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  إلذن يف إجراء العمليات الطبيةا
  

  
ومـن سـيئات   ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسـنا  ، ونستغفره  إنَّ احلمد هللا حنمده ونستعينه

  .ومن يضلل فال هادي له ، من يهده اهللا فال مضلّ له ، أعمالنا 
صلى اهللا عليه وأشهد أنَّ حممداً عبده ورسوله  ، وحده ال شريك له وأشهد أن ال إله إال اهللا

  .وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثرياً 
  -:أما بعد 

وكـل  ، ر األمور حمدثااشو وخري اهلدي هدي حممد ، فإنَّ أحسن احلديث كتاب اهللا 
  .وكل ضاللة يف النار ، وكل بدعة ضاللة ، حمدثة بدعة 

وهذا من . اإلسالمي أتى بعالج كل املشكالت بالعالج األمثل مهما كان شأا  وإن ديننا
  . وصالحيته لكل زمان ومكان، وآية من آيات عمومه وخلوده ، روائع اإلعجاز يف هذا الدين 

ومل يدع طوراً من . إالّ كان له فيه موقف ، فهو مل يدع جانباً من جوانب احلياة اإلنسانية 
  .نسان إال ورسم له فيه املنهج األمثل أطوار حياة اإل

  .والعمليات الطبية، اإلجراءات العالجية ، وحدد قيوده ، ومن مجلة ما رسم منهاجه 
ه ؤاجرد الطبيب يف ما ميكنه إحاملريض يف اإلجراء الطيب عليه و حق حوكان من ذلك إيضا

ومن هنا جـاء  . وإذا مل يتوافر، ر اإلذن بهما ال ميكنه واملسئولية املترتبة على العمل الطيب إذا توافو
  -:هذا املوضوع 

  . ) أحكامه وأثره، اإلذن يف إجراء العمليات الطبية ( 
  .  امبا يعطي نظرة متكاملة حوهل، موضحاً هذه اجلوانب 

  



  إلذن يف إجراء العمليات الطبيةا
  

  :متهيد 
  . التعريف مبفردات العنوان: املبحث األول 

  .اإلذن يف اللغة مصدر أَذنَ يأْذَنُ 
قد أذنت ذا األمـر  : تقول العرب . يف استعماله أن يكون مبعىن العلم واإلعالم  واألصل

  . علمت: أي

  .والرخصة فيه ، وإجازته ، كما يكون اإلذن مبعىن إباحة الشيء 
إِنمـا  {: قال تعاىل . )١(واستأذنه طلب منه اإلذن، أباحه له : يقال أذن له يف الشيء إذناً 

  ) .٤٥من اآلية: التوبة(}بِاللَّه   ذين ال يؤمنونَيستأْذنك الَّ
  . )٢(يف باب مستقل يسمونه باب املأذون –أحياناً  –يتناول الفقهاء معىن اإلذن ومدلوله و

  .احملجور إذا أُذنَ له بالتصرف : ومرادهم باملأذون 
فـال  ، كان ممنوعاً منـه  يتناولونه أيضاً مبعىن إباحة تصرف شخص ما يف أَمرٍ ما بعد أن  و

، )٣(فيعرف بأنه إباحة التصرف. بل يكون يف سائر أبواب الفقه ، تقتصر مسائله على باب احلجر 
  .)٤(أو اإلعالم بإجازة الشيء والرخصة فيه

إباحة التصرف للشخص فيما كان ممنوعاً : ولعل التعريف املناسب لإلذن ذا االعتبار هو 
  . )٥(منه

  .مجع عملية : العمليات و

                                                
 ) .أذن. ( ١٥١٦؛ القاموس احمليط ص ) ١٣/١٠(لسان العرب ،  ١٤صفهاين ص املفردات لأل) ١( 

الكايف البن ، ) ٢/٩٩(؛ مغىن احملتاج للخطيب الشربيين ) ٢/١١٨٨(؛ املعونة للقاضي عبد الوهاب ) ٨/٢١١(تكملة فتح القدير ) ٢( 
 ) . ٢/١٦١(قدامة 

 . ٥٢ص . حامد صادق قنييب . د،  حممد رواس قلعه جي. د.وضع أ. معجم لغة الفقهاء ) ٣( 

 ) .١/١٢(املعجم الوسيط ) ٤( 

أحكام إذن ،  ٥٢معجم لغة الفقهاء ص ،  ١٥التعريفات للجرجاين ص : هذا التعريف مركب من عدد من التعاريف فانظر ) ٥( 
 . حملمد عبد الرحيم سلطان العلماء ) ١/٣٧(اإلنسان 



  إلذن يف إجراء العمليات الطبيةا
  

عملية جراحية : يقال. تطلَق على مجلة أعمال تحدثُ أثراً خاصاً ، كلمةٌ حمدثةٌ :  العمليةو
  . )١(أو مالية، أو حربية ، 

  . )٢(على عالج اجلسم والنفس فيطلق وأما الطب
، حيفظ به حاصـل الصـحة   ، علم بأحوال بدن اإلنسان : وعرفه جالينوس وابن سينا بأنه 

  . )٣( ويسترد زائلها
مجلة األعمال اليت يقوم ا العامل بعالج األمـراض ألجـل   : وعليه فاملراد بالعمليات الطبية 

  .أو استردادها ، حفظ الصحة 
وأنـواع  ، ووصـف الـدواء   ، والتحاليل ، من إجراء الكشف ، فتشمل سائر التطبيبات 

  .اجلراحات 
  .لطبية وهذا التعريف هو مرادي بالعمليات ا

 –رضى الشخص وقبوله بأن جيرى له : تعريف اإلذن يف إجراء العمليات الطبية أنه  فيكون
  .مجلة األعمال اليت يراد منها حفظ الصحة أو استردادها  –أو ملن هو ويل عليه 

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ) .عمل) . (٢/٦٢٨(املعجم الوسيط ) ١( 

 ) . طب) . (٢/٥٤٩(املعجم الوسيط ،  ١٣٩القاموس احمليط ص ، ) ١/٥٥٤(لسان العرب ) ٢( 

 ) .١/٣(القانون يف الطب البن سينا ، املرجع السابق ) ٣( 



  إلذن يف إجراء العمليات الطبيةا
  

  :حكم اإلذن الطيب : املبحث الثاين 
فإذا كان اإلجراء مباحاً ، هذا العمل حكم إذن املريض بإجراء العمل الطيب عليه راجع لنوع 

  . وإن كان اإلجراء حمرماً فاإلذن به حمرم ، فإنَّ اإلذن به مباح 
  :على أقوال أشهرها ما يلي تداوي الوقد اختلف أهل العلم يف حكم 

 )٣(واملالكيـة )٢(من احلنفيـة  )١(أن التداوي مباح وهو قول مجهور أهل العلم: القول األول 
  .وإن اختلفوا هل األوىل فعله أو تركه .  )٥(واحلنابلة )٤(والشافعية

وحصره بعض أهل العلم فيما إذا علم . )٦(أنه واجب وهو قولٌ لبعض احلنابلة : القول الثاين 
  . )٧(حتقق الشفاء 
 :األدلة 

  : استدل أصحاب القول األول على إباحة التداوي بأدلّة منها 
  :على عدم املنع من التداوي  النصوص الشرعية املتكاثرة الدالة

من : النحل(}يخرج من بطُونِها شراب مختلف أَلْوانه فيه شفَاٌء للناسِ{: قوله تعاىل ك - ١
  ) .٦٩اآلية

) احلمى من فيح جهنم فأبردوها باملاء: ( قال  وعن عائشة رضي اهللا عنها أن النيب  - ٢
)٨(. 

