
 على اإلنسان أخالقيات البحوث الطبية

 

1 

 

 

 

 

 

ت البحوث الطبية أخالقيا

 على اإلنسان
 

 المنظوراإلسالمي

 

 

 

 
 األستاذ الدكتور جمال بن صالح الجارهللا

 

جامعة الملك -كلية الطب  -أستاذ طب األسرة

 سعود

 م( 2018هـ)1439 

 
 

 

 



 على اإلنسان أخالقيات البحوث الطبية

 

2 

 

 

 

 

  المقدمة  
 

ي  الميااو  الطميااة الييويااة   وصااا      رها ، دال يجااادل ا ااد هااي أهميااة المياام العلمااي عمومااا

مارسات،، هداد تمام بماا ال يادال مجااال  لل اك باتن قييارا  ك يارة مهاي قدادم علاوم الطاب   الرئيسي

 قفزا  هائلة  قطورا   اضية هي ممارسة الطب  قدديم الخدما  ال يية كانم نتيجة مماشرة 

 لتددم الميم الطمي الييوي.

ميم العلمي هتنطلا  مان رةياة ال الميو  الطمية الييوية بدواعد إذا كان من المهم جدا  أن نضمط 

تماقهااا  ماان تاام يسااير علااى نهاا  علمااي أاارة معينااة ييااا ل الما اام  لهااا أ  إ اضااية لم ااألة أ  ه

ناسمة لإلجابة عن األسئلة أ   ا  الم اأال ،   يام قجارض بعا  م اضح،  يتمع طريدة علمية 

هااذه  طااارب السااريرية( هيتعاارى إلااى بعاا  أ التجااارذه الميااو  علااى اإلنسااان مماشاارة )هاا

التااد ال  ، ههناا، ماان المهاام جاادا  أيضااا  أن نضاامط هااذه الميااو  بالدواعااد األ القيااة  الضااوابط 

 ال رعية التي قجعلها هي نهاية المطاف سائية  يمأن إجراةها على اإلنسان د ن  وف أ  قردد.

 

ا المختلفاة، واعهان  الطمياة الييوياة بتو لدد  فلم العدود األ يرة باهتمام متزاياد بت القياا  الميا

 عداد  لااذلك المااتقمرا   النااد ا    ضااعم مجموعاة ماان الدواعااد  الضااوابط للميااو  الطميااة 

بااالطمع  ألسااماب  –الييويااة طر اام منظااورا  يسااتند إلااى قواعااد أ القيااا  عامااة، أال أنهااا  لاام 

 منظور إسالمي. من أي – اضية 

ذ ال يوجد،  سب علمناا ، إال متلا  هي هذا الموضوال نادرة، إ باللية العربية  ال زالم المتلفا  

قام ن اره عاام  ساان شمساي باشاا لاي الماار  الادكتور  ا د للدكتورين الفاضلين الدكتور ميماد ع

م(  هااو كتاااب جيااد هااي هااذا الموضااوال 2008هااـ ) 1429
(1)

، ياام قطاارم المتلفااان لجملااة ماان 

ذه الدضاية الييويااة ها يناقشالموضاوعا  الهاماة  بسااطاها بساطا جيادا.  الأتاااب الاذي باين أياادينا

 ذلاك مان  االل عارى م اادر  ية، يعيدها إلى أصاولها ماع االهتماام بتوضايح الرةياة اإلساالم

األ القيا  ب يء من التوسع  التركيز على المماديء  األسس ال رعية أل القيا  الميو  علاى 

ياااو  اإلنساااان قيديااادان  قطميدهاألقااادر األمأاااانأل عناااد الياااديم عااان المتطلماااا  األ القياااة للم

 الطميةعلى اإلنسان. 

 

 :مايتقي استدرائيا قيليليا  ذلك لتيدي  كان منهجي هي قتلي  الأتاب  قد

 بيان اهمية الميو  الطمية  نظرة أإلسالم لها. -1

قد ين م ادر الت ريع اإلسالمي التي هي م ادر األ أام  األ القيا  هي مجال الميو  الطمية  -2

 مظانها .  ذلك بعد دراسة أصولها من

 سس ال رعية األ القية للميو  الطمية بم ادر الت ريع اإلسالمي  الدواعد الفدهية.ربط األ -3

 بيان اهتمام اإلسالم بالم لية  دهع الضرر   دوم اإلنسان   فظ كرامت،  ذاقيت،. -4

                                                 

 .مة المراجع (ئ( المار،ميمد علي، باشا،  سان شمسي:أ القيا  الميو  الطمية)أنظر قا 1) 
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  ادر  عز  اآليا   األ اديم النموية ال ريفة إلى م ادرها.ماالهتمام بتوتي  ال -5

 القية هي اإلسالم بالدواعد العالمية إلجراء الميو  الطمية.عالقة األسس األ  قوضيح -6

دراسة أم لة للتجا زا  األ القياة  قطميداا  ا القياا  المياو  الطمياة علاى بعا  المياو  هاي  -7

 الوقم الياضر.

  ضع ملخص لأ  ه   من الف ول هي نهايت،. -8

 

  هي كاآلقي:،  اقمة  مال     ع ر ه ال ةأربعجاء الأتاب هي مددمة   

 :لم  ا لميم العلميلع ااإلسالم    الف   األ ل. 

 .الف   ال اني: أنواال الميم التي قجرض على اإلنسان 

 التجا زا  هيها الطمية نظرة قاريخية أل القيا  الميو : الف   ال الم . 

 :الم ادر األساسية أل القيا  الميو  الطمية هي اإلسالم. الف   الرابع 

 إلنسانالف   الخامس:   فظ  دوم ا. 

 :األسس األ القية ال رعية للميم العلمي الف   السادس.  

 :المتطلما  ال رعية  األ القية للميو  الطمية الف   السابع. 

    أ القيا  الما م.ال امن الف : 

    إجراء الميو  على هئا   اصة.التاسع الف : 

   إجراء الميو  على المرضى الم ابين بالسرطان. :شراعال الف  

  مراجعة م اريع األبيا  من النا ية األ القية.: ع ر اليادي  الف 

    عالقة أ القيا  الميو  الطمية من منظور إسالمي بالدواعد  ع ر: ال اني الف

 العالمية إلجراء الميو  على اإلنسان.

   أ القيا  الن ر العلمي  التتلي ع ر:  ال الم الف. 

 :الميو  الطمية، زراعة الر م نموذجا  قطميدا  عملية أل القياالف   الرابع ع ر  . 

 ع ر:نظام أ القيا  الميم على المخلوقا   اليية هي المملأة العربية  خامسالف   ال

 .السعودية

 .الخاقمة 

 .  المال 

 

أستل هللا قعالى أن يجع  اعمالنا  ال ة لوجهة الأريم  أن يوهدناا لماا هيا، الخيار  الساداد إنا، 

 سميع عليم.

 

 المتل   

 ا  ن  اا ح ااجاااهل. مجأ.د
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 الفصل األول

 

 والبحث العلمي اإلسالم والعلم 
 

لم يدال اإلسالم مجاال لل ك هي اهتمام، بالعلم  التعلم ،  قأريم العلماء  رهع منزلتهم بين  

لاى الداراءة ،  سايلة اعياة إالم الخالاد ـ  نزلام أ ل آياة هيا، دالناس ، هالدرآن الأريم ـ دستور اإلسا

مر  يم يدول هللا قعلى هيها مخاطماا نميا، صالى هللا عليا،  سالم تعلم  التعليم األ لى ، ب يية األال

 ( 1") العل  :  اْقَرأْ بِاْسِم َرب َِك الَِّذي َخلَقَ  أمت، من بعده " 

ريم على التعلم مرة كما ييم الدرآن الأ 765 يتأرر لفظ العلم  م تداق، هي الدرآن الأريم  والي 

باستخدام  سائل، األ رض هيتقي اليم على النظر
(1(

 . 

 قُِل انُظُروا َماذَا فِي السََّماَواِت َواأْلَْرِضۚ  َوَما تُْغنِي اْْليَاُت َوالنُّذُُر َعن قَْوٍم َّلَّ يُْؤِمنُونَ قال قعالى " 

  .(101) يونس: اآلية "

َ قُْل ِسيُروا فِي اأْلَْرِض   قال قعالى "  ُ يُنِشُئ النَّْشأَةَ اْْلِخَرةَ ۚ إِنَّ َّللاَّ فَانُظُروا َكْيَف بََدأَ اْلَخْلَق ۚ ثُمَّ َّللاَّ

 ( 20) العنأمو : اآلية "َعلَٰى ُكل ِ َشْيٍء قَِدير  

 مرة . 80 قد ذكر  كلمة " علم "   دها نأرة  معرهة  والي 

أما م تداقها هدد ذكر  مئا  المرا 
 )2(

لتاي قتياد  عان  داائ  علمياة هاي الأاون أما اآلياا  ا  ،

 . آية 750 اإلنسان هدد بليم  والي 

هدد ذكر بلفظ " األلمااب  أما العد  ـ الذي يستدل ب، ـ على األشياء  منها ما يتعل  بالعلم  المعرهة 

 . مرة 16" 

 . " مرقين ى بلفظ " النه

 مرة.  49 م تدا  العد  

 . مرة 18ة هأر م كل

 . ةمر 20 كلمة  أم، 

 . مرا  7 كلمة برهان 

ن يدلاد ن أساالههم د ن  قد جع  هللا سميان،  قعالى العلم دلايال لإليماان  عااب علاى الاذي 

َوقَااالُوا َربَّنَااا إِنَّااا أََاْعنَااا َساااَكتَنَا َوُكبََراَءنَااا فَأََ االُّونَا " اكدااول ماان قااالو مديتاا،، بتمعيااة قفأاار  قم اار

ُساوِل "  الذين قالوا أ  ( 67" ) األ زاب :  السَّبِياَل  ُ َوإِلَاى الرَّ َل َّللاَّ ََ َوإِذَا قِيَل لَُهْم تَعَالَْوا إِلَاٰى َماا أَنا

اْدنَا َعلَْياِآ ابَاَءنَااۚ  أََولَاْو َكااَن ابَااَُلُ ْم ََّل يَْعلَُماوَن َشاْييَا َوََّل يَْه َاُدونَ  ََ " ) المائادة : قَالُوا َحْسبُنَا َماا َو

104  ) . 

 

وس  الدرضا ي هي كتاب الرسول  العلم "  يتبى الدرآن إال أن قمنى العدائد  كما يدول الدكتور ي

علااى أساااس المرهااان الدااائم علااى النظاار العمياا   التفأياار الهاااد   لهااذا صااا  الداارآن الأااريم هااي 

ٰٰ   تِ أصياب العدائد الماطلة . "  ْلاَك أََماانِيُُّهْم   قُاْل َوقَالُوا لَن يَْدُخَل اْلَجنَّةَ إَِّلَّ َمن َكاَن ُ وَكا أَْو نََصااَر

 ( "  111" ) المدرة :  َ اتُوا بُْرَ انَُكْم إِن ُكن ُْم َصاِكقِينَ 

 

                                                 

 23م ،عمد الرزام نوه : المسلمون  العل (1)
 75،ميمد عمد العليم مرسي:ميسرا  الميم العلمي عند المسلمين (2)
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 تم يدول : 
،  المياررة العماارا  الموقظاة للفأار مان هفلتا،"  ال عجب أن قأرر  هاي الدارآن هاذه  

 قدليااااااده  جمااااااوده م اااااا  " اهااااااال قعدلااااااون " " أهااااااال قتفأاااااار ن " ،  ربداااااا،لإلنسااااااان ماااااان 

أهال ينظر ن " ، " أ لم يتفأر ا " 
(1)

 

 إلى أن يدول : 

۞ قُْل إِنََّما أَِعُظُكام بَِواِحاَدٍة   "   سمك أن قدرأ هذه الدعوة الدوية ال ريية إلى التفأير " 

نَّاٍة ۚ إِْن ُ اَو إَِّلَّ  َِ ان  ٰٰ ثُامَّ تَ َفَكَّاُروا ۚ َماا بَِصااِحبُِكم م ِ ِ َمْْنَاٰى َوفُاَراَك َّ َِ  نَاِذير  لَُّكام بَاْيَن يَااَدْي أَن تَقُوُماوا 

 ( . 46" ) سمت :  َعذَاٍب َشِديدٍ 

 كعوة الرسول صلى هللا عليآ وسلم إلى العلم : 

 
قرجماة صاادقة لادعوة الدارآن الأاريم   أهعال،لدد كانم  ياة الرسول صلى هللا علي،  سلم  

ة لتسااجي  آيااا  الداارآن للعلاام  الااتعلم  الياارا علااى العلاام الناااهع ، هدااد جمااع ماان يجيااد ن الأتاباا

الأريم
 (2)

  . 

تم طالب ال يابة أن يتعلموا ليا  هير العربية ، هعن زيد بن تابم رضي هللا عن، قال " قال لاي 

النمااي صاالى هللا علياا،  ساالم : إنااي أكتااب إلااى قااوم هت اااف أن يزيااد ا علااي أ  يند ااوا ، هااتعلم 

السااريانية ، هتعلمتهااا هااي ساامعة ع اار يومااا "
(3)

تم صاالى هللا علياا،  ساالم بتعلاايم أبناااء . كمااا أهاا 

 هدد ذكر إبن ساعد عان عاامر ال اعمي رضاي هللا عانهم قاال : أسار رساول هللا صالى هللا .لمينسالم

  ،  كان أه  مأة يأتمون  أهادي بهم على قدر أموالهمف،  كان يعلي،  سلم يوم بدر سمعين أسيرا

 رة هلماان مان هلماان المديناة هعلمهام ، هاهذا " المدينة ال يأتمون ، همن لم يأن ل، هداء دهع إلي، ع

 ذقوا" ههو هداةه
 (4)

 .  

 

 

 ا  مامآ صلى هللا عليآ وسلم بالعلم ال جريبي 

  
لدد أ ذ النمي صلى هللا علي،  سلم بنتاج الفأر اإلنساني  التجرباة هاي الييااة العلمياة د ن  

ة خناادم  ااول المدينااة هااي هااز  اارج أ  قااردد ههااا هااو صاالى هللا علياا،  ساالم يت ااذ بفأااره  فاار ال

،  يخطب على المنمار هي   ار الطائ  ي ،  يستخدم المنجناأل زاب ـ  هي من أساليب الفرس

 . نع، نجار ر ميص هو 

نجاد أنا، صالى هللا عليا،  سالم   إذا أ ذنا الطب نموذجا للعلم التجريمي هي  ياة المسلمين 

 . ع أسسا  اضية لعلم الطبقد  ض

، الادكتور الدرضاا ي هاي كتابا، الرساول  العلام  اول هاذا الموضاوال به ت اار  نند  هنا ماا قالا

لدياام   ق رف  يم بين أهم المماد  األساسية التي جاء بها اإلسالم   ضع بهاا  جاارة األسااس

 :صر  م يد لطب علمي سليم

 

                                                 

  3الرسول  العلم ،  ضا ي :الدريوس   (1) 

  31: المسلمون  العلم ، نوه  عمد الرزام  (2)

 31: المرجع الساب ،نوه     (3)

 (2/20)ابن سعد: الطمدا  الأمرض،  (4)
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دن عليا، ن  ا  المان لمادنك علياك  داا "  يعناي هاذا أن مارر قيمة المدن   دا، علاى صاا م، " إ: ق أ ال

ل ارب  النااوم ، با   مناع األماراى عنا، قما   اد تها باإلعتادال هاي الياذاء  امدا اقا، إذا مارى

 .  اليركا   السأنا  "

 

لنااس مناهياا للتادا ي  طلاب العاالج، الوهم  ول اإليمان بالددر الذي كان يعتدده ك يار مان ابطال إ: تانيا 

ةي  َعنْ  هي اليديم  يةهنجد النمي صلى هللا علي،  سلم،  ين سئ  عن األد امي أَبِياآ  َعنْ  , اْبِن أيبِي ِ زي

ُسولي هللاِ  :  قَاَل  قيالي  -قُْلُم : ييا ري الَّى هللاُ  ُسْفييانُ   ي ُساولي هللاِ صي يْلُم ري ت ة  : سي رَّ الَّمي  مي سي ليْياِ،  ي أيْيامي  -عي ، أيري

ُرق ى ض بِِ،  ي اء  نيتيديا ي اْيئ ا ق قياالي  نيْستيْرقِي دي ي قيعيااليى شي كي  ي ا ، أيقيُردُّ ِمْن قيديِر هللاِ قيمياري قُد ى نيتَِّديهي ا  ي اا : بِهي إِنَّهي

قيعياليى كي  ي ِمْن قيديِر هللاِ قيمياري
 . )1)

 

 

  

 

ن ال فاء من أي مرى كان ـ  قضاى علاى امأإمعا ـ هي  ـ م األطماء  المرضىتال ا : هتح باب األم  أما

ةي لمستع ية إذ اليتس،  ره  هأرة األمراى ا ْياري اِديِم أيبِاي ُهري ِ ِماْن  ي ااِري  اِييحِ اْلمُخي  -تيميمي هِي صي

ْن،ُ  ُ عي ِضيي َّللاَّ ِ  -ري سيلَّمي  -عيِن النَّمِي  ليْيِ،  ي ُ عي لَّى َّللاَّ َل لَآُ ِشفَاءَ   :أينَّ،ُ قيالي  -صي ََ ُ َكاَء إَِّلَّ أَْن َل َّللاَّ ََ " .َما أَْن
(2) 

ْحَمِن ن قَاااَل:  هااي  ااديم هااي ر ايااة أ اارض يدااول  ثَنَا ُسااْفيَاُنن َعااْن َعَطاااٍءن َعااْن أَبِااي َعْبااِد الاارَّ َحاادَّ

َل َسِمْعُت َعْبَد هللاِ ْبَن َمْسعُوٍكن يَْبلُُغ بِِآ النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِآ وَ  ََ َل هللاُ َكاَءن إَِّلَّ قَاْد أَْنا ََ َسالََّم:   َماا أَْنا

ِهلَآُ  ََ ِهلَآُ َمْن  ََ (3) " لَآُ ِشفَاَءن َعِلَمآُ َمْن َعِلَمآُن َو
 

  

 يعاد  اديم ،  هذا من أقوض اإلشارا  إلى  جوب الميم العلمي هي مجال األد ية  العالجا  . 

الادعوة الاى الميام  الم اابرة للوصاول إلاى  الرسول صلى هللا علي،  سالم هاذا  جار األسااس هاي

عااالج لرمااراى  العلاا  التااي ق اايب الم اار. همااا دام أن لأاا  داء د اء، هالبااد أن يأااون موجااودا 

يتطلب األمر الميم عن،. إذا كان اليمأن الوصول إلى معرهة الداء  الد اء إال من طري  الميام 

 جما، مااليتم الواجب إال ب، ههو  اجب.، ربما أصمح  ا  با  دالعلمي،ي مح الميم العلمي من

 

 

ييح ب ال ره أسوة  سنة هي الهداية إلى الطرابعا : كان النمي صلى هللا علي،  سلم بدول،  عمل،  قدري

لى هللا علي،  سلم  أمر . هدد قدا ض ص، الدائم على العلم  التجربة، ال على التهوي   اإلدعاء

 . ب ، هدطع ل، عرقا  كواهأبي بن كع،  أرس  طميما إلى بالتدا ي

 الطميب العربي الم هور من تدي  . كلَّده  أمر سعد بن أبي  قاا بتن يتقي اليار  بن 

 

صل هللا  عن عمرو بن شعيب عن أبيآ عن َده: أن رسول هللا امسا : جاء عن، صلى هللا علي،  سلم 

ن فهو  امن" :قال عليآ وسلم  من تطبَّب ولم يُعلم منآ ِابٌّ
(4) 

،  أبدى أله  اإل ت اا ن بهيئة أه  الطب  ليسوا من أهل،بهذا طارد األدعياء الذين يتزيو  

  الخمرة إ ترامهم  منزلتهم .

                                                 

 (15711) ( برقم3282/  6أ مد هي "مسنده" )ر اه  ( (1

 (567) ( برقم122/  7( أ رج، المخاري هي "صييي،" ) 2) 

 3648 ( برقم2/833) مد رقم اليديممسند اإلمام أ( 3 )

 (4586) ( برقم320/  4أبو دا د هي "سنن،" ) ((4

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=1087
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. قد بنى على التجربة،  ك  التطورا  اليدي ة هي إن الطب عموما ، الطب اليديم   وصا   

، اكز المي ية للوصول إليهاب  المر،  التي قتسانتاجا  مماشرا  للتجارب العلمية مجال الطب كانم

  بد ن قلك التجارب لم يأن ممأنا قيدي  ك  جوانب التطور  التددم هذه.

ارسة الطب بناء  على علم  من هنا قتقي أهمية هذا اليديم النموي ال ري  الذي يدعو إلى مم          

 ، العلى قخرصا  أ  أ هام معرهت،

 

 اإلسالم والبحث العلمي
 

اع، باأل اذ بجمياع أساماب الداوة هاي مواجهاة متطلماا  الييااة  هاي مواجهاة قسالط أمر اإلسالم أقم

 األعداء ، ب  أمرهم أن يأونوا قادة للم رية هي ك  ميادين اليياة . 

بَااِا اْلَخْياِل هيدول هللا قعالى هي ميأم التنزي  "   ٍة َوِمان ر ِ ان قُاوَّ اا اْسا ََطْع ُم م ِ َوأَِعدُّوا لَُهم مَّ

ُ يَْعلَُمُهاْم ۚ َوَماا تُنِفقُاوا ِمان َشا تُْرِ بُونَ  ُكْم َواَخِريَن ِمن ُكونِِهْم ََّل تَْعلَُمونَُهُم َّللاَّ ِ َوَعُدوَّ ْيٍء بِِآ َعُدوَّ َّللاَّ

ِ يُااااااااااااااااَو َّ إِلَااااااااااااااااْيُكْم َوأَناااااااااااااااا ُْم ََّل تُْظلَُمااااااااااااااااونَ   اآليااااااااااااااااة   "  فِااااااااااااااااي َساااااااااااااااابِيِل َّللاَّ

أارة هاي سايام األمار دلام علاى كا  أناواال ب ايية الن" ( .   إذ جاء  كلماة " قاوة  60األنفال:) 

 الدوة عسأرية كانم أم إقت ادية أم سياسية أم علمية . 

 

 من هنا أ جب على المسلمين أن يتخذ ا ك  الوسائ  الم ر عة للوصول إلى هاذه الداوة  

د ن قااردد أ  قخاااذل ،  تااى يتمأنااوا ماان بناااء  ضااارقهم علااى أسااس متينااة ماان العلاام  المعرهااة 

   التجربة .

 إذا كان من المدهي أن العلوم ال يمأن أن قتددم  قتطور إال من  الل ناهذة الميم العلمي  

ههننا نجد أن اإلساالم كاان أ ل الاداعين إلاى إقخااذ أساماب،  المضاي با، قادما إلاى ماا ينفاع الم ارية 

 جميعها . 

 التالية :   يمأن إجمال الدالئ  الواضية على إهتمام اإلسالم بالميم العلمي هي النداط

 

أ ال : دعى اإلساالم المسالمين  هيار المسالمين إلاى اإل تأاام إلاى اليجاة  المرهاان  هوياتمر المسالمين 

باليوار المنهجي مع اآل رين  التزام اصول، الفأرية  األ القياة ، جااء ذلاك هاي قولا، قعاالى : " 

ٰٰ   تِْلاَك أََماانِيُُّهْم   قُاْل َ ااتُوا بُْرَ اانَُكْم إِن ُكنا ُْم َوقَالُوا لَن يَاْدُخَل اْلَجنَّاةَ إَِّلَّ َمان َكااَن ُ اوَكا أَْو   نََصااَر

اْكُع إِلَااٰى َساابِيِل َرب ِااَك بِاْلِحْكَمااِة َواْلَمْوِعَظااِة (  هااي قولاا، قعااالى "  64" اآليااة ) النماا  :  َصاااِكقِينَ 

اِكْلُهم بِالَّ ِي ِ َي أَْحَسُن ۚ إِنَّ َربََّك ُ وَ  ََ   أَْعلَُم بَِمن َ لَّ َعن َسبِيِلِآ   َوُ َو أَْعلَُم بِاْلُمْه َاِدينَ  اْلَحَسنَِة   َو

 ( .  125" اآلية ) النم  : 

 

بَاْل َكاذَّبُوا بَِماا لَاْم   بون باد ن علام  ال معرها، هاي قولا، قعاالى "إنأاره أشد النأير على الاذين يأاذ  تانيا : 

ا يَأْتِِهْم تَأِْويلُ  ِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم   فَانُظْر َكْيَف َكااَن َعاقِبَاةُ الظَّااِلِمينَ يُِحيُطوا بِِعْلِمِآ َولَمَّ
"  آُۚ  َكذَٰ

 ( .  39اآلية ) يونس : 

ِ  كما أستنأر على الذين يجادلون بيير علم أ   جة هي قول، قعالى "  َوِمَن النَّاِس َمن يَُجاِكُل فِي َّللاَّ

ِريدٍ  بِغَْيِر ِعْلٍم َويَ َّبُِع ُكلَّ   (  3" ) الي  :   َشْيَطاٍن مَّ

 

تال ا : دعوق، إلى الم اهدة  المال ظة  اإلدراك ل تى ظواهر الأون  التمعن  التفأار هاي كا  ماا ينمام 

َوُ اَو الَّاِذي من األرى ،  كي  يخرج اليي من الميام  يخارج الميام مان الياي . قاال قعاالى " 

 َْ َل ِمَن السََّماِء َماَء فَأَْخَر ََ نَاا ِمْناآُ َخِ اَرا نُّْخاِرُه ِمْناآُ َحبَاا مُّ ََراِكبَاا أَن َْ نَا بِِآ نَبَااَت ُكال ِ َشاْيٍء فَأَْخَر

اَن ُمْش َبَِها َوَغْيا مَّ ْي ُوَن َوالرُّ ََّ ْن أَْعنَاٍب َوال نَّاٍت م ِ ََ َر ُم ََشاابٍِآ   َوِمَن النَّْخِل ِمن َاْلِعَها قِْنَوان  َكانِيَة  َو
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ِلُكْم َْليَااٍت ل ِقَاْوٍم يُْؤِمنُاونَ انُظُروا إِلَٰى 
(  قاال 99" اآلياة ) األنعاام :  ثََمِرِه إِذَا أَثَْمَر َويَْنِعِآۚ  إِنَّ فِي ذَٰ

 األرى ماددناها  هار جقعالى " أهلم ينظر ا إلى السماء هوقهم كيا  بنيناهاا  زيناهاا  مالهاا مان 

 ( . 7: يها من ك  ز ج بهي  " )م  الدينا هيها ر اسي  انمتنا ه

رابعا  : هي مجال الطب على  ج، الخ وا نجد أن الدرآن الأريم قد قيد  عن  ل  اإلنسان بتسلوب 

 ، كما لفم نظر اإلنسان إلى بع  اليدائ  العلمية الطمية األ رض .  عجز اضح  م

 

ائ  ما ال ياتم الواجاب إال با، ههاو  اجاب "  أن الوسالم الداعدة ال رعية التي قدول "  ك  مسلم يع

لها  أم المداصد ، ههذا كان قعلم العلم  من، الطب  اجب على األمة اإلسالمية  على سمي  هرى 

ال ياتم إال  هآتما، ، نداول إذا كاان قعلام هاذا العلام  قطاوير يهاهاألمة كلهاا  ،الأفاية ،  إذا قخلم عن

 .لديام ب،  قيسيره"بالميم العلمي ، ي مح الميم العلمي هي المجال الطمي  ينئذ  اجما ال بد من ا

 الي  أن نهضة المسلمين العلمية هي مجاال  العلوم كلها مرقمطاة إرقماطاا  تيداا بادعوة اإلساالم 

 للعلم  التعلم  الميم  النظر  التفأر . 

 

 

 يدول أ مد عمدالر يم السايح  ول هذا الموضوال : 

جع  متابعاة المياو   طلمهاا " أن اإلسالم ال ينسجم مع نتائ  الميم العلمي  العدلي هيسب ، ب  

  اجما دينيا يتجر علي، اإلنسان المسلم  كلمة العلم هي الداموس اإلسالمي كلمة مطلدة لم قخ ص

 .بمادة معينة من مواد العلم"

علاام الفداا، ب ا  الم هااي مضاامون، إلااى أن هااذا العلاام هااي نظاار اإلسااالم لاايس  اصاا يرشااد هااذا األطاا

يفياد اإلنساان هاي الدياام بمهمتا، هاي الييااة ، هاهدراك  كدرا األصول  األ أام ،  إنما ي م  كا  إ

،  ما قستنمم ب، األرى ،  إدراك ماا ي الح اليياوان  يزياد  ما ي لح ب، النما صناعة اآلال  

هااي ال اار ة الييوانيااة ،  إدراك المااواد الزراعيااة ،  الييوانيااة  ال ااناعية  ال اار ا  المعدنيااة ، 

اية منها  عالجها ،  إدراك  سائ  الدوة  الدهاال ... ك  ذلك قلوها  كيفية ال إدراك األمراى  عل

علم ،  قد جاء اإليمان بهذا كل،  اضيا هي الدرآن الأريم "
(1)

  . 

 

ل علاااى اهتماااام اإلساااالم بالميااام العلماااي مااان قأاااريم ، الخلفااااء  األماااراء للعلمااااء د ال أ 

  الما  ين هي شتى ميادين العلم  الميم العلمي . 

 إذ يدول :  الدهاالم العلماء قذكر هذه الد ة التي ساقها الدكتور عمدهللا همن قأري

، المعت ااام باااا  يأ ااار مجالساااة العلمااااء  أصاااياب المواهاااب " كاااان الخليفاااة العماساااي 

 الأفاءا  .  كان يسهر الليالي مستمعا لمناق اقهم لمع  اإلبتأارا  التي يدومون بها ، كماا كاان 

 .. يددم لهم الهدايا  المنح

 قد  د  ذا  مرة أن كان العالمة تابم بن قره هي  ديدة قابعة لميم الخليفاة هساها الخليفاة  أقأات 

: ياا أباا اليسان سيب يده ب دة معتاذرا إليا، قاائال  سرعان ما، على يده ، أي على يد تابم بن قره

اء سهو    ضعم يدي على كتفك  استند  علاى كتفاك  لايس هأاذا يجاب أن يأاون ، هاهن العلما

" يُْعليْوني  ال  ييْعلُوني 
(2)

 . 

 

، ساتددامهم مان الم ارماا للعلماء ، مأرما لهم ،  كان يمعام هاي مي كذلك كان الياكم المنت ر م

  ير ب بهم ،  يأرم م واهم ،  يرهع منازلهم عنده . 

                                                 

ندال عن السايح من كتاب، "  ، 80- 79، :ميسرا  الميم العلمي عند المسلمينمرسيميمد عمد العليم )  (1

 أضواء على اليضارة "
 95علي الدهاال: قاريخ الرياضيا  عند العرب  المسلمين ،)  (2
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ماان أهااراد المجتمااع إذ سااار ا علااى نهاا  الخلفاااء  ساارين هأااذا كااان  ااال الااوزراء  المو 

 . ي قأريم العلماء  اإل تفاء بهم  األمراء ه

  

، الوزراء هي عهد الد لة اإلساالميةن الخلفاء  دأما اإلنفام على الميم العلمي هدد كان دي 

، ، لتاتمين  اجيااقهم األساسايةجمينهدد أنفدام الأ يار مان األماوال علاى العلمااء  الماا  ين  المتار

نفدام بساخاء علاى إقاماة د ر اليأماة العاماة  قوهر سم  الرا ة لهم باإلضاهة إلى األماوال التاي أ

.  لاذلك  رياا ـ مان كا  مأاان علاى  جا، األرى المأتما  الخاصة .  علاى قز يادها بالأتاب ـ د

 . لماء  بناء المأتما   قوهر الأتبق جيع الع يةأيضا أ قفم األ قاف لتضمن استمرار

 

ان يمنح  زن الأتااب ذهماا  من أ ل األم لة على ذلك ما ذكر عن الخليفة المتمون الذي ك 

 لمترجم، . 

ء اإلساأندرية  الاد بان يزياد بان معا يا، الاذي جماع علماا ر من ذلك ما عرف عان األميا 

للي اول علاى ماادة الاذهب  ،،  طلب منهم عم  التجارب العلمية  الترجماة اليونانيين هي دم  

رم الاذي ال ييتارم كاي األد ية  العداقير  إيجااد ناوال مان الاو صنع، كما طلب منهم من النياس

يأتموا علي، اآليا  الدرآنية يتمأن النساخ أن 
(1)

 . 

 

  المتمون مع الخاوارزمي  ينماا ظهار نموها، هداد  ضاع قيام إمرقا، الماال ..  هأذا هع 

 الرجااال ..  العاادة  العتاااد ..  اإلقامااة اإلرقيااال ، إلااى أي بلااد شاااء طالمااا كااان هاادههم الاادرس 

  الميم .. 

ير من الخلفاء  األمراء  الوزراء  األهنياء هي عهد الد لة اإلسالمية  هأذا هع  ك  
(2)

  . 

 

زييرياد هونأا، قساطر هاي ت ارقة األلمانياة س إذا كان الفض  ما شاهد  با، األعاداء .. ههااهي الم

سالمين باالعلم  الميام مذهلاة عان اهتماام المكتابها " شمس العارب قساطع علاى اليارب "  داائ  

ماوذج  ا اد منهاا إذ قداول : " كانام المست افيا  الأميارة بم اباة مادارس عالياة تفي بنالعلمي ، نأ

 ماا جااء با، ،للطب .  كان يتلدى الطالب هيها علومهم  يتعلمون ك  ما قال، أبو قراط  جاالينوس 

اساقذقهم العرب الأمار انفسهم .  كانوا يساتمعون إلاى كا  هاذا هاي با اا  الجواماع  هاي مادارس 

. هذا  بينما كان طاالب العلام هاي باالد اليارب يساهر ن ديرها أطماء معر هونة طمية كان ي اص

، كانام التجرباة العلمياة هناا ـ أي هاي على ضوء ال موال هاي قاعاا  األديارهالليالي درسا   فظا 

ال رم اإلساالمي ـ قساير ماع العلام جنماا إلاى جناب ،  قجابا، النظرياا  ، علاى أسارة المرضاى ، 

  ،  ق ااامع اليااااالرب . هتفناااد الظاااواهر قفنيااادا علمياااا  داااائ  التجاااا  داااائ  المعايناااة  الأ ااا 

عأس ما كان يجري هي اليرب ،  يم كانم ب، المستع ية بي ا  نداشا،  عالجها قف يال  شر ا

وقاا  ذا  الادماء لخمالنظريا  الجاهة قمر عدول رجال األكلير س  قيول د نهم  اإل تأااك بال

اليارة ! " 
(3 )

. 

 

،   اص باذلك علمااء د من،  أنزل العلماء منزلة رهيعةسالم هي العلم  التز رهب اإل لدد 

،   اجة الناس إلاى هاذا ههو ميرا  األنمياء عليهم السالمال ريعة نظرا لعظم العلم الذين ييملون، 

 العلم أشد من  اجتهم إلى الطعام  ال راب  أمور المعاش األ رض . 

                                                 

   155ـ 147، 125: المرجع الساب  ، ال فيا مرسييمد عمد العليم م )  (1

 المرجع الساب  )  (2

  234:شمس العرب قسطع على اليرب،  هونأ، زييريد )  (3
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،  الساعي هاي مناكاب األرى إلستأ ااف  داائ  ر  التفأارالم الماتمنين إلاى التادبكما  جا، اإلسا

الأون ،  التعرف على ك  ما يعود عليهم باالنفع هاي ديانهم  دنيااهم  أ اراهم .  هاتح المااب علاى 

 م راعي، للناس ليطلعوا على مذ ورا  هذا الأون د ن  جر ا  قدييد . 

اساا مان أركاان عاد هاذا ركناا أس إذا كانم ال ريعة ممنية على جلب الم الح  درء المفاسد ، با  

، هاال إشاأال  ينئاذ هاي قدريار أن الميام العلماي المنضامط باألصاول العلمياة هذه ال ريعة الياراء

 قواعد ال ريعة أمر مند ب هي ال ريعة اإلسالمية ب  قاد يأاون  اجماا ، إذا كاان هيا، دهاع مفسادة 

 ية قدول عظمى أ  جلب م لية كمرض ال قتم إال من  الل،  الداعدة ال رع

 " ما ال يتم الواجب إال ب، ههو  اجب " 

 

 معلااوم أن قداادم العلااوم عامااة  الطااب  اصااة ماان استأ اااف  سااائ  جدياادة لت ااخيص األمااراى 

 عالجها أ  الوقاية منها مرقمط ارقماطا  تيدا بالميم العلمي ، ب  إن هذا التطور الهائ  هي مجال 

نتااج سانوا  طويلاة  جهاود متواصالة مان الميام الطب  علوم، الاذي ق اهده الم ارية الياوم هاو 

 العلمي هي هذا المجال . 

 قدرر ال ريعة اإلسالمية أن األص  هي األشياء اإلبا ة  هاذه قاعادة شارعية عظيماة قماين أماور 

الناس  عاداقهم مما ال يتمي  أن يأون عمادة ميضة كال عائر التعمدية ، إن األص  هي، اإلبا ة 

اُ نَّ َسااْبَع ُ ااَو الَّااقااال قعااالى "  ٰٰ إِلَااى السَّااَماِء فََسااوَّ ِميعَااا ثُاامَّ اْساا ََو ََ ااا فِااي اأْلَْرِض  ِذي َخلَااَق لَُكاام مَّ

 (  29" ) المدرة :  َسَماَواٍت ۚ َوُ َو بُِكل ِ َشْيٍء َعِليم  

هو مان   من هنا يمأننا الدول أن الميم العلمي الدائم على أصول علمية صييية جائز شرعا ب  

عينياا علاى بعا   قاد يأاون  اجماا فايا  التاي الباد أن ينتادب مان األماة مان يداوم بها،هر ى الأ

 .  العلماء  الما  ين الذين اليمأن أن يدوم بهذه الميو  هيرهم ،  هللا أعلم

 إذا كان مدررا أن قعلم الطب  ممارست، من هر ى الأفايا  ههن الميم العلمي هي مجال الطاب 

أهض   مهارة أدم هي ق خيص األمراى  عالجها  الوقاية منها هو الذي يتوص  ب، إلى معرهة 

 أيضا من هر ى الأفايا  التي يجب أن ينتدب بع  أهراد األمة للديام ب، . 

