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 مقدمة

مددن  دد  الحمددد هلل الددذي علددا علينددا الددنعا  لدفدد  عنددا الددنقا  لععطانددا 
خير  للهبنا من فضله ما ال نحصي  لعشهد عال إله إال اهلل لعن محمًدا رسل  

  بلغ الرسالة  لعدى األمانة  لنصح األمة  ل شف اهلل به الغمة  صلى اهلل 
 اهلل عليه لعلى آله لصحبه لمن لبعها لسلا  عما بعد :

لماَمهدا بدن نقدق   دا  فلقد َعِلَا امرٌؤ مسلٌا  ماَ  الشريعِة المطهدرِِ  ل        
ْسدَنَا  لعالى : اْلَيْلَا َعْ َمْلُت َلُ ْا ِديدَنُ ْا َلَعْلَمْمدُت َعَلدْيُ ْا ِنْعَمِلدي َلَرِضديُت َلُ دُا اإلِْ

  لمن فض  اهلل لرحمله بياُن عح داا  دِ  فعد ل للم لدف  لِمدن ٣المائدِ:  ِديًنا
لددة األصددلية لاللبعيددة عللئددا الم لنددين الطبيددُن لَمددن فددي ح مدده  فقددد لردت األد

بأح دداا عفعددالها   سددائر عفعددا  الم لنددين  لمسددرد ملضددلعات للددا األح دداا ال 
يددألي عليددده الحصدددر م لهلل الحمدددد م  للقدددد هدددري العلمدددا  مدددن بدددلا ير نددد ل  
اإلسنا حلى اللحظة في بيان ما يحلاج إليه الطبين شرًعا  عداً  لما عخذه اهلل 

  فقداملا بده خيدر  يداا  فجد اها اهلل خيدرًا عدن عليها من عماندة الدبنو لاللعلديا
 هذه األمة المرحلمة برحمة اهلل.

نَّ من الملضلعات اللي جرت فيده ع دنا ال دالبين ب  دِر : اإلذَن الطبدَي       لا 
لعح اَمه  ل ن   َّ ال البلن في ملضلي : اإلذن الطبي في المعالجات المحرمة 

ه فصل  هذا البان  حلدى يدلا صدللحه لع ره  فرعيت البحث فيها مما يسل م  ب
 لل لين نظرية مح مة األطراف  مل املة البنا .
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 : أهمية املوضوع 
م اإلذن في اللدالي لالعنج من ملضدلعات الطدن المهمدة  لهدل فدي سدبي  1

المعالجات اللي حرمها اهلل لرسلله من األملر الخطِر اللي لحلاج إلى بيان : 
 لأصيًن  للنريًعا.

عل ارل دان مدا  ان ما يلحق الطبيَن من لقصيره في عمدر اهلل لرسدلله م بي2
نهيددا عندده  حددين يمدداره م دد  هددذه المعالجددات المحرمددة  مدد  عندده  ددد َعِذَن لدده 

 المريُض بذلا  لاهلل المسلعان.
م   ِر الممارسات الطبية المحرمة م شرًعام اللدي َ ِبدَ  بهدا بعدُض األطبداِ   ٣

ا األصل  المهنية الطبيدة الملعدارف عليهدا فدي الحقد  لارلضلا فعلها؛ لملافقله
الطبي  بإذن ِمن مرضاها  م  عنها ملغلة في بان المناهي : اللحدريا  لذلدا 
م   : العمليات اللجميلية المحرمة  لعمليات اإلجهاض لال ينة المنهدي عنهدا 

 .لغيرها مما حرَّمه اهلل لرسلله 
إذن المريض للمامها من آ ار سديئة  م ما للر ه للا العمليات المحرمة بعد4

على ننه المريض حين ي بر سنه  لينيُ  إليه عقله  ليطلن الللبة من اهلل 
 م لبارا للعالى م  ل د ينحق طبيبه بالمحا مات لالدعالي.

 : مشكلة البحث 
مش لة البحث في اللقا  عمرين مهمين : اإلذن الطبي لجلًدا لعدًما  

 حرمة دلن غيرها.لع ره في المعالجة الم

 

 



 
  

 

 اإلذن الطبي في المعالجات المحرمة دراسة فقهية مقارنة   
 د/ محمد بن عبدالرحمن بن عبداهلل األحمري                                                                           

313 

 : حدود البحث 
هذا البحث في دائِر لاحدِ : اإلذن في المعالجة المحرمة لجلًدا  

لعدًما  لع ر ذلا على الطبين لالمريض  لما يللجن لحل ه ب  ل منهما م  
ذ ر بعض صلره  لما هل  المقدمة الن مة له  فليه إلى ما لرا  ذلا عليه 

المعالجة المباحة عل ع رها عل الضمان فيها   سبي    أح اا اإلذن الطبي في
 لنحل ذلا مما علسعه الباح لن درًسا.

 : أهداف البحث 
 م الللطئة بضمان الطبين لشرلطه   مدخ  ُيناسن الملضلي.1 
م بيددان آ ددار النعدد  الطبددي المحددرا شددرًعا إذا لددا يددأذن فددي ذلددا المددريض عل 2

 لليه.
ًعا إذا عذن فيددده المدددريض عل لليددده  م بيدددان آ دددار النعددد  الطبدددي المحدددرا شدددر ٣

 لصلٌر منه.
  : أساب اختيار املوضوع 
م  لة لعميق البحث في هذه المسألة  فإن ع  در البداح ين المعاصدرين حدين 1

يبحث هذه المسألة يقرر في اللأصي  لهدا الح دَا الشدرعَي : اللحدريَا  ل نده  دد 
لى اإلشاِر إلى اللحريا ال يذ ر اآل ار الملرلبة على ذلا  عل يقلصر بعضها ع

في المسألة دلن اإليغا  في االسلدال  لذلا  فضدًن عدن بيدان اآل دار الملرلبدة 
 .(1) على اللحريا

                                           

(؛ 56(؛ العقدددد الطبدددي  للمبدددارا )69( انظدددر : عح ددداا الجراحدددة الطبيدددة  للشدددنقيطي )1)
(1٣0.)  
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م ما درج عليه عغلن الباح ين عند بسط ال نا عن اإلذن في العمد  الطبدي 2
من اإلشاِر إلى بعدض اآل دار القليلدة جدًدا  بمده ر يدق للمسدائ  المبنيدة علدى 

 يداا الخنفدات الحدادِ بدين بعدض األطبدا  لمرضداها فدي هدذا البدان  ذلا  مد 
الددذي لددا يددأذن فيدده الشدداري الح دديا  علًمددا بددأن المددريض  ددد عذن لطبيبدده فددي 

   لاهلل المسلعان.( 1)ممارسله للا
 م ملا ف بعض الباح ين من آرا  العلما  في المسألة  لذلا من جهلين :٣

ابن ح ا في البحث العلمي حل  الملضدلي : ما ُيذ ُر من رعي  الجهة األللى
لسيا ه مصطًنا م   نا جمداهير العلمدا   مد  عنده فدي مقابلده  مدا سديألي م 
إن شا  اهلل م  فينها القارئ من سدياق ال دنا فيده بأنده يلافدق الجمهدلر فدي 
المسددألة  لعندده ع ددر مددن آ ددار المسددألة فددي اللأصددي  لاللنريدد   للدديه األمددر 

 .(2) ذلا
: لن ي   نا العلمدا  علدى غيدر من لده فدي هدذا المجدا   فمدن  انيةالجهة ال 

ذلا عن بعض الباح ين نق   نا ابن القيا في لقسديمه لضدمان النعد  الطبدي  
لاشددلراط عن ي ددلن النعدد  الطبددي مأذلًنددا بدده مددن جهددة الشدداري  فحملدده بعددُض 
البدددداح ين علددددى عندددده إذن الجهددددات الح لميددددة اللددددي لصدددددر رخددددق الم اللددددة 

   لليه هذا مقصلد ابن القيا رحمه اهلل.  ( ٣)يةالطب
 هذه  بضٌة من ع ر البحث  لقنل فيها : األهمية لالمش لة لاألهداف.

 
                                           

  (.7٣٣( انظر : الجناية العمد للطبين  لمحمد يسري )1

  (.56( انظر : اإلذن في إجرا  العمليات الطبية  للجبير )2

  (.58( انظر : المسؤللية الطبية  للبار )٣
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 : الدراسات السابقة، وحمل اإلضافة 
  ددرت ال لابددات حددل  لحددريا اإلذن بالمعالجددات الطبيددة  ل ددن دراسددة المسددألة 

  للدا عجدد مدن البحدلث اللدي دراسة فقهية لجم  بدين الح دا لاأل در  ليلدة جدًدا
 يم ن عن لص  إليها عيدي الباح ين في هذه المسألة إال بح ين : 

: اإلذن في إجرا  العمليدات الطبيدة  لهداني الجبيدر م لفقده اهلل م  للدا  األول
يل لا عنه لعدن ع دره إال فدي صدنحة لاحددِ ل ن دة عسدطر   مدا عنده سداق رعي 

  مد  عن بينهمدا (1)ها يقللدلن برعيدهابدن حد ا فدي سدياق رعي الجمهدلر  ل دأن
 فرً ا  بيرًا  يلرلن عليه آ ار مخللنة في المسألة.

: بحث اللدالي لالمسؤللية الطبية  لنضيلة الد للر :  يه المبارا  الثاني
  (2) م لفقه اهلل م  في المبحث اللاس  من النص  ال اني من البان ال الث

الخنف النقهي بين الجمهلر لابن  ل نه ذ ر بعض الصلر لهذه الحالة  لذ ر
 ح ا في المسألة فقط  للا يسللعن جمي  مسائ  البحث.

من خن  ما سبق جا  هذا البحث لل ميد  الدنقق فدي بحدث اللا عدة  
لالنظر في عدلة ال لدان لالسدنة ل لاعدد االسدلنباط لللصدل  إلدى ح دا شدرعي  

حاللدة االسلقصدا  فدي ينبني عليه آ اره باطراد في    حا ل مدن عحلالده  مد  م
 ذلا  در المسلطاي.

 
 

                                           

  (.57م56( انظر : )1

  (.2٣7( انظر : )2
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  : منهج البحث 
اعلمدت فيه االسلقرا  م َجْهِدي م لاالسلنلاج  فجمعُت  در الطا ة عفراد 
المسائ  المندرجة لحت عنلان البحث  محالاًل اسلنباط علجه االسلدال  من 
ن األدلة  لذ ر المنا شات اللاردِ عليها  عل اسلنباط ما يم ن لرلده م

المنا شات عليها  م  الجلان عن ذلا  در المسلطاي  للخللق إلى رعي 
 راجح لعضده األدلة  للقليه البراهين.

  : خطة البحث 
 هذا البحث يل لن من اآللي : 

 لمهيد : لفيه  ن ة فرلي :

 النري األل  : 

 فيه بيان المقصلد من عر ان البحث : اإلذن الطبي  المعالجة المحرمة.

 ال اني :النري 
 ضمان الطبين. 

 النري ال الث :

 ح ا اإلذن الطبي. 

 ع ر عدا اإلذن الطبي في المعالجة المحرمة. المبحث األل  :

 ع ر اإلذن الطبي في المعالجة المحرمة. المبحث ال اني :
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 صلر من المعالجات المحرمة. المبحث ال الث :

يعنل عن  للي فيه  لبعد فهذا جهد المق   عسى اهلل عن يلقبله مني  لعن 
 لعال يعدمني ناصح يد  على خل  عصلحه  لاهلل المسلعان.

 الباحث

 هد.29/6/14٣8في 
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 متهيد : وفيه ثالثة فروع :
النري األل  : فيه بيان المقصلد من عر ان البحث : اإلذن الطبي       

 المعالجة المحرمة.

 أوالً : تعريف اإلذن الطبي :
 اللصني ) اإلذن الطبي ( م ّلن من  لملين  اإلذن  لالطبي :المر ن      

 تعريف اإلذن :  _أ  
اإلذن من ) عذن ( ال ن ي   ا  ابن فاره : " عصنن ملقاربان في       

المعنى  ملباعدان في اللنظ  عحدهما : عذن    ذي عذن  لاآلخر : العلا  
: عي اإلعنا بدخل   (  لمنه األذان للصن1ِلعنهما يلنري البان  له")

ْذًنا : إذا ععلمله)2ل لها)  (.٣(  يقا  : آذنله ب ذا ُعلذنه إيذاًنا لا 

لفي المصباح المنير : " عذنت له في  ذا : عطلقت له فعله  لاالسا :       
 (.4اإلذن")

لفي المنردات في غرين القرآن : " لاإلذن في الشي  : إعنا بإجا له        
ل ن بين العلا لاإلذن فرٌق  فإن اإلذن عخق  لال ي اد لالرخصة فيه ... 

 (.5ُيسلعمُ  إال فيما فيه مشيئة به  راضًيا منه النع  عل لا يرَض")

                                           

 (.1/75( مقاييه اللغة )1

 (.1175( انظر : القامله المحيط )2

 (.1٣/9( انظر : لسان العرن )٣

 (.4( المصباح المنير )4

 (.٣4/162(  انظر : لاج العرله )14( المنردات في غرين القرآن  )5
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لله في االصطنح النقهي لعريناٌت بحسن عبلان البحث فيه  ل نَّ      
 (.1المقصلد به هنا : " اإلباحة")

 (.2فيما  ان ممنلًعا منه")لعرَّفه بعُضها بأنه : " إباحة اللصرف للشخق 

 تعريف الطبي :  _ب 
الطبي نسبة إلى الطن  لهل م لث الطا  : عنج الجسا  ل د يطلق      

 (.٣على السحر)

لفي مقاييه اللغة : " الطا  لالبا  : عصنن صحيحان  عحدهما : يد       
علا بالشي   لمهاِر فيه  لاآلخر على املدادل في الشي   على

 (  لمنه  ل  الشاعر : 4")لاسلطالله

 فإْن لسأللني بالنساِ  فإنني           بصيٌر بأدلاِ  النساِ  طبينُ 

 (.5لمنه : الملطبن : عي الذي يلعاطى علا الطن)     

                                           

 (.52( معجا لغة النقها   )1

 (.11( اإلذن في إجرا  العملية الطبية  للجبير )2

 (.108( انظر : القامله المحيط ) ٣

 (.٣/704( مقاييه اللغة ) 4

 (.1/55٣(؛ لسان العرن )1/170( انظر : الصحاح  ) 5
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لُعرِّف الطن في االصطنح بلعرينات  منها : " علا ُيبحث فيه عن بدن       
نظ الصحة  لا  الة اإلنسان من جهة ما ُيصحُّ لُيمِرُض  الللماه ح

 (.1المرض")

لعرَِّف بأنه : " علا يلعرف منه عحلا  بدن اإلنسان ِمن جهة ما يصح      
 (.2لي ل  عن الصحة ليحنظ الصحة الحاصلة  ليسلردها  ائلة")

للعريف اإلذن الطبي في االصطنح النقهي : " إ رار المريض بالملافقة       
له  من  شف سريري  للحالي  مخبرية   على إجرا  ما يراه الطبين مناسًبا

للصف الدلا   لغيره من اإلجرا ات الطبية اللي لل ا للشخيق المرض 
 (.  ٣لعنجه")

لُعرِّف بأنه : " ملافقة المريض عل لليه على اإلجرا ات الطبية الن مة        
 (.4لعنجه")

 
ً
 ا : املعاجلة احملرمة :ثاني
: المعالجة  لالمحرمة  لللعريف   ل  هذا المر ن اللصني من ج عين    

 منهما فإنه يقا  :

                                           