  .)١(على أن فعل التداوي غري حمظور وال ممنوع  إىل غري ذلك من النصوص الدالة
                                                

 ) .٢٤/٢٦٩(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ١( 

 ) .٨/٥٠٠(العناية شرح اهلداية ) ٢( 

 . ٥٣٤ص الثمر الداين يف تقريب املعاين ) ٣( 

 ) .١/٣٥٧(مغىن احملتاج ) ٤( 

 . ١٧٢الروض املربع ) ٥( 

 .دار هجر ) . ٦/١٠(اإلنصاف ، ) ٢/٣٦١(اآلداب الشرعية ) ٦( 

 ) .٥/٣٥٥(الفتاوى اهلندية ، دار هجر ) ٦/١٠(اإلنصاف ) ٧( 

) ٤/١٧٣٢(اب السالم ؛ صحيح مسلم كت) ٥٧٢٥(برقم ) ٤/٤٠(صحيح البخاري كتاب الطب باب احلمى من فيح جهنم ) ٨( 
 .  ٢٢١٠برقم 



  إلذن يف إجراء العمليات الطبيةا
  

  :واستدلوا على عدم الوجوب بعدة أدلة منها 
ـ  أتت النيب عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن امرأة سوداء  - ١ ع رفقالت إين أص

وإن شـئت دعـوت اهللا أن   ، إن شئت صربت ولك اجلنة : قال . فادع اهللا يل ، وإين أتكشف 
ولـو  . )٢(فدعا هلا ، فادع اهللا يل أن ال أتكشف ، فقالت إين أتكشف .  أصرب: فقالت . يعافيك 

  .)٣(كان دفع املرض واجباً مل يكن للتخيري موضع 
إذا مسعتم بالطاعون : ( قال  عن أسامة بن زيد رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا  - ٢

 .)٤() وإذا وقع بأرض وأنتم ا فال خترجوا منها، يف أرض فال تدخلوها 
  . عن الفرار من الطاعون  كان التداوي واجباً مل ينه  ولو
  

  :وأما القول الثاين فاستدل أصحابه بأدلة منها 
فيكون نظري ترك الطعـام  ، أن ترك التداوي إلقاء بالنفس إىل التهلكة وهو منهي عنه  - ١

مـن  : البقـرة (}لُكَـة وال تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى الته {: وقد قال تعاىل . والشراب املفضي للموت
  ). ١٩٥اآلية

إذا مسعتم بالطاعون :(قال أن رسول اهللا  –رضي اهللا عنهما  –عن أسامة بن زيد  - ٢
  )٥()وإذا وقع بأرضٍ وأنتم ا فال خترجوا منها، يف أرضٍ فال تدخلوها

، ففي احلديث دليل على أنه ينبغي على املسلم أن يتعاطى األسباب املوجبة لنجاته من اهلالك
  .)٦(والتداوي واإلذن به منها 

                                                                                                                                                   
 ) .٤/١٠(زاد املعاد : انظر ) ١( 

؛ صحيح مسلم كتاب الرب والصلة  ٥٦٥٢برقم ) ١٠/١١٩(صحيح البخاري كتاب املرضى باب فضل من يصرع بالريح ) ٢( 
 . ٢٥٧٦برقم ) ٤/١٩٩٤(

 ) .١٠/١٢٠(فتح الباري ) ٣( 

) ٤/١٧٣٨(؛ صحيح مسلم كتاب السالم  ٥٧٢٨برقم ) ١٠/١٨٩(الطاعون صحيح البخاري كتاب الطب باب ما يذكر يف ) ٤( 
 .واللفظ للبخاري  ٢٢١٨برقم 

 .سبق خترجيه ) ٥( 

 . ٢٥٩أحكام اجلراحة الطبية ص ) ٦( 



  إلذن يف إجراء العمليات الطبيةا
  

  :وميكن مناقشة الدليلني مبا يلي 
: ن النصوص الشرعية دلت على أن الشفاء حيصل بغري التداوي املعتاد قـال تعـاىل  أ: أوالً 

} نِنيمؤلْمةٌ لمحرفَاٌء وش وا هم آنالْقُر نلُ مزننفليس الـدواء هـو  ). ٨٢من اآلية: االسراء(}و 
  .املتعني لرفع املرض وعليه فال يكون تركه إلقاء بالنفس للتهلكة وهو ذا يفارق الطعام والشراب 

كما أنه يـأمر باجتنـاب   ، أنّ احلديث مل يعم مجيع األمراض وإمنا خص الطاعون : ثانياً 
  .احلديث فال يشمله . وحديثنا عمن وقع يف املرض ، األسباب اليت قد تفضي إىل املرض 

ولو صـح اسـتدالهلم   ، بل وأبلغ من ذلك أنّ آخر احلديث ينهى عن الفرار من الطاعون 
  .ومل يأمرهم بالبقاء ، باحلديث ألمرهم باخلروج من هذه األرض 

  ..الترجيح 
للتداوي دليل على أصـل   بتأمل ما سبق فإنه يظهر يل رجحان القول األول ففعل النيب 

  .اإلباحة 
كيف وقد اعتضـد هـذا   ، اليت كانت تصرع دليل على عدم الوجوب  وختيري النيب للمرأة

  .بفعل مجلة من السلف تركوا التداوي 
. وقد أفىت جممع الفقه اإلسالمي بأن التداوي خيتلف حكمه باختالف األحوال واألشخاص 

فيكون واجباً على الشخص إذا كان تركه يفضي إىل تلف نفسه أو أحد أعضائه أو عجزه أو كان 
  .رض ينتقل ضرره إىل غريه كاألمراض املعدية امل

ويكون مندوباً إذا كان تركه يؤدي إىل ضعف البدن وال يترتب عليه ما سـبق يف احلالـة   
  .األوىل 

  .ويكون مباحاً إذا مل يندرج يف احلالتني السابقتني 
  .)١(ويكون مكروهاً إذا كان بفعل خياف منه حدوث مضاعفات أشد من العلة املراد إزالتها 

اجلنة على صـربها   وهذا التقسيم يعارضه حديث املرأة اليت كانت تصرع ووعدها النيب 
ويعارضه ما رواه سعيد اخلدري رضي اهللا عنـه  . وهذا دليل تفضيل الصرب على املرض على رفعه 

                                                
 ) .٣/٧٣١(العدد السابع ( جملة جممع الفقه اإلسالمي .  ٦٩/٥/٧قرار امع رقم ) ١( 



  إلذن يف إجراء العمليات الطبيةا
  

: فقال ، جتري احلسنات على صاحبها : يا رسول اهللا ما جزاء احلمى قال : أن أيب بن كعب قال 
  .)١(هم إين أسألك محى ال متنعين خروجاً يف سبيلك فلم ميس أيب قط إال وبه احلمى الل

خلقه يسرياً ومن مث يقول زر بن حبيش كان أُيب فيه  له حرفتمالزمه احلمى : "قال الذهيب 
وكأن مرضه سبب حدتـه  . فأيب مل يترك التداوي بل استجلب املرض لنفسه بدعائه . )٢( "شراسة

  .فعله كما هو الظاهر على  أقره النيب وشراسته و
وإمنا كان كثري مـن  ، ولست أعلم سالفاً أوجب التداوي : " قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .)٣(.." أهل الفضل واملعرفة يفضل تركه تفضالً واختياراً ملا اختار اهللا ورضى به وتسليماً له 
لسبعني ألفاً الذين يدخلون اجلنة بغـري  يف ا مث إن ترك الكي الشك أنه أوىل لقول النيب 

  .)٤() ن وال يتطريون وعلى رم يتوكلونهم الذين ال يكتوون وال يسترقو: ( حساب وال عذاب 
  .)٥() ل من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكّ: ( ولقوله 

ومعلوم أن الكي قد يتفرد طريقاً لعالج مرض متلف وذلك كمن أصيب بقطع يف عرق من 
  .)٦(قه عرو

  . )٧(بيده  يف أكحله فحسمه النيب وقد رمى سعد بن معاذ 
  .)٨( ورمي أيب يوم األحزاب على أكحله فكواه رسول اهللا 

                                                
 ) .٢/٣٠٢(وانظر جممع الزوائد .  ٦٩٢ابن حبان ؛ صحيح ) ٣/٢٣(مسند اإلمام أمحد ) ١( 

 ) .١/٣٩٢(سري أعالم النبالء ) ٢( 

 ) .٢١/٥٦٤(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٣( 

عن ابن ) . ٢٢٠(صحيح مسلم كتاب اإلميان برقم ، ) ٥٧٠٥(صحيح البخاري كتاب الطب باب من اكتوى أو كوى برقم ) ٤( 
 .عباس رضي اهللا عنهما 

سنن ابن ماجه كتاب الطب باب ، وقال حسن صحيح ) ٢٠٥٥(سنن الترمذي كتاب الطب باب ما جاء يف كراهية الرقية برقم ) ٥( 
صحيح ، ) ٤/٤١٥(املستدرك للحاكم ) ٩/٣٤١(السنن الكربى للبيهقي ، ) ٤/٢٤٩(مسند اإلمام أمحد ، ) ٣٤٨٩(الكي برقم 

 ) .٢/٣٣٣(ضي اهللا عنه  قال ابن مفلح اسناده ثقات اآلداب عن املغرية بن شعبة ر) ٦٠٧٨(ابن حبان برقم 
ذكر الدكتور حممد علي البار أن الكي ال يزال مستخدماً يف الطب احلديث بطرق خمتلفة عن الكي التقليدي وذكر من استخداماا ) ٦( 

 . ١٤٧تعليقه على كتاب الطب النبوي لعبد امللك بن حبيب ص . إيقاف الرتيف 
 ) .٢٢٠٨(مسلم كتاب السالم صحيح ) ٧( 

 .  ٢٢٠٨صحيح مسلم كتاب الدم ) ٨( 



  إلذن يف إجراء العمليات الطبيةا
  

 أم فاعالً لفضيلة يؤجر عليها هأيكون تاركاً لواجب يأمث ب -واحلال ما ذكر -فمن ترك الكي
  .؟

