
 

 
 
 

 

 

 

حكم اجراء التجارب الطبية اجلراحية العالجية على  
 االنسان 

 نورا لواء جاسم
 أ.د .ضرغام كريم املوسوي

 كلية العلوم االسالمية  جامعة كربالء

 

 

Ruling on conducting medical and surgical experiments on 

humans 

 

Prepared by the researcher 

Noora Liwa Jasim 

nooraliwa88@gmail.com 

Supervisor 

Prof. Dr. Durgham Karim Al-Mousawi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

         

 حكم اجراء التجارب الطبية اجلراحية العالجية على االنسان             

  

  

 ملخص البحث
ب  لقد أباحت الشريعة اإلسالمية السمحاء تعلم الطب وتعليمه وتطبيقه ؛ وذلك لما في هذا العلم من منافع ومصالح  جمة ، ومن فروع علم الط

التي تنطوي على قطع يدوي   -التي تسمى العمليات الِجراحّية     -بالجراحة الطبية :و هي" ُمصطَلح يستخدم عادة لوصف اإلجراءات  ما يعرف  
تعقيًدا؛   أو خياطة لألنسجة لِعالج األمراض، أو اإلصابات، أو التشّوهات. ولكّن التقّدَم في التقنيات أو الطرائق الِجراحّية جعل التعريف أكثر

ُتستخَدم في بعض األحيان أشعة الليزر، أو اإلشعاع، أو غيرهما من التقنيات )بخالف الَمباضع( لقطع األنسجة، ويمكن إغالق الجروح  حيث 
ل  . وتتنوع العمليات الجراحية الى أنواع وهي : الجراحة العالجية ، والجراحة العلمية ) غير العالجية ( ، والجراحة الوقائية   ولك (1) دون ُغَرز"

نوع من هذه األنواع حكمه الخاص من حيث تجربته على جسم االنسان وسنتناول في هذا البحث بيان حكم التجارب الجراحية العالجية على  
راء  االنسان. حيث تناولنا في المطلب األول مفهوم الجراحة العالجية وانواعها وحاالتها ، بينما تعرضنا في المطلب الثاني الى بيان حكم اج

ارب الجراحية على االنسان ، بينما دار الحديث في المطلب الثالث عن شروط جواز التجارب الجراحية على االنسان ،  وكان مجال  التج
 حكم ، التجارب ، العمليات الجراحة  كلمات مفتاحية المطلب الرابع هو التعرض آلداب اجراء العمليات الجراحية  ثم اتبع البحث بخاتمته  .

Research Summary 

The tolerant Islamic law has allowed the learning, teaching and application of medicine; This is because of 

the many benefits and interests in this science, and among the branches of medical science is what is known 

as medical surgery: a term usually used to describe procedures - called surgical operations - that involve 

manual cutting or suturing of tissues to treat diseases, injuries, or deformities. However, advances in surgical 

techniques or methods have made the definition more complex, as sometimes lasers, radiation, or other 

techniques (other than scalpels) are used to cut tissue, and wounds can be closed without stitches. Surgical 

operations vary into types, namely: curative surgery, scientific surgery (non-therapeutic), and preventive 

surgery, and each type of these types has its own ruling in terms of its experience on the human body. Where 

we dealt in the first requirement with the concept of therapeutic surgery, its types and cases, while in the 

second requirement we presented a statement of the ruling on conducting surgical experiments on humans, 

while in the third requirement we talked about the conditions for the permissibility of surgical experiments 

on humans. Follow the search with its conclusion. keywords Judgment, experiments, operations, surgery 
 املطلب األول / مفهوم اجلراحة العالجية وأقسامها وحاالتها 

على انها عبارة عن  "إجراء جراحي بقصد إصالح عاهة, أو رتق تمزق ،أو عطب، أو بقصد إفراغ صديد، أو سائل  :  تعرف الجراحة العالجية
 :(3) وتنقسم الجراحة العالجية إلى قسمين . (2)مرضي آخر ،أو الستئصال عضو مريض أو شاذ"