 

، مما يمادد يم العلمي بما ال يدال مجاال لل ك هأذا رأينا بوضو  قام إهتمام اإلسالم بالعلوم  بالم

ال مأان ل مهة قديمة أ   دي ة  ول هذه الدضية مماا يضاع األ هام  ول اهتمام، بهما ..  من تم ه

عمئا تديال على المسلمين لينهضوا بالميم العلمي مرة أ رض على  طاا أساالههم ، متاوكلين علاى 

هللا ،  مستفيدين من معطيا  اليضارة المعاصرة للنهوى بتمتهم من جديد ..  ليس ذلك على هللا 

 بعزيز . 

 

 

 

 



 على اإلنسان أخالقيات البحوث الطبية

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملخصال

   ز ر الدرآن الأريم بآيا  قدل على التفأر  التدبر كما مجد الفأر  العد

  المرهان . 

 ي،  سلم قرجمة صادقة لتوجي، الدرآن كانم  ياة الرسول صلى هللا عل

 الأريم بالتعليم  التعلم . 

  اهتمام النمي صلى هللا علي،  سلم بالعلم التجريمي ظهر هي قمول، صلى هللا

 علي،  سلم لتجارب األمم السابدة أ  المعاصرة . 

  اهتمام اإلسالم بيياة اإلنسان الجسدية  العدلية  النفسية  قوجي، النمي

ي،  سلم لتعلم الطب   فظ ال ية  طب التدا ي بما هو صلى هللا عل

 م ر ال  ناهع . 

  دعى اإلسالم إلى اال تأام إلى اليجة  المرهان مما يعني ضر رة

التفأير  الميم ، مما أسس للميم العلمي هي جميع جوانب اليياة  منها 

 الطب . 

 دعى اإلسالم إلى الم اهدة  المال ظة  اإلدراك ل تى ظواهر الأون 

  التمعن  التفأر هيها .

  قأريم الخلفاء  األمراء للعلماء  الما  ين  ارقدائهم السخي على الميم

 العلمي دلي  على اهتمام اإلسالم بالميم العلمي هي شتى ميادين اليياة . 

  من الدواعد األصولية المهمة هي اإلسالم " ما ال يتم الواجب إال ب، ههو

م  منها الطب ال يتم إال بالميم العلمي  اجب "  من ذلك أن قددم العلو

 ههو إذن  اجب.
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 الفصل الْاني
 

على اإلنسان  ي تجرٰأنواع البحوث الطبية ال 
(1)

 
 

 يمأن قدسيم الميو  الطمية بوج، عام إلى قسمين رئيسيين  هما : 

 الميو  الأمية (1

 الميو  النوعية (2

 الميو  هير التجريمية  الميو  التجريمية . قندسم الميو  الأمية إلى نوعين  هما :

 :هيما يتقي هذه األنواال سنعرى 

 

 غير ال جريبية : الكميةأوَّل : البحوث 

 
 يد د باالميو  هيار التجريمياة هاي قلاك التاي ال ياتم هيهاا إد اال أي عاما  مان عواما   

مال ظاة ماا يياد  لهام  التييير هي األهراد أ  المجموعا  التي قجرض عليهم الدراسة ،  إنما ياتم 

دراسة عواما  مختلفاة  معرهاة أترهاا علاى ماا  اد  لهام  ) دراسا   صفية ( أ  يسب  صف، ه

 هي النهاية ) دراسا  قيليلية ( . 

، ار مرى معين هي مجموعة من الساأان من أم لة الدراسا  الوصفية معرهة مدض انت  

 إذا أردنا قيويلها إلى دراسة قيليلية هيمأن عندئذ قيدياد عواما  معيناة  دراساة أترهاا هاي مادض 

 مرى أ  مدض  د ت، . انت ار هذا ال

،  ألن، ليس هناك إد ال عوام  قتتير على النااس هالدضاايا األ القياة  هي هالب األ يان 

  المتعلدة بهذا النوال من الدراسا  ميد دة ،  سنتعرى لها عند اليديم عن األ القيا  .
 

 

 

 

                                                 

  ول موضوال أنواال الميو ،أنظر المراجع اآلقية: ( 1)

-1  Aschengrau Ann and Seage111,Goerge.Essentaials of epidemiology in public health. Jones 

and Bartlett publishers:Boston,2008.second edition.(139-199). 

2. Grobbee,Dierick and Hoes,Aron. Clinical epidemiology: principles,methods, and 

applications for clinical research. Jones and Bartlett publishers:Boston,2009.(270-282) 

clinical trials 

3.Rothmman,Kenneth.Greenland,Sander.Lash,Timothy.Modern 

epidemiology.LippincottWilliams and wilikins:Philadilphia,2008.third edition.(87-127) 

4.Friis,Robert and Sellers,Thomas.Epidemiology for public practice. Jones and Bartlett 

publishers:Boston,2009.Fourth edition.(327-35) 

5.Gordis,Leon.Epidemiology.Saunders,2009.fourth edition.(131-164) 

6.Rhorig B,Du Prel J,Wachtin D,and Blettner M. Types of study in medical research.Dtsch 

Arztebl int.2009;10(15):262-268. 
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 ال جريبية :  الكمية ثانيا : البحوث

 
التي يتم هيها قجريب شيء ما ، بمعنى إد ال عام   يد د بها قلك الميو  أ  الدراسا   

 من العوام  ،  من تم معرهة قتتيره على األهراد أ  المجتمعا  . 

 من أهم أنواعها  أك رها شيوعا التجارب السريرية ،  يمأن قعري  التجرباة الساريرية  

 كآلقي : 

ماا ، بيارى قيدياد  " إجراء استد ائي يتضمن إعطااء د اء أ  مركاب د ائاي أ  أك ار لماري 

 متمونية الد اء  هعاليت، قيم إشراف طمي " .

 كان هذا هو التعري  السائد للتجربة السريرية هاي الماضاي . أماا هاي  قتناا الياضار هداد شاملم 

التجربااة السااريرية ، اإلجااراءا  الوقائيااة كالتي ااينا   التااد ال  الجرا يااة ،   تااى التااد ال  

 النفسية أ  اإلجتماعية . 

فرال عن التجارب السريرية نوال أك ار قيديادا  هاو التجاارب الساريرية الع اوائية أ  المع ااة  يت

 المنضمطة أ  ذا  ال واهد ،  قتميز بالميزا  اآلقية : 

  

 هاذا يعناي أن بعا  األهاراد موضاع الميام يتناا لون  :ـ أنهاا من ابطة أو ذات شاوا د  1

أ  د اء  همياا ) أ  ماا يسامى بالاد اء اليفا  (  الد اء قياد الميام ،  بعضاهم يتناا لون د اءا آ ار

  يسمى د اء على سمي  المجاز إذ هو هير ذي هعالية . 

 

 

علاااااى التوزياااااع الع اااااوائي   أنهاااااا قعتماااااد  يعناااااي :ـ أنهاااااا عشاااااوااية أو معشااااااة  2

((Randomization  قيديااد األهااراد الااذين ساايتنا لون هااذا الااد اء أ  ذاك يااتم  يأااون تنبااذلااك

ية ال د   للما م هيها قيرزا مان قييازه إلتماا  هعالياة الاد اء قياد الدراساة .  لهاا بطريدة ع وائ

.  ال يعناي ذلاك طرم ك يرة بعضها بسيط ي اب، الدرعة ،  أهضلها ما يتم بهستخدام الياسب اآللي

 إنماا هاي بطريداة الدرعاة ، ههاي ناوال مان  -كما يتمادر إلى الاذهن–أن يتم اال تيار  مط ع واء 

 (Selection Bias) ذلك  تى اليدع الما م هي قييز اال تيار .أنواعها

 

 ذلك بتن يأون الما م هير مطلاع علاى أي  :ـ يمكن أن تكون ال جربة السريرية معماة  3

الد ائين يتنا لهما المري  ) أ ادياة التعمياة ( أ  أن قأاون الدراساة تنائياة التعمياة ،  يام أنا، ال 

 اليرى  من ذلك أن ال ييد  قييز مان جاناب لد ائين يتنا ل، .الما م  ال المري  يعرف أي ا

الما اااام لتفضااااي  أ ااااد األد يااااة علااااى اآل اااار شااااعوريا أ الشااااعوريا،  هااااو مااااايعرف بتييااااز 

  (Observation Bias)المال ظة

 

  التجارب السريرية هي أك ر أنواال الميو  قعلدا بالنوا ي األ القية كما سنمين، ال دا .  

الميااو  التجريميااة ميدانيااة قجاارض علااى األصااياء ،  يمأاان أن قأااون   يمأاان أن قأااون 

 مجتمعية قجرض على مجتمع من المجتمعا  . 

ا   الميااو  قعتماار قجااارب عالجيااة  جاادير بالااذكر أن مجماا  هااذا النااوال ماان الدراساا 

(Therapeutic  إال أن هناك )ن يجرض أ دهما على مرضى م اابين باتمراى ينوعبين  اقفريد

توقع أن يستفيد ا هائدة مماشرة من هذه التجربة  هو ماا ييلاب أن يسامى عاادة " التجرباة معينة  ي

 العالجية " . 

 قد قجرض التجربة العالجية على متطوعين أ  مرضى ، ال يتوقع أن يساتفيد ا هائادة مماشارة مان 

المساتدم   هذه التجربة إال أن التجربة قد يستفاد منها هي قطوير أد ياة بيارى إهاادة المرضاى هاي
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 ماان هااذا الدمياا  إجااراء بعاا  التجااارب علااى المرضااى هااي المرا اا  النهائيااة ماان الماارى م اا  

مرضى السرطان ) هي مرا ل، األ يرة ( أ  الم ابين بتمراى ال يرجاى برةهاا كاالمنومين هاي 

-Non)،  قعااارف بالتجاااارب هيااار العالجياااة اياااة المركااازة ،  كماااار السااان أيضاااا   ااادا  العن

therapeutic trials) 

  

البحوث النوعية(2
(1)

 :.  
 ند د بها قلك الميو  التي قهدف إلى ههم أعم  لظاهرة معينة أ  لدضيمة أ  قضايا ميددة ، 

 يم يدوم الما م ، هالما  ، بمدابلة أهراد أ  مجموعا  يطر  عليهم جملة من األسئلة ، تم يدوم 

بي ها .  يتميز هذا النوال من بطر  أسئل، قستأ    قسمر أهوارهم  ول الدضية المراد 

 الع رة أشخاا.األبيا  بدلة عدد الم اركين هي، إذ اليتجا ز عددهم هي اليالب 

  من أنواعها مايتقي :

/ دراسا  المال ظة  المراقمة ،  يم يتم مراقمة أهراد أ  مجموعا   قسجي  مال ظا   ول 1

 سلوكهم 

 استد اء ههمهم  إدراكهم لدضية معين، بهستخدام / المدابال  الفردية :  يم قتم مدابلة أهراد 2

 أسئل، معدة سلفا  

/ مجموعا  التركيز :  هي هذه اليالة قتم مدابلة مجموعة من األهراد هي  قم  ا دا   طر  3

 يتم قسجي  جميع مدا القهم  آرائهم  طر  اقهم  همألستد ائية   التي قسمر أهواراألسئلة ا

 ليلها . من تم اإلستماال إليها  قي

وي على أية أرقام هالتيلي  هنا هو لرهأار  الطر  ا   المواق   هو قيلي  نوعي الييت

تيلي  على مدض قدرة الما م على ائيا  ، كما هو اليال هي الميو  الأمية .  يعتمد الأ أ  

 ا  راملنتائ  على شأ  أهأار  طر  ا   عر أهوار الم اركين هي الميم ،  يم قظهر امس

 

 :خ ال جربة السريريةتاري

 
 ألهميااة دراسااتهامن  ،التجااارب السااريرية هااي قطااوير األد يااة  التااد ال  الطميااة نظاارا ألهميااة

 ....قاريخهاالنا ية األ القية، يجدر بنا أن نذكر شيئا من 

  
ليس اليرى هنا أن نعرى قف يال  هذا التاريخ  اصة  أن بع  جوانم، ي ور  ولها بع   

 :وتي  ،  سنتأتفي هنا بذكر المعالم الرئيسي، لتطور هذه التجربة الخالف من  يم الت

 

 :ابن سينا ال جربة السريرية
قذكر م ادر عدة أن أ ل من أسس للتجرب، السريري،   ضع لها منهجا  هو الطميب الم هور أبن 

(  قد  ضع سمع قواعد للتجرب، السريري، نذكرها هنا مخت رة  ad 1025سينا ) 
(2)

  

 الد اء صاهيا  لم يتتتر باليراره أ  المر ده  أن يأون -1

 أن يختمر الد اء على  الة مرضي، ميد دة -2

 مر هي أك ر من  الة مرضية للتتكد من هعاليت،   تى نليي د ر الم اده، هي العالج تأن يخ -3

                                                 

)1 (Grossoehme DH. Research MethodologyOverview of Qualitative Research. J 

Health Care Chaplain. 2014 ; 20(3): 109–122 

(2) Sajadi M,Mansouri D ,and Sajidi  MR.Ibn Sina and the clinical trials.Ann Intern 

Med,2009;150:640-643. 
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يجب أن قتطاب  نوعية الد اء  كميت، مع شدة المرى  أن نمدأ بجرع، د ائية قليلة  نزيدها شيئا   -4

  يئا  منعا  ليد   األتار الجانمي، ه

 يجب قيديد الوقم الذي  الل، ييد  أتر الد اء  البد من قوتي  ذلك بوضو  . -5

 يجب أن نال ظ استمرارية هعالية الد اء،  الل هترة طويلة من التجربة  هي قجارب متعددة  -6

لنتيج، عند قجربت، يجب قجربة الد اء على الم ر ، ألن قجربت، على الييونا  قد القعطي نفس ا -7

 .على الم ر . الييأم بفائدة د اء إال بعد قجربت، على الم ر

 

 ال جربآ السريريآ في العصر الحا ر :
يذكر أن ا ل قجرب، سريري، لعالج جديد أجريم بمي  ال ده، على يد جرا  يدعى " 

أستخدام (  الذي كان يطمب الجنود هي ميدان المعرك، ،  يم أكت   أن 1537أممر يزبير )

 صفار المي   بع  الزيو   مادة التزبيتاين ساعد  هي التئام الجر   

م ( على مرضى االسدربوط ) هتامين ج( قام هذا الطميب بهجراء أ ل  1447قجربة جميس ليند ) 

(  هيها مدارن،  يم اتمم بالمدارن، أن  group controlledقجرب، هيها مجموعة ضابطة )

بالسدربوط ) ندص هيتامين ج ( ، ع ير الليمون  المرقدال ، قد ادض  إعطاء المرضى الم ابين

إلى شفائهم قماما  مدارن، بالمجموعا  اآل رض الذين أعطو مواد أ رض .  من هنا ن ت  أهمية 

 المدارن،  عملية الضمط .

 

 

 

 

 (  placeboبداية أس خدام الدواء الغفل ) 

م ( على يد طميب أمريأي أسم، " أ ستن  1863) يعود قاريخ استخدام الد اء اليف  إلى عام 

هلينم " ،  يم قارن بين أستخدام د اء ذض هعالي،  آ ر ليس ل، هعالية ،  من هنا بدأ اإلهتمام 

 هي التجارب السريري، .)الوهمي( بهستخدام الد اء اليف  

 

 ( Random zationبداية أس خدام العشوااية ) 
من قم  مجلس الميو  الطمية هي بريطانيا  ذلك لدراسة قتتير أستخدمم هذه الطريد، أل ل مرة 

م ،  يم قم  1947،  بدأ  الدراسة بالفع  عام لييوي الستربتوماسين لعالج الدرنالمضاد ا

ع وائية)الدرعة( قوزيع الم اركين على ذراعي الدراسة بطريدة
 (1)

 . 

 

 م  1943( Double blindingبداية أس خدام ال عشية أو ال عمية المَكوَآ ) 
 قد أد لم هذه الطريد، أل ل مرة بواسط، مجلس الميو  الطمية هي بريطانيا هي دراسة لمعرهة 

ن هي الميم د ن علم ولمرد ،  يم بدي األطماء  الم اركقتتير مادة الماقيولين هي عالج نزال  ا

ر  التجربة التجربة  هأذا قطو  بطميعة المادة التي يتنا لها الم اركون ،  تى أنتهم الدراسة

  معماة ةة سريرية ع وائية مدارنالسريرية  تى  صلم إلى شألها النهائي  يم قأون قجرب

(Blinded.randamized.contalled clinical trial  ) 

                                                 

(1 )Bhatt A. Evolution of Clinical Research: A History Before and Beyond James 

Lind. Perspect Clin Res. 2010 Jan-Mar; 1: 6–10. 
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 Randomized . Contalledأ  قخت ر إلى التجارب السريرية المدارن، الع وائية. "  

.trials (RCT)” 

 

(2) (1) بية السريريةمراحل ال جربة الط
 

ة الدراسة المخمرية هي هناك مر لة قسم  التجربة الطمية السريرية ،  هي مر ل

جابية م   ي،  إذا أتمم أن المركب الد ائي قد  د  بع  النتائ  اإلالمختمرا 

 الة األبيا  على أمراى  ، م ال  هيلدضاء على بع  الخاليا السرطانيةا

لجمع  ،إلى قجربت، على  يوانا  التجارب نتداليمأن بعد ذلك األ السرطان،

، نتائ  إيجابية  إذا أعطى .معلوما  عن سميت،،  متمونيت،،   ركيت،، ربما هعاليت،

يمأن بعد ذلك االنتدال إلى قجربت، على الم ر  هنا قمدأ مرا   التجربة السريرية 

 كما يتقي : هي 

 
  .(المرحلة الصفرية )مرحلة الصفر -1

( ، عدد قليل من المتطوعين )أشخاص مثلا  ب في هذه المرحلة علىوتجرى التجار

يه من حيث تهدف الى معرفة أكثر عن حركيتة الدواء في جسم اإلنسان ، ومدى بقائه ف

  .. وتعطي فيه جرعة أقل من الجرعة العلجيةحيث المدة والكمية

 ( Phase1المرحلة ألولى )  -2

      عدد أكبرالمتطوعية األصحاء من وفي هذه المرحلة تجري تجربة الدواء على

شخص( ، وتهدف هذه المرحلة إلى تحديد مأمونية الدواء من ناحية وتحديد 20-100)

 .الجرعة المناسبة من ناحية أخرى ، إضافة إلى جميع معلومات عن فاعلية الدواء 

 

 (Phase 2المرحلة الثانية ) -3

ا ، حيث  تهدف هذه المرحلة إلى تحديد فعالية وهنا تبدأ تجربة الدواء على المرضى فعليا

الدواء ومأمونيته على المرضى حيث يجرب الدواء على عدد محدود من المرضى 

 شخص ( عاده ويعطى الدواء بجرعه علجية. 300 -100)

 

 ( Phase 3المرحلة الثالثة ) -4

 يكون دواء معلومإما أن مقارنة الدواء الجديد مع غيره ) وهي المرحلة التي يتم فيها

ا( ، ويتم التعرف بشكل أكثر دقه على فاعليته الفعالية من قبل، أو يكون دواء غفلا )وهميا

ا مايكون العدد المشمول بالتجربة  في ومأمونيته ، ويعطى الدواء بجرعه علجيه وغالبا

دد فيها ماإذا ، حيث يحشخص، وهي من أهم المراحل 2000-1000هذه المرحلة من 

 .كن أن يطرح بعد ذلك لألستخدام على نطاق أوسع ، ويمكان الدواء فعالا 

 

 ( Phase4المرحلة الرابعة ) -5

                                                 

)1( Sedgwick P. Phases of clinical trials. BMJ 2011; 343: d 6068. 

)2( ) Sedquick P. What are the four phases of clinical trials? BMJ, 2014; 348: g 3727. 
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نطاق أوسع  وتسمى مرحلة مابعد التسويق ، حيث تتم مراقبة الدواء بعد استخدام على

 ، لمعرفة منافع ومضار هذا الدواء على المدى البعيد .ولعدد أكبر من المرضى
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  ملخصال

 : تنقسم البحوث الطبية الحيوية إلى قسمين رئيسيين ، هما 

 البحوث الكمية والبحوث النوعية،

 :وتنقسم البحوث الكمية إلى نوعين هما 

 البحوث غير التجريبية أو الوصفية ، والبحوث التجريبية . 

  هي أجراء استقصائي يتضمن إعطاء دواء أو مركب البحوث التجريبية

لمريض ما بغرض تحديد مأمونية الدواء وفعاليته تحت إشراف طبي ومن 

 أبرز أنواعها التجارب السريرية . 

  تمر التجربة السريرية بعدد من المراحل لكل مرحلة أهدافها، تم

 استعراضها في هذا الفصل

 البحوث التجريبية بشكل أكبر من تتعلق قضايا أخلقيات البحوث الطبية ب

البحوث الوصفية وذلك أن في البحوث التجريبية تدخل في حياة اإلنسان 

 وهذا هوصلب موضوع هذا الكتاب. 

 

 .تم استعراض تاريخ التجربة السريرية باختصار في هذا الفصل 

 

تختلف البحوث النوعية عن البحوث الكمية في تصميها وتنفيذها ،ولذلك فالقضايا 
 ألخلقية المتعلقة بها مختلفة أيضاا
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 الف   ال الم

 

 ة تاريخية ألخالقيات البحوث الطبيةنظر

 مع كراسة ال جاوزات األخالقية فيها

 
 

هااي النهااي عاان  جاااء هااي رسااالة " أ ااالم الطميااب " ألبااي بأاار ميمااد باان زكريااا الاارازي 

 التجربة هي المري  ما يلي : 

ك ال ، ههن ذلال، التجربة هي هير علم يرجع إلي،، أن هالنا قد  قعم " دال ما يهذي ب، جهال العامة

 .مواه ، ههو من  سن اإلقفام ،  ما نفع ل، عالجون ،  لو كان من أطول الناس عمرايأ

 

ال اناعة ، أنهام ينظار ن هاي الأتاب،  هتعلى درجا  هتالء الذين ليسوا يرجعون إلى علم أصول

يعلمون أن األشياء الموجاودة هيهاا، ليسام هاي أشاياء قساتعم  .  ليسوا هيستعملون منها العالجا 

 ، ب  هي مداال  جعلم ، لييتذض عليها ،  قعلم ال ناعة منها " انهابتعي

 

جمياع  : أناا أنهاىإال ما قال، الفاضا  جاالينوس لأفاىالتجربة تم يدول " لو لم يأن من أمر

 ، أن يعال  بالتجربة "  . من است ارني هي صناعة الطب

 

ل: العماار ق ااير ، ،  ااين ابتاادأ هدااانهااى عاان ذلااك المعلاام اليأاايم ابدااراط قااد تاام يدااول "

:  إناي أنهاي عان دياد  التجرباة  طار. هداد صادم لعماري هاي قولا،،  الزمان ج ال ناعة طويلة

التجربة هي صناعة الطب "
(1)

  أنتهى ...  

 

، هاي ذا  التجرباة الساريرية التاي نتياد  عنهاا هاي لتجربة التي نهى عنها الرازي هناقرض ه  ا

  قتنا الياضربضوابطها المعر هة ق 

 

 

 أظن ذلك لسممين :  ال

 

 : أن التجربة السريرية بضوابطها المعر هة  اليا لم قأن معر هة آنذاك . األ ل

 : أن، يفهم من كالم، أن، يتيد  عن قجربة عالج د ن  لفية علمية  ول مدض هعاليت، . ال اني

 
التي مار  ،  ال يمأن قتمع ك  الخطوا  التاريخية من قاريخ أ القيا  الميو  الطميةهذا طرف 

.  ة أ سع ال يتسع المدام هناا لهماابها أ القيا  الميو  الطمية، ألن هذ سيتطلب جهدا أكمر  مسا

   سمنا أن ن ير إشارا  مخت رة إلى هذه الوقفا  التاريخة . 

 نتكااد باااد  ذي باادء أن ك ياارا ماان الدواعااد األ القيااة  التنظيمااا  أل القيااا  الميااو   

د  لد  هي اليرب  قد جاء  هي اليالب نتيجة لتجا زا  هي مجاال الطمية هي ع رنا الياضر ق

                                                 

  . 77،عمداللطي  ميمد العمدقدديم  قيدي   ،الرازي : أ الم الطميبأبو بأر (1) 
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الميو  الطمية على اإلنسان  هذا ماا سانمين، هيماا ياتقي علماا باتن ال يوجاد قااريخ ميادد  اضاح ـ 

  سب علمنا ـ لمداية  جود هذه التنظيما  . 

اس بيرسايفال م  هو أ ل قاريخ استطعنا الرجوال إلي، نجد أن هنااك عالماا هاو قوما1803هي عام 

ألاا  كتابااا هااي األ القيااا   منهااا أ القيااا  الميااو  ـ  ذكاار هيهااا ضاار رة المراجعااة لربيااا  

م نجد أن عالماا آ ار هاو كلاود 1856الد ائية اإلبداعية الجديدة قم  المدء هيها  ن رها ،  هي عام 

ب التوقا  عان بيرنارد أل  متلفا عنوان، " مد   إلى دراسة الطب التجريمي "  ذكر هي، أنا، يجا

 التجارب الطمية على الم ر نظرا لضررها ، مهما كانم الفائدة المرجوة منها . 

 سنتوق  اآلن مع بع  المعالم األك ر أهمية هي قاريخ أ القيا  المياو  الطمياة  التاي  

 كان لها األتر األكمر هي إيجاد األنظمة الخاصة بها . 

 

تجارب النازيآ وكس ور نورمبرغ
(1)

   : 

 
م أتناء اليرب العالمية ال انية قام مجموعة من األطماء األلمان بهجراء قجاارب 1939عام  هي

التجارب هظيعة على آآلف من األسرض المسجونين هي المخيما  قضى معظمهم نيم، نتيجة لهذه 

يم  اإلنسان لدرجا   رارة : قجربة مدض قأ  اصيب بهعاقا  مستديمة.  من أم لة هذه التجارب

 .منخفضة جدا درجة  رارة   يم  ضع السجناء هي  ا يا  ذا  ،منخفضة

 

م بعااد انتهاااء الياارب إذ قضاام ميأمااة عسااأرية 1947 قااد هااتح ملاا  هااذه الدضااية عااام  

أمريأية بهدانة هتالء األطماء ،  يم أجر ا هذه التجارب د ن إذن الذين أجريم عليهم .  كنتيجة 

 تور نااااااااااورممر  " مماشاااااااااارة لهااااااااااذه المياكمااااااااااة  ضااااااااااع مااااااااااا يعاااااااااارف بااااااااااـ " دساااااااااا

 (Nuremberge Code  الذي يعتمر أ ل  تيدة عالمية قتيد  عن ضر رة أ اذ مواهداة الاذين )

 .  لطميةقجرض عليهم التجارب عن معرهة  طواعية  هيرها من ضوابط إجراء التجارب ا

 

ميْاق  لسنكي
(2)

   
  لمان ي اارك م قامم الجمعية الطمية العالمية بهصدار مي ام هلسنأي كدلي1964هي عام  

.  قد ا توض المي ام علاى مددماة ، تام الممااد   نسان من أطماء  هيرههي األبيا  الطمية على اإل

األساسية لأ  الميو  الطمية تم المماد  اإلضاهية للمياو  الطمياة المدترناة بالعناياة الطمياة ،  قاد 

 ورقااليزا بالمرازيا مديناة ه، هاي م 2013لمي اام عادة مارا  كاان آ رهاا عاام قمم مراجعة هذه ا

 ( . 1انظر الملي  رقم )

 

 

 

                                                 

)1 (BRITISH MEDICAL JOURNAL No 7070 Volume 313: Page 1448,7 December 1996 

 

)2 (Word medical association. https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-

principles-for-medical-research-involving-human-subjects/ 

 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
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 الدس ور الواني للبحوث في الوَّليات الم حدة األمريكية : 
م ،  جاااء علااى  لفيااة هضاايية أ القيااة قعااد ماان أهظااع جاارائم 1974 قااد صاادر هااي عااام  

،  يام ان ائم  سانذكرها مف الة ال داا التاي ى مرى الزهاري التجارب الطمية  هي قجربة عل

الوطنيااة ليمايااة اإلنسااان الم ااارك هااي الميااو  الطميااة  الساالوكية ،   ولاام هااذه اللجنااة اللجنااة 

و  الطميااة  الساالوكية علااى بهصاادار المماااد  األ القيااة التااي يجااب اإللتاازام بهااا عنااد إجااراء المياا

 .  ( Belmont report" )  نم.  قد صدر عنها ما عرف بتدرير " بيلمواإلنسان

 

 

نتتقرير بيلمو
(1) 

  
م  قااد لخااص ك ياارا ماان المماااد  األساسااية  الدواعااد اإلرشااادية 1979د صاادر عااام  قاا 

 إلجراء الميو  الطمية  السلوكية .

 

 

  

  قد  دد التدرير تالتة مماد  أساسية  هي : 

 

 من قطميداق، ضر رة أ ذ المواهدة ال ريية  ـ إح رام األشخاص الذين يجرٰ عليهم البحث : 1

  عن  عي  ب يرة  طواعية .

 

 بييم ال يضار اإلنسان موضع الميم  أن يتتكد من منفعة الميم للم ر .  ـ تحقيق المنفعة :2

 

 ذلك به تيار األهراد المناسمين إلجراء الميم ليس علاى أساس هيار قيديا  المنفعاة  ـ العدالة : 3

  أن يتم إ تيارهم على أنهم األنسب إلجراء الميم  ليس ألنهم األضع   األهدر . 

 

 

 

على اإلنسانحيوي الم علقة لقواعد اإلرشاكية العالمية ألبحاث الطب الا
(2)

 
 

م من قم  المجلس العالمي لمنظما  الطب  العلوم  بالتعاا ن 1982 قد صدر  أ ل مرة عام 

م  قد جاء  2002م  قمم المراجعة األ يرة لهذه الدواعد عام 1991مع منظمة ال ية العالمية 

عاد اإلرشاادية إلجاراء المياو  الطمياة الييوياة علاى اإلنساان بليام إ ادض الوتيدة بجملة من الدوا

                                                 

)1 (US department of Health and Social Services. 

https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html 

 

)2 (Council for international organizations of medical sciences. International ethical 

guidelines for health-related research involving human,2016. 
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لمواهداة ال اريية ،  الي اول علاى انا لم المماد  العامة لر القياا  ع رين قاعدة إرشادية ق

،  المراجعة األ القية للميو  الطمية  الميو  التي قجارض علاى مجموعاا  عن ب يرة  إدراك

ألهليااة  اليفاااظ علااى ساارية المعلومااا   هيرهااا ماان الدواعااد سااأانية  األبيااا  علااى قاصااري ا

  سيتم اليديم عن هذه الدواعد ب يء من التف ي  ال دا بهذن هللا.. المهمةاإلرشادية 

 

 

المؤتمر الدولي للقوانين ال وافقية للممارسة الجيدة ) في ال جارب السريرية (
(1)

  : 

 
المتياادة  اليابااان  الهاادف ماان  رائهااا قو يااد  هااي إقفاقيااة د ليااة جمعاام د ال م اا  الواليااا   

 قراقاب مان  اللهاا جمياع التجاارب الطمياة  نتداداألساس  الممااد   المعاايير التاي قمناى عليهاا  ق

،  أكاد  من مماد  مي اام هلسانأي أساساا لهااسواء على األد ية أ  األجهزة الطمية .  قد اقخذ  

ة المااراد ا تمارهااا ،  مساات ليا  الما اام علااى معااايير أساسااية م اا  متمونيااة اإلجااراءا  الطمياا

، مجاالس  لجاان المراجعاة ب افة د رياة،  المراجعاة مان س عن إجراءا  الميم  متابعتا،الرئي

  هيرها من المعايير المهمة هي مجال مراقمة التجارب السريرية . 

 

 

قواعد البرلمان واإلتحاك األوروبي
(2)

   : 
 

م لتيديااد قواعااد عامااة 2004مراجعتهااا عااام م  قماام 2001 قااد صاادر  هااذه الدواعااد عااام 

د ل األعضااء هاي اإلقيااد للتجارب الساريرية هاي المجاال الطماي كاي قسترشاد بهاا  قلتازم بهاا الا

.  قد شملم العديد من المماد   الت ريعا  التي قضمن  ماية الم ااركين هاي المياو  األ ر بي

 Principles) يرية الجيدة أ  اليسنة "رسة السرالطمية السريرية  قد أطل  عليها " مماد  المما

of good clinical practice   قد ن م علاى ضار رة المراجعاة العلمياة لم ااريع المياو  )

السريرية  مراقمة جودة التجارب السريرية باستمرار .  قد أصميم بعد ذلك اقفاقية ملزمة للد ل 

 م . 2003األعضاء بعد ن رها هي المجلة الرسمية لإلقياد هي مايو 

                                                 

)1 (The International Council for Harmonisation of Technical Requirements for 

Pharmaceuticals for Human Use (ICH) . http://www.ich.org/home.html 

 

)2 (Medicinal products for human use :clinical trials guidelines. 

https://ec.europa.eu/health/human-use/clinical-trials/directive. 
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 أمْلة من ال جاوزات األخالقية

 في البحوث الطبية
 

إمااتر  صاايائ  الميااو  الطميااة مااع األساا  ال ااديد بأ ياار ماان التجااا زا  باا   أ يانااا  

الجرائم المي ية التي ذهب ضييتها أناس أبرياء أجريم عليهم التجاارب بهسام الطاب  قددما، د ن 

.  مما يزيد المرء أسفا أن بعا  الاذين أجار ا ان،واعد  دوم اإلنسان  ا ترام كيمراعاة ألبسط ق

هذه التجارب هم أطماء  ضع النااس هايهم تداتهم  أئتمناوهم علاى أجساادهم  أر ا هام ، لايس هاذا 

 هيسب ، ب  إن بع  هتالء األطماء من الم هود لهم بالتميز العلمي هي مجال ا ت اصهم . 

ا  هيسامنا أن نساج  بعضاها ك اواهد ،  ليس اليرى هنا أن نضع ساجال متأاامال لهاذه التجاا ز

 لعلها قأفي هي اإلشارة إلى إمأانية التالعب بتر ا  الم ر  أجسامهم عناد هيااب الاوازال الاديني 

  الضمير األ القي . 

 

مهاجرا  22م قام طميب اسم،  التر ريد بيدن 1900هفي مطلع الدرن الماضي  ذلك عام  

د الر إن  100ى ال افراء علاى أن يعطايهم ماا يعاادل اسمانيا هي كوباا باالميأر ب المسامب لليما

 د الر إذا اصيموا بالمرى . 200نجوا  ما يعادل 

م قاام الطمياب ريت اارد ساتر ن  ،  هاو اساتاذ لطاب المنااط  الياارة هاي جامعاة 1906 هي عام 

هارهارد بهجراء قجربة بيدان ميأار ب الأاوليرا هاي أجساام الساجناء هاي الفلماين  قاد قاوهي مانهم 

م ( قام طميب م هور بيدن اتنين  ع رين 1962التة ع ر شخ ا .  هي منت   الدرن ) عام ت

راعاة شخ ا من المسنين بخاليا سرطانية ، بيجة الياجة إلى معرهة طميعاة الجسام هاي رها  ز

 لاام يأاان هااتالء األشااخاا يعلمااون أن مااا ييداان هاايهم هااي  اليااا ، الخاليااا أ  األعضاااء مسااتدمال

 سرطانية . 

 

تمر مسلس  الفضائح  الجارائم علاى نياو مخاز يترهاع عنا، كا  مان لا، ضامير  سنساج  هاي  يس

 السطور التالية أهظع هذه الجرائم  أشهرها . 

 

 

َراام أاباء النازية
(1)

   
. 

هاي كا  ماارة ياتم اليااديم عان أ القيااا  المياو   هضااائح التجاارب الطميااة قاتقي جاارائم  

ا اقمعم بأ ير مان الجارائم ههذه التجارب هيسب ، ب  ألنأطماء النازية هي المددمة ، ليس لفظاعة 

 المماتلة  لأن هي ظر ف مختلفة ، هما هي هذه الجرائم  كي   دتم ق 

 
قااام تالتااة  ع اار ن طميمااا ألمانيااا بمعا نااة مجموعااة ماان اإلداريااين أتناااء الياارب العالميااة ال انيااة 

 لتجمياااااااع باااااااهجراء ماااااااا يداااااااارب الع ااااااارين قجرباااااااة علاااااااى الساااااااجناء هاااااااي مخيماااااااا  ا

  (Concentration camps   ، د ن إذنهاام )معظاام هااتالء السااجناء  ااتفهم نتيجااة لهااذه  لدااي

 التجارب أ  أصيموا بهعاقا  دائمة ،  هيما يلي  ص  لمع  هذه التجارب : 
 

                                                 

(1)Craig AL, Desai SP. Human medical experimentation with extreme 
prejudice:Lessons from the doctors trial at  Nuremberge .Journal of Anesthesia 
History 2015;1:64.69 
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 ـ تجربة تأثير اإلرتفاع في الجو :  1
م  ا ياا  م ل الح سال  الجو األلمااني  يام اساتخدم1942 أجريم هذه التجربة عام  

 ذا  ضيط منخف   ضع هيها هتالء السجناء  قم مراقمة التتتيرا  التي قيد  لهم . 
 

 ـ تجربة ال جميد :  2
م أيضااا ل ااالح سااال  الجااو األلمااني لمعرهااة مااا ذا ييااد  للم اار عنااد 1943 قمام عااام  

  ضعهم قيم قتتير درجا   رارة منخفضة ق   إلى درجاة التجماد  مان تام معرهاة ماا الطارم

 المناسمة لعالجهم . 

 

 ـ تجربة المالريا :  3
م لدراسااة نااوال ماان أنااواال اللدا ااا  للمالريااا 1945م   تااى 1942 اسااتمر  ماان عااام  

  أجريم على أك ر من أل  شخص . 