  .)١(التداوي قد نقل اإلمجاع على عدم وجوب  –رمحه اهللا–مع أن الذهيب 
وبه يعرف أن األصل يف اإلذن بالتداوي أنه مباح . هذا ما ظهر يل يف حكم أصل التداوي 

ما خيرج عن كونه مباحاً كما إذا تناول إجراًء حمرماً كعمليات تغـيري  تداوي ولكن قد يعتري ال.
 .فيكون اإلذن ذا اإلجراء حمرماً ، اجلنس أو قطع األطراف لغري غرض مشروع 

  
  .مىت جيرى اإلذن الطيب : ملبحث الثالث ا

وصـار  ، وإالّ مل يكن إذنـاً  ، قبل وقوعها ، البد أن يكون اإلذن بإجراء العمليات الطبية 
إجازة وإمضاًء ؛ فإن اإلذن واإلجازة كالمها يدل على املوافقة على الفعل إال أنَّ اإلذن يكون قبل 

  .)٢(واإلجازة تكون بعد وقوعه ، الفعل 
  :وذلك من وجهني ، اجة داعية إىل تقدم اإلذن عن العمل الطبي واحل

  .ر بغري إذنه ؛ فإنه اعتداء عليهأنه ال حيق ألي إنسان أن يتصرف يف جسم إنسان آخ: األول
  ، )٣(وقد قرر الفقهاء أنه ال جيوز ألحد أن يتصرف يف ملك الغري أو حقه بال إذن 

  .له  ومنافع اإلنسان وأطرافه حق
أو حتصل سراية ، أو منفعة ، أو عضوٍ ، أنه قد حيصل أثناء هذه العملية تلف لنفسٍ : الثاين 

  . -إن شاء اهللا تعاىل–كما سيأيت مفصالً ، فإن مل يكن مأذوناً له ضمن ، 
حسـب العمـل   ، وقد يكون شفوياً ، وعملُ األطباء اآلن على أنَّ اإلذن قد يكون كتابياً 

أو خشية حصـول  ، إلذن الكتايب جيرى يف حاالت لعلّ اجلامع هلا هو وجود اخلطورة املتخذ ؛ فا
  . أما ما كان اإلجراء فيه عادياً فيكتفى فيه باإلذن الشفوي . آثار جانبية للمريض 

  
                                                

 .  ٢٢٧الطب النبوي ص ) ١( 

 ) .١/٣٥(أحكام إذن اإلنسان ،  ٦٥١القاموس احمليط ص : وانظر ، ) ٣/١٦٧(حاشية ابن عابدين ) ٢( 

 . ٣٩٠ية للدكتور حممد البورنو الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكل،٤٦١شرح القواعد الفقهية للشيخ أمحد الزرقا ص ) ٣( 
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  أنواع اإلذن الطيب : بحث الرابع امل
تنوع إىل صريح وغري فهو من حيث داللته ي، لإلذن الطبي أنواع متعددة باعتبارات خمتلفة 

إذن لفظـي  ويتنوع باعتبار طريق التعبري عنـه إىل  ، وباعتبار موضوعه إىل مطلق ومقيد ، صريح 
قد تناولت كل نـوع منـها يف   و. وشفوي  كما يتنوع باعتبار كتابته إىل كتايب، وإذن باإلشارة 

  .أصل هذا البحث 
فكل ما ، من املريض على اإلجراء الطبيوإذا كان املقصود من اإلذن وجود الرضا واملوافقة 

  .يدل على الرضا واملوافقة فهو كاف يف حصول اإلذن 
والنطق باللسان ليس طريقـاً حتميـاً   . )١(ومعلوم أن التعبري عن اإلرادة يكون بعدة طرق 

ولكن قد تقـوم  ، بل النطق هو األصل يف البيان ، لظهور اإلرادة بصورة جازمة يف النظر الفقهي 
  .)٢(مما ميكن أن تعبر عن اإلرادة اجلازمة تعبرياً كافياً مفيداً ، امه كل وسيلة أخرى مق

اإلباحة أو التمليك أو التصرف بطريـق  إن اإلذن العريف يف : "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
، فكل واحد من الوكالة واإلباحة ينعقد مبا يدل عليها من قولٍ وفعـل ، كاإلذن اللفظي ، الوكالة 

  .)٣(هـ .أ "والعلم برضى املستحق يقوم مقام إظهاره للرضى
  .ما دامت دالّةً على اإلذن داللةً واضحة، وعليه فال مانع من اعتبار األنواع السابقة

ويدلّ على اعتبار اإلشارة طريقاً من طرق التعبري عن اإلذن الطبي ما جاء عن عائشة رضي 
، كراهية املريض للدواء : فقلنا ، فأشار أن ال تلدوين  اهللا لددنا رسول : (  اهللا عنها أا قالت 

  .)٤() ال يبقى منكم أحد إالّ لُد ، أمل أكم أن ال تلدوين : قال ، فلما أفاق 
  .)١(فإن يف هذا احلديث أن اإلشارة املفهمة كصريح العبارة يف هذه املسألة 

                                                
  . فما بعدها .  ٢٠٦وحيد الدين سوار ص . مثالً للتعبري عن اإلرادة يف الفقه اإلسالمي : انظر ) ١( 

 ) .١/٣٢٦(واملدخل الفقهي العام ملصطفى الزرقا 
 ) .١/٣٢٦(املدخل الفقهي العام ) ٢( 

 ) .٢٩/٢٠(جمموع الفتاوى ) ٣( 

صحيح مسلم كتاب السالم باب كراهية التداوي ،  ٥٧١٢برقم ) ١٠/١٧٥(اب الطب باب اللدود كت. صحيح البخاري ) ٤( 
فتح الباري . واللَّدود بفتح الالم هو الدواء الذي يصب يف أحد جانيب فم املريض .  ٢٢١٣برقم ) ٤/١٧٣٣(باللدود 

 ) .لدد) . (٣/٣٩٠(لسان العرب ) . ١٠/١٧٦(
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فلـو  . )٢(ال ينسب لساكت قول : لقاعدة  وأما السكوت فاألصل أنه ال يعترب إذناً ؛ وذلك
  .)٣(وهذا حمل اتفاق ، مل يكن هذا السكوت إذناً بالبيع . سكت املالك حني يرى الغري يبيع ملكه 

  

                                                                                                                                                   
 ) .١٤/١٩٩(شرح صحيح مسلم للنووي ) ١( 

 .٣٣٧شرح القواعد الفقهية للزرقا ص .  ٢٦٦األشباه والنظائر للسيوطي ص ،  ١٧٨األشباه والنظائر البن جنيم ص ) ٢( 

 .واملراجع السابقة ، ) ٢/٣٨٦(املوسوعة الفقهية ) ٣( 
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  ..من له احلق يف اإلذن الطبي :الفصل األول 
  .إذن املريض : املبحث األول 

شروع فيه إىل إذن وموافقـة مـن   تبني مما سبق يف التمهيد أنَّ اإلجراء الطبي حيتاج قبل ال
  -:ويزداد هذا وضوحاً مبا يلي ، املريض 

  :ال خيلو املريض من إحدى حالتني 
  .أن يكون أهالً لإلذن باإلجراء الطبي  - ١
 .أن ال تتحقّق فيه هذه األهلية  - ٢

  .فأما احلالة الثانية فمحلّ الكالم عنها هو املبحث الثاين من هذا الفصل 
فـإنّ اإلذن يف اإلجـراء   ، فإنّ املريض مىت كان قادراً على التعبري عن إرادته : وأما األوىل 

، فليس ألحد أن جيربه علـى اإلذن  ، ال جيوز ألحد أن يفتات عليه فيه ، الطبي حق متمحض له 
ما مل يكن هنـاك  ، كما أنه ليس ألحد أن يعترض على إذنه ذا اإلجراء ،  نيابةً عنهوال أن يأذن 

  .ر شرعي لذلك مرب
  -:وذلك ألمور 

  . أنَّ التداوي غري واجب كما هو قول مجهور أهل العلم وقد سبق ذلك  - ١
يف مرضه فجعل يشري إلينا أن  لددنا رسول اهللا : ( عن عائشة رضي اهللا عنها قالت  - ٢

يبقى أحـد   ال. أمل أكم أن تلدوين ؟ : فلما أفاق قال ، فقلنا كراهية املريض للدواء ، ال تلدوين 
 ١() يف البيت إالّ لُد(. 

وهـذا  ، والعقوبة ال تكون إال بسبب تعـد  ، من داواه بعد يه عن ذلك  فقد عاقب 
ويكون ، فإذا رفض التداوي فله احلق يف ذلك ، يوضح أنّ إذن املريض ضروري إلجراء التداوي 

٢(ياً إجباره على التداوي تعد(.  

