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ًمنذ أربعة عرش قرنا مـن الزمـان، وال تـزال  ملسو هيلع هللا ىلصكلمة قاهلا رسول اهللا 
يستقبلون هبا طلبة العلم من ! منقوشة عىل صدور ورثته من بعده ويف قلوهبم

جمالـسهم، مرشق أو مغـرب، يبـشون هبـا يف وجـوههم ويفـسحون هلـم يف 
 .ويقدرون توجههم لطلب العلم وانقطاعهم لتحصيله 

 هي مرياث النبوة؛ فإن األنبياء - أهيا الدارس الكريم -وعلوم الرشيعة 
ًمل يورثوا درمها وال دينارا وإنام ورثوا هذا العلم، وعىل قدر حظ النـاس منـه  ً ُِّ َ ُ

 . ملسو هيلع هللا ىلصيكون حظهم من وراثة النبي 
ا أنفقت فيـه أعـامر البـرش وأمـواهلم، وإن وهلذا كان طلب العلم أغىل م

ًحلظة ينفقها اإلنسان يف عمره ال يستفيد فيها علام، وال يقصد فيها إىل طاعـة، 
 !جلديرة بأن تطول عليها حرسته

َّهذا، وإن أكاديمية الرشيعة وهي تدرج أوىل خطواهتا يف نرش العلـم ... 
رسـول اهللا، متخـذة مـن واملعرفة يف أرض اهللا الواسعة باسم اهللا وعىل سـنة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، عن صفوان بن عسال املرادي) ٨/٥٤(ٍ من حديث أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري )١(

 ) .١/١٣١(رجاله رجال الصحيح :  » جممع الزوائد« وقال اهليثمي يف 
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أمريكا نقطة انطالق هلا، فإهنا تود أن تكون بذلك عىل خطـى الرعيـل األول 
ينـرشون علمـه  ملسو هيلع هللا ىلصالذين خرجوا من مدينـة الرسـول  ملسو هيلع هللا ىلصمن صحابة النبي 

ًوهديه، ويوطئون لرسـالته مهـادا يف مـشارق األرض ومغارهبـا، واختـاروا 
ه الـرشيف، حيـث وجمـاورة مـسجد ملسو هيلع هللا ىلصذلك عىل البقاء يف مدينـة الرسـول 

الصالة املضاعفة األجر، والتي يزيد أجرها ألـف مـرة عـىل مـا سـواها مـن 
 .الصلوات يف بقية املساجد

 :فهذه نصيحة لطالب العلم وهو يف بداية الطريق: وبعد
احرص عىل جتريد القصد هللا عز وجل، وال تشب هذا الطلب الـرشيف 

ًام ممـا يبتغـى بـه وجـه بشائبة من حظوظ النفس وأغراضها، فإن من تعلم عل
ْاهللا، ال يتعلمه إال ليصيب عرضا من الدنيا، مل جيد عرف اجلنة يوم القيامة َ ً! 

إنام األعامل بالنيات وإنام لكـل امـرئ  «: وحسبك هذا احلديث الرشيف
 . » !ما نوى

واعلم أن األصل يف طلب علوم الرشيعة هو املشافهة والتلقـي املبـارش، 
 علامء األمة عرب القرون، فال ينبغي أن يعـدل عـن هـذا فهو الذي خترج عليه

 .األصل ما امتهد سبيل إىل ذلك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:  متفق عليه من حديث عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه ، البخاري يف كتاب بدء الوحي)١(
  »إنام األعامل بالنيات «:  ملسو هيلع هللا ىلص، ومسلم يف كتاب اإلمارة باب قوله ١:  باب بدء الوحي، ح

  .١٩٠٧: ح
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فـاحرص عـىل املحـارضات ! ومن كان شيخه كتابه فاق خطؤه صـوابه
  التي تقدمها األكاديمية سواء من خـالل أسـاتذهتا الزائـرين، أو مـن خـالل 

ًتا وصـورة بينـك ما تبثه إليك عرب وسائط التقنية التي يتم فيها التواصل صو
 .وبني املحارضين أينام كانوا، مهام تناءت األقطار وتباعدت املسافات
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ور أنفسنا إن احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من رش
ومن سيئات أعاملنا، من هيده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، 

: ًوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال رشيك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله 
 ﴿4 5 6 7 8 9 : ; < = >  ?  ﴾  ﴿ ! 

" # $ % & ' ( ) * +   , - . / 0        21 

3 4 5 6  7   98 : ; <       = >  ﴾  ﴿ u v w 
x y z { | . ~  � ¡ ¢ £   ¥¤ ¦ § ̈ 

©  ª «  ¬ ®   ﴾ . 
) جل وعال(رشفها اهللا ! فإن الطبابة مهنة نبيلة وحرفة جليلة: أما بعد

فكانت معجزة املسيح عليه السالم، فقد كان يربئ األكمه واألبرص بإذن 
ً اهللا فإن اهللا مل ينزل داء تداووا عباد «: ، القائل ملسو هيلع هللا ىلصوهي وصية نبينا حممد ! اهللا ُ

ُالـهـرم «: قال : قالوا ما هو  » ًإال أنزل له دواء، إال داء واحدا َ : وموضوعها » َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٢:  آل عمران)١(
  .١:  النساء)٢(
  .٧١- ٧٠:  األحزاب)٣(
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البدن الذي هو أرشف املوجودات؛ إذ العلوم ال ترشف إال بمسيس احلاجة، 
ودراستها كشف عن آيات اهللا يف ! أو رشف املوضوع، فام ظنك باجتامعهام؟

، ومزاولتها إحداث لرمحة  r ts u v  ﴾ ﴿  :األنفس واآلفاق
ًفهي عبادة وقربى فضال عن كوهنا حرفة ومرتزقا، بل إن العلم ... اهللا بعباده  ً ً
العلم علامن؛ علم ): رمحه اهللا( العلوم كلها، حتى قال الشافعي هبا قسيم

رام ًال أعلم علام بعد احلالل واحل): رمحه اهللا(وقال ! األبدان، وعلم األديان
العلامء ألدياهنم، : صنفان ال غنى للناس عنهام: أنبل من الطب؛ وهلذا قيل

 !واألطباء ألبداهنم
ورسالة الطبابة يف هذه الدنيا هي املحافظة عىل احلياة فيها، واألطباء هم 

  ويشمل ذلك ! أطياف الرمحة، وحراس احلياة، وجنود العافية يف هذه الدنيا
 حياة مرضاهم وعىل كرامتهم وعىل شعورهم  املحافظة عىل- فيام يشمل -

وعىل عوراهتم وعىل أهليتهم لالهتامم الكامل والطمأنينة الكاملة والرعاية 
ًالنفسية وهم بني أيدهيم يلتمسون العالج؛ وهلذا كان عملهم جتسيدا لرمحة 
  ًاهللا بعباده، ومظهرا من مظاهر ربوبيته خللقه أمجعني، تلك الربوبية التي 

بني الناس بسبب اختالف ألسنتهم أو ألواهنم أو دياناهتم؛ ذلك أن ال تفرق 
رمحة اهللا عز وجل كأشعة شمسه ونسمة هوائه ورشبة مائه وبلغة رزقه، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢١:  الذاريات)١(
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تصيب الرب والفاجر، واملحسن وامليسء، والقريب والغريب، والصديق 
وكذلك ينبغي أن تكون املهنة الطبية فهي جتري يف اجتاه واحد من . والعدو

ة اهللا ال حتايب وال جتايف، وال تعاقب وال تقتيض، وال تكتفي باستهداف رمح
فال ينبغي ! العدل، ولكن اإلحسان والرمحة مهام كانت الظروف واملالبسات

هلا أن تتعامل باعتبارات العداوة أو اخلصومة أو العقوبة، أو أن تنساق 
  حرمتها، وراءها لدوافع شخصية أو سياسية أو حزبية، فلحياة اإلنسان 

ًوال جيوز إهدارها إال يف املواطن التي حددها الرشع والقانون، وهذه مجيعا 
 .خارج نطاق املهنة الطبية بالكلية 

وعىل قدر الرضورة التي تقتضيها املعاجلة الطبية تنحرس بعض القواعد 
ًالرشعية حتقيقا للمصلحة، ويرشع االستثناء الالزم يف جمال اإلعداد ملهنة 

ما قرره الفقهاء من مرشوعية الترشيح ألغراض :  ومن أمثلة ذلكالطبابة،
ما رخصوا فيه من االطالع عىل ما تقتضيه الرضورة : تعليمية وجنائية، ومنها

الطبية، من االطالع عىل العورات، دون أن خيل ذلك بالعصمة والتكريم 
ًالذي يستحقه اإلنسان حيا وميتا، ويف نطاق من تقوى اهللا ومراقب ته، وبالقدر ِّ

ًواألسلوب الذي يراه الثقات العدول من أهل االختصاص رضوريا ووافيا 
بجلب املصلحة، وبقدر ما يرخص للطبيب من استثناء من بعض القواعد 
العامة تتعاظم مسئوليته أمام اهللا عز وجل يف رعاية هذه األمانة والقيام 

 !بحقوقها 

www.almoslih.net



 

 ١٣ 

 

ات واجب كفائي إذا قام به من واالشتغال بالطبابة يف جمتمع من املجتمع
سقطت بقيامه به الكفاية سقط احلرج عن الباقني، وإال لزم احلرج واإلثم 
األمة كافة، ويبقى واجب الدولة املسلمة أن هتيئ لألطباء حاجاهتم التعليمية 
 .واملهنية يف خمتلف املجاالت، فهذا يف الرشيعة واجب احلاكم وحق املحكوم

بة هذا اخلطر وتلك املنزلة الرفيعة فقد درجت وملا كان ملهنة الطبا
املؤسسات الطبية عىل صياغة مجلة من الترشيعات تتعلق بآداب ممارسة هذه 
املهنة، وترسم للطبيب اإلطار الذي ال ينبغي له أن خيرج عنه يف ممارسته 
ملهنته، وتلتقي هذه الترشيعات يف اجلملة عىل محل الطبيب عىل صيانة األمانة 

 باألخالق الرفيعة، والبعد عن مواطن الشبهات التي جتعل ألحد والتحيل
ًمن الناس سبيال إىل عرضه، ويمكن القول بأن هذه الترشيعات تدور يف 

  :- إذا أردنا أن نقرأها قراءة إسالمية -اجلملة حول املبادئ اآلتية 
 ،وهذه عىل رأس الصفات التي ينبغي أن يتحىل هبا الطبيب 

ضه قد أسلم بدنه إليه، ووثق يف تشخيصه للداء، ويف وصفه للدواء، فمري
فيجب عليه أن يصون األمانة، وأن ال يستثمر اسرتسال املرىض يف التعامل 
ًمعه، وثقتهم يف كفايته ونزاهته البتزازهم واستنزاف أمواهلم حتصيال لغرض 

لك يف وقل مثل ذ! ًرخيص من أغراض هذه احلياة أو طمعا يف لعاعة منها
الدولة واملجتمع الذي أواله هذه الثقة وقلده هذه األمانة، فليس له أن يغش 
فيام يصدر عنه من تقارير أو شهادات طبية، السيام إذا ترتب عليها إثبات 
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حقوق لآلخرين أو نفيها، وقد عدلت شهادة الزور اإلرشاك باهللا كام أخرب 
 ½ ¼  «﴿ : ، ثم تال قول اهللا تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلصبذلك املعصوم 
¾ ¿ À Á .  ! " # $ % ﴾  . 

 من تطبب ومل يعلم منه طب فهو ضامن « فإن « 
، وقد أصبح للتأهيل معايريه املنضبطة يف واقعنا  ملسو هيلع هللا ىلصكام أخرب بذلك املعصوم 

املعارص حيث تقترص ممارسة هذه املهنة عىل من خترج يف كليات الطب ومحل 
 .ملطلوبة يف التخصص الذي يامرسهمنها الدرجات العلمية ا

 فال ينبغي للطبيب أن يشارك يف أي 
نشاط ال يتفق مع رشف املهنة، حتى ال يقدح يف عرضه إفك، وال خيالط 
نزاهته شك، وال جيد نفسه مضطرا إىل أن يقف موقف االعتذار، ويف الباب 

 . » شبهات استربأ لدينه وعرضهفمن اتقى ال «: حديث النعامن بن بشري 
 والطبيب أوىل الناس بذلك، فهو يتعامل مع البرش يف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣١-٣٠:  احلج)١(
َّ، والدارقطني )٣٤٦٦(، وابن ماجه )٥٣، ٨/٥٢(، والنسائي )٤٥٨٦( أخرجه أبو داود )٢(

) الكامل(، وابن عدي يف )٤/٢١٢(، واحلاكم )٢١٦، ٤/٢١٥ و ١٩٦، ٣/١٩٥(
   من طريق ١٤/٢ق) (ِّالطب(يف ، وأبو نعيم )٨/١٤١(ُّ، والبيهقي )٥/١١٥(

ًعبد الوليد بن مسلم نا ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا  ِّ. 
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حلظات ضعفهم وانحطام عافيتهم وحاجتهم إىل من ينفس هلم يف األجل، 
ومن ذلك بشاشته يف وجه !  التي كرسهتا العلل واألسقاموجيرب خواطرهم

 - كام يبني ابن القيم رمحه اهللا  - مرضاه وتواضعه هلم، وإن من مكايد الشيطان 
ًأن يأمرك بتلقي ذوي احلاجات بوجه عبوس، وأن ال ترهيم برشا وال طالقة،  ْ ِ
فيطمعوا فيك ويتجرءوا عليك، وتسقط هيبتك من قلوهبم، فيحرمك صالح 
ِأدعيتهم، وميل قلوهبم إليك، وحمبتهم لك، فيأمرك بسوء اخللق ومنع البرش 

 اخللق والبرش والطالقة مع املأل وأهل الدثور، والطالقة مع هؤالء، وبحسن
 !ليفتح لك باب الرش ويغلق عنك باب اخلري

 والنهي عن الرضر والرضار من قواعد 
الفقه الكلية، وتشتد احلاجة إىل التأكيد عىل هذا الضابط إذا عرفت أن مبنى 

ب ويضع عافيته أمانة بني هذه املهنة عىل الثقة، فاملريض يسلم بدنه للطبي
يديه، يف زمن قد جد فيه من األوجاع ما مل يكن يف أزمنة الغابرين، 
واستحدثت أدوية وعقاقري مل تطف بخلد السابقني، ولكل هذه العقاقري 
آثارها اجلانبية، وتقوم عىل إنتاجها وتسويقها رشكات عمالقة، وتستخدم 

قاقري، والطبيب يف هذا حكم األطباء وثقة الناس فيهم يف ترويج هذه الع
م صعب ومعرتك ضنك، واملعصوم وشهيد، ومستشار ومؤمتن، فياله من مقا

 !ه اهللا عز وجلمصمن ع
 فالرس أمانة لدى من استودع حفظه، واألصل َ ِ ُ ْ
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ًحظر إفشاء الرس، وأن إفشاءه بدون مقتىض معترب موجب للمؤاخذة رشعا،  ًٌ
 يعمل يف املهن التي يعود اإلفشاء فيها عىل أصل املهنة ويتأكد ذلك عىل من

باخللل، كاملهن الطبية، فصيانة أرسار املرىض من آكد الضوابط اخللقية التي 
ِّجيب أن يتحىل هبا الطبيب، وأن تكون خلقا جبلـيا له، فاملريض ينثر كنانته  ِ ِ ً

ليه، فينبغي أن بني يديه، ويفيض إليه بام يتحرج من قوله إىل أقرب الناس إ
َّيكون كهف أرسار ومستودع أمانات، وأال يبوح بيشء من ٍ َ ٍ  ذلك إال يف َ

ُاملواضع التي تلزمه هبا الرشيعة أو القانون، حيث تكون مرضة الكتامن 
 .راجحة، ومصلحة البوح غالبة وواضحة 

وكام درجت املؤسسات الطبية عىل صياغة ميثاق رشف آلداب الطبابة، 
 عىل صياغة قسم للطبيب يقسم عليه يف بداية اشتغاله فقد درجت كذلك

هبذه املهنة، ويضعه نصب  عينيه وهو يدرج أوىل خطواته عىل هذا الطريق، 
ويف الفقرة التالية تفصيل هلذه القضية، وعرض  لنامذج من هذه الصيغ التي 

 !تعاقبت عىل مهنة الطبابة منذ فجر التاريخ
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 التـي كـان هلـا منـذ فجـر -ة  الوحيـدة الطب هي املهنـةربام كانت مهن
طـار قـسم يلتـزم إ يف ةداب للمامرسـآ -ة نـساني اإلة احلضارةالتاريخ و بداي

 .قرتاب من عالج املريضدائه قبل ان يؤذن هلم باإلأطباء باأل
 ) م . ق٣٥٧ -٤٦٠ ( بقـراطألينا يف هذا الصدد هو قسم إقدم ما وصل أو

 ، الطــبة مهنـةسلوكي يف ممارسـالـواألخالقـي  وهـو قـسم يـضع اإلطـار
 ة، ونحـو الـزمالء يف املهنـ، واجب الطبيب نحو املريضيفويتلخص القسم 
 .نـسان اإلة و حيـاة التـي تـرتبط بـصحةرسار املهنـأ عىل ةورضوره املحافظ

 .طباء يف كثري من بلدان العاملألل قسم  عنوانا لكل" أبقراط "مر قسم واست

  دعـاء موسـى بـن ميمـونة عديـدبقرونك لوقد سجل التاريخ بعد ذ
فضل نـور يويب وابنه األ و كان طبيبا لصالح الدين األ)  م ١٢٠٤ – ١١٣٥(

 فيـه العـون يطلـب ، هللا سـبحانه وتعـاىلجـاة و يعترب هذا الـدعاء منا،الدين
داب  لـآلةع الـدعاء اخلطـوط الرئيـسيض ويـ،نسانم اإل واآلةتخفيف معانال

 لقـسم الطبيـب ةوالسلوم الذي يطالب به وسوف نورد فيام ييل نامذج خمتلفـ
 :صورالعمر عىل 
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- 
،  Cosص  قوة الذي ولد يف جزير) م . ق٣٥٧ – ٤٦٠(ط راقبو أ ،كان
 والـذي هاسـمبتهر به القسم املعـروف شاهم ما أطباء وشهر األأجيا إيف بحر 

 الطـب يف احتفـال رسـمي يقـام عقـب ة مهنكل من يزاولون عادةيقسم به 
 و كام مـا ة، يف مهنتهم اجلديدا وقبوهلم رسميةهيليأنجاحهم يف امتحاناهتم الت

صـدره االحتـاد أالذي  » ةداب مهنيآمراجع  « من ٦٤ -٦٣ ورد يف صفحتي
 :قسم كالتايلال نص فإن)  م١٩٨١ (الربيطاين للطب عام

 
 

 عـىل قـدر  انـه عىل، والشفاءة الصحهبقسم باهللا الطبيب واُأ
 .هذا امليثاقوذا القسم هب سأمتسكاستطاعتي وتقديري 

  مـاقاسـمهأ أن و،بائيآ ة بمنزلةرى املعلم يف هذه الصناعأن أب
 ةمنزلـب ءهبنـاأرى أن وأ ،ىل ذلكإمتلك حينام يكون يف حاجه أ
جـر أرادوا ذلك بال أهم  نإ ةعلمهم هذه الصناعأن أ و،خويتأ
 من وسـائل ة وكل وسيلةنه بالتعليم واملحارضإ وة،و مساومأ

 ،بناء مـن علمـوينأبنائي و ألة بتلك الصناعسأفيض ،التثقيف
 عـىل سم بامليثاق والقـا مرتبط،حد غريهمأل وليس ،يتلتالمذو
 املـرىض منفعـة  -ي  بقدر طاقت-  واقصد، قانون الطبعةطاإ

 أو أشري به،  قتاال اعطى دواءأ أال وم،و ييسء اليهأعام يرضهم 
 ة، والطهارة واحفظ نفيس عىل النزاه، للجننيا مسقطالبوس وأ
جـري عمليـات للمـصابني أ أالحافظ عىل الرس الطبي وأ أنو

دخـل البيـوت أن أ و،ني فيـهرن ذلك للمتمأتركن أ و،باحلىص
 أوخـادع أ أال وم، كـل مـا يـيسء الـيهمتجنبـا ،ملرىضا فعةملن
ال أ و،و عبيـداأ كـانوا احرارأ ،و الرجالألنساء ل اهتك عرضأ
 ،سمع من النـاسأ وى ملا ارة بالنسبرسان يبقى أشى ما جيب أف

 مبقيـا ومادمـت ،و ما خيرج عنهاأ بمهنتي ذلك ما يتصل سواء
 ،رس مهنتي بني النـاسماأل ة،ستمتع باحليافأل هذاعىل العهد 
 . ذلك من نصيبينقيض هذا امليثاق فليكن فإن نكثت
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-  
 وقد  ) Moses Maimonides ( يف الغرب باسمسمي مويس بن ميمون 

يـويب  وكـان طبيـب صـالح الـدين األ)م ١٢٠٤ – ١١٣٥ ( عاش من عـام
 ، نـور الـدينفـضل األهيـضا طيـب ابنـأ و،القائد العسكري املسلم املشهور

 :ة هذه املناجاصيغةو
 

 
 القادر عىل كل يشء لقـد خلقـت جـسد إهلييا 
رضــك أ وباركــت ة، متناهيــةنــسان بحكمــاإل
 وهـى شـافية، مـواد وجبالك فمنحتها كهنارأو

 خملوقاتك عـىل ختفيـف معانـاهتم وتـشفي تعني
خفف من لينسان  لإلة ومنحت احلكمهممراضأ

اعبـه ت وللتعـرف عـىل م،نـسانإل اهخيـأ ةمعانا
 والكتــشاف ية،ســتخالص املــواد الــشافالو

 ،عدادها واستخدامها لتالئم كل داءوإلقدراهتا 
ــي بحكمتــك االهلوا ــة،خرتتن ــة ي ــاة  للعناي بحي
  أنن عــىل وشــك اآلأنــا و، خملوقاتــكصــحةو

  القـديرفيا إهلـي ، لواجبات مهنتي نفيسأكرس
تفيد اجلنس ل ةعامل اجلليل العون يف هذه األهبني

 فلــن يكلــلنــه بــدون مــساعدتك  أل،البــرشي
 .بسط االشياءأالنجاح 
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ــ،خلوقاتــكومل ملهنتــيهلمنــي أرب   تعطش وال تــدع ال
ن تتـدخل يف أ إلعجـاب وارة،  والطمـوح للـشهللربح
ــث أ ،مهنتــي ــأهنــا حي  اجلــنس وحلــب ةعــداء للحقيق
 الكـربى ةهميني بعيدا عن املقصن تأ ويمكنها ،البرشي
  قـوىحفـظأ اللهـم ك، يف صنع اخلري ملخلوقاتـةاملتمثل

ــ ةبــدين وروحــي بحيــث تكــون دائــام مــستعد  ةشاشبب
 ، والـصالح والـرشير، الغنـي والفقـرية ومعاونةملساعد

رب دعنـي ال أرى  ،والصديق والعدو عـىل حـد سـواء
 عقيل أنر و،نساين وحده اجلانب اإل إالالم يعاين اآلفيمن

مر الذي  األ،التعرف عىل ما هو موجود فعالحتى يمكنه 
 .أو خفي قد يساعد عىل تفهم ما هو غائب 

 ي،فاديت وتعليمـإ يرغبون يف ةكثر يف احلكمأ من هم عرب د
 ثـة هبنـي الدمارب عرفـان، بكل مرشاداهتإع نفيس تتبع دو

  العظـيمال يف العلـمإ يف كل يشء ة القناعامنحني و،واهلدوء
ين أعتقـد فأبـدا أدع الغرور يتملكنـي  وال تبمهنتي،اخلاص 

 و الوقـت ةبني دائام القوه ولكن ة،بلغت ما يكفي من املعرف
العلم واســع و لكــن عقــل فــ ،والطمــوح لتوســيع معــاريف

 . باستمرارتسعنسان ياإل
مر حيـاه ومـوت أ بة برمحتك للعناينيخرتتأقد ل يهلإ يا 

عني عـىل أ فـي، نفيس ملهنتـأكرسن  اآلأنا و،خملوقاتك
بدون ف ، اجلنس البرشيأنفع لكي ليلة اجلهمةداء هذه املأ

 .بسط االشياءأ يف  حتىنجحأ لن عونك
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-  
 :جاء هذا القسم عىل النحو التايل

 
 

 
كـون خملـصا للملـك أن أقسم باهللا العظيم أ

 ،رشفو ةمانــأعــاميل بأ وأن أؤدي ،والــوطن
حـــرتم أن أ وة،حــافظ عــىل رس املهنــأوان 

 . املتعلقه هباةنظمالقوانني واأل
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 قسم باهللا العظيمأ

ــ عمــىل باألأن أؤدي « ــرشفةمان ــصدق وال ن أ و، وال
ــأ ــدهاأ أن و ة،حــافظ عــىل رس املهن أن  و،حــرتم تقالي
 ةفـانسان يف ك اإلةصون حياأن أ و،راقب اهللا يف مهنتيأ
 مـا يف ًالذحـوال بـادوارها و حتت كل الظـروف واألأ

 ،مل والقلـق و املرض واألكاذها من اهلالقتنوسعي الس
م، وأكـتم سـرت عـورهتأحفظ للناس كرامتهم و أ أنو

 ، اهللاةكون عىل الـدوام مـن وسـائل رمحـأن أ ورسهم،
 ،لـصالح والطـالحل ، للقريـب والبعيـدة الرعايـًالباذ

ــدو ــصديق والع ــاب أن و،وال ــمأث ــب العل ــىل طل  ،ر ع
ــرضوأســخره   مــنأوقــر وأن رهم، لنفــع النــاس ال ل
  . » ة زميل يف املهنل لكًاخأكون أن وأ ،علمني

 .قول شهيدأواهللا عىل ما 
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 نأ الطــب بــةلك مهنــســىل إنــضم أنــا أتعهــد وأ «

ــرس ــ أك ــايت ج ــةل حي ــساني اإلخلدم ــأقدم ةن  وس
 ، االحــرتام و التقــدير الــذي يــستحقونهألسـاتذيت

 ، الضمري والـرشفيمليه عيلمارس مهنتي بام أسو
ــريض حمــل ةوســتكون صــح ــاري امل  ،ول األإعتب

 ، عليهــاأؤمتــنرسار التــي حافظ عــىل األســأو
 يل الــرشف ةون بكــل الوســائل املتاحــأصــوس

عامل زمالئـي سـأ و، الطـبة ملهنةوالتقاليد العريق
 الـدين العتبـاراتسمح أ و لن .خوايتإهم ارعتباب

و املركـز أ ةق والـسياسات احلزبيـ و العرةواجلنسي
ــي  ــني ت أناالجتامع ــدخل ب ــأت ــني يداء واجب  وب

حـرتام بعـد حـدود اإلأحافظ عـىل سـأ و،يمرضا
سـتعمل أ ولـن ، العمـلةنسانيه من بداي اإلةللحيا
 خالفـا -  حتى ولو حتت التهديـد-ة  الطبيتيمعرف

 أقطعنني إ ة،نساني والقوانني اإلفعراألملا تقتضيه ا
وقار بمحض و رصانةه الوعود بكل عىل نفيس هذ

 . » قسم برشيف عىل ذلكأراديت وإ
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 ) ٢٣٨(  رقـم  والسكانة بقرار وزير الصحة الصادرةداب املهنآالئحه 
 مـن ة بعـد العـرض واملوافقـ) م٢٠٠٣ سـبتمرب ٥(بتـاريخ ) ٢٠٠٣(لسنة 

ــ ــةاجلمعي ــدة يف  املنة العمومي ــات ) م٢٠٠٣ مــارس ٢١(عق ــؤمتر النقاب  و م
 .م ٢٠٠٣ / ٧/ ٦ -٤طباء مرص يف الفرته من  ألةالفرعي

 
 

 مـام نقيـبأن يـؤدي القـسم التـايل أ ةه املهنـتجيب عىل كل طبيب قبل مزاول
 :و من ينوب عنهأطباء األ

 

 
 

ن أ و،راقـب اهللا يف مهنتـيأن أقسم باهللا العظـيم أ «
ــاأ ــ اإلةصــون حي ــسان يف كاف ــا يف كــل أ ةن دواره

 من هاستنقاذإ يف وسعيً الذ با،حوالالظروف واأل
س حفـظ للنـاأن أ و، والقلـقملاهلالك واملرض واأل

كـون أن أ و،كتم رسهموأسرت عورهتم أكرامتهم و
 ة الرعايـًالذ بـا، اهللاةعىل الـدوام مـن وسـائل رمحـ

ــ ــدةالطبي ــب والبعي ــ ل، للقري ــاطئل  ،صالح واخل
ن أبر عىل طلب العلـم و أثا أن و،والصديق والعدو

 من علمني أوقرن أ و،ه ألذانسان ال لنفع اإلأسخره
 ة يف املهن زميلأخا لكلكون أ و،ينصغري أعلم منو

ن تكون حيايت أ متعاونني عيل الرب والتقوى وةالطبي
 جتـاه يـشينها قية مما ن،يامين يف رسي وعالنيتيإق صدام

 . » قول شهيدأ واهللا عىل ما ،اهللا ورسوله واملؤمنني
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سالمي الذي عقد يف الكويت طب اإللول لوقد اعتمد املؤمتر العاملي األ
سـالمي طـار الدسـتور اإلإ يف)  م ١٩٨١ يناير – ـ ه١٤٠١ربيع األول  (يف

 و يـتم ، العـربةقراره من جملس وزراء الصحإ تم  شامال قسامة الطبيةللمهن
 .ةغلب الدول العربيأتعميمه يف 

 

 
 

  العظيمقسم باهللاأ
 .راقب اهللا يف مهنتيأ  أن*
ــاه اإلأن أ و* ــصــون حي دوارهــا يف كــل أ ةنــسان يف كاف

قاذها مـن إسـتن يف وسـعي حـوال بـازالالظروف واأل
 . والقلقملاهلالك واملرض واأل

 .تم رسهمكأ وم،سرت عورهتأ و ،حفظ للناس كرامتهمأ أنو *
ً الذ، بــا اهللاة وســائل رمحــكــون عــىل الــدوام مــنأن أو* 

 ،صالح واخلـاطئلـ ل، للقريـب والبعيـدة الطبيةالرعاي
 .والصديق والعدو

 .ألذاهنسان ال  اإللنفع وأرسخه ، عىل طلب العلمأثابر أنو *
 أخـاكـون أ أن ووأعلم من يصغرين، ، علمنيأوقر من أنو* 

 . متعاونني عيل الرب والتقوىة الطبيةلكل زميل يف املهن
 ،يـامين يف رسي وعالنيتـيإاق صدكون حيـايت مـن تأ و*

 . جتاه اهللا ورسوله واملؤمننيمما يشينها قيةن
 واهللا عىل ما اقول شهيد
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  سالميالدستور اإل
  ة والصحيةخالقيات الطبيلأل
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  الدستور اإلسالمي لألخالقيات 
  الطبية والصحية

  
  

 .خالق الطبيبأ :الباب االول ?
 . واجبات الطبيب نحو املريض:ب الثاينالبا ?
 . الرس الطبي:الباب الثالث ?
 . واجبات الطبيب جتاه املجتمع:الباب الرابع ?
 .ة القضايا االجتامعي:الباب اخلامس ?
 .عالمإلعالن وا اإل:الباب السادس ?
 . التي يعمل هباة واجبات الطبيب نحو املؤسس:الباب السابع ?
 .قات مع الزمالء العال:الباب الثامن ?
 . حقوق الطبيب:الباب التاسع ?
 . واجبات الطبيب نحو مهنته:الباب العارش ?

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . إعداد املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت )١(
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  ولالباب األ
  خالق الطبيبأ

 
 ا معرتف،خالق بمكارم األمتحليا ،ن يكون خملصا يف عملهأعىل الطبيب 

  كـام.خـرين اآلجهد وال يتجاهل ،امعل م يكتأال وه، ومدربيهعلميملباجلميل 
 بدنـه ومظهـرهالقيام بحق وه ت صحة يف رعايةيكون قدوعليه أن ن أ عليه أن

 داخل مكان العمـل نةحرتام املهإل بن خيأنه أن يتجنب كل ما من شأ و،العام
 .وخارجه
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٣٢ 

  الباب الثاني
  واجبات الطبيب حنو املريض

 
ن حيـسن أناتـه واتفهم معيستامع لشكوى املريض ون حيسن اإلأعىل الطبيب 

ليـه إنظـر يو أن يتعاىل عىل املـريض أ وال جيوز له ،ثناء الفحصأ هفق بره ويتمعامل
 ،جتامعـي مهام كان مـستواه العلمـي واإل،و يسخر منهأو يستهزئ به أ ة دونيةنظر

 ا، شخـصيهمور التي تتعلـق بـ وال سيام يف األ، نظر املريضةن حيرتم وجهأوعليه 
 .املريض بالتوجيه املناسب ذلك دون تزويد  أن ال حيولعىل

 
أال  و، بـني مجيـع املـرىضة يف املعاملةن حيرص عىل املساواأعىل الطبيب 

و أ ة،جتامعيو اإلأ ةدبي مراكزهم األين بسبب تباة الطبيةفرق بينهم يف الرعايي
أو و العرقـي أنـتامئهم الـديني إو بـسبب أ جتـاهم ةبسبب مشاعره الشخـصي

 . مهتو جنسيأ جنسهم
 

 : مثـلة،ي خمالفـات رشعيـأرتكـاب إن حيرص عىل عدم أعىل الطبيب 
ال بالقـدر إ املـريض ةو الكشف عىل عورأخر  من اجلنس اآللوة بشخصاخل

 ثالـث وبوجود شخص ، الفحص والتشخيص والعالجةالذي تقتضيه عملي
 .ستئذان املريضإوبعد 
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 ٣٣ 

 

 
 للمـريض ة الالزمـةاء الفحوص الطبيـجرإن حيرص عىل أعىل الطبيب 

ن يمتنع عن اسـتخدام أ وعليه ةطلبها حالته املرضيت فحوص ال تةضافإدون 
و غـري أ ،و غـري متعـارف عليهـاأ ة، غري معتمـدةو عالجيأ ةطرق تشخيصي
جــراء إو أن يقتــرص يف وصــف الــدواء أن عليــه أ كــام ،ميــالمعــرتف هبــا ع

 . املريضةطلبه حال تتما  عىلةالعمليات اجلراحي
 

 املـريض اىل الطبيـب املخـتص بنـوع ةحالـإن ال يرتدد يف أعىل الطبيب 
 املـريض ةذا اسـتدعت حالـإ ةكثـر فاعليـأىل طبيب لديه وسائل إ ه، أومرض
ن أ وال جيـوز للطبيـب ،خر يرغب املريض يف استـشارتهآو اىل طبيب أ ،ذلك
ن يتـيح املعلومـات أ وعليـه ، املريضةذا كان ذلك يف مصلحإحاله  اإلأيتباط
ىل إحالتـه إ عند ، لعالج املريضةهنا الزمأ الطبي والتي يعتقد ه بسجلةاملدون

 .ةوده بالتقرير الطبى الوايف عن حالته املرضييز أن و،خرآطبيب 
 

ن يـستمر يف تقـديم العـالج الـالزم للمـريض يف احلـاالت أعىل الطبيب 
 وعـىل كـفء،ىل طبيب إو حتى تنتقل رايتها أ ،ليهإ ةجسعافيه حتى تنتفي احلااإل

مراض أ للمـرىض املـصابني بـة املناسبة الطبيةن يستمر يف تقديم الرعايأالطبيب 
 . من حياهتمةخري حتى يف اللحظات األة،يتو ممأ ةو مستعصيأ للعالج ةغري قابل
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٣٤ 

 
اح ت وما يهطيعم املريض بكل ما يستن يعمل عىل ختفيف اآلأعىل الطبيب 

 عـىل صـهشـعار املـريض بحرإ وعليـه ة، و نفسية ماديةله من وسائل عالجي
 املـريض طمأنـةن يـستخدم مهاراتـه يف أن عليـه أ كـام ه، ورعايتـية بـهالعنا

 .وختفيف مصابه
 

   حــول ،ن يعمــل عــىل تثقيــف املــريض وتوعيتــهأعــىل الطبيــب 
   هفيـــه حفظـــ وحـــول كيوحـــول صـــحته عمومـــا، ، خـــصوصاهمرضـــ
ــصحته ــن األو ل ــه م ــبوقايت ــالطرق املناس ــراض ب ــةم ــك ة، والفعال    وذل

خـرى متـى  األةو باستخدام الوسائل الفعالـأ ،بالتثقيف املبارش وجها لوجه
 .توافرت له

 
 ال يف احلاالت التي تتطلـب تـدخالإ املريض دون رضاه ةال جيوز معاجل

ذا إو أ ،سبابي سبب من األ ألةاملوافق ويتعذر فيها احلصول عىل ا طارئطبيا
ري املـريض بـص وعىل الطبيب تمومية، العة للصحمعديا أو مهددا هكان مرض

 وال جيـوز للطبيـب ،ذا كان مـدركاإ للعالج ة والبدائل املتاحةبحالته الصحي
 املريض عىل التوقيع من يرغأ كام ال جيوز له ة، معينةام املريض عىل معاجلغرإ

 . امللف الطبي دون رضاهعىل بيانات يف
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 ٣٥ 

 

ن كـان كامـل إ ضمنيةو الـأ ةويتحقق رضاء املـريض بموافقتـه الـشفهي
 اقـدا او ف،نوب عنـه قانونـا يف حالـه كونـه قـارصاي من ةموافقبو أ ة،هلياأل

 ةن تكـون املوافقـأ وجيـب .ةي رشط من رشوط االهليـأل اقداو فأ ،للوعي
ص واملعاجلـات التـي قـد  وكـذلك يف الفحـوة، يف العمليات اجلراحيةكتابي

 .ةثار جانبيآي منها أتنجم عن 
 

 مـا مل ،سـعاف مـصابإو أن يمتنع عن عالج مريض أال جيوز للطبيب 
ن جيـري لـه أ ة و عليـه يف هـذه احلالـه، عـن اختـصاصةتكون حالته خارج

 وال جيـوز ة، صـحيةقرب مؤسسأ إىلوجهه ي ثم ة،لالزما ةوليسعافات األإلا
نقطاع عن عالجـه  وال اإلة،كف عن عالج مريضه يف احلاالت الطارئن يأله 

سـتعان ا ، أوذا خالف التعليامت التي حددها الطبيـبإال إ ،حواليف مجيع األ
 . الطبيب املرشف عىل عالجهةخر دون موافقآبطبيب 

 
 :ن حيرص عىل ما ييل عند فحص املريضأعىل الطبيب 

 ة والعائليـة الشخصية املرضية والسري، للمريضةصحي الةتسجيل احلال    ) أ
  .والعالجأ وذلك قبل الرشوع يف التشخيص ه،اخلاصه ب

  .التزام الدقه يف الفحص الطبي والتشخيص) ب
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٣٦ 

 و ، اسـتعاملهة وطريقه مع حتديد مقادير، وبوضوحة وصف العالج كتاب) ت
سـلوب إل التقيـد باةىل رضورإحـوال  بحسب األذويهو أتنبيه املريض 

ذلك لـ ة واملتوقعة اهلامةثار اجلانبي اآل، وإىلالذي حدده الطبيب للعالج
  . اجلراحي أوالعالج الطبي

ىل إ ة واملبـادر، عـن العـالج الطبـي اجلراحـية رصد املضاعفات النامج) ث
 . ذلكمكن أمعاجلتها متى 

 
ذين هلـم عضاء الفريق الـصحي الـأن يتعاون مع غريه من أعىل الطبيب 

 لديـه مـن معلومـات عـن إتاحة مـا وعليه ، للمريضة الصحيةالرعايب صلة
 . كلام طلب منه ذلكهتبعها يف عالجأ التي ة والطريقةحالته الصحي

 
 :ةجراء العمليات اجلراحي إلةتين حيرص عىل توافر الرشوط اآلأعىل الطبيب 

 بحــسب ،جرائهـا إلال مـؤهةراحـاجل  جيــرين يكـون الطبيـب الـذيأ)     أ
 .ة اجلراحية العمليةمهيأ و ةختصصه العلمي وخرباته العلمي

 ة كافيـمهيأة هتيئة ة صحيأةو منشأ ة عالجية يف مؤسسة اجلراحأن جترى ) ب
 .دةوقص املةجراء اجلراحإل

كـد مـن أ للتة الالزموالشعاعية ية الفحوص والتحاليل املختربى جترأن ) ت
 والتحقـق مـن ، ومناسب لعالج املريضن التدخل اجلراحي رضوريأ
 .ةجراء اجلراحإ للمريض تسمح بة الصحيةن احلالأ
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 ٣٧ 

 

 ة اجلراحيـةجراء العمليإن يلتزم اجلراح املسئول عن املريض اجلراحي بأ ) ث
و أطبـاء املقيمـني باملستـشفى حـد األأن يـساعده أ وجيـوز ، لهةالالزم

ن أ جيـوز للجـراح  كام، املريضة ولو بدون موافق،غريهم من اجلراحني
ن يـتم ذلـك أ ة رشيطـة من العمليـةداء جوانب معينأ مساعده بفوضي

 .هرشاف اجلراح و مساعديإحتت 

 
ال إ ،تلقى فيهـا العـالجي التي ة الصحيأةال جيوز ختريج املريض من املنش

و كـان ذلـك بنـاء عـىل رغبتـه يف أ ، تـسمح بـذلكةذا كانت حالته الصحيإ
و مـن أقرار كتايب منه إخذ ؤن يأ عىل ه،صريه بعواقب خروجتبرغم اخلروج 

 ذلـك يف ثبـت وية،هليـن كـان نـاقص األإ ة الثالثـة حتى الدرجـ أقاربهحدأ
 .السجل الطبي للمريض

 
 ةثـار املرتتبـ اآلهن يرشح لـأ رفض املريض للعالج ةعىل الطبيب يف حال
 وعدم بصدقلك ذ عىل ة املرتتبة والتطورات املرضي،عىل عدم تعاطيه للعالج

قع الطبيـب و يه رفضة يف حال، وقرار املريضإن يسجل أن عليه أ كام ة،مبالغ
 . الطبيب مسئوليتهيل حتى خي، امللف الطبي يفلكذ التمريض عىل ةوهيئ

 
 وأو طلـب وليـه أ عىل طلبه و بناء و، املريضةهناء حياإال جيوز للطبيب 
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٣٨ 

و مرض مستعص ميئوس مـن أ ،سبب وجود تشوه شديدال ولو كان ،صيهو
 .ة اليمكن تسكينها بالوسائل املعتادةحرب مة شديدأآلمو أ ،شفائه

 
 و بالترصف الذي يستطيع ، بغياب طبيبه مسبقاهعالمإللمريض احلق يف 

حوال جيب توافر الطبيب املناسب يف حـال  ويف مجيع األ، غيابهةاعه يف حالاتب
 . بام يضمن استمرار تقديم العالج للمريض،ب الطبيب املعالجغيا

 
ن أ ، حـريتهمةشـخاص املقيـد لألة الطبيـةعىل الطبيب املكلف بالرعاي

شـخاص غـري  واملستوى املتاحني لألة من نفس النوعية صحيةر هلم رعايوفي
فعـال متثـل أ أية بة،و سلبيأ ةجيابيإ ة وحيظر عليه القيام بطريق.م حريتهةاملقيد

 أو ة القاســيةوب املعاملــرض يف عمليــات التعــذيب وغريهــا مــن ةمــشارك
 كام ،ا عليهاتو سكوأ ،فعالو حتريض عىل هذه األأ طؤو متثل تواأ ة،نسانيالإل

جواب إسـت يف ة للمـساعدةحيظر عليـه اسـتخدام معلوماتـه ومهارتـه املهنيـ
 ة و النفسية اجلسميةصحي اللةاحلا ب حرياهتم عىل نحو يرضةشخاص املقيداأل
 ةذا تقرر ذلك وفقـا ملعـايري طبيـإال إ ،قيدهملتجراء إي أ يف ةشاركامل أو ،هلم
 . هلمة و النفسية اجلسمية الصحة محاية بغية،بحت
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 ٣٩ 

 

  لباب الثالثا
السر
ّ

 الطبي
ّ

  
 

 ة، املهنة بسبب مزاوليش رسا خاصا وصل إىل علمهن يأال جيوز للطبيب 
كـان الطبيـب قـد  وأ ، عليـه وأمتنـه الرسهبذاليه إ هدملريض قد عسواء كان ا

ا تنص مثاهلا من ممأ وة،تي وذلك فيام عدا احلاالت اآل،طلع عليه بحكم عملهأ
 :ةعليه الترشيعات الوطني

 .ذا كان افشاء الرس بناءا عىل طلب صاحبهإ    ) أ
 .ة قضائيةذا صدر قرار بذلك من جهإ ) ب

 شخـصيابلـغ أ وةو الزوجأ عن الزوج ردفع الرضللرس فشاء اإذا كان إ ) ت
 .خري منهام يف حضور اآلأل

 ةمـام جهـأدفاع الطبيب عن نفـسه  وهفشاء الرس إذا كان الغرض من إ ) ث
 . الدفاعة عىل طلبها بحسب ما تقتضيه حاجوبناء ةقضائي

فشاء يف هذه  فيكون اإلة وقوع جريمعفشاء الرس منإ اذا كان الغرض من ) ج
 . فقطة املختصة الرسمية للسلطةالاحل

 ،فراد املجتمـعأبـ  مرض معد يـرضمنع تفيشفشاء إذا كان الغرض من إ ) ح
 . فقطة املختصة الصحية للسلطةفشاء الرس يف هذه احلالإويكون 
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٤٠ 

 
 سن الرشد واطباء الذين يقدمون العالج ملرىض مل يبلغتقع عىل عاتق األ

 يف عملية إختـاذ القـرار رشاك هؤالءإل يف العمل عىل  تتمثة،خالقيأ ةوليؤمس
 .الطبي، كل وفقا لقدراته

 
 ا دون العـالج رستلقـيعندما يطلب املرىض القرص من الطبيب املعالج 

 ةسباب رغبـأن حياول التعرف عىل أ جيب عىل الطبيب ،مورهمأولياء أخبار إ
ن أ و،هـلرشاك األإ عىل يشجعهن أ و،هله عىل حالتهأطالع إاملريض يف عدم 