 

 ـ تجربة غاز الخركل :  4
م  ،  يم  جهم الدوا  المسالية األلمانياة 1945م   تى عام 1939 استمر  من عام  

للمتعرضااين لياااز الخااردل أتناااء المعااارك ، هتجرياام التجااارب علااى السااجناء لهااذا  لتجربااة أد يااة

 اليرى أيضا د ن إذن منهم . 

 

  ـ تجربة ال عقيم :  5
 كاان اليارى منهاا ا تماار  ساائ  ساريعة  هعالاة إل ادا  العدام عناد الرجاال باساتخدام  

ألعاداء  الاتخلص مانهم علاى أد ية أ  إشعاعا  أ  جرا ا  قهدف هي النهاية إلى الدضااء علاى ا

 المدض المعيد . 
 

 لم يد  األمر عند هذا اليد ب  قام الدضااء علاى مجموعاة مان األطفاال  ،هذه بع  قلك التجارب

  المعتاااااااااوهين  الم اااااااااابين باااااااااتمراى عدلياااااااااة إلرا اااااااااتهم بداااااااااتلهم قاااااااااتال ر يماااااااااا 

 (Euthanasia من طالمي اللجوء إلى ألمانيا . لداد كانام هاذه الفضاائح سامما )  هاي إقاماة ميأماة

 نورممرج  إصدار مي ام أ دستور نورممر  كما مر معنا . 

 

 ف يحة تسكيجي 
باماا هاي الوالياا  الأماكون قريما من قسأيجي هي  الية  دتم هذه الفضيية هي مداطعة   

 المتيدة األمريأية ،  قعد من أهظع الجرائم األ القية هي مجال الميو  الطمية . 

ية باتن  ادما  ال اية العاماة هاي المداطعاة قامام باهجراء قجرباة  قتلخص هاذه الفضاي 

 شاااااااخص مااااااان الزناااااااوج الساااااااود الم اااااااابين بمااااااارى الزهاااااااري  400علاااااااى  اااااااوالي 

م  ذلك بمراقمتهم د ن قدديم أي أد ية لهم  بالرهم مان 1932) السفلس (  بدأ  التجربة هي عام 

م إال 1953دام، ب اأ  موساع عاام م  المدء بهستخ1943اكت اف المنسلين  التتكد من هعاليت، عام 

أن السلطا  ال يية أصر  على عدم استخدام، لهتالء المرضى ، با   أكاد  علاى األطمااء أن 

يعطوا هتالء المرضى المساكين أد ية  همية  أ هموا بتن هذا هو عاالج مرضاهم .  لام يتوقا  

( ب اأ   Lumbar Punctureاألمر عند هذا اليد ، ب  قام األطماء بعم  بزل للنخاال ال اوكي ) 

 متأرر لهتالء المرضى موهمين إياهم بتن هذا نوال من العالج أيضا . 
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م أي بعااد أربعااين عامااا ماان الممارسااا  1972 اسااتمر  التجربااة  تااى اكت اافم عااام  

الفظيعة على هتالء المرضى ،  قسربم إلى ال ياهة  هنا بدأ  الدضية قت ذ طريدها إلى عاماة 

 الناس . 

الفظيعة هي هذه الفضيية أن،  على مدار أربعين عاما لم يأن هاتالء المرضاى علاى  من األمور 

علم بهصابتهم بمرى الزهري ألن هالميتهم أميين ، ال يدركون شيئا .  لهذا هدد ندلوا المرى إلى 

 . ز جاقهم ، ب  أصيب ك ير من األطفال بالزهري الوراتي نتيجة لذلك 
د هظاعاة ـ أن التجرباة لام قأان سارا ، هداد كاان األطمااء  من األماور الفظيعاة ـ با   األشا 

الممارسون  هالميتهم من المي  على علم قام بهذه التجربة  ما يترقب عليهاا  ماع ذلاك اساتمر ا 

 هيها د ن  ازال من ضمير أ  أ الم . 

 

 يزداد العجب عندما نعلم أن عددا كميارا مان هاتالء المرضاى قاد قضاوا نيامهم د ن أن يعاالجهم 

د ،  قاد قأرماام السالطا  األمريأيااة علاى هاتالء المساااكين بتعويضاا  بعااد أن رهعام قضااية أ ا

د الر ألقاارب األماوا  ،  كاان ن ايب  1500د الر أمريأياا لر يااء ،    37500 صلم إلى 

الميااامي مليااون د الرا أمريأيااا . تاام قأرماام اليأومااة األمريأيااة  بعااد ماار ر أك اار ماان أربعااين  

 . لسان الرئيس األمريأي بي  كلنتونم جاء على 2000تساة بهعتذار رسمي عام عاما على هذه الم

 

 هأذا أسدل الستار على أهظع الجرائم األ القياة هاي مجاال المياو  الطمياة هاي ع ارنا  

 الياضر . 

 الجدير بالذكر أن هذه الفضيية  قعم هي الوقم الذي كان األمريأاان قاد أجلماوا بخايلهم  

النازية  كان دستور ناورممر  قاد صادر هعاال .  لعا  لهام عاذر هاي أن الاذي  رجلهم على أطماء 

 أجريم علي، التجرب، هم من السود الذين لم ي لوا بعد إلى درجة اإلنسانية ! 

م قااام مجموعااة ماان المااا  ين هااي 1964  تااى األطفااال المتخلفااين عدليااا لاام يساالموا ، هفااي عااام 

ن عدد من األطفال المتخلفين عدليا بفيار س إلتهااب مست فى  يلمر ك ستيم بوالية نيويورك بيد

الأمد ، هدد قرر  إدارة المست فى بتن، لن ياتم إد اال أي ماري  مانهم إلاى المست افى إال بعاد أن 

 يواه  أبواه على إجراء هذه التجربة على أن، لدا  ضد إلتهاب الأمد . 

 

 والمآسي مس مرة : 
سي هي مجال التجارب الطمية  هيار الطمياة عناد ظائع  المآفلم قتوق  عجلة الفضائح  ال 

هااذا اليااد همااا زال هناااك المزيااد ماان األم لااة  تااى هااي قسااعينا  الداارن الماضااي  أ ائاا  األلفيااة 

 : (1)ال ال ة

 

م إنتير الطميب قوني المدريد بسمب م اركت، هي دراسة لمعرهة ماا الاذي يياد  1991ـ هي عام 

 م . لمرضى الف ام إذا أ قفم األد ية عنه

 

عاماا  19م قوهي ال اب نيأول  ان الطالب هي جامعة ر شستر المالغ مان العمار 1995ـ هي عام 

 بعد م اركت، هي قجربة لمعرهة أتر بع  الملوتا  الأيميائية . 

 

م أصاادر  الميأمااة العليااا هااي  اليااة نيويااورك  أمااا ضااد سياسااة الواليااة التااي 1995ـاا هااي عااام 

المعااقين نفسايا  قاصاري األهلياة مان األطفاال د ن إذن مانهم .  قضم بجواز الديام بتجارب على
                                                 

 (1)سجلم هذه التجارب  هيرها هي هذا الموقع

http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=199977.0.  

http://forum.prisonplanet.com/index.php?topic=199977.0
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ال يجوز أل لياء األطفال أن يعطو إذنا بذلك  إذنهم هاي هاذه اليالاة لايس لا،  ، قد قرر الداضي بتن

 إعتمار . 

 

 18بتمريأاا نتاائ  بيام قااموا با، علاى ( YALE)م ن ر با  ون من جامعة ياال1996ـ هي عام 

 رضوهم إلى انتأاسة ذهنية من  الل قجربة عدار األمفيتامين . مريضا بالف ام  يم ع

 

م مولم اليأومة األمريأياة قجرباة علاى مارى اإليادز علاى نسااء  واما  مان 1997ـ  هي عام 

اإلهريديا  بعدم  إعطائهن أد ية اإليدز  قركهن هريسة للمرى   ها هاو التااريخ يعياد نفسا، بعاد 

 هضيية قسأيجي . 

 

هاي لتاابع إلدارة الميااربين الدادامى أ قفم جمياع األبياا  هاي المركاز الطماي ام 1999ـ هي عام 

 سم أنجي   أهلا  المركاز بعاد  ر د شاأا ض  رهاع قضاايا باتن المركاز قاد أجارض بيوتاا علاى 

 أناس د ن إذن منهم مع أن بعضهم ره  رهضا قاطعا إعطاء إذن بهجراء الميم علي، . 

 

 

 )1( ية في سجون اَّلح الل اَّلسراايليسرٰ الفلسطينتجارب ابية على األ
 

ذكر  قدارير ك يرة  شهادا  مجموعة كميرة من االسر الفلسطينية هي سجون اال تالل 

األسرائيلي ، استخدام العد  االسرائيلي االسرض  المعتدلين  دال  للتجارب الطمية ، مما ادض إلى 

، سجينا  هي  الة  طرة 890ير أن ارإصابتهم بأ يرمن االمراى الخطيرة ، هدد ذكر  بع  التد

نتيجة لما يعتدد أن مضاعفا  لتجارب طمية أجريم عليهم ، قسرا   د ن إذنهم ، بعضهم قوهي 

 .بعد  ر ج، من السجن بفترة ق يره

  . قد طالمم السلطا  الفلسطيني، باجراء قيديدا  د لية  ول هذا الموضوال الخطير

د ية  اإلسرائيلي، ، التي قدوم بهذه التجارب قيم سمع  قد  جهم أصابع التهمة الى شركا  األ

يفة براهد الر سية هي عام  ب ر سلطة اال تالل ،  ربما بتتييد كام  منها .كما ن ر  صي

، موضوعا يتهم السلطا  اإلسرائيلة بيدن االسرض الفلسطينية بفير س  طير ،  ذلك م 2013

 المر ستاقا.  اطالم سرا هم،  أدض ذلك إلصابتهم بسرطان قم

) الدنا ( قسرا   د ن مواهدتهم مما يعد انتهاكا    DNAكما أجريم على األسرض هيوصا  الـ 

 صار ا  ليدوقهم  للدوانين الد لية هي هذا ال تن .

 ب  قد ك فم ا دض عضوا  الأينيسم االسرائيلي  هي داليا إبسيك ،  التي كانم ق ي  من

أل  قجربة ألد ي،  طيرة قيم اال تيار الطمي قجرض سنويا  ، أن رئيسة لجنة العلوم المرلماني،

، كما أكد  إمي لفتا  رئيسة شعمة االد ية هي  زارة أجساد االسرض الفلسطينيين  العربعلى 

                                                 

قية:انظر المواقع اآل (1)  

 

http://www.amin.org/Print.php?t=opinion&id=21056 

http://www.alriyadh.com/521828 

http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=157172 
http://insanonline.net/news_details.php?id=475 

http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=7658 

http://aqsaonline.org/news.aspx?id=2591 

https://www.facebook.com/PalestineTimeline/posts/447398798672657 
 

http://www.alriyadh.com/521828
http://samanews.com/ar/index.php?act=post&id=157172
http://insanonline.net/news_details.php?id=475
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=7658
http://aqsaonline.org/news.aspx?id=2591
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يام بمزيد ، أن هناك زيادة سنوية هي عدد الت اريح للدالسرائيية هي جلسة أمام الأنيسيمال ية ا

 .من التجارب على االسرض

 

 :اخرٰ في الدول النامية تجارب
دأب بع  الما  ين  شركا  األد ية من الد ل المتددمة   اصة الواليا  المتيدة 

  هي بالدهم  يم قمنعهم األنظمة  الدوانين، األمريأية، عندما ي عب عليهم إجراء التجارب

هعالة لضمط   يم القوجد أنظمة ن يتجهوا إلى د ل العالم ال الم ،أدابوا على  اليمأن إقرارها،

 األم لة  لتجارب السريرية ، هيجر نها هناك، د ن مراعاة ألبسط المماديء األ القية.الميو   ا

 :اآلقية على ذلك ك يرة  نأتفي باالم لة

م قام با  ون أمريأيون بتبيا  هي الد ل النامية ،  يم مولم اليأومة األمريأية 2000هي عام 

تيلة هتالء المساكين الذين أجريم عليهم التجارب ، دراسة على الجينا  هي ري  كوبا مس

  أجري الميم قيم إشراف جامعة هارهارد .  

 

   

م طلمم شركة من شركا  التدنية الييوية من هيئة اليذاء  الد اء األمريأية 2001 هي عام 

السما  لها بهجراء بيو  على األطفال الرضع بهستخدام د اء  همي )ُهْف (  لد ا بتمراى 

طيرة هي الرئتين من مواليد أمريأا الالقينية ،  ذلك ألن إجراء التجربة ممنوال قانونا دا    

(يدة  د د الواليا  المت
1

(. 

 

في نيجيريا Trovan)تجربة تروفان)
(2)

 
،   الل  باء التهاب السيايا هي كانو بنيجيريا، قم إجراء قجربة على األطفال 1996هي عام 

باألد ية Trovan)ا بمدارنة هذا المضاد الييوي الجديد  هو التر هان )الم ابين بالتهاب السياي

مضادا  يويا آ ر هو   100منهم قر هان،  أعطي  100معر هة الفعالية مسمدا،  يم أعطي 

السيفتراياكسون.  ستة بعد أ ذ Trovanالسيفتراياكسون . قوهي أ د ع ر طفال :  مسة بعد أ ذ 

طفال جرعة منخفضة من السفترايأسون بيرى  إظهار قفوم  قد تمم أن ال ركة أعطم  األ

الد اء الجديد.   قد ك   قيدي  أجرق، صييفة  اشنطن بوسم  لص إلى أن شركة 

هايزر)ال ركة الم نعة للد اء الجديد(، قد قامم بهجراء قجربة سريرية هير م ر عة ،د ن 

كما   مواهدة آباء  أمها  األطفال.الي ول على إذن من اليأومة أ  مواهدة اليأومة النيجيرية أ

موجوداهادر  ال ركة الدرية التي أجريم هيها األبيا  مع ان الوباء لم يزل 
(3)

.  

كان الخطت األك ر  طورة قز ير الما م الرئيسي لرسالةبتتر رجعي، قفيد بمواهدة لجنة  

ة بتنها هير قانونية  أن األ القيا  على إجراء التجربة.   قد عد  اليأومة النيجيرية هذه التجرب

 الد اء الجديد هير مر ص هي نيجيريا.
 

                                                 

 https://bioethicsarchive.georgetown.edu/nbac/clinical/Chap2.htmlراجع الموقع:) 1) 

.(2015ابري   29)1436-7-10قم الد ول هي   

)2(   Wikipedia,the free encyclopedia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Abdullahi_v._Pfizer,_Inc. 

)3(  Okantap P.Ethics of clinical trial in Nigeria. Nig Med J,2014;55:188-194. 

 

 

 

https://bioethicsarchive.georgetown.edu/nbac/clinical/Chap2.html
https://bioethicsarchive.georgetown.edu/nbac/clinical/Chap2.html
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ض هي هرف  الن ك هي  جود قجارب أ رارب ،ب  الجرائم ، التي ك   عنها،هذه بع  التج

  االه ا  عنها.أماذا يد ر هيها، ما الذي قهدف إلي، ، متى سيتم اكت اهها مظلمة، هللا   ده يعلم 
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 ملخصال 

 

  عرفت التجربة في مجال الطب منذ زمن بعيد ، مع أناه في بداياتها

 األولى لم تكن ذات منهجية واضحة كما الحال في وقتنا الحاضر . 

  ولدت كثير من قواعد أخلقيات البحوث الطبية وتنظيماتها في عصرنا

لغالب نتيجة لتجاوزات أخلقية الحاضر في الغرب ، وجاءت عن ا

 فضيعة في مجال البحوث الطبية . 

  من أشهر التجارب الطبية التي لم تلتزم بأخلقيات البحوث أو تجاوزاتها

تجارب النازية على أسرى الحرب أثناء الحرب العالمية الثانية ، والذي 

نتج عنها ميثاق نورمبرج والذي يركز على ضرورة أخذ موافقة من 

 عليهم األبحاث . تجري 

  هناك مجموعة من المواثيق والدساتير العالمية التي تنظم البحوث في

 وقتنا الحاضر مع تفاوتها في درجة إلزاميتها للباحثين ومنها : 

  . ميثاق هلسنكي 

  الدستور الوطني للبحوث في الوليات المتحدة

 األمريكية . 

 القواعد اإلرشادية العالمية إلنجاح الطب الحيوي  . 

  . قواعد البرلمان واإلتحاد األوروبي 

لم تتوفق التجاوزات غير األخلقية في مجال البحوث الطبية حتى مع صدور 
بعض هذه المواثيق ، وما زلنا نسجل بين وقت وآخر صورا جديدة من هذه 

التجاوزات مع غياب الرقيب الذاتي والضمير األخلقي وقد ذكرت جملة منها في 
 ثنايا الفصل .
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 بعالفصل الرا
 

 

 

 المصاكر األساسية ألخالقيات الطب وأخالقيات البحوث الطبية في اإلسالم
 

 

 
نتنا ل هي هذا الف   اليديم عان األدلاة التاي ييأام بهاا علاى أمار ماا مان  يام  لا، أ   

  رمت، ،  جوازه  عدم جوازه ،  صيت، أ  هساده . 

ك  ما ي ادر عان اإلنساان همن المتف  علي، بين علماء المسلمين مع ا تالف مذاهمهم أن  

من أقوال  أهعال ساواء أكاان مان العماادا  أم المعاامال  أم الجارائم أم األ اوال ال خ اي، أم أي 

نتها ن وا نوال من أنواال العدود أ  الت رها  ل، هي ال ريع، اإلسالمية  أم ،  هذه األ أام بي

سنة ،  لأان أقامام ال اريع، ،  بعضها لم قمينها ن وا هي الدرآن أ  ال رد  هي الدرآن  السنة

دالئ  عليها  ن مم أماارا  بييام يساتطيع المجتهاد بواساطة قلاك الادالئ   اإلماارا  أن ي ا  

 إليها  يتمينها .
(1)

  

 ماان هنااا هااهن أ القيااا  الممارسااة الطميااة أ  الميااو  الطميااة ال قساات نى ماان هااذا ، هعنااد 

بد من النظر هي األدلة ال رعية إلستنماط  النظر هي قضايا أ القيا  الطب أ  الميو  الطمية ، ال

 أ أام قناسب ك  قضية من هذه الدضايا . 

 قرجع الم ادر كلهاا إلاى   اي هللا قرآناا كاان أم سانة  يمأان قدسايم هاذه الم اادر إلاى 

نوعين هما 
(2)

  : 

 أ ال : الم ادر األصلية :  هي الدرآن  السنة . 

 ها ن وا الأتاب  السنة م   اإلجماال  الدياس . تانيا : الم ادر التمعية التي أرشد  إلي

كمااا يمأاان قدساايمها إلااى م ااادر أ  أدلااة متفاا  عليهااا  هااي : الأتاااب  الساانة  اإلجماااال 

  الدياس . 

  م ادر مختل  هيها  منها : اإلستيسان  الم الح المرسلة  شرال من قملنا . 

  سن رال هيما يلي بميان ك  م در من هذه الم ادر . 

 

 

                                                 

 ب  الف، علم أصول الفدة: مددمة الأتاب اهعمد الو(1)

 153 المد   لدراسة ال ريعة اإلسالمية، زيدان :عمد الأريم (2)
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 مصاكر األصليةال  

 

 :القران
المنداول هو اللفظ العربي المنزل علاى سايدنا ميماد صالى هللا عليا،  سالم للتادبر  التاذكر 

،  هو ما بين الدهتين الممتدأ بسورة الفاقية  المختتم بسورة الناس متواقرا
(1)

  . 

 

الدرآن جيال بعد  لم يزل ندلة يتميز الدرآن الأريم ، بدطعية تموق، إذ أن، ند  الينا بالتواقر  

، ييملون، ال يختلفاون هيا، عن رسول هللا صلى هللا علي،  سلم، منذ زمن ال يابة الذين قلدوه جي 

ْكَر َوإِنَّا لَاآُ لََحاافُِظونَ  .  قد قأف  هللا سميان،  قعالى بيفظ، بدول، "  ْلنَا الذ ِ ََّ " ) اليجار:  إِنَّا نَْحُن نَ

9 ) 

ميان،  قعاالى أن ياتقي أ اد مان النااس بساورة أ  بآياة مان  قميز بهعجازه ، هتيدض هللا سا

اذَا اْلقُاْراِن ََّل يَاأْتُوَن بِِمِْْلاِآ  م ل، قال قعالى "
ُُ َواْلِجانُّ َعلَاٰى أَن يَاأْتُوا بِِمْْاِل َ ٰ نا َْ ََمعَِت اإْلِ قُل لَّيِِن ا

 هذا ك يرة . (  اآليا  هي  88) اإلسراء : "  َولَْو َكاَن بَْعُ ُهْم ِلبَْعٍض َظِهيَرا

 الدرآن هو كلية ال ريعة  عمدقها : همن يريد الوصول إلى  ديدة الدين  أصول ال ريعة 

 يجب علي، أن يجع  الدرآن بمنزلة الدطب الذي علي، قد ر جميع األدلة األ رض .
(2)

  

 

 لدد قنا لم آيا  الدرآن جملة من األ أام منها ما يتعلا  بماا يجاب علاى المألا  اعتدااده 

هللا  مالئأت،  كتم،  رسل،  اليوم اآل ر  منها ما يتعل  بت أام ُ لدي، ، قتعلا  بماا يجاب علاى هي 

المأل  أن يتيلى ب، من الفضائ   يتخلى عن، من الرذائ  ،  منها أ أام عملية قتعل  بماا ي ادر 

 عن المأل  من أقوال  أهعال  عدود ،  ق رها  .
(3)

 

ة أنواال بيان الدرآن لر أام جاء على تالت
(4)

  

 

 : النوع األول
 

أي بذكر الدواعد  المماد  العامة التي قأون أساساا لتفرياع األ أاام عليهاا  مان بيان كلي 

ْحَسااِن َوإِي َااِء ِذي اْلقُْربَاٰى َويَْنَهاٰى أم لت، : األمر بالعدل ، قال قعالى "  َ يَأُْمُر بِاْلعَْدِل َواإْلِ ۞ إِنَّ َّللاَّ

 90الني  "  َشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَْغيِ ۚ يَِعُظُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ َعِن اْلفَحْ 

َوتَعَاَونُوا َعلَى اْلبِر ِ َوال َّْقَوٰ َوَّل تَعَاَونُوا َعلَاى اإِلثْاِم َواْلعُاْدَواِن  التعا ن على الخير ، قال قعالى : 

َ َشِديُد اْلِعقَاب َ إِنَّ َّللاَّ  2ورة المائدة س "َواتَّقُوا َّللاَّ

 

 : النوع الْاني

بيان إجمالي أي ذكر األ أام ب ورة مجملة قيتاج إلى بيان  قف ي   من هذه األ أام  

 م ال  جوب ال الة  الزكاة . 

اِكِعينَ  قال قعالى :"  َكاةَ َواْرَكعُوا َمَع الرَّ ََّ اَلةَ َواتُوا ال  34المدرة "  َوأَقِيُموا الصَّ

 فية ال الة ،  بيان أ أام الزكاة . هجاء  السنة بتف ي  كي

 

                                                 

عمد هللا بن عمد العزيز الدرعان:الت ريع  اإلجتهاد هي  ( ، 179ميمد الخضري بك: أصول الفد، )  (1)

  105  قيسير علم أصول الفد،،:عمدهللا يوس  الجديع ،  5  ،اإلسالم

 180، :أصول الفد،الخضري بك(2)

 35  :علم أصول الفد،، الفعمد الوهاب (3)

 (بت رف  ا ت ار )157، المد   لدراسة ال ريعة اإلسالمية :زيدانعمدالأريم (4)



 على اإلنسان أخالقيات البحوث الطبية

 

36 

 

 

 

 : النوع الْالث

،  إجمال هيها ، م   أن مة الورت،بيان قف يلي أي ذكر األ أام ب ورة قف يلية ال 

  قيديد الميرما  من النساء هي النأا  . 

 

، قرآنيا صرييا لأ  أمر من األمور  من هنا نعلم بتن، ليس من الضر ري أن نجد ن ا 

أن اإلستدالل باآليا  المجملة التي قعتمر قواعد شرعي، عامة قندرج قيتها ك ير من إال أن، يم

 جزئيا  األ أام . 

 

 

 :السنة 
 قعريفها إصطال ا : 

 هي ماصدر عان النماي صالى هللا عليا،  سالم هيار الدارآن مان قاول أ  هعا  أ  قدريار 
(1)

 

 زاد بعضهم أ  قرك
(2)

  

 

:سالمية ومكان ها في ال شريع اإلحجية السن
)3(

 

أجمع المسلمون قديما   دي ا على  جية ماصدر عن النمي صلى هللا علي،  سلم مان قاول  

أ  هعاا  أ  قدرياار علااى أنهااا الم اادر ال اااني بعااد الداارآن الأااريم . همااا نداا  إلينااا بسااند صااييح ماان 

مين ، أ اديم الرسول صلى هللا علي،  سلم مما يفيد الدطع أ  الظن الراجح يأون  جة على المسال

 م درا ق اريعيا يساتنمط منا، المجتهاد ن األ أاام ال ارعية .  ال يعناي هاذا انف اال السانة عان 

الدرآن الأريم ب  هي مأملة ل، مف لة لمجملا، ، أ  مخ  ا، لعموما، ، أ  مفياده لمطلدا، ، ممينا، 

 أل أام،
(4)

  . 

 

 

   :أنواع السنة بإع بار صدور ا عن النبي صلى هللا عليآ وسلم

 
السنة بهعتمار صد رها عن النمي صلى هللا علي،  سلم إلى قالئ، أنواال : سنة قوليا،  قندسم 

 ،  سنة هعلي، ،  سنة قدريرية . 

هاي  هالدولية ما قال، الرسول صلى هللا علي،  سلم مما يتعل  بالت ريع ، كدول، صلى هللا علي،  سالم

عناآ ن قاال : سامعت رساول  ر اي هللا أبي حفص عمر بن الخطااب عن أمير المؤمنين اليديم 

إنما األعمال بالني ات ن وإنما لكال اماريء ماانوٰ ن فمان كانات  ) : هللا صلى هللا عليآ وسلم يقول

 جرتآ إلى هللا ورسولآ ن فهجرتآ إلى هللا ورسولآ ن ومن كانت  جرتآ لدنيا يصيبها ن أو امرأة 

 ينكحها ن فهجرتآ إلى ما  اَر إليآ
5
) 

                                                 

ال ريعة  : المد   لدراسةزيدان  ، 117،:قيسير علم أصول الفد،الجديع  ،  40 ، الفد، :علم أصول الف(1)

 213: أصول الفد،،الخضري بك190، اإلسالمية

 (94:الواضح هي أصول الفد، للممتدئين )األشدرميمد سليمان  (2)

 عمااد ،   41  : علاام أصااول الفداا،،( ،  ااالف160) د   لدراسااة ال ااريعة اإلسااالميةماا:الزيدانعمااد الأااريم  (3)

   114-113  : الميان المتمول هي علم األصول،عمدالخال الر من 

  70  :الت ريع  االجتهاد هي اإلسالم،الدرعان  ، 41 : علم أصول الفد،، الف(4)

 (1) ( برقم6/  1أ رج، المخاري هي "صييي،" ) (5)
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 الدول  اإللداء .  هاليديم صدر عن طري 

 يااراد بالفعليااة مااا صاادر عاان النمااي صاالى هللا علياا،  ساالم ماان األعمااال التااي يأااون الد ااد منهااا 

 الت ريع ، كالوضوء ،  ال الة ،  الي   هيرها من األعمال . 
 أما السنة التدريرية هيراد بها سأو  النمي صلى هللا علي،  سلم عن إنأار قول أ  هع  صادر مان 

، هي  ضرق، أ  هيمت،  علم با، ،  أن يوجاد منا، صالى هللا عليا،  سالم ماا يادل علاى أ د ال ياب

إظهار رضاه بذلك الدول أ  الفع  أ  استيسان، ل، ، ههاذا دليا  علاى إبا تا، إذ أن النماي صالى هللا 

أبدا علي،  سلم ال يسأم عن باط  
(1)

 .  

                                                                                                                                            
 

  162: المد   لدراسة ال ريعة اإلسالمية، ، زيدان   78- 77، : المرجع الساب الدرعان(1)
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 المصاكر ال بعية
 

 أوَّل : اإلَماع 

 
 قعريف، : 

المجتهدين من األمة اإلسالمية هي ع ر من الع ور بعد  هاة النمي صلى هللا   هو اقفام 

علي،  سلم على  أم شرعي "
(1)

 

 

 يتضح من هذا التعري  أن لإلجماال أربعة أركان  هي : 
(2)

 

 

أن يوجد هي ع ر  قوال اليادتة عدد من المجتهدين ، ألن اإلقفام ال يت ور إال  األول : 

 رأي منها سائرها .  هي عدة آراء يواه  ك 

أن يتف  على اليأم ال رعي من الواقعة جميع المجتهدين من المسلمين هي  قام  الْاني : 

  قوعها ، ب رف النظر عن بلدهم أ  جنسهم أ  طائفتهم . 

أن يأااون اقفاااقهم بهبااداء كاا   ا ااد ماانهم رأياا، صاارييا هااي الواقعااة سااواء أبااد ا  الْالااث : 

 اةهم ، أ  أبد ا آراءهم مجتمعين . آرائهم منفردين تم جمعم آر

أن يتيداا  اإلقفااام ماان جميااع المجتهاادين علااى اليأاام ، هااال يأااون اإلجماااال إال  الرابااع : 

 بهقفاقهم جميعا . 

ههذا قيددم األركان األربعة لإلجماال ، كان اليأم المتف  علي،  أما شرعيا  اجما أقماع،  

  ال قجوز  مخالفت، . 

 

 

 

 القياس : 
 ي اللية : التددير  المسا اه . الدياس ه

  هي أصطال  العلماء : 

اليام مستلة أ   اقعة ال نص على  أمها بواقعاة  رد الانص بيأمهاا هاي اليأام إلشاتراكهما هاي 

علة ذلك اليأم 
(3)

 . 

ههن دل نص على  أم هي  اقعة ،  عرهام علاة هاذا اليأام بطريا  مان الطارم التاي قعارف بهاا 

 اقعة أ رض قسا ي  اقعة النص هي علاة اليأام ، ههنهاا قساا ي بهاا هاي عل  األ أام ، تم  جد  

 اليأم . 

                                                 

، 149،  :قيسير علم أصول الفد،الجديع   يوس ،165 سالمية،: المد   لدراسة ال ريعة اإلزيدانعمدالأريم (1)

  126  :الواضح هي أصول الفد،،األشدر،  ميمد 142 :الميان المتمول هي علم األصول،عمد الخال  عمدالر من 

 52-50: علم أصول الفد،،  الف(2)

  لمتمول هي علم األصول،: الميان اعمدالخال عمد الر من ،  160:قيسير علم أصول الفد،، الجديعيوس  (3)

  59 :الميان المتمول هي علم األصول ، الف  عمد الوهاب ،  142
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 أركان القياس : 
 للدياس أربعة أركان  هي : األص  ،  الفرال ،  العلة  اليأم . 

 
  هو ما  رد بيأم، نص  يسمى المديس علي، .  األصل :

،  يساامى المداايس ،  هااو مااالم ياارد بيأماا، نااص ،  يااراد قسااويت، باألصاا  هااي  أماا الفاارع :

  الميمول علي، . 

 هي السمب الذي من أجل، رقب ال ارال قيام اليأم ب، .  العلة :

،  يراد أن يأون  أما للفرال ل رعي الذي  رد ب، النص من األص  هو اليأم ا الحكم :
(1)

 

، يمأاان الرجااوال إليهااا هااي ال بااد ماان قوهرهااا  تااى يمأاان الدياااس لأاا  ماان هااذه األركااان شاار ط 

هامظان
(2)

  
 

 حجية القياس 
، إذا اساتجمع أركانا، س  جة شرعية على األ أاام العلمياةمذهب جمهور العلماء أن الديا 

 شر ط، ،  أن، هي المرقمة الرابعة من اليج  ال رعية هيما لم يرد هي، نص أ  إجماال .
(3)

  

  قد أستدل م مدي الدياس بتدلة شرعية منها . 

 ـ من القران الكريم : 1
ِل اْلَحْشاِر ۚ َماا عالى " قول، ق ُ َو الَِّذي أَْخَرَه الَِّذيَن َكفَاُروا ِماْن أَْ اِل اْلِك َااِب ِمان ِكيَااِرِ ْم أِلَوَّ

ُ ِمْن َحْيُث لَْم يَ  ِ فَأَتَاُ ُم َّللاَّ َن َّللاَّ انِعَ ُُهْم ُحُصونُُهم م ِ وا   َوَظنُّوا أَنَُّهم مَّ َُ َ  ْح َِسبُوا   َوقَذَ َظنَن ُْم أَن يَْخُر

ْعااَب ۚ يُْخِربُااوَن بُيُااوتَُهم بِأَْيااِديِهْم َوأَْيااِدي اْلُمااْؤِمنِيَن فَاااْع َبُِروا يَااا أُوِلااي اأْلَْبَصااا "  رِ فِااي قُلُااوبِِهُم الرُّ

 (2)الي ر : 

،  أ ااذ العماارة بمااا  ااد  لمنااي هاااعتمر ا يااا أ لااي األب ااار"  اام علااى النظاار هدولاا، قعااالى "

النضير
(4)

ألنأم إن هعلتم م   هعلهم  ام بأم م   ما  ام بهم . أي هديسوا أنفسأم بهم
(5)

 . 

 ـ من السنة النبوية  الشريفة :  2
 ديم عمادهللا بان عمااس رضاي هللا عنهماا قاال : جااء  إمارأة إلاى رساول هللا صالى هللا  

: أرأيام لاو  ، إن أمي ماقم  عليها صوم نذر، أهتصوم عنها ق قالعلي،  سلم هدالم : يارسول هللا

" ه اومي عان أماك "  :: نعام قاال، ، أكاان ياتدي ذلاك عنهاا ق " قالامعلى أمك دين هدضيتيكان 

 هي ر اية " هدين هللا أ   أن يدضى " 
(6)

  هللا أعلم.  هي هذا إقرار لممدأ الدياس

 

                                                 

  143  ،الميان المتمول هي علم األصول :عمدالخال   عمدالر من، 67  علم أصول الفد،،: الفعمد الوهاب (1) 

  175ـ160  :قيسير علم أصول الفد،،الجديعيوس  (2)

 (176) :المرجع الساب الجديع  ، (61) : علم أصول الفد، الف(3)

 (147) الميان المتمول هي علم األصول :عمدالخال  (4)

 (63) : علم أصول الفد، الف(5)

  )1148(( برقم155/  3 مسلم هي "صييي،" )) :1953 (( برقم35/  3أ رج، المخاري هي "صييي،" ) (6(
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   :م ال على الدياس بتركان،

 

 

 الخمر األصل

 النميذ الفرع

 اإلسأار العلآ

 التيريم الحكم
 

 
جد هي، علة اإلسأار يسوض بالخمر هي  أم،  ييرم شرب، هأ  نميذ قو 

(1)
 

 

 

 

 اإلس حسان : 

 
  معناه هي اللي، : عد ال ئ  سنا

 هي اصطال  العلماء : هو العد ل عن قياس جلاي إلاى قيااس  فاي أ  اسات ناء مساتلة جزئياة مان 

 أص  كلي أ  قاعدة عامة لدلي  يدتضي هذا العد ل . 

 

 عان :  يتمين من قعريف، أن، نو

 أ دهما : قرجيح قياس  في على قياس جلي بدلي  .  

 

  تانيهما : است ناء جزئية من  أم كلي بدلي  .  

 

  : من أم لة النوال األ ل

 ـ نص هدهاء الينفي، على أن الواق  إذا  ق  أرضا زراعية يد   هيها 

 

 
أنهاا ال    الديااس ،الوق  قمعاا باد ن ذكرهاا استيساانا   المسي      ال رب     المر ر هي 

 قد   إال بالنص عليها هي الميع . 

 ، ألن ك  منهما إ راج ملك ماكل، . إليام الوق  هي هذا بالميع :هالدياس الظاهر

، ألن ك  منهما مد ود ب، اإلنتفاال هذا باإلجاره: إليام الوق  هي  الدياس الخفي
(2)

 . 

 

 

 

                                                 

  ما بعدها. (198  ) ةالمد   لدراسة ال ريع:( ، زيدان59):علم أصول الفد، الف (1)

 .(91ـ88) علم أصول الفد، : الف(2)
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 ومن أمْلة النوع الْاني : 

 

ااص استيسااانا هااي الساالم ،  رُ ع المعااد م  التعاقااد علااى المعااد مياانهااى ال ااارال عاان ب  ِ  

،   جا، دود علي، هيها معد م  قم التعاقاد، المعمساقاة  اإلست ناال  هي كلها عدود،  ال اإلجاره

 اإلستيسان  اجة الناس  قعا نهم . 

،  هااذا هااو الااذي يساامى اصااطال ا هااي هااذا الم ااال ماان  أاام كلااي باادلي   ياام اساات نيم جزئيااة

إلستيسانا
(1)

 

 

 
 اول ،  هنااك قف ايال  تيسان  من اشاهرهم اإلماام ال ااهعي قد رد بع  الفدهاء اإلس 

، ال يتسع المجال لذكرها ج  عدم الدائلين باإلستيسان
(2)

. 

، تاام هناااك اإلستيسااان باإلجماااال ، أنااواال أقواهااا اإلستيسااان باانص شاارعي لإلستيساان  

،  اإلستيسان بالم اليةستيسان بالدياس الخفيلعرف  العادة ،  استيسان الضر رة،  اإل ا
(3 )

 . 

 

 :  المصلحة المرسلة
من المعلوم أن المد ود بت ريع األ أاام قيديا  م االح النااس بجلاب المنااهع لهام  درء  

المفاسد عنهم .  م الح الناس من  يم إعتمار ال ارال لها تالتة أنواال
(4)

  : 

 

 :النوع األول : مصالح مع برة
 اعتمرها ال ارال ه رال األ أام من اجلها .  هي التي  

 من أم لتها شرال الجهاد  قت  المرقد ليفظ الدين ،  الد اا ليفظ الانفس ،   اد الزناا  الداذف 

 ليفظ العرى . 

