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مقد َمة
ِّ
احلمدُ هلل رب العاملني ،والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني ،نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني ،أما
بعد..
فإن اهلل تعاىل أرسل رسوله حممدً ا  بخري الرشائع وأكملها؛ حيث جاءت الرشيعة اإلسالمية كامل ًة شامل ًة َ
لش َّتى املجاالت
العالقة ِ
باحل َراك البرشي
وكافة امليادين ،ومن مظاهر هذا الشمول استيعاب املست ََجدَّ ات يف مجيع امليادين واملجاالت ذات َ
الط ِّبي؛ إذ إن من أهم فروع فقه النوازل ما يتعلق بالفقه ِّ
ومنها املجال ِّ
الط ِّبي الذي يتناول أحكام املست ََجدَّ ات الفق ِه َّية يف
اجلانب ِّ
الط ِّبي.
ِ
ِ
ِ
ِ
اجلمع َّية
ُص عىل «أن تكون
العلم َّية
واجلمع َّية
السعود َّية للدراسات الط ِّب َّية الفق ِه َّية منذ إنشائها وهي حتمل رؤية واضحة َتن ُّ
علميا رائدً ا يف الدراسات ،واالستشارات ،والتعليم املستمر ،والبحث العلمي يف القضايا الط ِّب َّية الفق ِه َّية» ،وحتقي ًقا
مرجعا
ً
ًّ
العالقة بني هذين ِ
املقرر؛ لي َل ِّبي احتياجات طالب ُ
الك ِّل َّيات
لمينْ
ِّ
الصح َّية ،و ُيس ِهم يف جتسري َ
الع َ
هلذه الرؤية يأيت إصدار هذا َّ
العظيمينْ  :الفقه والطب.
َ
وقد َم َّر هذا امل�شروع العلمي بعدة مراحل:
املرحلة الأوىل :تنظيم ورشة عمل َض َّمت املتخصصني واملهتمني بتدريس الفقه الطبي يف كليات الطب يف اململكة؛ هبدف
املقرر.
التشاور وتبادل وجهات النظر واقرتاح مفردات َّ
املرحلة الثانية :تشكيل جلنة ِ
املقرر والصيغة النهائية ملفرداته.
علم َّية منبثِ َقة من جملس إدارة اجلمعية لوضع منهج تأليف َّ
املرحلة الثالثة :التعاقد مع مركز علمي متخصص يف إعداد املناهج واملقررات الدراسية وفق ُخ َّطة عمل مش َ
رتكة وبرنامج
املقرر وصياغته وتصميمه وإخراجه الفني.
زمني حمدَّ د؛ إلعداد َّ

املقرر ومراجعته من ِق َبل متخصصني يف الفقه والطب.
املرحلة الرابعة :حتكيم َّ
املقرر ،باإلضافة إىل أبحاث
وقد متت االستفادة عند إعداد هذا املرشوع من األبحاث العلمية َ
املعدَّ ة يف موضوعات َّ
وفتاوى اهليئات العلمية ،واملجامع الفقهية ،واملؤمترات العلمية ،واملوسوعات الفقهية املتخصصة.
وقرارات
َ
وقد أرشف عىل تأليف املقرر ومراجعته وإنجاز هذا املرشوع العلمي فضيلة الدكتور صالح بن حممد الفوزان؛ عضو جملس
إدارة اجلمعية.
املقرر تأمل ممن َي َّط ِلع عليه من املتخصصني واخلرباء واألساتذة والطالب أن ُيقدِّ م ما يراه من
واجلمعية إذ تقدِّ م هذا َّ
املقرر وحتسينه ،وإرسال ذلك عىل عنوان اجلمعية.
مالحظات ومقرتحات؛ لتطوير َّ
َ
خال�صا لوجهه الكرمي ،و� ِآخر دعوانا �أَنِ احلمد هلل رب العاملني.
واهلل ن�س�أل �أن ينفع بهذا امل�شروع ،ويجعله
ً

							

رئي�س جمل�س �إدارة اجلم ِع َّية

							�أ.د .خالد بن عبد الغفار �آل عبد الرحمن

الوحدة األولى
مدخل إلى الفقه الطبي

مدخل إلى الفقه الطبي

�أو ًال :املراد بالفقه الطبي.
ثان ًيا :اهتمام امل�سلمني الأوائل بعلم الطب.
ثال ًثا :حكم َت َع ُّلم الطب.
راب ًعا� :أهداف درا�سة مقرر الفقه الطبي.

� اً
أول :املراد بالفقه الطبي
�أ -تعريف الفقه:
 -1تعريف الفقه ً
لغة:
الفقه ً
لغة :الفهم مط َل ًقا ،قال تعاىل -حكاي ًة عن قوم شعيبƃ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ...ﮈ [ Ƃهود] .وقال
تعاىل ...ƃ :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ...ﮩ [ Ƃاإلرساء] .فاآليتان تدالن عىل نفي الفهم مطل ًقا.
ا�صطالحا:
 -2تعريف الفقه
ً
الفقه :هو العلم باألحكام الرشعية العملية املكتسب من أدلتها التفصيلية(((.
ب -تعريف الطب:
 الطب يف اللغة:ُيط َلق الطب يف اللغة على معانٍ  ،منها:
طبا إذا داواه.
 -1عالج اجلسم والنفسُ ،يقالَ :ط َّب ُهًّ ،

ِ -2
احل ْذق يف األشياء ،واملهارة فيها ،ولذلك ُيقال ملن َح َذ َق باليشء ،وكان عاملًا به :طبيب .ومجع الطبيبَ :أ ِط َّباء،
ِ
وأط َّبة ،فاألول مجع كثرة ،والثاين مجع ِق َّلة.

الس ْحرُ ،يقال :فالن َمط ُبوب :أي مسحور ،وهذا عىل سبيل التفاؤل ،فإن العرب ِ
تطلق بعض األلفاظ الدالة عىل
ِّ -3
السالمة ،وتستعملها فيام يضادها من باب الفأل ،فسموا املسحور مطبو ًبا.
 -4الداللة عىل الشأن ،والعادة ،والدهر ،فيقال :ما ذاك بطبي :أي بشأين ،وعاديت ،ودهري(((.
واملعنى املتعلق من هذه املعاين بعنوان البحث هو املعنى األول ،وهو عالج اجلسم ،والنفس.
((( اإلهباج يف رشح املنهاج ،عيل بن عبد الكايف السبكي (.)28/1
الصحاح ( ،)170/1القاموس املحيط ،تاج العروس من جواهر القاموس (.)351/1
((( لسان العرب (ّ ،)553/1
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 الطب يف اال�صطالح:علم ُيت ََع َّرف منه أحوال بدن اإلنسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة؛ ليحفظ الصحة حاصلة ،ويسرتدها
هو ٌ
زائلة(((.

وفن يتعلق باملحافظة عىل الصحة والوقاية من األمراض وختفيفها وعالجها(((.
علم ٌّ
أو ٌ
ج -تعريف الفقه الطبي:
يمكن أن ُي َع َّرف الفقه الطبي بأنه :األحكام الفقهية والقواعد الرشعية املتعلقة بامل ِ َهن الصحية(((.

ثان ًيا :اهتمام امل�سلمني الأوائل
بعلم الطب
ريا وعناي ًة واسع ًة من خلفاء
َح ِظ َي علم الطب باهتامم بالغ من املسلمني يف ظل احلضارة اإلسالمية ،و َل ِق َي
ً
تشجيعا كب ً
املسلمني وسالطينهم عىل َم ِّر العصور اإلسالمية ،جتلَّى ذلك يف:

ِ
وفروع ِه،
أ -االهتامم الكبري هبذا العلم تعلُّماً وتعليماً وعناي ًة ،بتعريب اآلثار السابقة هلم ،وتطوير هذا العلم بمدا ِر ِسه
وتشجيع املنتمني له ،ومن مظاهر التشجيع:
رب ِزين للتدريس يف هذه
 االهتامم الكبري بإنشاء ُدور التعليم التي ُت ْعنَى بتدريس العلوم الطبية ،ويف اختيار األطباء امل َعلم الطب يف املساجد ومنازل العلامء،
املراكز ،واإلرشاف عليها؛ حيث تعدَّ َدت تلك املراكز وتنوعتَ ،فدُ ِر َ
س ُ

عامة.
وجمالس ط ِّب َّية َّ

 ظهور مدارس ُأ ِخصيصا لتدريس هذا العلم ،مل يكن هلا غرض آخر غري تدريس الطبُ ،ي ِ
رشف عليها
نشئَت
ً
ويطبق فيها نظام تعليمي دقيق ،مما كان له األثر
رؤساء الطب املتم ِّي ُزون،
س فيها
ُ
أساتذة متخصصون ،و ُيدَ ِّر ُ
َّ
الواضح يف تطور الدراسات الطبية وارتقائها.

((( القانون يف الطب البن سينا (.)13/1
((( موسوعة الفقه الطبي ،مؤسسة اإلعالم الصحي ،السعودية ،املحور األول :التمهيد واملداخل ،ص (.)43
((( املرجع السابق.

11

ب -االنفتاح عىل مآثر الطب عند األمم السابقة ،وبخاصة الطب اليوناين ،والعمل عىل نقل جمموعات كبرية من املؤ َّلفات
الطبية اليونانية إىل اللغة العربية يف خمتلف فروع العلم.

ج -إضافة الكثري من البحوث واالبتكارات والتجارب الشخصية يف الطبَ ،
فك ُث َرت الرشوح من واقع املشاهدة،
ً
ريا ،فوضعوا له
وازدادت عناية املسلمني يف هذا العلم ،حتى بلغ درج ًة عالي ًة من التطور ،وسار به العلامء
شوطا كب ً

ومناهج نظريةَ ،
أصولاً
وأ َّل ُفوا فيه كت ًبا كثري ًة يف خمتلف التخصصات الطبية.
َ
وميكن تلخي�ص �أهم �إجنازات امل�سلمني يف الطب كما يلي:

ٍ
اختبارات لطالب علم الطب ،وظهر لنا أعظم
 املسلمون هم أول َمن َس َّن قواننيَ ملامرسة علوم الطب ،ووضعواطبيب مسلم يف العامل ،وهو أبو القاسم الزهراوي.

 املسلمون هم أول من اخرتع خيوط اجلراحة يف املستشفيات عىل يد الرازي.غرى عىل يد ابن النفيس.
 اكتشف املسلمون الدورة الدموية ُّالص َ

 إنشاء املسلمني للمستشفيات واالهتامم هبا ،حتى إهنم كانوا ُي ًُ
ومبلغا من املال ألرسته
مالبس جديد ًة
عطون للمريض
َ
طوال فرتة متريضه.

 ُك ُت ُب املسلمني يف الطب ،والتي َظ َّلت تُدَ َّرس يف جامعات أوروبا قرو ًنا عديد ًة إىل آواخر القرن التاسع عرش ،مثلكتاب( :القانون يف الطب البن سينا ،واحلاوي للرازي) ،وغريها من الكتب.

 اخرتاع املسلمني آالت اجلراحة يف مستشفيات العامل عىل يد أطباء املسلمني يف الدولة اإلسالمية ،وأعظم تلكاألدوات التي اخرتعها أبو القاسم الزهراوي باألندلس.

أرسى قواعد الطب اجلراحي ،وجعلوا له أصولاً وقواعد ثابتة ،وكانت مدارس األندلس
 كام أن املسلمني أول من َمؤه ِلني للجراحة يف خياطة اجلروح.
خترج أطباء َّ
الطبية هي الوحيدة يف أوروبا ،والتي ِّ

ثال ًثا :حكم تعلم الطب
الناس يف خمتلف العصور واألزمنة حمتاجون إىل وجود الطبيب الذي يسعى يف معاجلة مرضاهم ،وختتلف احلاجة إليه بحسب
اختالف الظروف واألحوال ،وإذا مل ُت َسدّ حاجة املجتمع من األطباء ،فإن حياة الناس وأرواحهم ستكون مهددة بخطر
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األمراض ِ
فض هبم إىل املوت واهلالك يف الغالب؛ لذا فالطب من فروض الكفاية،
وجراحات احلروب واحلوادث التي ُت يِ
ِ
فإن ِ
كالفالحة -فرض كفاية ،فالطب واحلساب أوىل(((.احل َرف والصناعات التي ال بد للناس منها يف َمعايِ ِشهم

الناس ُك ُّل ُهم .أو :ما
ق�صد بفر�ض الكفاية :الذي إذا قام به َمن يكفي سقط اإلثم عن الباقني ،وإن مل َي ُقم به من يكفي َأثِ َم
و ُي َ
ُ
قصد حصوله من غري نظر َّ
بالذات إىل فاعله ،فهو واجب عىل ِّ
الكل ،ويسقط الوجوب بفعل البعض ،ويأثم ّ
الكل برتكه(((.
ُي َ

وقد نص فقهاء اإلسالم وأئمته األعالم يف كتبهم عىل حكم فرضية تع ُّلم الطب عىل الكفاية ،بل مل يقف األمر عند ذلك،

أعلم علماً بعد احلالل واحلرام أنبل من
وتشجيعهم
وإنام تعدَّ اه إىل َح ِّث اهلمم
َ
النفوس لتع ُّلمه ،حتى قال اإلمام الشافعي « ::ال ُ
ُ

الطب»((( .وكان له ٌ
وإملام بالطب حتى قيل« :كان مع عظمته يف علم الرشيعة ،وبراعته يف العربية ،بص ًريا بالطب»(((.
عناية
ٌ
ومما ُي�س َتدَ لُّ به على �أن تعلُّم الطب من فرو�ض الكفاية ما ي�أتي:

 -1حاجة املسلمني لذلكِ ،
فم َن الرضورات اخلمس التي جاءت مجيع الرشائع للمحافظة عليها :النفس والعقل ،ومها
املاسة إال به فهو
ماسة إىل تع ُّلم الطب ودراسته والتخصص فيه ،فام ال يتم الواجب إال به ،وما ال تتم احلاجة َّ
يف حاجة َّ
من فروض الكفاية.

ت َ
شيك م قالُ :ك ْن ُت ِع ْندَ ال َّنبِ ِّي َ ،و َجا َء ِ
 -2أمره  لبعض أهل البادية بالتداوي ،فعن أسامة بن رَ ِ
اب َف َقا ُلوا :يا
األ ْع َر ُ

الَ « :ن َع ْمَ ،يا ِع َبا َد اهللِ ،تَدَ َاو ْواَ ،فإِ َّن َ
اهلل  لمَ ْ َي َض ْع َدا ًء إِلاَّ َو َض َع َل ُه ِش َفا ًءَ ،غيرْ َ َد ٍاء َو ِ
ول اهللِ؟ َأ َن َتدَ َاوى؟ َف َق َ
َر ُس َ
اح ٍد»َ .قا ُلوا:

َما ُه َو؟ َق َ
ال« :الهْ َ َرم»(((.

وأهل البادية ِق َّلة قليلة بالنسبة ألهل احلرض ،وكذلك هم َأ َق ّل ُع َ
رض ًة لألمراض من غريهم ،فإذا ُأ ِم ُروا بذلك ،فمن
باب أوىل أهل املدن واحلوارض ،فهم ِق َوام األمة ،وابتالهم اهلل بكثري من األمراض احلادثة ،فحاجتهم إىل التداوي ال

ُتدانيِ حاجة أهل البادية.

 -3تعاطيه  للدواء ،وإحضار العديد من األطباء له ولغريه من الصحابة دليل عىل أن تع ُّلم الطب من فروض الكفايات.
 -4إذا كان تعلم احلياكة والسباكة ونحومها من فروض الكفاية ،فمن باب أوىل تع ُّلم الطب.

((( روضة الطالبني (.)322/1
للز َ
ركشيِ ( ،)33/3وا ُملغْ نِي ( ،)162/9واملوسوعة الفقهية الكويتية (.)96/32
القواعد
يف
املنثور
((( الفروق لل َق َرافيِ (،)116/1
َّ
((( آداب الشافعي ومناقبه للرازي (.)321/4
((( الطب من الكتاب والسنة للبغدادي ص (.)187
((( أخرجه أبو داود ،وابن ماجه ،والرتمذي ،وقال :حسن صحيح.
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راب ًعا� :أهداف درا�سة مقرر
الفقه الطبي
ِ
الرشع ِّيني ،وعامة الناس ُ
والق َّراء ،إال أن
الص ِّح ِّيني ،والباحثني
يستهدف هذا املقرر رشائح متعددة كاألطباء ،واملامرسني ِّ
الصحية األخرى ،ومن هذه الأهداف(((:
املراد هنا بيان أهداف تدريسه لطالب كليات الطب البرشي ،وطالب الكليات
َّ

1ـ جيد فيه الطبيب َّ
احلل ملا ُي ْع َرض عليه من نوازل طبية ،ويستطيع احلكم عليها ،وهو طريق إىل معرفة أحكام دينه ،وهو
تصحيحا لعقيدته وعبادته ومعامالته وكا َّفة تعامالته.
مأمور بااللتزام بأحكام الرشع واالعتصام هبا؛
ً

2ـ إبراز احلكم الرشعي لتعلم الفقه الطبي ،فعمل الطبيب ينطوي عىل ممارسات كثرية هلا أحكام رشعية بالنص أو
االستنباط؛ لذا جيب عىل الطبيب ومتعلم الطب أن يع ِرف األحكام الرشعية املتصلة بعمله؛ حتى ال يقع يف خمالفة
رشعية دون علمه.
3ـ إبراز كامل الرشيعة اإلسالمية وصالحيتها لكل مكان وزمان ،وشموهلا لكثري من األحكام الفقهية للنوازل يف شتى
املجاالت ،ومنها املجال الطبي.
4ـ أن الفقه الطبي من فروع الفقه اإلسالمي ،ويف تعلمه عناية بالفقه الذي جاء َ
واألمر بتعلمه ،كام يف قوله
احل ُّث عليه
ُ
َ « :م ْن ُي ِر ِد ُ
اهلل بِ ِه َخيرْ ً ا ُي َف ِّق ْه ُه فيِ الدِّ ِ
ين»(((.

حكم بعض املامرسات
5ـ أن تع ُّلم الفقه الطبي قد يكون من معايري اختيار التخصص الذي خيتاره طالب الطب ،فإذا َع ِلم
َ
حمر َمة.
الطبية فإنه قد ال خيتار التخصصات التي قد تنطوي عىل ممارسات َّ

((( موسوعة الفقه الطبي ،املحور األول :التمهيد واملداخل ،ص (.)40 ،39
((( أخرجه ابن ماجه والرتمذي ،وقال :حديث صحيح.
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الوحدةالثانية
مقاصد الشريعة اإلسالمية

مقاصد الشريعة اإلسالمية

�أ َّو اًل :حفظ الدين.
ثان ًيا :حفظ النف�س.
ثال ًثا :حفظ العقل.
راب ًعا :حفظ ال ِعر�ض والن�سل.
خام�سا :حفظ املال.
ً

هيدف اإلسالم إىل إصالح املجتمع وسالمته ،وطهارة نفس أفراده ،فوضع رضوريات :هي حفظ الدين ،والنفس ،والعقل،
ِ
والعرض ،والنسل ،واملال ،وأطلق عليها مقاصد أصلية.
تعريف املقا�صد:
املقا�صد يف اللغة :مجع َم ْق ِصد ،وهو :الوجهة أو املكان املقصود(((.

ويف اال�صطالح :املعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال الترشيع أو معظمها؛ بحيث ال ختتص مالحظتها بالكون

يف نوع خاص من أحكام الرشيعة(((.

ال�ضرورات اخلم�س :هي أهم مقاصد الرشيعة ،وكل واحدة منها َم ْق ِصد رضوري الوجود يف دين اهلل املتفق عىل رعايتها يف مجيع
الرشائع :الدين ،والنفس ،والعقل ،والنسل ،واملال؛ ألن مصالح الدين والدنيا مبنية عىل املحافظة عليها.

� اً
أول :حفظ الدين:
الدين هو ِ
هنج اإلسالم يف محاية
املقصد األول من مقاصد الرشيعة ،وبدون هذا املقصد ينفرط عقد األمة ،من أجل هذا كان ُ
س هذا الدين ،وجعل حفظ الدين عىل أصوله املستقرة ،وما أمجع عليه سلف
فحرم كل ما من شأنه أن َي َم َّ
الدين محُ َْكماً َّ ،

األمة من األمور الواجبة عىل احلاكم(((.
�أ -و�سائل حفظ الدين:

النهي عن الرشك :وهو يشمل مجيع أنواع الرشك؛ الرشك باهلل يف ربوبيته ،والرشك به يف ألوهيته ،والرشك به يف أسامئه

وصفاته ،وهو معنى قوله سبحانه وتعاىلƃ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ...ﯚ[ Ƃالنساء].

ومن أجل حفظ الدين وضع اإلسالم عقوبة مشددة للخروج من اإلسالم إىل الكفر :وهي قتل املرتد؛ مصدا ًقا لقول النبي

َ « :م ْن َبدَّ َل ِدين َُه َفا ْق ُت ُلو ُه»(((.

كام أوجب إزالة املفاسد واملنكرات من املجتمع؛ إذ ال يمكن اال ِّد َعاء بحفظ الدين مع ترك املفاسد واملنكرات بال إنكار وال

إزالة ،مع توفر القدرة عىل ذلك(((.

((( املصباح املنري ،واملعجم الوسيط.
((( مقاصد الرشيعة للطاهر ابن عاشور ،ص (.)51
((( األحكام السلطانية للاموردي ص (.)40
((( صحيح البخاري.
((( األحكام السلطانية ص (.)7-5
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كام كلف اهلل تعاىل عباده باإليامن هبذا الدين والعمل به ،وكذا كلفهم بالدعوة إليه وتعليمه ،وبيان أحكامه وآدابه ،قال
تعاىلƃ :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ [ Ƃيوسف].
ب -حفظ الدين و�صلته بالطب:
وهذا املق�صد يخ�ص ال�صحة اجل�سدية والعقلية ،ويظهر ذلك فيما يلي:
1ـ حفظ العبادات ،وبالتايل فإن العالج الطبي ُي ْس ِهم مبارش ًة يف حفظ العبادات عن طريق احلفاظ عىل الصحة اجليدة،
مما يعطي العابد الطاقة اجلسدية والعقلية الالزمة للقيام بمسؤوليات العبادات.

2ـ العبادات األساسية التي تعتمد عىل الطاقة اجلسدية هي الصالة ،والصوم ،واحلج.
3ـ اجلسد الضعيف ال يتمكن من أداء هذه العبادات عىل أكمل وجه ،وكذلك الصحة املتوازنة رضورية لفهم العقائد
ودرء الفهم اخلاطئ للقواعد.

 -4حتريم التدا ِوي عن طريق السحر والشعوذة والتامئم واحللقات التي ال فائدة طبية منها؛ ألهنا من الرشك والتعلق
بغري اهلل ،ويف حتريمها حفظ للدين.

ثان ًيا :حفظ النف�س:
بسن قوانني ِ
ِ
ري للوقاية
مل
يكتف اإلسالم ِّ
القصاص واحلدود والكفارات والدِّ َيات من أجل حفظ النفس ،بل إنه قرر تداب َ

من جريمة القتل؛ َّ
حرم األشياء التي توصل إليه ،وبام أن حفظ النفس من مقاصد الرشع الكلية
حرم شيئًا َّ
ألن اإلسالم إذا َّ
ومقاصده الرضورية ،فقد أحاطته الرشيعة بكل ما يمنع النيل من هذه الصيانة ،واحلفظ يف إطارات كلية وجزئية.

�أ -و�سائل حفظ النف�س:
أ -حرمة دم املسلم وأي عضو منه :وعصمته مما ُع ِل َم من الدين بالرضورة ،والنصوص هبذا متظاهرة ،فال جيوز
االعتداء عليه بقتل ،أو خدش فأكثر ،وال قتل نفسه وال العبث ببدنه ،والترصف فيه بام يرضه وال ينفعه،

كاخلصاء((( ،والوشم((( ،ونحوه ،سوى ما كان ملوجب رشعي من َحدٍّ أو ِقصاص يف نفس أو طرف ،أو برت
عضو مريض ملرضه حتى ال يرسي إىل بدنه.

((( ِ
اخل َصاء :قطع األنثيني (اخلصيتني) مع بقاء الذكر .احلاوي الكبري للاموردي (.)340 / 9
الو ْشم :غرز اجللد باإلبرة حتى خيرج الدم ،ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق أو خيرض بسبب الدم احلاصل بغرز اإلبرة .مغني املحتاج (.)406 / 1
((( َ
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ب -أن الرشع رتب التدابري اجلزائية الرادعة عن االعتداء عىل النفس من ِقصاصِ ،
ود َية ،وك َّفارة ،وإثم ،فمن
أجل االحتياط والوقاية من شيوع االعتداء عىل احلياة اإلنسانية ،كان حكم ِ
القصاص ،قال تعاىلƃ :ﮮ

ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ
ﯞ  ...ﯰ [ Ƃاملائدة].
و َبينَّ جزاء قتل النفس فقال تعاىل ƃ :ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ [ Ƃالنساء].

َولِ ِع َظ ِم جريمة قتل النفس جاء ترتيبها الثاين بعد الرشك باهلل ،قال اهلل تعاىل ƃ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ [ Ƃالفرقان].
َد َّل ْت هذه اآلية عىل أ َّنه ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس بغري احلق ،ثم الزنا(((.

ِ
اإلنسان ُ
حرم عليه إباحة يشء
ج -أنه ال ُيباح يشء من بدنه باإلباحة :فكام َح ُر َم عىل
قتل نفسه ،أو قطع عضو منه ،ف َي ُ
من ذلك للغري ،فقد َح َّر َم اهلل القتل واجلرح ،صو ًنا للعبد ،وأعضائه ،ومنافعها عليه ،ولو ريض العبد بإسقاط
حقه من ذلك ،مل ُيع َتبرَ رضاه ،ومل ُين َّفذ إسقاطه(((.

د -محاية الرشع له قبل والدته :فأوجب الدية يف اجلناية عىل اجلنني ،مع اإلثم(((.

هـ -حتريم اإلجهاض :فلو أجهضت أم جنينها لوجبت عقوبتها بِ ِد َية اجلنني لورثته(((.

و -النهي عن متني املوت :لرض نزل باإلنسان ،قال رسول اهلل « :لاَ َيت ََم َّنينَ َّ َأ َحدُ ُك ُم املَ ْو َت ِم ْن ضرُ ٍّ َأ َصا َب ُه»(((.

أعظ ِم القرباتَ ،
ز -حث املسلم عىل إنقاذ األنفس من ا َهل َل َكة :وذلك من َ
وأ َج ِّل الطاعات ،قال اهلل تعاىلƃ :ﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ...ﭺ [ Ƃاملائدة].

((( تفسري القرطبي (.)76 / 13
((( الفروق أليب العباس القرايف (.)141 / 1
((( املغني البن قدامة (.)409 / 8
((( املرجع السابق.
((( متفق عليه.
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ومن �أ�سباب الهالك املر�ض ،فبذل ال�سبب من امل�سلم لأخيه يف �إنقاذه من مر�ضهٌ � ،
إنقاذ له من الهالك ب�أي �سبب من عالج� ،أو
تغذيته بدم م�ضطر �إليه.
ريا خللق اهلل ،كالتمثيل يف
ح -حتريم التمثيل باإلنسان :تش ِّف ًيا وانتقا ًما ،وإهان ًة وإيذا ًء،
ً
وإهدارا حلرمته وكرامته ،وتغي ً
احلروب واملعارك وكتغيري خلق اهلل مثلِ :خصاء اآلدمي ،والوشم ،والنمص(((.

ُ
حمر ًما ،كامليتة ،أو مال
ط -إباحة املحظورات من أجل حفظ النفس :فقد أبِيح للمضطر يف املخمصة الذي ال جيد إال َّ
املحرم ،يلزمه منه بقدر ما يدفع عن نفسه اهلالك(((؛ لقول اهلل
الغري ،ويغلب عىل ظنه اهلالك إن مل يأكل من هذا
َّ
عز وجلƃ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ [ Ƃالبقرة].

ب -حفظ النف�س و�صلته بالطب:
أ -رَ َ
شع اإلسالم التدا ِوي :ملا فيه من حفظ النفس الذي هو أحد املقاصد الكلية من الترشيع ،بل إنه جعله واج ًبا عىل
الشخص ،إذا كان تركه ُي ْف يِض إىل تلف نفسه ،أو أحد أعضائه ،أو َع ْج ِزه ،أو كان املرض ينتقل رضره إىل غريه،
كاألمراض املعدية(((.

عن أسامة بن رَشيك

«ك ْن ُت ِع ْندَ ال َّنبِ ِّي َ ،و َجا َء ِ
ول اهللِ؟ َأ َن َتدَ َاوى؟ َف َق َ
اب َف َقا ُلواَ :يا َر ُس َ
قالُ :
الَ :ن َع ْم،
ت الأْ َ ْع َر ُ

َيا ِع َبا َد اللهَّ ِ تَدَ َاو ْواَ ،فإِ َّن اللهَّ َ لمَ ْ َي َض ْع َدا ًء إِلاَّ َو َض َع َل ُه ِش َفا ًءَ ،غيرْ َ َد ٍاء َو ِ
اح ٍدَ ،قا ُلواَ :ما ُه َو؟ َق َ
ال :الهْ َ َر ُم»(((.

وكام رشع التداوي رشع الوقاية من األمراض قبل حدوثها ،و ُي ْق َصد من ذلك حتصني أفراد األمة بام يمنع انتشار

األمراض بينهم ،سواء كانت وراثية أو ِ
معد َية ،وكذلك االبتعاد عن املرض لقول رسول اهلل « :لاَ ُيو ِر ُد ممُ ْ ِر ٌ
ض

َعلىَ ُم ِص ٍّح»(((.

ب -مرشوعية الفحص الطبي قبل الزواج :ملا له من الفوائد العديدة ،مثل :معرفة األنيميا والتشوهات ،واألمراض
الوراثية ،واألمراض ِ
املعد َية ،ورفع احلرج عن األرس التي ترغب يف زواج أوالدها.

((( النمص :إزالة الشعر الناعم ،الذي يغطي اجللد من الوجه .معجم لغة الفقهاء ص (.)148
((( البيان يف مذهب اإلمام الشافعي ( .)551 / 4املبدع يف رشح املقنع (.)14 / 8
((( الفتاوى اهلندية ،جلنة علامء برئاسة نظام الدين البلخي ( .)355 / 5املجموع ( .)12 / 18قرار مجَ َْمع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السابع بجدة يف
اململكة العربية السعودية من  12إىل  17ذو القعدة 1412هـ ،املوافق  14-9مايو 1992م.
((( أخرجه أبو داود وابن ماجه والرتمذي وقال :حسن صحيح.
((( صحيح مسلم.
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ثال ًثا :حفظ العقل:
العقل هو مناط التكليف ،وبه َف َّ�ض َل اهلل الإن�سان على بقية �أنواع احليوان؛ لذا َح َر َ�صت ال�شريعة الإ�سالمية على حترمي كل
ما ي�ضر بالعقل ،ومما �شرعه الإ�سالم حلفظ العقل ما يلي:
وحرم القليل والكثري من ا ُمل ِ
حرم اهلل تعاىل كل ُم ِ
سكرات ،قال تعاىل ƃ :ﭑ ﭒ
سكر وجعل حد ُّ
الس ْكر باجللدَّ ،
أَّ -
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ...ﭠ [ Ƃاملائدة].

فاخلمر يف حال َس ِ
رتها للعقل جتعل متعاطيها أشبه بالسفيه الذي ال حيسن الترصف ،أو املجنون الذي ال يشعر بام
يرتكب من جرائم ختل بالدين والرشف.
وبني النبي  أن اخلمر داء ،فقد سأل طارق بن سويد النبي  عن اخلمر يصنعها للدواء .فقال« :إِنهَّ َ ا َل ْي َس ْت

بِدَ َو ٍاءَ ،و َل ِك َّن َها َد ٌاء»(((.

فهذا احلديث يدل عىل أنه حَي ُْرم التداوي باخلمر ،وأهنا داء(((.

باملحرمات قبيحة عقلاً
ورشعا ،أما الرشع فام ورد يف األحاديث النبوية.
ص عليه العلامء أن «املعاجلة
ً
ومما َن َّ
َّ

حرمه عىل بني
حرمه خلبثه ،فإنه مل حُي ِّرم عىل هذه األمة ط ِّي ًبا عقوب ًة هلا ،كام َّ
وأما العقل فهو أن اهلل سبحانه وتعاىل َّ
إرسائيل بقوله ƃ :ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ...ﯟ [ Ƃالنساء](((.

الس َّنة عن كل
بَ -ح َّرمت الرشيعة اإلسالمية املخدِّ رات واملفترِّ ات؛ ملا فيهام من األرضار واملفاسد ،وورد النهي يف ُّ
ومفترِّ .
ُم ْس ِكر ُ
فعن أم َس َل َمة

األعضاء(((.

الف ُتور َ
قالت« :نهَ َ ى َر ُس ُ
ول اهللِ َ ع ْن ُك ِّل ُم ْس ِك ٍر َو ُم َفترِّ ٍ»((( .واملفترِّ كل رشاب يورث ُ
واخل َور يف

((( صحيح مسلم.
((( حتفة األحوذي برشح جامع الرتمذي (.)168 / 6
((( الطب النبوي البن القيم ص (.)116
((( سنن أيب داود.
((( عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية ابن القيم (.)29 / 10
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وقال ُ :
خ ٌرَ ،و ُك ُّل مَ ْ
«ك ُّل ُم ْس ِك ٍر مَ ْ
خ ٍر َح َر ٌام»(((.

و ُيقاس حكم قليل احلشيش عىل قليل ا ُمل ْس ِكر بجامع خمامرة كل منهام للعقل(((.

واملخدِّ رات كلها ُم ِ
سكرة ،والوعيد املرتتب عىل تعاطي اخلمر ،هو الوعيد املرتتب عىل تعاطي أنواع املخدِّ رات
املختلفة ،بجامع اشرتاك الكل يف إزالة العقل ،ولعموم هنيه  عن كل ُم ْس ِكر ومفترِّ .

هذا وقد أثبتت األبحاث الطبية احلديثة خماطر إدمان رشب اخلمر واملخدِّ رات عىل أجهزة اجلسم املختلفة،
وأثبتت ً
فض إىل اجلنون ،وهلذا نرى
فض إىل الوفاة بالتسمم الكحويل ،وأن اإلدمان ُي يِ
أيضا أن رشب اخلمر قد ُي يِ
األطباء يوصون املريض بعدم تناول املرشوبات الكحولية ،وإال عرض نفسه للخطر ،وكل هذه األرضار التي يف
اخلمر أصبحت اآلن حقائق علمية َّ
درس لطلبة الطب يف أنحاء العامل(((.
مؤكدَ ة ُت َّ

اإلسالم الدِّ َي َة كامل ًة يف حق
ج -النهي عن االعتداء عليه بأي نوع من أنوع االعتداء ،كالرضب ونحوه .ولقد جعل
ُ
من رضب َ
آخر ،فأذهب عقله(((.
د -حتريم استخدام املخدِّ ر إال يف الرضورة وعند احلاجة؛ ألنه يعطل العقل الذي ُي َعدُّ أعظم نعم اهلل عىل اإلنسان،
قياسا
وهو مناط التكليف ،فيجب محايته من كل ما يكون سب ًبا يف زواله وإفساده ،مع األرضار األخرى للمخدِّ ر؛ ً
عىل اخلمر ،وحلديث النهي عن كل ُمفت(((.
هـ -يقوم الطب بدور هام يف حفظ العقل عن طريق عالج األمراض اجلسدية؛ حيث إن عالج اجلسد من آالمه يزيح
الضغط العصبي الذي يؤثر عىل احلالة العقلية.
وكذلك عالج احلاالت النفسية حلفظ الوظائف العقليةً ،
الكحوليات واملخدِّ رات ملنع تدهور
وأيضا عالج إدمان
َّ
احلالة العقلية لإلنسان.
((( رواه البخاري ومسلم ،واللفظ ملسلم.
((( جمموع الفتاوى البن تيمية (.)204 / 34
((( يف رحاب الطب النبوي (.)271 / 25
((( املغني (.)431 / 8
فتاوى اللجنة الدائمة س ( )2من الفتوى رقم (.)3685
((( من َ
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راب ًعا :حفظ ال ِعر�ض والن�سل:
حرم اهلل سبحانه األعراض كام حرم الدماء واألموال ،وخطب بذلك الرسول  يف آخر حياته ،واملسلمون يف أعظم

اجتامع هلم يف َح َّجة الوداع ،ومما قال يف خطبته تلكَ « :فإِ َّن ِد َما َء ُك ْم َو َأ ْم َوا َل ُك ْم َو َأ ْع َر َ
اض ُك ْم َع َل ْي ُك ْم َح َر ٌامَ ،ك ُح ْر َم ِة َي ْو ِم ُك ْم َه َذا ،فيِ

الش ِ
َش ْه ِر ُك ْم َه َذا ،فيِ َب َل ِد ُك ْم َه َذاَ ،ف ْل ُي َب ِّل ِغ َّ
اهدُ ا ْل َغائِ َب»(((.

�أ -و�سائل املحافظة على العر�ض:

 -1حتريم الفواحش كالزنا واللواط؛ إذ فيهام إفساد للمجتمعات ،وإشاعة للفاحشة فيها.

 -2حتريم القذف (الرمي بالزنا) ومرشوعية احلد عىل القاذف ،قال تعاىلƃ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ [ Ƃالنور].

 -3حتريم مداواة الرجل للمرأة والعكس دون رضورة.

4ـ حتريم خلوة الطبيب بالطبيبة أو املمرضة لغري رضورة.
ب -و�سائل حماية الن�سل:
خلق اهلل الإن�سان ليعمر احلياة ،وي�ستغل فيها ما منحه اهلل من خرياتها ،من بركات ال�سماء ،وكنوز الأر�ض ،فكانت عمارتها
تقت�ضي وجود هذا الإن�سان �إىل يوم القيامة؛ لذا كان حفظ الن�سل �ضرورة من �ضرورات احلياة ،ومن و�سائل حماية الن�سل:
 -1تـحريم قـتـل األوالد ،قـال تـعـاىلƃ :ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ [ Ƃاإلرساء].

 -2حتريم اإلجهاض إال للرضورة ،كام لو أخرب األطباء الثقات أن بقاء اجلنني يؤدي إىل موت األم(((.

 -3حتريم استئصال القدرة عىل اإلنجاب يف الرجل أو املرأة :وهو ما ُيعرف باإلعقام أو التعقيم ،ما مل َتدْ ُع إىل ذلك
الرضورة بمعايريها الرشعية ،بِنَا ًء عىل أن من مقاصد الزواج يف الرشيعة اإلسالمية اإلنجاب واحلفاظ عىل النوع
اإلنساين ،وأنه ال جيوز إهدار هذا ِ
املقصد؛ ألن إهداره يتناىف مع نصوص الرشيعة وتوجيهاهتا الداعية إىل تكثري

النسل ،واحلفاظ عليه والعناية به ،باعتبار أن حفظ النسل أحد ُ
الك ِّل َّيات اخلمس التي جاءت الرشائع برعايتها(((.
((( متفق عليه.
((( جملة البحوث اإلسالمية ،اجلزء رقم ،)63( :الصفحة رقم ،)273( :اإلصدار :من ربيع األول إىل مجادى الثانية لسنة 1422هـ.
((( قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من ( )6-1مجادى اآلخر 1409هـ ،املوافق ( )15-10كانون األول (ديسمرب)
1988م.
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ُ -4ي ْس ِهم الطب يف حفظ النسل عن طريق التأكد من العناية اجليدة باألطفال؛ حتى يصبحوا أفرا ًدا َأ ِص َّحاء يف
ناجحا،
تكاثرا
املجتمع ،يمكنهم تقديم نسل جديد ذي صحة جيدة ،وعالج عقم الذكور واإلناث يضمن
ً
ً

والعناية بالسيدات احلوامل ،والعناية باألطفال يف مرحلة ما قبل الوالدة ،كل هذا يضمن أطفالاً َأ ِص َّحاء يكربون
يف صحة جيدة.

خام�سا :حفظ املال:
ً
بقاء وا�ستمرا ًرا.
لقد �شرع الإ�سالم و�سائل حلفظ املال �إيجا ًدا وحت�صيلاً  ،كما �شرع له و�سائل حلفظه ً
�أ -و�سائل احلفاظ على املال �إيجا ًدا وحت�صيلاً :
 - 1احلث عىل السعي لكسب الرزق وحتصيل املعاش ،قال تعاىلƃ :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ...ﭳ [ Ƃامللك].
أنواعا
 -2إباحة املعامالت العادلة التي ال ُظ ْل َم فيها وال اعتداء عىل حقوق اآلخرين :ومن أجل ذلك أقر اإلسالم
ً
والرهن والرشكة
من العقود كانت موجودة بعد أن ن َّقاها مما كانت حتمله من الظلم ،وذلك كالبيع واإلجارة َّ
وغريها ،وفتح املجال أمام ما َت ِ
كشف عنه التجارب االجتامعية من عقود ،رشيطة أن ال تنطوي عىل الظلم بطرف

من األطراف ،أو تكون من أكل أموال الناس بالباطل.
ب -و�سائل حفظ املال من جانب العدم:
 -1ضبط الترصف يف املال بحدود املصلحة العامة :ومن َث َّم َح َّرم اكتساب املال بالوسائل غري املرشوعة ،والتي
ترض باآلخـريـن ،ومـنـها الــربا؛ ملا له من آثار ختل بالتوازن االجتامعي ،قال تعاىلƃ :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ...ﮃ [ Ƃالبقرة].
 -2كـام حـرم االعـتداء عىل مـال الـغري بالرسقة أو السطو أو التحا ُيل ،ورشع العقوبة عىل ذلك ،قال تعاىل:
ƃﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ...ﭭ [ Ƃاملائدة].
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َّ
مبني عىل قاعدة من أهم قواعد
 -3من ََع إنفاق املال يف الوجوه غري املرشوعة،
وحث عىل إنفاقه يف سبل اخلري :وذلك ٌّ
النظام االقتصادي اإلسالمي ،وهي أن املال مال اهلل ،وأن الفرد مستخلف فيه ووكيل ،قال تعاىل ƃﮔ

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ...ﮡ [ Ƃاحلديد].

ومن َث َّم كان عىل صاحب املال أن يترصف يف ماله يف حدود ما رسمه له الرشع ،فال ُي ْفتَن باملال ف َي ْط َغى بسببه؛

ألن ذلك عامل فساد ودمار ،وال جيوز له أن ُيرسف أو ُي ِّ
بذر ،قال تعاىلƃ :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ...ﰃ [ Ƃاإلرساء].

قرر اإلسالم أن العقود ال تمَ يِض عىل املتعاقدين إال
 -4تنظيم التعامل املايل عىل أساس من الرضا والعدل :ومن َث َّم َّ
ٍ
ٍ
وعدل ،قال تعاىلƃ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
تراض
إذا كانت عن

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  ...ﮂ [ Ƃالنساء] .وكذلك َح َّرم ِ
القماَ ر؛ ألنه نوع من الظلم.
ج -حفظ املال و�صلته بالطب:

 -1إن وجود املتخصصني يف طب األبدان واجب كفائي ،فيجب عىل املجتمع أن ُي ِقيم من َي ُقوم به ،ويقوم باإلنفاق
قائم عىل ثغر
عليه من موارد الدولة ،وإال َأثِ َم املجتمع كله ،وثوابه عند اهلل تعاىل عظيم إذا َخ َل َصت النية ،فالطبيب ٌ

من ثغور الدين ،ففي الطب ٌ
حفظ للنفوس؛ حيث إن أموال أي جمتمع تعتمد عىل األنشطة املنتجة التي يقوم هبا

املواطنون َ
األ ِص َّحاء ،وبالتايل فإن املحافظة عىل صحة األجيال وعالج أي أمراض يضمن احلفاظ عىل األموال،
إنتاجا من املجتمعات ذات الصحة العامة اجليدة.
لذا نجد املجتمعات ذات الصحة العامة املتدنية أقل ً

 -2أمهية مراعاة الظروف املا ِّد َّية للمرىض وعدم إثقاهلم بتكاليف العالج يف العيادات واملراكز الطبية اخلاصة عن
طريق املبالغة يف رصف األدوية ،وإجراء الفحوصات واألشعة والتحاليل التي ال حاجة هلا؛ ألن األصل حفظ

أموال املرىض.
الطبية أو أخذ هداياها بقصد
خاصة يف العيادات اخلاصة وعدم جماملة الرشكات
 -3احلرص عىل إطابة الكسب َّ
َّ
التأثري عىل الطبيب.
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الوحدةالثالثة

القواعد الفقهية وأهم تطبيقاتها

القواعد الفقهية وأهم تطبيقاتها
�أو ًال :قاعدة( :ال�ضرر ُيزال).
ثان ًيا :قاعدة( :ال�ضرر ُيدفع بقدر الإمكان).
ثال ًثا :قاعدة( :ال�ضرر ال ُيزال مبثله).
راب ًعا :قاعدة( :ال�ضرر الأ�شد ُيزال بال�ضرر الأخف).
خام�سا :قاعدة( :درء املفا�سد مقدم على جلب امل�صالح).
ً
�ساد�سا :قاعدة( :ال�ضرورات تبيح املحظورات).
ً
�ساب ًعا :قاعدة( :ال�ضرورة ُتقدَّ ر بقدرها).

�أ -تعريف القواعد:
القواعد جمع قاعدة ،والقاعدة يف اللغة :أساس اليشء ،سواء كان هذا اليشء ِح ِّس ًّيا ،كقواعد البيت ،كام قال تعاىلƃ :ﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗ ...ﭠ[ Ƃالبقرة] ،أو معنو ًّيا ،كقولنا :قواعد الدين؛ أي :دعائمه التي يقوم عليها(((.

القاعدة يف اال�صطالح :قضية كلية منطبقة عىل مجيع جزئِ َّياهتا.

وتعرف القاعدة عند الفقهاء ب�أنها :حكم أغلبي ينطبق عىل معظم جزئياته ،وذلك كقوهلم( :األمور بمقاصدها)( ،اليقني

ال يزول بالشك) وغري ذلك(((.
ب -فوائد القواعد الفقهية:

تظهر �أهمية القواعد الفقهية من خالل معرفة مهمتها يف الفقه وفائدتها يف فهم امل�سائل وحفظها ،وميكن �إيجاز فوائدها يف
الأمور الآتية:
ُّ
وتذك ِرها؛ ألن من الصعب حفظ حكم كل جزئية عىل حدة ،بينام َي ْس ُهل حفظ
 -1معرفة أحكام املسائل اجلزئية
القواعد ،وفهم كيفية التفريع عليها.

 -2إن دراسة اجلزئِ َّيات بمع ِز ٍل عن القواعد الفقهية اجلامعة هلا قد ُت ِ
وق ُع يف بعض اخلطأ واخللط واالضطراب؛ لعدم
الرابط اجلامع بينها.

 -3تربية املَ َل َكة الفقهية ،وتنمية القدرة عىل إحلاق املسائل وختريج الفروع ملعرفة أحكامها.

ِّ
وجها
وتوضح له
 -4دراسة القواعد الفقهية واإلملام هبا تربيِّ عند الباحث َم َل َكة املقارنة بني املذاهب املختلفة،
ً
من وجوه االختالف وأسبابه بني املذاهب؛ وذلك ألن القواعد الفقهية -يف أكثرها -موضع ا ِّت َفاق بني األئمة

املجتهدين ،ومواضع اخلالف فيها قليلة ،فتظهر الفائدة من دراسة هذا القليل وتأمله؛ حيث إنه سبب من أسباب
االختالف.

 -5إظهار مدى استيعاب الفقه اإلسالمي لألحكام ،ومراعاته للحقوق والواجبات ،وتسهل عىل غري املختصني
بالفقه االطالع عىل حماسن هذا الدين ،وإبطال دعوى من ينتقصون الفقه اإلسالمي ،ويتهمونه بأنه يشتمل عىل
حلول جزئية وليس قواعد كلية.

((( خمتار الصحاح ص (.)47
((( رشح القواعد الفقهية للشيخ أمحد بن حممد الزرقا ص (.)33
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� اً
أول :قاعدة( :ال�ضرر ُيزال)(:)1
�أ -معنى القاعدة:
واقعا جيب إزالته ورفعه ،بمحو آثاره املرتتبة عليه من إيذاء الناس ،أو إتالف للامل ،أو إضاعة له أو غري
أن الرضر إذا كان ً
ذلك؛ وذلك ألن األخبار يف كالم الفقهاء للوجوب الرشعي ،فهذه القاعدة ُت َعبرِّ عن وجوب رفع الرضر ،وترميم آثاره
بعد وقوعه(((.
ب -التطبيقات الطبية للقاعدة:
 -1مرشوعية التدا ِوي والعالج بام أباحه اهلل من األدوية؛ وذلك ألن التداوي ُي ِزيل رضر املرض بإذن اهلل ،وما ينشأ
عنه من اآلالم واألذى ،والعجز عن القيام بالتكاليف الرشعية ،وهذا الرضر ُيزال بإذن اهلل بام أنزله من أنواع
األدوية املختلفة(((.
ريا بفقده لعض ٍو من أعضائهَ ،ك َي ِد ِه أو ِر ْج ِله
 -2إعادة العضو املبتور بسبب حادث؛ وذلك ألن اإلنسان يترضر كث ً
أو أصابعهام ،ف ُيشرْ َ ع له دفع ذلك الرضر ،بفعل هذا النوع من اجلراحة الذي يمكن بواسطته إعادة ذلك العضو
الذي ُق ِط َع عملاً بقاعدة( :الرضر ُيزال).

 -3جواز إجراء عمليات تصحيح اجلنس :وهي اجلراحة التي ُي ْق َصد هبا معاجلة ُ
اخل ْن َثى الكاذبة من اخللل الذي
أصاب هويته اجلنسية ،أو خصائصه ومظاهره اجلنسية اجلسدية ،وال خالف بني العلامء املعارصين يف إجراء مثل
هذا النوع من العمليات ،إذا ُو ِجدَ ت رضورة تستدعي هذا التدخل اجلراحي؛ ملا يف ذلك من املصلحة العظيمة،
ودرء املفسدة(((.
((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص ( .)85األشباه والنظائر للسيوطي ص (.)83
((( رشح القواعد الفقهية للزرقا ص ( .)179مجهرة القواعد الفقهية للندوي (.)156 / 1
((( اهلداية للمريغياين ( .)66 / 10الفروع البن مفلح ( .)165 / 2املجموع للنووي ( .)106 / 5القوانني الفقهية البن جزي ص (.)438
((( قرار جملس هيئة كبار العلامء يف دورته التاسعة والثالثني املنعقدة يف مدينة الطائف يف الفرتة من (1413 / 2 / 24هـ) إىل (1413 / 3 / 18هـ) .األحكام الطبية
املتعلقة بالنساء ملحمد خالد منصور ص ( .)207اجلراحة التجميلية للفوزان ص (.)549
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 -4نقل الدم إىل املريض عند حاجته إليه؛ ألن يف ذلك إزالة للرضر(((.
 -5جواز نقل جزء من عضو اإلنسان من مكان يف جسمه إىل مكان آخر؛ كنقل اجللد أو العظم أو الغرضوف ،مع
مراعاة التأكد من أن النفع املتوقع من هذه العملية أرجح من الرضر املرتتب عليها ،وأن يكون ذلك إلجياد عضو
مفقود أو إعادة شكله أو وظيفته ،أو إصالح عيب(((.
 -6جواز نقل عضو من ميت إىل حي ،تتوقف حياته عىل ذلك العضو ،أو تتوقف سالمة وظيفة أساسية فيه عىل
املتوفىَّ
ذلك ،برشط أن يأذن املنقول منه قبل موته ،أو يأذن ورثته بعد موته ،أو يوافق ويل أمر املسلمني إن كان َ

جمهول اهلوية ،أو ال وارث له ،و َيغ ُلب عىل الظن نجاح زرعه فيمن سيزرع فيه(((.

 -7مرشوعية تركيب األعضاء الصناعية عند فقد عضو من األعضاء ،إذا مل يرتتب عىل تركيبها رضر؛ ألن فقد العضو
رضر كبري ،فريفع هذا الرضر برتكيب عضو صناعي بديل(((.

ثان ًيا :قاعدة( :ال�ضرر ُيد َفع
بقدر الإمكان)(:)5
�أ -املعنى الإجمايل للقاعدة:
هذه القاعدة ُت ِفيد وجوب دفع الرضر قبل وقوعه بكل الوسائل واإلمكانيات املتاحة ،بحسب االستطاعة والقدرة ،فإن
أمكن منع الرضر بالكلية ،وإال فإن املنع أو الدفع يكون بحسب املستطاع؛ وذلك للتخفيف من اآلثار الناجتة عنه ،وهذا
من باب الوقاية خري من العالج(((.
ب -التطبيقات الطبية للقاعدة:
 -1مرشوعية الطب الوقائي عمو ًما؛ ألنه هيدف إىل دفع رضر األمراض قبل الوقوع(((.
((( اإلفادة الرشعية يف بعض املسائل الطبية ص (.)184
((( املوسوعة الفقهية الطبية (.)330 / 2
((( املرجع السابق (.)331 / 2
((( املرجع السابق (.)330 / 2
((( القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري لعبد الرمحن بن صالح العبد اللطيف ص (.)279
((( رشح القواعد الفقهية للزرقا ص ( .)207القواعد الكربى للعجالن ص (.)90
((( املوسوعة الفقهية الطبية (.)321 / 2
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رشعا ،كالتطعيم ضدّ املالريا ،واجلدري ،واحلصبة ،واحلمى
 -2التحصني املبكر قبل حلول املرض املتو َّقع :جائز ً
الشوكية ،وغري ذلك من األمراض املعدية.

والتطعيم حيقق -بمشيئة اهلل -دفع الرضر عن األصحاء( ،والرضر ُيد َفع بقدر اإلمكان)(((.

 -3مرشوعية َ
احل ْجر الصحي عىل َمن أصيب بمرض ُم ْع ٍد :فهناك أمراض قد َت ِ
العدوى هبا إىل األصحاء،
رسي
َ
كالطاعون واجلدري وغريمها ،ومن أساليب مكافحة هذه األمراض َ
احل ْجر الصحي ،وهو عزل املريض هبذا
النوع من األمراض عن بقية األصحاء طيلة فرتة حضانة املرض ،ووضعه حتت الرقابة الطبية الدقيقة إىل أن

تنتهي هذه الفرتة.

قال رسول اهلل « :إِ َّن َه َذا َّ
ان َق ْب َل ُك ْمَ ،أ ْو َعلىَ َبنِي إِسرْ َ ائِ َ
يلَ ،فإِ َذا َك َ
ون ِر ْجزٌ ُس ِّل َط َعلىَ َم ْن َك َ
اع َ
ان بِ َأ ْر ٍ
ض َفال تخَ ْ ُر ُجوا
الط ُ
ِم ْن َها ِف َر ًارا ِم ْن ُهَ ،وإِ َذا َك َ
ان بِ َأ ْر ٍ
وها»(((.
ض َفال َتدْ ُخ ُل َ

فهذا احلديث يدل عىل مرشوعية َ
احل ْجر الصحي؛ وذلك ألنه قد يسبب إحلاق الرضر باألصحاء ،والرضر جيب
دفعه بقدر اإلمكان(((.

 -4مرشوعية التيمم للمريض ،حتى ولو كان املاء موجو ًدا ،إذا كان يف استعامله زيادة للمرض ،أو تأخري للشفاء؛
رضرا عليه( ،والرضر ُيدفع قدر اإلمكان)(((.
وذلك ألن يف استعامل املاء
ً

 َاحل ْجر عىل الطبيب اجلاهل ،ومنع كل من ثبت جهله من األطباء ونحوهم من مزاولة العمل(((.

 -5التخلص من النفايات الطبية ودفنها يف مكان آمن ،وبعيد عن املناطق التي يسكنها الناس؛ حتى ال يترضر أحد.
دفعا لرضر اإلحساس باألمل الذي يكون
 -6مرشوعية التخدير عند إجراء عمليات جراحية ونحو ذلك؛ ألن يف ذلك ً
شديدً ا يف أغلب األحوال.

 -7مرشوعية الوالدة القيرصية عند تعرس الوالدة الطبيعية؛ ملا يف ذلك من دفع الرضر عن املولود وأمه(((.
((( القواعد الرشعية يف املسائل الطبية للسعيدان ص (.)16
((( متفق عليه.
((( اجلراحة التجميلية للفوزان ص (.)114
((( القواعد الرشعية يف املسائل الطبية ص ( .)18الفتاوى الرشعية عىل املشكل يف املسائل الطبية ص (.)31
((( املوسوعة الفقهية الطبية (.)321 / 2
((( املرجع السابق (.)323 / 2
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ثال ًثا :قاعدة( :ال�ضرر ال
ُيزال مبثله)(:)1
�أ -معنى القاعدة:
ُت َبينِّ هذه القاعدة أن الرضر الذي جيب إزالته ،إنام هو الرضر الذي ال يرتتب عىل إزالته رضر مثله ،وال أكثر منه من باب
أوىل ،بل إنام ُيزال بال رضر مط َل ًقا ،أو برضر أخف منه ،وهذه القاعدة بمثابة القيد لقاعدة (الرضر ُيزال)؛ ألهنا تبني حاالت

الرضر الواجب إزالته ،والرضر الواجب تركه ملا يرتتب عىل إزالته من رضر مماثل أو زائد(((.
ب -التطبيقات الطبية للقاعدة:
ً
 -1ال جيوز للطبيب أن َي ِ
أعراضا مماثلة ملرضه ،ومن باب أوىل إن كان ذلك
رصف دوا ًء ملريض يتضح أنه سيسبب له
سيزيده سو ًءا(((.
 -2ال جيوز نزع األجهزة عن مريض حيتاج إليها من أجل مريض آخر؛ ألن (الرضر ال يزال بمثله)(((.
 -3ال جيوز تربع الشخص بجزء من جسده يترضر به من أجل مريض حيتاج إليه؛ ألن (الرضر ال يزال بمثله)(((.
 -4املنع من إجراء العمليات اجلراحية التي يغلب عىل الظن عدم نجاحها ،وقد تؤدي إىل هالك املريض ،أو تلف
بعض أطرافه ،أو ذهاب بعض حواسه؛ وذلك ألن الرضر احلاصل باملرض ال ُير َفع بمثله أو أكثر منه(((.
رضرا َب ِّينًا؛ ألن التربع وإن كان يساعد عىل رفع رضر بعض
 -5عدم جواز التربع بالدم إذا كان املتربع يترضر به
ً
احلاالت إال أنه يف هذه احلالة ُيعترب من إزالة الرضر بمثله.