                                                
 .سبق خترجيه ) ١( 

 . ٧٥بيب ص املسئولية الطبية وأخالقيات الط، ) ٤/١٩٩(شرح النووي على صحيح مسلم ) ٢( 
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الغٍ كـإذن  ، يف حال أهليـة املـريض   ، امتناعه عن اإلذن أو ، أنّ إذن ويل املريض  - ٣
  .)١(جبامع كون كلٍ منهما فاقداً للصفة الشرعية اليت ينبغي عليها إذنه وامتناعه، األجنيب وامتناعه 

إذا  –ويتضح من مجيع ما تقدم أنّ حق اإلذن يف إجراء العمليات الطبية خـاص بـاملريض   
ومثال ذلك إذا أذن ،  فال اعتبار إلذن أي شخص مل يعترب الشرع إذنه ومن مثَّ –كان أهالً لذلك 

فإنَّ إذنه يعترب سـاقطاً؛  ، حال أهلية املريض وعدم موافقته ، أخ املريض بإجراء عملية طبية ألخيه 
  .)٢(فاحلق يف هذه احلالة خمتص باملريض وحده ، لكونه غري مستند على أصلٍ شرعي 

  .فإن اإلذن ال يكون من حق املريض ، لية ومىت انعدمت األه
ومنع الطبيب من إجراء العمل الطيب دون إذن ال مينع احلجر على املريض الـذي خيشـى   

  .انتشار مرضه فهذا أمر آخر غري العالج 
. كما أنه ال ينايف القول بوجوب التداوي يف حالة الضرورة ألن معىن الوجوب إمث التـارك  

  .واهللا أعلم 
  
  

                                                
 . ٢٤٥أحكام اجلراحة الطبية ص ) ١( 

 .  ٢٥٢أحكام اجلراحة الطبية ص ) ٢( 
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  ..املريض  إذن ويلّ: ثاين بحث الامل
من رمحة اهللا تعاىل أن اعتربت الشريعةُ اإلسالمية الوالية على الغري يف حال عجز ذلك الغري 

: قـال تعـاىل    ،ومل يأذن اهللا بإعطائهم أمواهلم حىت يؤنس منهم الرشـد ، عن النظر يف مصاحله 
}وا النلَغى إِذَا بتى حامتلُوا الْيتابومالَهوأَم هِموا إِلَيفَعداً فَادشر مهنم متسفَإِنْ آن من : النساء(}كَاح

  ). ٦اآلية
  .)١(فكذلك عليه حفظ البدن ، وكما أن على الويل حفظ املال 

وامتداداً هلذه القاعدة فقد اشترط الفقهاء إلباحة العمل الطبي أن يأذن ويل املريض مىت كان 
  .هلٍ لإلذن املريض غري أ

وليس له ، وال مملوكه ، ولو جاء رجلٌ بصيب ليس بابنه : "فقد قال الشافعي رمحه اهللا تعاىل 
أو اقطع هذا الطرف له ، هذا اجلرح له  )٢(أو بطّ، اخنت هذا : فقال ، إىل ختان أو طبيب ، بويل 

  .)٣(هـ .أ.." بةٌ وعليه رق، واخلتان ديته ، كان على عاقلة الطبيب ، فتلف ، من قرحة به 
  .إذ مل يكن اإلذن من الويل ، ضمن الطبيب واخلتان  -رمحه اهللا–فنجد أنه 

من إنسان  )٤(أو قطع سلْعةً، وإن خنت صبياً بغري إذن وليه : " -رمحه اهللا–وقال ابن قدامة 
وإن ،  مأذون فيـه  ألنه قطع غري، ضمن ،  يتهفَسرت جِنا، أو من صيب بغري إذن وليه ، بغري إذنه 

" ألنه مأذون فيه شرعاً ،مل يضمن ، أو فعله من أذنا له ، أو من له واليةٌ عليه ، فعل ذلك احلاكم 
  .)٥(هـ .أ

                                                
 ) .٥/٤٥(اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب ) ١( 

، مادة بطَّ .  ٨٥١وانظر القاموس احمليط ص ، مادة بطط ) . بطَّ اجلرح وغريه يبطّه بطا إذا شقّه ) : ( ٧/٢٦١(قال يف اللسان ) ٢( 
 .مادة بط .  ٢٠صباح املنري ص امل

 ) .٦/٦٥(األم ) ٣( 

القاموس احمليط ، ) ٨/١٦٠(لسان العرب . وبالفتح شق يكون يف اجللد ، السلعة بكسر السني زيادةُ حتدث يف اجلسد مثلُ الغدة ) ٤( 
 .مادة سلع  ١٠٨املصباح املنري ص ، مادة سلع .  ٩٤٢ص 

 ) .٨/١١٧(املغين ) ٥( 
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فإن كان بالغاً عاقالً ... فإن أذن له أن خيتنه : "يف سراية اخلتان  -رمحه اهللا–وقال ابن القيم 
" وإن كان صغرياً ضمنه ؛ ألنه ال يعترب إذنـه شـرعاً  ، مل يضمنه ؛ ألنه أسقط حقه باإلذن فيه ، 
  . )١(هـ .أ

إالّ ، فإنه ال حيل اإلقدام على اإلجراء الطيب ، فتحصل أنه مىت كان املريض غري أهلٍ لإلذن 
  .بعد إذن وليه 

  
وذلك لقوله ، )٢( هف مبا فيه الغبطة واملصلحة ملوليال خالف بني الفقهاء أن الويلّ إمنا يتصرو

وانون يف معـىن  ). ٣٤من اآلية: االسراء(}وال تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن {: تعاىل 
  .)٣(الصغري 

ما من عبد يسترعيه اهللا رعية ميوت يوم : ( مرفوعاً  –رضي اهللا عنه  –وعن معقل بن يسار 
م اهللا عليه اجلنته إال حر٤() ة ميوت وهو غاش لرعي(.  

فنفاذ تصرف الويل معلَّق على . )٥(التصرف على الرعية منوط باملصلحة : وللقاعدة املعروفة 
وإال رد ؛ ألن الويل ناظر وتصرفه حينئذ ، وجب تنفيذه ، فإن تضمن منفعةً ما ، املنفعة يف تصرفه 

  .)٦(وكالمها ليس من النظر يف شيء ، متردد بني الضرر والعبث 
، ليه فمىت امتنع الويلّ عن اإلذن باإلجراء الطبي ملوليه على خالف مقتضى احلظ والغبطة وع

  .)٧(فإنّ امتناعه ساقط ال عربة به 
                                                

 . ١٥٧املودود بأحكام املولود ص حتفة ) ١( 

) ٣/٤٧٦(روضة الطالبني ، ) ١/٣٢٨(املهذب ، ) ٥/٦٩(مواهب اجلليل ، ) ٥/٧١(التاج واإلكليل ، ) ٤/٣٥٠(بدائع الصنائع ) ٢( 
 ) . ٣/٤٤٧(كشاف القناع ، ) ٤/٣٣٧(املبدع ، 

 ) . ٤/٥٦٨(معونة أويل النهى ) ٣( 

صحيح مسلم كتاب اإلميان باب ،  ٧١٥١برقم ) ١٣/١٣٦(ن استرعى رعية فلم ينصح صحيح البخاري كتاب األحكام باب م) ٤( 
 . ١٤٢برقم ) ١/١٢٥(استحقاق الوايل الغاش لرعيته النار 

شرح ،  ٤٢شرح الّة لسليم رستم باز ص ،  ١٢١األشباه والنظائر للسيوطي ص ،  ١٣٧األشباه والنظائر البن جنيم ص ) ٥( 
 . ٣٤٧الوجيز يف إيضاح قواعد الفقه الكلية للبورنو ص ،  ٣٠٩قا ص القواعد الفقهية للزر

 . بتصرف واختصار  ٣٠٩شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ) ٦( 

 . هـ ١٢/١١/١٤١٢يف  ٦٩/٥/٧قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم ) ٧( 
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وليه بينما يرفض ، ومثال ذلك حالة احلاجة املاسة لنقل الدم إىل مصاب يف حادثة أو غريها 
  .)١(إعطاءه الدم 

أو مبا متحض ، وليه على خالف مقتضى احلظّ والغبطة وكذلك مىت أذن الويلّ بإجراء طبي مل
  .فإنه ال عربة بإذنه ، الضرر فيه 

فإن إذنه ال قيمة له ، أو التربع به ، ومثال ذلك إذن الويل باستقطاع عضوٍ من أعضاء موليه 
 لـه  ؛ ألنَّ الويلّ إمنا يقوم على رعاية مصاحل موليه ونقل العضو منه ال ينطوى على أدىن مصلحة ،

  .)٢(فيخرج عن حدود الوالية 
 )٣(وكذلك فإن إذن الويل يسقط يف حاالت اإلسعاف اليت تتعرض فيها حياة موليه للخطـر 