 

 :  لنوع الْاني : مصالح ملغاةا
 .،   يم رجيان المفسدة هي، أكمر هي التي لم يعتمرها ال رال ألنها قفو  م لية أكمر 

 لتها اإلستسالم للعد  ،  م لية األقجار بالمسأرا  أ  الدمار .  من أم 

  هذا النوال من الم الح ال يختل  العلماء على أن، ال يجوز بناء األ أام علي، . 

 

 النوع الْالث : المصالح المرسلة : 
،  ال إلياء  ليس لها نظيار  رد با،  ارال عنها هلم يتعرى لها بهعتمار هي التي سأم ال 

 لتداس علي، .  النص

 يد ر قعري  الم لية المرسلة بين قعريفين
(5)

  : 

 

                                                 

 90: علم أصول الفد،، الف  (1)

 (180) :قيسير علم أصول الفد،،( الجديع92ـ  91): المرجع الساب  الف  (2)

 (138،140هد، الموازنا  ) :الأمالي عمدهللا   (3)

 (184ـ182) : قيسير علم أصول الفد،( ، الجديع170) :المد   لدراسة ال ريعة اإلسالمية،زيدان (4)

 (134) ،هد، الموازنا  :الأمالي عمدهللا (5)
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 . عنهاهي الم لية التي لم ي هد ال رال بهعتمارها أ  إليائها ، أي م لية مسأو   األول :

 

 . ن لها شاهد باإلعتمار أ  اإللياءأنها م لية دا لة هي مداصد ال رال د ن أن يأو الْاني :

 . ل رالههي إذن دا لة ضمن مداصد ا

 

، ا د من قم  أباي بأار رضاي هللا عنا،جمع الدرآن هي م ي    ومن أمْلة المصالح المرسلة :

.  مان خااذ ال ايابة الساجون  هيرهاا ك يار قد ين الد ا ين من قما  عمار رضاي هللا عنا، ،  إق

أم لتها المعاصرة الفيص الطمي قم  الز اج
(1)

  . 

 

 حجية المصالح المرسلة : 

 
اء المسلمين إلى أن الم لية المرسلة  جة شرعية يمناى عليهاا ق اريع ذهب جمهور علم 

األ أام ،  أن الواقعة التي ال  أم هيها بنص أ  إجماال أ  قياس أ  استيسان ، ي رال اليأم الذي 

قدضي، الم لية المطلدة ،  ال يتوق  ق ريع اليأم بناء على هذه الم لية على  جود شاهد مان 

ال رال بهعتمارها
(2)

 . 

 

 

  وابط اإلح جاه بالمصلحة المرسلة : 

 
 عند اإل تجاج بالم يلة المرسلة ال بد من مراعاة الضوابط التالية :  

 

 أن قأون م لية  ديدية  ليسم م لية  همية .  :األول

 

، ال أون من جنس الم االح التاي جااء بهاا، بتن قأن قأون مالئمة لمداصد ال رال :الْاني

 ال قناهي دليال من أدلة أ أام، . قخال  أصال من أصول، ،  

 

م يجلاب النفاع ، بيياعاماة  ليسام م الية شخ اية أ  هردياةأن قأون م الية : الْالث 

 ، أ  يدهع ضررأ عنهم . ألكمر عدد من الناس

 

، ال هي التعمادا  أ  ماا عناه  أدرك  جه، على  ج، التف ي أن قأون هيما عد  م: الرابع 

  ال يام .  يجري مجراها كال الة  الوضوء

 

أن قرجع إلى  فظ ضر ري كيفظ الدين أ  األنفاس أ  األماوال أ  رهاع  ارج  :الخامُ 

الزم هي الدين قخفيفا  قيسيرا
(3)

  . 

السادس:أن قأون مالئمة لمداصد ال رال  القتناهى مع أص  من أصول،        
(4)

 

 

                                                 

  ما بعدها الجزء األ ل ، 63األدلة المختل  هيها عند األصوليين  قطميداقها المعاصرة،  :م لح النجار (1)

 (94): علم أصول الفد، الف  (2)

 (185،186) ول الفد،: قيسير علم أص( ، الجديع296) : المرجع الساب  الف (3)

 153أصول الفد، الميسر، :شعمانميمد اسماعي   (4)   
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   :العُر 
 

، أ  قاارك أ  هااو مااا ألفااوه  ناااس  سااار ا علياا، ، ماان قااول أ  هعااهااو مااا قعااارف علياا، ال 

 أعتاد ه
(1)

  . 

 ،  ال هرم بينهما .  يسمى العادة

قعارف الناس على إطالم لفظ ) الولاد ( علاى الاذكر د ن األن اى  قدسايمهم ال ادام إلاى  :ومْالآ

 مددم  مت ر . 

 

  يندسم العرف إلى قسمين هما : 

 

 :  األول: عر  صحيح
، كماا أنا، ال ،  ال قاعادة مان قواعادها السانة يخال  ن ا من ن وا الأتااب هو ما ال  

،  ال يجلب مفسدة راجية يفو  م لية معتمرة
(2)

  . 

 م   قعارف الناس على بيع العمال  ،  التجارة باألسهم . 

 

 : الْاني: عر  فاسد
، أ  يفو  م لية معتمارة أ  ل ريعة  قواعدها ،  يم يخال  ن اهو ما يخال  أ أام ا 

  يجلب مفسدة راجية

م   قعارف الناس على اإلقتراى بالربا  قعاطي الدمار
(3)

. 

 

ليرج عنهم،  قد راعتا،  يرجع اعتمار العرف ال ييح إلى رعاية م الح الناس  رهع ا 

،  لااذا قااال العلماااء " العااادة شااريعة ميأمااة "  قااالوا " المعاار ف عرهااا ال ااريعة هااي أ أامهااا

 كالم ر ط شرطا " . 

،  لأنا، أصا  مان أصاول ن أدلاة األ أاام عناد عاماة العلمااءال م العرف ليس دليال مستد 

.اإلستنماط قجب مراعاق، هي قطمي  األ أام ،  هو هي اليالب من مراعاة الم الح المرسلة
(4)

 

 

 :  تغيراألعرا  وتغيراألحكام
ال شك من أن األ أام الممنية على العرف  العادة قتيير إذا قيير  األعاراف  العاادا  .  

ون عرها عند قوم قاد ال يأاون كاذلك عناد هيارهم  ماا يأاون عرهاا هاي زماان معاين ، قاد ال هما يأ

 يأون عرها هي زمان ال   ،  هنا قال بع  أه  العلم عمارة 
 " األ أام قتيير بتيير الزمان  المأان " .

 مرادهم هي ذلك ما يتعل  بالعرف  العادة 
(5)

  

ية الفأرية  براءة اإل تراال  من أم لتها المعاصرة    اإلبتأار  الملأ
(1)

  

                                                 

(
1
قيسير علم  :( ، الجديع172) : المد   لدراسة ال ريعة اإلسالمية(، زيدان99) : علم أصول الفد، الف(

 (194) أصول الفد،

 (195) : المرجع الساب ( ، الجديع173): المرجع الساب زيدان (2)

 (173) : المرجع الساب ( ، زيدان99) : علم أصول الفد،( ،  الف 195)جع الساب : المرالجديع (3)

 (196): المرجع الساب ( ، الجديع 101): المرجع الساب  الف ((4

 (196 : المرجع الساب ( ، الجديع195) الميان المتمول هي علم األصول :عمد الخال عمد الر من  (5)
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 سد الذرااع 

  
 الذرائع جمع ) ذريع، (  هي لية : الوسيلة المتدية إلى ال ئ . 

، أ  الم ار ال ال ئ الممناوال الم اتم  علاى مفسادة  هي أصطال  العلماء : الوسيلة الموصلة إلى

الم تم  على م لية 
(2)

  . 

 

، سواء ق د هاعل، الوصول إلى الميرم إلى الميرم المما  الذي يتوص  ب،منع  :وسد الذرااع 

، أ  لم يد د ذلك 
(3)

. 

ههذا كانم الوسائ  مفضية إلى اليرام  الفساد كانم هذه الوسائ  ميرمة   جب سدها  

،  إذا كانم قتدي إلى أمر مطلوب هي ال رال كانم هذه منعها ،  سما لمادة  سائ  الفساد 

 الوسائ  مطلوبة أيضا . 

 

،  قجب  قفتح إذا كانم قفضي إلى  قمنع إذا كانم قفضي إلى الفساد ائع قسدهالذر 

الم الح
(4)

  . 

 
: قيريم الخلوة باألجنمية ألن، ذريعة قوص  إلى ئع المتدية إلى الفساد  الميرم من أم لة سد الذرا

 الزنا  هو ميرم . 

 

 لتيام السرام بالم ركين . : النهي عن أن قدطع األيدي هي اليز  ، لئال يتدي ذلك إلى ا منها

 منها " النهي عن أن يدضي الداضي  هو هضمان " لئال يجور هي اليأم من  يم لم يد د 
(5)

  . 

 

 من أم لة هتح الذرائع إرقأاب الميرم إن كان قرك، يتدي إلى ضرر أعظم م   : إجازة 

 د ول منزل اليير ـ بيير إذن ـ إلطفاء  ري  أ  منع  د   جريم، . 

 دهع رشوة إذا لم يمأن إنداذ نفس بريئة إال بها .   من،

  ل، شرطان : 

 األ ل : أن ال يمأن منع الضرر بطريدة متذ ن ب، شرعا . 

ال اني : أن يأون الضرر المخوف أعظم  أ طر من الميرم المرقأب 
(6)

  . 

 

 

 شروا العمل بسد الذرااع : 
 

 وال ب، . أن يأون إهضاء قلك الذرائع إلى ميرم مدط األول :

                                                                                                                                            

  ما بعدها الجزء اال ل 103 د األصوليين  قطميداقها المعاصرة،: األدلة المختل  هيها عنالنجار(1)

 187،  قيسير علم أصول الفد، :الجديعيوس   (2)

  171المد   لدراسة ال ريعة اإلسالمية،  :زيدانعمد الأريم (3)  

 (171): الم در الساب ،زيدان  (4)

 (160) : الواضح هي أصول الفد،،األشدر (5)

 (163، 162) لساب : المرجع ااألشدر (6)
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أن قأون نسمة إهضاء قلك الذرائع إلى الميظور عالية  هالمة بداللة العادة  الْاني :

 ستدراء .  اال

 

أن قرجح م لية سد الذيعة على مفسدقها  يم ال يد   على الناس  رج شديد  الْالث :

نتيجة لسد قلك الذريعة ، كالدول بمنع زراعة العنب لئال يتخذ  مرا 
(1)

 . 

 

 :د الذرااع حجية س

 
  أص  سد الذرائع م هود ل، بال ية بدالئ  الأتاب  السنة  عم  ال يابة .  

َ َعْدَوا بِغَْيِر همن الأتاب قول، قعالى "   ِ فَيَُسبُّوا َّللاَّ َوََّل تَُسبُّوا الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُكوِن َّللاَّ

ٍة َعَملَُهْم ثُ  ِلَك َزيَّنَّا ِلُكل ِ أُمَّ
عُُهْم فَيُنَب ِيُُهم بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ ِعْلٍم   َكذَٰ َِ ْر " اآلية ) األنعام   مَّ إِلَٰى َرب ِِهم مَّ

:108 . ) 

 من السنة ، نهى الرسول صلى هللا علي،  سلم عن اال تأار سدا لذريعة التضيي  على  

لذريعة الربا الناس ،  نهى الرسول صلى هللا علي،  سلم الدائن عن قمول الهدايا من مدينة سدا
(2)

 . 

 على أن هناك  الف بين الفدهاء هي إعتمار سد الذرائع ال يتسع المدام التف ي  هي، هنا .  

 . مار سد الذرائع من أقوال العلماءيدول الدكتور م لح النجار بعد أن سام األدل، على إعت 

، يمتنع عن أمر مما  أ  "  أ يرا إن األ ذ بتص  سد الذرائع ال ق ح الممالية هي، ههن الميرم هي

مند ب أ   اجب   ية الوقوال هي ظلم ، كهمتناال بع  العادلين عن قولي أموال اليتامى أ  

أموال األ قاف "
(3)

  

 أما الدكتور عمدهللا الجديع ، هيرجح أن المذهب األقرب إلى ال واب هو مذهب الدائلين  

، إنما منع بنص ذريعة إلى الميرمع على أن، بتن سد الذرائع ليس دليال من أدلة األ أام  أن ما من

شرعي  ال  اجة للدول بسد الذرائع هي هذه اليالة  هللا أعلم 
(4)

 . 

 

  :اع بار المصلحة

 
قدوم أ أام اإلسالم على مد د عظيم من أهم مداصد الت ريع  هو قيدي  م لية اإلنسان 

امها ك  ما ينفع اإلنسان هي هي ك  ما ي رال ل، من أ أام ، هدد راعم ال ريعة هي  ضع أ أ

 دنياه  أ راه  من أقوال العلماء المعمرة عن هذا المينى : 

 

 ـ ال ريعة جاء  لجلب الم الح  درء المفاسد .  

 ـ ال ريعة جاء  لجلب الم الح  قأ يرها  درء المفاسد  قدليلها . 

 ـ ال ريعة إنما  ضعم لم الح العماد هي العاج   اآلج  معا .  

 

. ما كانم الم لية ه م شرال هللا ،   ي ما كان شرال هللا ه م الم ليةـ  ي 
(5) 

 

                                                 

 (147)هد، الموازنا   :الأمالي عمدهللا   (1)

 (171) المد   لدراسة ال ريعة، :زيدان (2)

 (119)الجزء األ ل  : األدلة المختل  هيها عند األصوليين  قطميداقها المعاصرة، النجار (3)

 (191ـ 190) : قيسير أصول الفد،،الجديعيوس     (4)

 (30)  : النص،الواقع،الم لية،إلجتهادا :الريسوني أ مد  (5) 
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 اساسها على اليأم  ممناهاال ريعة   من أشم  ماقي  هي ذلك قول اإلمام بن الديم ر م، هللا:"إن

أ  مستلة ه . م الح كلها ، ر مة كلها،،  هي عدل كلها هي المعاش  المعاد  م الح العماد

،  عن الر مة إلى ضدها  عن الم لية إلى المفسدة،  عن اليأمة ى الجو رجم عن العدل إل

عماده،  ر مت،  إلى العمم هليسم من ال ريعة  إن أد لم هيها بالتت ي . هال ريعة عدل هللا بين

 . لد، بين
(1)

  

 ياادل علااى قتصاا  جلااب الم ااالح  درء المفاسااد هااي ال ااريعة أدلااة ك ياارة منهااا قااول هللا سااميان، 

 (  107" ) األنمياء :   َوَما أَْرَسْلنَاَك إَِّلَّ َرْحَمةَ ل ِْلعَالَِمينَ "  قعالى 

  من مدتضى كون هذه ال ريعة ر مة أن قأون جالمة للم لية  د اهع، لمفسدة .

ْحَساااِن َوإِي َاااِء ِذي اْلقُْربَااٰى َويَْنَهااٰى َعاا إ" قولاا، قعااالى :  َ يَااأُْمُر بِاْلعَااْدِل َواإْلِ ِن اْلفَْحَشاااِء ۞ إِنَّ َّللاَّ

(  يادل علاى ذلاك مان السانة النموياة قولا،  90" ) النيا  :  َواْلُمنَكِر َواْلبَْغيِ ۚ يَِعُظُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ 

عن أبي  ريارة ر اي هللا عناآ قاال: قاال رساول هللا صالى هللا  هي اليديم  على ال الة  السالم

يَماُن بِْ اع  َوَساْبعُونَ »عليآ وسلم:  ُن  -أَْو بِْ اع  َوِسا ُّوَن  - اإْلِ ُشاْعبَةَن أَْعاَلَ اا: قَاْوُل: ََّل إِلَاآَ إَِّلَّ َّللاَّ

« َوأَْكنَاَ ا: إَِماَاةُ اأْلَذَٰ َعِن الطَِّريِقن َواْلَحيَاُء ُشْعبَة  ِمَن اإليمان
(2)

  .متف  علي،. 

لااة هااي قواماا،  بهااذا قأااون جميااع  جااوه الم ااالح علااى ا ااتالف أنواعهااا مي ااورة  هوائاادها دا 

.    ورة بين طرهي،
(3)

  . 

 الم ليةإما أن قأون عامة:  هي ماهية صال  عموم األمة  الجمهور،  إماا أن قأاون  اصاة ، 

 هاي ماهيا، نفاع اآل اااد باعتماار صاد ر الفعااال مان آ اادهم ليي اا  بهصاال هم صاال  المجتمااع 

.المركب منهم
(4)

 

 

 خصااص المصلحة في الشريعة اإلسالمية
(5)

   
قختص الم لية هي ال ريعة اإلسالمية عن هيرهاا مان بخ اائص مهماة قاذكر منهاا ماا  

 يلي : 

 

 الخاصة األولى : 
أن الزمن الذي يظهر أتر ك  من الم لية  المفسدة لايس مي اورها هاي الادنيا   ادها  

، ب  ال رها الدنيويةآتاب  مأون من الدنيا  اآل رة معا هال يتعل  النظر إلى الم لية هي إبعادها  

بد لنا من أن نأون على بينة من آتارها األ ر ية  ذلك عان طريا  النظار هاي ن اوا ال اريعة 

   د دها .

 

 الخاصة الْانية : 
ى ذلاك أن قيمة الم لية ال رعية ال قني ر هيما قنطوي علي، من لذة مادية ، كما آلم إل 

 سم  الر   هي اإلنسان . ، ب  هي قابعة من  اجتي ك  من الجالم لية لدض علماء األ الم

  

 

 

                                                 

 69(  عالل الفاسي: مداصد ال ريعة اإلسالمية  مأارمها، (1

 35) :( برقم46/  1 مسلم هي "صييي،" ) (9) :( برقم11/  1أ رج، المخاري هي "صييي،" )   (2)

 (78)، : ضوابط الم لية هي ال ريعة اإلسالمية الموطيميمد سعيد   (3)

 63بن عاشور: مداصد ال ريعة اإلسالمية،(   الطاهر  (4

 ب يء من اإل ت ار  الت رف ، 67ـ 44  ضوابط الم لية هي ال ريعة اإلسالمية : ،عن الموطي ندال (5)
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 الخاصة الْالْة : 
أن م لية الدين أساس للم الح األ رض  مددمة عليها ، هيجب التضيية بما سواها مما  

 قد يعارضها نم الم الح األ رض إبداء لها   فاظا عليها . 

  يترقب على هذا أن قسير الم الح هي ظ  جوهر الدين المأاون مان صاريح الن اوا 

، إذ أن ماادار الم االية التااي يمنااي عليهااا اليأاام ال اارعي هااي ام ،  مااا قاام اإلجماااال علياا، األ أاا

الم لية ال رعية ،  الم لية ال رعية ليس لها طريا  هيار الاو ي هاال يجاوز بنااء  أام علاى 

م لية إذا كان هي ذلك مخالفة لنص كتاب أ  سنة أ  قياس دل الدلي  على صيت، أ  إجماال ، اال 

لى م لية دنيوية ، هيجوز ندض، بهجتهاد جديد .  يترقب على ذلاك أيضاا أنا، ال إجماعا قتسس ع

ي ح للخمرا  العادية ، أ  الموازين العدلية  التجريمياة أن قساتد    ادها بفهام م االح العمااد أ  

قنسيدها هال بد أن قعرى هذه الخمرا   قلك التجارب على ن وا ال ريعة   أ أامهاا ال ابتا، . 

 ئمة على قجارب الم ر   مرقهم هيتركألمور التدنية الميت، الدااك ضةور الدنيوية الميأما هي األم

 " هااي اليااديم شااتنها إلااى عدااول الناااس   مااراقهم  ذلااك م اادام لدولاا، صاالى هللا علياا،  ساالم 

اانْ  اارَّ بِديااْوم   أينيااس   عي االَّمي مي سي ليْيااِ،  ي االَّى هللاُ عي : ، هيديااالي  يُليد ُِيااوني  أينَّ النَّمِاايَّ صي االيحي . قيااالي : ليااْو ليااْم قيْفعيلُااوا لي ي

جي  ري ا هيخي كيذيا . قيالي  ِشي   ا ِلنيْخِلُأْمق قيالُوا: قُْلمي كيذيا  ي : مي رَّ بِِهْم هيديالي دُْنيياُكم أيْعليُم بِتيْمر أيْنتُمْ : ، هيمي ِِ .
  )1) 

 

   : وابط المصلحة
العلمااء ضاوابط للم الية لم يترك أمر الم الية  قداديرها هأاذا د ن ضاوابط هداد ذكار  

 منها . 
 

 أوَّل : اندراَها في مقاصد الشرع . 
 هااذا أماار باادهي ، همااا دام ماادار الم االية التااي يمنااى عليهااا اليأاام ال اارعي أن قأااون  

م لية شرعية ، هال بد إذن من اندراجها ضمن مداصد ال ارال . ... قادر ما ال أن هنااك م الية 

لتي ذكر  . كالتيلي  مان العماادا   اإلعتاداء علاى الانفس قتدي إلى ما يخال  المداصد الخمسة ا

 الميرم بد ن    ، هدد  رجم من كونها م لية إلى أن قأون مفسدة . 

 

 ثانيا : عدم معار  ها للك اب . 
إذا كنا قد قررنا آنفا أن الم لية  تى قأون معتمرة ال بد أن قندرج هاي مداصاد ال ارال ،  

ين ر ن ااوا الأتاااب  الساانة  ال يت ااور  جااود قعااارى باا أن هااذه المداصااد عرهاام بتسااتدرا

 ، هال بد إذن أن ال قعارى الم لية ن ا من ن وا الأتاب . الم لية  النص ال رعي

 يمأن التدلي  على ذلك بماا تمام هاي صاريح الدارآن الأاريم نفسا، ، مان  جاوب التمساك  

 بت أام،  قطمي  أ امره  نواهي، . 

بما أنزل هللا  ال قتمع أهواءهم  ا ذرهم أن يفتنون عن بع  ماا أناز قال قعالى "  أن ا أم بينهم 

 (  49هللا إليك " ) المائدة : 

ُ ۚ َوََّل تَُكان ل ِْلَخاااِنِي  قال قعاالى "  ِ ِلا َْحُكَم بَاْيَن النَّااِس بَِماا أََراَك َّللاَّ ْلنَاا إِلَْياَك اْلِك َااَب بِااْلَحق  ََ َن إِنَّاا أَن

 (  105 النساء :" )  َخِصيَما

هالم لية المعارضة لنص الأتاب إما أن قأون موهومة ال قستند إلى أص  قداس عليا، ،  

ههي  ينئذ باطلة ،  إما أن قأون م لية مستندة إلاى أصا  قيسام عليا، بجاامع بينهماا هداد يأاون 

التعارى هي اليديد، قعارى بين دليلين شرعيين ، هما الظاهر من الأتااب  الديااس ال اييح ال 

                                                 

  )2363(( برقم95/  7أ رج، مسلم هي "صييي،" ) )1( 
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ههما،  علما، ليدارر  ن نص من كتاب  م لية متتخيل، .  يمدى النظر عند ئذ للمجتهد ال مم هيبي

م لية ما إذا كان تمة
(1)

  . 
 

ثالْا : عدم معار  ها للسنة
(2)

  : 
لها شاهد من كتاب أ  سنة هم   هاذه الم الية إذا  الفام  التي  الم لية المعتمرة هنا هي قلكه  

، نظار  ينئاذ هاي ناوال التخاال  بينهماا  الدياس إذ يخاال  الانص . هيمدتضى السنة ، يأون من قمي

هااهن كااان قضااادا  معارضااة ،  كااان الاانص المعااارى قاطعااا هااي داللتاا،  تموقاا، ك ااريح الداارآن 

  المتواقر من السنة ، بط  الدياس   رم األ ذ ب، إجماعا . 
 

ا  اضاع ، هاي ، هاالنظرهي ماآل التعاارى بينهماما إن كان النص المعارى هيار قطعايأ 

 جملت، لإلجتهاد ،  يترك هذا للمجتهدين الذين قتوهر هيهم شر ط اإلجتهاد  . 
 

 

 رابعا : عدم معار  ها للقياس : 

  
،  يام أن دم الدياس  ال يلتفام إلاى الم اليةقد يطرأ قعارى بين الم لية  الدياس ،  عندئذ يد

أن مان ضاوابط الم الية عادم مخالفتهاا  ،  قاد قدادماعتماره إلى دلي  الأتاب  السنة الدياس يت ل

 لأتاب  ال لسنة . 
 

 خامسا : عدم تفوي ها مصلحة أ م منها أو مساوية لها : 
، قدديم األهم منها على ما هو د نا،المد ود بمراعاة ال ريعة لم الح العماد أنها قدتضي  

مان هناا لازم النظار مان الم االح متفا قا،  ن .  المعار ف أام المفسدة الدنيا القداء الأمارض بالتز

المجتهد إلى هذا التفا    قرجيح الم لية األعلى .  يمأن  زن ذلك بالنظر إلى قيماة الم الية 

من  يم ذاقها ،  قرقيمها هي األهمية ، كما يمأان النظار إليهاا مان  يام مدادار شامولها ،  كاذلك 

النظر إليها من  يم التتكد من نتائجها أ  عدم،
(3)

  . 

 

  :كفع ال رر

 
يتمااع اعتمااار الم االية  يتناساا  معهااا دهااع الضاارر ) أ  درء المفساادة ( . هدااد اهتماام  

ال ريعة اإلسالمية السمية بدهع الضرر ، ب  قاعدة " ال ضارر  ال ضارار " أ  " الضارر يازال 

" قعد  من قواعد الفد، الألية الأمرض 
(4)

 أص  هذه الداعدة  يم نموي شري  يداول هيا، الرساول  

"   من شام شام هللا علي، هللا ه" ال ضرر  ال ضرار من ضار ضارلي،  سلم صلى هللا ع
(5)

 . 

 

                                                 

  ( 140ـ  131)  : ضوابط الم لية هي ال ريعة اإلسالميةالموطي(1)

 ( با ت ار شديد  شيء من الت رف 201ـ  16) الساب  : المرجعالموطي (2)

 ( 254ـ  248)  :ضوابط الم لية هي ال ريعة،الموطي(3)

:الوجيز هي ايضا  المورنو ،ميمد صدقي(493)  :الدواعد الفدهي، الأمرض  ماقفرال عنهاالسدالنصالح هانم (4)

 ( 192)  الدواعد الفدهي،

 .قال عن، صييح االسناد على شرط مسلم  لم يخرجاه (2358) :م( برق57/  2الياكم هي "مستدرك،" )( (5
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 معناى هااذه الداعاده أناا، ال يجااوز إلياام الضاارر أ  المفسادة باااليير مطلدااا ، كماا ال يجااوز مدابلااة 

الضرر بالضرر
(1)

  . 

 

 قواعد ت فرع عن  ذه القاعدة : 
مينها  قدعمها  التي يمأن اعتمارها مماد  قتفرال عن هذه الداعدة جملة من الدواعد التي ق 

  قواعد لدهع الضرر  هي : 

مباكئ وقواعد كفع ال رر
(2)

   : 
  هي قواعد مهمة قتيد  من  اللها الم لية مع دهع الضرر  هي : 

 

 ـ ال رر يَال شرعا : 1
مان  يعتمر هذا قاعدة من الدواعد الألية الفرعية  يعمار عنا، أ ياناا بلفاظ الياديم المتدادم 

اري لى هللاقولااااااااااااااااااا، صااااااااااااااااااا الي ِضاااااااااااااااااااري ري  ي اااااااااااااااااااري " عليااااااااااااااااااا،  سااااااااااااااااااالم" الي ضي
(3)

  

 

 الذي يعتمر دليال على هاذه الداعادة .  ناص هاذه الداعادة ينفاي الضارر هيوجاب منعا،  قيريما،   

 ممطلدا  ي م  ذلك : الضرر العام  الضرر الخاا  ي م  أيضا دهع الضرر قما   قوعا، بطار

رهااع الضاارر بعااد  قوعاا، كالتاادا ي كمااا ي اام   ،ماا الى ،األمااراالوقايااة الممأنااة كالوقايااة ماان 

 . الم ر ال

 ـ ال رر يدفع بقدر اإلمكان :  2
 معنااى هااذه الداعاادة أن الضاارر ياادهع شاارعا ، هااهن أمأاان دهعاا، بااد ن ضاارر أصااال  اال  

 هليتوس  بدهع، بالددر الممأن . 
 

 ـ ال رر َّل يَال بال رر :  3
الضارر يازال شارعا " ألن الضارر مهماا كاان  اجاب  هذه الداعدة قيد للداعدة األ لاى "  

أن يازال الضارر باال إضارار  رر م ل،  ال بتك ر من، هال ارط اإلزالة ، هال يأون ذلك به دا  ض

منا، .  م اال ذلاك : ال ييفاظ الماال باهقالف ماال الييار  ال  أال يازال بمااهو أشاد باليير إن أمأان 

 يجوز للمضطر قنا ل طعام مضطر هيره . 

 

أ  إذا قعاارى مفسادقان ر عاي أعظمهماا ضاررا  :ر األخافال رر األشد يَال بال ارـ  4

أشد من اآل ر هيتيم  الضرر  بارقأاب أ فهما  معنى ذلك أن األمر إذا دار بين ضررين أ دهما

منهما ،  ال يرقأب األشد  م ال ذلك : إذا اضطر المري  لتنا ل الميت، أ  اضطر إنسان  األ  

 ال الة عن استدمال الدملة أ  التطهر . مريد  م   إذا عجز أل ذ مال اليير 

 

   ـ ي حمل ال رر الخاص لدفع  رر عام : 5
 معنى ذلك أن م لية الجماعة قددم على م لية الفرد،  أن الفارد يضايي ب االي، هاي          

سمي  النفع العائد على المجموال
(4)

. 

                                                 

 ( 193ـ 192(ميمد صدقي المورنو )  497صالح هانم السدالن: ) (1)

 (  212ـ  201)  : المرجع الساب المورنو(2)

 48اسم  قخريج، (3)

 .212عالل الفاسي: مداصد ال ريعة اإلسالمية  مأارمها،( 4)
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ح العمااد . هال ارال إنماا جااء لاييفظ هاي م اال  هذه قاعدة ممنياة علاى المداصاد ال ارعية

على الناس دينهم  انفسهم  عدولهم  أنسابهم  أموالهم هأ  ما يتدي إلى اإل الل بوا د منهما ههو 

مضرة يجب إزالتها ما أمأن .  من أم لتها : قتا  الداقا   ماياة للمجتماع  قطاع ياد الساارم  م لا، 

 على أر ا  الناس .  فاظا  ذلك اليجر على الطميب الجاهقت  السا ر المضر،  ك

 

 المااراد باادرء المفاسااد دهعهااا  :ـ كرء المفاسااد ) الم ااار ( مقاادم علااى َلااب المصااالح 6

يالااب إال أن قأااون  رهعهااا  إزالتهااا هااهذا قعارضاام مفساادة  م االية ، هاادهع المفساادة مداادم هااي ال

 . المفسدة ميلوبة 
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 مقاصد الشريعة وعالق ها باألكلة الشرعية

 
ديم عاان األدلااة ال اارعية  اإلجتهاااد  التدليااد  الفتيااا ، يجاادر بنااا اآلن أن نمااين بعااد الياا 

طرها من مداصد ال ريعة  عالقتها باألدلة ال رعية من جهاة  أهمياة أساتيعابها للمجتهاد  المفتاي 

من جهة تانية ، ليتمين لنا أهمية إعتمارها  النظر هيها  من  اللها عند النظر هاي اليأام ال ارعي 

 . من الدضايا أ  لنازلة من النوازل لدضية 

 

 ؟ما ي مقاصد الشريعة 

 
اااادي (    كلمااااة مداصااااد جمااااع مد ااااد  هااااو م اااادر ميمااااي ماااات وذ ماااان الفعاااا  ) قي ي

يدال : ق د يد د ق دا   مد دا  
(1)

 . 

ي يتناساب ماع المعناى اإلصاطال ي  قد جاء الد د هاي اللياة لمعاان عديادة ، لأان الاذ 

ان ال ئ  التوج، ،  كلها قد ر  ول إرادة ال يء  العزم علي، : اإلعتماد ،  األمُّ  إقيهو
(2)

  . 

 

أما المعنى اإلصطال ي لألمة مداصد ال اريعة ، هداد ذكار عادد مان الماا  ين المعاصارين أن هاذا 

الم طلح لم يأن ل، قعري  ميدد عند المتددمين من األصوليين رهم إهتمامهم ب،
(3)

  . 

ارها بع  الما  ين المعاصرين هي علم المداصد بعد  نختاربع  التعريفا  التي ا ت 

 دراستهم لجملة من التعريفا  . 

 

األ ل : أن مداصااد ال ااريعة هااي : ) المعاااني المليوظااة هااي األ أااام ال اارعية ) هااي  

 العدائد  العمادا   المعامال  ( التي قيد  العمودية   قعالى  م لية الخل  هي الدارين (
(4)

 . 

مداصد ال اريعة : هاي المعااني  اليأام  نيوهاا التاي راعاهاا ال اارال هاي  ال اني : أن 

الت ريع عموما    وصا ، من أج  قيدي  م الح العماد
(5)

 . 

 

   :ومفهوم  ذين ال عريفين
 

أن المداصااد ال اارعية هااي جملااة مااا أراده ال ااارال اليأاايم ماان م ااالح قترقااب علااى  

  التداوض ،  م الية الاز اج  التاي هاي ها  األ أام ال رعية ، هم لية ال وم التي هاي بلاو

الم ر  قي ين الفرج  إعمار الأون  هذه الم الح ك يرة  متنوعة .  هي قجتماع هاي م الية 

كمرض  هاية كلية :  هي قيدي  عمادة هللا  إصال  المخلوم ،  إسعاده هي الدنيا  اآل رة 
(6)

، قال 

اٍة رَّ قعالى "  ُ َولَقَاْد بَعَْْنَاا فِاي ُكال ِ أُمَّ اْن َ اَدٰ َّللاَّ َْ َنِبُاوا الطَّااُغوَت   فَِماْنُهم مَّ َ َوا ُساوََّل أَِن اْعبُاُدوا َّللاَّ

بِينَ  اَللَةُۚ  فَِسيُروا فِي اأْلَْرِض فَانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَاةُ اْلُمَكاذ ِ ْن َحقَّْت َعلَْيِآ ال َّ " اآلياة )  َوِمْنُهم مَّ

  ( .36الني : 

                                                 

 س : معجم مدايي ابن هارس (1)

 (28) مداصد ال ريعة اإلسالمية  عالقتها باألدلة ال ريعةاليوبي :ميمد سعد  (2)  

( ، 14)،ال رعية  صلتها باألدلة ال رعية المداصد :الخادمينور الدين ( ، 33) : المرجع الساب ،اليوبي (3)

 (28) أهمية المداصد ال رعية اإلسالمية  :سميح الجندي

 (33) ،داصد ال رعية اإلسالمية : أهمية المسميح الجندي (4)

 (37) : مداصد ال ريعة اإلسالمية  عالقتها باألدلة ال ريعة،اليوبي (5)

 (17)،المداصد ال رعية  صلتها باألدلة ال رعية مي : خادال (6)
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 (  107" ) األنمياء: ْرَسْلنَاَك إَِّلَّ َرْحَمةَ ل ِْلعَالَِمينَ َوَما أَ  قال قعالى " 

قهم د من مدتضى هذه الر مة قيديا  م االح العمااد هاي الادنيا  اآل ارة  قيديا  ساعا 

 هيهما بتيدي  العمودية   قعالى  هللا أعلم . 

  الادين، م ،  أسارار الت اريع  هايااهموضوال مداصد ال ريعة : هاو بياان  عارى ِ أيام األ أاا

 ،  مد ود المأل   نيت، .  مداصد ال ارال

 

   :أ مية مقاصد الشريعة اإلسالمية

 
إن معرهااة علاا  األ أااام ال اارعية  اليأمااة ماان ق ااريعها لاا، أهميااة كماارض هااي الفداا،  

اإلسالمي ، ههي قخفا  علاى المألا  الأ يار مان األعمااء ألنهاا قاماة علاى التيساير  رهاع اليارج 

 ميل، ماال يطام .  دهعة الم دة  عدم قي

كما أن لها أهميتها بالنسمة للمجتهد  المفتي الذي إن راعى هاذه المداصاد كاان إجتهااده  

  هتواه أقرب إلى ر   ال ريعة ، كما أن، يدل  الخالف بين المجتهدين . 

 

  يمأن إجمال هوائد معرهة مداصد ال ريعة هيما يلي : 

 ى  الترجيح . ـ اإلستعانة بالمداصد هي مسائ  التعار 1 

 ـ اإلستعانة بالمداصد هي ههم األ أام ال رعية . 2 

 ـ اإلستعانة بالمداصد هي ههم الن وا  قوجيهها .3 

 ـ أهمية المداصد هي قوجي، الفتوض .  4 

 ـ الياجة إلى المداصد هي استنماط عل  األ أام ال رعية لتتخذ أساسا للدياس .5 

اس علي، دل علي، دلي   ال  جد ل، نظير يدتجده مما لم يـ استنماط األ أام للوقائع المس 6
(1)

 . 

 

 أقسام المقاصد الشرعية 
 

قندسم المداصد باعتمار آتارها هي أمر األمة إلى تالتة أقسام : ضر رية ،   اجية ،  

  قيسينية .  سنتنا ل ك  منها على  ده ب يء من اإل ت ار . 

 

 أ ـ المقاصد ال رورية : 
بد منها هي قيام م الح الدارين ،  هي التي قتوق  عليها  ياة الناس  هي التي ال  

  قيام المجتمع  استدراره . 

  هذه الضر ريا  هي : الدين  النفس  العد   النس   المال . 