 .ه لديةمفاهيم خاطئأي يعمل عىل تصحيح 
 

ــاقص األالن يــسمح للمــريض أمــن حــق الطبيــب  ــن   ن خيــضع أ ةهلي
  هـل دون ي معلومـات لألأ عـن التـرصيح بـجـمن حيأ ه ومن حقـ،للعالج
ــ ــارصةموافق ــذإال إ ، الق ــوانني الناف ــت الق ــةذا كان ــكب يض تق ــري ذل    ،غ
 كـام ،حيـانغلـب األأ املريض من قبل الطبيب املعالج يف ةهليأ مدى و حيدد

أو بعض املختصني  ،طفال بعض املتخصصني يف علم نفس األةستشارإجتوز 
ليـه إ أخـر مـا يلجـآ وتصبح املحـاكم .مرذا لزم األإ التعامل مع املراهقني يف

 .ةهليالطبيب لتحديد األ
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 ٤١ 

 

 
 معلومـات ةيأواحلصول عىل موافقته قبل تقديم ار املريض إخطعىل الطبيب 

و مـا أ ة،دويـو رشكـات األأ ، مؤسسات مجع البيانات: مثل،خرىأطراف أل هعن
 . املريضة حذف البيانات التي قد يستدل هبا عىل هوييطة رش،ىل ذلكإ

 
 مـن ةحالتـه الـصحيبن حيـصل عـىل تقريـر تفـصييل أمن حق املـريض 

 حيـررن أ وال جيـوز للطبيـب ة،ومن واقع معاينتـه الشخـصيالطبيب املعالج 
و بـشكل خمـالف أ ه، يف موضوع بعيد عن ختصصةيل بشهادأو يد طبيا اتقرير

 . الشخيص للمريضهليه من خالل فحصإللواقع الذي توصل 
 

 املريض والتـشخيص والعـالج والتوقعـات ة حالةجيوز للطبيب مناقش
 همـرأويل أو  املـريض ة موافقة رشيط، مع حمامي املريضةاخلاصه بتطور احلال

 .لكذعىل 
 

 املـريض ملنـدوب ة بحالـةجيوز للطبيب الكشف عن معلومـات خاصـ
 وعىل ان  من يمثله قانونيا عىل ذلك ،وأ املريض ة موافقةيطرشمني أ التةرشك

ن أىل الطبيب  وع،ميني فقطأ التبند بالةيقترص الكشف عىل املعلومات املتعلق
 .ن يقوم بذلكأ قبل هارتتب عىل كشفيام بري املريض بصيقوم بت
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٤٢ 

 
عىل الطبيب وسائر العـاملني يف املجـال الطبـي بـذل كـل جهـد ممكـن 

 بام يف ذالك التقارير التـي ختـزن يف ة،ع التقارير الطبيي مجة عىل رسيةلمحافظل
ىل سـجل إال املعلومـات دخـإن يـتم أ وال جيـوز ، احلاسـوبةجهـزأ ةذاكر

 ويراعـى حتديـد م،شخاص املخولني بذلك وحدهال من قبل األإاحلاسوب 
سم من قـام إ كام يراعى تسجيل ة، ملعلومات جديدةضافإي أتاريخ وتوقيت 

 .ةضافو اإلأبالتعديل 
 
خبار كل من الطبيب واملريض بوجود نظام ختزين البيانـات عـىل إجيب 

ن يقـوم الطبيـب املعـالج أن يكـون ذلـك قبـل أ عـىل ،تشفىاحلاسوب باملس
 ة كام ينبغي حتديد كاف،رسال املعلومات لقسم احلاسوب الذي يتوىل ختزينهاإب
عـد ي ومـسبقا،ىل املعلومـات إتتمكن من الوصـول سفراد واجلهات التي األ

مرا رضوريا للحصول عىل موافقتـه أالترصيح بكل هذه املعلومات للمريض 
ــي ال ــالجلتلق ــا وتب،ع ــ ع ــريضةدى حــساسيمل ــات امل ــى إ ، بيان ختــاذ يراع

 .خرين اليهاأفراد أ التي متنع وصول ةمنيحتياطات األاإل
 
 تقـارير تـشتمل عـىل بيانـات ةيـأخبار الطبيب واملريض بتوزيـع إجيب 

 ة كام جيب احلصول عىل موافق،ن يقوم احلاسوب بذلكأ باملريض قبل ةخاص
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 ٤٣ 

 

 ةو معلومات خاصـأ  املعالج قبل إرسال أي بيانات الطبيبارطخإاملريض و
 ة، الـصحية الرعايـاتو مـنظامت خـارج نطـاق املؤسـسأفراد أىل إباملريض 

 احلـصول عـىل أليـة جهـة دونفشاء مثل هـذه البيانـات بإ بحيث ال يرصح
 . املريضةموافق

 
اهليئـات التـي يقترص الترصيح بأية بيانات طبية رسيـة عـىل األفـراد أو 

 ، ستتناوهلا بكتامن شديد، وجيوز عدم الترصيح باسم املريض يف بعض األحيـان
كام يقترص إرسال املعلومات الطبية الرسية عىل الوفاء بـالغرض الـذي حتـدد 
عند طلبها وتكون حمددة باإلطار الزمني هلذا الغرض، وجيـب إخطـار مجيـع 

نات هلم ال يعني السامح بتمريرهـا تلك اهليئات واألفراد بأن إفشاء تلك البيا
 .جلهات أخرى ، أو إستخدامها يف أغراض غري التي حددت عند طلبها

 
جيب تزويد األجهزة احلاسوبية بأنظمة إسـرتجاع املعلومـات ، لتجنـب 
ضياعها حال حدوث خلل يف الربامج أو عطل يف اجلهاز، وإذا تم إلغاء أحد 

ة مطبوعة منها للطبيب املعالج أوال، وجيـوز حمـو امللفات فيجب إعطاء صور
  هذه امللفات والتخلص منها حـال التأكـد مـن حيـازة الطبيـب لـصورة هلـا 

وعند حمو امللفات جيـب ). مطبوعة أو خمتزنة عىل حاسوب أو عىل اسطوانة ( 
 . بإمتام عملية املحوًأن يقوم قسم احلاسوب بإخطار الطبيب كتابيا
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٤٤ 

 
إختاذ كافة التدابري الصارمة التي متنع الوصول إىل قاعدة البيانات ، جيب 

كام يلزم وضع نظم رقابية الكتشاف حماوالت النفاذ إىل قاعدة البيانـات مـن 
 .جانب أي فرد أو جهة ليس هلم احلق يف ذلك
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 ٤٥ 

 

  الباب الرابع
  واجبات الطبيب جتاه اتمع

 
يا يف املجتمع ، يتفاعل معه ويـؤثر فيـه عىل الطبيب أن يكون عضوا حيو

 .وهيتم بأموره
 

عىل الطبيب املسلم أن يتعلم مـا ال يـسع الطبيـب جهلـه مـن األحكـام 
الرشعية املتعلقة بمهنة الطبابـة ، وأن حيـرص عـىل تنميـة معارفـه ومهاراتـه 

ات ومـن ذلـك متابعتـه املـؤمتر/ العلمية من خالل التعليم الطبـي املـستمر 
والندوات الطبية التي تعقد يف جمال ختصصه نصحا لنفـسه وملرضـاه وألمتـه 

 .بصفة عامة 
 

عىل الطبيب يف حالة األمراض السارية أن يلتزم بإتباع التظيامت الصحية 
املوضوعة لذلك ، بام يف ذلك اإلبالغ عـن هـذه احلـاالت للجهـة املختـصة 

 .وإختاذ ما يلزم من إجراءات
 

عىل الطبيب أن يساعد املجتمع ىف التعامل مـع عنـارص تعزيـز الـصحة 
 . والوقاية من املرض ومحاية البيئة الطبيغيى واالجتامعية 
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٤٦ 

 
عــىل الطبيــب أن حيــرص عــىل املحاقظــة عــىل املــوارد الــصحية وعــىل 

 .استخدامها بالطريقة املثىل 
 

رص عىل تثقيف املريض تثقيفا صحيا وتوعيتـه ، وأن عىل الطبيب أن حي
 .يكون عىل مستوى املسئولية يف قيامه بالتوعية والتثقيف الصحي للمجتمع

 
عىل الطبيب أن جيتهد يف استخدام مهاراته ومعلوماته وخرباته لتحـسني 

 .معايري اخلدمات الصحية املقدمة للمجتمع ونوعيتها
 
 أن يـشارك بفاعليـة – والسيام إذا كان يف موقع املسئولية – الطبيب عىل

 . وإجيابية يف سن األنظمة وصنع السياسات الصحية 
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 ٤٧ 

 

  الباب اخلامس
  القضايا اإلجتماعية

 
 

من حق الطبيب ومن واجبه إبالغ السلطات املعنية عن حاالت العنـف 
عمله، والسـيام إذا كـان املـريض حـدثا أو امـرأة أو التي يطلع عليها بحكم 

عاجزا عن محاية نفسه بسبب التقدم يف السن أو بـسبب املـرض اجلـسمي أو 
النفيس، وذلك وقاية له من التعرض إىل مزيد من العنف اجلسمي الـذي قـد 
يصل به إىل حد العاهة املستديمة، أو إىل مزيد من العنف املعنوي أو النفيس ، 

 . الوفاةوربام إىل
 

 
متالزمــة العــوز املنــاعي (مــن حــق املــصاب بعــدوى مــرض اإليــدز 

أن حيصل عىل العالج وعىل الرعاية الصحية اللذين تطلبهام حالته ) املكتسب
الصحية، مهام كان سبب إصابته بالعدوى ، وعىل الطبيب أن يلتـزم بعالجـه 

 .يقي به نفسه وغريهمتخذا من اإلحتياطيات ما 
 

عىل الطبيب توعية املصاب بعدوى اإليدز بكيفية احلفاظ عىل حالته مـن 
 .مزيد من التدهور ، وكف العدوى عن اآلخرين 
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٤٨ 

 
عىل الطبيب الذي يعلم أنه إجيايب املصل ملرض اإليدز ، أن ال ينخرط يف 

 .ل املرض إىل اآلخرينأي نشاط من شأنه املجازفة الواضحة بنق
 

عىل الطبيب إبالغ أحد الزوجني يف حالة إصابة الـزوج اآلخـر باإليـدز 
 .حسب األنظمة املتبعة

 

 
 التـي حـددها نحلياة اإلنسان حرمتها، وال جيوز إهدارها إال يف املـواط

عا خـارج نطـاق املهنـة الطبيـة متامـا ، وال جيـوز الرشع والقانون، وهذه مجي
للطبيب أن يساهم يف إهنـا حيـاة املـريض ولـو بـدافع الـشفقة، والسـيام يف 

 :- مما يعرف بقتل املرمحة–احلاالت اآلتية 
 .القتل العمد ملن يطلب إهناء حياته بملء إرادته أو رغبته •
 .االنتحار بمساعدة الطبيب •

ملصابني بعاهات خلقية قد هتدد حياهتم أو الهتددها ، القتل العمد لألجنة ا •
أو القتل العمد للولدان املولودين بأمثال هـذه احلـاالت ، وذلـك بوقـف 

 .تغذيتهم
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 ٤٩ 

 

 
 : ال تندرج احلاالت اآلتية يف مسمى قتل املرمحة

وقف العالج الـذي يثبـت عـدم جـدوى اسـتمراره بـام يف ذلـك أجهـزة  •
 .عياإلنعاش االصطنا

 .رصف النظر عن الرشوع يف معاجلة يقطع بعدم جدواها  •

تكثيف العالج القوي لدفع ضائقة أملية شديدة ، مع العلم بـأن مثـل هـذا  •
 .العالج قد يقرص العمر 

 

 
عملية نقل األعضاء من متربع حي أو من جثة ميت ، مـن أهـم وسـائل 

تجىل فيها تواد أفراد املجتمع وترامحهم وتعـاطفهم، عـىل إحياء النفس التي ي
 .أن تراعى فيها الضوابط األخالقية

 
ال جيوز لألطباء الذين أعلنوا وفاة شخص أن حيتمل تربعه بأعضائه، أن 
يشاركوا بشكل مبـارش يف إسـتخراج هـذه األعـضاء منـه ، أو يف إجـراءات 

كونوا مسئولني عـن رعايـة املـرىض الـذين زرعها بعد ذلك يف غريه، أو أن ي
 .حيتمل أن يتلقوا هذه األعضاء
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٥٠ 

 
ــا  ــل األعــضاء وفق ــات نق ــإجراء عملي ــل أن يقــوم ب عــىل الطبيــب قب
للترشيعات الناظمة لذلك أن يقوم بتبصري املنقول منه بالعواقـب واملخـاطر 

 عـىل اإلقـرار التي قد يتعرض هلا نتيجة لعملية النقل، وعليه أن حيـصل منـه
 .الذي يفيد علمه بكافة العواقب يف هذا الشأن قبل إجراء العملية

 
ال جيوز أخذ أي عضو من جسد أي حي قارص لزرعه يف شخص آخـر ، 
 .وقد تستثني من ذلك األنسجة املتجددة إذا نص عىل ذلك القانون الوطني

 
زاءه حمال ملعامالت جتارية ، وحيظر ال جيوز أن يكون اجلسد البرشي وأج

اإلجتار يف األعضاء أو األنسجة أو اخلاليا أو اجلينات البرشية ، وحيظر إعطاء 
أو أخذ أي مبلغ لقاء أي عضو، كام حيظر اإلعالن عن احلاجـة إىل أعـضاء أو 
عن توافرها لقاء ثمن يـدفع أو يطلـب، وال جيـوز للطبيـب بـأي حـال مـن 

 أي من هـذه األعـامل التـي تقـع حتـت طائلـة املـساءلة األحوال املشاركة يف
التأديبية، كام حيظر عىل األطباء وسائر املهنيني الصحيني القيام بعمليات لنقل 
األعضاء أو املشاركة فيها ، إذا وجد ما يدعوهم إىل اإلعتقـاد بـأن األعـضاء 

 .املطلوب نقلها كانت حمال ملعامالت جتارية
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 ٥١ 

 

 
يب القـائم بالنقـل أن يـضمن تـوفري الرعايـة الطبيـة الكاملـة عىل الطب

للشخص املنقول منه، بام يكفل عدم اإلرضار به نتيجة هذا النقل بأي شـكل 
 .من األشكال

 
 .حيظر عىل األطباء زرع اخلصية أو املبيض

 

 
قية تتمثل يف توظيف ما لدهيم مـن تقع عىل عاتق األطباء مسئوليى أخال

خربات مهنية يف املشاركة يف عملية إختاذ القـرارات اخلاصـة بتوزيـع املـوارد 
 .الطبية املحدودة أو ترشيد استهالكها ، بام يكفل محاية مصلحة املريض

 
جيب أن تستند عملية إختاذ قرارات توزيع املوارد الطبية املحـدودة عـىل 

. يــة وأخالقيــة ، تــرتبط بــام تــستدعيه احلالــة الــصحية للمــريضمعــايري طب
مدى إحتياجه هلذه املوارد، ومدة العـالج ، وإحـتامل : وتتضمن هذه املعايري 

 .وقوع الوفاة، ويف بعض احلاالت حجم املوارد الالزمة لنجاح العالج
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٥٢ 

 
ارات توزيـع حيظر عىل األطباء األخد بإعتبارات غري طبية حال إختاذ قر

املوارد الطبية املحدودة، كأن يعتمد قرارهم عـىل قـدرة املـريض عـىل حتمـل 
ــا مــن  ــة ، أو غريه ــه اإلجتامعي ــريض، أو حالت ــالج، أو ســن امل ــة الع تكلف

 .اإلعتبارات التي ترفضها أخالقيات املهنة
 

جيب أن يتمسك الطبيب بدوره كوكيل للمريض مهمته محاية مصلحته، 
 اجلهد يف الدفاع عن املريض يف إحتياجه للعالج دون أن يكون مـشاركا ًالذبا

 .يف إختاذ القرار املتعلق بتوزيع املوارد
 

حيق للمرىض الذين حيرمون من احلصول عىل بعـض املـوارد الطبيـة أن 
يطلعوا عىل سبب ذلك، فسياسات الـتحكم يف املـوارد الطبيـة النـادرة التـي 

عض املؤسسات جيب أن تكون معلومة للجميع ، كذلك أن ينبغي أن تتبناها ب
 .ختضع مثل هذه السياسات ملراجعة اجلهات الطبية الرقابية من وقت آلخر

 
يتعني عىل األطباء أن يـصفوا األدويـة واألدوات والتجهيـزات الطبيـة 

ــارات ا ــالج املعتمــدة، اســتنادا إىل اإلعتب ــا مــن أشــكال الع ــة وغريه لطبي
وإحتياجات املرىض فقط، وال جيوز للطبيب أن يقبل عروض من طرف آخر 

لتعويض املرىض عن املضاعفات ) كرشكات األدوية أو التجهيزات الطبية ( 
 .التي حتدث نتيجة الستخدام أدويتها أو جتهيزاهتا الطبية
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 ٥٣ 

 

 
إىل من واجب كل طبيب أن يعمل عىل اقـرتاح الـسياسات التـي ترمـي 

حتقيق العدالة يف توفري املستوى املالئـم مـن الرعايـة الـصحية جلميـع أفـراد 
 .املجتمع

 
عند إختيار اإلجراءات والطرق الوقائية والعالجية التي تـضمن حتقيـق 
مستوى مالئم مـن الرعايـة الـصحية، يلتـزم األطبـاء بمراعـاة اإلعتبـارات 

 :األخالقية اآلتية
 .املريض من الربنامج العالجيمدى استفادة ) أ
 .إحتامل استفادة املريض من العالج) ب

 .مدة هذه االستفادة ) ت

 .تكلفة العالج) ث

 .عدد املرىض الذين سيستفيدون من العالج) ج

 

 
األصل أنه ال جيوز للطبيب إجهاض إمرأة حامل إال إذا أقتـضت ذلـك 

فإذا مل يكن احلمل قـد تـم : ظاهرة أو رضورة ملجئةدواع رشعية متثل حاجة 
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٥٤ 

أربعني يوما فريخص يف اإلجهاض ملصلحة رشعية معتـربة أو حلاجـة طبيـة 
ظاهرة، ويقصد باحلاجة ما يترضر برتكه مـع وجـود البـدائل وإن كانـت ال 
تندفع هبا احلاجة عىل املستوى املنشود ، أما إذا جتاوز احلمل هذه املـدة سـواء 

ام مرحلة ختليق األعضاء يف األسابيع الثامنيـة األوىل أم كـان بعـد كان قبل مت
عند إكتامل ختليق أعضاءه من األسبوع التاسع فام بعده، فال جيوز إجهاضه إال 

 ، كام لو الرضورة امللجئة ، ويقصد بالرضورة ما يترضر برتكه مع إنعدام البدائل
ليها ، فإذا حتقق الطـب كان إستمراره هيدد صحة األم أو يشكل رضرا بينا ع

 اإلجهـاض سـبيال نني فال حيـل إجهاضـه إال إذا تعـنيمن نفخ الروح يف اجل
إلستنقاذ حياة أمه، ويف مجيع األحوال حيال القرار يف ذلـك إىل جلنـة طبيـة ال 
يقل عدد أعضائها عن ثالثة أخصائيني يكون بينهم أخصائي بـاملرض الـذي 

قريرا توضح فيه نوع اخلطورة التي هتدد أويص من أجله بإهناء احلمل، تقدم ت
صحة األم فيام لو أستمر احلمـل ، ويف حالـة التوصـية بـرضورة االجهـاض 
يوضح ذلك للمريضة وزوجها أو وليها، ثم تؤخـذ مـوافقتهم اخلطيـة عـىل 

 .ذلك 
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  الباب السادس
  اإلعالن واإلعالم

 
اسـطة، باسـتخدام يقصد بـاإلعالن أن يقـوم الطبيـب، مبـارشة أو بالو

كاجلرائـد ( وسائل اإلعالن املرئية واملسموعة واملقـروءة ، املتعـارف عليهـا 
لبـث معلومـات ) واملجالت واإلذاعة املرئية واملسموعة والربيد وغري ذلـك

 .غايتها التعريف بالطبيب وإختصاصه وخربته
 

صل جيوز أن يشتمل اإلعالن عـىل الـشهادات والتخصـصات التـي حـ
عليها الطبيب ، وعـىل تارخيـه املهنـي وخرباتـه الـسابقة ومـا إىل ذلـك مـن 

 .املعلومات املوضوعية غري املضللة 
 

ال جيوز أن يشتمل اإلعالن عىل معلومات هتدف إىل تـضليل املتلقـى أو
تزييف احلقائق أو إخفاء اآلثار اجلانبيـة للعـالج، أو أن يكـون فيـه مـا خيـل 

 .العامةباألداب 
 

ــارات وخــدمات ــشأته مه ــسه أو من ــدعي لنف ــب أن ي ال جيــوز للطبي
 .تشخيصية أو عالجية ليس مؤهال أو ليس مرخصا له بمزاولتها 

www.almoslih.net



 

 

 

 

٥٦ 

 
جيوز للطبيب اإلستعانة بحاالت مرضية حقيقة يف اإلعالن كدليل عـىل 

ثـار اجلانبيـة التـي كفاءته ، رشيطة أن يكشف اإلعالن برصاحة عن مجيع اآل
ترتبت عىل العالج ، ورشيطة ضامن محايـة خـصوصيات املـريض وحقوقـه 

 .القانونية كافة
 

ال جيوز للطبيب أن يستغل جهل املرىض باملعلومات الطبية ، فيـضللهم 
بإدعاء إمكانه القيـام بـإجراءات تشخيـصية أو عالجيـة ال تـستند إىل دليـل 

 بشفاء بعض األمراض، وجيـب أن تقتـرص املـادة علمي، أو بعرض ضامنات
اإلعالنية عىل املعلومات احلقيقية فقط دون مبالغة، وأن ختلـو مـن عبـارات 

 .توحي بالتفوق عىل اآلخرين أو احلط من قدراهتم بأي شكل كان
 
 أسمه مؤهالته وعنوانه وطريقة االتصال بـه يف  الطبيب أن يضيفجيوز

يل أو وطني أو يف غري ذلك من املطبوعات املـشاهبة ،وجيـوز أي دليل طبي حم
لألطباء واالختصاصني العاملني يف القطاع اخلاص إبالغ زمالئهم واملنشآت 

 .الصحية األخرى عن اخلدمات التي يقدموهنا واملامرسة التي يزاولوهنا 
 

املقروءة مع أن من الواجب تشجيع التوسع يف استخدام وسائل اإلعالم 
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ــإن مــن  ــصحية ،ف ــة ال ــصحي والتوعي ــف ال ــة يف التثقي ــسموعة واملرئي وامل
الرضوري اختاذ مجيع االحتياطيات التي تكفـل عـدم إسـاءة اسـتعامل هـذه 

 .نفة الذكرآالوسائل يف الدعاية للطبيب بشكل ينايف ضوابط اإلعالن 
 

 ،ت متخصـصةعىل األطباء الذين يعملون يف منشآت صـحية أو عيـادا
جتنب الدعاية للخدمات التي تقدمها اجلهات التي يعملون هبا أثناء احلـديث 

 . أو ما إىل ذلك، أو كتابة املقاالت،يف وسائل اإلعالم
 

 قراراته املتعلقة بإدخال املريض إىل املستشفي أو بنيال جيوز للطبيب أن ي
 الربح املـادي دون النظـر القيام بأي إجراءات تشخيصية أو عالجية بغرض

، كام ال جيوز لـه الرضـوخ لطلبـات املـستثمرين يف إىل حاجة املريض الفعلية
املجــال الــصحي الــذين يطلبــون مــن األطبــاء اإلكثــارمن أنــواع التحاليــل 
واألشعة وال يقصدون منها التحرى والدقـة يف التـشخيص ، ولكـن لزيـادة 

 .األعباء املالية للمريض والكسب للمستثمر
 

   إدارية أو غريهـا مـن الوظـائف التـي معىل األطباء الذين يقومون بمها
ال تقوم عىل رعاية املرىض مبـارشة أن يـضعوا إحتياجـات املـرىض يف املقـام 
األول، وال تتوقف اإللتزامات األخالقية لألطباء عندما يتقلد الطبيب منصبا 

 .ال يتضمن بصورة مبارشة رعاية املريض
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لألطبــاء احلــق يف الــدخول يف عالقــات تعاقديــة قانونيــة بــام يف ذلــك 
احلصول عىل أسهم ملكية املنشآت الصحية أو مصانع املنتجات الـصحية أو 

 .األجهزة
 

يهـا الطبيـب يف حالة حتويل املريض إىل أي من املؤسسات التي يشارك ف
 :عليه مراعاة ما ييل 

قل عن غريها من حيث نوعيتها تم هذه املنشأة خدمات متميزة ال أن تقد    ) أ
 .أو جودهتا 

 .إذا مل تكن كذلك فعليه إعطاء املريض حرية اإلختيار)  ب
 يمكث  الًأن يكون التحويل إيل تلك املنشأة رضوريا حلالة املريض ،وأن) ج(

 .ًاملريض يف املنشاة وقتا أكثر من املطلوب 
 
ب املريض يف إستشارة طبيب آخر فيام خيص مرضه فعىل الطبيـب إذا رغ

أن ال يمتنع عن حتقيق رغبة املريض، وعليه أن يسهل عىل املـريض احلـصول 
عىل التقارير واملعلومات الالزمة لذلك، وللمـريض احلـق يف اختيـار طبيبـه 

 .االستشاري إذا رأى ذلك
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جله زميل آخر فعليه التقيـد بالقواعـد إذا دعي الطبيب ملعاينة مريض يعا

 : اآلتية
أن يستجيب لطلب االستشارة إذا كانت الـدعوة مـن الطبيـب املعـالج      )أ

 .ذلكّحتى لو مل تتبني له مسوغات 
ُ أن يتوخى احلذر من أي كلمة أو إحياءه قد يفهم منهـا انتقـاص الزميـل )ب

ريض، ويتأكد ذلك عند املعالج أو احلط من قدره أو التقليل مما بذله للم
 .اختالف وجهة نظره عن وجهة نظر الطبيب املعالج

أن يقوم بطمأنة املريض والتقليل من قلقه واستعامل احلكمة يف حتديد ما    )ج
 .ينبغي أن يطلع املريض عليه بنفسه وما يرتكه للطبيب املعالج

 املستشار إذا كان طلب االستشارة من املريض أو من ذويه، فعىل الطبيب    )د
التأكد من علم الطبيب املعالج بـذلك قبـل موافقتـه عـىل املعاينـة، وال 

  .يسوغ اإلطالع عىل ملف املريض إال بعد إذن الطبيب املعالج
ًإذا كان املريض عازما عىل االستغناء عن الطبيب األول فيجـب التأكـد   )هـ

  .من إعالم الطبيب األول بذلك
ًد احلاجــة أن يستــشري زمــيال آخــر يف نفــس حيــق للطبيــب املعــالج عنــ    )و

 .التخصص أو غريه، بعد إمتام املستشار األول ملرئياته وتوصياته
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ّالطبيب مؤمتن عىل حتري الربامج العالجية املناسبة حلالة املريض، وعليه 
. أن يتأكد من جدوى الربنامج العالجي قبل تنفيذه أو تطبيقـه عـىل املـريض

طلب املريض لربنامج عالجي غري ذي جدوى، فعـىل الطبيـب أن ويف حالة 
 .يقنعه بعدم جدواه

 
 : ًال جيوز للطبيب أن يأيت عمال من األعامل التالية

 سواء كان االستعانة بالوسطاء أو الوسائل غري املرشوعة يف مزاولة املهنة    ) أ
  .ذلك بأجر أو بدون أجر

مه يف ترويج األدوية أو العقـاقري أو خمتلـف أنـواع السامح باستعامل اس ) ب
  .العالج أو ألغراض جتارية عىل أي صورة من الصور

طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظـري التعهـد أو القيـام   ) ج
 مستشفىبوصف أدوات أو أجهزة معينة للمرىض، أو نظري إرساهلم إىل 

صــيدلية أو أي مكــان حمــدد أو مــصحة عالجيــة أو دار للتمــريض أو 
  .إلجراء الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع املستلزمات الطبية

القيام بإجراء استشارات طبية يف حمال جتارية أو ملحقاهتا ممـا هـو معـد    ) د
لبيع األدوية أو األجهزة أو التجهيزات الطبية، سواء كان ذلك باملجـان 

 .أو نظري مرتب أو مكافأة
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 . باستشارات طبية من خالل رشكات االتصاالت القيام  ) هـ
القيام ببيع أي أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية يف عيادته   ) و

 .بغرض االجتار -أو أثناء ممارسته للمهنة  -
أن يتقاسم أجره مع أي من زمالئه إال إذا أشرتك معه يف العـالج فعـال،    ) ز

 . بأي صورة من الصورمستشفى ًأو أن يعمل وسيطا لطبيب آخر أو
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٦٢ 

  الباب السابع
  واجبات الطبيب حنو املؤسسة التي يعمل بها

 
عىل الطبيب أن حيافظ عىل سمعة وكرامة املؤسسة التي يعمـل هبـا، وأن 

 .يساهم مسامهة فاعلة يف تطوير أدائها واالرتقاء هبا
 

 واللـوائح واألنظمـة والتعلـيامت  بـالقواننيقدوة يف اإللتـزامأن يكون 
 .النافذة فيها

 
اســتخداما رشــيدا بعيــدا عــن  املؤســسة وأن اأن حيــافظ عــىل ممتلكاهتــ

 .اإلرساف
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  الباب الثامن
العالقات مع الزمالء

 
ال جيوز للطبيب أن يميز يف املعاملة بني زمالئـه أو معاونيـه ألي سـبب

 .كان
 

ـب ُّعىل الطبيب أن حيرص عىل حسن التـرصف مـع زمالئـه، وأن يتجنَّ ْ ُ
 أمام املرىض، وأن يبذل جهده يف تعلـيم األطبـاء الـذين  للزميلنقد املبارشال

َّوعليـه أن يتـوخى . يعملون ضمن الفريق الطبي أو من هم حتـت التـدريب
ت إرشافه، فـال يمه ألداء من يعملون معه أو يتدربون حتيَّالدقة واألمانة يف تق

َيبخس أحدا حقه، وال يبالغ يف مدحه والثناء عليه، وال يساوي يف التقييم بني  ًَ
 .ِّاملجتهد واملقرص

 
ُّإذا اعتقد الطبيب أن التدخل الطبي من أحد زمالئه أو رؤسائه من شأنه

َ حصول رضر للمريض من قبلـهافالتأثري عىل سالمة ممارسته الطبية، أو خ ِ ،
ًفعليه إبداء رأيه للزميل أو الرئيس مـشافهة ُويف حالـة عـدم االتفـاق يرفـع . ُ ِّ

 .َّإىل اجلهة املختصة للنظر فيه واختاذ القرار املناسب األمر
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، إال إذا سدد هذا ً يتقاىض أجرا مقابل عالج زميل له اللطبيب أنجيدر ب

 .األجر طرف ثالث
 

ّأن حيرتم زمالء املهنة من غري األطباء، وأن يقدر دورهـم يف عىل الطبيب 
عالج املريض أو العناية به، وأن يبني عالقته هبم عىل الثقة املتبادلة والتعـاون 
البنّاء بام خيـدم مـصلحة املـرىض، وأن يبـذل اجلهـد يف تعلـيمهم وتـدريبهم 

 .والتأكد من التزامهم بأخالقيات املهنة
 

ّلطبيب تسوية أي خالف قد ينشأ بينـه وبـني أحـد زمالئـه بـسبب عىل ا
ُاملهنة بالطرق الودية، فإن مل يـسو اخلـالف، يبلـغ األمـر إىل اجلهـة املختـصة 

 .للفصل فيه
 

ال جيوز للطبيب أن يسعى ملزامحة زميل له بطريقة غري رشيفة يف أي عمل 
 .متعلق باملهنة

 
طبيب أن يقلل من قدرات زمالئه، وإذا كان هناك ما يستدعي ال جيوز لل

 .إنتقاد زميل له مهنيا، فيكون ذلك أمام جلنة علمية حمايدة
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إذا حل طبيب حمل زميل له يف عيادته بصفة مؤقتـة، فعليـه أن ال حيـاول 
استغالل هذا الوضع لصاحله الشخيص، كام جيب عليه إبالغ املريض قبل بدء 

 .لفحص بصفته، وأنه حيل حمل الطبيب صاحب العيادة بصفة مؤقتةا
 

ُإذا دعي طبيب لعيادة مريض يتوىل عالجه طبيب آخر تعذرت دعوتـه، 
فعليه أن يرتك إمتام املعاجلة لزميله بمجرد عودته، وأن يبلغه بـام اختـذت مـن 

 .ةَإجراءات، ما مل ير املريض أو أهله استمراره يف املعاجل
 

 : يف حالة اشرتاك أكثر من طبيب يف عالج مريض

ال جيوز للطبيب فحص أو عالج مريض يعاجله زميل له يف مستشفى اال  - ١
 .ذا استدعاه لذلك الطبيب املعالج أو إدارة املستشفىإ

جيوز للمريض أو أهله دعوة طبيب آخر أو أكثر عىل سـبيل االستـشارة بعـد  - ٢
ب املعالج وجيوز للطبيب االعتذار عن استمرار عالج ا حلالـة اذا إعالم الطبي

 .أرص املريض أو أهله عىل استشارة من ال يقبله بدون ابداء األسباب

 الطبيب املعالج القيام بعالج املريض وفقا ملـا قـرره األطبـاء مل يوافقإذا  - ٣
املستشارون فيجوز له أن ينسحب تاركا مبارشة عالجـه ألحـد هـؤالء 

 األطباء املستشارين
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 : عىل الطبيب يف تعامله مع أفراد اهليئة الطبية املساعدة أن يلتزم بام ييل

  . أن حيرتمهم ويوقرهم وأن يبدي مالحظاته هلم بطريقة الئقة)أ
 أن يقوم بإصدار تعليامته العالجية كتابـة، وبـصورة واضـحة، وأن )ب

 .يتأكد من تنفيذها ما أمكن ذلك
 أن يــستمع إىل مالحظــاهتم ونقــدهم وحتفظــاهتم بالنــسبة لتعليامتــه )ج

 .العالجية بنظرة موضوعية وبدون تعال
 . أن يساعد ويساهم يف تقدمهم العلمي واملهني)د

 
 -   خمتـرب-  أشـعة( عىل الطبيب يف تعامله مع أفراد املهن الصحية املساعدة 

كون توجيهاته حمددة هلـم، وأن يـتمكن ، أن ت)إلخ ..  ختدير - عالج طبيعي
 .من تنفيذها كلام أمكن ذلك
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  الباب التاسع
  حقوق الطبيب

 
للطبيب وهو الذي وقف حياته عىل رعاية املجتمع صحيا أن تكفـل لـه 
وألرسته رعاية صحية مناسبة، وأن يؤمن له راتب جمز له يمنعه مـن اإلجتـار 

مهنيـة يف عملـه نتيجـة ملـا يتعـرض لـه مـن بآالم املرىض أو إرتكاب أخطاء 
 .ضغوط حياتية قاسية

 

من حق الطبيب أن يوفر له املجتمع وسائل التدريب والتأهيـل العلمـي 
ً،ووضع النظم التي تكفل ضامن جودة املؤسـسات الـصحية وفقـا للمعـايري 

 .العاملية املتعارف عليها 
 

 له فرص التعلـيم والتـدريب الطبـي املـستمر ،من حق الطبيب أن تتاح 
وذلــك مــن خــالل املــؤمترات والنــدوات واللقــاءات العلميــة واملكتبــات 
والبعثات الدراسية ودورات صقل املعلومات واملهارات وغريها ،وعليـه أن 
حيرص عىل متابعة أحدث التطورات املهنية يف جمال ختصصه ،وأن ال يتـوانى 

 .عن التفاعل معها 
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٦٨ 

 

ُمن حق الطبيب أن يعامل بام يستحقه من احرتام وتقدير ،وأن تـوفر لـه 
مجيع احلقوق املدنية التي يتمتع هبا غريه مـن األشـخاص الطبيعيـني ،وأن ال 

ن تـصان كرامتـه أثنـاء أي أُيوقف عن ممارسة املهنة إال يف حدود القـانون ،و
لقانونية وحق الدفاع عن نفسه إجراء حتقيقي أو قضائي ،وأن توفر له احلامية ا

 .يف حالة ارتكابه ألي خرق ألحكام القانون 
 

ً عناية وليس مـسؤوال عـن  أقىصالطبيب مسؤول جتاه املريض عن بذل
 الغاية، وال يكون الطبيب مسئوال جتـاه املـريض إال يف احلـاالت التـي حتقيق

  .حيددها القانون
 

ًه الطبيـب ماديـا أو معنويـا أو إجبـاره عـىل أداء عمـل أو ال جيوز إكـرا ً
االمتناع عن عمل يتعلق بمامرسـة مهنتـه إال يف حـدود القـانون ،وال جيـوز 

 .إرغامه عىل الشهادة بام خيالف ضمريه 
 

من حق الطبيب عىل أفراد اهليئـات الـصحية املـساعدة يف تنفيـذ توجيهاتـه 
لام أمكن هلم ذلك، وأن يلتزموا بحـدود املهنـة يف جمـال ومناقشته لالستيضاح ك
 .، وأن حييلوا املرىض إىل مهنيني آخرين إذا دعت احلاجةختصصهم دون جتاوز
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للطبيب أن يقوم بإحالـة املـريض مـن أجـل التـشخيص أو العـالج إىل 

 ،ويـلً أو إىل منشأة صحية أخرى وفقا للوائح الناظمة هلـذا التح،طبيب آخر
 :مع مراعاة ما ييل 

أن يكون الطبيب الذي سيحال إليه املريض يملك خربة ختصصية يستفيد   )أ
 .منها املريض 

أن يديل كتابة أو مشافهة إىل الطبيب الذي حييـل إليـه باملعلومـات التـي  )ب
 .يعتقد أهنا الزمة الستمرار العالج 

 .ائه أو ألسباب مالية أن ال يكون إحالة املريض بسبب التيقن من عدم شف )ج
 

أن حيرصـوا عـىل من حق الطبيب عىل أفراد اهليئات الـصحية املـساعدة 
 .تطوير وحتديث املعارف واملهارات والكفاءات املهنية ألنفسهم ولزمالئهم 

 
عىل الطبيب أن ال حييل املريض إىل معالج بالطب التكاميل ما مل يكن هذا

 .ًلج حاصال عىل ترخيص ملامرسة املهنة من السلطة الصحية املختصةاملعا
 

يتخذ مجيع االحتياطات الالزمة حلامية نفـسه مـن مجيـع عىل الطبيب أن 
 .األخطار املحتملة أثناء ممارسته للمهنة
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٧٠

  الباب العاشر
   مهنتهحنوواجبات الطبيب 

 
ف مهنته، ويلتزم بمعايري مزاولتها ويعمل عىل الطبيب أن حيافظ عىل رش

ًعلميا ومعرفيـا مـن خـالل األبحـاث  عىل االرتقاء هبا، ويساهم يف تطويرها ً
 . املستمروالتعلموالدراسات وكتابة املقاالت 

 
ب كل ما خيل بأمانته ونزاهته، وكـل مـا مـن شـأنه عىل الطبيب أن يتجنَّ

خيرس ثقة املريض باستخدام أسـاليب الغـش أو اإلساءة ملهنة الطب، وأن ال 
التدليس، أو إقامة عالقات غري طبيعية معه أو مع أحد من أفـراد عائلتـه، أو 

ـب الـسعي إىل . ُّالتكسب املادي بطرق غـري مـرشوعة كـام أن عليـه أن يتجنَّ
 .الشهرة عىل حساب أخالقيات املهنة وأصوهلا

 
 املرىض بسبب عـدم إمكانيـة دفـع تكـاليف عىل الطبيب أن ال يميز بني

العالج وعليه أن يبادر إىل مساعدة املرىض الفقراء باإلمكانيات املتاحة وفقـا 
 .للتنظيامت النافذة

 
ُعىل الطبيب أن يديل بشهادته أمام السلطات املختصة كلام طلـب منـه ذلـك َّ ُ .

ُ ودقة وفقا للنُظم املعمول هباوعليه أن يقوم بتحرير التقارير الطبية بأمانة ً.
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عىل الطبيب أن يراعي اهللا وضمريه إذا طلب منه تقيـيم زميـل لـه، فـال

يبالغ يف مدحه والثناء عليه، وال يبخسه حقـه ، وعليـه أن يلتـزم بالعـدل إذا 
 .طلب منه االشرتاك يف جلنة من جلان التأديب دون حتيز أو متييز

 
َّ أن يتوقـف عـن ،ىل الطبيب املصاب بمرض مـن األمـراض الـساريةع

مزاولة أي نشاط من شأنه املجازفـة بنقـل املـرض إىل مرضـاه أو زمالئـه أو 
وعليه يف هذه احلالة أن يستشري السلطة املختـصة باملنـشأة الـصحية . غريهم

.لتحديد املهام التي يقوم هبا
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  مسئولية الطبيب
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٧٤ 

  ية الطبيبمسئول
بني يدي احلديث عن موجبات املـسئولية الطبيـة نمهـد هلابـذكر بعـض 

  :القواعد التي يستهدي هبا يف حتديد معامل هذه املسئولية
 أن اجلواز الرشعي ينايف الضامن ، فإذا فعل الطبيب ما جيوز له فال يـسأل -١

 .عن الرضر احلادث ولو كان سبب له
لسالمة ، وال يطلب منه إال القيام باملعتـاد  ال يتقيد عمل الطبيب برشط ا-٢

 .من العناية، وال يسأل إال عن تقصريه فيها
 الرضا بالشئ رضا بام يتولد عنه ، فال يسأل الطبيـب مـدينا عـن الـرضر -٣

الذي يصيب املريض الذي اختار عالجـا معينـا أو ريض بـه متـى كـان 
 .الطبيب قد راعى أصول مهنة الطب يف عمله

 .انت يده يد أمانة فإنه ال يضمن إال بالتفريط أو التعدي  أن من ك-٤
 : عىل ما سبق فإن موجبات املهنة الطبية ما ييلًوبناء

 
، وال يتصور وقـوع ذلـك ً دواء ساما بقصد إهالكه للمريضكأن يصف

من الطبيب يف األعم األغلب إال إذا استخدم يف رصاعات عسكرية أو أمنية، 
 الذي ال حيل بحال وال يعفي الطبيـب مـن املـسئولية بوجـه مـن وهو األمر
  . الوجوه
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يف مبارشته حلاجته  يف وصف الدواء أو أم يف تشخيص املرض سواء كان
، أمـا إذا مل ينـسب  املوضع املحدد جلراحتـهتجاوزت يد اجلراح فكام لو زلت

 عىل معاجلته ملريـضه مـن للطبيب خطأ أو تفريط فال وجه ملساءلته عام ترتب
تداعيات ال يد له فيها ، فقد أتفق أهل العلم عىل أن املوت أو الرضر إن جـاء 
نتيجة لفعل واجب مع اإلحتياط وعدم التقصري فال ضامن، وإنـه لـو وجـب 

 . الضامن هنا لكان فيه تعويق لألطباء عن القيام بواجبهم
 
لطبيب اجلاهل ما تسبب يف إتالفه بجهله  أمجع الفقهاء عىل تضمني افقد

كام لو كانت له معرفة يف فن من فنون الطـب ثـم تـصدى وتغريره للمريض 
ملامرسة العمل يف ختصص آخر أو كانت لـه معرفـة بـسيطة لكنهـا ال تؤهلـه 

ال أعلـم : ( ، قـال اإلمـام اخلطـايب )كطالب الطب مـثال ( ملامرسة هذا الفن 
تعدى ، فتلف املريض، كان ضامنا واملتعـاطي علـام ال خالفا يف املعالج ، إذا 

ويزداد األمر تأكيدا إذا أضيف إىل اجلهالة الغرور وهو اخلداع، ) يعرفه، متعد 
وذلك عندما يصف للمريض دواء ضارا أو ال حيتمله جسمه أو ال يفيـده يف 
 حالته الراهنة، مع إهيامه بعلمه وختصصه، فيتناوله املريض خمـدوعا بطبيبـه،

 .فيكون الطبيب مسئوال عن األرضار بسبب تغريره باملريض
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ذلك أن اتباع األصـول املعتـربة عنـد أهـل الـصنعة يعتـرب واجبـا عـىل 
الطبيب، فإذا خالف هذه األصول كان مسئوال عن األرضار النامجة عن هذه 

 .املخالفة 
 
قدم عـىل مبـارشة جـسم اإلنـسان مـن يز للطبيب وال لغريه أن فال جيو

فحص أو معاجلة أو جراحة إال بعد حصوله عىل إذن معترب مـن املـريض، أو 
فال تنقلـب . ًمن وليه إن مل يكن أهال لإلذن كالصغري واملجنون واملغمى عليه

الرخصة التي أنشأها الرشع للطبيب أو اجلراح بمامرسة عملـه عـىل أجـسام 
ناس إىل حق إال برضاء املريض ، وتـستثني مـن ذلـك حـاالت االسـعاف ال

الطارئــة التــي تقتــيض تــدخال رسيعــا إلغاثــة املــريض وال حتتمــل التــأخري 
 .للحصول عىل هذا اإلذن

 
حـد إذا وقع املريض حتت وطأة رضورة تقتيض إسعافا عاجال ، وتعني أ

األطباء لعالجه لعد وجود غريه فال حيل له اإلمتناع عن عالجه، فـإذا أمتنـع 
كان مسئوال عن كل ما يقع عىل املريض من تداعيات بـسبب هـذا اإلمتنـاع، 

 يف بيـداء مـن ًومثله مثل من له فضل زاد فامتنع عن بذله ملن يتـضور جوعـا
 .األرض حتى مات
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لت يف وصف دواء غري مرشوع فإن اهللا مل جيعل شفاء هذه األمة سواء متث

فيام حرم عليها ، أم متثلت يف إحلاق الرضر باملريض بناء عىل إذنه ، فـإن مثـل 
 ، فإن جسد اإلنسان أمانة عنده ال حيل له أن يقدم ًهذا اإلذن غري معترب رشعا

فال قيمـة إلذنـه عىل مرضة نفسه وال أن يأذن لغريه بشئ من ذلك ، فإن فعل 
وال إعتبار لرضاه ، ومن ذلك ما اصطلح عىل تسميته بقتل املرمحـة فـإن إذن 

 .املريض به ال يرفع املسئولية عن الطبيب
 

 ، يطلع الطبيب بحكم مهنته عىل كثري من خـصوصيات املـرىض وعـوراهتم
ملمـضة، وهلـذا كـان مـن والتي مل يبيحو هبا ألطبائم إال حتت وطـأة املـرض ا

أصول مهنة الطبابة حفظ أرسار املرىض وعدم إفشائها، فإن جتاوز هذا احلـد 
وأفشى أرسار مرضاه كان مسئوال رشعا وقانونا عـن ذلـك، ال يـستثنى مـن 
ذلك إال ما تدعو إليه الرضورة من ذلك للمصالح العامة كأن يعلم الطبيـب 

هذا ال يـسمح لـه بقيـادة الطـائرة أن مريضه الطيار مثال مصابا بالرصع وأن 
تعرض حياة الناس للخطر فيجب اإلبالغ عنه وعدم السرت عليه، وال خيفـى 
 أن الــرضورة تقــدر بقــدرها، فــال جيــوز لــه اإلباحــة بــام وراء ذلــك

 :واخلالصة يف باب املسئولية الطبية ما ييل 
وضـوعة، ال ينبغي أن يتصدى للطبابة إال الطبيب املعترب بحكم األنظمة امل •
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 . » من تطبب ومل يعلم منه طب فهو ضامن « ملسو هيلع هللا ىلصإستهدا بقول النبي 
وحيث تتعدد اإلختصاصات الطبية جيب أن حتال املشكالت الطبية املعقدة  •

 /              . -  ,  + *﴿ عمـال باأليـة ... إىل أهل التخـصص فيهـا 
0  ﴾ . 