 (.117( إرشاد القاصد  البن األ ناني ) 1

 (.1/1٣( القانلن في الطن ) 2

 (.52لعة الطبية النقهية  ألحمد  نعان )( الملس٣

هدد؛ انظدر 1425(  مجلة الح مة  العدد اللاس  لالعشرلن 27( اإلذن الطبي  للجرعي  )4
 (.٣6: العقد الطبي  للمبارا )
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المعالجة من ) عالج(   لعصله ال ن ي )علج(  ِ ْيَد فيه األلف      
(  1للمشار ة   ا  في القامله : " لعالجه عنًجا لمعالجًة :  الله لدالاه")

لفي لاج العرله : " لعالج المريَض معالجًة لعنًجا : عاناه لدالاه  
(  للذا  ا  ابن فاره : " العين لالنا لالجيا : عص  2المعالج : المدالي")ل 

صحيح يد  على لمرهل لم اللة في جنا ل لغلظل ... لالعنج : م اللة الشي  
 (.٣لمعالجله  لقل  : عالجله عنًجا لمعالجًة")

(  ل د سبق بيان المقصلد 4لفي االصطنح : المعالجة هي اللطبين)      
 في اللغة لاالصطنح. بالطن

المحرمة : اسا منعل  من حرَّا  لعصله من )َحُرَا(  لاللحريا من َحّرمت 
(  لالِحرا : بال سر : 6لهل عص  لاحد يد  على المن  لاللشديد) (5الشي )

 (.7الحراا  لَحرَّمه اهلل لحريًما : عي منعه  لالمحارا : ما حرمه اهلل)

                                           

 (.199( القامله المحيط ) 1

 (.1/٣٣0(؛ انظر : الصحاح )6/109( لاج العرله ) 2

 (.4/121( مقاييه اللغة ) ٣

 (.٣0/280لملسلعة النقهية ال ليلية )( انظر : ا 4

 (.51( انظر : المصباح المنير ) 5

 (.2/45( انظر : مقاييه اللغة ) 6

 (.٣1/452(؛ لاج العرله )5/1895( انظر : الصحاح ) 7
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راا بلعرينات  منها : "ما ينلهض فعله سبًبا لفي االصطنح : ُعرِّف الح     
 (.1للذا شرًعا بلجه ما من حيث هل فع  له")

 (.2ل ي  : "ما ذا فاعله شرًعا") 

 (.٣ل ي  : ما نهي عنه نهًيا جا ًما)

 -هنا  –  لالبحث  فل لن المعالجة المحرمة    لطبين محرا لذاله عل لغيره
  الملفق.مخصلٌق باإلذن فيها لجلًدا لعدًما  لاهلل

 
 
 

                                           

 (.1/11٣( اإلح اا  لآلمدي ) 1

(؛ نهايدددددددددة 1/1٣9(؛ انظدددددددددر : اإلبهددددددددداج )1/٣59( شدددددددددرح مخلصدددددددددر الرلضدددددددددة ) 2
 (.71نقيح النصل  )(؛ شرح ل1/51السل  )

 (.72(؛ مذ ِر عصل  النقه  للشنقيطي )6( انظر : إرشاد النحل  ) ٣
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 الفرع الثاني : ضمان الطبيب.
النق النقها  على عنَّ الطبيَن ال يضمن إذا للفرت فيه لفي عمله      

 الشرلط اآللية : 

 م عن ي لن الطبين حاذً ا.1

 م عال يلعد في عمله الطبي.2

 م عن ي لن مأذلًنا له في عمله  ِمَمْن له حق اإلذن في المعالجة.٣

(  لابن 1لى ذلا جماعة من ع ابر العلما    ابن المنذر)ح ى اإلجماي ع 
( لابن 5( لابن  دامة)4(  لح ى الخطابي)٣(  لال اساني)2عبدالبر)

 ( االلناَق لعدَا الخنف في هذه المسألة.6القيا)

فإذا  ان الطبين لا ُيعرف بحذقل فدي مهندة الطدن عل لقحمهدا علدى جهد       
ا يلبعده جمهدِر األطبدا  فدي العمد  المعلداد عل خالف عصل  المهندة الطبيدة لمد

                                           

 (.171( انظر : اإلجماي  ) 1

 (.21/٣0( انظر : االسلذ ار ) 2

 (.7/٣05( انظر : بدائ  الصنائ  ) ٣

 (.6/٣78( انظر : معالا السنن ) 4

 (.8/117( انظر : المغني ) 5

 (.4/1٣9( انظر :  اد المعاد ) 6
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(   أن " يقدا الطبيدُن الملخدرُِّج مدن  ليدة الطدن علدى ممارسدة 1في المعالجة)
عم ل ال يلقنه  لال يعرفه  للا يلخصدق فيده  لذلدا م د  طبيدن األطندا  حدين 

( فإنه يضمن بإجمداي عهد  2يقدا على إجرا  عملية جراحية د يقة في العين")
 خدلن إذا الطبيدن نع عنددنا عليده المجلمد  األمر  اإلماا مالٌا : "(   ا٣العلا)
 نعل   العا لدة لحملده الدذي الخطدأ مدن ذلدا نعل   العقد  عليه نع الحشنةَ  فقط 
(  ل ددا  4")العقدد  فنيدده ذلددا يلعمددد لددا إذا لعدددى عل الطبيددن بدده عخطددأ مددا  دد 

  ضدامناً   دان المدريض فللدف لعددى إذا المعالج في خنفاً  ععلا ال الخطابي : "
 ضددمن الللددف فعلدده مددن لللددد فددإذا  ملعدددل  يعرفدده ال عمددنً  عل علمدداً  لالملعدداطي

 (.5")الدية
(   دا  الدسدل ي فدي 6لعما إذا  صد بلعديه الجناية فإن عليده القصداَق)     

نما لا يقدلق مدن الجاهد  ألن الغدرض عنده لدا  معرض  نمه عن الطبين : "لا 

                                           

(؛ اللدددددددالي لالمسددددددؤللية الطبيددددددة  ٣28( انظددددددر : الجراحددددددة الطبيددددددة  للشددددددنقيطي )1
 (.168للمبارا )

 (.1٣2( المسؤللية الطبية  للبار )2

(؛  اد 174(؛ الطددددن النبددددلي  لعبدددددالملا بددددن حبيدددددن )21/27( انظددددر : االسددددلذ ار )٣
 (.4/1٣9المعاد )

 (.2/852( الملطأ )4

 (.6/٣78( معالا السنن )5

(؛ اإلذن فددددددي إجددددددرا  العمليددددددة الطبيددددددة  ٣٣9انظددددددر : الجنايددددددة العمددددددد للطبيددددددن )( 6
 (.1٣0للجبير )
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نما  صد نند  العليد  عل رجدا ذلدا  لعمدا لدل يقصد ضررًا ]يقصد حين طببه[  لا  
 (. 1 صد ضرره فإنه يقلق منه")

 لعما اإلذن فإنه ملطن الدراسة لالبحث  فسيألي ال نا عنه إن شا  اهلل.   
 
 
 
 
 

                                           

 (.4/٣55( حاشية الدسل ي )1
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 الفرع الثالث : حكم اإلذن الطبي.
بنى   يدٌر مدن البداح ين المعاصدرين ح دا اإلذن الطبدي علدى مسدألة ح دا      

ن لدا ل دن مدن صدلن (  1اللددالي) للدذا َحُسدَن اإللمداي إلدى الخدنف فيهدا م لا 
البحث م لللللج بعد ذلا إلى ح ا اإلذن الطبي  لعليه فإن اللدالي ممدا جدرى 

 فيه الخنف بين النقها   لمجمله  اآللي : 
(  لبعدددض ٣(  لالمال يدددة)2القدددل  األل  : عنددده مبددداح  لهدددل مدددذهن الحننيدددة)

 (.4الحنابلة)
ليده ذهدن بعدُض الشدافعية م إن  القل  ال اني : عنه مباح  ل ن لر ه عفضد   لا 
 (. 6(  لهل مذهن الحنابلة)5 لي لل لهم)

                                           

(؛ 52(؛ الملسدلعة الطبيدة النقهيددة )169( انظدر : عح داا الجراحدة الطبيدة  للشدنقيطي )1
ذن هدد؛ اإل1425(  مجلة الح مدة  العددد : اللاسد  لالعشدرلن  ٣2عح اا اإلذن الطبي )

(  مجلة األصل  لالنلا    العدد : ال الث  1٣5في العمليات الجراحية  عسامة الشيخ  )
 هد.14٣1

 (.5/٣54(؛ النلالي الهندية )8/2٣7(؛ البحر الرائق )4/176( انظر : االخليار  )2

(؛ إرشدداد السددالا  البددن ٣/17٣1(؛ المعلنددة )2/56٣( انظددر : ال ددافي  البددن عبدددالبر )٣
 (.184عس ر )

 (.546( انظر : اإلرشاد  البن عبي ملسى )4

 (؛ 5/72( انظر : المجملي )5

(؛ مطالدددددددددددن عللدددددددددددي 1/149(؛ منلهدددددددددددى اإلرادات )٣/2٣9( انظدددددددددددر : الندددددددددددرلي  )6
 (.2/٣٣٣النهى )
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(  لمدددددذهن 1القدددددل  ال الدددددث : عنددددده منددددددلن  لهدددددل  دددددل  بعدددددض الحننيدددددة)
 (.٣(  لبعض الحنابلة)2الشافعية)

 (.4القل  الراب  : عنه لاجن  لهل رلاية في مذهن الحنابلة)
ليه ذهن بعض النقها  لالمحد ين) القل  الخامه : عنه  (.   5م رله  لا 

ليه ذهن بعض غنِ الصلفية)  (.6القل  الساده : عنه محرا  لا 
القل  الساب  : عنه لجري عليه األح اا الخمسة  فقد ي لن لاجًبدا  ل دد ي دلن 

(   ددا  شدديخ اإلسددنا ابددن 7مسددلحًبا  ل ددد ي ددلن م رلًهددا  ل ددد ي ددلن محرًمددا)
هذا الرعي م : "  لاللحقيق عن منه ما هل محرا  لمنه ما هل ليمية م مرجًحا 

م ددرله  لمندده مددا هددل مبدداح  لمندده مددا هددل مسددلحن  ل ددد ي ددلن مندده مددا هددل 
لاجن  لهل ما يعلا عنه يحص  به بقدا  الدننه  ال بغيدره   مدا يجدن عن يأ د  

("  (.8الميلة عند الضرلِر

                                           

 (.5/127( انظر : بدائ  الصنائ  )1

 (.٣/19(؛ نهاية المحلاج )1/٣57(؛ مغني المحلاج )2/96( انظر : رلضة الطالبين )2

 (.٣/12(؛ معلنة عللي النهى )6/10(؛ اإلنصاف )٣/2٣9( انظر : النرلي ) ٣

 (. 2/214(؛ المبدي )6/10(؛ اإلنصاف )119( انظر : الحالي الصغير  للضرير )4

(؛ الحدددالي 2/559(؛ جدددام  العلدددلا لالح دددا )1/2٣1( انظدددر : المعلدددا بنلائدددد مسدددلا )5
 (.2/6للنلالي  للسيلطي )

 (.8/184(؛ طرح الل رين )9/٣94بخاري  البن بطا  )( انظر : شرح صحيح ال6

 (.12( انظر : القلاعد النقهية الملعلقة بأح اا اللدالي للطبيقالها المعاصِر )7

 (.18/12( مجملي فلالي شيخ اإلسنا ابن ليمية )8
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يقله لسيلٌة لللددالي لمرحلدة لبناً  على ذلا فإنَّ اإلذن الطبي في حق         
مددن مراحلدده األللددى  للددذلا  ددان البدداح لن فددي ح مدده يبنددلن ح مدده عليدده  
لاشلرطه النقهدا  الملقددملن فدي مدلاطن البحدث النقهدي حدل  عح داا الطبيدن 

(  فدددإنها يجعلدددلن إذن المدددريض عل لليددده شدددرًطا لسدددنمله مدددن 1لضدددمانه)
 ا  اهلل.(  في شرلطل عخرى  سيألي ذ رها إن ش2الضمان)

 لبناً  على ما لمهد هنا فإنه يم ن القل  بأن اإلذن الطبي له جانبان :
الجانن األل  : إذن المريض عل لليه : لهدذا مدا ُبندي علدى ح دا اللددالي ممدا 

 (.٣سبقت اإلشاِر إليه  لهل ما ي  ر  نا الباح ين عنه عند بحث ح مه)
إجدرا  العمد  الطبدي ننسده  الجانن ال اني : اشلراط إذن المريض عل لليه فدي 

ال ضدمن مدا ندلج  فهذا شرٌط في  ياا الطبين بمهملده الطبيدة لجداه مريضده  لا 
عن عمله  ل د يسقط اإلذن الطبي لظرف طارئ في الحاالت غير العاديدة  بد  
هدي اسددل ناٌ  مدن عصدد  اشددلراطه   غيدان المددريض عددن الدلعي  لال يلجددد ِمددن 

لطبيددن  ل ددد شددارف الهددنا إن لددا يقددا علليائدده َمددن يلددللى عمددره  ريًبددا مددن ا
 الطبين بعنجه  فإنقاذ الننه هنا عللى من انلظار إفا له عل انلظار علليائه.

                                           

(؛ اللددددداج 147(؛ مجمددددد  الضدددددمانات  البدددددن غدددددانا )8/٣٣( انظدددددر : البحدددددر الرائدددددق )1
(؛ 10/180(؛ رلضة الطدالبين )6/61(؛ األا )6/4٣4الللضيح )(؛ 5/٣7٣لاإل لي  )
  (  لغيرها. 5/111المبدي )

(؛ 74(؛ العقددد الطبددي  للمبددارا )197( انظددر : اللدددالي لالمسددؤللية الطبيددة  للمبددارا )2
 (. ٣1اإلذن في إجرا  العمليات الطبية  للجبير )

 (.20( انظر : اإلذن في إجرا  العمليات الطبية  للجبير )٣
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اسُلِدَ  لما سبق بما جا  في الصدحيحين مدن حدديث عائشدة م رضدي اهلل     
:  إليندا يشدير فجع   مرضه في [ ] عي : رسل  اهلل  لددناهعنها م  الت : 

 عن عنه ددا علددا):  ددا  عفدداق فلمددا  للدددلا  المددريض  راهيددة:  نددافقل  للدددلني عال
 دَّ لُ  إال عحد البيت في يبقى ال): فقا   للدلا  المريض  راهيةُ  :  لنا  (؟!للدلني

: (  لاللجه منه عن الحديث الشريف1()يشهد ا لا فإنه العباه إال  عنظر لعنا
ر اللدددالي  فددإذا " يلضددح عن إذن المددريض البددالغ العا دد  ضددرلري إلجددرا  عمدد

صرح المريض عل عشار عنه يرفض نلًعا من عنلاي اللدالي فله الحق في ذلا  
 (.2لي لن إجباره على اللدالي لعدًيا")

 
 
 
 
 
 
 

                                           

(  5/2159 )5٣82( رلاه البخاري في صحيحه   لدان : الطدن  بدان : اللددلد  بدر ا : 1
  221٣لمسددلا فددي صددحيحه   لددان : السددنا  بددان :  راهيددة اللدددالي باللدددلد  بددر ا : 

(4/17٣٣.) 