 هذه الم الح راعتها ال رائع جميعا
(2)

.  مما يدل على ذلك هذه اآلية الأريمة التي اشتملم  

َم َربُُّكْم َعلَْيُكْم   أََّلَّ تُْشِرُكوا بِِآ قول، قعالى " ي على هذه الضر ريا   ه ۞ قُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما َحرَّ

ْن إِْماَلٍق   نَّْحُن نَْرُزقُُكْم َوإِيَّاُ ْم    َوََّل تَْقَربُوا  َشْييَا   َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَسانَا   َوََّل تَْق ُلُوا أَْوََّلَكُكم م ِ

اُكم بِآِ اْلفََواِحَش َما  ِلُكْم َوصَّ
ِ ۚ ذَٰ ُ إَِّلَّ بِاْلَحق  َم َّللاَّ َُ الَّ ِي َحرَّ  َظَهَر ِمْنَها َوَما بََطَن   َوََّل تَْق ُلُوا النَّْف

 ( . 153ـ  151" اآلية ) األنعام   لَعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ 

                                                 

 (108،109): أهمية المداصد ال رعية اإلسالمية سميح الجندي  (1)

 (197) :المرجع الساب ، سميح الجندي (2)
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 سنمسط الدول  ول هذه الضر ريا  أ  الأليا  الخمس  نمين كي  اعتنم ال ريعة  

 بأ   ا دة منها على  ده . 

 
 أوَّل : حفظ الدين :  

 هو من أعظم المداصد ضر رة  أهمية .  قد اعتنم ال ريعة اإلسالمية ب، عناية هائدة ، هدد جاء 

هذا الدين من عند هللا ليأون منه   ياة للم رية جمعاء ييد  لها م اليها الدنيوية  األ ر ي، . 

ْساَلُم   َوَما  "  . هو دين اإلسالم قال قعالى  الدين الذي ارقضاه ربنا ج   عال ِ اإْلِ يَن ِعنَد َّللاَّ إِنَّ الد ِ

اَءُ ُم اْلِعْلُم بَْغيَا بَْينَُهْم   َوَمن يَْكفُْر بِآيَاتِ  ََ َ  اْخ َلََف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِك َاَب ِإَّلَّ ِمن بَْعِد َما  ِ فَِإنَّ َّللاَّ َّللاَّ

 (  . 19عمران :  آل) " َسِريُع اْلِحَسابِ 

ْساَلِم ِكينَا فَلَن يُْقبََل ِمْنآُ َوُ َو فِاي اْْلِخاَرِة ِماَن اْلَخاِساِرينَ   قال قعالى "  " ) آل   َوَمن يَْب َغِ َغْيَر اإْلِ

 ( . 85عمران : 

أما  سائ   فظ هذا الدين التي جاء  بها ال ريعة اإلسالمية ههي بالدعوة إلى اعتدااده  العما  با، 

من أجل،  الدعوة إلي،  اليأم ب،  رد ك  ما يخالفا، . كماا شام  هاي جاناب العادم التياذير   الجهاد

مان ال اارك  اإلنياراف عاان منهجا، ،  مياربااة المرقادرين  الزنادقاا، ،  ميارباة الممتاادعين هااي 

الدين  السيره ، إضاهة إلى اقامة اليد د على مرقأمي المعاصي
(1)

  . 

ع أصاول الادين  أ أاام ال اريعة ،  كا  ماا ياتدي  هأذا هأ  ما يمأن أن يتعاارى ما 

 إلى ند  أ أام، ييرم التلمس ب، . 

 

ثانيا : حفظ النفُ  
(2)

  : 
عنيم ال ريعة اإلسالمية بالنفس الم رية عناية هائدة ، ه رعم من األ أام ماا يدايم هاذه الانفس ، 

انتها  درء اإلعتاداء  ما يجلب لها الم الح  يدهع عنها المفاساد ،  ذلاك ممالياة هاي  فظهاا  صاي

 عليها . 

  يأون  فظ النفس من جانمين : من جهة الوجود ،  من جهة العدم . 
 

 أ ـ حفظ النفُ من َهة الوَوك :  
 ضااع هللا سااميان،  قعااالى أنظمااة  ق ااريعا  قأفاا  لإلنسااان  ياااة كريمااة  سااعيده ، باادأ  بيفااظ 

لز جاة الياما   تاى لاو طلدام ،  بعاد النفس قما   جودهاا . هداد شارال هللا الاز اج  النفداة علاى ا

الوالدة  إن طلدم طالقا بائنا همن الواجب على األب اإلنفام مداب  اإلرضاال لتمدى نفس الرضيع 

  ال يتعرى للهالك . 

كما أبا  اإلسالم لإلنسان أك  الطيما  د ن إسراف مما يضامن بدااء الانفس اإلنساانية هاي اعتادال 

ذُوا ِزينَا َُكْم ِعناَد ُكال ِ َمْساِجٍد َوُكلُاوا َواْشاَربُوا َوََّل تُْساِرفُوا ۚ إِنَّاآُ ََّل يُِحابُّ يَاا بَنِاي اَكَم ُخاقال قعاالى " 

 ( 31" اآلية )اإلعراف :  اْلُمْسِرفِينَ 

 قد أبا  اإلسالم لإلنسان أن يتك  ما  رم علي، أصال هي  الة الضر رة ، إذا لم يأان  فاظ نفسا، 

 الميت،  هيرها . ب  قد يأون األك  هنا  اجماا .  مماا يادل علاى  إال بتنا ل الميرم كليم الخنزير

إهتمام اإلسالم بيفظ النفس   مايتها أن شرال ضمان نفس المدتول إما ق اصا هاي قتا  العماد أ  

 الدية هي  الة قت  الخطت . 

 

                                                 

: أهمية المداصد ( ، سميح الجندي 194) : مداصد ال ريعة اإلسالمية  عالقتها باألدلة ال ريعةاليوبي  (1)

 (224ـ  203)ال رعية اإلسالمية 

مداصد ال ريعة اإلسالمية  عالقتها باألدلة  ):( ، اليوبي  247، 225): الم در الساب ( سميح  2)

 234 -211ال ريعة،
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 ب ـ حفظ النفُ من َهة العدم :  
  يتضح ذلك هي أمور  هي : 

 ُ : ـ تحريم اإلع داء على النف1 

هدد جاء  ن وا الأتاب  السنة ممينة  رمة اإلعتداء على النفس  عد ذلك من كمائر الاذنوب ، 

َهنَُّم َخاِلَدا فِيَهاا  قوعد قاق  النفس بالعداب األليم ، قال قعالى "  ََ اَُلهُ  ََ َدا فََج َوَمن يَْق ُْل ُمْؤِمنَا مُّ َعَم ِ

ُ َعلَْيِآ َولَعَنَآُ َوأََعدَّ   (  93) النساء : "  لَآُ َعذَابَا َعِظيَما َوَغِ َب َّللاَّ

ِ   قال قعالى "  ُ إَِّلَّ بِاْلَحق  َم َّللاَّ َُ الَّ ِي َحرَّ  (  33، اإلسراء : 151" ) األنعام : َوََّل تَْق ُلُوا النَّْف

 

 ـ سد الذرااع المؤكية إلى الق ل :  2 

قال صلى هللا علي،  سلم " من  م   من ذلك قيريم اإلقداء على المسلمين   م  السال  عليهم ، 

علينا السال  هليس منا " 
(1)

  

 ـ وَوب  القصاص :  3 

 " .  َولَُكْم فِي اْلِقَصاِص َحيَاة  يَا أُوِلي اأْلَْلبَاِب لَعَلَُّكْم تَ َّقُونَ  قال قعالى " 

لأا   هو جزاء عادل للمجرم الذي أقدم على نفس مع ومة د ن  ج،  ا  كماا أنا، ردال للجنااة  

من قسول ل، نفس، اإلقدام على هذه الجريمة ال نعاء  هي، شفاء لييظ أه  المدتول كما شارال العفاو 

عن الد اا أيضا
(2)

. 

 

 ـ تحريم اإلن حار :  4 
ال يجوز شرعا أن يددم اإلنسان علاى قتا  نفسا، عمادا ألن قتا  الانفس كيرماة قتا  الييار
(3)

. قاال  

انُكْم ۚ يَا أَيَُّها الَِّذيَن امَ قعالى "  نُوا ََّل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكم بَْينَُكم بِاْلبَاِاِل إَِّلَّ أَن تَُكوَن تَِجااَرةَ َعان تَاَراٍض م ِ

َ َكاَن بُِكْم َرِحيَما  (  29" ) النساء :  َوََّل تَْق ُلُوا أَنفَُسُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

"  قال صلى هللا علي،  سلم "  من قت  نفس، ب يء عذب ب، هي نار جهنم
(4)

 . 

 

 ثالْا : حفظ العقل :  
ميز هللا اإلنسان بالعد   هضل، ب، على سائر المخلوقا  ،  لفم نظره إلى أهميت، على  

أن،  سيل، اإلدراك للميسوسا   المعنويا  .  قد أك ر هللا قعاالى مان ذكار العدا  أ  ماا يتعلا  با، 

"......... إن كناتم قعدلاون يام يداول " 
(5)

قعدلاون" "......... لعلأام 
(6)

"....... لداوم يعدلاون " 
(7)

 . 

مرة ،  كلمة النهاي بمعناى العداول أيضاا  16 عمر عن، باأللماب  التي قأرر  هي الدرآن الأريم 

 مرقين . 

 

جعلم ال ريعة اإلسالمية العد  مناط التألي   أساس، ، هال قأليا  علاى مان هداد عدلا، كاالمجنون 

.  من هنا جاء اإلهتماام بيفاظ العدا  علاى أنا، ضار رة أ  من ق ر عدل، عن اإلدراك كال يير 

                                                 

 (100) ( برقم69/  1 مسلم هي "صييي،" ) (7071) ،( برقم49/  9صييي،" )أ رج، المخاري هي "  (1)

 (246) : أهمية المداصد ال رعية اإلسالميةسميح الجندي (2)

ـ  211) : مداصد ال ريعة اإلسالمية  عالقتها باألدلة ال ريعة( ، اليوبي 247ـ225)الجندي: المرجع الساب (3)

234 ) 

 (1363) ( برقم96/  2)  رج، المخاري هي "صييي،"أ(4) 

 (118آل عمران )(5)

 (151األنعام )(6)

  (12الني  )(7)
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ماان الضاار ريا  الخمااس  ممااا ياادل علااى عنايااة ال ااريعة اإلسااالمية بيفااظ العداا   صاايانت، أنهااا 

  : رمم ك  ما من شتن، إهساد  العد  أ  إد ال الخل  علي،  يتجلى ذلك هيما يلي 

 

أوَّل : حفظ العقل من َهة الوَوك 
(1)

  : 
من  سائ   فظ العد  ، هض  هللا سالأي طريد، على هيارهم قاال قعاالى  هالتعلم  سيلة 

و َرْحَمةَ َرب ِاِآ   قُاْل َ اْل يَْسا َوِ "  َُ َدا َوقَااَِما يَْحذَُر اْْلِخَرةَ َويَْر َِ ْن ُ َو قَانِت  انَاَء اللَّْيِل َسا ي الَّاِذيَن أَمَّ

 (  9" ) الزمر :   ذَكَُّر أُولُو اأْلَْلبَابِ يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ََّل يَْعلَُموَن   إِنََّما يَ َ 

ُ لَُكاْم   َوإِذَا  قال قعالى "  ُِ فَاْفَساُحوا يَْفَساحِ َّللاَّ يَا أَيَُّها الَِّذيَن اَمنُوا إِذَا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحوا فِي اْلَمَجااِل

ُ الَّاِذيَن اَمنُاوا ِمانُكْم وَ  وا يَْرفَاعِ َّللاَّ َُ وا فَانُشا َُ ُ بَِماا تَْعَملُاوَن قِيَل انُش ااٍت ۚ َوَّللاَّ ََ الَّاِذيَن أُوتُاوا اْلِعْلاَم َكَر

 ( 11" ) المجادل، : َخبِير  

 

 قال صلى هللا علي،  سلم " طلب العلم هريضة على ك  مسلم "  صلى هللا علي،  سلم:  قال
(2)

 

 " هض  العالم على العابد كفض  الدمر على سائر الأواكب "  قال
(3)

. 

 

 محافظة على العقل من َهة العدم : ثانيا : ال

 ـ تحريم المفسدات الحسية : 1 

هدد  رم اإلسالم المسأرا   المخدرا  قيريما قاطعاا  رقاب علاى شارب الخمار  اد دا شارعية 

 فظا للعد   صيانة ل، . عال ة على ما للمسأرا   المخدرا  من أضارار إجتماعياة  إقت اادية 

ك يره هدليل،  رام " قال صلى هللا علي،  سلم " ما أسأر
(4)

 

 ـ تحريم المفسدات المعنوية : 2

 

 هي ك  ما يتتر على العد   ما يطرأ عليها من ق ورا  هاسدة هاي الادين أ  هيرهاا  

من أمور اليياة الدنيا  يم يأون اإلنسان قد عط  عدل، عن التفأير السليم الذي يواه  ال رال . إذ 

 . يجب قسخير العد  هي الوصول إلى الي  

"  أَْم تَْحَسُب أَنَّ أَْكََْرُ ْم يَْسَمعُوَن أَْو يَْعِقلُوَنۚ  إِْن ُ اْم إَِّلَّ َكاأْلَْنعَااِم   بَاْل ُ اْم أََ الُّ َسابِياَل قال قعالى " 

 (  44الفرقان " )

 كما أن ك  ما  رم، اإلسالم يمأن أن يفسد العد  . 

 

 رابعا : حفظ النسب أو ) النسل ( : 

 
ف العلماء هي هذا المد د  ها  هاو  فاظ النسا  أم  فاظ النساب ، لنت اذ نتجا ز ا تال 

بالترجيح الذي أ تاره الدكتور ميمد الياوبي  يام رجاح أن يأاون األصا  هاو  فاظ النسا  إذ با، 

يأون بداء اإلنسان ،  أما النسب ههاو مان مأماال  النسا  ألنا، ال ياتم مد اود النسا   ال يي ا  

ك  فظ العرىاإلقمام ب، إال بالنسب ،  كذل
(5)

 . 

                                                 

 (237) : المرجع الساب ( ، اليوبي257): المرجع الساب الجندي (1)

 .72( برقم 140، 1األلماني : صييح الترهيب  الترهيب ) ( 2)

 (3641) ( برقم354/  3أبو دا د هي "سنن،" )(3)

 (3681) ( برقم368/  3أبو دا د هي "سنن،" ))4(

 (254)اليوبي : مداصد ال ريعة اإلسالمية  عالقتها باألدلة ال ريعة (5)



 على اإلنسان أخالقيات البحوث الطبية

 

56 

 

لياا بالنسا  ،  دعاا إلاى قأ ياره  أماتن هللا علاى أمام ساابدة هتم اإلساالم اهتماماا با قد ا 

اا ۚ بدول، "  ََ ِ َماْن اَماَن بِاِآ َوتَْبغُونََهاا ِعَو َوََّل تَْقعُُدوا بُِكال ِ ِصاَراٍا تُوِعاُدوَن َوتَُصادُّوَن َعان َسابِيِل َّللاَّ

 ( 86" )األعراف:   فََكََّْرُكْم   َوانُظُروا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمْفِسِدينَ َواْذُكُروا إِْذ ُكن ُْم قَِلياَل 

 

 أما وساال حفظ النسل فيمكن إَمالها فيما يلي : 

 

 ـ المحافظة على النسل من َهة الوَوك :  1 

 

  يتمين ذلك باليم على ما يي   ب، إستمراره  بداةه  قأ يره  من ذلك : 

   الترهيب هي، ، هالز اج سنة هللا هي عمااده ،  هيا، قيديا  م االيهم هاي الادين اليم على النأا

  الدنيا .  هو من أعظم  سائ  قأ ير النس  .

 

هني مأاااتر بأاام األماام يااوم يدااول الم ااطفى صاالى هللا علياا،  ساالم " قز جااوا الااود د الولااود هاا

"الديامة
(1)

 

، ،  إن ا تلفاوا هاي اليااال  التاي يجاب  قد أجمع العلماء علاى م ار عية النأاا   علاى اساتيماب

هيها
(2)

 . 

 

 ـ المحافظة على النسل من َانب العدم : 2 

  يتمين ذلك هي األمور التالية : 

 

أ ـ تحريم الَنا ن وأسبابآ وإقامة الحد عليآ 
(3)

  : 

نَا   إِنَّآُ َكاَن فَاِحَشةَ َوَساَء َسبِياَل  قال قعالى "  ِ َ  (  32اإلسراء : " )  َوََّل تَْقَربُوا ال

إذ بهااذا قسااد جميااع الااذرائع  الطاارم المتديااة إلااى الزنااا  ذلااك باااألمر باليجاااب  هاا  الم اار ، 

  قيريم الخلوة باألجنمية  هير ذلك ، كما رقب على الزنا عدوبا  دنيوية  آ رية . 

 ب ـ النهي عن ترك النكاح تب ال :  

هاهن النماي صالى هللا عليا،  سالم رد علاى   يتمين ذلاك هاي قياريم اإل ت ااء ،  النهاي عان التمتا 

قال سعد بن أبي  قاا " رد النمي صلى هللا علي،  سلم على ع مان بن .ع مان بن مظعون التمت  

"ون التمت   لو أذن لنا ال  ت ينامظع
(4)

 . 

 ه ـ تحريم اللواا :  

 إذ هي، جناية شنيعة على النس  الم ري . 

 

 ة : ك ـ تحريم تعقيم الرَل أو المرأ 

هلدد قرر العلماء ر مهم هللا قيريم ما يدطع اليم  بهساتمرار كتناا ل د اء يجعا  المارأة ال قيما  

 أبدا أ  أستئ ال الر م أ  الدنوا  الر مية أ  ربطها أ  ربط المربخ لدض الرجال . 

  

  ـ ـ تحريم اإلَهاض :  

                                                 

  (4028) ( برقم338/  9هي "صييي،" ) أ رج، ابن  مان(1)

 (259) : المرجع الساب اليوبي(2)

 (275) الجندي: أهمية المداصد ال رعية اإلسالمية(3)

 (1402) : ( برقم129/  4 مسلم هي "صييي،" )  (5073)برقم( 4/  7أ رج، المخاري هي "صييي،" ))4(
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عد نفخ الر   هاي الجناين إذ  هو إسداط اليم  من بطن أم، ، د ن ضر رة أ   اجة  يتتكد هذا ب

ي مح بذلك نفسا ميرمة ال يجوز اإلعتداء عليها إال بمسو  شرعي 
(1)

  . 

 

 خامسا : حفظ المال : 

  
ال قستديم  ياة اإلنسان هي هذه الدنيا  م الي، إال بالمال ههو ضر رة من ضر ريا   

 اليياه . ب  هو من زينة اليياة الدنيا . 

ااِلَحاُت َخْيار  ِعناَد َرب ِاَك ثََوابَاا َوَخْيار  اْلَماُل وَ قال قعالى "  ْنيَا   َواْلبَاقِيَااُت الصَّ اْلبَنُوَن ِزينَاةُ اْلَحيَااِة الادُّ

 (  46" ) الأه  :  أََماَل 

  هو  سيلة من أهم  سائ  العيش سواء بالنسمة لرهراد أ  المجتمعا  . 

 ال ما يلي :  من الوسائ  التي اقخذقها ال ريعة اإلسالمية ليفظ الم

 

 ـ اليم على الأسب .  1 

 ـ  فظ المال  عدم التمذير  اإلسراف .  2 

ـ اإلبداااء علااى أمااوال الناااس هااي أيااديهم :  هااو مااا يعماار عناا، بالملأيااة الفرديااة  3 

 الخاصة
(2)

 . 

 

 هذا من جهة الوجود  أما من جهة العدم هتتضح  سائ   فظ المال هيما يلي :   

 

 ء على المال . ـ قيريم اإلعتدا 1 

 ـ قيريم إضاعة األموال .  2 

 ـ ما شرال من اليد د )  د السرقة ،   د اليرابة ( .  3 

 ـ ضمان ما يتل  من المال .  4 

 ـ م ر عية الدهاال عن المال . " من قت  د ن مال، ههو شهيد "  5 

 ـ قوتي  الديون  اإلشهاد عليها .  6 

ـ قعري  اللدطة  ما يتمع، 7 
(3)

  . 

ـ قيريم الربا ،  منع الميسر  اإل تأار ،  الرشوة  قيريم أك  أموال اليتامى 8 
(4)

  . 

 

 

 هذه هي المداصد الضر رية أ  الضر ريا  الخمس التي جاء  ال ريعة ليفظها . 

  نمين هيما يلي المداصد الياجية  التيسينية . 

 

 ب ـ المقاصد الحاَية : 
ليها من  يم التوسعة  رهع الضي  المتدي إلى اليرج  الم دة  الياجيا  " هي ما كان مفتدرا  إ

الال دة بفو  الطلب ، ههذا لم قراال د   على المألفاين ـ علاى الجملاة ـ اليارج  الم ادة  لأنا، ال 

"يملغ مملغ الفساد العادي المتوقع هي الم الح العامة
 (1)

 . 

                                                 

 .(2 انظر هتوض هيئة كمار العلماء )ملي  رقم (1)

أهمية المداصد ال رعية  الجندي: ( ،286) : مداصد ال ريعة اإلسالمية  عالقتها باألدلة ال ريعةاليوبي (2)

 .( 290ـ  286) اإلسالمية

 .(287) : المرجع الساب اليوبي(3)

 (  307ـ  295)  أهمية المداصد ال رعية اإلسالمية الجندي:(4)
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مفو  لم الح الادنيا  الادين  لأنا،  هي قدع بعد مرقمة المداصد الضر رية ،  يعتمر قركها هير 

 يوقع اإلنسان هي اليرج ال ديد  الم دة العظمى ،  هما أمران جاء  ال ريعة لرهعهما . 

لَّاةَ  قال قعالى "  يِن ِماْن َحاَرهٍ ۚ م ِ عََل َعلَْيُكْم فِاي الاد ِ ََ َْ َبَاُكْم َوَما  َهاِكِه ۚ ُ َو ا َِ ِ َحقَّ  اِ ُدوا فِي َّللاَّ ََ َو

ُسااوُل َشاِهيَدا َعلَاْيُكْم َوتَُكونُااوا أَبِايُكْم  اذَا ِليَُكاوَن الرَّ اُكُم اْلُمْساِلِميَن ِمان قَْبااُل َوفِاي َ ٰ إِْباَراِ يَم ۚ ُ اَو َساامَّ

ِ ُ َو َمْوََّلُكْم   فَانِْعَم اْلَما ََّ َكاةَ َواْع َِصُموا بِا ََّ اَلةَ َواتُوا ال َونِْعاَم ْولَٰى ُشَهَداَء َعلَى النَّاِسۚ  فَأَقِيُموا الصَّ

 ( . 78" ) الي  :  النَِّصيرُ 

 

 ومن أمْلة المقاصد الحاَية : 

 ـ ر ص التخفي  : كر ص المرى  السفر .  

ـ دية العاقلة : أي قجع  دية الخطت على عاقلاة المخطائ  لاو كاان عليا،   اده لتضارر  

 ضررا ك يرا . 

 ـ قجويز اإلجارة .  

الملأفين  هيرها مما يد   قيم رهع اليرج  الم دة عن
(2)

  . 
 

 ه ـ المقاصد ال حسينية : 

 
 هاي مااا ال يرجاع إلااى ضار رة  ال إلااى  اجااة  لأان يدااع موقاع التيسااين  التاازيين ،   

 التيسير للمزايا  المزائد  رعاية أ سن المناه  
(3)

 بمراعاقها قتيسن  الة اإلنساان  معي ات، ،  

ة أ  التأميلية قتم سعادق، هي العاج   اآلج   قسمى المداصد الأمالي
(4)

  . 

 

 ومن أمْل ها ما يلي : 

 ـ إزالة النجاسا  .  

 ـ هع  الطهارا  . 

 ـ ستر العورة . 

 ـ أ ذ الزينة  الطيب . 

 ـ التيلي بآداب األك   ال رب  اللماس ،  الد ول  الخر ج . 

 ـ التدرب  التطوال بالنواه  . 

ـ إشاعة الماء  الأر بين الناس
(5)

  . 

 لم الح التيسينية .  هيرها من ا

 

 قرقمط المداصد ال التة ) الضر رية  الياجية  التيسينية ( هيما بينها  قخادم بعضاها  

 بعضا  قأم  بعضها بعضا . 

، عدقها األ لى تم المداصد الياجياة المداصد الضر رية هي أساس جيمع المداصد  قا 

  سااااينيا  مأملااااة للياجياااااتاااام المداصااااد التيسااااينية ، هالياجيااااا  مأملااااة للضاااار ريا   التي

  الضر ريا  .

                                                                                                                                            

 ( ندال عن المواهدا  لل اطمي318)(1)

: مداصد ال ريعة اإلسالمية ( ،  اليوبي  88ـ  86) المداصد ال رعية  صلتها باألدلة ال رعية مي : خادال(2)

 ( 324ـ  318)   عالقتها باألدلة ال ريعة

 (329):المرجع الساب اليوبي (3)

 ( 89) المداصد ال رعية  صلتها باألدلة ال رعية مي : خادالالخادمي (4)

 (90) : المرجع الساب الخادمي(5)
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 مراعاة ال رورة

 
يتميز الت ريع اإلسالمي هيما يتميز با، مراعاقا، للضار رة ، هعناد اضاطرار المألا  هاي  

  اال  معينة  ضمن ضوابط ميددة ، يجوز ل، أن يرقأب من الميرم ما يدهع ب، هذه الضر رة . 

 

 تعريف ال رورة : 
اليال  هي إسم لم در اإلضطرارالضر رة هي اللية شدة  

(1)
، قدول  ملتني الضار رة  

على كذا  كذا  اضطر هالن إلى كذا  كذا  اإلضطرار معناه اإل تياج إلى ال يء 
(2)

 .  

ك يرة بتعريفا    أما قعريفها شرعا هدد عرهم  
(3)

عرهها ،نختار منها هذ التعري   يم  

الك أ  الضارر ال اديد علاى أ اد الضار ريا  االستاذ جمي  ميماد بان مماارك بتنهاا "  اوف الها

للنفس أ  اليير يدينا أ  ظنا إن لم يفع  ما يدهع ب، الهالك أ  الضرر ال ديد
(4)

  . 

 يفهم من هذه التعريفا  أن الضر رة  الة است نائية يما  للمسلم هيها أن يتنا ل الممناوال  

اء على األعاراى أ  األماوال  يعناي شرعا ـ  هو الميرم ـ لدهع الهالك عن النفس أ  دهع اإلعتد

ذلاك أيضاا أن الممناوال شارعا يماا  عناد الياجاة ال اديدة ـ  هاي الضار رة ـ  سيتضاح ذلاك عناد 

 اليديم عن بع  قواعد الضر رة  ضوابطها إن شاء هللا . 

 

 أكلة مراعاة الشريعة لل رورة 
َم َعلَاْيُكُم اْلَمْي َاةَ إِ دلم ن وا ال ريعة على مراعاة الضر رة  من ذلك قول هللا قعالى "  نََّماا َحارَّ

ِ   فََماِن اْ اُطرَّ َغْياَر بَااغٍ َوََّل َعااٍك فَااَل إِثْاَم عَ  ياِر َوَماا أُِ الَّ بِاِآ ِلغَْياِر َّللاَّ َِ َم َولَْحَم اْلِخن َ َوالدَّ لَْياِآ ۚ إِنَّ َّللاَّ

ِحيم    (  173" ) المدرة :   َغفُور  رَّ

 
َمااْت َعلَاايْ  قولاا، قعااالى "  ِ بِااِآ َواْلُمْنَخنِقَااةُ ُحر ِ يااِر َوَمااا أُِ االَّ ِلغَْيااِر َّللاَّ َِ ُم َولَْحااُم اْلِخن ُكُم اْلَمْي َااةُ َوالاادَّ

يَاااةُ َوالنَِّطيَحاااةُ َوَماااا أََكاااَل السَّااابُُع إَِّلَّ َماااا ذَكَّْيااا ُْم َوَماااا ذُبِاااَح َعلَاااى النُُّصااابِ  َوأَن  َواْلَمْوقُاااوذَةُ َواْلُم ََرك ِ

َُ الَِّذيَن َكفَُروا ِمن ِكينُِكْم فَااَل تَْخَشاْوُ ْم َواْخَشاْوِن ۚ اْليَاْوَم تَْس َْقِسُموا بِاأْلَ  ِلُكْم فِْسق    اْليَْوَم يَيِ
ْزََّلِمۚ  ذَٰ

ْساَلَم ِكينَاۚ  فََمِن اْ اُطرَّ فِاي َمخْ  ْياَر َمَصاٍة غَ أَْكَمْلُت لَُكْم ِكينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَم ِي َوَرِ يُت لَُكُم اإْلِ

ِحيم   َ َغفُور  رَّ ثٍْم ۙ فَِإنَّ َّللاَّ ِ  ( . 3" )المائدة :  ُم ََجانٍِف إل ِ

  

  من الدواعد المرقمطة بمراعاة الضر رة الدواعد التالية : 

 

 معنى هذه الداعدة أن الممنوال شرعا يما  عند الياجة ال ديدة : ال رورات تبيح المحظوراتـ  1

 ى أك  الميتة أ  الدم أ  أي ميرم هال إتم هي قنا ل، . ـ  هي الضر رة م   اإلضطرار إل

 

 ز :  معنى هذه الداعدة أن ك  هع  أ  قرك أبيح للضر رة هاال يتجاا ال رورات تقدر بقدر اـ  2

 ينظر من العورة بددر الياجة للمعالجة .  ،م  ،الطميبه عنها  هي قيد للداعدة السابدة،
                                                 

 ( ندال عن زيدان 483  /4)لسان العرب إلبن منظور (1)

 .( 75الداموس المييط المجلد ال اني ) (2)

 .(68-66 (  هم، الز يلي : نظرية الضر رة ال رعية(3)

 .(28) نظرية الضر رة ال رعية ،  د دها  ضوابطها ارك : ممبن  جمي  (4)
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المراد بالياجة ما كان د ن الضار رة  هاي بلاو  اإلنساان   :  الحاَة تنَل منَلة ال رورةـ  3

 دا لو لم يجد ما يتكل، لم يهلك هير أن، يأون هي جهد  م دة ههاذا ال يمايح اليارام ،  لأنا، يساو  

  الخر ج على بع  الدواعد العامة

 .ى العورا  للمدا اة هي الياال  العادية من، إبا ة النظر إل

 

  : وابط ال رورة
لضر رة بالمفهوم الذي ذكرناه سابدا يدتضي أن قأون لها ضوابط  شر ط ي اح علاى إن معنى ا

أساسها قعاطي الميرما  أ  قرك الواجما   نيوها من أج  الضر رة   ينئذ يتمين أن، ليس ك  

 . من أدعى  جود الضر رة يسلم ل، ادعاةه أ  يما  هعل، 

 

 ي : و ذه ال وابط ال ي يراك بها تحديد معنى ال رورة  

 
ـ أن قأون الضر رة قائمة ال منتظرة ،  معنى ذلك أن قأون الضر رة متيدناة أ  مظنوناة ظناا  1

قوياااا أ  أن يي ااا  هاااي الواقاااع  اااوف الهاااالك أ  التلااا  علاااى الااانفس أ  الماااال أ  هيرهاااا مااان 

   . الضر را  

 

ة ضامن ـ أن قأاون متفداة ماع مداصاد ال ارال :  معناى ذلاك أن الضار رة ال باد أن قأاون دا لا 2

المداصد التي جاء ال رال لتيديدها  يراعى هي الضر رة المياهظة على مداصد ال ارال بالترقياب 

  الذي  ضعها علي، هتزال ضر رة الدين تم النفس تم العد  تم ضر رة النس  تم ضر رة المال .

 

جارد ـ أن قددر بددرها : هيدت ر على اليد األدنى لادهع الضارر هاهن الضار رة ياز ل أترهاا بم 3

 . ز الها هال يجوز اإلستمرار على ممارسة ما قميي، الضر رة بعد أن قز ل 

 

 ـ أن ال قااااتدي إزالتهااااا إلااااى ضاااار رة أكماااار منهااااا :  يرجااااع هااااذا الضااااابط إلااااى قاعاااادة 4

" قعارى الم اليتين  المفسادقين هاي الضار رقين المجتمعتاين بترقاب إ اداهما علاى األ ارض  

 عظم المفسدقين هتدهع " . هنرجح أعظم الم ليتين هتجلب ،  أ

 

ـ أن ي   الميرم ـ هي  الة ضر رة الد اء ـ طميب عدل تدة هي دين،  علم، ،  اال يوجد مان  5

مدام، هير الميرم عالج أ  قدبير آ ريدوم 
(1 )

 . 

 

 

                                                 

 (71 هم، الز يلي : نظرية الضر رة ال رعية،)  (1)
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 القواعد الفقهية  
 

بما الدواعد   سوف يتم قطمي  هذه،  هي جملة من الدواعد التي قستنمط من  اللها األ أام الفدهية

 .يتدتضي، اليال هي جميع أجزاء الأتاب.  نمدأ أ ال بالدواعد الفدهية الأمرض

 

  هي أصول هدهي، هي ن وا موجزة دستوري،  قتضمن أ أاما  ق ريعية عامة هي اليواد  

التي قد   قيم موضوعها
(1)

، لهذا يتقي لأ  قاعدة هدهي، قطميدا  ك يرة ،  قعتمر دليال  إذا كان  

ا أص  من الأتاب  السنةله
(2)

 ،  هي  مس قواعد : 

 

  :القاعدة اَّلولى : األمور بمقاصد ا

" إنما االعمال بالنيا  " أص  هذه الداعده قول، صلى هللا علي،  سلم  
(3)

  

 قعني أن االعمال  األقوال منوطة بالنية  الد د هتختل  نتائ  هذه االقوال  األهعال  أ أامها 

قب عليها با تالف ق د ال خص  نيت، ال رعية التي قتر
(4)

 . 

هالبد أن قأون أهراى الميم متواهدة مع مداصد ال ريعة مراعية أل أامها، أن قأون أهراضا 

ميددة لم الح الناس  نفعهم،ال أن يأون الد د منها اإلضرار بالناس أ  قأون أبياتا عم ية ليس 

  لها قيمة علمية,

 عدة  قلي  بها سنذكرها هي تنايا الميم، إذا كان لها قطميدا . هناك قواعد قتفرال من هذه الدا

 

  :القاعده الْانية : اليقين َّليَول بالشك

 معنى هذه الداعدة : أن، إذا تمم أمر من االمور تموقا  جازما  ،  جودا  ا  عدما  ، تم طرأ بعد ذلك 

ك  الوهم ، ب  ييأم بمداء شك أ   هم هي ز ال ذلك االمر ال ابم ، هتن، اليلتفم إلى ذلك ال 

األمر على ماتمم علي،
(5)

 

هاليدين الدوي اقوض من ال ك ، هال يرقفع اليدين إال بيدين م ل، 
(6)

 . 

 هناك جملة من الدواعد المتفرعة عن هذه الداعدة سنعرى لمعضها ، بددر  اجة الميم الى  

 بالظن المين  طته ". ذلك ،  منها م ال  قاعدة " العمرة بالتوهم "  قاعدة " العمرة

   قاعدة " األص  هي األشياء اإلبا ة ".

 ألن اليدين متعذر هي ك ير من األ يان ههن "الظن اليالب يجرض مجرض اليدين ،  هو الظن الذي 

قسأن إلي، النفس  يطمئن ل، الدلب 
(7)

 . 
على أصول   من قطميدا  هذه الداعدة هي مجال الميم العلمي، أن قأون هرضيا  الميم قائمة

علمية ، أن قأون ممنية على دراسا  سابدة، ال أن قأون ممنية على مجرد قخرصا  ال قوص  

 الى نتائ  ذا  هائدة  قيمة علمية.

 

 
 

                                                 

 (38م طفى الزرقا :شر  الدواعد الفدهي، )(1)

 35 :الدواعد الفدهي، الأمرض  ماقفرال عنها،السدالنصالح هانم (2)

 .35( سم  قخريج، ا 3) 

 43 : المرجع الساب  السدالن (4)

 116 : الممتع هي الدواعد الفدهية،الد سريمسفر  (5)

 101:الدواعد الفدهي، الأمرض  ماقفرال عنها،السدالنصالح هانم (6)

 109 : المرجع الساب  السدالن (7)
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 :القاعدة الْالْة: المشقة تجلب ال يسير
 معنى هذه الداعدة : أن ال دة  ال عوبة المدني، أ  النفسية التي يجدها المأل  عند الديام 

 أالي  ال رعية ق ير سمما  للتسهي   التخفي  بييم قز ل قلك ال دة بالت

ُ نَْفَسا إَِّلَّ ُوْسعََها ۚقال هللا قعالى هي كتاب، العزيز "  "  من هذه الم دا  ، م ال ،  ََّل يَُكل ُِف َّللاَّ

 هذه الياال  دهعا  لليرج  الم دة.المرى  اإلكراه ، هيخف  اليأم ال رعي هي 

يو  الطمية إذا كان اليرى منها هو رهع اليرج بهزالة أسماب األمراى قم   الشك أن الم

  قوعها، رهع العسر عن الناس بهيجاد  سائ  عالجية لها، قعد م ر عة ، يندب إلجرائها.

  يتمع هذه الداعدة قواعد الضر رة التي سنتألم عنها هيما بعد. 

 

 :القاعدة الرابعة : َّل رروَّل رار
نا مايوص  إلى هع  الضرر  الوقوال هي،  يأون  سيلة إلي، ،  أما الضرار  معنى الضرر ، ه

 ههو الوقوال هي الضرر  هعل، 

 

 بهذا ي ير معنى الداعدة أن، اليجوز شرعا  إرقأاب الفع  الضار  ال إستعمال مايوص  إلي، 

ائز إبتداءا  أ  على سمي  المدابلة لضرر  قع على  ج، هير ج
 
. 