ن اجتهد وأدى ما يرتقب والطبيب مطالب باإلجتهاد يف عالج مريضه ، فإ •
من مثله وخال عمله من اإلمهال الواضح عمدا أو سهوا وأخذا باألسباب 
التي ينبغي أن يأخذ هبا أمثاله ثم جاءت النتيجة عىل غري املطلوب فال إثـم 

 .عىل الطبيب وال عقوبة 
والطبيب وكيل املريض يف جسمه ، ويعترب قبول املريض لـه طبيبـا معاجلـا  •

ئيا بقبول العالج الذي يصف، فإذا أستدعى هذا العالج إجـراء أقرارا مبد
. جراحيا وجب توثيق هذا القبول كتابيا وقاية للطبيب مما قد جيره املستقبل

وينبغي أن يكون هذا التوثيق بعد رشح األمر للمريض باالسـلوب الـذي 
 .يناسب مستواه

أن يثبـت هـذا فإذا رفض املريض العالج كان عىل الطبيـب أن ينـصح لـه ثـم  •
 .الرفض بالكتابة أو باإلشهاد أو بتوقيع املريض حسبام يدعو املوقف أو يسمح

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . رواه أبو داود والنسائي واحلاكم )١(
  .٤٣:  النحل )٢(
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ويف األحوال التي يكون اخلوف أو الرعب فيها سببا يف الرفض ، للطبيـب  •
أن يستعني بدواء هيدء نفس املريض ويزيل رعبه وجيـرره منـه ولكـن دون 

ولعـل أنجـح ... ر اهلـادئإذهاب أعينه ، ليكون املريض أقدر عىل اإلختيا
هذه األدوية هي الكلمة اهلادئة والشخصية الصابرة املحبة التي تبعث عىل 

 .الثقة وتشيع األمان
ويف األحوال التي يكون فيها املدخل الطبـي أو اجلراحـة رضوريـا إلنقـاذ  •

حياة وال يسمح الوقت بالتأجيل فالرضورات تبـيح املحظـورات ، وعـىل 
 عليه مهام كانت النتائج مادام قد أجرى مـا توجبـه الطبيب أن يتدخل وال

فإن املفسدة يف إهدار حياة جتب املصلحة يف . أصول املهنة وبأسلوب سليم
. ترك املـريض لرأيـه املهلـك، ودرء املفاسـد مقـدم عـىل جلـب املـصالح

قيـل أنـرصه ... أنرص أخـاك ظاملـا أو مظلومـا «: والتوجيه النبوي واضح
 . » حتجزه عن الظلم فإن ذلك نرصه: قال ! ظاملا ؟مظلونا فكيف أنرصه 

وصفوة القلب أن الرشيعة املطهرة تشرتط إلنتفاء املسئولية عن الطبيـب 
 : أمورا أساسية هي 

إذن الشارع بمزاولة املهنة ويتحقق ذلك بتوفر املعرفة الطبية املشهود لـه  - ١
قعنـا املعـارص، هبا والتي نصبت الشهادات العلميـة أمـارة عليهـا يف وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . رواه البخاري )١(
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٨٠ 

باإلضــافة إىل احلــصول عــىل تــرخيص بمزاولــة املهنــة مــن الــسلطات 
 .املختصة

 .رضاء املريض بالعالج - ٢
 .قصد الشفاء عند الطبيب - ٣
عدم وقوع اخلطأ الفاحش عن الطبيب، واخلطأ الفـاحش هـو الـذي ال  - ٤

 .تقره األصول الطبية وال يقره الفن والعلم
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  يةاألحكام الشرع
  املتعلقة مبرضى اإليدز
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  األحكام الشرعية املتعلقة مبرضى اإليدز
 املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبيـة بدولـة الكويـت نـدوة علميـة تعقد

  .حتت عنوان رؤية اسالمية للمشاكل االجتامعية ملرىض اإليدز
 :واختذت الندوة التوصيات اآلتية

لـسالم عـىل خـاتم األنبيـاء وأرشف احلمد هللا رب العاملني والـصالة وا
إن املنظمة اإلسالمية للعلوم  .املرسلني سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني

الطبية لتحمد اهللا جلت قدرته عىل فـضله ونعمتـه أن اسـتأنفت نـشاطها يف 
جماالهتا املختلفة، وآداء الرسالة امللقاة عىل عاتقها، والنهـوض بـام يـستوجبه 

ذلك إثر توقف قهري بسبب االحتالل العراقي وما حلق نظامها األسايس، و
مقر املنظمة من ختريب وتدمري وإتالف عـىل يـد قـوات االحـتالل العراقـي 

 ........الغادر
وبحمد اهللا وحسن توفيقه بدأت املنظمة أوىل خطواهتا بعد حتريـر دولـة 

   :وموضـوعها) ةبعالنـدوة الفقهيـة الطبيـة الـسا(الكويت حيث تـم انعقـاد 
بالتعـاون مـع وزارة  » رؤية إسالمية للمـشاكل االجتامعيـة ملـرض اإليـدز «

واملكتـب اإلقليمـي  -جممع الفقه اإلسالمي بجدة  –الصحة بدولة الكويت 
 مجـادى اآلخـرة ٢٥ - ٢٣ملنظمة الصحة العاملية باإلسكندرية يف الفرتة مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .لعلوم الطبية  إعداد املنظمة اإلسالمية ل)١(
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د، وذلك للميالهـ  ١٩٩٣ ديسمرب ٨ – ٦من اهلجرة التي توافقها هـ  ١٤١٤
حتت رعاية صاحب السمو الشيخ جابر األمحـد اجلـابر الـصباح أمـري دولـة 

ً شخصا مـن الفقهـاء ١٣٠وقد شارك يف أعامل الندوة ما يربو عىل . الكويت
 .....واألطباء والعلامء الذين قدموا من أكثر من ثالث وعرشين دولة

 :واصلت الندوة أعامهلا يف فندق مرييديان، وكانت ذات شقنيوقد 
 

 
 .حكم عزل مريض اإليدز -١
 .حكم تعمد نقل العدوى -٢
 .حقوق الزوج املصاب وواجباته -٣

 . .حكم إجهاض األم املصابة بعدوى اإليدز  •  
 .ابة باإليدز لوليدها السليم وإرضاعهجواز حضانة األم املص  •  
  حق السليم من الـزوجني يف طلـب الفرقـة مـن الـزوج املـصاب   •  

 .بعدوى اإليدز         
 .حق املعارشة الزوجية  •  
 .اعتبار مرض اإليدز مرض املوت -٤
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وعىل مدى ثالثة أيـام اسـتغرقتها النـدوة يف األبحـاث واملناقـشات انتهـت يف 
 :التي عقدت يف مركز الطب اإلسالمي إىل اآلراء والتوصيات التاليةجلستها اخلتامية 

 
ًتؤكد املعلومات الطبية املتوافرة حاليا أن العدوى بفريوس العوز املناعي 

ال حتدث عـن طريـق املعايـشة أو املالمـسة أو التـنفس أو ) اإليدز(البرشي 
 أواملراحيض أو محامات السباحة احلرشات أو االشرتاك يف األكل أو الرشاب

أو املقاعد أو أدوات الطعام أو غري ذلك من أوجه املعايشة يف احليـاة اليوميـة 
 :العادية، وإنام تنتقل العدوى بصورة رئيسية بإحدى الطرق التالية

 .االتصال اجلنيس بأي شكل كان  •
 .نقل الدم امللوث أو مشتقاته  •
 .ال سيام بني متعاطي املخدراتاستعامل املحاقن امللوثة، و  •
 .االنتقال من األم املصابة إىل طفلها  •

بناء عىل ما تقدم فإن عزل املصابني من التالميـذ أو العـاملني أوغـريهم 
 .عن زمالئهم األصحاء ليس له ما يسوغه

 
تعمد نقل العدوى بمرض اإليدز إىل السليم منه بأية صورة مـن صـور 
التعمد عمل حمرم ويعد من كبائر الذنوب واآلثام، كام أنه يستوجب العقوبـة 
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الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل وأثره عىل األفراد وتأثريه 
 .عىل املجتمع

فإن كان قصد املتعمد إشاعة هذا املرض اخلبيث يف املجتمع فعمله هذا 
 ويستوجب إحدى العقوبات ًيعد نوعا من احلرابة واإلفساد يف األرض

 K  L M N O﴿  : قال تعاىل املنصوص عليها يف آية احلرابة
P Q R S  T U V W X Y Z 

[  \ ] ^ _ ` a bc d  e f 
g hi j k l m n    ﴾ . 

وإن كان قصده من تعمد نقل العـدوى إعـداء شـخص بعينـه وكانـت 
قتـل املنقـول إليـه ًطريقة اإلعداء تصيب به غالبا انتقلت العدوى وأدت إىل 

 .ًيعاقب بالقتل قصاصا
وإن كان قصده من تعمـد نقـل العـدوى إعـداء شـخص بعينـه ومتـت 
العدوى ومل يمت املنقول إليه بعد، عوقب املتعمد بالعقوبة التعزيرية املناسبة 

 .وعند حدوث الوفاة يكون من حق الورثة الدية
ينه ولكـن مل وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بع

 .تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣:  املائدة )١(
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: 
كانت املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية قد عقدت ندوة حـول اإلنجـاب 

 :يف ضوء اإلسالم، وتوصلت يف موضوع حكم اإلجهاض إىل ما ييل
حمرتمـة يف كافـة أدوارهـا إن اجلنني حي من بداية احلمل، وإن حياتـه « 
بعد نفخ الروح، وأنه ال جيوز العدوان عليها باإلسقاط إال للرضورة  وخاصة
القصوى، وخالف بعض املشاركني فرأى جوازه قبـل متـام األربعـني  الطبية
 . » وجود األعذار  وخاصة عندًيوما

 .وترى الندوة أن هذا احلكم ينطبق عىل األم احلامل املصابة بعدوى اإليدز
: 

ملا كانت املعطيات الطبية احلارضة تدل عىل أنه ليس هناك خطر مؤكد مـن  •
األم املصابة بعدوى اإليدز لوليدها الـسليم، شـأهنا يف ذلـك شـأن  حضانة
تقـوم األم واملعايشة العادية فرتى الندوة أنه ال مانع رشعا مـن أن  املخالطة
 .بحضانته

 ملا كان احتامل عدوى الطفل السليم من أمه املصابة بعـدوى اإليـدز أثنـاء •
الرضاعة نادرا جدا، وإن كان ذلك واردا بـسبب مـا حيتويـه لـبن األم مـن 
فريوس أو ما يترسب إىل فم الرضـيع مـن دم األم بـسبب تـشقق احللمـة، 

 عديدة، وعليها أن تتخذ من فلألم أن ترضع طفلها ملا يف اإلرضاع من مزايا
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الوسائل ما خيفف من احتامل عـدوى رضـيعها، وجيـوز هلـا أن متتنـع مـن 
إرضاعه إذا أمكن أن توجد للرضيع مرضعة ترضعه ، أو أن تتوافر لـه مـن 

 .بدائل لبن األم تغذية كافية
: 
الندوة أن لكل مـن الـزوجني طلـب الفرقـة مـن الـزوج املـصاب  ترى

تنتقل عـدواه بـصورة رئيـسية ! باعتبار أن اإليدز مرض مغل بعدوى اإليدز
 .باالتصال اجلنيس

: 
كان أحد الزوجني مصابا باإليدز، فإن لغري املصاب مـنهام أن يمتنـع  إذا
بق ذكـره مـن أن االتـصال اجلنـيس هـو الطريـق املعارشة اجلنسية، ملا س عن

 .لنقل العدوي الرئييس
باملعارشة اجلنسية، فإن االحتيـاط يـستوجب  أما إذا ريض الزوج السليم

مـن احـتامالت العـدوى واحلمـل إذا  استعامل العازل الذكرى الـذي يقلـل
 .أحسن استعامله

: 
 وأقعـد ، إال إذا اكتملـت أعراضـهًوت رشعـاال يعد اإليـدز مـرض مـ

 .املريض عن ممارسة احلياة العادية، واتصل باملوت
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: 
اجلهات الرسـمية والـشعبية العمـل عـىل توعيـة أفـراد املجتمـع  عىل   )١ (

اإليدز، وكيفية انتقال عدواه، وسبل الوقاية منه؟ وال  بخطورة مرض
 .لفضيلةواحلث عىل ا سيام التمسك بالعفة،

املدرسية جلميع املـستويات  ينبغي إدخال الرتبية اإلسالمية يف املناهج   ) ٢ (
األخرى يف سـبيل بنـاء  التعليمية، بحيث تتكامل مع املناهج الدراسية

الوقاية من  شخصية الفرد بام حيقق مصلحة األفراد واملجتمع ويضمن
 .هذا الوباء

ف اجلنيس، ينبغي تشجيع الـزواج من أجل محاية الشباب من االنحرا   ) ٣ (
 .املبكر، وإزالة العقبات التي تسبب تأخري سن الزواج

حق املصاب بعـدوى اإليـدز أن حيـصل عـىل العـالج والرعايـة  من   ) ٤ (
تتطلبهام حالته الصحية، مهـام كانـت طريقـة إصـابته  الصحية اللذين

اجعيـه ًطبيبه بإصابته حرصا عليه وعـىل مر بالعدوى، وعليه أن يعلم
وعـىل الطبيـب أن يلتـزم بعالجـه  من احتامل انتقال العدوى إلـيهم،

توعية املـصاب  وجيب .ًمتخذا من االحتياطات ما يقي به نفسه وغريه
وكف  بعدوى اإليدز بكيفية احلفاظ عىل حالته من مزيد من التدهور،

العدوى عن اآلخرين، وال جيوز أن يظلـم أو خيـذل أو يلمـز بـسبب 
 .مرضه
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تدعو الندوة إىل تطبيق الرشيعة اإلسـالمية التـي هـي عـصمة لألمـة    ) ٤ (
اإلسالمية من مثل هذه األمراض واآلفـات التـي تفتـك باجلامعـات 

 .واألفراد
اإلعالم دور هام يف توعيـة النـاس بمخـاطر اإليـدز وسـبل  لوسائل   ) ٥ (

يف احلض عـىل العفـة، ولـذا عليهـا أن تتجنـب  الوقاية منه، وال سيام
 .أو اإلغراء بالرذيلة ض كل ما من شأنه إثارة الغرائزعر

لتشخيص اإلصـابة  عىل اجلهات الرسمية توفري الكواشف الرضورية   ) ٦ (
يف  بعدوى اإليدز عىل أوسع نطاق، ملا للكشف املبكر مـن أثـر فعـال

 .الوقاية من انتشار املرض
ء العـامل أن يـضموا كل أنحـا تناشد الندوة مجيع املتدينني والعقالء يف   ) ٧ (

العفة وحماربـة مجيـع  صفوفهم وجهودهم إىل املسلمني يف دعوهتم إىل
 .صور االتصال اجلنيس خارج إطار الزواج الرشعي

املشاركون سعادة الدكتور عبد الرمحن عبد اهللا العويض بإرسال  أناب   ) ٨ (
لصاحب السمو أمري دولة الكويت الشيخ جـابر األمحـد  برقيتي شكر

وسمو ويل عهده األمني عىل دعم املنظمـة  )حفظه اهللا(بر الصباح اجلا
 .املشاركني يف الندوة واستقبال سمومها ملجلس األمناء وبعض
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  القرارات الطبية
 للمجامع الفقهية
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  القرارات الطبية
  للمجامع الفقهية

 
 
 . الفقه اإلسالمي باهلند بشأن أخالقيات الطبيبقرار جممع ?
 .قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة بشأن الرس يف املهن الطبية ?
 .قرار املجلس األورويب لإلفتاء بشأن الشهادات الطبية ?

 
 .الج الطبيعيالع قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة بشأن ?
 .قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة بشأن مداولة الرجل للمرأة ?
 .قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة بشأن موضوع املشيمة ?
قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة بشأن األدوية املـشتملة عـىل  ?

 .الكحول واملخدرات
 .اهلند بشأن الكحولقرار جممع الفقه اإلسالمي ب ?
 .قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة بشأن حكم نقل الدم ?
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قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة بشأن منـع الـزوج زوجتـه،  ?
 .من تناول العالج املوصوف هلا ملرض الرصع

قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكـة املكرمـة بـشأن املفطـرات يف جمـال  ?
 .ويالتدا
 .قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة بشأن التأمني الصحي ?
 .قرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن التأمني الصحي ?

 
قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة بـشأن اإلجهـاض وحتديـد  ?

 .النسل
 . بجدة بشأن تنظيم النسلقرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل ?
 .قرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند منع احلمل ?
 .قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة بشأن اختيار جنس اجلنني ?
قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة بشأن إسقاط اجلنني املـشوه  ?

 .خلقيا
يح اإلصطناعي وأطفـال قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة حول التلق ?

 .األنابيب
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٩٤ 

 .قرار جممع الفقه اإلسالمي العاملي بجدة بشأن أطفال األنابيب ?
 .قرار املجلس األورويب لإلفتاء بشأن األجنة امللقحة صناعيا ?
قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة بشأن البيضات امللقحـة الزائـدة  ?

 .عن احلاجة
 .الدويل بجدة بشأن بنوك احلليبقرار جممع الفقه اإلسالمي  ?

 
 .قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة بشأن مرض نقص املناعة ?
 .قرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن مرض نقص املناعة ?

 
 .اإلسالمي بمكة املكرمة بشأن ترشيح جثث املوتىقرار املجمع الفقهي  ?
 .قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة بشأن زراعة األعضاء ?
 .قرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن زرع األعضاء ?
قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة بشأن زراعة خاليا املخ واجلهـاز  ?

 .العصبي
إلسالمي الدويل بجدة بشأن استخدام األجنـة مـصدرا قرار جممع الفقه ا ?

 .لزراعة األعضاء
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 .قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة بشأن زراعة األعضاء التناسلية ?
قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة بشأن زراعة عضو أستؤصـل يف  ?

 .حد أو قصاص
ع اإلنـسان بأعـضاء قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة بـشأن إنتفـا ?

 .جسم انسان آخر
 .قرار املجلس األورويب لإلفتاء بشأن نقل أعضاء اإلنسان إلنسان آخر ?
قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة بشأن حتويل الذكر إىل أنثـى  ?

 .وبالعكس
 .قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة حول اجلراحات التجميلية ?

 
 .قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة بشأن االستنساخ البرشي ?
 .قرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن االستنساخ البرشي ?
 .قرار املجلس األورويب لإلفتاء بشأن حكم االستنساخ ?
 استفادة املسلمني مـن قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة بشأن ?

 .علم اهلندسة الوراثية
قرار املجمع الفقهي اإلسـالمي بمكـة املكرمـة بـشأن البـصمة الوراثيـة  ?

 .وجماالت االستفادة منها
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٩٦ 

 .قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة بشأن التشخيص اجليني ?
 .قرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند الفحص اجليني ?
لفقه اإلسالمي الدويل بجدة بشأن الوراثة واهلندسـة الوراثيـة قرار جممع ا ?

 .واجلينيوم البرشي اجليني
 .قرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن البصمة الوراثية ?

 
 .الوفاةقرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة املكرمة بشأن تقرير حصول  ?
 .قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة بشأن أجهزة اإلنعاش ?
قرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن فصل األجهزة عن املريض امليـت  ?

 .إكلينيكيا
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  ةــرارات الطبيـالق
 ةـللمجامع الفقهي
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  مي باهلندجممع الفقه اإلسال
 

 
 

 م١٩٩٥ أكتوبر عام ٢٤ -٢٠
 جامعة عيل كره اإلسالمية يف عىل كره لوالية أترابراديش

 
انعقدت هذه الندوة يف جامعة عرصية شهرية للمـسلمني ، هـي جامعـة 
  عيل كره اإلسالمية يف عيل كره لواليـة أترابـراديش اهلنـد يف الفـرتة مـا بـني 

  م، ونوقـشت فيهـا ثالثـة موضـوعات مهمـة ١٩٩٥أكتوبر عام  /٢٤ -٢٠
 : ، وهيًجدا

 أخالقيات الطبيب - ١
 .العرف والعادة - ٢
 .االشرتاط يف النكاح - ٣

حرضها املمثلون من كافة أنحاء اهلند من مدارسـها الدينيـة وجامعاهتـا 
ألطبـاء العرصية ، واختذوا قرارات مفصلة ، كام شكلت جلنة مـشتملة عـىل ا

احلذاق املسلمني والعلامء ، لصياغة دستور األخـالق لألطبـاء مـن املنظـور 
 :اإلسالمي ، وفيام ييل القرارات املتخذة يف الندوة
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ارتـبط بالطـب واجـب احلفـاظ عـىل : أخالقيات الطبيب ومـسئولياته

الصحة اإلنسانية ، لذلك تـصبح مـسئوليات الطبيـب مهمـة خطـرية جـدا، 
واجبه اخللقـي املـساواة والنـصح واحللـم والـصرب والـسرت عـىل فيدخل يف 

العيوب الذاتية واألرسار الشخصية  ومراعاة املصالح اإلجتامعيـة واحلذاقـة 
يف الفن والبصرية والتيقظ وعواطف خدمة اخللـق، وبعـد دراسـة املوضـوع 

 :مفصال اختذت الندوة قرارات تالية
 

ن يكون عارفا بالفن وذا جتربة فيـه ، وصـدقت  يستحق القيام بالعالج م-١
اجلهة املوثوقة املتعلقة معرفته وجتربته ، فال جيوز القيـام بـالعالج بـدون 

 .العلم الصحيح والتجربة
 إذا –مـن ال يـصح منـه القيـام بـه :  أي-من ال يستحق العالج رشعا)   أ ( 

 .أصاب املريض بعالجه رضر غري عادي فيكون الشخص ضامنا 
 إذا قرص الطبيب املوثوق يف العـالج وأصـاب املـريض رضر بتقـصريه )ب(

 .فيكون الطبيب ضامنا 
 إذا قام الطبيب بإجراء العملية اجلراحية عىل املريض بدون اإلذن منـه أو -٢

من أوليائه مع القدرة عىل ذلك، وتعود العملية بالرضر هبـالك املـريض 
 .أو رضره فيكون الطبيب ضامنا
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١٠٠ 

ريض مغمى عليه وال يوجد أوليائه ، ويـرى الطبيـب رضورة  إذا كان امل-٣
إجراء العملية اجلراحية بالفور حلفاظ حياته أو عـضوه فقـام باجلراحـة 

 .بدون اإلذن، ولكن ترضر املريض فال يكون الطبيب ضامنا
 إذا خطب إمرأة شخص مصاب بمـرض أو عيـب ال تـرىض املخطوبـة -٤

ف بمرض أو عيب مريضه، فـإذا بنكاحه إذا اطلعت عليه والطبيب عار
أستفرست املخطوبة أو أولياؤها من الطبيب عن مرض أو عيب املريض 
باإلشارة إىل خطبة النكاح ، جيب عىل الطبيب إخبـارهم بحقيقـة حـال 
املريض، أما إذا مل تستفرس املخطوبة أو أولياؤها من الطبيب فليس عليـه 

 .إشعارهم باملرض أو العيب
 إشعار اجلهة املسئولة بتأثر عـني الـسائق ، وكـذلك إذا  جيب عىل الطبيب-٥

كان الطيار أو سائق القطار والباصـات متعـودا للمخـدرات ، وخيـشى 
 .خطر هالك الركاب، جيب عىل الطبيب إشعار اجلهة املتعلقة بذلك

 إذا كان الطبيب عارفا بجريمة مريـضه ، وقـبض عـىل شـخص بـرئ يف -٦
إفشاء رس مريضه إلبـراء الـربئ ، وال نفس اجلريمة فيجب عىل الطبيب 

 .جيوز له إخفاء الرس
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  جممع الفقه االسالمي الدويل جبدة
 

 
 

  م١٩٩٣) يونيو( حزيران ٢٧ - ٢١ هـ، املوافق ١٤١٤َّ حمرم ٧ - ١
 بندر سريي باجوان، بروناي دار السالم

 
ملنعقـد يف دورة مـؤمتره الثـامن ببنـدر إن جملس جممع الفقه االسـالمي ا

   هــ، املوافـق ١٤١٤َّ حمـرم ٧ - ١رسي بيجوان، برونادي دار الـسالم مـن 
 بعد اطالعه عىل البحـوث الـواردة إىل ، م١٩٩٣) يونيو( حزيران ٢٧ - ٢١

وبعد استامعه إىل املناقشات  املجمع بخصوص موضوع الرس يف املهن الطبية،
 :ا ييلَّقرر م. التي دارت حوله

َّ الرس هو ما يفيض به اإلنسان إىل آخر مستكتام إياه من قبل أو منً:أوال بعـد،  ً
ويشمل ما حفت به قرائن دالة عـىل طلـب الكـتامن، إذا كـان العـرف 

بكتامنه، كام يشمل خصوصيات اإلنسان وعيوبه التـي يكـره أن  يقيض
 .الناس َّيطلع عليها

ًه؛ التزامـا بـام جـاءت بـه الـرشيعة ٌ الرس أمانة لدى من اسـتودع حفظـ:ثانيا
 .ِاإلسالمية، وهو ما تقيض به املروءة، وآداب التعامل
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١٠٢ 

ٌ األصل حظـر إفـشاء الـرس، وإفـشاؤه بـدون مقـتض معتـرب موجـب :ًثالثا ٍ ٍ َ ْ ُ
 .ًللمؤاخذة رشعا

ِيتأكد واجب حفظ الرس عىل من يعمل يف املهن التي يعود اإلفشاء فيها  :ًرابعا
لل، كاملهن الطبية، إذ يركن إىل هؤالء ذوو احلاجـة أصل املهنة باخل عىل

النصح، وتقديم العون، فيفضون إليهم بكل ما يـساعد عـىل  إىل حمض
احليوية، ومنهـا أرسار ال يكـشفها املـرء لغـريهم  حسن أداء هذه املهام
 .حتى األقربني إليه

 تستثنى من وجوب كتامن الرس حاالت يـؤدي فيهـا كتامنـه إىل رضر :ًخامسا
بالنسبة لصاحبه، أو يكون يف إفشائه مصلحة ترجح  فوق رضر إفشائهي

 :احلاالت عىل رضبني عىل مرضة كتامنه، وهذه
ً حاالت جيب فيها إفشاء الرس بناء عىل قاعـدة ارتكـاب أهـون الـرضرين -أ

حتقيق املصلحة العامـة التـي تقـيض بتحمـل : لتفويت أشدمها، وقاعدة
 .َّذا تعني ذلك لدرئهالرضر اخلاص لدرء الرضر العام إ

 :وهذه احلاالت نوعان
 . ما فيه درء مفسدة عن املجتمع-
 . وما فيه درء مفسدة عن الفرد-
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 :ِ حاالت جيوز فيها إفشاء الرس ملا فيه-ب
 . جلب مصلحة للمجتمع-
 . أو درء مفسدة عامة-

وهذه احلاالت جيب االلتزام فيهـا بمقاصـد الـرشيعة وأولوياهتـا، مـن 
 .دين، والنَّفس، والعقل، واملال، والنسلحيث حفظ ال

 االستثناءات بشأن مـواطن وجـوب اإلفـشاء، أو جـوازه ينبغـي أن :ًسادسا
نظام مزاولة املهن الطبية، وغريه من األنظمة، موضـحة  ينص عليها يف

ِسبيل احلرص، مع تفصيل كيفيـة اإلفـشاء، وملـن  ًومنصوصا عليها عىل
 .وعية الكافة هبذه املواطنبت يكون، وتقوم اجلهات املسؤولة

 :يويص بام ييل و
ووزارات الصحة، وكليات العلوم الصحية،  دعوة نقابات املهن الطبية،

الكليات، واالهتامم به، وتوعية العـاملني  بإدراج هذا املوضوع ضمن برامج
املقررات املتعلقة به، مع االستفادة مـن  يف هذا املجال هبذا املوضوع، ووضع

 .دمة يف هذا املوضوعاألبحاث املق

  ..وا املوفق
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  الس األوروبي لإلفتاء والبحوث
 

– 
 

  دولة أيرلندا-دبلن
 ه١٤١٩ مجادي اآلخرة ٢١ -١٩

 م١١/٥/١٩٩٨ -٩
 

 :ورد إىل املجلس السؤال التايل
 كثري مـن األحيـان أعمل طبيبا يف مستشفى يف بريطانيا ، ويطلب مني يف

أن أوقع عىل شهادة بعدم وجود ما يلـوث البيئـة إشـعاعيا يف جثـث بعـض 
املوتى الذين توجب علـيهم ديـانتهم أو نحلـتهم حـرق املـوتى، علـام بأننـا 
نتقاىض أجرا عىل عملية التوقيع هذه، وبفضل اهللا تعـاىل يمكننـا أن نـستغني 

ع الشهادة، ذلك أن األطباء عنه ، وال نجد مشكلة يف التهرب من عمل وتوقي
يتسابقون للحصول عىل املال اإلضايف املبذول لذلك الغرض، فهل هناك مـا 

 يمنع رشعا من توقيع مثل هذه الشهادات؟
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إذا علم الطبيب املسلم بعد فحص جثة امليت أهنا ال تتـسبب يف تلويـث 

إنـام يـشهد عـىل مـا البيئة لو أحرقت فيجوز له أن يوقع عىل ذلك، وهو هبذا 
يعلم، وقد دعا إىل الشهادة فال يأباها، السيام أن غريه من األطبـاء ينتظرهـا ، 
وقد يوقع عىل ذلك من أجل املال سواء كانت ملوثة أو غـري ملوثـة، ولـسنا 
نرى عىل الطبيب إذا فعل ذلك بأسا وال إثام ، فليس من مـسئولية املـسلم مـا 

تقده يف خاصة نفسه، وهـؤالء املـسلمون قـد يصنعه غري املسلم فيام يراه ويع
حكموا بالد اهلند زمانا طويال ومل يأت أهنم منعوا أهلهم من حرق موتاهم ، 
وهذا شبيه بحال اليهود والنصارى حني كانوا يعيشون بني املسلمني يف كنف 
الدولة اإلسالمية ، ومعروف ما يفعلونه يف معابدهم وكنائسهم وبيوهتم ويف 

 من أمور ختالف مـا جـاءت بـه رشيعـة اإلسـالم، فـام كـانوا خاصة أنفسهم
يقرسون عىل تركها، ومل يكن املسلمون أو حكامهم مسؤولني عن ذلك مع ما 

فلـيس مـن . فيه من التمكني هلم من فعل مـا نقطـع أو نظـن أهنـم يفعلونـه
مسئولية الطبيب ما يقومون بفعله بعد توقيع تلك الشهادة ، كمن يبيع العنب 

 ، فليس عليه أن يسأله إن كان سيعرصه مخرا أم سيأكله، وأمـا أخـذ لنرصاين
 .األجرة عىل ذلك، فهو جائز جلواز هذا العمل
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  ةــرارات الطبيـالق
 ةـللمجامع الفقهي
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  جممع الفقه اإلسالمي جبدة
 

 
 

 م١٩٩٢) مايو( أبار ١٤ -٩ه املوافق ١٤١٢ ذي القعدة ١٢ -٧
  اململكة العربية السعودية- بجدة

 
املنعقد يف دورة مؤمتره السابع بجـدة يف  إن جملس جممع الفقه اإلسالمي

 ١٤ - ٩هـ املوافـق ١٤١٢ذو القعدة  ١٢  إىل٧اململكة العربية السعودية من 
العـه عـىل البحـوث الـواردة إىل املجمـع بخـصوص بعد اط م،١٩٩٢مايو 

وبعد استامعه إىل املناقشات التي دارت حولـه، قـرر  موضوع العالج الطبي،
 :ما ييل

 
: 

يف حكم التداوي أنه مرشوع، ملا ورد يف شأنه يف القرآن الكـريم  األصل
فس الـذي هـو أحـد املقاصـد القولية والعملية، وملا فيه من حفظ الن والسنة
 .من الترشيع الكلية

www.almoslih.net



 

 ١٠٩ 

 

 :وختتلف أحكام التداوي باختالف األحوال واألشخاص
ًواجبا عىل الشخص إذا كان تركه يفيض إىل تلف نفسه أو أحد أعـضائه  فيكون -

 .أو كان املرض ينتقل رضره إىل غريه، كاألمراض املعدية أو عجزه،
 ضعف البـدن وال يرتتـب عليـه مـا ً ويكون مندوبا إذا كان تركه يؤدي إىل-

 .سبق يف احلالة األوىل
 .ً ويكون مباحا إذا مل يندرج يف احلالتني السابقتني-
ً ويكون مكروها إذا كان بفعل خياف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة -

 .املراد إزالتها
: 

الـشفاء بيـد اهللا عـز وجـل، وأن مما تقتـضيه عقيـدة املـسلم أن املـرض و -أ
  والعالج أخذ باألسباب التي أودعهـا اهللا تعـاىل يف الكـون وأنـه  التداوي

من روح اهللا أو القنوط من رمحته، بل ينبغي بقـاء األمـل يف  ال جيوز اليأس
 .الشفاء بإذن اهللا

األطباء وذوي املرىض تقوية معنويات املريض، والـدأب يف رعايتـه  وعىل  
 .والنفسية والبدنية برصف النظر عن توقع الشفاء أو عدمه مهوختفيف آال

ً إن ما يعترب حالـة ميؤوسـا مـن عالجهـا هـو بحـسب تقـدير األطبـاء -ب
 .ًوإمكانات الطب املتاحة يف كل زمان ومكان وتبعا لظروف املرىض
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١١٠ 

: 
عـديم األهليـة يشرتط إذن املريض للعالج إذا كان تام األهلية، فإذا كان   -أ

ًناقــصها اعتــرب إذن وليــه حــسب ترتيــب الواليــة الــرشعية ووفقــا  أو
حترص ترصف الويل فيام فيه منفعة املوىل عليه ومـصلحته  ألحكامها التي
 .ورفع األذى عنه

عىل أنه ال يعتد بترصف الويل يف عدم اإلذن إذا كان واضح الرضر باملوىل   
 .ياء ثم إىل ويل األمرعليه، وينتقل احلق إىل غريه من األول

 لويل األمر اإللزام بالتـداوي يف بعـض األحـوال، كـاألمراض املعديـة -ب
 .والتحصينات الوقائية

  يف حاالت اإلسعاف التي تتعرض فيها حياة املصاب للخطر ال يتوقـف -ج
 .العالج عىل اإلذن

ة ال بد يف إجراء األبحاث الطبية من موافقة الشخص التام األهلية بصور -د
  - كاملساكني – أو اإلغراء املادي - كاملساجني-من شائبة اإلكراه  خالية

 .يرتتب عىل إجراء تلك األبحاث رضر وجيب أن ال
وال جيوز إجراء األبحاث الطبية عىل عديمي األهليـة أو ناقـصيها ولـو 

 .بموافقة األولياء
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 ١١١ 

 

 :ويويص بام ييل
املوضـوعات الطبيـة ع باالسـتكتاب يف جمـمأن تقوم األمانـة العامـة لل

 :التالية لطرحها عىل دورات املجمع القادمة
 . العالج باملحرمات وبالنجس، وضوابط استعامل األدوية-
 . العالج التجمييل-
 . ضامن الطبيب-
 . معاجلة الرجل للمرأة، وعكسه، ومعاجلة غري املسلمني للمسلمني-
 . )العالج الروحي( العالج بالرقي -
  . -   مع توزيعها عىل أكثر من دورة إن اقتىض األمر- ت الطبيب أخالقيا-

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 لقد صدر قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة بشأن األدوية املشتملة عىل الكحول )١(

واملخدرات ، وقرار بشأن موضوع املشيمة ومدى مرشوعية االنتفاع هبا يف األدوية 
 .واألغراض الطبية 

 .ت التجميلية  قد صدر قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة حول اجلراحا)٢(
 . صدر يف ذلك قرار من جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن مداواة الرجل للمرأة )٣(
 صدر قرار عن جممع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن أخالقيات الطبيب ، كام صدر قرار )٤(

جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن الرس يف املهن الطبية ، كام صدر الدستور اإلسالمي 
 . الطبية والصحية عن املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت لألخالقيات
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١١٢ 

 .ية فيهو التزاحم يف العالج وترتيب األول-
، ً بحث أنواع من املرض تنتهي غالبا بعجز األطباء أو تـرددهم يف العـالج-

 :وأمثلة ذلك
شخص قد استـرشى الـرسطان يف جـسمه فهـل تـتم معاجلتـه أم يكتفـى  •

 هدئات فقط؟باملسكنات وامل
مـصحوب بـأنواع ) موت الـدماغ(طفل مصاب باستسقاء كبري يف الدماغ  •

ال تزال مناطق من الدماغ تعمـل ، فهـل : والدماغ قد ضمر أي من الشلل
العملية؟ وهل إذا أصـيب هـذا الطفـل بالتهـاب يف  جتري ملثل هذا الطفل

 عالجه أم يرتك؟ الزائدة أو التهاب رئوي يتم
أصـيب  يب بجلطة بالقلب ومصاب بنوع من الشلل ثـمشيخ هرم قد أص •

 ؟ وهل إذا) اإلنقاذ(بفشل كلوي فهل تتم معاجلة الفشل الكلوي بالديلزة 
توقف قلبه فجأة تتم حماولة إسعافه أم يـرتك؟ وهـل إذا أصـيب بالتهـاب 

 عالجه أم يرتك؟ رئوي يتم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقد صدر من القرارات ذات الصلة هبذه املسائل قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة )١(
بشأن تقرير حصول الوفاة ، وقرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن أجهزة اإلنعاش ، 

حقيقة املوت ، وآخر بشأن فصل األجهزة عن وقرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن 
 .ًاملريض امليت إكلينيكيا 
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 ١١٣ 

 

 مـن بقيـة الشخص الذي أصيب دماغه بإصابات بالغة ومع هـذا ال تـزال •
 وهو فاقد للـوعي وال - مل يدخل يف تعريف موت الدماغ -الدماغ تعمل 

يف حتسن حالته، فهل إذا أصيب مثل هذا الشخص بتوقف يف قلبه يتم  أمل
يرتك؟ وهل إذا أصيب بالتهاب رئوي يعالج؟ ومـن هـو الـذي  إسعافه أم

 يف مثل هذه احلاالت أهي جلنة مـن األطبـاء؟ أم يقرر التوقف عن العالج
 األهل؟ جلنة أخالقية أم األطباء مع

 .بيان موقف الرشيعة والسنة من هذه األحوال واألنواع  -
 

 ...وا املوفق
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١١٤ 

  جممع الفقه االسالمي الدويل جبدة
 

 
 

  م١٩٩٣) يونيو( حزيران ٢٧ - ٢١ هـ، املوافق ١٤١٤َّ حمرم ٧ - ١
 ي دار السالم برونا-بندر سريي بيجوان

 
إن جملس جممع الفقه االسـالمي املنعقـد يف دورة مـؤمتره الثـامن ببنـدر 

   هــ، املوافـق ١٤١٤َّ حمـرم ٧ - ١رسي بيجوان، برونادي دار الـسالم مـن 
 بعد اطالعه عىل البحـوث الـواردة إىل ، م١٩٩٣) يونيو( حزيران ٢٧ - ٢١

عد استامعه للمناقشات املجمع بخصوص موضوع مداواة الرجل للمرأة، وب
 :التي دارت حوله، قرر ما ييل

متخصـصة جيـب أن تقـوم بالكـشف عـىل  األصل أنه إذا تـوافرت طبيبـة
 طبيبة غري مـسلمة ثقـة، فـإن مل يتـوافر املريضة، وإذا مل يتوافر ذلك فتقوم بذلك

ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن مل يتوافرطبيـب مـسلم يمكـن أن يقـوم مقامـه 
عىل قـدر احلاجـة يف تـشخيص  لم، عىل أن يطلع من جسم املرأةطبيب غري مس

الطـرف قـدر اسـتطاعته، وأن  املرض ومداواته وأال يزيد عن ذلك، وأن يغض
 .أو امرأة ثقة خشية اخللوة تتم معاجلة الطبيب للمرأة هذه بحضور حمرم أو زوج
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 ١١٥ 

 

 :يويص بام ييلو
االنخراط يف  أن تويل السلطات الصحية جل جهدها لتشجيع النساء عىل

النـساء  جمال العلوم الطبيـة والتخـصص يف كـل فروعهـا وخاصـة أمـراض
ًوالتوليد، نظرا لندرة النساء يف هذه التخصصات الطبية، حتـى ال تـضطر إىل 

 .قاعدة االستثناء

  ....وا املوفق
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١١٦ 

  امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة
 

– 

 
احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من النبي بعـده، سـيدنا ونبينـا 

فـإن جملـس املجمـع الفقهـي : وعىل آله وصحبه وسلم، أمـا بعـدملسو هيلع هللا ىلص حممد 
اإلسالمي ، لرابطة العامل اإلسالمي، يف دورتـه الثالثـة عـرش املنعقـدة بمكـة 

وافـــق  املـ هــ١٤١٢ شـــعبان ٥املكرمــة، والتــي بـــدأت يــوم الــسبت 
 :وقرر) املشيمة(قد نظر يف موضوع : م ٨/١٢/١٩٩١

 
 

أمـا األدويـة التـي . أنه ال مانع مـن اإلنتفـاع هبـا يف األغـراض الطبيـة 
تستخرج من املـشيمة وتؤخـذ عـن طريـق الفـم، أو احلقـن ، فـال جتـوزإال 

آلـه وصـحبه واهللا ويل التوفيق، وصىل اهللا عىل سيدنا حممد، وعىل . للرضورة
 .وسلم تسليام كثريا ، واحلمد هللا رب العاملني
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 ١١٧ 

 

  امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة
 

– 
 

فـإن جملـس : احلمد هللا ، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، أما بعد
المي يف دورته السادسة عرشة املنعقدة بمكة املكرمة، يف املجمع الفقهي اإلس

م ، ١٠/١/٢٠٠٢ -٥ه الـذي يوافقـه مـن ٢٦/١٠/١٤٢٢ -٢١املدة من 
األدويــة املــشتملة عــىل الكحــول  وبعــد النظــر يف األبحــاث املقدمــة عــن

عـىل مـا اشـتملت عليـه  واملخدرات، واملداوالت التي جرت حوهلا، وبنـاء
وأن الـرضورات  دفع املشقة، ودفع الرضر بقدره،الرشيعة من رفع احلرج، و

 :ييل تبيح املحظورات، وارتكاب أخف الرضرين لدرء أعالمها، قرر ما
 

 
رسـول اهللا  ال جيوز استعامل اخلمرة الرصفة دواء بحال من األحوال؛ لقـول - ١

ْإن اهللا مل جيعــل شــفاءكم« :  ملسو هيلع هللا ىلص  َ َ ِ َ ْ ــيكم َ ــيام حــرم عل ْف ْ َُّ َ َ َ َ رواه البخــاري يف [»  ِ
ْاهللا أنـزل الـداء وجعـل لكـل داء دواء فتـداووا،  إن« :  ولقولـه. ]الـصحيح َ َ َ ََ َ َّ ََ ً ٍَ ِِّ ُ  

ٍتتداووا بحرام وال َ َ ْ َ َ َ  ، ]ُّرواه أبو داود يف السنن ، وابـن الـسني وأبـو نعـيم  [  »َ
ُجيعل يف الـدواء وقال لطارق بن سويد، ملا سألة عن اخلمر َ ْإن ذلـك لـي« : ُ َس َ

َبشفاء، ولكنه دا َّ ِ ٍ َِ َ  ] .رواه ابن ماجه يف سننه وأبو نعيم [  » ءِ
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١١٨ 

جيوز استعامل األدوية املشتملة عىل الكحول بنسب مـستهلكة تقتـضيها  - ٢
الدوائية التي ال بديل عنها، برشط أن يصفها طبيب عدل، كـام  الصناعة

ًالكحول مطهرا خارجيا للجروح، وقاتال للجـرا جيوز استعامل ثيم، ويف ً
 .اخلارجية الكريامت والدهون

والـصيادلة يف  ِيويص املجمع الفقهي اإلسالمي رشكات تصنيع األدوية - ٣
اسـتبعاد  الدول اإلسالمية، ومستوردي األدوية، بأن يعملوا جهدهم يف

 .األدوية، واستخدام غريها من البدائل الكحول من
االبتعـاد عـن وصـف ِ كام يويص املجمـع الفقهـي اإلسـالمي األطبـاء ب-٤

وصـىل اهللا .  واهللا ويل التوفيـق.األدوية املشتملة عىل الكحول ما أمكـن
 .عىل نبينا حممد
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 ١١٩ 

 

  جممع الفقه االسالمي باهلند
 

انطالقة مؤمتر فقهي ملناقشة قضايا فقهية ) اهلند(شهدت مدينة حيدر آباد 
مع الفقه االسـالمي باهلنـد ندوتـه ساخنة عىل الساحة الدولية حيث عقد جم