 الجراحات العالجية الصغرى : وهي العمليات البسيطة التي تجرى عادة تحت تأثير التخدير الموضعي. -1
الجراحات العالجية الكبرى : وتشمل مختلف أنواع الجراحات التي تجرى على األعضاء الحيوية، وتجرى عادة تحت تأثير التخدير العام    -2

 وان للعمليات  الجراحية العالجية حاالت ثالث وهي : أو التخدير الجزئي. 
، وهي "الجراحة التي يقصد منها إنقاذ المريض من الموت، أو إنقاذ عضو من أعضائه،  الحالة األولى: أن تكون الجراحة الطبية ضرورية

الزائدة الدودية، ويجب على الطبيب في هذا النوع أن يجريها إنقاذًا لنفس المريض، حتى وإن أدت العملية   كالجراحة الطبية في حالة إنفجار
الجراحية إلى تلف عضو أو قطع جزء من األنسجة واألعضاء؛ ألن الحفاظ على حياة الشخص بكامله أهم من أي عضو من أعضائه، والهدف  

 . (4") تبر من أجّل المصالح المقصودة شرعاً من هذه الجراحة إنقاذ حياة المريض الذي يع
: وهي: "الجراحة التي يقصد منها عالج األمراض، والحاالت الجراحية التي تصل إلى درجة  الحالة الثانية: أن تكون الجراحة الطبية حاجية 

العيون، والحكم بجواز هذا النوع من الجراحة  الخوف على المريض من الموت، وتكون مشقة األلم، أو خوف الضرر فيها غير يسيرة ، كجراحة  
، کما دلت على ذلك  (5)يعتبر متفقًا مع أصول الشرع و قواعده؛ وذلك ألن الشريعة اإلسالمية راعت رفع الحرج، ودفع الضرر عن العباد"

 ( 7)  .وقد نص الفقهاء على أن "المشقة تجلب التيسير "(6)اْلُعْسر..{ نصوص الكتاب العزيز، فقال تعالى : }.. ُيِريُد َّللاهُ ِبُكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم 
 . (8") ، وأن "الحاجة تنزل منزلة الضرورة

: وهي الجراحة :" التي يقصد بها المعالجة من األمراض التي لم تبلغ درجة    الحالة الثالثة أن تكون الجراحة الطبية غير ضرورية وال حاجية 
إلى مرتبة الضروريات والحاجيات، ولكنها أمراض تلحق ضررًا بالمريض، كما في تنظيف الجروح الصغيرة، وهذه الجراحة    المشقة الموجودة فيها
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إال أن المريض يلحقه حرج وضيق، فتكون   -وإن لم تبلغ مشقتها مبلغ المشقة في الحالتين السابقتين    -مشروعة؛ ألن األمراض المقصودة هنا  
 (  . 10)وتدخل تحت القاعدة الشرعية: "الضرر يزال" ، (9")ملحقة  بالحاجيات

 املطلب الثاني/حكم اجراء  التجارب اجلراحية العالجية 
العالجية الطبية  الجراحة  المشروعة  تعتبر  الطبية  الجراحة  أنواع  أهم  أشكال  ،  (11)من  تعد شكل من  إجمااًل  وذلك ألنها  وهي جراحة جائزة 

 جوازها:. ومن األدلة على (12)التداوي 
.فمما ال شك فيه أن كثيرًا من الجراحات العالجية تنقذ النفس   (  13)عموم قوله تعالى : }.. َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأنهَما َأْحَيا النهاَس َجِميًعا ...{ .1

 .(14)اإلنسانية من الهالك ، فيكون ذلك  العمل داخاًل في معنى إحياء النفس وإنقاذها فتكون الجراحة حينئذ مشروعة
 . (15)حديث ابن عباس "أن رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم (احتجم في رأسه.." .2
حديث جابر بن عبد هللا رضي هللا عنهما قال :" بعث الرسول )صلى هللا عليه وسلم ( إلى أبي بن كعب طبيبًا فقطع منه عرقًا ثم كواه  .3