((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص (.)87
ُ
للس ْب ِكى ( .)53 / 1األشباه والنظائر البن ن َج ْيم ص (.)87
((( األشباه والنظائر ُّ
((( اإلفادة الرشعية يف بعض املسائل الطبية ص (.)244
((( املرجع السابق ص (.)246
((( املرجع السابق ص (.)244
((( املرجع السابق ص (.)27
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راب ًعا :قاعدة( :ال�ضرر الأ�شد
ُيزال بال�ضرر الأخف)(:)1
�أ -املعنى الإجمايل للقاعدة:
واقعا وهو أعظم من اآلخر وأشد يف نفسه ،فإنه ُي َ
رتكب الرضر األدنى إلزالة الرضر
إذا تقابل رضران ،وكان أحدمها ً
األعظم ،إذا تعينَّ الرضر ومل يمكن إزالته بالكلية(((.
وهذا املعنى قد ورد يف قواعد مقاربة وهي:
 -قاعدة (خيتار أهون الشرَّ َّ ْين أو أخف الضرَّ َ َر ْين)(((.

رضرا بارتكاب أخفهام)(((.
 قاعدة (إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهامً
مؤداها واحد،
وقد ذهب كثري من العلامء والباحثني إىل أن هذه القواعد السابقة بمعنى واحد؛ أي :ختتلف عباراهتا لكن َّ
دفعا للرضر األشد.
وهي تدل عىل اختيار الرضر األخف ً
ب -التطبيقات الطبية للقاعدة:
 -1جواز إجراء العملية اجلراحية حلالة ال يمكن عالجها بغريها؛ ألن رضر إجراء العملية اجلراحية أخف من رضر
بقاء املريض عىل حاله(((.
إرضارا متح ِّق ًقا ،حتى ولو كان يف تناول هذه
 -2جيوز للمرأة أن تتناول أدوية منع احلمل ،إذا كان احلمل يرض هبا
ً
األدوية يشء من الرضر عليها؛ ألن الرضر احلاصل باحلمل أشد من رضر تناول األدوية( ،والرضر األشد ُيزال
بالرضر األخف)(((.
مرج َّوة هبذا الصنيع؛ وذلك ألن
 -3شق بطن املرأة احلامل إلنقاذ اجلنني إذا مل يمكن إنقاذه إال بذلك ،وكانت حياته ُ
رضر إجراء هذه العملية أخف من رضر موت اجلنني يف بطن أمه ،وكذا لو كان رضر الوالدة الطبيعية أعظم من

((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص (.)88
((( املرجع السابق.
((( قواعد الفقه للربكتي ص (.)28
((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص ( .)89األشباه والنظائر للسيوطي ص (.)87
((( املوسوعة الفقهية الطبية (.)327 / 2
((( قاعدة ال رضر وال رضار وتطبيقاهتا الطبية ص (.)30
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رضر الوالدة القيرصية ،فإنه يصار إىل الوالدة القيرصية؛ ألن (الرضر األشد ُيزال بالرضر األخف)(((.

َف ِمن َح َذ ِق الطبيب أنه حيث أمكن التدبري باألسهل ،فال َي ْع ِد ُل عنه إىل األصعب ،ويتدَ َّرج من األضعف إىل األقوى،
وت ُ
يجب أن َيبت َِدئ باألقوى(((.
إال أن يخَ اف َف َ
الق َّوة حينئذَ ،ف ُ

 -4جواز إجراء عمليات الرتقيع اجللدي لعالج احلروق وآثارها؛ وذلك بأخذ الرقعة من جلد املصاب نفسه ،أو
من جلد غريه ،أو عن طريق الرقعة الصناعية؛ وذلك ألن بقاء مكان احلرق مكشو ًفا َ
ومش َّو ًها لإلنسان فيه رضر
بالغ ،وما يرتتب عىل هذه اجلراحة من مرضة التخدير ،وجرح املعصوم ،وقطع اجللد ،هو أدنى من رضر بقاء
احلرق مكشو ًفا ،والرضر األشد ُيزال بالرضر األخف(((.

خام�سا :قاعدة( :درء املفا�سد
ً
()4
مقدم على جلب امل�صالح) :
�أ -املعنى الإجمايل للقاعدة:
إذا تعارضت مفسدة ومصلحة ،وكانت املفسدة غالبة أو مساوية للمصلحة ،ف ُيقدَّ م دفع املفسدة عىل جلب املصلحة ،فإذا

رضرا مساو ًيا لتلك املصلحة أو أكرب منها
أراد شخص مبارشة عمل ينتج مصلحة له ،ولكنه من اجلهة األخرى يستلزم
ً
يلحق باآلخرين أو بنفسه ،فيجب أن ُيقلع عن إجراء ذلك العمل؛ در ًءا للمفسدة املقدَّ م دفعها عىل جلب املصلحة؛ ألن

اعتناء الشارع باملنهيات أشد من اعتنائه باملأمورات؛ ملا يرتتب عىل المْ َن ِ
َاهي من الرضر المْ ُنافيِ حلكمة الشارع يف النهي(((.
َ
است ََط ْع ُت ْم»(((.
قال رسول اهلل َ « :فإِ َذا نهَ َ ْي ُت ُك ْم َع ْن شيَ ْ ٍء َف ْ
اجتَنِ ُبو ُهَ ،وإِ َذا َأ َم ْر ُت ُك ْم بِأ ْم ٍر َف ْأ ُتوا ِم ْن ُه َما ْ

وجه اال�ستدالل من احلديث :أن اعتناء الرشع باملنهيات فوق اعتنائه باملأمورات؛ ألنه أطلق االجتناب يف املنهيات ولو مع
وقيد يف املأمورات بقدر الطاقة(((.
املشقة يف الرتكَّ ،

((( املرجع السابق ص (.)26
((( الطب النبوي البن القيم ص (.)108
((( املرجع السابق ص (.)335
للس ْب ِكى ص (.)123
((( األشباه والنظائر ُّ
((( األشباه والنظائر للسيوطي ص ( .)87األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص ( .)90درر احلكام (.)37 / 1
((( متفق عليه.
((( فتح الباري (.)262 / 13
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أما إذا كانت املصلحة غالبة ،وكانت املفسدة ضعيفة أو مرجوحة ،ف ُيقدَّ م جلب املصلحة عىل درء املفسدة ،وال ُي َ
نظر إىل
املفسدة القليلة((( ،فقد أمجعت األمة عىل أن املفسدة املرجوحة ُمغ َت َف َرة مع املصلحة الراجحة(((.

خصوصا؛ حيث ال
وهذه القاعدة ُت َعدُّ من أعظم القواعد الكلية تطبي ًقا وامتدا ًدا يف مسائل الفقه عمو ًما ،ومسائل الطب
ً

التعرض هلا واالستناد إليها يف بيان حكمها الرشعي.
ختلو ٌ
كثري من األبحاث الفقهية أثناء تناوهلا للمسائل الطبية من ُّ
ب -التطبيقات الطبية للقاعدة:

 -1حتريم َخ ْل َوة املرأة مع الطبيب :فوجود املرأة مع الطبيب فيه مصلحة معلومة للمريض ،ولكن يرتتب عىل هذا
مفسدة أعظم وهي اخللوة املنهي عنها((( ،قال رسول اهلل « :ال يخَ ْ ُل َو َّن َر ُج ٌل بِا ْم َر َأ ٍة إِلاَّ َو َم َع َها ُذو محَ َْر ٍم»(((.

باملحرمات؛ ملا فيها من مفاسد تفوق املصلحة املرجوة منها(((.
 - 2عدم جواز التدا ِوي
َّ

 -3مرشوعية َ
احل ْجر عىل الطبيب اجلاهل؛ ألنه وإن كان يف مزاولة الطب مصلحة له إال أن فيه مفاسد عظيمة.

 -4مرشوعية التلقيح الصناعي للرضورة ،إذا كان املني وال ُب َي ْي َضة والرحم للزوجني ،ومل يكن هناك أي احتامل
الختالط املني أو ال ُب َي ْي َضة ،مع مراعاة الرشوط والضوابط التي ذكرها أهل العلم تقديماً ملصلحة اإلنجاب عىل

مفسدة كشف العورات.

 -5منع العمليات اجلراحية التي َيغْ ُلب عىل الظن عدم نجاحها؛ ألن دفع مفسدة فشل العملية أهم من حتقيق مصلحة
موهومة(((.

 -6منع نقل اخلصيتني من شخص إىل آخر ملا يرتتب عىل ذلك من مفاسد تفوق املصالح ،كاختالط األنساب
وضياعها(((.

للس ْب ِكي (.)105 / 1
((( األشباه والنظائر ُّ
((( الذخرية (.)322 / 13
((( رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)109 / 9
((( متفق عليه.
((( املوسوعة الفقهية الطبية (.)355 / 2
((( املرجع السابق (.)350 / 2
((( املرجع السابق (.)354 / 2
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�ساد�سا :قاعدة( :ال�ضرورات
ً
()1
تبيح املحظورات) :
�أ -معنى القاعدة:
رشعا ُيباح عند اخلوف عىل ضياع الدين ،أو النفس ،أو العقل ،أو النسل ،أو املال ،فاملمنوع يف الرشع ُيباح عند
أن املمنوع ً
االضطرار.
والرضورة مشتقة من الرضر ،وهي أن َت ْط َرأ عىل اإلنسان ٌ
حالة من اخلطر أو املشقة الشديدة؛ بحيث خياف حدوث رضر أو

أذى بالنفس ،أو بالعقل ،أو ِ
بالعرض ،أو باملال وتوابعها ،ويتعني أو يباح عندئذ ارتكاب احلرام أو ترك الواجب ،أو تأخريه
دفعا للرضر عنه يف غالب ظنه ضمن قيود الرشع.
عن وقته؛ ً
ب� -شروط العمل بالقاعدة:
 -1أن حيصل يف الواقع خوف اهلالك أو التلف عىل النفس أو املال؛ وذلك بغلبة الظن حسب التجارب ،أو يتحقق
املرء من وجود خطر حقيقي عىل إحدى الرضوريات اخلمسة التي صانتها مجيع الديانات والرشائع الساموية:
وهي الدين والنفس والعقل والعرض واملال.

ِ
 -2أن تكون الرضور ُة ُم ْل ِج َئ ًة؛ بحيث يخُ شى ُ
تلف َن ْف ٍِ
الرضورية وهي :حفظ الدِّ ين ،والنفس،
املصالح
تضييع
س أو
ِ
ُ
والعقل ،واملالِ ،
والع ْرض.

ٌ
وسيلة أخرى من املباحات إلاَّ املخالفات الرشعية من األوامر
للمضطر لدفع الرضر عنه
 -3أن ال تكون
ِّ
والنواهي.

املضطر فيام ُيباح للرضورة عىل القدر الالزم لدفع الرضر؛ أي :احلدّ األدنى فيه ،لذلك ُق ِّيدت قاعدة
 -4أن يقترص
ُّ
متفر ٍ
ٍ
ور ِ
ات بِ َقد ِر َها).
ات)
ور ُ
ور ُ
عة وهيُ ( :ت َقدَّ ُر الضرُّ ُ َ
يح املَ ْح ُظ َ
(الضرَّ ُ َ
ات ُتبِ ُ
بقاعدة ِّ

ِ
ال بِ ِمث ِْل ِه)؛ إذ (الضرَّ َ ُر ُيزَ ُ
ألن (الضرَّ َ َر لاَ ُيزَ ُ
إسقاط حقوق اآلدم ِّيني؛ ّ
ال بِلاَ ضرَ َ ٍر)،
االضطرار سب ًبا يف
 -5أن ال يكون
ُ
و(لاَ َي ُك ُ
االض ِط َر ُار ُم ْب ِطلاً لحِ َ قِّ َ
ُ
ون ْ
تعويضهم عنها.
الغيرْ ِ) فام لحَ ِقَ الغري من أرضا ٍر يلزمه

للس ْب ِكي (.)45 / 1
((( األشباه والنظائر للسيوطي ص ( .)84األشباه والنظائر ُّ
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املحرم عالج آخر
املحرم -يف حال رضورة الدواء -طبيب عدل ثقة يف دينه وعلمه ،وأال يوجد من غري َّ
 -6أن يصف َّ
يقوم مقامه.

اإلسالمية وقواعدَ ها العا ّم َة من ِ
ِ
ِ
ِ
َ
أصول العقيدة ،وحتقيق العدل،
احلفاظ عىل
الرشيعة
مبادئ
املضطر
خيالف
 -7أن ال
َ
ُّ
ِ
وأداء األماناتُّ ،
املضطر يخُ الف َ
فكل ما خالف قواعدَ الرشع ال َأ َث َر فيه للرضورة؛ ّ
الرشعية
بعض األحكا ِم
ألن
َّ
ِ
ال قواعدَ
الرشيعة العا ّم َة.

ج -التطبيقات الطبية للقاعدة:
ِ
املاسة،
 -1جواز التداوي عند الكثري من العلامء باألدوية املشت َِم َلة عىل نسبة ضئيلة من الكحول غري
املسك َرة عند احلاجة َّ
وعدم وجود بديل عنها ،وأن يصف ذلك طبيب مسلم ثقة أمني يف مهنته(((.

 -2جواز رشاء الدم إذا مل يوجد من يتربع به ،فيحل للمشرتي دفع ِ
الع َوض ،ويكون اإلثم عىل اآلخذ(((.
حمرم يف األصل(((.
 -3جواز كشف الطبيب عىل العورة عند الرضورة ،مع أن ذلك َّ

 - 4جواز استعامل املخدِّ ر عند الرضورة إلجراء عملية جراحية ال يمكن إجراؤها إال بالتخدير.

قدر
�ساب ًعا :قاعدة( :ال�ضرورة ُت َّ
بقدرها)(:)4
�أ -معنى القاعدة:
هذه القاعدة قيدٌ للقاعدة السابقة ،فإن الرضورة يف الرشع وإن أبيح املحظور من أجلها إال أن ذلك ليس عىل إطالقه ،بل
هو مقيد بام تندفع به الرضوروة ،فإذا كانت الرضورة مثلاً تندفع بواحد من عرشة مل يجَ ُ ز الزيادة عىل ذلك الواحد ،بل تتقيد

((( أبحاث اجتهادية يف الفقه الطبي ملحمد األشقر ص ( .)123أثر ِ
املستجدَّ ة ملحمد بن عبد
قاعدَ تيَ (املشقة جتلب التيسري) ،و(ال رضر وال رضار) يف املسائل الطبية
َ
العزيز ص (.)20
((( قرر جملس املجمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي يف حكم أخذ ِ
املحرمات
الع َوض عن الدم ،وبعبارة أخرى :بيع الدم؛ فقد رأى املجلس أنه ال جيوز؛ ألنه من
َّ
املنصوص عليها يف القرآن الكريم مع امليتة وحلم اخلنزير ،فال جيوز بيعه وأخذ عوض عنه ،و ُيستثنى من ذلك حاالت الرضورة إليه لألغراض الطبية ،وال يوجد
من يتربع إال بعوض ،فإن الرضورات تبيح املحظورات ،بقدر ما تُر َفع الرضورة ،وعندئذ حيل للمشرتي دفع العوض ،ويكون اإلثم عىل اآلخذ ،وال مانع من
تشجيعا عىل القيام هبذا العمل اإلنساين اخلريي؛ ألنه يكون من باب التربعات ،ال من باب املعاوضات .املجمع الفقهي
إعطاء املال عىل سبيل اهلبة أو املكافأة؛
ً
لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته احلادية عشرْ ة املنعقدة بمكة املكرمة ( 20 - 13رجب 1409هـ).
((( املغني البن قدامة (.)101 / 7
ُ
((( األشباه والنظائر للسيوطي ص ( .)84األشباه والنظائر البن ن َج ْيم (.)86
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اإلباحة به ،ويبقى ما عداه عىل التحريم ،فاحلكم الثابت ألجل الرضورة إنام يرخص منه القدر الذي تندفع به الرضورة
فقط ،فإذا زالت الرضورة عاد احلكم إىل ما كان عليه قبلها.
ب -التطبيقات الطبية للقاعدة:
الفروع يف القاعدة ال�سابقة ميكن عر�ضها هنا؛ بحيث تكون مق َّيدة مبا دلت عليه هذه القاعدة:
 فالطبيب ال جيوز له أن ينظر من العورة زيادة عىل مقدار املوضع الذي يتم عالجه(((. وشق بطن احلامل يكون باملقدار الكايف دون زيادة. واستعامل املخدِّ ر يكون باحلد الكايف.ويندرج حتت هذه القاعدة � ً
أي�ضا:
 َرية((( :فيجب أن ال ُت ْسترَ من الصحيح إال بقدر ما ال بد منه(((.
اجلبِ َ

 ال ُي َالر ْجل إال ما ُيدْ َفع به الرضر عن باقي اجلسم ،وال ُيزاد عليه؛ ألن (الرضورة ُتقدَّ ر بقدرها)(((.
قطع من ِّ

((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص (.)86
((( عظام توضع عىل املوضع العليل من اجلسد ينجرب هبا .املصباح املنري للفيومي ( .)89 / 1القاموس الفقهي للدكتور سعدي أبو حبيب ص (.)57
((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص (.)86
((( أثر ِ
املستجدَّ ة ص (.)8
قاعدَ تيَ (املشقة جتلب التيسري) ،و(ال رضر وال رضار) يف املسائل الطبية
َ
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الوحدة الرابعة
أحكام التداوي والمداواة

أحكام التداوي والمداواة
�أو ًال :حكم التداوي.
ثان ًيا :اجلراحة الطبية.
ثال ًثا :حكم التخدير.
املعد َية والوبا ِئ َّية.
راب ًعا� :أحكام الأمرا�ض ِ
خام�سا :حكم املداواة بني اجلن�سني.
ً
�ساد�سا� :أحكام العورات وا َ
خللوة.
ً

� اً
أول :حكم التداوي:
�أ -حكم التداوي مع الأدلة:
األصل يف حكم التداوي أنه مرشوع؛ ملا ورد يف شأنه يف القرآن الكريم ،والسنة القولية والفعلية ،وملا فيه من (حفظ النفس)
الذي هو أحد املقاصد الكلية من الترشيع.
وتختلف �أحكام التداوي باختالف الأحوال والأ�شخا�ص:
تلف نفسه ،أو ِ
 فيكون واج ًبا على ال�شخ�ص :إذا كان تركه ُيفيض إىل ِأحد أعضائه ،أو عجزه ،أو كان املرض ينتقل رضره
إىل غريه ،كاألمراض ِ
املعد َية.

 ويكون مندو ًبا :إذا كان تركه يؤدي إىل ضعف البدن ،وال يرتتب عليه ما سبق يف احلالة األوىل.مباحا :إذا مل يندرج يف احلالتني السابقتني.
 -ويكون ً

ُ
حدوث مضاعفات أشد من العلة املراد إزالتها(((.
 -ويكون مكروهً ا :إذا كان بفعل يخُ اف منه

الأدلة:
و ُي�س َتدَ ل على ذلك بالأدلة الدالة على �إباحة التداوي على العموم ،ومنها:
الَ « :ما َأ ْنزَ َل ُ
 َع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة َ ع ِن ال َّنبِ ِّي َ ق َاهلل َدا ًء إِلاَّ َأ ْنزَ َل َل ُه ِش َفا ًء»(((.

وجه الداللة :دل احلديث عىل احلث واإلرشاد إىل التداوي.

اعينْ ِ ِم ْن َط َعا ٍمَ ،و َك َّل َم َم َوالِ َي ُه َف َخ َّف ُفوا َع ْن ُهَ ،و َق َ
احت ََج َم َر ُس ُ
ال« :إِ َّن َأ ْم َث َل َما تَدَ َاو ْي ُت ْم
ول اللهَّ ِ َ ،ح َج َم ُه َأ ُبو َط ْي َب َةَ ،و َأ ْع َطا ُه َص َ
ْ -

بِ ِه ِ
احل َجا َم ُة»(((.

وجه الداللة:
أن التداوي هو حال النبي  الذي كان يداوم عليه ،وكان من َهديِه ،كام أمر به َم ْن َم ِر َ
ض ِم ْن أهله وأصحابه.
((( قرار جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السابع بجدة يف اململكة العربية السعودية من  12إىل  17ذو القعدة  1412هـ ،املوافق  14 - 9مايو 1992م.
((( أخرجه البخاري.)5678( :
((( متفق عليه :أخرجه البخاري ،)5696( :ومسلم.)1577( :
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و ُي�س َتدَ ل لهذا � ً
املصالح
وجوب حتصيل
أي�ضا :بقواعد الرشيعة العامة ومقاصدها الكلية ،فقد تقرر يف النصوص الرشعية
ِ
ُ

بدفع املفاسد أو ختفيفها ،وأن حفظ النفس َم ِ
قصد من مقاصد الرشيعة؛ وألن من قواعد الرشيعة أن :األصل يف
وتقريرها ِ
املضار التحريم((( .وأن الرضر ُيزال(((.
املنافع اإلباحة ،واألصل يف
ِّ

فكل رضر يقع عىل نفس اإلنسان -ومنه املرض -عليه إزالته بالطرق املرشوعة.
ب� -أولوية التداوي عند تزاحم املر�ضى:
إذا تعدد املرىض يف وقت واحد ،كأن يتزامحوا عىل رضورة نقل عضو أو دم إليهم ،بينام املوجود عضو واحد ،أو َكمية دم ال
تكفى إال لواحد منهم ،أو يتزامحوا عىل أجهزة العناية املركزة ،بأن تكون األجهزة ال تكفي إلنقاذ اجلميع ،فإنه عىل الطبيب
املختص -بحكم التجربة واملامرسة وقواعد املهنة الطبية -إيثار ِ
بعضهم بذلك ،عىل التفصيل التايل:

 إذا غلب عىل ظن الطبيب أن أحدَ هم ينتفع بالتداوي (كاجلهاز أو الدم أو العضو) أكثر من غريه فإنه ُيقدَّ م.ودليل ذلك:
ِ
اجلمع بينهام ،وكان ال بد من ترك واحدة
يمكن
قاعدة املوازنة بني امل�صالح :أنه إذا تعارضت مصلحتان وازْ دحمَ َ تَا؛ بحيث مل
ُ

منهام لإلتيان باألخرى؛ فاملتعني فعل ما مصلحته أرجح وترك ما مصلحته أقل(((.

 -إذا كانوا يف االنتفاع سوا ًء :فإنه ُيقدَّ م من جاء أولاً  ،ودليل تفضيل السابق منهام :قول النبي َ « :م ْن َس َبقَ إِلىَ َما لمَ ْ َي ْسبِ ْق ُه

إِ َل ْي ِه ُم ْس ِل ٌم َف ُه َو َل ُه»(((.

ٍ
رعة ،وقد أقر مجهور الفقهاء ُ
حينئذ ُ
رعة يف اجلملة ،وعدوها أصلاً ُتبنَى عليه
 إذا است ََو ْوا يف كل يشء فإنه ُيلجأالق َ
للق َ
األحكام الرشعية؛ إلزاحة هتمة امليل ،وتطييب القلوب ،وبالتايل ُ
رشعا ،لقوله تعاىل ...ƃ :ﯢ ﯣ ﯤ
فالق َ
رعة جائزة ً

ﯥ ﯦ ﯧ ...ﯭ [ Ƃآل عمران ،]44 :وقوله سبحانهƃ :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ[ Ƃالصافات].

((( املوافقات ( ،)66 / 2املحصول (.)131 / 6
((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص (.)85
((( املنثور للزركيش ( ،)349 / 1قواعد األحكام يف مصالح األنام (.)51 / 1
((( أخرجه أبو داود ،)3071( :وصححه الضياء يف املختارة.)1434( :
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ثان ًيا :اجلراحة الطبية:
الطب وتعليمِه وتطبي ِقه؛ ملا فيه من امل�صالح واملنافع ،ومن علم الطب :اجلراحة الطبية:
�أباحت ال�شريعة الإ�سالمية تعل َُّم
ِّ

 حكم تعلم اجلراحة الطبية:تعلم اجلراحة الطبية وغريها من فروع الطب هو يف األصل من الفروض الواجبة عىل األمة ،فيجب عىل طائفة منها سد
حاجة األمة إىل هذه العلوم النافعة ،وحتقيق هذا الواجب متوقف عىل الترشيح الذي يمكن بواسطته فهم األطباء للعلوم
مرشوعا وواج ًبا من هذا الوجه(((.
تطبيقيا ،ف ُيعترب
النظرية
ً
ًّ
�أ� -أنواع اجلراحة الطبية وحكم كل نوع:
 -1اجلراحة العالجية:
أهم �أنواع اجلراحة الطبية امل�شروعة ،وله ثالث حاالت:
ويعترب هذا النوع من اجلراحة � َّ
الطبية رضوري ًة ،وهي اجلراحة التي ُيقصد منها ُ
ُ
ُ
إنقاذ املريض من املوت ،أو إنقاذ عضو
اجلراحة
احلالة الأوىل :أن تكون
من أعضائه ،كاجلراحة الطبية يف حالة انفجار الزائدة الدودية ،وجيب عىل الطبيب يف هذا النوع أن جيرهيا إنقا ًذا لنفس
املريض ،حتى وإن أدت العملية اجلراحية إىل تلف عضو أو قطع جزء من األنسجة واألعضاء؛ ألن احلفاظ عىل حياة

الشخص بكامله أهم من أي عضو من أعضائه ،واهلدف من هذه اجلراحة إنقاذ حياة املريض الذي ُيعترب من َأ َج ِّل املصالح

رشعا(((.
املقصودة ً

احلالة الثانية :أن تكون اجلراحة الطبية ِ
قصد منها عالج األمراض ،واحلاالت اجلراحية
حاج َّية ،وهي اجلراحة التي ُي َ
التي تصل إىل درجة اخلوف عىل املريض من املوت ،وتكون َم َش َّقة األلمَ  ،أو خوف الرضر فيها غري يسرية ،كجراحة
العيون ،واحلكم بجواز هذا النوع من اجلراحة ُيعترب متف ًقا مع أصول الرشع وقواعده؛ وذلك ألن الرشيعة اإلسالمية
راعت رفع احلرج ،ودفع الرضر عن العباد ،كام َد َّلت عىل ذلك نصوص الكتاب العزيز ،قال تعاىل ...ƃ :ﯗ ﯘ ﯙ

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ...ﯨ [ .Ƃالبقرة].
((( أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها ،ص (.)173
((( املستصفى للغزايل ،ص (.)174

46

وقد نص الفقهاء عىل أن املَ َش َّقة جتلب التيسري((( ،وأن احلاجة ُتن ََّزل منزلة الرضورة(((.
احلالة الثالثة:
قصد هبا املعاجلة من األمراض التي مل تبلغ درجة املَ َش َّقة
أن تكون اجلراحة الطبية غري رضورية وال حاجية ،وهي التي ُي َ

واحلاج َّيات ،ولكنها أمراض ُت ِ
ِ
رضرا باملريض ،كام يف تنظيف اجلروح الصغرية،
لحق
املوجودة فيها إىل مرتبة الرضور َّيات
ً
وهذه اجلراحة مرشوعة؛ ألن األمراض املقصودة هنا -وإن مل تبلغ مش َّقتها مبلغ َ
املش َّقة يف احلالتني السابقتني -إال أن

املريض َيلحقه حرج ِ
ِ
باحلاج َّيات ،وتدخل حتت القاعدة الرشعية :الرضر ُيزال(((.
لح َقة
وضيق ،فتكون ُم َ

 -2جراحة الك�شف:

وهي «كل جراحة تجُ ْ َرى للحصول عىل معلومات عن املرض ،ال يمكن احلصول عليها بالوسائل األخرى»(((.

ومن �أمثلة ذلك :الكشف عن حقيقة األورام املوجودة يف البطن ،وهذا النوع جائز بِنا ًء عىل مرشوعية التداوي ،واإلذن به
مبني عىل اإلذن بالتداوي؛ وذلك ألن التداوي متوقف عىل تشخيص املرض ،فيجوز فعله حتصيلاً ملصلحة املداواة؛ ألن

اإلذن باليشء إذن بلوازمه(((.

وقد تكون العمليات اجلراحية يف هذا النوع واجب ًة ،أو مندوب ًة ،أو جائز ًة بحسب حالة املريض التي استدعت إجراء عملية
َ
يستنفذ األطباء ما يف وسعهم للحصول عىل املعلومات الطبية بأي
التشخيص ،وجيب أال تجُ رى هذه اجلراحة إال بعد أن
رضرا وأقل خطورة من اجلراحة(((.
وسيلة أخرى هي أخف
ً

 -3جراحة الوالدة:
قصد منها إخراج اجلنني من بطن أمه ،سواء كان ذلك بعد اكتامل خلقه ،أو قبله .وهلا حالتان:
وهي اجلراحة التي ُي َ
�أ -احلالة الأوىل:
معا ،كجراحة استخراج اجلنني احلي بعد وفاة أمه.
رضو ِر َّية ،وهي التي يخُ َشى فيها عىل األم ،أو عىل جنينها ،أو عليهام ً

َ
تقرب به
مرشوعا
وهذا النوع من اجلراحة ُيعترب
ً
ً
وجائزا؛ ً
املحرمة الذي هو من أ َج ِّل ما ُي َّ
نظرا ملا يشتمل عليه من إنقاذ النفس َّ

((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص (.)75
((( األشباه والنظائر للسيوطي ص (.)62
((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص (.)104
((( املوسوعة الطبية احلديثة ملجموعة من األطباء (.)983 /5
((( املنثور يف القواعد الفقهية للزركيش (.)108 / 1
((( املرجع السابق.
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إىل اهلل  ،وهو داخل يف عموم قوله سبحانه ...ƃ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ...ﭺ [ Ƃاملائدة] .وألنه كام َ
جاز

استئصال الداء ِ
املوجب للهالك من جسم املريض ،كذلك جيوز استخراج اجلنني ،إذا كان بقاؤه موج ًبا هلالك أمه ،بجامع
دفع الرضر يف ُك ٍّل.

وكذلك شق بطن املرأة احلامل امليتة من أجل إنقاذ جنينها احلي ،فكام جيوز شق البطن للعالج والتداوي ،كذلك جيوز شقها

رضرا ً
حمضا ،فترشع إزالته باجلراحة الالزمة للقاعدة الرشعية
املحرمة؛ وألن بقاءها يف البطن بدون ذلك ُيعترب ً
إلنقاذ النفس َّ
التي تقول« :الرضر ُيزال»((( .ومن ترك اجلنني يف بطن أمه عمدً ا حتى يموت فهو ُ
قاتل َن ْف ٍ
س(((.

ب -احلالة الثانية:
حاج َّية ،وهي التي حيتاج األطباء فيها إىل فعل اجلراحة بسبب ُّ
ِ
تعذر الوالدة الطبيعية ،وترتب األرضار عليها إىل درجة ال تصل
لجأ إليها األطباء عند خوفهم من
إىل مرتبة اخلوف عىل اجلنني أو أمه من اهلالك ،ومن أشهر أمثلتها :اجلراحة القيرصية التي َي َ
معا ،إذا خرج املولود بالطريقة املعتادة ،واحلكم باحلاجة يف هذا النوع من اجلراحة
حصول الرضر عىل األم أو اجلنني أو مها ً

راجع إىل تقدير األطباء ،فهم الذين حيكمون بوجودها ،وينبغي للطبيب أن يت َق َّيد برشط وجود احلاجة ،وأن ينظر يف حال املرأة
وقدرهتا عىل حتمل مشقة الوالدة الطبيعية ،وكذلك ينظر يف اآلثار املرتتبة عىل ذلك ،فإن اشتملت عىل أرضار زائدة عن القدر

احلرج واملشقة عىل املرأة ،أو غلب عىل ظنه أهنا تتسبب يف حصول رضر للجنني،
املعتاد يف النساء ،ووصلت إىل مقا ٍم يوجب
َ
ِ
ُ
اجلراحة وفعلها ،برشط َألاَّ يوجد بديل يمكن بواسطته دفع تلك األرضار وإزالتها.
العدول إىل
فإنه حينئذ جيوز له

 -4جراحة اخلتان:
قصد منها قطع اجللدة التي تغطي َ
احل َش َفة بالنسبة للرجال ،أو قطع أد َنى جزء من جلدة أعىل الفرج
وهي اجلراحة التي ُي َ

بالنسبة للنساء(((.

ِ
احلنيف َّية.
وهي من أقدم أنواع اجلراحة ،وكانت موجودة يف عهد النبي  وقبله ،وهي من بقايا

واألصل يف مرشوعية هذا النوع من اجلراحة :ما ثبت يف الصحيح من حديث أيب هريرة  أن النبي  قال« :ا ْل ِف ْط َر ُة مَ ْ
خ ٌس:
الاِ ْختِت ُ
ص َّ
الشا ِر ِبَ ،و َت ْق ِل ُيم الأْ َ ْظ َفا ِرَ ،و َن ْت ُف الإْ ِبِ ِط»(((.
َانَ ،والاِ ْستِ ْحدَ ُادَ ،و َق ُّ

((( األشباه والنظائر للسبكي ( .)41 / 1األشباه والنظائر للسيوطي ص (.)7
((( املحلىَّ باآلثار البن حزم (.)395 / 3
((( روضة الطالبني .)180 / 10( :فتح الباري.)340 / 10( :
((( متفق عليه :أخرجه البخاري ،)5889( :ومسلم.)257( :
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وهذه األشياء إذا ُفعلت اتصف فاع ُلها بالفطرة التي فطر اهلل العباد عليها ،واستحبها هلم؛ ليكونوا عىل أكمل الصفات،

وأرشفها صورة(((.

 -5جراحة الت�شريح :وهي تقطيع الطبيب املختص ألجزاء اجلثة ،ودراستها وفحصها ألهداف مرشوعة(((.

اتفق الفقهاء عىل جواز الترشيح بغرض التحقيق يف دعوى جنائية؛ ملعرفة أسباب املوت أو اجلريمة املر َت َك َبة ،والتحقق من
األمراض التي تستدعي الترشيح؛ ملعرفة العالج املناسب لتلك األمراض.

الطب ،وقد �صدرت الفتوى بهذا من جهات علمية خمتلفة ،منها:
وكذا يجوز ت�شريح جثث املوتى لغر�ض تعلُّم
ِّ
 -1هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية.
 -2جممع الفقه اإلسالمي بمكة املكرمة.

واستدلوا عىل ذلك بالقياس والنظر املستَنِد عىل قواعد الرشيعة.

�أ -دليلهم من القيا�س:
جيوز ترشيح جثة امليت لغرض التعليم ،كام جيوز شق بطن احلامل امليتة ،الستخراج جنينها الذي ُر ِج َيت حياته.

وهذا القياس اشتمل األصل فيه عىل الترصف يف جثة امليت بالشق والقطع؛ طل ًبا ملصلحة احلي املتمثلة يف إنقاذه من
املوت(((.

ب -دليلهم من قواعد ال�شريعة:
 -إن من قواعد الرشع« :ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب»(((.

والتخصص بعلم الطب بصورة دقيقة بفروعه املختلفة -ومنها اجلراحة الطبية -من الفروض الكفائية عىل األمة ،فيجب

ِ
حاجة األمة إىل هذه العلوم النافعة ،وحتقيق هذا الواجب متوقف عىل الترشيح الذي يمكن بواسطته
عىل طائفة منها سدُّ

مرشوعا وواج ًبا من هذا الوجه(((.
تطبيقيا ،ف ُيعترب
فهم األطباء للعلوم النظرية
ً
ُ
ًّ

ِ
ِ
ِ
التجميلية ،وجراحات تغيري وتصحيح اجلنسَ ،سترَ ِ ُد -إن شاء اهلل تعاىل-
كاجلراحة
للجراحة
أنواع أخرى
 وهناكٌ

ٍ
ٍ
الحقة من هذا الكتاب.
موضوعات
بالتفصيل يف

((( نيل األوطار ،)141 / 1( :فتح الباري.)339 / 10( :
((( موسوعة الفقه الطبي ص (.)845
((( أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها ،حممد بن حممد املختار الشنقيطي ،مكتبة الصحابة ،جدة ،الطبعة :الثانية 1415 ،هـ 1994م ،ص (.)171
((( األشباه والنظائر للسبكي (.)88 / 2
((( اجلراحة الطبية ص (.)173
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ب� -شروط جواز اجلراحة الطبية:
ً
ُ
م�شروعة:
اجلراحة
� -1أن تكون
ِ
الرشوط املعتبرَ َ ة جلواز اجلراحة الطبية ،فال جيوز للمريض أن يطلب فعل جراحة ،وال
أهم
ُيعترب إ ْذ ُن الشارع بفعلِ اجلراحة َّ
رشعا.
للطبيب أن جييبه إال بعد أن تكون تلك اجلراحة املطلوبة مأذو ًنا بفعلها ً

حمتاجا �إىل اجلراحة:
� -2أن يكون املري�ض
ً
َ
اهلالك ،أو تلف عضو أو أعضاء من جسده ،أو كانت حاجته دون
سواء كانت حاجته إليها رضوري ًة :بأن خاف عىل نفسه
ِ
احلاج َّيات التي يلحقه فيها الرضر ،بسبب آالم األمراض اجلراحية ومتاعبها.
ذلك :بأن بلغت مقام

ُ
ٍ
حرمة فعلِ
موجب رشعي ،فإذا بلغ اإلنسان بسبب األمراض اجلراحية
اجلرح بدون
وهذا الرشط مبنِ ٌّي عىل أن األصل
ِ

دفعا لذلك الرضر ،وتلك املشقة التي يعانيها(((.
مقام االضطرار واحلاجة ،فإن
َ
َ
الرشع يأذن له حينئذ بفعلها؛ ً
والقواعد الرشعية تنُص عىل أن الرضر ُيزال((( وأن املشقة جتلب التيسري(((.

بفعل اجلراحة:
� -3أن ي�أذن املري�ض �أو َو ِل ُّيه ِ
ِ
الطبية للمريض إال إذا َأ ِذ َن له بفعلها ،وكان أهلاً لإلذن ،وإذا مل يكن املريض
اجلراح أن يقوم بفعلِ اجلراحة
ال جيوز للطبيب َّ

أهلاً لإلذن فإنه يعترب إذن وليه كأبيه مثلاً  ،وإال كان مسؤولاً عن ذلك وضمن جنايته؛ ألنه قطع غري مأذون فيه ،واألحوط
دفعا للشبهة ،و ُيس َت ْثنَى من ذلك احلاالت اخلطرة التي هتدد حياة املريض باملوت ،أو تلف عضو من
كتابيا ً
أن يكون اإلذن ًّ
أعضائه ،فال ُيشرتط اإلذن(((.

وم�ساع ِديه:
� -4أن تتوفر الأهلية يف الطبيب اجل َّراح
ِ
وتتحقق الأهلية بوجود �أمرين:
َ
اجلاهل باجلراحة ال حَ ِ
ي ُّل له أن يبارش فعلها؛ ملا يف ذلك من
علم وبصرية باملهمة اجلراحية املطلوبة؛ ألن
الأول :أن يكون ذا ٍ
رشعا.
حمر ًما ً
تعريض حياة املريض للهالك ،ف ُيعترب فعله عىل هذا الوجه َّ

((( اإلقناع للحجاوي (.)302 / 2
((( األشباه والنظائر للسيوطي ص (.)59
((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص (.)75
((( املغني والرشح الكبري (.)121 / 6
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ِ
رشعا،
وقد نص الفقهاء عىل
حمر ًما ً
اجلراح ،وأنه إذا مل تكن متوفر ًة فيه فإن فعله ُيعترب َّ
اشرتاط البصرية واملعرفة يف الطبيب َّ
وأنه يأخذ حكم القطع عىل وجه اجلناية ،فيجب عليه ضامنه(((.

قادرا عىل تطبيق اجلراحة ،وأدائها عىل الوجه املطلوب :وهو أمر مهم ِجدًّ ا ال حيكم بتحقق األهلية إال
الثاين :أن يكون ً

ري ٍ
عاجزا عن أدائه عىل الوجه
كاف يف وصف اإلنسان بكونه أهلاً لعمله ،إذا كان
ً
بعد وجوده؛ وذلك ألن العلم باليشء غ ُ
املطلوب ،فالعلم يشء ،والتطبيق يشء آخر.

� -5أن يغلب على ظن الطبيب اجل َّراح جناح اجلراحة:
ومعناه :أن تكون ُ
نسبة نجاح العملية ،ونجاة املريض من أخطارها ،أكرب من نسبة عدم نجاحها ،وهالكه ،وبناء عىل ذلك

ُ
هالك املريض بسببها ،فإنه ال جيوز له فعلها؛ ألن رضر اجلراحة يف هذه احلالة أعظم من رضر املرض،
فإنه إذا غلب عىل ظنه
والقاعدة الرشعية تنص عىل أنه خيتار أهون الرضرين(((.

قصد منها إنقاذ النفس ،أو
� -6أن ترتتب امل�صلحة على فعل اجلراحة ،سواء كانت املصلحة رضوري ًة كام يف اجلراحة التي ُي َ

كانت ِ
قصد منها إعادة األعضاء إىل حالتها الطبيعية ،أو كانت دون ذلك ،وينبغي أن تكون
حاج َّي ًة كام يف اجلراحات التي ُي َ
ُ
املصلحة معترب ًة يف الرشع.

� -7أال يرتتب على اجلراحة �ضر ٌر �أكرب من �ضرر املر�ض ،فال جيوز ُ
فعل اجلراحة املشتملة عىل الرضر املحض؛ إعاملاً للقاعدة
الرشعية التي تقول« :ال ضرَ َ َر وال ضرِ َ ار»(((.

وكذا ِ
اجلراح فعلها؛ ملا فيه من تعريض األرواح واألجساد
إن اشتملت عىل رض ٍر أكرب من رض ِر املرض َح ُر َم عىل الطبيب َّ

للرضر األكرب؛ ألن الرشيع َة ال تجُ ِيز لإلنسان أن ُي َ
زيل الرضر بمثله أو بام هو أشد؛ ولذلك كان من قواعدها «الرضر ال ُيزال
بمثله»(((.

اجلراح واألطباء االستشاريني من أجل معرفة واقع الرضر الذي يمكن حدوثه إذا ُأ ْج ِر َي ِ
ِ
ت
رأي
و ُيعترب يف ذلك ُ
الطبيب َّ

العملية اجلراحية(((.

((( املرجع السابق (.)398 / 5
((( قواعد األحكام يف مصالح األنام للعز بن عبد السالم (.)60/ 1
((( األشباه والنظائر للسيوطي ،ص (.)83
((( األشباه والنظائر للسبكي (.)41 / 1
((( موسوعة الفقه الطبي ،ص (.)838
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ج� -آداب اجلراحة الطبية:
�شرعا عند اجلراحة الطبية ،وهي:
على الأطباء وم�ساعديهم � ٌ
آداب يجب عليهم مراعاتها ً
ُ
أقوال الطبيب
 -1ال�صدق :قال تعاىلƃ :ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ[ Ƃالتوبة] ،فيجب أن تكون
ومساعديه متفق ًة مع احلقيقة ،حَ
وي ُرم عليهم إخبار املريض بام خيالف الواقع ،ويعترب ُك ُّل واحد منهم مسؤولاً عن مجيع
األقوال الصادرة عنه ،ومتحملاً لألرضار املرتتبة عليها إذا َك َذب فيها وترتب عىل َك ِذبه رضر.

 -2الوفاء باملواعيد ،وقد أثبتت السنة أن إخالف الوعد من عالمات املنافق ،فعىل الطبيب ومساعديه أال يواعدوا املرىض
إال بعد حتققهم أو غلبة ظنهم بالوفاء بالوعد.
 -3الوفاء بالعقود :قال تعاىلƃ :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ...ﮣ [ Ƃاملائدة] ،فيجب عىل الطبيب ومساعديه
رب َمة مع املريض ،ويأثمون ويتحملون املسؤولية الناجتة عن امتناعهم إذا امتنعوا دون عذر رشعي.
االلتزام بالعقود امل َ

 -4الن�صيحة للمر�ضى :وهذا من حقوق املسلم عىل أخيه ،فعىل األطباء ومساعدهيم القيام بواجب النصح للمرىض،
رضرا ،سواء كان ذلك يف الفحص الطبي أم اجلراحة ،ولو كان يف سبيل
فيشريوا عليهم باختيار األصلح واألخف
ً
فوات مصلحة ُدني ِو َّية هلم ،فام عند اهلل خري وأبقى ،ومن �صور الن�صح:

 إذا َع ِل َم أن الفحص بوسائل ال توجد عنده ،وتوجد عند غريه ،وتتحقق هبا املصلحة ،فعليه أن ينصحه بالذهاب إىلالغري.

رضرا من اجلراحة ،فإن عليه أن خيرب املريض بذلك.
 -إذا َع ِل َم الطبيب بالبديل الذي يمكن عالج املريض به ،وهو أخف ً

 -5الإخال�ص و�إتقان العمل :فعىل الطبيب أن يكون ِ
ً
حمافظا عىل حقوق الناس ببذل جهده يف إتقان العمل.
خمل ًصا يف عمله

ريه من األطباء يف األمور التي يساوره فيها شك ،ويناقش معهم احلالة للوصول إىل غلبة
اح غ َ
اجلر ُ
 -6امل�شا َو َرة :فيستشري َّ
الرأي يف جدوى إجراء اجلراحة أو عدمها ،وقد أمر اهلل نبيه  بمشاورة أصحابه متهيدً ا لسنة املشاورة يف األمة ،قال

تعاىلƃ :ﮞ ﮟ ﮠ ...ﮤ [ Ƃالشورى].

 -7مراعاة ال�ضوابط ال�شرعية املتعلقة بال َع ْو َرة وا َ
ثياب املريض ساتر ًة لعورته ،وال يكشف من جسمه
خل ْل َوة :بأن تكون ُ
إال ما تدعو الرضورة إىل كشفه(((.

((( موسوعة الفقه الطبي ،ص ( .)236تقريب فقه الطبيب لفهد بن عبد اهلل احلزمي ص ( .)98الوجيز يف أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها لفهد بن عبد
اهلل احلزمي ص (.)47
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 -8االلتزام ب�أ�سرار املهنة :يلتزم اجلراح بأرسار املهنة وقيمها األخالقية التي أقرها اإلسالم ،فال تؤثر الدنيا وشهواهتا عىل
ريا ،مثل تقديم تقرير طبي غري صحيح.
أمرا يس ً
أمانته ،وال تُشْ ترَ َ ى ذمته ،ولو كان املطلوب منه ً

العالقات
 -9االلتزام بالأنظمة :أن يلتزم بالقوانني واألنظمة واللوائح التي تصدر من السلطات املختصة ،والتي تنظم َ

والضوابط الصحية العامة واخلاصة؛ ألن ذلك يدخل يف الطاعة الواجبة لويل األمر ،ما دام ال يتعارض مع نص من

نصوص الرشيعة.

ثال ًثا :حكم التخدير:
�أ -الأ�صل يف التخدير:
رشعا؛ ألنه يعطل العقل الذي ُي َعدُّ أعظم نعم اهلل عىل اإلنسان ،وهو مناط التكليف ،فيجب محايته
التخدير يف األصل
حرام ً
ٌ

قياسا عىل اخلمر؛ وحلديث النهي عن كل م َفترِّ ٍ،
من كل ما يكون سب ًبا يف زواله وإفساده ،مع األرضار األخرى للمخدِّ ر؛ ً
ولكنه جيوز للتداوي للرضورة.

ب -حاالت التخدير يف اجلراحة الطبية:
احلاجة �إىل التخدير يف اجلراحة الطبية ال تخلو من ثالث حاالت:
احلالة الأوىل� :أن ت�صل �إىل مقام ال�ضرورة:
وهي احلالة التي يستحيل فيها إجراء اجلراحة الطبية بدون ختدير ،كام يف جراحة القلب املفتوح ونحوها من أنواع اجلراحة
اخلطرية ،والتي إذا مل َخيدَّ ر فيها املريض فإنه سيموت يف أثناء اجلراحة أو بعدها بقليل.

احلالة الثانية� :أن ت�صل �إىل مقام احلاجة:
وهي احلالة التي ال يستحيل فيها إجراء اجلراحة الطبية بدون ختدير ،ولكن املريض َيل َقى فيها مشقة فادحة ال تصل به إىل
درجة املوت واهلالك ،وهي احلالة املتوسطة ،ومن أمثلتها جراحة برت األعضاء.

احلالة الثالثة :وهي التي ال ت�صل �إىل مقام ال�ضرورة واحلاجة:
حيث يمكن فيها إجراء اجلراحة الطبية دون أن خيدَّ ر الشخص املريض ،و َيل َقى فيها بعض اآلالم البسيطة التي يمكنه الصرب

عليها دون أن تلحق به مشقة فادحة يف الغالب ،ومن أمثلتها :قلع السن يف بعض حاالته.
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أمر يرجع إىل الطبيب نفسه ،فهو الذي يمكنه تطبيق هذه احلاالت عىل أنواع اجلراحة؛ الختالف
وتقدير ذلك وضبطه ٌ

املرىض ،ونوعية اجلراحة الالزمة هلم.

وإذا تبني وجود احلاجة الداعية إىل التخدير اجلراحي ،فإنه يمكن القول بجواز فعله؛ سدًّ ا لتلك احلاجة ،فام كان منها ً
بالغا
ُ
جوازه بِنا ًء عىل القاعدة الرشعية التي تقول« :الرضورات ُتبيح املحظورات».
مبلغ االضطرارُ ،يعترب

وما كان منها ً
ُ
عامة كانت
بالغا مبلغَ احلاجة ُيعترب
جوازه بِنا ًء عىل القاعدة الرشعية التي تقول« :احلاجة ُتن ََّزل منزلة الرضورة َّ

أو خاصة».

وما كان منها دون مقام احلاجة ُي َر َّخص يف اليسري من َ
املخدِّ ر.
ومن خالل ما تقدم يتبني:
ِ
املوجب حلرمة املواد املخدِّ رة املوجودة فيه ،وأن هذا االستثناء مبني عىل
أن التخدير اجلراحي ُيعترب مستثنًى من األصل
وجود احلاجة الداعية إىل التخدير.

هذا ،وقد ذهب أكثر الفقهاء املعارصين إىل جواز استعامل التخدير يف العمليات اجلراحية ،وبه صدرت فتوى اللجنة

الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية ،فقد ُسئِ َلت عن ُحكم التخدير أثناء العمليات اجلراحية ،وهو

ينق�سم �إىل نوعني:
 -1تخدير ُك ِّلي؛ بحيث يفقد املريض وع َيه بالكامل ،وهو ُيستعمل يف العمليات التي ال يمكن إجراؤها إال بعد حتذير
كليا.
املريض ًّ

السة تقري ًبا ،ويكون املريض يف
 -2تخدير ن�صفي ،و ُيستعمل يف العمليات التي تقع يف اجلزء السفيل من اجلسم؛ أسفل رُّ َّ
حالته الطبيعية ،ولكن ال حيس بألمَ يف موضع العملية اجلراحية.

ف�أجابت اللجنة« :جيوز استعامل ذلك؛ ملا يقتضيه من املصلحة الراجحة ،إذا كان الغالب عىل املريض السالمة من ذلك(((.
و ُي�ستدل على ذلك مبا ي�أتي:
 تقديم املصالح الراجحة عىل املفاسد املرجوحة :قال العز بن عبد السالم« :وإن كانت املصلحة أعظم من املفسدةَح َّص ْلنَا املصلحة مع التزام املفسدة(((.

((( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية ،س ( ،)2من الفتوى رقم (.)3685
((( قواعد األحكام يف مصالح األنام للعز بن عبد السالم (.)98 / 1
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وجه اال�ست�شهاد :أن مصلحة التخدير يف هذه العمليات اجلراحية راجحة عىل مفسدهتا.

 -قاعدة الرضورات تبيح املحظورات :حيث إن التداوي يف مثل هذه احلاالت ُين ََّزل منـزلة الرضورة ،ومن القواعد

األساسية يف الفقه اإلسالمي« :الرضورات تبيح املحظورات».
ج -ما ين�ش�أ عن التخدير من �ضرر:

جيب عىل الطبيب املخدِّ ر أن حيدِّ د النسبة املطلوبة لتخدير املريض حسب احلاجة ،وال جيوز له أن َيزيد عليها إال بقدر
ختديرا ِ
موض ِع ًّيا ،فإنه ال جيوز له أن
الرضورة ،فإذا كانت اجلراحة الطبية من النوع الذي يمكن إجراؤه بتخدير املريض
ً
َي ِ
كليا ،إال إذا ُوجدت الرضورة الداعية إىل ذلك؛ ألن حتمل األشخاص للمواد املخدِّ رة املوضعية
عدل إىل ختديره
ً
ختديرا ًّ

خيتلف من شخص آلخرِ ،
تام ٍة ،بينام ال يتحملها آخرون؛ لذلك جيب
فم َن الثابت أن أغلب األشخاص يتحملوهنا بسهولة َّ

ً
اعتباطا ودون متييز ،بل جيب ُّ
التأكد من درجة حتسس املرىض منها قبل حقنها.
السامة
أال ُتستَعمل هذه األدوية
َّ

رضرا من غريها ،متى ما أمكن التخدير بالطريقة التي هي أقل
كام أنه ال جيوز للطبيب املخدِّ ر أن خيتار طريقة أشد
ً

رضرا وأكثر أما ًنا؛ ملا يف تقديم الطريقة ا ُملضرِ َّ ة من تعريض املريض لعواقبها السيئة دون حاجة موجبة لذلك.
منها
ً

املعد َية
راب ًعا� :أحكام الأمرا�ض ِ
والوبا ِئ َّية:

احلاالت اخلطرة التي ال يمكن فيها
األصل عدم جواز املعاجلة للمريض إال بإذنه أو إذن َولِ ِّي ِه عند احلاجة ،و ُيستثنى من ذلك
ُ

املريض وال ول ِّيه ،وكذلك حاالت األمراض ِ
ُ
ِ
املعد َية ،فال بد من عالجها ولو بغري إذن املريض كاجلذام.
أخذ إذن

املعد َية ،ولويل الأمر الإلزام بالتداوي �إذا امتنع املري�ض عن ذلك ،ودليل الوجوب:
ويجب العالج يف حاالت الأمرا�ض ِ
 أن عدم التداوي يف مثل هذه احلاالت التي يتوفر دواؤها هو نوع من اإللقاء بالنفس إىل التهلكة ،وهو أمر منهي عنه ،قالتعاىل...ƃ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ...ﮰ [ Ƃالبقرة].
 -أن الرضر سيتعدى إىل اآلخرين من األهل واملحيطني باملريض ،كام يمكن أن يتعدى الرضر إىل املجتمع بأرسه ،وقد ورد

النهي الرصيح عن اإلرضار باملسلمني يف قوله « :لاَ ضرَ َ َر َولاَ إِضرْ َ َار»(((.
َ
متريضه سيشق عىل أهله ،أو َمن يقوم بتمريضه وتلبية حاجاته.
 -أن

((( أخرجه أمحد ، )2865( :وابن ماجه )2332( :من حديث ابن عباس.
وأخرجه احلاكم ،)2345( :وقال :صحيح اإلسناد عىل رشط مسلم ومل خيرجاه .من حديث أيب سعيد اخلدري
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املعد َية والوبا ِئ َّية ،واجلمع بينها (املوقف ال�شرعي):
�أ -الأحاديث الواردة يف الأمرا�ض ِ
وردت بعض األحاديث التي تنفي انتقال العدوى ،مثل قول النبي « :لاَ َعدْ َوى َولاَ ِطيرَ َ َةَ ،ولاَ َها َم َةَ ،ولاَ َص َف َر»(((.

تثبت انتقال العدوىِّ ،
وحتذر من االقرتاب من املريض ،كقول النبي « :لاَ ُيو ِر ُد ممُ ْ ِر ٌ
ض َعلىَ ُم ِص ٍّح»(((.
وأحاديث أخرى ُ

«فر ِم َن المْ َ ْج ُذو ِم ِفر َار َك ِم َن َ
األ َس ِد»(((.
َ
وقوله َّ ِ :

ٍ
العدوى ٌ
جلملة من األمراض ،وما ثبت يف الطب يقينًا ال ُيتصور أن يوجد يف الرشع ما
بالطب
ثابتة
ولتو�ضيح ذلك نقول:
ِّ
َ
ُيعارضه ،كام أن ما جاء به الرشع من األمور القطعية ال ُيتصور أن يوجد ما ُي ِّ
تعارض
كذهبا يف أي علم من العلوم؛ لذا فال ُ

بني هذه األحاديث ،بل قال مجهور العلامء :جيب اجلمع بينها ،وطريق اجلمع أن حديث« :لاَ َعدْ َوى َولاَ ِطيرَ َ َة» املراد به نفي
زع ُمه وتعتقده ،أن املرض والعاهة ُت ِ
عدي بطبعها ال بفعل اهلل تعاىل ،وأما حديث« :لاَ ُيو ِر ُد ممُ ْ ِر ٌ
ض َعلىَ ُم ِص ٍّح»
ما كانت اجلاهلية َت ُ
و«فر ِم َن المْ َ ْج ُذو ِم َكماَ َت ِفر ِم َن َ
األ َس ِد» فأرشد فيهام إىل مجُ ا َن َبة ما حيصل الرضر عنده يف العادة -بفعل اهلل تعاىل وقدَ ِره -فنفى
ِ َّ
ُّ

يف احلديث األول العدوى ِ
بطبعها ،ومل ِ
ينف حصول الرضر عند ذلك بقدر اهلل تعاىل وفعله ،وأرشد يف الثاين والثالث إىل
االحرتاز مما حيصل عنده الرضر بفعل اهلل وإرادته وقدره(((.