ه ١٤٢٥ مجادي األول ٣ -١الفقهية الرابعة عرش يف نفس املدينة يف الفرتة من 
بــشأن مــادة ) ١٤/ ٣(٦٠: م ، قــرار رقــم ٢٠٠٤ يونيــو ٢٢ -٢٠املوافــق 

 :اجليالتني قررت الندوة هبذا اخلصوص ما ييل 
يتم صنعه .. لربوتني مادة كيميائية عضوية، ونوع من ا » اجلالتني«  ً:أوال

يوجـد يف جلـود وعظـم احليوانـات،  » بروتني« كيميائية يف  بإجراء تغريات
إنـه يف طبيعتـه وتركيبتـه الكيميائيـة  (Collagen)   »كـوالجني« ويـدعى 

ً نوعـا -بعد املرور بالعمل الكيميائي-الكوالجني، ويصبح  خيتلف متاما عن
ً تكون خمتلفة متاما عن الكـوالجني الربوتينات، مادة اجلالتني هذه ًخاصا من
 .ورائحتها ومذاقها وخصوصياهتا يف لوهنا
 معلوم أن ما حرمته الرشيعة اإلسالمية مـن األشـياء، يرفـع عنهـا :ًثانيا
ذلـك ألن خـصائص .. احلرمة السابق حال تغـري طبيعتهـا وماهيتهـا  حكم

.. ء األساسية هي التي تكون طبيعة وماهيـة ذلـك الـيش -أي يشء-اليشء 
نتائج أبحاث اإلخصائيني، وأهنا تربهن عىل أن مـادة  ولقد اطلع املجمع عىل
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١٢٠ 

خـصوصية طبيعيـة مـن خـصائص احليوانـات التـي  اجلالتني ختلو مـن أيـة
  وإنام تتحول إىل مـادة كيميائيـة .. املادة  تستخرج من جلودها وعظامها تلك

وز استعامل اجلالتـني إنه جي: األسباب يقال وهلذه.. ال عالقة هلا بالكوالجني 
خالف يف آراء اإلخصائيني واخلـرباء يـرى الـشيخ  إال أنه بالنظر إىل.. ًرشعا 

 أنـه مـن األفـضل أن ال -املـشاركني يف النـدوة أحد-بدر احلسن القاسمي 
مستخرجة من جلـود وعظـام احليوانـات التـي  تستعمل هذه املادة إذا كانت

 .حيرم أكل حلومها
 الختالف بني الفقهاء وإىل أن املأكوالت مـن األشـياء بالنظر إىل ا:ًثالثا

 تدقيقا أشد وأعمق، فـإن النـدوة - يف االعتبارات الرشعية -واملواد تتطلب 
الصناع املسلمني بصنع مادة اجلالتني من جلود وعظم احليوانات التي  تنادي

 .حلومها أحل اهللا
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 ١٢١ 

 

  جممع الفقه االسالمي باهلند
 

 
 :قررت الندوة هبذا اخلصوص ما ييل

   الكحـــول مـــادة كيميائيـــة تـــصنع مـــن الـــسكر ومـــن مـــادة ً:أوال
وهلا أنواع .. من الفواكه واحلبوب الغذائية  املستخرجة » الكاربوهايدريت«

 .ًمسكرا عدة يكون نوع واحد منها فقط
 تتغـري  هناك أدوية وعقاقري تستعمل فيهـا مـادة الكحـول التـي ال:ًثانيا
ًإال أنه عمال بام أقرته الرشيعة اإلسالمية من .. حتى بمزجها بالدواء  طبيعتها
عنـد -للمحظورات يف حاالت اسـتثنائية كحالـة املـرض فإنـه جيـوز  إباحة

 .العقاقري التي تتضمن مادة كحولية  تناول-االضطرار
 كــام يقــول - املــادة الكحوليــة املــستخدمة يف العطــور ال تكــون :ًثالثــا
 . مسكرة، وعليه فإهنا ليست من املواد النجسة وغري الطاهرة-اخلرباء

 

www.almoslih.net



 

 

 

 

١٢٢ 

  امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة
 

 
 

– 

 
 احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، سـيدنا ونبينـا

فـإن جملـس املجمـع الفقهـي : أمـا بعـد. حممد وعـىل آلـه وصـحبه وسـلم
برابطة العامل اإلسالمي، يف دورته احلادية عرشة، املنعقـدة بمكـة  اإلسالمي،
 فربايـر ١٩هــ املوافـق ١٤٠٩ رجـب ١٣الفرتة من يوم األحـد  املكرمة، يف

قـد : م١٩٨٩ فرباير ٢٦هـ املوافق ١٤٠٩رجب  ٢٠ م إىل يوم األحد١٩٨٩
الدم، من امرأة إىل طفـل دون سـن احلـولني، هـل  نظر يف املوضوع اخلاص بنقل

  وهل جيوز أخذ العوض عن هذا الدم، أو ال؟ يأخذ حكم الرضاع املحرم، أو ال؟
 

إىل أن نقـل : هـى بإمجـاع اآلراءانت وبعد مناقشات من أعضاء املجلـس،
أمـا حكـم أخـذ . بالرضـاع الدم ال حيصل به التحريم، وأن التحريم خاص

أنـه ال جيـوز، : املجلس بيع الدم، فقد رأى: العوض عن الدم وبعبارة أخرى
امليتـة وحلـم  ألنه من املحرمـات املنـصوص عليهـا يف القـرآن الكـريم، مـع
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 ١٢٣ 

 

َّإن اهللاَ تعاىل ) :ه، وقد صح يف احلديثاخلنزير، فال جيوز بيعه وأخذ عوض عن
ُإذا حرم شيئا حرم ثمنَه َ َّ ََّ عليه وسلم هنى عن بيع الدم،  كام صح أنه صىل اهللا). ً

الطبيـة وال يوجـد مـن  ويستثنى من ذلك حاالت الرضورة إليه، لألغراض
مـا ترفـع  يتربع به إال بعـوض، فـإن الـرضورات تبـيح املحظـورات، بقـدر

 ذ حيل للمشرتي دفع العوض، ويكون اإلثم عـىل اآلخـذ،الرضورة، وعندئ
هبذا  ًوال مانع من إعطاء املال، عىل سبيل اهلبة، أو املكافأة، تشجيعا عىل القيام

 العمل اإلنـساين اخلـريي، ألنـه يكـون مـن بـاب التربعـات، ال مـن بـاب
  .املعاوضات

ًوصىل اهللا عىل سيدنا حممـد، وعـىل آلـه وصـحبه وسـلم تـسليام كثـري . اً
 .واحلمد هللا رب العاملني
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١٢٤ 

  الس الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة
 

 
 

– 

 
 والسالم عىل من ال نبي بعده، سـيدنا ونبينـااحلمد هللا وحده، والصالة 

فـإن جملـس املجمـع : أما بعـد. حممد صىل اهللا عليه وعىل آله وصحبه وسلم
اإلسالمي، برابطة العامل اإلسالمي، يف دورته الثانية عرشة، املنعقـدة  الفقهي
 ١٠هــ املوافـق ١٤١٠ رجـب ١٥املكرمة، يف الفرتة من يـوم الـسبت  بمكة

 فربايــر ١٧هـــ املوافـق ١٤١٠ رجـب ٢٢ يــوم الـسبت إىل م١٩٩٠فربايـر 
الزوج زوجته من تناول العالج املوصوف  قد نظر يف موضوع منع: م١٩٩٠

هو مـس مـن اجلـن، وأن يف األدويـة  هلا ملرض الرصع، بحجة أن ما بزوجته
 . ًاملوصوفة هلا نوعا من املخدر

 
لـس والـسادة األطبـاء، هذا املوضوع مـن قبـل هيئـة املج وبعد مناقشة

أنه ليس للزوج منـع زوجتـه مـن : املجلس باإلمجاع وتداول الرأي فيه، رأى
ًرشعا، املوصوف هلا من الطبيب الثقة املـؤمتن،  تناول العالج املناسب، املباح
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 ١٢٥ 

 

عـن ملسو هيلع هللا ىلص ًإحلاقا للـرضر هبـا، وقـد هنـى رسـول اهللا  ألن يف منعها من العالج
َال رضر وال رض«  : الرضر فقال َِ َ ًوهذا احلكم ينطبق أيضا عىل كل ويل، .  » َارَ
ًمنع املوىل عليه من العالج املباح له رشعا فال جيوز له  وصىل اهللا عـىل سـيدنا .َّ

ًحممد، وعىل آله وصبحه وسلم تسليام كثريا  .واحلمد هللا رب العاملني. ً
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١٢٦ 

  امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة
 

 

 )جدة( م ١٩٩٧ متوز يوليو ٣ – يونيو ٢٨ه املوافق ١٤١٨ صفر ٢٨ -٢٣
 

املنعقـد يف دورة مـؤمتره العـارش بجـدة  إن جملس جممع الفقه اإلسالمي
هــ ١٤١٨ صـفر ٢٨ إىل ٢٣الفـرتة مـن  باململكة العربية السعودية، خـالل

بحوث املقدمة يف اطالعه عىل ال بعد ؛)م١٩٩٧ يوليو ٣ – يونيو ٢٨املوافق (
والبحـوث والتوصـيات  موضوع املفطرات يف جمال التـداوي، والدراسـات

املنظمـة اإلسـالمية  الصادرة عن الندوة الفقهية الطبية التاسعة التـي عقـدهتا
البيـضاء  للعلوم الطبيـة، بالتعـاون مـع املجمـع وجهـات أخـرى، يف الـدار

 ١٧ - ١٤املوافـق (هـ ١٤١٨ صفر ١٢ إىل ٩باململكة املغربية، يف الفرتة من 
 ، واستامعه للمناقشات التي دارت حول املوضوع بمـشاركة)م١٩٩٧يونيو 

 ،الفقهاء واألطباء، والنظر يف األدلة من الكتاب والسنة، ويف كـالم الفقهـاء
 :قرر ما ييل

: 
 أو قطرة األنف، أو بخاخ قطرة العني، أو قطرة األذن، أو غسول األذن، -١

 .األنف، إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إىل احللق
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 ١٢٧ 

 

 األقراص العالجية التي توضع حتت اللـسان لعـالج الذبحـة الـصدرية -٢
 .وغريها، إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إىل احللق

، أو غـسول، أو منظـار مهـبيل، أو )لبـوس( ما يدخل املهبل من حتاميـل -٣
 .إصبع للفحص الطبي

 .إدخال املنظار أو اللولب ونحومها إىل الرحم -٤
طرة سيدخل اإلحليل، أي جمرى البول الظاهر للذكر واألنثى، مـن قـ  ما-٥

، أو منظار، أو مادة ظليلة عىل األشعة، أو دواء، أو حملول )دقيق أنبوب(
 .املثانة لغسل

 حفر السن، أو قلع الرضس، أو تنظيـف األسـنان، أو الـسواك وفرشـاة -٦
 .نان، إذا اجتنب ابتالع ما نفذ إىل احللقاألس

 املضمضة، والغرغرة، وبخاخ العالج املوضعي للفم، إذا اجتنب ابـتالع -٧
 .ما نفذ إىل احللق

 احلقن العالجيـة اجللديـة أو العـضلية أو الوريديـة، باسـتثناء الـسوائل -٨
 .واحلقن املغذية

 . غاز األوكسجني-٩
 .مغذية) حماليل( يعط املريض سوائل ما مل) البنج( غازات التخدير -١٠
ً ما يدخل اجلسم امتصاصا من اجللد؛ كالدهونات واملراهم واللصقات -١١

 .العالجية اجللدية املحملة باملواد الدوائية أو الكيميائية
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١٢٨ 

يف الـرشايني لتـصوير أو عـالج أوعيـة ) أنبـوب دقيـق( إدخال قثطرة -١٢
 .القلب أو غريه من األعضاء

ظار من خالل جدار البطن لفحص األحشاء أو إجراء عملية  إدخال من-١٣
 .جراحية عليها

من الكبد أو غـريه مـن األعـضاء، مـا مل تكـن ) خزعات( أخذ عينات -١٤
 .مصحوبة بإعطاء حماليل

 .أو مواد أخرى) حماليل( منظار املعدة إذا مل يصاحبه إدخال سوائل -١٥
 . أو النخاع الشوكي دخول أي أداة أو مواد عالجية إىل الدماغ-١٦
 .)اإلستقاءة( القيء غري املتعمد، بخالف املتعمد -١٧


. 

: 
 
 : 

 . بخاخ الربو، واستنشاق أبخرة املواد-أ
 . الفصد واحلجامة-ب
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 ١٢٩ 

 

 أخذ عينة من الدم املخربي للفحص، أو نقل دم من املتربع بـه، أو تلقـي -ج
 .الدم املنقول

أو ) الربيتـون(ً عالج الفشل الكلوي حقنا يف الصفاق  احلقن املستعملة يف-د
 .يف الكلية اإلصطناعية

أو منظار أو إصـبع ) لبوس( مايدخل الرشج من حقن رشجية، أو حتاميل -ه
 .للفحص الطبي

ّ العمليات اجلراحية بالتخدير العام إذا كان املريض قد بيـت الـصيام مـن -و
ًالليل، ومل يعط شيئا من السوائل   .املغذية) اليلاملح(َ

 
  ... وا أعلم
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  جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة
 

 
 

 م٢٠٠١ ديسمرب ٢٧ -٢٢ه املوافق ١٤٢٢ شوال ١٢ -٧
 دولة الكويت

 
 إن جملس جممـع الفقـه اإلسـالمي الـدويل املنبثـق عـن منظمـة املـؤمتر

  شـوال ١٢إىل  ٧ د يف دورته الثالثة عرشة بدولة الكويت مناإلسالمي املنعق
 بعد اطالعـه  م٢٠٠١  ) ديسمرب(كانون األول  ٢٧ - ٢٢ هـ املوافق ١٤٢٢
التـأمني الـصحي ( األبحاث املقدمـة إىل املجمـع بخـصوص موضـوع  عىل

وبعد استامعه إىل املناقشات التي دارت حول ) الصحية  واستخدام البطاقات
 : قرر ما يأيت املجمع وخربائه وعدد من الفقهاء مشاركة أعضاءاملوضوع ب

 التــأمني الــصحي واســتخدام البطاقــات( تأجيــل النظــر يف موضــوع 
إلصدار القرار اخلـاص بـه إىل دورة قادمـة مـن أجـل مزيـد مـن ) الصحية 
 .والبحث ، وبخاصة ضبط الصيغ والرشوط الدراسة

  ... وا املوفق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التأمني الصحي بصورته الشائعة يف املجتمعات الغربية ال يعدو أن يكون صورة من )١(
=  

 

١٣٠ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صور العقود الفاسدة لقيامه عىل الغرر الفاحش الذي يفسد العقود ، فإن كل طرف ال 

 ، ذه ، فال يدري طالب التأمني ما الذي يعرض لهًيدري سلفا ما الذي يبذله وما الذي يأخ
وال تدري مؤسسة التأمني ما الذي جيب عليها توفريه من خدمات طبية بالنسبة آلحاد 
طالبي التأمني ، وال يمكن ختريج هذا التأمني الطبي عىل التأمينات االجتامعية لقيام 

الجتامعية عىل الكفالة وعدم مؤسساته عىل الربح الفاحش ، بينام تقوم فلسفة التأمينات ا
ًاستهداف الربح ، وهو األمر الذي يمتهد به سبيل إىل التوسع يف  عقودها ، ملا تقرر رشعا 
 من أنه يغتفر يف التربعات ما ال يغتفر يف املعاوضات ، هذا هو احلكم األصيل هلذه العقود ،

س إليه ، وعموم ًولكن نظرا لتعلق التأمني بمصلحة حفظ النفس ، ومسيس حاجة النا
البلوى به ، وارتفاع تكلفة العالج الفردي بطريقة فاحشة ال يطيقها السواد األعظم من 
الناس ، وانعدام البديل اإلسالمي الذي يوفر هذه اخلدمة يف إطار من الرشعية ، فإنه 

 :يرخص يف االنتفاع به يف الصور التالية 
 .ًنه جزءا من النظام العام ما تلزم به القوانني وال سبيل إىل دفعه لكو* 
ًظف منحة من خالل اجلهة التي يعمل هبا ، فيكون تابعا لعقد التوظف وما يقدم إىل امل* 

 .األصيل ومل يقع عليه التعاقد ابتداء 
ما متس احلاجة إليه عند انعدام البدائل ومسيس احلاجة وعمومها كام هو احلال بالنسبة * 

لغربية إىل أن يتوفر البديل اإلسالمي املنشود ، أو يتمكن لعموم املقيمني يف املجتمعات ا
 .صاحب الشأن من توفري حاجته بطريق آخر مرشوع 

هذا مع دعوة اجلاليات إىل بذل اجلهد يف توفري مؤسسات إسالمية بديلة تقوم عىل فكرة 
مظلة التأمني التكافيل الذي حيقق الرعاية الطبية لطالبي التأمني من ناحية ، ويبقى حتت 

=  

١٣١ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .الرشيعة ومرجعية أحكامها من ناحية أخرى 

وقد بحث املؤمتر السنوي اخلامس ملجمع فقهاء الرشيعة بأمريكا موضوع التأمني يف إطار   
 :بحثه ملا حيل من املهن واألعامل والوظائف خارج ديار اإلسالم ، وانتهى إىل القرار التايل 

 :العمل يف رشكات التأمني : القرار الرابع 
التأمني من النوازل التي حتدث فيها أهل التوى من املعارصين سواء عىل مستوى األفراد أو * 

منها ما حيل ومنها ما حيرم ، : عىل مستوى دور اإلفتاء واملجامع الفقهية ، وهو أنواع شتى 
ومنها ما هو يف حمل االجتهاد ، ويتفرع حكم العمل يف مؤسسات التأمني عن القول يف 

 نفسها ، فام صح من هذه العقود جاز العمل يف مؤسساته ، وما مل يصح منها عقود التأمني
 .مل جيز العمل فيه أو اإلعانة عليه 

األصل يف  التأمني أنه نظام يقوم عىل اإلرفاق والتكافل واملواساة ، وهو هبذا املعنى ويف * 
استثامر أمواله هذا اإلطار من القيم اإلسالمية األصيلة إذا تقيد يف نظامه وعقوده و

بأحكام الرشيعة ، وال يبعد القول أن القيام به يف هذا اإلطار ويف ظل ما طرأ من 
 .مستجدات قد صار من مجلة فروض الكفايات 

تنوع نظم وعقود التأمني يف واقعنا املعارص إىل عقود تأمني جتارية وأخرى اجتامعية أو * 
 .تكافلية ، ولكل حكمه 

[ ني التجاري الذي تنظمه قوانني التأمني التجاري ومتارسه رشكاته األصل يف عقود التأم* 
ًبحيث تكون الرشكة طرفا أصيال فيه يلتزم بدفع مبلغ التأمني يف حالة وقوع اخلطر املؤمن  ً

أهنا من العقود ] منه يف  مقابل قيام املستأمن بدفع أقساط حمددة طوال فرتة التأمني 
 واجلهالة وغري ذلك من أسباب الفساد ، وأنه ال يباح الفاسدة بسبب ما شاهبا من الغرر

=  

 

١٣٢ 
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 ١٣٣ 

 

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منها إال ما تلزم به القوانني أو تلجئ إليه احلاجات العامة التي تنزل منزلة الرضورات ، 
وأن العمل يف جمال تسويق هذه العقود أو اإلعانة عليها ال حيل إال عند الرضورات أو 

أجلأته حاجته إىل العمل يف هذه املجاالت احلاجات العامة التي تنزل منزلتها ، وعىل من 
 .أن يستصحب نية التحول عن هذا العمل عند أول القدرة عىل ذلك 

أما التأمني االجتامعي الذي ال يقصد به الربح ، بل الرعاية االجتامعية أو الصحية * 
 الدول والرشكات واملؤسسات العامة وذلك -  عادة - للمستفيدين منه ، وتتواله 

ع حصة من راتب املوظف مع حصة من املؤمن أو بدوهنا طوال مدة عمله فهو باستقطا
ًمرشوع ، وهلذا جيوز االنتفاع به والعمل يف املؤسسات التي تقوم عليه تأسيسا أو تسويقا  ً
لقيامه يف اجلملة عىل فكرة مرشوعة ، مع جتنب ما يغشى تطبيقه من أعامل غري مرشوعة 

 .كاالستثامرات الربوية ونحوها 
ويقوم عىل ) ويشبهه يف بعض خصائه التأمني التكافيل ، أو التعاوين ( أما التأمني اإلسالمي * 

التربع والتعاون وبذل  املنافع ، ويكون دور الرشكة فيه هو دور الوكيل يف إدارة عمليات 
التأمني وااملضارب يف استثامر أمواله ، فهو من العقود املرشوعة ، فيجوز االنتفاع به 

 .لعمل يف مؤسساته ، إذا التزمت بقية الضوابط الرشعية يف  استثامر أموال التأمني وا
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١٣٤ 

  سالمي باهلندجممع الفقه اإل
 

 
 

 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبـني ، 
 :وعىل آله وصحبه أمجعني ، وبعد

 :فقد قررت الندوة هبذا اخلصوص ما ييل
أمني الـصحي الـرائج اليـوم إن الرشع اليقرر القامر يف أي صورته، والت

القامر باعتبار مآله، وهو الذي حول العالج فيه من خدمة إىل جتارة  يدخل يف
 :ًوانطالقا من هذه احلقيقة قرر املجمع ما ييل رابحة،

 إن التــأمني الــصحي هــو كــأنواع التــأمني األخــرى حيتــوي عــىل ً:أوال
ق يف احلكـم بـني الرشعية، فالجيوز يف الظروف العاديـة، وال فـر املحرمات

 . احلكومية وغري احلكومية مؤسسات التأمني
  يف حاالت اإلجبار القانوين جيوز التأمني الصحي؛ ولكنـه جيـب عـىلً:ثانيا

 . الثواب املستطيع إذا استفاد يف عالجه بأكثر من مبلغه أن يتصدق بقدره بدون نية
 للمسلمني  يمكن توفري البديل اإلسالمي للتأمني الصحي، فينبغي:ًثالثا

 .إنشاء مؤسسة كهذه هتدف إىل عالج املحتاجني وإعانتهم
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  ةــرارات الطبيـالق
 ةـللمجامع الفقهي
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١٣٦ 

 الس امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة
 

 
– 

 ـ ه١٤٠٠ ربيع اآلخر ٣٠ -٢٣من يوم 
 

احلمد هللا وحده ، والصالة والسالم عىل مـن ال نبـي بعـده ، وعـىل آلـه 
حتديد  فقد نظر جملس املجمع الفقهي اإلسالمي يف موضوع  : وصحبه وبعد

راء وبعد املناقـشة وتبـادل اآل  .)  تنظيم النسل(بـأو ما يسمى تضليال  النسل
  : يف ذلك قرر املجلس باإلمجاع ما ييل

  ، إىل أن الرشيعة اإلسالمية حتض عىل تكثري نسل املسلمني وانتـشارهًنظرا
 وتعترب النسل نعمة كربى ومنة عظيمة من اهللا هبا عىل عباده ، وقد تـضافرت

ودلـت  ،ملسو هيلع هللا ىلص بذلك النصوص الرشعية من كتاب اهللا عز وجل وسنة رسـوله 
 ديد النسل أو منع احلمل مـصادم للفطـرة اإلنـسانية التـيعىل أن القول بتح

،  فطر اهللا الناس عليها ، وللرشيعة اإلسالمية التي ارتضاها اهللا تعـاىل لعبـاده
إىل  ونظرا إىل أن دعاة القول بتحديد النسل أو منع احلمل فئة هتدف بـدعوهتا
 لمةالكيد للمـسلمني لتقليـل عـددهم بـصفة عامـة ، ولألمـة العربيـة املـس
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والشعوب املستضعفة بصفة خاصة ، حتى تكون هلـم القـدرة عـىل اسـتعامر 
واستعباد أهلهـا والتمتـع بثـروات الـبالد اإلسـالمية ، وحيـث إن يف  البالد

رضبا من أعـامل اجلاهليـة وسـوء ظـن بـاهللا تعـاىل ، وإضـعافا  األخذ بذلك
  . املتكون من كثرة اللبنات البرشية وترابطها للكيان اإلسالمي

 
  لذلك كله فإن جملـس املجمـع الفقهـي اإلسـالمي يقـرر باإلمجـاع أنـه 

حتديد النسل مطلقا ، وال جيوز منع احلمل إذا كان القصد مـن ذلـك  ال جيوز
؛ ألن اهللا تعاىل هو الرزاق ذو القوة املتـني ، ومـا مـن دابـة يف  خشية اإلمالق
 ألسباب أخرى غري معتربة رشعـا ، عىل اهللا رزقها ، أو كان ذلك األرض إال
أسباب منع احلمل أو تأخريه يف حاالت فردية لرضر حمقق ككـون  أما تعاطي
والدة عادية وتضطر معها إىل إجـراء عمليـة جراحيـة إلخـراج  املرأة ال تلد

من ذلك رشعا ، وهكذا إذا كان تأخريه ألسـباب أخـرى  اجلنني فإنه ال مانع
مسلم ثقة ، بل قد يتعني منع احلمـل يف حالـة  رشعية أو صحية يقرها طبيب
كان خيشى عىل حياهتا منه بتقرير مـن يوثـق  ثبوت الرضر املحقق عىل أمه إذا

أما حتديد النسل أو منع احلمل بصفة عامة فال جتوز  . به من األطباء املسلمني
وأشد من ذلك يف اإلثم واملنع إلزام الشعوب . املتقدم ذكرها  رشعا لألسباب

عليها يف الوقت الذي تنفق فيه األموال الـضخمة عـىل سـباق  ك وفرضهبذل
للـسيطرة والتـدمري بـدال مـن إنفاقـه يف التنميـة االقتـصادية  التسلح العاملي

 .الشعوب والتعمري وحاجات

www.almoslih.net



 

 

 

 

١٣٨ 

  جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة
 

 
  م ١٩٨٨  ديسمرب١٥ -١٠ املوافق ـ ه١٤٠٩ مجادي اآلخر ٦ -١

 )دولة الكويت ( 
 

 إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنعقد يف دورة مؤمتره اخلـامس
 كانون األول ١٥ – ١٠املوافق هـ  ١٤٠٩ اآلخر مجادى  ٦-١بالكويت من 

 ، بعـد اطالعـه عـىل البحـوث املقدمـة مـن األعـضاء  م١٩٨٨ ) ديسمرب( 
 واستامعه للمناقشات التـي دارت حولـه،واخلرباء يف موضوع تنظيم النسل، 

وبناء عىل أن من مقاصد الزواج يف الرشيعة اإلسـالمية اإلنجـاب واحلفـاظ 
 جيوز إهدار هذا املقصد، ألن إهداره يتنـاىف مـع النوع اإلنساين، وأنه ال عىل

 نصوص الرشيعة وتوجيهاهتا الداعية إىل تكثري النسل واحلفاظ عليه والعناية
 فظ النسل أحد الكليات اخلمس التي جاءت الرشائع برعايتها،به، باعتبار ح
 :قرر ما ييل
 .ال جيوز إصدار قانون عام حيد من حرية الزوجني يف اإلنجاب : ًأوال
القدرة عىل اإلنجاب يف الرجل أو املرأة، وهـو مـا  حيرم استئصال  :ًثانيا

 .ريها الرشعيةما مل تدع إىل ذلك الرضورة بمعاي يعرف باإلعقام أو التعقيم،
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 ١٣٩ 

 

املؤقـت يف اإلنجـاب بقـصد املباعـدة بـني فـرتات  جيوز التحكم : ًثالثا
ًالزمان، إذا دعت إليه حاجـة معتـربة رشعـا،  احلمل، أو إيقافه ملدة معينة من

بينهام وتراض، برشط أن ال يرتتـب عـىل  بحسب تقدير الزوجني عن تشاور
 فيها عدوان عىل محل ال يكون ذلك رضر، وأن تكون الوسيلة مرشوعة، وأن

 ..قائم

  ...وا أعلم
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١٤٠ 

  جممع الفقه اإلسالمي باهلند
 

 
  م١٩٨٩ من شهر أبريل ٣ - ١

 جامعة مهدرد ، مهدرد نغر، دهلي اهلند
 

 م يف  ١٩٨٩ مـن شـهر أبريـل سـنة ٣ - ١عقد امللتقى الفقهي األول يف 
درد نغر ، دهلي  اهلنـد ، ونوقـشت يف هـذا قاعة االجتامع بجامعة مهدرد ، مه

 :امللتقى األول ثالث قضايا فقهية معارصة ، وهي 
 .زراعة األعضاء) ١ (
 .بدل اخللو) ٢ (
 .منع احلمل وضبط الوالدة) ٣ (

مائتني وعـرشين مـن أهـل العلـم والفقـه وأصـحاب  ضم هذا امللتقى
نوعـه يف اهلنـد، اإلختصاص يف العلوم اجلديدة ، وكان هذا أول ملتقـى مـن 

 من علامء نواحي اهلند املختلفة عىل اختالف مـذاهبهم وانـشعاب ًضم كثريا
مسالكهم ، ودرسوا القضايا املطروحة عليهم ، وحاولوا التوصل إىل حلـول 
ناجحة هلا يف ضوء الكتـاب والـسنة وآراء الـسلف مـن املجتهـدين ، وكـان 
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ء والفقهاء وأصحاب اإلفتاء احلضور يف امللتقى جمموعة ممتازة من كبار العلام
ممثلني شتى املذاهب الفقهية، وأهم املؤسـسات العلميـة واملـدارس الدينيـة 

أختذ هذا امللتقى قرارات باتفاق اآلراء يف قضية منـع . املنترشة يف أرجاء اهلند
زرع األنسجة وبدل اخللو، فبعد أن جـرى : احلمل، فأما القضيتان األخريان 

مللتقي مزيدا من احلاجة إىل التفكر وعدم اإلستعجال يف النقاش حوهلام رأى ا
البت يف األمر ، فأجل القـرار عـنهام إلسـتكامل جوانـب البحـث واسـتيفاء 

كان هلذا امللتقى األول دور آخر مهم جدا، وهـو أنـه قـىض . املجاالت عنهام
عىل البون الشاسع املتواجد بني علامء الرشيعة وأصحاب العلـوم اجلديـدة ، 

 مـن اجلامعتـني رضورة وأمهيـة لهم مجيعا عىل رصيف واحد، وشعر كومجع
 . األخرى ، ومهد امللتقى سبيال الجتامعهام يف مكان واحد

 
 

  كل عمل هيدف به قطـع النـسل أو حتديـده هـو ضـد مبـادئ اإلسـالم -١
 .األساسية وغري جائز

ديـد األرسة أو للتجنـب مـن تـأثر   رفض مسئولية األوالد للرغبـة يف حت-٢
األشغال الوظائفية والتجارية ومن التعرقل يف الرغبات اإلجتامعيـة ، ال 

 ..يقبله الرشع بأي حال
 النسوة الاليت يرغبن يف التوظيف إبتغاء األموال الكثرية أو رفع مـستوى -٣
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١٤٢ 

اهللا  الغاية التي خلقن هلا، واهلدف األسمى الـذي فرضـه احلياة، وينسني
 فإن هذا التصور هلـن ال –بحانه وتعاىل عليهن كأمومة النوع البرشي س

 .ًباإلسالم قطعا صلة له
  إذا كان خوف الرضر عىل الطفل يف رضاعته ونشأته لو محلت أمه آلخر، -٤

ففي هذه الصورة جيوز التحكم املؤقت يف اإلنجاب، بقصد املباعدة بـني 
 .فرتات احلمل

للمـرأة  لقدرة عىل اإلنجاب، كام ال جيوز ذلكال جيوز للرجل استئصال ا -٥
وهي أن األطباء احلـذاق املوثـوق هبـم : ًأيضا إال يف حالة استثنائية تالية

يرون أن املرأة إذا محلت جلنني يغلب الظـن عـىل موهتـا أو تلـف عـضو 
منها، فيجوز ملثل هذه املـرأة إجـراء العمليـة اجلراحيـة لكـي ال يـستقر 

 .احلمل
ــتحكم املؤقــت يف  يف صــور اســت-٦ ــرأة ال ــا للرجــل أو امل ثنائية جيــوز فيه

 :اإلنجاب، وهي
ًأن تكون املرأة ضعيفة جدا، ويرى األطباء احلذاق أهنا ال تطيق احلمـل، و  •

 .إذا محلت فيخشى أن يصيبها رضر شديد
 .يرى األطباء خطر إصابة املرأة يف الوالدة بأرضار ومشاق ال تطاق 
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   مبكة املكرمةامع الفقهي اإلسالمي
 

– 
 

 
 

 

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبـي بعـده؛ نبينـا حممـد، 
 :وعىل آله وصحبه أما بعد

امل اإلسـالمي يف دورتـه برابطة الع فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي
 / ٢٦ -٢٢الفـــرتة مـــن  التاســـعة عـــرشة املنعقـــدة بمكـــة املكرمـــة يف

: موضـوع م قد نظـر يف٢٠٠٧نوفمرب/٧ - ٣ هـ التي يوافقها١٤٢٨/شوال
 ، وبعـد االسـتامع للبحـوث املقدمـة، وعـرض أهـل)اختيار جنس اجلنني(

 .االختصاص، واملناقشات املستفيضة
ِاملسلم التسليم بقضاء اهللا وقدره،  َصل يففإن املجمع يؤكد عىل أن األ ُ

كان أو أنثى، وحيمد اهللا تعاىل عىل ذلك،  ًوالرىض بام يرزقه اهللا؛ من ولد، ذكرا
ِوعال، ولقد جاء يف القرآن الكريم ذم فعل أهل  فاخلرية فيام خيتاره الباري جل ِ ُ
 A﴿: والرىض باملولود إذا كان أنثى قال تعاىل اجلاهلية من عدم التسليم

B  C D E F G H I              . K L M     N O P Q  
SR T  U V  W X Y [Z \ ] ̂ _  ﴾ وال بأس أن ،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٩ - ٥٨:  النحل )١(
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١٤٤ 

َاملرء يف الولد ذكرا كان أو أنثى، بدليل أن القرآن الكريم أشار إىل دعاء يرغب ً 
َبعض األنبياء بأن يرزقهم الولد الذكر، وعىل ضوء ذلك قرر املجمع ما ييل َ: 

 ُجيوز اختيار جنس اجلنني بالطرق الطبعية؛ كالنظام الغذائي، والغسول : ًأوال
ًالكيميائي، وتوقيت اجلامع بتحري وقت اإلباضة؛ لكوهنا أسبابا مباحة 

 .حمذور فيها ال
حـال الـرضورة  ُ ال جيوز أي تدخل طبي الختيار جنس اجلنـني، إال يف: ًثانيا

أو  َ الـذكور دون اإلنـاث،العالجية يف األمراض الوراثية، التي تصيب
ٍبالعكس، فيجوز حينئذ التدخل، بالضوابط الرشعية املقـررة، عـىل أن 

ذلك بقرار من جلنة طبية خمتصة، ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة  يكون
ًالعدول، تقدم تقريرا طبيا باإلمجاع يؤكد أن حالـة املريـضة  من األطباء ً

ب اجلنـني بـاملرض هناك تدخل طبي حتـى ال يـصا تستدعي أن يكون
ِالتقرير عىل جهة اإلفتاء املختصة إلصدار  ُالوراثي ومن ثم يعرض هذا ُ

 .ما تراه يف ذلك
ِرضورة إجيـاد جهـات للرقابـة املبـارشة والدقيقـة عـىل املستـشفيات   :ًثالثـا

ِالطبية؛ التي متارس مثل هذه العمليات يف الـدول اإلسـالمية،  ِواملراكز َ
َلتمنع أي وعىل اجلهات املختصة يف الـدول . ون هذا القرارخمالفة ملضم َ

 .ِاألنظمة والتعليامت يف ذلك ُاإلسالمية إصدار
  .وصلى ا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
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  امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة
 

 
 )مكة املكرمة(م ١٩٩٠ فرباير ١٧ - ١٠ املوافق ـه١٤١٠ رجب ٢٢ - ١٥

احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده ، سـيدنا ونبينـا 
 :حممد ، وعىل آله وصحبه وسلم، أما بعد

فإن جملس املجمع الفقهـي اإلسـالمي ، برابطـة العـامل اإلسـالمي ، يف 
 ١٥دورته الثانية عرشة ، املنعقدة بمكة املكرمة ، يف الفرتة مـن يـوم الـسبت 

 ـ هـ١٤١٠ رجب ٢٢ إىل يوم السبت ١٩٩٠ فرباير ١٠ املوافق ـ ه١٤١٠رجب 
م قد نظر يف هذا املوضوع ، وبعد مناقشته مـن قبـل ١٩٩٠ فرباير ١٧املوافق 

هيئة املجلس املوقرة ، ومن قبل أصحاب السعادة األطباء املختصني ، الـذين 
 : حرضوا هلذا الغرض قد قرر باألكثرية ما ييل

 ال جيـوز إسـقاطه ولـو كـان التـشخيص ً يوما١٢٠قد بلغ إذا كان احلمل  -
الطبي يفيد أنه مشوه اخللقة ، إال إذا ثبت بتقرير جلنـة طبيـة، مـن األطبـاء 
الثقات املختصني ، أن بقاء احلمل فيه خطر مؤكد عىل حياة األم ، فعندئـذ 

 .جيوز إسقاطه سواء كان مشوها أم ال، دفعا ألعظم الرضرين
 عىل احلمل ، إذا ثبت وتأكـد بتقريـر جلنـة طبيـة مـن ًوما ي١٢٠قبل مرور  -
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ــات  ــاء املختــصني الثق ــاألجهزة –األطب ــة ب ــاء عــىل الفحــوص الفني  وبن
 أن اجلنني مشوه تشوهيا خطريا ، غري قابل للعـالج ، –والوسائل املختربية 

وأنه إذا بقي وولد يف موعده ، ستكون حياته سيئة وآالما عليه وعىل أهله ، 
: جيوز إسقاطه بناء عىل طلب الوالدين، واملجلـس إذ يقـرر ذلـك فعندئذ 

  .يويص الوالدين ، واألطباء بتقوى اهللا ، والتثبت يف هذا األمر

  ...وا ويل التوفيق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يظهر من صياغة هذا القرار أنه قد بني عىل أن اجلنني ال يكتمل خلقه إال بعد مرور مائة )١(
تكوين ًوعرشين يوما ، وهو األمر الذي قطعت البحوث العلمية بخالفه ، حيث يبدأ ال

ًيف األسبوع السابع ويمتد عىل مدى أسبوعني ليصبح جنينا مكتمال بدءا من األسبوع  ًً
التاسع ، وهو األمر الذي يفيده النظر الرشعي كذلك حلديث حذيفة بن أسيد أن النبي 

َّإذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اهللا إليها ملكا فصورها وخلق سمعها « :  قال ملسو هيلع هللا ىلص  ً
وعىل هذا فإن الصيغة املقرتحة هلذا ] رواه مسلم [  » لدها وحلمها وعظمهاوبرصها وج

 :القرار يف ظل هذه التطورات ما ييل 
ٍاألصل أنه ال جيب للطبيب إجهاض امرأة حامل إال إذا اقتضت ذلك دواع رشعية متثل   

ًفإذا مل يكن احلمل قد أتم أربعني يوما فريخص يف : حاجة ظاهرة أو رضورة ملجئة 
اإلجهاض ملصلحة رشعية معتربة أو حلاجة طبية ظاهرة ، ويقصد باحلاجة ما يترضر 
برتكه مع وجود البدائل وإن كانت ال تندفع هبا احلاجة عىل املستوى املنشود ، أما إذا 
جتاوز احلمل هذه املدة سواء أكان قبل متام مرحلة ختليق األعضاء يف األسابيع الثامنية 
=  

 

١٤٦ 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تامل ختليق أعضائه من األسبوع التاسع فام بعده ، فال جيوز إجهاضه األوىل أم كان بعد اك
إال عند الرضورة امللجئة ، ويقصد بالرضورة ما يترضر برتكه مع انعدام البدائل ، كام لو 
ًكان استمراره هيدد صحة األم أو يشكل رضرا بينا عليها ، فإذا حتقق الطب من نفخ  ً

ً إذا تعني اإلجهاض سبيال الستنقاذ حياة أمه ، ويف الروح يف اجلنني فال حيل إجهاضه إال
مجيع األحوال حيال القرار يف ذلك إىل جلنة طبية ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة أخصائيني 
ًيكون بينهم أخصائي باملرض الذي أويص من أجله بإهناء احلمل ، تقدم تقريرا توضح  َ ِ ُ

ستمر احلمل ، ويف حالة التوصية برضورة فيه نوع اخلطورة التي هتدد صحة األم فيام لو ا
َّاإلجهاض يوضح ذلك للمريضة وزوجها أو وليها ، ثم تؤخذ موافقتهم اخلطية عىل 

 .ذلك 
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١٤٨ 

  امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة
 

 
 

 :وبعد، ملسو هيلع هللا ىلص احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد 
قـدمها  جملس املجمع الفقهي اإلسالمي قد نظـر يف الدراسـة التـي فإن

حول التلقـيح االصـطناعي وأطفـال ، الزرقاء أمحد عضو املجلس مصطفى 
. األمر الذي شغل الناس وكان من أبـرز قـضايا الـساعة يف العـامل األنابيب،

ل إليهـا َّما حتقق يف هذا املجال من إنجازات طبيـة توصـ واستعرض املجلس
 ،العـرص احلـارض إلنجـاب األطفـال مـن بنـي اإلنـسان  يفتقنيـةالعلـم وال

وقـد تبـني  .املختلفـة املانعـة مـن االسـتيالد والتغلب عـىل أسـباب العقـم
اعي بغية أن التلقيح االصطن، املشار إليها  للمجلس من تلك الدراسة الوافية

وهو االتصال اجلنيس املبـارش بـني الرجـل  بغري الطريق الطبيعي(االستيالد 
 :يتم بأحد طريقني أساسني) واملرأة
وذلك بحقن نطفة الرجل يف املوقـع املناسـب .  طريق التلقيح الداخيل-

 .من باطن املرأة
ار،  وبويضة املرأة يف أنبوب اختب،وطريق التلقيح اخلارجي بني نطفة الرجل -

َييضةُاملختربات الطبية، ثم زرع الب يف ْ  .يف رحم املرأة) اللقيحة( امللقحة َ
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 ١٤٩ 

 

وقد . بد يف الطريقني من انكشاف املرأة عىل من يقوم بتنفيذ العملية  وال
ملجلس املجمع يف تلك الدراسة املقدمة إليـه يف املوضـوع وممـا أظهرتـه  تبني

لتي جيري هبا التلقيح االصطناعي واملناقشة أن األساليب والوسائل ا املذاكرة
 هـي سـبعة أسـاليب بحـسب دالداخيل واخلارجي ألجل االسـتيال بطريقيه

للتلقيح الداخيل فيهـا أسـلوبان، وللخـارجي مخـسة مـن  األحوال املختلفة،
النظر عن حلها أو حرمتهـا رشعـا، وهـي األسـاليب  الناحية الواقعية بقطع

 :التالية
: 

تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متـزوج وحتقـن يف  أن :األسلوب األول
زوجته أو رمحها حتى تلتقي النطفة التقاء طبيعيـا  املوقع املناسب داخل مهبل
زوجته، ويقع التلقيح بينهام ثم العلوق يف جدار  بالبويضة التي يفرزها مبيض

يلجـأ إليـه إذا كـان يف وهذا األسـلوب . حالة اجلامع الرحم بإذن اهللا، كام يف
 .إيصال مائة يف املواقعة إىل املوضع املناسب الزوج قصور لسبب ما عن

نطفة رجـل وحتقـن يف املوقـع املناسـب مـن  أن نؤخذ :األسلوب الثاين
ثـم العلـوق يف الـرحم كـام يف  زوجة رجل آخر حتـى يقـع التلقـيح داخليـا

زوج عقـيام ال بـزرة ال ويلجأ إىل هذا األسلوب حني يكون. األسلوب األول
 .يف مائة، فيأخذون النطفة الذكرية من غريه
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١٥٠ 

: 
تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من مبـيض زوجتـه  أن :األسلوب الثالث

فيزيائية معينة حتى تلقح نطفة الزوج  فتوضعا يف أنبوب اختبار طبي برشوط
لقيحة االنقسام والتكـاثر أن تأخذ ال بويضة زوجته يف وعاء االختبار ثم بعد

االختبار إىل رحم الزوجة نفسها صـاحبة  تنقل يف الوقت املناسب من أنبوب
ككل جنني، ثم يف هنايـة مـدة احلمـل  البويضة لتعلق يف جداره وتنمو تتخلق
هو طفـل األنبـوب الـذي حققـه  وهذا. الطبيعية تلده الزوجة طفال أو طفلة

اليوم عـدد مـن األوالد ذكـورا  لد به إىلوو. اإلنجاز العلمي الذي يرسه اهللا
 .ووسائل األعالم املختلفة وإناثا وتوائم تناقلت أخبارها الصحف العاملية

ويلجأ إىل هذا األسلوب الثالـث عنـدما تكـون الزوجـة عقـيام بـسبب 
 ).قناة فالوب(انسداد القناة التي تصل بني مبيضها ورمحها 

 أنبوب االختبار بني نطفـة جيري تلقيح خارجي يف أن :األسلوب الرابع
يسموهنا (مأخوذة من مبيض امرأة ليست زوجته  مأخوذة من زوج، وبويضة

 .زوجته ثم تزرع اللقيحة يف رحم) متربعة
ويلجئون إىل هذا األسلوب عندما يكون مبـيض الزوجـة مـستأصال أو 

 .معطال، ولكن رمحها سليم قابل لعلوق اللقيحة فيه
تلقيح خارجي يف أنبوب اختبار بني نطفـة جيري  أن :األسلوب اخلامس
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 ١٥١ 

 

ثـم تـزرع ) يـسموهنام متربعـني(لـه  رجل وبويضة من امرأة ليـست زوجـة
 .اللقيحة يف رحم امرأة أخرى متزوجة

إىل ذلك حينام تكون املرأة املتزوجـة التـي زرعـت اللقيحـة فيهـا  ويلجؤون
 .ًان ولداتعطل مبيضا لكن رمحها سليم وزوجها أيضا عقيم ويريد عقيام بسبب