 ( .16)عليه "
 جائزة والدليل على جوازها ما يأتي :اما التجارب الجراحية العالجية فهي 

أن التجارب الجراحة العالجية تعد  نوع من التداوي الذي أذن به هللا تعالى ورسوله وإن كان فيها اعتداء على بدن اإلنسان بجرح أو   -1
. (18)هللا تداووا ، فإن هللا لم يضع داء إال وضع له شفاء ودواء.."  "..ياعباد  ،فعن جابر أن رسول هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم ( قال :  (17)قطع

وعن جابر ) رضي هللا عنه ( قال" رمى سعد بن معاذ في أكحله فحسمه رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( بيده بمشقص ثم ورمت فحسمه  
 .(20)، فذلك الفعل ضرب من العالج الجراحي(19) الثانية"

يعد من أجّل المصالح المقصودة شرعًا، وهي المرتبة الثانية من مراتب الضروريات التي قصد الشرع المقدس أن إنقاذ حياة المريض   -2
ْرِع ِمنْ  ْرِع َوَمْقُصوُد الشه َيْحَفَظ َعَلْيِهْم  اْلَخْلِق َخْمَسٌة: َوُهَو َأْن  المحافظة عليها، كما قال الغزالي: " َنْعِني ِباْلَمْصَلَحِة اْلُمَحاَفَظَة َعَلى َمْقُصوِد الشه

ُت َهِذِه اأْلُُصوَل َفُهَو َمْفَسَدٌة َوَدْفُعَها ِديَنُهْم َوَنْفَسُهْم َوَعْقَلُهْم َوَنْسَلُهْم َوَماَلُهْم، َفُكلُّ َما َيَتَضمهُن ِحْفَظ َهِذِه اأْلُُصوِل اْلَخْمَسِة فَ  ُهَو َمْصَلَحٌة، َوُكلُّ َما ُيَفوِّ
م تجد الجراحة المعهودة في إنقاذ حياة الفرد المريض، أو إنقاذ عضو من أعضائه ، وغلب على ظن الطبيب نجاح جراحة  . فإذا ل(21)َمْصَلَحٌة "

، وقال ابن حزم: "ومما كتبه هللا تعالى أيضًا علينا: استنقاذ كل متورط من    (22) لم يسبق إليها ،جاز له  في مثل هذه الحالة القيام بتلك الجراحة
ظالم کافر، أو مؤمن متعد، أو حية، أو سبع، أو نار، أو سيل، أو هدم، أو حيوان، أو من علة صعبة تقدر على معافاته منها،   الموت؛ إما بيد

 أو من أي وجه كان، فوعدنا على ذلك األجر الجزيل الذي ال يضيعه ربنا تعالى الحافظ علينا صالح أعمالنا وسيئه، ففرض علينا أن نأتي من
 ( . 23) هللا تعالى علينا"  كل ذلك ما افترضه

التي تدل على وجوب إزالة الضرر في حال وقوعه، والعالج الجراحي هو وسيلة من وسائل إزالة الضرر     (24)قاعدة: " الضرر يزال " -3
 .(25)  الذي يصيب االنسان جراء بعض األمراض، فيكون العالج الجراحي داخاًل فيما تضمنته هذه القاعدة

 املطلب الثالث /شروط جواز التجارب اجلراحية العالجية 
بجواز التجارب الجراحية العالجية ،إال انه ال يجوز اإلقدام على القيام بعملية جراحية غير مسبوقة إال إذا توافرت شروط   على الرغم من الحكم 

 إجراء تلك التجارب الطبية، ومنها:
لجواز الجراحة   العملية الجراحية  من أهم الشروط المعتبرة  حيث يعتبر حصول إذن الشارع بإجراءأن تكون العملية الجراحية مشروعة -1