  .  -إن شاء اهللا  –كما سيأيت بيانه 
ومما مينع اعتبار إذن الويل انعدام أهليته ؛ فإنه إذا تقرر أنَّ املريض ال يعتد بإذنه يف حال عدم 

  .)٤(ين على ذلك عدم اعتبار إذن الويل الفاقد لألهلية ؛ ألنه بدلٌ عنهفإنه ينب، أهليته 
  . وسأستعرض ذلك يف شروط اإلذن يف الفصل القادم 

  
 

                                                
 .  ٨٠املسئولية الطبية وأخالقيات الطبيب للبار ص ) ١( 

 .  ١٠٩مي يف الفقه اإلسالمي لعصمت اهللا عناية اهللا حممد ص االنتفاع بأجزاء اآلد) ٢( 

 . هـ ١٢/١١/١٤١٢يف  ٦٩/٥/٧قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم ) ٣( 

 .  ٢٥١أحكام اجلراحة الطبية ص ) ٤( 



  إلذن يف إجراء العمليات الطبيةا
  

  شروط اإلذن الطبي:الفصل الثاين 
  .أن يصدر ممن له احلق : املبحث األول 

الطيب وهو املريض  وأول هذه الشروط أن يكون اإلذنُ صادراً ممن له احلق يف اإلذن باإلجراء
  .أو وليه ، نفسه 

وعليه فإنه ال يعتـرب  . واملراد هنا أنّ اإلذن ليكون معترباً فإنه البد من صدوره ممن له احلق 
  .أو وليه ، إذن من سوى املريض 

  .)١(وكذلك فإن الويلّ ال يعترب إذنه حال أهلية املريض 
  

  .أن تتحقق أهلية اآلذن: املبحث الثاين 
  .)٢(يقال هو أهلٌ لكذا أي مستحق له ، هلية لألمر الصالحية له األ

وتستعمل األهلية يف االصطالح للداللة على صالحية اإلنسان ألن يكون فعله وتصـرفاته  
  .)٣(معتربة شرعاً 

حىت حيكم ، والبد يف الشخص الذي يأذن باإلجراء الطبي من أن تتوفّر فيه أهلية اإلذن به 
  .)٤(أو وليه ، ويستوي يف ذلك املريض نفسه ، إذنه باعتبار 

ومهـا شـرطا التكليـف     ، والعقـل  ، مها البلوغ : ويشترط لتحقق هذه األهلية شرطان 
  :وسأتناوهلما فيما يلي 

                                                
 .ونظرية احلق للدكتور عبداهللا العجالن ، ؛ األهلية ) ٣/١١(املدخل الفقهي العام للزرقا : انظر يف احلق ) ١( 

 ) .  ١/٣٢(املعجم الوسيط ،  ١١املصباح املنري ص ، مادة أهل  ١٢٤٥القاموس احمليط ص ، مادة أهل ) ١١/٣٠(لسان العرب ) ٢( 

  . ٢٩القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب ص ،  ٩٦معجم لغة الفقهاء  ص ) ٣( 
وأهلية وجوب وهي صالحية اإلنسان ، فتها مبا ذكر أعاله أهلية أداء وهي اليت عر: هذا ويقسم فقهاء احلنفية األهلية إىل قسمني  

فالقاصرة ترجع إىل العقل القاصر وهو حمدود بسن ، وأهلية األداء تكون قاصرةً وكاملةً . لوجوب احلقوق املشروعة له أو عليه 
  .وتعتمد الكاملة على العقل الكامل وهو حمدد بسن البلوغ ، التمييز 

، ) ١/١٥٦(فواتح الرمحوت بشرح مسلم الثبوت لعبد العلي األنصاري : انظر . املبحث أهلية األداء الكاملة  وال شك أن املراد ذا
 .    ٣٠خمتصر املنار لزين الدين احلليب ص ، ) ٢/١٦١(التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة البخاري 

 .   بتصرف يسري  ٢٥٠أحكام اجلراحة الطبية ص ) ٤( 



  إلذن يف إجراء العمليات الطبيةا
  

  :العقل : أوالً 
وال ميكنه أن يكون على ، ففاقده معدوم األهلية ؛ وذلك ألنه ال يعرف مصلحته من ضدها 

  .مره حني يأذن باإلجراء الطيب لعدم وجود القصد عنده بينة من أ
عن النـائم حـىت   ، رفع القلم عن ثالثة : ( رفع التكليف عنه بقوله  وقد بين الرسول 

  .)١() وعن انون حىت يفيق ، وعن الصغري حىت يكرب ، يستيقظ 
  .)٢( وقد نص أهل العلم على أنَّ اجلنون يسلب الواليات واعتبار األقوال

وانون إذا كان إلفاقته وقت معلوم وجلنونه وقت معلوم فما قاله يف حال إفاقته فهو معترب 
  .؛ ألنه حال إفاقته ليس جمنوناً بدليل احلديث السابق )٣(وما قال يف حال جنونه مل يعترب 

  :ثانياً البلوغ 
ألنّ  ،صيب املميز وغري املميـز وهذا يشمل ال. وال فهم كما تقدم ، ألنَّ الصيب ال قصد له 

  .املميز مع كونه يفهم لكن فهمه مل يكمل 
بل قد تسقط الشريعةُ التكليف عمـن مل  : "..  -رمحه اهللا  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

كمـا  ، وإن كان تكليفه ممكناً، تكْمل فيه أداة العلم والقدرة ختفيفاً عنه ؛ وضبطاً ملناط التكليف 
وألنّ العقل ، لكن ذاك ألنه مل يتم فهمه ، القلم عن الصيب حىت حيتلم وإن كان له فهم ومتييز  رفع

" ومنتشرةً قُيدت بالبلوغفلما كانت احلكمة خفية ، وهم خيتلفون فيه ، يظهر يف الناس شيئاً فشيئاً 
  .)٤(هـ .أ

                                                
مسند أمحد ،  ٢٠٤١سنن ابن ماجه ،  ٣٤٣٢سنن النسائي ، وفيه عن املبتلى حىت يربأ بدل انون ،  ٤٣٨٧اود سنن أيب د) ١( 

وقال هذا حديث صحيح ) ٢/٥٩(املستدرك للحاكم ، وفيه عن الصيب حىت يعقل  ٢٥١٠٥،  ٢٤٦٩٤برقم ) ١٦٤،  ٦/١١٧(
بن سلمة عن محاد بن أيب سليمان عن إبراهيم عن األسود عن  كلهم من طريق محاد.  على شرط مسلم ومل خيرجاه ووافقه الذهيب

جممع ، ) ١٢/١٢٢(فتح الباري : انظر . وقد ورد عن علي وابن عباس . عائشة به ورجال احلديث كلهم ثقات من رجال مسلم 
 .  ٢٩٧برقم ) ٢/٤(وصححه األلباين يف إرواء الغليل ) . ٤/١٦٤(نصب الراية ، ) ٦/٢٥١(الزوائد 

 .   ١٦٩عوارض األهلية عند األصوليني للدكتور حسني خلف اجلبوري ص ، ) ٢/١٦٧(التلويح على التوضيح للتفتازاين  )٢( 

 .  ٢٥٢جمل األحكام للناطفي ص ) ٣( 

 ) . ١٠/٣٤٥(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ٤( 



  إلذن يف إجراء العمليات الطبيةا
  

: وأوضح ذلك ابن القيم بقولـه  ، فبناء على ذلك فإنه ال يعتد بإذن من مل يكن بالغاً عاقالً 
وإن كان صغرياً ضمنه ؛ ألنه ، فإن كان بالغاً عاقالً مل يضمنه ؛ ألنه أسقط حقّه باإلذن فيه "... 

  .)١(هـ .أ.." إذنه شرعاً  ال يعترب
مثَّ فرغ على ذلك . والبلوغ ، العقل : إىل أهلية اآلذن بذكر شرطيها  –رمحه اهللا  –فأشار 

وقد جاء يف قرار هيئـة  ، وهنا ينتقل حق اإلذن إىل الويل .  وعدم اعتباره شرعاً سقوط إذن الصيب
ية جراحية إالّ بإذن املريض البالغ العاقل سواًء كان رجالً أم لأنه ال جيوز إجراء عم: "كبار العلماء 

  .)٢(هـ .أ" يكن بالغاً عاقالً فبإذن وليهفإن مل ، امرأة 
  

  :املأذون به مشروعاً  أن يكون: ث املبحث الثال
فإنه ال يعترب هـذا  ، فإن كان حمرماً ، من شروط اإلذن الطبي أن يكون املأذون به مشروعاً 

  .وال يعتد به ، اإلذن 
ويعاجله ألجـل جلـب   ، وذلك ألنَّ الشريعة إنما أباحت للطبيب أن يباشر جسم املريض 

أما حني يكون حتقيق هذه املصاحل مفضياً إىل مفاسـد   .ودفعاً للمفاسد املتوقّع حصوهلا ، املصاحل 
 ٣(طبيب تنتفي الفإنَّ علّة إباحة عمل ، عظيمة(.  