أن جيـري تلقـيح خـارجي يف وعـاء االختبـار بـني  :األسلوب السادس
 .ريت زوجني، ثم تزرع اللقيحة يف رحم امرأة تتطوع بحملهاذب

إىل ذلك حني تكون الزوجة غري قادرة عىل احلمـل لـسبب يف  ويلجؤون
سليم منـتج، أو تكـون غـري راغبـة يف احلمـل ترفهـا،  رمحها، ولكن مبيضها

 .باحلمل عنها ا امرأة أخرىفتتطوع هل
هو السادس نفسه إذا كانـت املتطوعـة باحلمـل هـي  :األسلوب السابع

 .زوجة ثانية للزوج صاحب النطفة فتتطوع هلا رضهتا حلمل اللقيحة عنها
وهذا األسلوب ال جيري يف الـبالد األجنبيـة التـي يمنـع نظامهـا تعـدد 

 .الزوجات، بل يف البالد التي تبيح هذا التعدد
هذه هي أساليب التلقيح االصطناعي الذي حققه العلم ملعاجلة أسـباب 

 .عدم احلمل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مما جيب التنبيه عليه أن جملس املجمع الفقهي أصدر يف قراره الثاين من الدورة :  تنبيه )١(
  .١٦١ - ٩٥١  ، ص٢/  ، ق ٨/ د : الثامنة سحب حالة اجلواز هذه ، انظر 
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١٥٢ 

نظر جملس املجمع فيام نرش وأذيع أنه يـتم فعـال تطبيقـه يف أوروبـا  وقد
استخدام هذه اإلنجازات ألغراض خمتلفة منها جتاري ومنها مـا  وأمريكا من

لتلبيـة الرغبـة يف ومنهـا مـا يـتم ) حتسني النـوع البـرشي(جيري حتت عنوان
متزوجات أو نساء متزوجات ال حيملن لسبب فيهن،  األمومة لدى نساء غري

األغراض املختلفـة مـن مـصارف النطـف  أو يف أزواجهن، وما انشئ لتلك
بصورة تقانية جتعلها قابلة للتلقيح هبا  اإلنسانية التي حتفظ فيها نطف الرجال

غري معينني تربعا أو لقاء عوض، معينني أو  إىل مدة طويلة، وتؤخذ من رجال
 .يف بعض بالد العامل املتمدن إىل آخر ما يقال أنه واقع اليوم

: 
وأن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي بعد النظر فيام جتمع لديـه مـن  هذا
موثقة مما كتـب ونـرش يف هـذا الـشأن، وتطبيـق قواعـد الـرشيعة  معلومات

 حكم هذه األساليب املعروضة ومـا تـستلزمه، ملعرفة اإلسالمية ومقاصدها
 :التفصييل التايل قد انتهى إىل القرار

: 
عىل غري من حيل رشعا بينها وبينـه االتـصال  أن انكشاف املرأة املسلمة )  أ (

إال لغرض مـرشوع يعتـربه الـرشع  اجلنيس ال جيور بحال من األحوال
 .مبيحا هلذا االنكشاف
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إىل العالج من مرض يؤذهيا، أو من حالة غري طبيعيـة  احتياج املرأةأن ) ب (
إزعاجا ـ يعتـرب ذلـك فرضـا مـرشوعا يبـيح هلـا  يف جسمها تسبب هلا

وعندئذ يتقيد ذلك االنكشاف . العالج االنكشاف عىل غري زوجها هلذا
 .بقدر الرضورة

ال اجلنـيس املرأة عىل غري من حيل بينها وبينـه االتـص كلام كان انكشاف) ج (
ن أمكـن  إ-يكون املعالج امرأة مسلمة  مباحا لغرض مرشوع جيب أن

مسلم ثقة، وإال فغري مسلم   وإال فامرأة غري مسلمة وإال فطبيب- ذلك
وال جتوز اخللـوة بـني املعـالج واملـرأة التـي يعاجلهـا إال  .هبذا الرتتيب

 .بحضور زوجها أو امرأة أخرى
: 

 أن حاجة املرأة املتزوجة التي ال حتمل وحاجـة زوجهـا إىل الولـد تعتـرب -١
مـرشوعا يبـيح معاجلتهـا بالطريقـة املباحـة مـن طـرق التلقـيح  غرضا

 .االصطناعي
الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم (األسلوب األول   أن-٢

 جائز رشعا هو أسلوب) زوجته يف طرقة التلقيح الداخيل حتقن يف رحم
الذكر وذلك بعد أن تثبت حاجـة املـرأة إىل هـذه  بالرشوط العامة اآلنفة
 .العملية ألجل احلمل
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األسلوب الثالث الذي تؤخذ فيه البزرتان الذكرية واألنثوية مـن رجـل  أن -٣
زوجني أحدمها لآلخر، ويتم تلقيحها خارجيا يف أنبوب اختبار، ثـم  وامرأة

 غـري سـليم متامـا مـن موجبـات الـشك فـيام يف رحم لكنـه تزرع اللقيحة
فينبغـي أن ال يلجـأ إليـه إال يف حـاالت . مالبسات يستلزمه وحييط به من

 .تتوفر الرشائط العامة اآلنفة الذكر الرضورة القصوى وبعد أن
النطفة والبويضة من زوجني وبعـد   أن األسلوب السابع الذي تؤخذ فيه-٤

رحـم الزوجـة األخـرى  للقيحـة يفتلقيحهام يف وعاء االختبـار تـزرع ا
رضهتـا  للزوج نفسه، حيث تتطوع بمحض اختيارها هبـذا احلمـل عـن

 املنزوعة الرحم يظهر ملجلس املجمع أنه جائز عند احلاجـة وبالـرشوط
 .العامة املذكورة

املجمـع أن نـسب املولـود يثبـت مـن   ويف حاالت اجلواز الثالث يقـرر-٥
واحلقوق األخرى ثبوت النسب  رياثالزوجني مصدر البزرتني ويتبع امل

اإلرث وغـريه مـن  فحني يثبت نسب املولود من الرجل أو املـرأة يثبـت
املتطوعـة باحلمـل  أما الزوجة .األحكام بني الولد وبمن التحق نسبه به

 فتكــون يف حكــم األم) يف األســلوب الــسابع املــذكور(عــن رضهتــا 
ا أكثر مما يكتسب الرضاعية للمولود ألنه اكتسب من جسمها وعضويته

مرضعته يف نصاب الرضـاع الـذي حيـرم بـه مـا حيـرم مـن  الرضيع من
 .النسب
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األربعـة األخـرى مـن أسـاليب التلقـيح االصـطناعي يف   أما األساليب-٦
بـام سـبق بيانـه فجميعهـا حمرمـة بـالنظر  الطريقني الداخيل واخلـارجي

 واألنثوية فيها رتني الذكريةذالب اإلسالمي ال جمال إلباحة يشء منها ألن
أجنبيـة عـن الـزوجني  ليستا من زوجني أو ألن املتطوعـة باحلمـل هـي

 .رتنيذمصدر الب
بوجه عام من مالبسات يف الصور  هذا، ونظرا ملا يف التلقيح االصطناعي

واللقـائح يف أوعيـة االختبـار  اجلائزة رشعا ومـن احـتامل اخـتالط النطـف
املجمع ينصح احلريصني عىل  لسوالسيام إذا كثرت ممارسته وشاعت فان جم
الـرضورة القـصوى وبمنتهـى  دينهم أن ال يلجأوا إىل ممارسـته إال يف حالـة

 .االحتياط واحلذر من اختالط النطف أو اللقائح
هذا ما ظهر ملجلس املجمع يف هذه القضية ذات احلساسية الدينية القوية 

 .من قضايا الساعة ويرجو من اهللا أن يكون صوابا

  .بحانه أعلم وهو اهلادي إىل سواء السبيل وويل التوفيقوا س
 
 

www.almoslih.net



 

 

 

 

١٥٦ 

  امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة
 

– 


 
 

 
 :، وبعدملسو هيلع هللا ىلص الصالة والسالم عىل سيدنا ونبينا حممد وحده ، احلمد هللا 

جملس املجمع الفقهي اإلسـالمي يف دورتـه الثامنـة املنعقـدة بمقـر  فإن
 ربيـع ٢٨مـن يـوم الـسبت اإلسالمي يف مكة املكرمة يف الفـرتة  رابطة العامل

 – ١٩ هــ املوافـق ١٤٠٥ مجـادى األوىل ٧إىل يوم االثنني   هـ١٤٠٥اآلخر 
نظر يف املالحظات التي أبداها بعض أعضائه حول ما   م، قد١٩٨٥ يناير ٢٨

 القـرار اخلـامس املتعلـق مـنالرابعة من البند الثـاين  أجازه املجمع يف الفقرة
 الـصادر يف الـدورة الـسابعة املنعقـدة يف األنابيب بالتلقيح الصناعي وطفل

إن األسـلوب «  :  هــ ونـصها١٤٠٤اآلخـر   ربيـع١٦ – ١١الفرتة ما بـني 
يضة من زوجني وبعد تلقـيحهام يف وعـاء يوالب السابع الذي تؤخذ فيه النطفة
الزوجة األخرى للزوج نفسه، حيث تتطـوع  االختبار تزرع اللقيحة يف رحم
يظهـر ملجلـس   . »املنزوعة الـرحم ل عن رضهتابمحض اختيارها هبذا احلم

 . املجمع أنه جائز عند احلاجة وبالرشوط العامة املذكورة
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 :وملخص املالحظات عليها
الزوجة األخرى التي زرعت فيها لقيحة بويضة الزوجة األوىل قـد  إن« 

قبل انسداد رمحها عىل محل اللقيحة من معارشة الزوج هلا يف فـرتة  حتمل ثانية
زرع اللقيحة ثم تلـد تـوأمني وال يعلـم ولـد اللقيحـة مـن ولـد  اربة معمتق

ال تعلم أم ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة مـن أم  معارشة الزوج، كام
قد متوت علقة أو مضغة أحد احلملني وال تـسقط إال  ولد معارشة الزوج كام

م محل معـارشة ًال يعلم أيضا أهو ولد اللقيحة أ مع والدة احلمل اآلخر الذي
اختالط األنساب جلهة األم احلقيقية لكل من  ولد الزوج، ويوجب ذلك من
ذلـك مـن أحكـام، وإن ذلـك كلـه يوجـب  احلملني والتباس ما يرتتب عىل

  . »توقف املجمع عن احلكم يف احلالة املذكورة
اسـتمع املجلـس إىل اآلراء التـي أدىل هبـا أطبـاء احلمـل والـوالدة  كـام

املجلس واملؤيدة الحـتامل وقـوع احلمـل الثـاين مـن معـارشة  احلارضين يف
ــة ــزوج يف حامل ــساب عــىل النحــو املــذكور يف  ال اللقيحــة واخــتالط األن

 .مناقشة املوضوع وتبادل اآلراء فيه وبعد. املالحظات املشار إليها
 :قرر املجلس

املذكورة يف األسلوب السابع املشار إليها مـن  سحب حالة اجلواز الثالثة
 هــ بحيـث ١٤٠٤الشأن يف الدورة السابعة عام  رار املجمع الصادر يف هذاق

موضـوع التلقـيح االصـطناعي وأطفـال  يصبح قرار املجلس املشار إليـه يف
 :النحو التايلعىل األنابيب 
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 وعىل احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد صىل اهللا عليه
 :عد آله وصحبه وسلم، وب

جمع الفقهي اإلسالمي، قد نظر يف الدراسة التي قدمها فإن جملس امل
عضو املجلس مصطفى أمحد الزرقاء حول التلقيح االصطناعي، وأطفال 
األنابيب، األمر الذي شغل الناس، وكان من أبرز قضايا الساعة يف العامل، 
واستعرض املجلس ما حقق يف هذا املجال من إنجازات طبية، توصل إليها 

ية يف العرص احلارض، إلنجاب األطفال من بني اإلنسان، العلم والتقن
وقد تبني . والتغلب عىل أسباب العقم املختلفة املانعة من االستيالد

للمجلس من تلك الدراسة الوافية املشار إليها أن التلقيح االصطناعي بغية 
بغري الطريق الطبيعي وهو االتصال اجلنيس املبارش بني الرجل (االسترياد 

 :يتم بأحد طريقتني أساسيتني) رأةوامل
 

 .وذلك بحقن نطفة الرجل، يف املوضع املناسب من باطن املرأة
 

بني نطفة الرجل وبييضة املرأة، يف أنبوب اختبار يف املختربات الطبية، ثم 
َّبد  وال. يف رحم املرأة) اللقيحة(زرع البييضة امللقحة   يف الطريقتني من ُ

وقد تبني ملجلس املجمع الفقهي، . انكشاف املرأة عىل من يقوم بتنفيذ العملية
من تلك الدراسة املقدمة إليه يف املوضوع، ومما أظهرته املذاكرة واملناقشة، أن 
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األساليب، والوسائل التي جيرى هبا التلقيح االصطناعي، بطريقيه الداخيل 
، هي سبعة أساليب، بحسب األحوال املختلفة، واخلارجي، ألجل االستيالد

للتلقيح الداخيل فيها أسلوبان، وللخارجي مخسة من الناحية الواقعية، بقطع 
يف التلقيح : ًالنظر عن حلها أو حرمتها رشعا، وهي األساليب التالية

 :االصطناعي الداخيل
 

ملوضع املناسب أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج، وحتقن يف ا
ًداخل مهبل زوجته، أو رمحها، حتى تلتقي التقاء طبيعيا بالبييضة التي يفرزها 

 - بإذن اهللا-مبيض زوجته، ويقع التلقيح بينهام، ثم العلوق، يف جدار الرحم
كام يف حالة اجلامع، وهذا األسلوب يلجأ إليه إذا كان يف الزوج قصور، لسبب 

 .ة إىل املوضع املناسبما، عن إيصال مائه يف املواقع
 

أن تؤخذ نطفة من رجل، وحتقن يف املوضع املناسب من زوجة رجل 
ًآخر حتى يقع التلقيح داخليا، ثم العلوق يف الرحم، كام يف األسلوب األول، 
ًويلجأ إىل هذا األسلوب حني يكون الزوج عقيام ال بذرة يف مائه، فيأخذون 

 .ه يف طريق التلقيح اخلارجيالنطفة الذكرية من غري
 

أن تؤخذ نطفة من زوج، وبييضة زوجته، فتوضعا يف أنبوب اختبار 
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طبي، برشوط فيزيائية معينة، حتى تلقح نطفة الزوج بييضة زوجته، يف وعاء 
االختبار، ثم بعد أن تأخذ اللقيحة باالنقسام والتكاثر، تنقل يف الوقت 

 -  صاحبة البييضة-ختبار، إىل رحم الزوجة نفسهااملناسب، من أنبوب اال
ثم يف هناية مدة احلمل . لتعلق يف جداره، وتنمو وتتخلق ككل جنني

ًالطبيعية، تلده الزوجة طفال أو طفلة، وهذا هو طفل األنبوب، الذي حققه 
ًاإلنجاز العلمي الذي يرسه اهللا، وولد به إىل اليوم عدد من األوالد، ذكورا 

ُوائم، تناقلت أخبارها الصحف العاملية، ووسائل اإلعالم املختلفةًوإناثا وت َ .
ًويلجأ إىل هذا األسلوب الثالث، عندما تكون الزوجة عقيام، بسبب انسداد 

 ).قناة فالوب(القناة التي تصل بني مبيضها ورمحها 
 

ج، أن جيري تلقيح خارجي يف أنبوب االختبار، بني نطفة مأخوذة من زو
، ثم تزرع )يسموهنا متربعة(وبييضة مأخوذة من مبيض امرأة، ليست زوجته 

اللقيحة يف رحم زوجته، ويلجؤون إىل هذا األسلوب، عندما يكون مبيض 
ًالزوجة مستأصال أو معطال، ولكن رمحها سليم، قابل لعلوق اللقيحة فيه ً. 

 
 نطفة رجل وبييضة من أن جيري تلقيح خارجي يف أنبوب اختبار، بني

، ثم تزرع اللقيحة يف رحم امرأة )يسموهنام متربعني(امرأة، ليست زوجة هلا 
ويلجؤون إىل ذلك، حينام تكون املرأة املتزوجة، التي زرعت . أخرى متزوجة
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ًاللقيحة فيها، عقيام بسبب تعطل مبيضها، لكن رمحها سليم، وزوجها عقيم 
 .ًويريدان ولدا

 
أن جيري تلقيح خارجي، يف وعاء االختبار بني بذريت زوجني، ثم تزرع 

ويلجؤون إىل ذلك، حني تكون . اللقيحة يف رحم امرأة تتطوع بحملها
الزوجة غري قادرة عىل احلمل لسبب يف رمحها، ولكن مبيضها سليم منتج، أو 

ًتكون غري راغبة يف احلمل؛ ترفها، فتتطوع امرأة أخرى باحلمل عنها ُّ. 
 هذه هي أساليب التلقيح االصطناعي الذي حققه العلم ملعاجلة -

وقد نظر جملس املجمع الفقهي، فيام نرش وأذيع أنه يتم . أسباب عدم احلمل
ًفعال تطبيقه يف أوروبا وأمريكا من استخدام هذه اإلنجازات ألغراض 

، )حتسني النوع البرشي(خمتلفة، منها جتاري ومنها ما جيري حتت عنوان 
ومنها ما يتم لتلبية الرغبة يف األمومة لدى نساء غري متزوجات، أو نساء 
متزوجات، ال حيملن بسبب فيهن، أو يف أزواجهن، وما أنشئ لتلك 

ض املختلفة، من مصارف النطف اإلنسانية التي حتفظ فيها نطف األغرا
الرجال، بصورة تقانية، جتعلها قابلة للتلقيح هبا إىل مدة طويلة، وتؤخذ من 
ًرجال معينني أو غري معينني، تربعا أو لقاء عوض، إىل آخر ما يقال إنه واقع 

 .اليوم يف بعض بالد العامل
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ملجمع الفقهي اإلسالمي، بعد النظر فيام جتمع لديه من هذا وإن جملس ا

معلومات موثقة، مما كتب ونرش يف هذا الشأن، وتطبيق قواعد الرشيعة 
اإلسالمية ومقاصدها، ملعرفة حكم هذه األساليب املعروضة، وما تستلزمه، 

 :قد انتهى إىل القرار التفصييل التايل
 

 رأة املسلمة، عىل غري من حيل بينها وبينه االتصال اجلنيس،إن انكشاف امل )  أ (
ًال جيوز بحال من األحوال، إال لغرض مرشوع، يعتربه الرشع مبيحا 

 .هلذا االنكشاف
إن احتياج املرأة إىل العالج من مرض يؤذهيا، أو من حالة غري طبيعية ) ب(

ً يعترب ذلك غرضا مرشوعا، ي-ًيف جسمها، تسبب هلا إزعاجا بيح هلا ً
االنكشاف عىل غري زوجها هلذا العالج، وعندئذ يتقيد ذلك االنكشاف 

 .بقدر الرضورة
كلام كان انكشاف املرأة، عىل غري من حيل بينها وبينه االتصال اجلنيس ) ج(

 إن أمكن -ًمباحا لغرض مرشوع، جيب أن يكون املعالج، امرأة مسلمة
لم ثقة، وإال فغري  وإال فامرأة غري مسلمة، وإال فطبيب مس-ذلك

مسلم هبذا الرتتيب، وال جتوز اخللوة بني املعالج واملرأة التي يعاجلها، 
 .إال بحضور زوجها، أو امرأة أخرى
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 إن حاجة املرأة املتزوجة التي ال حتمل، وحاجة زوجها إىل الولد، تعترب -١

ًغرضا مرشوعا، يبيح معاجلتها بالطريق  املباحة من طرق التلقيح ً
 .االصطناعي

الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج ثم ( إن األسلوب األول -٢
هو أسلوب ) حتقن يف رحم زوجته نفسها، يف طريقة التلقيح الداخيل

 وذلك بعد أن تثبت حاجة - بالرشوط العامة اآلنفة الذكر-ًجائز رشعا
 .ملاملرأة إىل هذه العملية، ألجل احل

الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية واألنثوية، من ( إن األسلوب الثالث -٣
ًرجل وامرأة زوجني أحدمها لآلخر، ويتم تلقيحهام خارجيا، يف أنبوب 

هو ) اختبار، ثم تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة نفسها، صاحبة البييضة
ًمتاما، ًأسلوب مقبول مبدئيا، يف ذاته، بالنظر الرشعي، لكنه غري سليم 

من موجبات الشك، فيام يستلزمه، وحييط به من مالبسات، فينبغي أن 
ال يلجأ إليه إال يف حاالت الرضورة القصوى، وبعد أن تتوافر الرشائط 

 .العامة اآلنفة الذكر
أن نسب املولود، يثبت من :  ويف حالتي جواز االثنتني، يقرر املجمع-٤

ث واحلقوق األخرى ثبوت الزوجني مصدري البذرتني، ويتبع املريا
النسب، فحني يثبت نسب املولود، من الرجل واملرأة، يثبت اإلرث 

 .وغريه من األحكام، بني الولد ومن التحق نسبه به
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 وأما األساليب األخرى، من أساليب التلقيح االصطناعي، يف الطريقني -٥
ي، الداخيل واخلارجي، مما سبق بيانه فجميعها حمرمة يف الرشع اإلسالم

ال جمال إلباحة يشء منها، ألن البذرتني الذكرية واألنثوية فيها، ليستا 
من زوجني، أو ألن املتطوعة باحلمل هي أجنبية عن الزوجني مصدر 

 من - بوجه عام-ًهذا، ونظرا ملا يف التلقيح االصطناعي. البذرتني
ًمالبسات، حتى يف الصورتني اجلائزتني رشعا، ومن احتامل اختالط 

، أو اللقائح يف أوعية االختبار، وال سيام إذا كثرت ممارسته النطف
ينصح احلريصني عىل دينهم أن ال : وشاعت، فإن جملس املجمع الفقهي

يلجؤوا إىل ممارسته، إال يف حالة الرضورة القصوى، وبمنتهى االحتياط 
هذا ما ظهر ملجلس املجمع . واحلذر من اختالط النطف، أو اللقائح

ذه القضية، ذات احلساسية الدينية القوية، من قضايا الفقهي، يف ه
ًالساعة، ويرجو اهللا أن يكون صوابا، واهللا سبحانه أعلم، وهو اهلادي إىل 

 .سواء السبيل، وويل التوفيق

  وصلى ا على سيدنا حممد، على آله وصحبه وسلم تسليما كثريا
  واحلمد  رب العاملني

www.almoslih.net



 

 ١٦٥ 

 
 

   جبدةجممع الفقه اإلسالمي الدويل
 

 
 .م١٩٨٦ أكتوبر ١٦-١١/ هـ١٤٠٧ صفر ١٣-٨من 

  اململكة األردنية اهلاشمية-عامن
 

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بعامن 
 ١٦-١١/ هـ١٤٠٧ صفر ١٣-٨عاصمة اململكة األردنية اهلاشمية من 

 .م١٩٨٦ )أكتوبر(ترشين األول 
أطفال (بعد استعراضه البحوث املقدمة يف موضوع التلقيح الصناعي 

واالستامع لرشح اخلرباء واألطباء، وبعد التداول الذي تبني منه ) األنابيب
 :للمجلس أن طرق التلقيح الصناعي املعروفة يف هذه األيام هي سبعة، قرر ما ييل

 
        


 

أن جيري التلقيح بني نطفة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من :األوىل
 .امرأة ليست زوجته ثم تزرع تلك اللقيحة يف رحم زوجته
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١٦٦ 

لتلقيح بني نطفة رجل غري الزوج وبييضة الزوجة، ثم تزرع أن جيري ا :الثانية
 .تلك اللقيحة يف رحم الزوجة

أن جيري تلقيح خارجي بني بذريت زوجني، ثم تزرع اللقيحة يف رحم  :الثالثة
 .امرأة متطوعة بحملها

أن جيري تلقيح خارجي بني بذريت رجل أجنبي وبييضة امرأة  :الرابعة
 . رحم الزوجةأجنبية، وتزرع اللقيحة يف

أن جيري تلقيح خارجي بني بذريت زوجني، ثم تزرع اللقيحة يف  :اخلامسة
 .رحم الزوجة األخرى


 

ًمن زوجته ويتم التلقيح خارجيا، أن تؤخذ نطفة من زوج وبييضة  :السادسة
 .ثم تزرع اللقيحة يف رحم الزوجة

أن تؤخذ بذرة الزوج وحتقن يف املوضع املناسب من مهبل زوجته أو  :السابعة
ًرمحها تلقيحا داخليا ً. 

  ... وا أعلم
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 ١٦٧ 

 

  الس األوروبي لإلفتاء والبحوث
 

 
 

 رلندا مجهورية اي-دبلن
 م١٩٩٩-١٠-٣١-٢٧هـ املوافق ١٤٢٠ رجب ٢٢-١٨

مع زوجها ) بريطانيا(امرأة جاءت إىل : ورد إىل املجلس هذا السؤال
املبتعث للدراسة، كانت املرأة تعاين من صعوبات يف احلمل، فبمراجعة 
املختصني تبني هلم أن أنسب الطرق هو عمل تلقيح صناعي من زوجها، 

 أجنة، واحتفظ األطباء هبا جممدة، ورضبوا وعليه فقد تم ختصيب تسعة
ًللمرأة موعدا لزراعة بعض هذه األجنة، وعندما ذهبت السيدة يف املوعد 
ًاملحدد وجدها األطباء حامال محال طبيعيا، وكان ذلك بمثابة معجزة إهلية  ً ً

: السؤال هو. من ثم وضعت املرأة فتاة طبيعية صحيحة. لألرسة واألطباء
ىل بالدها بعد هناية الدراسة، فامذا عىل املرأة أن تفعل يف شأن األرسة ستعود إ

تلك األجنة التسعة املجمدة؟ هل هلا أن تزرع بعضها يف رمحها وترتك باقيها 
ًجممدة لدى اجلهات الصحية يف بريطانيا؟ علام بأن احتامل عودهتا لربيطانيا 

 ضعيف، أم أن عليها أن تتخلص منها؟
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١٦٨ 

 
 : املجلس أن حكم الترصف يف هذه األجنة التسعة عىل ما ييلوقد قرر

جيوز للزوجة أن تزرع ما شاءت منها يف رمحها مادامت يف ذمة زوجها . ١
صاحب النطفة، إال أن تنفصل عنه بموت أو طالق أو ما جيري جمراه، 
ًفإذا انفصلت عن ذمته فال حيل هلا أن تزرع شيئا منها، والواجب عليها 

 .فها أو إتالف ما بقي منهاحينئذ إتال
يف حالة ترك الزوجة لربيطانيا، فإهنا إذا كانت تعلم أهنا ستكرر املجيء إىل . ٢

هذه البالد لزرع جنني منها فيجوز هلا اإلبقاء عليها جممدة إىل ذلك احلني 
ًهلذا الغرض، وأما إذا كانت تعلم أهنا ال تعود، جزما أو يف الظن 

ا تركها، بل الواجب عليها أو عىل زوجها القيام الغالب، فإنه ال جيوز هل
 .بإتالفها

ًويف مجيع األحوال ال نرى مانعا من القيام بإتالفها، سواء كانت هناك . ٣
عودة أو مل تكن، لكن مع احتامل عدم العود فال جيوز تركها، بل جيب 

 .التخلص منها
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 ١٦٩ 

 

  جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة
 
 

 

 م١٩٩٠) مارس (٢٠-١٤هـ املوافق ١٤١٠ شعبان ٢٣-١٧
  اململكة العربية السعودية-جدة

 
إن جملس الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس بجدة يف 

   ٢٠-١٤هـ املوافق ١٤١٠ شعبان ٢٣-١٧اململكة العربية السعودية من 
اطالعه عىل األبحاث والتوصيات املتعلقة هبذا م، بعد ١٩٩٠) مارس(ار ذآ

 يف املوضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة املنعقدة
م، ٢٦/١٠/١٩٩٠ ٢٣هـ املوافق ١٤١٠ ربيع األول ٢٦-٢٣الكويت من 

بالتعاون بني هذا املجمع وبني املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية، وبعد 
يتني الثالثة عرشة والرابعة عرشة املتخذتني يف الندوة االطالع عىل التوص

 ٢٣-٢٠الثالثة التي عقدهتا املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف الكويت 
م بشأن مصري البيضات ٢١/٤/١٩٨٧-١٨هـ املوافق ١٤٠٧شعبان 

امللقحة، والتوصية اخلامسة للندوة األوىل للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية 
م ٢٧/٥/١٩٨٢-٢٤هـ املوافق ١٤٠٣ شعبان ١٤-١١ الكويت املنعقدة يف

 :يف املوضوع نفسه، قرر ما ييل
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١٧٠ 

ًيف ضوء ما حتقق علميا من إمكان حفظ البييضات غري امللقحة  ً:أوال
للسحب منها، جيب عند تلقيح البييضات االقتصار عىل العدد 
ًاملطلوب للزرع يف كل مرة، تفاديا لوجود فائض من البييضات 

 .حةامللق
إذا حصل فائض من البييضات امللقحة بأي وجه من الوجوه ترتك دون  :ًثانيا

 .عناية طبية إىل أن تنتهي حياة ذلك الفائض عىل الوجه الطبيعي
حيرم استخدام امللقحة يف امرأة أخرى، وجيب اختاذ االحتياطات  :ًثالثا

 .وعالكفيلة باحليلولة دون استعامل البييضة امللقحة يف محل غري مرش

  ... وا أعلم
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 ١٧١ 

 

  جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة
 

 
 

 م١٩٨٥ ديسمرب ٢٨-٢٢/هـ١٤٠٦ ربيع اآلخر ١٦-١٠
  اململكة العربية السعودية-جدة

 
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي يف 

 ٢٨-٢٢/هـ١٤٠٦ ربيع اآلخر ١٦-١٠ن دورة انعقاد مؤمتره الثاين بجدة م
 .م١٩٨٥) ديسمرب(كانون األول 

بعد أن عرض عىل املجمع دراسة فقهية، ودراسة طبية حول بنوك 
احلليب، وبعد التأمل فيام جاء يف الدراستني ومناقشة كل منهام مناقشة 

 :مستفيضة شملت خمتلف جوانب املوضوع وتبني منها
امت هبا األمم الغربية، ثم ظهرت مع التجربة  أن بنوك احلليب جتربة قً:أوال

 .َّبعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل االهتامم هبا
 أن اإلسالم يعترب الرضاع حلمة كلحمة النسب حيرم به ما حيرم من :ًثانيا

ومن مقاصد الرشيعة الكلية املحافظة عىل . النسب بإمجاع املسلمني
 .ية إىل االختالط أو الريبةالنسب، وبنوك احلليب مؤد
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١٧٢ 

أن العالقات االجتامعية يف العامل اإلسالمي توفر للمولود اخلداج أو  :ًثالثا
ناقص الوزن أو املحتاج إىل اللبن البرشي يف احلاالت اخلاصة ما حيتاج 

 .إليه من االسرتضاع الطبيعي، األمر الذي يغني عن بنوك احلليب
 :قرر ما ييل

.وك حليب األمهات يف العامل اإلسالميمنع إنشاء بنً:أوال 
.حرمة الرضاع منها:ًثانيا 

  ... وا أعلم
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 ١٧٣ 

 

 
 
 

  ةــرارات الطبيـالق
 ةـللمجامع الفقهي
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١٧٤ 

  جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة
 

 
 

 

 م١٩٩٥ أبريل ٦-١هـ املوافق ١٤١٥ ذي القعدة ٦-١
 أبو ظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة

 
إن جملس الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره التاسع بأيب ظبي بدولة 

ن  نيسا٦-١هـ املوافق ١٤١٥ ذي القعدة ٦-١اإلمارات العربية املتحدة من 
م، بعد اطالعه عىل البحوث الواردة إىل املجمع بخصوص ١٩٩٥) أبريل(

واألحكام املتعلقة به، ) اإليدز(موضوع مرض نقص املناعة املكتسب 
، وبعد استامعه إىل املناقشات التي دارت حوله، )١٣/٨ (٨٢والقرار رقم 
 :قرر ما ييل

 
ًحاليا تؤكد أن العدوى بفريوس حيث إن املعلومات الطبية املتوافرة 

ال حتدث عن ) اإليدز(العوز املناعي البرشي مرض نقص املناعة املكتسب 
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 ١٧٥ 

 

طريق املعايشة أو املالبسة أو التنفس أو احلرشات أو االشرتاك يف األكل أو 
الرشب أو محامات السباحة أو املقاعد أو أدوات الطعام ونحو ذلك من 

مية العادية، وإنام تكون العدوى بصورة رئيسية أوجه املعايشة يف احلياة اليو
 :بإحدى الطرق التالية

 . االتصال اجلنيس بأي شكل كان-١
 . نقل الدم امللوث أو مشتقاته-٢
 استعامل اإلبر امللوثة، وال سيام بني متعاطي املخدرات، وكذلك أمواس -٣

 .احلالقة
 . والوالدة االنتقال من األم املصابة إىل طفلها يف أثناء احلمل-٤

َوبناء عىل ما تقدم فإن عزل األم املصابة لطفلها إذا مل ختش منه العدوى  ْ ُ
ًلزمالئه األصحاء غري واجب رشعا، ويتم الترصف مع املرىض وفق 

 .اإلجراءات الطبية املعتمدة
 

إىل التسليم ) اإليدز(تعمد نقل العدوى بمرض نقص املناعة املكتسب 
منه بأية صورة من صور التعمد عمل حمرم، ويعد من كبائر الذنوب واآلثام، 
كام أنه يستوجب العقوبة الدنيوية وتتفاوت هذه العقوبة بقدر جسامة الفعل 

 .وأثره عىل األفراد وتأثريه عىل املجتمع
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١٧٦ 

فإن كان قصد املتعمد إشاعة هذا املرض اخلبيث يف املجتمع، فعمله هذا 
رابة واإلفساد يف األرض، ويستوجب إحدى العقوبات ًيعد نوعا من احل

 K  L M N O P ﴿ املنصوص عليها يف آية احلرابة

Q R S  T U V W X Y Z [  \ 
] ̂ _ ` a cb d  e f g ih j k l 

m n    ﴾ 

ُّوإن كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، ومتت 
 املتعمد بالعقوبة التعزيرية املناسبة العدوى، ومل يمت املنقول إليه بعد، عوقب

 .وعند حدوث الوفاة ينظر يف تطبيق عقوبة القتل عليه
وأما إذا كان قصده من تعمد نقل العدوى إعداء شخص بعينه، ولكن مل 

تنتقل إليه العدوى فإنه يعاقب عقوبة تعزيرية 

 
ًنظرا ألن انتقال العدوى من احلامل املصابة بمرض نقص املناعة 

 نفخ -ًإىل جنينها ال حتدث غالبا إال بعد تقدم احلمل) اإليدز(املكتسب 
 .ً أو أثناء الوالدة، فال جيوز إجهاض اجلنني رشعا-الروح يف اجلنني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣٣:  املائدة)١(
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 ١٧٧ 

 


 

ملا كانت املعلومات الطبية احلارضة تدل عىل أنه ليس هناك خطر مؤكد 
) اإليدز(من حضانة األم املصابة بعدوى مرض نقص املناعة املكتسب 

لوليدها السليم، وإرضاعها له، شأهنا يف ذلك شأن املخالطة واملعايشة 
بحضانته ورضاعته ما مل يمنع ًالعادية، فإنه ال مانع رشعا من أن تقوم األم 

 .من ذلك تقرير طبي


 
للزوجة طلب الفرقة من الزوج املصاب باعتبار أن مرض نقص املناعة 

ٍمرض معد تنتقل عدواه بصورة رئيسي) اإليدز(املكتسب   .ة باالتصال اجلنيسٌ
 

ُّيعد مرض نقص املناعة املكتسب  ًمرض موت رشعا، إذا اكتملت ) اإليدز(ُ ٍَ
 .أعراضه، وأقعد املريض عن ممارسة احلياة العادية، واتصل به املوت

 :ويويص بام ييل
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١٧٨ 

زوجية مع اإلصابة باإليدز الستكامل تأجيل موضوع حق املعارشة الً:أوال
.بحثه 

رضورة االستمرار عىل التأكد يف موسم احلج من خلو احلجاج من :ًثانيا
 ).اإليدز(األمراض الوبائية، وبخاصة مرض نقص املناعة املكتسب 

  ...وا املوفق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رؤية إسالمية للمشاكل [ لقد عقدت املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ندوة حتت عنوان )١(

وانتهت إىل مجلة من التوصيات النافعة نذكر منها ما يتعلق ] االجتامعية ملرض اإليدز
 :بحق املعارشة الزوجية مع اإلصابة باإليدز حيث جاء يف توصياهتا ما ييل

 حق املعارشة الزوجية: ًسادسا  
ًإذا كان أحد الزوجني مصابا باإليدز، فإن لغري املصاب منهام أن يمتنع عن املعارشة   

 .اجلنسية، ملا سبق ذكره من أن االتصال اجلنيس هو الطريق الرئييس لنقل العدوى
ل العازل أما إذا رىض الزوج السليم باملعارشة اجلنسية، فإن االحتياط يستوجب استعام  

 .الذكري الذي يقلل من احتامالت العدوى واحلمل إذا أحسن استعامله
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 ١٧٩ 

 
 

  جممع الفقه اإلسالمي باهلند
 

 
َّ إذا نكح املصاب بمرض اإليدز امرأة، وأخفى عليها مرضه حق هلا ً:أوال َ

 .فسخ نكاحها
ُوإذا أصاب الزوج مرض اإليدز بعد النكاح ووصل املرض إىل مرحلة    َ

 .خطرية جاز هلا فسخ النكاح
إذا محلت املرأة املصابة بمرض اإليدز وغلب عىل ظن األطباء املوثوقني : ًثانيا

ًن الطفل أيضا قد يتعرض هلذا املرض، ففي هذه الصورة جيوز هلا أ
اإلجهاض قبل نفخ الروح يف احلمل، وقد حدد الفقهاء هذه املدة بامئة 

 .ًوعرشين يوما
إذا أحيط أحد باإليدز إحاطة كاملة، وعجز عن أداء فعالياته اعترب  :ًثالثا

ٍمرضه مرض موت َ. 
مرض اإليدز إخبار أهله وذويه  من الواجب اخللقي للمصاب ب:ًرابعا

 .بمرضه واألخذ بالتدابري االحتياطية
إذا أرص املصاب بمرض اإليدز عىل إخفاء مرضه ورجح عند  :ًخامسا

الطبيب ترضر أهل املريض وذويه وجمتمعه، وجب عليه إخبار اجلهة 
 .الصحية للحكومة واملسؤولني
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١٨٠ 

عه أن ال يرتكوه من واجب عائلة املصاب باإليدز وذويه وجمتم :ًسادسا
ًخمذوال، بل عليهم القيام برعايته مع مراعاة االحتياط الطبي، وتقديم 

 .التعاون الكامل إليه يف توفري العالج والتدابري االحتياطية
ال جيوز حرمان األطفال املصابني بمرض اإليدز من التعليم، بل يوفر  :ًسابعا

 .الالزمةهلم التعليم مع مراعاة تدابري الطب االحتياطية 
يستحسن منع الدخول إىل املنطقة املنكوبة بمرض اإليدز، ويستثنى : ًثامنا

 .منها حاالت الرضورة واألعذار
حيرم عىل املصاب بمرض اإليدز نقل مرضه إىل الشخص اآلخر  :ًتاسعا

ًعمدا؛ فإن ذلك معصية كبرية، ويستوجب فاعل ذلك عقوبة حسب 
 .جسامة ترضر اآلخر أو املجتمع بذلك
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 ١٨١ 

 

 
 
 
 

  ةــرارات الطبيـالق
 ةـللمجامع الفقهي
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١٨٢ 

  امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة
 

 
 

مد احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، سيدنا حم
 :وعىل آله وصحبه وسلم، وبعد

فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي، برابطة العامل اإلسالمي، يف دورته 
 صفر ٢٤العارشة املنعقدة يف مكة املكرمة، يف الفرتة من يوم السبت 

هـ ١٤٠٨ صفر ٢٨م إىل يوم األربعاء ١٩٨٧ أكتوبر ١٧هـ املوافق ١٤٠٨
، وبعد )ترشيح جثث املوتى(موضوع م قد نظر يف ١٩٨٧ أكتوبر ٢١املوافق 

 :مناقشته، وتداول الرأي فيه، أصدر القرار اآليت
ًبناء عىل الرضورات التي دعت إىل ترشيح جثث املوتى، والتي يصري هبا 

قرر جملس . الترشيح مصلحة، تربو عىل مفسدة انتهاك كرامة اإلنسان امليت
 :يأيتاملجمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي ما 

 :جيوز ترشيح جثث املوتى، ألحد األغراض اآلتية ً:أوال
التحقيق يف دعوى جنائية، ملعرفة أسباب املوت، أو اجلريمة املرتكبة، ) أ(

ُوذلك عندما يشكل عىل القايض معرفة أسباب الوفاة، ويتبني أن  َ ْ ُ
 .الترشيح هو السبيل ملعرفة هذه األسباب
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 ١٨٣ 

 

عي الترشيح، ليتخذ عىل ضوئه التحقق من األمراض التي تستد) ب(
 .االحتياطات الواقية، والعالجات املناسبة لتلك األمراض

 .تعليم الطب وتعلمه، كام هو احلال يف كليات الطب) ج(
 :يف الترشيح لغرض التعليم تراعى القيود التالية :ًثانيا

إذا كانت اجلثة لشخص معلوم، يشرتط أن يكون قد أذن هو قبل موته ) أ(
جثته، أو أن يأذن بذلك ورثته بعد موته، وال ينبغي ترشيح بترشيح 

 .جثة معصوم الدم إال عند الرضورة
َجيب أن يقترص يف الترشيح عىل قدر الرضورة، كيال يعبث بجثث ) ب( َ ْ ُ

 .املوتى
 .جثث النساء ال جيوز أن يتوىل ترشحيها غري الطبيبات، إال إذا مل يوجدن) ج(

 .ل دفن مجيع أجزاء اجلثة املرشحةجيب يف مجيع األحوا :اًثالث
 

  وصلى ا على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا
  واحلمد  رب العاملني
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١٨٤ 

 

  امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة
 

 
 

 نبي بعده، سيدنا ونبينا احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال
 :حممد، أما بعد

فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي، يف دورته الثامنة املنعقدة بمبنى 
 ربيع اآلخر ٢٨رابطة العامل اإلسالمي، يف مكة املكرمة يف الفرتة من يوم السبت 

 يناير ٢٨- ١٩هـ املوافق ١٤٠٥ مجادى األوىل ٧هـ إىل يوم االثنني ١٤٠٥
ر يف موضوع أخذ بعض أعضاء اإلنسان، وزرعها يف إنسان م قد نظ١٩٨٥

آخر، مضطر إىل ذلك العضو؛ لتعويضه عن مثيله املعطل فيه، مما توصل إليه 
ُالطب احلديث، وأنجزت فيه إنجازات عظيمة األمهية بالوسائل احلديثة، وذلك 

ي، يف بناء عىل الطلب املقدم إىل املجمع الفقهي من مكتب رابطة العامل اإلسالم
الواليات املتحدة األمريكية، واستعرض املجمع الدراسة التي قدمها فضيلة 
األستاذ الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن البسام يف هذا املوضوع، وما جاء فيها من 
اختالف الفقهاء املعارصين يف جواز نقل األعضاء وزرعها، واستدالل كل 

وبعد املناقشة املستفيضة بني . آهافريق منهم عىل رأيه باألدلة الرشعية التي ر
أعضاء جملس املجمع، رأى املجلس أن استدالالت القائلني باجلواز هي 

 :الراجحة؛ ولذلك انتهى املجلس إىل القرار التايل
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 ١٨٥ 

 

إن أخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه يف جسم إنسان آخر،  ً:أوال
ائه األساسية، مضطر إليه إلنقاذ حياته، أو الستعادة وظيفة من وظائف أعض

هو عمل جائز، ال يتناىف مع الكرامة اإلنسانية، بالنسبة للمأخوذ منه، كام أن 
فيه مصلحة كبرية، وإعانة خرية، للمزروع فيه، وهو عمل مرشوع ومحيد، إذا 

 :توافرت فيه الرشائط التالية
 ً أن ال يرض أخذ العضو من املتربع به رضرا خيل بحياته العادية؛ ألن-١

، وألن )أن الرضر ال يزال برضر مثله وال بأشد منه(ة الرشعية، القاعد
التربع حينئذ يكون من قبيل اإللقاء بالنفس إىل التهلكة، وهو أمر غري 

 .ًجائز رشعا
 .ً أن يكون إعطاء العضو طوعا من املتربع دون إكراه-٢
ض  أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة املمكنة ملعاجلة املري-٣

 .املضطر
ً أن يكون نجاح كل من عمليتي النزع والزرع حمققا يف العادة أو غالبا-٤ ً. 