 ( 26)بعد أن تكون تلك الجراحة المطلوبة مأذونًا بفعلها شرعاً للطبيب أن يجيبه إالوال يجوز فال يجوز للمريض أن يطلب بنفسه فعل الجراحة  الطبية،
الهالك، أو خاف تلف  : سواء كانت حاجة المريض الى الجراحة ضرورية: بأن خاف على نفسه  أن يكون المريض محتاجًا إلى الجراحة -2

عضو أو أعضاء من جسده. أو كانت حاجة المريض الى العملية الجراحية دون ذلك: بأن بلغت مقام الحاجيات التي يلحقه فيها الضرر، وذلك  
النفس   ،وذلك حفظًا على(27) بسبب آالم األمراض الجراحية ومتاعبها. وهذا الشرط مبني على أن األصل حرمة فعل الجرح بدون موجب شرعي

فإذا بلغ اإلنسان بسبب األمراض الجراحية مقام االضطرار ( .28) َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم ِإنه َّللاهَ َكاَن ِبُكْم َرِحيًما{}قال تعالىوصيانة لها من الهالك،
( 30) . والقواعد الشرعية تنص على أن "الضرر يزال"(29) والحاجة، فإن الشرع يأذن له حينئذ بفعلها؛ دفعًا لذلك الضرر، وتلك المشقة التي يعانيها

 (31) وأن" المشقة تجلب التيسير"،
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"فال يجوز للطبيب   (33) ، "وحق اآلدمي ال يجوز لغيره التصرف فيه بغير إذنه "(32) ألن الحق له  أن يأذن المريض أو وليه بفعل الجراحة: -3
له بفعلها، وكان أهاًل لإلذن، وإذا لم يكن المريض أهاًل لإلذن فإنه يعتبر إذن وليه    الجراح أن يقوم بفعل الجراحة الطبية للمريض إال إذا أذن 

ى من كأبيه مثاًل، وإال كان مسؤواًل عن ذلك و ضمن جنايته؛ ألنه قطع غير مأذون فيه، واألحوط أن يكون اإلذن كتابيًا دفعًا للشبهة، ويستثن
 .(34)وت، أو تلف عضو من أعضائه، فال يشترط اإلذن"ذلك الحاالت الخطرة التي تهدد حياة المريض بالم

 -: (35) ويتحقق ذلك بما يأتي أمن ضرر العملية الجراحية الجديدة، -4
ومعناه : أن تكون نسبة نجاح العملية، ونجاة المريض من أخطارها، أكبر من نسبة عدم أن يغلب على ظن الطبيب الجراح نجاح الجراحة    -أ

ى ذلك فإنه إذا غلب على ظنه هالك المريض بسببها، فإنه ال يجوز له فعلها؛ ألن ضرر الجراحة في هذه الحالة  نجاحها، وهالكه، وبناء عل
.  و كانت الجراحة من اإلضرار بالمريض، وهو منهي  (36)أعظم من ضرر المرض، والقاعدة الشرعية تنص على أنه يختار "أهون الضررين"  

 ، (37)واله وسلم (: "ال ضرر وال ضرار"عنه  شرعًا بقوله ) صل هللا عليه 
؛ بحث" ال يوجد عالج أخف ضررا من  أن يكون إجراء  العملية الجراحية بعد استيفاء األساليب المعتمدة التي هي أخف ضررًا منها  -ب

 ،  .(38)الجراحة، كاألدوية. فإن وجد البديل لزم المصير إليه ؛ صيانة ألجساد الناس من أخطار الجراحة وضررها"
؛ ، فال يجوز فعل الجراحة المشتملة على الضرر المحض؛  أال يترتب على العملية الجراحية ضررًا أكبر من ضرر المرض نفسه أو مثله  -ج