(  مجلدة 29(؛ انظدر : عح داا اإلذن الطبدي )75( المسؤللية الطبية لعخن يدات الطبيدن )2
هددد؛ اإلذن فددي العمليددات الجراحيددة  عسددامة 1425: اللاسدد  لالعشددرلن  الح مددة  العدددد 

 هد.14٣1(  مجلة األصل  لالنلا    العدد : ال الث  15٣الشيخ  )
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 املبحث األول
 أثر عدم اإلذن الطبي يف املعاجلة احملرمة

إذا  ددداا الطبيدددن بعمليدددة طبيدددة محرمدددة  للبددد  فيهدددا األصدددل  العلميدددة      
يها لدى األطبا   غير عنها محرمة شرًعا  ل ان ذلا العم  بددلن الملعارف عل

 إذن المريض عل لليه  فإنه يلرلن على عمله هذا جملة من األح اا  لهي :
 األول : الضمان :

 عليه الضمان في هذه الحالة لآللي : 
(  بد   دد ذهدن بعدض النقهدا  1م ألنه ملعدل غير مأذلن له في ذلا النع )1

 (.2ذلا  لهل عنه ضامن " للل عصان لجه العلا لالصنعة")إلى عبعد من 
م عندده لددل فعدد  ذلددا لمعالجددة مباحددة لل ددن بددن عذن َفَسددَرْت فعليدده ضددمانها  2

 ياًسا على الجنايات األخرى على بدن المريض  فهدل " فعد  غيدر مدأذلن فيده 
(  ف يددف إذا  انددت ٣فيضددمن   مددا لددل  انددت الجنايددة علددى غيددر هددذه الصددنة")

لعمليددة الطبيددة محرمددة فددي ذالهددا  فقددد جمعددت إلددى  لنهددا محرمددة عدددا هددذه ا
اإلذن فيهددا  فدداجلم  فيهددا ملجبددان لن ددا :  لنهددا فددي ذالهددا محرمددة  ل لنهددا 
اعلدا  على بدن آدمي بن إذنده  فيضدمن للجدلد ملجبده : االعلددا  بدن إذن  

لحدُق لمن األلصاف المؤ ِر في البان ما ذ دره بعدض النقهدا  ممدا يصدح عن لُ 
                                           

(؛ الللضدددددددديح  1/146(؛ مجمدددددددد  الضددددددددمانات )292( انظددددددددر : لسددددددددان الح دددددددداا )1
(  4/202(؛ مغندددددددددي المحلددددددددداج )8/111(؛ شدددددددددرح الخرشدددددددددي )6/4٣4لخليددددددددد  )
 (.5/186طالن عللي النهى )(؛ م8/117المغني )

 (.4/141(؛ انظر :  اد المعاد )8/111(  حاشية العدلي على الخرشي )2

 (.4/141(؛ انظر :  اد المعاد )6/186( معلنة عللي النهى )٣
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هذه المسألة بالضمان فيه من عنه " إلنف ال يخللدف ضدمانه بالعمدد لالخطدأ  
 (.1فأشبه إلنف الما ؛ لألنه فع  محرا  فيضمن سرايله   القط  ابلداً ")

 الثاني : القصاص : 
عليده القصداق ملددى لدلفرت شددرلطه لملجبالده فدي اللا عددة  لذلدا ألندده      

إذن منه  لال مبرر يدعل لذلا  لهذا فيمدا  اعلدا  على بدن آدمي معصلا بن
يسددلدعي القصدداق إذا لددلفرت شددرلطه المعلبددِر  بخددنف مددا لددل ارل ددن مددا ال 

(  2لللافر فيه الشرلط   إجهاض الحم  عل  لله بمحرا في ذالده لنحدل ذلدا)
نقَّ على القصاق بعُض النقها  في بعض الل ائ  الطبيدة   دا  فدي األندلار 

ن عبدديح القددرطم؛ ألندده  ألعمددا  األبددرار : " ل ال يجددل  ل قيددن األذن للقددرط م لا 
(  ل دا  ٣لعذين بن فائدِ  للجن القصاق على الُم ِقن إن ُلِجدْت شدرلُطه")

الغ الي : " فإن هذا جرح مؤلا  لم له ملجن للقصاق  فدن يجدل  إال لحاجدة 
 َمدن (  م  عنَّ الصحيح جلا  هذا ال قدن  ل دنَّ 4مهمة   النصد لالحجامة ..")

 رآه محرًما طرد ما يلرلن عليه من آ ار  فألجن القصاق فيه  لاهلل ععلا.
لال ي ددلن القصدداق إال بشددرلطه المسددطلِر فددي المدددلنات النقهيددة  إنمددا     

الغرض اإلشاِر إلى ع ر عدا اإلذن في العم  الطبي المحرا في لا عله  للدذلا 

                                           

 (.14/484( الشرح ال بير  البن  دامة )1

 (.8/29٣( انظر : المبدي )2

 (.9/164الطالبين )(؛ انظر : رلضة 1/272( األنلار ألعما  األبرار )٣

(؛ الشددرح ال بيددر  1/147(؛ انظددر : مجمدد  الضددمانات )1/788( إحيددا  علددلا الدددين )4
(؛ منهدددددداج القاصددددددين  البددددددن 506(؛ الهدايدددددة  ألبددددددي الخطدددددان )4/251للددددددردير )
 (.5٣1الجل ي )
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ال جا  في اللاج لاإل لي  عند  ل  خلي  في مخلصره  : "  طبيدن  اد عمدًدا  لا 
فالعق "  ا  : "في المدلنة لالمجملعة البن القاسا : ما  اد الطبيدن فدي القدلد 
خطددًأ فعلددى عا للددده  ابددن عرفددة : منهلمددده : إن  اد عمددًدا فالقصدداق  لهدددل 

 (. 1لاضح من إطنق الرلايات")
 الثالث : الكفارة : 

بدن إذن المدريض عل لليده  إذا حص  من لطبيبه بهدذه المعالجدة المحرمدة     
( ٌِ فإندده يل مدده ال ندداِر (  ألندده فعدد  غيددر مبدداح   ددا  النددللي : " لنعنددي 2لفددا

(  لفعله هذا لا يأذن فيه الشاري لال المريض  فلل مه  ٣بالمباح ما ُعذن فيه")
فإن لعمد  لله بذلا فينبني على ح ا ال ناِر فدي  لد  العمدد  لسديألي بسدطها 

  ععلا.م إن شا  اهلل م لاهلل
فالخنصة : عن عدا اإلذن للحدريا النعد  الطبدي ملجبدان مر بدان ل بدلت      

الضدمان لالقصداق لال نداِر   ددٌ  بشدرلطه  لهدذه األمددلر لندلظا حندظ حقددلق 
اهلل لحقددلق عبدداده الددذين ل دد  هددذا االعلدددا  المحددرا بدددلن إذنل مددنها  لاهلل 

 ععلا.

                                           

 (.8/15(؛ انظر : شرح الخرشي )5/2٣6( اللاج لاإل لي  )1

(؛ لحنددة المحلدداج  4/286الشددرح ال بيددر  للدددردير )(؛ 8/٣74انظددر : البحددر الرائددق ) (2
 (.2/1109(؛ الرلض المرب  )4/10٣)

 (.9/٣80( رلضة الطالبين )٣
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رٌا  لال يجدل   َفلنمداا لع يدر مدن الراب  : اللع ير : فإن هذا العم  الطبدي محد
ينع  ذلا بما يراه مناسًبا لردعه لردي َمدن لسدل  لده ننسده ارل داَن م د  هدذه 

 (. 1األعما )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

  (.5/219(؛ اللاج لاإل لي  )6/689( انظر : الللضيح  لخلي  )1
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 املبحث الثاني :
 أثر اإلذن الطبي يف املعاجلة احملرمة 

لَ  إذا عذن المريُض لطبيِبه في إجرا  عم ل طبي  لب  فيه الطبيُن األص       
العلميدددة لالمهنيدددة الطبيدددة المعهدددلدِ لددددى األطبدددا   إال عنَّ هدددذا العمددد  محدددرٌا 

 شرًعا  فما الذي يل ا الطبين حينذاا ؟!
يسلبين الجلان على ذلا بعد دراسة جملدةل مدن آ دار هدذا العمد  الطبدي ليصد  

 الباحث إلى ما يراه راجًحا بإذن اهلل  لذلا على النحل اللالي :
 لضمان : األثر األول : ا

ليم ن إلحاق هذه المسدألة بمدا يشدبهها عندد النقهدا   لهدي مددى  بدلت      
الضددمان فددي حالددة إذندده بإلنفدده عل إلددنف عضددل مددن ععضددا  بدندده  فُلقسددُا 

 حاالت األذن هنا إلى حالين : 
 احلال األوىل : إذا أذن له يف إتالف نفسه :

 فهي ملطن خنف بين النقها  على  للين :       
(  1لقل  األل  : عنَّ عليه الضمان  لهدل مدذهن الحننيدة فدي ظداهر الرلايدة)ا

 (  4(  لرلاية في مذهن الحنابلة)٣(  ل ل  في مذهن الشافعية)2لالمال ية)
 

                                           

(؛ البحددددر 6/٣82(؛ النلددددالي الب ا يددددة )5/190( انظددددر : لبيددددين الحقددددائق  لل يلعددددي )1
 (6/547لمخلار )(؛ الدر ا5/٣الرائق )

(؛ ملاهددددددددن 5/219(؛ اللدددددددداج لاإل ليدددددددد  )16/57( انظددددددددر : البيددددددددان لاللحصددددددددي  )2
 (.6/2٣6الجلي  )

(؛ نهايدددددددددة 4/50(؛ مغندددددددددي المحلددددددددداج )11/٣56( انظدددددددددر : البيدددددددددان  للعمراندددددددددي )٣
 (.7/٣11المحلاج )

 (.591(؛ غاية المطلن )10/24٣(؛ معلنة عللي النهى )25/62( انظر : اإلنصاف )4
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 (.1لهل مذهن ابن ح ا)
(  2القل  ال اني : عنه ال ضدمان عليده  لهدل مدرلي الحسدن عدن عبدي حنيندة)

 (.4(  لالحنابلة)٣لهل مذهن الشافعية)
 األدلة :

 أوالً : استدل أصحاب القول األول الذين يقولون بالضمان باآلتي :
م عن فعله اعلدا  محرٌا على معصدلا الددا  َمَندَ  ِمدن القصداق فيده شدبهة 1

اإلذن  لهذه الشبهة ال لمن  من لجلن الضمان في ما  المعلدي بالدية؛ ألن 
نما لؤ ر في إسقا ط الحد لالقصاق  لملجدن الشبهة ال لؤ ر في إسقاطها  لا 

 (.5الدية في هذا المقاا القل  العمد العدلان  لهل ملحقق هنا فلجبت)
رلددن علددى ذلددا االعلدددا   لبيددان ليم ددن منا شددله بددأن اإلذن عسددقط حَقدده المل

: عن الضددمان م هنددام حددٌق لدده  ل ددد عسددقطه عددن المعلدددي حددين عذن لدده ذلددا
؛ ألن  دًن منهمدا ندالٌج عدن بذلا   ما عسدقط القصداق بإذنده  ف دذلا الضدمان

                                           

 (.10/471ر : المحلى )( انظ1

(؛ النلدددددددددالي 7/2٣6(؛ بددددددددددائ  الصدددددددددنائ  )٣/141( انظدددددددددر : لحندددددددددة النقهدددددددددا  )2
(  ل د جعلها بعض الحننيدة م  القددلري لغيدره 285(؛ لسان الح اا )6/٣82الب ا ية )

(  لفي األشباه لالنظدائر البدن نجديا 2/198م هي األصح  انظر : لنصي  عقد النرائد )
 لهل خنف المقرر في البحر الرائق  لاهلل ععلا. عن األصح عدا الدية 

 (.50 4/12(؛ لحنة المحلاج )9/242(؛ رلضة الطالبين )6/٣20( انظر : اللسيط )٣

 (.2/٣98(؛ منلهى اإلرادات )4/98(؛ اإل ناي )9/٣64( انظر : النرلي )4

(؛ لنصددددددي  عقددددددد 5/190(؛ لبيددددددين الحقددددددائق )7/2٣6( انظددددددر : بدددددددائ  الصددددددنائ  )5
 (.6/547(؛ الدر المخلار )2/198ئد )النرا
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إذندده فددي ذلددا النعدد   لمددن القلاعددد النقهيددة الملقددرِر فددي هددذا البددان : الرضددا 
 (.1بالشي  رضا بما يلللد منه)

م اسلد  بعض النقها  على هذا القدل  بدأن الديدة لجدن بعدد مللده للر لده  2
 لهذا ل ت لجلبها علدى الجداني  فدإذا  اندت بهدذه الصدلِر فدإن إذنده ال يسدقط

 (. 2الضمان؛ ألنه يسقط ما ليه له إسقاطه  ألنها لللر ة)
ليم دددن منا شدددله بدددأنَّ هدددذه المسدددألَة مبنيدددٌة علدددى ل دددت لجدددلن الديدددة      

ددَح   يددٌر مددن النقهددا   لصدداحبها  لهددي مددلطن خددنف بددين النقهددا   ل ددد َرجَّ
 الصاحبين من الحننيدة  لمحققدي الشدافعية  دالرافعي لالندللي  لهدل المدذهن 

(  عنها لجن للمقلل  في آخدر جد   مدن حيالده   دا لنلقد  إلدى ٣لحنابلة)عند ا
اللر ة  لعنده ملدى عندا عدن ذلدا فلديه علدى القالد  شديٌ   لعنَّ عندله مقبدلٌ  
يمن  من الديدة  ليدرى بعدُض المال يدة ذلدا بشدرطل : عن ي دلن ذلدا العندل بعدد 

صح االسلدال  به  (  فإذا  ان هذا  ذلا لا ي4سببه  إنناذ َمَقالله فيه لنحله)
 لاهلل ععلا.

                                           

 (.141(؛ األشباه لالنظائر  للسيلطي )2/176( انظر : المن لر في القلاعد  )1

 (.10/14٣(؛ الع ي  )2/198( انظر : لنصي  عقد النرائد )2

(؛ اللداج 11/٣56(؛ البيان  )6/22(؛ النلالي الهندية )8/٣60( انظر : البحر الرائق )٣
(؛ الددددددددددددددرلض 9/412(؛ النددددددددددددددرلي )10/14٣؛ الع يدددددددددددددد  )(5/219لاإل ليدددددددددددددد  )

 (.2/1079المرب  )

(؛ الشدرح ال بيدر  2/201(؛ النلا ده الددلاني )٣/1107( انظر : عقد الجدلاهر ال ميندة )4
 (.4/240للدردير )
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م اسلد  بعضها على ذلدا بأنده عمد  محدرٌا  فداألذن بده محدرا  لال يخرجده ٣
اإلذن إلى دائِر المباح  فن يلرلدن عليده آ داره  ألنده إذن فدي غيدر محلده  فدن 

ال فدن) (  يقدرره ابدن حد ا بقللده : " 1ي لن اإلذن مباًحدا إال إذا  دان بمبداح  لا 
 هلل عداقل  فاسق فهل فع  نْ إف  لها يألمر عن بمعصية رَ مِ عُ  من    على فحرااٌ 
 لده لعدالى اهلل حِ بيد لدا بمدا ننسه في اآلمر ل ذلا  عذر بذلا له لليه  لعالى
 يلالدذ اآلمدر بد   طاعلده فدي للمدأملر عدذر لال  فاسدق  لعالى هلل عاق فهل
 نسددهن اآلمددر يدد بقطدد  انسددانً إ لآلمدر يجددن عن فاللاجددن  ذلدا فددي سددلا  ؤمرُيد

 القدلد مدن بدذلا يدأمر لدا لدل لده يجن ما ابنه بقل  عل عبده بقل  عل حق بغير
 مدن ل دذلا  عصنً  اإلباحة في له ح ا ال  باط  بذلا عمره لجلد نأل  ؛الدية عل

 (.2")الدية عل القلد المقلل  لليا فل  فنع  يقلله عن آلخر عباح
جهدات فعلده  فدإنَّ اإلذن ليم ن منا شله بأنده ال ارلبداط بينهمدا؛ النن داا      