 :ً تعترب جائزة رشعا بطريق األولوية احلاالت التالية:ًثانيا
 أخذ العضو من إنسان ميت إلنقاذ إنسان آخر مضطر إليه، برشط أن -١

 .ًيكون املأخوذ منه مكلفا، وقد أذن بذلك حالة حياته
ً يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقا، أو غريه عند  وأن-٢

 .الرضورة، لزرعه يف إنسان مضطر إليه

www.almoslih.net



 

 

 

 

١٨٦ 

 أخذ جزء من جسم اإلنسان لزرعه أو الرتقيع به يف جسمه نفسه، كأخذ -٣
قطعة من جلده، أو عظمه لرتقيع ناحية أخرى من جسمه هبا عند 

 .احلاجة إىل ذلك
 مواد أخرى يف جسم اإلنسان لعالج  وضع قطعة صناعية، من معادن أو-٤

 .حالة مرضية فيه، كاملفاصل، وصامم القلب، وغريمها
. ًفكل هذه احلاالت األربع يرى املجلس جوازها رشعا بالرشوط السابقة

 :وقد شارك يف هذه اجللسة فريق من األطباء ملناقشة هذا املوضوع وهم
 .السيد حممد عيل البار/  الدكتور-١
 .د اهللا باسالمهعب/  الدكتور-٢
 .خالد أمني حممد حسن/  الدكتور-٣
 .عبد املعبود عامرة السيد/  الدكتور-٤
 .عبد اهللا مجعة/  الدكتور-٥
 .غازي احلاجم/  الدكتور-٦

  وصلى ا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا
  واحلمد  رب العاملني

www.almoslih.net



 

 ١٨٧ 

 

  جممع الفقه اإلسالمي باهلند
 

 
 

 

 هـ١٤١٠ من شهر مجادى األوىل ١١-٨م املوافق ١٩٨٩ ديسمرب ١١-٨
 جامعة مهدرد، نغر، دهلي، اهلند

 
 ديسمرب سنة ١١- ٨عقد جممع الفقه اإلسالمي اهلند امللتقى الثاين يف 

معة هـ بجا١٤١٠ من شهر مجادى األوىل سنة ١١-٨م املوافق ١٩٨٩
ًوقد ضم هذا امللتقى نيفا وسبعني من العلامء . مهدرد، نغر، دهلي، اهلند

والفقهاء واألخصائيني يف العلوم املختلفة من خمتلف أرجاء اهلند وخارجها، 
 :ونوقشت يف امللتقى قضايا

 .مكانة األوراق املالية يف الرشيعة) ١(
 .فوائد البنوك واملعامالت الربوية) ٢(
 .هلند يف الرشيعةحكم بالد ا) ٣(
 .املرصفية اإلسالمية) ٤(
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١٨٨ 

ًكان هذا امللتقى مهام جدا من حيث موضوعاته املهمة، وكان من  ً
احلضور األخصائيون يف علوم االقتصاد والقانون والطب احلديث، استمر 
ًامللتقى أربعة أيام ونوقشت قضية األوراق املالية أوال، وبعد دراسة جوانب 

ة وإدالء آراء احلضور حوهلا اختذت قرارات عنها، ثم القضية الرشعية والفني
تناول امللتقى موضوع فوائد البنوك، والقروض الربوية، وحكم بالد اهلند يف 

أما القضيتان . الرشيعة، ويف الدورة الثالثة نوقشت قضية املرصفية اإلسالمية
 :اللتان كان أجل القرار عنهام يف الندوة الفقهية األوىل ومها

 .اخللوبدل * 
 .ًزرع األنسجة احلية فقد اختذت القرارات حوهلام أيضا يف هذه الندوة* 
 

إذا تعطل عضو إلنسان، واحتاج إىل بديل له الستبقاء ذلك العضو، ) ١(
 :فلتلبية هذه احلاجة جيوز

 : استخدام األعضاء احليوانية-١
  ًرشعا واملذبوحة وفق  استخدام أعضاء احليوانات اجلائز أكلها -أ        

 .الرشيعة اإلسالمية       
ً أن خيشى هالك النفس أو ضياع العضو ضياعا شديدا وال يتوفر -ب         ً  

  ًبديل العضو املطلوب إال يف احليوانات املحرم أكلها رشعا، أو           
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 ١٨٩ 

 

  املباح أكلها ولكنها غري مذبوحة وفق الرشيعة اإلسالمية، ففي           
 .هذه الصورة جيوز استخدام أعضاء هذين النوعني من احليوانات          
ً وإذا مل خيش هالك النفس أو ضياع العضو ضياعا شديدا فال جيوز -ج         ً  

 .استخدام أعضاء اخلنزير         
 . جيوز استخدام عضو من جسم إنسان يف جسم نفسه عند احلاجة-٢
 . حيرم بيع أعضاء اإلنسان-٣
 إذا فسد عضو مريض وبلغ بحيث إذا مل يزرع عضو إنسان آخر مكان -٤

ًالعضو الفاسد له فيخشى شديدا أن يصيبه اهلالك، وليس هناك بديل إال 
يف العضو اإلنساين، ويذكر األطباء احلذاق أنه ال سبيل إىل استبقاء حياته 
ذا إال بزرع العضو اإلنساين، ويغلب عليهم الظن أنه ينجو من اهلالك إ

تم الزرع، والعضو اإلنساين متوفر له، ففي هذه الصورة يباح للمريض 
 .أن ينقذ نفسه من اهلالك بزرع العضو اإلنساين

 إذا كان رجل موفور الصحة وأخرب األطباء احلذاق أنه إذا أخرجت كلية -٥
 يف صحته، وأحد أقاربه مريض - فيام يبدو-من كليتيه، فذلك ال يؤثر

 فيام -أنه لو مل تبدل كليته الفاسدة ليصيبنه اهلالكبلغ من املرض إىل 
 ال حمالة، وليس هناك بديل آخر، ففي هذه الصورة جيوز للرجل -يبدو

 .ًأن يعطي املريض إحدى كليتيه بدون أي ثمن إنقاذا له من اهلالك
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١٩٠ 

 إذا أوىص رجل باستخدام أعضائه بعد موته للزرع، وذلك ما يسمى -٦
ولكنها ليست بوصية يف ضوء الرشع، فمن ثم وصية يف العرف الرائج، 

 .ال عربة بمثل هذه الوصية واألمنية
 ومادة ٤: الشيخ برهان الدين السنبهيل ال يوافق عىل مادة رقم ،  

 . من هذا القرار٥: رقم        
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 ١٩١ 

 

  جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة
 

 
 

 م١٩٩٠) مارس(ار ذ آ٢٠-١٤هـ املوافق ١٤١٠شعبان  ٢٣-١٧
  اململكة العربية السعودية-جدة

 
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دوره مؤمتره السادس بجدة 

 ٢٠-١٤هـ املوافق ١٤١٠ شعبان ٢٣-١٧يف اململكة العربية السعودية من 
وصيات املتعلقة هبذا م، بعد اطالعه عىل األبحاث والت١٩٩٠) مارس(ار ذآ

املوضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة املنعقدة 
 / ١٠ / ٢٦-٢٣هـ املوافق ١٤١٠ ربيع األول ٢٦-٢٣يف الكويت من 

م، بالتعاون بني هذا املجمع وبني املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية،١٩٩٠
 من أنه ال يقصد من ذلك نقل مخ ويف ضوء ما انتهت إليه الندوة املشار إليها

إنسان إىل إنسان آخر، وإنام الغرض من هذه الزراعة عالج قصور خاليا 
معينة يف املخ عن إفراز مادهتا الكيامئية أو اهلرمونية بالقدر السوي فتودع يف 
موطنها خاليا مثيلة من مصدر آخر، أو عالج فجوة يف اجلهاز العصبي نتيجة 

:ا ييلبعض اإلصابات، قرر م 

www.almoslih.net



 

 

 

 

١٩٢ 

إذا كان املصدر للحصول عىل األنسجة هو الغدة الكظرية للمريض  ً:أوال
نفسه، وفيه ميزة القبول املناعي ألن اخلاليا من اجلسم نفسه، فال بأس 

 .ًمن ذلك رشعا
إذا كان املصدر هو أخذها من جنني حيواين، فال مانع من هذه الطريقة  :ًثانيا

وقد ذكر األطباء .  حماذير رشعيةإن أمكن نجاحها ومل يرتتب عىل ذلك
أن هذه الطريقة نجحت بني فصائل خمتلفة من احليوان، ومن املأمول 

 .نجاحها باختاذ االحتياطات الطبية الالزمة لتفادي الرفض املناعي
إذا كان املصدر للحصول عىل األنسجة هو خاليا حية من مخ جنني  :ًثالثا

 فيختلف احلكم عىل النحو - يف األسبوع العارش أو احلادي عرش-باكر
 :التايل

 أخذها مبارشة من اجلنني اإلنساين يف بطن أمه بفتح الرحم :الطريقة األوىل
ًجراحيا، وتستتبع هذه الطريقة إماتة اجلنني بمجرد أخذ اخلاليا من خمه، 
ًوحيرم ذلك رشعا إال إذا كان بعد إجهاض طبيعي غري متعمد أو إجهاض 

م وحتقق موت اجلنني، مع مراعاة الرشوط التي سرتد مرشوع إلنقاذ حياة األ
.هلذه الدورة) ٨/٦( ٥٩يف موضوع االستفادة من األجنة يف القرار رقم  

وهي طريقة قد حيملها املستقبل القريب يف طياته باستزراع  :الطريقة الثانية
ًخاليا يف املخ يف مزارع لإلفادة منها، وال بأس يف ذلك رشعا إذا كان املصدر 

 .ًللخاليا املستزرعة مرشوعا، وتم احلصول عليها عىل الوجه املرشوع
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 ١٩٣ 

 

ًطاملا ولد حيا، ال جيوز التعرض له بأخذ يشء من : املولود الالدماغي :ًرابعا
أعضائه إىل أن يتحقق موته بموت جذع دماغه، وال فرق بينه وبني 
 غريه من األسوياء يف هذا املوضوع، فإذا مات فإن األخذ من أعضائه
تراعى فيه األحكام والرشوط املعتربة يف نقل أعضاء املوتى من اإلذن 
املعترب، وعدم وجود البديل وحتقق الرضورة وغريها، مما تضمنه القرار 

 .من قرارات الدورة الرابعة هلذا املجمع) ١/٤ (٢٦رقم 
ًوال مانع رشعا من إبقاء هذا املولود الالدماغي عىل أجهزة اإلنعاش إىل 

 للمحافظة عىل حيوية - والذي يمكن تشخيصه-موت جذع املخما بعد 
األعضاء الصاحلة للنقل، توطئة لالستفادة منها بنقلها إىل غريه بالرشوط 

 .املشار إليها

  ... وا أعلم

www.almoslih.net



 

 

 

 

١٩٤ 

  جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة
 

 
 

 م١٩٩٠) مارس(ار ذ آ٢٠-١٤وافق هـ امل١٤١٠ شعبان ٢٣-١٧
  اململكة العربية السعودية-جدة

 
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس بجدة 

 ٢٠-١٤ املوافق -هـ١٤١٠ شعبان ٢٣-١٧يف اململكة العربية السعودية من 
ذا م، بعد اطالعه عىل األبحاث والتوصيات املتعلقة هب١٩٩٠) مارس(ار ذآ

املوضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة املنعقدة 
-٢٣هـ املوافق ١٤١٠ ربيع األول ٢٦-٢٣يف الكويت من 

م، بالتعاون بني هذا املجمع وبني املنظمة اإلسالمية للعلوم ٢٦/١٠/١٩٩٠
 :الطبية، قرر ما ييل

لوب زرعها يف إنسان ًال جيوز استخدام األجنة مصدرا لألعضاء املط ً:أوال
 :آخر إال يف حاالت بضوابط البد من توافرها

   ال جيوز إحداث إجهاض من أجل استخدام اجلنني لزرع أعضائه يف -أ        
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 ١٩٥ 

 

  إنسان آخر، بل يقترص اإلجهاض الطبيعي غري املتعمد واإلجهاض       
  للعذر الرشعي، وال يلجأ إلجراء العملية اجلراحية الستخراج       
 .اجلنني إال إذا تعينت إلنقاذ حياة األم      

  ً إذا كان اجلنني قابال الستمرار احلياة فيجب أن يتجه العالج الطبي -ب        
  إىل استبقاء حياته واملحافظة عليها، ال إىل استثامره لزراعة األعضاء،       
  ه إال بعد وإذا كان غري قابل الستمرار احلياة فال جيوز االستفادة من      
 .هلذا املجمع) ١/٤ (٢٦موته بالرشوط الواردة يف القرار رقم       

ال جيوز أن ختضع عمليات زرع األعضاء لألغراض التجارية عىل  :ًثانيا
 .اإلطالق

البد أن يسند اإلرشاف عىل عمليات زراعة األعضاء إىل هيئة  :ًثالثا
 .متخصصة موثوقة

 

  ... وا أعلم
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١٩٦ 

  سالمي الدويل جبدةجممع الفقه اإل
 

 
 

 م١٩٩٠ مارس ٢٠-١٤هـ املوافق ١٤١٠ شعبان ٢٣-١٧
  اململكة العربية السعودية-جدة

 
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتر السادس بجدة يف 

   ٢٠-١٤ق هـ املواف١٤١٠ شعبان ٢٣-١٧اململكة العربية السعودية من 
م، بعد اطالعه عىل األبحاث والتوصيات املتعلقة هبذا ١٩٩٠) مارس(ار ذآ

 يف املوضوع الذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة املنعقدة
م، ٢٣٢٦/١٠/١٩٩٠هـ املوافق ١٤١٠ ربيع األول ٢٦-٢٣الكويت من 

   الطبية، قرر بالتعاون بني هذا املجمع وبني املنظمة اإلسالمية للعلوم
 :ما ييل
بام أن اخلصية واملبيض يستمران يف محل وإفراز : زرع الغدد التناسلية ً:أوال

للمنقول منه حتى بعد زرعهام يف ) الشفرة الوراثية(الصفات الوراثية 
 .ًمتلق جديد، فإن زرعهام حمرم رشعا
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 ١٩٧ 

 

 التي ال زرع بعض أعضاء اجلهاز التناسيل: زرع أعضاء اجلهاز التناسيل :ًثانيا
 جائز لرضورة - ماعدا العورات املغلظة-تنقل الصفات الوراثية

 ٢٦مرشوعة ووفق الضوابط واملعايري الرشعية املبينة يف القرار رقم 
 .هلذا املجمع) ١/٤(

 

  ... وا أعلم
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١٩٨ 

  جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة
 

 
 

 م١٩٩٠) مارس(ار ذ آ٢٠-١٤هـ املوافق ١٤١٠ شعبان ٢٣-١٧
  اململكة العربية السعودية-جدة

 
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره السادس بجدة 

 ٢٠-١٤هـ املوافق ١٤١٠ شعبان ٢٣-١٧يف اململكة العربية السعودية من 
 م،١٩٩٠) مارس(ار ذآ

املجمع بخصوص موضوع زراعة بعد اطالعه عىل البحوث الواردة إىل 
عضو استؤصل يف حد أو قصاص، واستامعه للمناقشات التي دارت حوله، 
وبمراعاة مقاصد الرشيعة من تطبيق احلد يف الزجر والردع والنكال، وإبقاء 
ًللمراد من العقوبة بدوام أثرها للعربة والعظة وقطع دابر اجلريمة، ونظرا إىل 

ب الفورية يف عرف الطب احلديث، فال يكون أن إعادة العضو املقطوع تتطل
ذلك إال بتواطؤ وإعداد طبي خاص ينبئ عن التهاون يف جدية إقامة احلد 

 :وفاعليته، قرر ما ييل
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 ١٩٩ 

 

ًال جيوز رشعا إعادة العضو املقطوع تنفيذا للحد؛ ألن يف بقاء أثر احلد  ً:أوال ً
ًحتقيقا كامال للعقوبة املقررة رشعا، ومنعا للتهاون يف ً ً  استيفائها، ً

 .ًوتفاديا ملصادمة حكم الرشع يف الظاهر
بام أن القصاص قد رشع إلقامة العدل وإنصاف املجني عليه، وصون  :ًثانيا

حق احلياة للمجتمع، وتوفري األمن واالستقرار، فإنه ال جيوز إعادة 
 :ًعضو استؤصل تنفيذا للقصاص، إال يف احلاالت التالية

 .بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو املقطوع من اجلاينأن يأذن املجني عليه  -أ  
 . أن يكون املجني عليه قد متكن من إعادة عضوه املقطوع منه-ب  
جيوز إعادة العضو الذي استؤصل يف حد أو قصاص بسبب خطأ يف  :ًثالثا

 .احلكم أو يف التنفيذ
 

  ...وا أعلم
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٢٠٠ 

  جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة
 

 
 

 م١٩٨٨) فرباير( شباط ١١-٦هـ املوافق ١٤٠٨ صفر ٢٣-١٨
  اململكة العربية السعودية-جدة

 
إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دوره مؤمتره الرابـع بجـدة يف 

 شـباط ١١-٦فق هـ املوا١٤٠٨ صفر ٢٣-١٨اململكة العربية السعودية من 
م، بعد اطالعه عـىل األبحـاث الفقهيـة والطبيـة الـواردة إىل ١٩٨٨) فرباير(

ًاملجمع بخصوص موضوع انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيـا أو 
َّميتا، ويف ضوء املناقشات التي وجهت األنظار إىل أن هذا املوضوع أمر واقع  ً

اإلجيابية املفيـدة واملـشوبة يف فرضه التقدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه 
كثري من األحيان باألرضار النفسية واالجتامعية النامجة عن ممارسته مـن دون 
الضوابط والقيود الرشعية التي تصان هبا كرامة اإلنسان، مع إعـامل مقاصـد 
الرشيعة اإلسالمية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خـري ومـصلحة غالبـة للفـرد 

 التعاون والرتاحم واإليثار، وبعد حرص هذا املوضوع واجلامعة، والداعية إىل
يف النقاط التي يتحرر فيها حمل البحث وتنضبط تقـسيامته وصـوره وحاالتـه 

 :ًالتي خيتلف احلكم تبعا هلا، قرر ما ييل
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 ٢٠١ 

 

 
يقصد هنا بالعضو أي جزء من اإلنسان، مـن أنـسجة وخاليـا ودمـاء  ً:أوال

 .ًسواء أكان متصال به، أم انفصل عنه. ة العنيونحوها كقرني
االنتفاع الذي هو حمل البحث، هو استفادة دعت إليها رضورة املستفيد  :ًثانيا

الستبقاء أصل احلياة، أو املحافظة عـىل وظيفـة أساسـية مـن وظـائف 
عىل أن يكـون املـستفيد يتمتـع بحيـاة حمرتمـة . اجلسم كالبرص ونحوه

 .ًرشعا
 :صور االنتفاع هذه إىل األقسام التاليةتنقسم  :ًثالثا

 . نقل العضو من حي-١  
 . نقل العضو من ميت-٢  
 . النقل من األجنة-٣  

 :وهي نقل العضو من حي، تشمل احلاالت التالية :الصورة األوىل
آخـر مـن اجلـسد نفـسه، كنقـل اجللـد إىل مكـان  نقل العضو مـن مكـان -

 .هاوالغضاريف والعظام واألوردة والدم ونحو
 . نقل العضو من جسم إنسان حي إىل جسم إنسان آخر-

وينقسم العضو يف هذه احلالة إىل ما تتوقف عليه احليـاة ومـا ال تتوقـف 
 .عليه
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٢٠٢ 

ًأما ما تتوقف عليه احلياة، فقد يكـون فرديـا، وقـد يكـون غـري فـردي، 
 .فاألول كالقلب والكبد، والثاين كالكلية والرئتني

ياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسـية يف اجلـسم، وأما ما ال تتوقف عليه احل
 .ومنه ما ال يقوم هبا

ًومنه ما يتجدد تلقائيا كالدم، ومنه ما ال يتجدد، ومنه مـا لـه تـأثري عـىل 
األنساب واملوروثات، والشخصية العامة، كاخلصية واملبيض وخاليا اجلهاز 

 .العصبي، ومنه ما ال تأثري له عىل يشء من ذلك
 :وهي نقل العضو من ميت :يةالصورة الثان

 :ويالحظ أن املوت يشمل حالتني
ًموت الدماغ بتعطل مجيع وظائفه تعطال هنائيا ال رجعة فيه طبيا :احلالة األوىل ً ً. 
ًتوقف القلب والتنفس توقفا تاما ال رجعة فيه طبيـا :احلالة الثانية ً فقـد . ً

 .روعي يف كلتا احلالتني قرار املجمع يف دورته الثالثة
 : حاالتوهي النقل من األجنة، وتتم االستفادة منها يف ثالث :الصورة الثالثة

 .ً حاالت األجنة التي تسقط تلقائيا-
 . حالة األجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي-
 . حالة اللقائح املستنبتة خارج الرحم-
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 ٢٠٣ 

 

 
 إىل مكـان آخـر مـن جيوز نقل العضو من مكـان مـن جـسم اإلنـسان ً:أوال

جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع املتوقع من هذه العمليـة أرجـح 
من الرضر املرتتب عليها، وبرشط أن يكون ذلك إلجياد عـضو مفقـود 
أو إلعادة شكله أو وظيفته املعهود له، أو إلصالح عيب أو إزالة دمامة 

ًتسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا ً. 
لعضو من جسم إنسان إىل جسم إنسان آخـر، إن كـان هـذا جيوز نقل ا :ًثانيا

ًالعضو يتجدد تلقائيا، كالدم واجللد، ويراعـى يف ذلـك اشـرتاط كـون 
 .الباذل كامل األهلية، وحتقق الرشوط الرشعية املعتربة

جتوز االستفادة من جزء من العضو الذي استؤصـل مـن اجلـسم لعلـة  :ًثالثا
ني إلنـسان مـا عنـد استئـصال مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العـ

 .العني لعلة مرضية
 .حيرم نقل عضو تتوقف عليه احلياة كالقلب من إنسان حي إىل إنسان آخر :ًرابعا

حيرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية يف حياتـه  :ًخامسا
وإن مل تتوقف سالمة أصل احلياة عليها كنقل قرنية العني كلتـيهام، أمـا 

ًلنقل يعطل جزءا من وظيفة أساسية فهو حمل بحث ونظـر كـام إن كان ا
 .يأيت يف الفقرة الثامنة
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٢٠٤ 

جيوز نقل عضو من ميت إىل حي تتوقف حياته عىل ذلك العضو، أو  :ًسادسا
تتوقف سالمة وظيفة أساسية فيه عىل ذلك، برشط أن يأذن امليت قبـل 

ني إن كـان موته أو ورثته بعد موته، أو برشط موافقـة ويل أمـر املـسلم
 .املتوىف جمهول اهلوية أو ال ورثة له

أن االتفاق عىل جواز نقل العضو يف احلاالت التـي : وينبغي مالحظة :ًسابعا
تم بياهنا، مرشوط بأن ال يتم ذلـك بواسـطة بيـع العـضو؛ إذ ال جيـوز 

 .إخضاع أعضاء اإلنسان للبيع بحال ما
 العـضو املطلـوب عنـد أما بذل املال من املستفيد، ابتغاء احلصول عـىل  

 .ًالرضورة أو مكافأة وتكريام، فمحل اجتهاد ونظر
كل ماعدا احلاالت والصور املذكورة، مما يـدخل يف أصـل املوضـوع،  :ًثامنا

 حمل بحث ونظر، وجيب طرحه للدراسة والبحث يف دورة قادمـة، وفه
 .عىل ضوء املعطيات الطبية واألحكام الرشعية

 

  ...وا أعلم
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 ٢٠٥ 

 

  ألوروبي لإلفتاء والبحوثالس ا
 

 
 

 هـ١٤٢١ مجادى اآلخر ٣ مجادى األوىل إىل ٢٨
 م٢٠٠٠ سبتمرب ١ أغسطس إىل ٢٨املوافق 

  مجهورية ايرلندا-دبلن
 

ناقش املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث يف دورته حكم نقـل أعـضاء 
 :إلنسان آخر واختذ القرار اآليتاإلنسان 

 
التـابع لرابطـة (يؤكد املجلس قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكـة ) أ(

وقـرار جممـع الفقـه اإلسـالمي الـدويل بجـدة ) ١/٨(العامل اإلسالمي رقـم 
 بشأن انتفـاع اإلنـسان ٢٦) ٤/١(رقم ) املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي(

ًنسان آخر حيا كان أو ميتا، ونصهبأعضاء جسم إ ً: 
 

يقصد هنا بالعضو أي جزء من اإلنسان، مـن أنـسجة وخاليـا ودمـاء  ً:أوال
ًونحوها، كقرنية العني، سواء أكان متصال به، أم منفصال عنه ً. 
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٢٠٦ 

 االنتفاع الذي هو حمل البحث، هو استفادة دعت رضورة املستفيد الستبقاء :ًثانيا
أصل احلياة، أو املحافظة عىل وظيفة أساسية من وظـائف اجلـسم كالبـرص 

 .ًعىل أن يكون املستفيد يتمتع بحياة حمرتمة رشعا: ونحوه
 :تنقسم صور االنتفاع هذه إىل األقسام التالية :ًثالثا

 .نقل العضو من حي. ١  
 .نقل العضو من ميت. ٢  
 .النقل من األجنة. ٣  

 : العضو من حي، تشمل احلاالت التاليةوهي نقل :الصورة األوىل
   نقل العضو من مكان من اجلسد إىل مكان آخـر مـن اجلـسد نفـسه، -أ  

 .كنقل اجللد والغضاريف والعظام واألوردة والدم ونحوها     
  وينقـسم .  نقل العضو من جسم إنسان حي إىل جسم إنسان آخـر-ب  

 .حلياة وما ال تتوقف عليهالعضو يف هذه احلالة إىل ما تتوقف عليه ا       
ًأما ما تتوقف عليه احلياة، فقد يكـون فرديـا، وقـد يكـون غـري فـردي، 

 .فاألول كالقلب والكبد، والثاين كالكلية والرئتني
وأما ما تتوقف عليه احلياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية يف اجلسم، ومنـه مـا 

ا ال يتجدد، ومنه ما له تـأثري عـىل ًال يقوم هبا، ومنه ما يتجدد تلقائيا كالدم، ومنه م
األنساب واملورثات، والشخـصية العامـة، كاخلـصية واملبـيض وخاليـا اجلهـاز 

 .العصبي، ومنه ما ال تأثري له عىل يشء من ذلك
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 ٢٠٧ 

 

 :ويالحظ أن املوت يشمل حالتني: وهي نقل العضو من ميت :الصورة الثانية
ًفه تعطال هنائيا ال رجعة فيه طبياموت الدماغ بتعطل مجيع وظائ :احلالة األوىل      ً ً. 
ًتوقف القلب والتنفس توقفا تاما ال رجعـة فيـه طبيـا :احلالة الثانية      ً   وقـد . ً

 .روعي يف كلتا احلالتني قرار املجمع يف دورته الثالثة                  
 :وهي النقل من األجنة، وتتم االستفادة منها يف ثالث حاالت :الصورة الثالثة

 .ً حالة األجنة التي تسقط تلقائيا-أ  
 . حالة األجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي-ب  
 . حالة اللقائح املستنبتة خارج الرحم-ج  

 
جيوز نقل العضو من جسم اإلنسان إىل مكـان آخـر مـن جـسمه، مـع  ً:أوال

أرجـح مـن الـرضر مراعاة التأكد من أن النفع املتوقع من هذه العملية 
املرتتب عليها، وبرشط أن يكون ذلك إلجياد عـضو مفقـود أو إلعـادة 
شكله أو وظيفته املعهودة له، أو إلصالح عيب أو إزالة دمامـة تـسبب 

ًللشخص أذى نفسيا أو عضويا ً. 
جيوز نقل العضو من جسم إنسان إىل جسم إنسان آخـر، إن كـان هـذا  :ًثانيا

م واجللـد، ويراعـى يف ذلـك كـون البـاذل ًالعضو يتجدد تلقائيا، كالد
 .كامل األهلية، وحتقق الرشعية املعتربة

www.almoslih.net



 

 

 

 

٢٠٨ 

جتوز االستفادة من جزء من العضو الذي استؤصـل مـن اجلـسم لعلـة  :ًثالثا
مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العـني إلنـسان مـا عنـد استئـصال 

 .العني لعلة مرضية
 . من إنسان إىل إنسان آخرحيرم نقل عضو تتوقف عليه احلياة كالقلب :اًرابع

حيرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية يف حياته،  :ًخامسا
وإن مل تتوقف سالمة أصل احلياة عليها، كنقل قرنية العينني كلتيهام، أما 
ًإن كان النقل يعطل جزءا من وظيفة أساسية فهو حمل بحث ونظر، كام 

 .يأيت يف الفقرة الثامنة
وز نقل عضو من ميت إىل حي تتوقف حياته عىل ذلك العضو، أو جي :ًسادسا

تتوقف سالمة وظيفة أساسية فيه عىل ذلك، برشط أن يأذن امليت قبـل 
موته أو ورثته بعد موته، أو برشط موافقـة ويل أمـر املـسلمني إن كـان 

 .املتوىف جمهول اهلوية أو ال ورثة له
از نقل العضو يف احلاالت التـي أن االتفاق عىل جو: وينبغي مالحظة :ًسابعا

تم بياهنا، مرشوط بأن ال يتم ذلـك بوسـاطة بيـع العـضو، إذ ال جيـوز 
 .إخضاع اإلنسان للبيع بحال ما

أما بذل املال من املستفيد؛ ابتغاء احلـصول عـىل العـضو املطلـوب عنـد 
 .ًالرضورة أو مكافأة وتكريام، فمحل اجتهاد ونظر
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 ٢٠٩ 

 

صور املذكورة، مما يـدخل يف أصـل املوضـوع، كل ماعدا احلاالت وال :ًثامنا
فهو حمل بحث ونظر، وجيب طرحه للدراسة والبحث يف دورة قادمـة، 

 .عىل ضوء املعطيات الطبية واألحكام الرشعية
ًيؤكد املجلس أيضا قـرار جممـع الفقـه اإلسـالمي الـدويل بجـدة رقـم ) ب(

 :بشأن زراعة األعضاء التناسلية، ونصه) ٦/٨(
لغدد التناسلية، بام أن اخلصية واملبيض يستمران يف محـل وإفـراز زرع ا ً:أوال

للمنقول منه حتى بعـد زرعهـام يف ) الشفرة الوراثية(الصفات الوراثية 
 .ًمتلق جديد، فإن زرعها حمرم رشعا

زرع بعض أعضاء اجلهاز التناسيل التي ال : زرع أعضاء اجلهاز التناسيل :ًثانيا
 جـائز لـرضورة -ا العـورات املغلظـة ماعـد-تنقل الصفات الوراثيـة

) ٤/١(مرشوعة وفق الضوابط واملعايري الرشعية املبينة يف القرار رقـم 
 . هلذا املجمع، واهللا أعلم٢٦

ًيؤكد املجلس أيـضا قـرار جممـع الفقـه اإلسـالمي الـدويل بجـدة رقـم ) ج(
 :بشأن زراعة خاليا املخ واجلهاز العصبي ونصه) ٦/٥(
ر للحصول عىل األنسجة هو الغـدة الكظريـة للمـريض إذا كان املصد ً:أوال

نفسه وفيه ميزة القبول املناعي؛ ألن اخلاليا من اجلسم نفسه، فال بـأس 
 .ًمن ذلك رشعا
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٢١٠ 

إذا كان املصدر هو أخذها من جنني حيواين فال مانع من هـذه الطريقـة  :ًثانيا
اء وقد ذكر األطب. إن أمكن نجاحها ومل يرتتب عىل ذلك حماذير رشعية

أن هذه الطريقة نجحت بني فصائل خمتلفة من احليوان، ومـن املـأمول 
 .نجاحها باختاذ االحتياطات الطبية الالزمة لتفادي الرفض املناعي

إذا كان املصدر للحصول عىل األنسجة هو خاليا حية من مـخ جنـني بـاكر  :ًثالثا
 :تايلفيختلف احلكم عىل النحو ال) يف األسبوع العارش أو احلادي عرش(

أخذها مبارشة من اجلنني اإلنساين يف بطن أمه، بفتح الـرحم  :الطريقة األوىل
ًجراحيا، وتستتبع هذه الطريقة إماتة اجلنني بمجـرد أخـذ اخلاليـا مـن خمـه، 
ًوحيرم ذلك رشعا إال إذا كان بعد إجهاض طبيعي غـري متعمـد أو إجهـاض 

اة الرشوط التي سرتد مرشوع إلنقاذ حياة األم وحتقق موت اجلنني، مع مراع
 . هلذه الدورة٩٥) ٦/٨(يف موضوع االستفادة من األجنة يف القرار رقم 

وهي طريقة قد حيملها املستقبل القريـب يف طياتـه باسـتزراع  :الطريقة الثانية
ًخاليا املخ يف مزارع لإلفادة منها، وال بأس يف ذلك رشعـا إذا كـان املـصدر 

 . احلصول عليها عىل الوجه املرشوعًللخاليا املستزرعة مرشوعا، وتم
ًطاملا ولد حيا، ال جيوز التعرض له بأحد يشء مـن : املولود الالدماغي :ًرابعا

أعضائه إىل أن يتحقق موته بموت جذع دماغـه، وال فـرق بينـه وبـني 
غريه من األسوياء يف هذا املوضوع، فإذا مات فإن األخذ مـن أعـضائه 

عتربة يف نقل أعضاء املـوتى مـن اإلذن تراعى فيه األحكام والرشوط امل
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 ٢١١ 

 

املعترب، وعدم وجود البديل وحتقـق الـرضورة وغريهـا، وممـا تـضمنه 
وال .  من قرارات الدورة الرابعـة هلـذا املجمـع٢٦) ٤/١(القرار رقم 

ًمانع رشعا من إبقاء هذا املولود الالدماغي عىل أجهزة اإلنعاش إىل مـا 
 للمحافظة عىل حيويـة -صه والذي يمكن تشخي-بعد موت جذع املخ

األعــضاء الــصاحلة للنقــل، توطئــة لالســتفادة منهــا بنقلهــا إىل غــريه 
 .بالرشوط املشار إليها

 : حتديد املنتفع باألعضاء، ووسيلة ذلك-٢
 هذا وقد استكمل املجلـس األورويب لإلفتـاء والبحـوث بعـد املناقـشة 

 :املسائل اآلتية التي تتعلق بنقل األعضاء، وهي
ًذا حدد املتربع أو ورثته شخصا معينًا لالنتفـاع بالعـضو املتـربع، أو فـوض إ  - أ

جهة معينة بتحديد الشخص املنتفع به فيجب االلتزام بذلك ما أمكن، فإن مل 
يمكن لسبب إداري أو طبي فإنه يرجع يف ذلك إىل ورثة املتربع، فإن مل يتيـرس 

 .د غري اإلسالميةفريجع إىل اجلهة املعينة بمصالح املسلمني يف البال
 إذا كتب الشخص وثيقة للتربع بعضو من أعضائه بعد وفاته فتطبق عىل -ب

 .ذلك أحكام الوصية، وال جيوز للورثة أو غريهم تبديل الوصية
يف حالة وجود قانون بأن من مل يرصح بعدم الرغبة يف أن ينتفع بأعضائه بعـد  -ج

 . يعترب موافقة ضمنيةًوفاته يعترب موافقا؛ فإن عدم الترصيح بالرفض
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٢١٢ 

  امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة
 

 

 
بشأن حتويـل الـذكر إىل أنثـى وبـالعكس، احلمـد هللا وحـده، والـصالة 
م، والسالم عىل من ال نبي بعده، سيدنا ونبينا حممد، وعىل آله وصـحبه وسـل

 :أما بعد
فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي، برابطة العامل اإلسالمي، يف دورته 

 رجـب ١٣احلادية عرشة، املنعقدة بمكة املكرمة، يف الفرتة مـن يـوم األحـد 
هــ ١٤٠٩ رجـب ٢٠م إىل يـوم األحـد ١٩٨٩ فرباير ١٩هـ املوافق ١٤٠٩

إىل أنثــى، م قــد نظــر يف موضــوع حتويــل الــذكر ١٩٨٩ فربايــر ٢٦املوافــق 
 : وبعد البحث واملناقشة بني أعضائه قرر ما ييل. وبالعكس

الذكر الذي كملـت أعـضاء ذكورتـه، واألنثـى التـي كملـت أعـضاء ً:أوال
أنوثتها، ال حيل حتويـل أحـدمها إىل النـوع اآلخـر، وحماولـة التحويـل 

 العقوبة؛ ألنه تغيري خللق اهللا، وقد حرم سبحانه هاجريمة يستحق فاعل
  §﴿  :-ً خمـربا عـن قـول الـشيطان-التغيـري، بقولـه تعـاىلهذا 
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 ٢١٣ 

 

 ̈© ª  ﴾ فقد جاء يف صحيح مسلم، عن ابن مسعود 
لعن اهللا الواشامت واملستوشامت، والنامـصات واملتنـصامت،  «: أنه قال

أال ألعـن : ، ثم قال » واملتفلجات للحسن، املغريات خلق اهللا عز وجل
 p ﴿ : اهللا عـز وجـل يعنـي قولـهمن لعن رسول اهللا، وهو يف كتـاب

q r s t  u   v w  ﴾. 
أما من اجتمع يف أعـضائه عالمـات النـساء والرجـال، فينظـر فيـه إىل :ًثانيا

ًالغالب من حاله، فإن غلبت عليه الذكورة جاز عالجه طبيا بـام يزيـل 
االشتباه يف ذكورته، ومن غلبت عليه عالمات األنوثـة، جـاز عالجـه 

زيل االشـتباه يف أنوثتـه، سـواء أكـان العـالج باجلراحـة، أم ًطبيا، بام ي
باهلرمونات؛ ألن هذا مرض، والعالج يقصد بـه الـشفاء منـه، ولـيس 

 .ًتغيريا خللق اهللا عز وجل

  وصلى ا على سيدنا حممد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا
  .واحلمد  رب العاملني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١١٩:  النساء)١(
 .٧:  احلرش)٢(
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٢١٤ 

  جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة
 

إن جملــس جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويل املنبثــق عــن منظمــة املــؤمتر 
 إىل ٢٤مـن ) ماليزيـا(اإلسالمي املنعقد يف دورته الثامنة عرشة يف بوتراجايـا 

 .م٢٠٠٧) يوليو( متوز ١٤-٩هـ، املوافق ١٤٢٨ مجادى اآلخرة ٢٩
: موضـوعبعد االطالع عىل البحـوث الـواردة إىل املجمـع بخـصوص 

اجلراحة التجميلية وأحكامها، وبعد استامعه إىل املناقـشات املستفيـضة التـي 
 :دارت حوله قرر ما يأيت

 
) شكل) (تعديل(جراحة التجميل هي تلك اجلراحة التي تعنى بتحسني 

جزء أو أجزاء من اجلسم البرشي الظاهرة، أو إعـادة وظيفتـه إذا طـرأ عليـه 
 .لل مؤثرخ

 
ًأن حتقق اجلراحة مـصلحة معتـربة رشعـا، كإعـادة الوظيفـة وإصـالح ) ١(

 .العيب وإعادة اخللقة إىل أصلها
أن ال يرتتب عىل اجلراحة رضر يربو عىل املصلحة املرجتاة من اجلراحـة، ) ٢(

 .تصاص الثقاتويقرر هذا األمر أهل االخ
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 ٢١٥ 

 

خمـتص مؤهـل؛ وإال ترتبـت مـسؤوليته ) طبيبة(أن يقوم بالعمل طبيب ) ٣(
 ).٨/١٥ (١٤٢حسب قرار املجمع رقم (

 ).طالب اجلراحة(أن يكون العمل اجلراحي بإذن املريض ) ٤(
) ملـن سـيجري العمليـة(بالتبصري الـواعي ) املختص(أن يلتزم الطبيب ) ٥(

 . واملحتملة من جراء تلك العمليةباألخطار واملضاعفات املتوقعة
ًأن ال يكون هناك طريق آخر للعالج أقل تـأثريا ومـساسا باجلـسم مـن ) ٦( ً

 .اجلراحة
يف  ملسو هيلع هللا ىلصأن ال يرتتب عليها خمالفة للنصوص الرشعية وذلـك مثـل قولـه ) ٧(

ــن مــسعود ــد اهللا ب ــستوشامت  «: حــديث عب لعــن اهللا الواشــامت وامل
  » ت للحـسن املغـريات خلـق اهللاوالنامصات واملتنمـصات واملتفلجـا

 لعنت الواصـلة «:  وحديث ابن عباس ريض اهللا عنه،)رواه البخاري(
  » واملستوصلة والنامصة واملتنمصة والواشمة واملستوشمة من غـري داء

عــن تــشبه النــساء بالرجــال والرجــال  ملسو هيلع هللا ىلص، ولنهيــه )رواه أبــو داود(
ألخـرى أو أهـل وكذلك نصوص النهي عن التشبه باألقوام ا. بالنساء

 .الفجور واملعايص
أن تراعى فقط التداوي من حيث االلتزام بعدم اخللوة وأحكـام كـشف ) ٨(

 .العورات وغريها، إال لرضورة أو حاجة داعية
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٢١٦ 

 
ًجيوز رشعا إجراء اجلراحة التجميلية الرضورية واحلاجبية التـي يقـصد ) ١(

 :منها
سم إىل احلالة التـي خلـق اإلنـسان عليهـا؛ لقولـه  إعادة شكل أعضاء اجل-أ

 .﴾     0 / . - , + ﴿ :سبحانه
 . إعادة الوظيفة املعهودة ألعضاء اجلسم-ب
واعوجـاج ) األرنبيـة(الـشفة املـشقوقة :  إصالح العيوب اخللقيـة مثـل-ج

ق زائد مـن األصـابع واألسـنان والتـصااألنف الشديد والومحات، وال
 .جودها إىل أذى مادي أو معنوي مؤثراألصابع إذا أدى و

ــة -د ــسبة( إصــالح العيــوب الطارئ ــار احلــروق واحلــوادث ) املكت مــن آث
زراعة اجللد وترقيعه، وإعادة تـشكيل الثـدي : واألمراض وغريها مثل

ًكليا حالة استئصاله، أو جزئيا إذا كان حجمه من الكرب أو الصغر بحيث  ً
 .الة سقوطه خاصة للمرأةيؤدي إىل حالة مرضية، وزراعة الشعر ح

ً إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيا أو عضويا-هـ ً. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤:  التني)١(
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ال جيوز إجراء جراحة التجميـل التحـسينية التـي ال تـدخل يف العـالج ) ٢(
ًالطبي ويقصد منها تغيري خلقة اإلنسان السوية تبعا للهوى والرغبـات 

ظهـر عمليات تغيري شكل الوجـه للظهـور بم: بالتقليد لآلخرين، مثل
معني، أو بقصد التدليس وتضليل العدالة، وتغيري شكل األنف وتكبري 

 .أو تصغري الشفاه وتغيري شكل العينني وتكبري الوجنات
اجلراحة : بالوسائل العلمية املعتمدة ومنها) التنحيف(جيوز تقليل الوزن ) ٣(

إذا كان الوزن يـشكل حالـة مرضـية ومل تكـن هنـاك ) شفط الدهون(
 .جلراحة برشط أمن الرضروسيلة غري ا

ال جيوز إزالة التجاعيد باجلراحة أو احلقن ما مل تكن حالة مرضية رشيطة ) ٤(
 .أمن الرضر

جيوز رتق غشاء البكارة الذي متزق بسبب حادث أو اغتصاب أو إكراه، ) ٥(
ًوال جيوز رشعا رتق الغشاء املتمـزق بـسبب ارتكـاب الفاحـشة سـدا  ً

 .األوىل أن يتوىل ذلك الطبيباتلذريعة الفساد والتدليس، و
عىل الطبيب املختص أن يلتزم بالقواعد الـرشعية يف أعاملـه الطبيـة وأن ) ٦(

 ).فالدين النصيحة(ينصح لطالبي جراحة التجميل 
 :ويويص بام يأيت

عىل املستشفيات والعيادات اخلاصة واألطباء االلتزام بتقـوى اهللا تعـاىل ) ١(
 .اجلراحاتوعدم إجراء ما حيرم من هذه 
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عىل األطباء واجلراحني التفقه يف أحكام املامرسة الطبية خاصة ما يتعلـق ) ٢(
بجراحة التجميل، وأال ينساقوا إلجرائها ملجرد الكسب املـادي، دون 
التحقق من حكمها الـرشعي، وأن ال يلجئـوا إىل يشء مـن الـدعايات 

 .التسويقية املخالفة للحقائق
 

  ... وا أعلم
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  ةــرارات الطبيـالق
 ةـللمجامع الفقهي

 
 

 
  

 
 
 
 

 

 

 

www.almoslih.net



 

 

 

 

٢٢٠ 

  جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة
 

 
 )جدة(م ١٩٩٧ يوليو ٣ - يونيو٢٨هـ املوافق ١٤١٨ صفر ٢٨-٢٣من 

 
 املنعقد يف دورة مؤمتره العارش بجـدة يف إن جملس جممع الفقه اإلسالمي

هــ املوافـق ١٤١٨ صفر ٢٨-٢٣اململكة العربية السعودية خالل الفرتة من 
م، بعد اطالعه عىل البحـوث ١٩٩٧) يوليو( متوز ٣ -)يونيو( حزيران -٢٨

املقدمة يف املجمع بخـصوص موضـوع االستنـساخ البـرشي، والدراسـات 
لنـدوة الفقهيـة الطبيـة التاسـعة التـي والبحوث والتوصيات الصادرة عـن ا

عقدهتا املنظمة اإلسالمية للعلـوم الطبيـة، بالتعـاون مـع املجمـع وجهـات 
هـ ١٤١٨ صفر ١٢-٩أخرى، يف الدار البيضاء باململكة املغربية يف الفرتة من 

م، واستامعه للمناقشات التي دارت ١٩٩٧) يونيو( حزيران ١٧-١٤املوافق 
 :فقهاء واألطباء، انتهى إىل ما ييلحول املوضوع بمشاركة ال

 
لقد خلق اهللا اإلنسان يف أحسن تقويم، وكرمه غاية التكريم فقال عز من 

 a b c  d e f g h i       ̀ _ ﴿ :قائل
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j k  l m n o ﴾ زينة بالعقل، ورشفه ،
بالتكليف، وجعله خليفة يف األرض واستعمره فيها، وأكرمه بحمل رسالته 

 ¤ ﴿ :م مع فطرته، بل هي الفطرة بعينها؛ لقوله سبحانهالتي تنسج
¥ ¦      ¨§ © ª «  ¬ ® °¯ ± ² ³   µ´ ¶ 

 ̧¹﴾ وقد حرص اإلسالم عىل احلفاظ عىل فطرة اإلنسان سوية ،
الدين، والنفس، والعقل، : من خالل املحافظة عىل املقاصد الكلية اخلمسة
، سواء من حيث السبب أم والنسل، واملال، وصوهنا من كل تغيري يفسدها

النتيجة، يدل عىل ذلك احلديث القديس الذي أورده القرطبي من رواية 
إين خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإن الشياطني أتتهم  «: القايض إسامعيل

 .» وأمرهتم أن يغريوا خلقي:  إىل قوله-...فاجتالتهم عن دينهم
البحث والنظر والتفكر وقد علم اهللا اإلنسان ما مل يكن يعلم، وأمره ب

 x y   ﴾ ، ﴿ X ﴿ ،﴾   / . ﴿ :ًوالتدبر خماطبا إياه يف آيات عديدة
Y    Z  [  \ ] ̂  ﴾،  ﴿g  h i j k l   ﴾  ،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٧٠:  اإلرساء)١(
 .٣٠:  الروم)٢(
 .٥/٣٨٩ تفسري القرطبي )٣(
 .٧٧:  يس)٤(
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 ﴿¥ ¦ § ¨ © ª  ﴾ ،﴿ è    é ê ë ì 
í﴾، ﴿ K L M N O   ﴾. 