. ألن الضرر إذا أزيل بضرر مثله فإن الضرر باق ولم يزل، وكان ذلك  العمل (39)إعمااًل للقاعدة الشرعية التي تقول: "ال ضرر وال ضرار"
يل تحصيل الحاصل، وهو باطل شرعًا، وكذا إن اشتملت على ضرر أكبر من ضرر المرض حرم على الطبيب الجراح فعلها لما فيه من قب

من تعريض األرواح واألجساد للضرر األكبر ألن ذلك من قبيل جلب المفاسد، والشريعة  اإلسالمية مبنية على درء المفاسد ال على جلبها،  
.وعليه فالشريعة ال تجيز لإلنسان أن يزيل الضرر بمثله أو بما هو أشد؛    (40) ذا المعنى قاعدة: "الضرر ال يزال بالضرر"ومن القواعد المقررة له

   ( .41) ولذلك كان من قواعدها "الضرر ال يزال بمثله"
واإلمكانات المادية و    ، وفي مستشفى تتوفر فيه التخصصات الطبية،أن تجرى العملية الجراحية من قبل فريق طبي متخصص و مؤهل  -د

 التقنية الالزمة إلجراء مثل هذه العملية  الجراحية. 
   ؛(42)وتتحقق األهلية بوجود أمرينأن تتوفر األهلية في الطبيب الجراح ومساعديه :  -5

أن يكون  الطبيب ذا علم وبصيرة بالمهمة الجراحية المطلوبة منه ؛ ألن الجاهل بالجراحة ال يحل له شرعَا أن يباشر فعلها؛ لما في    األول:
 ذلك العمل من تعريض حياة االنسان المريض للهالك، فيعتبر فعله على هذا الوجه محرمًا شرعًا.. 

حة، وقادرًا على أدائها على الوجه المطلوب: وهو أمر مهم جدًا فال يحكم بتحقق األهلية إال : أن يكون الطبيب قادرًا على تطبيق الجراالثاني
  بعد وجوده؛ وذلك ألن العلم بالشيء وحده غير كاف في وصف اإلنسان بكونه أهاًل لعمله، إذا كان ذلك االنسان عاجزًا عن أدائه على الوجه 

 .المطلوب، فالعلم شيء، والتطبيق شيء آخر تماماً 
، سواء كانت المصلحة ضرورية كما في الجراحة التي يقصد منها إنقاذ النفس، أو كانت حاجية أن تترتب المصلحة على فعل الجراحة -6

   كما في الجراحات التي يقصد منها إعادة األعضاء إلى حالتها الطبيعية، أو كانت دون ذلك، وينبغي أن تكون المصلحة معتبرة في الشرع.
 املطلب الرابع/آداب العمليات اجلراحية: 

 ؛(43)إن على األطباء ومساعديهم آداب يجب عليهم مراعاتها شرعًا عند اجراء الجراحة الطبية، ومن تلك اآلداب ما يلي 
اِدِقيَن {    الصدق، قال تعالى: }  -1 ، فيجب أن تكون أقوال الطبيب ومساعديه متفقة مع الحقيقة،  (44)َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا اتهُقوا َّللاهَ َوُكوُنوا َمَع الصه

ضرار   ويحرم عليهم أن يخبروا المريض بما هو خالف الواقع، ويعتبر كل واحد منهم مسؤواًل عن جميع األقوال التي تصدر عنه، ويتحمل اال
 المترتبة عليها  في حال إذا كذب فيها وترتب على كذبه ضرر.  

ى  الوفاء بالمواعيد، وقد أثبتت السنة الشريفة أن إخالف الوعد من عالمات المنافق، فعلى الطبيب ومساعديه أال يقدموا على مواعدة  المرض -2
 إال بعد تحققهم أو غلبة ظنهم بالوفاء بالوعد . 