هنا لا ُيصيِِّر القلَ  مباًحا  ب  إنه يجم  فيده بدين حدِق اهلل م لبدارا للعدالى م 
لحِق الم لف  فلما َعِذَن له في لصرفل محرال  فإنده يلحقده اإل دا لالدذنن لنعلده 
مددا ال يبدداح لدده فعلدده  ل ددنَّ إذَن اآلذاِن فيدده َعَسددَقَط حَقدده فيدده بددذلا اإلذن فددي 

ة بالقصدداق  َفِلَعمِلددِه جهلددان : حددق اهلل م لبددارا للقددده م  لحددق المطالبدد
الم لف  فسقط حق الم لف بإذنده  " ف د  لاحددل مدن الحقدين مل دلٌ  ِلَمدن هدل 

                                           

  (.10/471( انظر : المحلى  )1

للدد  (  ليظهر م لاهلل ععلا م عن هذه المسألة مدن ل ملدة عبدي رافد 10/471( المحلى )2
ابن ح ا للمحلى  مما اخلصره من  لان لالده اإليصا   فإن آخر مسألة من لأليف ابدن 

   مددا عشددار إلددى ذلددا الشدديخ عحمددد شددا ر فددي لحقيقدده 202٣حدد ا اللالددد  هددي بددر ا : 
 (  لاهلل ععلا. 10/401للمحلى  )
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سقاًطا") (  لهذا الم لف  دد عسدقط حقده بإذنده فدي هدذا 1منسلن إليه   بللًا لا 
مدا  عن اللصرف في بدنه بطلبه  لعما حدق اهلل م عد  لجد م فيدرى بعدض العل

(  لبهدذا 2على اإلماا لع يَره للأديبه علدى صدنعه هدذا بمدا يدراه منئًمدا لذنبده)
ُيحنظ حق اهلل بلع يره؛ ألنه ارل ن معصيًة لذنًبا ليه له فعله شرًعا  بد  هدل 

 (  لاهلل ععلا. ٣عم  شني  لنا   فيه صاحن الحق عنه  فيع ر الناع )
ا : استدل أصحاب القول الثاني باآلت

ً
 ي : ثاني
م القياه على إذنه في إلنف ماله  ف ما عنه ال ضمان عليه في إلنفده إذا 1

 (.4عذن له فيه ف ذلا هنا  ال ضمان عليه لذلا)
فإن  ي  بإم ان منا شله بقادح النرِق بينهما  فإنَّ لآلدمدي مدن الحرمدة       

 لالحقلق ما ليه للما   للذلا يجن القصداق مدا ال يجدن فدي إلدنف المدا  
بخنف بدن اآلدمي   ما ال يجن في علض المللنات المالية إال م   المللف  
لهذا ما ال نظير لده فدي االعلددا  علدى اآلدمدي   القصداق عل الديدة المغلظدة 
عل المخننة عل الصدلح  ممدا يدد  علدى فدرقل فدي الح دا يسدلدعي اللنريدق فدي 

 اآل ار  لاهلل ععلا.

                                           

 (.1/411( النرلق  )1

 دددامًن لع يدددًرا  انظدددر : اللددداج ل دددد اخلدددار بعدددُض المال يدددِة جلدددَده مائدددة لحبَسددده عاًمدددا  2)
 (.5/219لاإل لي  )

  (.6/289(؛ الللضيح  لخلي  )10/14( انظر : الذخيِر  للقرافي )٣

(؛  شدددددداف 10/14٣(؛ معلنددددددة عللددددددي النهددددددى )5/190( انظددددددر : لبيددددددين الحقددددددائق )4
  (.1٣/2٣5القناي )
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َر صدحيح مسدلا بده  ل دن ال ع در لدذلا فدي فيم ن عن يجدان : بدأنَّ مدا ُذِ د     
مقاب  إذن المعلدَدى عليده  فقدد َعِذَن بدذلا  لَطَلَبده  فيلحمد  لبعدات إذِنده  لعمدا 
هدذه النددرلق فصدحيحة حددين ال ي ددلن هنداا إذن بقللدده لالعيدداذ بداهلل  َعَمددا َلَ ددْد 

ة فدي هدذا ل   هذا اإلذن فإنَّ له ع رًا لبًعا لما  رره العلما  من القلاعد الشدرعي
 (  لاهلل ععلا.1البان :  قاعدِ الرضا بالشي  رضا بما يلللد منه)

م عن الدية لاجبٌة للمقلل  علاًل  فيسلحقها بآخر ج   من حياله  فإذنه بذلا 2
 (.2االعلدا  دليٌ  على إسقاط حقه فيها  فن يضمن)

 الراجح :
هدل عددا الضدمان  يظهدر م لاهلل ععلدا م عنَّ الدراجح هدل القدل  ال داني  ل      

 لذلا للسبان اآللية : 
 م  ِل ما اسلد  به عصحابه  لسنمله ِمن المعارض المؤ ر فيه.1
 م ما لرد من المنا شات لما يم ن إيراده على عدلة عصحان القل  األل .2
م يلأيد القل  الراجح بقلاعد فقهية مؤ ِر في لرجيحه   قاعدِ : الملللد من ٣

(  لبصدديغة عخددرى : الرضددا بالشددي  رضددا بمددا يلللددد ٣مددأذلن فيدده ال ع ددر لدده)
(  لهدل الضدمان 4منه  ل دذلا  اعددِ : إذا بطد  الشدي  بطد  مدا فدي ضدمنه)

هنددا  لعلددى هددذا فددن يلدد ا الطبيددن ضددماٌن حددين يددأذن لدده َمددن اسددلجم  شددرلط 
                                           

 (.1/152( انظر : األشباه النظائر  للسب ي )1

(؛ 11:٣56(؛ البيددددان )6/٣20(؛ اللسدددديط )2/198نرائددددد )( انظددددر : لنصددددي  عقددددد ال2
 (.10/14٣الع ي  )

  (.141( انظر : األشباه لالنظائر  للسيلطي )٣

 (.1/269(؛ لرلين الآللي )٣91( انظر : األشباه لالنظائر  البن نجيا )4
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ن  ددان ذلددا ال يعنددي الطبيددن مددن العقلبددة الشددرعية  اإلذن الطبددي فددي ذلددا  لا 
ننًسددا ال يجددل  لدده إ ها هددا  لال يعنيدده ذلددا مددن اللعددا ير األخرليددة  إذ ع هددق 

 المنئمة لجرمه  لاهلل ععلا.
 احلال الثانية : إذا أذن له يف إتالف ما دون النفس : 

 اخللف النقها  في هذه المسألة على  للين : 
القددل  األل  : عندده ال ضددمان عليدده  لهددذا المعلمددد فددي المددذاهن األربعددة  : 

 (.4(  لالحنابلة)٣(  لالشافعية)2مال ية)(  لال1الحننية)
(  لبعدددض 5القدددل  ال ددداني : عن عليددده الضدددمان  لهدددل  دددلُ  بعدددض الحننيدددة)

 (.8(  لهل  ل  ابن ح ا)7(  لرلاية في مذهن الحنابلة)6الشافعية)

                                           

 (.4/266(؛ مجم  األنهر )8/٣64(؛ البحر الرائق )10/259( انظر : العناية )1

(؛ النلا دددددده 498(؛ جددددددام  األمهددددددات )٣/1107عقددددددد الجددددددلاهر ال مينددددددة ) ( انظددددددر :2
  (.2/201الدلاني )

  (.4/50(؛ مغني المحلاج )9/242(؛ رلضة الطالبين )11/٣57( انظر : البيان  )٣

(  8/٣00(؛ مطالدن عللدي النهدى )2/٣98(؛ منلهدى اإلرادات )4/98( انظر : اإل نداي )4
ًِ.( رلاي2/296لجعله في المسللعن )   ًة لاحد

  ( حسن الشاملة.6/٣4٣( انظر : المبسلط )5

(؛ رلضددددددددددددة 10/296(؛ الع يدددددددددددد  )11/٣56( انظددددددددددددر : البيددددددددددددان  للعمرانددددددددددددي )6
  (.9/242الطالبين )

(؛ معلنددددة عللددددي 25/62(؛ اإلنصدددداف )46٣( انظددددر : اإلرشدددداد  البددددن عبددددي ملسددددى )7
  (.10/24٣النهى )

  (.10/471( انظر : المحلى )8
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 األدلة :
 أوالً : أدلة أصحاب القول األول :

ضدمان عليده لدذلا  م  اللا : إن هذا الجرح  ان بسبن إذنه للجارح فيه  فن1
 (.1اإلذن  في لن عسقط حقه في المطالبة به)

م القياه على إذنه في إلنف ماله   ما لل  دا  لده : عحدرق  دلبي عل علقده 2
(  لمن علا العبارات اللي 2في البحر  فن ضمان عليه؛ إلذنه فيه  ف ذلا هنا)

 دا  لغيددره :  دررت هدذا مددا ذ دره اإلمدداا الرافعدي فقددا  : " لفقده النصدد  عنده لددل 
ا ط  يدي  م لالقائ  مالٌا ألمره م فقط  المأذلن يده لا يجن عليده  صداق 
لال دية؛ ألن اإلذن فدي اإللدنف مدن مسدلِحق البدد  يلضدمن اإلهددار  عال لدرى 

(  ل دا  ال اسداني : " ٣عنه لل عذن في إلنف ماله لا يجدن الضدمان بإلنفده")
 لاإلذن  األحدددلا  بعدددض فدددي ا األمدددل  مسدددلا بهدددا يسدددلا األطدددراف عن لالندددرق
 الجملددة فددي المددا  ح دداُ  هَلدد مددا بددإلنف فدداألذن  مبدديحٌ  المحددض المددا  بددإلنف
 (.4")الضمان لجلن فيمن   اإلباحة شبهة يلرث

                                           

(؛ شددرح 10/144(؛ الع يدد  )6/2٣5لضدديح شددرح مخلصددر ابددن الحاجددن  )( انظددر : الل1
  (.6/22منلهى اإلرادات )

(؛ لحندة المحلداج  8/5( انظر : حاشية العدلي على شرح الخرشي على مخلصر خلي  )2
  (.2/٣15(؛ ني  المآرن  لللغلبي )4/12)

 (. 10/296( الع ي  )٣

 (.6/548عابدين ) (؛ انظر : حاشية ابن7/180( بدائ  الصنائ  )4
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م مددا  ددرره اإلمدداا السرخسددي م رحمدده اهلل م فددي المبسددلط حيددث يقددل  : " ٣
ا بننسدده  لجدده ظدداهر الرلايددة : عن اإلذن صددح هنددا؛ ألن لددآلذن عن ينعدد  ذلدد

 (.1فينلق  عم  المأذلن إليه  ليصير  أنه فعله بننسه")
ا : أدلة أصحاب القول الثاني : 

ً
 ثاني
م اسلد  بعض النقهدا  علدى ذلدا بالقيداه علدى إذن المدرعِ فدي ال ندا  فدإن 1

مطالعلها ال ُلْسِقُط الحدَد  ف دذلا إلدنف شدي  مدن البددن بإذنده  فإنهدا للرلدن 
ن عذن ب  (. 2ذلا المعلدى عليه)عليه آ اره  لا 

ليم ددن منا شددله بددالنرق بينهمددا  فددإن عقلبددة ال نددا مددن بددان الحدددلد اللددي ال 
لسددقط بدداإلذن فيهددا  فالحددد فيدده حددق مددن حقددلق اهلل لعددالى  فددن ُيسددقطه عذن 
المرعِ عل سيدها عل غيرهما  بخنف إذنه في جرح بدنه  فإن الحَق فيه ملعلٌق 

هل له  ل د عسقط بننسه آ اَره بداإلذن فيده  " بالم لف المجرلح عل المقطلي  ف
 (.٣ف   لاحدل من الحقين مل ل  لمن هل منسلن له   بللًا لسقلًطا")

م اسلد  ابن ح ا على ما ذهن إليه من عنه يضدمن للدل ُعِذَن لده بدذلا بدأن 2
هددذا العمدد  محددرا  فدداإلذن بدده محددرا  فددن للرلددن عليدده آ دداره  لال ي ددلن اإلذن 

ال فدددددن للرلدددددن عليددددده آ ددددداره  فيل مددددده مباًحدددددا إال إذ ا  دددددان بمبددددداح شدددددرًعا  لا 
 (.4الضمان)

                                           

(؛ حسدددددددن الشددددددداملة  انظدددددددر : شدددددددرح مخلصدددددددر الطحدددددددالي  6/٣4٣( المبسدددددددلط )1
  (.5/458للجصاق )

  (.10/471(؛ المحلى  )10/144( انظر : الع ي   )2

  (.1/411( النرلق )٣

  (.10/471( انظر : المحلى )4
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ليم ن منا شله بما سبق منا شة هدذا االسدلدال  بده فدي حدا  االعلددا        
 على الننه  فقد سبق ذ ره  لمنا شله  فما َلَرَد هناا يرد عليه هنا.

ل سدرى م اسلد  بعُض الشافعية على هذا القل  بل دت لجدلن الديدة فيمدا لد٣
هذا الجرح حلى الملت  فإن الدية لجن بعد ملله للر له  فإذا  ان ذلا  دذلا 

 (. 1فإنها ال لسقط بإذنه؛ ألنها حٌق من حقل ها)
(  صددحح 2لنددل ه هددذا االسددلدال  بأندده مددلطن خددنف بددين الشددافعية)     

الرافعي لالنللي ل  يدر مدن فقهدا  الشدافعية  بلهمدا : عنهدا لجدن للمقلدل  فدي 
(  ٣جددد   مدددن حيالددده  دددا لنلقددد  إلدددى اللر دددة  ل دددد نقدددنه عدددن البغدددلي)آخدددر 

(   ا  الرافعي في معدرض منا شدة هدذا االسدلدال  : " لهدذا ] عي : 4لالغ الي)
 بلت الدية للمقلل  علاًل [ عصدُح  علدى مدا ذ دره صداحن )اللهدذين(  لصداحن 

ه  لُلقَضى ال لان في )اللسيط(  لغيرهما  لاحلجلا عليه بأنه يننذ منه لصايا
 (.   5ديلنه  للل  بت لللر ة ابلداً  لما  ان  ذلا")

م اسلد  بعضها على ما ذهبلا إليه من الضمان هندا بالقيداه علدى مسدألة 4
 (.6ما لل  ا  له : ا للني فقلله  فإنه يضمن الدية بنعله  ف ذلا هنا)

                                           

  (.10/14٣(؛ الع ي  )11/٣56( انظر : البيان  للعمراني )1

  ها  األربعة  ل د سبقت اإلشاِر إليه  لاهلل ععلا.( ل ذلا النق2

  (.7/70( انظر : اللهذين  للبغلي  )٣

  (.6/٣20( انظر : اللسيط  )4

  (.11/٣56(؛ انظر : البيان  للعمراني )10/14٣( الع ي  )5

  (  بحسن الشاملة.6/٣4٣( انظر : المبسلط )6
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اا ] ل ددد نا شدده السرخسددي بقللدده : " بخددنف  للدده : ا للنددي  فدداإلذن هندد     
 صدددد فدددي طلدددن القلددد [ غيدددر صدددحيح؛ ألن اآلذان لددديه لددده عن ينعددد  ذلدددا 

 (.1بننسه")
 مددا يم ددن منا شددله بددأنَّ ح ددا األصدد  المقدديه عليدده هنددا مددلطن خددنف بددين 
النقهددا   سدددبق فددي اللدددرجيح عال ضدددمان عليدده الباًعدددا للدلددة الملضدددحة فدددي 

اإلمداا منِئًمدا  ملطنه من البحث  لليه عليه سلى اللع ير لاللأدين بمدا يدراه
 لجرمه  لباللالي فإن هذا القياه ال يصح  لاهلل ععلا.