ًال يضع حجرا وال قيدا عىل حرية البحث العلمي؛ إذ واإلسالم  هو مـن ً
ُباب استكناه سنة اهللا يف خلقه، ولكن اإلسـالم يقـيض كـذلك بـأن ال يـرتك 
ًالباب مفتوحا بدون ضوابط أمام دخول تطبيقات نتائج البحث العلمـي إىل 
الساحة العامة بغري أن متر عىل مصفاة الرشيعة، لتمرر املباح وحتجـز احلـرام، 

ً البد أن يكـون علـام نافعـا فال يسمح بتنفيذ يشء ملجرد أنه قابل للتنفيذ، بل ً
ًجالبا ملصالح العباد ودارئا ملفاسدهم َّبد أن حيافظ هذا العلم عىل كرامة  وال. ً ُ

ًاإلنــسان ومكانتــه والغايــة التــي خلقــه اهللا مــن أجلهــا، فــال يتخــذ حقــال 
للتجريب، وال يعتدي عىل ذاتية الفـرد وخـصوصيته ومتيـزه، وال يـؤدي إىل 

املـستقر أو يعـصف بأسـس القرابـات واألنـساب خلخة اهليكل االجتامعي 
وصالت األرحام واهلياكـل األرسيـة املتعـارف عليهـا عـىل مـدى التـاريخ 

 .اإلنساين يف ظالل رشع اهللا وعىل أساس وطيد من أحكامه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٣:  الرعد)١(
 .٤:  الرعد)٢(
 .٢١:  الزمر)٣(
 .١:  العلق)٤(
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وقد كان مما استجد للناس من علم يف هذا العـرص، مـا ضـجت بـه وسـائل 
 البد من بيان حكم الرشع فيه، بعـد اإلعالم يف العامل كله باسم االستنساخ، وكان

 .عرض تفاصيله من قبل نخبة من خرباء املسلمني وعلامئهم يف هذا املجال
 

من املعلوم أن سنة اهللا يف اخللق أن ينشأ املخلـوق البـرشي مـن اجـتامع 
ــصبغيات  ــن ال ــدد م ــىل ع ــنهام ع ــل م ــواة ك ــشتمل ن ــني ت ــني اثنت نطفت

صف عـدد الـصبغيات التـي يف اخلاليـا اجلـسدية يبلغ ن) الكروموسومات(
التي تسمى احليوان املنوي بنطفـة ) الزوج(فإذا احتدت نطفة األب . لإلنسان

ًالتي تسمى البييضة حتولتـا معـا إىل نطفـة أمـشاج أو لقيحـة، ) الزوجة(األم 
فإذا انغرست يف رحم . تشتمل عىل حقيبة وراثية كاملة، ومتتلك طاقة التكاثر

ًمت وتكاملت وولدت خملوقا مكـتمال بـإذن اهللاألم تنا وهـي يف مـسريهتا . ً
ًتتضاعف فتصري خليتني متامثلتني فأربعا فثامنيا تلك ثم تواصل تـضاعفها ... ً

فـإذا انـشطرت إحـدى . حتى تبلغ مرحلة تبدأ عندها بـالتاميز والتخـصص
ام توأمان خاليا اللقيحة يف مرحلة ما قبل التاميز إىل شطرين متامثلني تولد منه

وقد أمكن يف احليوان إجراء فصل اصطناعي ألمثال هذه اللقـائح، . متامثالن
. ومل يبلغ بعد عن حدوث مثل ذلـك يف اإلنـسان. فتولدت منها توائم متامثلة

ًوقد عد ذلك نوعا من االستنساخ أو التنسيل؛ ألنـه يولـد نـسخا أو نـسائل  ً
 .متامثلة، وأطلق عليه اسم االستنساخ بالتشطري
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وثمة طريقة أخرى الستنساخ خملوق كامل، تقوم عىل أخذ احلقيبة 
الوراثية الكاملة عىل شكل نواة من خلية من اخلاليا اجلسدية، وإيداعها يف 
خلية بييضة منزوعة النواة، فتتألف بذلك لقيحة تشتمل عىل حقيبة وراثية 

م األم فإذا غرست يف رح. كاملة، وهي يف الوقت نفسه متتلك طاقة التكاثر
ًتنامت وتكاملت وولدت خملوقا مكتمال بإذن اهللا وهذا النمط من . ً

اإلحالل النووي للخلية  «أو  » النقل النووي «االستنساخ الذي يعرف باسم 
وهو الذي يفهم من كلمة االستنساخ إذا أطلقت وهو الذي حدث  » البيضية

خة طبق األصل؛ عىل أن هذا املخلوق اجلديد ليس نس.  » دوليل «يف النعجة 
ألن بييضة األم املنزوعة النواة تظل مشتملة عىل بقايا نووية يف اجلزء الذي 

وهلذه البقايا أثر ملحوظ يف حتوير الصفات التي ورثت . حييط بالنواة املنزوعة
 .ًمن اخللية اجلسدية، ومل يبلغ أيضا عن حصول ذلك يف اإلنسان

ر، إما بنقل النواة من خلية توليد كائن حي أو أكث: فاالستنساخ إذن هو
جسدية إىل بييضة منزوعة النواة، وإما بتشطري بييضة خمصبة يف مرحلة تسبق 

 .متايز األنسجة واألعضاء
ًوال خيفى أن هذه العمليات وأمثاهلا ال متثل خلقا أو بعض خلق، قال اهللا 

 k l m n o p     q r    ts u v w x       y z﴿  :عز وجل
{ |  ﴾  ،وقال تعاىل:  ﴿D E F . H I J K  L  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦: الرعد )١(
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N O P     Q R S T   .  V W X Y Z [ \ ] ^ . 
 ̀ a b   c d e  ﴾  . 

 . X Y    Z  [  \ ] ̂ _ ` a   b﴿  :وقال سبحانه
d e  f g  ih j k l m n o .  q r s t 

u wv x y     z {  . } ~ � ¡   ¢     £        ¤ ¥ ¦  
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وبناء عىل ما سبق من البحوث واملناقشات واملبادئ الرشعية التي 
 :ر ما ييلطرحت عىل جملس املجمع، قر

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٢- ٥٨: الواقعة )١(
 . ٨٢- ٧٧: يس )٢(
  .١٤ -  ١٢:  املؤمنون )٣(
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حتريم االستنساخ البرشي بطريقتيه املذكورتني، أو بأي طريقة أخرى ً:أوال

 .تؤدي إىل التكاثر البرشي
فإن آثار تلك ) ًأوال(إذا حصل جتاوز للحكم الرشعي املبني يف الفقرة :ًثانيا

 .احلاالت تعرض لبيان أحكامها الرشعية
لتي يقحم فيها طرف ثالث عىل العالقة الزوجية حتريم كل احلاالت ا:ًثالثا

ًسواء أكان رمحا أم بييضة أم حيوانا منويا أم خلية جسدية لالستنساخ ً ً. 
ًجيوز رشعا األخذ بتقنيات االستنساخ واهلندسة الوراثية يف جماالت :ًرابعا

اجلراثيم وسائر األحياء الدقيقة والنبات واحليوان يف حدود الضوابط 
 . حيقق املصالح ويدرأ املفاسدالرشعية بام

مناشدة الدول اإلسالمية إصدار القوانني واألنظمة الالزمة لغلق :ًخامسا
األبواب املبارشة وغري املبارشة أمام اجلهات املحلية أو األجنبية 
واملؤسسات البحثية واخلرباء األجانب للحيلولة دون اختاذ البالد 

 . البرشي والرتويج هلاًاإلسالمية ميدانا لتجارب االستنساخ
املتابعة املشرتكة من قبل كل من جممع الفقه اإلسالمي واملنظمة :ًسادسا

اإلسالمية للعلوم الطبية ملوضوع االستنساخ ومستجداته العلمية، 
وضبط مصطلحاته، وعقد الندوات واللقاءات الالزمة لبيان األحكام 

 .الرشعية املتعلقة به

www.almoslih.net



 

 ٢٢٧ 

 

جلان متخصصة تضم اخلرباء وعلامء الرشيعة الدعوة إىل تشكيل :ًسابعا
) البيولوجيا(لوضع الضوابط اخللقية يف جمال بحوث علوم األحياء 

 .العتامدها يف الدول اإلسالمية
الدعوة إىل إنشاء ودعم املعاهد واملؤسسات العلمية التي تقوم بإجراء :ًثامنا

اثية يف غري واهلندسة الور) البيولوجيا(البحوث يف جمال علوم األحياء 
جمال االستنساخ البرشي، وفق الضوابط الرشعية، حتى ال يظل العامل 

 .ًاإلسالمي عالة عىل غريه، وتبعا يف هذا املجال
تأصيل التعامل مع املستجدات العلمية بنظرة إسالمية، ودعوة أجهزة :ًتاسعا

توظيفها اإلعالم العتامد النظرة اإليامنية يف التعامل مع هذه القضايا، وجتنب 
بام يناقض اإلسالم، وتوعية الرأي العام للتثبت قبل اختاذ أي موقف، استجابة 

cb a ` _    ^  ] \ [ Z  e d﴿ :لقول اهللا تعاىل
o n m l k j  i h g f ﴾ . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٣:  النساء )١(
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٢٢٨ 

  جممع الفقه اإلسالمي باهلند
 

 
 

 

 م١٩٩٧ أكتوبر ٢٧- ٢٤
إن اإلسالم ترك أبواب العلم والتحقيق مفتوحة، وما يتوصل إليه 
اإلنسان من التحقيق يف خمتلف املجاالت بالعقل إنام هو اكتشاف وليس 
ًإجيادا وال مشاركة يف اخللق الذي هو من صفات اهللا اخلاصة به، بل هو 
 كشف الغطاء عن حقائق فطرة اهللا التي فطر اخللق عليها، وإن اإلسالم قد

ًشجع كل بحث وحتقيق يكون يف صالح البرشية وحمافظا عىل املقاصد الكلية 
ًونظرا إىل هذه ). الدين، والنفس، والنسل، والعقل، واملال(اخلمسة 

التصورات األساسية والتعاليم األصولية لإلسالم فقد ناقشت الندوة 
ادى مج/ ٢٤-٢١الفقهية العارشة ملجمع الفقه اإلسالمي اهلند املنعقدة يف 

ًهـ، موضوع االستنساخ البرشي، ونظرا إىل ما قرره جممع ١٤١٨اآلخرة 
ًالفقه اإلسالمي بجدة بشأن موضوع االستنساخ، وتأييدا لقراراته عليه 

 :ًمبدئيا قررت الندوة ما ييل
حيرم االستنساخ البرشي بأي طريق كان بناء عىل ما تيرس للندوة من 

www.almoslih.net



 

 ٢٢٩ 

 

وما خيشى عليه من املفاسد املعلومات والتفاصيل هبذا اخلصوص، 
 .واملرضات اخللقية واالجتامعية من جراء ذلك

ًجيوز رشعا األخذ بتقنيات االستنساخ يف النبات واحليوان بام حيقق 
 .املصالح البرشية وال جير إليها املفاسد الدينية واخللقية واجلسامنية

ة أن تناشد هذه الندوة ملجمع الفقه اإلسالمي باهلند احلكومة اهلندي
تصدر القوانني لغلق األبواب أمام املؤسسات البحثية أو الرشكات التجارية 
ًاملحلية أو األجنبية دون اختاذ البالد اهلندية ميدانا لتجارب االستنساخ 

 .البرشي
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  الس األوروبي لإلفتاء والبحوث
 

 
 

  دولة ايرلندا-دبلن
 م٢٦/١/٢٠٠٣-٢٢هـ املوافق ١٤٢٣القعدة  ذي ٢٦ إىل ١٩

 
 تبني ما انتهى إليه جممع الفقه اإلسالمي الدويل حول حتريم االستنساخ يف •

 .املجال البرشي وإباحته فيام يتعلق بالنبات واحليوان

  إباحة األخذ بتقنيات االستنساخ يف جماالت العالج الطبي، باستخدام •
  » Stem Cells Cellule Souches/ اخلاليا اجلذعية «ا األرومية اخلالي

لتكوين أعضاء سليمة يمكن أن حتل حمل األعضاء املعيبة عىل أال يؤدي 
 .ًذلك إىل إتالف جنني بلغ أربعني يوما

  بيان الضوابط الرشعية جلواز األخذ بتقنيات االستنساخ يف جمال احليوان، •
 :وهي ما ييل

 .ًناك مصلحة معتربة رشعا أن تكون ه-أ
 . أن ال تعارض هذه املصلحة مفسدة أعظم منها-ب
 . أن ال يرتتب عىل ذلك تعذيب للحيوان، أو تغيري خللقه-ج
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 يتبنى املجلس ما صدر من جممع الفقه اإلسالمي الدويل من حتريم

لقد : من ما يأيتالذي يتض) ٢/١٠ (٩٤االستنساخ البرشي وهو القرار رقم 
   :خلق اهللا اإلنسان يف أحسن تقويم، وكرمه غاية التكريم فقال عز من قائل

﴿ _ ̀       a b c  d e f g h i j 
k  l m n o﴾ زينة العقل، ورشفه بالتكليف، وجعله 

خليفة يف األرض، واستعمره فيها، وأكرمه بحمل رسالته التي تنسجم مع 
 §¨      ¦ ¥ ¤﴿  :ا؛ لقوله سبحانهفطرته، بل هي الفطرة بعينه

© ª «  ¬ ® °¯ ± ² ³   µ´ ¶ ̧ ¹  ﴾  . 
وقد علم اهللا اإلنسان ما مل يكن يعلم، وأمره بالبحث والنظر والتفكر 

 x y   ﴾ ، ﴿ X ﴿ ،﴾   / . ﴿ :ًوالتدبر خماطبا إياه يف آيات عديدة
Y    Z  [  \ ] ̂  ﴾،  ﴿g  h i j k l   ﴾  ،  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧٠: اإلرساء  )١(
  .٣٠: الروم  )٢(
 .٧٧:  يس)٣(
 .٣:  الرعد)٤(
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٢٣٢ 

 ﴿¥ ¦ § ¨ © ª  ﴾ ،﴿ è    é ê ë ì 
í﴾، ﴿ K L M N O   ﴾. 

ًواإلسالم ال يضع حجرا وال قيدا عىل حرية البحث العلمي؛ إذ هو من  ً
باب استكناه سنة اهللا يف خلقه، ولكن اإلسالم يقيض كذلك بأن ال يرتك 
ًالباب مفتوحا بدون ضوابط أمام دخول تطبيقات نتائج البحث العلمي إىل 

ساحة العامة بغري أن متر عىل مصفاة الرشيعة، لتمرر املباح وحتجز احلرام، ال
ًفال يسمح بتنفيد يشء ملجرد أنه قابل للتنفيد، بل البد أن يكون علام نافعا  ً
ًجالبا ملصالح العباد، ودارئا ملفاسدهم، والبد أن حيفظ هذا العلم كرامة  ً

ًأجلها، فال يتخذ حقال اإلنسان، ومكانته والغاية التي خلقه اهللا من 
للتجريب، وال يعتدى عىل ذاتية الفرد وخصوصيته ومتيزه، وال يؤدي إىل 
خلخلة اهليكل االجتامعي املستقر أو يعصف بأسس القرابات واألنساب 
وصالت األرحام واهلياكل األرسية املتعارف عليها عىل مدى التاريخ 

 .حكامهاإلنساين يف ظالل رشع اهللا وعىل أساس وطيد من أ
وقد كان مما استجد للناس من علم يف هذا العرص، ما ضجت به وسائل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .٤:  الرعد)١(
 .٢١:  الزمر)٢(
 .١:  العلق)٣(
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اإلعالم يف العامل كله باسم االستنساخ، وكان البد من بيان حكم الرشع فيه 
بعد عرض تفاصيله من قبل نخبة من خرباء املسلمني وعلامئهم يف هذا 

 .املجال
 

من املعلوم أن سنة اهللا يف اخللق أن ينشأ املخلوق البرشي من اجتامع 
نطفتني اثنتني تشتمل نواة كل منهام عىل عدد من الصبغيات 

يبلغ نصف عدد الصبغيات التي يف اخلاليا اجلسدية ) الكروموسومات(
التي تسمى احليوان املنوي بنطفة ) الزوج(فإذا احتدت نطفة األب . لإلنسان

ًالتي تسمى البييضة، حتولتا معا إىل نطفة أمشاج أو لقيحة، ) الزوجة(م األ
فإذا انغرست يف رحم . تشتمل عىل حقيبة وراثية كاملة ومتتلك طاقة التكاثر

ًاألم تنامت وتكاملت وولدت خملوقا مكتمال بإذن اهللا، وهي يف مسريهتا  ً
 ثم تواصل تضاعفها ...ًتلك تتضاعف فتصري خليتني متامثلتني فأربعا فثامنية
فإذا انشطرت إحدى . حتى تبلغ مرحلة تبدأ عندها بالتاميز والتخصص

خاليا اللقيحة يف مرحلة ما قبل التاميز إىل شطرين متامثلني تولد منهام توأمان 
وقد أمكن يف احليوان إجراء فصل اصطناعي ألمثال هذه اللقائح . متامثالن

.  بعد عن حدوث مثل ذلك يف اإلنسانومل يبلغ. فتولدت منها توائم متامثلة
ًوقد عد ذلك نوعا من االستنساخ أو التنسيل؛ ألنه يولد نسخا أو نسائل  ً

 .متامثلة، وأطلق عليه اسم االستنساخ بالتشطري
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٢٣٤ 

وثمة طريقة أخرى الستنساخ خملوق كامل، تقوم عىل أخذ احلقيبة 
ية، وإيداعها يف الوراثية الكاملة عىل شكل نواة من خلية من اخلاليا اجلسد

خلية بييضة منزوعة النواة فتتألف بذلك لقيحة تشتمل عىل حقيبة وراثية 
فإذا غرست يف رحم األم . كاملة، وهي يف الوقت نفسه متتلك طاقة التكاثر

ًتنامت وتكاملت وولدت خملوقا مكتمال بإذن اهللا وهذا النمط من . ً
حالل النووي للخلية اإل(أو ) النقل النووي(االستنساخ الذي يعرف باسم 

وهو الذي يفهم من كلمة االستنساخ إذا أطلقت، وهو الذي ) البييضية
عىل أن هذا املخلوق اجلديد ليس نسخة طبق .  » دويل «حدث يف النعجة 

األصل؛ ألن بييضة األم املنزوعة النواة تظل مشتملة عىل بقايا نووية يف اجلزء 
بقايا أثر ملحوظ يف حتوير الصفات التي وهلذه ال. الذي حييط بالنواة املنزوعة

 .ًورثت من اخللية اجلسدية، ومل يبلغ أيضا عن حصول ذلك يف اإلنسان
توليد كائن حي أو أكثر، إما بنقل النواة من خلية : فاالستنساخ إذن هو

جسدية إىل بييضة منزوعة، وإما بتشطري بييضة خمصبة يف مرحلة تسبق متايز 
 .األنسجة واألعضاء

وأضاف . ًاالستنساخ ليس خلقا: هذا التعريف أكد املجمع أنبعد 
ًوال خيفى أن هذه العمليات وأمثاهلا ال متثل خلقا أو بعض : املجمع يف قراره

u ts    r q     p o n m l k  ﴿  :خلق، قال اهللا عز وجل
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٦: الرعد )١(
 .٦٢- ٥٨: الواقعة )٢(
 . ٨٢- ٧٧: يس )٣(
  .١٤ -  ١٢:  املؤمنون )٤(
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وبناء عىل ما سبق من البحوث واملناقشات واملبادئ الرشعية التي 

 :طرحت عىل جملس املجمع قرر ما ييل
تنساخ البرشي بطريقتيه املذكورتني، أو بأي طريقة أخرى  حتريم االس-١

 .تؤدي إىل التكاثر البرشي
فإن آثار تلك ) ١( إذا حصل جتاوز للحكم الرشعي املبني يف الفقرة -٢

 .احلاالت تعرض لبيان أحكامها الرشعية
 حتريم كل احلاالت التي يقحم فيها طرف ثالث عىل العالقة الزوجية -٣

ً أم بييضة أم حيوانا منويا أم خلية جسدية لالستنساخًسواء أكان رمحا ً. 
ً جيوز رشعا األخذ بتقنيات االستنساخ واهلندسة الوراثية يف جماالت -٤

اجلراثيم وسائر األحياء الدقيقة والنبات واحليوان يف حدود الضوابط 
 .الرشعية بام حيقق املصالح ويدرأ املفاسد

لقوانني واألنظمة الالزمة إلغالق  مناشدة الدول اإلسالمية إصدار ا-٥
األبواب املبارش وغري املبارشة أمام اجلهات املحلية أو األجنبية 
واملؤسسات البحثية واخلرباء األجانب للحيلولة دون اختاذ البالد 

 .ًاإلسالمية ميدانا لتجارب االستنساخ البرشي والرتويج هلا
اإلسالمي واملنظمة  املتابعة املشرتكة من قبل كل من جممع الفقه -٦
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اإلسالمية للعلوم الطبية ملوضوع االستنساخ ومستجداته العلمية 
وضبط مصطلحاته وعقد الندوات واللقاءات الالزمة لبيان األحكام 

 .الرشعية املتعلقة به
 الدعوة إىل تشكيل جلان متخصصة تضم اخلرباء وعلامء الرشيعة لوضع -٧

؛ العتامدها )البيولوجيا(ألحياء الضوابط اخللقية يف جمال بحوث علوم ا
 .يف الدول اإلسالمية

 الدعوة إىل إنشاء ودعم املعاهد واملؤسسات العلمية التي تقوم بإجراء -٨
واهلندسة الوراثية يف غري ) البيولوجيا(البحوث يف جمال علوم األحياء 

جمال االستنساخ البرشي وفق الضوابط الرشعية حتى ال يظل العامل 
 .ًلة عىل غريه وتبعا يف هذا املجالاإلسالمي عا

 تأصيل التعامل مع املستجدات العلمية بنظرة إسالمية، ودعوة أجهزة -٩
اإلعالم العتامد النظرة اإليامنية يف التعامل مع هذه القضايا، وجتنب 
توظيفها بام يناقض اإلسالم، وتوعية الرأي العام للتثبت قبل اختاذ أي 

Z ] \ [  ^    _ ` ﴿ :اىلموقف استجابة لقول اهللا تع
cb a  n m l k j  i h g f e d

o ﴾ .  انتهى. 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٣:  النساء )١(
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٢٣٨ 

يرى املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث جواز األخذ بتقنيات :ًثانيا
 «االستنساخ يف جماالت العالج الطبي، باستخدام اخلاليا األرومية 

 لتكوين أعضاء » Stem Cells Cellule Souches/ اخلاليا اجلذعية
مة يمكن أن حتل حمل األعضاء املعيبة عىل أال يؤدي ذلك إىل سلي

 .ًإتالف جنني بلغ أربعني يوما
ًتوضيحا للفقرة الرابعة من قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل السابق :ًثالثا

بشأن جواز االستنساخ يف جمال احليوان، انتهى املجلس إىل أن من أهم 
 :الضوابط الرشعية لذلك ما يأيت

 .ًأن تكون هناك مصلحة معتربة رشعا -أ  
 . أن ال تعارض هذه املصلحة مفسدة أعظم منها-ب  
 . أن ال يرتتب عىل ذلك تعذيب للحيوان، أو تغيري خللقه-ج  
يثمن املجلس توجه ممثيل األديان األخرى وبعض الدول يف منع :ًرابعا

هل ًاالستنساخ البرشي بام يمهد العتباره جريمة متفقا عليها بني أ
 .األديان املختلفة مما يؤدي إىل االتفاق عىل حتريمها يف القوانني الدولية
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  امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة
 

 
 

 م١٩٨٨ أكتوبر ٣١/ هـ١٤١٩ رجب ١٥-١١
ا ونبينا احلمد هللا وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده سيدن

 :وعىل آله وصحبه، أما بعد ملسو هيلع هللا ىلصحممد 
فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته 

 رجب ١١اخلامسة عرشة املنعقدة يف مكة املكرمة التي بدأت يوم السبت 
م قد نظر يف موضوع استفادة املسلمني ١٩٩٨ أكتوبر ٣١هـ املوافق ١٤١٩

 التي حتتل اليوم مكانة مهمة يف جمال العلوم وتثار من علم اهلندسة الوراثية
أن حمور علم اهلندسة : حول استخدامها أسئلة كثرية وقد تبني للمجلس

وعىل تركيبها والتحكم فيها من ) املورثات(الوراثية هو التعرف عىل اجلنيات 
 أو إضافتها أو دجمها بعضها مع بعض - ملرض أو غريه-خالل حذف بعضها

وبعد النظر والتدارس واملناقشة فيام كتب . فات الوراثية اخللقيةلتغيري الص
حوهلا ويف بعض القرارات والتوصيات التي متخضت عنها املؤمترات 

 :والندوات العلمية

www.almoslih.net



 

 

 

 

٢٤٠ 

 :يقرر املجلس ما ييل
تأكيد القرار الصادر عن جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر  ً:أوال

 يف الدورة العارشة ١٠/د/١٠٠/٢اإلسالمي بشأن االستنساخ 
  ..هـ١٤١٨ صفر ٢٨-٢٣املنعقدة بجدة يف الفرتة من 

االستفادة من علم اهلندسة الوراثية يف الوقاية من املرض أو عالجه أو  :ًثانيا
 .ختفيف رضره برشط أال يرتتب عىل ذلك رضر أكرب

 يف ال جيوز استخدام أي من أدوات علم اهلندسة الوراثية ووسائله :ًثالثا
 .ًاألغراض الرشيرة العدوانية ويف كل ما حيرم رشعا

ال جيوز استخدام أي من أدوات علم اهلندسة الوراثية ووسائله للعبث  :ًرابعا
بشخصية اإلنسان ومسئوليته الفردية، أو للتدخل يف البنية املورثات 

 .بدعوى حتسني الساللة البرشية) اجلنيات(
و القيام بأية معاجلة أو تشخيص يتعلق ال جيوز إجراء أي بحث، أ :ًخامسا

بمورثات إنسان ما إال للرضورة وبعد إجراء تقويم دقيق وسابق 
لألخطار والفوائد املحتملة املرتبطة هبذه األنشطة، وبعد احلصول عىل 
ًاملوافقة املطلوبة رشعا مع احلفاظ عىل الرسية الكاملة للنتائج ورعاية 

 . القاضية باحرتام اإلنسان وكرامتهأحكام الرشيعة اإلسالمية الغراء
جيوز استخدام أدوات علم اهلندسة الوراثية ووسائله يف حقل  :ًسادسا
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 ٢٤١ 

 

الزراعة وتربية احليوان رشيطة األخذ بكل االحتياطات ملنع حدوث 
 . باإلنسان أو احليوان أو البيئة- ولو عىل املدى البعيد-أي رضر

ملنتجة للمواد الغذائية والطبية يدعو املجلس الرشكات واملصانع ا :ًسابعا
وغريمها من املواد املستفادة من علم اهلندسة الوراثية إىل البيان عن 
ًتركيب هذه املواد ليتم التعامل واالستعامل عن بينة حذرا مما يرض أو 

 .ًحيرم رشعا
يويص املجلس األطباء وأصحاب املعامل واملختربات بتقوى اهللا تعاىل  :ًثامنا

 .قابته، والبعد عن اإلرضار بالفرد واملجتمع والبيئةواستشعار ر
 

  وصلى ا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا
  .واحلمد  رب العاملني
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٢٤٢ 

  امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة
 

 

 
 : وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، أما بعداحلمد هللا

فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته السادسة عرشة املنعقدة 
  هـ الذي يوافقه من ٢٦/١٠/١٤٢٢-٢١بمكة املكرمة، يف املدة من 

م، وبعد النظر إىل التعريف الذي سبق للمجمع اعتامده ١٠/١/٢٠٠٢-٥
نسبة (البصمة الوراثية هي البنية اجلينية : (( ونصهيف دورته اخلامسة عرشة،

وأفادت . ، التي تدل عىل هوية كل إنسان بعينه)املورثات: إىل اجلينات، أي
البحوث والدراسات العلمية أهنا من الناحية العلمية وسيلة متتاز بالدقة، 

من ) برشية(ويمكن أخذها من أي خلية . لتسهيل مهمة الطب الرشعي
وبعد االطالع عىل ما اشتمل )) للعاب، أو املني، أو البول، أو غريهالدم، أو ا

عليه تقرير اللجنة التي كلفها املجمع يف الدورة اخلامسة عرشة بإعداده من 
خالل إجراء دراسة ميدانية مستفيضة للبصمة الوراثية، واالطالع عىل 

واالستامع البحوث التي قدمت يف املوضوع من الفقهاء، واألطباء، واخلرباء، 
إىل املناقشات التي دارت حوله، تبني من ذلك كله أن نتائج البصمة الوراثية 
تكاد تكون قطعية يف إثبات نسبة األوالد إىل الوالدين، أو نفيهم عنهام، ويف 
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 ٢٤٣ 

 

التي توجد يف مرسح احلادث إىل ) من الدم أو املني أو اللعاب(إسناد العينة 
التي هي إثبات النسب بوجود (ة العادية صاحبها، فهي أقوى بكثري من القياف
، وأن اخلطأ يف البصمة الوراثية ليس )الشبه اجلسامين بني األصل والفرع

ًواردا من حيث هي، وإنام اخلطأ يف اجلهد البرشي أو عوامل التلوث ونحو 
 :ذلك، وبناء عىل ما سبق قرر ما يأيت

ية يف التحقيق اجلنائي، ًال مانع رشعا من االعتامد عىل البصمة الوراثً:أوال
واعتبارها وسيلة إثبات يف اجلرائم التي ليس فيها حد رشعي وال 

، وذلك حيقق العدالة )ادرؤوا احلدود بالشبهات(قصاص؛ خلرب 
واألمن للمجتمع، ويؤدي إىل نيل املجرم عقابه وتربئة املتهم، وهذا 

 .مقصد مهم من مقاصد الرشيعة
راثية يف جمال النسب البد أن حياط بمنتهي احلذر إن استعامل البصمة الو:ًثانيا

واحليطة والرسية؛ ولذلك البد أن تقدم النصوص والقواعد الرشعية 
 .عىل البصمة الوراثية

ًال جيوز رشعا االعتامد عىل البصمة الوراثية يف نفي النسب، وال جيوز :ًثالثا
 .تقديمها عىل اللعان

اثية بقصد التأكد من صحة األنساب ال جيوز استخدام البصمة الور:ًرابعا
ًالثابتة رشعا، وجيب عىل اجلهات املختصة منعه وفرض العقوبات 

 .ًالزاجرة؛ ألن يف ذلك املنع محاية ألعراض الناس وصونا ألنساهبم

www.almoslih.net



 

 

 

 

٢٤٤ 

جيوز االعتامد عىل البصمة الوراثية يف جمال إثبات النسب يف احلاالت :ًخامسا
 :اآلتية

هول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها  حاالت التنازع عىل جم-أ
الفقهاء، سواء أكان التنازع عىل جمهول النسب بسبب انتفاء األدلة أو 

 .تساوهيا، أم كان بسبب االشرتاك يف وطء الشبهة ونحوه
 حاالت االشتباه يف املواليد يف املستشفيات، ومراكز رعاية األطفال -ب

 .نابيبونحوها، وكذا االشتباه يف أطفال األ
 حاالت ضياع األطفال واختالطهم، بسبب احلوادث أو الكوارث أو -ج

احلروب، وتعذر معرفة أهلهم، أو وجود جثث مل يمكن التعرف عىل 
 .هويتها، أو بقصد التحقق من هويات أرسى احلروب واملفقودين

ال جيوز بيع اجلينوم البرشي جلنس، أو لشعب، أو لفرد، ألي غرض، :ًسادسا
 .جتوز هبتها ألي جهة؛ ملا يرتتب عىل بيعها أو هبتها من مفاسدكام ال 

 :يويص املجمع بام يأيت:ًسابعا
 أن متنع الدولة إجراء الفحص اخلاص بالبصمة الوراثية إال بطلب من -أ

القضاء، وأن يكون يف خمتربات للجهات املختصة، وأن متنع القطاع 
ا يرتتب عىل ذلك من اخلاص اهلادف للربح من مزاولة هذا الفحص؛ مل

 .املخاطر الكربى
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 ٢٤٥ 

 

 تكون جلنة خاصة بالبصمة الوراثية يف كل دولة، يشرتك فيها -ب
املتخصصون الرشعيون، واألطباء، واإلداريون، وتكون مهمتها 

 .اإلرشاف عىل نتائج البصمة الوراثية، واعتامد نتائجها
كل ما يتعلق  أن توضع آلية دقيقة ملنع االنتحال والغش، ومنع التلوث و-ج

باجلهد البرشي يف حقل خمتربات البصمة الوراثية، حتى تكون النتائج 
مطابقة للواقع، وأن يتم التأكد من دقة املختربات، وأن يكون عدد 

بالقدر الذي يراه املختصون ) اجلنيات املستعملة للفحص(املورثات 
ًرضوريا دفعا للشك ً. 

 

  . حممدوا ويل التوفيق، وصلى ا على نبينا
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٢٤٦ 

  امع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة
 

 

 
فإن جملس : احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، أما بعد

 يف املجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته السادسة عرشة املنعقدة بمكة املكرمة،
م، بعد ١٠/١/٢٠٠٢-٥هـ الذي يوافقه ٢٦/١٠/١٤٢٢-٢١املدة من 

االستامع للبحوث التي قدمها الفريق الطبي، يف الندوة التي متت بني املجمع 
ومركز أخالقيات الطب والعلوم البيولوجية، بمستشفى امللك فيصل 

 :التخصيص بالرياض، يف موضوع التشخيص اجليني، قرر ما يأيت
لطب والعلوم البيولوجية إعداد عرض يطلب من مركز أخالقيات اً:أوال

مفصل، عن األمور التي يرغب املركز من املجمع دراستها من الناحية 
 .الرشعية، وإصدار قرارات بشأهنا

تقوم األمانة العامة للمجمع باستكتاب ذوي االهتامم والصلة من :ًثانيا
أعضاء املجمع وخربائه، من الفقهاء واملختصني يف هذا املجال، 

 . ما يتم من ذلك عىل املجلس يف دورة الحقةوتعرض

  ... وا ويل التوفيق، وصلى ا على نبينا حممد
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  جممع الفقه اإلسالمي باهلند
 

 
 

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيني 
 :فقد قررت الندوة هبذا اخلصوص ما ييل: ه وصحبه أمجعني، وبعدوعىل آل

إن العلم اجلديد جاء بإجيابيات كثرية للبرشية، ولكنه يتضمن بعض 
السلبيات كذلك من الوجهة اإلنسانية، ويف مثل هذه األمور تأيت البصمة الوراثية 

 :والفحص اجليني، وقد قرر املجمع بشأن موضوع الفحص اجليني ما ييل
إذا ثبت من الفحص اجليني أن اجلنني املوجود يف رحم املرأة مشوه ً:أوال

ًاخللقة والعقل تشوهيا خطريا غري قابل للعالج، وأنه إذا بقي وولد يف  ً
موعده فتكون حياته كال عليه وعىل أهله، فيجوز للوالدين إجهاضه 

 .ًقبل مرور مائة وعرشين يوما
نه توجد إمكانية التشوه اخللقي يف النسل إذا ثبت من الفحص اجليني أ:ًثانيا

 .القادم لشخص ما، فال جيوز بناء عليه إيقاف اإلنجاب
إذا ظهر من الفحص اجليني لشخص ما أنه يمكن إصابته يف املستقبل :ًثالثا

ًبمرض جنون أو آخر يستوجب فسخ النكاح رشعا، فال يكفي هذا 
 .الفحص العتامده يف فسخ النكاح

الستفادة من الفحوصات اجلينية يف تشخيص األمراض جيوز ا:ًرابعا
 .لعالجها ويف عمليات البحث والتحقيق
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٢٤٨ 

  جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة
 

 
 م١٩٩٨) نوفمرب( ترشين األول ٣٠-٢٥

 مملكة البحرين
 

المي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر إن جملس جممع الفقه اإلس
اإلسالمي يف دورة انعقاد مؤمتره احلادي عرش بالنامة يف مملكة البحرين من 

بعد اطالعه عىل األبحاث املقدمة . م١٩٩٨) نوفمرب( ترشين األول ٣٠-٢٥
إىل املجمع بخصوص املوضوع املذكور أعاله واالطالع عىل قرارات 

قهية احلادية عرشة التي عقدت بني جممع الفقه وتوصيات الندوة الطبية الف
اإلسالمي بجدة واملنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة يف الفرتة من 

 بدولة ١٩٩٨ أكتوبر ١٥-١٣هـ املوافق ١٤١٩ مجادى اآلخرة ٢٥-٢٣
 :الكويت قرر املجمع ما ييل

يوم تأجيل إصدار قرار يف موضوع الوراثة واهلندسة الوراثية واجلين
 .البرشي اجليني ملزيد من البحث والدراسة

  ...وا املوفق
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 ٢٤٩ 

 

  جممع الفقه اإلسالمي باهلند
 

 
 :قررت الندوة هبذا اخلصوص ما ييل

ال جيوز االعتامد عىل البصمة الوراثية يف نفي نسب الولد الثابت نسبه  ً:أوال
 .ًرشعا

عتامد عىل البصمة الوراثية يف حاالت التنازع عىل جمهول جيوز اال :ًثانيا
 .النسب عند انتفاء األدلة الرشعية الواضحة

ال جيوز االعتامد عىل البصمة الوراثية دون وسائل اإلثبات املنصوصة  :ًثالثا
 .ًرشعا يف إثبات اجلرائم التي فيها حد رشعي أو قصاص

ة يف اجلرائم األخرى التي ليس فيها جيوز االستفادة من البصمة الوراثي :ًرابعا
حد رشعي وال قصاص، وللقايض يف هذه اجلرائم إجبار املتهم عىل 

 .البصمة الوراثية
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  ةــرارات الطبيـالق
 ةـللمجامع الفقهي
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٢٥٢ 

  كرمةامع الفقهي اإلسالمي مبكة امل
 

 

 
احلمد هللا وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده، سيدنا ونبينا 

 :حممد وعىل آله وصحبه وسلم، أما بعد
مكة فإن جملس املجمع الفقهي اإلسالمي، يف دورته العارشة، املنعقدة ب

 أكتوبر ١٧هـ املوافق ١٤٠٨ صفر ٤٢املكرمة يف الفرتة من يوم السبت 
 أكتوبر ٢١ املوافق ١٤٠٨ صفر ٢٨م إىل يوم األربعاء املوافق ١٩٨٧
م قد نظر يف موضوع تقرير حصول الوفاة، بالعالمات الطبية ١٩٨٧

القاطعة، ويف جواز رفع أجهزة اإلنعاش، عن املريض املوضوعة عليه يف 
لعناية املركزة، واستعرض املجلس اآلراء، والبيانات الطبية، املقدمة حالة ا

ًشفهيا وخطيا، من وزارة الصحة يف اململكة العربية السعودية، ومن األطباء  ً
االختصاصيني، واطلع املجلس كذلك عىل قرار جممع الفقه اإلسالمي، 

  مة األردنية التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، املنعقد يف مدينة عامن العاص
وبعد املداولة يف هذا املوضوع، من مجيع جوانبه . م٣/٧/١٩٨٦) ٥(رقم 

 :ومالبساته، انتهى املجلس إىل القرار التايل
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املريض الذي ركبت عىل جسمه أجهزة اإلنعاش جيوز رفعها، إذا 
ًتعطلت مجيع وظائف دماغه تعطال هنائيا، وقررت جلنة من ثالثة أطب اء ً

  اختصاصيني خرباء، أن التعطل ال رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس 
ًال يزاالن يعمالن آليا، بفعل األجهزة املركبة، لكن ال حيكم بموته رشعا، إال  ً

ًإذا توقف التنفس والقلب، توقفا تاما بعد رفع هذه األجهزة ً. 
 