وذلك . وكذلك فإنه ليس للمريض احلق يف أن يأذن ألحد بأن يباشر عليه شيئاً مما حرمه اهللا
لْك السماوات والْأَرضِ ومـا  للَّه م{: ألن جسد اإلنسان إمنا هو ملك هللا تعاىل ؛ كما قال تعاىل 

يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو يهِنمـه  ) . ١٢٠:املائدة(} فمبا حير ف يف ملكأن يتصر ألحد وال حيق
  .مالكه 

                                                
 .  ١٥٧حتفة املودود بأحكام املولود ص ) ١( 

 .يف الدورة الثالثة والعشرين واملنعقدة بالرياض . هـ ٢٦/٥/١٤٠٤اريخ وت ١١٩قرار رقم ) ٢( 

أحكام اجلراحة الطبية ص ،  ٤٢األحكام الشرعية لألعمال الطبية ص : وانظر . بتصرف .  ٢٣٧التداوي واملسئولية الطبية ص ) ٣( 
٢٥٤،  ١٠٤   . 



  إلذن يف إجراء العمليات الطبيةا
  

فإن فعل فهو ، فحرام على كل من أُمر مبعصية أن يأمتر ا : " -رمحه اهللا  –قال ابن حزم 
فهو ، وكذلك اآلمر يف نفسه مبا مل يبح اهللا تعاىل له ، وليس له بذلك عذر  ،فاسق عاصٍ هللا تعاىل 

  .هـ .أ )١("فاسق، عاصٍ هللا تعاىل 
وبناء على ذلك قرر الفقهاء أنَّ اإلذن باإلجراء الطبي ال يعتد به مىت كان اإلجـراء غـري   

  .مشروعٍ 
طع عضوٍ مل يأمر اهللا ورسـوله  فإنه ال جيوز اإلقدام على ق: " -رمحه اهللا  –قال ابن القيم 

وال ، لـه ذلـك    وزجيفإنه ال، أو أصبعه، كما لو أذن له يف قطع أذنه ، وال أوجب قطعه، بقطعه 
  .هـ .أ )٢( .."يسقط اإلمث عنه باإلذن 

  
  :أن يكون اإلذن حمدداً : الرابع  املبحث 

أذنت لـك  : يب كأن يقول املريض للطب، من شروط اإلذن الطبي أن يكون اإلذن حمدداً 
  .بعالج كذا 

بأن قال املريض للطبيب أذنت لك بفعل ما شئت ، فإن مل يكن اإلذن حمدداً بل كان مطلقاً 
فهذا اإلذن قد ذهب بعض الباحثني املعاصرين إىل أنه إذن معترب شرعاً ؛ ألنه ال فرق يف . لعالجي 

  .)٣(ذون به جائز شرعاًاإلذن على وجه اإلطالق أو على وجه التقييد ما دام أن املأ
  .وقيد ذلك بعضهم بالعرف 

والذي يظهر يل هو ختريج هذه املسألة على الوكالة العامة فإنَّ املريض ملا أذن للطبيب فكأنه 
  .)٤( وكله يف عالجه

  :وقد اختلف الفقهاء يف الوكالة العامة على قولني 

                                                
 ) .  ١٠/٤٧١(احمللّى ) ١( 

 .   ١٣٦لود ص حتفة املودود بأحكام املو) ٢( 

 . ٢٤٣،  ٢٤٢أحكام اجلراحة الطبية ص ) ٣( 

والوكالة عقد : ( وقال يف الروض املربع ) . ٢/٢١٨(هـ .أ) . هو توكيل من جهة اآلذن : ( قال يف مغين احملتاج عن اإلذن ) ٤( 
 .  ٣٩٤ص . هـ .أ... ) ألا من جهة املوكل إذن ، جائز 



  إلذن يف إجراء العمليات الطبيةا
  

وهو قول عنـد   )٢(واملالكية )١(وقال به احلنفية. أن الوكالة العامة صحيحة : القول األول 
  .)٣(احلنابلة 

  ، )٤(وقال به الشافعية . أنَّ الوكالة العامة غري صحيحة : القول الثاين 
  .)٥(وهو املذهب عند احلنابلة 

  :األدلّة 
  :العامة بعدة أدلّة منها استدلَّ أصحاب القول األول وهم من صحح الوكالة

  .)٦(كما لو قال بع مايل كله، فصح فيما يتناوله ، أنَّ لفظ الوكالة العامة لفظ عام 
  :واستدلَّ أصحاب القول الثاين وهم من قرر أنَّ الوكالة العامة غري صحيحة بعدة أدلّة منها 

ه تدخل فيه هبة ماله وطالق نسـاءه  وخطراً كبرياً ؛ ألن، أنَّ يف هذه الوكالة غرراً عظيماً 
  .)٧(فيعظم الضرر 
  :نوقش 

فهو كما لو عـدد أنـواع   ، وأنابه مناب نفسه ، بأنَّ املوكّل اختار الوكيل اختياراً مطلقاً 
  .)٨(التصرفات 

  :الترجيح 
  :الظاهر رجحان القول األول 

فـإن يف  ، سفر ملدة قد تطول ن يف تصحيح الوكالة العامة مصلحة كبرية كما لو أراد املوكّل الأل
 .مثل هذه الوكالة حفظاً ملا خيشى فواته أو تأخريه 

                                                
   ) .٧/٣٥٧(تكملة رد احملتار ) ١( 

 ) .  ٥/١٩٠(التاج واإلكليل للمواق ) . ٢٢٧،  ٢/٢٢٦(بداية اتهد البن رشد ) ٢( 

 ) .٤/٣٦٦(الفروع البن مفلح ) ٣( 

 ) .  ٤/٢٢(روضة الطالبني ، ) ١/٣٥٠(املهذب للشريازي ، ) ٣/٢٣٧(األم ) ٤( 

 ) .  ٢/٣٠٣(شرح منتهى اإلرادات ، ) ٢/١٣٨(الكايف ، ) ٧/٢٠٥(املغين البن قدامة ) ٥( 

 ) .  ٧/٢٠٥(املغين ) ٦( 

 ) .  ٢/٢٢١(مغين احملتاج ، ) ١/٣٥٠(املهذب ، ) ٧/٢٠٥(املغين البن قدامة ) ٧( 

 .   ٥٤املختارات اجللية ص ) ٨( 



  إلذن يف إجراء العمليات الطبيةا
  

 .أنَّ املوكّل مل يوكّل هذا إال لكمال ثقته به  - ١
وما سبق ميكن تطبيقه على اإلذن الطبي فإنَّ املريض مل يكن ليأذن للطبيب باإلذن العام إال 

  .من اعتبار اإلذن املطلق فال يظهر مانع. ونصحه له ، لكمال ثقته يف إتقانه 
  

  :أن يكون اإلذن بلفظ صريح أو شبهه : املبحث اخلامس 
من شروط اإلذن شرطٌ يرجع إىل داللة اإلذن ، فإنَّ اإلذن الطيب ينقسم من حيث داللته إىل 

  : قسمني 
أو إجراء عملية ، كأن يقول املريض للطبيب أذنت لك بالفحص : اإلذن الصريح    –أ  

  .و ذلك جراحية وحن
كأن يظن الطبيب أن املريض يعاين مـن التـهاب الزائـدة    : اإلذن غري الصريح    –ب 

الدودية، فيأذن له املريض باستئصاهلا ، فإذا شرع يف اجلراحة جيد أن ما يعاين منه املريض وجـود  
تئصـاهلا  ورم مثالً، وأما الزائدة فهي سليمة، فهل للطبيب استئصاله أخذاً بأنَّ املريض أذن له باس

  . )١(على أا هي سبب املرض، فإذا ظهر سبب املرض غريه، فإن املريض قد أذن له باستئصاله ؟ 
  : هذا هو الظاهر يل وذلك ألمور 

أنّ الغالب يف املرضى عدم معرفتهم بتفاصيل األمراض، واختالف أعراضها، وإمنا هـم   - ١
  .مطمئنون إىل تشخيص الطبيب وما يقرره 

بإجراء العالج أو اجلراحة ، إال ألجل طلب السالمة، وحفظ نفسه  أن املريض مل يأذن - ٢
 . )٢(من التلف واهلالك، فإذنه بالعمل املعين ينبئ بإذنه يف كل ما حيصل له به السالمة واحلفظ 

وهذه ]. ٩١: سورة التوبة[} ما على احملسنني من سبيلٍ{: أنه حمسن واهللا تعاىل يقول  - ٣
 . )٣(عن كل حمسن اآلية  أصل يف رفع العقاب 