  الراجح :
يظهددر م لالعلددا عنددد اهلل م عنَّ الددراجح هددل القددل  األل   لهددل عدددا الضددمان  

 لذلا للسبان اللالية :
 م  ِل ما اسلد  به عصحابه من األدلة السالمة من المعارض.1
 القل  ال اني من منا شة لضعنه.م ما لرد على اسلدالالت عصحان 2
م يلقلى القدل  األل  بجملدة مدن القلاعدد النقهيدة اللدي لدؤ ر فدي المسدألة  ٣

(  لبعبدداِر عخددرى : 2مددن م دد   اعدددِ : الملللددد مددن المددأذلن فيدده ال ع ددر لدده)
(  لمدن القلاعدد المدؤ ِر فدي المسدألة مدا ٣الرضا بالشي  رضا بما يلللد منده)

هاية المطلن فقا  : " لمن األ يسة الجلية ال ليدة فدي  رره إماا الحرمين في ن
 اعدددِ الشددري : عن َمددن يملددا إسددقاط العددلض بعددد  بللدده لدده إذا سددلطه علددى 
إلنف العلض  ان لسليطه عليه ملضدمًنا إسدقاط العدلض  للدذلا نقدل  : إذا 

                                           

  ( بحسن الشاملة.6/٣4٣( المبسلط )1

  (.141شباه لالنظائر  للسيلطي )( انظر : األ2

  (.1/152( انظر : األشباه لالنظائر  للسب ي )٣
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(  1 ا  ... ل ذلا إذا  ا  للجاني : ا ط  يدي  فإذا  طعها لدا يللد ا علًضدا")
  ععلا. لاهلل

 األثر الثاني : القصاص :
ليم ددن عن ي ددلن ذلددا فددي حددالين : الحالددة األللددى : إذا عذن للطبيددن فددي      

(  لعليه َفدَدْرُه 2 لله  لالحا  ال انية : إذا  ان إذنه للطبين فيما دلن القل )
 المسألِة في هالين الحاللين :

 احلال األوىل : إذا أذن للطبيب يف قتله :
 ألة ملطن خنف بين النقها  على األ لا  اآللية : لهذه المس

القدددل  األل  : عن القصددداق يسدددقط عنددده  هدددل مدددذهن الحننيدددة فدددي ظددداهر 
(  5(  لهدددددل مدددددذهن الشدددددافعية)4(  لمدددددذهن بعدددددض المال يدددددة)٣الرلايدددددة)
 (.6لالحنابلة)

 (  لبعض 7القل  ال اني : عنه يل مه القصاق  لهل  ل   فر من الحننية)
 

                                           

  (.1/٣89(؛ انظر : األشباه لالنظائر  للسب ي )1٣/101( نهاية المطلن )1

  (.٣24( انظر : اللدالي لالمسؤللية الطبيبة )2

(؛ فلددددددالي  اضددددددي 5/190(؛ لبيددددددين الحقددددددائق )٣/141( انظددددددر : لحنددددددة النقهددددددا  )٣
  (.٣/441خان )

  (.6/2٣6(؛ ملاهن الجلي  )٣/1107( انظر : عقد الجلاهر ال مينة )4

  (.9/242(؛ رلضة الطالبين )11/٣56(؛ البيان )6/٣20( انظر : اللسيط )5

  (. 4/98(؛ اإل ناي )8/258(؛ المبدي )9/٣64( انظر : النرلي )6

  (.7/2٣6( انظر : بدائ  الصنائ  )7
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 (.٣(  لهل احلماٌ  في مذهن الحنابلة)2لبعض الشافعية) ( 1المال ية)
القل  ال الدث : عنده يقدلق منده  إال عن يعندل بعدد علمده بقللده  لهدل المدذهن 

 (. 4عند المال ية)
 األدلة :

 أوالً : أدلة أصحاب القول األول : الذين يقولون ال قصاص عليه :
ن  ان عم1 له غير مباح ل نده م عن القصاق سقط هنا لشبهة اإلذن  فهل لا 

 (. 5حين عذن له بذلا  ان شبهة يسقط بها القصاق)
 (.6م عن الحق في القصاق لآلذن بذلا  ل د عذن به  فيسقط القصاق)2
م القيدداه علددى إذندده فددي إلددنف مالدده  ف مددا عندده ال يضددمن ف ددذلا هنددا  ال ٣

 (.7 صاق بناً  على ذلا اإلذن)
 
 

                                           

  (.5/219(؛ اللاج لاإل لي  )٣/1107اهر ال مينة )( انظر : عقد الجل 1

  (.10/296( انظر : الع ي  )2

  (.8/258(؛ المبدي )9/٣64( انظر : النرلي )٣

(؛ شرح الخرشي علدى 498(؛ جام  األمهات )٣/1107( انظر : عقد الجلاهر ال مينة )4
  (.8/5مخلصر خلي  )

(؛ لحنة 10/144(؛ الع ي  )7/2٣6  )(؛ بدائ  الصنائ6/547( انظر : الدر المخلار )5
  (.4/12المحلاج )

  (.8/٣00(؛ مطالن عللي النهى )1٣/2٣5( انظر :  شاف القناي )6

  (. 1٣/2٣5(؛  شاف القناي )10/24٣( انظر : معلنة عللي النهى )7
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ا : أدلة أصحاب القول الثاني : 
ً
 الذين يقولون بالقصاص :ثاني
م اسلد  بعض القائلين بهذا الرعي على لجلن القصداق بدأنَّ القلد  محدرا  1

لال يباح باإلذن  فإذا  ان  ذلا فإنه ال يلرلن على اإلذن آ اره؛ ألنده فدي غيدر 
 عصدمة ألن ؛العصدمة فدي يقددح لدا بالقلد  األمدر(   ا  ال اساني : " 1محله)
 األمددر ف ددان  بددالقل  يددأ ا عندده لددرى عال  بحددا  ةاإلباحدد لحلمدد  ال ممددا الددننه
 (.2")بالعدا املحقً 

ليم ن منا شله بأن اإلذن هنا لا ُيَصيِِّر القل  مباًحا  ب  عسقط حق اآلذن فدي 
المطالبدة بالقصدداق  لبقدي علددى القالدد  المدأذلن لدده فيدده إ دا القلدد  م لالعيدداذ 

مي اق الطبي  لمجال له لحدلد باهلل م  ليع ره اإلماا بما يراه مناسًبا للعديه ال
 اهلل فيه.

م اسددلد  بعضددها علددى ذلددا بالقيدداه علددى إذن المددرعِ فددي ال نددا  فددإن هددذه 2
الُمَطاَلعددة ال ُلْسددِقُط الحددَد  بدد  يجددن إ امددة الحددد عليهددا مدد  إذنهددا بدده  ف ددذلا 

 (. ٣هنا بجام  اللحريا في   ل منهما)
 ة السابقة لاهلل ععلا.ليم ن منا شة هذا االسلدال  بما سبق في المسأل

لد  بعددض َمددن رعى هددذا الددرعي بددأن الحددق لدديه للمقلددل  حلددى يبددرع ددددددم اس٣
 اللدده  بدد  هددل لللر ددة  فقددد انلقدد  الحددق إلدديها فلدديه لدده عن يعنددل عددن شددي  

 (.4ليه له)
                                           

  (.10/144(؛ الع ي  )5/190( انظر : لبيين الحقائق )1

 (.7/2٣6( بدائ  الصنائ  )2

  (.10/144الع ي  ) ( انظر :٣

  (.10/144(؛ الع ي  )8/5( انظر : شرح الخرشي على مخلصر خلي  )4
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ليم ن منا شله بأنه اسلدالٌ  بأص  المسألة ملطن البحث  فدإنَّ الدذين يدرلن 
ق له  فإذا عسقطه سقط  لليه لللر ة المطالبدة إسقاط القصاق يرلن عنه ح

 (.1به)
 (.2م عنه عنا عن شي   ب  لجلبه له  لهل القصاق  فإنه ال يملل ه)4

لنل ه بأنه إن عنا بعد إنناذ مقالله فيه لَ ْبدَ  خدرلِج رلِحده منده ُ ِبدَ  عندله  
ال فن)  (.٣لا 

 ما لرلَن عليه ِمدن ليم ن منا شله عن إذنه في النع  دلي  على عنه ُيسَقُط   َ 
آ ارل  لهذا عمر عليه النداه مدن ِ دَدا  ف د  َمدن َعِذَن ألحددل فدي فعد ل فإنده دليدٌ  
على رضاه بما يلللد عنه  ليلرلن عليه  للذلا جدا ت القاعددِ النقهيدة اللدي 

 (  لاهلل ععلا. 4لنق على ذلا : الرضا بالشي  رضا بما يلللد عنه)
ا : أدلة أصحاب القول ال

ً
 ثالث :ثالث

اسلد  عصحان هدذا القدل  علدى مدا ذهبدلا إليده بدأن " للقصداق سدبًبا :       
لهدددل إننددداذ المقالددد   لشدددرًطا : لهدددل  هدددلق الدددرلح  فدددإن عندددا المقلدددل  عدددن 
القصاق  بلهما لا يعلبر عنله  لعنله بعدهما ملعذٌر؛ لعدا الحياِ المان  من 

العندل  بد  إننداذ شدي  منهدا اللصرف  فلا يبدق إال مدا بينهمدا  فينندذ ... ألنَّ 

                                           

(؛ البيدددان  2/229(؛ شدددرح الرسدددالة  البدددن نددداجي )2/201( انظدددر : النلا ددده الددددلاني )1
  (.11/٣56للعمراني )

  (.8/5(؛ شرح الخرشي على مخلصر خلي  )16/57( انظر : البيان لاللحصي  )2

  (  م  حاشية الدسل ي.4/240شرح ال بير  للدردير )( انظر : ال٣

  (.141( انظر : األشباه لالنظائر  للسيلطي )4
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ل ب  خرلج رلحه الحدق لده فدي القلد   فيصدح عندله عدن  اللده  ليسدقط  لد  
 (.1القال ")
ليم ن منا شله بأن المال ية  د خالنلا اطراد مذهبها فدي مسدألة مدا لدل       

 ا  لغيره : ا ط  يدي  فإنه ال شي  عندها على الناع   لم  ذلدا فدإن هدذه 
لى المقطلي بالقل   ل دد عسدقطلا حدق المطالبدة بالقصداق الجناية  د لسري ع

فيما دلن الننه؛ ألج  إذنه فيه  ف ذلا هنا يسقط حق القصاق فدي الدننه 
باإلذن فيه  لُيَساُر إلى اللعا ير لالعقلبدات الدرلادي اللدي لدردي هدذه المعصدية 

 بما يلن ا م  حاله  لاهلل ععلا.
 الراجح :

اجَح فددي المسددألة هددل سددقلط القصدداق  لذلددا يظهددر م لاهلل ععلددا م عن الددر 
 للسبان اآللية :

 م  ِل عدلة عصحان هذا القل .1
م مددا لرد مددن المنا شددات علددى عدلددة عصددحان القددللين اآلخددرين  لمددا يم ددن 2

 إيراده عليها.
م عنه  د عذن في ذلا  لالملللد من فع  مأذلن فيده غيدر مضدملن  ل دن ال ٣

ن يرل دن هدذه الجنايدة لفسدقه  للع يدره يعني سقلط القصاق عددا معا بدة َمد
(  ل د ذ ر بعض علمدا  المال يدة عنده ُيعدَ ُر 2بما يراه اإلماا مناسًبا لجريمله)

ن  ان ذلا ليه بلقدديرل منصدلقل عليده شدرًعا  ٣بحبه عاا لجلد مائة) (  لا 
                                           

  (.2/201( النلا ه الدلاني )1

 (.4/12(؛ لحنة المحلاج )8/5( انظر : شرح الخرشي على مخلصر خلي  )2

  (.6/2٣6( انظر : ملاهن الجلي  )٣
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ل دن يم دن عن ُيلضدد  لدذلا ضددابٌط  بدأن يقدا  : يعدد ره اإلمداا بمددا يدراه مناسددًبا 
ممددا يحقددق المقصددلَد الشددرعَي مددن العقلبددِة فددي الجدداني لفددي ردِي  لجريملدده 

 عم اله  لاهلل ععلا.
 احلال الثانية : إذا أذن له فيما دون القتل :

 اخللف النقها  في هذه المسألة على  للين :
(  1: عنددددده ال  صددددداق عليددددده فيددددده  لهدددددل مدددددذهن الحننيدددددة) القدددددل  األل 

 (.4ة)(  لالحنابل٣(  لالشافعية)2لالمال ية)
(  لجعلده 5: عن عليه القصداق  لهدل لخدريج لدبعض الشدافعية) القل  ال اني

 (.7(  لهل  ل  ابن ح ا)6بعض الحنابلة احلمااًل في المذهن)
                                           

(؛ 6/٣0(؛ النلددالي الهنديددة )٣90الح دداا )(؛ لسددان 7/2٣6( انظددر : بدددائ  الصددنائ  )1
  (.6/548حاشية ابن عابدين )

(؛ النلا دددددده ٣12(؛ لحريددددددر ال ددددددنا )٣/1107( انظددددددر : عقددددددد الجددددددلاهر ال مينددددددة )2
(  ل ددن  يددده بعددض المال يددة بددأن 4/240(؛ الشددرح ال بيددر  للدددردير )2/201الدددلاني )

القطدد  حلددى المددلت مندده  انظددر : يسددلمر علددى البددرا ِ لاإلذن بعددد  طعدده  لعال يلددراا بدده 
  (.498جام  األمهات  )

(؛ 9/1٣8(؛ رلضدة الطددالبين )11/٣56(؛ البيددان )16/291( انظدر : نهايددة المطلدن )٣
  (.4/50لحنة المحلاج )

(؛  شدددددددداف 9/٣64(؛ النددددددددرلي )46٣( انظددددددددر : اإلرشدددددددداد  البددددددددن عبددددددددي ملسددددددددى )4
  (.1٣/2٣5القناي )

  (.10/144( انظر : الع ي  )5

  (.25/62نظر : اإلنصاف )( ا6

  (.10/471( انظر : المحلى )7
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 األدلة : 
 أوالً : استدل أصحاب القول األول باآلتي :

م عندده حددين عبدداح لدده  طدد  يددده فددإن ذلددا يلضددمن إهدددار مددا يلرلددن علددى 1
 (.1ذلا)
 (.2إلنف مأذلن فيه  فأسقَط اإلذُن القصاَق)م عن هذا 2
م عن الجرلَح فيما دلن الننه عخف حااًل مدن إ هداق الدننه  فا لضدى ذلدا ٣

 (.٣اللخنيف في ع ره)
م القياه على إذنه في إلنف ماِله  ف ما ال يلرلن على ذلا اإللنف شيٌ  4

 (.4ف ذلا هنا)
ا : أدلة أصحاب القول الثاني :

ً
 ثاني
بعددُض َمددن عخددذ بهددذا الددرعي بددأن هددذا اإلذن باطدد   فددن اعلددداد بدده؛  م اسدلد 1

ألنه محرٌا شرًعا  فن يؤدي إلى نلائجده  لال يلرلدن عليده آ داره  لعددا إباحلده  
 (.5فيل ا القصاق  ل لنه اعلدى على معصلا بن ملجن شرعي)

                                           

(؛ مطالدددددددددن عللدددددددددي 10/296(؛ الع يددددددددد  )16/291( انظدددددددددر : نهايدددددددددة المطلدددددددددن )1
  (.8/٣00النهى )

(؛ 10/14(؛ الدددذخيِر  للقرافدددي )8/95( انظدددر : شدددرح مخلصدددر الطحدددالي  للجصددداق )2
  (.10/24٣(؛ معلنة عللي النهى )8/٣45النجا اللهاج )

  (.٣12(؛ لحرير ال نا )6/2٣5: الللضيح  ) ( انظر٣

(؛ لحندددددددددة 11/٣56(؛ البيدددددددددان  للعمراندددددددددي )6/548( انظدددددددددر : الددددددددددر المخلدددددددددار )4
  (.1٣/2٣5(؛  شاف القناي )4/50المحلاج )

  (.10/471( انظر : المحلى )5
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 ل د سبقت منا شة هذا االسلدال  فيما سبق.
ن لغيددره عن ي نددي بأملدده ال يعنددي ذلددا سددقلط م القيدداه علددى ال نددا  فَمددن عذ2

الحددد عندده  بدد  يقدداا الحددد علددى ال انددي  لال لددأ ير لهددذا اإلذن فيدده ألندده محددرا  
 (.1ف ذلا هنا  في لن له حق القصاق ِمن هذا المعلدي  للل  ان بإذنه)

 ل د سبقت  ذلا منا شة م   هذا االسلدال  فيما سبق.
 الراجح :

 الراجح هل عدا القصاق  لذلا للسبان اللالية :يظهر م لاهلل ععلا م عن 
 م  ِل عدلة عصحان هذا القل .1
م ما لرد من المنا شات  لما يم ن إيراده على عدلة عصحان القدل  ال داني  2

 مما يضعنه عماا القل  األل .
م اإلفادِ من القلاعد النقهية المؤ ِر في اإلذن لما يلرلن عليه  ل د سبقت ٣

 ي  منها في المسألة السابقة.اإلشاِر إلى ش
 األثر الثالث : الكفارة :
 للهذا االعلدا  حاللان : 

 الحالة األللى : عن يقلصر االعلدا  على ننهل مسلقلةل.
 لالحالة ال انية : عن يلعدى ذلا إلى ننه غير اآلذن : ) الجنين( باإلجهاض.