  رياوصلى ا على سيدنا حممد، وعلى آله وصبحه وسلم تسليما كث
  .واحلمد  رب العاملني
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٢٥٤ 

  جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة
 

 
 م١٩٨٦ أكتوبر ١٦-١١/ هـ١٤٠٧ صفر ١٣-٨

  اململكة األردنية اهلاشمية-عامن
 

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتر الثالث بعامن 
 ١٦-١١/ هـ١٤٠٧ صفر ١٣-٨مية من عاصمة اململكة األردنية اهلاش

 .م١٩٨٦) أكتوبر(ترشين األول 
بعد تداوله يف سائر النواحي التي أثريت حول موضوع أجهزة اإلنعاش 

 :واستامعه إىل رشح مستفيض من األطباء املختصني، قرر ما ييل
ًيعترب رشعا أن الشخص قد مات وترتتب مجيع األحكام املقررة رشعا  ً

 :ا تبينت فيه إحدى العالمتني التاليتنيللوفاة عند ذلك إذ
ًإذا توقف قلبه وتنفسه توقفا تاما وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه - ً. 
ًإذا تعطلت مجيع وظائف دماغه تعطال هنائيا، وحكم األطباء االختصاصيون  - ً

 .اخلرباء بأن هذا التعطل ال رجعة فيه، وأخذ دماغه يف التحلل
ة يسوغ رفع أجهزة اإلنعاش املركبة عىل الشخص وإن ويف هذه احلال

ًكان بعض األعضاء، كالقلب مثال، ال يزال يعمل آليا بفعل األجهزة املركبة ً. 
  ...وا أعلم
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  جممع الفقه اإلسالمي باهلند
 

 
ة والسالم عىل سيدنا حممد خاتم النبيني، احلمد هللا رب العاملني والصال

 :أما بعد. وعىل آله وصحبه أمجعني
فقد عقد املؤمتر ندوته الفقهية السادسة عرشة يف رحاب دار العلوم 

يف الفرتة ) اهلند(التابعة للجامعة اإلسالمية مهذب فور بمديرية أعظم جراه 
م، وقد ٢٠٠٧ إبريل ٢ - مارس٣٠هـ املوافق ١٤٢٨ ربيع األول ١٣-١٠

حرض الندوة حوايل مائتني من كبار علامء وفقهاء اهلند وأصحاب اإلفتاء 
املمثلني ملدارسهم الفكرية ومذاهبهم الفقهية من كافة الواليات اهلندية إىل 
جانب خرباء الطب واالقتصاد املعارصين، كام شارك فيها من العامل 

امعة برونائي، عمر حسن كاسويل األستاذ بج/ اإلسالمي سعادة الدكتور
وفضيلة الشيخ عبد القادر العار يف املدرس بدار العلوم اإلسالمية زاهدان 

حممد سيد طنطاوي شيخ / ، وبالرغم من أن سامحة الشيخ الدكتور)إيران(
األزهر الرشيف مل يتمكن من احلضور للندوة ملشاركته يف مؤمتر دويل 

بجهود علامء اهلند املتمثلة يف بالقاهرة إال أنه تكرم برسالة للمجمع أشاد فيها 
أنشطة جممع الفقه اإلسالمي اهلندي يف البحث عن احللول الرشعية ملا يواجه 
املجتمع اإلسالمي يف اهلند من مستجدات العرص ومتغريات الزمان، ومتنى 
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٢٥٦ 

شيخ األزهر يف رسالته للندوة التوفيق والنجاح، وأعرب عن أطيب متنياته 
ونوقشت يف الندوة أربعة موضوعات . يف الندوةوأزكى حتياته للمشاركني 

سبق للمجمع أن قام بإعداد ورقة االستفسارات بخصوصها، ووجهها 
 :للمشاركني، ووفر هلم خالصات األبحاث فيها، وهي

 توسيع أوقات رمي اجلمرات، واألحكام املتعلقة باملبيت بمنى يف -
 .العارش واحلادي عرش والثاين عرش من شهر ذي احلجة

 حقيقة موت الدماغ، وحكم الرشع يف فصل املنفسة عن املريض -
 .املعتمد عليها

 . » القتل شفقة « موقف الرشيعة من -
 التسويق الشبكي أو ما يسمى بالتسويق املعتمد األبعاد وحكمه يف -

 .الرشيعة اإلسالمية
 :وإليكم قرارات الندوة بخصوص هذه املوضوعات

 
 
 :قررت الندوة هبذا اخلصوص ما ييل

ًإذا توقف التنفس توقفا تاما وبدت عىل املريض عالمات املوت فيتم  ً:أوال ً
تقرير املوت، وجتري عىل املريض أحكام امليت من ذلك الوقت من 

 .نفاذ الوصية، وإجراء اإلرث، وبداية العدة، وما إىل ذلك
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 ٢٥٧ 

 

ًإذا كان املريض معتمدا عىل املنفسة، ولكن مل ييئس األطباء من حياته،  :ًثانيا
وهناك أمل أن يعود جهاز تنفس املريض عىل حالته الطبيعية، فال جيوز 
لورثة املريض فصل املنفسة إال إذا مل يمكن االستمرار يف العالج من 

بق عندهم ملك املريض، ومل يستطع الورثة حتمل نفقات العالج، ومل ي
 .خيار سوى ذلك

ًإذا كان املريض معتمدا عىل املنفسة وأيس األطباء من حياته وعودة  :ًثالثا
 .جهاز تنفسه إىل حالته الطبيعية فيجوز للورثة فصل هذه األجهزة

 
 
 :قررت الندوة هبذا اخلصوص ما ييل

يل عناية خاصة باحلفاظ عىل النفس، ملا أن الرشيعة اإلسالمية تو ً:أوال
ويفرض عىل اإلنسان نفسه وعىل اآلخرين حفظها؛ لذلك فيحرم 
اللجوء إىل عمل معتمد يؤدي إىل إيصال املريض إىل املوت، وحتى ولو 
كان ذلك بقصد ختليص املريض من شدة آالم املرض أو بقصد ختليص 

ًذا العمل قتال أوليائه وورثته من مشكالت العالج والتمريض، ويعد ه
 .للنفس البرشية

ال جيوز التخيل عن املعاجلة الطبية هلذا املريض مع القدرة عليها، وذلك  :ًثانيا
 .ًبقصد تعجيل موته، حتى ولو مل يعط املريض دواء مدمرا
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٢٥٨ 

 
رية املدمرة اليوم يف مما ال شك فيه أن ما نعرفه من األمراض الفتاكة اخلط

العامل ويأيت اإليدز يف مقدمتها، فهو مرض يأكل اإلنسان بالتدريج، يضعف 
ًقوة مناعة جسمه، ويترسب إليه كل مرض جديد بسهولة جدا، وإن احلياة 
عبارة عن الطموح والنشاط واحلركية، ولكن الشخص املصاب بمرض 

عة إىل البؤس والكآبة، اإليدز يتخىل عن هذه الصفات العالية، ويتدهور برس
فاإليدز ما هو؟ سفر املوت املوحش وإعالن زوال احلياة كعربة؛ ولذلك 
ًختاف الدنيا اليوم وتتزلزل كثريا من هذا املرض، واألطباء يتفكرون يف أسبابه 
وعلله، ويبذلون قصارى جمهوداهتم وكفاءاهتم يف التوصل إىل سد بابه 

قة أن األطباء يف العامل كله مع والتغلب عليه، ولكن احلقيقة الصاد
مستجدات اخرتاعاهتم واكتشافاهتم ودراساهتم الطبية مل يتوصلوا إىل دواء 

وكل ما توفر من معلومات حول مرض اإليدز وما قدم من . هلذا املرض بعد
ًنتائج بعد دراسة الظروف املحيطة به يبدو من كل ذلك جليا أن هذا املرض 

عاىل، ومل يولد هذا املرض اخلطري إال العدول عن ًليس إال عذابا من اهللا ت
الطريقة الفطرية التي قررها خالق الكون لتحقيق الشهوات، فام يشاهد اليوم 
يف البلدان الغربية من االختالط الفاحش بني الرجل واملرأة، واملشاهد 
الفاحشة املعروضة عىل شاشات التلفاز واألفالم السينامئية التي تعمق تربية 

احشة، والكتب املاجنة واإلعالنات التي توسخ األذهان، ليس مرض الف
اإليدز إال نتيجة الزمة هلذه الدعارات الذميمة، وال يمكن منع شيوع مرض 
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 ٢٥٩ 

 

اإليدز إال بتنظيف املجتمع والقضاء عىل احلرية اجلنسية واملنع اجلريء جلميع 
 الطريقة التي املشاهد املحرضة للهيجانات اجلنسية، والدعوة إىل السري عىل

اختارها الرشع لتحقيق الشهوات؛ ولذا تناشد هذه الندوة مجيع األطباء 
والعلامء واملصلحني، والكتاب والصحفيني، واملؤسسة الدولية للصحة، 
ووسائل اإلعالم، واملؤسسات الرفاهية، واحلكومات كلها إىل بذل اجلهود، 

يب أن لعلم األديان وال ر. كل حسب وسعه، ملنع هذا املرض والتغلب عليه
وعلم األبدان أمهية كبرية، وهذان العلامن مها عصارة وخالصة العلوم كلها، 
ًونظرا إىل ذلك تشتد احلاجة إىل إعداد وتدوين دستور ألخالقيات مهنة 
الطب من املنظور اإلسالمي، وألجل هذا تشكل جلنة مشتملة عىل من تيل 

 :أسامؤهم؛ إلعداد الدستور املشار إليه
 .مسعود أرشف/  الطبيب-١
 .أمان اهللا/  الطبيب-٢
 .ظل الرمحن/  الربوفيسور-٣
 .عبد القادر/  الطبيب-٤
 .سلطان أمحد اإلصالحي/  الشيخ-٥
 .يوسف أمني/  الطبيب-٦
 .سعود عامل القاسمي/  الدكتور-٧
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٢٦٠ 

 
ً إذا نكح شخص مصاب بمرض اإليدز امرأة خمفيا مرضه عنها -١

 نكاحها، وإذا أصاب الزوج مرض اإليدز بعد النكاح فيحق هلا فسخ
 .وتوصل املرض إىل مرحلة خطرية جيوز هلا فسخ النكاح

 إذا محلت املرأة املصابة بمرض اإليدز وغلب عىل ظن األطباء -٢
ًاملوثوقني أن الطفل أيضا يتأثر باملرض ففي هذه الصورة جيوز هلا اإلجهاض 

 .ً الفقهاء هذه املدة بامئة وعرشين يوماقبل نفخ الروح يف احلمل، وقد حدد
ً إذا أحاط مرض اإليدز مريضا بكامله، وتعذر املريض عن أداء -٣

 .ًفعالياته فيعترب ذلك الشخص مريضا مرض املوت
 من الواجب اخللقي عىل املصاب بمرض اإليدز إخبار أهله -٤

 .ومتعلقيه بمرضه لألخذ بالتدابري االحتياطية
ب بمرض اإليدز عىل الطبيب إلخفاء مرضه وخيش ّ إذا أرص املصا-٥

الطبيب يقينًا ترضر أهله ومتعلقيه وجمتمعه إذا أخفى مرضه فيجب عليه 
 .إخبار اجلهة الصحية للحكومة واألفراد املتعلقني بذلك

 من واجب أهل املصاب باإليدز ومتعلقيه وجمتمعه أن ال يرتكوه -٦
راعاة االحتياط الطبي وتقديم التعاون ًخمذوال، بل عليهم القيام بعنايته مع م

 .الكامل إليه يف توفري العالج والتدابري االحتياطية
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 ٢٦١ 

 

 ال جيوز حرمان األطفال املصابني بمرض اإليدز من التعليم، بل -٧
 .يوفر هلم التعليم مع مراعاة تدابري الطب االحتياطية الالزمة

الطاعون،  يستحسن منع االختالف إىل املنطقة املنكوبة بوباء -٨
 .ويستثنى منها حاالت الرضورة واألعذار

 حيرم عىل املصاب بمرض اإليدز نقل مرضه إىل الشخص اآلخر -٩
ًعمدا وهو عارف بمرضه، فإن ذلك معصية كبرية، ويستحق فاعل ذلك 

 .عقوبة حسب نسبة ترضر اآلخر أو املجتمع بذلك
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٢٦٤ 

 
 

ًتأسس جممع الفقه اإلسالمي الدويل تنفيذا للقرار الصادر عن مؤمتر القمة  •
املنعقد يف مكة املكرمة )) دورة فلسطني والقدس((اإلسالمي الثالث 

هـ ١٤٠١ ربيع األول ٢٢-١٩باململكة العربية السعودية يف الفرتة من 
 :، وقد تضمن ما ييل)م١٩٨١ يناير ٢٨- ٢٥(

، يكون أعضاؤه من )جممع الفقه اإلسالمي الدويل: (إنشاء جممع يسمى «  
الفقهاء والعلامء واملفكرين يف شتى جماالت املعرفة الفقهية والثقافية 
والعلمية واالقتصادية من خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي؛ لدراسة 

ًاد فيها اجتهادا أصيال فاعال هبدف مشكالت احلياة املعارصة واالجته ً ً
تقديم احللول النابعة من الرتاث اإلسالمي واملنفتحة عىل تطور الفكر 

 .  » اإلسالمي

ًوانطالقا من روح بالغ مكة املكرمة اختذت منظمة املؤمتر اإلسالمي مجلة  •
من اإلجراءات القانونية والتنفيذية هبدف وضع اإلطار القانوين واإلداري 

قيق إرادة القادة املسلمني بإنشاء جممع للفقه اإلسالمي تلتقي فيه لتح
اجتهادات فقهاء املسلمني وحكامئهم لكي تقدم هلذه األمور اإلجابة 

 .اإلسالمية األصيلة عن كل سؤال تطرحه مستجدات احلياة املعارصة

، ويتم اختيار )اململكة العربية السعودية(مقر املجمع هو مدينة جدة  •
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 ٢٦٥ 

 

ه وخربائه من بني أفضل العلامء واملفكرين يف العامل اإلسالمي أعضائ
الفقه (واألقليات املسلمة يف الدول غري اإلسالمية يف مجيع فروع املعرفة 

 ).إلخ... اإلسالمي، العلوم، الطب، االقتصاد، الثقافة،

وقد انعقد املؤمتر التأسييس ملجمع الفقه اإلسالمي الدويل يف مكة املكرمة  •
، )م١٩٨٣ من يونيو ٩-٧(هـ ١٤٠٣ من شعبان ٢٨-٢٦ بني فيام

وبانعقاد املؤمتر التأسييس أصبح املجمع حقيقة واقعة باعتباره إحدى 
 .اهليئات املنبثقة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي

ًويبلغ عدد الدول املشاركة باملجمع ثالثا وأربعني دولة من بني سبع  •
ن خرية علامء الفقه اإلسالمي من ومخسني دولة ممثلة بواحد أو أكثر م

أبنائها، ومل يفت أن يستعني املجمع بالعديد من اخلرباء املميزين يف جماالت 
املعرفة اإلسالمية وشتى املعارف والعلوم األخرى؛ وذلك من أجل حتقيق 
ًإرادة األمة اإلسالمية يف الوحدة نظريا وعمليا وفقا ألحكام الرشيعة  ً ً

مة بالتايل دورها احلضاري الذي اضطلعت به عىل السمحة، ولتستعيد األ
مدى قرون عدة محلت فيها نرباس التقدم وقادت هبا حركة التاريخ 

 .اإلنساين عىل كافة املستويات

 
إن اهلدف الرئييس للمجمع، والدور البارز املنوط به، هو عرض 

ًالرشيعة اإلسالمية عرضا صحيحا وإبراز مزاياها، وبيان  قدرهتا الفذة عىل ً
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٢٦٦ 

معاجلة املشكالت اإلنسانية املعارصة، وعىل حتقيق سعادة اإلنسان يف الدنيا 
واآلخرة، وفق تصور شامل لإلسالم بأصوله ومصادره وقواعده وأحكامه، 
عىل أساس أن حتكيم الرشيعة هو ثمرة الفقه اإلسالمي الذي ينظم ويرعى 

 .الواقع اإلنساين بكل أبعاده
 

/sa.org.fighacademy.www://http 
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 ٢٦٧ 

 


 

وهو عبارة عن هيئة علمية إسالمية ذات شخصية اعتبارية مستقلة، 
ارة من فقهاء األمة داخل إطار رابطة العامل اإلسالمي، مكونة من جمموعة خمت

 .اإلسالمية وعلامئها
 

بيان األحكام الرشعية فيام يواجه املسلمني يف أنحاء العامل من مشكالت  •
 .ونوازل وقضايا مستجدة من مصادر الترشيع اإلسالمي املعتربة

إبراز تفوق الفقه اإلسالمي عىل القوانني الوضعية وإثبات شمول الرشيعة  •
 .ها حلل كل القضايا التي تواجه األمة اإلسالمية يف كل زمان ومكانواستجابت

نرش الرتاث الفقهي اإلسالمي وإعادة صياغته، وتوضيح مصطلحاته  •
 .وتقديمه بلغة العرص ومفاهيمه

 .تشجيع البحث العلمي يف جماالت الفقه اإلسالمي •

واملجامع الفقهية مجع الفتاوى واآلراء الفقهية املعتربة للعلامء املحققني،  •
 .املوثوقة يف القضايا املستجدة، ونرشها بني عامة املسلمني

التصدي ملا يثار من شبهات وما يرد من إشكاالت عىل أحكام الرشيعة  •
 .اإلسالمية

 .الرعاية واالهتامم باملسلمني اجلدد •
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٢٦٨ 

 
حة يستخدم املجمع الفقهي اإلسالمي مجيع الوسائل املرشوعة املتا

 :املناسبة لتحقيق أهدافه، ومنها
إنشاء مركز للمعلومات لتتبع ما يواجه العامل اإلسالمي من قضايا تستدعي  •

 .الدراسة

وضع معاجم للفقه وعلومه توضح املصطلحات الفقهية، وتيرسها  •
 .ًللمشتغلني بالفقه دراسة وعمال

أهم بحوث إصدار جملة علمية حمكمة تعنى بالدراسات الفقهية، وتنقل  •
 .املجمع ومناقشاته وقراراته وترمجتها إىل عدة لغات

التعاون بني املجمع واهليئات واملراكز العلمية املشاهبة القائمة يف أنحاء  •
 .العامل اإلسالمي، والتبادل العلمي والفكري معها

عقد الندوات العلمية عن قضايا العرص ومستجداته، واستكتاب  •
 .املتخصصني عنها

مل عىل ترمجة قرارات املجمع وتوصياته وبحوثه، ونرشها بجميع الوسائل الع •
 .املمكنة، بام فيها شبكة اإلنرتنت، والقنوات الفضائية، والصحف
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 ٢٦٩ 

 

 
م، وفيام ييل ١٩٨٨لقد أسس جممع الفقه اإلسالمي باهلند يف هناية عام 

 :تعريف بأهداف هذا املجمع ونشاطاته
 

 :هيدف جممع الفقه اإلسالمي باهلند إىل حتقيق ما ييل
ت النامجة عن التغريات االقتصادية التوصل إىل حلول للمشكال •

واالجتامعية والسياسية والصناعية، والتطورات احلديثة، وفق األطر 
اإلسالمية اهتداء بالكتاب والسنة وآراء الصحابة وأقوال علامء السلف، 

 .ويف ضوء القواعد واألصول واملقاصد الرشعية اإلسالمية

ده وكلياته والنظريات إجراء الدراسة ملصادر الفقه اإلسالمي وقواع •
ًالفقهية رشحا وتأويال وتطبيقا يف العرص الراهن ً ً. 

 .عرض الفقه اإلسالمي ورشحه يف أسلوب حديث ومعارص •

 .دراسة وحتقيق املوضوعات الفقهية يف ضوء املقتضيات العرصية •

احلصول عىل فتاوى وآراء العلامء املحققني املعارصين واملؤسسات الدينية  •
 .هبا يف القضايا املستجدة، ثم نرشها يف أوساط مجاهري املسلمنياملوثوق 

إجياد الصالت مع مجيع املؤسسات الفقهية والبحثية األخرى داخل اهلن  •
وخارجها، وتبادل املعلومات عن اإلنجازات العلمية، واختيار الفتاوى 

www.almoslih.net



 

 

 

 

٢٧٠ 

وعة الصادرة من العلامء واملؤسسات املوثوق هبا، املطبوعة منها وغري املطب
التي هي بمثابة تراث فقهي وعلمي مهم، وهتذيبها وعرضها يف أسلوب 
ًعرصي، حفاظا عىل الرتاث وتعميام وتوصيال للفائدة إىل األجيال القادمة ً ً. 

إطالع الناس عىل املشكالت النامجة يف جماال االقتصاد واالجتامع والطب،  •
 يف اهلند وخارجها، وأعراف البلدان املختلفة، والبيئة والطبيعة السكانية

 .وإطالعهم عىل نتائج الدراسات والتحقيقات التي تتم حوهلا

استعراض األحكام الصادرة عن حماكم داخل اهلند وخارجها حول رشح  •
 .وتطبيق القوانني اإلسالمية ونرش نتائجها

استعراض ما يثار من الشبهات وما يورد من اإلشكاالت حول قوانني  •
 .سترشقني واآلخرين، وتقديم الرؤى الصحيحة عنهااإلسالم من قبل امل

إعداد الكتب حول األسئلة اجلديدة والتحديات املواجهة لإلسالم يف  •
 .أسلوب يوافق العرص

تشجيع العلامء الشبان املتفوقني وإعدادهم ليكونوا باحثني حمققني،  •
واالتصال بالعلامء ليسامهوا يف إعدادهم عن طريق ربطهم بمركز بحث 

 .وحدم

 .إعداد الفهارس يف شتى املوضوعات الفقهية •

بذل االهتامم الالزم بتزويد املتفوقني من خرجيي املعاهد الدينية بمبادئ رضورية  •
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للعلوم العرصية، وكذلك بتثقيف أذكياء متخرجي اجلامعات العرصية بمبادئ 
 العلوم الفقهية والدينية، وكل هذا هيدف إىل تكوين الشخصيات العلمية

 .املتخصصة يف العلوم الرشعية والواعية بمقتضيات العرص

 
ً منهجا -ً انطالقا من وجهة نظره يف وحدة األمة اإلسالمية-اختذ املجمع

ًقويام ومتزنا بخصوص توحيد صفوف العلامء ومجعهم عىل رصيف واحد  ً
 أول يوم مع اختالف املذاهب الفقهية واملدارس الفكرية، واجته املجمع منذ

ًمن تأسيسه اجتاها إجيابيا جادا حيث كان يوجه قائمة املوضوعات وورقة  ً ً
األسئلة املستحدثة والقضايا املستجدة حول تلك املوضوعات والدعوة إىل 
مجيع العلامء بدون أي متايز وتعصب أو حتزب، كام أنه كان عىل اتصال دائم 

لالستفادة العلمية، بجهات االختصاص يف اجلامعات العرصية واخلرباء 
 .يف مجيع أموره) الكتاب والسنة(واملجمع يسرتشد ويستهدي بالوحيني 

 
/http://www.ifa-india.org 

www.almoslih.net

http://www.ifa-india.org


 

 

 

 

٢٧٢ 

 
 

 نشأ جممع الفقه اإلسالمي يف السودان بقانون أجازه املجلس الوطني يف
ًم، وأصبح بذلك وريثا ملجلس اإلفتاء الرشعي الذي كان قائام ١٩٩٨عام  ً

ًهبذه الوظيفة يف إطار حمدود، ولكنه كان أيضا نمطا من الفتوى اجلامعية  ً
الصادرة عن جملس ال عن شخص واحد كام هو احلال يف نظام املفتي الذي 

 .ًيعمل به كثري من البلدان، وكان معموال به يف السودان
 نص قانونه عىل أنه هيئة مستقلة هلا شخصية اعتبارية، وقد عني وقد

رئيس هذا املجمع من بني علامء السودان البارزين، وهو باإلضافة إىل رئاسة 
املجمع يشغل منصب املستشار لرئيس اجلمهورية يف شؤون التأصيل، وأفاد 

قلة، وبني اجلمع بني الوظيفتني يف إجياد عالقة عضوية بني املجمع، كهيئة مست
رأس الدولة الذي حيتاج إىل فتوى العلامء واجتهادهم يف كثري من الشؤون 
املستجدة من قضايا الدولة واحلكم، وقد يطلب رئيس الدولة رأي املجمع أو 

 .يبادر املجمع بالنصح وإبداء الرأي
 

ًشكل املجمع من أربعني عضوا جلهم من كبار الفقهاء وعلامء األصول 
لغة، وضم يف عضويته بعض األطباء وعلامء الطبيعة والفلك وأستاذ يف وال

علم احليوان وآخر يف اهلندسة وبعض املختصني يف علم االقتصاد وعلم 
 .النفس، وبعض القانونيني
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ُوقد روعى يف تكوين املجلس تنوع االختصاصات العلمية مع كون 
ن مل يبلغوا درجة هؤالء الفنيني هلم إملام حسن بالعلوم اإلسالمية، وإ

التخصص، فأكثرهم حيفظ القرآن عن ظهر قلب وحيفظ احلديث، ويلم 
ًبمسائل الفقه اإلسالمي إملاما جيدا ً. 

واجتامع هؤالء مع الفقهاء املتخصصني يف علوم الرشيعة أضاف حيوية 
ًالجتامعات املجمع، وولد كثريا من التساؤالت واإليضاحات، ومن املفيد 

ًع مل ينقسم فيه الرأي أبد بني أهل الفقه وأهل العلوم أن نبني أن املجم
فيكونوا فريقني متباينني، بل ختتلف اآلراء عادة عىل أساس االجتهاد 

 .الفقهي، وعىل أساس فردي أكثر األحيان
 

نص قانون املجمع عىل أن يعمل املجمع عىل تنفيذ أهدافه بكل الوسائل 
 :بة وحدد اختصاصاته التي نورد منهااملتاحة املناس

 اعتامد األسس والوسائل املوضوعية والعلمية إلصدار الفتاوى -١
 .والتوجيهات والتوصيات

 .إجراء البحوث والدراسات يف املسائل املعروضة لبيان احلكم الرشعي فيها -٢
 تشجيع البحث العلمي يف النوازل، والتعاون مع جهات االختصاص يف -٣

 .ت واملراكز العلمية واملجامع الفقهية يف الداخل واخلارجاجلامعا
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 التنسيق مع أجهزة الرقابة الرشعية واملؤسسات واهليئات املالية للتعاون -٤
 .معها يف جماالت البحث وتوحيد الفتوى

 التوجه األمثل جلهات االختصاص باخليارات الفقهية واملبادرة بتقديم -٥
 . ألجهزة الدولةاملقرتحات التي يراها مناسبة

 . املسامهة يف تأصيل القوانني بالتنسيق مع اجلهات املختصة-٦
 يصدر املجمع الفتاوى والتوجيهات والتوصيات يف أي من املسائل -٧

 :رشيطة أن ال تكون
 . معروضة أمام املحاكم املختصة-أ
 . فصلت فيها املحاكم-ب

 
 :مي من مخس دوائر هييتكون جممع الفقه اإلسال

 . دائرة األصول واملناهج-١
 . دائرة شؤون املجتمع والثقافة-٢
 . دائرة الشؤون االقتصادية-٣
 . دائرة الشؤون الدستورية والقانونية-٤
 . دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية-٥
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 :دائرة األصول واملناهج، وختتص باآليت* 

 .األصول الكلية التي تنطلق منها األمة لتحقيق مقاصدها العامةتوضيح . أ
البحث يف أصول السياسات وأصول األحكام وذلك جتلية للمنطلقات . ب

 .واملقاصد يف كل شأن من شئون الفرد والدولة واملجتمع
 :دائرة الشئون الدستورية والقانونية، وختتص باآليت* 

 .ةمسائل األقضية القانونية املختلف. أ
 .عالقة الدولة مع غريها من الدول واملنظامت الدولية. ب
 .االفتاء يف مسائل العبادات واألحوال الشخصية للمسلمني. ج

 :دائرة الشئون االقتصادية، وختتص باآليت* 
 .دراسة املسائل املتعلقة بإدارة االقتصاد عىل هدي الرشيعة اإلسالمية. أ
 .الدوليةشئون املعامالت املالية واحلقوق . ب
 .شئون املصارف والرشكات والعالقات االقتصادية الدولية. ج
 .كل املسائل املتعلقة باملعامالت املالية. د

 :دائرة العلوم الطبيعية والتطبيقية، وختتص باآليت* 
الفقهيات التي تنشأ عن تنزيل العلوم عىل الواقع وآثار الثقافات املعارصة . أ

 .عىل سلوك الناس
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إىل .. وفقهيات التغذية والـ.. التداوي والتدبر احلرضي والـفقهيات . ب
 .آخر ذلك

تقييم الكشوف العلمية واحلث عىل توظيف نتائجها خلدمة اإلنسان . ج
وتسخري قوى الطبيعة واستنباط طاقاهتا وترشيد استخداماهتا لتحقيق 

 .مقاصد الرشع
من رؤى إحلادية تأصيل العلوم الكونية األساسية وتربئتها مما خالطها . د

 .زائفة وفلسفات مادية بائدة
 بحث الرتاث اإلسالمي يف جمال العلوم الكونية وإبراز إسهامات العلامء  .هـ

 .املسلمني يف تطويرها
 :دائرة شئون املجتمع والثقافة، وختتص باآليت* 

 .دراسة تنظيم املجتمع عىل هدي الرشيعة اإلسالمية. أ
سكان والعشائر والقبائل وشئون األرسة توجيه حركات اجلامعات وال. ب

 .واملرأة ورعاية الطفولة
تأصيل الشأن الثقايف وما ينشأ من متغريات وقضايا متجددة يف هذا . ج

 .املجال ويدخل يف ذلك التفاعل الثقايف واإلعالمي مع غري املسلمني
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جلس األورويب لإلفتاء والبحوث هيئة إسالمية متخصصة مستقلة، امل
 .يتكون من جمموعة من العلامء

 
 :اجلمهورية األيرلندية

 
يف مدينة ) املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث(عقد اللقاء التأسييس لـ
-٢٩هـ املوافق ١٤١٧  من ذي القعدة٢٢-٢١: لندن يف بريطانيا يف الفرتة

. ًم بحضور ما يزيد عن مخسة عرش عاملا١٩٩٧) مارس( من شهر آذار ٣٠
 ).احتاد املنظامت اإلسالمية يف أوروبا(وكان ذلك تلبية لدعوة من قبل 

النظام (ويف هذا اللقاء تم إقرار مسودة الدستور هلذا املجلس 
 ).األسايس
 

 :اء والبحوث حتقيق األهداف التاليةيتوخى املجلس األورويب لإلفت
إجياد التقارب بني علامء الساحة األوروبية، والعمل عىل توحيد اآلراء . ١

 .الفقهية فيام بينهم، حول القضايا الفقهية املهمة
إصدار فتاوى مجاعية تسد حاجة املسلمني يف أوروبا وحتل مشكالهتم، . ٢
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 ضوء أحكام الرشيعة وتنظم تفاعلهم مع املجتمعات األوروبية، يف
 .ومقاصدها

إصدار البحوث والدراسات الرشعية، التي تعالج األمور املستجدة عىل . ٣
 .الساحة األوروبية بام حيقق مقاصد الرشع ومصالح اخللق

ترشيد املسلمني يف أوروبا عامة وشباب الصحوة خاصة، وذلك عن . ٤
 .عية القويمةطريق نرش املفاهيم اإلسالمية األصيلة والفتاوى الرش

 
 :يسعى املجلس لتحقيق أهدافه من خالل اعتامد الوسائل التالية

 تشكيل جلان متخصصة من بني أعضاء املجلس ذات مهمة مؤقتة أو دائمة -
 .ويعهد إليها القيام باألعامل التي تساعد عىل حتقيق أغراض املجلس

ًق هبا، وخصوصا تلك التي تستند إىل  االعتامد عىل املراجع الفقهية املوثو-
 .األدلة الصحيحة

 االستفادة من الفتاوى والبحوث الصادرة عن املجامع الفقهية -
 .واملؤسسات العلمية األخرى

 بذل املساعي احلثيثة لدى اجلهات الرسمية يف الدول األوروبية لالعرتاف -
 .سالميةًباملجلس رسميا، والرجوع إليه ملعرفة أحكام الرشيعة اإل

 . إقامة دورات رشعية لتأهيل العلامء والدعاة-
 . عقد ندوات لدراسة بعض املوضوعات الفقهية-
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 إصدار نرشات وفتاوى دورية وغري دورية وترمجة الفتاوى والبحوث -
 .والدراسات إىل اللغات األوروبية

 إصدار جملة باسم املجلس تنرش فيها خمتارات من الفتاوى والبحوث -
 .ات التي يناقشها املجلس أو التي حتقق أهدافهوالدراس

 
 :يعتمد املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث يف إصدار الفتوى عىل

القرآن، : مصادر الترشيع اإلسالمي املتفق عليها بني مجهور األمة وهي. ١
 .والسنة، واإلمجاع، والقياس

تحسان، واملصلحة املرسلة، وسد مصادر الترشيع املختلف فيها كاالس. ٢
الذرائع، واالستصحاب، والعرف، ومذهب الصحايب، ورشع من 
قبلنا، وذلك برشوطها وضوابطها املعروفة عند أهل العلم، والسيام إذا 

 .كان يف األخذ هبا مصلحة لألمة
 :كام ترتكز منهجيتة عىل

قهية عظيمة  اعتبار املذاهب األربعة وغريها من مذاهب أهل العلم ثروة ف-
 .وخيتار منها ما صح دليله وظهرت مصلحته

 مراعاة االستدالل الصحيح يف الفتوى، والعزو إىل املصادر املعتمدة، -
 .ومعرفة الواقع ومراعاة التيسري

 .وجوب مراعاة مقاصد الرشع واجتناب احليل املحظورة املنافية لتحقيق املقاصد -
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الفتاوى والقرارات باسم املجلس يف الدورات العادية أو الطارئة تصدر 

، وحيق للمخالف أو )أغلبيهم املطلقة(بإمجاع احلارضين إن أمكن، أو بـ
املتوقف من األعضاء إثبات خمالفته، حسب األصول املعمول هبا يف املجامع 

 .الفقهية
لعضو من عىل أنه ال حيق لرئيس املجلس وال ) النظام األسايس(وينص 

ًأعضائه إصدار الفتاوى باسم املجلس ما مل يكن موافقا عليها من قبل 
املجلس نفسه، ولكل منهم أن يفتي بصفته الشخصية، من غري أن يذيل فتواه 

 .بصفة عضويته يف املجلس، أو أن يكتبها عىل أوراق املجلس الرسمية
 

 :العضو الرشوط التاليةنص دستور املجلس عىل أنه جيب أن جتتمع يف 
ًأن يكون حاصال عىل مؤهل رشعي جامعي، أو ممن لزم جمالس العلامء . ١

 .وخترج عىل أيدهيم، وله معرفة باللغة العربية
 .ًأن يكون معروفا بحسن السرية وااللتزام بأحكام اإلسالم وآدابه. ٢
 .ًأن يكون مقيام عىل الساحة األوروبية. ٣
 .فقه الرشع ومعرفة الواقعًأن يكون جامعا بني . ٤
 .أن توافق عليه األكثرية املطلقة لألعضاء. ٥
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كام نص عىل أنه حيق ألعضاء املجلس اختيار بعض العلامء لعضوية 
املجلس من خارج الساحة األوروبية ممن جتتمع فيهم رشوط العضوية 
 السابقة ماعدا الرشط الثالث، إذا وافقت عليهم األغلبية املطلقة لألعضاء،

 .أعضاء املجلس) ربع(عىل أن ال يتجاوز عددهم 
ويراعى يف اختيار األعضاء متثيل الدول األوروبية التي للمسلمني فيها 
وجود ظاهر، كام يراعى متثيل املدارس الفقهية املختلفة، ويعتمد يف الرتشيح 

 .لعضوية املجلس تزكية ثالثة من أهل العلم الثقات املعروفني
 

للمجلس عىل اجتامع دوري سنوي تعقده هيئته ) النظام األسايس(ينص 
العامة، تتم فيه مناقشة األبحاث املقدمة إليه يف املوضوعات املختلفة التي 
متس إليها حاجة اجلالية املسلمة يف أوروبا، مع تويل اإلجابة عام يرد عليه من 

 .استفتاءات تتطلب اجلواب اجلامعي
للمجلس االستعانة بأهل اخلربة، ودعوهتم ) األسايسالنظام (وجييز 

حلصور دورة االنعقاد التي يعرض فيها ما يتعلق باختصاصاهتم من غري أن 
 .يكون هلم حقوق التصويت
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هو مؤسسة علمية غري ربحية تتكون من جمموعة خمتارة من فقهاء األمة 
اإلسالمية وعلامئها، تسعى إىل بيان أحكام الرشيعة فيام يعرض للمقيمني يف 

 .أمريكا يف النوازل واألقضيات
 

 .لبيان حكم الرشيعة فيهاإصدار الفتاوى فيام يعرض عليه من قضايا ونوازل  -
 وضع خطة إلعداد البحوث والدراسات الرشعية التي تتعلق بأوضاع -

املسلمني يف املجتمع األمريكي، وما جيد من املشكالت االقتصادية 
واالجتامعية والثقافية والتعليمية التي تواجههم يف هذا املجتمع، وبيان 

 .نفيذهااحللول الفقهية املناسبة هلا، واإلرشاف عىل ت
 دراسة وحتليل ما ينرش عن اإلسالم والرتاث اإلسالمي يف وسائل -

اإلعالم، وتقويمه لالنتفاع بام فيه من رأي صحيح، أو تعقب ما فيه من 
 .أخطاء بالتصحيح والرد

 معاونة املؤسسات املالية اإلسالمية بإعداد البحوث والدراسات، وابتكار -
يم ما تطلبه من الفتاوى صيغ التمويل وعقود االستثامر وتقد
 .واالستشارات، وتدريب كوادرها عىل ذلك

  الفقهية؛ القضاياإقامة دورات تدريبية ألئمة ومديري املراكز اإلسالمية يف خمتلف -
 .كقضايا األرسة، والقضايا املالية، وقضايا التحكيم الرشعي وغريها

www.almoslih.net



 

 ٢٨٣ 

 

خرى للوصول إىل  دعم التعاون بني املجمع واهليئات واملجامع الفقهية األ-
 . امللزم من قضايا األمة وثوابتهايشبه اإلمجاع الكوينما 

 معاجلة قضية املواطنة، وما تفرضه من حقوق وواجبات عىل املسلمني -
 .الذين يتمتعون بحق املواطنة يف الغرب

 دعم أنشطة جلان التحكيم الرشعية التي تقيمها اجلاليات اإلسالمية يف -
اجعة ما ترفعه إليه من قرارات وتوصيات، وإعداد البالد الغربية، ومر

تقنني ميرس لألحكام الفقهية يف أبواب األرسة واملعامالت املالية يكون 
 .ًمرجعا جلهات التحكيم الناشئة يف الغر ب

 إنشاء صندوق املجمع للزكاة والتكافل االجتامعي يف حدود ما تسمح به -
 .هات املختصة عىل ذلكالقوانني والنظم، واحلصول عىل موافقة اجل

 
معرفة الواجب يف الواقع، ولقد أخذ : - كام يقول أهل العلم- الفتوى

املجمع عىل عاتقه منذ اللحظة األوىل أن جيمع القائمون عىل الفتوى بني 
 عدد من العلم بالرشع والدراية بالواقع، ويتحقق ذلك من خالل وجود

اخلرباء باملجمع ال يقلون عن عدد األعضاء، وهؤالء هم عيون املجمع التي 
ًهبا يرى الواقع، وحييط من خالهلم خربا بمختلف جوانبه، فضال عن أن نسبة  ً
كبرية من أعضائه ممن يقيمون داخل الواليات املتحدة، وهلم دربة كبرية 

 .بنوازهلا وأقضياهتا
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 .ص، فكل أعضائه من محلة الدكتوراه يف الرشيعة اإلسالمية التخص-
 احليادية، فهذا املجمع ملك لألمة، ومشرتك علمي عام يلتقي عليه -

ًالعاملون لدين اهللا يف مرشق أو يف مغرب، بعيدا عن التكتالت احلزبية أو 
 .التجمعات التنظيمية املعارصة

 فباإلضافة إىل الفقهاء يوجد  اجلمع بني العلم بالرشع والدراية بالواقع،-
باملجمع عدد من اخلرباء ال يقل عددهم عن الفقهاء، وهؤالء يمكنون 
الفقهاء من الرؤية املستبرصة والفاحصة للواقع الذي تطبق فيه الفتوى، 
وهؤالء اخلرباء منهم من حيملون اخلربة الفنية كاالقتصاديني والقانونيني 

ملون اخلربة العملية امليدانية كأئمة والسياسيني واإلعالميني، ومنهم حي
ومديري املراكز اإلسالمية، أو من يعملون يف املؤسسات اإلسالمية املالية 

 .أو اإلعالمية ونحوها
وجود جلنة دائمة لإلفتاء باملجمع تتكون من سبعة من األعضاء من محلة  •

رد عىل الدكتوراه يف الرشيعة وهي مقيمة داخل الواليات املتحدة وتتوىل ال
 .القضايا اليومية التي ترد إىل املجمع وتصدر قرارها يف ذلك باألغلبية

 وجود جلنة ملستشاري اإلفتاء تتكون من ثامنية من كبار أهل الفتوى يف -
األمة ترجع إليها اللجنة الدائمة عند االقتضاء مستخدمة يف ذلك أحدث 

وين وموقع املجمع تقنيات االتصاالت العاملية بام يف ذلك الربيد اإللكرت
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عىل اإلنرتنت الذي جيعل التواصل مع من هو يف طوكيو يتحقق بنفس 
 .ًالرسعة التي تتم مع من هو يف واشنطن مثال

 وجود صلة وثيقة بني هذا املجمع وبني ما سبقه من املجامع، فاألصل هو -
ة التنسيق والتكامل، وليست املنافسة أو التنافر أو التضاد؛ وهلذا فإن عضوي

هذا املجمع مبذولة ملن شاء من أعضاء املجامع األخرى ممن تنطبق عليهم 
رشوط العضوية كام فصلها النظام األسايس للمجمع، فاملجمع يقدم قوة 
ًإضافية للجهود القائمة؛ تنسيقا بينها، ومجعا لشتاهتا، وجتسريا للصلة بينها  ً ً

 .وبني فقهاء األمة عرب العامل
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  الـخــــاتــمــــة
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  احلمد  الذي بنعمته تتم الصاحلات                                                         
تي يعنـى هبـا لقد طوفنا يف هذا الكتاب بكثري من القضايا ال

ًالطبيب املسلم، بدءا من احلديث عـن رشف مهنـة الطبابـة 
ًورفيع قدرها يف تراثنا اإلسـالمي، ومـرورا بـإيراد نـامذج 
للقسم الذي تبنته هذه املهنة يف أطوار خمتلفـة متعاقبـة عـىل 
مدار التـاريخ البـرشي، ثـم الدسـتور اإلسـالمي للمهـن 

جـامع الفقهيـة، مـع الطبية ، وانتهاء بالقرارات الطبيـة للم
تعريف بـبعض املجـامع الفقهيـة ذات الـصلة بمثـل هـذه 

 .االجتهادات اجلامعية 
ُآمل أن جيد الطبيب املسلم من خالل هذه الدراسة مسرتاحا فكريا يسيم  ْ ُ ًِ
فيه طرفه وعقله، وجيد فيه متعة نفسية وعقلية، ويعيد إليه ثقته برتاثـه وأمتـه، 

ْفقهية التي ما فتئت تعنَى بالـشئون العامـة لألمـة، ويرد االعتبار ملؤسساتنا ال ُ
وتستفرغ وسعها يف بيان أحكام الرشيعة يف شتى النوازل واألقـضيات، عـىل 

كـام ! شح يف املوارد واإلمكانات، ونقص من األموال واألنفـس والثمـرات
ًأرجو أن تكون دافعا له إلعادة النظر يف تقويم أدائه وترتيـب أولوياتـه، وأن 

لنفسه نية صاحلة بني يدي أدائه ملهنتـه عنـدما يستـشعر نبلهـا يف عيـون جيدد 
أمته، وعندما يدرك أنه يامرس من خالهلا عبودية من أرشف أنـواع العبوديـة 
ًوأرفعها قدرا، وعندما يستيقن أن دوره يتكامل مع دور العلـامء والفقهـاء يف 

 خامتة
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والعلـامء والفقهـاء بناء اإلنسان وحراسة عافيته، فاألطبـاء لعافيـة األبـدان، 
 !لعافية األديان

ًال أعلم علام بعـد احلـالل : ونختم بام بدأنا به من قول الشافعي رمحه اهللا
: وما ذكرناه مـن أنـه ال غنـى للنـاس عـن صـنفني! واحلرام أنبل من الطب

 !العلامء ألدياهنم، واألطباء ألبداهنم
  .وفق ا اجلميع إىل ما حيبه ويرضاه 

  .ع كتابٍ آخر أستودعكم ا وإىل أن نلتقي م
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 ٥.............................................................رسالة األكاديمية 
 ٩..............................................................الـمـقــدمــات 

 ١٠...........................................رشف مهنة الطبابة وآداب مبارشهتا 
ُقسم الطبيب  َ َ.................................................................١٧ 

 ٢٩.............................الدستور اإلسالمي لألخالقيات الطبية والصحية 
 ٣١..............................................................أخالق الطبيب 

 ٣٢................................................واجبات الطبيب نحو املريض 
ّالسـر الطبـي  ّ................................................................٣٩ 

 ٤٥................................................واجبات الطبيب جتاه املجتمع 
 ٤٧...........................................................القضايا االجتامعية 

 ٤٧.......................................................حاالت العنف : ً   أوال 
 ٤٧........................................................مرىض اإليدز : ا ً   ثاني

 ٤٨............................................تيسري املوت أو قتل املرمحة : ً   ثالثا 
 ٤٩.......................................................نقل األعضاء : ً   رابعا 

 ٥١......................................................املوارد الطبية : ً   خامسا 
 ٥٣........................................................اإلجهاض : ً   سادسا 

 ٥٥.....................................................اإلعــــالن واإلعـــالم 
 ٦٢................................. واجبات الطبيب نحو املؤسسة التي يعمل هبا

 ٦٣................................................العــالقـــات مـع الزمـــالء 
 ٦٧...........................................................ق الطبيــب حقــو
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 ٧٠.........................................واجبــات الطبيــب نحـــو مهنتــه 
 ٧٣.............................................................مسئولية الطبيب 

 ٨١......................................األحكام الرشعية املتعلقة بمرىض اإليدز 
 ٩١...........................................القــرارات الطبية للمجامع الفقهة 

 ٩٧....................................القرارات املتعلقة بأخالقيات الطبابة : ًأوال
 ٩٨...................   قرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن أخالقيات الطبيب 

 ١٠١.................   قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن الرس يف املهن الطبية 
 ١٠٤...........   قرار املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث بشأن الشهادات الطبيبة 

 ١٠٧...................................القرارات املتعلقة بالتداوي واألدوية : ًثانيا 
 ١٠٨.......................   قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن العالج الطبي 

 ١١٤................ اإلسالمي بجدة بشأن مداواة الرجل للمرأة    قرار جممع الفقه
 ١١٦.................   قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة بشأن موضوع املشيمة 

    قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة بشأن األدوية املشتملة عىل الكحول 
 ١١٧...............................................................واملخدرات    

 ١٢١............................   قرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن الكحول 
 ١٢٢..................جمع الفقهي اإلسالمي بمكة بشأن حكم نقل الدم    قرار امل

    قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة بشأن منع الزوج زوجته تناول 
 ١٢٤......................................................العالج املوصوف هلا    

 ١٢٦.......   قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة بشأن املفطرات يف جمال التداوي 
 ١٣٠.....................الصحي    قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن التأمني 

 ١٣٤.....................   قرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن التأمني الصحي 
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 ١٣٥.........................................القرارات املتعلقة بطب النساء : ًثالثا 
 ١٣٦...   قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة بشأن اإلجهاض بشأن حتديد النسل 

 ١٣٨........................   قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن تنظيم النسل 
 ١٤٠..........................ه اإلسالمي باهلند بشأن منع احلمل    قرار جممع الفق

 ١٤٣.............   قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة بشأن اختيار جنس اجلنني 
 ١٤٥......ً   قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة بشأن إسقاط اجلنني املشوه خلقيا 

 ١٤٨.. ي وأطفال األنانبيب عقرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة حول التلقيح االصطنا   
 ١٥٦... قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة بشأن التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب    

 ١٦٥.....................   قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن أطفال األنابيب 
 ١٦٧................ً   قرار املجلس األورويب  لإلفتاء بشأن األجنة امللقحة صناعيا 

 ١٦٩......... ة الزائدة عن احلاجة قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن البييضات امللقح   
 ١٧١........................   قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن بنوك احلليب 

 ١٧٣...................................القرارات املتعلقة باألمراض املعدية : ًرابعا 
 ١٧٤..................   قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن مرض نقص املناعة 
 ١٧٩..................   قرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن مرض نقص املناعة 

 ١٨١.................................القرارات املتعلقة باجلراحات الطبية : ًخامسا 
 ١٨٢.............   قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة بشأن ترشيح جثث املوتى 

 ١٨٤.................   قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة بشأن زراعة األعضاء 
 ١٨٧.......................   قرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن زرع األعضاء 

 ١٩١...شأن زراعة خاليا املخ واجلهاز العصبي    قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة ب
 ١٩٤.... ًقرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن استخدام األجنة مصدرا لزراعة األعضاء    
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 ١٩٦............   قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن زراعة األعضاء التناسلية 
 ١٩٨....  قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن زراعة عضو استؤصل يف حد أو قصاص   
 ٢٠٠..... قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر    
 ٢٠٥....  املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث بشأن نقل أعضاء اإلنسان إلنسان آخر قرار   
 ٢١٢......... قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة بشأن حتويل الذكر إىل أنثى وبالعكس   

 ٢١٤................ه اإلسالمي بجدة حول اجلراحات التجميلية    قرار جممع الفق
 ٢١٩.....................القرارات املتعلقة باالستنساخ واهلندسة الوراثية : ًسادسا 

 ٢٢٠.................   قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن االستنساخ البرشي 
 ٢٢٨.................   قرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن االستنساخ البرشي 

 ٢٣٠...........اء والبحوث بشأن حكم االستنساخ    قرار املجلس األورويب لإلفت
 ٢٣٩....  قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة بشأن استفادة املسلمني من علم اهلندسة الوراثية   

 ٢٤٢...     قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة بشأن البصمة الوراثية وجماالت االستفادة منها
 ٢٤٦...............اجليني    قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة بشأن التشخيص 

 ٢٤٧.................   قرار املجمع الفقهي اإلسالمي باهلند بشأن الفحص اجليني 
 قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن الوراثة واهلندسة الوراثية واجلينيوم    
 ٢٤٨............................................................البرشي اجليني    

 ٢٤٩.....................   قرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن البصمة الوراثية 
 ٢٥١..............ة بحقيقة املوت وفصل أجهزة اإلنعاش القرارات املتعلق: ًسابعا 

 ٢٥٢.............   قرار املجمع الفقهي اإلسالمي بمكة بشأن تقرير حصول الوفاة 
 ٢٥٤.....................   قرار جممع الفقه اإلسالمي بجدة بشأن أجهزة اإلنعاش 

 ٢٥٥... ًقرار جممع الفقه اإلسالمي باهلند بشأن فصل األجهزة عن املريض امليت إكلينيكيا    
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٢٩٦ 

 ٢٦٣.............................................................ـق الـمـــالحــ
 ٢٦٤................................................نبذة تعريفية باملجامع الفقهية 

 ٢٦٤..................................جممع الفقه اإلسالمي الدويل بجدة : ً   أوال 
  -املجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي بمكة املكرمة : ً   ثانيا 

 ٢٦٧...........................................اململكة العربية السعودية                
 ٢٦٩.........................................جممع الفقه اإلسالمي باهلند : ً   ثالثا 

 ٢٧٢....................................جممع الفقه اإلسالمي بالسودان : ً  رابعا   
 ٢٧٧..............................املجلس األورويب لإلفتاء والبحوث : ً   خامسا 
 ٢٨٢......................................جممع فقهاء الرشيعة بأمريكا : ً   سادسا 

 ٢٨٧.............................................................اخلـاتــــمــــة 
 ٢٩١............................................................الفــهــــــرس 
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