 السابع. الف  دا  هامة هي مجال الميو  الطمية سيتم التركيز علي، هي  لهذه الداعدة قطمي

 

 ومن القواعد الم فرعآ عن  ذه القاعدة مايأتي : 

 الضرريزال -1

 الضرر يدهع بددر اإلمأان  -2

 الضرر اليزال بم ل، -3

  هيرها من الدواعد 

 

 :القاعدة الخامسة : العاكة محكمة
ما  إلتما   أم شرعي ، أي أن للعادة هي االعتمار  معنى هذه الداعدة " أن العادة قجع   أ

ال رعي  اكمية قخضع لها أ أام الت رها  ، هت مم قلك األ أام على  ه  ماقدتضي ب، العادة 

أ  العرف إذا لم يأن هناك نص شرعي مخال  لتلك العادة 
(1)

أ  بمعنى آ ر " أن العادة قجع   

مرجعا  يفوى إلي، إتما  األ أام أ  نفيها 
(2)

  

 العادة هي : األستمرار على شيء مدمول للطمع السليم ،  المعا دة إلي، مرة بعد آ رض
(3)

  من 

، أن جميع المماديء  اإلجراءا  المن وا عليها هي مجال الميو  الطمية هذه الداعدة قطميدا 

ها قطميدا  هي قواعد إجراء الميو  الطمية البد من مراعاقها  قيأيما عند الديام بهذه الميو . ل

 . ، بم يئة هللا.ضعهاهي مو اسنذكره أ رض

 

 

 

 

                                                 

 337 :الدواعد الفدهي، الأمرض  ماقفرال عنها،السدالن (1)

 272 :الممتع هي الدواعد الفدهية، الد سري (2)

 219   ،لدواعد الفدهي،شر  ا :الزرقا (3)
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 ملخصال

  

 . مصادر أخلقيات البحوث الطبية هي مصادر التشريع 

  تنقسم هذه المصادر إلى مصادر أصلية وهي الكتاب والسنة النبوية ، ومصادر تبعية

مستنبطة من الكتاب والسنة وهي إما مصادر متفق عليها وهي اإلجماع والقياس ، وإما 

ة وغيرها وقد بينا أهمية كل مصادر مختلف فيها مثل الستحسان والمصالح المرسل

 منها وحجيته . 

  العرف الصحيح الذي ل يخالف نصا من نصوص الكتاب والسنة ول قاعدة من قواعد

الشريعة ول يفوت مصلحة معتبرة ، ول يجلب مفسدة راجحة يعتبر مصدرا من 

 مصادر التشريع . 

  وبتطبيقها تطبيقا قاعدة سد الذرائع وفتحها من القواعد المهمة والمعتبرة شرعا ،

 صحيحا ممن له علم بالشرع . 

  ، تحقيق المصلحة ودفع الضرر قاعدتان مهمتان من قواعد الشريعة اإلسلمية

فالشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد والضرر ، ولهاتين القاعدتين ضوابط ل 

 بد من مراعاتها عند إصدار األحكام . 

 الضرر مثل : الضرر يزال شرعا ، والضرر يدفع  هناك قواعد تتفرع عن قاعدة دفع

بقدر اإلمكان ، ويتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ودرء المفاسد )المضار( مقدم 

 على جلب المصالح .

  مقاصد الشريعة هي المعاني الملحوظة في األحكام الشرعية التي تحقق العبودية هلل

 تعالى ومصلحة الخلق في الدارين . 

 حكام ومقاصدها له أهمية كبيرة في استنباط األحكام الشرعية . معرفة علل األ 

  ومنها حفظ الضروريات الخمس وهي  مقاصد ضروريةتنقسم المقاصد الشرعية إلى

الدين والنفس والعقل والنسب أو النسل والمال وهذه ل تستقيم حياة اإلنسان إل بها ، 

 . ومقاصد تحسينية ،  ومقاصد حاجيه

د الشريعة تقوي ملكة المجتهد الذي إن راعى هذه المقاصد كان اجتهاده وفتواه إن معرفة مقاص
 أقرب إلى روح الشريعة كما أنها تقلل الخلف بين المجتهدين .
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 الفصل الخامُ
 

 حفظ حقوق اإلنسان

 
 ضع اإلسالم اإلنسان هي منزلة عالية ،  مرقمة ساامية ال ق ا  إليهاا أي مان المخلوقاا  ،  هاذا 

نَساَن فِيمنطوم اآليا  الأريمة هي قول، قعالى : "  ( .  4" ) التين :  أَْحَسِن تَْقِويمٍ  لَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ

ْلنَاُ ْم  قول، قعالى : "  َن الطَّي ِبَاِت َوفَ َّ ْمنَا بَنِي اَكَم َوَحَمْلنَاُ ْم فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر َوَرَزْقنَاُ م م ِ َولَقَْد َكرَّ

ْن َخلَْقنَا تَْفِ ياَل  مَّ  (  70" ) اإلسراء :  َعلَٰى َكِْيٍر م ِ

 

اإلنسان على هللا سميان،  قعالى هي أص   لدت، أن جعل،  ليفاة لا، هاي األرى  أمار  من كرامة 

اِعل  فِي اأْلَْرِض َخِليفَاةَ   مالئأت، المدربين بالسجود ل، . قال قعالى : "  ََ َوإِْذ قَاَل َربَُّك ِلْلَماَلاَِكِة إِن ِي 

ُس لََك   قَاَل إِن ِي أَْعلَاُم َماا قَالُوا أَتَْجعَُل فِيَها َمن يُْفِسُد فِيَها َويَْسِفُك ال َماَء َونَْحُن نَُسب ُِح بَِحْمِدَك َونُقَد ِ د ِ

َُ ( تام قاال قعاالى : "  30)المدارة: "  ََّل تَْعلَُمونَ  َوإِْذ قُْلنَاا ِلْلَماَلاَِكاِة اْساُجُدوا ِْلَكَم فََساَجُدوا إَِّلَّ إِْبِلاي

  ( 34) المدرة :"  أَبَٰى َواْس َْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرينَ 

 

 لدد أعلن اإلسالم بمنتهى الوضو  كرامة الناس ب فة عامة من هير قمييز ما باين إنساان  آ ار 

اال بيسب ما قميز ب، من قدوض هللا ،  قد أعلان ان النااس جمايعهم أسارة  ا ادة مان أب  ا اد  أم 

 هيما بينهم قال قعالى :   ا دة  أن االههم  ا د ،  إنما ما بينهم ال ل يء إال لمجرد التعارف

عَْلنَاُكْم ُشعُوبَا َوقَبَااَِل ِل َعَااَرفُوا ۚ إِنَّ أَ "  ََ ن ذََكٍر َوأُنَْٰى َو ِ يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم م ِ ْكاَرَمُكْم ِعناَد َّللاَّ

َ َعِليم  َخبِير    ( 13) اليجرا  : " أَتْقَاُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

  

م لإلنسان ما ر ي عن النمي صلى هللا علي،  سلم أن، مار  جناازة هوقا  لهاا ،  من قأريم اإلسال

 هدي  ل، : إنها جنازة يهودي هدال ـ علي، ال الة  السالم ـ : " أليسم نفساق "
(1) 

 

كما شرال اإلسالم شرائع قمين بوضو   فظ، لأرامة اإلنسان ميتا  ذلك بيسال،  قأفينا،  ال االة 

إال لضر رة علي، ،  عدم نمش قمره 
(2)

  

 

 من ذلك منع التم ي  بج ة الميم أ  ق اويهها  هاي هاذا يداول الم اطفى صالى هللا عليا،  سالم " 

كسر عظم الميم كأسره  يا " أي هي اإلتم 
(3)

 . 

  

 هأذا نجاد أن اإلساالم قاد  فاظ كراماة اإلنساان  ياا  ميتاا   اال د ن إهاناة اإلنساان أ  

 اب هأرامة اإلنسان ميفوظة هي ك  الظر ف  األ وال . الني  من كرامت، مهما كانم األسم

هيماا يلاي إلاى  داوم أ ارض مهماة  بعد الياديم عان  فاظ اإلساالم لأراماة اإلنساان ، سانتعرى 

:    اإلنسان هاي الييااة ،   ا  اإلنساان هاي اليرياة  المساا اة  العادل ،   دا، هاي  ماياة  هي

 عرض،  سمعت، . 

 

 

 

                                                 

 (961)( برقم58/  3 مسلم هي "صييي،" )(1312) : ( برقم85/  2أ رج، المخاري هي "صييي،" )( 1)

 (51علي بن عمد الر من الطيار :  دوم اإلنسان ) (2)

  270 / 813)(( برقم334/  2أ رج، مالك هي "الموطت" ))3(
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 :حق اإلنسان في الحياة 
اإلسالم  ياة اإلنسان هي رقمة عالياة ،  رقاب علاى اإلعتاداء عليهاا أ أاماا صاارمة .  لداد   ضع

أعطي ك  إنساان  دا، هاي الييااة هلايس أل اد مهماا كاان سالطان،  مأانتا، أن يسالب اإلنساان  ا  

ِلَك َك َْبنَا َعلَاٰى بَنِاي إِْسارَ اليياة يدول هللا عز  ج  هي كتاب، العزيز : " 
ِل ذَٰ َْ ااِيَل أَنَّاآُ َمان قَ َاَل ِمْن أَ

ِميعَاا َوَماْن أَْحيَاَ اا فََكأَنََّماا أَْحيَا ََ ٍُ أَْو فََسااٍك فِاي اأْلَْرِض فََكأَنََّماا قَ َاَل النَّااَس  ا النَّااَس نَْفَسا بِغَْيِر نَْفا

ْنُهم بَْعدَ  اَءتُْهْم ُرُسلُنَا بِاْلبَي ِنَاِت ثُمَّ إِنَّ َكِْيَرا م ِ ََ ِميعَا ۚ َولَقَْد  ِلَك فِي اأْلَْرِض لَُمْسِرفُونَ  ََ
 "  ذَٰ

 ال يت ور أي نص هي قانون أ  نظام يمأن أن يعطي ليياة اإلنسان قيمة كهذه الديماة التاي ناص 

 عليها الدرآن الأريم ، ههو يعد اإلعتداء على نفس  ا دة كدت  الناس كلهم أجمعين . 

هماا دامام الانفس مع اومة الادم هاال يجاوز هاليياة إذن مددسة ال يجوز اإلعتداء عليها إال بيا  ، 

أل د كائنا من كان أن يعتدي عليهاا بهزهاقهاا أ  ماا د ن ذلاك إال بتيدا  ال ار ط التاي قرهاع هاذة 

 الع مة . 

 ألن اإلسالم أعتمر  ياة اإلنسان مددسة رقب على جريمة الدت  عدوبا  رادعة ، هالد اا مان 

 شم، العمد . الداق  عمدا  الدية هي  ال قت  الخطت أ  

ُِ َواْلعَْيَن بِاْلعَْيِن َواأْلَناَف بِااأْلَنِف َواأْلُذَُن بِااأْلُذُ قال قعالى : "  َُ بِالنَّْف ِن َوَك َْبنَا َعلَْيِهْم فِيَها أَنَّ النَّْف

اان ِ َواْلُجااُروَح قَِصااص  ۚ فََماان تََصاادََّق بِاِآ فَُهااَو َكفَّاااَرة  لَّاآُ ۚ َوَماان لَّاا انَّ بِالس ِ ُ َوالس ِ َل َّللاَّ ََ ْم يَْحُكام بَِمااا أَناا

يَِك ُ ُم الظَّاِلُمونَ   (  45" اآلية ) المائدة :  فَأُولَٰ

 (  179" ) المدرة "  َولَُكْم فِي اْلِقَصاِص َحيَاة  يَا أُوِلي اأْلَْلبَاِب لَعَلَُّكْم تَ َّقُونَ  قال قعالى : " 

َهانَُّم َخاِلاَدا َومَ كما رقب عليها جزاءا أ ر يا شديدا قاال قعالى : "  ََ اَُلهُ  ََ َدا فََج ن يَْق ُْل ُمْؤِمنَا مُّ َعَم ِ

ُ َعلَْيِآ َولَعَنَآُ َوأََعدَّ لَآُ َعذَابَا َعِظيَما  (  93" ) النساء :  فِيَها َوَغِ َب َّللاَّ

هال يجوز اإلعتداء على  ياة الناس إال بسلطان ال ريعة هال قدت  النفس إال بالي  ، يداول قعاالى : 

َم َربُُّكْم َعلَْيُكْم   أََّلَّ تُْشِرُكوا بِِآ َشْييَا   َوبِاْلَواِلَدْيِن إِْحَساانَا   وَ  " ََّل تَْق ُلُاوا أَْوََّلَكُكام قُْل تَعَالَْوا أَتُْل َما َحرَّ

ْن إِْماَلٍق   نَّْحُن نَْرُزقُُكْم َوإِيَّاُ ْم   َوََّل تَْقَربُوا اْلفََواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َُ  م ِ َوَماا بََطاَن   َوََّل تَْق ُلُاوا الانَّْف

اُكم بِِآ لَعَلَُّكْم تَْعِقلُونَ  ِلُكْم َوصَّ
ِ ۚ ذَٰ ُ إَِّلَّ بِاْلَحق  َم َّللاَّ  (  151" ) األنعام :  الَّ ِي َحرَّ

 

   :حق الحرية
كفا  اإلساالم لإلنساان  دا، هااي  رياة اإل تياار  تاى هيماا يتعلاا  بهعتدااده ،  كاتن  ريتا، مرادهااة 

يِن   قَد تَّبَيََّن  يياق، . همعد أن بين هللا قعالى طريدي اإليمان  الأفر ، قال قعالى : " ل ََّل إِْكَراَه فِي الد ِ

ِ فَقَِد اْس َْمَساَك بِااْلعُْرَوِة اْلاُوثْقَٰى ََّل ا ََّ ِۚ  فََمن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمن بِا ْشُد ِمَن اْلغَي  نِفَصااَم لََهاا   الرُّ

ُ َسِميع  َعِليم  وَ   (  256" اآلية ) المدرة :  َّللاَّ

هلم ي رال هللا قعالى الدهار  اإلكاراه إلد اال النااس هاي الادين ، با  إن الاد ول هاي الادين ال باد أن 

 يأون عن طواعية  قناعة  ا تيار د ن جمر أ  إكراه . 

اإلساالم هاالمتمع لساير  لم ي مم أن رساول هللا صالى هللا عليا،  سالم أكاره أ ادا علاى الاد ول هاي 

الدعوة اإلسالمية هي ك  أد ارها يتمين أن، لم يأره أ دا على إعتنام اإلسالم 
(1)

  . 

 

 إذا كان هذا هيما يتعل  بي  هللا سميان،  قعالى  هيما يتعل  باإلعتداد  اإليمان ، همان بااب أ لاى 

 أن اإلسالم ييفظ  رية اإلنسان هي ك  جوانب  ياق، األ رض . 

كان اإلنسان مست ال مست لية كاملة أمام هللا  أمام شرع، هدد  ج، اإلسالم اإلنسان ليعماد هللا   إذا

 على ب يرة  أن يتفأر  يتدبر أمره  هي هذا إشارة  اضية إلى كفالة  ريت، . 

                                                 

 .(63)  دوم اإلنسان الطيار :   (1)
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هالمطلوب من اإلنسان هي شت ن الدين ـ هضال عن شت ن الدنيا ـ ليس مجارد " التلداي "  إنماا " 

الاذي ي ا  بالعدا  إلاى األعماام  للفهام ال اييح  الت ارف بنااء علاى ذلاك الفدا،  ذلاك التفد، " 

الفهم
(1)

 . 

أَفاََل يَ ََدبَُّروَن اْلقُْراَن ۚ َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِد  اآليا  التي قدعو إلى التدبر ك يرة منها : قول، قعالى : " 

ُدوا فِيِآ اْخ اَِلفَا َكِْيَرا ََ ِ لََو  (  82) النساء :  " َغْيِر َّللاَّ

بَُّروا ايَاتِِآ َوِليَ َذَكََّر أُولُو اأْلَْلبَابِ  قول، قعالى : "  ْلنَاهُ إِلَْيَك ُمبَاَرك  ل ِيَدَّ ََ  (  29" ) ا :  ِك َاب  أَن

 همن    اإلنسان إذن أن ال يأره على شيء ، إال قيم سلطان ال ريعة  ضمن  د دها . 

 

   :حق العدالة
هريضاة قرآنياة  ضار رة إجتماعياة ،  ميازان هللا قعاالى هاي أرضا، ،  ام هللا  العدل هي اإلسالم

سميان،  قعالى على إقامت، بين الناس لتستديم  ياقهم علاى أكما   جا، ،  ق الح أ اوالهم هاي كا  

ْحَساااِن َوإِي َاااِء ِذي  "  مأااان . قااال عااز ماان قائاا  عليمااا : زمااان َ يَااأُْمُر بِاْلعَااْدِل َواإْلِ اْلقُْربَااٰى إِنَّ َّللاَّ

 (  90الني  : ) " َويَْنَهٰى َعِن اْلفَْحَشاِء َواْلُمنَكِر َواْلبَْغيِ ۚ يَِعُظُكْم لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ 

اَن ِليَقُاوَم النَّااُس بِاْلِقْسا قال قعالى : "  ََ ْلنَا َمعَُهاُم اْلِك َااَب َواْلِميا ََ ِط   لَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسلَنَا بِاْلبَي ِنَاِت َوأَن

ُ َمن يَنُصاُرهُ َوُرُسالَآُ بِاْلغَْياِب ۚ ْلنَا اْلَحِديَد فِيِآ بَأْس  َشِديد  َوَمنَافُِع ِللنَّاِس َوِليَْعلََم َّللاَّ ََ َ قَاِويٌّ َوأَن  إِنَّ َّللاَّ

  َ ي َِ  (  25اليديد : " ) َع

 

َ يَأُْمُركُ   أمر الناس أن يتياكموا بينهم بالعدل هد  قعالى : "  ْم أَن تَُؤكُّوا اأْلََمانَااِت إِلَاٰى أَْ ِلَهاا إِنَّ َّللاَّ

َ َكاَن سَ  ا يَِعُظُكم بِِآ   إِنَّ َّللاَّ َ نِِعمَّ  "  ِميعَا بَِصيَراَوإِذَا َحَكْم ُم بَْيَن النَّاِس أَن تَْحُكُموا بِاْلعَْدِل ۚ إِنَّ َّللاَّ

 (  58) النساء :  

يَاا أَيَُّهاا الَّاِذيَن اَمنُاوا ُكونُاوا هيدول قعالى : "  ب  يتمر المتمنين أن يت فوا بالعدل  تى مع عد هم

ِ ُشَهَداَء بِاْلِقْسِط   َوََّل يَْجاِرَمنَُّكْم َشانَآُن قَاْوٍم َعلَاٰى أََّلَّ تَْعاِدلُوا ۚ اْعاِدلُوا ُ اَو أَ  َّ َِ اِميَن  ٰٰ   قَوَّ ْقاَرُب ِلل َّْقاَو

َ َخبِير  بَِما تَعْ  َ ۚ إِنَّ َّللاَّ  (  8المائدة : " )  َملُونَ َواتَّقُوا َّللاَّ

 

يَاا أَيَُّهاا  ب  يدعونا إلى العدل  تى  لو كان الي  علينا أ  على أقرب الناس إلينا . قاال قعاالى : " 

ِ َولَاْو َعلَاٰى أَنفُِساُكْم أَِو اْلَواِلاَدْيِن َواأْلَْقارَ  َّ َِ اِميَن بِاْلِقْساِط ُشاَهَداَء  إِن يَُكاْن  بِيَن ۚالَِّذيَن اَمنُوا ُكونُوا قَوَّ

ٰٰ أَن تَْعاِدلُواۚ  َوإِن تَْلاُووا أَْو تُْعِرُ ا َّبِعُوا اْلَهاَو ُ أَْولَٰى بِِهَما   فاََل تَ  ََّ َ َكااَن َغنِيَا أَْو فَِقيَرا فَا وا فَاِإنَّ َّللاَّ

 ( 135" )النساء: بَِما تَْعَملُوَن َخبِيَرا

ساالم عميداة الجاذ ر راساخة المنياان ،  هأذا ههن الدعوة إلى العادل  اإلن ااف با، أصايل، هاي اإل

قوية األركان
(2)

.  يدول الرسول صلى هللا علي،  سلم : " ما من أ د يأون علاى شايء مان أماور  

هذه األمة ، هلم يعدل هيهم ، إال كم، هللا هي النار "
(3 )

 

 

 عليا،  هي المداب  ههن المت   بالعدل ل، منزلة عظيمة عند هللا قعاالى ، يداول الرساول صالى هللا

 سلم " المدسطون ) أي العادلون ( عند هللا يوم الديامة علاى مناابر مان ناور عان يماين الار من ، 

 كلتا يدي، يمين الذين يعدلون هي  أمهم  أهليهم  ما  لوا " 
(4)

 . 

 

                                                 

 . ( بت رف32)  : اإلسالم   دوم اإلنسان ضر را  ال  دوممارةعميمد   (1)

 ( 72)  آتاره - مواطن،  –أهميت،  العدل : وي يوس  علي بدي أ مد جمعة (2)

 7106برقم   4/91ر اه الياكم  هي المستدرك    (3)

 (1827) ( برقم7/  6أ رج، مسلم هي "صييي،" )  (4)
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  رم هللا عز  ج  الظلم على الناس هيما بينهم ، ب    رم، على نفسا، ، قاال قعاالى هاي الياديم 

أم ميرما هال قظالموا "اعمادي إني  رمم الظلم على نفسي  جعلت، بينالددسي " ي
(1)

  

 ال يت ور إذن أن قدوم للناس قائمة على الي  هي هذه األرى إال بهقامة العدل .  من هنا نعلم " 

أن هايااة الت ااريع هااي اإلسااالم هااو  فااظ  دااوم العماااد ،  صاايانة دمااائهم  أعراضااهم  أمااوالهم ، 

،  أ القهم ،  ال يتيد  ذلك إال بهقامة العدل بين الناس  رهاع ميازان المساا اة   عدولهم ،  دينهم

 األ اء ، هال قمايز  ال إجياف  ال مياباة ، ب  العدل هو السائد على الجميع ،  لأا   ا  ينمياي 

أن يي   علي،  يييا  ياة سعيدة هي ظ  مجتمع قرهارف هوقا،  ماائم الطمتنيناة ،  يا ل  صادره 

بتن اليدوم لان قضايع ، هالعدالاة عاين سااهرة ال قناام ،  شارعة اليا  قنطا  بال ادم  برد اليدين

 قجع  إزالة الظلم من أرقى أنواال العمادا  "
(2)

  

 

 ك  إنسان  لي أمرا مان أمار النااس  جاب عليا، العادل ،  المعاد عان الظلام  الجاور مهماا كانام 

 . التوزيع أ  اليأم المعيار األساس هي درجاقهما ،  علي، أن يمذل  سع، هي أن يجع  معيار العدل

 العدل مع اآل رين أن ن دم هي التعام  معهم ،  أن نمذل الن يية هال هش  ال  داال ،  أن ال 

نسيء إلى أ د منهم بدول أ  هع   أن نن فهم من أنفسنا
(3)

 أن ندار بيداوقهم هنعطيهاا لهام كاملاة  

 هير مندوصة . 
 

 

 

 

 :حق المساواة 
اإلسالم سواسية كتسنان الم ط ال هض  أل د على أ اد إال باالتدوض  هاذا مفهاوم  الناس هي عرف

عَْلنَااُكْم ُشاعُوبَا َوقَبَااِاَل اآلية الأريمة هي قول، قعالى "  ََ ن ذََكٍر َوأُنَْاٰى َو يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم م ِ

ِ أَتْ  َ َعِليم  َخبِير  ِل َعَاَرفُوا ۚ إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد َّللاَّ  (  13" ) اليجرا  :  قَاُكْم ۚ إِنَّ َّللاَّ

هالناس سواسية هي طميعتهم الم ارية  هاي  داوقهم   اجمااقهم أماا التداوض التاي يتماايز بهاا النااس 

 هتمر ال يعلم، إال هللا سميان،  قعالى . 

لعلمياة أ  هيرهاا ،  ليس معنى المسا اة هي اليدوم  الواجما  المسا اة هي المراكز  الادرجا  ا

هدد ميز هللا سميان،  قعالى بع  أهراد المجتمع بما يمتلأون، مان علام  معرهاة أ  قادرا  قمياز ا 

بها عن هيرهم 
(4)

  . 

او َرْحَماةَ َرب ِاِآ   قُاْل َ الْ  قال قعالى : "  َُ َدا َوقَااَِماا يَْحاذَُر اْْلِخاَرةَ َويَْر َِ ْن ُ َو قَانِت  انَاَء اللَّْيِل َسا  أَمَّ

 (  9" ) الزمر :   يَْس َِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ََّل يَْعلَُموَن   إِنََّما يَ َذَكَُّر أُولُو اأْلَْلبَابِ 

ُ لَُكْم   وَ  قال قعالى : "  ُِ فَاْفَسُحوا يَْفَسحِ َّللاَّ إِذَا يَا أَيَُّها الَِّذيَن اَمنُوا إِذَا قِيَل لَُكْم تَفَسَُّحوا فِي اْلَمَجاِل

ُ بَِما ااٍت ۚ َوَّللاَّ ََ ُ الَّاِذيَن اَمنُاوا ِمانُكْم َوالَّاِذيَن أُوتُاوا اْلِعْلاَم َكَر وا يَْرفَاعِ َّللاَّ َُ وا فَانُشا َُ ا تَْعَملُاوَن قِيَل انُش

 ( .  11" ) المجادلة :  َخبِير  

 

كماا   ال يتتر هذا على  دوم الناس   اجماقهم ، هال يسدط    لضعي  ،  ال  اجب على قوي ،

 أن، ال ي مم    لدوي ألج  قوق، أ  يدع  اجب على ضعي  بسمب ضعف، هيسب . 

                                                 

  )2577(( برقم61/  8أ رج، مسلم هي "صييي،" )  )1( 

 ( 72العدل )  :أ مد جمعة  (2)

 ( 53)  : ال ريعة اإلسالمية شريعة العدل  الفض ميمود بابلي (3)

 (   76)  دوم اإلنسان  :الطيار(4)
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على أن هناك أمرا هي هاية األهمية يفهم من  الل هذه الن وا  هيرها أن المساا اة باين هيار 

المتأاااهئين ليساام  اردة باا  هااي ليساام ماان العاادل قمامااا كمااا أن التفرياا   عاادم المسااا اة بااين 

دال . هالناس يتفاضلون بددر ما آقاهم هللا من قدرا   بددر ما أ جب علايهم مان المتماتلين ليسم ع

 اجما  ،  ال يطعن هذا هي أساس العدل على اإلطالم ،  ال يعني أن قيمتهم اإلنساانية مان  يام 

األص  متفا ق، ، هالمرجعية هي معايير المسا اة لل ريعة اإلسالمية نفسها
(1)

  . 

 

 :ر آ وسمع آحق اإلنسان في حماية ع
عاارى الماارء ،  ساامعت،  رمااة ال يجااوز إنتهاكهااا . يدااول الرسااول صاالى هللا علياا،  ساالم " إن 

ا هي شهركم هذا هي بلدكم هاذا " دماءكم  أموالأم  أعراضأم بينأم  رام كيرمة يومأم هذ
(2)

 
(3)

 

 . 

اليداوم كما أن، ال يجاوز إه ااء أسارار النااس ، د ن ضار رة شارعية يدتضايها المداام مان  فاظ 

 دهع الضرر عن اآل رين  مهماا كاان السار بسايطا هاال يجاوز إه ااةه إال لضار رة أ  باهذن مان 

صا ب السار . هاألصا  الساتر علاى المسالمين  عادم إه ااء أسارارهم ، يداول الرساول صالى هللا 

 " إذا  د  اإلنسان  دي ا  المتيد  يلتفم  ول، ههو أمانة "" علي،  سلم : 
(4)

 

   

هداد أصامح ،كناية عن عدم رهمت، هاي أن يعارف أ اد ساره  ،، أ  التفم  المتيد  فأي إذا ان ر

 السر أمانة عند من أطلع علي، ال يجوز ل، إه اةه  هللا قعالى قد أمر بهداء األمانة  هذا منها  

ههذا اطلع الما ام أ  الطمياب علاى شايء مان هاذه األسارار  جاب عليا، ساترها  عادم إه اائها إال 

  بطها ،  إال أصمح  ائنا لرمانة  العياذ با  .ب ر طها  ضوا

 مما قميز ب، اإلسالم هيمجال  فظ العرى، قيريم قتمع العورا ، سن  د الدذف،   د الزنا
(5)

. 

                                                 

 (30، 18)  : معايير  دوم اإلنسان :دراسة مدارنةال امخعيسى عمدالعزيز  (1)

 (1851) ( برقم57/  3ابن ماج، هي "سنن،" ) (2)

 ( 77 دوم اإلنسان )  :اليزاليميمد  (3)

   (14698) ( برقم3063/  6 مد هي "مسنده" )أ ((4

 81(  عطية، ميمد أ مد هرج: دوم اإلنسان بين هدي الر من  اجتهاد اإلنسان،(5
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 ملخصال

   

  أكد اإلسلم على حفظ حقوق اإلنسان وحفظ كرامته

حيا وميتا تأكيدا واضحا وقد ورد ذلك في نصوص 

 كثيرة . 

 ع تبين حفظ حقوق اإلنسان وشملت شرع اإلسلم شرائ

 الحقوق اآلتية : 

  . حق اإلنسان في الحياة 

  . حق اإلنسان في الحرية 

  . حق اإلنسان في العدالة 

  . حق اإلنسان في المساواة 

تتميز حقوق اإلنسان في اإلسلم عن غيره من الشرائع 
 واألنظمة .
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 الفصل الساكس

 

 األسُ الشرعية ألخالقيات البحوث الطبيآ
 

 :تمهيد
مستمدة من قواعد ال ريعة  اإلسالمية ،  قختل  أسس األ القيا  هي اإلسالم عن هيرها بتنها

لرستدالل  االستداالل هي ال ريعة اإلسالمية هي بالضر رة طرمطرم ههي القنفك عنها .  ك  

هي االسالم هي هي  ديدتها سائية أ القيا ،  ك  الميرما  أ    ا األ القي ،  ك  المما

األسس ربانية الم در  قعمدية  هذهأن نعلم  من هنا  .المأر ها  هي هي  ديدتها هير أ القي،

 مع هيها هاقان الخاصيتان اللتان اليماتلهما هيها أي نظام أ القي آ ر .تتجه،الياية 

هذه الدواعد التي نرض أنها ق لح ألن قأون نظاما  أ القيا متأامال   على  ستركز هي هذا الف  

 :ن، البد يتسس على المماد  األقي،أ  تى يأون الميم سائيا  من النا ية ال رعي، األ القية نرض 

 

  :أوَّلَ : تحقيق القصد ال بعدي
إن أي عم  يدوم ب، اإلنسان المسلم هي هذه اليياة ، يد د ب،  ج، هللا سميان،  قعالى ي مح عمال  

رج عن هذه خالعلمي عموما   الطمي   وصا  اليقعمديا  يتدرب ب، الى هللا قعالى .  الميم 

قرقفع قيمة هذا العم  بيسن الد د هي، ، قيديدا  بدول، قعالى "  ما لدم الجن  من هنا  .الدائرة

 مماقي   رب العالمين "  يقعالى " ق  إن صالقي  نسأي  مييا األنسن اإللعمد ن "  قول، 

هجانب اإل الا   قعالى جانب مهم هي  ياة اإلنسان المسلم هي جميع مايدوم ب، من أعمال . 

 لماب رقابة الما م الذاقي، على نفس، . يد   هي هذا ا

 

 :ثانياَ : تحقيق وحفظ مقاصد الشريعة اإلسالميآ
جاء   اإلسالمية دي ا  مستفيضا  عن هذه المداصد  أن ال ريع،    الرابعناهي الف عم مر 

سائغ أ القيا  ،ليفظها  صيانتها إذا كان الميم الطمي ميددا  ليفظ هذه المداصد هال شك أن

.  قيأم ضميره  شعوره بمراقمة هللا سما ان،  قعالى ل، ،  يد   هي، جانب ا تساب  شرعيا 

األجر هيمذل الجهد هي الميم العلمي للوصول الى نتائ  الم ري، .  يد   هي، مراعاة اال أام 

ال رعية كاليالل  اليرام ، بمعرهة اليالل  سلوك طريد،  معرهة اليرام  قجنب سلوك طريد، 

 . 

 :تحقيق المصلحةثالْاَ: 
ههذا كان الميم  .ال ريعة اإلسالمية بيفظ م الح الناس هي دينهم  دنياهم  أ راهم  هدد جاء

الطمي ييد  م الح للناس ،  تمتم هذه الم الح أ  هلب الظن على قيديدها  ههن الميم  ينئذ 

 يأون مدموال   يتعل  هذا بتمور هيها:

 قماليرى األساسي من إجراء الميم الطمي  . أ

 ه  اليرى األساسي الذي سييدد، الميم الطمي مهم ق  . ب

أهراى الميم  إلىه  الوسيلة التي ستستخدم إلجراءه هذا الميم الطمي قوصلنا بطريدة سليمة  .  

 . قيد  الم الح من  اللها

 :رابعاَ :كفع ال رر ورفعآ
ررا  متوقعا  ي ترط هي الميم الطمي على اإلنسان أن يرهع عن الناس ضررا   اقعا  أ  يدهع ض

  ميتمال  هالضرر يزال شرعا   يدهع كذلك شرعا  .
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 هالداعدة ال رعية قدول " الضرر يزال "  األ رض قدول " الضرر يرهع بددر إلمأان " 

 ر م لة أ  أشد من، ، هالداعدة ال رعية " الضرر اليزال بم ل،" بضرلضرر ا  اليزال

 ميم الطمي على اإلنسان م ر عا   مدموال  .، البد أن يتيد  هذا ال رط ليأون ال  من هنا

 

 :َّلتآتقدير المخامساَ :
  الآهي هالب األ يان ،  هي مجال التجارب الطمي،   وصا  ، قد يترقب على الميم الطمي م 

لم قأن هي اليسمان  من هنا  جب األهتمام بماآل  الميم الطمي  قدديرها قددير صيييا  ،  ه  

 را  أم ال ق  هأذا يمأن اليأم ب رعيتها  أ القيتها .ستيد  م الح  قدهع أضرا

 

 :ساكساَ:حفظ الحقوق
قتج، ك ير من الميو  الطمية الى اإلنسان  قجري علي، قيديدا  للم لية  دهعا  للضرر ،  بما أن 

اإلنسان هو موضع الميم ، يجب  فظ كرامت،   فظ  دوق،  منها  فظ    استدالليت، ،   فظ 

 ن اليدوم .أسراره  هيرها م

 شرعية الميم الطمي  أ القية. هي  أي أنتهاك لهذهاليدوم يطعن

 

  :سابعاَ :تحقيق واَب الرعاية

ا  كان ام لم يأن طميما  .  لذا  جب ميدع اإلنسان الم ارك هي الميم قيم مست لية الما م طمي

ل ري  يدول " علي، رعايت،  رعاية م ليت،  ال كون، م اركا  هي الميم . هاليديم النموي ا

كلأم راال  كلأم مست ل عن رعيت،"  الداعده الداعدة ال رعية قدول " الت رف على الرعي، 

منوط بالم لية .  يعني هذا أن يمذل الما م ق ارض جهده هي قيدي  م لية الم اركين هي 

 اليام الضرر بهم .لنفس، أ  لييره  ح، هضال  عن أن يسمهي ذلك  الميم  أن اليفرط

 

 َ   ::قواعد أخالقية يجب مراعاتها ثامنا
درج قيم هذا العنوان جملة من الدواعد األ القية األساسية التي يجب األق اف بها عند  ين 

  ومنها:التعام  مع الم اركين هي الميم 

 

 . النزاه،  هيرها 5. الوهاء بالعدود  4. األمانة  3. ال دم  2العدل   .1

 

 :لناس تاسعاَ :حسن الخلق في ال عامل مع ا
لتزام بها عند التعام  مع الناس م   الن ح إلالتي يجب ا ة ي م  ذلك جملة من األ الم اليسن

لهم  الم اش، هي  جوههم ،  الر مة بهم ،  الره  بهم  جب الخير لهم  أن يعاملهم بم   

 مايجب أن يعاملوه ،  هيرها من مأارم أ الم التعام  مع الناس .

 

 

 :اعد الفقهيآعاشراَ : مراعاة القو
هناك جملة من الدواعد الفدهي، التي استنمطها الفدهاء من ن وا ال ريعة اإلسالمية يمأن أن 

قأون لها قطميدا  هي مجال الميو  الطمية ،  من هنا يجب مراعتها  النظر هيها  من أم لة هذه 

 الدواعد مايتقي :

  الدواعد الفدهية الأمرض  مايتنفرال منها 

 ء اإلبا ة ياشاألص  هي األ 
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 العمرة بالتوهم المين  طته 

 ا  كالم ر ط شرطا  رهمعر ف عال 

 ييتفر هي الوسائ  ماالييتفر هي المداصد 

  إذا أجتمع اليالل  اليرام هلب اليرام 

  الوسائ  لها  أم المداصد 

 

هذه جملة من الدواعد التي نرض أهميتها هي ضمط الميم العلمي، قد جاء  نتيجة الستدراء 

قطميد، منها عند النظر هي  ايناسبية  قواعدها  سنيا ل قطمي  م ريعة اإلسالمن وا ال

 أ القيا  الميم الطمي على اإلنسان هي الف   التالي.

 

 

 

 

 

 

 

 



 على اإلنسان أخالقيات البحوث الطبية

 

75 

 

 

 ملخصال

  

خلقية من منظور إسلمي وهي في هذا الفصل تم تأصيل األسس الشرعية واأل

 كاآلتي:

 تحقيق القصد التبعدي في إجراء البحوث 

 تحقيق وحفظ مقاصد الشريعة اإلسالميه 

 تحقيق المصلحة 

 دفع الضرر ورفعه 

 تقدير الماالت 

 حفظ الحقوق 

 تحقيق واجب الرعاية 

 قواعد أخالقية يجب مراعاتها 

  حسن الخلق في التعامل مع الناس 

 فقهيهمراعاة القواعد ال 
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الشرعية واألخالقية للبحوث الطبية الحيوية الم طلبات
(1)

 

 

 

 اوَّلَ :  توافق أ دا  البحث مع مقاصد الشريعة اإلسالمية :
 

جراء الميو  الطمية عموما   إجرائها على اإلنسان   وصا  ي ترط هيها إلبا ، األصلية إلإن ا

أن قأون أهداف هذه الميو  متواهد، مع مداصد ال ريعة اإلسالمية ،  تى القأون مجاال  لن ر 

ال ر  الفساد  التخريب
(2)

،  يجب أن اليفسح المجال لمن شاء أن يجرض د ن مراعاة لمداصد 

 اإلسالمية . ال ريعة

 

 من مداصد ال ريعة االسالمية  فظ الدين ، هال يجوز إجراء بيم ينطوي على أمر أ  إجراء 

يتناهى مع مد د  فظ الدين م   إجراء قجارب اإلنسان بتستيدام الميرما  كالخمور م ال  أ  

ي هيرها ، همد د  فظ الدين هنا مددم على الم لية المتوقع، من إجراء بيم كهذا ب  ه

 م لية متوهمة .