ب -و�سائل الوقاية من املر�ض املعدي ،وحكمها:
ني (التطعيم):
 -1التح�ص ُ
جيوز التداوي بالتطعيم إذا ُخشيِ َ
وقوع الداء لوجود وباء ،أو أسباب أخرى يخُ َشى من وقوع الداء بسببها ،فال بأس بتعاطي
ُ
الدواء لدفع البالء الذي يخُ َشى منه؛ لقول النبي َ » :م ْن َت َص َّب َح بِ َس ْب ِع تمَ َ َر ٍ
ات َع ْج َو ًة لمَ ْ َيضرُ َّ ُه َذلِ َك ا ْل َي ْو َم ُس ٌّم َولاَ ِس ْح ٌر»(((.

وجه الداللة :احلديث ظاهر الداللة عىل مرشوعية اختاذ األسباب التي حيصل هبا -بإذن اهلل -السالمة من األمراض قبل

وقوعها.

ول اللهَّ ِ  إِ َذا َأ َوى إِلىَ ِف َر ِ
ان َر ُس ُ
َقا َل ْتَ :
«ك َ
اش ِه َن َف َث فيِ َك َّف ْي ِه بِ ُق ْل ُه َو اللهَّ ُ َأ َحدٌ َ ،وبِالمْ ُ َع ِّو َذ َتينْ ِ جمَ ِ ًيعاُ ،ث َّم َي ْم َس ُح
وع ْن َعائِ َش َة
َ
اشت ََكى َك َ
بهِ ِماَ َو ْج َه ُهَ ،و َما َب َل َغ ْت َيدَ ا ُه ِم ْن َج َس ِد ِهَ .ف َلماَّ ْ
ان َي ْأ ُم ُرنيِ َأ ْن َأ ْف َع َل َذلِ َك بِ ِه(((».

((( متفق عليه :أخرجه البخاري ،)5757( :ومسلم.)2220( :
((( أخرجه مسلم.)2221( :
((( أخرجه أمحد.)9722( :
((( رشح النووي عىل صحيح مسلم ( .)213 / 14فتح الباري (.)61 / 6
((( أخرجه مسلم.)2047( :
((( أخرجه البخاري.)5748( :
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يف احلديث دليل عىل جواز االسرتقاء للصحيح؛ ملا عساه خيشاه من هوام الليل ،وغري ذلك مما ُيسرت َقى له(((.
أيضا من ِ
باب الدفاع ،فكام ُيعا َلج املرض النازل بالدواءُ ،يعا َلج ً
وهو ً
أيضا املرض الذي يخُ َشى منه.

باحلمى ،وبعض األعراض الوقتية ،فإن مثل هذا
وإذا حدث رضر ملن يتناول بعض التطعيامت من مثل إصابة املتناول هلا
َّ

ومتجاوز عنه يف مقابل املفسدة الكبرية التي تندفع ،وقاعدة الرشيعة العامة يف هذا َّ
أن «أدنى املفسدَ َتني ُيرتكب
الرضر ُمغ َت َفر
َ
من أجل دفع أعالمها ،إذا كان ال بد من موافقة إحدامها»(((.

رضرا بجسم اإلنسان ،أو أن نسبة تأثرياهتا الضارة أكثر من نسبة ما تدفعه من
أما إذا ثبت بالطب أن تطعيامت معينة تحُ ِدث
ً
األمراض ،فال جيوز استعامهلا حينئذ؛ لقول النبي « :لاَ ضرَ َ َر َولاَ ضرِ َ َار»(((.

 -2ا َ
حل ْجر ال�صحي:

ٍ
مكان فيه الوباء ،وعدم خروج َمن كانوا يف
من أهم وسائل مقاومة انتشار األمراض الوبائِ َّية ،وهو منع انتقال الناس إىل

ِ
اع ِ
مكان الوباء إىل غريه ،ويف الصحيحني أن النبي  قال« :إِ َذا َس ِم ْع ُت ْم بِ َّ
ض َفلاَ َتقْدَ ُموا َع َل ْي ِهَ ،وإِ َذا َو َق َع بِ َأ ْر ٍ
ون بِ َأ ْر ٍ
ض َو َأ ْن ُت ْم
الط ُ
ِف َيها َفلاَ تخَ ْ ُر ُجوا ِف َر ًارا ِم ْن ُه»(((.

ٍ
الطب
مستشفيات خاصة لذلك؛ حتى ال يرض غريه ،وقد توصل العلامء يف
قهرا عنه يف
ِّ
ولويل األمر أن َيع ِزل املريض ً
احلديث إىل أن حرص املرض يف مكان حمدود ،يتحقق بإذن اهلل بمنع اخلروج من األرض املوبوءة.

وهذا أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  عندما ظهر الطاعون يف الشام ،أثناء خالفته ،أمر كل أهل بلد َح ُّلوا به أال خيرج منه أحد،

فطبق َ 
ِ
وأربعمئَة سنة.
احل ْجر الصحي من قبل أكثر من ألف
وأال يدخل إليه أحد؛ استنا ًدا حلديث النبي  يف الطاعونَّ ،

خام�سا :حكم املداواة بني
ً
اجلن�سني:
�أ -حكم مداواة الرجل للمر�أة:
األصل عدم جواز مداواة الرجل للمرأة إال لرضورة ،ف ُيباح للرجل مداواة املرأة أو معاجلتها أو نحو ذلك من األعامل
س ما تدعو احلاجة إىل َم ِّس ِه من بدهنا عند إجراء
الطبية ،وله أن ينظر منها ما تدعو احلاجة إىل النظر إليه من بدهنا ،وله أن َي َم َّ
س.
ذلك ،برشط الرضورة الشديدة الداعية إىل النظر أو املَ ِّ

((( إكامل املعلم بفوائد مسلم (.)100 / 7
((( األشباه والنظائر للسيوطي ،ص (.)7
((( سبق خترجيه.
((( متفق عليه :أخرجه البخاري ،)5729( :ومسلم.)2219( :
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ومما ا�س ُت ِد َّل به على جواز مداواة الرجل للمر�أة عند ال�ضرورة:
 النصوص العامة التي جاءت برفع احلرج عن األمة كقوله تعاىل...ƃ :ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ...ﯴ[ Ƃاحلج]. القواعد العامة ،ومنها« :الرضورات ُتبيح املحظورات»(((.س ما تدعو الرضورة أو احلاجة إىل نظره أو
 -الإجماع :ال خالف بني الفقهاء عىل جواز مداواة الرجل للمرأة ،ونظر و َم ّ

نظرا حلال الرضورة
َم ِّس ِه منها ،وإن كان من عورهتا املغ َّل َظة ،إذا توافرت الرشوط التي اعتربها الفقهاء يف مداواته هلا؛ ً
املقتضية لذلك.
 �شروط مداواة الرجل للمر�أة �أو معاجلتها:ُي�شترَ ط لقيام الرجل مبداواة املر�أة �أو معاجلتها ما يلي:
 -1أال توجد امرأة يمكنها القيام بمداواهتا أو معاجلتها ،أو نحو ذلك من األعامل الطبية ،أو وجدت ولكنها ال حتسن القيام
بذلك.
 -2أن يخُ شى عىل املرأة اهلالك ،أو حدوث البالء ،أو األمل الذي ال حتتمله إن مل ُتعا َلج ،أو تأكدت احلاجة الداعية إىل
العالج.

 -3أال يكون الطبيب ِذ ِّم ًّيا مع وجود الطبيب املسلم الذي يمكنه مداواة ومعاجلة املسلمة ،إال أن يكون ِّ
الذ ِّمي أمهر من
املسلم ،وأعرف بموطن الداء.

 -4أن َيأ َمن الطبيب االفتتان باملرأة التي يقوم بمداواهتا ،فإن كان يخَ َشى االفتتان هبا مل يجَ ُ ز له مداواهتا أو معاجلتها.

 -5أن يكون مع الطبيب واملريضة األجنبية عنه مانع خلوة ،كزوج املريضة أو محَ َْر ِمها من الرجال :كاألب أو االبن ،أو
األخ أو نحوهم؛ لقول رسول اهلل « :لاَ يخَ ْ ُل َو َّن َر ُج ٌل بِا ْم َر َأ ٍة إِلاَّ َك َ
الش ْي َط ُ
ان َثالِ َث ُهماَ َّ
ان»(((.

 -6أال يكشف الطبيب من املرأة إال مقدار احلاجة ،ويسرت ما عداه من بدهنا ،ثم ينظر ويمس املوضع الذي يداويه أو يعاجله
منها ،ويغض برصه عن غريه؛ ألن األصل ُحرمة الكشف إال ما اس ُتثْنِ َي للرضورة ،والرضور ُة تقدَّ ُر بقد ِرها.

((( األشباه والنظائر للسيوطي ص (.)84
((( أخرجه الرتمذي ،)2165( :وقال :حسن صحيح غريب.
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ب -حكم مداواة املر�أة للرجل:
م�سه من بدنه عند
مت�س ما تدعو احلاجة �إىل نظره �أو ِّ
ال يجوز مداواة املر�أة للرجل ومعاجلته �إال لل�ضرورة ،ولها �أن تنظر �أو ّ
قيامها بذلك ،ومما ا�س ُت ِد َّل به على جواز مداواة املر�أة للرجل عند ال�ضرورة ،ما يلي:
 -1ال�سنة النبوية املطهرة:
الر َب ِّي ِع بِ ْن ِ
ت ُم َع ِّو ٍذ َقا َل ْتُ :
«ك َّنا َم َع ال َّنبِ ِّي َ ن ْس ِقيَ ،و ُندَ ا ِوي الجْ َ ْر َحىَ ،و َن ُر ُّد ا ْل َق ْتلىَ إِلىَ المْ َ ِدين َِة(((».
 -ما ُر ِو َي َع ِن ُّ

ول اهللِ َ يغْ ُزو بِ ُأ ِّم ُس َلي ٍم َونِس َو ٍة ِم َن َ
س ْب ِن َمالِ ٍ
ك َ ،ق َ
ان َر ُس ُ
الَ :
«ك َ
 ما ُر ِو َي َع ْن َأ َن ِاألن َْصا ِر َم َع ُه إِ َذا َغزَ اَ ،ف َي ْس ِقنيَ المْ َا َء،
ْ
ْ
ين الجْ َ ْر َحى(((».
َو ُيدَ ا ِو َ

فدل احلديثان عىل أن النساء ُك َّن يتو َّلينْ َ مداواة اجلرحى من جند املسلمني« ،وفيه جواز معاجلة املرأة األجنبية للرجل األجنبي

للرضورة»(((.
 -2الإجماع:
ومسها ،إذا
ال خالف بني الفقهاء عىل جواز مداواة املرأة للرجل عند الرضورة ،والنظر إىل املواضع املألوفة من بدنه ِّ
توافرت الرشوط التي اعتربها الفقهاء يف مداواة الطبيب خلالف جنسه.

تبعا جلنس الطبيب
و ُيشرتط يف هذا األمر الرشوط التي اعتربها الفقهاء يف مداواة الرجل للمرأة ،مع اختالف العبارة ً
واملريض.
ولقد قرر جمل�س جممع الفقه الإ�سالمي املنعقد يف دورة م�ؤمتره الثامن ببندر �سري بجاون ،بروناي دار ال�سالم من � 1إىل 7
حمرم 1414هـ املوافق  27 - 21يونيو 1993م .بعد ِّ
اطلاَ عه على البحوث الواردة �إىل املجمع بخ�صو�ص مو�ضوع( :مداواة
الرجل للمر�أة) ،وبعد ا�ستماعه �إىل املناق�شات التي دارت حوله ،قرر ما يلي:
 -1األصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة ،جيب أن تقوم بالكشف عىل املريضة ،وإذا مل يتوافر ذلك فتقوم بذلك طبيبة غري
مسلمة ثقة ،فإن مل يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم ،وإن مل يتوافر طبيب مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غري مسلم.
((( أخرجه البخاري.)2882( :
((( أخرجه مسلم.)1810( :
((( فتح الباري.)80 / 6( :
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عىل أن َي َّط ِل َع من جسم املرأة عىل قدر احلاجة يف تشخيص املرض ومداواته ،وأال َيزيد عن ذلك ،وأن يغض الطرف

قدر استطاعته ،وأن تتم معاجلة الطبيب للمرأة هذه بحضور محَ َْرم أو زوج ،أو امرأة ثقة خشية َ
اخل ْل َوة.

 -2يويص املجمع أن ُتوليِ السلطات الصحية ُج َّل جهدها لتشجيع النساء عىل االنخراط يف جمال العلوم الطبية ،والتخصص
ُدرة النساء يف هذه التخصصات الطبية؛ حتى ال نضطر إىل
نظرا لن َ
يف كل فروعها ،وخاصة أمراض النساء والتوليد؛ ً

قاعدة االستثناء(((.

�ساد�سا� :أحكام العورات
ً
وا َ
خل ْل َوة:
وم�سها للعالج بح�سب احلاجة �أو ال�ضرورة:
�أ -حكم النظر �إىل العورة ّ
العورة :ما جيب سرته يف الصالة ،وما حَي ُرم كشفه أمام من ال حَ ِ
ي ُّل له النظر إليه.

والعورة خمتلفة من الرجل للمرأة بالنسبة للنظر ،فهي من الرجل ما بني الرسة والركبة ،أما املرأة فجميع بدهنا عورة ،وقد

جاء األمر يف الرشع بسرت العورة وتكريمها.

وبناء عليه إذا كان الفحص الطبي خارج العورة ،كالرأس والعني ،فإنه جيوز مع اتحِّ َ اد اجلنس بني املريض والطبيب ،بأن كان

الفاحص رجلاً واملفحوص رجلاً  ،أو كان الفاحص امرأة واملفحوص امرأة ،وذلك لعدم دخوله يف العورة املأمور بسرتها.

ول اهللِ َ ق َ
وإذا كان الفحص عىل العورة ،فإن األصل حرمة النظر إىل العورة ،فعن أيب سعيد اخلدري َ أ َّن َر ُس َ
ال« :لاَ

الر ُجلِ َ ،ولاَ المْ َ ْر َأ ُة إِلىَ َع ْو َر ِة المْ َ ْر َأ ِة»(((.
الر ُج ُل إِلىَ َع ْو َر ِة َّ
َي ْن ُظ ُر َّ

ولكن �إذا احتاج الطبيب للنظر �إىل العورة �أو َم ِّ�سها للعالج جاز ذلك لل�ضرورة واحلاجة الداعية �إىل ذلك ،وهذا قول عامة

�أهل العلم ،ودليل ذلك:
 النصوص العامة التي جاءت برفع احلرج عن األمة ،ومنها :قوله تعاىل...ƃ :ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ...ﯴ[ Ƃاحلج].

 -والقواعد العامة ،ومنها :الرضورات ُتبيح املحظورات(((.

مباحا؛ لكونه وسيلة
 وألنه إذا كان التداويً
مرشوعا ،فإن ما حيتاجه الطبيب من النظر واللمس ألجل العالج يكون ً

حمرم 1414هـ املوافق  27 - 21يونيو 1993م.
((( قرار جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثامن ببندر رسي بجاون ،بروناي دار السالم من  1إىل َّ 7
((( صحيح مسلم.)338( :
((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص (.)85
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ألمر مرشوع ،والوسائل هلا أحكام املقاصد والغايات ،قال الرسخيس« :إذا جاء العذر فال بأس بالنظر إىل العورة ألجل

الرضورة»(((.

وهذا اجلواز ال بد فيه من مراعاة بع�ض الأمور ،وهي:
جتاوز املوضع الالزم للكشف واللمس ،ف ُيقترص عىل املوضع الذي تدعو احلاجة إىل النظر إليه أو ملسه فقط؛ ألن
 عدم ُالرضورة ُتقدَّ ر بقدرها ،فإذا جاز النظر والكشف واللمس وغريها من دواعي العالج لدفع الرضورة واحلاجة القو َّية ،فإنه

ُيقترص عىل موضع الرضورة.

قال العز بن عبد ال�سالم :وإذا وقف الطبيب عىل الداء فال حَ ِ
ي ُّل له النظر بعد ذلك؛ ألنه ال حاجة إليه لذلك؛ ألن ما ُأ ِح َّل
لرضورة أو حاجة ُيقدَّ ر بقدرها ،ويزول بزواهلا(((.

ـ إذا كان وصف املرض ِ
كاف ًيا ،فال جيوز الكشف ،وإذا أمكن معاينة موضع املرض بالنظر فقط ،فال جيوز اللمس ،وإذا كان
يكفي اللمس بحائل ،فال جيوز اللمس بغري حائل وهكذا.

ب -حكم ا َ
واملري�ضة/املمر�ضة بح�سب احلاجة �أو ال�ضرورة:
خل ْل َوة بني الطبيب
ِّ
فسدة أعظم من املصلحة املتحققة،
ممرضة؛ ملا يرتتب عىل هذا من َم َ
حَي ُْرم َخ ْل َوة املرأة مع الطبيب ،سواء كانت مريضة أو ِّ

وهي َ
رشعا؛ حيث قال رسول اهلل « :لاَ يخَ ْ ُل َو َّن َر ُج ٌل بِا ْم َر َأ ٍة إِلاَّ َو َم َع َها ُذو محَ َْر ٍم»(((.
اخل ْل َوة املنهي عنها ً

وقال « :لاَ يخَ ْ ُل َو َّن َر ُج ٌل بِا ْم َر َأ ٍة إِلاَّ َك َ
الش ْي َط ُ
ان َثالِ َث ُهماَ َّ
ان»(((.

قال النووي :وأما إذا َخلاَ األجنبي باألجنبية من غري ثالث معهام فهو حرام باتفاق العلامء(((.

باملمرضة أعظم من املصلحة املرتتبة عىل ذلك ،مع إمكان قيام الرجال
املفسدَ ة املرتتبة عىل َخ ْل َوة الطبيب
وبِنا ًء عىل هذا ،فإن َ
ِّ

املمرضة ،والعكس ً
أيضا ،فال جيوز َخ ْل َوة
بمهمة التمريض يف هذه احلالة ،وعليه فال جتوز َخ ْل َوة الطبيب باملريضة وال ِّ
املمرض ،مع إمكان قيام النساء بمهمة التمريض يف هذه احلالة(((.
الطبيبة باملريض أو ِّ

((( املبسوط (.)156/10
((( قواعد األحكام (.)165/2
ُ
َّ
((( متفق عليه :أخرجه البخاري )5233( :يف كتاب :النكاح ،باب :ال خيل َون رجل بامرأة إال ومعها ذو محَ َْرم ،وأخرجه مسلم )1341( :يف كتاب :احلج ،باب :سفر
املرأة مع محَ َْرم.
((( سنن الرتمذي.)1171( :
((( رشح النووي عىل صحيح مسلم ( ،)109/9دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،الطبعة الثانية1392 ،هـ.
((( القواعد الرشعية يف املسائل الطبية للسعيدان ص ( ،)30موسوعة الفقه الطبي ،املحور اخلامس ،ص ( ،)772وما بعدها.

61

الوحدةالخامسة
التداوِي بالمحرَّمات

التداوِي بالمحرَّمات
� اً
أول :حكم التداوي باملح َّرمات.
ثان ًيا :الأدوية املحتوية على الكحول.
باملخدرات.
ثال ًثا :التداوي
ِّ
راب ًعا :الأدوية املحتوية على اجليالتني.
خام�سا :الأجزاء امل�أخوذة من غري م�أكول اللحم كاخلنزير.
ً

التداوي باملح َّرمات:
ُت َعدُّ الصحة يف البدن من ِّ
أجل نعم اهلل تعاىل عىل العبد ،وال حُ ِ
ي ُّس هبذه النعمة إال َمن فقدها ،وذلك حينام ُيصاب اإلنسان
باملرض الذي يخُ ْ ِرج اجلسم عن حالته املعتادة ،ورغب ًة يف إعادة اجلسم إىل حالته األصلية من الصحة والعافية فإن اإلنسان
املحرمة؛ استعجالاً للشفاء ،ويف هذه املحارضة نعرض حلكم التداوي باملح َّرمات:
قد يلجأ لبعض األدوية
َّ

واملحرم الطاهر كاحلرير
املراد باملح َّرمات :كل ما َح ُر َم استخدامه يف الدواء ويف غريه ،كاملواد النجسة والسامة والضارة،
َّ

للرجل ونحوه.

� اً
أول :حكم التداوي باملح َّرمات:
باملحرم من حيث اجلملة ،إذا مل َتدْ ُع الرضورة إليه ،بأن وجد البديل املباح الذي يغني
اتفق الفقهاء عىل عدم جواز التداوي
َّ
عنه(((؛ لقول النبي « :إِ َّن َ
اهلل لمَ ْ يجَ َْع ْل ِش َفا َء ُك ْم ِفيماَ َح َّر َم َع َل ْي ُك ْم»(((.

ولقوله « :إِ َّن اللهَّ َ َأ ْنزَ َل الدَّ ا َء َوالدَّ َوا َءَ ،و َج َع َل لِ ُك ِّل َد ٍاء َد َوا ًءَ ،ف َتدَ َاو ْواَ ،ولاَ تَدَ َاو ْوا بِ َح َرا ٍم»(((.
 فتوى اللجنة الدائمة يف التداوي باملح َّرمات:باملحرمات؛ لثبوت األدلة الرشعية الدالة عىل التحريم(((.
ال جيوز التداوي
َّ
 التداوي باملح َّرم عند ال�ضرورة:�أما �إذا دعت ال�ضرورة �إىل التداوي باملح َّرم فالراجح جواز التداوي باملح َّرم �إذا تو َّفرت ال�شروط التالية:
املحرم شفا ًء للمريض.
 أن خيرب طبيب مسلم عدل ثقة حاذق بالطب أن يفَّ

 أن يكون الغالب من استعامل هذا الدواء السالمة ملن استعمله.املحرم يف التداوي(((.
 أال يوجد دواء طاهر يقوم مقامَّ

((( حاشية ابن عابدين ( .)215 ،113 / 4حاشية الدسوقي ( .)354 ،353 / 4الفواكه الدواين ( .)441 / 2حوايش الرشواين وابن القاسم عىل التحفة (/ 9
 .)170قليويب وعمرية ( .)203 / 3كشاف القناع ( .)76 / 2الفروع ( )165 / 2وما بعدها.
((( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ،وأخرجه البخاري يف صحيحه موقو ًفا عىل ابن مسعود.
((( أخرجه أبو داود يف سننه ،والبيهقي يف السنن الكربى ،قال ابن امللقن :إسناده صحيح .حتفة املحتاج إىل أدلة املنهاج (.)9 / 2
((( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء ،املجموعة األوىل ،جملد ( ،)25ص ( ،)26فتوى رقم.)4243( :
((( رد املحتار ( ،)215/4املجموع ( ،)50/9 ،330/4مغني املحتاج ( ،)188/4 ،307/1املحىل (.)426/7
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الأدلة:
�أ -الدليل من القر�آن:
قال تعاىل...ƃ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ...ﭱ [ Ƃاألنعام].

وجه الداللة من الآية :أسقط احلق سبحانه وتعاىل حتريم ما َف َّص َل حتريمه عند الرضورة إليه ،فكل محُ ََّرم هو عند الرضورة
املحرمات للتداوي هبا استنا ًدا إىل هذه اآلية(((.
حالل ،والتداوي بمنزلة الرضورة ،ف ُيباح فيه تناول هذه
َّ

ب – الدليل من ال�سنة:

اح(((َ ،و َأ ْن َيشرْ َ ُبوا ِم ْن َأ ْب َوالهِ َا َو َأ ْل َبانهِ َ ا،
اجت ََو ُوا((( املَ ِدي َن َةَ ،ف َأ َم َر ُه ُم ال َّنبِ ُّي  بِ ِل َق ٍ
 -1عن أنس  قالَ « :ق ِد َم ُأ َن ٌ
اس ِم ْن ُع َر ْي َن َة(((َ ،ف ْ

َفان َْط َل ُقواَ ،ف َلماَّ َص ُّحواَ ،ق َت ُلوا َر ِ
استَا ُقوا ال َّن َع َمَ ،ف َجا َء َ
اخلبرَ ُ فيِ َأ َّو ِل ال َّن َها ِرَ ،ف َب َع َث فيِ آ َثا ِر ِه ْمَ ،ف َلماَّ ْار َت َف َع ال َّن َه ُار ِجي َء
اع َي ال َّنبِ ِّي َ ،و ْ
بهِ ِ ْمَ ،ف َأ َم َر َف َق َط َع َأ ْي ِديهَ ُ ْم َو َأ ْر ُج َل ُه ْمَ ،و ُس ِم َر ْت((( َأ ْع ُين ُُه ْمَ ،و ُأ ْل ُقوا فيِ َ
احل َّر ِة(((َ ،ي ْست َْس ُق َ
ون َفلاَ ُي ْس َق ْو َن»(((.
ص رسول اهلل  هلؤالء القوم برشب أبوال اإلبل عىل سبيل التداوي مما أصاهبم من مرض ،وقد صحت
وجه الداللةَ :ر َّخ َ
املحرم (رشب البول) ،وال ُي َعدُّ تناوله يف هذه احلالة
أبداهنم بعد رشبه ،والتداوي بمنزلة الرضورة التي ترخص يف تناول
َّ

حمرم عليه من املأكل واملرشب(((.
حمر ًما؛ فإن ما اضطر املرء إليه فهو غري َّ
َّ
�أما ما ورد من �أحاديث نهى فيها النبي  عن التداوي باملح َّرم ،مثل:
 -عن أم سلمة

أن رسول اهلل  قال« :إِ َّن َ
اهلل لمَ ْ يجَ َْع ْل ِش َفا َء ُك ْم ِفيماَ َح َّر َم َع َل ْي ُك ْم»(((.

 -عن أيب الدرداء  أن رسول اهلل  قال« :إِ َّن اللهَّ َ َأ ْنزَ َل الدَّ ا َء َوالدَّ َوا َءَ ،و َج َع َل لِ ُك ِّل َد ٍاء َد َوا ًءَ ،ف َتدَ َاو ْواَ ،وال تَدَ َاو ْوا

بِ َح َرا ٍم»(.((1

((( تفسري ابن كثري ( ،)323 / 3فتح القدير للشوكاين (.)178 / 2
((( ُع َر ْينَة :قرى بنواحي املدينة يف طريق الشام ،أو قبيلة من العرب .وفاء الوفاء بأخبار دار املصطفى ،لعيل نور الدين أبو احلسن السمهودي (.)114 / 4
فاجت ََووا املدينة :استومخوها؛ أي :مل توافقهم ،وكرهوا املقام فيها لسقم أصاهبم ،قالوا :وهو مشتق من اجلوى وهو داء يف اجلوف .فتح الباري ( ،)337 / 1رشح
((( ْ
النووي (.)155 / 11
((( مجع لِق َْحة بكرس الالم وفتحها وهي الناقة ذات اللبن .رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)156 / 11
((( ُس ِم َرت :أي ُك ِح َلت باملسامري املحماَ ة ،وقيلُ :س ِم َرت :أي ُف ِقئَت .إرشاد الساري لرشح صحيح البخاري (.)300 / 1
((( احلرةَ :م ْو ِضع بِالمْ َ ِدين َِة ِف ِ
ارة ُسود .رشح السيوطي عىل مسلم (.)66 / 3
ارة ُسودَ ،و ُي َقال لِ ُك ِّل َأ ْرض َذات ِح َج َ
يه ِح َج َ
((( متفق عليه.
((( املحلىَّ (.)175 /1
((( سبق خترجيه.
( ((1سبق خترجيه.

65

ِ
باملسكر ،أو عىل حال عدم احلاجة إىل التداوي به يف غري حال الرضورة،
فهذان احلديثان حُي َمالن عىل النهي عن التداوي

املحرم يف التداوي به(((.
بأن يكون هناك من األدوية املباحة ما يقوم مقام
َّ

باملحرم ،حممول عىل حالة االختيار ،وأما حالة
أي أن حديث أم سلمة (ويف حكمه حديث أيب الدرداء) من حرمة التداوي
َّ
مجعا بني األحاديث؛
االضطرار فال يكون حرا ًما ،كتناول املَ ْيتَة يف املخمصة ،واخلمر عند العطش وإساغة اللقمة((( .وذلك ً

ألن العمل بجميع األدلة أوىل من إعامل أحدها وإمهال الباقي.

تداوى به إال عند الرضورة إليه ،وهي
كام أن ِح َّل التداوي به يف هذه احلالة ال يقتيض الرتغيب فيه ومالبسته؛ وذلك ألنه ال ُي َ
حال نادرة التحقق ،وإذا حتققت فال تقتيض دوام مالبسته؛ لالقتصار منه عىل ما تندفع به الرضورة.

ثان ًيا:التداوي بالأدوية
املحتوية على الكحول:
ال جيوز استخدام اخلمر الصرِّ ف كدواء مطل ًقا؛ لقول رسول اهلل « :إِ َّن اللهَّ َ لمَ ْ يجَ َْع ْل ِش َفا َء ُك ْم ِفيماَ َح َّر َم َع َل ْي ُك ْم»(((.
ول اللهَّ ِ ،إِ َّن بِ َأ ْر ِضنَا َأ ْعنَا ًبا َن ْع َتصرِ ُ َهاَ ،ف َنشرْ َ ُب ِم ْن َها؟ َق َ
الُ :ق ْل ُتَ :يا َر ُس َ
وع ْن َطا ِر ِق ْب ِن ُس َو ْي ٍد الحْ َ ضرْ َ ِم ِّيَ ،ق َ
اج ْع ُت ُه،
َ
ال«« :لاَ » َف َر َ

يضَ .ق َ
ُق ْل ُت :إِ َّنا َن ْس َتشْ ِفي بِ ِه لِ ْل َم ِر ِ
ال« :إِ َّن َذلِ َك َل ْي َس بِ ِش َف ٍاءَ ،و َل ِك َّن ُه َد ٌاء»(((.

أما األدوية املحتوية عىل الكحول ،فالذي يظهر أن النسبة القليلة من الكحول يف األدوية ال حُي ِّرمها عىل مستعملها ،وال
ِ
املسكر إذا ُخ ِل َط بنسبة قليلة مع املاء أو الدواء فإنه ُيست َْه َلك ،وال َيبقى له أثر ،فال َيصري
حُي َْكم بنجاستها ألجلها؛ وذلك ألن

الرشاب املشت َِمل عىل نسبة قليلة من الكحول ِ
مسك ًرا ،واإلسكار هو علة التحريم يف اخلمر ،فإذا انتفت عن ذلك املخلوط:
مل يأخذ حكم التحريم الوارد يف اخلمر؛ ال من حيث حرمة تناوله ،وال من حيث نجاسته.

و ُي�شرتط لإباحة ا�ستخدام اخلمر (الكحول) يف الدواء ثالثة �شروط:
 -1أن ال يكون هناك دواء آخر خال من الكحول ينفع لتلك احلالة.
 -2أن يدل عىل ذلك طبيب مسلم عدل.
((( السنن الكربى للبيهقي ( ،)9/10املجموع (.)53 / 9
((( عمدة القاري ( ،)155 / 3نيل األوطار ( .)70/1حاشية ابن عابدين (.)228 / 5
((( سبق خترجيه.
ِ
ِ
َ
َ
لإْ
ْ
َ
ِ
((( مسند أمحد ،سنن ابن ماجه ،قال ابن امللقن :قال ا ْبن عبد الربَ :هذا َحديث َصحيح ا ْسنَاد .البدر املنري (.)711 / 8

66

 -3أن يكون القدر املستعمل قليلاً ال ُي ِ
سكر(((.

ِ
املسكر قرارات من جمامع الفقه اإلسالمي،
ولذلك صدر بجواز استعامل األدوية املشتملة عىل نسبة قليلة من الكحول
وفتاوى من جلان وهيئات اإلفتاء يف العامل اإلسالمي ،مع استحباب وتفضيل جتنب إدخال الكحول يف يشء من األدوية؛
َ

ِح ْر ًصا عىل اجتناب ُّ
الش ُبهات.

 قرار املجمع الفقهي الإ�سالمي برابطة العامل الإ�سالمي:ناء على ما ا�شتملت عليه ال�شريعة من رفع احلرج ،ودفع امل�شقة ،ودفع ال�ضرر بقدره ،و�أن ال�ضرورات ُتبيح املحظورات ،وارتكاب
ِب ً
�أخف ال�ضررين لدرء �أعالهما ،قرر ما يلي:
 -1ال جيوز استعامل اخلمرة الصرِّ فة دوا ًء بحال من األحوال؛ لقول رسول اهلل َّ :
«إن اللهَّ َ لمَ ْ يجَ َْع ْل ِش َفا َء ُك ْم ِفيماَ َح َّر َم

َع َل ْي ُك ْم»(((.

ولقوله َّ :
«إن اللهَّ َ َأ ْنزَ َل الدَّ ا َءَ ،و َج َع َل لِ ُك ِّل َد ٍاء َد َوا ًءَ ،ف َتدَ َاو ْواَ ،ولاَ َت َتدَ َاو ْوا بِ َح َرا ٍم»(((.

وقال لطارق بن ُس َويد -ملا سأله عن اخلمر يجُ َع ُل يف الدواء« :إِ َّن َذلِ َك َل ْي َس بِ ِش َف ٍاءَ ،و َل ِك َّن ُه َد ٌاء»(((.

 -2جيوز استعامل األدوية املشت َِم َلة عىل الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي ال بديل عنها ،برشط أن
خارجيا للجروح ،وقاتلاً للجراثيم ،ويف الكريامت والدهون
مطه ًرا
يصفها طبيب عدل ،كام جيوز استعامل الكحول ِّ
ًّ

اخلارجية.

 -3يويص املجمع الفقهي اإلسالمي رشكات تصنيع األدوية والصيادلة يف الدول اإلسالمية ،ومستوردي األدوية ،بأن
يعملوا جهدهم يف استبعاد الكحول من األدوية ،واستخدام غريها من البدائل.

 -4كام يويص املجمع الفقهي اإلسالمي األطباء باالبتعاد عن وصف األدوية املشت َِم َلة عىل الكحول ما أمكن(((.
((( مغني املحتاج للخطيب الرشبيني (.)518 / 5
((( سبق خترجيه.
((( سبق خترجيه.
((( سبق خترجيه.
((( قرار جملس املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة يف دورته السادسة عرشة املنعقدة بمكة املكرمة ،يف املدة من 1422/10/26-21هـ
الذي يوافقه من2002/1/10-5 :م.
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 قرار جممع الفقه الإ�سالمي مبنظمة التعاون الإ�سالمي:«للمريض املسلم تناول األدوية املشت َِم َلة عىل نسبة من الكحول ،إذا مل يتيرس دواء خال منها ،ووصف ذلك الدواء طبيب
ثقة أمني يف مهنته»(((.

باملخدرات:
ثال ًثا:حكم التداوي
ِّ
الأ�صل عدم جواز التداوي باملخدِّ رات؛ ملا تقدم من �أدلة ،ولكن �أجازه العلماء يف حال ال�ضرورة ب�شروط:
الأول :أن يتعني التداوي باملخدِّ ر بمعرفة طبيب مسلم ثقة خبري بمهنة الطب.
متعينًا.
الثاين :أن ال يوجد دواء من غري املخدِّ ر؛ ليكون التداوي به َّ

املحرم.
الثالث :أن ال يكون القصد من تناوله التحايل لتعاطي
َّ

الرابع :أن ال يتجاوز به قدر الرضورة.

املحرمات عمو ًما ،جاز
فإذا كان الدواء املخدِّ ر الذي يتعاطاه املريض ال بديل له من األدوية التي ختلو من املخدِّ رات أو
َّ
له أن يتناوله ما دام قد نصح الطبيب املسلم املوثوق بدينه وعلمه بنفعه له وانعدام بديله ،فقد قال سبحانه يف ختام آية
املحرمات...ƃ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ...ﮧ [ Ƃالبقرة].
َّ

راب ًعا:التداوي بالأدوية
املحتوية على اجليالتني:
 -1تعريف اجليالتني :مادة شفافة ال طعم هلا وال رائحة ،غري قابلة للذوبان ُتست َْخ َلص من جلود وأعصاب وعظام
احليوانات بغليها الطويل يف املاء(((.
 -2حكم اجليالتني:
رشعي ًة فهي طاهرة ،وجيوز استعامهلا يف الدواء وغريه ،وأما
مادة اجليالتني إن ُأ ِخ َذت من حيوان مأكول اللحم ُم َذ ًّكى ذكا ًة
َّ
((( قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي بجدة املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث َبعماَّ ن عاصمة اململكة األردنية اهلاشمية من  13-8صفر
1407هـ  11 /إىل  16أكتوبر 1986م ،يف إجابته عىل السؤال الثاين عرش.
((( املعجم الوسيط (.)150 / 1
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إن ُأ ِخ َذت من ِخنزير أو َم ْيتَة أو حيوان مل ُي َذ َّك تذكية رشعية ف َي ْح ُرم التداوي هبا يف اجلملة؛ لقول النبي « :إِ َّن اللهَّ َ َأ ْنزَ َل الدَّ ا َء

َوالدَّ َوا َءَ ،و َج َع َل لِ ُك ِّل َد ٍاء َد َوا ًءَ ،ف َتدَ َاو ْواَ ،ولاَ تَدَ َاو ْوا بِ َح َرا ٍم»(((.

و�سنتناول احلكم ال�شرعي يف ا�ستعمال هذه الأدوية من حيث اال�ستعمالني الداخلي واخلارجي:
�أ -حكم اال�ستعمال الداخلي للأدوية املحتوية على مواد م�س َتخْ َل َ�صة من �أجزاء اخلِنزير:
 -1الأن�سولني اخلِنزيري:
مجهور العلامء املعارصين عىل عدم جواز التداوي باألنسولني ِ
املقيدة بضوابطها الرشعية
اخلنزيري ،إال يف حالة الرضورة َّ
املتمثلة فيام يأيت:

 أن يكون املريض يف حالة يخُ ْ َشى عليه فيها من املوت أو الرضر الشديد. أن ال يتوفر غري األنسولني ِاخلنزيري يف متناول املريض.

 أن يصفه طبيب حاذق ثقة(((.واملحرمات يف حال الرضورة ،وهلذا فقد
ومستند أصحاب هذا القول هو الرأي الفقهي القائل بجواز التداوي بالنجاسات
َّ

استدَ ُّلوا باألدلة الدالة عىل استثناء حال الرضورة من أصل حتريم التداوي بالنجس ،والتي سبق ذكرها.

وهذا التفصيل املذكور إنام هو عند احلاجة لإلنسولني ِ
اخلنزيري أو غريه من األدوية املأخوذة من اخلنزير ،أما الواقع الطبي

ريا؛ حيث أمكن تصنيع اإلنسولني اإلنساين دون احلاجة لإلنسولني احليواين.
فقد تغري كث ً
 -2الكب�سوالت الدوائية امل�صنَّعة من جيالتني اخلنزير:
جيوز استعامل األدوية املص َّنعة حمافظها من جيالتني اخلنزير إذا حتققت استحالة العظام واجللود استحال ًة كامل ًة ،وتغري
اسمها وصفتها.
دليل ذلك:
اعتمد القائلون بجواز استعامل حمافظ األدوية املص َّنعة من جيالتني ِ
اخلنزير إذا حتققت االستحالة((( الكاملة للعظام واجللود
((( سبق خترجيه.
((( توصيات الندوة الثامنة للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت من 1415 /12 /24 – 22هـ املوافق 1995 /5 / 24 – 22م.
((( االستحالة :تغري اليشء من طبعه ووصفه إىل طبع آخر ووصف آخر .أو حتول املادة إىل مادة أخرى خمتلفة ،هلا صفات فيزيائية وكيميائية ،نتيجة التغريات الكيميائية
يف الوزن اجلزئي للامدة ،كتحول الكحول إىل خل( .موسوعة الفقه الطبي ،املحور اخلامس :األحكام الفقهية املتعلقة بالفحص والتشخيص واألدوية ،ص
املحرمات والنجاسات ،د .أبوالوفا عبد اآلخر ،ص (.)25
( .)791االستغناء عن
َّ
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املستخلص منها اجليالتني ،عىل رأي مجهور الفقهاء القائلني بطهارة النجاسات باالستحالة؛ وألن حتويله إىل مادة ُمباحة

إصالح له(((.

فعظام وجلود اخلنازير املتفق عىل نجاستها إذا حتققت استحالتها الكاملة عند حتويلها إىل جيالتني تصبح طاهرة ،فيحل

استعامل األدوية املص َّنعة حافظتها من مادة اجليالتني؛ لزوال ِع َّلة التحريم وهي النجاسة ،أما إذا كانت االستحالة جزئية،
املاسة.
فال جيوز استعامل هذه األدوية يف العالج يف غري حالة الرضورة واحلاجة َّ
ب ـ حكم اال�ستعمال اخلارجي للأدوية املحتوية على مواد م�ستخل�صة من م�شتقات اخلنزير:
اختلف الفقهاء املعارصون يف حكم استعامل املراهم والكريامت التي يدخل يف تركيبها شحم اخلنزير عىل قولني:
تامة ،بِنا ًء عىل
الراجح فيهما :جواز استعامل املراهم والكريامت التي يدخل شحم اخلنزير يف تركيبها ،إذا كانت االستحالة َّ
طهارة النجاسات باالستحالة ،واألفضل جتنبها عند وجود غريها(((.

فإن املمتنع بقاء حكم َ
اخل َبث ،وقد زال اسمه ووصفه ،واحلكم تابع لالسم والوصف ،دائر معه وجو ًدا وعد ًما ،فالنصوص

واخلل ،ال ً
ّ
لفظا وال معنًى وال
املتنا ِو َلة لتحريم امليتة والدم وحلم اخلنزير واخلمر ،ال تتناول الزروع والثامر والرماد والرتاب
قياسا(((.
ًّ
نصا وال ً

خام�سا :التداوي بالأجزاء امل�أخوذة
ً
من غري م�أكول اللحم كاخلنزير:
َي ْح ُرم التداوي ب�أكل �أو �شرب �شيء من �أجزاء غري م�أكول اللحم حال االختيار ،ويجوز عند ال�ضرورة ،وكذا يجوز التداوي
بذلك يف ظاهر اجل�سد ،كالطالء ونحوه عند احلاجة ،على �أن تتوافر القيود التالية:
 -1أن تدعو رضورة إىل ذلك ،وأن ُيستعمل الدواء بقدر احلاجة ودون جتاوز؛ عملاً بالقاعدة الرشعية :الرضورات ُت َقدَّ ر
بقدرها(((.
((( اتفق الفقهاء عىل قاعدة« :أن ما استحال من األشياء ،وتغري اسمه ووصفه ،وكان تغريه إىل طيب وصالح ،فهذا َي ْط ُهر هبذه االستحالة»« .موسوعة الفقه الطبي،
املحور اخلامس :األحكام الفقهية املتعلقة بالفحص والتشخيص واألدوية ،ص (.»)801
((( وهبذا أخذت املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف توصيات ندوهتا الفقهية الطبية الثامنة بالكويت1995/5 /24 - 22 :م.
((( التلخيص الق ِّيم الختيارات أيب العباس وتلميذه ابن الق ِّيم ،ص (.)121
((( القواعد والضوابط الفقهية املتضمنة للتيسري ،ص (.)290
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الو ْسع ُ
واجلهد يف طلب الدواء املباح ،أو يوجد و َي ْص ُعب احلصول
 -2أن ال يوجد بديل آخر يقوم مقامه ،وذلك بعد بذل ُ
عليه إال بمشقة شديدة بالغة ،كأن يكون الدواء املباح ثمينًا ِجدًّ ا ،والقاعدة :أن املشقة جتلب التيسري(((.

 -3أن يصفه طبيب ثقة حاذق.
التداوي بالهيبارين:
 -1تعريف الهيبارين:
دواء معروف َيستخدمه األطباء بشكل واسع ِجدًّ ا ملنع ختثر الدم وحصول اجللطات يف كثري من األمراض ،بشكل وقائي
وعالجي ،كأمراض القلب والذبحة الصدرية ،وإزالة اخلثرات الدموية ،وهو من أكثر األدوية استخدا ًما يف الطب احلديث،

وهو يف أصله مادة ُيفرزها اجلسم ،لكن ُت َ
عطى للمريض عند احلاجة من مصدر خارجي(((.
وهناك نوعان من الهيبارين:

 الهيبارين العادي :وهو مزيج غري متجانس من مركبات كيميائية متشاهبة ذات سالسل عديدة السكريات الكربيتية،يمكن استخراجه من األعضاء الغنية باألوعية الدموية ،كرئة البقر وخماطيات أمعاء اخلنزير.

لكن هذا النوع من اهليبارين ال ُيعتَرب مثالِ ًّيا؛ لوجود مضاعفات له.

 الهيبارين ذو الوزن اجلزيئي املنخف�ضُ :يست َْخ َلص من اهليبارين العادي ،بطرق كيميائيةَ ،ينتج عنها مركبات جديدةخمتلفة يف خواصها وصفاهتا الفيزيائية والكيميائية عن اهليبارين العادي ،وهو ما ُيعبرِّ عنه الفقهاء باالستحالة(((.
 -2حكم التداوي بالهيبارين:
�أ ـ يراد بالهيبارين :مادة تنتجها خاليا معينة يف اجلسم ،و ُتست َْخ َلص عادة من أكباد ورئات وأمعاء احليوانات ،ومنها البقر
واخلنـزير .أما اهليبارين ذو الوزن اجلزيئي املنخفض ف ُي َه َّيأ من اهليبارين العادي بالطرق الكيميائية املختلفة ،ومها
يستخدمان يف عالج أمراض خمتلفة ،كأمراض القلب والذبحة الصدرية ،وإزالة اخلثرات الدموية ،وغريها.

((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ،ص (.)75
((( موسوعة الفقه الطبي ،املحور اخلامس :األحكام الفقهية املتعلقة بالفحص والتشخيص واألدوية ،ص (.)802 ،801
((( حكم استعامل الدواء املشتمل عىل يشء من نجس العني كاخلنزير ،وله بديل أقل منه فائدة (كاهليبارين اجلديد) ،ص ( .)8 ،5 ،3موسوعة الفقه الطبي ،املحور
اخلامس :األحكام الفقهية املتعلقة بالفحص والتشخيص واألدوية ،ص (.)802
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ب ـ �أن عملية ا�ستخال�ص الهيبارين ذي الوزن اجلزيئي املنخفض من اهليبارين العادي تتم بطرق كيميائية ينتج عنها
خواصها وصفاهتا الفيزيائية والكيميائية عن اهليبارينات العادية  ،وهو ما ُيعبرِّ عنه الفقهاء
مركبات جديدة خمتلفة يف
ِّ
باالستحالة.
ج ـ �أن ا�ستحالة النجا�سة إىل مادة أخرى خمت َِل َفة عنها يف صفاهتا وخواصها كتحول الزيت إىل صابون ونحو ذلك ،أو
استهالك املادة بالتصنيع وتغري الصفات والذاتُ ،ت َعدُّ وسيلة مقبولة يف الفقه اإلسالمي للحكم بالطهارة وإباحة
رشعا.
االنتفاع هبا ً
وقد قرر جملـ�س املجمـع الفقهـي الإ�سالمـي برابطة العامل الإ�سالمي بعد املناق�شات امل�ستفي�ضة من املجل�س للمو�ضوع ،وما
تقرر عند �أهل العلم ،وما تقت�ضيه القواعد ال�شرعية من رفع احلرج ودفع امل�شقة ،ودفع ال�ضرر بقدره ،و�أن ال�ضرورات ُتبيح
املحظورات ،وارتكاب �أخف ال�ضررين لدرء �أعالهما م�شروع ،قرر املجل�س ما ي�أتي:
ُ -1يباح التداوي باهليبارين اجلديد ذي الوزن اجلزيئي املنخفض عند عدم وجود البديل املباح الذي يغني عنه يف العالج،
أو إذا كان البديل ُي ِطيل َأ َمدَ العالج.

 -2عدم التوسع يف استعامله إال بالقدر الذي حُيتاج إليه ،فإذا ُو ِجدَ البديل الطاهر يقينًا ُيصار إليه؛ عملاً باألصل،
ومراعاة للخالف.
 -3يويص املجلس وزراء الصحة يف الدول اإلسالمية بالتنسيق مع رشكات األدوية املصنِّعة للهيبارين(((.

((( جملس املجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته السابعة عرشة املنعقدة بمكة املكرمة ،يف الفرتة من  23 - 19شوال 1424هـ17 - 13 ،
ديسمرب (كانون األول) 2003م .موسوعة الفقه الطبي ،املحور اخلامس :ص ( ،)805 ،804األحكام الفقهية املتعلقة بالفحص والتشخيص واألدوية ،ص
(.)803
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الوحدة السادسة
اإلذن الطبي

اإلذن الطبي
� اً
أول :معنى الإذن الطبي.
ثان ًيا� :أهمية الإذن الطبي.
ثال ًثاُ :حكم الإذن الطبي.
راب ًعا :احلاالت التي َي�سقط فيها الإذن الطبي.
خام�سا�ُ :شروط الإذن الطبي.
ً
�ساد�سا :انتهاء الإذن الطبي.
ً

� اً
أول :معنى الإذن الطبي:
-1معنى الإذن يف اللغة:
ٍ
ٍ
معان منها :اإلباحة واإلعالم ،وهذان اإلطالقان وغريمها ُي ِ
واحد ،وهو الرضا
فض َيان إىل معنًى
ُيطلق اإلذن يف اللغة عىل
وإباحة الترصف من اآلذن للمأذون له.
 -2معنى الإذن عند الفقهاء:
عرفه بعضهم بأنه :اإلعالم بإجازة اليشء والرخصة فيه .كام ُع ِر َف بأنه :إباحة الترصف(((.
َّ
 - 3معنى الإذن الطبي:
موافقة املريض أو وليه عىل اإلجراءات الطبية الالزمة لعالجه(((.

ثان ًيا� :أهمية الإذن الطبي:
ُيشرتط أن تكون املعاجلة بِنا ًء عىل إذن املريض أو وليه ،فإن مل يأذن له وعاجله دون إذن َض ِم َن ما َجنَت يداه؛ خلروج عمله
من دائرة اإلباحة إىل دائرة التعدِّ ي.
هذا فضلاً عن أن من حق املريض أن خيتار الطبيب الذي يعاجله؛ ألن الثقة بني املريض والطبيب هلا تأثريها يف الشفاء،
وذلك إذا كان املريض يف حالة ِص ِّح َّية تسمح له بذلك.
املرصحة برضورة اعتبار صدور اإلذن الطبي ممن له احلق فيه؛ النتفاء
وتتضح أمهية اإلذن الطبي من خالل عبارات الفقهاء ِّ
املسؤولية والضامن عمن بارش أفعال التطبيب والعالج(((.
((( القاموس الفقهي ص ( ،)19معجم لغة الفقهاء ص (.)52
((( أحكام اإلذن الطبي ،د .عبد الرمحن بن أمحد اجلرعي ،ص (.)1
((( حاشية ابن عابدين ( ،)69 / 6كشاف القناع (.)35/4
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ثال ًثا :حكم الإذن الطبي:
جيب عىل الطبيب أن حيصل عىل اإلذن الطبي باملداواة من املريض أو وليه الرشعي(((.
ومما يمكن االستدالل به عىل مرشوعية إذن املريض بمعاجلته ما رواه البخاري عن عائشة

ول اهللِ
قالت( :لددنا((( َر ُس َ

ار َأ ْن لاَ َت ُلدُّ ونيِ َ ،ف ُق ْلنَاَ :ك َر ِ
اق َق َ
يض لِلدَّ َو ِاءَ ،ف َلماَّ َأ َف َ
اه َي َة المْ َ ِر ِ
ال« :لاَ َي ْب َقى َأ َحدٌ ِم ْن ُك ْم إِلاَّ ُلدَّ َ ،غيرْ ُ ا ْل َع َّب ِ
اس؛ َفإِ َّن ُه
 فيِ َم َر ِض ِهَ ،ف َأ َش َ
لمَ ْ َيشْ َهدْ ُك ْم»(((.

وجه الداللة :يف احلديث السابق بيان بأن إذن املريض البالغ العاقل رضوري إلجراء أمر التداوي ،فإذا صرَ َّ ح املريض
تعزيرا
نوعا من أنواع التداوي فله احلق يف ذلك ،ويكون إجباره عىل التداوي تعدِّ ًيا ،ويعا َقب املتعدِّ ي
أو أشار أنه يرفض ً
ً
بمثل ما فعل(((.
وال جيوز احلصول عىل اإلذن الطبي باإلكراه ،وال بإغراء مادي ،فال جيوز مثلاً استغالل حال بعض األشخاص -كاملساجني
َّ
واملرش ِدين،
مثلاً  -ف ُي ْك َر ُهون عىل فعل طبي ما ،وال جيوز استغالل حالة احلاجة عند بعض األشخاص ،كاملساكني والفقراء
ف ُيغْ َر ْو َن مثلاً ببعض املال إلجراء البحوث والتجارب عليهم(((.

و ُيست ََح ُّب للمريض إذا طلب منه اإلذن بفعل اجلراحة املستوفية للرشوط الرشعية أن يأذن هبا ،وهذا احلكم مبني عىل
األصل الدال عىل استحباب التداوي؛ ملا ثبت عنه  من التداوي ،واألمر به ،وإقراره ،فقد ثبت يف حديث أسامة بن
رَ ِ
شيك  أنه  ملا سأله األعراب :أنتداوى؟ قال« :تَدَ َاو ْواَ ،فإِ َّن اللهَّ َ َت َعالىَ لمَ ْ َي َض ْع َدا ًء إِلاَّ َو َض َع َل ُه َد َوا ًء»(((.
وهذا األمر منه عليه الصالة والسالم فيه دليل عىل استحباب التداوي والندب إليه.
((( زاد املعاد ( .)128 / 4أحكام اجلراحة الطبية ص (.)237
ِ
ِ
َ
((( لددنا :أي جعلنا يف جانب فمه دواه بغري إرادته ،واللدودَ :ما ُيسقاه المْ ِر ُ
أحد ش َّق ِي ال َف ِم( .النهاية يف غريب احلديث البن األثري ( ،)245 / 4فتح الباري
يض فيِ َ
(.)166 / 10
((( متفق عليه.
((( رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)199 / 14
((( موسوعة الفقه الطبي ،ص (.)55 ،53
((( سبق خترجيه.
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راب ًعا :احلاالت التي َي�س ُقط فيها
الإذن الطبي:
الأ�صل �أنه ال َيجري عمل طبي على َبدَ نٍ �إال بعد الإذن فيه من �صاحبه �أو من وليه� ،إال �أنه يف بع�ض احلاالت التي يكون فيها
املر�ضى وامل�صابون ال ميكن احل�صول على �إذن ُم ْ�س َبق من املري�ض �أو امل�صاب� ،أو من ويل � ٍّأي منهما؛ ولذا ا�س ُت ْث ِن َيت بع�ض احلاالت
من ا�شرتاط الإذن الطبي على النحو التايل:
 -1احلاالت التي تقت�ضي امل�صلحة العامة معاجلتها:
كاألمراض ِ
املعد َية التي َيشتَدُّ خطرها عىل املجتمع ،بسبب شدهتا أو رسعة انتشار اإلصابة هبا بني الناس ،فإن من حق
الدولة أن َت ْف ِرض التداوي عىل املريض؛ حتى ال َيضرُ َّ سائر أفراد املجتمع ،ومن أجلِ هذا الرضر فإنه جيب اختاذ كل ما من
شأنه معاجلة املريض ،الذي تنتقل عدوى املرض منه إىل األصحاء ،وإن مل يأذن هو أو وليه يف ذلك ،اكتفا ًء بإذن الشارع

رشعا عىل املصلحة اخلاصة عند التعارض؛ وألن يف عدم عالج املرض ا ُمل ِ
عدي
فيه ،ومراعاة للمصلحة العامة التي ُت َقدَّ م ً

رضر ،والرضر ُيزال(((.
 -2احلاالت اخلطرية:

التي هتدد حياة املريض باهلالك ،أو هتدده بتلف عضو من أعضائه ،أو منفعة هذا العضو ،والتي يكون فيها فاقدً ا الوعي ،أو
يكون يف حالة نفسية ال يمكن معها أخذ إذنه ،أو تكون احلالة التي وصل إليها مما ال يمكن معها التوقف عن اختاذ إجراء
إلسعافه ،حتى حيصل عىل إذن منه أو من وليه.
ومن �أمثلة ذلك:
حاالت التهاب الزائدة الدودية التي بلغت درجة خياف من انفجارها وموت املريض بسببها ما مل ُي َّت َخذ إجراء عاجل
الستئصاهلا ،وكذلك جراحات احلوادث املختلفة :كاجلراحات التي يقتضيها إسعاف حياة املصاب يف حادث حريق أو

هدم أو غرق أو اصطدام أو سقوط ،أو نحو ذلك.