 فإلى لنصي  ذلا :
 ننهل مسلقلة :الحالة األللى : عن يقلصر االعلدا  على 

؟    ما إذا َعِذَن له في  ل  ننسه  فه  يل مه  ناِر

                                           

  (.10/471(؛ المحلى )10/144( انظر : الع ي  )1
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( لبعدض 1لا عجد لهذه المسدألة بسدًطا ملسدًعا  إال عندد بعدض الشدافعية)     
(  بناً  على رعي   ل من المذهبين فدي ح دا  نداِر العمدد  فقدد طدرد 2الحنابلة)

  ٌ  من هذين المذهبين ع َر مذهبه في هذا النري  للذلا
  فإن الصحيح عند الشافعية عن عليه في هذه الحالدة  ندارًِ  بخدنف رعي       

(  ٣الحنابلددة  علددى عندده  ددد خددرَّج بعددض الشددافعية فددي المددذهن لجًهددا بعدددمها)
لحلى يظهدر الدراجح فدي ح دا المسدألة فدن بدد مدن عدرض الخدنف بأدللده فدي 

لددى  ن ددة ح ددا ال ندداِر فددي  لدد  العمددد  لهددي مسددألة خنفيددة بددين النقهددا  ع
 لا   هي :ددع 

(  4: عنهدددددا ال لجدددددن فيددددده ال نددددداِر  لهدددددذا مدددددذهن الحننيدددددة) القدددددل  األل 
 (.7(  لالظاهرية  ما نسبه إليها ابن ح ا)6(  لالحنابلة)5لالمال ية)

 
 

                                           

  (.4/12(؛ لحنة المحلاج )10/297(؛ الع ي  )6/٣20( انظر : اللسيط )1

(؛ معلندددة عللدددي 25/62(؛ اإلنصددداف )8/258(؛ المبددددي )9/٣65( انظدددر : الندددرلي )2
  (  فقد نقللا ذلا عن عبي الخطان.10/24٣النهى )

  (.9/24٣(؛ رلضة الطالبين )6/٣20(؛ اللسيط )16/292( انظر : نهاية المطلن )٣

  (.609(؛ مجم  البحرين )4/276الخليار )(؛ ا4/158( انظر : الهداية  للمرغيناني )4

(؛ الشددرح 8/49(؛ شددرح الخرشددي علددى مخلصددر خليدد  )٣/1٣55( انظددر : المعلنددة  )5
  (.2/٣78الصغير  للدردير )

  (.8/422(؛ مطالن عللي النهى )4/194(؛ اإل ناي )10/15( انظر : النرلي )6

  (.7/514( انظر : المحلى  )7
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(  لهدل رلايدة 1: عنه يجن عليه ال نداِر  لهدذا مدذهن الشدافعية) القل  ال اني
 (.2عند الحنابلة)
ا لجن ال ناِر إذا لا يقلق منه  فإن ا لق منه فن لجن  : عنه القل  ال الث

 (.٣لهل لجٌه لبعض الشافعية)
 األدلة :

 أوالً : أدلة أصحاب القول األول الذين يقولون بعدم وجوبها :
َلَمدا َ داَن ِلُمدْؤِمنل َعْن َيْقلُدَ  ُمْؤِمًندا  م اسلدللا بقل  اهلل م لبارا للعدالى م :1

َ َلَ  ُمْؤِمًنا َخَطًأ َفَلْحِريدُر َرَ َبدةل ُمْؤِمَندةل َلِدَيدٌة ُمَسدلََّمٌة ِإَلدى َعْهِلدِه ِإالَّ ِإالَّ َخَطًأ َلَمْن 
ْن  دَُّ لا َفِإْن َ داَن ِمدْن َ دْلال َعدُدلك َلُ دْا َلُهدَل ُمدْؤِمٌن َفَلْحِريدُر َرَ َبدةل ُمْؤِمَندةل َلاِ  َعْن َيصَّ

ي َاٌق َفِدَيٌة ُمَسدلََّمٌة ِإَلدى َعْهِلدِه َلَلْحِريدُر َرَ َبدةل ُمْؤِمَندةل َ اَن ِمْن َ ْلال َبْيَنُ ْا َلَبْيَنُهْا مِ 
 َفَمْن َلْا َيِجْد َفِصَياُا َشْهَرْيِن ُمَللَاِبَعْيِن َلْلَبًة ِمَن اللَّدِه َلَ داَن اللَّدُه َعِليًمدا َحِ يًمدا

يددة   للجدده ذلددا : عنَّ اهلل م لبددارا للعددالى م  ّيددد القلددَ  فددي اآل92النسددا : 
 (.4بالخطأ  فد  بمنهلمه على عن العمد بخنفه  فن لجن فيه ال ناِر لذلا)

َلَما َ اَن ِلُمْؤِمنل َعْن َيْقُلَ  ُمْؤِمًندا ِإالَّ َخَطدًأ َلَمدْن َ َلدَ  ُمْؤِمًندا  م  لله لعالى  :2
ددَُّ لاَخَطدًأ َفَلْحِريدُر َرَ َبدةل ُمْؤِمَندةل َلِدَيدٌة ُمَسدلََّمٌة ِإَلدى َعْهِلدِه ِإالَّ  النسدا :  .. َعْن َيصَّ

                                           

(؛ لحنددددددددة 11/622(؛ البيددددددددان  للعمرانددددددددي )582ي )( انظددددددددر : الخنصددددددددة  للغ الدددددددد1
  (.4/102المحلاج )

  (.٣4/170(؛ مجملي فلالي شيخ اإلسنا  )26/104( انظر : المقن   )2

  (.8/59٣(؛ النجا اللهاج )9/٣80(؛ رلضة الطالبين )10/5٣4( انظر : الع ي  )٣

  .(12/227(؛ المغني )2/84٣( انظر : اإلشراف  للقاضي عبداللهان )4
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  فإن اهلل م لبارا للعدالى م لدا يدذ ر ال نداِر فيهدا  فهدذا دليد  علدى عددا 9٣
 (.1لجلبها عليه)

م عن القلددَ  العمددد  بيددرٌِ محضددة  لفددي ال نددارات معنددى العبددادِ  بدددلي  : عن ٣
 (.2للصلا لاإلعلاق فيها مدخًن  فن لأ ير لل ناِر فيه لذلا)

ُعِمدددَر  عن عحددًدا ممدددن ع ددديا عليدده القصددداق عهددد رسدددل  اهلل  م لددا ي بدددت4
(  فمن ذلا : لا عة الحارث بن سليد بن الصدامت حدين  لد  مجدذر بدن ٣بها)

 فلمدا  الجاهليدة فى الصامت بن سليد  ل   ياد بن المجذر ياد  ل صله : عن 
 بدن مجدذر ل الصدامت بدن سدليد بدن الحدارث عسدلا المديندة  اهلل رسدل   دا
 عليدده يقدددر فلددا  بأبيدده ليقللدده امجددذرً  يطلددن الحددارثُ  فجعدد   ابدددرً  فشددهدا   يدداد
 خلنده مدن الحارث علاه  الجللة للا المسلملن لجا  عحد يلا  ان فلما  يلمئذ

  األسددد حمدرا  إلدى خدرج  دا  المديندة إلدى  اهلل رسدل  فرجد   عنقده فضدرن
  لدد  سددليد بددن ثالحددار  عن:  فددأخبره م السددنا عليددهم  جبريدد  علدداه رجدد  فلمددا
 دعدا رآه فلما   با  إلى  اهلل رسل  فر ن  بقلله لعمره  غيلةً   ياد بن مجذرَ 
 فاضددرن  المسددجد بددان إلددى سددليد بددن الحددارثَ   دددا : فقددا   سدداعدِ بددن عدليا
:  الحارث فقا   عليا فأخذه  غيلة عحد يلا  لله فإنه   ياد بن بالمجذر عنقه
   اهلل رسدل   دنا يريدد فجابدذه  عدليا عليده فدأبى  اهلل رسل  ع لا دعنى

 يدا  لللده لاهلل  دد : يقدل  الحدارث فجعد   ير دن عن يريد  اهلل رسل  لنهض
 لل نده  فيده اارلياًبد لال  اإلسدنا عدن ارجلعً  إياه ي لل  ان ما لاهلل  اهلل رسل 

                                           

  (.12/227(؛ المغني )4/276( انظر : االخليار )1

  (.6/529( انظر : حاشية ابن عابدين )2

  (.26/104( انظر : الشرح ال بير  البن  دامة )٣



 
  

 

 اإلذن الطبي في المعالجات المحرمة دراسة فقهية مقارنة   
 د/ محمد بن عبدالرحمن بن عبداهلل األحمري                                                                           

356 

لى لج  ع  اهلل إلى عللن فإنى ي ننس إلى فيه تُ لْ  ِ لُ  لعمرٌ   الشيطان حمية  لا 
 سدلين لعطعدا  ر بة لععلق  مللابعين شهرين لعصلا  ديله لعخرج  اهلل سل ر 

 مجدذر لبندل   اهلل رسدل  بر دان يمسدا لجعد   اهلل إلدى علدلن إني  امس ينً 
 : ا دددددددد   نمده للعندددددددداس إذا حلدى  اشيئً   اهلل رسل  لها يقل  ال حضلرٌ 

 (.1)عنقه فضرن ( عنقه فاضرن عليا يا  دمه )
  للدا  ل ذلا عمرل بن عمية الضدمري فإنده  لد  رجلدين لداهمدا النبدي      

(  (.2ُينق  عنه عنه عمره ب ناِر
م عنه فع  ما يلجن القل  فلا يلجدن ال نداِر   ياًسدا علدى ال اندي المحصدن  5

فإندده يددرجا فقددط  للدديه عليدده فددي ذلددا الددلط  المحددرا  ندداِر   مددا فددي لط  
 (.٣ن  فإنه ععظا من عن ُي نر عنه)المظاهر عل اللط  في نهار رمضا

ا : أدلة أصحاب القول الثاني :
ً
 ثاني
 فقلندا  األسدق  بدن لا لدة عليندا:   دا م اسلدللا بحديث الغريف بن الدديلمي  1
 ليقدرع عحدد ا إن:  ل دا   فغضدن  قصدانن لال  يدادِ فيده لديه احددي ً  حدد نا له

 مدن سدمعله احددي ً  نداعرد إنمدا:   لندا  ليدنقق في يدد بيلده فدي معلق لمصحنه

                                           

(  لهدل حدديث 8/57( رلاه البيهقي في السنن ال برى  بان : مدا جدا  فدي  لد  الغيلدة  )1
اد من حدديث اللا ددي  منقطًعدا  هدل ضعنه البيهقي   ا  :" إنما بلغنا  صة مجذر بن  ي
  (.1٣/177ضعيف"  لانظر : معرفة السنن لاآل ار  للبيهقي )

  (.2/5٣( انظر : الطبقات ال برى  البن سعد )2

(؛ الشددددددرح ال بيددددددر  البددددددن 5/557( انظددددددر : رؤله المسددددددائ  الخنفيددددددة  للع بددددددري )٣
  (.٣4/1٣9(؛ مجملي فلالي شيخ اإلسنا ابن ليمية )26/106 دامة )
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  بالقل  النار:  يعني  علجن لنا صاحنل  في  اهلل رسل َ  علينا:   ا   النبي
 (.1()النار من منه اعضلً  منه عضل ب   اهلل يعلق عنه ععلقلا:) فقا 

لجه االسلدال  منده هدذا الحدديث : عنده لدن يسدللجن الندار إال فدي حدا  القلد  
ِ  فللدد ا فددي القلدد  العمددد   مددا للدد ا فددي العمددد  لمدد  ذلددا عرشددده إلددى  ال نددار 

 (.2الخطأ)
لنل ه االسلدال  بهذا الحديث بأنه ضعيف  فدن لجدن بم لده  نداِر   دا  ابدن 

 ل دد مجهدل   الغريدف نأل  ؛يصح فن لا لة حديث عماح ا م رحمه اهلل م : " 
 نسدن المبدارا ابدن نأل  ؛خطدأٌ  لهدذا ي الدديلم فيدرل  بدن اهلل عبدد عنه  لاٌ  ظن
 بددن اهلل عبددد بنددى فددي ي ددن للددا  عيدداه ابددن:  فقددا  عليددة ابددن عددن ريددفالغ

 بدددن اهلل عبدددد مدددن لعضدددبط عل دددق المبدددارا لابدددن  اعياًشددد يسدددمى حددددٌ ع فيدددرل 
 (.٣")سالا
لعلددى فددرض عنَّ سددنده يسددلا ِمددن هددذا فددن داللددة فيدده علددى المددراد  لذلددا     

ِمَي فدي الحدديث لدخل  االحلما  عليه بأنه  دان  دلًن خطدًأ  للديه عمدًدا  لُسد
ملجًبا لنلت الدننه بالقلد    دا  ابدن  دامدة : " ليحلمد  عنده  دان شدبه عمددل  

                                           

( رلاه عبدددددل داللد فدددددي السدددددنن   لدددددان : العلدددددق  بدددددان : فدددددي  دددددلان العلدددددق  بدددددر ا : 1
(  لالحددديث ضددعنه 25/٣9٣  )16012(  لعحمددد فددي المسددند  بددر ا : 6/94 )٣964

  (.7/٣٣9األلباني. انظر : إرلا  الغلي  )

  (.10/5٣4(؛ الع ي  )16/٣15( انظر : الحالي ال بير )2

  (.10/515( المحلى  )٣
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ذا  ليحلمدد  عندده عمددرها باإلعلدداق لبرًعددا  ل ددذلا عمددر غيددر القالدد  باإلعلدداق"  لا 
 (.1دخ  االحلما  على الدلي  سقط االسلدال  به)

 (.2أ")م " عنه  ل  آدمي مضملن فلجن عن لسلحق فيه ال ناِر   الخط2
ليم ن منا شله بأنَّ الضمان حق للمخللق  لال ناِر حق هلل م لعدالى م  للدا 

َلَمددا  يلجبهدا فددي  لابده إال فددي حددا  الخطدأ   مددا  ددا  م لبدارا للعددالى م : :
ْؤِمَندةل َ اَن ِلُمْؤِمنل َعْن َيْقُلَ  ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخَطًأ َلَمْن َ َلَ  ُمْؤِمًنا َخَطدًأ َفَلْحِريدُر َرَ َبدةل مُ 

دَُّ لا َفِإْن َ داَن ِمدْن َ دْلال َعدُدلك َلُ دْا َلُهدَل ُمدْؤِمٌن  َلِدَيٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َعْهِلِه ِإالَّ َعْن َيصَّ
ْن َ داَن ِمدْن َ دْلال َبْيدَنُ ْا َلَبْيدَنُهْا ِمي َداٌق َفِدَيدٌة ُمَسدلََّمٌة ِإَلدى  َفَلْحِريُر َرَ َبةل ُمْؤِمَنةل َلاِ 

ْحِريُر َرَ َبةل ُمْؤِمَنةل َفَمْن َلْا َيِجْد َفِصَياُا َشْهَرْيِن ُمَللَاِبَعْيِن َلْلَبدًة ِمدَن اللَّدِه َعْهِلِه َللَ 
   ددا عقددن بعددد ذلددا ببيددان اللعيددد  92النسددا :   َلَ دداَن اللَّددُه َعِليًمددا َحِ يًمددا

ِمًنا ِإالَّ َخَطًأ َلَمْن َلَما َ اَن ِلُمْؤِمنل َعْن َيْقُلَ  ُمؤْ الشديد على القال  عمًدا  فقا  : 
ددَُّ لا  ..َ َلَ  ُمْؤِمًنا َخَطًأ َفَلْحِريُر َرَ َبةل ُمْؤِمَنةل َلِدَيٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلدى َعْهِلدِه ِإالَّ َعْن َيصَّ

) 9٣النسا :  (  فإيجابها عليه  يدادِ لدا يدرد بده ٣  للا يذ ر في شأنه ال ناِر
 النق  لاهلل ععلا.