أن ا د أهم مسوها  إجراء الميو  الطمي، على اإلنسان هو أن مد د  فظ النفس الم ربة اليتم 

اال بهجراء الميو  الطمية . هلدد ساهمم الميو  الطمية الى  د كمير هي إيجاد  سائ  ق خي ي، 

 اليتما رعية التي قدول " م عالجية كان لها أتر كمير هي  فظ النفس الم رية .  إعماال  للداعدة ال

إال ب، ههو  اجب " هان إبا ة إجراء الميو  الطمية ممني على عرضها هي  فظ نفس  الواجب

 .اإلنسان 

 

 من مداصد ال ريع، ،  فظ النفس الم رية بعدم التعدي عليها إال بمسو  شرعي ، هالميم الطمي 

  مضرة باإلنسان قد قتدي هي النهاي، الذي يهدف الى إقالف النفس الم رية أ  قستخدم هي،  سائ

إلى اقالف نفس، أ  إقالف عضو من أعضائ، أ  إقالف  ظائ  عضو من أعضائ، اليجوز 

أجراةه ،   جب على الما م أن يميم عن  سائ  أ رض إلجراء الميم الطمي  قطميد، على 

 اإلنسان .

 

يلة هي الميم الطمي قتدي إلى  من مداصد ال ريع، أيضا   فظ العد  ، هال يجوز إستخدام أي  س

 إذهاب عد  اإلنسان إال إذا كان لضر رة أ   اجة عالجية قتطلمها  الة المري  ال يية

تخدير م ال ،  ليس لمجرد إجراء المجم الطمي  هي المداب  ههن الميو  الطمي، التي قتدي الى كال

رة لدض الم ابين بالخرف  فظ العد   قيسين أدائ، كالتجارب التي قجرض من أج  قيسين الذاك

أ  هيره من أالمراى يجب أن ق جع  أن قجرض لهذا اليرى .  من مداصد ال ريعة  فظ 

النس    فظ النسب ،  أي بيم طمي يتدي الى التعدييم أ  اإلضرار بالنس  كاإلجهاى ، أ  

اليجوز د اليدي ، ، يتدي الى ا تالط األنساب ، كالتجارب التي قجرض من  الل طرم اإلستيال

بيا  التي قهدف الى  فظ النس   قيسين، هذا المد د ال رعي . كما أن األ على اظا  إجراةها  ف

                                                 

 )1 (Emanuel, ZJ. Wendler D, Grady C. What makes clinical research ethical?. 

JAMA. 2000; 283:2701-2711.(   التي ناق م أ القيا  الميو  الطمية يعتمر من أشم   أهم المداال ) 

 ال ادرة عن مجلس المنظما  العالمية للعلوم   الدواعد اإلرشادية العالمية للميو  الطمية الييوية على اإلنسان

Council of International Medcial Organaisations of Sciences (CIOMS) 

ناصر.الدواعد الفدهية  األصولية  مداصد ال ريعة ذا  ال لة بميو  الخاليا الجذعية.مجلة ،سعد بن ال  ري(2)

 .264-226ن:(.السنة الخامسة ع رة، العدد ال ام2005)1425المجمع الفدهي اإلسالمي
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 قأ يره هي مما قتف  مع مد د ال ريعة  من هنا أصمح من الجائز ب  ربما من المند ب أ  

 الواجب إجراةها .

ال  لهدر المال أ   من مداصد ال ريع، اإلسالمية  فظ المال  عندما يأون الميم الطمي مجا

ف الميم الطمي مع مد د  فظ س  أهدات، هال يجوز إجراةه . هالبد أن ق التمذير  إلسراف

 ،  يتتكد هذا عندما قأون الموارد شييية هي المجتمع هالبد مراعاة هذا المد د ال رعي .المال

 

 

 :: ال حقق من القيمة العلمية للبحث ثانيا
 

الطمااي ذا قيمااة علميااة أن قأااون الفرضاايا  التااي أسااس إن ممااا يضاامن أن يأااون المياام   

عليها الميم متيدة بتدلة علمية أ  نظرية  ممنية على أسس سليمة ، ال أن قأون مجارد أ تمااال  

يأون لها رصايد مان الدماول هاي األ سااط العلمياة ، بييام ييلاب علاى  ال بعيدة عن الواقع ،  أن 

د  هائدة  اضي،  قابلة للن ر بتن يأم  ند ا  كان هاي الظن أن إجراء الميم هي هذا اإلقجاه سيي

الميو  السابدة أ  يتيد  ديدة علمية  يتكدها ، أ  أن يولد  ديدة علمية جديدة ، أ  يطاور طريدا، 

الظان  معر ه، أ  يضي  إليها شيا  جديدا .يدول الرساول صالى هللا عليا،  سالم"إياكم  الظان ، هاهن

أكذب اليديم"
(1)

 

رعية المندرجة قيم قاعادة " اليداين الياز ل بال اك " قداول " العمارة باالتوهم " إذ  الداعدة ال  

البد أن ييلب على الظن أن الميم الطمي المراد إجراةه ساييد  هائادة علمياة .  يياد  أ ياناا  أن 

يتااوهم الما اام أن بهمأاناا، الوصااول الااى قلااك اليديدااة ، أ  أن هناااك  طااوا  البااد أن قساام  هااذه 

يمأن الوصول الى نتائ  ذا  قيمة علمية .  من هنا ههن علاى الما ام أن يدادر هاذه  الخطوة  تى

الدضي،    قدرها ، كما أن على لجان مراجعة الميو  أن قدق  هي هذا األمر هال قدرمن الميو  

 .إال ماكان ذ  هائدة علمية

 

مجاال العلماي  هنا قد يتمادر إلى الذهن ستال : ه  يمأان أن يفأار الماا  ون بميام هاي ال 

 عديم الفائدة أ  قليلها ق  ه  يمأن أن يسمح أصال لميو  من هذا النوال أن قجرض ق 

 لإلجابة عن هذين الستالين ندول : إن أهراى الميم لدض الما  ين قد قتعدد ،  يأاون مان بينهاا 

الاد ول  اجتهم إلى إجراء الميم ألهراى الترقية العلمية أ  قيدي  الذا   الرضا النفساي ، أ  

إلى عالم الن ر العلمي .  قد يأون هناك  هم لادض الما ام أن بي ا، هاذا سايتدي إلاى نتاائ  مفيادة 

ذا  قيمة علمية ، هي ر على إجرائ،  قد أتمم الواقع أن هناك أبياتا قجرض هائادقها العلمياة قليلاة 

 أ  ربما معد مة . 

 

رعية  تى يأون ذا هائدة علمياة  اضاية  من هنا ال يعد الميم مسوها من النا ية األ القية  ال 

أ  راجية ،   جب على الما م أن يددر هذا الموضوال    قدره هاال يدادم علاى إجاراء بيام إال 

بعد التتكد من قيمت، العلمية ،  على لجان مراجعة األبيا  أيضا قدع مست لية كميرة هي التتكد من 

 هذا األمر .

هيار قيديا  هائادة مهماة قعاود علاى المجتماع باالنفع   بهذا ينتفي إجراء الميو  ألهاراى أ ارض

 الفائدة ،  ينتفي إجراء الميم لمجرد إجرائ، هيسب ،  الذي يعتمر عم ا  ال طائا  مان  رائا،  ال 

أون الم لية من جراء إجراء الميو   ديدية المتوهمة، كما قدرر ذلك  البد أن ق هائدة مرجوة .

 قواعد الم لية.

                                                 

  (33) ( برقم16/  1أ رج، المخاري هي "صييي،" )  (1)
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لتي يمأن قطميدها هنا قاعدة " جلب الم الح  درء المفاسد " ههذا كاان الميام  الدواعد ال رعية ا

العلمي سييد  م الية أ  يادرء مفسادة أ  ييددهماا معاا كاان ساائيا مان النا ياة ال ارعية  أمأان 

 . م لتيدي  الم يلة أ  درء المفسدةقمول إجرائ، ،  أصمح من السائغ صرف الجهد  المال  الوق

قاعادة " ال عمارة باالتوهم "  التاي قعناي أنا، لايس مان الساائغ بنااء  أام ماا أ    من الدواعد أيضا

الديام بت رف ما  نين نعلم أن، لن يتدي إلى المد ود . ههذا لم قترجح لدينا الديمة العلمية للميم 

 المراد إجراةه  جب منع،  عدم إجرائ، . 

ن شاتن العلمااء  الماا  ين هاي المجاال  المعلوم أن التيد  من الديمة العلمية للميام العلماي هاو ما

الطمي الييوي ، الذين قداع علاى عااقدهم مهماة التيدا  هاذه .  مان هناا كاان مان  اجماا  الما ام 

  لجان مراجعة الميو  ،  لجان أ القيا  الميو  النظر هي الديمة العلمية للميم قم  إقراره . 

 رائ، هي ك  األ وال.هال بد إذن من التيد  من الديمة العلمية للميم قم  إج

إن مماايدوي الديمااة العلميااة للمياام،هو أن يأااون المياام موجهااا لأااي يجيااب عاان أساائلة مهمااة هااي 

مجال،  أن يي  م أال  أ  معضال  مهمة. هليس ك  ستال يطر ، الما م يأون ذا أهمية. من 

وال هيما هو أقا  هنا البد من قرقيب األ لويا   يم نمدأ باألهم هاألهم  تى القضيع الجهود  األم

 أهمية.

 ممااا يزيااد المياام قااوة أيضااا التفأياار هااي الضاارر الااذي قااد يناات  مداباا  الفائاادة المرجااوة ماان 

الميم.هألمااا كاناام األضاارار المتوقعااة قليلااة، كانم الفائاادة المرجااوة كمياارة ،كلمااا كاناام الديمااة  

 العلمية للميم أعلى  كان الميم جديرا بتن يجرض.

 

 

 :لعلمية ) إتباع األصول العلمية للبحث العلمي (: المصداقية اثالْا
 

 نعني بها أن يتمع الما م األصول العلمية المعتمرة عند قخطيط إجرائ، للميم  عند قيليل، 

لنتائج، . هالميم العلمي مهما كانم قيمت، العلمية هي األص  ال يمأن اعتماره سائيا من النا ية 

ل  يلتزم بها منذ المدء   تى النهاية .  لمزيد من األ القية  تى يتمع الما م هذه األصو

التوضيح  ول هذه الندطة ندول : ال بد للما م من قيديد أهداف الميم بوضو  قام ،  أن 

يستخدم  سائ  مالئمة من جميع النوا ي قتدي هي النهاية إلى قيدي  أهداف الميم ، همن هير 

  ييلب على الظن أنها ال يمأن أن قيد  أهداف المدمول علميا  أ القيا أن يستخدم الما م  سائ

  يد   هي باب الم داقية العلمية ، األمور اآلقية:الميم أ  أنها قييد ب، عن أهداه، الرئيسية . 

 

 :و وح اَّل دا   . أ

البد للما م أن ييدد أهداف الميم بوضو  قام ، بييم يستطيع الدار  أن يستجلى  هذه 

أسه  .  ليس من  ،ييمة ، كلما كانم مهمة قدهداف  اضيم األاالهداف د ن عناء ،  كلما كان

أن ي مم الما م بي ا  ا  دراسة د ن ان قأون اهداهها  اضية . هاالهداف  السائغ علميا   أ القيا  

الواضية ق عر بتن لدض الما م معرهة مايريد قيديدة من  الل الميم ، كما أن يساعد الما م 

األهداف  راسة التي سيجرض من  اللها بي ة  دراستة. ههذا أ تلفمعلى قيديد الطريدة  نوال الد

 قلك األهداف. ي يجب أن يسلأها الما م لتيديد،الطريدة الت ا تلفم
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 :رَوه مأن تكون اريق ة مؤكية الى الن ااج ال . ب

إن هناك طرم متعددة إلجراء الميو  الطمي، الييوية ،  قناسب ك  طريدة منها نوعا  ميددا  من 

الهداف .  من هنا  جب على الما م ، تى يأون م ر ال  بي ة مدموال  علميا   أ القيا  أن ا

يختار الطريدة األنسب لتيدي  أهداف بي ة . هالميو  هير التجريمية يناسمها مااليمناسب الميو  

ك ر أ االتجريمي، ، هعلى سمي  الم ال إذا كان هدف الما م مدارنة نوعين من العداقير ليعرف أيه

البد أن ي مم بي ة ق ميما  يتناسب مع هذا الهدف ، بتن يستخدم التجربة  هعالية ، هيينئذ

( أما اذا استخدم طريدة Randomize & controlled trialالسريرية المدارنة المع اة ) 

 ددر كمير من الم داقية،أ رض لذا  الهدف هتنة من هير الممأن الوصول الى هذا اليرى ب

هاقماال المنه  العلمي ال ييح يتدي إلى علميا   ال أ القيا  . ح الميم هير مدمول عندئذ ي م

إن كنتم النتيجة ال جيجة الممتياة.يدول هللا سميان،  قعالى: "ق  هاقوا برهانأم 

 ( ، المرهان ال ييح البد أن يمنى على أسس علمية سليمة.11)المدرة:صادقين"

 

 

 :لبحث بالطريقة المق رحة ه. ال اكد من مدٰ إمكانية إَراء ا

يجب على الما م كما يجب على لجان االبيا  التتكد من أن بهمأان الما م قنفيذ دراست، 

 قية: ي م  هذه مراجعة االمور اآلبالطريدة المدتر ة  دراسة ذلك بالتف ي  

 

 حجم عينة الدراسة : -1

دراسة ( كاهيا  بدرجة قضمن من المهم جدا  أن يأون  جم عينة الدراسة ) أي عدد الم مولين بال

علميا   أ  ائيا  أن، إذا كان  الوصول بعد قطمي  الدراسة الى نتائ  عالية الم داقية ، هالمعر ف

م العينة صييرا  ) أي ان عدد الم مولين بالدراسة قليال  ( ههن نتائ  الميم سوف قأون ج 

 ها على بدية أهراد المجتمع .ة الم داقية  اليمأن اإلستفادة من هذه النتائ   قعميمضمنخف

 

 وساال إَراء الدراسة : -2

هداه،  ان يأون  جم العينة اء الميم من  يم األص  مناسمة ألمن الممأن أن قأون طريدة إجر

االهداف بطريد، سليمة  قلكتخدم  سائ  القيد  الوصول الى كاهيا  ، إال أن الما م قرر أن يس

 ا  عالجية هير مالئمة . كاهية م   إستخدام، لوسائ  ق خي ية 

 

 خطة ال حليل اإلحصااي : -3

يجب أن يأون  اضيا  هي ذهن الما م عند ق ميم الدراسة نوال التيلي  اإل  ائي الذي 

سيستخدم، هي دراست، ،  هو امر هي هاية أالهمية ،  كلما كان ذلك  اضيا   مالئما  لطريدة 

 أعلى.الميم  أهداه، ، كلما كانم م داقية الدراسة أقوض  

 

 ك. كفاءة الباحث وقدراتآ :

ليس من السائغ علميا   ال أ القيا  أن قعطى مستلية إجراء الميم الطمي إال إلى من هو مته  

علميا   عمليا   لدية الددرة  الأفاءة على إجراء الميم بالطرم  الوسائ  المدتر ة . هأفاءة الميم 

 . قدرق، أساس لأي يأون الميم ذا م داقية عالية 
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 :األبحاث ـ . كفاءة المركَ الذي تجرٰ فيآ 

من الممأن أن قتيد  ك  ال ر ط السابدة إلاجراء بيم ما ، إال أن المركز الذي سيجرض هي،  

الميم اليمتلك من اإلمأانا  مايتهل، ألن يجرض هي، الميم ، هدد ييد  أن األمأانا  التي 

أ  أن بع  الأوادر التي ييتاج إليها هير  يتطلمها إجراء الميم هير متوهرة أ  انها ناق ة

هذه االماكانا  كلها هدد يأون من  مما ييتم ضر رة اإلهتمام بتوهر  متوهرة ا  هير ذا  كفاءة

 ال عب أ  المستيي  إجراء الميم ،  هي هذا هدر للطاقا   الموارد د ن هائدة قرجى.

 

م د ن شك إلى أهراى بي ، ،  جب  إذا قتكدنا من أن  سائ  الميم المستخدمة ستوص  الما 

  أن ننظر بعد ذلك ما إذا كان بهمأان الما م قنفيذ دراست، بالطريدة المدتر ة 

  

 من الدواعد ال رعية التي قدل على ذلك قاعدة " ما ال يتم الواجب إال ب، ههو  اجب " ههذا علمنا 

،  قيد  المد ود ال يتم إال أن منه  الدراسة  طريدتها ال بد أن قأون على أسس علمية معينة 

 بها ،  جب على الما م إقماال ذلك المنه   إال ق ر ق ره، عن المطلوب .

 

 قد يسيطر الوهم على الما م هيظن أن بهمأان، قيدي  أهراى دراست، المي ية من  الل  سائ   

سساا  معينة ، تم يأت   بعد الدراسة  التمييص بتن ذلك مجرد  هم .  من هنا  جب علاى المت

ال يية  المي ية أن ال قيف  هذا األمر عند إقرار الميو   يمأن أن يتم هذا من  االل المراجعاة 

 العلمية لم ر عا  الميو  قم  المدء بهجرائها  الداعدة ال رعية قدول " ال عمرة بالتوهم " . 

 

ههاو  ه يدل على ذلك أيضا الداعدة ال رعية التي قدول " ك  ق رف قداعاد عان قي اي  مد اود

اياة متسادة ماع المانه  يباط  " هال بد إذن أن قأون الوسيلة المستخدمة للوصول إلى المد ود  ال

أنا، سايتدي إلاى قلاك الياياة  إال أصامح إجاراء الميام أ  هلب على ظننا العلمي الذي أستدر لدينا 

 هي هذه اليالة هير مدمول من النا ية العلمية  األ القية . 

قطمياا  لليااديم النمااوي  والعلمااي إلجااراء المياام لييداا  اليايااة المن ااودة هااإقماااال الماانه  إن باا  

ال  أيْن يُتِْدني،ُ ..اليديم"  ال ري  دُُكْم عيمي ي قيعيالى يُِيب  إِذيا عيِم ي أي ي  "  .إِن  َّللاَّ

هاإلقدان يدتضي إقماال المانه  العلماي الساليم للوصاول إلاى المد اود مان إجاراء الميام العلماي ، 

أيضااا أن المرهااان ال ااييح يتطلااب منهجااا علميااا سااليما  الداعاادة ال اارعية قدااول : " ال   المعلااوم

  جة مع اإل تمال الناشئ عن دلي  " . 

 كما أن، ال ي ح الت رف إال بجلب م لية أ  دهع مفسدة هفاي مجاال الميام العلماي ال  

 يمأن قيدي  ذلك إال باقماال المنه  العملي السليم . 

وسيلة سائية شرعا  أ القا،  موصلة إلاى المد اود، هالداعادة ال ارعية قداول:" هالبد أن قأون ال

ك  ق رف قداعد عن قي ي  مد وده ههو باط "،  هينتفي بذلك العمم ،  يتيد  قأريم اإلنسان 

 هي أ سن صوره.

 

 

 بين األكوية: المقارنة 

 
ليس معلوم الفعالية، ‘جديد  قتميز التجارب السريرية بتنها بيو  مدارنة ، يتم هيها مدارنة د اء

 بآ ر معلوم الفعالي، أ  بد اء  همي.  هذه الميزة قعطى للتجارب السريرية م داقية أكمر.
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ي، هئة من : ه  من السائغ أ القيا  أن يتم قوجية المدارنة هذه،  هو ي ور الستال اآلقي  ول عمل

، ةب، تابم الفعالي أن الد اء المدارن  الفعالي، أ  مخف ،، يعرف مسمدا  أنالمرضى ليتنا لوا د اء

 بما اليدال مجاال  لل ك هي هعاليت، ق

 

د ائيين بمعضهما  ة هنا ظهر ممدأ مهم هي قطمي  التجارب السريرية مفاده أن، قم  أن قتم مدارن

ين معلوما الفاعلية ، لأن يراد مدارنة اآلتار الجانمية ئمدارنة د ا د اء بد اء هف  أ   ةأ  مدارن

تأالي   طرم االستخدام  هيرها. كما يمأن مدارنة د اء مركما من د ائين  أ  أك ر مع د اء  ال

، البد أن ييلب على ظن الما م  المجتمع العلمي ، أن، مفرد ا  مركب  كلها معر هة الفاعلية

اليمأن قرجيح أ د الد ائين على اآل ر ،  تى ليظة إجراء التجربة السريرية ،  هنا هدط قأون 

ملية المدارنة سائية أ القيا  ، أما إذا تمتم هعالية الد اء  لم يوجد أي شك هي هعاليت، ق مح ع

هنا هير سائية أ القيا ،  ذلك ألننا سنعطي بع  المرضى د اءا  نعرف مسمدا   ةعملية المدارن

 .االكلنيأيالتوازن   يعرف هذا الممدأ بممدأ ةأن، متدني الفعالي، أ  أن، عديم الفعالي

(clinicalequipoiseقد أصمح أ د األسس  ) التي ينظر إليها لتيديد مدض أ القية   المعايير

 التجربة السريرية.

 

 :)الو مي(الحاَة الى اس خدام الدواء الغفل

 
الفعاااال( هاااي المدارناااة المي ياااة م اااألة أ القياااة هاااي بعااا  ي اااأ  اساااتخدم الاااد اء اليف )هير    

 يميااة العالجيااة. هاألصاا  أن يعطااى المرضااى أد يااة هعالااةالميااو  التجر الدراسا ، اصااة هااي

يستفيد ا منها ال أن يعطوا أد ية هير هعالة، ان كان لها قتتير ههو هاي اليالاب ميد د. يتاكاد هاذا 

هي الياال  المرضية اليرجة أ  التي يتتتر المري  ك يرا إذا لم يعط د اءا هعاال. الياجاة قادعو 

يااال  التاي اليعارف لهاا د اءا ناجعاا أ أن كا  أد يتهاا مازالام هاي الستخدام الد اء اليفا  هاي ال

ياال  يسو  استخدام طور التجربة بيرى المدارنة  التتكد من هعالية الد اء الجديد ،  هي هذه ال

 انطالقا من ممدأ اإلبا ة األصلية ف"األص  هي األشياء اإلبا ة "  منها التدا ي. الد اء اليف 

وجد لها د اء معلوم الفعالية هالبد من المدارنة بين د اءين ال بين الاد اء الجدياد أما الياال  التي ي

، ماع  جاود أد ياة  الد اء اليف .  قد قعمد بع  ال ركا  الاى مدارناة د اء جدياد ماع د اء هفا 

هعالة، رهمة منها هي قسوي  د ائها  إظها قفوقا،، لأان هاذا السالوك لايس مدماوال  الساائيا ال مان 

 ال من النا ية األ القية العلمية، النا ية
(1)

. 

 

 ل ) الو مي ( ؟م ى يسوغ اس عمال الدواء الغف أما

  ) الوهمي ( هي الياال  اآلقي،هيسو  استعمال الد اء اليف
(2)

 : 
  .عندما اليتوهر د اء هعال معياري لليالة المرضي، قيم الدراسة -1

  .ء اليف  ) من  الل دراسا  سابد، (د االد اء المعياري ليس أهض  من ال عندما نأت   أن -2

 .عندما قظهر أدلة جديدة على عدم هعالية الد اء المعياري  -3

 .سعره أ  عدم قوهره هالء ، سواء بسمبعندما اليتوهر الد اء المعياري -4

 :اس خدام الطريقة العشوااية

                                                 

)1 ( Michels K,and Rothman KJ.Update on unethical use of placebo in clinical 

trials.Bioethics,2003;17:188-204. 

(2) Freedman and B. placebo – controlled trials and the logic of clinical purpose. IR3, 

1990j12i/-6. 
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 يدلا  مان  يرية،من ال ابم علميا أن استخدام هذه الطريدة يدوض الم داقية العلمياة للتجرباة السار

 ا تماال  قييز الما م لد اء معين قيم التجربة إلتما  قفوق،.

 هاي م ار عة بتدلاة مان   الدرعة جائزة شرعا، الدرعة،  الطريدة الع وائية هي نوال من أنواال

الأتاب  السنة  اإلجماال
(1)

أن النماي صالى هللا عليا،  سالم اساتعم  الدرعاة بااإلقراال " من ذلاك  ،

"الساافر باين نسااائ، عنااد
(2)

إذ أن المااري  يخمربااتن هناااك   اليرر الخااداال منتاا  هااي هااذه اليالااة 

 .الناقجة بسيطة  هي  د د المدمولقرعة،  اصة إذا كانم األضر

 

 :(gnilnilbاس خدام ال عمية )
 ذلااك بااتن يااتم قعميااة الما اام أ  المااري  أ كليهمااا عاان معرهااة ماهيااة الااد اء الااذي يسااتخدم، 

الجديد أ  الد اء اليف ، م ال،  ذلك  تى ندل  من التييز ألي من األد ية  المري ، ه  هو الد اء

ة العلميااة علااى  جاا، دعنااد قفسااير النتااائ . ألن هناااك م االية هااي هااذا اإلجااراء إذ قتيداا  الفائاا

أماا هااي  الااة  أهضا ، ألن، لاايس هنااك ضاارر هاهن اسااتخدام هااذه الطريداة سااائغ شارعيا  أ القيااا.

ههناك  اال  يمنع مان اساتخدام التعمياة،  اصاة إذا كاان  استخدامها. جود ضرر منها هال يسو  

ييتم  أن ييد  أضارارا شاديدة، أ  أن طميعاة التجرباة الساريرية ال قسامح باساتخدام هاذه  الد اء

 أن أ  مستيي ، كما هو اليال هي العمليا  الجرا ية.مالطريدة، أ  أن استخدامها هير م

قواباع الميام العلماي،  الداعادة ال ارعية قداول: "التاابع قاابع"   الواقع أن ك  هذه اإلجراءا  من

ة باقابعاة لليأام األصالي إلجاراء التجر بالتالي هألها   معناها أن مايتمع هيره  جودا يتمع،  أما.

 السريرية،مالم يأن هي ذلك ضررأ  قجا ز  هللا أعلم.

 

 

 : إح رام اإلنسان رابعا 

 
، بدءا من وية على اإلنسان،  قتدرج هي  طورة قطميدها علي،بيا  الطمية الييقجرض ك ير من األ

ع  ،  قد ق م  بها بيانا  معينة عن  الت، ال ييةمجرد قعمئة استمانة قجمع من  الل

مما يأون ل، عالقة بيالت، ،  أمور أ رض قتعل  ب، شخ يا المعلوما  عن شخ يت،  عالقاق،

هذا اليرى إضاهة إلى  خ ية قتدي،  مر را بتبيا  قجرض من  الل مدابلة شال يية

،  التي قتم   هي أكم  ( Interventional،  إنتهاءا باألبيا  التد لية ) أهراى أ رض

ما على نوا  هسيولوجية  صورها بالتجارب السريرية  التجارب الجرا ية  يم يتم إد ال قييير

  هذا بعد ذلك مراقمة نتائ،  يتم معين أ  إجراء عملية جرا ية م ال، م   إعطاء د اء أ  مرضية

،  من تم يستفاد من نتائ  هذه التجربة هي قطميدها على المرضى التييير  معرهة ما آل إلي،

 اآل رين . 

 

 سواءا كان الميم هير قد لي أ  قد لي ، ههن، ال بد من إ ترام اإلنسان الذي يجري علي، الميم 

د لية ، نظرا لطميعتها ،  ألن هيها درجة هي جميع مرا   الميم ،  يتتكد هذا هي األبيا  الت

أكمر من التعدي على اإلنسان ، مما يستدعي درجة أكمر من التيرز ،  إ ترام اإلنسان أيضا 

   فظ كرامت، . 

                                                 

(عمد هللا مدم  الدرني :الدرعة هي ضوء الدرآن  السنة) موقع جامعة ام الدرض(  1)

http://uqu.edu.sa/page/ar/61036 

  )2593(( برقم159/  3أ رج، المخاري هي "صييي،" )( 2( 
 

http://uqu.edu.sa/page/ar/61036
http://uqu.edu.sa/page/ar/61036
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  فظ كرامة اإلنسان من األمور التي دعا إليها ال رال اإلسالمي اليني  كما مر معنا هي الف   

هذا التأرم ،  عدم التعدي علية بتي صورة من ال ور د ن الخامس من هذا الأتاب ، مدتضيا  

 ج،     عدم إهانت، ،  التعام  مع، إنطالقا  من ممت الأرامة األنسانية  يتجلى هذا األمر هي ك  

مر لة من مرا   الميم ، هإلنسان ليس مجرد موضع للميم ،  إنما هو إنسان ل، كينونت، 

  األ وال ، مهما كان موقع، اإلجتماعي أ  مستواه األنسانية  البد من  فظ كرامت، هي ك

 التعليمي أ  قدرق، العدلية .

 

إال بمسااو  شاارعي ، دم إيداااال أي ضاارر علياا، يتجلااى ا تاارام اإلنسااان بالدرجااة األ لااى هااي عاا

لى ب أ  أ ضح هي ضر رة ا ترام ذاقيت، يتج .  كما يتجلى هي قيدي  م ليت،  نفع،،  ا القي

ي هي األبيا  المسيطة ،  اصاة .  قد يأفي اإلذن ال فوإال بهذن،  مواهدت، جري علي، بيم، هال ي

قهاا ، نظارا لخطوردا، مأتوباا هاي األبياا  التد لياةالتد لية ، لأن ال بد من قتكياد اإلذن  قوتيهير

 .  لما يترقب عليها من مترقما 

 

لااى مجاارد قوقيااع ، مدت اارا عجااراء الميااو    اصااة التد ليااة منهااا لاايس اإلذن بالمواهدااة علااى إ

ب ايرة  لاىال باد أن يأاون اإلذن ع ، با على نماوذج اإلذن بالمواهداة هيساب اإلنسان مي  الميم

(informed consent  معنااى ذلااك أن يأااون اإلنسااان مياا  المياام قااد أطلااع بوضااو  علااى  )

لمترقماة علاى ،  كيا  ساتتم ـ  ماا األ طاار اهداه، ،  ما اإلجراءا  التي ساتتمأهراى الميم  أ

،  ما إذا كان هناك بدائ  أ ارض يمأان أن  ما الفوائد التي يمأن أن يجنيها، لم اركة هي الدراسةا

 .  اركة هي الدراسةيستعي  بها عن الم

ب ايرة يعناي أيضاا أن يأاون اإلنساان ميا  الميام قاد ههام هاذه األماور علاى  لاىكما أن اإلذن ع

 ( 1. ) أنظر الجد ل رقم إكراهأ   جهها ال ييح ،  أن يعطى اإلذن عن طواعية ، د ن ضيط 

 قااد تماام هااي بعاا  الدراسااا  أن الم اااركين هااي الميااو  ك ياارا ماي ااعب علاايهم اسااتيعاب 

المعلوما  المددمة لهم مما يجع  إذنهم هي هذه اليالة مندوصا  ليس على ب يرة
1

 

 

  

 :األ لية إلعطاء اإلذن

 

 ق،همالمد ود باالهليةء من المسط هنا يتعل  بهعطاء اإلذن األهلية  التي قيتاج منا إلى شي

 

من قولهم : "هالن أه   ,  مت وذة لل يء ال ال يةم در لألمة أه  ،  معناها: اَّل لية في اللغة

 : صالح  مستي  ل، لأذا " اي

ل د ر الفع  من،  صال ية اإلنسان ل،  علي، , أ  لوجوبل: صال ية االنسان الحطوفي اَّلص

شرعا يعتد ب،على  ج، 
2
 . 

 

                                                 

)1 ) Montalov W,and Larson E.Participatant comprehension of research for which 

they volunteer: A systematic review.J of Nursing Scholarship,2014;46;423-431. 

And, 

Sherlok A,and Brownie S.Patients recollection and understanding of informed 

consent: A literature review. ANZ J SURG,2014;84:207-210. 