.فيجب على الطبيب ومساعديه االلتزام بالعقود المبرمة   (45) َيا َأيَُّها الهِذيَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد ..{  هللا سبحانه و تعالى: } الوفاء بالعقود : قال   -3
 مع الشخص المريض، ويعدون أثميين إذا امتنعوا دون عذر شرعي، ويتحملون المسؤولية الناتجة عن امتناعهم.
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ذا من حقوق المسلم على أخيه ، فعلى األطباء ومساعديهم القيام بواجب النصح  واإلرشاد للمرضى، فيشيروا  تقديم النصيحة للمرضى؛ وه -4
عليهم باختيار األصلح لهم واألخف ضررًا، سواء كان ذلك في الفحص الطبي أم في الجراحة، ولو كان في سبيل فوات مصلحة دنيوية لهم ، 

أي عند الطبيب الذي يكشف على    –إذا علم أن الفحص بوسائل ال توجد عنده    -ور النصح  فما عند هللا جل شأنه خير وأبقى، ومن ص
، وتوجد عند غيره، وتتحقق بها مصلحة المريض ، فعليه أن ينصحه بالذهاب إلى ذلك الغير ،و إذا علم الطبيب بالبديل الذي    -المريض  

 ن عليه أن يخبر المريض بذلك. يمكن عالج المريض به، وهذا البديل أخف ضررًا من الجراحة، فإ 
اإلخالص وإتقان العمل: فعلى الطبيب ومساعديه أن يكونوا مخلصين في عملهم محافظين على حقوق الناس ببذل جهدهم في إتقان  -5

 العمل.
إلى غلبة    المشاورة، فيستشير الطبيب الجراح غيره من األطباء في األمور التي يساوره فيها شك، ويناقش معهم حالة المريض للوصول -6

بمشاورة   الرأي في جدوى إجراء الجراحة أو عدمها، وقد أمر هللا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العظيم  نبيه الكريم ) صل هللا عليه واله وسلم ( 
   ( .46) َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْيَنُهْم {  أصحابه تمهيدًا لسنة المشاورة في األمة، فقال تعالى: ... }

المهنة، فيجب أن يلتزم الطبيب الجراح بأسرار المهنة و قيمها األخالقية التي أقرها اإلسالم، ويجب أن ال تؤثر الدنيا   االلتزام بأسرار -7
 وشهواتها على أمانته، وال تشتري ذمته، حتى ولو كان المطلوب منه أمرًا يسيرًا، مثل تقديم تقرير طبي غير صحيح.  

لتزم الطبيب باألنظمة والقوانين واللوائح التي تصدر من السلطات المختصة، والتي تنظم العالقات االلتزام باألنظمة والقوانين، فيجب أن ي -8
 والضوابط الصحية العامة والخاصة ؛ ألن ذلك العمل يدخل في الطاعة الواجبة لولي األمر، ما دام ال يتعارض مع نص من نصوص الشريعة. 

علقة بالعورة والخلوة، بأن تكون ثياب المريض ساترة لعورته، وال ينكشف من جسمه إال  "يجب عند الجراحة مراعاة الضوابط الشرعية المت -9
الضرورة إلى كشفه. ويتحرى أال يطلع على عورات الرجال إال الرجال، وعلى عورات النساء إال النساء ألنه أخف. كما يراعي أال تتاح   ما تدعو

كون المريض مخدرًا فاقدًا للوعي ؛ حفاظًا على المريض ومنعًا لما قد يرتكبه بعض الفرصة بالخلوة بالمريض أو المريضة، وخاصة عندما ي
 .(47) ضعاف النفوس من تجاوزات و مخالفات شرعية"

 اخلامتة
الحمد هلل رب العلمين الذي وفقني إلتمام هذا البحث ، وبما ان لكل بداية البد من نهاية  وخير االعمال حسن خواتيمها ، فاختتم جهدي  

 المتواضع بأهم النتائج التي توصلت إليها :
واألخيرة تتنوع الى الى   –التي تسمى العمليات الِجراحّية   -الجراحة الطبية : هي عبارة  عن ُمصطَلح يستخدم عادة لوصف اإلجراءات  -1