وإنام رُ ِ
انتظارا للحصول عىل
ش َع العالج يف هذه احلالة دون احلصول عىل إذن املريض أو وليه؛ ألن يف عدم عالج املريض
ً

الكلية(((؛ وألن قيام الطبيب باملعاجلة يف هذه احلالة الطارئة
إرضارا باملريض ،والرضر ُيزال كام ُت َق ِّرر قواعد الفقه
اإلذن
ً
َّ
((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص (.)85
((( األشباه والنظائر للسيوطي ص (.)83
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قادرا عىل عالج املصاب واستنقاذه؛ بحيث إذا امتنع عن العالج كان آثم(((.
واجب عليه ،ما دام ً
 -3حاالت العالج الي�سرية التي تجُ ْ َرى لل�صغار:
والتي جرى العرف عىل إجرائها دون حاجة إىل أخذ إذن أوليائهم فيها ،كام هو احلال يف حاالت العالج اليسرية ،أو
التطعيم ضد األمراض املختلفة التي تجُ ْ َرى للتالميذ املرىض أو املصابني ،والتي يبارشها طبيب الوحدة الصحية املدرسية،

ونحوها مما َيتَسامح فيه الناس عادة(((.

وقد نص فقهاء السلف عىل هذه احلالة يف كتبهم ،وذكروا عدم االفتقار إىل ٍ
إذن من أحد الختاذ العمل الطبي حياهلا(((.

خام�سا� :شروط الإذن الطبي:
ً
ُي�شرتط ل�صحة الإذن الطبي ال�شروط التالية:
صادرا ممن له احلق يف إصداره ،وهو الشخص املريض ،أو وليه يف حال ُّ
تعذر احلصول عىل إذن
 -1أن يكون اإلذن
ً
املريض ،أو َمن له الوالية العامة عىل املسلمني كاحلاكم(((.

ِ
وم ْن َث َّم فإنه ال ُيع َتبرَ إذن أي شخص مل َيع َتبرِ الرشع إذنه عن ذلك املريض ،فمثلاً  :إذا َأ ِذ َن أخ املريض بفعل اجلراحة

ً
ساقطا؛ لكونه غري مستَنِد عىل أصل رشعي يعتربه ،فاحلق يف
بأخيه حال أهلية املريض ،وعدم موافقته ،فإن إذنه ُي ْع َتبرَ
هذه احلالة خمتص باملريض وحده.

رشعا ،واألهلية ُت ْع َتبرَ بوجود البلوغ والعقل ،فإن َأ ِذ َن املريض دون أن يكون
 -2أن يكون اآلذن أهلاً لصدور اإلذن منه ً
أهلاً لصدور اإلذن منه فال اعتبار بإذنه ،وكذا إذا صدر من الويل الفاقد لألهلية من باب أوىل(((.

 -3االختيار وعدم اإلكراه :فالمْ ُ ْك َره يف حقيقته غري ِ
آذن ،واألصل يف عدم اعتبار قول المْ ُ ْك َره قوله تعاىلƃ :ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ...ﮕ [ Ƃالنحل].

الكريمة عىل أن َمن ُأ ْك ِره عىل ٍ
كافرا ،فاعتربها
فقد دلت هذه اآلية
قول ما يوجب الكفر ،وقلبه مطمئن باإليامن ،أنه ال ُيع َتبرَ
َ
ً
((( تفسري القرطبي (.)226/2
((( املسؤولية الطبية وأخالقيات الطبيب للدكتور حممد البار ص (.)77 ،76
((( إعالم املو ِّق ِعني (.)22/2
((( املغني والرشح الكبري البن قدامة (.)121 /6
((( أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها ص (.)252
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العلامء -رمحهم اهلل -أصلاً يف عدم مؤاخذة المْ ُ ْك َره بقوله الذي ُأ ْك ِر َه عليه؛ ألنه إذا كان اإلكراه ِ
موج ًبا لسقوط املؤاخذة فيام

هو من أصول الدين ،فإنه من باب أوىل يكون ُم ِ
سق ًطا هلا فيام هو من فروعه(((.

«ر ِف َع َع ْن ُأ َّمتِي الخْ َ َط ُأ َوالن ِّْس َي ُ
اس ُت ْك ِر ُهوا َع َل ْي ِه»(((.
وعن ابن عباس  أن رسول اهلل  قالُ :
ان َو َما ْ

ترص ًفا قولِ ًّيا أو ِ
فال ُي َ
فعل ًّيا.
ؤاخذ المْ ُ ْك َره عىل يشء صدر منه ،وال ُي ْعتَدُّ به ً
رشعا ،سواء كان ما صدر عنه ُّ
حمرمة مل يصح اإلذن ،كام لو َأ ِذ َن املريض للطبيب أن يجُ ْ ِري له جراحة
 -4أن تكون املعاجلة املأذون هبا مرشوعة ،فلو كانت َّ

تغيري ِ
اخل ْل َقة ،أو تغيري اجلنس ،أو يجُ ْ ِري له الوشم أو تغيري لون البرشة ،أو تصغري األنف ،أو تكبري الشفاه ،أو نحوها من
سوغ مرشوع.
اجلراحات والعالجات
املحر َمة ،دون أن يقتضيها ُم ِّ
َّ

 -5أن ُي ِ
َ
ُ
اإلذن وهو عىل بينة وإدراك من أمره ،فال بد من إيضاح األمر له؛ حتى يعرف ما هو ُم ْق ِدم عليه ،فإذا
اآلذن
عطي
كانت املعاجلة إجراء جراحة للمريض ،فيزداد �شرطان على ما �سبق وهما:

 -أن يشتمل اإلذن عىل إجازة فعل اجلراحة؛ ألن ذلك هو املقصود من اإلذن.

 أن تكون داللة الصيغة عىل إجازة فعل اجلراحة رصحية أو قائمة مقام الرصيح ،كقول املريض لطبيبهَ :أ ِذن ُْت لك بفعلاجلراحة ونحوه ،ومثله اإلشارة املفهومة التي تدل عىل رضاه بإجرائها(((.

�ساد�سا :انتهاء الإذن الطبي:
ً
ينتهي الإذن الطبي يف احلاالت الآتية:
 -1عند انتهاء مدته ،فام بعد املدة املأذون فيها حيتاج إىل إذن جديد.

املع َالج ،فالشفاء عالمة انتهاء اإلذن الطبي.
 -2إذا ُش ِف َي املريض من الداء َ
 -3املوت ،فإذا ُت ُوفيِّ َ املريض انتهى اإلذن بعالجه.

 -4إذا انتفت األهلية عن ِ
اآلذن ،كام لو ُج َّن جنو ًنا ُمطبِ ًقا ،فال يصح إذنه حينئذ ،ووجوده كعدمه(((.
((( تفسري القرطبي (.)181 / 1
خير َجاه ،وقال البوصريى يف زوائده عىل ابن ماجه :إسناده صحيح ،وقال فيه النووي:
ومل
الشيخني
رشط
عىل
صحيح
وقال:
املستدرك
((( سنن ابن ماجه ،واحلاكم يف
ِّ
حديث حسن( .جممع الزوائد  ،250/6املجموع .)276 / 2
((( املغني ( ،)117/8حتفة املودود يف أحكام املولود ص ( ،)118أحكام اجلراحة الطبية ص (.)254
((( موسوعة الفقه الطبي ،ص (.)56
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قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل يف مو�ضوع العالج الطبي:
�إذن املري�ض:
تام األهلية ،فإن كان عديم األهلية أو ناقصها اع ُتبرِ َ إذن وليه حسب ترتيب الوالية
أُ -يشترَ َ ط إذن املريض للعالج إذا كان َّ

الرشعية ،ووف ًقا ألحكامها التي حترص ترصف الويل فيام فيه منفعة املولىَ عليه ومصلحته ورفع األذى عنه.

واضح الرضر باملولىَ عليه ،وينتقل احلق إىل غريه من األولياء ،ثم إىل
عىل أن ال ُيعتدَّ بترصف الويل يف عدم اإلذن إذا كان
َ
ويل األمر.
ب -لويل األمر اإللزام بالتداوي يف بعض األحوال ،كاألمراض ِ
املعد َية والتحصينات الوقائِ َّية.
ج -يف حاالت اإلسعاف التي تتعرض فيها حياة املصاب للخطر ،ال يتوقف العالج عىل اإلذن.
د -ال بد يف إجراء األبحاث الطبية من موافقة الشخص التام األهلية بصورة خالية من شائبة اإلكراه -كاملساجني -أو
اإلغراء املادي -كاملساكني -وجيب أن ال يرتتب عىل إجراء تلك األبحاث رضر.
وال جيوز إجراء األبحاث الطبية عىل عديمي األهلية أو ناقصيها ولو بموافقة األولياء(((.

((( قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة التعاون اإلسالمي ،املنعقد يف دورة مؤمتره السابع بجدة يف اململكة العربية السعودية من  7إىل  12ذو القعدة
1412هـ 14 - 9 ،مايو 1992م.
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الوحدةالسابعة
السر الطبي

السر الطبي

� اً
ال�س ِّر الطبي.
أول :موقف الإ�سالم من ِّ
ثان ًيا :حاالت الأ�سرار وحكمها.

ال�س ُّر الطبي:
ِّ
مهنة الطب مهنة عظيمة َح ِظ َيت بثقة الناس ،فالطبيب سواء أكان ِ
نفس ًّيا أو عض ِو ًّيا يتحصل من مريضه عىل أرسار بالغة
األمهية بحكم مهنته ،ومن أهم آداب مهنة الطب املحافظة عىل أرسار املرىض التي يعرفها الطبيب ،إما بترصيح املريض له

الطبيب ٌ
ظهر ذلك من خالل الكشف والتحاليل التي تجُ ْ َرى للمريض.
الس؛ ألن
أهل للثقة به ،وإما أن َي َ
َ
بذلك رِّ ِّ

واملحافظة عىل أرسار املرىض مصلحة جيب مراعاهتا ،لكن يف بعض األحيان َينتج عن املحافظة عىل هذه املصلحة مفسدة
حائرا بني األمرين ،هل يقدِّ م املصلحة عىل املفسدة أو املفسدة عىل املصلحة؟
كبرية ،فيقف الطبيب ً

� اً
ال�س ِّر
أول :موقف الإ�سالم من ِّ
الطبي:
رضرا(((.
حمرم يف األصل((( ،بل اتفق الفقهاء عىل حتريمه إذا كان يتضمن
ً
إفشاء الرس َّ
ال�س ِّر:
ومن الأدلة على حترمي �إف�شاء ِّ
 -1قوله تعاىلƃ :ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ[ Ƃاألنفال].
وجه اال�ستدالل:
أن ِح ْفظ الرس من قبيل حفظ األمانة ،فيجب عليه كتمه(((.

 -2عن أنس بن مالك  قالَ :
(أسرَ َّ إِليَ َّ ال َنبِ ُّي  سرِ ًّ اَ ،فماَ َأ ْخبرَ ْ ُت بِ ِه َأ َحدً ا َب ْعدُ َ ،و َل َقدْ َس َأ َل ْتنِي َع ْن ُه ُأ ُّم ُس َل ْي ٍم َفماَ َأ ْخبرَ ْ تهُ َ ا
بِ ِه)(((.

الَ :ق َ
َ -3ع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اللهَّ ِ مَ ،ق َ
ال َر ُس ُ
الر ُج ُل بِالحْ َ ِد ِ
يث ُث َّم ا ْل َت َف َت َف ِه َي َأ َما َن ٌة»(((.
ول اللهَّ ِ « :إِ َذا َحدَّ َث َّ
وجه اال�ستدالل:
الس حكم األمانة ،فال جيوز إضاعتها بإشاعتها(((.
جعل النبي  حكم رِّ ِّ
((( القوانني الفقهية ص ( ،)283إحياء علوم الدين ( ،)132 / 3اإلنصاف (.)266 / 8
((( فتح الباري (.)80 / 11
((( حتفة األحوذي ( ،)79 / 6تطريز رياض الصاحلني ص (.)438
((( متفق عليه.
((( أخرجه أبو داود ،والرتمذي وحسنه.
((( عون املعبود (.)148 / 13
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ال�س ِّر عند ال�ضرورة ،ومما يدل على ذلك
فمِن خالل هذه الأدلة ات�ضح وجوب حفظ ال�سر وعدم �إف�شائه� ،إال �أنه يجوز ك�شف ِّ
ما يلي:
 -1قول اهلل تعاىل يف قصة يوسفƃ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ...ﮰ [ Ƃيوسف].

تعرض له من قتل أو
فالسرت عىل الناس شيمة األولياء فضلاً عن األنبياء ،وإنام قال يوسف ذلك ليدفع عن نفسه ما َّ

عقوبة(((.

وال ُيشرتط عند جواز اإلفشاء للرضورة أن يكون املريض راض ًيا بذلك؛ ألن هذا ليس من حقه أن يأذن فيه(((.

ثان ًيا :حاالت الأ�سرار وحكمها:
يرتبط حكم �إف�شاء ِ�س ِّر املري�ض بق�ضية جلب امل�صلحة ودرء املف�سدة ،و�إليك بع�ض حاالت الأ�سرار وحكمها:
�أ -االعرتاف بارتكاب جرمية ا ُّته َِم فيها �شخ�ص �آخر:
قد يعرتف املريض أنه ارتكب جريمة اهتم فيها شخص آخر ،فإذا تأكد الطبيب أن هذا االعرتاف ليس ناتجِ ً ا من تأثري
الس مفسدة عظيمة ،وهي أن
الس ،لكن يرتتب عىل كتامن رِّ ِّ
املرض ،إنام هو مطابق للواقع ،فمع أن الطبيب مأمور بحفظ رِّ ِّ

يرتكبه ،وهنا حيتاج الطبيب إىل تطبيق قاعدة درء املفاسد مقدَّ م عىل جلب املصالح بالضوابط
ُيعاقب الربيء عىل ُجرم مل
ْ
اخلاصة هبا ،فدرء مفسدة إقامة احلد عىل الربيء أعظم من مصلحة املريض ،وأن حق اإلنسان يف حفظ سرِ ِّ ه جيب أن ال

رضرا عىل فرد آخر؛ ألن حفظ حق أحدمها ليس بأوىل من حفظ اآلخر.
يتضمن
ً

فيحاول الطبيب أن ُيقنعه باالعرتاف ،فإن مل يقتنع املريض ،فعىل الطبيب أن ُيفيش رسه للمسؤولني ،بذكر ما يتم به الغرض
بدون توسع ،أو ذكر ما ال فائدة فيه ،وإذا ترتب عىل ذلك رضر عىل املريض ،فهو نتيجة جلرمه الذي ارتكبه ،وليس بسبب

شهادة الطبيب.

فقد نفى النبي  الرضر والرضار بغري حق ،فأما إدخال الرضر عىل أحد بحق ،إما لكونه تعدَّ ى حدود اهلل ،ف ُيعاقب بقدر

قطعا ،وإنام املراد إحلاق الرضر بغري
جريمته ،أو لكونه ظلم نفسه وغريه ،فيطلب املظلوم مقابلته بالعدل ،فهذا غري مراد ً
حق(((.

((( شجرة املعارف واألحوال للعز بن عبد السالم ص (.)291
((( جملة جممع الفقه اإلسالمي (.)287 / 3 / 8
((( جامع العلوم واحلكم البن رجب احلنبيل ص (.)304
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وقد ذكر بعض الفقهاء أن من أسباب وجوب أداء الشهادة :خوف فوت حق املدَّ ِعي ،إذا مل يعلم املدَّ ِعي كونه شاهدً ا(((.

الَ :
ومما يدل عىل ذلك ما جاء يف حديث زيد بن خالد ُ
اجل َهنِي  أن النبي َ ق َ
«ألاَ ُأ ْخبرِ ُ ُك ْم بِ َخيرْ ِ ُّ
الش َهدَ ِاء؟ ا َّل ِذي َي ْأتيِ بِ َش َها َدتِ ِه

َق ْب َل َأ ْن ُي ْس َألهَ َا»(((.

فإذا كان عند رجل شهادة لرجل ،وال يعلم هبا صاحب احلق ،فإنه عليه أن خيربه هبا ،وال يكتمه(((.
أما إذا ترتب عىل اإلفشاء رضر حمض عىل الطبيب يف نفسه أو أهله ،فيجب عليه كتم الشهادة ،لقوله تعاىل...ƃ :ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ...ﰂ [ Ƃالبقرة]؛ وألنه ال َيلزَ مه أن يرض نفسه لنفع غريه(((.
ب� -إذا َت َبينَّ َ عدم توافق املق ِب َلينْ على الزواج عند الك�شف الطبي:
إذا حرض رجل وامرأة مقبالن عىل الزواج ،وطل َبا فحص ما قبل الزواج ،وتم اكتشاف مرض معينَّ يف أحدمها قد يؤدي إىل

مشوه ،أو انتقال املرض للطرف اآلخر ،وذهاهبام إىل الطبيب يقتيض موافقتهام عىل إخبارمها بالنتيجة،
احتامل إنجاب طفل َّ
فينظر الطبيب إىل املصلحة واملفسدة املرتتبة عىل السكوت أو اإلفشاء ،فيقدم درء املفسدة عىل جلب املصلحة إن كانت
املفسدة راجحة ،وبالتايل فيكفي منه أن يقول :أنصحكام بعدم إمتام الزواج ،فال جيوز له كشف السرت عماَّ زاد؛ ألنه يكون

جمرد إرضار بصاحب املرض ،ومما يدل على ذلك:
َّ

 -1قول اهلل تعاىلƃ :ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ[ Ƃالفرقان.]:
وجه اال�ستدالل:
يف اآلية ما يدل عىل حرص املسلم عىل أن يكون ولده صالحِ ً اُ ،م ِعينًا له عىل دينه ودنياه؛ حتى َت ْع ُظم منفعته به يف ُأوال ُه
ُ
وأ ْخ َرا ُه ،وال تتحقق هذه املنفعة كاملة إال إذا كان الولد سليم(((.

الُ :ك ْن ُت ِع ْندَ ال َّنبِي َ ،ف َأ َتا ُه َر ُج ٌل َف َأ ْخبرَ َ ُه َأ َّن ُه َتزَ َّو َج ا ْمر َأ ًة ِم َن َ
األن َْصا ِرَ ،ف َق َ
َ -2ع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة َ ق َ
ال َل ُه َر ُس ُ
ول اهللِ :
َ
ِّ
الَ « :فا ْذ َه ْب َفان ُْظر إِ َلي َها؛ َفإِ َّن فيِ َأ ْعينُ ِ َ
ال :لاَ َ ،ق َ
َ«أ َن َظ ْر َت إِ َل ْي َها؟»َ ،ق َ
األن َْصا ِر َش ْيئًا»(((.
ْ ْ

((( العناية رشح اهلداية ( ،)340 / 7التمهيد ( ،)296 / 17العزيز ( ،)36 / 13املغني (.)210 / 14
((( صحيح مسلم.
((( رشح السنة (.)139/10
((( الرشح الكبري (.)4 / 12
((( تفسري القرطبي ( ،)73 / 4تفسري ابن كثري (.)387 / 1
((( صحيح مسلم.
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وجه اال�ستدالل:
يدل احلديث عىل رضورة معرفة العيوب يف املخطوبة ،وعىل َمن َع ِل َم شيئًا من العيوب أن يب ِّينَه من باب النصيحة(((.

تغريرا للسليم منهام؛ إذ ربام لو َع ِل َم بمرض زوجه لمَ َا وا َفقَ عىل الزواج به.
 -3أن يف السكوت
ً

ومن �أمثلة ذلك :إذا كان أحد الزوجني مصا ًبا بمرض جنيس ُم ْع ٍد ينتقل باملبارشة :فعىل الطبيب أن يعمل بقاعدة درء
املفاسد مقدَّ م عىل جلب املصالح ،ومفسدة إصابة الطرف اآلخر باملرض أعظم من املصلحة املرتتبة عىل عدم إفشاء الرس،
وحينئذ جيب عىل الطبيب أن يخُبرِ َ الطرف اآلخر بحقيقة املرض وبأرضاره ،وأن يبني هلام أنه ال حيل ألحدمها أن ينرش عيب

اآلخر ،بل عليه سرت الفضائح ،وهي من حقوق املك َّل ِفني عىل بعض(((.
ج� -إذا تبينَّ وجود �شبهة الزنا:

جيب عىل الطبيب يف احلاالت التي يكاد جيزم فيها من الناحية الطبية بوجود شبهة الزنا أن يلتزم الصمت ،وال يخُبرِ الزوج
بذلك ،وهو من باب درء املفاسد مقدم عىل جلب املصالح ،وقد حثت الرشيعة عىل املحافظة عىل األنساب ،فإن النسب
حُيتاط إلثباته ،و َيثبت بأدنى دليل ،و َيلزم من ذلك التشديد يف نفيه ،وأنه ال َينتفي إال بأقوى األدلة(((.

ومما يدل على ذلك:
«ه ْل َل َك ِم ْن إِبِلٍ ؟» َق َ
ول اللهَّ ُِ ،ولِدَ ليِ ُغلاَ ٌم َأ ْس َو ُدَ ،ف َق َ
الَ :يا َر ُس َ
َ -1ع ْن َأبيِ ُه َر ْي َر َة َ أ َّن َر ُجلاً َأ َتى ال َّنبِ َّي َ ،ف َق َ
الَ :ن َع ْم،
الَ :

الَ « :ما َأ ْل َوانهُ َ ا؟» َق َ
الَ :ل َع َّل ُه َنزَ َع ُه ِع ْر ٌقَ ،ق َ
الَ « :ف َأ َّنى َذلِ َك؟» َق َ
الَ :ن َع ْمَ ،ق َ
«ه ْل ِف َيها ِم ْن َأ ْو َر َق(((؟» َق َ
ال :حمُ ْ ٌرَ ،ق َ
َق َ
ال:
الَ :

« َف َل َع َّل ا ْبن ََك َه َذا َنزَ َع ُه»(((.
وجه الداللة:

ويف هذا احلديث أن الولد َي ْل َحق الزوج ،وإن خالف لو َنه؛ بأن كان األب أبيض والولد أسود أو عكسه ،وال حَ ِ
ي ُّل له نفيه
بمجرد املخالفة يف اللون ،وكذا لو كان الزوجان أبيضني ،فجاء الولد أسود أو عكسه؛ الحتامل أنه نزعه عرق من أسالفه
وأجداده ،وهذا احلديث دليل عىل االحتياط لألنساب ،وإحلاقها بمجرد اإلمكان(((.

((( رشح النووي عىل صحيح مسلم (.)210 / 9
((( إفشاء الرس يف الرشيعة اإلسالمية ص ( ،)103قواعد األحكام (.)227 / 1
((( املغني (.)374 / 8
((( األورق :وهو الذي فيه سواد وبياض( .فتح الباري .)125/1
((( متفق عليه.
((( رشح النووي عىل صحيح مسلم ( ،)134 / 10حتفة األحوذي (.)272 / 6
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 -2أنه ال يمكن االعتامد عىل التحاليل الطبية يف مثل هذا املوضوع؛ ألن نتائج التحليل قد تكون خطأ؛ وألن الشارع
والسرت عىل األعراض ،فإن الرشع ُي َغ ِّلب جانب االحتياط يف باب حلوق النسب؛
احلكيم متشوف إىل حلوق النسبِّ ،

بحيث أنه لو وجد احتامل ،ولو كان ضعي ًفا إلحلاق الولد بمن تزوج من امرأة ،أحلقه به ،ونسبه إليه(((.

وقد ُسئِ َلت اللجنة الدائمة عن امرأة زنت وهي متزوجة فأجابوا :إذا زنت امرأة متزوجة ،ومحلت ،فالولد للفراش للحديث
الصحيح ،وإن أراد صاحب الفراش نفيه باملالعنة ،فله ذلك أمام القضاء الرشعي(((.
معد ًيا وينتقل للغري:
د� -إذا كان املر�ض ِ
إذا كان املرض ِ
معد ًيا ،ويمكن عالجه ،ورفض املريض العالج ،فإن املصلحة العامة تقتيض الكشف عن سرِ ِّ املريض

ورفعه للجهات املختصة إللزامه بالعالج ،أو استعامل وسائل الوقاية والتحصني ِ
املناس َبة؛ ألن درء املفاسد مقدَّ م عىل جلب
ريا مقصو ًدا
املصالح ،تطبي ًقا لقاعدةُ :تقدَّ م املصلحة العامة عىل اخلاصة((( ،وبالتايل فام كان نفعه ومصلحته عامة ،كان خ ً

ورمحة حمبوبة ،وإن ترضر به بعض الناس(((.
بال�س ِّر يف املهن الطبية:
قرار جممع الفقه الإ�سالمي اخلا�ص ِّ
فض به اإلنسان إىل َ
آخر مستكتِماً إياه من قبل أو من بعد ،ويشمل ما َح َّفت به قرائن دالة عىل طلب
ال�س ُّر :هو ما ُي يِ
� -1أِّ -
ِ
العرف يقيض بكتامنه ،كام يشمل خصوصيات اإلنسان وعيوبه التي َي ْك َره أن َي َّط ِل َع عليها الناس.
الكتامن ،إذا كان ُ

ال�س ُّر :أمانة لدى من استودع حفظه ،التزا ًما بام جاءت به الرشيعة اإلسالمية ،وهو ما تقيض به املروءة وآداب
بِّ -
التعامل.
َض ُم ْع َتبرَ ٍ ُم ِ
الس ،وإفشاؤه بدون ُم ْقت ٍ
رشعا.
وج ٌب للمؤاخذة ً
ج -األصل حظر إفشاء رِّ ِّ
د -يتأكد واجب حفظ الرس عىل َم ْن يعمل يف املهن التي يعود اإلفشاء فيها عىل أصل املهنة باخللل ،كاملهن الطبية؛ إذ يركن
((( يراجع :روضة الطالبني ( ،)39 / 6الكايف ص (.)294 ،293
ٍ
ٍ
سفاحا ،فهل جيوز هلا أن جتهض اجلنني ،أو حتتفظ به .وإذا احتفظت به فهل خترب
متزوجة وهلا ثالثة أطفال ،ومحلت بالطفل الرابع
امرأة
وسئِ َل الشيخ ابن باز عن
ً
((( َ
زوجها أم ال؟ ثم ما هو الواجب عىل الزوج يف هذه احلالة؟ فأجاب :ال جيوز هلا إجهاض اجلنني ،والواجب عليها التوبة إىل اهلل سبحانه ،وعدم إفشاء األمر ،والولد
اش َولِ ْل َع ِ
الحق بالزوج؛ لقول النبي « :ا ْل َو َلدُ لِ ْل ِف َر ِ
اه ِر الحْ َ َج ُر» متفق عليه.
((( املوافقات للشاطبي (.)89 / 3
((( جمموع الفتاوى (.)94 / 8
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إىل هؤالء َذ ُوو احلاجة إىل حمض النصح وتقديم العون ،ف ُي ْف ُضون إليهم بكل ما ُيساعد عىل حسن أداء هذه املَ َه ِّام
احليوية ،ومنها أرسار ال يكشفها املرء لغريهم حتى األقربني إليه.
الس حاالت يؤدي فيها كتامنه إىل رضر َيفوق رضر إفشائه بالنسبة لصاحبه ،أو يكون يف
ُ -2تس َت ْثنَى من وجوب كتامن رِّ ِّ
إفشائه مصلحة ُت َر َّجح عىل َمضرَ َّ ة ِكتامنه ،وهذه احلاالت على �ضربني:

ال�س ِّر بِنا ًء عىل قاعدة ارتكاب أهون الرضرين لتفويت أشدمها ،وقاعدة حتقيق املصلحة
�أ -حاالت ي3جب فيها �إف�شاء ِّ

بتحمل الرضر اخلاص لدرء الرضر العام ،إذا تعني ذلك لدرئه.
العامة التي تقيض ُّ
وهذه احلاالت نوعان:
 ما فيه درء مفسدة عن املجتمع. وما فيه درء مفسدة عن الفرد.ال�س ِّر ملا فيه:
ب -حاالت يجوز فيها �إف�شاء ِّ
 جلب مصلحة للمجتمع. أو درء مفسدة عامة.وهذه احلاالت جيب االلتزام فيها بمقاصد الرشيعة وأولوياهتا؛ من حيث حفظ الدين والنفس والعقل واملال
والنسل.
َص عليها يف نظام مزاولة املهن الطبية وغريه من
ج -االستثناءات بشأن َمواطن ُوجوب اإلفشاء أو جوازه ينبغي أن ُين َّ
ومنصوصا عليها عىل سبيل احلرص ،مع تفصيل كيفية اإلفشاء ،وملن يكون ،وتقوم اجلهات املسؤولة
األنظمةُ ،م َو َّضحة
ً

بتوعية الكافة هبذه املَ َو ِ
اطن(((.

((( قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل بمنظمة التعاون اإلسالمي ،املنعقد يف دورة مؤمتره الثامن ببندر سري باجوان ،بروناي دار السالم من  1إىل  7حمرم
1414هـ 27 -21 ،يونيو 1993م.
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الوحدةالثامنة
َّ
الضمان والمسؤولية الطبيَّة

َّ
الضمان والمسؤولية الطبيَّة
� اً
أول :معنى امل�س�ؤولية َّ
وال�ضمان.
ثان ًيا� :أركان امل�س�ؤولية.
ثال ًثا :م�س�ؤولية الطبيب :معناها و�أق�سامها.
راب ًعا� :شروط انتفاء امل�س�ؤولية عن الطبيب.
خام�سا� :آثار ثبوت امل�س�ؤولية الطبية.
ً

� اً
أول :معنى امل�س�ؤولية َّ
وال�ضمان:
�أ -معنى امل�س�ؤولية:
 امل�س�ؤولية ًلغة :املحاسبة واملؤاخذة.

ا�صطالحا :كون الشخص ُمطا َل ًبا ب َتبِعات ترصفاته غري املرشوعة(((.
 امل�س�ؤوليةً
ب -تعريف َّ
ال�ضمان:
ال�ضمان ً
 َّلغة :االلتزامُ ،يقال :ضمنت املال :أي التزمته ،وتكفلت به(((.

 َّريه من جهته.
ال�ضمان
ً
ا�صطالحا :احلكم عىل اإلنسان بتعويض الرضر الذي أصاب غ َ

ثان ًيا� :أركان امل�س�ؤولية الطبية:
تقوم امل�س�ؤولية الطبية على ثالثة �أركان هي:
الركن الأول :ال�سائل:
وهو الشخص الذي يملك احلق يف مساءلة الطبيب ،ومساعديه ،كالقايض ونحوه.
الركن الثاين :امل�س�ؤول:
وجه إليه السؤال ،و ُيكلف اجلواب عن مضمونه ،سواء كان فر ًدا كالطبيب ،أو جهة كاملستشفى.
وهو الذي ُي َّ
الركن الثالث :امل�س�ؤول عنه:
معا.
وهو حمل املسؤولية ،واملراد به الرضر وسببه الناشئان عن فعل الطبيب أو مساعديه ،أو عنهام ً
فإذا ُو ِجدَ ت هذه األركان ُو ِجدَ ت املسؤولية الطبية.

 موجبات امل�س�ؤولية املهنية �أربعة �أمور هي:ِ
وعمل ًّيا بني األطباء ،والتي جيب أن
 -1عدم اتباع الأ�صول العلمية :وهي :األصول الثابتة والقواعد املتعارف عليها نظ ِر ًّيا

ُي ِل َّم هبا كل طبيب وقت قيامه بالعمل الطبي.

((( موانع املسؤولية اجلنائية يف الرشيعة اإلسالمية والترشيعات اجلزائية العربية ،مصطفى الزملي ،ص (.)٦
((( حترير ألفاظ التنبيه ص ( ،)203لسان العرب ( ،)2610/ 4الصحاح (.)2155 /6
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والعلوم التي جيب اإلملام هبا نوعان :ثابتة ومست ََجدَّ ة ،و ُيشرتط يف املست ََجدَّ ة أن تكون صادرة من ٍ
جهة مع َتبرَ َ ة ،كاملدارس
الطبية املتخصصة باألبحاث والدراسات الطبية ،وأن يشهد أهل اخلربة بكفاءهتا وصالحيتها للتطبيق.

واألحوال التي خيرج فيها األطباء ومساعدوهم عن األصول العلمية إما أن تكون يف اجلانب العلمي النظري أو العميل
التطبيقي ،أو يف كليهام.
 -2اخلط�أ :وهو :ما ليس لإلنسان فيه قصد ،وهذا النوع ال إثم فيه إال أنه من موجبات املسؤولية.
كليا أو جهلاً
جزئيا.
 -3اجلهل:
ٌ
ًّ
سواء كان جهلاً ًّ

 -4االعتداء :وهو أن ُي ِ
موجب من ِ
قدم عىل فعلٍ ما يوجب الرضر باملريض قصدً ا ،وهذا النوع هو أشد ِ
موجبات املسؤولية،
صعب إثباته بغري اإلقرار ،إال أنه يمكن االهتداء إليه بالقرائن القوية ،كوقوع العداوة بني الطبيب واملريض ،أو سبق
و َي ُ
التهديد من الطبيب امل َّت َهم للمريض.

ثال ًثا :م�س�ؤولية الطبيب:
ِ
ٌ
ٌ
ومسؤول مسؤولي ًة ِجنائية ً
أيضا ،والدليل عىل مسؤولية الطبيب :حديث عمرو بن ُشعيب
أخالق ًّيا ودينِ ًّيا،
مسؤول
الطبيب

عن أبيه عن جده أن رسول اهلل  قالَ « :م ْن َت َط َّب َب َولمَ ْ ُي ْع َل ْم ِم ْن ُه ِط ٌّب َق ْب َل َذلِ َك َف ُه َو َض ِام ٌن»(((.

وبِنا ًء عىل ذلك يضمن الطبيب اجلاهل واملتعدِّ ي ما َأت َل َفت يداه ،وقد يرتتب عىل فعله عقوبة رشعية ِ
كالقصاص والتعزير،

أو التزام بالتعويض املا ِّدي.

�أ� -أق�سام م�س�ؤولية الطبيب:
ت�شمل م�س�ؤولية الطبيب نوعني:
للعالقة الطبية ،وتتعلق هذه املسؤولية بجملة من املبادئ األخالقية
 -1امل�س�ؤولية الأخالقية :وهي تتعلق بالنواحي األدبية َ
حرجا وأمهية ،وهي تشمل الصدق والنصيحة وحفظ
املطلوبة من مجيع األفراد ،غري أهنا يف َعالقة الطبيب واملريض أشد ً

الس وحفظ العورة والوفاء بالعقد.
رِّ ِّ

وتنشأ املساءلة عىل اخلطأ الطبي األخالقي َج َّراء اإلخالل بواحد أو أكثر من املبادئ األخالقية ،مما يؤدي إىل وقوع الرضر

((( سنن أيب داود ،)4586( :سنن ابن ماجه ( ،)3466واحلاكم ،وصححه ووافقه الذهبي.
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أو التسبب فيه ،فيوجب هذا اإلخالل مساءلة الطبيب ،وترتب آثار هذه املسؤولية ،إن ثبت املوجب لذلك ،ومل يظهر له
عذر مبيح ملخالفة املبادئ األخالقية.
 -2امل�س�ؤولية الطبية املهنية:
وهذا القسم يتعلق بالنواحي العملية ملهنة الطب ،وتتعلق املسؤولية يف هذا القسم بإخالل الطبيب بواحد أو أكثر من
املبادئ امل َّت َفق عليها يف عرف املهنة ،بصورة تؤدي إىل وقوع الرضر عىل املريض أو التسبب يف ذلك.

فالعقد املهني بني الطبيب واملريض ُيل ِزم الطبيب باألصول املهنية املع َتبرَ َ ة؛ بحيث ُيشترَ َ ط أن يكون ِ
ماهرا
حاذق ًا عالمِ ًا بطبه ً

فيه ،ومط ِّب ًقا هلذا العلمِ ،
واحل ْذق واملهارة عىل أفضل وجه ممكن.

ِ
بجانب العلم أو املهارة ،أو االلتزام هبام يف التطبيق ،و َن َج َم عن ذلك وقوع الرضر أو التسبب فيه ،وقعت
فإذا أخل الطبيب

املسؤولية الطبية.

كأن يرتك الطبيب ِم َق ًّصا أو َش ً
اشا يف بطن املريض ،فيجب عليه حتمل َتبِ َعة الرضر ،فإن كان قاصدً ا ،فمسؤولية ِجنائية
تستوجب العقاب اجلنائيِ ،
الع ْمد أو الدِّ َية حال اخلطأ بسبب موت املريض ،وإن كان دون قصد فمسؤولية
كالقصاص حال َ

مدنِ َّية تستوجب التعويض عن الرضر(((.

راب ًعا� :شروط انتفاء امل�س�ؤولية
عن الطبيب:
ال�شرط الأول :الإذن العام:
عرف اليوم برتخيص وزارة
ويكون اإلذن بسامح ويل األمر (احلاكم أو السلطات) للطبيب بمزاولة مهنة الطب ،وهو ما ُي َ
الصحة وإجازهتا للطبيب بالعمل؛ ذلك أن الرشيعة اإلسالمية تَشْ ترَ ِط فيمن ُيزا ِو ُلون مهنة الطب أن من ُي َط ِّبب يكون من

ذوي املهارة يف صناعتهم وهلم هبا معرفة.
ال�شرط الثاين :الإذن اخلا�ص:

قارصا أو
إذن املريض أو وليه؛ إذ ُيشترَ َ ط لرفع املسؤولية عن الطبيب أن يكون تدخله بِنا ًء عىل إذن املريض أو وليه إذا كان
ً

َمن يف حكمه ،أو كان املريض يف ٍ
حال ال يتمكن فيها من اإلذن للطبيب بمزاولة عمله.
((( الوجيز يف أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها ص (.)33
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و ُي�س َت ْث َنى من هذا ال�شرط حالتان َي�سقُط فيهما وجوب الإذن هما:
احلالة الأوىل :وهي احلالة اخلطرة التي هتدد حياة املريض باملوت ،أو تلف عض ٍو من أعضائه ،ويكون فيها فاقدً ا للوعي،
كحاالت احلروب والكوارث أو اإلصابات الناجتة عن حوادث السيارات وأشباهها ،أو أن حالته الصحية ال تسمح بأخذ
ً
ريا ما حتدث يف بعض األمراض التي تستدعي التدخل
إذنه ،وال يكون ويل املريض
حارضا ألخذ موافقته ،وهذه احلالة كث ً
اجلراحي الرسيع مثل :التهاب الزائدة الدودية إذا بلغ إىل درجة اخلوف من انفجارها ،فإن املريض قد يكون ُمهدَّ ًدا باملوت
فورا.
إذا مل يتم إسعافه باجلراحة الالزمة ً

ٍ
بمرض وبائي يخُ َشى من انتشاره ،فيجوز يف
احلالة الثانية :وهي ما تقتضيها املصلحة العامة؛ كأن يكون املريض مصا ًبا
هذه احلالة للطبيب التدخل دون إذن املريض؛ مراعا ًة ملصلحة اجلامعة واملجتمع ،فال اعتبار هنا إلذن املريض ،والقاعدة
الرشعية يف هذا اجلانب :الرضر ُيزال(((.
ال�شرط الثالث :اتباع الأ�صول العملية:
ٍ
درجة
اشرتط الفقهاء فيمن ُي َش ِّخص الداء ويصف الدواء ،أو يقوم باجلراحة ،أن يكون من ذوي املهارة يف صناعتهم ،وعىل

ٍ
عالية من املعرفة ،وأن تكون أعامهلم عىل وفق الرسم املعتاد ،والقواعد التي يتبعها أهل الصنعة يف مهنة الطب ،وعىل هذا

ٍ
ٍ
وجتربة.
دراية
فال جيوز للطبيب أن ُيزا ِول مهنة الطب إال إذا كان عىل
ال�شرط الرابع :ق�صد العالج:

جيب أن يكون الباعث عىل عمل الطبيب هو عالج املريض ورعاية مصلحته؛ فال جيوز للطبيب أن يقصد بعمله ً
غرضا َ
آخ َر
غري عالج املريض؛ كأن يكون هدفه إجراء اكتشاف علمي دون أن َي ِ
قصد عالج املريض.

الطبيب َس ِّي َئ النيةَ ،ي ِ
قصد من وراء
فعىل الطبيب أن يكون َح َس َن النية مأمو ًنا عىل املرىض ،ال يصف دوا ًء ُمضرِ ًّ ا ،فإن كان
ُ

عمله شيئًا َ
آخ َر؛ كاإلرضار باملريض ،فحينها ُيسا َءل الطبيب جنائِ ًّيا عىل أعامله وف ًقا لقصده(((.
((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص (.)85
((( املسؤولية اجلنائية عن خطأ التطبيب ص (.)123
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خام�سا� :آثار ثبوت امل�س�ؤولية
ً
الطبية:
ضارة باملريض ،ما دام ِ
حاذ ًقا يف فنه،
اتفق فقهاء الرشيعة عىل أنه ال مسؤولية ترتتب عىل الطبيب إذا أدى عمله إىل نتائج َّ

وكان ذلك التطبيب بإذن املريض أو وليه ،وكان الطبيب ِ
قاصدً ا للعالج ،ومل ُي َقصرِّ أو يهُ ِمل يف أداء واجبه وعمله ،كام أن
الفقهاء ال ُير ِّت ُبون عىل الطبيب مسؤولية جنائية إال إذا تو َّفر يف القضية ركنان أساسيان مها :التعدِّ ي ،والضرَّ ر(((.

�أما �إذا ثبت موجب امل�س�ؤولية الطبية تر َّتب على ذلك واحد �أو �أكرث من الآثار التالية:
الضامن املايل كالدِّ يات ُ
َّ -1
ال�ضمان :وهو َّ
واأل ُروش((( ،وفق ما جاء يف رشع اهلل تعاىل من مقاديرها وطرق تنفيذها ،و َيلزم
يف حال اخلطأ غري املحض ،كاألخطاء التي تكون عن تقصري وإمهال وقلة احرتاز.
ماليا أو
 -2التعزير :وهو عقوبة غري مقدَّ َرة يقررها احلاكم ،إذا ثبت نوع اعتداء أو ُ
جتاوز ،وقد يكون التعزير جسد ًّيا أو ًّ

مقيدً ا ،دائماً
معنو ًّيا ،وهناك نوع حمدَّ د من التعزير خيتص باملهنة الطبية ،أال وهو املنع من املامرسة ،سواء أكان ً
منعا مط َل ًقا أم َّ

أم مؤق ًتا(((.

 -3الكفارة :وهي صيام شهرين متتابعني؛ وذلك يف حالة القتل خطأ.
 -4ال ِق�صا�ص :وخيتص هذا يف حاالت القتل العمد العدوان.
 -قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل يف موضوع ضامن الطبيب:

 -1الطب ِعلم وفن متطور لنفع البرشية ،وعىل الطبيب أن يستشعر مراقبة اهلل تعاىل يف أداء عمله ،وأن يؤدي واجبه
بإخالص حسب األصول الفنية والعلمية.
 -2يكون الطبيب ضامنًا إذا ترتب رضر باملريض يف احلاالت اآلتية:
تعمد إحداث الرضر.
أ -إذا َّ
((( موسوعة الفقه الطبي ،ص (.)291
((( َ
األ ْرشِ :د َية اجلراحات .وهو املال الواجب فيام دون النفس ،وأصله الفساد ،ثم است ُْع ِمل يف نقصان األعيان؛ ألنه فساد فيها( .الصحاح  .995 / 3التوقيف عىل
مهامت التعاريف .)50/1
((( اخلطأ الطبي مفهومه وآثاره ،د /وسيم فتح اهلل ،ص (.)21
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ب -إذا كان جاهلاً بالطب ،أو بالفرع الذي أقدم عىل العمل الطبي فيه.
ج -إذا كان غري مأذون له من ِق َبل اجلهة الرسمية املختصة.

د -إذا أقدم عىل العمل دون إذن املريض أو َمن يقوم مقامه.
هـ -إذا َغ َّر َر باملريض.

و -إذا ارتكب ً
ٌ
تقصري.
إمهال أو
خطأ ال يقع فيه أمثا ُله ،وال ُت ِق ُّره أصول املهنة ،أو وقع منه
ٌ
ز -إذا أفشى سرِ َّ املريض بدون ىً
مقتض مع َتبرَ ٍ.

ح -إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي يف احلاالت اإلسعافية (حاالت الرضورة).
 -3يكون الطبيب -و َمن يف ُح ِ
كمه -مسؤولاً جزائِ ًّيا يف احلاالت السابق ذكرها إذا توافرت رشوط املسؤولية اجلزائية فيام
َعدَ ا حالة اخلطأ ،فال ُيسأل جزائِ ًّيا ،إال إذا كان اخلطأ جسيماً .

 -4إذا قام بالعمل الطبي الواحد فريق طبي متكامل ،ف ُيسأل ُك ُّل واحد منهم عن خطئه تطبي ًقا للقاعدة« :إذا اجتمعت
مبارشة الرضر مع التسبب فيه ،فاملسؤول هو رِ
املباش ،ما مل يكن املتسبب أوىل باملسؤولية منه» .ويكون رئيس الفريق
الرقابة عليهم.
مسؤولاً مسؤولي ًة تضامنِ َّي ًة عن فعل معاونيه إذا أخطأ يف توجي ِه ِهم ،أو َقصرَّ َ يف ّ

الصحية (عامة أو خاصة) مسؤولة عن األرضار إذا َقصرَّ ت يف التزاماهتا ،أو صدرت عنها تعليامت
 -5تكون املؤسسة
َّ
سوغ(((.
َترت َ
َّب عليها ٌ
رضر باملرىض دون ُم ِّ

ِ
املحرم
املنعقد يف دورته اخلامسة عشرْ ة بمسقط (سلطنة ُعامن) 19 - 14 ،من
((( قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،املنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي،
َّ
1425هـ ،املوافق  11 – 6من آذار (مارس) 2004م.
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الوحدةالتاسعة

َّ
الخاصة بالمريض والطبيب
أحكام العبادات

َّ
الخاصة
أحكام العبادات
بالمريض والطبيب

� اً
أول :الطهارة.
ثان ًيا :ال�صالة.
ثال ًثا :ال�صوم.
راب ًعا :احلج.

� اً
أول :الطهارة:
�أ� -أحكام التيمم:
ملا كانت الرشيعة اإلسالمية مبنية عىل ال ُيرس والسهولة ،خفف اهلل سبحانه وتعاىل عن أهل األعذار عباداهتم بحسب أعذارهم؛
ليتمكنوا من عبادته تعاىل بدون حرج وال مشقة ،قال تعاىل...ƃ :ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ ...ﯴ[ Ƃاحلج].

يستطع التطهر باملاء بأن يتوضأ من احلدث األصغر ،أو يغتسل من احلدث األكرب؛ لعدم قدرته عىل ذلك ،أو
فاملريض إذا مل
ِ

خلوفه من زيادة املرض ،أو تأخر شفائه ،فإنه يتيمم وهو :أن يرضب بيديه عىل الرتاب الطاهر رضبة واحدة ،فيمسح هبام
وجهه وكفيه ،لقوله تعاىل ...ƃ :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ...ﮑ [ Ƃاملائدة] .والعاجز عن استعامل املاء

ول َه َك َذاَ ،وضرَ َ َب بِيدَ ْي ِه إِلىَ َ
حكمه حكم من مل ِ
يك َأ ْن َت ُق َ
ان َي ْك ِف َ
جيد املاء؛ لقوله  لعامر بن يارس« :إِ َّنماَ َك َ
ضَ ،ف َن َف َ
األ ْر ِ
ض َيدَ ْي ِه،
َ

َف َم َس َح َو ْج َه ُه َو َك َّف ْي ِه»(((.

وللمري�ض يف الطهارة بالتيمم عدة حاالت:
ً
فاحشا،
ريا ال يخَ اف من استعامل املاء معه تل ًفا ،وال مرض ًا خمو ًفا ،وال إبطاء ُب ْرء ،وال زيادة أمل ،وال شيئًا
 -1إن كان مرضه يس ً
وذلك كصداع ووجع رضس ونحومها ،أو كان ممن يمكنه استعامل املاء الدافئ وال رضر عليه ،فهذا ال جيوز له التيمم؛ ألن

إباحته لنفي الرضر وال رضر عليه ،وألنه واجد للامء ،فوجب عليه استعامله.
 -2وإن كان به مرض خياف معه تلف النفس ،أو تلف عضو ،أو حدوث مرض خياف معه تلف النفس أو تلف عضو أو
فوات منفعة ،فهذا جيوز له التيمم ،لقوله تعاىل ...ƃ :ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ [ Ƃالنساء].
ريه.
 -3وإن كان به مرض ال يقدر معه عىل احلركة ،وال جيد من يناوله املاء جاز له التيمم ،فإن كان ال يستطيع التيمم َي َّم َم ُه غ ُ

َ -4من به جروح أو قروح أو كرس أو مرض يرضه استعامل املاء فأجنب ،جاز له التيمم ،وإن أمكنه غسل الصحيح من

جسده وجب عليه ذلك ،وتيمم للباقي.

و َي ْب ُطل التيمم بكل ما َي ْب ُطل به الوضوء ،وبالقدرة عىل استعامل املاء ،أو وجوده إن كان معدو ًما(((.

((( صحيح مسلم )368( :كتاب :احليض ،باب :التيمم.
((( جمموع فتاوى ابن باز (.)239/12
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ب -الإفرازات الب�شرية:
أو كام ُي ِ
ماء أبيض مرتدد بني المْ َ ْذي وا ْل َع َرق خيرج من باطن الفرج(((.
طلق عليها العلامء رطوبة فرج املرأة :وهي ٌ
والإفرازات نوعان� :إفرازات طبيعية ،ومر�ضية ،وحكمهما واحد كالتايل:
 -1من حيث الطهارة والنجا�سة :ف�إن الراجح فيها هو �أن رطوبة فرج املر�أة طاهرة ،ودليل ذلك:
 -ما روته عائشة

ول اللهَّ ِ َ ف ُي َصليِّ ِف ِ
ب َر ُس ِ
قالتُ :
«ك ْن ُت َأ ْف ُر ُك المْ َنِ َّي ِم ْن َث ْو ِ
يه»(((.

فاملني الذي كانت أم املؤمنني تفركه كان من مجاع؛ ألنه ما احتلم نبي قط ،واملني اخلارج بسبب اجلامع ال بد أن خيالط رطوبة
فرج املرأة ،فلو كانت الرطوبة نجسة لتنجس املني؛ وألنه ال يمكن أن خيلو الفرج من هذه الرطوبة ،فال بد وأن خيتلط املني
الغ ْسل؛ ألن النجاسة ال تطهر إال باملاء ،فلام اكتفت بفركه َّ
هبا ال حمالة ،وبالتايل مل يكن الفرك كاف ًيا ،وإنام ال بد فيه من َ
دل
ذلك عىل طهارة رطوبة فرج املرأة.

 أن رطوبة فرج املرأة طاهرة كسائر رطوبات البدن من َع َرق وغريه ،وقد أكد األطباء ذلك. -2من حيث الو�ضوء :فالراجح �أن رطوبة فرج املر�أة غري ناق�ضة للو�ضوء ،ودليل ذلك:
 -عن أم عطية

«ك َّنا لاَ َن ُعدُّ ُ
قالتُ :
الص ْف َر َة َش ْيئًا»(((.
الكدْ َر َة((( َو ُّ

 عدم وجود دليل عىل أن رطوبة فرج املرأة تنقض الوضوء ،ومن املعلوم أن هذه الرطوبة مما تعم به البلوى ،فكيفيسكت الشارع عن توضيح حكمها مع عموم البلوى هبا؟!
 أن القول بوجوب الوضوء هلذه اإلفرازات -مع أهنا بشهادة األطباء خترج من كل النساء الطبيعيات ،ويتكرر خروجها-يفتح عىل النساء باب املشقة؛ إذ إن املرأة بإمكاهنا أن حترتز يف بيتها ،وتتوضأ للصلوات ،ولكن كيف يكون حاهلا يف السفر
أو احلج أو العمرة أو العمل؟(((.
((( الدر املختار ( ،)515/1موسوعة الفقه الطبي (.)474/4
((( سنن أيب داود ،)372( :والنَّسائي )296( :وصححه ابن ِح َّبان.)1380( :
((( ُ
الكدْ َرة -بالضم :لون يقرب من السواد .فتح الباري (.)178/1
((( صحيح البخاري.)326( :
((( املحلىَّ ( .)243/1موسوعة الفقه الطبي.)481/4( :
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ا�صق الطبية:
ج -اجلبائر واللَّ َو ِ
إذا تسببت اجلراحة يف تغطية أحد أعضاء الطهارة ب َل َو ِ
اصق ،أو جبائر ،أو لفائف طبية ،وكانت احلاجة قائمة إىل تلك املواد،
فإن املسح عليها يجُ ْ ِزئ عن َ
الغ ْسل ،وتكون الطهارة كاملة ال حيتاج معها إىل التيمم ،كام تكون الطهارة مستمرة ،فلو ُن ِز َعت
ِ
الالصق مل ُت ْن َت َق ِ
ض الطهارة(((.
اجلبرية أو

ِ
الغسل أو املسح األص ِّ
مرشوع َّية املسح عىل اجلبائر يف حالة العذر نيابة عن َ
يل يف الوضوء أو ُ
الغسل أو
وقد اتّفق الفقهاء عىل
ال َّت َي ُّمم؛ إِ ِذ احلاجة تدعو إىل املسح عىل اجلبائر؛ َّ
ألن يف نزعها َح َر ًجا وضرَ َ ًرا.

ويف حكم املسح عىل اجلبرية املسح عىل العصابة أو ال ُّل ُصوق أو ال َّلفائِف ،أو ما يوضع يف اجلروح من دواء يمنع وصول
املاء ،كدهن أو غريه.
فائدة :قال ال�شيخ ابن عثيمني

�« :إذا وجد جرح يف �أع�ضاء الطهارة فله مراتب:

املرتبة الأوىل :أن يكون مكشو ًفا وال يرضه َ
الغسل ،ففي هذه املرتبة جيب عليه َغسله إذا كان يف محَ ِ ٍّل ُيغْ َسل.

الغسل دون املسح ،ففي هذه املرتبة جيب عليه املسح دون َ
املرتبة الثانية :أن يكون مكشو ًفا ويرضه َ
الغسل.
املرتبة الثالثة :أن يكون مكشو ًفا ويرضه َ
الغسل واملسح ،فهنا َي َت َي َّمم له.

مستورا بلزقة أو شبهها حمتاج إليها ،ويف هذه املرتبة يمسح عىل هذا الساتر ،ويغنيه عن َغسل
املرتبة الرابعة :أن يكون
ً
العضو وال َي َت َي َّمم(((».
د� -إخراج الدم �أو �إدخاله و�أثره على الطهارة:
خروج الدم من اجل�سد �إما �أن يكون من ال�سبي َلينْ �أو من غري ال�سبي َلينْ :
الس ِّن ،أو من جرح أو ما أشبه ذلك ،فإنه ال ينقض
 فإن كان خروج الدم من غري السبي َلينْ  ،كاخلارج من األنف ،أو من ِّالوضوء؛ ألنه ال دليل عىل انتقاض الوضوء به ،واألصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل عىل النقض ،لكن لو توضأ العبد من
ريا.
ذلك فقد أحسن؛
ً
خروجا من اخلالف؛ وألنه أحوط ،خاصة إذا كان الدم كث ً
((( موسوعة الفقه الطبي (.)436/4
((( جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني.)123/11( :
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والدليل على ذلك:
 -1حديث جابر بن عبد اهلل

حارسا يف َف ِم ِّ
الش ْعب،
يف قصة األنصاري الذي بعثه النبي  مع أحد املهاجرين لكي يكون
ً

فرضبه أحد املرشكني بالسهم ثالث مرات ،وخرج منه الدم ،ومل يقطع الصالة ،بل واصل صالته والدم َيث َْعب منه(((.
 -2الرباءة األصلية :فاألصل بقاء الطهارة ما مل يثبت ضدها ،ومل يثبت عن النبي  ما يدل عىل النقض؛ ولذا قال اإلمام
النووي

 :مل يثبت قط أن النبي  أوجب الوضوء من ذلك.

 -3أن نقض الوضوء بخروج الدم خالف ما ثبت عن السلف من آثار ،ومن ذلك:
قول احلسن البرصي

 :ما زال املسلمون ُي َص ُّلون يف ِجراحاهتم(((.

 و�إن كان خروج الدم من ال�سبي َلينْ :فالراجح عدم نقض الوضوء؛ ألن الوضوء ا ُمل ْج َمع عىل صحته ال يمكن احلكم بانتقاضه إال بحجة من كتاب أو ُس َّنة أو
إمجاع.
وألن املوضوع يتعلق باملرضىَ  ،واملرض من أسباب التخفيف ورفع احلرج املنصوص عليها يف القرآن ،مما يقوي القول
بتضييق أسباب نقض الطهارة يف كثري من احلاالت املرضية(((.
خروجا من اخلالف؛ وألنه
وعليه :فسحب الدم من اجلسد غري ناقض للوضوء عىل الراجح ،ولكن ُيست ََحب له الوضوء؛
ً
األحوط.
فمن يعمل الغسيل ُ
الك َل ِوي ،وهو ما يسمى بالغسيل الدموي أو التنقية الدموية؛ أي :خروج الدم منه ،ثم تنقيته ،ثم
إرجاعه إىل البدن مرة أخرى ،هذا ال يؤثر عىل وضوئِه ،فال جيب عليه أن يتوضأ(((.
وكذلك دخول الدم إىل اجلسد ال ُي ْن ِقض الوضوء(((.
((( سنن أيب داود ( )198كتاب الطهارة ،باب الوضوء من الدم ،وابن ِح َّبان وصححه)1096( :
الو ُضو َء إِلاَّ ِم َن املَ ْخ َر َجينْ ِ ِم َن ُ
الق ُبلِ َوالدُّ ُب ِر.
((( صحيح البخاري :كتاب :الوضوء ،بابَ :م ْن لمَ ْ َي َر ُ
((( موسوعة الفقه الطبي (.)425/4
((( فقه السنة ( ،)55/1فقه النوازل يف العبادات ص ( ،)18فتاوى اللجنة الدائمة ،من الفتوى رقم (.)2461
((( موسوعة الفقه الطبي (.)427/4
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هـ -جهاز الإخراج البويل و�أثره على الطهارة:
وهو ما ُيسمى بال َق ْس َطرة ،وهي أن يوضع للمريض يف جمرى البول ِق ْسطار (ماسور بالستيكي) ،يسبب إخراج البول دون
إرادة املريض ،ويتجمع هذا البول يف كيس ،ويكون ُمع َّل ًقا يف املكان الذي ينام فيه املريض.

