ، وذلك إنقاذاً للمريض     من أجل إعداد تقرير حاجة املريض للعملية ا       

  .ومنعاً للتلف عنه 
وإذا كان املريض ناقص األهلية كأن يكون جمنوناً أو صغرياً ، فإنه            
يطلب من وليه اإلذن بإجراء العمليات اجلراحية له ، إال إذا كانت            
املعاجلة سهلة جرى العرف بني الناس على التـسامح فيهـا ، أو             

 عاجالً حبيث يؤدي تأجيل املعاجلة إىل       كانت احلالة حتتاج للمعاجلة   
  .ضرر ال ميكن تفاديه 

أما إذا رفض الويل إجراء العملية ملن حتت يده كالصغري أو انون ،   
فإنه حيئنذ يكتب للجهات املختصة إلبطال واليته؛ ألن الواليـة           
مبنية على مصلحة املولّى عليه ، فتقوم تلك اجلهات بإسقاط واليته           

وإسناد الوالية ملن بعده مـن األوليـاء أو للطبيـب           يف هذا األمر    
. املشرف على عالجه أو إلدارة املستشفى حسبما تقتضيه احلالـة           

فإن رفض الويل يف هذه احلالة إحضار املريض استئجرت سـيارة           
لنقل املريض للمستشفى على حساب الويل؛ ألنه من باب النفقـة           

  .الواجبة شرعاً 
  
خمدرة إال عند اضـطراره لـذلك       ال جيوز إعطاء مريض جرعة       .٢٠

مـع  ، حبيث يتضرر املريض إذا مل يعطى هذه اجلرعة بزيـادة أمل         
اشترط االقتصار على أقل جرعة تكفي يف ذلـك ألن الـضرورة       

إذ إن األصل حترمي كل ما يغيب العقـل ومنـها           ، تقدر بقدرها   
اجلرعة التخديرية والتخدير ال خيلو من إضرار باجلسد فال يباح إال         

 .د وجود ضرر أكرب من ضرر التخدير عن
 

هل األصل يف العمليات اجلراحية املأمونة      :اختلف علماء الشريعة   .٢١
هو اجلواز بشروط معينة أو املنع حبيث ال تباح إال وقت الضرورة            



ويترتب على ذلك حكم العمليات التجميلية واألظهر عندي هو        ، 
ملـذكورة يف   اجلواز مىت توفرت فيها الشروط واألحكام السابقة ا       

 .هذا البحث 
  

 : حتديد اجلنس وعمليات التغيري  .٢٢
: إن اهللا عز وجل خلق أفراد الناس من بني ذكر وأنثى قال تعـاىل        

: سورة احلجـرات  (} يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى       {
وبني اهللا عز وجل أنه جعل من بين آدم الذكور واإلناث قال       ) ١٣

 ربكم الذي خلقكم من نفس واحـدة  يا أيها الناس اتقوا   {: تعاىل
سـورة  (} وخلق منها زوجها وبث منهما رجاالً كثرياً ونـساءاً        

يهب ملن يشاء اإلناث ويهب ملن يـشاء        {:  وقال تعاىل  ١: النساء
} أو يزوجهم ذكراناً وإناثا وجيعل من شـاء عقيمـاً         * الذكور  

ويف الغالب يتساوى الرجال والنـساء يف       ) ٤٢: سورة الشورى (
 الشريعة إال أنه يف مواطن خاصة أعطت الـشريعة لكـل            أحكام

 . منهما أحكاماً خاصة لتناسب طبيعة كل منهما
من ،  وللذكورية عالمات خاصة كما أن لألنوثة عالمات خاصة         

 وجدت فيه هذه العالمات حكم عليه من خالهلا بأنه ذكر أو أنثى         
.  