                                                
 . ٢٠٦، التداوي واملسئولية الطبية لقيس آل مبارك ، ص  ٢٥٤أحكام اجلراحة الطبية للدكتور حممد الشنقيطي ، ص : أنظر   )١(

 . ٢٠٦أنظر التداوي واملسئولية الطبية ص   )٢(

 ) .٨/٢٧٧(اجلامع ألحام القرآن للقرطيب   )٣(



  إلذن يف إجراء العمليات الطبيةا
  

أن الطبيب بني أمرين ، إما أن جيري ما ظهر له ، اعتماداً على ذلك اإلذن ، أو يتـرك   - ٤
مريضه حىت يفيق من ختديره مث يستأذنه ، وال شك أن األول أوىل، فهو أدفع للمشقة عن الطبيب 

 .واملريض
ابن تيمية، ملـا  وقد اعترب الفقهاء مثل هذا اإلذن وعملوا به، وقد أجاب شيخ اإلسالم  - ٥

ال يلزم الراعي شيء إذا مل يكن منـه  : " سئل عن راعٍ خشي موت شيء مما يرعاه فذحبه، بقوله
وهو نظري .. فإم قد أحسنوا فيما فعلوا، فإن ذحبها خري من تركها حىت متوت.. تفريطٌ وال عدوان

ا أهل مرقوعة فإن ذلك خري هلم من ذها ا بالكلية خرق صاحب موسى السفينة لينتفع " .....
طرفه ، فتيقن أنه  لو استأجر غالماً ، فوقعت األكلة يف: " -رمحه اهللا–وقال ابن القيم .  )١(هـ .أ

 .  )٢(هـ .أ" إذا مل يقطعه سرى إىل نفسه فمات، جاز له قطعها وال ظمان 
ا يف هذا العمل جازوا اإلقدام على مثل هذا اإلتالف، ورفعوا الضمان عن فاعله ملأفأنت ترى أم 

من مصلحة ظاهرة، يظهر منها إذن صاحب احلق فيه، وأوضح من ذلك كله حديث عـروة بـن   
أن النيب صلى اهللا عليه وسصلم أعطاه ديناراً ليشتري به أضحية أو شاة ، فاشترى (( اجلعد البارقي 

وقبض بغري إذن لفظي فقد باع وأقبض .  )٣()) ودينار فباع إحدامها بدينار ، فأتاه بشاةبه شاتني، 
)٤( . 

أن املقصود من حترمي التصرف يف ملك الغري ما فيه من اإلضرار به ، وهذا التصرف ليس  - ٦
 . )٥(فيه إضرار بالغري ، بل تركه هو اإلضرار 

ولكن مع كل ما سبق فإنّ هذا اجلواز ال بد من تقييده مبا حيفظ حق املريض، ولو قيد ذلك 
ألطباء املتخصصني ، وأخذ موافقتهم أثناء العملية ، فهو أوىل وأبعـد  بإشهاد طبيبٍ أو أكثر من ا

  .عن التهمة ، وأدفع حلصول التقصري من األطباء 
                                                

 ] .٢٥٤-٣٠/٢٥٣[جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية   )١(

 ] .٢/٤١٣[إعالم املوقعني البن القيم   )٢(

 . ٣٦٤٢برقم ] ٦/٧٣١[صحيح البخاري ، كتاب املناقب ، باب بعد باب سؤال املشركني أن يريهم النيب آية   )٣(

 ] .٢/٤١٣[إعالم املوقعني   )٤(

 ] .٢/٤١٣[إعالم املوقعني : نظر ا  )٥(
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  :أن يستمر اإلذن حىت ينتهي اإلجراء الطيب : املبحث السادس 
جراء الطيب، ا أن يرجع يف إذنه، وميتنع عن اإلإذا أذن املريض للطبيب بعالجه فإنه ال خيلو إم

فإن استمرت املوافقة منه على اإلجراء الطيب حىت ايته فال إشكال يف عمل . أو يستمر على اإلذن
أما لو رجع يف إذنه وامتنع عن اإلجراء الطيب فإنه ال يسوغ إجباره وإكراهـه بـدعوى   . الطبيب

  .اإلذن السابق
ومل  –عين الضرس ي – )١(فإن منعه من قلعها : "  -رمحه اهللا  –قال حممد بن أمحد الرملي 

  . )٢(هـ .أ" مل جيرب عليه .. تربأ 
 يـربأ  مل وإن .. ضرسه له يقلع من يستأجر أن ويصح " : - اهللا رمحه – البهويت منصور وقال

 يف حمـرم  اآلدمـي  من جزء إتالف ألنه ، قلعه على جيرب مل قلعه عن املستأجر امتنع ولكن ، الضرس
 لذلك، أهالً كان إذا نفسه يف إنسان كل إىل مفوض وذلك . راًضر بقاؤه صار إذا أبيح وإمنا األصل،

 هـ.أ " أمله وقدر ، ونفعه ، مبضرته أعلم الضرس وصاحب
)٣(.  

 وامتنع عاد فإن ، ايته حىت عليه املريض موافقة تستمر أن الطيب لإلجراء يشترط فإنه عليه ناءبف
  . إجباره جيوز ال فإنه

                                                
الضرس السن وهو مذكر ما دام له هذا االسم ، ألن األسنان كلها إنـاث إال  : [كذا عبر بضمري املؤنث، قال يف خمتار الصحاح   )١(

 .مادة ضرس  ٣٧٩هـ ، ص .أ] األضراس ، وأالنياب 
 ] .٥/٢٧١[احملتاج  اية  )٢(

 ] .٨/١٢٢[املغين : ، وانظر ] ٤/١٤[كشاف القناع   )٣(
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  الطيب اإلذن جودو تعذر حاالت: الثالث الفصل
  : اإلذن حق له من وجود عدم : األول املبحث

 فـإن  الطـيب،  باإلجراء لإلذن أهالً ، إرادته عن التعبري على قادراً الشخص كان مىت أنه سبق
 قد ولكن ، وليه إىل احلق انتقل وإال ، فيه عليه يفتات أن ألحد جيوز ال ، له حق الطيب باإلجراء اإلذن

 فإنين احلالة هذه مثل يف احلكم ولبيان الطيب، باإلجراء لإلذن أهل غري كونه مع ويل للمريض يكون ال
   : فرعني إىل املسألة هذه لتفصيل أحتاج

   : األول الفرع
 وحالته ، وعالجه إسعافه يتم مل إذا أعضائه من عضوٍ تلف أو باملوت مهدداً املريض يكون أن

  . الفصل هذا من الثاين املبحث يف املسألة هذه وسأتناول . بالتأخري تسمح ال
   : الثاين الفرع

 أن إمـا  حالته ختلو ال فهذا ، بالتأخري حالته تسمح بل ، خطرة حالة يف املريض يكون ال أن
 ، املريض هذا يتوىل عنه نائباً يقيم أو ، عليه بالوالية يقوم أن ميكنه شرعي حاكم فيه مكان يف يكون
 على ولياً يقيم أو له، ويل ال من ويلّ هو إذ هلذا الطيب باإلجراء ليأذن احلاكم إىل الرفع من بد ال وهنا

  . سبق كما عمله من هذا إذ عنه نائباً املريض
 هذا على القيام املسلمني من حاله علم من على فهنا ، شرعي حاكم فيه ليس مبكان كان فإن

 بـه  باالمر الشرع جاء الذي ، ىوالتقو الرب على التعاون من هذا ألن وذلك ، حنوه جيب مبا املريض
  ]٢: سورة املائدة [} وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى{ : تعاىل قال

 للمضطر الطعام كبذل ، فرضاً فكان حرمة له آدمي ختليص ألنه
)١(

 مل فإن " : مفلح ابن قال . 
 هـ.أ " الدين تقي الشيخ اختاره به يقوم فأمني – احلاكم يعين – يوجد

)٢(
 .  

 

 

                                                
 ] .٤/٣٣٦[املبدع شرح املقنع ) ٢] .                   (١/٤٣٤[املهذب   )١(
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  : اإلذن حق له من غياب : الثاين املبحث
 لو ما أتناول وهنا .املريض عن يأذن أن ميكنه ويل للمريض يكون ال أن األول املبحث يف سبق

 كمـا  فرعني إىل فيها الكالم رعفأ أن إىل املسألة هلذه تعرضت إذ وأحتاج . غائب لكنه ويلّ له كان
  : يلي

  : األول الفرع
 مـن  بد ال وهنا وليه، قدوم حلني بالتأخري حالته تسمح بل خطرة حالة يف ريضامل يكن مل إذا

 الغري حق يف التصرف هذا وألنّ . إليه املصري فلزم ضرر بدون الواجب حتقيق أمكن ألنه الويل، انتظار

 إذنه بغري جيوز فال ضرورة بغري
)١(

 .  
   : الثاين الفرع

 ومـن  ، وإسعافه عالجه يتم مل إذا أعضائه من وٍعض تلف أو باملوت مهدداً املريض يكون أن
 انفجار من اخلوف درجة إىل بلغ إذا الدودية الزائدة والتهاب ، املرورية احلوادث يف املصابون : أمثلته

 الزائدة
)٢(

 لذلك ويدلّ املريض، إلنقاذ استئذان دون الطيب اإلجراء مباشرة الطبيب على جيب فهنا . 