الوضوء إال إذا خرج منه
واحلكم كام ييل :الذي خيرج منه احلدث الدائم ال جيب عليه أن يتوضأ لكل صالة ،وال ُي ْن َقض
ُ
حدث آخر غري هذا احلدث الدائم ،فإنه جيب عليه أن يتوضأ ،فمثلاً هذا املريض الذي خيرج منه بول دائم ال جيب عليه أن
يتوضأ ،لكن لو خرج منه ريح ،فيجب عليه أن يتوضأ هلذه الريح ،أو خرج منه غائط يتوضأ هلذا الغائط.
وا�ستثنوا من ذلك م�س�ألة :وهي ما إذا كان حصول احلدث يف الوقت أمر يسري؛ يعني غالب الوقت ال خيرج منه يشء،
وخيرج منه يف وقت يسري ،فهنا قالوا جيب عليه الوضوء.
والدليل على ذلك :حديث عائشة

قالت :جاءت فاطمة بنت أيب حبيش إىل النبي َ ف َقا َل ْتَ « :يا َر ُس َ
ول اللهَّ ِ ،إِنيِّ ا ْم َر َأ ٌة

ال« :ال ،إِ َّنماَ َذلِ ِ
س بِالحْ َ ْي َض ِةَ ،فإِ َذا َأ ْق َب َل ِ
الصال َة؟» َق َ
ُأ ْست ََح ُ
الصال َةَ ،وإِ َذا َأ ْد َب َر ْت
ت الحْ َ ْي َض ُة َفدَ ِعي َّ
اض َفلاَ َأ ْط ُه ُرَ ،أ َف َأ َد ُع َّ
ك ِع ْر ٌقَ ،و َل ْي َ
َف ْ
اغ ِسليِ َع ْن ِك الدَّ َم َو َصليِّ »(((.

تتح َّيض يف وقت حيضتها فقط ،فإذا انقىض وقت
فالنبي  مل يأم ِر املستحاض َة أن تتوضأ لكل صالة ،وإنام أرشدها أن َ
احليض فإهنا تغتسل وتصيل ،وما َعدَ ا ذلك فإنه ال جيب عليها الوضوء وال االغتسال.
وبِنا ًء عىل ذلك ،فإن هذا الذي خيرج منه البول عىل سبيل الدوام ال جيب عليه الوضوء حتى خيرج حدث آخر غري هذا
البول(((.
و -حاالت ا�ضطراب الدورة ال�شهرية للمر�أة و�أثرها على الطهارة:
املر�أة امل�ستحا�ضة ال تخلو من ثالثة �أحوال:
املتحيرِّ َ ة.
املستحاضة املب َتدَ َأة  -املستحاضة املعتادة  -املستحاضة َ
((( متفق عليه.
((( فقه النوازل (.)15/1
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احلالة الأوىل :امل�ستحا�ضة املبتد�أة:
وهي :التي ابتدأها دم احليض عند بلوغها وهي مستحاضة ،وهذه املبتدأة ال تعلم كوهنا مستحاضة إال باستمرار الدم معها
فوق مدة أكثر احليض.
واملبتدأة إما أن تكون مم ِّيزة أو غري مم ِّيزة.
يتم َّيز عندها دم االستحاضة عن دم احليض ،بأن يكون أحدمها أسود منتنًا وهو احليض ،واآلخر
واملق�صود باملم ِّيزة :التي َ

أمحر ِ
مرشق ًا وهو االستحاضة.

ً
حائضا يف أيام التمييز ،مستحاضة فيام عداها ،سواء َق َّل ذلك عن أكثر مدة حتيض فيها املرأة ،أو كان مساو ًيا هلا.
واملم ِّيزة تعترب
والدليل عىل اعتبار التمييز ،حديث فاطمة بنت حبيش عندما قال هلا رسول اهلل « :إِ َّن َد َم الحْ َ ْي ِ
ض َأ ْس َو ُد ُي ْع َر ُف»(((.

كام أن هذا اخلارج يوجب الغسل ،فإذا أشكل حاله فإننا نرجع إىل صفته لالشتباه ،كاملَنِ ّي واملَ ْذي(((.

فإن كانت املبتدأة غري مم ِّيزة ،فالراجح :أهنا جتلس غالب عادة احليض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر ،والدليل عىل
ذلك:
حديث النبي  حلمنة بنت جحش

حني قال هلاَ « :فت ََح َّي يِض ِس َّت َة َأ َّيا ٍم َأ ْو َس ْب َع َة َأ َّيا ٍم فيِ ِع ْل ِم اهللِ ُث َّم ْاغت َِسليِ .(((»...

فر َّدت
كام أن غالب حيض النساء ستة أيام أو سبعة أيام ،فلام مل تكن هلا عادة ،فالظاهر أن حيضها كحيض غالب النساءُ ،
إىل عادهتن(((.
احلالة الثانية :امل�ستحا�ضة املعتادة:
وهي التي اعتادت رؤية الدم أيا ًما معينة من الشهر ،وإن اختلفت عادهتا ،كام لو كانت ترى يف الشهر األول ثالثة أيام،
والثاين مخسة أيام ،والثالث :سبعة أيام ،ثم تعود وترى ثالث ًة ،ثم مخس ًة ،ثم سبع ًة.
((( رواه أبو داود والنَّسائي ،وإسناده صحيح.
((( املهذب ( ،)80/1موسوعة الفقه الطبي (.)455/4
((( سنن أيب داود )287( :والرتمذي.)128( :
((( روضة الطالبني ( ،)256/1املبدع ( ،)244/1موسوعة الفقه الطبي (.)456/4

105

فهذه املعتادة إن جتاوز معها الدم أكثر احليض ،فإهنا إما أن تكون مم ِّيزة ،أو ال متييز هلا ،فإن كانت مميزة بمعنى اجتمع هلا عادة

معا(((.
ومتييز ،فإما أن توافق عادهتا متييزها ،فال خالف بأهنا تأخذ هبام ً

وإن خالفت عادهتا التمييز ،فالراجح :أهنا تقدم العادة عىل التمييز ،بمعنى أهنا ال تعمل بالتمييز ،بل بالعادة.
والدليل على ذلك:
 -ما روته أم حبيبة بنت جحش

ك َح ْي َض ُت ِ
أهنا َش َكت إىل رسول اهلل  الدم ،فقال هلا« :ا ْم ُكثِي َقدْ َر َما َكا َن ْت تحَ ْ بِ ُس ِ
كُ ،ث َّم

ْاغت َِسليِ » ،فكانت تغتسل عند كل صالة(((.

 كام أن العادة أقوى؛ لكوهنا ال تبطل داللتها ،واللون إذا زاد عىل أكثر احليض بطلت داللته ،فام ال تبطل داللته أقوىوأوىل(((.

 -وألن التمييز بلون الدم أو رحيه قد يتغري بسبب ِس ِّن املرأة ،أو ما تأكله ،أو تتناوله من األدوية ،أو بسبب ما تتعرض له من

حالة نفسية ،فكان العمل بالعادة أسلم.

 وألن التمييز باللون أو الريح قد خيتلف من امرأة إىل أخرى ،بل قد خيتلف يف املرأة الواحدة؛ لذلك وجدنا األطباء وأهلريو َنه كثري اهتامم(((.
اخلربة ال ُي ِع ُ

أما إن كانت املعتادة غري مم ِّيزة :بمعنى أهنا ال تستطيع أن مت ِّيز دم احليض عن دم االستحاضة ،أو تكون قادرة عىل ذلك،
ولكن الدم املم ِّيز ال تنطبق عليه رشوط التمييز الصحيح ،فهذه لو جاوز الدم عادهتا ،ولكن مل يتجاوز أكثر العادة وهي

ً
حائضا يف كل الفرتة التي ترى الدم فيها ،طاملا أن الدم مل يعرب أكثر احليض؛ ألن
مخسة عرش يو ًما عند اجلمهور ،فهذه ُتعترب
تغري العادة ممكن ،وحيصل بمرة واحدة(((.

احلالة الثالثة :امل�ستحا�ضة املتحيرِّ ة:
وهي َمن ال عادة لها وال متييز ،واملر�أة املتحيرِّ ة ال تخلو من ثالث حاالت:
الأُولىَ  :املتحرية يف العدد ،أو الناسية للعدد الذاكرة للوقت:
((( عارضة األحوذي ( ،)170/1روضة الطالبني ( ،)262/1املغني (.)366/1
((( صحيح مسلم.)334( :
((( الفروع (.)246/1
((( موسوعة الفقه الطبي (.)462/4
((( بدائع الصنائع ( ،)41/1املقدمات ( ،)46/5روضة الطالبني (.)259/1
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وصورة هذه املرأة أن تعلم أن حيضها يف أول الشهر ،ولكنها ال تذكر عدد األيام التي كانت حتيضها ،فهذه جتلس من أول

الس َّنة((( ،يف قوله « :تحَ َ َّي يِض فيِ ِع ْل ِم اهللِ
كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام؛ ألن هذا غالب حيض النساء؛ حيث دلت عليه ُّ

ِس ًّتا َأ ْو َس ْب ًعا»(((.

الثانية :املتحيرِّ ة يف املكان ،أو الناسية للوقت الذاكرة للعدد:

تحُ َ ِّيض نفسها ما اعتادته ،وختتار من الشهر ما َيغ ُلب عىل ظنها أن حيضها كان يأتيها فيه(((.

الثالثة :املتحرية يف العدد والوقت؛ أي :الناسية هلام:

تتحرى وتحُ َ ِّيض نفسها ستة أيام أو سبعة أيام ،و ُتع َتبرَ مستحاضة فيام َعدَ ا ذلك(((.

ثان ًيا :ال�صالة:
�أ -ا�ستقبال القبلة:
ُيشرتط لصحة الصالة استقبال القبلة ،دل عىل ذلك الكتاب والسنة واإلمجاع:
 �أما الكتاب فقول اهلل تعاىلƃ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ...ﯤ [ Ƃالبقرة] .وشطره :أي ِق َبله(((.

َ
اس َت ْقبِلِ ا ْل ِق ْب َل َة َف َكبرِّ ْ »(((.
ال�سنَّة :فقوله « :إِ َذا ُق ْم َت إِلىَ َّ
 و�أما ُّالصلاَ ِة َفأ ْسبِ ِغ ا ْل ُو ُضو َءُ ،ث َّم ْ

و�أما الإجماع :فقد اتفق العلامء عىل وجوب استقبال القبلة يف الصالة إال يف حال القتال ،أو صالة النافلة عىل الراحلة(((.
وللمري�ض مع ا�ستقبال القبلة حالتان:
احلالة الأوىل :إذا استطاع املريض أن يتوجه إىل القبلة إما بتوجيه نفسه ،وإما بتوجيه الرسير ،فإنه يف هذه احلالة جيب عليه
((( املغني (.)374/1
((( سنن أيب داود )287( :والرتمذي )128( :وقال :حسن صحيح.
((( الدر املختار ( ،)480/1روضة الطالبني ( ،)265/1املغني (.)374/1
((( املغني ( ،)373/1موسوعة الفقه الطبي (.)464/4
((( تفسري الطربي (.)25/2
((( صحيح البخاري )6667( :كتاب :األيامن والنذور ،باب :إذا حنث ناس ًيا يف األيامن ،صحيح مسلم )397( :كتاب :الصالة ،باب :وجوب قراءة الفاحتة يف كل
ركعة.
((( مراتب اإلمجاع البن حزم ص (.)31
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استقبال القبلة والتوجه إليها ،فإن صىل إىل غري القبلة ،فيجب عليه إعادة الصالة؛ لرتكه ً
رشطا من رشوطها وهو قادر
عليه.
احلالة الثانية :إذا مل يستطع املريض توجيه نفسه إىل القبلة ،أو توجيه الرسير إليها ،ومل جيد من يعاونه وحيوله إىل القبلة
َ
وخشيِ َ فوات الوقت ،فإنه ُيصليِّ عىل حسب حاله ،وصالته صحيحة؛ ألنه معذور(((.
وإذا اسـتطاع الـتوجه إىل القبـلة بعد انتـهائه من الصـالة ،فالـجمهور عىل أنه ال يعـيد صـالته؛ لعـموم األدلة الـدالة

عىل أن املـك َّلف إذا فـعل مـا اسـتطـاع ،وبـذل وسعه يف ذلك ،فإنه أتى بام ُأ ِم َر به ،قال تعاىلƃ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜ ...ﰎ [ Ƃالبقرة].

وقياسا عىل اخلائف يف القتال أو املربوط ،فهؤالء هلم أن ُيص ُّلوا إىل جهة غري القبلة متعمدين ،فتسقط عنهم اإلعادة يف
ً
حال زوال عذرهم ،ومثلهم املريض؛ وذلك لعدم استطاعته استقبال القبلة يف أثناء صالته ،فتسقط عنه اإلعادة يف حالة
استطاعته(((.
ب -اجلمع بني ال�صلوات:
يجوز للمري�ض �أن يجمع بني ال�صالتني :بني الظهر والعرص ،وبني املغرب والعشاء ،إذا احتاج ذلك بسبب املرض الذي
لحقه فيه مشقة ،لو صىل كل صالة يف وقتها ،ودليل ذلك:
َت َ
َ -1ع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس
َم َط ٍر»(((.

ب َوا ْل ِع َش ِ
اء ،بِالمْ َ ِدين َِة ،فيِ َغيرْ ِ َخ ْو ٍ
فَ ،ولاَ
َق َ
ال« :جمَ َ َع َر ُس ُ
ول اهللِ َ بينْ َ ُّ
الظ ْه ِر َوا ْل َعصرْ ِ َ ،والمْ َغْ ِر ِ

وجه الداللة :أن الرسول  مجع بني الصالتني ،وهو مقيم من غري خوف وال مطر وال سفر ،فيبقى أنه مجع ألجل املرض؛
حيث اتفق الفقهاء عىل أن اجلمع بني الصالتني ال جيوز لغري عذر.
 -2ألن املرض من األعذار التي خفف اهلل هبا عن عباده(((.
((( موسوعة الفقه الطبي (.)531/4
((( البحر الرائق ( .)498/1املجموع (.)243/3
((( صحيح مسلم.)705( :
((( موسوعة الفقه الطبي (.)518/4
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ج -ترك ُ
اجل َمع �أو اجلماعات من �أجل املر�ض:
جاءت الأدلة الكثرية ُم َب ِّي َنة لف�ضل اجلماعة ،ومن هذه الأدلة:
ِ
َع ْن َع ْبد اللهَّ ِ ْب ِن ُع َمر َ

ول اللهَّ ِ َ ق َ
َأ َّن َر ُس َ
ين»(((.
الر ُجلِ فيِ الجْ َ ماَ َع ِة َت ِزيدُ َعلىَ َصالتِ ِه َو ْحدَ ُه َس ْب ًعا َو ِعشرْ ِ َ
الَ :
«صال ُة َّ

ولصالة اجلامعة ِح َكم وثِماَ ر كثرية ،منها:

 -1أهنا حتقق العبودية هلل رب العاملني ،فذهاب املسلم إىل املسجد وتركه ألشغاله دليل عىل حتقق العبودية لديه.

 -2أهنا حتقق ِو ْحدَ ة ُ
األ َّمة ،قال تعاىلƃ :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ[ Ƃاألنبياء].
فاالجتامع لصالة اجلامعة واجلمعة من ُمؤَ ِّكدَ ات وحدة األمة التي يسعى إليها اإلسالم(((.
ترك املري�ض ح�ضور اجلماعة ُ
واجل ُم َعات:
يباح للمريض الذي يشق عليه احلضور إىل املسجد التخلف عن اجلامعة واجلامعات ،أما املرض اخلفيف كحمى خفيفة أو
صداع أو نحومها فليس بعذر يبيح له التخلف؛ إذ متى ما َو َجدَ املريض من نفسه عدم االستطاعة للحضور ،فإنه ُيباح له

ترك صالة اجلامعة.

قال ابن املنذر :وال أعلم اختال ًفا بني أهل العلم عىل أن للمريض أن يتخلف عن اجلامعات من أجل املرض(((.
والدليل عىل مرشوعية ترك املريض صالة اجلامعة:

 -1أن النبي  ملا َم ِر َ
«م ُروا َأ َبا َب ْك ٍر َف ْل ُي َص ِّل بِال َّن ِ
اس»((( .مع أن بيته كان إىل جنب املسجد.
ض َت َر َك الصالة بالناس ،وقالُ :
 -2ما رواه ابن عباس

عن النبي  قالَ « :م ْن َس ِم َع النِّدَ ا َء َف َل ْم َي ْأتِ ِه َفلاَ َصلاَ َة َل ُه إِلاَّ ِم ْن ُع ْذ ٍر»(((.

�أما الدليل على م�شروعية ترك املري�ض ح�ضور �صالة اجلمعة:
اع ٍة إِلاَّ َأ ْر َب َع ٌةَ :ع ْبدٌ ممَ ْ ُل ٌ
وسىَ ،ع ِن ال َّنبِ ِّي َ ،ق َ
ال« :الجْ ُ ُم َع ُة َح ٌّق َو ِ
فع ْن َطا ِر ِق ْب ِن ِش َه ٍ
وك،
اج ٌب َعلىَ ُك ِّل ُم ْس ِل ٍم فيِ جمَ َ َ
َ
ابَ ،ع ْن َأبيِ ُم َ
َأ ِو ا ْم َر َأ ٌةَ ،أ ْو َصبِ ٌّيَ ،أ ْو َم ِر ٌ
يض»(((.

((( صحيح البخاري ،)645( :صحيح مسلم.)650( :
((( موسوعة الفقه الطبي (.)579/4
((( اإلرشاف (.)126/2
((( صحيح البخاري )678( :صحيح مسلم.)418( :
((( سنن ابن ماجه )793( :واحلاكم )894( :صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه.
((( سنن أيب داود )1067( :واحلاكم )1062( :وقال :صحيح عىل رشط الشيخني ومل خيرجاه ،ووافقه الذهبي.
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حكم ترك اجلمعة واجلماعات للمر�ضى امل َن َّو ِمني يف امل�ست�شفيات:
املر�ضى املن َّو ُمون يف امل�ست�شفى لهم حالتان:
احلالة الأوىل :املرىض الذين ال يتحركون عن َ
األسرِ َّ ة للمرض الشديد أو لِ َو ِص َّية األطباء بعدم التحرك ،فال جتب عليهم

صالة اجلامعة.

احلالة الثانية :املرىض الذين يستطيعون احلركةُ ،ي َ
نظر يف حاهلم:

فإن كان املسجد قري ًبا من املستشفى ،أو كانت املص َّل َيات املوجودة يف املستشفى قريبة من ُغ َر ِف ِهم ،وال َيلحقهم مش َّقة بسبب
الذهاب ،فإهنم ُيرشع هلم الذهاب إىل املسجد أو املص َّل َيات ،وال جيوز هلم التخلف عنها.

أما إذا كان املسجد خارج املستشفى وبعيدً ا عنها ،أو املص َّل َيات املوجودة يف املستشفى بعيدة عن غرف نومهم ،ويلحقهم
مشقة بالذهاب ،فيجوز هلم ترك اجلامعة يف املسجد واملص َّل َيات.

أما صالة اجلمعة فإنه جيوز للمريض تركها بسبب املرض(((.

ثال ًثا :ال�صوم:
ف�سدات ال�صوم و�ضوابطها:
�أُ -م ِ
ف�سدات ال�صوم هي:
ُم ِ
						
 -1اجلامع.

 -2األكل.

 -3الرشب.
والدليل عىل ذلك قول اهلل تعاىلƃ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ...ﮚ [ Ƃالبقرة].

َ
س إِ َذا َح َ
اض ْت لمَ ْ ُت َص ِّل َولمَ ْ َت ُص ْم؟!»(((.
 -4خروج دم احليض وال ِّن َفاس :فقد قال « :أ َل ْي َ

((( موسوعة الفقه الطبي (.)583/4
((( صحيح البخاري.)304( :
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ف�سدات ال�صوم:
�ضوابط ُم ِ
وهذه المْ ُ ْف ِط َرات ال ُت ِ
فسد الصوم إال برشوط ثالثة وهي :العلمِّ ،
والذكر ،والقصد؛ أي :أن الصائم ال َي ْف ُسد صومه هبذه
ِ
املفسدات إال برشوط ثالثة:

 -1أن يكون عامل ًا باحلكم الرشعي ،وعامل ًا بالوقت؛ أي :باحلال ،فإن كان جاهلاً باحلكم الرشعي أو بالوقت فصيامه
صحيح ،لقول اهلل تعاىل ...ƃ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ...ﰎ [ Ƃالبقر] ،ولقوله تعاىل...ƃ :ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ...ﯗ [ Ƃاألحزاب].

الس َّنة يف ذلك ،ففي الصحيح من حديث َع ِدي بن حاتم َ ،ق َ
ال :لمَ َّا َنزَ َل ْت َه ِذ ِه الآْ َي ُة...ƃ :ﭳ ﭴ
ول ُث ُبوت ُّ

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ...ﮚ [ Ƃالبقرة]َ .ق َ
الَ :ع َمدْ ُت إِلىَ ِع َقا َلينْ ِ َأ َحدُ همُ َ ا َأ ْس َو ُدَ ،و َ
اآلخ ُر

ض ِم َن َ
ضَ ،ولاَ َ
األس َو ُد ِم َن َ
الُ :ثم َج َع ْل ُت َأن ُْظر إِ َلي ِهماَ َ ،فلاَ َتبينَّ َ ليِ َ
ضَ ،ف َج َع ْل ُت ُهماَ تحَ ْ َت ِو َس ِ
األ ْب َي ِ
األ ْب َي ُ
َأ ْب َي ُ
األ ْس َو ِد،
ْ
َ
اديَ ،ق َ َّ
ُ ْ

ول اهللِ َ ،ف َأ ْخبرَ ْ ُت ُه بِا َّل ِذي َصن َْع ُتَ ،ف َق َ
َف َلماَّ َأ ْص َب ْح ُت َغدَ ْو ُت َعلىَ َر ُس ِ
ال« :إِ ْن َك َ
يضا ،إِ َّنماَ َذلِ َك َب َي ُ
ان ِو َس ُاد َك إِ ًذا َل َع ِر ً
اض

ال َّن َها ِر ِم ْن َس َو ِاد ال َّل ْيلِ »(((.

فلم يأمره النبي  بقضاء الصوم؛ ألنه كان جاهلاً باحلكم ،يظن أن هذا هو معنى اآلية الكريمة.

وأما اجلهل بالوقت؛ فلحديث أسامء بنت أيب بكر  ،قالتَ :
ول اللهَّ ِ  يِف َي ْو ِم َغ ْي ٍمُ ،ث َّم َط َل َع ِ
«أ ْف َط ْر َنا َعلىَ َع ْه ِد َر ُس ِ
ت
َّ
س»((( .ومل يأمرهم النبي  بالقضاء ،ولو كان القضاء واج ًبا ألمرهم به ،ولو أمرهم به لن ُِق َل إىل األمة؛ لقول اهلل
الش ْم ُ

تعاىلƃ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ[ Ƃاحلجر] ،فلام مل ُي ْن َقل مع توافر الدواعي عىل نقلهُ ،ع ِل َم أن النبي  مل
يأمرهم به ،وملا مل يأمرهم به -أي بالقضاءُ -ع ِل َم أنه ليس بواجب ،وعىل هذا فلو قام اإلنسان َي ُظ ُّن أنه يف الليل فأكل

أو رشب ،ثم ت َبينَّ له أن أكله ورشبه كان بعد طلوع الفجر ،فإنه ليس عليه قضاء؛ ألنه كان جاهلاً .

ذاكرا :وضد ِّ
الذكر النسيان ،فلو أكل أو رشب ناس ًيا ،فإن صومه صحيح وال قضاء
 -2وأما الرشط الثاين :فهو أن يكون ً
عليه؛ لقول اهلل تعاىل ...ƃ :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ...ﰎ [ Ƃالبقرة].
((( صحيح البخاري )4509( :ومسلم.)1090( :
((( سنن ابن ماجه )1674( :وصححه ابن ُخزَ ْي َمة.)1991( :
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ش َبَ ،ف ْل ُيتِ َّم َص ْو َم ُهَ ،فإِ َّنماَ َأ ْط َع َم ُه ُ
الَ :ق َ
وحلديث أيب ُه َر ْي َر َة َ ،ق َ
ال َر ُس ُ
ول اهللِ َ « :م ْن َنسيِ َ َو ُه َو َصائِ ٌمَ ،ف َأ َك َل َأ ْو رَ ِ
اهلل

َو َس َقا ُه»(((.

خمتارا لفعل هذا املفطر ،فإن كان غري خمتار فإن صومه
 -3وأما الرشط الثالث وهو القصد :فهو أن يكون اإلنسان
ً
صحيح ،سواء كان ُم ْك َر ًها أم غري ُم ْك َره؛ لقول اهلل تعاىل يف المْ ُ ْك َره عىل ُ
الك ْفرƃ :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔ
ﮕ[ Ƃالنحل] ،فإذا كان احلكم -حكم الكفر -يرتفع باإلكراه ،فام دونه من باب أوىل.

وعىل هذا فلو طار إىل أنف الصائم غبار ،ووجد طعمه يف حلقه ،ونزل إىل معدته ،فإنه ال ُي ِ
فطر بذلك؛ ألنه مل يقصده.

دفعا لإلكراه ،فإن صومه صحيح؛ ألنه غري خمتار .كذلك لو احتلم وهو نائم ،فإن صومه
وكذلك لو ُأ ْك ِره عىل الفطر ،فأفطر ً

صحيح؛ ألن النائم ال َق ْصدَ له.

ا�صق الطبية ِّ
املغذية (املفطرات الطبية):
ب� -أثر الإجراءات واللَّ َو ِ
َ -1بخَّ اخ الربو :عبارة عن علبة فيها دواء سائل حيتوي عىل مواد كيامئية وماء وأكسجني ،ويتم استعامله بأخذ شهيق عميق
مع الضغط عىل ال َب َّخاخ يف نفس الوقت.
وا�ستعمال َبخَّ اخ الربو ال يفطر وال يف�سد ال�صوم ،ودليل ذلك:
الرذاذ الذي ينفثه َب َّخاخ الربو عبارة عن هواء ،حدوده الرئتان ،ومهمته توسيع رشايينها وشعبها اهلوائية التي تضيق
أ -أن َّ
الرذاذ األصل أنه ال يصل إىل املعدة ،فليس أكلاً وال رُش ًبا وال هو يف معنامها؛ وألنه لو دخل يشء من
بالربو ،وهذا َّ

فالع ُب َّوة الصغرية تشتمل عىل  10مليلرت من الدواء السائل،
َب َّخاخ الربو إىل المْ َ ِريء ،ومن َث َّم إىل املعدة ،فهو قليل ِجدًّ اُ ،
وهذه الكمية ُو ِض َعت لمِ ِ َئتَي َب َّخة ،فال َب َّخة الواحدة تستغرق نصف ُعشرْ مليلرت ،وهذا يشء يسري جدًّ ا.

ب -وألنه لمَ َّا ُأبيح للصائم املضمضة واالستنشاق مع بقاء يشء من أثر املاء يدخل املعدة مع بلع الريق ،فكذلك ال يرض
قياسا عىل املتبقي من املضمضة.
الداخل إىل املعدة من َب َّخاخ الربو ً

ج -وبالقياس عىل استعامل السواك ،فقد ذكر األطباء أن السواك حيتوي عىل ِ
ثامن مواد كيميائيةَ ،ت ِقي األسنان ،وال َّل َثة من
((( صحيح مسلم.)1155( :
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األمراض ،وهي َت ْن َح ُّل بال ُّلعاب وتدخل البلعوم ،وقد جاء يف صحيح البخاري مع َّل ًقا ،ووصله عبد الرزاق ،عن عامر

حص» .فإذا كان قد ُعفي عن هذه املواد التي تدخل إىل
بن ربيعة ،قال« :رأيت رسول اهلل  يستاك وهو صائم ما ال ُأ يِ
املعدة؛ لكوهنا قليلة ،وغري مقصودة ،فكذلك ما يدخل من َب َّخاخ الربو ُيع َفى عنه للسبب ذاته.

د -كام أن دخول ٍ
قطعيا ،بل مشكوك فيه؛ أي :قد يدخل وقد ال يدخل ،واألصل
يشء إىل املعدة من َب َّخاخ الربو أمر ليس
ًّ
صحة الصيام وهو اليقني ،فال يزول بالشك(((.

 -2الغ�سيل ال ُك َل ِوي:
بعض املرىض يصاب بفشل ُك َل ِوي ،وحينئذ حيتاج إىل أن يجُ َْرى له غسيل ُك َل ِوي دوري كل يومني أو كل ثالثة أيام من أجل

سمى
إخراج هذه السموم واملواد الضارة من دمه ،فعملية غسيل الدم وإخراج هذه السموم واملواد الضارة من الدم هي ما ُي َّ

الغسيل ُ
الك َل ِوي.

والغ�سيل ال ُك َل ِوي له طريقتان:
الك َل ِوي عن طريق ما يسمى ُ
الطريقة الأوىل :الغسيل ُ
الك ْل َية الصناعية ،وهي أداة أو جهاز ُي َو َّصل باملريض عن طريق
الوريد ،ف ُيست َْخ َرج دم املريض عن طريق الوريد إىل هذا اجلهاز ،فيقوم هذا اجلهاز بتنقية هذا الدم من السموم واملواد
الس َّك ِر َّيات واألمالح ،ثم ُيعاد َض ُّخ ُه إىل املريض مر ًة أخرى.
الضارة ،وقد يضاف إىل هذا الدم بعض ُّ

الطريقة الثانية :هي الغسيل ُ
سمى بغشاء الربيتون أو الربايتون ،وهذا الغشاء موجود داخل
الك َل ِوي عن طريق ما ُي َّ

السة ،ثم ُي َض ُّخ عن طريق هذه الفتحة كميات من السوائل ،فيها كميات كبرية
جتويف البطن ،ف ُي ْفتَح للمريض فتحة فوق رُّ َّ
الس َّك ِر َّيات واألمالح ،وتبقى داخل جتويف البطن عند ما يسمى بغشاء الربايتون ،فهذا الغشاء يتبادل مع هذه السوائل
من ُّ

ً
وإفرازا ،ثم يقوم الطبيب بإخراج هذا السائل مر ًة أخرى ،و َي ُض ُّخ
امتصاصا
السموم ،أو املواد الضارة املوجودة يف الدم
ً
ستخرج وهكذا.
َص أو ُي
سائلاً آخر مرة أخرى يبقى يف البطن مدة من الزمن ،ثم ُي ْمت ُّ
َ

وبِنا ًء عىل ذلك فإن الغسيل ُ
صاح َب ُه تزويد للجسم بمواد غذائية ُس َّك ِر َّية أو غريها فإنه ُي َف ِّطر؛ ألن
الك َل ِوي فيه تفصيل :فإذا َ

هذه املواد بمعنى األكل والرشب ،فاجلسم يتغذى ويتقوى هبا.
((( موسوعة الفقه الطبي ( ،)637/4جملة جممع الفقه اإلسالمي (.)20241 /2
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أما إذا مل يكن معه مواد ِّ
مغذية فإنه ال ُي َف ِّطر ،فمجرد تنقية الدم من املواد الضارة ال يوجب الفطر؛ إذ تنقية الدم ليس يف معنى

يشء من امل َف ِّط َرات املنصوص عليها(((.
ا�صق الطبية:
 -3اللَّ َو ِ

ال َّل ْص َقات الطبية ال ُت َف ِّطر الصائم؛ ألهنا ليست أكلاً وال رُش ًبا ،وال جتري يف احللق ،وال تصل إىل اجلوف ،وال يوجد طعمها
يف احللق ،وال تدخل من املنافذ املعتربة ،وال تصل إىل احللق وال ِ
املعدَ ة ،وليست ِّ
مغذية ،وال يتقوى هبا البدن ،وال حيصل

هبا ما حيصل بالطعام والرشاب ،ما مل تصل إىل احلد الذي تكون فيه بمعنى األكل والرشب ،وحيصل هبا ما حيصل لآلكل
والشارب من القوة والتغذية ،ويف هذه احلال يكون االحتياط يف القول بفساد الصوم هبا.
 -4احلقنة العالجية:
احلقنة العالجية اجللدية والعضلية ال ُت َف ِّطر؛ ألن األصل صحة الصوم حتى يقوم دليل عىل فساده ،وهذه اإلبرة ليست أكلاً وال
رُش ًبا ،وال بمعنى األكل والرشب ،وعىل هذه فينتفي عنها أن تكون يف معنى األكل والرشب؛ وألهنا تشبه اال ِّد َهان ،واالغتسال
املسام ،وال ُي ْف ِطر الصائم بذلك.
باملاء البارد ،فإنه يف اال ِّد َهان واالغتسال يصل املاء إىل البدن عن طريق
ِّ
قال ابن تيمية :واال ِّد َهان ال ُي َف ِّطر بال ريب(((.

أما احلقنة الوريدية :فإنه يصل إىل الدم من خالهلا ماء ومواد غذائية ،كالكالسيوم واجللوكوز وغريمها ،بل قد تصل نسبة

املاء يف بعض هذه اإلبر إىل نحو  10يف املِئَة أو أكثر ،كام يف إبرة املضاد احليوي ،فهذه ُت َف ِّطر؛ ألن اجلسم ينتفع باملاء واملواد
الغذائية التي يف اإلبر(((.
ج -رخ�ص ال ِفطْ ر:
فرض اهلل  عىل عباده الصيام كام فرضه عىل األمم السابقة ،ومن رمحة اهلل بعباده أنه مل يكلفهم إال بام َي ِ
قدرون عليه ،فرخص

يف ِ
الف ْطر ألهل األعذار وهم :الكبري العاجز عن الصيام ،واملريض ،واملسافر ،وأوجب الفطر عىل احلائض والنفساء ،وكل
هذا يدل عىل رمحة اهلل بعباده ،وأنه مل يكلفهم من العمل إال ما َي ِ
قدرون عليه.

((( موسوعة الفقه الطبي (.)652/4
((( جمموع الفتاوى ( ،)267/25موسوعة الفقه الطبي (.)659/4
((( املرجع السابق (.)660/4
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أمـا رخـصة الـمرض فـاألصل فيها قول احلق تبارك وتعاىل...ƃ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ...ﮗ [ Ƃالبقرة].
ملا َح َّت َم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر يف اإلفطار ،برشط القضاء فقال...ƃ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
شق عليه الصيام معه ،أو يؤذيه ،أو كان عىل
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ...ﮗ [ Ƃالبقرة]؛ معناه :ومن كان به مرض يف بدنه َي ُّ
سفر؛ أي :يف حال سف ٍر ،فله أن ُي ْف ِطر ،فإذا أفطر فعليه قضاء ما أفطره من األيام؛ وهلذا قال ...ƃ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ص لكم يف الفطر يف حال املرض ويف السفر ،مع تحَ َ ُّت ِم ِه يف حق املقيم
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ...ﯨ [ Ƃالبقرة]؛ أي :إنام َر َّخ َ
ريا عليكم ورمحة بكم(((.
الصحيح؛ تيس ً
�ضابط ال ِفطْ ر يف املر�ض:
للمري�ض حالتان:
بحال ،فيجب عليه أن ُي ِ
ٍ
فطر.
�إحداهما :أال ُيطيق الصوم
والثانية :أن َي ْق ِدر عىل الصوم برضر ومشقة ،فهذا جيوز له ِ
الف ْطر.
متعذ ًرا كان ِ
فإن املريض إذا كان الصوم عليه ِّ
وعىل هذا َّ
يستطيعه بمشقة ال تصل إىل درجة
الف ْطر يف حقه واج ًبا ،وأما إن كان
ُ
الفطر ،وإذا مل ينصحه األطباء ِ
اخلوف عىل النفس ،فإنه يخُ َ يرَّ بينه وبني ِ
بالفطر ،فصام ووجد املشقة ،جاز له أن يرتخص

ِ
بالفطر ،وال تتوقف الرخصة يف هذه احلالة عىل نصيحة األطباء ،فهو أعلم بنفسه(((.
و ُيرشع لألطباء أن ينصحوا املرىض ِ
وهالكها وجب عليهم ذلك ،وهكذا لو خافوا َت َل َ
بالفطر ،فإذا خافوا َت َل َ
َ
ف
ف األرواح
توجب الرتخيص ِ
العضو؛ ألن مش َّقة التلف يف هذه احلاالت وأمثاهلا ُتع َتبرَ من أعظم مراتب املشقة ،وهي ِ
بالفطر وغريه.

((( تفسري ابن كثري (.)503/1
((( أحكام اجلراحة الطبية ،ص (.)556
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د -وجوب ال�صوم وق�ضا�ؤه بالن�سبة للمري�ض:
ينق�سم املر�ض المْ ُ ِبيح للفطر �إىل ق�سمني:
رجى �شفا�ؤه:
الق�سم الأول :املري�ض الذي ُي َ
رجى شفاؤهُ ،ي َ
رشع له الفطر ،وجيب عليه القضاء بعد الشفاء؛ لقوله تعاىل...ƃ :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
املريض الذي ُي َ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ...ﮗ [ Ƃالبقرة].
وإذا أفطر املسلم بعذ ٍر ،واستمر معه العذر إىل املوت ،فال ُيصام عنه ،وال كفارة عليه؛ ألنه ٌ
فرض مل يتمكن من فعله إىل
املوت ،فسقط حكمه ،كام يسقط احلج بالعذر.
رجى �شفا�ؤه:
الق�سم الثاين :املري�ض الذي ال ُي َ
رجى شفاؤه ،حكمه حكم الكبري الذي ال َي ِ
قدر عىل الصوم ،والراجح أنه جيب عليه إطعام مسكني
املريض الذي ال ُي َ
عن كل يوم أفطره؛ فعن ابن عباس

« :أنه كان َي ْق َر ُأƃ :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ .Ƃويقولَ :ل ْي َس ْت

ريَ ،واملَ ْر َأ ُة َ
الش ْي ُخ َ
ري ُة لاَ َي ْست َِط َيع ِ
ان َأ ْن َي ُصو َماَ ،ف ُي ْط ِعماَ ِن َم َك َ
بِ َم ْن ُس َ
وخ ٍةُ ،ه َو َّ
ان ُك ِّل َي ْو ٍم ِم ْس ِكينًا»(((.
الكبِ َ
الكبِ ُ

راب ًعا :احلج:
�أ -وجوب احلج على بع�ض املر�ضى:
احلج هو الركن اخلامس يف اإلسالم ،وهو ركن عظيم رشعه اهلل تعاىل بقوله ...ƃ :ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﯕ ...ﯞ [ Ƃآل عمران].
ومن رشوطه كام يف اآلية :االستطاعة ،وهي االستطاعة املالية ،أما االستطاعة البدنية فليست ً
رشطا ،فاملريض والكبري
يب َمن حَ ُي ّج عنه ِمن ماله ،لكن إذا وصل الكبري
الواجد للامل جيب عليه احلج ،فإن مل
ِ
يستطع احلج بنفسه وجب عليه أن ُينِ َ
حد َ
اخل َرف أو اجلنون فإنه أصبح غري مك َّلف ،فال جيب عليه احلج ال بنفسه وال باإلنابة.

((( صحيح البخاري.)4505( :
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قادرا عىل احلج بمساعدة غريه كاألعمى ،وجب عليه احلج بنفسه إذا تيرس له من ُيعينُهَ ،تبرَ ُّ ًعا أو بأجرة ،إن كان
ومن كان ً

يستطع
قادرا عىل احلج ومل
ِ
قادرا عىل أجرته ،إذا كانت أجرة املثل ،وال يكفيه حج الغري عنه إال بعد أن يموت ،ومن كان ً
ً
احلج بنفسه بمساعدة غريه ،وجب عليه أن ُيرسل غريه ،ليحج عنه(((.
َّ
ب -ت�أثري التداوي على جتنب املحظورات وفعل �أركان احلج وواجباته:
 -1حكم الدواء الذي فيه ِطيب:
حُي َْظر عىل المْ ُ ْح ِرم استعامل ِّ
الطيب يف بدنه ،ولو لل َّتداوي ،وعليه الفدية.

وأما ما ُيدَّ َهن به اجلسد كالدهانات واملراهم الطبية فاألرجح جوازه يف اإلحرام إذا مل يكن ُم َط َّي ًبا؛ إذ ال دليل من نص أو

إمجاع عىل حتريمه ،وال يصح قياسه عىل ِّ
الطيب.
للم ْح ِرم:
 -2حكم مالب�س العمليات ُ

ٍ
عملية ماُ ،
مضطرا
وط ِل َب منه ارتداء مالبس العمليات ،وهي من املَ ِخيط ،فال إثم عليه؛ لكونه
إذا احتاج المْ ُ ْح ِرم إلجراء
ًّ
هلذا العمل ،قال تعاىل...ƃ :ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ...ﭱ [ Ƃاألنعام] .وقال سبحانه...ƃ :ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ...ﮧ [ Ƃالبقرة].

لك ْعب بن ُع ْج َرة حني آذاه َه َو ُّام ِ
ولكن جيب عليه الفدية؛ لقوله َ 
«اح ِلقْ َر ْأ َس َكَ ،و ُص ْم ثَلاَ َث َة َأ َّيا ٍمَ ،أ ْو َأ ْط ِع ْم ِس َّت َة
رأسهْ :

َم َس ِ
اكنيَ َ ،أ ِو ان ُْس ْك بِ َش ٍاة»(((.

وقيست عليه بقية األفعال؛ ألهنا محُ ََّر َمة باإلحرام وال ُت ْف ِسد احلج(((.

للم ْح ِرم:
 -3حكم و�ضع ال�شا�ش الطبي ُ
ال�شا�ش الطبي :أنسجة قطنية للمحافظة عىل اجلروح أ ِو احلروق؛ ملنع التلوث ،أو إليقاف النزيف ،وبالنسبة لوضعه عىل
جسم املريض فال خيلو من أمرين:
للم ْح ِرم ِفع ُله ،فهو ليس من
الأول :وضعه للرضورة ،فال مانع منه؛ ألن الشاش ليس من المْ َ ِخيط الذي َيدخل حتت ما ليس ُ
((( املرجع السابق.
((( صحيح البخاري )1814( :ومسلم.)1201( :
((( موسوعة الفقه الطبي (.)683 /4
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امل َف َّصل عىل قدر البدن أو العضو ،ومن ناحية أخرى فإن قصد الشارع من منع لبس المْ َ ِخيط هو الترَّ َ ُّفه وال َّتن َُّزه ،وهذا غري
موجود يف الشاش الطبي.
الثاين :وضع الشاش عىل رأس املريض؛ بحيث يغطي رأسه كاملاً  ،كام يف حاالت جروح الرأس ،وهذا أمر حمظور عىل
المْ ُ ْح ِرم ،فيتخري بني أن يذبح هد ًيا ،أو ُي ِ
طعم ستة مساكني ،أو يصوم ثالثة أيام للحديث السابق ذكره.

فاألصل يف كفارة َم ِن ارتكب ِم ْن حمظورات اإلحرام شيئًا -ومنها غطاء الرأس كاملاً  -حديث َك ْعب بن ُع ْج َرة  ،فقاس
الفقهاء عليه سائر املسائل ،بجامع اشرتاك اجلميع يف العلة(((.

ج -تناول الأدوية لت�أخري الدورة ال�شهرية من �أجل احلج (�أو ال�صوم):
جيوز للمرأة أن تأخذ العقاقري الطبية املانعة للحيض؛ لتتمكن من احلج بال َح َرج ،ومن الصيام كذلك ،برشط أمن املرأة
من الرضر ،بأن تستشري أهل االختصاص ،فإن أشار أهل اخلربة َّ
تناول هذه العقاقري آمن عىل صحتها ،جاز هلا تناوهلا؛
بأن ُ

أرضارا عىل املرأة ،فإن عليها اجتناب تناوهلا ،سواء
لتمنع دورهتا حتى تطوف أو تصوم ،وإذا ثبت َأ َّن حلبوب منع احليض
ً
كان ذلك يف رمضان من أجل أن تصوم الشهر كاملاً مع الناس ،أو من أجل أن تطوف(((.

((( موسوعة الفقه الطبي (.)684/4
((( املرجع السابق (.)700/4
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الوحدة العاشرة
األحكام المتعلقة بالنكاح

األحكام المتعلقة بالنكاح
� اً
أول :ما ُيباح وما َي ْح ُرم يف ال َعالقات اجلن�سية.
ثان ًيا :الأمرا�ض الوراثية.
ثال ًثا :التلقيح ال�صناعي.
راب ًعا :الإجها�ض.
خام�سا :حتديد جن�س اجلنني.
ً
�ساد�سا :حتديد وتنظيم الن�سل.
ً
�ساب ًعا :عمليات تغيري وت�صحيح اجلن�س.
ثام ًنا :حكم عمليات ال َّرتْق ال ُع ْذ ِري.

� اً
أول :ما ُيباح وما َي ْح ُرم يف
ال َعالقات اجلن�سية:
يباح للرجل أن يستمتع بزوجته كيفام شاء إال الوطء يف الدُّ ُبر أو يف احليض والنِّفاس ،وجيوز لزوج احلائض أن يستمتع منها
بغري اجلامع يف الفرج.
حَ
تطهر ،فإن وطئها فقد ارتكب إثماً عظيماً  ،وعليه التوبة واالستغفار.
وي ُْرم عىل الرجل وطء املرأة وهي حائض حتى ُ
والدليل على ذلك:
 -1قول اهلل تعاىلƃ :ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ
ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ[ Ƃالبقرة].
وهاَ ،ولمَ ْ يجُ َ ِ
ت المْ َ ْر َأ ُة ِفي ِه ْم لمَ ْ ُيؤَ ِ
وه َّن فيِ ا ْل ُب ُي ِ
اض ِ
س َ أ َّن ا ْل َي ُهو َد َكا ُنوا إِ َذا َح َ
وع ْن َأ َن ٍ
اب ال َّنبِ ِّي
اك ُل َ
ام ُع ُ
َ -2
وتَ ،ف َس َأ َل َأ ْص َح ُ
 ال َّنبِ َّي َ ،ف َأ ْنزَ َل ُ
اهلل َت َعالىَ ƃ :ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ...ﯠ[ Ƃالبقرة]َ ،ف َق َ
ال
َر ُس ُ
اح»(((.
«اصن َُعوا ُك َّل شيَ ْ ٍء إِلاَّ الن َِّك َ
ول اهللِ ْ :

َ -3و َح َكى ال َّن َو ِو ُّي ا ِ
اع َعلىَ َذلِ َك.
إلجمْ َ َ

حَ
وي ُْرم إتيان املرأة يف ُد ُبرها(((؛ لقوله سبحانه وتعاىل...ƃ :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ...ﯠ[ Ƃالبقرة]؛
يعني :يف ُ
الق ُبل ،وهو موضع احلرث ،ويؤيده قوله سبحانه ƃ :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ...ﯴ Ƃ
موضعا للحرث.
[البقرة] .والدُّ ُبر ليس
ً

وعن أيب هريرة  قال :قال رسول اهلل َ « :م ْل ُع ٌ
ون َم ْن َأ َتى ا ْم َر َأ َت ُه فيِ ُد ُب ِر َها»(((.

((( صحيح مسلم (.)302
((( األم ( .)257/8املغني (.)226/7
((( سنن أيب داود ( ،)2162وابن ماجه ،)1923( :وقال البوصريي :إسناده صحيح.
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ثان ًيا :الأمرا�ض الوراثية:
�أ -و�سائل احلماية من الأمرا�ض الوراثية وحكمها:
 -1الفح�ص الطبي قبل الزواج:
ُي ْق َصد به جمموعة الفحوصات التي تجُ ْ َرى للمقبلني عىل الزواج قبل العقد؛ للتحقق من ُخ ُل ِّوهمِ َ ا من األمراض التي تؤثر

عىل الزوجني أو عىل ذريتهام مستق َبلاً .

ِ
ستهدف هذا الفحص خلو ٍّ
خطرا
و َي
كل من الرجل واملرأة املقبِ َلينْ عىل الزواج من األمراض واسعة االنتشار ،التي تشكل ً

عىل الزوجني حال إمتام الزواج ،أو عىل ذريتهام حالة اإلنجاب.

وهذا الفعل مرشوع ويتفق مع مقاصد الرشيعة وحتقيق جنس املصالح التي شهد الشارع باعتبارها ،ودليل ذلك:
 -1قول اهلل تعاىلƃ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ [ Ƃآل عمران].
 -2وقوله تعاىلƃ :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ[ Ƃالفرقان].
دلت اآلية األوىل عىل أن من دعاء األنبياء عليهم الصالة والسالم أهنم يسألون رهبم أن يرزقهم ذرية طيبة ،ودلت اآلية

الثانية عىل أن املؤمنني يدعون رهبم أن ُت َق َّر أع ُين ُُهم بأزواجهم ُ
وذ ِّر َّياهتم ،وال تكون الذرية طيبة و ُق َّرة عني إذا كان فيها

مشو َه اخللقة ،أو ناقص األعضاء ،أو خمتل العقل.
َمن هو مصاب بمرض وراثي ،قد يؤدي إىل كونه َّ

 -3تنص القاعدة الرشعية عىل أن( :الرضر ُيزال)((( ،وعدم إجراء الفحص فيه رضر بالذرية يف حالة كون الوالِدَ ْين
ِ
حام َلينْ للجينات املعتلة؛ ألن ذلك يؤدي إىل احتامل انتقال هذه اجلينات إىل ُّ
الذ ِّر َّية ،ومن َث َّم إصابة بعضها هبذا املرض
الوراثي الذي يسببه هذا اجلني املعتل ،والفحص اجليني حيصل به معرفة سالمة الراغبني يف الزواج من األمراض

مرشوعا؛ در ًءا هلذا الرضر(((.
الوراثية الشائعة ،فيكون
ً

 -4إن إجراء الفحص من شأنه احلفاظ عىل النسل والذرية ،وهو واحد من الرضور َّيات اخلمس التي تضافرت العديد
من ال ُّنصوص الرشعية عىل قصد الشارع احلفاظ عليه من جانبي الوجود والعدم ،والوقوف عىل حالة ٍّ
كل من الرجل

((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص (.)85
((( موسوعة الفقه الطبي ،املحور الثالث ،ص (.)1239
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واملرأة قبل الزواج يمكن أن يكون من وسائل حفظ النسل؛ فهو يقلل من نسبة األمراض الوراثية التي تنتقل من اآلباء
إىل األبناء؛ حيث ّ
إن بعض هذه األمراض الوراثية يمكن الوقاية منها وتفادي آثارها قبل وقوعها.
قال الإمام الغزايل :مقصود الرشع من اخللق مخسة :وهو أن حيفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماهلم ،فكل
ما يتضمن حفظ هذه األصول اخلمسة فهو مصلحة ،وكل ما يفوت هذه األصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة(((.
 -5باإلضافة إىل وجوب دفع الرضر قبل وقوعه ِّ
بكل الوسائل املتاحة؛ َّ
ألن الوقاية خري من العالج ،وهذا ما تفيده القواعد
الكلية مثل( :الرضر ُيد َفع قدر اإلمكان)((( ،و(درء املفاسد أوىل من جلب املنافع)(((.
وجيوز للدولة اإلجبار عىل الفحص الطبي إذا انترش الوباء يف بلد معني ،أو اقتضته املصالح العامة ،ولكن جيب احلفاظ عىل نتائج

الفحص وعدم إظهارها إلاَّ بقدر ما تقتضيه الرضورة أو احلاجة ِ
املل َّحة؛ محاي ًة ألرسار الناس التي هي من مقاصد الرشيعة(((.

َولِ َوليِ ِّ املرأة أن يشرتط عىل املتقدِّ م للخطبة إجراء الفحص ،إذا كانت هناك قرائن تدل عىل احتامل اإلصابة باملرض ،سواء

للمخطوبة أو للذرية مستق َبلاً .

 -2ال ُبعد عن الزواج بني الأقارب:
دل الـرشع عىل إبـاحة الـزواج بـني األقارب ،كام جاء رص ًحيا يف قوله تعاىلƃ :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ
ﯔ ...ﯹ [ Ƃاألحزاب].
وورد ما يدل عىل إباحة ذلك من فعل النبي  :فقد تزوج ابنة عمته زينب بنت جحش

َ ،
وز َّو َج ابنته فاطمة من ابن

عمها القريب عيل بن أيب طالب .
وقد ذكر بعض األطباء أن الزواج من األقارب يرتتب عليه أمراض جينية يف اجلنني ،فيسبب ذلك ضعف اخللقة لألبناء،
ووجود مشاكل صحية ونفسية فيهم مما جعلهم ال ينصحون بذلك ط ِّب ًّياِّ ،
وحيذرون منه.
((( املستصفى للغزايل ص (.)174
((( الضوابط والقواعد الفقهية ص (.)279
((( األشباه والنظائر للسبكي (.)123/1
((( موسوعة الفقه الطبي ،املحور الثالث ،ص (.)1241
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عامةَ ،
وخ َل ُصوا إىل أن زواج
وقد خالفهم أطباء مع َتبرَ ُ ون ،وقرروا أنه أمر ال حمذور فيه ،وال يسوغ منعه ،وليس يف ذلك قاعدة َّ

ضارا غال ًبا ،وما ُي ْذ َكر من نسبة اإلصابة للولد فضئيلة جدًّ ا ،ال تقيض بمنع زواج األقارب ،وال التحذير منه.
األقارب ليس ًّ

تزو َجا فقد يؤدي هذا إىل احتامل
لكن إن ثبت أن الطرفني (اخلاطب واملخطوبة) مصابان بالصفة املرضية نفسها ،وأهنام إن َّ
إنجاب أطفال مصابني بأمراض وراثية ،فاألوىل هلام هو العدول عن هذا الزواج ،و ُيكره هلام اإلقدام عليه((( ،وقد حَي ُْرم إن

غلب عىل الظن إصابة األبناء باملرض الوراثي.
ب -حكم ف�سخ النكاح ب�سبب املر�ض الوراثي:

كل عيب َي ْن ِفر أحدُ الزوجني منه ،وال حيصل به مقصود النكاح ،وكل مرض خطري يؤدي إىل العدوى بني الزوجني ،أو
حتى يف نسلهام ،فإنه يثبت به اخليار للزوجني ،ومن هذه األمراض األمراض الوراثية.
ريا منها دون األمراض الوراثية يف اخلطورة،
وإذاكان الفقهاء قد ذكروا مجل ًة من ُ
الع ُيوب التي يفسخ هبا عقد النكاح ،فإن كث ً
ال سيام وأهنا من األمراض ِ
املعد َية.

واجل َذام؛ حيث قالَ :
واجلنُون ُ
والدليل عىل ذلك :ما ثبت عن عمر  من التفريقبالبرَ َ ص ُ
«أ ُّيماَ رجل تزوج امرأة وهباجنون

أو ُجذام أو َب َرص ،فمسها ،فلها صداقها كاملاً  ،وذلك لزوجها ُغ ْر ٌم عىل وليها»(((.

واألمراض الوراثية شبيهة ُ
باجل َذام ،بل قد تكون أقبح وأخطر منه ،وهذا العيب َي ْث ُبت به الفسخ ،سواء كان قبلالعقد أو
بعده ،ولو َع ِل َم أحد الزوجني هبذا العيب وريض به ،فله ذلك؛ ألن احلق له.

ثال ًثا :التلقيح ال�صناعي:
الع ْقم مرض من أمراض البدن التي ُي ْندَ ب هلا التداوي ،فإذا وجد اإلنسان له الدواء املناسب ،فال بأس بذلك؛ حيث إن
ُ
طلب احلصول عىل الولد أمر فطري يف اإلنسان ،ومقصد من أعظم املقاصد الرشعية للنكاح ،فإذا مل يمكن العالج عن
طريق الدواء ،فمن املمكن أن يتم عن طريق التلقيح الصناعي ،وبيان ذلك كام ييل:
((( موسوعة الفقه الطبي ،املحور الثالث ،ص (.)1231
ِ
((( السنن الكربى للبيهقي . )14222( :سنن الدارقطني .)3672( :قال مالك :وإنام يكون ذلك ُغ ْر ًما عىل وليها لزوجها إذا كان َول ُّيها الذي أنكحها هو أبوها أو
أخوها ،أو َم ْن يرى أنه َي ْع َلم ذلك منها.
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�أ� -أنواع التلقيح ال�صناعي و�صوره وحكم كل �صورة:
احلمل بوا�سطة التلقيح ال�صناعي له �صور متعددة ،منها اجلائز ومنها املح َّرم ،وهو ينق�سم �إىل ق�سمني داخلي وخارجي:
 1ـ التلقيح ال�صناعي الداخلي:
ِ
داخل ًّيا ،وهي جائزة بضوابط
تلقيحا
و�صورته :أن تؤخذ نطفة الزوج وتحُ َقن يف املوضع املناسب من ِم ْه َبل زوجته أو َرحمِ َ ها
ً

ورشوط معينة.
ودليل ذلك:

 أن من مقاصد الرشيعة اإلسالمية إبقاء النسل وحفظه ،وهذا ال يتحقق إال بالزواج الذي يتم فيه االتصال اجلنيسالطبيعي بني الرجل واملرأة ،وحني تعذر ذلك ،فإنه يلجأ إىل استعامل طريقة التلقيح الصناعي الداخيل لتحقيق هذا
املقصد العظيم.

 -قياس التلقيح الصناعي عىل التلقيح الطبيعي بني الزوجني بجامع كون ُك ٍّل منهام ُيبت ََغى به حتصيل النسل بطريق رشعي.