                                           

  (.10/515(؛ المحلى  )26/106( انظر : الشرح ال بير  البن  دامة )1

  (.16/٣15( الحالي ال بير  للمالردي )2

  (.7/157( انظر : اللحرير لاللنلير )٣
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جبت في شأن القال  خطًأ  م  عدا اإل ا  فمن بدان عللدى م عن ال ناِر إذا ل ٣
عن لجددن فددي شددأن القالدد  عمددًدا  فإندده عحددلج إلددى ل نيددر ذنبدده الددذي ارل بدده 

 (. 1بها)
ل ددد نددل ه بأنهددا : " لجبددت فددي الخطددأ للمحددل إ مدده  ل لندده ال يخلددل مددن     

يرلند  لنريط  فن يل ا من ذلا إيجابها فدي ملضد  َعُظدَا اإل دا فيده  بحيدث ال 
 (.2بها")
لنل ه م  ذلا م بأن ال نارات من األملر المقدِر شرًعا  فإذا ُعينت في      

 (.٣الشري لدف  األدنى فن يل ا من ذلا لعينها لدف  األعلى)
م اسلد  بعض الشافعية على ذلا بالقيداه علدى جد ا  الصديد  فإنده لاجدن 4

 (.4بالعمد  ما يجن في الخطأ  ف ذلا ال ناِر هنا)
نل ه بأن القل  العمد " ال يصح عن ي لن عمدده لخطدؤه سدلا   ألنده لعليد  ل 

 (.5لح ا مجهل   فن يقاب  عليه")
 مددا يم ددن منا شددله بددالنرق بينهمددا  لذلددا  ددادٌح مددؤ ر فددي القيدداه        

للجهه : عن اآليات ال ريمدة الدلاردِ فدي  لد  الصديد حدددت الحدا  اللدي لجدن 
ًدا َفَج َاٌ  ِمْ دُ   فيها ال ناِر بالعمد   ما في  لله لعالى : َلَمْن َ َلَلُه ِمْنُ ْا ُمَلَعمِّ

                                           

(؛ البيددددددددان  17/86(؛ نهايددددددددة المطلددددددددن )16/٣15( انظددددددددر : الحددددددددالي ال بيددددددددر  )1
  (.4/102(؛ لحنة المحلاج )11/62٣للعمراني )

  (.26/106ل بير  البن  دامة )( الشرح ا2

  (.4/158( انظر : الهداية  للمرغيناني )٣

  (.11/62٣(؛ البيان  للعمراني )16/٣15( انظر : الحالي ال بير  )4

  (.5/558( رؤله المسائ  الخنفية  للع بري )5
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 ِبددِه َذَلا َعددْد ل ِمددْنُ ْا َهددْدًيا َبدداِلَغ اْلَ ْعَبددِة َعْل َ نَّدداَرٌِ َطَعدداُا َمددا َ َلددَ  ِمددَن الددنََّعِا َيْحُ دداُ 
  فخصده اهلل 95المائددِ:  ..َمَساِ يَن َعْل َعدْدُ  َذِلدَا ِصدَياًما ِلَيدُذلَق َلَبداَ  َعْمدرِهِ 

بالملعمددد  في ددلن الجدد ا  علددى المحددرا الددذي لعمددد الصدديد حددا  إحرامدده  علددى 
(  لعمدا فدي 1شا  اهلل م  ما هل رعي جماعة مدن النقهدا ) الرعي الراجح م إن

َلَمدا َ داَن  آيات القل  فخصه اهلل بالخطأ   ما فدي  للده م لبدارا للعدالى م :
ِلُمْؤِمنل َعْن َيْقُلَ  ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخَطًأ َلَمْن َ َلَ  ُمْؤِمًنا َخَطًأ َفَلْحِريُر َرَ َبةل ُمْؤِمَنةل َلِدَيدٌة 

دددَُّ لاُمَسددلََّمةٌ    ف يددف ُيلحددق مددا ُ يِّددَد فيدده 92النسددا :  .. ِإَلددى َعْهِلددِه ِإالَّ َعْن َيصَّ
 الج ا  بالعمد بأمرل ُ يَِّد فيه بالخطأ  لاهلل ععلا.

 مددا يم ددن منا شددله م  ددذلا م بددأنَّ هددذا القيدداه مددن بددان القيدداه فددي       
ن  ان الشافعية م  جمهلر العل ما  فدي جدلا ه  ال نارات  لهل مخللف فيه  لا 

 (  لاهلل ععلا.2لبعض الحننية على منعه)
 الراجح :

يظهر م لالعلا عند اهلل م عنَّ الراجح هل القدل  األل   لهدل عددا ال نداِر      
في حق َمْن  ل  عمًدا  لذلا لقِل عدلدلها  فقدد سدلمت مدن المعدارض المدؤ ر  

ه إْن َ نَّدر احلياًطدا للقِل المعارض للأ يره في عدلة عصدحان القدل  ال داني  ل ند

                                           

(؛ بدايدددددددددة 2/182(؛ األا )2/202( انظدددددددددر فدددددددددي المسدددددددددألة : بددددددددددائ  الصدددددددددنائ  )1
(؛ الشدددددرح المملددددد   البدددددن 887شدددددرح العمددددددِ  البدددددن ليميدددددة ) (؛2/695المجلهدددددد )
(  حلى  ا  اإلماا محمد األمين الشنقيطي 7/44(؛ اللحرير لاللنلير )7/196ع يمين )

  ( : " هذا القل   لي جًدا من جهة النظر لالدلي ". 2/171في عضلا  البيان  )

(؛ شددرح لنقدديح 62٣(؛ بددذ  النظددر فددي األصددل  )2/157( انظددر : عصددل  السرخسددي )2
  (.2/4٣6(؛ رلضة الناظر )2/1012(؛ المسلصنى )415النصل  )
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ن  انت غير لاجبة  للذلا  ا  شيخ اإلسنا ابدن ليميدة م  لننسه فن بأه  لا 
رحمه اهلل م لما سئ  عدن ال نداِر فدي صدلِر مدن صدلر القلد  العمدد : " لفدي 

  لد  في لجن ال ناِر فإنلجلن ال ناِر عليه ن اي  فإذا  نر فقد فع  األحلط  
 لعحمد حنينة  لعبي  الجمهلر  مالا عند فيه ناِر  فن العمد  ل  لعما  الخطأ
 الرلايددددة فددددي لعحمددددد  الشددددافعي عنددددد ال ندددداِر لعليدددده  عندددده المشددددهلر فددددي

(  لعلى هذا فن يلد ا الطبيدن فدي هدذه الحالدة  نداِر  إال عن يحلداط 1")األخرى
 لننسه فله ذلا  لاهلل ععلا.

 الجنين( باإلجهاض.الحالة ال انية : عن يلعدى ذلا إلى ننه غير اآلذن : ) 
 ل د اخللف النقها  في ال ناِر في هذه الحالة على عربعة ع لا  :  

(  لرلايدددة عندددد 2: عنددده ال  نددداِر فيددده  لهدددل مدددذهن الحننيدددة) القدددل  األل 
 (.٣المال ية)

(  4: عنهددا مسدلحبة  غيددر لاجبدة  ل إليده ذهددن بعدض الحننيددة) القدل  ال داني
 (.5هل مذهن المال ية)

                                           

  (.٣4/170( مجملي فلالي شيخ اإلسنا ابن ليمية )1

(؛ ٣/51٣(؛ فددلح بددان العنايددة )4/٣٣2(؛ االخليددار )459( انظددر : مخلصددر القدددلري )2
  (.6/٣4النلالي الهندية )

(؛ جدددام  ٣/1129الجدددلاهر ال ميندددة ) (؛ عقدددد1٣/50٣( انظدددر : الندددلادر لال يدددادات )٣
  (.507األمهات )

  (.6/590(؛ الدر المخلار )4/286( انظر : مجم  األنهر )4

(؛ الشددرح ال بيددر 5/28٣(؛ اللدداج لاإل ليدد  )٣/1129( انظددر : عقددد الجددلاهر ال مينددة )5
  (.2/217(؛ النلا ه الدلاني )4/287على مخلصر خلي   للدردير )
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ث : عن عليددددده ال نددددداِر :  نددددداِر القلددددد  لجلًبدددددا  لهدددددل مدددددذهن القدددددل  ال الددددد
(  لنسددبه شدديخ اإلسددنا ابددن ليميددة إلددى جمهددلر 2(  لالحنابلددة)1الشددافعية)
 (.٣النقها )

القل  الراب  : إن عسقط  ب  ننخ الرلح :  ب  لماا األربعة األشهر األللى فدن 
 (. 4ن ح ا) ناِر  لبعدها : بعد ننخ الرلح لجن ال ناِر  لهذا رعي اب

 األدلة : 
 أوالً : استدل أصحاب القول األول باآلتي : 

م  اللا : لعدا لحقق القل  فيه  لذلا الحلما  عدا الحيداِ فيده  خاصدًة لعنَّ 1
ما َلَجَن فيه من الغِر عل الدية لنحلها فإنه فدي األصد  علدى خدنف القيداه  

 (.5فن ُيلحق به غيره)
يده مدن الديدة عل الغدِر فإنمدا  دان بسدبن مللده ليم ن منا شله بأنَّ ما لجدن ف

بذلا االعلدا  عليه  فلجدن بقيدة مدا يلرلدن علدى ذلدا االعلددا  مدن األح داا  
.  لمنها : ال ناِر

                                           

(؛ لحندددددددددة 9/٣81(؛ رلضدددددددددة الطدددددددددالبين )582للغ الدددددددددي ) ( انظدددددددددر : الخنصدددددددددة 1
  (.4/10٣المحلاج )

  (.8/42٣(؛ مطالن عللي النهى )2/451(؛ منلهى اإلرادات )4/194( انظر : اإل ناي )2

  (.161-٣4/160( انظر : مجملي فلالي شيخ اإلسنا ابن ليمية )٣

  (.11/٣0( انظر : المحلى )4

  (.4/٣٣2(؛ االخليار )6/19لجصاق )( انظر : شرح مخلصر الطحالي  ل5
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 ما يم ن منا شدله بعددا اللسدليا بعددا لحقدق القلد  فيده  ف مدا ال لعلدا حيالده 
ن حدادث  لهدل يقيًنا ف ذلا ملله ال يعلا  طًعا ليقيًنا  ل ن الح ا مضداف أل در 
 االعلدا  على هذا الجنين  فيل ا آ ار ذلا النع   لاهلل ععلا.

م ال ناِر ال ل بت إال باللل يف عل اإلجماي  للا ل بت بلاحد منهما  ب  الذي 2
 إحدداهما فرمدت هدذي  مدن امرعلدان ا لللدت:   دا   هريِرلرد في حديث عبي 

 ديدة عن فقضى  النبي إلى فاخلصملا  بطنها في لما هافقلللْ   بحجر األخرى
(  للدا ُيدذ ر 1)عا للهدا على المرعِ دية عن ل ضى لليدِ عل عبد غِر : جنينها

 (.2فيه ديٌة  فبقي األمر على األص  : عدا اللجلن)
لنل ه : بأنَّ عدا ذ ر ال ناِر ال يعني عدا لجلبها  فقد ُذِ َر في ملاطن مدن 

نددي ذلددا عدددا لجلبهددا   مددا فددي السددنة لجددلن الديددة دلن ذ ددر لل ندداِر  لال يع
(  ف ذلا األمر هنا  فقدد عغندت ٣حديث : ) في ننه المؤمن مائة من اإلب ()

                                           

( رلاه البخاري فدي صدحيحه   لدان : الدديات  بدان : جندين المدرعِ لعن العقد  علدى اللالدد 1
(  لمسددلا فدددي صددحيحه   لدددان : 6/25٣2  )6512لعصددبة اللالدددد ال الللددد  بدددر ا : 

  1681القسدددددامة لالمحددددداربين لالقصددددداق لالدددددديات  بدددددان : ديدددددة الجندددددين  بدددددر ا : 
(٣/1٣09.)  