  :فمن العالمات اليت ختص الرجل
  . بوله من الذكر فقط .١
  . وج اللحيةخر .٢
  . اإلمناء بالذكر .٣
  . كون املرأة حتمل منه .٤
  . متكنه من الوصول إىل املرأة يف اجلماع .٥

  : ومن العالمات اليت ختص املرأة



  . البول من الفرج .١
  . ظهور الثدي .٢
  . احليض .٣
  . الوالدة .٤
  . نزول اللنب .٥

واسـتدلوا  ، وقد قرر الفقهاء أنه ال يوجد نوع إنساين ثالث غري الذكور واإلناث             
فاستجاب هلم رم أين    {:  على ذلك بعدد من النصوص الشرعية ومنها قوله تعاىل        

:  وقوله سبحانه ) ١٩٥:سورة النساء (} ال أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى        
مث كان علقة فخلق    * أمل يك نطفة من مين ميىن       * أحيسب اإلنسان أن يترك سدى      {

  . )٣٩-٣٦:لقيامةا(} فجعل منه الزوجني الذكر واألنثى* فسوى 
وقد وردت النصوص الشرعية بتحرمي تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجـال            

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       : "فيما هو من خصائص كل نوع ويف احلديث       
أخرجـه  " (املتشبهات من النساء بالرجال واملتـشبهني مـن الرجـال بالنـساء           

 اخللقة كتعاطي الرجال أدويـة لـربوز        وسواء كان التشبه يف   )) ٥٨٨٥(البخاري
  . الثديني أو تعاطي املرأة هلرمونات إلنبات حليتها أو كان يف اللباس كاحللي واحلرير

؟ وهذا ما    هل هو ذكر أم أنثى    : إال أن الفقهاء قرروا أن بعض الناس ال يتبني حاله         
لـه  يسميه الفقهاء خنثى مشكالً وحكموا عليه بأن يتوقف فيه حـىت تتـضح حا             

األشباه والنظائر للسيوطي    ، ٥/٤٦٥حاشية ابن عابدين    ]ويستعمل معه االحتياط    
  [.٢٦٢ص

ويراد باخلنثى املشكل من ال يعلم هل هو رجل أم امـرأة؟ وينقـسم إىل                
  :قسمني

 ومل تترجح إحدى اآللتني على      – آلة الذكر وآلة األنثى      –من له آلتان     .١
  . األخرى من جهة نزول البول منها

  .  له آلة وإمنا له ثقب يبول منهمن ليس .٢
  .]١٠٨/٩املغين ، ١/٧٨روضة الطالبني : انظر[



  
  

  اخلامتة
  

من خالل ما سبق يظهر لنا اعتناء الشريعة مبوضوع هذا البحث، وما ذكـر    
هنا يعد منوذجاً الهتمام اإلسالم بذلك وليس حاصراً ألحكـام اإلسـالم            

اعد عامة ميكن تطبيقها علـى      املتعلقة باملوضوع، على أن تلك التعليمات قو      
مسائل عديدة بل تطبق على ما سيحدث يف املستقبل من أشـياء جديـدة،      
وبذلك تظهر عظمة اإلسالم ومسو تشريعاته وغزارة مادا ومشوهلا ألحكام          
النوازل اجلديدة، وتضمنها لآلداب والسلوكيات الـيت حيـسن بالطبيـب           

ل إن الشريعة ال تقتصر على خماطبة       التزامها والتخلق ا أثناء ممارسة عمله، ب      
  .اجلراح بذلك بل تشمل أحكامه مجيع العاملني يف احلقل الصحي

كما أن الشريعة اهتمت ببث الثقافة الصحية يف اتمع ورغبـت األطبـاء             
والعاملني يف احلقل الطيب يف ذلك، مما يعد أساساً ومنطلقاً حلماية اتمع من             

ل سهل على اجلميع املشاركة فيه كل مبـا         األمراض، والتثقيف الصحي عم   
يتعلق بتخصصه، مع أفضلية اختيار األسلوب املالئم مـع وضـع الكتـب        

  .واألشرطة واألفالم والنشرات املناسبة يف ذلك
كما ينبغي حتذير اتمع من املشعوذين والدجالني، والتـذكري بالنـصوص           

  .الواردة يف التحذير من الذهاب للكهان والعرافني
 اخلتام أسأل اهللا عز وجل أن يعني األطباء والعـاملني يف املستـشفيات              ويف

للقيام باملهمة العظيمة املناطة م على أمت وجه، كما أسأله أن جيـزي والة              
أمورنا خري اجلزاء على اهتمامهم مبا فيه نفع للمسلمني وصلى اهللا على نبينا             

  .حممد وعلى آله وصحبه وسلم 
 