العالقة الزوجية هو التوالد؛ ً
حفظا للنوع اإلنساين ،وقد حث النبي الكريم  عىل التكاثر ،فقال:
 إن اهلدف األسمى من َ« َتزَ َّو ُجوا ا ْل َو ُدو َد ا ْل َو ُلو َد؛ َفإِنيِّ ُم َكاثِ ٌر بِ ُك ُم الأْ ُ َم َم»(((.

فإذا وجد ما يمنع ذلك ،ووجدت طريقة أخرى ،فإنه جيوز استعامهلا لتحقيق َم ِ
قصد النسل يف الزواج.
 إن الفقهاء ذكروا أن احلمل يف اإلنسان يمكن أن ينشأ بطريقة أخرى غري طريق االتصال اجلنيس وهو «االستدخال»؛ أي:استدخال مني الزوج يف فرج الزوجة بفعل الزوجة نفسها ،كأن تدخله بأصبعها أو بقطنة ،ورتبوا عىل بعض أنواعها

ثبوت نسب املولود ِ
والعدَّ ة ،وقد ذكر غري واحد منهم أن مثل الوطء يف وجوب العدة استدخال املني ،فوجب أن يكون
مثله يف جوازه للزوجة(((.
وقد و�ضع الفقهاء بع�ض ال�ضوابط وال�شروط جلواز التلقيح ال�صناعي الداخلي منها:
 -1التحقق من قيام الزوجية بني من ُأ ِخ َذ منه السائل املنوي ،وبني املرأة املراد تلقيحها.
 -2أن يكون ذلك برضا الزوجني.
((( سنن أيب داود ( ،)2050والنسائي ( ،)3227وصححه احلاكم.
((( رشح فتح القدير ( .)353/4البحر الرائق ( .)69/4حتفة املحتاج ( .)231/8املغني (.)80/8
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 -3اختاذ كافة االحتياطات الالزمة ملنع اختالط مني الزوج بغريه ،ومنع اختالط األنساب يف كل مراحل التلقيح الصناعي،
فورا ،وأمام الزوج ،مع إهدار ما يتبقى من احليوانات املنوية ،بعد التأكد من عملية التلقيح ،وأن يتم يف
بأن تتم العملية ً
مؤسسة طبية حكومية ،حتت إرشاف عدد من األطباء املسلمني العدول.
 -4أن يوجد دا ٍع طبي إلجراء هذه العملية ،فال جيوز اللجوء هلذه الطريقة إال يف حالة الرضورة ُ
الق ْص َوى أو احلاجة
الشديدة ،وبعد استنفاذ كافة الوسائل األخرى املمكنة لعالج عدم اخلصوبة.
 -5أن يتأكد األطباء ُّ
أي رضر جسمي أو عقيل لألم أو للجنني بعد والدته.
تاما من أن هذه الطريقة لن ُت ْع ِق َب َّ
تأكدً ا ًّ
- -6أن ال ترتتب عىل هذه الطريقة خمالفة رشعية ،كاخللوة بني املعالج واملرأة ،وأن يتقيد االنكشاف بقدر احلاجة(((.
 2ـ التلقيح ال�صناعي اخلارجي ،ومن �صوره:
ِ
يحة يف رحم الزوجة.
زوج و ُب َي ْي َضة من زوجته ،ويتم التلقيح
الأوىل :أن تؤخذ نطفة من ٍ
زرع ال َّل ِق َ
خارج ًّيا ،ثم ُت َ
وهذه ال�صورة جائزة ،ودليل ذلك:
أ -أن النسل نعمة من اهلل تعاىل امت ََّن هبا عىل أفضل خلقه ،وهم الرسل واألنبياء ،وحببها وزينها جلميع الناسƃ :ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ...ﯛ [ Ƃآل عمران] .والتمتع بنعم اهلل وزينته أمر جائز ومرشوع ،فإذا وجد ما
حيول دون التمتع بنعم اهلل ،فإنه جيوز إزالته ،وإذا ما وجد ما حيقق التمتع بزينة اهلل ونعمته ،فال يوجد مانع من األخذ به،
والتلقيح الصناعي اخلارجي طريقة حتقق التمتع بنعم اهلل تعاىل ،وهي النسل ،فيجوز إجراؤه بني الزوجني.
ب -قياس التلقيح الصناعي عىل التلقيح الطبيعي بني الزوجني ،بجامع كون كل منهام ُي ْبت ََغى به حتصيل النسل بطريق
رشعي ،فإن احليوان املنوي من الزوج هو الذي ُي َل ِّقح ُب َو ْي َضة الزوجة يف التلقيح الطبيعي؛ نتيجة املعارشة الزوجية،
وكذلك حيصل يف التلقيح الصناعي اخلارجي؛ إذ ال فرق بينهام ،سوى أخذ مني الزوج ،ووضعه يف الطبق الذي فيه
يحة ُت َعاد إىل رحم املرأة ،فينبغي أن يأخذ حكمه ،وهو اجلواز.
ال ُب َو ْي َضة لتتم عملية التلقيح ،وعندما تنمو ال َّل ِق َ
((( موسوعة الفقه الطبي ( .)1180 ،1179 / 3قرار جممع الفقه اإلسالمي يف دورة مؤمتره الثالث بعامن بتاريخ  8صفر1407/هـ املوافق 1986/10/11م .فتوى
دار اإلفتاء املرصية ،جملة األزهر ،ج  ،10السنة اخلمسون1403 ،هـ 1983م ،ص (.)1433 ،1432
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العقم إما أن يكون بسبب عيب َخلقي ،أو بسبب مرض طرأ عىل اإلنسان ،وإزالة العيب الذي حيول دون حتقيق
ج -أن ُ
َم ِ
الرتق وال َق ْرن((( عند املرأة ،أما إذا كان بسبب مرض فإن اإلسالم
قصد من مقاصد الزواج أمر جائز؛ بدليل جواز إزالة َّ

ول اللهَّ َِ ،ألاَ َن َتدَ َاوى؟ َق َ
وح َّث عىل التداوي ،فقد قالت األعرابَ :يا َر ُس َ
الَ « :ن َع ْمَ ،يا ِع َبا َد اللهَّ ِ تَدَ َاو ْوا،
َح َّث عىل العالجَ ،
الَ :د َوا ًء ،إِلاَّ َدا ًء َو ِ
ول اللهَّ َِ ،و َما ُه َو؟ َق َ
احدً ا»َ .قا ُلواَ :يا َر ُس َ
َفإِ َّن اللهَّ َ لمَ ْ َي َض ْع َدا ًء إِلاَّ َو َض َع َل ُه ِش َفا ًءَ ،أ ْو َق َ
ال«:ا َهل َر ُم»(((.

رشعا ،والتلقيح اخلارجي هو طريقة لعالج العقم باحلصول عىل ٍ
ولد من ماء الزوجني ،ويعترب من
العقم أمر جائز ً
فعالج ُ
رشعا(((.
قبيل التداوي ،فيكون ً
جائزا ً
�شروط جواز التلقيح ال�صناعي اخلارجي:
للتلقيح ال�صناعي اخلارجي �شروط (بالإ�ضافة �إىل ما َت َقدَّ م من �شروط التلقيح ال�صناعي الداخلي) ،من �أهمها:
منعا الختالط األنساب.
 -عدم تدخل أي عنرص أجنبي عن الزوجني (نطفة ـ ُب َي ْي َضة ـ رحم)؛ ً

 -أن يكون ذلك أثناء قيام احلياة الزوجية ،فال جيوز إجراء العملية بعد وفاة الزوج أو بعد الطالق من خالل املني املحفوظ

يف بنوك املني.

يحة يف رحم الزوجة.
الثانية :أن يجُ َْرى التلقيح بني نطفة رجل غري الزوج و ُب َي ْي َضة الزوجة ،ثم ُت ْز َرع تلك ال َّل ِق َ
يحة يف رحم امرأة متطوعة بحملها.
الثالثة :أن يجُ َْرى تلقيح خارجي بني بذريت زوجني ،ثم ُتزرع ال َّل ِق َ

يحة يف رحم الزوجة.
الرابعة :أن يجُ َْرى تلقيح خارجي بني بذريت رجل أجنبي و ُب َي ْي َضة امرأة أجنبية ،و ُتزرع ال َّل ِق َ

يحه يف رحم
اخلام�سة :أن يجُ َْرى تلقيح بني نطفة مأخوذة من زوج و ُب َي ْي َضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته ،ثم ُتزرع ال َّل ِق َ
زوجته.

يحة يف رحم الزوجة األخرى.
ال�ساد�سة :أن يجُ َْرى تلقيح خارجي بني بذريت زوجني ،ثم ُتزرع ال َّل ِق َ

منعا باتًّا لذاهتا ،أو ملا يرتتب عليها من اختالط األنساب ،وضياع األمومة ،وغري
حمر َمة ً
رشعا وممنوعة ً
وهذه الصور كلها َّ
ذلك من املحاذير الرشعية ،ومن األدلة ً
أيضا:

الرتْق هو :كون الفرج مسدو ًدا ِ
ملتص ًقا ال مسلك َّ
للذ َك ِر فيه .وال َق ْرن :لحَ ْ م حيدث فيه يسده.
((( َّ
((( سبق خترجيه.
(((  -موسوعة الفقه الطبي  .1196 / 3قرار جممع الفقه اإلسالمي يف دورة مؤمتره الثالث بعامن بتاريخ  8صفر1407/هـ املوافق 1986/10/11م.
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 قول اهلل تعاىل...ƃ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ...ﰓ [ Ƃالبقرة] ،وقوله تعاىلƃ :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ...ﯗ [ Ƃاألحزاب].

املولود من مائه ،فهو صاحب حق النسب الذي جيب أن
وجه الداللة :أن األب هو املولود له؛ أي :الزوج الذي يخُ ْ َل ُق
ُ

ُي ْن َس َب الولدُ له ،والتلقيح هبذه الصور يتناىف مع مفهوم القرآن ُ
لأل ُب َّوة؛ إذ إن فيه ً
خلطا لألنساب.

 وقول اهلل تعاىلƃ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ[ Ƃاملؤمنون] .

وجه الداللة :أن اآليتني تضم َنتَا األمر بحفظ الفرج من الغري ،باستثناء األزواج ،وحفظ الفرج يكون ً
حفظا مط َل ًقا يشمل

دخل ٌ
حفظه من النظر إليه أو ملسه ،كام يشمل حفظه من أن َت ُ
نطفة ألجنبي فيه.

جوهرها واحد ونتيجتها واحدة وهي وضع ماء رجل أجنبي يف رحم امرأة ليس
ـ أن هذه الصور هي يف معنى الزنا؛ ألن
َ

بينها وبينه عقد ارتباط بزوجية رشعية؛ لذلك تأخذ حكمه من حيث التحريم(((.
ب -حكم اال�ستفادة من ال ُب َو ْي َ�ضات امللقَّحة يف الأبحاث والتجارب:

املجمدَ ة عىل الصحيح من أقوال الفقهاء ،وإليه ذهب املجمع الفقهي اإلسالمي
جيوز إجراء األبحاث والتجارب عىل األجنة َّ
املنبثق عن رابطة العامل اإلسالمي ،واملنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت باألكثرية.

فقد جاء يف قرار املجمع بشأن اخلاليا ا ِ
جل ْذ ِع َّية يف الدورة السابعة َعشرْ َ ة املنعقدة يف (1424/10/23-19هـ) املوافق

(2003/12/17-13م):

«جيوز احلصول عىل اخلاليا ا ِ
جل ْذ ِع َّية وتنميتها واستخدامها هبدف العالج ،أو إلجراء األبحاث العلمية املباحة ،إذا كان مصدرها
مباحا ،ومن ذلك -عىل سبيل املثال -املصادر اآلتية :ال َّلقائِح الفائضة من مشاريع أطفال األنابيب إذا ُو ِجدَ ت ،وتربع هبا الوالدان،
ً

مع التأكيد عىل أنه ال جيوز استخدامها يف محل غري مرشوع».

لكن هذا اجلواز له �شروط �ستة:
 -1أن تتفق هذه األبحاث مع املقاصد العامة للرشيعة ،فال جيوز إجراء التجارب التي يراد هبا تغيري فطرة اهلل ،أو استغالل
العلم للشرَّ ِّ والفساد.

((( موسوعة الفقه الطبي ،املحور الثالث ،ص (.)1194
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 -2أن يكون املقصود من األبحاث والتجارب حتقيق مصالح رشعية معتبرَ َ ة ال تقل عن احلاجيات ،وال َتن ِزل إىل مرتبة
التحسينات ،فال يصح أن يكون الغرض من إجراء التجارب عىل األجنة استخراج مستحرضات التجميل عىل سبيل
املثال.
 -3عدم وجود البديل عن ال ُب َو ْي َضات املل َّقحة لتحقيق املصالح املبتغاة؛ بحيث يتعني إجراء التجارب عليها.
 -4عدم نقل ال َّلقائِح املستخدمة يف البحث العلمي إىل الرحم.
 -5موافقة الزوجني موافقة رصحية.
املختصة ،والقيام باألبحاث حتت إرشافها للتحقق من توفر الرشوط املتقدمة.
 -6موافقة اجلهات
َّ
والأدلة على جواز �إجراء التجارب بال�شروط ال�سابقة على ال ُب َو ْي َ�ضات امللقَّحة ما يلي:
 -1أن األبحاث والتجارب عىل البويضات امللقحة ال تجُ ْ َرى عىل جنني وال عىل إنسان ،وإنام تجُ ْ َرى عىل جمموعة من
اخلاليا.
 -2أن هناك مصالح كثرية مرتتبة عىل إجراء األبحاث والتجارب عىل ال ُب َو ْي َضات املل َّقحة ،وهذه املصالح تتمثل يف حتقيق
اإلنجاب للزوجني ،ومعرفة قدرة احليوان املنوي عىل التلقيح ،ومعرفة األسباب التي تؤدي إىل ُع ُلوق ال ُب َو ْي َضة املل َّقحة
يف جدار الرحم أو عدمه ،وغري ذلك من املصالح ،واحلياة املوجودة فيها ُمهدَ َرة بالنسبة هلذه املصالح؛ ألن االحرتام
هلا إنام يكون بعد نفخ الروح فيها.
 -3أن ال ُب َو ْي َضات املل َّقحة الزائدة ال ختلو من أحد احتاملني:

أ -أن تُترْ َ ك يف ُأنبوب االختبار لتنمو ،ومآهلا إىل التلف؛ ألن أقىص مدة ُس ِّج َلت لنموها ستة َعشرَ يو ًما.
ب -أن تحُ َفظ بعد التربيد إلجراء األبحاث والتجارب عليها.

ويف كال االحتاملني يستوي مصري ال ُب َو ْي َضات املل َّقحة؛ إذ إن مآهلا إىل املوت ،وال شك أن االحتامل الثاين أوىل؛ ملا يرتتب
عليه من املصالح.
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راب ًعا :الإجها�ض:
�أ� -أنواع الإجها�ض بح�سب دوافعه وحكم كل نوع:
 -1الإجها�ض الطبيعي :وهو الذي حيصل بدون إرادة أو تدخل خارجي،وهذا ال يوصف بِ ِح ٍّل وال ُح ْر َم ٍة؛ ألنه حيصل من
رشعا ،وال قصد هنا يف اإلسقاط.
غري إرادة وال قصد،ومن َث َّم فال يرتتب عليه إثم وال مؤاخذة؛ ألن املقاصد ُمعتبرَ َ ة ً

 -2الإجها�ض لدوافع �أخالقية :إما أن يكون الزنا حاصلاً برضا الطرفني ،أو بإكراه من الرجل للمرأة (االغتصاب):

�أ -ف�إن كان بر�ضا الطرفني :فال خالف بني العلامء أن اجلنني إذا ُن ِف َخت فيه الروح فال جيوز إسقاطه ما مل تتعرض أمه

نفسا إنسانية هلا من احلقوق والواجبات مثل ما لِ ْل َح ِّي(((.
للخطر؛ ألنه أصبح ً

وأما إذا كان اجلنني مل ُت ْن َفخ فيه الروح ،فقد اختلف فيه العلامء بني مجُ َِّوز ومحُ َِّرم،واألحوط يف هذا هو التفصيل :فإن
كانت املرأة التي اب ُت ِل َيت بذلك معروفة بالصالح والعفة ،وكان احلمل يف األربعني األوىل من عمره ،فإنه ال مانع من

القول بإسقاطه ملا حيققه من ِسترْ املرأة ودرء املخاطر عنها ،واإلعانة هلا عىل التوبة.

وأما إذا جتاوز احلمل األربعني األوىل من عمره؛ حيث يبدأ التخ ُّلق ،أو كانت املرأة معروفة بالفساد واقرتاف احلرام،
فإن القول بمنع ذلك هو األقرب ملقاصد الرشع الداعية لسد ذرائع الفساد ،واملحافظة عىل األنفس.

ب� -إذا كان ب�إكرا ٍه على املر�أة وهو ما ُيعرف باالغت�صاب:
فال خالف بني العلامء يف عدم جواز إسقاط اجلنني إذا بلغ مرحلة نفخ الروح ،ما مل تتعرض أمه للخطر،وال خالف أنه
إذا كان يف فرتة األربعني األوىل من عمره أنه جيوز إسقاطه،وذلك:
 -ألنه يمكن اعتبار مثل هذه احلالة رضورة ،أو ُتن ََّزل منزلتها ،والرضورات تبيح املحظورات،والرضر ُيزال ،كام هو

مقرر يف قواعد الرشع.

خطرا عىل حياهتا،وقد ذكر
 أن استمرار احلمل قد تنشأ عنه أمراض جسيمة ومتاعب نفسية للمرأة ،وقد ُي َش ِّكلً
احلنفية أسبا ًبا لإلجهاض هي أقل من هذا ،كعدم إمكان إرضاع اجلننيَ ،فلأِ َ ن يجُ َ ِّو ُزوه هبذا السبب أوىل(((.

((( حاشية ابن عابدين ( .)185/3الذخرية للقرايف ( .)419/4هناية املحتاج ( .)442/8الفروع (.)281/2
((( حاشية ابن عابدين ( .)185/3موسوعة الفقه الطبي ،املحور الثالث ،ص (.)1332

131

وأما إذا كان اجلنني قد جتاوز األربعني األوىل من عمره ومل ُت ْن َفخ فيه الروح ،فإن كانت اآلثار الناجتة عن االغتصاب يمكن

التخفيف منها بتغيري بيئة املرأة ،ونحو ذلكَ ،
فاأل ْولىَ القول بعدم اجلواز،وإن كانت آثار االغتصاب ال تتحملها املرأة؛

بحيث يخُ ْ َشى عليها من رضر نفيس أو عقيل أو حيس إذا مل جتهض ،فإن َ
األ ْولىَ القول باجلواز ملا ييل:
 -أن املرأة ال يد هلا يف اجلريمة ،وقد أمكن التخفيف عنها باإلجهاض قبل نفخ الروح ،فيجوز.

 أنه يمكن اعتبار هذه احلالة رضورة أو حاجة ُتن ََّزل منزلتها ،فيجوز ذلك لتوفر عنارص الرضورة.ويلحق باالغتصاب ما يقع من حوادث ال دخل للمرأة فيها ،كام لو وقع الزنا هبا وهي نائمة ،أو حتت تأثري خمدِّ ر ،ونحو
ذلك(((.
عالج َّية:
 -3الإجها�ض لدوافع َم َر ِ�ض َّية �أو
ِ
وتنق�سم هذه احلالة �إىل ق�سمني:
الق�سم الأول :اإلجهاض خو ًفا من مرض األم أو موهتا :والدافع إىل اإلجهاض هنا قد يكون ِ
ِ
عالج ًّيا.
مرض ًّيا أو

و�ضابط املر�ضي :أن تكون املرأة بحالة طبيعية مل يطرأ عليها يشء من مظاهر اخلطر،وإنام هو تنبؤ من الطبيب ،بِنا ًء عىل قرائن

ِ
توجب اخلوف.

 و�أما العالجي :فهو دفع خلطر واقع بالفعل ،وال سبيل إىل دفعه إال باإلجهاض،واحلكم يف هذه احلالة بِنا ًء عىل املرحلةالعمرية للجنني:

 فإن كان يف مرحلة ما قبل نفخ الروح ،وهي ِمئَة وعرشون يو ًما ،فيجوز اإلجهاض إذا تو َّق َفت عليه حياة األم ،بل قالالبعض بوجوبه(((.
ودليل ذلك:
 القواعد الرشعية العامة الداعية إىل رفع الرضر،ومنها :الرضر األشد ُيزال بالرضر األخف؛ ألن املحافظة عىل حياةمستقرة َأ ْولىَ من املحافظة عىل مجاد مل ُي ْن َفخ فيه الروح بعد.

((( موسوعة الفقه الطبي ،املحور الثالث ،ص (.)1332
((( فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء باململكة العربية السعودية ،رقم )17576( :يف 1416 /1 /19هـ .فتوى جلنة الفتوى باألزهر ،رقم
(.)1084،1200
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 أن فقهاء احلنفية أجازوا إجهاض اجلنني قبل نفخ الروح لعذر ،كعدم وجود املرضعَ ،فلأِ َ ن يجُ ِ ُيزوه مع دواعي هالكهوهالك أمه بسببه َأ ْولىَ .

 أن لألم حقو ًقا وعليها واجبات ،وهلا ٌّحظ مست َِق ٌّل يف احلياة ،فال ُي َض َّحى باألم يف سبيل جنني مل تست َِق ّل حياته ،ومل َي ْث ُبت
له يشء من احلقوق(((.

وهذا احلكم له �ضوابط:
عرض حياة األم للخطر ،إذا مل جيهض اجلنني.
الأول :وجود خطر حقيقي ُي ِّ

متخص َصينْ .
الثاين :إثبات اخلطر بشهادة طبي َبينْ عد َلينْ
ِّ

الثالث :أن تكون اخلطورة مرتبطة ببقاء اجلنني ببطن أمه.

الرابعُّ :
تعذر عالج األم بغري اإلجهاض(((.
و�إن كان يف مرحلة ما بعد نفخ الروح :فقد اختلف العلماء فيه على قولني:
القول الأول :ال جيوز اإلجهاض بعد نفخ الروح ،ولو َأ َّدى إىل هالك األم(((.
القول الثاين :جيوز إذا كان هو السبيل الوحيد إلنقاذ أم اجلنني،وهو الراجح ،ودليل ذلك:

 منع الفقهاء هتك جسد األم يف حال موهتا ،ولو كان اجلنني َح ًّيا يف بطنها؛ مراعاة حلرمة جسدها؛ َفلأِ َ ن حيافظوا عىلتعر ًضا
روحها بإجهاض جنينها استيفا ًء لروحها أوىل؛ ألن حياهتا ثابتة بيقني ،بخالف جنينها،
ً
خصوصا أهنا أقل ُّ
للخطر من اجلنني يف هذه املجاالت ،ف ُت ْع َطى األولوية يف اإلنقاذ.

 أن قواعد الرشيعة قاضية بدفع الرضر األقوى واألشد ،بارتكاب األخف ،واختيار أهون الشرَّ َّ ْين ،وتقديم املقطوع عىلرضرا من موت جنينها؛ ملا يرتكه موهتا من أثر بالغ عىل زوجها وأوالدها ،واستنقاذ األم يف
املظنون،وموت األم أشد
ً
نجاحا من استنقاذ الولد ،ثم إن األم أصل ،واجلنني فرع ،وترك استنقاذ األم ربام أدى إىل هالكهام
هذه األحوال أكثر
ً

معا.
معا ،ف ُي َقدَّ م ما كان فيه إنقاذ ألحدمها عىل ما كان فيه هالكهام ً
ً

((( قواعد األحكام ( .)88 / 1األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم (،)85وما بعدها .موسوعة الفقه الطبي ،املحور الثالث ،ص (.)1334
((( موسوعة الفقه الطبي ،املحور الثالث ،ص (.)1334
((( حاشية ابن عابدين ( .)252/2الذخرية ( .)470/2هناية املحتاج ( .)442/8الفروع (.)281/1
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ودي بحياة أمه ،و ُي ِ
 أن املشقة جتلب التخفيف ،ومشقة موت األم عىل أرسهتا أشد من فقد جنني قد ُي ِودي بنفسه مع ذلك
أو بعده(((.
ويراعى يف هذه املسألة الضوابط التي تم ذكرها يف مسألة اإلجهاض قبل نفخ الروح.
َ
الق�سم الثاين :اخلوف من ت�شوه اجلنني �أو مر�ضه �أو موته :وله ثالثة �أحوال:
احلالة الأوىل :الإجها�ض �إذا ُو ِجدَ ت ت�شوهات يف اجلنني :فإن كان ما قبل نفخ الروح :جاز اإلجهاض إذا تأكدت إصابته
رضرا -لكن اإلبقاء
بالتشوهات؛ ألن قواعد الرشيعة العامة تقيض بارتكاب أخف الرضرين ،فإجهاض اجلنني -وإن كان
ً
دفعا للرضر
مشو ًها فيه رضر عليه وعىل أرسته وعىل جمتمعه فيرُ َت َكب الرضر األخف ،وهو إسقاط اجلنني؛ ً
عليه حتى يو ُلد َّ
التشوهات املرضية للجنني ال ُيرجى الشفاء
خصوصا إذا علمنا أن
األشد ،وهو ما يرتكه بقاؤه عىل اجلنني وأرسته وجمتمعه،
ً
ُّ
منها.
و�إن كان بعد نفخ الروح :فال يجوز �إ�سقاط اجلنني،ودليل ذلك:
 عموم األدلة الدالة عىل النهي عن قتل النفس بغري حق. إمجاع العلامء عىل حتريم اإلجهاض بعد نفخ الروح(((.احلالة الثانية� :إجها�ض اجلنني �إذا �أ�صيبت �أمه مبر�ض َث َبتَ انتقاله �إليه:
إذا ُن ِف َخت فيه الروح وقت اإلصابة باملرض ،فال جيوز إجهاضه ،ودليل ذلك:
 أن يف إجهاضه بعد نفخ الروح قتلاً لنفس بريئة من غري حق.صعب التحقق منه؛ ألن الكثري من احلاالت التي قيل فيها بإصابة اجلنني َت َبينَّ َ خال ُفها.
 -أن إصابته باملرض أمر َي ُ

 أن أم اجلنني املصابة باملرض فعلاً  ،مل يقل أحد بجواز قتلها لليأس من حياهتا ،فمن باب َأ ْولىَ أال يقال ذلك يف شأن جنينهااملحتمل عدم إصابته.
جائزا؛
وإن كان قبل نفخ الروح ،فإن أمكن اكتشاف انتقال العدوى إىل اجلنني يف األربعني األوىل ،فإن اإلجهاض يكون ً
((( األشباه والنظائر للسيوطي ص ( .)178موسوعة الفقه الطبي ،املحور الثالث ،ص (.)1336،1337
((( موسوعة الفقه الطبي ،املحور الثالث ،ص (.)1339،1340
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مسوغ يف هذه املرحلة؛ وألن بقاء احلمل يف بطن أمه
لعدم اكتامل ختلق اجلنني،
ً
واستئناسا بقول من أجاز اإلجهاض بغري ِّ
يف هذه احلالة يرض بصحة أمه.

وأما بعد هذه املرحلة فإن اجلنني قد تكا َم َل َخ ُ
لقه ،فال هيدر حقه يف احلياة ملجرد احتامل؛ وألن نسبة انتقال املرض إىل

اجلنني ضئيلة ،فهي عند بعض األطباء ال تتجاوز  10يف املئة ،ويمكن تقليله بالوالدة عن طريق عملية قيرصية؛ إذ أغلب
اإلصابات حتصل عند خروج اجلنني من خمرجه الطبيعي(((.
احلالة الثالثة :الإجها�ض خ�شية موت اجلنني �أو لتحقق موته ،وتنق�سم هذه احلالة �إىل ق�سمني:
� -1إذا ماتت املر�أة احلامل ويف بطنها جنني حي :جيوز شق بطن املرأة إلخراج جنينها عىل الراجح(((،ودليل ذلك:
 قول اهلل تعاىلƃ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ...ﭺ [ Ƃاملائدة].
 -ومن ترك اجلنني يموت بموت أمه وهو قادر عىل إنقاذه فهو قاتل نفس،فيكون شق بطن األم مطلو ًبا؛ حتقي ًقا حلياة

ولدها(((.

املقررة يف الرشع :أنه (إذا تعارضت مفسدتان ُر ِ
وع َي أعظمهام بارتكاب أخفهام) ،ومفسدة شق بطن األم
 -من القواعد َّ

أهون من مفسدة موت ولدها؛ إذ فيه استبقاء حي بإتالف جزء من ميت(((.
واجلواز يتقيد ب�أمرين:
* غلبة الظن بحياة اجلنني بعد موت أمه.

* وأن يكون يف مدة يرى ثقات األطباء حياته يف مثلها ،لو أخرج من بطن أمه.
� -2إذا مات اجلنني يف بطن �أمه مت�أ ِّث ًرا مبر�ض �أو عدوان عليه:
جيوز إجهاض اجلنني يف هذه احلالة ،ولكن إن أمكن إجهاضه دون إجراء عملية جراحية ألمه ،ودون تقطيعه يف الرحم
قطعا فذلك َأ ْولىَ ؛ ملا ييل:
وإخراجه ً

((( املرجع السابق ،املحور الثالث ،ص (.)1342
((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص ( .)88احلاوي للاموردي ( .)231/3الذخرية ( .)479/2املحلىَّ (.)166/5
((( املحلىَّ  .)166/5اجلراحة الطبية للشنقيطي ص (.)301
((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص (.)88
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 إن بقاءه يف رحم املرأة فيه رضر عليها؛ ملا يؤدي إليه بقاؤه من أمراض ،باإلضافة إىل ما يؤدي إليه من منعها من احلمل،وإطالة عدهتا إن ُط ِّل َقت ،أو ُت ُوفيِّ َ زوجها ،والرضر ُيزال.

داخل يف مفهوم التداوي املأمور به يف قول النبي « :تَدَ َاو ْوا ِع َبا َد اهللَِ ،فإِ َّن َ
ٌ
اهلل  لمَ ْ َي َض ْع َدا ًء إِلاَّ َو َض َع َل ُه َد َوا ًء
 -إن إخراجه

إِلاَّ الهْ َ َر َم»(((.

خام�سا :حتديد جن�س اجلنني:
ً
املقصود بتحديد جنس اجلنني هو ما يقوم به اإلنسان من األعامل ،واإلجراءات التي ِ
هيدف من خالهلا اختيار ذكورة اجلنني

أو أنوثته.

�أ -الطرق الطبيعية واملخربية لتحديد جن�س اجلنني:
عامة غري طبية ،ووسائل
بالنظر إىل الوسائل
املستعم َلة يف حتديد جنس اجلنني يمكن تصنيفها إىل قسمني يف اجلملة :وسائل َّ
َ

طبية.

الق�سم الأول :الو�سائل العامة غري الطبية ،وهي التي ال ت�ستدعي تدخلاً ط ِّب ًّيا،
كالنظام الغذائي ،والغسول الكيميائي ،وهذه الطريقة تتلخص يف أنه بات معرو ًفا أن الوسط احلاميض أكثر مال َءمة للحيوان
املنوي األنثوي ،والوسط القاعدي يناسب احليوان املنوي الذكري ،لذلك تستعمل بعض النساء دش مهبيل حاميض أو

قاعدي؛ لتهيئة الرحم بالوسط الكيامئي املناسب للجنس املرغوب فيه ،وتوقيت اجلامع بتحري وقت اإلباضة ،وما أشبه ذلك،
فهذه الوسائل ال تعدو كوهنا أسبا ًبا مباح ًة ال حمظور فيها؛ إلدراك َم ِ
قصد جائز مباح.

الق�سم الثاين :الوسائل الطبية ،فهي عىل اختالفها جتتمع يف كوهنا تسعى إىل تلقيح ال ُب َو ْي َضة باحليوانات املنوية احلاملة
للجنس املرغوب فيه ،فمنها ما يعتمد عىل الغربلة ،ومنها ما يعتمد عىل الطرد املركزي ،ومنها ما يعتمد عىل اختالف

الشحنات الكهربائية.

وقد اختلف الفقهاء املعا�صرون يف حكم هذا الق�سم:
 فمنهم من أجازه برشط التحقق من عدم اختالط األنساب ،وأن يقترص استعامله عىل احلاجة ،عىل أال يكون سياسةٍ
اختالل يف التوازن الطبيعي يف نسب اخللق.
عامة؛ لِ َئلاَّ ُي ْف يِض إىل

((( سبق خترجيه.
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 ومنهم من َح َّر َمه إال إذا كان له رضورة عالجية كام يف عالج األمراض الوراثية ،برشط حتقق عدد من الضوابط ،وهذاهو األحوط.

وقد قرر املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل الإ�سالمي يف دورته التا�سعة َع ْ�ش َرة ما يلي:
ذكرا كان أو أنثى ،وحيمد
إن املجمع يؤكد عىل أن األصل يف املسلم التسليم بقضاء اهلل وقدره ،والرضا بام يرزقه اهلل؛ من ولد ً

اهلل تعاىل عىل ذلكِ ،
فاخليرَ َ ة فيام خيتاره الباري جل وعال ،ولقد جاء يف القرآن الكريم ذم فعل أهل اجلاهلية من عدم التسليم
والرضا باملولود إذا كان أنثى ،قال تعاىلƃ :ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀ
ذكرا كان أو
ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ [ Ƃالنحل] ،وال بأس أن يرغب املرء يف الولد ً

أنثى ،بدليل أن القرآن الكريم أشار إىل دعاء بعض األنبياء بأن يرزقهم الولد َّ
الذ َكر ،وعىل ضوء ذلك قرر املجمع ما ييل:

� اً
أول :جيوز اختيار جنس اجلنني بالطرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي ،والغسول الكيميائي ،وتوقيت اجلامع بتحري وقت
اإلباضة؛ لكوهنا أسبا ًبا مباحة ال حمذور فيها.
ثان ًيا :ال جيوز أي تدخل طبي الختيار جنس اجلنني ،إال يف حال الرضورة العالجية يف األمراض الوراثية ،التي تصيب

ٍ
املقر َرة ،عىل أن يكون ذلك بقرار من جلنة
الذكور دون اإلناث ،أو بالعكس ،فيجوز
حينئذ التدخل ،بالضوابط الرشعية َّ

تقريرا ط ِّب ًّيا باإلمجاع ،يؤكد أن حالة املريضة تستدعي
طبية خمت ََّصة ،ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة من األطباء العدول ،تقدِّ م
ً

أن يكون هناك تدخل طبي؛ حتى ال يصاب اجلنني باملرض الوراثي ،ومن َث َّم ُي ْع َرض هذا التقرير عىل جهة اإلفتاء املختصة
إلصدار ما تراه يف ذلك.
ثال ًثا :رضورة إجياد جهات للرقابة املبارشة والدقيقة عىل املستشفيات واملراكز الطبية ،التي متا ِرس مثل هذه العمليات
يف الدول اإلسالمية؛ لتمنع أي خمالفة ملضمون هذا القرار ،وعىل اجلهات املختصة يف الدول اإلسالمية إصدار األنظمة
والتعليامت يف ذلك(((.
((( جملس املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته التاسعة عرشة ،املنعقدة بمكة املكرمة يف الفرتة من  27 -22شوال 1428هـ التي يوافقها 8-3
نوفمرب 2007م.
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�ساد�سا :حتديد وتنظيم الن�سل:
ً
ِ
بمقصد من مقاصد الترشيع وهو حفظ النسل،وقد اتفقت
رشعا من أهنا تتعلق
تأيت أمهية احلديث عن وسائل منع احلمل ً

األمة عىل أن الرشيعة ُو ِض َعت للمحافظة عىل الرضو ِر َّيات اخلمس،وهي الدين والنفس والعقل والنسل واملال،و َد َّلت
األدلة الرشعية عىل اعتبار هذا األصل،ومن ذلك:

 قوله تعاىل...ƃ :ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ...ﮚ [ Ƃالبقرة] .ومما ورد يف تفسري اآلية :أي ابتغوا ما كتب اهلل لكم منالولد باملبارشة(((.

 أن كثرة األوالد من نرص األمة وعزهتا،فقد امتن اهلل عىل بني إرسائيل؛ حيث قال ...ƃ :ﮩ ﮪ ﮫﮬ[ Ƃاإلرساء] .وقال ُش َعيب لقومه...ƃ :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ...ﯗ [ Ƃاألعراف].

 األدلة الدالة عىل احلث عىل النكاح والرتغيب به دالة عىل حفظ النسل؛ إذ إن من أعظم مقاصد النكاح حتصيلالولد(((.

�أ -حكم حتديد الن�سل:
اتفق أهل العلم عىل عدم جواز منع احلمل بشكل هنائي باستئصال القدرة عىل اإلنجاب ،سواء أكان بإصدار قانون عام ،أو بوضع

نظام َي ْف ِرض عىل الزوجني حتديد النسل،كام أنه ال جيوز للرجل واملرأة اختاذ إجراء يمنع احلمل بشكل هنائي إال إذا دعت الرضورة
إىل ذلك،كام إذا قرر الطبيب ذلك خو ًفا عىل حياة املرأة،وهذا ما َق َّر َره جملس جممع الفقه اإلسالمي:

الرزَّ اق ذو القوة
ال جيوز حتديد النسل مطل ًقا ،وال جيوز منع احلمل إذا كان القصد من ذلك خشية اإلمالق؛ ألن اهلل تعاىل هو َّ
رشعا.
املتني ،قال تعاىلƃ :ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚ ...ﭣ[ Ƃهود] ،أو كان ذلك ألسباب أخرى غري معتبرَ َ ة ً

أما تعاطي أسباب منع احلمل أو تأخريه يف حاالت فردية؛ لرضر حمقق ،ككون املرأة ال تلد والدة عادية ،وتضطر معها إىل

رشعا ،وهكذا إذا كان تأخريه ألسباب أخرى رشعية أو صحية
إجراء عملية جراحية إلخراج اجلنني ،فإنه ال مانع من ذلك ً
يقرها طبيب مسلم ثقة ،بل قد يتعني منع احلمل يف حالة ثبوت الرضر املحقق عىل أمه ،إذا كان يخُ ْ َشى عىل حياهتا منه ،بتقرير

من ُيو َثق به من األطباء املسلمني.

((( التفسري الكبري للرازي.)92/5( ،
((( موسوعة الفقه الطبي ،املحور الثالث ،ص (.)1252
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رشعا؛ لألسباب املتقدّ م ذكرها ،وأشد من ذلك يف اإلثم
عامة ،فال جتوز ً
أما الدعوة إىل حتديد النسل أو منع احلمل بصفة َّ
إلزام الشعوب بذلك ،وفرضه عليها ،يف الوقت الذي ُت ْن َفق فيه األموال الضخمة عىل سباق التسلح العاملي للسيطرة
والتدمري ،بدلاً من إنفاقه يف التنمية االقتصادية والتعمري ،وحاجات الشعوب(((.

ب -حكم تنظيم الن�سل:
بِنا ًء عىل أن من مقاصد الزواج يف الرشيعة اإلسالمية اإلنجاب ،واحلفاظ عىل النوع اإلنساين ،وأنه ال جيوز إهدار هذا املقصد؛
ألن إهداره يتناىف مع نصوص الرشيعة وتوجيهاهتا الداعية إىل تكثري النسل واحلفاظ عليه والعناية به ،باعتبار حفظ النسل أحد

ُ
الك ِّل َّيات اخلمس التي جاءت الرشائع برعايتها ،فإنه جيوز التحكم املؤقت يف اإلنجاب ،بقصد املباعدة بني فرتات احلمل ،أو
ٍ
وتراض ،برشط أن ال
رشعا ،بحسب تقدير الزوجني عن تشاور بينهام
إيقافه ملدة معينة من الزمان ،إذا دعت إليه حاجة معتبرَ َ ة ً
يرتتب عىل ذلك رضر ،وأن تكون الوسيلة مرشوعة ،وأن ال يكون فيها عدوان عىل محلٍ قائم(((.

�ساب ًعا :عمليات تغيري وت�صحيح
اجلن�س:
إن التنوع يف اجلنس البرشي هو الوسيلة ا ُمل ْثلىَ ؛ لإلبقاء عىل جنس اإلنسان لعامرة األرض من خالل التزاوج بني النوعني،
وفق الطرق السوية املعروفة ،ولكل من الذكر واألنثى خصائصه وسامته التي أودعها اهلل فيه ،والتي ال ينبغي التدخل فيها
عطل وظائفها،وقد ُو ِجد من البرش من ابتيل بتداخل أعضاء الذكورة واألنوثة ،وهو املعروف ُ
بام ُيغيرِّ ها أو ُي ِّ
باخل ْن َثى،وفيام
ييل تفصيل هلذا األمر:
�أنواع عمليات تغيري وت�صحيح اجلن�س وحكم كل نوع:
قصد به العملية التي يتم خالهلا حتويل املرء من الذكورة إىل األنوثة أو العكس حتويلاً
�أ-تغيري اجلن�س ملجرد الرغبة :و ُي َ

كاملاً  ،بإنقاص بعض األعضاء أو زيادهتا ،أو تغيري بنية أعضائه بجراحة أو عالج.

((( املرجع السابق ،املحور الثالث ،ص ( .)1256قرار جملس املجمع الفقهي اإلسالمي ،رابطة العامل اإلسالمي ،يف دورته الثالثة سنة 1400هـ .قرار هيئة كبار العلامء
السعودية رقم  42بتاريخ 1396/4/13هـ.
((( قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ،يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت ،من  6-1مجا َدى اآلخر 1409هـ املوافق 15 -10
كانون األول (ديسمرب) 1988م.
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رشعا لكوهنا خمالفة للمقاصد الرشعية والقواعد العامة للفقه اإلسالمي،و ُيس َتدَ ل عىل حرمتها بالكتاب
حمر َمة ً
وهذه العملية َّ

والسنة والقياس واملعقول:

* �أما الكتاب :فقول اهلل تعاىلƃ :ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ
ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ[ Ƃالنساء].

تضمنَت ُحرمة تغيري خلق اهلل عىل وجه العبث ،وهذا النوع من اجلراحة فيه تغيري ِ
للخلقة عىل وجه
وجه الداللة :أن اآلية َّ
العبث؛ إذ يقوم الطبيب اجلراح باستئصال الذكر واخلصيتني ،وذلك يف حالة حتويل َّ
الذ َكر إىل أنثى ،أو يقوم باستئصال

الثديني وإلغاء القناة التناسلية املوجودة يف األنثى يف حالة حتويلها إىل َذ َكر.

* و�أما ال�سنة :فام ُر ِو َي َع ِن ا ْب ِن َع َّب ٍ
اس
ِم ْن ُب ُيوتِ ُك ْم»(((.

ت ِم َن الن َِّس ِ
َ ،ق َ
الَ ،وا ُملترَ َ ِّجلاَ ِ
اءَ ،و َق َ
الر َج ِ
وه ْم
الَ :أ ْخ ِر ُج ُ
الَ « :ل َع َن ال َّنبِ ُّي  ا ُمل َخ َّنثِنيَ ِم َن ِّ

وجه الداللة :أن احلديث َد َّل عىل حرمة تشبه الرجال بالنساء والعكس ،ولعن من فعل ذلك ،وهذا النوع من اجلراحة
املحرم الذي ُيع َتبرَ من كبائر الذنوب؛ ألن الرجل إذا طلب هذا النوع من اجلراحة إنام
سبب يتوصل به لتحصيل هذا الفعل َّ

يقصد أولاً وقبل كل يشء مشابهَ َ ة النساء ،وكذلك املرأة.

ِ
جراح ًّيا عىل حرمة التشبه بالرجال أو النساء ،بجامع اخلروج
التحول من جنس إىل آخر
* و�أما القيا�س :فقياس ُحرمة
ُّ

املتعمد عن أصل اخللقة يف ُك ٍّل.
َّ

قياسا عىل وصل الشعر والوشم ونحومها ،بجامع وقوع التغيري يف ُك ٍّل.
وكذلك ً
و�أما املعقول َفمِن �أوجه:
رشعا،وال تحُ َ ِّقق ملن
الوجه الأول :أن هذه اجلراحة ال مربر هلا من الرشع وال من الطب؛ حيث مل ُتدْ ُع هلا رضورة معتبرَ َ ة ً
جيرهيا مصلحة رشعية وال صحية،فضلاً عام تلحقه به من مفاسد وأرضار.

الوجه الثاين :أن يف هذه العملية ِّ
العا عىل العورة بدون رضورة رشعية.
اط ً

الوجه الثالث :أن هذه العملية تشتمل عىل الغش والتدليس،وقد وردت نصوص السنة َت ْن َهى عن الغش؛ قال رسول اهلل

َ « :م ْن َغ َّشنَا َف َل ْي َس ِم َّنا»(((.
((( صحيح البخاري (.)5886
((( صحيح مسلم (.)101
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الوجه الرابع :اشتامل هذه العملية عىل أرضار صحية ونفسية واجتامعية،إضافة إىل خماطر التخدير واجلراحة التي ال جتوز
إال عند الرضورة(((.
جاء يف قرار جمل�س املجمع الفقهي الإ�سالمي لرابطة العامل الإ�سالمي((( ما يلي:
أولَّ :
� اً
الذ َكر الذي َك ُم َلت أعضاء ذكورته ،واألنثى التي َك ُم َلت أعضاء أنوثتها ،ال حيل حتويل أحدمها إىل النوع اآلخر،

وحماولة التحويل جريمة يستحق فاعلها العقوبة؛ ألنه تغيري خللق اهلل ،وقد َح َّرم اهلل سبحانه هذا التغيري بقوله تعاىل خمبرِ ً ا

عن قول الشيطان...ƃ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ...ﯧ[ Ƃالنساء].

وقد جاء يف صحيح مسلم عن ابن مسعود  أنه  قالَ « :ل َع َن ُ
تَ ،وال َّن ِ
اهلل ا ْل َو ِ
ات َوالمْ ُ َتن َِّم َص ِ
ام َص ِ
ت َوالمْ ُ ْست َْو ِشماَ ِ
اشماَ ِ
ات،
ات لِ ْل ُح ْس ِن ،المْ ُ َغيرِّ َ ِ
َوالمْ ُ َت َف ِّل َج ِ
ات َخ ْلقَ اهللِ»(((.

ب-ت�صحيح �أو تثبيت اجلن�س يف حاالت ُ
اخل ْن َثى الكاذبة:
و ُيق َْ�صد بها :اإلجراء اجلراحي الذي يتم لعالج االختالف بني األعضاء اجلنسية الظاهرة وحقيقة اجلنس ،كام تدل عليها
الدالئل الطبية املعتبرَ َ ة؛ أي :أنه قد يكون أنثى يف احلقيقة ،لكن ظاهره ذكر ،أو العكس.
وهي عملية جائزة،و ُي�س َتدَ ل على جوازها مبا يلي:
العلل،واخلنُوثة علة َخ ِ
ُ
لق َّية،ونصوص الرشع تحَ ُ ُّث عىل التداوي عىل وجه العموم،قال رسول اهلل
 مرشوعية التداوي من« :إِ َّن اللهَّ َ َأ ْنزَ َل الدَّ ا َء َوالدَّ َوا َءَ ،و َج َع َل لِ ُك ِّل َد ٍاء َد َوا ًءَ ،ف َتدَ َاو ْواَ ،ولاَ تَدَ َاو ْوا بِ َح َرا ٍم»(((.

 أن الرضر ُيزالُ ،رضرا ،ويتمثل هذا الرضر يف القصور يف العبادة واآلالم النفسية واالجتامعية
واخلنُوثة تحُ ْ ِدث
ً
واجلسدية،فيجوز للمسلم رفع هذا الرضر بنص قول النبي « :لاَ ضرَ َ َر َولاَ ضرِ َ َار»(((.

 أن اهلدف من إجراء هذه اجلراحة هو إرجاع اليشء إىل أصله ،وحالته الطبيعية من حيث الذكورة واألنوثة،وهذا اهلدفمرشوع ،وليس من تغيري خلق اهلل تعاىل(((.
((( موسوعة الفقه الطبي ،املحور السادس ،ص (،)987أحكام اجلراحة الطبية ص (.)201
((( الدورة احلادية َعشرْ َ ة املنعقدة بمكة املكرمة يف الفرتة من يوم األحد  13رجب  1409هـ املوافق  19فرباير 1989م.
((( صحيح مسلم.)2125( :
((( سبق خترجيه.
((( سبق خترجيه.
((( موسوعة الفقه الطبي ،املحور السادس ،ص (.)982
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ج-حتديد اجلن�س بالن�سبة لغري محُ َ دَّ ِدي اجلن�س وكيفية حتديد جن�سهم:
واملراد بهذا النوع :ما ال يمكن حتديد جنسه بسبب اجتامع عالمات الذكورة واألنوثة ،وهو ُ
اخل ْن َثى احلقيقية عند األطباء.
ويتم حتديد جن�سه وفق عدة معايري منها:
 الصبغيات (الكروموسومات). األعضاء اجلنسية الداخلية ،كاملبيض والرحم يف األنثى والربوستاتا واحلبل املنوي يف َّالذ َكر.
 امليول النفسية.وقد جاء يف قرار جملس املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي(((:
َم ِن اجتمع يف أعضائه عالمات النساء والرجال ف ُي ْن َظر فيه إىل الغالب من حاله؛ فإن غلبت عليه الذكورة جاز عالجه

ط ِّب ًّيا بام ُي ِزيل االشتباه يف ذكورته ،و َمن غلبت عليه عالمات األنوثة جاز عالجه ط ِّب ًّيا بام ُي ِزيل االشتباه يف أنوثته ،سواء
ريا خللق اهلل .
أكان العالج باجلراحة أو با ُهلرمونات؛ ألن هذا مرض ،والعالج ُي َ
قصد به الشفاء منه ،وليس تغي ً

ثام ًنا :حكم عمليات ال َّرتْق
ال ُع ْذ ِري:
ال َب َكارة هلا أمهية عظيمة يف املجتمعات املسلمة؛ ألن وجودها يدل عىل عفة املرأة،وفسادها جير عليها الظنون ،وربام ترتب
عليها رد فعل عند الزوج ،وأهل هذه املرأة،وربام أدى ذلك إىل وقوع الرضر والطالق.
�أ -دوافع عملية ال َّرتْق ال ُعذْ ِري:
َ -1رتق ِغشاء َبكارة الزانية املشهورة بالزنا للتغطية عىل جريمتها.
َ -2رتق ِغشاء َبكارة املتزوجة لالستمتاع مع الزوج.
َ -3رتق ِغشاء َبكارة املَ ِعيبة َخ ِ
لق ًّيا لعالج العيب.

َ -4رتق ِغشاء َبكارة من زالت بكارهتا يف حادث أو اغتصاب للسرت عليها.
َ -5رتق َبكارة الزانية التي زنت مرة واحدة أو مل ُيشت ََهر أمرها؛ لتشجيعها عىل التوبة.

((( الدورة احلادية َعشرْ َ ة ،املنعقدة بمكة املكرمة ،يف الفرتة من يوم األحد  13رجب  1409هـ املوافق  19فرباير 1989م.
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ب-حكم ال َّرتق ال ُعذْ ِري بح�سب دوافع �إجرائه:
الع ْذ ِري إىل مخس حاالت هي:
الرتْق ُ
يمكن تقسيم حاالت َّ
احلالة الأوىلَ :رتق ِغ�شاء َبكارة الزانية امل�شهورة بالزنا للتغطية على جرميتها:
ِ
جراح ًّيا ملن زالت بكارهتا بزنا اشتهر أمره بني الناس،ودليل ذلك:
اتفق الفقهاء عىل حرمة رتق غشاء البكارة

الرتق هنا خيلو من حتقيق أي مصلحة للفتاة،ويشتمل عىل مفسدة كشف العورة بدون مربر رشعي.
 -1أن َّ

 -2اشتامهلا عىل مفاسد عدة،أبرزها :فتح باب الفاحشة ،والعون عىل ارتكاهبا ،واشتامهلا عىل الغش يف ِ
العرض،وهذه
مفاسد منهي عنها بنصوص رصحية يف الرشع.
احلالة الثانيةَ :رتق ِغ�شاء َبكارة املتزوجة لال�ستمتاع بالزوج:
ال جيوز ملن زالت بكارهتا بنكاح َرتق ِغشاء َبكارهتا ،سواء أكانت الزوجية قائمة أو مطلقة أو أرملة،ودليل ذلك:
 -1أن هذه اجلراحة غري مأمونة النتائج ،وتؤدي إىل اإلرضار بالزوجة ،وقد تؤدي إىل تلوث هذا املكان بامليكروبات
رشعا؛ لقول الرسول « :لاَ ضرَ َ َر َولاَ ضرِ َ َار»(((.
الضارة،وكل ذلك منهي عنه ً
 -2عدم حتقيق أي مصلحة يف هذا األمر،بل يشتمل عىل مفاسد،منها :كشف العورة بدون رضورة أو حاجة.
 -3أن هذه احلالة يرتتب عليها إتالف املال يف غري وجهه،وهو إرساف وتبذير يأباه الرشع،قال تعاىل ...ƃ :ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ [ Ƃاإلرساء].
احلالة الثالثةَ :رتق ِغ�شاء َبكارة املعيبة َخل ِق ًّيا لعالج العيب:
الع ْذ ِري للفتاة املعيبة َخ ِ
لق ًّيا ،ككوهنا بال بكارة ،أو بكارهتا غري واضحة عىل الراجح من أقوال العلامء،ودليل
الرتْق ُ
ال جيوز َّ
ذلك:

شِ ،
 -4أن مبدأ َرتق ِغشاء البكارة مبدأ غري رشعي؛ ألنه من ِ
الغ ِّ
حمر ٌم يف الرشيعة اإلسالمية،قال َ « :م ْن َغ َّشنَا
والغ ُّش َّ
َف َل ْي َس ِم َّنا»((( ،وهو ِغ ٌّش يف ِ
العرض بصورة واضحة.

((( سبق خترجيه.
((( صحيح مسلم (.)69/1
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ي َّب لأِ َ ِخ ِ
يه َما حُ ِ
الرتق يتناىف مع قول الرسول « :لاَ ُي ْؤ ِم ُن َأ َحدُ ُك ْم َح َّتى حُ ِ
ي ُّب لِ َن ْف ِس ِه»((( ،وهذا يعني أن كل مؤمن
 -5أن مبدأ َّ

مأمور أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه،و َي ْك َره له ما يكره لنفسه،فهل حيب الطبيب الذي يقوم بإجراء العملية أن يتزوج

هذه الفتاة التي َر َتق بكارهتا ،أو فتاة هذا شأهنا؟!

احلالة الرابعةَ :رتق ِغ�شاء َبكارة َمن زالت بكارتها يف حادث ونحوه �أو اغت�صاب لل�سرت عليها:
ِ
جراح ًّيا ملن زالت بكارهتا بعلة غري ُمشينة ،ال دخل هلا فيها،كحادث من قفزة ونحوها،أو تعرض
جيوز َرتق غشاء البكارة

لرضب أو نزيف،أو تعرضت الغتصاب أفقدها بكارهتا،ودليل ذلك:

 -1أن الطفلة الصغرية التي زالت بكارهتا يف حادث وهي غري ُمطي َقة للجامع ،فإنه ينفي عنها شبهة الفاحشة.

الع َقد عن الفتاة،و َي ِقيها من سوء
 -2أن إجراء َرتق غشاء البكارة يف مثل هذه احلاالت يساعد عىل العفة والطهارة ،و ُيزيل ُ
الظن يف احلال واالستقبال،وهذا فيه تفريج للكرب عن املسلمني.
وهذا اجلواز له �ضوابط ال بد من مراعاتها وهي:
وح ُر َم َرتق
 -1التأكد من ُخ ُلو الفتاة املغت ََص َبة من احلمل ،قبل إجراء جراحة الرتق،فإذا تبني وجود محل َح ُر َم إسقاطهَ ،
ِغشاء البكارة؛ لعدم حتقيق أي مصلحة للفتاة يف هذه احلالة.

 -2التأكد من ثبوت واقعة االغتصاب بالقرائن الرشعية املعتبرَ َ ة.
التمزق ،وحتديد
متزق الغشاء؛ ملعرفة سبب
ُّ
 -3رسعة املبادرة إىل توقيع الكشف الطبي عىل الفتاة ،فور وقوع حادث ُّ
اخلطوات التي ينبغي اتباعها ط ِّب ًّيا،وإثبات ذلك احلادث يف وثيقة.

 -4أن يتوىل ا ِ
جلراحة الفريق الطبي املبارش للحالة ،مع مراعاة أن يكون املبارش للعملية طبيبة إال للرضورة ،أو أن يتم
إجراؤها يف املستشفيات العامة.
احلالة اخلام�سةَ :رتق َبكارة الزانية التي زنت مرة واحدة �أو مل ي�شتهر �أمرها؛ لت�شجيعها على التوبة:
ِ
الرتْق هلا،و ُيس َتدَ ل عىل هذه احلالة بام تم
حَي ُْرم َرتق ِغشاء البكارة
جراح ًّيا يف هذه احلالة إحلا ًقا بالزانية املتفق عىل ُحرمة َّ
((( متفق عليه.
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االستدالل به عىل احلالة األوىل(((.
قرر جممع الفقه الدويل يف دورته الثامنة َع ْ�ش َرة ما ي�أتي:
رشعا َرتْق ِ
املتمزِّ ق بسبب
«جيوز رتق غشاء البكارة الذي تمَ َ َّز َق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه ،وال جيوز ً
الغشاء َ
ارتكاب الفاحشة؛ َسدًّ ا لذريعة الفساد والتدليسَ .
واأل ْولىَ أن يتوىل ذلك الطبيبات».