 أنواع عدة ومنها العمليات الجراحية العالجية. 
الجراحة العالجية هي إجراء جراحي يتخذ إلصالح عاهة, أو رتق تمزق ، أو الستئصال عضو مريض أو شاذ، أو بقصد إفراغ صديد،   -2

 أو سائل مرضي آخر ..الخ وتقسم الى قسمين: جراحة عالجية صغرى ، وجراحة عالجية كبرى. وتختلف حاالتها بين الضرورية ، والجاجية  
الذي أذن به هللا تعالى ورسوله ) صل هللا    يجوز اجراء التجارب الجراحية العالجية على االنسان  وذلك ألنها تعد نوع من أنواع التداوي  -3

نها عليه واله وسلم (،  ولما في التجارب الجراحية العالجية من أن إنقاذ حياة المريض  والذي يعد من أجّل المصالح المقصودة شرعًا، كما ا
 تعد وسيلة من وسائل إزالة الضرر  الذي يصيب االنسان جراء بعض األمراض، فيكون العالج الجراحي داخاًل ضمن القاعدة  الشرعية 

أن تكون العملية الجراحية مشروعة، ان يكون المريض   هنالك شروط يجب توافرها عند اجراء التجارب الجراحية على االنسان ومنها : -4
أن يأذن المريض أو وليه بفعل الجراحة، ان يغلب على الظن نجاح الجراحة الجديدة ، أال يترتب على العملية الجراحية ضررًا    جًا للعملية ،محتا

أن يكون إجراء  العملية الجراحية   أن تجرى العملية الجراحية من قبل فريق طبي متخصص و مؤهل ، أكبر من ضرر المرض نفسه أو مثله؛
 فاء األساليب المعتمدة التي هي أخف ضررًا وغيرها من الشروط.بعد استي

بالعقد ، تقديم النصح للمريض من قبل الطبيب المختص ، مراعاة الضوابط الشرعية من آداب اجراء العمليات الجراحية : الصدق ، الوفاء   -5
 .  ن اآلداب، االلتزام باألنظمة والقوانين ، المشاورة ، الحفاظ على اسرار المهنة وغيرها م

 اهلوامش
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( الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة)القضايا المعاصرة في الفقه الطبي الفقه الطبي (: مركز التنميةة البحثةي فةي فقةه القضةايا   2

  428المعاصرة ، 
ه الطبةي الفقةه الطبةي (: مركةز التنميةة البحثةي فةي فقةه الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة)القضايا المعاصرة فةي الفقةينظر:   (  3

 . 428القضايا المعاصرة ، 
/ 1أبةو حامةد محمةد بةن محمةد الغزالةي ؛ ينظةر :المستصةفى : 46الفقه الطبي :الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهيةة ،    (  4

174 . 
 46لطبية الفقهية ، الفقه الطبي :الجمعية العلمية السعودية للدراسات ا ( 5
 . 185( سورة البقرة : االية ،  6
 . 64/ 1األشباه والنظائر : زين الدين بن إبراهيم بن محمد ابن نجيم ، ( 7
 . 88/ 1( األشباه والنظائر :السيوطي ، 8
 .  47الفقه الطبي :الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية ،  ( 9

 53/  1المنتخب من القواعد الفقهية :  الشيخ عباس كاشف الغطاء،   115السيد محمد تقي الحكيم    ( القواعد العامة في الفقه المقارن  10
 . 46للدراسات الطبية الفقهية ، ينظر :الفقه الطبي :الجمعية العلمية السعودية  ( 11

 الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة)القضايا المعاصرة في الفقه الطبي الفقه الطبي (: مركز التنمية البحثي في فقه ينظر : ( 12
 .۳۲( سورة المائدة :آية ، 13
 . 429القضايا المعاصرة ، صرة)القضايا المعاصرة في الفقه الطبي الفقه الطبي (: الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاينظر : ( 14
 . 15/ 7( صحيح البخاري : البخاري ،  15
 . 315/ 3( مسند احمد : احمد بن حنبل ، 16
 .319بد العزيز العثمان،التجارب الطبية على االنسان دراسة فقهية :عبد الرحمن بن إبراهيم بن عينظر :  ( 17
 .76/ 59( بحار االنوار : العالمة المجلسي ،    18
 .312/ 3( مسند احمد : احمد بن حنبل  19
 .319ينظر :التجارب الطبية على االنسان دراسة فقهية :عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز العثمان، ( 20
 . 174/ 1الغزالي ( المستصفى : أبو حامد محمد بن محمد  21
 .319ينظر :التجارب الطبية على االنسان دراسة فقهية :عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز العثمان، ( 22
 .219/ 11أبو محمد علي بن أحمد ابن حزم االندلسي  ،  ( المحلى باألثار : 23
 .53/  1لمنتخب من القواعد الفقهية :  الشيخ عباس كاشف الغطاء، ا115،السيد محمد تقي الحكيم ( القواعد العامة في الفقه المقارن   24
 . 320-319التجارب الطبية على االنسان دراسة فقهية :عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز العثمان، ينظر :  ( 25
 .50الفقه الطبي :الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية ، ينظر :  ( 26
 .50لفقه الطبي :الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية ، ينظر :ا ( 27
 . 29( سورة النساء : اآلية ،  28
 .50(  ينظر :الفقه الطبي :الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية ،  29
 . 83/ 1( األشباه والنظائر :السيوطي ،  30
 . 7/ 1( األشباه والنظائر :السيوطي،  31
 .320ينظر :التجارب الطبية على االنسان دراسة فقهية :عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز العثمان، ( 32
 . 32/ 7المغني: عبد هللا بن قدامة ،تحقيق :  عبد هللا بن عبد المحسن التركي    ( 33
 .50( الفقه الطبي :الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية ،  34
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؛ الفقةةه الطبةةي :الجمعيةةة العلميةةة السةةعودية للدراسةةات الطبيةةة ۳۰أخالقيةةات مهنةةة الطةةب: الهيئةةة السةةعودية للتخصصةةات الصةةحية ،  ( 35

 .321-320. التجارب الطبية على االنسان دراسة فقهية :عبد الرحمن بن إبراهيم بن عبد العزيز العثمان،51-50الفقهية ، 
 . 31المنكر ،( األمر بالمعروف والنهي عن  36
 .18/ 1الموسوعة الفقهية الميسرة :الشيخ محمد علي األنصاري ، ( 37
 .  430 مركز التنمية البحثي في فقه(الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة)القضايا المعاصرة في الفقه الطبي الفقه الطبي ( 38
 . 83/ 1الشيخ محمد علي األنصاري، ينظر :الموسوعة الفقهية الميسرة : ( 39
؛األشةباه والنظةائر :ابةن نجةيم 116؛األشةباه والنظةائر : السةيوطي 321 /2( ينظر : المنثور في القواعد : محمد بن بهادر الزركشةي ،   40

 .2/807؛ ترتيب الاللي في سلك  االمالي : محمد بن سليمان ناظر زاده ،  ۸۷
 . 74/ 1 ( األشباه والنظائر : ابن نجيم  41
 .  430الموسوعة الميسرة في فقه القضايا  .51-50الفقه الطبي :الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية ، ينظر :  ( 42
 .  53-52الطبي :الجمعية العلمية السعودية للدراسات الطبية الفقهية ، الفقه ينظر :   ( 43
 . 119( سورة التوبة: اآلية  ،  44
 . 1( سورة المائدة : اآلية ،  45
 . 38( سورة الشورى : اآلية ،  46
 ز التنمية البحثي في فقه القضايا الموسوعة الميسرة في فقه القضايا المعاصرة)القضايا المعاصرة في الفقه الطبي الفقه الطبي (: مرك ( 47
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