  : يلي ما
 وال ضـرر  ال(( : قـال  وسلم عليه اهللا صلى النيب أن – عنه اهللا رضي – عباس ابن عن - ١

 ))ضرار
)٣(

 .  
 من وهذا هالكه، إىل يؤدي التلف، عليه خيشى من تطبيب وترك الضرر، عن ى احلديث ففي

 عنه منهياً فيكون الضرر،
)١(

 .  
                                                

 ] .١/٤٤٢[منار السبيل   )١(

 . ٢٦٢نظر أحكام اجلراحة الطبية ص ا  )٢(

] ١/٣١٣[، مسند اإلمام أمحـد   ٢٣٤١برقم ] ٢/٧٨٤[ما يضر جباره سنن ابن ماجة ، كتاب األحكام ، باب من بىن يف حقه   )٣(
وسكت عنه ، وقد روى أيضـاً مـن   ] ٤/٣٨٤[من طرق عن عكرمة عنه به ، وقد ذكره الزيلعي يف نصب الراية  ٢٨٦٥برقم 

، سنن ابن  وعبادة بن الصامت= =كتاب البيوع ،] ٢/٥٨[حديث مجاعة من الصحابة كأيب سعيد اخلدري ، املستدرك للحاكم 
 ٢٢٧٧٤بـرقم  ] ٥/٣٢٦[، مسند أمحـد ٢٣٤٠برقم ] ٢/٧٨٤[ماجة ، كتاب األحكام ، باب من بين يف حقه ما يضر جباره 

،  ٣٠٢- ٣٠١هـ ، جـامع العلـوم واحلكـم ص    .أ] حديث حسن وله طرق يقوي بعضها بعضاً: " قال النووي . وغريهم 
 . ٨٩٦برقم ] ٣/٤٠٨[وصححه األلباين يف إرواء الغليل 
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 احملظورات، تبيح الضرورات أن على تنص الفقهية القاعدة أن - ٢
)٢(

ـ  واخلـوف    ىعل
 . االستئذان ترك للطبيب تبيح ضرورة الطرف أو النفس

 الطـيب  جراءاإل على يقدم أن إما فهو ، خيارين بني – حكمه يف ومن – الطبيب أن - ٣
 يتعـذر  الثاين واخليار اإلذن، حصول و الويل جميء ينتظر أن وإما .للمريض إنقاذاً ، اإلذن أخذ دون

 الشـرع  أصول مع املتفق وهو األول اخليار إال يبق فلم خر،التأ حالة يف الكه الظن لغلبة به، األخذ

 عليها واحلفاظ األنفس حبفظ جاءت اليت
)٣(

 . 
 ، فمات يفعل فلم سقي، أو بإطعام، شخص إجناء على قدر من " : تيمية ابن اإلسالم شيخ قال

 هـ.أ " ضمنه
)٤(

 .  
 إىل احلاجـة  تدعو أن .. " : إذن دون للغري التصرفات عن كالمه معرض يف رجب ابن وقال

 ، انتظـاره  ومشقة ، لغيبته أو ، بعينه للجهل إما ، استئذانه ويتعذر ، حقه أو الغري مال يف التصرف
 هـ .أ " .. جائز مباح التصرف فهذا

)٥(
 .  

  : اإلذن من اإلذن حق له من امتناع : الثالث املبحث
 عـن  امتنع مىت املريض فإن ليهوع واجب، غري أنه التداوي يف املختار الرأي تناولت أن سبق

 أن هـو  يل يظهـر  والذي التداوي على جيرب وال حقه، من ذلك فإن الضرورة غري يف لعالجه اإلذن
 الطـيب،  بـاإلجراء  اإلذن يف وغريها الضرورة حالة بني يفرقوا مل التداوي يوجبوا مل الذين الفقهاء
  .واحد عندهم فاحلكم

 يباح قطع بال بتركه تلف خوف ومع ... الباسور قطع ويكره " : البهويت منصور الشيخ قال

 تعـاىل  اهللا هو والضار احلقيقة يف النافع إذ نفعه ظن ولو ، مرض يف التداوي حيب وال تداوٍ ألنه قطعه

 هـ.أ " بذاته ينجح ال والدواء
)١(

 .  
                                                                                                                                                   

 ] .٢/٥٩٥[، أحكام إذن اإلنسان  ٣٠٢جامع العلوم واحلكم ، ص : أنظر   )١(

 . ١٧٣، األشباه والنظائر للسيوطي ، ص  ٨٥األشباه والنظائر البن جنم ، ص   )٢(

 . ٧٩، مقاصد الشريعة اإلسالمية للطاهر بن عاشور، ص ] ٢/١٤[املوافقات للشاطيب   )٣(

 . ٣٠١اإلختيارات الفقهية ، ص   )٤(

 . ٤١٩القواعد ، ص   )٥(
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 وجـوب  عدم على فدل ، ترك إذا التلف خوف وجود مع الباسور قطع أباح أنه ترى فأنت
  .التلف خوف مع ولو التداوي

 كأكل وجب هالّ قيل فإن ... التداوي للمريض ويسن " الشربيين اخلطيب حممد الشيخ وقال

 هـ.أ " خبالفهما بإفادته نقطع ال بأنا أجيب باخلمر اللقمة وإساغة للمضطر امليتة
)٢(

   
  .املثال من يظهر كما اضطراره مع بإفادته القطع لعدم التداوي يوجب مل كيف فتأمل
 تـرك  ألن لنفسه، قاتالً يكون وال مات، حىت التداوي عن امتنع لو يأمث ال املريض فإن وعليه

 ذلـك  وعلى للشفاء، الوحيد السبب هو وال بنفعه، مقطوعاً ليس التداوي وألن ، حمرم غري التداوي

  . الفقهاء نص
 إىل النفس إلقاء فيه ألن ، عصى فقد هلك حىت والشرب األكل ترك فإن " : عابدين ابن قال

 يتـيقن  ال إذ مات، حىت التداوي عن امتنع من خبالف ، التنـزيل حمكم يف عنه منهي وأنه ، التهلكة

 هـ.أ " يشفيه بأنه
)٣(

 .  
 الطعام بأن إليه املفضي التداوي وترك ، املوت إىل املفضي والشراب الطعام ترك بني فرق فقد

  . التداوي خبالف ، دةالعا مستقر يف بنفعهما مقطوع والشراب
 الوالية إذ موليه معاجلة عن ميتنع أن له يسوغ ال فإنه الويل أما ، نفسه عالج عن امتنع إذا وهذا

  . الويل حق من يكون فال حمض ضرر العالج وعدم األصلح فعل تتضمن
  

                                                                                                                                                   
 ] .١/٣٢٠[شرح منتهى اإلرادات   )١(

 ] .١/٣٥٧[مغين احملتاج   )٢(

 ] .٥/٢٩٦[حاشية ابن عابدين   )٣(
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  : الرابع الفصل
  اآلذن مصلحة لغري اإلذن

  
  : مباحث وفيه

  . لتجاربا إلجراء اإلذن : األول املبحث
  . النشر حالة يف اإلذن : الثاين املبحث
  . به للتربع عضو بقطع اإلذن : الثالث املبحث
  . به التربع لغري عضو بقطع اإلذن : الرابع املبحث

  
  .هناك مراجعته وميكن حبثنا أصل يف وتفصيلها
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  : اخلامس الفصل
  الضمان يف الطيب اإلذن أثر

  : مباحث وفيه
   له يؤذن مل الذي الطبيب : األول املبحث
  له املأذون الطبيب : الثاين املبحث

  : مطالب وفيه
  .اجلناية تعمد إذا : األول املطلب
  . قصر أو أخطأ إذا : الثاين املطلب
 أو نفـسٍِ  تلف العلمية لألصول املطابق فعله من تولّد إذا : الثالث املطلب

  .عضو
  .مشروعة مصلحة حتقيق الطيب جراءباإل يقصد مل إذا : الرابع املطلب
  . اجلاهل املتطبب : الثالث املبحث
  )الشعيب( النظامي غري الطبيب : الرابع املبحث

 

  .هناك مراجعته وميكن حبثنا أصل يف وتفصيلها
  

 وآلـه  حممـد  على وسلم اهللا وصلى ، املوضوع هلذا موجز عرض من أردناه مما ننتهي وذا
  . وصحبه