((( موسوعة الفقه الطبي ،املحور الثالث ،ص (،)1040وما بعدها.
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الوحدة الحادية عشر
أحكام االحتضار والموت

أحكام االحتضار والموت
� اً
أول� :آداب االحت�ضار.
ثان ًيا :املوت الدماغي.
ثال ًثا :الأمرا�ض املي�ؤو�س من �شفائها.
راب ًعا :قتل الرحمة.
خام�سا :حكم ت�شريح جثث املوتى.
ً

� اً
أول� :آداب االحت�ضار:
االحت�ضار :الإ�شراف على املوت بظهور عالماته.
م�ستح َّبة منها:
لالحت�ضار �آداب
َ
فع ْن ُأ ِّم َس َل َم َة
 -1ذكر اهلل تعاىل والدعاء للمح َتضرِ وسؤال اهلل له املغفرة والرمحةَ ،
ُون َعلىَ َما َت ُقو ُل َ
يضَ ،أ ِو المْ َ ِّي َتَ ،ف ُقو ُلوا َخيرْ ً اَ ،فإِ َّن المْ َلاَ ئِ َك َة ُيؤَ ِّمن َ
َحضرَ ْ ُت ُم المْ َ ِر َ
ون»(((.

َقا َل ْتَ :ق َ
ال َر ُس ُ
ول اللهّ ِ « :إِ َذا

-2تذكريه بإحسان الظن باهلل تعاىل ،وعدم القنوط واليأس من رمحته؛ لقوله « :لاَ َي ُمو َت َّن َأ َحدُ ُك ْم إِلاَّ َو ُه َو حُي ِْس ُن بِاهللِ
َّ
الظ َّن»(((.

-3أن ُي َو َّجه من حرضته الوفاة إىل ِ
الق ْب َلة؛ بأن يجُ َْعل عىل جنبه األيمن ووجهه هلا ،فإن َّ
تعذ َر ذلك ُو ِضع عىل ظهره ،ورجاله
ِ
للق ْب َلة ،فإن كان التحريك َي ُش ُّق عليه أو كان املريض عىل رسير يف مستشفى موصولاً بأجهزة فإنه ُيرتك عىل حاله.

-4أن ُي َل َّقن الشهادة؛ بأن ُت ْذ َكر عنده ليقوهلا؛ لقوله َ « :ل ِّقنُوا َم ْو َت ُاك ْم لاَ إِ َل َه إِلاَّ ُ
اهلل»((( ،واملراد باملوتى :املح َتضرِ ُ ونُ ،س ُّموا

موتى لقرهبم من املوت ،حَ ْ
وي ِرص املل ِّقن عىل أن يكون قول (ال إله إال اهلل) آخر كالم املح َتضرِ قبل وفاته.

وح إِ َذا ُقبِ َ
اس
الر َ
ض َتبِ َع ُه ا ْل َبصرَ ُ »َ ،ف َض َّج َن ٌ
-5تغميض َع ْين َْي ِه إذا مات؛ ألن النبي  أغمض أبا سلمة  ملا مات ،وقال« :إِ َّن ُّ

ِم ْن َأ ْه ِل ِهَ ،ف َق َ
ُون َعلىَ َما َت ُقو ُل َ
ال« :ال َتدْ ُعوا َعلىَ َأن ُْف ِس ُك ْم إِلاَّ بِ َخيرْ ٍ؛ َفإِ َّن المْ َلاَ ئِ َك َة ُيؤَ ِّمن َ
ون»(((.

ثان ًيا :املوت الدماغي:
�شرعا عند موت الدماغ:
�-1صحة احلكم باملوت ً
إذا َت َو َّقف القلب والتنفس ،ويتبع ذلك حت ُّلل جذع الدماغ ،فإن هذا هو املوت املعروف ،و ُي َعدُّ صاح ُب ُه مي ًتا بال خالف عند

الفقهاء واألطباء.

((( صحيح مسلم.)919( :
((( صحيح مسلم.)2877( :
((( صحيح مسلم.)916( :
((( صحيح مسلم.)920( :
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وإذا ماتت بعض أجزاء الدماغ ،أو حصل إغامء بسبب ارجتاج املخ ،أو بسبب األدوية والعقاقري السامة التي مل يمت فيها
جذع الدماغ ،فهذا ليس بموت الدماغ.
ربة ،وقرر املختصون الوفاة الدماغية مع بقاء القلب
أما إذا َت َّم تشخيص موت الدماغ وفق األصول والضوابط الطبية املعت َ
بالنبض وال َّن َفس بالرتدد ،فقد رأى األطباء املختصون أنه موت مرادف لتوقف القلب وال َّتن َُّفس.

أما الفقهاء املعارصون فقد اختلفوا يف ذلك ،هل ُي َعدُّ مو ًتا ترتتب عليه أحكام املوت؟ أو ال ُي َعدُّ مو ًتا حتى يتوقف القلب

وال َّتن َُّفس؟

واختلف الفقهاء يف امل�س�ألة على قولني:
القول الأول:
ال ُي َعدُّ موت الدماغ مو ًتا ِ
رشع ًّيا حتى يتوقف القلب والدورة الدموية وال َّتن َُّفس ،وإنام ُي َعدُّ من مقدِّ مات املوت ،وقد قال

بذلك:

هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية((( ،وبه صدر قرار املجمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي ،ونص القرار:

"املريض الذي ُر ِّك َبت عىل جسمه أجهزة اإلنعاش جيوز رفعها إذا َّ
تعط َلت مجيع وظائف دماغه هنائِ ًّيا ،وقررت جلنة من

ُّ
التعطل ال رجع َة فيه ،وإن كان القلب وال َّتن َُّفس ال يزاالن يعمالن آلِ ًّيا ،بفعل األجهزة
ثالثة أطباء اختصاصيني خرباء أن

رشعا إال إذا تو َّق َ
َّ
تاما بعد رفع هذه األجهزة"((( ،واختار هذا القول
املرك َبة ،لكن ال حُي َْكم بموته ً
ف ال َّتن َُّفس والقلب تو ُّق ًفا ًّ
كثري من الباحثني املعارصين.

القول الثاين:
املختصون حسب الضوابط والرشوط أن وظائف الدماغ قد َّ
تعط َلت ُّ
تعطلاً هنائِ ًّيا ،وأنه ال رجع َة فيه ،وأخذ
إذا رأى األطباء
ُّ

دماغه يف التحلل ،فإن الشخص ُي َعدُّ قد مات ،وإن كان القلب ينبض وال َّن َفس يرتدد عن طريق اآللة ،وقد قال بذلك:

رشعا أن الشخص قد مات ،وترتتب
ً
جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثِق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي ،ونص القرارُ " :يع َتبرَ
((( قرار هيئة كبار العلامء باململكة العربية السعودية رقم ( )181يف 1417/4/12هـ ،موسوعة الفقه الطبي املجلد الرابع ص (.)1651
((( قرار جملس املجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته العارشة املنعقدة بمكة املكرمة يف املدة من يوم السبت  24صفر1408هـ ،املوافق  17أكتوبر1987م ،إىل يوم
األربعاء املوافق  28صفر1408هـ ،املوافق  21أكتوبر1987م.
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تبينَت فيه إحدى العالمتني التاليتني:
املقر َرة ً
رشعا للوفاة عند ذلك ،إذا َّ
عليه مجيع األحكام َّ

 -1إذا توقف قل ُب ُه ُّ
وح َك َم األطباء بأن هذا التوقف ال رجع َة فيه.
تاماَ ،
وتنف ُسه تو ُّق ًفا ًّ

 -2إذا َّ
تعط َلت مجيع وظائف دماغه ُّ
وح َك َم األطباء االختصاصيون اخلرباء بأن هذا التعطل ال رجع َة فيه،
تعطلاً هنائِ ًّياَ ،
وأخذ دماغه يف التحلل"((( .واختاره كثري من الباحثني.

�أدلة �أ�صحاب القول الأول (موت الدماغ لي�س مبوت):
�أ -قاعدة( :اليقني ال يزول بال�شك)(((.

وجه اال�ستدالل :أن اليقني هو بقاء احلياة ،واملوت مشكوك فيه؛ ألن قلبه َي ْنبِض ونفسه ي َ
رت َّدد آلِ ًّيا ،فنأخذ باليقني حتى يزول
الشك ،ويقف القلب وال َّتن َُّفس.

ب -قاعدة (الأ�صل بقاء ما كان على ما كان .
َ
املريض َح ٌّي ،فنحن نبقى عىل هذا األصل حتى نجزم بزواله.
وجه اال�ستدالل :أن األصل أن

حيا فيه حمافظة عىل
ج -أن حفظ النفوس َم ْق ِصد من مقاصد الرشيعة اإلسالمية ،واحلكم باعتبار املريض يف هذه احلال ًّ
النفس ،وهو يتفق مع هذا ِ
املقصد العظيم من مقاصد الرشيعة.

�أدلة �أ�صحاب القول الثاين (موت الدماغ ُي َع ُّد مو ًتا):
أ -أن القول بوفاة الدماغ هو قول أهل اخلربة واالختصاص (األطباء) ،وهم مؤمتنون يف هذا اجلانب ،فيجب التسليم
لقوهلم ،وقد قال األطباء :إنه ما من حالة َص َّح فيها تشخيص موت الدماغ وجذعه عادت إليها احلياة ،وما من حالة

عادت إىل احلياة توفرت فيها الرشوط األساسية لتشخيص موت الدماغ وجذعه.

حيا ،ولو بال أو تنفس أو حترك كام قال املالكية((( ،فإذا مل يكن الفعل ِ
إراد ًّيا ،كالرصاخ
ب -أن املولود إذا مل يرصخ ال ُي ْع َتبرَ ًّ
والرضاع مثلاً  ،ال ُي ْع َتبرَ حياة ،و َم ِّيت الدماغ كذلك حركته آلية ،وليست إرادية.

عاجزا عن خدمة الروح واالنفعال هلا ،وهذا دليل عىل مفارقة الروح
ج -أن احلياة تنتهي عندما يصبح اجلسد اإلنساين
ً
((( قرار جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة مؤمتره الثالث بعامن عاصمة اململكة األردنية اهلاشمية من  8إىل  13صفر 1407هـ ،املوافق
11إىل 16أكتوبر 1986م.
((( األشباه والنظائر البن نجيم ص (.)56
((( رشح الزرقاين عىل خمترص خليل (.)122/2
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للجسد((( ،وهذا موجود يف موت الدماغ ،فإن األعضاء ال تستجيب لترصفات الروح ،واحلركة املوجودة يف بعض
األحيان إنام هي حركة اضطرارية ،كحركة املذبوح.
�أثر اخلالف يف موت الدماغ:
ويظهر �أثر اخلالف يف هذه امل�س�ألة يف عدة �أمور منها:
�أ -ق�ضية نقل وزراعة الأع�ضاء:
فعلى القول الأول (موت الدماغ لي�س مبوت):
حَي ُْرم نقل أعضاء ميت الدماغ التي تتوقف عليها احلياة كالقلب مثلاً ؛ ألن النقل حينئذ يكون من َح ٍّي ،وال قائل به ،بل هو
للح ِّي.
حمرم باإلمجاع؛ ألنه قتل َ
َّ

وعلى القول الثاين (موت الدماغ ُي َع ُّد مو ًتا):
جيوز نقل مجيع أعضائه؛ ما تتوقف عليه احلياة ،وما ال تتوقف عليه احلياة؛ ألن النقل من ميت ،وهو جائز عند مجهور
العلامء(((.
ب� -شهادة الوفاة:
فعىل القول األول ال تصدر شهادة الوفاة إال بعد توقف القلب والتنفس ،ولو طالت املدة ،وعىل القول الثاين تصدر شهادة
الوفاة مع تقرير الوفاة الدماغية(((.
 -2حكم رفع �أجهزة الإنعا�ش:
ِ
جيوز -عىل الراجح من أقوال الفقهاء -رفع أجهزة اإلنعاش عن امليت ِ
دماغ ًّيا الذي أصبح يتنفس ُّ
صناع ًّيا ،وهذا
تنف ًسا آلِ ًّيا

هو قول أكثر الفقهاء املعارصين((( ،وهبذا صدر قرار املجمع الفقهي لرابطة العامل اإلسالمي كام تقدم.
وا�س َتدَ لُّوا على ذلك ب�أدلة منها:

أ -أن بقاء هذه األجهزة عىل مثل هذا املريض ال حاجة إليه؛ ألن هذه األجهزة أصبحت هي التي تعمل بالبدن.
((( إحياء علوم الدين ،أليب حامد الغزايل ( .)494/4املنثور يف القواعد للزركيش (.)105/2
((( موسوعة الفقه الطبي ،املجلد الرابع ص (.)1665
((( موسوعة الفقه الطبي ،املجلد الرابع ،ص (.)1665
((( موسوعة الفقه الطبي املجلد الرابع ص (.)1714
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ب -أن هذه اآلالت ُت ِطيل عليه ما يؤمله من حالة النزع واالحتضار ،وهو نوع من التعذيب.
ج -أن هذه األجهزة تسبب زيادة تأمل أقاربه وذويه ،فتجدهم يتأملون حلاله ،وحيزنون ملا صار إليه.

ثال ًثا :الأمرا�ض املي�ؤو�س من
�شفائها:
مما تقتضيه عقيدة املسلم أن املرض والشفاء بيد اهلل  ،وأن التداوي والعالج ٌ
أخذ باألسباب التي َأ ْو َد َع َها اهلل تعاىل يف الكون،
وأنه ال جيوز اليأس من روح اهلل أو القنوط من رمحته ،بل ينبغي بقاء األمل يف الشفاء بإذن اهلل ،وعىل األطباء وذوي املرىض

تقوية معنويات املريض ،والدأب يف رعايته ،وختفيف آالمه النفسية والبدنية ،برصف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه.
حكم التداوي من املر�ض املي�ؤو�س من �شفائه:
ميئوسا من عالجها بحسب تقدير األطباء وإمكانات الطب املتاحة يف كل زمان ومكان ،و َت َب ًعا لظروف
إنام ُيع َتبرَ حال ًة
ً

املرضىَ  ،واألصل يف حكم التداوي أنه مرشوع؛ ملا ورد يف شأنه يف القرآن الكريم والسنة القولية والفعلية ،وملا فيه من
حفظ النفس الذي هو أحد املقاصد الكلية من الترشيع ،وينبغي أن نعلم أن اليأس من الشفاء هو قنوط من رمحة اهلل
تعاىل ،وقد قال تعاىلƃ :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ[ Ƃاحلجر] ،وقال تعاىل ... ƃ :ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ[ Ƃيوسف].

ولعل ما َي ْع َجز عنه الطبيب يكون شفاؤه من عند اهلل بال سبب ،أو بسبب دواء ال يعلمه املريض أو الطبيب املعالِج ،قال

يب َد َو ُاء الدَّ ِاء َب َر َأ بِإِ ْذ ِن اهللِ»(((.
َ « :ما ِم ْن َد ٍاء إِلاَّ َو َل ُه َد َو ٌاءَ ،فإِ َذا ُأ ِص َ

راب ًعا :قتل الرحمة:
قتل الرحمة :طريقة إلعانة الشخص عىل املوت بنفسه ،أو عن طريق غريه ،دون آالم ،بسبب مرضه امليؤوس من شفائه،
وختليصا له من آالمه املربحة ،إما بإعطائه دوا ًء ُين ِهي حياته ،أو بِن َْزع جهاز ال يعيش بدونه ،كأجهزة التنفس واإلنعاش ،أو
ً
بإيقاف عالج ال يعيش بدونه.
((( صحيح مسلم.
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ويرى بعض األطباء أن الدافع هلذا القتل :دافع إنساين بقصد إهناء عذاب املريض ومعاناته ،وربام معاناة أهله وذويه
ً
أيضا.
-1حكم قتل الرحمة للمري�ض املي�ؤو�س من �شفائه ط ِّب ًّيا دون �إذنه ور�ضاه:
إن قيام الطبيب أو غريه بإهناء حياة مريض ميؤوس من شفائه ط ِّب ًّيا ،كحقنه بامدة ممُ ِيتَة أو َخ ْنقه ،أو غري ذلك ،بدافع الشفقة
رشعاُ ،يعا َقب عليه فاعله بالعقوبة الرشعية الدنيوية ،ويستحق الوعيد األخروي ملن قتل غريه
حمرما ً
والرمحةُ ،ي َعدُّ فعلاً َّ

ربة يف الرشيعة لباعث وقصد الرمحة الرتكاب اجلريمة.
عمدً ا بغري حق؛ ألنه ال ِع َ
ودليل حرمة هذا الفعل:

�أ -الكتاب :قال تعاىلƃ :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ[ Ƃاإلرساء].
فهذه الآية �شاملة لكل نف�س َح َّرم اهلل قتلها.
وقال تعاىلƃ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ...ﮒ Ƃ

[النساء]

إىل قوله تعاىلƃ :ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ[ Ƃالنساء].
فقوله تعاىلƃ :ﭑ ﭒ Ƃليس عىل النفي ،وإنام هو عىل التحريم والنهي ،واملعنى :ال ينبغي يف مجيع األحوال أن يقتل

مؤمن مؤمنًا إال ً
خطأ ،فإِ ْن َق َصدَ القتل فقد وقع يف الوعيد الشديد املذكور يف اآلية(((.
ٌ

ال�سنَّةَ :د َّلت أحاديث كثرية عىل حرمة قتل النفس التي َح َّر َم اهلل إال باحلق ،من هذه األحاديث:
بُّ -

السب َع المْ ُوبِ َق ِ
ول اهللَِ ،و َما ُه َّن؟ َق َ
يلَ :يا َر ُس َ
ات»ِ ،ق َ
ال« :الشرِّ ْ ُك بِاهللِ،
 ما رواه أبو هريرة  أن رسول اهلل  قالْ :«اجتَنِ ُبوا َّ ْ
ال ا ْليتِ ِ َ
َ
س ا َّلتِي َح َّر َم ُ
َات ا ْل َغ ِافلاَ ِ
فَ ،و َق ْذ ُف المْ ُ ْح َصن ِ
الز ْح ِ
الس ْح ُرَ ،و َق ْت ُل ال َّن ْف ِ
ت
الر َباَ ،وال َّت َوليِّ َي ْو َم َّ
َو ِّ
اهلل إِلاَّ بِالحْ َ قِّ َ ،وأ ْك ُل َم ِ َ
يمَ ،وأ ْك ُل ِّ

المْ ُ ْؤ ِمن ِ
َات»(((.

((( اجلامع ألحكام القرآن ( ،)201/5تفسري ابن كثري (.)569/1
((( متفق عليه.

153

 -ما رواه عبدُ اهلل بن ُع َم َر

 ،أن َر ُس َ
ول اللهَّ ِ  قالَ « :ل ْن َيزَ َال ا ُمل ْؤ ِم ُن فيِ ُف ْس َح ٍة ِم ْن ِدينِ ِهَ ،ما لمَ ْ ُي ِص ْب َد ًما َح َرا ًما»(((.

ابن ُقدَ ا َمة :أمجع املسلمون عىل حتريم القتل بغري حق ،واألصل فيه الكتاب والسنة واإلمجاع((( ،وقد
ج -الإجماع :قال ُ
حكى اإلمام ال َق َرافيِ
اإلمجاع عىل حتريم قتل املريض إذا اشتَدَّ أمله؛ إلراحته من آالم املرض(((.
َ

ِ
رشعا لباعث الرمحة للقتل ،ولو ُعدَّ هذا
د -أن من
مقاصد الرشيعة حفظ النفس ،وسد الطرق املؤدية إىل إزهاقها ،وال عرب َة ً
جميزا أو خم ِّف ًفا للعقوبة لمَ َا حت َّققَ سد باب قتل النفس بغري حق ،والتخُّ ِ َذ سبيلاً لبلوغ هذه اجلريمة.
الباعث ً

وقد أفتى علامء العرص وفقهاؤه بتحريم ذلك وجتريمه ،سواء يف املجامع الفقهية ،أو جلان الفتوى يف خمتلف البالد
اإلسالمية(((.
-2حكم قتل الرحمة للمري�ض املي�ؤو�س من �شفائه ط ِّب ًّيا ب�إذنه ور�ضاه:
ً
ريه محُ ََّرم ،وهذا اإلذن ال ُيبِيح للمأذون له القتل ،ولو تم
إذن اإلنسان ورضاه سواء كان
مريضا أو غري مريض بأن يقتله غ ُ
لأَ َ ثِ َم اجلميع؛ ألن النفس معصومة ال ُتباح إال بام نص عليه الرشع ،واإلذن ليس منه ،فيكون قتلاً لنفس بغري حق ،وقد
والس َّنة عىل ذلك كام سبق ذكره.
انعقد اإلمجاع عىل حتريم القتل بغري حق ،ود َّلت األدلة من الكتاب ُّ

وليس للمريض احلق يف أن يأذن ألحد أن يجُ ْ ِري عىل جسمه فعلاً َح َّرمه اهلل؛ وذلك ألن جسد اإلنسان إِ َّنام هو ِملك هلل

تعاىل؛ حيث قال تعاىلƃ :ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ...ﰤ [ Ƃاملائدة].

ٍ
مملوك بام حُ َي ِّر ُمه ُ
وال حَ ِ
مالكه.
يترصف يف
ي ُّق ألحد أن َّ

ٍ
ٍ
ألحد كذلك أن يقطع
ريه بغري سبب رشعي ،وليس
وقد أمجع املسلمون عىل أنه ال جيوز
ألحد أن يقتل نفسه ،وال أن يقتل غ َ

عضوا من أعضائه.
ً

قال ابن ال َق ِّيم" :ال جيوز اإلقدام عىل قطع عضو مل يأم ِر ُ
قطع ُه ،كام لو ُأ ِذ َن له يف قطع ُأ ُذنِه،
اهلل ورسو ُل ُه بقطعه ،وال
َ
أوجب َ
أو إِ ْص َب ِعه ،فإ َّنه ال جيوز له ذلك ،وال َيسقط اإلثم عنه باإلذن"(((.

((( صحيح البخاري.)6862( :
((( الذخرية ( ،)271/12املغني (.)443/11
((( رشح تنقيح الفصول (.)210/2
((( موسوعة الفقه الطبي ،املجلد الرابع ص ( )1695وما بعدها.
((( حتفة املودود بأحكام املولود :ص (.)136
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خام�سا :حكم ت�شريح جثث
ً
املوتى:
األصل أن اإلنسان له ُحرمة يف حياته وبعد مماته ،فال جيوز التعرض له وال جلثته بأي نوع من اإليذاء ،إال أن األطباء قد يجُ ُْرون

عملية الترشيح عىل جسم اإلنسان بعد وفاته؛ وذلك ملقاصد خمتلفة ،وخيتلف حكم الترشيح َت َب ًعا للغرض منه كام ييل:

ً
أمراضا َو َبائِ َّي ًة؛ لِ ُت َّت َخذ عىل ضوئه
-1إن كان القصد من ترشيح جثة امليت معرفة سبب الوفاة ،كأن يخُ ْ َشى أن يكون السبب
االحتياطات الكفيلة بالوقاية منها ،أو كان القصد الترشيح لغرض التحقق من دعوى جنائية ،فإن الترشيح جائز؛

الوبائِ َّية ،ومفسدة انتهاك كرامة اجلثة
حتقي ًقا ملصالح كثرية يف جماالت األمن والعدل ،ووقاية املجتمع من األمراض َ

املرشحة مغمورة يف جنب املصالح الكثرية والعامة املتح ِّق َقة بذلك ،سواء كانت اجلثة َّ
َّ
املرشحة جثة معصو ٍم أم ال.

التامة بعلم اجلراحة،
-2إن كان القصد من ترشيح جثة امليت التدريب العميل لألطباء؛ ليتمكنوا بواسطته من املعرفة َّ
وذلك ما يسمى اجلراحة الترشحيية ،فالراجح أهنا جائزة لغري املعصوم إال عند الرضورة برشوطها ،وقد صدرت
الفتوى باجلواز من جهات علمية كثرية ،منها:
�ص على:
 قرار هيئة كبار العلماء الذي َن َّ"نظرا إىل أن الرشيعة اإلسالمية جاءت بتحصيل املصالح وتكثريها ،وبدرء املفاسد وتقليلها ،وبارتكاب أدنى الرضرين؛
ً

لتفويت أشدمها ،وأنه إذا تعارضت املصالح ُأ ِخ َذ بأرجحها؛ وحيث إن ترشيح غري اإلنسان من احليوانات ال ُيغْ نِي عن
ترشيح اإلنسان؛ وحيث إن يف الترشيح مصالِ َح كثري ًة ظهرت يف التقدم العلمي يف جماالت الطب املختلفة؛ فإن املجلس
حيا؛
يرى جواز ترشيح جثة اآلدمي يف اجلملة ،إال أنه ً
نظرا إىل عناية الرشيعة اإلسالمية بكرامة املسلم م ِّي ًتا كعنايتها بكرامته ًّ

وذلك ملا ُر ِو َي عن عائشة

س َع ْظ ِم المْ َ ِّي ِ
 ،أن النبي  قالَ :
ت َك َك رْ ِ
س ِه َح ًّيا»(((.
«ك رْ ُ

ٌ
امتهان لكرامته؛ وحيث إن الرضورة إىل ذلك منتفية؛ بتيسري احلصول عىل جثث أموات غري معصومة،
ونظرا إىل أن الترشيح فيه
ً
فإن املجلس يرى االكتفاء بترشيح مثل هذه اجلثث ،وعدم التعرض جلثث أموات معصومني ،واحلال ما ُذ ِك َر"(((.

((( سنن أيب داود ( ،)3207وابن ماجه (.)1616
أتعرض لذكر قرار جممع الفقه
((( قرار هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية يف الدورة التاسعة عام 1396هـ ،رقم القرار 47:بتاريخ 1396/8/20هـ .مل َّ
اإلسالمي.

155

ودليل اجلواز:
�أ -القيا�س؛ وذلك من عدة وجوه:
الوجه الأول :جيوز الترشيح كام جيوز شق بطن احلامل امليتة؛ الستخراج جنينها الذي ُر ِج َيت حياته.
الوجه الثاين :جيوز ترشيح جثة امليت كام جيوز شق بطنه الستخراج املال املغصوب الذي ابتلعه؛ طل ًبا ملصلحة احلي

احلاجية ،وهي رد املال املغصوب إىل صاحبه ،وهذه املصلحة موجودة يف حال تع ُّلم اجلراحة الطبية؛ إذ ُي ْق َصد منها تارة
إنقاذ حياة املريض ،وهي املصلحة الرضورية ،كام ُي ْق َصد منها تارة أخرى إنقاذ املريض من آالم األمراض ،وهي املصلحة
احلاجية ،وكذلك احلال يف الترشيح اجلنائي واملريض ،بل هو أوىل.
ب -إن من قواعد الرشيعة الكلية ،ومقاصدها العامة أنه إذا تعارضت مصلحتان ُقدِّ َم أقواها ،وإذا تعارضت مفسدتان
ار ُت ِك َب أخفهام؛ ِ
تفاد ًيا ألشدِّ مها.

ووجه تطبيق القاعدة:
أن املصلحة املرتتبة عىل ترشيح جثث املوتى لغرض التعليم ُت ْع َتبرَ مصلحة عامة راجعة إىل اجلامعة؛ وذلك ملا يرتتب عليها
من تعلم التداوي الذي يمكن بواسطته دفع رضر األسقام واألمراض عن املجتمع ،وحصول السالمة بإذن اهلل تعاىل
ٌ
مرس َلة َش ِهدَ ت هلا النصوص ،ومصلحة االمتناع من الترشيح ُت ْع َتبرَ مصلحة خاصة متعلقة بامل ِّيت
ألفراده ،فهذه
مصلحة َ
وحده ،وبِنَا ًء عىل ذلك فإنه قد تعارضت املصلحتان ،وال شك أن أقوامها املصلحة العامة املتعلقة باجلامعة ،والتي تتمثل

تقديمها عىل املصلحة الفردية املرجوحة؛ تقديماً ملصلحة األمة؛ لكوهنا كلي ًة عام ًة وقطعي ًة ،فالترشيح
يف الترشيح ،فوجب
ُ
الطبي جائزٌ ؛ ألن فيه مصلحة حفظ النفوس ،فاملفاسد مغمورة يف جانب املصالح.
ج -إن من قواعد الرشع أن (ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب)(((.
وتعلم اجلراحة الطبية وغريها من فروع الطب هو يف سد حاجة األمة إىل هذه العلوم النافعة ،وحتقيق هذا الواجب متوقف

ِ
مرشوعا.
عىل الترشيح الذي يمكن بواسطته فهم األطباء للعلوم النظرية
ً
تطبيق ًّيا ،ف ُي ْع َتبرَ
للس ْب ِكي (.)90/2
((( األشباه والنظائر ُّ
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�شروط جواز ت�شريح جثث املوتى:
ً
�شروطا جلواز ت�شريح جثث املوتى وهي:
َو َ�ض َع العلماء
 -التحقق من موت اإلنسان الذي س ُي ْج َرى الترشيح عىل جثته.

 -موافقة ذوي الشأن؛ أي :أهل امليت قبل وفاته أو بعده يف حالة ترشيح جثث املعروفني ،أما غري املعروفني فال ُيشْ ترَ َ ط.

 أال يكون ذلك بمقابل ما ِّد ّي. أن ُت َقدَّ ر الرضورة بمقدارها. دفن ما تب َّقى منها؛ ألن األصل هو اإلرساع بدفن امليت. -وجود رضورة تتطلب الترشيح(((.

((( أحكام اجلراحة الطبية ص ( )169وما بعدها ،موسوعة الفقه الطبي :املحور الثاين ،ص (.)300
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الوحدة الثانية عشر
أحكام النوازل والمسائل المستجدة

أحكام النوازل والمسائل المستجدة
� اً
أول :اجلراحة التجمي ِل َّية.
ثان ًيا :الب�صمة الوراثية.
ثال ًثا :الهند�سة الوراثية.
راب ًعا :نقل وزراعة الأع�ضاء.
خام�سا� :إن�شاء البنوك الطبية الب�شرية.
ً
�ساد�سا :هدايا ال�شركات العاملة يف املجال الطبي.
ً
�ساب ًعا� :أحكام الت�أمني ال�صحي.

� اً
أول :اجلراحة التجمي ِل َّية:
�أ -تعريف اجلراحة التجمي ِل َّية:
ِ
يستهدف حتسني مظهر أو وظيفة أعضاء اجلسم الظاهرة(((.
إجراء طبي جراحي
ب� -أنواع اجلراحة التجمي ِل َّية:
ِ
التجميل َّية أنواع متعددة ودوافع متباينة ،وخيتلف حكمها الفقهي بحسب أنواعها ودوافعها ،وفيام ييل تفصيل
للجراحة

ذلك(((:

 -1اجلراحة التجمي ِل َّية التح�سي ِن َّية:
والضابط العام هلذه اجلراحة أن اهلدف من إجرائها حتسني وجتميل املظهر اخلارجي ،ثم الوظيفة َت َب ًعا؛ أي :أن املعترب يف هذا

وتناسق أعضاء اجلسم اخلارجية ،ويأيت حتسني الوظيفة كمقصود ٍ
ثان بالنسبة للمظهر ،ومن أمثلة
النوع مراعاة الشكل،
ُ
هذا النوع زراعة وإزالة الشعر بالوسائل الطبية ،وجراحات جتميل أعضاء الوجه ،كالعني ،واألنف ،واألذنَّ ،
والش َفة،
وجراحات حتسني القوام ،وشد البطن ،والوجه ،وحقن بعض املواد.
احلكم الفقهي:
وهذا النوع يختلف حكمه َت َب ًعا لدوافعه:
مشو ًها بشكل غري معهود ،ويثري
تشوه َخ ْلقي أو طارئ غري معتاد؛ بحيث يكون
مظهر العضو َّ
أ-إن كان الدافع منه عالج ُّ
ُ
التشوه حصول األمل أو التأثري عىل وظيفة العضو ،كضعف اإلبصار أو السمع،
املالحظة واالستغراب ،أو َت َرتَّب عىل
ُّ

ِ
التجميل َّية)؛ وذلك ملا يأيت:
رشعا (مع التزام الرشوط العامة للجراحة
فإن اجلراحة لعالج هذا
التشوه جائزة ً
ُّ

-1أن هذه العيوب تشتمل عىل رضر حيس ومعنوي ،وهو موجب للرتخيص بفعل اجلراحة؛ ألنه ُيع َتبرَ حاجة ،فتن َُّزل

عامة كانت أو
منزلة الرضورة ويرخص بفعلها إعاملاً للقاعدة الرشعية التي تقول« :احلاجة تن ََّزل منزلة الرضورة َّ

خاصة»(((.

مفص َلة للدكتور صالح الفوزان :ص (.)48
((( (اجلراحة التجميلية) عرض طبي ودراسة فقهية َّ
((( انظر تفصيل هذه األنواع واألحكام يف كتاب (اجلراحة التجميلية) للدكتور صالح الفوزان :ص ( )128وما بعدها.
((( األشباه والنظائر للسيوطي ،ص ( ،)88واألشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ،ص (.)91
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 -2جيوز فعل هذا النوع من اجلراحة كام جيوز فعل غريه من أنواع اجلراحة املرشوعة بجامع وجود احلاجة يف ُك ٍّل،
فاجلراحة العالجية مثلاً ُو ِجدَ ت فيها احلاجة املشت َِم َلة عىل رضر األمل ،وهو رضر حيس ،وهذا النوع من اجلراحة يف
كثري من صوره يشت َِمل عىل الرضر احليس واملعنوي.

وال يدخل هذا النوع يف الن�صو�ص ال�شرعية التي تحُ َ ِّرم تغيري ِخ ْل َقة اهلل تعاىل؛ وذلك ملا ي�أتي:
-1أن هذا النوع من اجلراحة ُو ِجدَ ت فيه احلاجة املوجبة للتغيري ،فأوجبت استثناءه من النصوص ِ
املوج َبة للتحريم.

قال الإمام النووي :يف رشحه حلديث عبد اهلل بن مسعود  يف لعن النبي  للواشامت واملستوشامت «وأما
قوله« :املتف ِّلجات للحسن» فمعناه يفعلن ذلك َط َل ًبا للحسن ،وفيه إشارة إىل أن احلرام هو املفعول لطلب احلسن،

أما لو احتاجت إليه لعالج أو عيب يف السن ونحوه فال بأس»(((.

ف َبينَّ َ  :أن المْ ُ َح َّرم ما كان املقصود منه التجميل والزيادة يف ُ
احل ْسن ،وأما ما ُو ِجدَ ت فيه احلاجة الداعية إىل فعله فإنه
ال يشمله النهي والتحريم.

-2أن هذا النوع ال يشتمل عىل تغيري ِ
اخل ْل َقة قصدً ا؛ ألن األصل فيه أنه يقصد منه إزالة الرضر ،والتجميل واحلسن
َجاء َت َب ًعا.

-3أن إزالة التشوهات والعيوب الطارئة ال يمكن أن يصدق عليه أنه تغيري خللقة اهلل؛ وذلك ألن ِخ ْلقة العضو املعتادة
هي املقصودة من فعل اجلراحة ،وليس املقصود إزالتها.
ب -إن كان الدافع من اجلراحة حتسني املظهر ،وجتديد الشباب والظهور بمظهر معينَّ ؛ تقليدً ا للغري دون وجود دوافع طبية
تستلزم فعل اجلراحة ،فهو غري مرشوع ،وال جيوز فعله؛ وذلك ملا يأيت:

 -1قوله تعاىل -حكاي ًة عن إبليس...ƃ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ...ﯧ [ Ƃالنساء].
للع َصاة من بني آدم،
املحرمات التي ُي َس ِّول الشيطان فعلها ُ
وجه الداللة :أن هذه اآلية الكريمة واردة يف سياق الذم ،وبيان َّ
ومنها تغيري خلق اهلل ،وجراحة التجميل التحسينِ َّية تشتمل عىل تغيري خلق اهلل ،والعبث فيه حسب األهواء والرغبات،

للع َصاة من بني آدم(((.
فهي داخلة يف املذموم ً
املحرمات التي ُي َس ِّول الشيطان فعلها ُ
رشعا ،وتعترب من جنس َّ
((( رشح صحيح مسلم للنووي (.)107 /13
((( تفسري الطربي ( .)183 /5والنكت والعيون للاموردي ( .)530 /1زاد املسري البن اجلوزي (.)205 /2
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تَ ،وال َّن ِ
الو ِ
اتَ ،وا ُمل َت َف ِّل َج ِ
ات والمْ ُ َتن َِّم َص ِ
ام َص ِ
ت َوالمْ ُ ْست َْو ِشماَ ِ
اشماَ ِ
ات لِ ْل ُح ْس ِن،
-2عن عبد اهلل بن مسعود  أنه قالَ « :ل َع َن اللهَّ ُ َ
ا ُمل َغيرِّ َ ِ
ات َخ ْلقَ اللهَّ ِ»َ ... ،ما ليِ لاَ َأ ْل َع ُن َم ْن َل َع َن َر ُس ُ
ول اللهَّ ِ َ و ُه َو فيِ ِكت ِ
َاب اللهَّ ِ»(((.

وجه الداللة :أن احلديث دل عىل َل ْعن من فعل هذه األشياء ،وعلل ذلك بتغيري اخللقة.
رشعا(((.
حمرم ً
-3أن هذه اجلراحة تتضمن يف عدد من صورها الغش والتدليس ،وهو َّ
مي َّية:
 -2اجلراحة التجمي ِل َّية التقو ِ
وضابط هذا النوع من اجلراحة أن اهلدف من إجرائها حتسني الوظيفة ابتدا ًء؛ أي :أن اهلدف الرئيس من هذا النوع تصحيح
اخللل الوظيفي يف أحد األعضاء ،ويأيت بعد ذلك مراعاة الشكل وتناسق اجلسم وأعضائه ،وهذا النوع من أشهر جماالت
ِ
ِ
ِ
التجميل َّية؛ حيث
التجميل َّية التحسينِ َّية ،بل هو أساس نشأة اجلراحة
التجميل َّية ،وهو أسبق يف الظهور من اجلراحة
اجلراحة

نشأت لتصحيح التشوهات الناشئة من احلروق واإلصابات الطارئة ،ومن أمثلة هذا النوع جراحات احلروق ،واجلراحة
المْ ِ ْج َه ِر َّية (امليكروسكوبية) ،وجراحة اليد.
احلكم الفقهي:
جيوز إجراء هذه اجلراحات ملا فيها من إصالح العيوب والتشوهات َ
اخل ْل ِق َّية والطارئة ،ويدل عىل جوازها عموم أدلة
مرشوعية التداوي واجلراحة وقواعد إزالة احلرج ورفع الرضر ،وال ُت َعدُّ من التغيري المْ ُ َح َّرم خللق اهلل تعاىل ،إال أنه ُيشرتط

ِ
التجميل َّية.
جلوازها الرشوط العامة للجراحة
 -3اجلراحة التجمي ِل َّية املتعلقة باجلن�س:

وهذا النوع من اجلراحة يتبع أحد النوعني السابقني ،فهو من ناحية استهدافه لتحسني وظائف األعضاء اجلنسية ُي َعدُّ

تقويماً  ،إال أنه بالنظر لعنايته باملظهر اخلارجي هلذه األعضاء ُي َعدُّ حتسينِ ًّيا ،وإن كان يبدو أقرب إىل اجلراحة التقويمية؛ ألن
العناية بالوظيفة يف هذا النوع أهم من العناية باملظهر ،ومن أمثلة هذا النوع جراحات تغيري وتصحيح اجلنس ،وجراحات

الع ْذ ِري.
الرتق ُ
جتميل األعضاء اجلنسية للرجل واملرأة ،وعملية َّ

((( صحيح البخاري ومسلم.
((( أحكام اجلراحة الطبية ص ( ،)193وما بعدها .موسوعة الفقه الطبي ،املحور السادس ،ص ( ،)870وما بعدها.
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احلكم الفقهي:
التشوهات التي تسبب األمل ويخُ شى منها
ينطبق عىل هذا النوع ما َت َقدَّ م يف اجلراحة التحسينِ َّية ،فإن كانت اجلراحة لعالج
ُّ

الرضر أو تؤثر عىل القيام بالوظيفة اجلنسية جاز عالجها ملا تقدَّ م ،وإن كانت اجلراحة ملجرد حتسني مظهر األعضاء اجلنسية
حمر َمة؛ ملا فيها من تغيري خلق اهلل ،وملا قد يرتتَّب عليها من رضر؛ وألن األصل ُح ْر َمة كشف هذه األعضاء وعدم
فإهنا َّ
إظهارها إال بني الزوجني.

ال�شروط العامة للجراحة التجمي ِل َّية:
املحرم خللق اهلل يتحقق بإجراء اجلراحة لعضو يف مظهر معهود،
َ -1ألاَّ يكون يف اجلراحة تغيري خللق اهلل تعاىل ،والتغيري
َّ
وهذا يتناول تغيري اجلسم أو بعض أعضائه لطلب زيادة ُ
ُ
املحر ِم
يدخل يف التغيري
احل ْسن أو ال َّتن َُّكر أو التعذيب .وال
َّ

اجلراحة لعالج األمراض والعاهات وال َّت َش ُّوهات الطارئة أو َ
ُ
اخل ْلقية مما ُي َعدُّ ِخ ْلق ًة غري معهودة.

 -2أن يرتتَّب عىل عدم إجراء اجلراحة رضر ِحسيِّ أو نفيس.

ِ
الكبرية صغري ًة ونحو ذلك.
تدليس بإظهار الشخص بخالف واقعه؛ كإظهار
َ -3ألاَّ يكون يف اجلراحة ِغ ٌّش أو
ٌ

الف َّساق ،سوا ًء أكان ال َّت َش ُّب ُه بعموم الكفار ُ
َ -4ألاَّ يكون املقصود من إجراء اجلراحة ال َّت َش ُّبه المْ ُ َح َّرم بالكفار أو ُ
والف َّساق أم
كان بشخص معينَّ .

َ -5ألاَّ يكون يف اجلراحة َت َش ُّبه الرجال بالنساء أو العكس.

َ -6ألاَّ تستلزم اجلراحة كشف ما أمر اهلل بسرته من العورات إال لرضورة أو حاجة مع َتبرَ َ ة.

حمرم؛ وذلك إذا أجريت اجلراحة بتكلفة ما ِّد َّية عالية بالنسبة ملن ُأجريت له دون حاجة
 -7أال يكون يف اجلراحة إرساف َّ
معتبرَ َ ة.

 -8أال يرتتَّب عىل اجلراحة رضر أو تشويه أشد من الرضر أو التشويه املراد عالجه أو إزالته.
 -9أن تكون املواد املستخدمة يف الرتقيع واحلقن ونحومها طاهر ًة ،حَ
وي ُْرم استخدام مادة نجسة إال للرضورة.

و ُيضاف إىل ذلك الرشوط العامة للجراحة الطبية وقواعد دفع الضرَّ َ ر ورفع احلرج ،خاصة ما يتعلق باملوازنة بني املصالح

واملفاسد.
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ثان ًيا :الب�صمة الوراثية:
�أ -تعريف الب�صمة الوراثية وجماالت ا�ستخدامها:
-1التعريف اللغوي :البصمة الوراثية ُم َر َّكب وصفي من كلمتني :البصمة ،والوراثية.

العال َمة ،تقول :بصم القامش بصماً ؛ أي :رسم عليه ،وقد أقر جممع اللغة العربية لفظ البصمة بمعنى:
ولفظ البصمة معناهَ :

أثر اخلتم با ِ
إل ْص َبع(((.

والوراثة :علم َيبحث يف انتقال صفات الكائن احلي من جيل إىل آخر ،وتفسري الظواهر املتع ِّلقة بطريقة هذا االنتقال.

فيكون معنى الب�صمة الوراثية :العالمة أو األثر الذي ينتقل من اآلباء إىل األبناء ف ُي َم ِّي ُز ُهم.
 -2التعريف اال�صطالحي :البِنية اجلينية التفصيلية التي تدل عىل ُه ِو َّية كل فرد بعينه.

وميكن تعريفها ب�أنها :تلك التي يتعني هبا ُه ِو َّية اإلنسان الوراثية عن طريق حتليل جزء أو أجزاء من محض ( )D N Aاملتمركز
يف نواة أي خلية من خاليا جسمه(((.

وأفادت البحوث والدراسات العلمية أهنا من الناحية العلمية وسيلة متتاز بالدقة؛ لتسهيل مهمة الطب الرشعي ،ويمكن

أخذها من أي خلية ِ
برش َّية.

 -3جماالت العمل بالب�صمة الوراثية:
جمم ِل َها
يرى املخت َُّصون يف املجال الطبي وخرباء البصامت أنه يمكن استخدام البصامت الوراثية يف جماالت كثرية ،ترجع يف َ

إىل جما َلينْ رئيسني مها:

املجال اجلنائي :وهو جمال واسع يدخل ضمنه :الكشف عن ُه ِو َّية املجرمني يف حالة ارتكاب جناية قتل ،أو اعتداء ،أواغتصاب ،ويف حاالت االختطاف بأنواعها ،ويف حالة انتحال شخصيات اآلخرين ،ونحو ذلك.

 جمال الن�سب :وذلك يف حالة احلاجة إىل إثبات البن َُّوة أ ِو ُاأل ُب َّوة لشخص ،أو نفيها عنه ،ويف حالة اهتام املرأة باحلمل من
ُ
ِ
ٍ
شبهة ،أو زنا(((.
وطء

((( لسان العرب ( .)50/12املعجم الوسيط (.)60/1
املكرمة،
((( قرارات املجمع الفقهي اإلسالمي :القرار السابع بشأن البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منها ،الدورة السادسة َعشرْ َ ة 10/26-21م1422هـ ،مكة َّ
ص ( .)343موسوعة الفقه الطبي ،املجلد الرابع ،ص (.)1557
((( البصمة الوراثية ،د .عمر السبيل ،ص (.)4
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ب -حكم ا�ستخدام الب�صمة الوراثية يف املجال اجلنائي:
جيوز استخدام البصمة الوراثية يف الوصول إىل معرفة اجلاين ،واالستدالل هبا كقرينة من القرائن المْ ُ ِعينَة عىل اكتشاف
املج ِر ِمني ،وإيقاع العقوبات املرشوعة عليهم يف غري قضايا احلدود ِ
والقصاص ،لألدلة الرشعية الكثرية من الكتاب والسنة
عىل جواز األخذ بالقرائن ،واحلكم بالبصمة الوراثية يف املجال اجلنائي يف غري قضايا احلدود ِ
والقصاص ،وهو ما ذهب إليه

الفقهاء يف املجامع والندوات العلمية الرشعية التي تم بحث هذه املسألة فيها(((.
ودليل جواز الأخذ بالب�صمة يف املجال اجلنائي:
 -أهنا وسيلة لغاية مرشوعية ،والقاعدة الرشعية أن «الو�سائل لها حكم الغايات»(((.

حتقيق ملصالح كثرية ،ودرء ملفاسد ظاهرة ،ومبنى الرشيعة عىل القاعدة ُ
ٍ
الكربى( :جلب املصالح ودرء
 ملا يف األخذ هبا مناملفاسد).

 ًأخذا بام ذهب إليه مجهور الفقهاء من مرشوعية العمل بالقرائن واحلكم بمقتضاها ،وعملاً بام َدرج عليه الوالة والقضاة،
من عهد الصحابة و َمن بعدَ هم يف عصور اإلسالم إىل يومنا هذا ،من استظهار للحق بالقرائن واحلكم بموجبها ،كام قال
ابن القيم

« :ومل يزل ُح َّذاق احلكام والوالة يستخرجون احلقوق ِ
بالفراسة واألمارات ،فإذا ظهرت مل ُي َقدِّ موا عليها

إقرارا»(((.
شهادة ختالفها وال ً

أدلة منها:
و�أما احلدود وال ِق�صا�ص فال ُي ْث َب َتان بالب�صمة الوراثية ل ٍ
الأول :أن احلد ِ
والقصاص ال َيث ُبت إال بشهادة أو إقرار دون غريمها من وسائل اإلثبات عند كثري من الفقهاء.

الثاين :أن الشارع احلكيم يتشوف إىل درء احلد ِ
والقصاص ،فهام ُيدرآن بأدنى شبهة أو احتامل ،والشبهة يف البصمة الوراثية

ظاهرة يف إثبات ُه ِو َّية صاحب البصمة ،فإن البصمة الوراثية َتث ُبت بيقني ُه ِو َّية صاحب األثر ،لكنها َظن َِّّية عند تعدد أصحاب
البصامت عىل اليشء الواحد ،أو وجود صاحب البصمة َقدَ ًرا يف مكان اجلريمة قبل أو بعد وقوعها ،أو غري ذلك من أوجه
الظن املحت ََم َلة(((.

((( موسوعة الفقه الطبي ،املجلد الرابع ص ( .)1570البصمة الوراثية ،ص (.)36
((( املقاصد للشاطبي (.)64/2
((( الطرق احلكمية البن القيم ،ص (.)28
((( موسوعة الفقه الطبي ،املجلد الرابع ،ص ( ،)1570وما بعدها.
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ويمكن القول بمرشوعية األخذ بالبصمة الوراثية يف قضايا احلدود ِ
والقصاص ،بِنا ًء عىل ما ذهب إليه بعض الفقهاء من

جواز إثبات بعض احلدود ِ
والقصاص بالقرائن واألمارات الدالة عىل موجبها ،وإن مل يثبت ذلك بالشهادة أو اإلقرار ،ومن

ذلك:
 -إثبات حد الزنا عىل املرأة احلامل ،إذا مل تكن ذات زوج وال سيد ،فهنا إثبات حلد الزنا بغري إقرار أو شهادة(((.

ِ
املالعنَة ،عند نكوهلا عن ال ِّل َعان ،عند املالكية والشافعية والظاهرية وقول للحنابلة(((.
 -إثبات حد الزنا عىل املرأة

 -إثبات حد اخلمر عىل من ُو ِجد منه رائحته أو تقيأه ،وهو مذهب املالكية واحلنابلة يف رواية عن اإلمام أمحد(((.

 -إثبات حد الرسقة عىل من ُو ِجد عنده املال املرسوق(((.

صح العمل هبا يف احلدود ِ
والقصاص ،و َي ُسوغ للحاكم عندئذ أن حيكم
صح قياس البصمة الوراثية عىل تلك املسائل َّ
وإذا َّ

بأي القولني َت َر َّج َح عنده بحسب ما حييط بالقضية من قرائن قد تدعوه إىل إثبات احلد أو ِ
القصاص هبا.
ج -حكم �إثبات الن ََّ�سب �أو نفيه بالب�صمة الوراثية:

البصمة الوراثية وسيلة رشعية جديدة إلثبات ال َّن َسب ،وتأيت يف منزلة متأخرة عن الوسائل التي اتَّفق عليها الفقهاء ،فال
ُت َقدَّ م عىل الفراش ،وال عىل اإلقرار ،وال عىل الشهادة ،وإذا توافر للقايض يشء من هذه الوسائل امل َّت َفق عليها ،فال َي ْعتَدُّ

هبا القايض؛ ألهنا دون هذه الوسائل التي ا َّت َفق عليها الفقهاء ،وال جيوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة
رشعا ،وجيب عىل اجلهات املختصة منعه ،وفرض العقوبات الزاجرة؛ ألن يف ذلك املنع محاي ًة ألعراض
األنساب الثابتة ً
الناسَ ،و َص ْو ًنا ألنساهبم.

وقد �أخذ املجمع الفقهي برابطة العامل الإ�سالمي بهذا القول ،فجاء يف قرار املجمع الفقهي الإ�سالمي بالرابطة:
«خام�سا :يجوز االعتماد على الب�صمة الوراثية يف جمال �إثبات الن�سب يف احلاالت التالية:
ً
أ -حاالت التنازع عىل جمهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء ،سواء أكان التنازع عىل جمهول النسب،
بسبب انتفاء األدلة أو تساوهيا ،أم كان بسبب االشرتاك يف وطء الشبهة ونحوه.
((( بداية املجتهد ( .)440/2سبل السالم للصنعاين (.)1276/4
((( بداية املجتهد ( .)219/2املغني (.)380/3
((( بداية املجتهد ( .)445/2سبل السالم (.)1314/4
((( الطرق احلكمية ص (.)103
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ب -حاالت االشتباه يف املواليد يف املستشفيات ،ومراكز رعاية األطفال ونحوها ،وكذا االشتباه يف أطفال األنابيب.
ج -حاالت ضياع األطفال واختالطهم ،بسبب احلوادث أو الكوارث أو احلروب ،وتعذر معرفة أهلهم ،أو وجود جثث
مل يمكن التعرف عىل ُه ِو َّيتها ،أو بقصد التحقق من ُه ِو َّيات أرسى احلروب واملفقودين».

وال جيوز استخدام البصمة الوراثية يف نفي نسب ثابت ،كام ال جيوز االكتفاء بالبصمة الوراثية عن ال ِّل َعان يف نفي النسب

بمقتىض نتائجها الدالة عىل انتفاء النسب بني الزوج واملولود عىل فراشه؛ وذلك ألن ال ِّل َعان حكم رشعي ثابت بالكتاب

تعب ِد َّية يف إقامته ،فال جيوز إلغاؤه ،وإحالل غريه حمله ،أو قياس أي وسيلة عليه ،مهام بلغت من
والسنة واإلمجاع ،وله صفة ُّ
الدقة والصحة يف نظر املختصني به(((.

ثالث ًا :الهند�سة الوراثية:
املراد بالهند�سة الوراثية« :التعامل مع املادة الوراثية باستخالص معلومات عنها أو التغيري فيها»((( ،وللهندسة الوراثية
تطبيقات طبية كثرية ،وفيام ييل نشري إىل أمهها.
�أ -حكم العالج اجليني و�ضوابطه:
يقوم العالج اجليني عىل إجراء تغيري للامدة الوراثية ،وذلك بنقل جزء من احلمض النووي يف نواة اخللية.
وبالنظر إىل العالج اجليني نجد أن هناك عدة قواعد عامة ،ومبادئ معتربة تتحكم يف العالج بصورة عامة ،ويف العالج
اجليني بصورة خاصة ،وهي:
 -1مقاصد الرشيعة يف رعاية املصالح الرضورية واحلاجية والتحسينية ،واملوازنة بني املصالح واملفاسد ،والقواعد املتفرعة
عنها ،مثل كون درء املفسدة مقدَّ ًما عىل جلب املصلحة ،وأنه يتم حتمل الرضر األخف يف سبيل درء الرضر األكرب ،وأن

الرضر ُيزال ،وأن الرضر ال ُيزال بمثله ،وأن الرضورات ُتبِيح املحظورات((( ،وغري ذلك من القواعد.

حمر َمة يف
 -2اعتبار الوسائل والذرائع ،فالوسيلة
حمر َمة ،ولو كانت الغاية رشيفة ،فال جيوز استعامل أية وسيلة َّ
املحر َمة َّ
َّ

((( ندوة القضاء الرشعي يف العرص احلارض ( .)11/20قرار جملس الفقه اإلسالمي يف دورته السادسة َعشرْ َ ة املنعقدة بمكة املكرمة يف املدة من /26 - 21
1422/10هـ الذي يوافقه 2002/1 /10 - 5م.
((( أحكام اهلندسة الوراثية للدكتور سعد الشويرخ :ص (.)37
ِ
للس ْبكي (.)54/1
((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ص ( .)85األشباه والنظائر ُّ
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العالج اجليني أو غريه إلاَّ للرضورة التي ُتبِيح املحظورات ،وقد جعل ابن القيم قاعدة سد الذرائع من أعظم قواعد
الرشع العظيمة(((.
رشعا ،سواء كانت
 -3رعاية الغايات والنتائج واآلثار املرتتبة عىل العالج ،فالنظر يف نتائج األفعال ومآالهتا معترب مقصود ً
األفعال ِ
مواف َقة أو خمالِ َفة ،وذلك أن املجتهد ال حيكم عىل فعلٍ من األفعال الصادرة عن املك َّل ِفني بالفعل أو الرتك إلاَّ بعد
نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل من جلب مصلحة أو دفع مفسدة مع املوازنة بني املصالح واملفاسد املتو َّق َعة (((.
وعليه فإن األصل أن العالج اجليني جائز إذا مل يرتتب عليه أرضار ومفاسد.
وميكن تف�صيل �أحكام العالج اجليني عرب قرارات املجامع الفقهية ،فقد جاء يف قرار املجمع الفقهي التابع لرابطة العامل
الإ�سالمي:
 جيوز االستفادة من علم اهلندسة الوراثية يف الوقاية من املرض ،أو عالجه ،أو ختفيف رضره ،برشط ألاَّ يرتتب عىل ذلكرضر أكرب.
رشعا.
 ال جيوز استخدام أي من أدوات علم اهلندسة الوراثية ووسائله يف األغراض الشرِّ ِّ َيرة ،ويف كل ما حَي ُْرم ً ال جيوز استخدام أي من أدوات علم اهلندسة الوراثية ووسائله للعبث بشخصية اإلنسان ،ومسئوليته الفردية ،أو للتدخليف بنية املوروثات (اجلينات) بدعوى حتسني الساللة البرشية.
ٍ
إنسان ما ،إلاَّ بعد إجراء تقويم دقيق
 ال جيوز إجراء أي بحث ،أو القيام بأية معاجلة ،أو تشخيص يتعلق بموروثاترشعا ،مع احلفاظ عىل
وسابق لألخطار والفوائد املحتملة املرتبطة هبذه األنشطة ،وبعد احلصول عىل املوافقة املقبولة ً
الس َّية الكاملة للنتائج ،ورعاية أحكام الرشيعة اإلسالمية َ
الغ َّراء القاضية باحرتام حقوق اإلنسان وكرامته.
رِّ ِّ

 جيوز استخدام أدوات علم اهلندسة الوراثية ووسائله يف حقل الزراعة وتربية احليوان ،رشيطة األخذ بكل االحتياطاتملنع حدوث أي رضر -ولو عىل املدى البعيد-باإلنسان ،أو باحليوان ،أو بالبيئة»(((.
((( رشح تنقيح الفصول ( .)95/2إغاثة اللهفان (.)366/1
((( املوافقات للشاطبي.)177/5( :
((( قرار جملس املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته اخلامسة َعشرْ َ ة املنعقدة يف مكة املكرمة التي بدأت 11رجب 1419هـ املوافق  31اكتوبر
1998م.
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وجاء يف قرار جممع الفقه الدويل التابع ملنظمة التعاون الإ�سالمي:
العالج اجليني:
ُي ْق َصد به نقل جزء من احلمض النووي ،أو نقل جني سليم ،أو إحالل جني سليم محَ َّل جني مريض إىل اخللية املريضة إلعادة
الوظيفة التي يقوم هبا هذا اجلني إىل عملها املطلوب منها.
وينق�سم العالج اجليني بح�سب اخللية املعاجلة �إىل نوعني:
النوع الأول :العالج اجليني للخاليا اجلســدية :وهي مجيع خاليا اجلسم ،وحكمه خيتلف بحسب الغرض منه ،فإن كان
الغرض العالج فيجوز برشوط أمهها:
 -1ألاَّ يؤدي هذا النوع من العالج إىل رضر أعظم من الرضر املوجود أصلاً .
 -2أن يغلب عىل الظن أن هذا العالج حيقق مصلحة الشفاء أو ختفيف اآلالم.
 -3أن يتعذر وجود البديل.
رشعا التي أشار إليها املجمع يف قراره رقم،)6/8( 57 :
 -4أن َ
ربع له املعتبرَ َ ة ً
تراعى رشوط نقل األعضاء يف املت ِّ
ربع واملت َّ

وأن يجُ ْ ِري عملية نقل اجلني متخصصون َذ ُوو خربة عالية وإتقان وأمانة.