  (.2/٣٣2( انظر : االخليار )2

أله  اليمن  رلاه مالا في الملطأ  )برلاية يحيى اللي ي(   ( ج   من  لان رسل  اهلل ٣
(  لالنسدائي فدي الصدغرى  849  )/1547 لان : العقل   بان : ذ در العقدل   بدر ا : 

(  8/57) لان : القسامة  ذ ر حديث عمرل بن ح ا في العقدل  لاخدلنف الندا لين لده 
  لابن حبان فدي صدحيحه ) بلرليدن ابدن بلبدان(   لدان : اللداريخ  بدان :  لدن النبدي 

(  لالبيهقدي فدي 14/501 )6559ذ ر  لبة المصدطنى  لابده إلدى عهد  الديمن  بدر ا : 
( مدن حدديث عمدرل بدن حد ا 8/7٣السنن ال برى   لان : الديات  بان : ديدة الدننه  )

( : " ل دد اخللدف عهد  4/17فدي الللخديق الحبيدر )عن عبيه عدن جدده   دا  ابدن حجدر 
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َلَما َ اَن ِلُمْؤِمنل َعْن َيْقُلَ  ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخَطًأ َلَمْن َ َلَ  ُمْؤِمًنا َخَطًأ  اآلية ال ريمة :
ددَُّ لا َفدِإْن َ داَن ِمدْن َ دْلال َفَلْحِريُر َرَ َبةل ُمْؤِمَنةل َلِدَيدٌة ُمَسدلََّمٌة  ِإَلدى َعْهِلدِه ِإالَّ َعْن َيصَّ

  عدن ذ رهدا فدي بقيدة 92النسدا :  َعُدلك َلُ ْا َلُهَل ُمْؤِمٌن َفَلْحِريُر َرَ َبةل ُمْؤِمَنةل 
 ههندا يلجن لا  اهلل رسل  نإ:  ائ   ا  نإف(   ا  ابن ح ا : " 1الملاطن)

 مدأخلذِ  لهدا السدنن لليسدت  الجندين حديث في  رذ لها يأتِ  لا:  لنا  ؟ نارًِ 
 لعالى اهلل علجن ذا  ل  لاحد  حديث من لال  لاحدِ سلِر من لال  لاحدِ آية من
 حنندا  عبداده خلق لعالى عنه  اهلل رسل  لعخبر   ناِر خطأ المؤمن  ل  في
 فنيدده القددرآن بددنق حنيددفٌ  مددؤمنٌ  فهددل الددرلح فيدده اهلل خلددق إذ فهددل  هددا لَ 

 لعدالى اهلل لعلامدر الجندين  حدديث فدي مدا علدى شدري  ائددِ اآلية لهذه ال ناِر 
 (. 2")عصنً  منها ي لش ي ش رد يح  ال  لها مقبللة

م ال ندداِر فيهددا معنددى العقلبددة  للددذلا للجهددت إلددى مددا فيدده معنددى الحيدداِ ٣
ال املددة  فلجددن عال للعددداها إلددى غيرهددا  للهددذا لددا يجددن علددى المعلدددي علددى 

 (.٣جن على المعلدي على عصحان الننله المطلقة)الجنين    ما ل 
                                                                                                   

( 6/1٣الحدددديث فدددي صدددحة هدددذا الحدددديث"  فقدددد ح دددا عليددده ابدددن حددد ا فدددي المحلدددى  )
باالنقطاي  لصححه جماعة ال من جهدة إسدناده  بد  مدن جهدة شدهرله   دابن عبددالبر  

 فدي( : " .. 17/12(  ل دا  ابدن ليميدة فدي مجمدلي النلدالي  )17/٣96في اللمهيدد  )
.."  ل دد صدححه الشديخ  لده  لبده عنه في رين ال الذي  ح ا بن لعمرل  لبه الذي ابه ل

  (.  7/٣0٣األلباني م رحمه اهللم في إرلا  الغلي   )

(؛ إجهددداض الحمددد   لعبددداه 199(؛ اإلجهددداض  للنجيمدددي )12/80( انظدددر : المغندددي )1
  (.101شلمان )

  (.11/٣0( المحلى  )2

  (.6/141(؛ لبيين الحقائق )4/190اني )( انظر : الهداية  للمرغين٣



 
  

 

 اإلذن الطبي في المعالجات المحرمة دراسة فقهية مقارنة   
 د/ محمد بن عبدالرحمن بن عبداهلل األحمري                                                                           

365 

لنل ه بأن العقلبة هي الدية عل الغِر  عما ال ناِر فإنها شرعت لل نير الدذنن 
الذي جنى به على حياِ آدمدي مسدللر  مآلده إلدى الحيداِ غالًبدا عل فدي ظداهر 

 (.1الحا  بإذن اهلل)
َح جْرًحا عل اعلدى م اسلد  بعضها بأنها ليست بننهل مسلقلةل  ب   أنه َجرَ 4

 (.2على بعض ععضا  عمه  فن  ناِر فيه)
لنل ه بأنه لل  ان ذلا  ذلا لل ا عن يدخ  بدله فدي بدد  عمده  للديه األمدر 
 ذلا  لَلَلَجَن عال يننرد عنها في ملا عل علقل عل ضمان  لليه الحا   دذلا  

 (.٣مما يد  على ضعف هذا االسلدال )
ا : دليل أصحاب القول

ً
الثاني : الذين قالوا باستحباب الكفارة يف  ثاني

 هذه احلال :
عن فاع  هذا الجرا ارل ن ذنًبا عظيًما  فُيسلحن له اللبري بها  لعلها عن ل نر 

 (.4عنه ذنبه  لعليه   ِر االسلغنار من جرمه الشني )
ليم ن عن يرد عليه بأنَّ مدا ذ دُرله منداٌط صدالٌح لللجدلن  للديه لنسدلحبان  

َفَمدْن َلدْا  ناِر من لماا للبله المدذ لِر فدي  للده م لبدارا للعدالى م :فإن ال 
   :92َيِجْد َفِصَياُا َشدْهَرْيِن ُمَللَداِبَعْيِن َلْلَبدًة ِمدَن اللَّدِه َلَ داَن اللَّدُه َعِليًمدا َحِ يًمدا

                                           

  (.200( انظر : اإلجهاض  للنجيمي )1

(؛ 1٣/50٣(؛ الندلادر لال يددادات )6/19( انظدر : شدرح مخلصدر الطحددالي  للجصداق )2
  (.6/288الللضيح  )

  (.2/٣49( انظر : الن ت في المسائ  المخللف فيها  للشيرا ي )٣

(؛ مجمددددددد  6/141(؛ لبيدددددددين الحقدددددددائق )4/190( انظدددددددر : الهدايدددددددة  للمرغينددددددداني )4
  (.4/286األنهر )
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ُندلَن َلَعلَُّ دْا َلُللُبلا ِإَلى اللَِّه َجِميًعا َعيَُّه اْلُمْؤمِ ل د  ا  اهلل م لبارا للعالى م : 
  ف يددف إذا  بلددت ال ندداِر بددالنق لالمعنددى الددلاردين فددي ٣1النددلر:  ُلْنِلُحددلنَ 

ِإنَّ اْلَحَسدددَناِت ُيدددْذِهْبَن  عدلدددة القدددائلين بددداللجلن؟! لاهلل م سدددبحانه م يقدددل  :
  من للدا الحسدنات ال نداِر اللاجبدة  114هلد: السَّيَِّئاِت َذِلَا ِذْ َرى ِللذَّاِ ِرينَ 

 لاهلل ععلا.
ا : أدلة أصحاب القول الثالث : الذين يقولون بوجوبها : 

ً
 ثالث
َلَما َ اَن ِلُمْؤِمنل َعْن َيْقُلَ  ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخَطًأ َلَمْن  م عملا  لله م لعالى م : :1

دَُّ لا َفِإْن َ َلَ  ُمْؤِمًنا َخَطًأ َفَلْحِريُر َرَ َبةل ُمْؤِمَنةل َلِدَيٌة ُمَسلََّمٌة ِإَلى َعْهلِ  ِه ِإالَّ َعْن َيصَّ
   دا   92النسدا :  َ اَن ِمْن َ دْلال َعدُدلك َلُ دْا َلُهدَل ُمدْؤِمٌن َفَلْحِريدُر َرَ َبدةل ُمْؤِمَندةل 

 فهددل مؤمًنددا عبليدده عحددد عل ينمددؤمنَ  مددن  ددان إن الجنددين لهددذاابددن  دامددة : "
ن  اشيئً  منه ال افر يرث لال  المؤمنلن لهر ل  ير ه البعً  بإيمانه مح لا   دان لا 

 (.1")مي اق لبينها بيننا  لال  من فهل الذمة عه  من
م عنه  ل  ننًسا محرمًة  يحرا االعلدا  عليها  فلجبت ال ناِر لذلا   ما لدل 2

(  (.2 ل  آدمًيا مباشِر
م عن الجنين مضملن بالجنايدة عليده بالديدة  فل دلن عليده ال نداِر   مدا لدل ٣

 (.٣)اعلدى على ملللدل عل  بيرل 

                                           

  (.12/80( المغني )1

(؛ معلنددددة عللددددي 2/٣49( انظددددر : الن ددددت فددددي المسددددائ  المخللددددف فيهددددا  للشدددديرا ي )2
  (.10/٣8٣النهى )

(؛ 5/5٣9(؛ رؤله المسدددددددائ  الخنفيدددددددة  للع بدددددددري )10/5٣5( انظدددددددر : الع يددددددد   )٣
  (. 12/80المغني )
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ا : أدلة أصحاب القول الرابع : 
ً
 رابع

اسلد  ابن ح ا على ما ذهن إليه من عدا لجلد النق على ذلدا علدى جهدة 
العملا  ل ن من خن  النصلق فإنه بعد األربعة األشهر ) نندخ الدرلح ( فدي 

(  (.1ح ا المؤمن المقلل  خطًأ  فلجبت بذلا القل  ال ناِر
الددنق  فلمددا لددا ينددرق الددنق م  مددا فددي  ليم ددن منا شددله بعدددا اللنريددق فددي

األدلة السابقة م بين الحالين  فن فدرق  بد  لجدن ال نداِر فدي ذلدا االعلددا   
 (.2إال عن لسقط ما مضغة لا للصلر)

 الراجح :
يظهر م لاهلل ععلدا م عنَّ لجدلَن ال نداِر هدل القدل  الدراجح فدي المسدألة       

 لذلا لآللي : 
 ن القل  باللجلن.م  ِل ما اسلد  به عصحا1
 م ما لرد من المعارض المؤ ر في عدلة عصحان القل  باالسلحبان.2
م في القدل  بداللجلن بدرا ِ للذمدة  لعمدٌ  باالحليداط  لسدنمة للجداني مدن ٣

 عذان اآلخِر م بإذن اهللم عل اللخنيف منه.
 ُمْؤِمًنددا ِإالَّ َلَمددا َ دداَن ِلُمددْؤِمنل َعْن َيْقلُدد َ  م العمددلا الددلارد فددي  للدده لعددالى : :4

َخَطًأ َلَمْن َ َلَ  ُمْؤِمًنا َخَطًأ َفَلْحِريدُر َرَ َبدةل ُمْؤِمَندةل َلِدَيدٌة ُمَسدلََّمٌة ِإَلدى َعْهِلدِه ِإالَّ َعْن 
دَُّ لا َفِإْن َ اَن ِمْن َ ْلال َعُدلك َلُ ْا َلُهَل ُمْؤِمٌن َفَلْحِريُر َرَ َبةل ُمْؤِمَنةل  النسدا :   َيصَّ

ُظ ) َمْن( يد  بعملمه على دخل   الد  الجندين فيده  للندظ ) مؤمًندا(   فلن 92
يد  بعملمه على دخل  الجنين المعلدى عليه فيه  ل لنه مؤمًنا فمسلناٌد ِمن 

                                           

  (.11/٣0محلى  )( انظر : ال1

  (.8/42٣(؛ مطالن عللي النهى  )10/14( انظر : النرلي  )2
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( (  1عمددلا النصددلق الدالددة علددى عندده مددا ِمددن مللددلد إال ليللددد علددى النطددِر
 دان ذلدا بدإذن لعلى هذا فيل ا الطبين الذي يقلا بإسقاط الجنين  نداِر  للدل 

لالديدده؛ ألن ال ندداِر حددٌق هلل لعددالى  ال لددأ ير إلذن الم لددف فيهددا بشددي   لاهلل 
 ععلا. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

  (.11/٣0( انظر : المحلى )1
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 املبحث الثالث 
 صور من املعاجلات احملرمة. 

ال يم ن حصر الصلر في هدذا البدان  للجده ذلدا : عن عفعدا  الم لندين       
ِر   يدِر  ال يم دن اإلحاطدة ال يم ن حصرها  لندلا   البدان لمسدلجداله مسدلم

بها على لجه ال يسمح بغيان فري عل صلِر ما منها   مدا  دا  إمداا الحدرمين 
(  ل ن يم ن ذ ُر بعِض الصدلر لاألم لدة 1")للناهى لال لنضبط ال لالل ائ : " 

اللي َل ُ ُر في الناه  ليلضدح بهدا المقصدلد  لل شدف عدن اآل دار اللدي سدبق 
 ين السابقين في اللا    فمن ذلا : بيانها لبح ها في المبح 

م " لعجي  الملت إن َعُظَا علمه  للا يطق المريُض آالمه لشدائده  لهل ما 1
 (.2يسميه األطبا  بقل  الشنقة")

م " اإلجهاض غير العنجي  بحيث يلللى الطبيدن إخدراج الجندين مدن جسدا 2
  سلى رغبة عمه  ب  عن ي لم  نمله من غير ضرلِر لال حاجة لدعل إلى ذلا

 (.٣األا في اللخلق حملها")
( 4م الجراحدددات المحرمدددة : "  جراحدددة اللشدددر  للغييدددر الجدددنه لنحلهدددا ")٣

ل ددذلا " جراحددة اللجميدد  اللحسددينية  لهددي اللددي يجريهددا الطبيددن علددى جسددا 

                                           

  (.2/1٣49( البرهان  )1

  (.2٣8( اللدالي لالمسؤللية الطبية  للمبارا )2

  (.45( المصدر السابق؛ انظر : إجهاض الحم   لعباه شلمان  )٣

  (.168طي )( عح اا الجراحة الطبية  للشنقي4
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المريض للحسين صلرله لهيئله  دلن عن ل لن هناا ضرلِر لال حاجة لدف  
 (.       1المريض لعملها")

 غيرها   يٌر مما ي لن محرًما شرًعا ليطلبه المريض عل يأذن للطبين فيه.ل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

  (.2٣8( اللدالي لالمسؤللية الطبية  للمبارا )1
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 اخلامتة
 لفيها عها النلائج لالللصيات : 

 أوالً : النتائج :
 توصل الباحث من خالل بحثه إلى النتائج اآلتية :

جمن  _ اتفاق الفقهاء على أن الطبيب ال يضمن إذا كان حاذقًا، ولم  يتدمو ولم  ت1
 يوه، وُأذ َن له في ذلك الدمل الطبي.

_ بنى كثيٌر من الباحثين حكَ  اإلذن الطبي على حك  التواوي، وهماا فمي حم  2
 المريض، وأما في ح  الطبيب المواوي فإنه شرٌط لدمله.

_ إذا عمل الطبيُب عماًل طبيًما محرًمما بمال إذن الممريض فإنمه يترتمب علمى عملمه 3
 بشروطه، والكفارة.ذلك : الضمان، والقصاص 

_ إذا عمممل الطبيممب عمممالً طبيًمما محرًممما وقممو أذن لممه فممي ذلممك مريضممه فممإن كممان 4
فيه إتالف نفٍس فخالف بمين الفقهماء، المراال  ال نممان، وال قصماص، وال كفمارة 
إال إذا كممان االعتممواء علممى النممين، وعلممى اإلممما  تدهيممره بممما يممراه منا ممًبا لجريمتممه، 

 محقًقا لردع غيره.
ا عمممل الطبيممب عمممالً طبيًمما محرًممما وقممو أذن لممه المممريض فيممه، وفيممه إتممالف _ إذ5

لما دون المنفس فخمالف بمين الفقهماء، المراال  : عمو  الضممان، وال قصماص، وال  
 كفارة، وعلى اإلما  تدهيره بما ينا ب الريمته.

_ صمممور الدممممل الطبمممي المحمممر  شمممرًعا الممماي قمممو يممم ذن الممممريض فيمممه ال يمكمممن 6
 ذلك : عمليات التجميل المحرمة، واإلالهاض، وغيرهما.حصرها، من أه  
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 التوصيات :
_ يوصمممي الباحممممُث بتكمممرار الناممممر فمممي قضممممايا اإلذن الطبمممي، ومراالدممممة م ممممائله 1

 ودرا تها، مرة بدو مرة، ناًرا لتتابع النوازل فيها.
_ الفقمممه الطبمممي متجمممود، بحاالمممة إلمممى لقممماءات علميمممة فقهيمممة طبيمممة، تجممممع بمممين 2

ن الفقهاء واألطباء، وُتجمر  الورا مات الدلميمة والبحثيمة ممع الت ممل المهتمين به م
 والنار في أالواء علمية هادئة لمناقشة النوازل الطبية المتالحقة المتكاثرة.

_ درا ممة م مم لة ممما _ ك حكمما  اإلذن الطبممي _ فممي بحممٍث ممما ال يلممه  منممه عممو  3
قو يحتما  إلمى إكممال، حاالتها للنار وإعادة الكتابة فيها مرة أخر ، وإكمال ما 

 واهلل الموف .
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