أما استخدام العالج اجليني يف اكتساب صفات معينة مثل :الشكل فال جيوز؛ ملا فيه من تغيري ِ
رشعا ،وملا
اخلل َقة املنهي عنه ً
رشعا.
فيه من العبث ،وامتهان كرامة اإلنسان ،فضلاً عن عدم وجود الرضورة أو احلاجة املعتبرَ َ ة ً
النوع الثاين :العالج اجليني للخاليا اجلن�سية :وهو العالج اجليني للخاليا اجلنسية (التناسلية) وحكمه جواز إجراء
الفحص اجليني للخاليا اجلنسية؛ ملعرفة ما إذا كان هبا مرض جيني أو ال.
أما العالج اجليني للخاليا اجلنسية يف صورته الراهنة التي ال تراعي األحكام الرشعية وبخاصة عدم اختالط األنساب
فحكمه املنع؛ ملا هلذا النوع من اخلطورة والرضر»(((.
((( قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثِق عن منظمة التعاون اإلسالمي املنعقد يف دورته احلادية والعرشين بمدينة الرياض (اململكة العربية السعودية) من  15إىل
 19حمرم 1435هـ ،املوافق َ 22 – 18ترشين الثاين (نوفمرب) 2013م.
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ب  -اال�ستن�ساخ� :أنواعه ودوافعه وحكم كل نوع:
 -1تعريف اال�ستن�ساخ:
ف شيئًا فقد انتسخه ،ومعناهَ :ر ْفع ٍ
الن�سخ لغة :النقل واإلزالةُ ،يقال :نسخت الكتاب :نقلته ،وكل يشء َخ َّل َ
يشء وإثبات

يشء إىل ٍ
يشء مكانه ،أو حتويل ٍ
ٍ
يشء.

ا�صطالحا :توليد كائن حي أو أكثر ،إما بنقل النواة من خلية جسدية إىل ُب َي ْي َضة منزوعة النواة ،وإما بتشطري
اال�ستن�ساخ
ً
خمص َبة يف مرحلة تسبق متا ُيز األنسجة واألعضاء(((.
ُب َي ْي َضة َّ

� -2أنواع اال�ستن�ساخ وحكم كل نوع:
لال�ستن�ساخ �أنواع متعدِّ َدة ،وفيما يلي �إ�شارة لأ�شهر �أنواعه:
صبغيا (كروموسو ًما) إىل ُب َي ْي َضة منزوعة النواة؛
النوع الأول :االستنساخ اجلسدي :نقل نواة خلية جسدية حتتوي عىل 46
ًّ
ليتوىل (السيتوبالزم) املحيط بالنواة اجلديدة َحثَّها عىل االنقسام والتنامي من َط ْو ٍر إىل َط ْو ٍر ِمن َأ ْط َوار اجلنني الذي يكون

بعد والدته صورة مطابقة لصاحب تلك اخللية اجلسمية من الناحية املظهرية والشكلية ،وهذه اخللية إن ُأ ِخ َذت من ذكر

ذكرا ،وإن ُأ ِخ َذت من أنثى كان املولود أنثى.
كان املولود ً

 حكم اال�ستن�ساخ اجل�سدي :ذهب مجهور العلامء املعارصين إىل ُحرمة االستنساخ اجلسدي ،وهو ما صدر عن مجيع املجامعالفقهية واهليئات العلمية واجلمعيات واملنظامت املختصة ،واستدلوا عىل ذلك بأدلة كثرية ،منها:
 -1قول اهلل تعاىلƃ :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ...ﯵ [ Ƃاحلج].
فقد بني اهلل تعاىل مراحل خلق اإلنسان وكرمه بانتقاله بني هذه املراحل ،ويف االستنساخ خروج عن هذه األطوار التي
َخ َلقَ اهلل اإلنسان عليها ،وتالعب يف خلق اهلل.
الص ِ
وقَ ،ق َ
 -2عن عبد اللهَّ ِ بن مسعود  قالَ :حدَّ َثنَا َر ُس ُ
اد ُق املَ ْصدُ ُ
ال« :إِ َّن َأ َحدَ ُك ْم يجُ َْم ُع َخ ْل ُق ُه فيِ َب ْط ِن ُأ ِّم ِه
ول اللهَّ ِ َ و ُه َو َّ
((( موسوعة الفقه الطبي ،املجلد الثالث ،ص ( ،)1441وما بعدها.
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ون ُم ْض َغ ًة ِمث َْل َذلِ َكُ ،ث َّم َي ْب َع ُث اللهَّ ُ َم َل ًكاَ ،ف ُي ْؤ َم ُر بِ َأ ْر َب ِع َك ِلماَ ٍ
تَ ،و ُي َق ُ
ون َع َل َق ًة ِمث َْل َذلِ َكُ ،ث َّم َي ُك ُ
َأ ْر َب ِعنيَ َي ْو ًماُ ،ث َّم َي ُك ُ
ال َل ُهْ :اك ُت ْب

َع َم َل ُهَ ،و ِرزْ َق ُهَ ،و َأ َج َل ُهَ ،و َش ِق ٌّي َأ ْو َس ِعيدٌ »(((.

وفيه بيان ملراحل خلق الإن�سان ،واال�ستن�ساخ خالف ذلك.
 -3أنه يرتتب عىل االستنساخ اختالط األنساب الذي قد يصل إىل حد الفوىض ،فبواسطة االستنساخ يمكن احلصول عىل
أوالد دون زواج؛ حيث تقوم عملية االستنساخ عىل فصل اإلنجاب عن اجلنس خمالفة يف ذلك سنة اهلل يف الكون(((.
النوع الثاين :اال�ستن�ساخ اجلن�سي �أو اجلنيني وتكثري النطفة وتو�أمة الأجنة:
هو العمل عىل فصل خاليا ُب َي ْي َضة مل َّق َحة بحيوان منوي ،بعد انقسامها إىل أربع خاليا؛ لتصبح كل خلية منها صاحلة لالنقسام
ً
أيضا بعد هتيئة ظروف نموها وانقسامها ،ثم زرع إحدى اخلاليا يف َر ِحم األم ،وتربيد الباقي؛ ل ُي ْح َت َفظ به إىل وقت اللزوم.

 حكم اال�ستن�ساخ اجلن�سي� :أكرث الفقهاء املعا�صرين على حترمي اال�ستن�ساخ اجلن�سي ،ومن �أدلة حترميه: -1قوله تعاىلƃ :ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ...ﮠ [ Ƃاإلرساء] .واستخدام هذه الطريقة يف التكاثر يتناىف مع تكريم اإلنسان؛
ألن فيها عدوا ًنا عىل متيز الفرد عن غريه.

 -2أن ِم َن السنن الكونية اختالف الناس يف خلقهم وأوصافهم ،وهذه الطريقة يف االستنساخ ُتنافيِ هذه السنة؛ ألن املولود
املستنس َخة مشابِ ٌه متا ًما لألصل الذي ُأ ِخذت منه اخللية يف مجيع الصفات.
احلاصل باخللية
َ

 -3أن حفظ ال َّن َسب من أعظم الرضورات التي جاءت الرشائع هبا ،ويف هذه الطريقة مساس هبذا األصل؛ ألن فصل
اخلاليا ذريعة الختالط األنساب يف حالة حصول اخلطأ عند نقلها إىل رحم الزوجة ،كام أن هذه اخلاليا قد ُتنقل إىل
الرحم بعد انتهاء عقد الزوجية بموت أو طالق ،وقد ُتنقل إىل رحم امرأة أجنبية.
وقد قرر جممع الفقه اإلسالمي« :حتريم االستنساخ البرشي بطريقتيه املذكورتني ،أو بأي طريقة أخرى تؤ ِّدي إىل التكاثر
البرشي»(((.

اب َك ْي ِف َّي ِة َخ ْل ِق الآْ َد ِم ِّي فيِ َب ْط ِن ُأ ِّم ِه،
اب َخ ْل ِق آ َد َم َص َل َو ُ
ات اللهَّ ِ َع َل ْي ِه َو ُذ ِّر َّيتِه .)3332( ،صحيح مسلم :كتاب القدرَ ،ب ُ
((( صحيح البخاري :كتاب أحاديث األنبياءَ ،ب ُ
(.)2643
((( موسوعة الفقه الطبي ،املجلد الثالث ،ص ( ،)1458وما بعدها.
((( قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره العارش بجدة يف اململكة العربية السعودية خالل الفرتة من  28-23صفر 1418هـ املوافق َ - 28ح ِزيران
(يونيو)  3 -تمَ ُّ وز (يوليو) 1997م.
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راب ًعا :نقل وزراعة الأع�ضاء:
�أ -حكم النقل الذاتي للأع�ضاء:
النقل الذايت هو نقل عضو أو نسيج من موضع إىل آخر يف الشخص ذاته ،مثال :ترقيع اجللد وإصالح األنف واألذن،
ِ
وعمل َّيات نقل األوتار والعضالت من مكان إىل َ
آخر يف اجلسم نفسه.

ِ
العلم َّية والباحثني عىل جواز هذا النوع برشط أمن الرضر؛ ألن (الرضر ال ُيزال
وعامة املجامع الفقهية واهليئات

بالرضر).

ومن �أدلة اجلواز:
-1عموم األدلة الدا َّلة عىل مرشوعية التداوي واجلراحة الطبية.

-2القواعد العامة التي تحَ ُ ُّث عىل رفع الرضر ،مثل( :الرضر ُيزال).

-3القياس ،وذلك أنه إذا جاز قطع العضو وبرته إلنقاذ النفس ودفع الرضر عنها؛ َفلأِ َ ن جيوز أخذ جزء منه ونقله ملوضع
آخر إلنقاذ النفس أو دفع الرضر عنها َأ ْولىَ َ
وأ ْح َرى(((.

ب -نقل الأع�ضاء من احلي:
يختلف احلكم الفقهي باختالف الع�ضو املنقول ،وفيما يلي تف�صيل ذلك:
1ـ نقل الأع�ضاء املتجدِّ َدة كالدم واجللد ونخاع العظم ونحوها:
عامة املعارصين ،ومما يدل عىل اجلواز:
وحكم هذا النوع اجلواز عند َّ

ـ أن هذا النقل من التداوي املرشوع ،فيدخل يف عموم قوله « :تَدَ َاو ْوا ِع َبا َد اهللَِ ،فإِ َّن َ
اهلل َما َأ ْنزَ َل َدا ًء إِلاَّ َو َض َع َل ُه َد َوا ًء»(((.

ـ أن املتبرَ ِّ ع هبذه األعضاء لن يصي َبه رضر؛ ألن اجلسم يعوض ما َف َقد منها.

ـ عموم األدلة الدالة عىل رفع الرضر وتفريج الكربات وإعانة املسلم.
((( أحكام اجلراحة الطبية للشنقيطي :ص (.)335
((( سبق خترجيه.
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2ـ نقل ع�ضو تتوقف عليه احلياة كالقلب والكبد:
وهذا النوع ال جيوز باإلمجاع؛ ألنه ٌ
قتل للنفس ،قال تعاىل...ƃ :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ...ﮰ [ Ƃالبقرة] ،وقال تعاىلƃ :
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣƂ
[النساء] ،وأخذ العضو الذي تتوقف عليه احلياة من مسلم ُي َعدُّ قتلاً له ،وقد أمجع الفقهاء عىل ُح ْر َمة قتل معصوم الدم إلنقاذ

معصو ٍم آخر.

ومثله يف التحريم نقل عضو من احلي يرتتب عىل نقله ُّ
تعطل وظيفته األساسية يف احلياة ،وإن مل تتوقف سالمة أصل احلياة

عليه كنقل َق َرنِ َّيت َِي العني كلتيهام(((.
3ـ نقل الأع�ضاء التنا�سلية:

َف َّر َقت املجامع والفقهاء املعارصون بني األعضاء التي َت ْن ِقل الصفات الوراثية ِ
كاخل ْص َية وامل ِ ْب َيض ،واألعضاء التي ال َت ْن ِقلها،

فحرموا نقل األوىل؛ ً
حفظا لألنساب ،ومحاي ًة هلا من االختالط ،وأجازوا نقل الثانية للرضورة الرشعية.
َّ
فقد جاء يف قرار جممع الفقه الدويل:

الغدَ د التناسلية :بام أن ِ
� اً
أول :زرع ُ
اخل ْص َية وامل ِ ْب َيض يستمران يف محل وإفراز الصفات الوراثية (الشفرة الوراثية) للمنقول

رشعا.
حمر ٌم ً
منه حتى بعد زرعهام يف ُم َت َلقٍّ جديد ،فإن َز ْر َع ُهام َّ

ثان ًيا :زرع أعضاء اجلهاز التناسيل :زرع بعض أعضاء اجلهاز التناسيل التي ال َت ْن ِقل الصفات الوراثية -ما َعدَ ا العورات
املغ َّل َظة-جائز لرضورة مرشوعة ،ووفق الضوابط واملعايري الرشعية امل َب َّينَة يف القرار رقم  )4/1( 26هلذا املجمع»(((.

 4ـ نقل بقية الأع�ضاء التي ال تتوقف عليها احلياة كال ُك ْل َية و�أحد َق َر ِن َّي َتي العني:
وهذا النوع اختلف فيه العلماء املعا�صرون على قولني:
القول الأول :ال يجوز نقل الأع�ضاء من احلي.
وهو قول بعض الفقهاء املعارصين ،ومن أدلتهم:

((( قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الرابع بجدة يف اململكة العربية السعودية من  23-18صفر 1408هـ املوافقَ 11-6ش َباط (فرباير)
1988م.
((( قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره السادس بجدة يف اململكة العربية السعودية من  23-17شعبان 1410هـ املوافق  20-14آزار
(مارس) 1990م.
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 -1األصل هو ُح ْر َمة بدن املعصوم ،فال جيوز جرحه وفتح جوفه واستئصال عضو منه إال لرضورة ،وال رضورة يف زراعة
ُ
الك ْل َية و َق َرنِ َّية العني يف املريض؛ إذ يمكن أن يعيش بدون زراعة.

ربع واملستقبِل للعضو ،كرفض اجلسم للعضو الغريب ومضاعفات
 -2أنه يرتتب عىل زراعة العضو خماطر وأرضار َت ْل َحق املت ِّ
خفض املناعة ،وال رضورة ُت ْل ِجئ هلذه املضاعفات واألرضار(((.

القول الثاين :يجوز نقل الأع�ضاء من احلي.
وهو قول �أكرث املعا�صرين ،ومن �أدلة هذا القول:
-1قوله تعاىلƃ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ...ﭺ [ Ƃاملائدة].
وجه الداللة:
 -1أن قوله سبحانه...ƃ :ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ...ﭺ [ Ƃاملائدة] عام يشمل كل إنقاذ من تهَ ْ ُل َكة،
وعليه فإنه َيدْ ُخل فيه من تبرَ َّ ع ألخيه بعضو من أعضائه؛ لكي ينقذه من اهلالك ،أو ُيعيد إليه برصه الذي فقد نوره(((.

 -2قوله تعاىل ...ƃ :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ...ﯨ [ Ƃالبقرة].

َد َّل ِ
ت اآلية عىل أن مقصود الشارع التيسري عىل العباد ال التعسري عليهم ،ويف إجازة نقل األعضاء اآلدمية تيسري عىل
العباد ،ورمحة باملصابني واملنكوبني ،وختفيف لألمل ،وكل ذلك موافق ملقصود الرشع.

أن هذا النقل من التداوي املرشوع ،فيدخل يف عموم قوله « :تَدَ َاو ْوا ِع َبا َد اهللَِ ،فإِ َّن َ
اهلل َما َأ ْنزَ َل َدا ًء إِلاَّ َو َض َع َل ُه

َد َوا ًء»(((.

 -4أن يف ت ُّربع املسلم باألعضاء عو ًنا ألخيه املسلم ،وتفر ًجيا لكربته ،وإبعا ًدا لألذى عنه ،وسع ًيا يف حاجته ،وإيثاره عىل
أجرا عظيماً  ،واألدلة عىل ذلك كثرية مشهورة.
نفسه ،وقد َرت َ
َّب الرشع عىل هذا ً

 -5جيوز التداوي بنقل األعضاء اآلدمية ،كام جيوز التداوي بلبس احلرير ملن به حكة من الرجال ،وكام جيوز التداوي
باستعامل الذهب لمِ َ ِن احتاج إليه من الرجال ،بجامع وجود احلاجة الداعية إىل ذلك يف ُك ٍّل.

((( أحكام نقل أعضاء اإلنسان للدكتور يوسف األمحد :ص (.)320
((( فتوى جلنة اإلفتاء باملجلس اإلسالمى األعىل يف اجلزائر ،بتاريخ 1392/3/6هـ ،انظر :جملة البحوث اإلسالمية ،عدد ( ،)22ص (.)47
((( سبق خترجيه.
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 -6القواعد العامة يف رفع الرضر ،مثل :الرضورات تبيح املحظورات(((.
وهذه القواعد املستنبطة من نصوص الرشيعة َد َّلت عىل الرتخيص للمترضر بإزالة رضره ولو باملحظور ،والشخص املريض

مترضر بتلف العضو املصاب ،كام أن مقامه ُيع َتبرَ مقام اضطرار وفيه ِضيق ومشقة كام يف حالة الفشل ُ
الك َل ِوي(((.
ولهذا اجلواز �شروط و�ضوابط وردت يف قرارات املجامع الفقهية ،ومنها:

رضرا يخُ ِ ُّل بحياته العادية؛ ألن القاعدة الرشعية أن الرضر ال ُيزال برضر مثله وال
ربع
-1أن ال يرض أخذ العضو من املت ِّ
ً
رشعا.
بأشد منه؛ وألن التربع حينئذ يكون من قبيل إلقاء بالنفس إىل الته ُل َكة وهو أمر غري جائز ً

طوعا من املتربع دون إكراه.
-2أن يكون إعطاء العضو ً
-3أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الط ِّب َّية الوحيدة املمكنة ملعاجلة املضطر.

 -4أن يكون نجاح كل من عمليتي النــــزع والزرع حم َّق ًقا يف العادة أو غالِ ًبا.

 -5أن يكون احلصول عىل األعضاء عن طريق التربع ال البيع؛ فال جيوز إخضاع أعضاء اإلنسان للبيع.
ج -نقل الأع�ضاء من امليت:
أكثر املعارصين واملجامع الفقهية واهليئات العلمية عىل جواز نقل األعضاء من امليت إىل احلي ،ومن أدلة اجلواز:
 -1عموم أدلة التداوي كام تقدم.
 -2أن أخذ العضو من امليت ال ينايف كرامته؛ إذ إن أخذ عضوه لالنتفاع به ال إلتالفه أو العبث به.
 -3القواعد الفقهية ومنها( :الرضر األشد ُيزال بالرضر األخف) ،فبقاء احلي ً
رضرا من أخذ عضو من امليت.
مريضا أعظم ً
ولهذا اجلواز �شروط و�ضوابط وردت يف قرارات املجامع الفقهية ،ومنها:
ُّ -1
حتقق موت املأخوذ منه العضو ،إما باملوت الطبيعي ،أو الدماغي عند َمن يراه مو ًتا (كام تقدم تفصيله).

 -2أن يأذن الشخص بأخذ أعضائه قبل موته أو يأذن أولياؤه بعد موته ،أو يأذن ويل أمر املسلمني بالنسبة ملجهويل ا ُهل ِو َّية
و َم ْن ال ورثة له.
((( األشباه والنظائر البن ُن َج ْيم ،ص (.)85
((( أحكام اجلراحة الط ِّب َّية ،ص ( ،)371وما بعدها.
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ُّ
التحقق من نجاح عملية الزراعة وعدم ترضر املستقبِل للعضو.
-3
 -4أن تكون زراعة العضو الوسيلة الوحيدة لشفاء املريض.
 -5احلرص عىل حفظ كرامة امليت وعدم تشوهيه عند أخذ عضوه.

خام�سا� :إن�شاء البنوك الط ِّب َّية
ً
الب�شر َّية:
ِ
حكم �إن�شاء بنوك احلليب:
ربعات ،أو من أمهات ِ
يعطنيَ حلي َب ُه َّن مقابل ثمن معينَّ ،
تعريف بنك احلليب :مركز خمصص جلمع احلليب من أمهات مت ِّ
ومن َث َّم تبيع هذه البنوك احلليب املجموع لألمهات اللوايت يرغبن يف إرضاعه ألطفاهلن(((.

الرضاع ينرش التحريم كال َّن َسب ،فكام حَي ُْرم عىل الرجل نكاح أخته من ال َّن َسب ،حَي ُْرم
ومن أهم ما يتعلق ببنوك احلليب أن َّ

الرضاع؛ استنا ًدا لقوله  :حَ
اع َما حَي ُْر ُم ِم َن ال َّن َس ِب»(((.
الر َض ِ
«ي ُْر ُم ِم َن َّ
عليه نكاح أخته من َّ

وقد جاء يف قرار جممع الفقه الإ�سالمي الدويل بهذا ال�ش�أن:
� اً
أول :إن بنوك احلليب جتربة قامت هبا األمم الغربية ،ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها وانكمشت

َّ
وقل االهتامم هبا.

ثان ًيا :إن اإلسالم َي ْع َتبرِ ُ الرضاع َة لحُ مة ك ُلحمة ال َّنسب حَي ُْرم به ما حَي ُْرم من ال َّنسب بإمجاع املسلمني ،ومن مقاصد الرشيعة
الكلية املحافظة عىل ال َّنسب ،وبنوك احلليب مؤدية إىل االختالط أو الريبة.

العالقات االجتامعية يف العامل اإلسالمي ُت َو ِّفر للمولود َ
اخل ِديج أو ناقص الوزن أو املحتاج إىل اللبن البرشي يف
ثال ًثا :أن َ
احلاالت اخلاصة ما حيتاج إليه من االسرتضاع الطبيعي ،األمر الذي ُيغْ نِي عن بنوك احلليب.

اء على ذلك قرر ما يلي:
و ِب َن ً
� اً
أول :منع إنشاء بنوك حليب األمهات يف العامل اإلسالمي.
مرح َبا :ص (.)322
((( املوسوعة الطبية الفقهية :ص ( ،)487والبنوك الطبية البرشية للدكتور إسامعيل َ
((( متفق عليه.
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الرضاع منها(((.
ثان ًياُ :ح ْر َمة َّ
ب -حكم �إن�شاء بنوك المْ َ ِن ّي:
تعريفها :أماكن خاصة يتم فيها حفظ احليوانات املنوية اخلاصة بالرجل ،ثم اللجوء للبنك عند احلاجة للحصول عىل
احليوانات املنوية الستخدامها يف التلقيح الصناعي(((.
وللحسابات يف بنوك المْ َنِ ّي نوعان :حسابات خاصة يفتحها عميل واحد و َي ْق َتصرِ االنتفاع بام فيها من ُن َطف عليه ،وحسابات

عامة يتم متويلها من ُن َطف املتربعني أو رشائها منهم ،ويقوم البنك بعد خلطها ببيعها ملن يرغب من النساء أو الرجال
حكم �إن�شائها:
يختلف حكم �إن�شائها ح�سب دوافع حفظ المْ َ ِن ّي وا�ستخدامه ،ولذلك حالتان:

حمر َمة باإلمجاع ملا
احلالة الأوىل :حفظ المْ َنِ ّي يف احلسابات العامة التي يتم فيه خلط ال ُّن َطف وبيعها ملن يرغب ،وهذه احلالة َّ
يرتتب عليها من اختالط األنساب ،وقد تقدَّ م أن حفظ ال َّنسب من أعظم املقاصد الرشعية ،كام تقدم أنه حَي ُْرم دخول عنرص
منعا الختالط األنساب.
ر ِحم)؛ ًأجنبي غري الزوجني يف التلقيح الصناعي اخلارجي (نطفة ُ -ب َي ْي َضة َ

احلالة الثانية :حفظ المْ َنِ ّي يف احلسابات اخلاصة الستخدامه لتلقيح الزوجة ،وقد اختلف الفقهاء املعارصون يف حكم هذه
احلالة عىل قولني:
القول الأول :حترمي �إن�شاء بنوك المْ َ ِن ّي يف هذه احلالة ،ومن �أدلة التحرمي:
-1اآليات القرآنية الدالة عىل أن مستقر ماء الرجل يف رحم املرأة ،ومنها قول اهلل تعاىلƃ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ [ Ƃاملرسالت].
وجه الداللة :أن اهلل أخرب أن َر ِح َم املرأة هو قرار ماء الرجل ،ويف حفظه يف البنك َع َبث به يف غري قراره(((.
((( قرار جملس جممع الفقه اإلسالمي املنبثِق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي ،يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين بجدة 16 -10 ،ربيع الثاين 1406هـ 28 -22 ،ديسمرب
1985م.
مرح َبا :ص (.)364
((( البنوك الطبية البرشية إلسامعيل َ
((( املسائل الطبية املست ََجدَّ ة.)203/2( :
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-2قاعدة «درء املفا�سد مقدَّ م على جلب امل�صالح»((( ،ويف ختزين المْ َنِ ّي يف البنوك مفاسد وحماذير كثرية ،كاختالط ال ُّن َطف
ٍ
بقصد أو خطأ ،خاصة مع فساد الذمم وقيام البنوك عىل أساس جتاري ِربحي ،ودرء هذه املفاسد أوىل من
وتبديلها

املصالح التي قد تتحقق من هذه البنوك.
القول الثاين :جواز �إن�شاء بنوك المْ َ ِن ّي يف هذه احلالة ،ومن �أدلة اجلواز:
 -1أن إنشاءها إلجراء التلقيح الصناعي وحتصيل الولد من التداوي املرشوع؛ حيث ُي ْس ِهم ذلك يف عالج عدة حاالت
كمن يعانون من نقص احليوانات املنوية أو ضعفها ،فضلاً عمن يفقدون القدرة عىل اإلنجاب بسبب اإلصابة ببعض
كم ْرضىَ
األمراض َ

الرسطان الذين يتعرضون للعالج باألشعة والكيامويات التي تؤثر عىل اخلصوبة ،باإلضافة إىل

من يتعرضون ألمراض خطرية يف اخلصية ،أو تجُ َرى هلم عملية استئصال اخلصية ،ومثلهم مرىض الشلل النصفي؛ إذ

يمكن أخذ المْ َنِ ّي منهم يف حال الصحة وحفظه واستخدامه يف تلقيح زوجاهتم عند مرضهم وعدم قدرهتم عىل التلقيح
الطبيعي.

 -2أن أكثر الفقهاء والباحثني املعارصين واملجامع الفقهية عىل جواز التلقيح الصناعي بني الزوجني طاملا أنه يجُ َرى يف ظل
عقد زوجية مرشوع ،وإذا جاز التلقيح الصناعي بني الزوجني ،فال مانع من حفظ َمنِ ِّي الزوج وإجراء التلقيح بعد مدة
زمنية؛ إذ ال دليل عىل اشرتاط الفورية يف إجراء التلقيح.

�إال �أنه -على القول باجلواز -ال بد من حتقق �ضوابط لإن�شاء بنوك المْ َ ِن ّي ومنها:
 -1أن يكون الغرض الطبي من إنشاء بنوك المْ َنِ ّي إجراء التلقيح الصناعي بني الزوجني.
 -2أن يتم أخذ المْ َنِ ّي وحفظه وتلقيح الزوجة به أثناء قيام الزوجية الصحيحة.

خاص ًة؛ بحيث تؤخذ منه ال ُّن َطف دون رشاء أو تربع.
 -3أن يكون حفظ المْ َنِ ّي يف البنوك؛ ملعاجلة ُع ْقم صاحب ال ُّن َطف َّ

 -4أن يكون حفظ المْ َنِ ّي يف البنوك هو الوسيلة الوحيدة لإلنجاب ،فإذا ُو ِجدت وسيلة أخرى غري احلفظ يف بنوك المْ َنِ ّي مل
يجَ ُ ْز.

 -5أن يكون أخذ المْ َنِ ّي وختزينه يف البنك وتلقيحه بعد ذلك بإذن الزوج وعلمه.

((( انظر هذه القاعدة يف :األشباه والنظائر للسيوطي :ص ( ، )176واألشباه والنظائر البن ُن َجيم :ص ( ،)90ودرر احلكام رشح جملة األحكام.)37/1( :
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 -6التحقق من عدم تأثري حفظ المْ َنِ ّي يف البنوك عىل صحة اجلنني.

حمر ًما.
 -7التخلص من ال ُّن َطف
َّ
املجمدَ ة فور انتهاء الغرض من جتميدها؛ وذلك ل َئلاَّ يتم استخدامها استخدا ًما َّ

 -8التحقق من نسبة المْ َنِ ّي املحفوظ لصاحبه عن طريق الفحوصات الدقيقة ،كفحص المْ َنِ ّي بالبصمة الوراثية (.)DNA
 -9محاية البنك أثناء حفظ ال ُّن َطف محاي ًة مشدد ًة (برشية وإلكرتونية).

 -10أن يكون القائمون عىل هذه البنوك من أهل العدالة واألمانة واخلربة.
 -11أن تكون بنوك ال ُّن َطف حتت إرشاف الدولة بشكل رسمي(((.
ج -حكم �إن�شاء بنوك ال ُب َي ْي َ�ضات امل َلقَّحة (الأجنة):
من أهم دوافع إنشاء هذه البنوك تسهيل عملية التلقيح الصناعي ،خاصة إذا فشلت املحاوالت السابقة؛ إذ إن إعادة تنشيط

ال ُب َي ْي َضات وشفطها من املرأة ُي َعدُّ ُمك ِّل ًفا ِ
ومتع ًبا للمرأة؛ لذا يتم حفظ ال ُب َي ْي َضات امل َل َّقحة الزائدة عن احلاجة حلني استخدامها
يف إعادة عملية التلقيح الصناعي ،أو يف إجراء التجارب عليها يف بعض األحيان.

ً
احتياطا لألنساب ،وخو ًفا من استخدامها
وقد اختلف الفقهاء يف حكم إنشاء هذه البنوك ،فمنهم من يرى حرمة إنشائها؛

حمر ًما ،ومنهم من يرى جواز إنشائها؛ لدورها يف إنجاح عملية التلقيح الصناعي ،إال أن ذلك مرشوط ٍ
بعدد من
استخدا ًما َّ

الرشوط والضوابط التي تكلف حفظ األنساب كام تقدم يف ضوابط إنشاء بنوك المْ َنِ ّي.

املخزنة يف إجراء التجارب والدراسات فأكثر املعارصين عىل جوازه؛ ألن هذه ال ُب َي ْي َضات
أما استخدام ال ُب َي ْي َضات الفائضة
َّ

رجح عىل مفسدة استخدام هذه
ُت َعدُّ ميتة حكماً  ،فال ُحر َمة هلا؛ وملا يرتتب عىل هذه التجارب من املصالح الكربى التي ُت َّ
ال ُب َي ْي َضات الفائضة عن احلاجة.

د -حكم �إن�شاء بنوك الدم:
ال خالف بني الفقهاء املعا�صرين يف جواز �إن�شاء بنوك الدم ،ومن الأدلة على ذلك:
 -1أن من أعظم مقاصد الرشيعة حفظ النفس ،ويف إنشاء بنوك الدم حفظ ألنفس كثرية ممن حيتاجون إىل الدم ،خاص ًة يف
احلاالت الطارئة.
((( انظر بحث (إنشاء بنوك المْ َنِ ّي) للدكتور صالح الفوزان يف جملة الدراسات اإلسالمية بجامعة امللك سعود.
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املخزن يف هذه البنوك،
 -2أن عالج املصاب يف احلوادث واإلصابات والعمليات يف كثري من احلاالت يتط َّلب نقل الدم
َّ
فيكون إنشاء البنوك من َقبِيل توفري العالج ،فتشمله عموم أدلة التداوي.
 -3داللة القواعد الفقهية ،ومنها قاعدة (الرضر ُيزال) ،وقاعدة (ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب).
وقد جاء يف قرار هيئة كبار العلامء اإلشارة إىل حكم إنشاء بنوك الدم وضوابطها؛ حيث جاء فيه« :جيوز إنشاء بنك إسالمي
ربع به الناس من دمائهم وحفظ ذلك إلسعاف َمن حيتاج إليه من املسلمني ،عىل أن ال يأخذ البنك مقابلاً مالِ ًّيا من
ل َق ُبول ما َيت َّ
عوضا عام ُي ِ
املرىض أو أولياء أمورهم ً
سع ُف ُهم به من الدماء ،وأال يتخذ ذلك وسيلة جتارية للكسب؛ ملا يف ذلك من املصلحة العامة

للمسلمني»(((.
هـ ـ حكم �إن�شاء بنوك اجللود والعظام:
تدعو احلاجة إلنشاء هذه البنوك الستخدام اجللود والعظام يف الرتقيع اجللدي لعالج احلروق واإلصابات الطارئة؛ حيث
ُتؤخذ من األموات غال ًبا ،وتحُ فظ يف هذه البنوك يف ظروف واشرتاطات علمية خاصة.
وحكم �إن�شاء بنوك اجللود والعظام اجلواز ،ومن �أدلة ذلك:
 -1أن الرتقيع باجللود واألنسجة األخرى يف العمليات اجلراحية ال يمكن إجراؤه إال عن طريق الرقع املحفوظة يف ظروف
معينة ،وقد تقرر جواز هذا الرتقيع الذي قد يصل يف بعض األحيان إىل حد الرضورة ،فيكون واج ًبا
ورشوط طبية َّ
ٍ
تقرر يف القاعدة األصولية الشهرية أن (ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب)((( ،وهذا يدل عىل جواز
حينئذ ،وقد َّ
إنشاء بنوك اجللود ونحوها ،بل وجوبه إذا دعت الرضورة الطبية إىل ذلك(((.

 -2القياس عىل جواز إنشاء بنوك الدم ،فكام جيوز حفظ الدم يف أماكن خاصة إىل حني احلاجة إليه ،فكذا جيوز حفظ اجللود
والعظام ونحوها إىل حني احلاجة إليها بجامع احلاجة يف ٍّ
كل(((.
((( قرار هيئة كبار العلامء رقم ( )65وتاريخ 1399/2/7هـ.
((( انظر :املستصفى للغزايل :ص ( ،)57واملحصول للرازي ،)317/2/1( :وروضة الناظر البن ُقدا َمة.)180/1( :
((( انظر :بحث (مدى مرشوعية إنشاء بنوك اجللود البرشية يف الفقه اإلسالمي) للدكتور عبد اهلل النجار :ص (( )373ضمن أعامل الندوة الثامنة للمنظمة اإلسالمية
للعلوم الطبية).
((( انظر :بحث (بنوك اجللود) للدكتور عجيل النشمي :ص (( )321ضمن أعامل الندوة الثامنة للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية).
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 -3أن إنشاء بنوك اجللود وما يرتتَّب عليه من فصل اجللود من األموات ليس فيه هتك حلرمة امل ِّيت وعدم صيانته ،وال
ٍ
تغطية ملكان إصابته مما قد ينشأ
متثيل به ،وما ينشأ عن ذلك فمفسدته أقل من مفسدة بقاء احلي املصاب باحلرق دون
عنه وفاته ،وقد تقرر أن املفسدة األعظم ُتدفع بارتكاب املفسدة األخف.
واملتاج َرة بها ،ومن
ف�ضي ذلك �إىل التالعب بجلود الآدميني وعظامهم
غري �أن �إن�شاء هذه البنوك مق َّيد ببع�ض ال�شروط؛ ِلئَلاَّ ُي ِ
َ
هذه ال�شروط:
 -1أن يكون البنك بيد سلطة صحية مؤتمَ َنَة حتت إرشاف الدولة؛ بحيث يديرها من يو َثق بأمانتهم وخربهتم.
ِ
الواقع َّية أو املتو َّقعة؛ ألن (الرضورة تقدَّ ر بقدرها).
 -2أن يكون االختزان للجلود والعظام بقدر احلاجة
ربع قبل موته أو إذن ورثته.
 -3أن يكون أخذ الرقع بإذن املت ِّ

 -4أن يكون احلصول عليها عن طريق الت ُّربع؛ إذ ال جيوز إخضاع األجزاء اآلدمية للبيع والرشاء؛ ملا يف ذلك من امتهان
كرامة اآلدمي.
 -5ألاَّ يرتتَّب عىل أخذ هذه الرقع من األموات تعريض جثثهم لالمتهان(((.

�ساد�سا :هدايا ال�شركات العاملة
ً
يف املجال الطبي:
�أ -دوافع ال�شركات العاملة يف املجال الطبي لتقدمي الهدايا:
هناك دوافع كثرية لدى رشكات األدوية حني تقدم اهلدايا للمؤسسات أو األفراد العاملني يف املجال الطبي ،وأهم هذه
الدوافع ما ييل:
 -1الت�سويق ملنتجات ال�شركات:
ولذلك �صور �أهمها:
ال�صورة الأوىل :أن يكتب الطبيب ملرضاه هذا الدواء الذي اتفق مع الرشكة عىل تسويقه ،رغم أن غريه أنجع منه ،أو أوىل
((( انظر :توصيات الندوة الثامنة للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية.
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منه حلاجته ،وهذا ال جيوز؛ ألنه خيانة من الطبيب لألمانة التي ُأ ِ
وك َلت إليه.
ال�صورة الثانية :أن يكتب الطبيب ملرضاه هذا الدواء الذي اتفق مع الرشكة عىل تسويقه ،مع أن غريه أرخص منه يف
إرضارا باملريض ،ومراعاة ملصالح رشكة األدوية ونحوها عىل حساب املريض،
التكلفة املادية ،وهذا محُ َّرم كذلك؛ ألن فيه
ً

والرضر ممنوع بكل حال لقول النبي « :لاَ ضرَ َ َر َولاَ ضرِ َ َار»(((.

ال�صورة الثالثة :أن ال يرصف إال العالجات التابعة للرشكة رغم وجود أدوية أخرى مساوية يف السعر والكفاءة:
وال جيوز أخذ اهلدية يف هذه الصورة؛ ألن قبوهلا جيعل الطبيب بمثابة السمسار لرشكات األدوية ،وهو يف احلقيقة وكيل عن
املريض ،يعمل ملا فيه مصلحته فقط.
ثم إن اشتغاله بالسمرسة َم ِظ َّنة امليل إىل مصلحة الرشكة أكثر من مصلحة املريض ،و َم ِظ َّنة اليشء ُت ْع َطى حكمه.
كام أن القول بتسويغ أخذ اهلدية يف مقابل مراعاة مصلحة الرشكة بكتابة أدويتها يف هذه احلالة ،يرض بباقي الرشكات التي
مل ُت ْع ِط الطبيب هدية ،والرضر ممنوع ،قال رسول اهلل « :لاَ ضرَ َ َر َولاَ ضرِ َ َار»(((.
 -2ت�سهيل �أمور ال�شركة لدى تلك امل�ؤ�س�سة :ولذلك �صورتان:
ال�صورة الأوىل :التغايض عن بعض الرشوط الواجب ا ِّت َباعها من ِق َبل الرشكة العاملة يف املجال الطبي ،كرشوط السالمة
ونحوها ،فإن كانت هذه الرشوط موضوعة من أجل املصلحة ،وجرى إقرارها من قبل اجلهات املسؤولة ،فال جيوز بذل
فع ْن َع ْب ِد اللهَّ ِ ْب ِن َع ْم ٍرو
اهلدايا وال أخذها؛ ألهنا يف هذه احلالة تدخل يف الرشوة
املحر َمة ،وقد هنى النبي  عن الرشوةَ ،
َّ
َق َ
الَ « :ل َع َن َر ُس ُ
الراشيِ َ َوا ُمل ْر َتشيِ َ »(((.
ول اللهَّ ِ َّ 

ال�صورة الثانية :أن َتشترَ ِط بعض املؤسسات الطبية ،أو بعض األطباء ونحوهم عىل الرشكات العاملة يف املجال الطبي دفع
بعض اهلدايا بصور شتى؛ حتى حتصل هذه الرشكات عىل حقها املرشوع الذي تستحقه ،إما بإمضاء العقود ،أو احلصول
ي ُّل أخذها وال طلبها؛ ألهنا رشوة ،وهي أخذ ٍ
عىل مستحقاهتا املالية ،وهذه اهلدايا ال حَ ِ
مال بغري حق ،فتكون أكلاً ألموال
((( سبق خترجيه.
((( سبق خترجيه.
ُ
ُ
ْ
الراشيِ َوامل ْر َتشيِ فيِ احلك ِم.)1337( ،
((( سنن أيب داود ،كتاب األقضية ،باب يف كراهية الرشوة .)3580( ،سنن الرتمذي ،كتاب األحكامَ ،ب ُ
اب َما َجا َء فيِ َّ
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الناس بالباطل ،وقد قال اهلل ƃ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ...ﮂ [ Ƃالنساء].
 -3خدمة البحث العلمي:
وذلك عن طريق دعم األبحاث العلمية ،ورعاية املؤمترات املتخصصة يف املجال الطبي دون استغالل جتاري أو دعاية ألي
من منتجات الرشكة:

وال بأس بأخذ الدعم واهلدايا اآلتية من الرشكات العاملة يف املجال الطبي هلذا الغرض؛ ألن األصل ِ
احل ّل ،بل هذا من

التعاون عىل الرب والتقوى.
 -4دعم الفقراء وامل�ساهمة يف عالجهم:
تُقدِّ م بعض رشكات األدوية ع ِّينات جمانِ َّية للعيادات أو األطباء؛ بغرض املساهمَ َ ة يف خدمة املجتمع ،ورفع معاناة الفقراء

يؤجر عليه كل من أسهم فيه بإذن اهلل تعاىل.
ممن ال جيدون ثمن الدواء أو جيدونه بصعوبة ،وهذا مسلك نبيل َ
 -5الهدايا التي تتطلبها تتمة عقود �شركات الأدوية:

الصح َّية ،حكومية كانت أو غري حكومية ،غري أن
ُت َو ِّقع الرشكات العاملة يف املجال الطبي بعض العقود مع املؤسسات
ِّ

معينًا من أجهزة الكمبيوتر ،أو عد ًدا من آالت التصوير،
بعض هذه املؤسسات تشرتط عىل هذه الرشكات أن تؤ ِّمن عد ًدا َّ
أمرا
ويكون هذا الرشط ُج ْز ًءا من العقد ،وهو هبذا يخَ ُرج من كونه هدية إىل أن يكون أحد رشوط العقد ،فإن كان ال يتضمن ً
ش ِ
جائزا ،بل جيب الوفاء به؛ لقول النبي « :المْ ُ ْس ِل ُم َ
ون َعلىَ رُ ُ
وط ِه ْم»(((.
حمر ًما ،ووافقت عليه الرشكة ،كان ً
َّ

ب� -أنواع الهدايا املقدَّ مة من ال�شركات العاملة يف املجال الطبي:
 -1الهدايا الي�سرية:
كالتقاويم واألقالم زهيدة الثمن التي حتمل شعار الرشكة ،ونحو ذلك ،وهذه اهلدايا اليسرية ُيتسامح فيها ،وال يظهر أن

ِ
ليرص َف عالجات الرشكة دون غريها ،وإن ترك الطبيب َق ُبول هذه اهلدايا اليسرية من باب
أثرا يف تغيري قرار الطبيب
هلا ً

الورع وتو ِّقي الشبهة فهو أمر َح َسن.

املستدرك للحاكم.)2309( ،
الص ْل ِح.)3594( ،
((( سنن أيب داود :كتاب األقضيةَ ،ب ٌ
اب فيِ ُّ
َ
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 -2الرحالت العلمية وح�ضور امل�ؤمترات:
تتكفل بع�ض ال�شركات بتمويل تكاليف هذه الرحالت و�إقامة هذه امل�ؤمترات ،ويف حكم ذلك تف�صيل:
ً
م�شروطا بو�صف �أدوية ال�شركة �أو �أجهزتها فهو غري جائز؛ ملا يلي:
�أ� -إن كان هذا التمويل
أن األصل يف الطبيب أن يسعى لتحقيق مصلحة املريض وإعطائه ما يالئِ ُمه من العالج ،وليس لتحقيق مصالح هذه
الرشكات.

َسدًّ ا لذريعة املفسدة املتو َّقعة من حرص العالج يف أدوية الرشكة ،ويف ذلك إرضار باملرىض كام ال يخَ ْ َفى ،فقد يوجد عند غري
هذه الرشكة أدوية أنجع وأرخص.
ب -إن كان هذا التمويل غري مرشوط :فإن كان الدافع هو خدمة البحث العلمي فهذا جائز؛ ألن األصل جواز َق ُبول
التربعات ،وإن كان التمويل ألجل التسويق ملنتجات الرشكة فال جيوز.

 -3ال َع ِّي َنات املجا ِن َّية من الأدوية وغريها �أو امل�ستلزمات الطبية:
الع ِّينَات أو التعريف هبا ،فال بأس من ذلك؛ ألن األصل ِ
احل ّل ،لكن لو كانت مرشوطة
التعرف عىل هذه َ
إذا كانت بغرض ُّ
بتسويق أو حصول مصلحة للرشكة ،فال حَ ِ
ي ُّل قبولهُ ا.

 -4الدورات التدري ِب َّية على الأجهزة الطبية يف البلد امل�صنِّع للأجهزة:
ربم بني الرشكة العاملة يف املجال الطبي واملؤسسة الطبية ،فهذا رشط سائغ،
إن كانت هذه الدورات جز ًءا من َ
العقد المْ ُ َ
وجيب الوفاء به ،فاملسلمون عىل رشوطهم ،وإن كانت هذه الدورات لغرض التسويق ،فال جيوز(((.

�ساب ًعا� :أحكام الت�أمني ال�صحي:
ٍ
معان :منها إعطاء األمان ،وأقرب
التأمني يف اللغة العربية مشتق من األمن ،وهو طمأنينة النفس ،وزوال اخلوف ،وله
معاين التأمني إىل االصطالح املايل املعارص :إعطاء األمن؛ ذلك أن التأمني هو نشاط جتاري غرضه أن حيصل تأمني األفراد

والرشكات من بعض ما خيافون من املكا ِره ُمقابل ِع َوض مايل.

((( عن بحث (هدايا الرشكات العاملة يف املجال الطبي) لألستاذ الدكتور عبد الرمحن بن أمحد اجلرعي ،ضمن أبحاث مؤمتر الفقه الثاين بجامعة اإلمام حممد بن سعود
اإلسالمية :ص ( )4157وما بعدها.

184

�أ� -أنواع الت�أمني وحكم كل نوع:
النوع الأول :الت�أمني التعاوين:
ً
معينًا ،وتخُ َ َّصص هذه االشرتاكات
معر ِضني ألخطار متشاهبة ،ويدفع ُك ٌّل منهم
اشرتاكا َّ
ومفهومه :أن جيتمع عدة أشخاص َّ

ألداء التعويض املست ََحقّ ملن يصيبه الرضر ،وإذا زادت االشرتاكات عىل ما صرُ ِ َف من تعويض كان لألعضاء حق
التعاونيِ ال َي ْس َع ْون إىل
اسرتدادها ،وإذا نقصت طولب األعضاء باشرتاك إضايف لتغطية العجز ،وأعضاء رشكة التأمني
ُ

حتمل مصيبة قد
حتقيق ربح ،ولكنهم َي ْس َع ْون إىل ختفيف اخلسائر التي َت ْل َحق بعض األعضاء ،فهم يتعا َقدُ ون ليتعاونوا عىل ُّ
تحَ ُ ُّل ببعضهم(((.

 حكم الت�أمني التعاوين:رشعا؛ ألنه يتفق مع مقاصد الرشيعة التي تدعو إىل التكافل االجتامعي عىل أساس من التربع
هذا القسم من التأمني جائز ً
لألدلة اآلتية:
 -قال تعاىل...ƃ :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ...ﯿ [ Ƃاملائدة].

وسى َ ،ع ِن ال َّنبِ ِّي َ ق َ
ال« :ا ُمل ْؤ ِم ُن لِ ْل ُم ْؤ ِم ِن َكا ْل ُب ْن َي ِ
ان َي ُشدُّ َب ْع ُض ُه َب ْع ًضاَ ،و َش َّب َك َبينْ َ َأ َصابِ ِع ِه»((( .وفيه :احلث عىل
 َوع ْن َأبيِ ُم َ
بعضه ً
التعاون بني املؤمنني وتشبيههم بالبنيان َي ُشدُّ ُ
بعضا.

الس ِ
وع ْن َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد اللهَّ ِ
احلِ َ ،ف َأ َّم َر َع َل ْي ِه ْم َأ َبا ُع َب ْيدَ َة ْب َن َ
َ ،أ َّن ُه َق َ
الَ « :ب َع َث َر ُس ُ
اح َو ُه ْم
 َاجل َّر ِ
ول اللهَّ ِ َ ب ْع ًثا ِق َب َل َّ
الز ُادَ ،ف َأ َم َر َأ ُبو ُع َب ْيدَ َة بِ َأزْ َو ِاد َذلِ َك َ
ض َّ
الط ِر ِ
اجل ْي ِ
ثَلاَ ُث ِمئ ٍَةَ ،و َأ َنا ِفي ِه ْمَ ،ف َخ َر ْجنَا َح َّتى إِ َذا ُك َّنا بِ َب ْع ِ
شَ ،ف ُج ِم َع َذلِ َك
يق َفنِ َي َّ
ان ِم ْز َو َد ْي تمَ ْ ٍرَ ،ف َك َ
ُك ُّل ُهَ ،ف َك َ
ان ُي َق ِّو ُتنَا ُك َّل َي ْو ٍم َق ِليلاً َق ِليلاً َح َّتى َفنِ َيَ ،ف َل ْم َي ُك ْن ُي ِصي ُبنَا إِلاَّ تمَ ْ َر ٌة تمَ ْ َر ٌة»((( .وهذا يدل عىل أن
التعاون َم ْق ِصد رشعي.

وقد أفتى بجوازه هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية ،وغريها من املجامع الفقهية التي تناولت موضوع التأمني
بالدراسة(((.
((( الغرر يف العقود وآثاره يف التطبيقات املعارصة ،ص (.)641
((( صحيح البخاري .)2446( :صحيح مسلم.)2585( :
((( صحيح البخاري.)2483( :
فتاوى اللجنة الدائمة ،)287/15( ،وما بعدها ،قرار رقم ،)51( :بتاريخ  1397/4/4هـ .فقه النوازل ،حممد بن حسني اجليزاين ،)287-266/3( ،قرار
((( َ
ِ
جملس جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره الثاين بجدة من  16-10ربيع اآلخر 1406هـ  28 - 22 /كانون األول
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النوع الثاين :الت�أمني التجاري:
املؤمن له بدفع قسط حمدَّ د إىل املؤ ِّمن ،وهو الرشكة التي يتكون أفرادها من مسامهني آخرين غري
ويف هذا التأمني يلتزم َّ

املؤمن هلم ،وهؤالء املساهمِ ُ ون هم املستفيدون من أرباح الرشكة.
َّ

حكمه :اختلف الفقهاء املعا�صرون يف حكم هذا الت�أمني على قولني:
القول الأول :حتريم التأمني التجاري ،وهو قول مجهور الفقهاء املعارصين ،وبه صدر قرار هيئة كبار العلامء يف اململكة
العربية السعودية ،واملجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة(((.
القول الثاين :جواز التأمني التجاري ،وهذا قول بعض املعارصين.
والراجح قول جمهور الفقهاء املعا�صرين بتحرميه؛ وذلك للأدلة الآتية:
ِ
 -1اشتامل التأمني التجاري عىل َ
(املؤمن له) ال يستطيع أن يعرف وقت العقد مقدار ما يعطي
املستأمن
الغ َرر الفاحش؛ ألن
َّ
قسطا أو َ
ويأخذ ،فقد يدفع ً
قسطينْ  ،ثم تقع الكارثة فيستحق ما التزم به املؤ ِّمن ،وقد ال تقع الكارثة أصلاً فيدفع مجيع
األقساط ،وال يأخذ شيئًا ،وكذلك املؤ ِّمن ال يستطيع أن حيدِّ د ما يعطي ويأخذ بالنسبة لكل عقد بمفرده ،وقد ورد يف

احلديث الصحيح النهي عن بيع َ
الغ َرر(((.

ِ
للمستأمن أكثر مما دفعه من النقود هلا ،فهو ربا فضل،
 -2اشتامل هذا العقد عىل ربا الفضل وال َّنساء ،فإن الرشكة إذا دفعت
ِ
حمرم.
وإذا دفعت الرشكة
للمستأمن مثل ما دفعه هلا أو أقل ،يكون ربا َن َساء ،وكالمها َّ

أقساطا ِ
ً
نقد َّية ،ومل ُي َع َّوض عنها شيئًا ،فإهنا تضيع
 -3اشتامل التأمني التجاري عىل أكل أموال الناس بالباطل ،فإن من يدفع
عليه بال مقابل ،ويكون من َأ َخ َذ َها قد أكلها بال مقابل ،وهو الباطل املنهي عنه(((.

ب -حكم الت�أمني ال�صحي:
عقد التأمني الصحي :اتفاق يلتزم بموجبه شخص ،أو مؤسسة تتعهد برعايته ،بدفع مبلغ حمدَّ د ،أو عدد من األقساط ،جلهة
معينَة ،عىل أن تلتزم تلك اجلهة بتغطية العالج ،أو تغطية تكاليفه ،خالل مدة معينة.
َّ
(ديسمرب) 1985م.
وفتاوى اللجنة ،)275/15( ،وما بعدها ،قرار جممع الفقه
(،)285-268/3
النوازل،
فقه
1397/4/4هـ،
بتاريخ:
(،)55
رقم:
العلامء،
((( قرار هيئة كبار
َ
ِ
املنعقدة يف  10شعبان  1398هـ بمكة املكرمة.
اإلسالمي يف دورته األوىل
((( صحيح مسلم.)1513( :
((( املعامالت املالية املعاصرِ َ ة يف الفقه اإلسالمي ،ص ( .)122فقه النوازل ،ص ( .)285 -283موسوعة الفقه الطبي ،املجلد الرابع ،ص ( ،)1812وما بعدها.
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وحكمه:
ً
رشعا بالضوابط التي جتعل َ
ريا ُمغ َت َف ًرا ،مع
أ -إذا كان التأمني الصحي
مبارشا مع املؤسسة العالجية ،فإنه جائز ً
الغ َرر يس ً

توافر احلاجة التي ُتن ََّزل منزلة الرضورة؛ لتعلق ذلك بحفظ النفس والعقل والنسل ،وهي من الرضوريات التي جاءت
ال�شريعة ب�صيانتها ،ومن ال�ضوابط امل�شار �إليها:
 -1وضع مواصفات دقيقة حتدِّ د التزامات كل من الطرفني.

ِ
للمستأمن ،واالحتامالت التي يمكن التعرض هلا.
 -2دراسة احلالة الصحية
 -3أن تكون املطا َل َبات املالية من املؤسسة العالجية إىل اجلهة مر َتبِ َطة باألعامل التي تم تقديمها ،وليس بمبالغ افرتاضية،
كام يقع يف رشكات التأمني التجارية.
ب -إذا كان التأمني الصحي عن طريق رشكة تأمني إسالمي (تعاوين أو تكافيل)ُ ،تزا ِول نشاطها وفق الضوابط الرشعية
بشأن التأمني فهو جائز.
الغرر َ
ج -إذا كان التأمني الصحي عن طريق رشكة تأمني جتاري فهو غري جائز؛ ألنه ُمشْ ت َِمل عىل َ
واجل َها َلة؛ وذلك أن
ؤمن له َيد َفع ً
َّ
ريا ِم َن المْ َال ،وقد َيتَعا َلج بأكثر ِمنه ،وقد ال حَيتاج إىل العالج لِ ِعدَّ ة َسنوات ،فهذا
مبلغا يس ً
الش ْخص المْ ُ َّ

الو ُقوع ،ففيه ْأكل أموال
المْ َال الذي َد َفعه ليس عىل ِعوض ُمعينَّ  ،بل عىل يشء ُمتو َّقع ،وعىل يشء محُ ت ََمل ا ْل ُو ُقوع َ
وعدَ م ُ
ِ
والعدوان.
الناس
بالباطل ِمن ِق َبل تِلك الرشكات ،وال جيوز التعاون عىل اإلثم ُ
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