 488( عمد الأريم بن علي النملة:اقياف ذ ي الم ائر ب ر  ر ضة الناظر، 2)
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  أهلية اداء  ،هلية  جوبأ: قسمينإلى  : قندسم األهلية قسام األ ليةأ

 

لفع  من، على ا  د ر هي صال ية االنسان ل أ لية اَّلكاء: ني الذي يهمنا هنا هو الدسم ال ا

شرعا  ج،
(1)

أ  هي صال ية اإلنسان ألن يأون مست ال عن ق رهاق،  قسمى أهلية التعام  أ   ،

 لمست ليةأهلية المعاملة، أ ا
(2)

،  ال  هي مرقمط، بالتمييز، هال ق مم للطف  هير المميز ،

  .نالمجنو

 

و ما وتنقسم ا لية اَّلكاء الى قسمين 
(3)

: 

من، د ن بع ، االعتداد بها  هي صال ية االنسان ل د ر بع  االهعال  :ا لية ناقصة-أ

  .باليان كان إ،  شرعا،  هذه تابتة للطف  المميز،  يلي  بال مي المعتوه

، االنسان ل د ر جميع االهعال من،،  االعتداد بها شرعا  هي صال ية :ا لية اكاء كاملآ -ب

تلية ،  يأون مست ال مستم بتركهات ي ،هال لجميع التأالي ،  يجب علي، اداةهاأبييم ي مح 

   .،  هي مرقمطة بالملو  مع العد عن ق رهاق،  قراراق، ةكامل

 

 

هلية االداء نذكر منها مايتعل  بموضوعنا هنا  هي هناك عوارى قتتر هي ا
(4)

: 

الق مم اهلية االداء اال هي سن هال يير  ،ي يتددم  ياة ك  انسانع ل  ال طميأ هو  :الصغر - أ

االهلية بالألية  ة كامل، ب  ناق ة ، هال ير اتر هي انتفاءيلتمييز ،  هي سن التمييز الق مم ل، اهلا

   . ها بعد سن التمييز،  اتر هي ندقم  سن التمييز

 

ل مي هير  هو ز ال العد  ا  هساد هي، ،  قنعدم ب، اهلية االداء ، هيأون المجنون كا الجنون : - ب

تى يفي  ،  عن : عن المجنون الميلوب على عدل،  المميز ،  قد قال النمي: رهع الدلم عن تالتة

، كما اليت ذ باقوال، العمادا  تى ييتلم، هال يجب علي، شي من ،  عن ال مي النائم  تى يستيدظ

  . اقراراق،

 

دالء مرة  كالم هير ، هي م، كالم العيختلط كالم،  االنسان بييم د هو ا تالل هي ع الع آ : -  

ليس  -ااك  قمييزرع، ادم، هالعت، الذي يمدى العدالء ا رض،  اال تالل يتفا   من شخص ال ر

، د ن ، بييم ق مم ل، اهلية اداء ناق ةالمميز ، ههذا ييل  بال مي  -كادراك العدالء  قمييزهم

   .الأامل،

 

   .هو هتور هير اصلي بال مخدر يزي  عم  الدوض ،  يا ذ  أم المنوم اَّلغماء : -  

 

هي   ناق يهاهلية  ذ اذن،  سيتم اليديم عن هئا  قاصري األأن الميمى علي، اليمأن أ معلوم 

 بهذن هللا. قىالف   اآل

 

                                                 

 الساب المرجع ‘( عمدالأريم النملة 1)

 109‘( نور الدين الخادمي:قعليم علم األصول 2)

 http://feqhweb.com/vb/t11546.html  (الملتدى الفدهي: عوارى األهلية 3)

 http://feqhweb.com/vb/t11546.html( الملتدى الفدهي:عوارى األهلية    4)
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 (  1الجدول رقم ) 

 
 

 :م طلبات اإلذن عن بصيرة وماذا ي رتب عليها 

 

 ما ي رتب عليآ الم طلب

أن يأااون ال ااخص كاماا  األهليااة ماان  ياام الساان أ  عاادم الد ااور أ   ـ األهلية 1

 .ق ور أهليت، يت ذ اإلذن من  لي،  ضور عدل، ،  هي  الة

 بليااة وضااو  ال اار  الأاااهي ألهااداف المياام  إجراءاقاا،  أ طاااره ب ـ الفهم  اإلدراك 2

 . يفهمها اإلنسان موضع الميم

إعطاء اإلنسان موضع الميم اليرية كاملة هي المواهدة أ  عادمها د ن  ـ  رية اإل تيار  الطواعية  3

مأاان أن .  إههاماا، بتناا، يإكااراه أ  اسااتيالل لياجتاا، أ  ضااعف،ضاايط أ  

 . ينسيب من الدراسة متى شاء

التدريار  اإلشاهاد  نسان موضاع الميام علاى ميتاوضضر رة قوقيع اإل ـ التوتي   اإلشهاد 4

 . على ذلك كتابة

 
الميام اليا   وضاع،  من هناا كاان لإلنساان ماء الميم على اإلنسان إذنا مطلدا ليس اإلذن بهجر

، م ا  التخلاي د ن أن يترقب على ذلك أية عدوباا ، هي أن ينسيب من الدراسة متى شاء ،الأام 

منع، من الي ول علاى الخدماة ال ايية التاي ييتاجهاا ، أ  عادم  عن معالجت، إن كان مريضا أ 

 . أ  المره  ال يي الذي يعال  هي، اإلهتمام ب، عندما يراجع طميم،

، م ا  هداد األهلياة إلعطااء اإلذن أ  إذن السااجين أ  م الياديم عان اإلذن هاي  ااال   اصااة سايت

 . بهذن هللا التاسعالف   المأره هي 

 

ي إجاراء الميام عليا، جملاة مان ذن اإلنساان موضاع الميام هاة إ مما يدل علاى ضار ر 

الت اارف هياا، بيياار إذناا، "  منهااا "  اا   هالدواعاد ال اارعية منهااا : "  اا  اآلدمااي ال يجااوز ليياار

 . الت رف هي جسده الذي هو ملك ل، اإلنسان ال يجوز إبطال، بيير رضاه "  من  د، 

جاب أ اذ إذنا، اإل تياط "  من هناا   منها " أن  دوم اآلدميين موضوعة على اليفظ   

 . هي إجراء الميم علي،

 

قواعاد ب ايرة  بمعرهاة كاهياة بميتوياقا،  لاى مماا يادل علاى ضار رة أن يأاون اإلذن ع 

ول  اإلبراء عن الرضا بالمجهليس بمتيد  مع الجهالة "  منها "ي التراضشرعية أ رض منها: "

 . المجهول ال ي يان"

عدة شرعية أ رض  هي:" إذا انتفاى ال ارط انتفاى الم ار ط".  معناى  قد يدل على ذلك أيضا قا

 ، انتفى الم ر ط  هوالمواهدة أ  اإلذن.ذلك أن، إذا انتفى العلم  اإلدراك بيديدة الميم العلمي

  

 

  :حرية اَّلخ يار والطوعيآ
،  منها ،  قلنا ان االسالم قد كف  اليري ةعن    االنسان هي اليري الخامس  قألمنا هي الف  

 رية اال تيار بييم ان االنسان المالغ العاق  ل، مطل  اليري، هي ا تيار مايريد  من ذلك  د، 
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  اجت، هي ا تيار الم اركة هي الميو  الطمي، ا  االمتناال عنها د ن ضيط ا  اكراه ا  استيالل

 . ضعف، 

 

 امور منها :هي المجال الميو  الطمي، على االنسان  مما يطرا على  رية اال تيار 

ا نه هو نفس، الما م ،  مندا شراك، هي الميم ، عندما يأون الطميب المعال  للمري  الذي يرا .1

،  قد طميم، منن المري  ان عدم الم ارك، هي الميم ليس سائيا  ال مدموالهقد يتمادر الى ذ

 يتتر هي العالق، بينهما 

لمعال  ، مما يطعن هي  رية م  الطميب اق  المرضى ، هعال ، الى الضيط من قعرى بع .2

ها الطميب المعال  مريض، بعدم االستمرار هي هين  اال  هدد ا تياره للم ارك، ،  قد سمعنا ع

 هير ا القي  هير انساني ايضا  سلوكقدديم الرعاي، الطمي، ل، ان لم ي ارك هي الميم  هو

قدديم  دما  اضاهي، ، ام ال   من قم  الما  ين سواء كان اطماء هراءقعرى بع  المرضى لإل .3

،  هير ذلك من االساليب ةعلى قرارالمري  بالم ارك   ارج، عن المعتاد من شانها التاتير

 ،  سنتعرى لدضية بذل المال للم اركيين هي الميو  هي نهاية هذا الف   بهذن هللا.ةالمماتل

الميو   ان م   هذه االساليب قطعن هي  رية اال تيار لالشخاا المراد م اركتهم هي

ن اليفتئم على  رية ا تيار الناس أم لم يأن أن على الما م طميما كان أ طواعتهم للم ارك، 

  .ن يراعي هي ذلك الدواعد ال رعي،  اال القيةأ طواعتهم  

أره ص  ان المُ هي، قجا ز شرعي  ا القي  األههن ، ، ا ياناهاالكراه  ان كان هير مجليء

 .اي، مست لية اليترقب على اقراره  ق رهاق،

 

من    اإلنسان موضع الميم أيا كان موقع، أن ال يأره على إجراء الميام عليا، باتي ناوال مان ه

 اإلكراه إلد ال النااس  أنواال اإلكراه  إلجائ، إلى المواهدة مأرها هال رال اليني  لم ي رال الدهر

يِن   قَ  ، قال قعالى " هي الدين، هضال عن هيره ِ ۚ فََمان يَْكفُاْر ََّل إِْكَراَه فِي الد ِ ْشُد ِماَن اْلغَاي  د تَّبَيََّن الرُّ

ُ َساِميع  َعِلايم   ِ فَقَِد اْس َْمَسَك بِاْلعُْرَوِة اْلُوثْقَٰى ََّل انِفَصاَم لََها   َوَّللاَّ ََّ " ) المدارة   بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمن بِا

 :256 . ) 

اإلكاراه داعادة الفدهياة التاي قداول " ارف ال مما يدل على أن اإلكاراه ماتتر هاي صاية اإلذن بالت

 .د الرضا  قليي اإلذن إن صدر معها" الخديعة  التيرير عيوب قفس

 

 مح ويات وثيقة اإلذن : 

 
ن موضع الميم ، يجب أن قعأس ميتويا   تيدة اإلذن المماد  األساسية إل ترام اإلنسا 

التاي يطلاب مان األشاخاا ب ايرة  إدراك  يعناي هاذا أن ق اتم  الوتيداة  لاى متطلما  اإلذن ع

 قية:المعلوما  اآلعلى األق  موضع الميم قوقيعها 

 

 ـ مسمى الدراسة أ  الميم الذي يطلب من، الم اركة هي، .  1

 ـ أهراى الميم .  2

 ـ لماذا قم دعوق، للم اركة هي هذا الميم  على أي أساس .  3

 ب للم اركة .ـ من األشخاا الذين سي اركون هي الميم  كم العدد المطلو 4

لهاا ) م ا  عادد الزياارا  ـ ماهي اإلجراءا  التاي يطلاب مان الماري  الدياام بهاا أ  التعارى  5

 ، عدد المرا  التي ستت ذ هيها العينا  ....  هيرها ( للمست فى

 ـ المدة المتوقعة إلكمال الدراسة .  6
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 لإلنسان موضع الميم . ـ قيديد األضرار أ  المضاعفا  أ  اآلتار الجانمية التي قد قيد   7

. أ  المنااهع التاي ها المري  جراء م اركت، هي الميمـ قيديد المناهع الطمية التي سيي   علي 8

 . تى لو لم يستفد منها هو مماشرة ستجنى من الميم

ـ الميان بتن من    المري  أن ينسيب مان الدراساة متاى شااء د ن أن يترقاب علاى ذلاك أياة  9

م    رمان، من المعالجة هاي المن اتة ال ايية أ  عادم قساهي  متابعاة  التاة إشأاال  أ  عدوبا  

 ال يية . 

ـ إذا كان هناك إجراءا  ا ترازية على المري  أن يلتزم بها م   قوتيا  أشاياء معيناة أ  ماا  10

قد يتعرى ل، من صاعوبا  م ا  صاعوبة قياادة السايارة أتنااء الم ااركة هاي الدراساة  هيار ذلاك 

 هتذكر . 

ـ قيديااد مااا إذا كااان هناااك قعويضااا  قداادم للمااري  هااي  الااة إصااابت، بتضاارار قاانجم عاان  11

 م اركت، هي الميم  فظا ليد، . 

ـ بيان كيفية التعام  مع المعلوما  التي يتم جمعهاا  كاذلك العيناا  التاي قت اذ  التتكياد علاى  12

 السرية . 

 يتخذها .  ـ بيان ما إذا كان هناك بدائ  أ رض يمأن للم ارك أن 13

 

 يجب أن قأتب هذه باللية التي يفهمها المري   يتم شر  ماا ي اأ  عليا، ههمهاا منهاا ،  

 قااد قتطلااب بعاا  األبيااا  إضاااهة معلومااا  أ اارض البااد ماان .  يااع عليهاااتاام يطلااب مناا، التوق

 .هي ك   الة على  دهقضمينها،   على لجان مراجعة األبيا  أن قتتكد من هذا األمر

 

 

 :ية وحفظ األسرارحفظ الخصوص
يطلااااااع الما اااااام أتناااااااء إجرائاااااا، للمياااااام علااااااى أساااااارار الناااااااس    وصااااااياقهم .  ماااااان 

 اااااا  ماااااان قجاااااارض علاااااايهم األبيااااااا  أن قيفااااااظ   وصاااااايت، ، هااااااال يااااااتم أقتيااااااام هااااااذه 

ر ياااااااراه اإلنساااااااان مااااااان   وصاااااااياق، الخ وصاااااااية إال بهذنااااااا،  رضااااااااه .  كااااااا  أمااااااا

 إذا كااااااان ماااااان  ب أن يطلااااااع علياااااا، أ ااااااد ، هماااااان  داااااا، اال يطلااااااع علياااااا، أ ااااااد .ياااااا الي

ضاااااار را  المياااااام العلمااااااي اإلطااااااالال علااااااى هااااااذه الخ وصاااااايا  ،   اهاااااا  اإلنسااااااان 

موضااااااوال المياااااام أن يطلااااااع المااااااا  ون أ مساااااااعديهم علااااااى هااااااذه الخ وصااااااية ، هماااااان 

لر ااااااارين إال بمواهدتااااااا،  رضااااااااه  ي اااااااترط أن الين ااااااار أي شاااااااي يتعلااااااا  بااااااا،  دااااااا، أن

و اليعلااااام أ  لااااام . إنااااا، مااااان هيااااار األ القاااااي أن يطلاااااع األ ااااار ن علاااااى   وصاااااياق،  هااااا

 يستتذن هي ذلك .

 

، لنسااااام، للماااااا  ين ، قاههااااا، أ  بسااااايط،، مهماااااا كانااااام با ومااااان حقاااااآ أي ااااااَ حفاااااظ أساااااراره

هالااااذي يداااارر  يداااادر أن مااااااأطلع المااااا  ين علياااا، هااااو سااااار يجااااب  فظاااا، ، هااااو اإلنساااااان 

 اإلنساااااان موضاااااع هااااام ، ب الماااااا  ين ، هاألسااااارار قتعلااااا  بااااا، الموضاااااع الميااااام نفسااااا، ال 

لمجتمااااااع الااااااذي يعاااااايش هياااااا، ، هااااااو الااااااذي يياااااادد  ساسااااااية المعلومااااااا  ، أ  ا المياااااام

  سريتها .

 مااااان هناااااا الباااااد مااااان التتكياااااد مااااان قمااااا  الماااااا  ين أن أي معلوماااااا    ااااالوا عليهاااااا أ  أي 

ياااااتم  نإال ليااااارى الميااااام العلماااااي هداااااط ،  لااااا   وصااااايا  إطلعاااااوا عليهاااااا لااااان قساااااتخدم

 .ن رها إال بهذن أصيابها ،  البد من اإللتزام بذلك هعال  
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 :حق اإلنسحاب من الدراسة
ماااااان قمااااااام إ تاااااارام اإلنسااااااان موضااااااع المياااااام ، أن يضاااااامن لاااااا،  اااااا  اإل تيااااااار هااااااي 

اإلساااااااتمرار هاااااااي الم ااااااااركة هاااااااي الميااااااام أ  اإلنساااااااياب منااااااا، متاااااااى شااااااااء ، د ن أن 

يترقاااااب علاااااى ذلاااااك أي ضااااارر يليااااا  بااااا، .  باااااالرهم مااااان قاااااتتير هاااااذا اإلنساااااياب علاااااى 

قاااااائم  لااااايس مااااان  ااااا  الماااااا  ين إجماااااار الميااااام العلماااااي  إكتمالااااا، ، هاااااتن هاااااذا اليااااا  

الم ااااااركين علاااااى اإلساااااتمرار أ  مااااانعهم مااااان اإلنساااااياب ، هالم اااااارك هاااااي الميااااام هاااااو 

د ن أن يترقاااااب  هاااااي األصااااا  متمااااارال  مااااان  ااااا  المتمااااارال أن يوقااااا  قمرعااااا، متاااااى شااااااء

 . على ذلك أي إضرار ب، أ  أذض يليد،

 

 

  : الموازنة بين المنافع واأل رار خامسا
 

 لي ، ييتم  قدرا من المنااهع  األضارار عناد قطميدا، علاى اإلنساان ، ك  بيم علمي قد 

ههعطاااء األد يااة علااى ساامي  اإل تمااار ، ماا ال ، ساايعرى اإلنسااان موضااع المياام إلااى شاايء ماان 

الخطاار  الضاارر ، ال يعاارف كنهاا، يدينااا هااي بعاا  األ يااان ، أ  أن يأااون معر هااا  لأاان قداادير 

 أ  متيدنا .   د ت، ،   جم الضرر قد ال يأون معر ها

 

 من هنا  جب على الما م أن يدرس إمأانية  اد   الضارر لإلنساان موضاع الميام ،  

 مدض  جم هذا الضرر ،  مدارنت، مدارنة دقيد، بالمناهع التاي ساوف يجنيهاا مان  االل م ااركت، 

يأاون  جام الضارر  ن يأون مسوها أ القيا إال عنادماهي هذا الميم  ال يمأن للميم السريري أ

 ميتم   د ت، أق  بأ ير من  جم المناهع التي سوف يجنيها اإلنسان موضع الميم . ال

 

 يعني هذا أن ييدد الما م قم  بادء الدراساة علاى اإلنساان مااهي األضارار أ  األ طاار المتوقاع 

 د تها أ ال ،  أن يمذل جهده هي التدلي  منها باألسلوب العلمي المناساب تانياا . كماا يدتضاي ذلاك 

المنفعة أ  المناهع التي سوف سيجنيها اإلنسان مي  الميم ،  قيديد  جمها .  أما المر لة  قيديد

النهائيااة ههااي الموازنااة بااين األضاارار  المناااهع بتساالوب علمااي  بتمانااة علميااة ، هااال قهااوين ماان 

 بيرى دهع المرء للم اركة هي الميم . أ  قضخيم لها األضرار ،  ال قهوي  للمناهع 

 

التي نتيد  عنها هنا ، ليسم أي منااهع ، با  ال باد أن قارقمط بالنا ياة ال ايية بالدرجاة  المناهع 

األ لااى ، م اا  قيساان  الااة المااري  ال اايية ، أ  قدلياا  أ طااار مرضاا، المسااتدملية ، أ  قخفياا  

أعراى المرى . أما المناهع األ رض ، المناهع المالية ، أ  المنااهع التاي لايس لهاا عالقاة مماشارة 

م المراد إجاراةه ، م ا  أن يوعاد الم اارك هاي الميام ما ال بتخفيضاا  هاي أساعار الخدماة بالمي

الطمية ، أ  قدريب مواعيدها ههي هير معتمرة هنا  ال دا لة هاي المنااهع التاي نتياد  عنهاا .  قاد 

قررنااا سااابدا أناا، ال يجااوز إهااراء الناااس أ  ممارسااة الضاايط علاايهم أ  إسااتيالل  اااجتهم بياارى 

يجاب يو  عليهم ،  قد يأون هي  عدهم بم   هذه المناهع أهراء أ  اساتيالل أ  ضايط إجراء الم

 . المعد عن،

 

 يمأن إجماال أن ندول أن على الما م ،  كذلك لجان مراجعة الميو  أن قدوم بت ذ التدابير التي 

قأاون قدل  من  جم األضارار  قزياد مان  جام المنااهع ،  الموازناة بينهماا لتارجيح ماا يتوقاع أن 

 مناهع، أك ر من مضاره ،  أن قأون المضار مما يمأن إ تمال،  قجا زه . 
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ريع اإلسالمي  يمناى عليهاا ك يار  قاعدة جلب الم الح  درء المفاسد من الدواعد المهمة هي الت 

 األ أام  شت ن الناس هي عماداقهم  معامالقهم .  من

ضارار كماا ء أكمار قادر مان المفاساد  األلح  درهال رال اليني  جاء لتيدي  أكمر قدر من الم اا

 . ) راجع الف   الرابع عند اليديم عن الم لية  الضرر ( ذكرنا سابدا 

 

 

 :  ومن القواعد المهمة في  ذا لباب ن القواعد اْلتية

  . الضرر  اجب الدهع ما أمأن 

  . الضرر يزال شرعا 

  . درء المفاسد ) المضار ( مددم على جلب الم الح 

 

ع مان المياو  الطمياة الييوياة أن قجارض إلزالاة أضارار عان األهاراد  المجتمعاا  ، هاهذا  المتوق

 ملاام هااي طياقهااا أضاارارا  جااب دهااع هااذه األضاارار أ  قدليلهااا بهقخاااذ اإل تياطااا  الأاهيااة عنااد 

إجرائها أ  أن قمنع بالألية إذا كان ضررها كميرا  متيددا أ  مظنونا ظناا هالماا هالضارر ال يازال 

 .  بالضرر

 

أما إذا قسا   الم الح  المفاسد ههن، يمنع من إجراء الميم  قطميد، ألن درء المفاسد مدادم علاى 

جلب الم الح . أما إن كانم الم الح أعظم من المفاسد هتددم الم لية العظيمة  ينئذ ،  لو كان 

 هي ضمن ذلك مفاسد قليلة . 

رقأاااب أ اادهما ههناا، يااتمر بهرقأاااب أدنااى  أمااا إذا قعارضاام مفساادقان ،  ال يمأاان دهعهمااا إال به

 المفسدقين من أج  قفويم أعالهما ، كما هو مدرر عند علماء ال ريعة. 

 مما يدل على جواز إجراء الميو  على األهراد لم الية المجتماع الداعادة الفدهياة التاي  

عاماة أ هار قدول "  الم الح العامة مددمة على الم الح الخاصة "  إعتنااء ال ارال بالم االح ال

  أكم  من إعتنائ، بالم الح الخاصة "   " الم لية العامة كالضر رة الخاصة "  هللا أعلم . 

 ماان الضااوابط التااي يجااب مراعاقهااا هنااا، أن يأااون عاادد الم اااركين هااي المياام أقاا  ماان الااذين 

 سيستفيد ن من، مستدمال، إذ ي ب ذلك هي م لية قدلي  األضرار  قأ ير المناهع.

 

هو مدرر شرعا ان، اليجوز االضرار باال رين ال على سمي  االبتداء  ال على سمي  ان مما 

ليديم النموي ال ري  ) الضرر  ال ضرار(  هي قاعده من الدواعد ا هومنطومالمدابل، ،  هذا 

الفدهي، الأمرض كما مر معنا قتفر  عنها جمل، من الدواعد هيتاكد م ال ان االص  ان يدهع الضرر 

،   م ال اال ل ان يدوم الما م بأاهة االجرا  الممأن، التي قيول د ن  د   قم   د ت

االضرار ، م ال ال اني ان يتابع الم اركين هي الميم بدقة  ان يرصد االضرار  قم  د تها ، 

 اصة اذا لم قأن متوقع، من قم  ،  يخطر بذلك لجن، مراجع، االبيا   اذا كانم هذه االضرار 

ذلك ايداف الميم قمام ، دراء لمفدة الضرر  قجنما لعواقمها  هأذا يتدرر ان جسيمة هدد يوجب 

اجراء الميو  ا  قطميدها اذا قرقمم علي، م الح  مفاسد متسا ية هان، يمنع عنها ، الن درء 

المفاسد مددم على جلب الم الح ، اما اذا كانم الم الح اعظم بأ ير من المفاسد هان الفدهاء 

لم الح العظيمة ،  لو كان هي ضمن ذلك مفاسد قليلةيدرر ن قدديم ا
.
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انواع اَّل رار المح ملآ
(1)

: 
هي اي اجراء قد لي على جسد االنسان ، يتوقع  د   شي من الضرر يختل  با تالف نوال 

انواال االضرار الميتم   د تها  نماالجراء  مدض قد ليت، ،  الفترة التي يستيرقها هذا التد    

 ما ياقي : 

  :اَّل رار الجسديآ .1

 هذه قتنوال بتنوال االجراءا  ،  شدقها كاالعراى الجانمية لالد ية بوسائ  اد الها المختلف، هي 

الجسم ،  كالتعرى لالشعة م ال ،  العمليا  التد لية اال رض التي قد يأون من اشدها قعرى 

 .المري  لعمليا  جرا ية قجريية 

 

 

  :اَّل رار النفسيآ .2

ها الى التاتر على نفسية المري  ا  الجانب العدلي هيها باعطاء جتد   المي ي موعندما يأون ال

اد ية ا  عداقير قتتر هيها على سمي  التجربة ، م   االمراى النفسية  الذهنية ا  هيرها من 

 را للدل دن ، مجرد الم اركة هي االبيا  م  يمأن ان يأو  الذهاني، االمراى النفسية

الضرار التي يمأن ان قيد  نتيجة ا اذا لم يتضح ل، ما ةى المري  ،  اص الضيط النفسي عل

 .لم اركت، هي الميم 

 

 اَّل رار اَّلَ ماعيآ  .3

قد ييتاج ال خص الم ارك هي الميم ان يمذل جزءا من  قت، للم اركة هي الميم ،  قد يتتر 

لتند   الوصول الى علي، ذلك من النا ية االجتماعي،  قد ييتاج ان يمذل شيئا من المال هي ا

،هالبد من مراعاة هذا األمر عند المركز يجرض هي، الميم ، مما يتتر على  ضع، االجتماعي

 .التخطيط للميو  الطمية  قنفيذها 

 

 اخ راق الخصوصية: .4

يمأن أن يأون هي م اركة الناس هي الميو  ا ترام لخ وصيتهم  ا تمالية اله اء بع  

 لميو ،  لذا يجب مراعاة الخ وصية   فظ األسرار.أسرارهم، قختل  هذه با تالف ا

 

 كيف ي م تحديد األ رار ؟ 

                                                 

  ول هذا الموضوال ينظر: )1(

 
Emanuel EJ, Grady C, Crouch RA, lie RK. Miller FG, and Wendler D.The oxford textbook of 

clinical research. Oxford University press. Oxford.2010:503-526. 

 Field MJ.Beherman RE (edit).Institute of Medicine of the national academies. Ethical 

conduct of clinical research involving Children.The national academies Press.Washington 

D.C. 2004.113-145. 
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قعد قضية قيديد األضرار الميتملة من الميو  الطمية التد لية من أهم الدضايا التي يجاب النظار 

هيها ، كما قعد من أصعب الدضايا ،  اصة إذا قدا لم هيها الم الح مع األضرار ،  لم يأان مان 

 يأم عليها . السهولة ال

 ق ور دائما م ألة كميرة هي قيديد الضرر الذي سيتعرى ل، اإلنسان موضع الميم ، ههذا سلمنا 

باتن أي إجاراء قاد لي يمأان أن يياد  أضارارا ـ كماا اسالفنا ـ هاهن هاذا يعناي أنا، ال منااا مان 

الياد   د   الضرر .  المتماع هالماا هاي قيدياد الضارر  إجازقا، أ  التياضاي عنا، أن يأاون هاي

  األدنى من الضرر .

  مانعني، بالخطر هنا هو ما يتوقع  د ت، لإلنسان موضع الميام عناد إجرائا، عليا،  ي ام  ذلاك 

نوعية الخطار  ا تمالياة  د تا،   جام الخطار أيضاا  يعناي ذلاك أن الياديم عان الخطار ي ام  

 أمورا تالتة  هي : 

 

  :أوَّل : تحديد الخطر
 ه  هناك  طر أصال أم ال ق   أ ل ما يجب أن ينظر هي، هنا 

 ي اام  هااذا الخطاار المااادي أ  المعنااوي أ  النفسااي الااذي يمأاان ان يتعاارى لاا، اإلنسااان موضااع 

 الميم أ  اهراد أسرق،  الذي لم يأن من المتوقع أن يتعرى ل، لوال أن، أصمح موضعا للميم . 

  :ثانيا : تقدير الخطر
بتداديره مان  يام إ تمالياة  د تا، لهاذا  همعد أن نتتكد من  جاود الخطار ، يجاب أن نداوم 

 ال خص أ  األشخاا موضع الميم  ما  جم الضرر الناق  عن قعرضهم هذا . 

   :ثالْا : تقييم الخطر
 هنااا ،  بعااد أن قاادرنا  جاام الخطاار  ا تماليااة  د تاا، يجاادر بنااا أن نجمااع بااين قيدياادنا للخطاار 

ن لا، ،  تاى نطمائن إلاى أن الخطار يداع  قدديرنا ل، من  جهة نظرنا  بين قديايم النااس المعرضاي

 ضمن اليد األدنى . 
 

  :تصنيف األخطار
يختل  ق ني  األ طار من  يم  جمها من شخص آل ر  مان نظاام للمياو   آ ار ،  

 هناك ق ني  يمأن النظر هي، ،  يم أن، جرض اإلصطال  علي، د ن أن يأون هناك إقفاهاا قاماا 

 :   يمأن إجمال هذا الت ني  هيما يتقي

 

   :ـ الخطر البسيط أو الذي يمكن اتغا ي عنآ 1
هالمعر ف أن بع  األبيا  قيم   طرا بسيطا عند قطميدها على اإلنساان ،  يم ا  لهاا  

عادة بالخطر الذي يتعرى ل، اإلنسان عند الفيص الطمي المعتااد أ  اإلجاراءا  الطمياة المعتاادة 

عيناة دم مان الورياد ،  هاذا مماا يتساامح هيا، كت ذ الوزن  الطول  قياس الضيط الدموي أ  أ ذ 

 عادة  ال ييد   ول، أي إشأال 

 

 :minimal riskخطر الحد األكنى  ـ2
 يعني ب، الضرر الميتم   د ت، هيما يتعرى ل، اإلنسان هي  ياق، اليومية أ  عند أدائا،  

 المسيط . بسيطة كال داال أ  التعب ىالعمل، الر قيني ، أ  ما يتعرى ل، اإلنسان من أعر

   :)مافوق الحد األكنى(ـ الخطر األعلى من الحد األكنى 3



 على اإلنسان أخالقيات البحوث الطبية

 

93 

 

 هذا النوال من الخطر هو ما يلزم الما ام معا، إلاى ضار رة أ اذ المواهداة الخطياة مان   

اإلنسان موضع الميم  يمأن التم ي  ل، بت ذ عينا  من السائ  المخي ال وكي  المنزل النخاعي 

  ما هي  أمها . 
 

هااذا التيديااد هياار منضاامط ، هدااد جاارض العاارف هااي األ ساااط العلميااة  المهتمااة   بااالرهم ماان أن

بت القيا  الميو  الطمية أن ال قزيد إ تمالية اإلصابة بالضرر الناق  عان اإلجاراء التاد لي عان 

ا تمالية اإلصابة بتي ضرر هي الييااة العادياة م ا  الوقاوال  اإلصاابا  التاي ال قنفاك عنهاا  يااة 

هااذه اإل تماااال  أماار هااي هايااة ال ااعوبة ،  ماان هنااا هتدييااد هااذا األماار بتمانااة  اإلنسااان .  ضاامط

الما م  مديمي الميم هي لجاان المراجعاة أك ار ضامطا ،  هللا أعلام ،  لأا  مان هاتالء أن يساتل 

نفس، هذا الستال : ه  لو كنم هي مأان اإلنسان موضع الميم سات تم   اد   هاذا الضارر لاي 

 أ  أل د أهراد أسرقي ق 

 

ههذا كانم اإلجابة بنعم ، أقضح أن، ضرر بسيط يمأن قجا زه ،  إذا كان اإلجابة بال ، أقضاح أنا، 

ضرر ال ييتم  .  يمدى أن هاذه مساتلة اجتهادياة علاى الما ام  مديماي الميام أن يتيارز ا هيهاا 

 قدر اإلمأان د ن إهراط  ال قفريط . 

طريا  ه اد األ ردة أ  ماا ي ااب، ذلاك ،   يمأن أن يأون الضرر بسيطا م   أ ذ عينا  الدم عن

لأن قأراره قد يسمب إزعاجا لإلنسان موضع الميام   اصاة األطفاال ،  لهاذا ال باد مان إيضاا  

ذلك لهم ،  تى يدرر ا على ب يرة ما إذا كان لديهم الرهمة هي الم اركة أم ال ، د ن إ فاء لهاذه 

 اليديد، ، أ  ذكرها د ن قوضيح . 

 
اما على الما ام  علاى لجاان المراجعاة أن يتماين مدادار الخطار   جما،  من هنا كان لز 

 ا تمالية  د ت،  مدض ضرره على اإلنسان موضع الميم ،  مدارنة ذلك مع  جم المنفعاة التاي 

 ستي   ل، أ  للمجتمع قم  السما  بهجراء الميم على اإلنسان.

 

  



 على اإلنسان أخالقيات البحوث الطبية

 

94 

 

 :سا:العدل في اخ يار مج مع الدراسةساك
 

أن العدل قيمة انسانية راقية  هريضة إسالمية  ضر رة اجتماعية ،  بينا أن ذكرنا سابدا  

اإلسالم قد دعا إلى العدل  اإلن اف هي ك  األ ول د ن است ناء ،  ان مان  لاي أمارا  مان اماور 

 في بذلك اليش  الخداال أ  اإل تيال . تالناس  جب علي، العدل  المعد عن الظلم  الجور ، هين

ميم العلمي الاذي يجاري علاى اإلنساان أن يجاري علاى عيناة مياد دة  من ضر را  ال 

من الناس ، تم قعمم نتائ  هذا الميم ليستفيد منها أناس آ ر ن ،  من هنا  جب علاى الما ام أن 

ييدد مجتمع الدراسة ب أ  دقي   يم يذكر دائما مواصفا  األشاخاا المناسامين للم ااركة هاي 

اصفا  األشخاا الذين ال قناساب م ااركتهم هاي الدراساة " الدراسة " مواصفا  ال مول "  مو

 مواصفا  االستمعاد " . 

 

  قد ي م  أهراد معينون  يستمعد آ ر ن ،  ربما استمعد مجتمع بتكمل، لسمب أ  آل ر . 

 يدتضي العدل هي هذا ال دد أن ييدد الما م هذه المواصفا  ـ مواصفا  ال مول  اإلساتمعاد ـ 

علمياة بيتا، قتعلا  بتهاداف الدراساة الماراد إجراةهاا بالدرجاة األ لاى  أن ال بناء علاى معطياا  

يأااون ال اامول هااي الدراسااة ممنيااا علااى أسااماب م اا  الضااع   الفداار أ  الياجااة الماديااة ، أ  عاادم 

قاادرقهم علااى  مايااة أنفسااهم أ  هيرهااا ماان األسااماب ،  إنمااا يااتم ال اامول بناااءا  علااى أن أهااداف 

ض  ،  ي مح قعميم نتائجها أك ر إمأانا ، كما يدتضاي العادل أيضاا أن ال الدراسة قتيد  ب أ  أه

يتم استمعاد األهراد أ  المجتمعا  مان الدراساة ألساماب هيار علمياة ، كاالتييز ضادهم أ  لساهولة 

،  إنما يجب أن يأون ألسماب علمية م   كون نتائ  الدراسة لن قطم  علاى عليهمإجراء الدراسة 

  هائدة من شمولهم بالدراسة . أم الهم مستدمال هال

 

 يعني هذا أن، ال باد مان قيدياد الفئاة المساتفيدة مان العاالج بالدرجاة األ لاى  التركياز علايهم عناد 

 إجراء الدراسة أ  شمولهم د ن هيرهم لهذا اليرى . 

ههذا ق ورنا م ال أن هناك د اءا يستخدم بالدرجة األ لى على األطفال ، هيمأننا الدول أن  

معاد األطفال من الدراسا  المتعلدة بهذا الد اء قد ال يعطينا صورة  اضية عان أتاره علايهم ، است

 بالتالي نأون قد عرضنا هاذه الفئاة لمخااطر ميتملاة قاد قأاون أك ار  اد تا لاديهم . أماا هاي  الاة 

شمولهم هي م   هذا النوال من الدراسا  هسنأون أك ر معرهاة باتتر الاد اء علاى األطفاال  قجناب 

آتاره السلمي، عليهم مستدمال .  نتكد على ضار رة أ اذ الييطاة  الياذر عناد قجرباة الاد اء علاى 

األطفال ، هاأل لى أن يجرب الد اء على الأمار أ ال ،  بعاد قتكادنا مان متمونيتا، هاي التاتتير علاى 

ر ، سنتيد  عن هذا الموضوال بتف اي  أك االأائن الم ري ، يمأن بعد ذلك قجربت، على األطفال

 .  هي الف   التاسع

 

 إذا ا ذنا م اال آ ر يتعل  بالمجتمعاا  ، همان هيار العادل ما ال أن قجاري قجاارب علاى  

أد ية هي مجتمع نام كالمجتمعا  األهريدية م ال ، هي الوقم الذي يأون المرى الذي أجريم من 

دا  قجاارب د ن أجل، التجارب ليس شائعا بين هذه المجتمعاا  ، هنأاون باذلك قاد اساتخدمناهم كي

 هائدة قعود عليهم عند قعميم استخدام الد اء . 

 

 مرة أ رض ، على الما م أن يضاع ن اب عينيا، ـ عناد ا تياار مجتماع الدراساة ـ أن ييدا  هاذا 

اإل تيار أق ى درجة من الم داقية للدراسة ،  أن ييد  أكمر قادر مان الفائادة  يادرء أكمار قادر 

 مستفيدين منها ال دا . من الضرر على مجتمع الدراسة  ال
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 :األحكام الشرعيةمراعاة  ا:سابع
 

إن ماان مدتضاايا  أ القيااا  المياام العلمااي ماان  جهااة نظاار إسااالمية مراعاااة الدواعااد  

 األ أااام ال اارعية ، هالمياام العلمااي  إن كااان مما ااا هااي األصاا  . إذ هااو ييداا  م االية للفاارد 

من النا ياة ال ارعية  تاى ال يتعادض الما ام   المجتمع إال أن، البد من النظر هي بع  قف يالق،

 على قواعد ال ريعة  أ أامها . 

هالمسلم متعمد ب رال هللا أ ال  أ يرا ،  من  اجم، أن يأون على علم بمدتضيا  ال رال  ا أاما، 

 هيما يدوم ب، من أعمال  أن طة . 

يل، من دقائ  الميم  ليس معنى هذا أن يدوم الما م بالميم عن اليأم ال رعي هي ك  دقيدة  جل

الذي يدوم ب، ،  لأن المطلوب أن يتتكد قم  المدء هاي بي ا، أنا، ال يعاارى الن اوا ال ارعية ، 

 ال يستدعي ارقأاب بع  المخالفا  ال رعية أ  اساتخدام بعا  الميرماا  .  إذا صاعب عليا، 

 ذلك هليس أق  من أن يستل أه  العلم هيما قد ي أ  علي، . 

المست لية على لجان أ القيا  الميو  التي من  اجمها أن قتتكد أن، ال قوجاد  يدع جانب من هذه 

مخالفة شرعية أ  إرقأاب لميرم عند إجراء هذا الميام ، هما ال لاو أن با  اا أراد أن يداوم بميام 

بهستخدام مادة ميرمة كم تدا  الخنزير أ  هيره من الميرما  ، هعلى هذه اللجان أن ال قتذن لا، 

عااد دراسااة الموضااوال ماان  جهااة النظاار ال اارعية  اإلطمئنااان إلااى أن الما اام ساايلتزم بااذلك إال ب

 بالضوابط ال رعية عند إجرائ، للميم إن قدر أن، د   هي باب الضر رة . 

 

 :ثامنا: اَّلل َام بأنظمة وقوانين البحوث على اإلنسان
 

ملدان التي قوجد هيها هناك جملة من األنظمة  الدوانين التي قنظم الميو  على اإلنسان هي ال

قجا زها .  هي هذا  ماية للم اركين هي  ى الما م األلتزام بها  عدمأنظمة ، مما ييتم عل

الميو    فظ ليدوقهم ، كما أن هي، أيضا   فظ ليدوم الما  ين  المتسسا  المي ية ، هال يأتم  

 اإللتزام بت القيا  الميو  اال بااللتزام باألنظمة  الدوانين .

 

أ  عدم  ه د الخيار هي قجا زهي االسالم أمرا   اجما  ، ليس ألعد االلتزام باالنظمة  الدوانين ي 

هذه األنظمة ، إذا لم قتعارى مع أ أام ال ريعة ، ق مح من الواجما  إذ ب ،هااللتزامااللتزام ب،

صدر النظام ، ههذا أ ، رسولة طاعت، ، هيما المع ية هي هيها طاعة لولي االمر الذي أ جب هللا

 عن الولي ال رعي  جب االلتزام ب،.
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 أخالقيات ت علق بالبحوث الميدانية 

 
قتطلب الميو  الميدانية زيارة الم اركين هي الميم  هي بيوقهم أ  مأان عملهم ، أ  هيرها من 

م بهذه األماكن التي يوجد ن هيها.  هناك آداب  أ الم يجب مراعتها  اإللتزام بها عند الديا

 األبيا   منها : 

 

يَا قعالى " / األستئذان قم  د ول المنازل أ  أماكن  جود الناس  ممادرقهم بالسالم يدول هللا 1

ِلُكْم َخْير   أَيَُّها الَِّذيَن اَمنُوا ََّل تَْدُخلُوا بُيُوتَا َغْيَر بُيُوتُِكْم َح َّٰى تَْس َأْنُِسوا َوتَُسل ُِموا َعلَٰى أَْ ِلَها ۚ
لَُّكْم  ذَٰ

 ( 27:" ) النور  لَعَلَُّكْم تَذَكَُّرونَ 

 ذلك  تى اليتفاجت الناس بد ول شخص هريب إلى أماكنهم لم يأونواعلى علم بمجيئ، .  منها 

على أقم  وااألستئذان الدملي بمعنى اإلق ال بهم  قيديد موعد لزياقهم أ  مدابلتهم  تى يأون

 .األستعداد

 

قُل ل ِْلُمْؤِمنِيَن يَغُ ُّوا ِمْن أَْبَصاِرِ ْم اس ،  ذلك عمال  بدول، قعالى " / ه  الم ر عن ميارم الن2

َ َخبِير  بَِما يَْصنَعُونَ  ِلَك أَْزَكٰى لَُهْم   إِنَّ َّللاَّ
ُهْم ۚ ذَٰ ََ  (  30" ) النور: َويَْحفَُظوا فُُرو

ن على الم ارك،  من شتن هذا الي  أن يو ى بطمتنينة أه  الميم ،  يرييهم نفسيا  هيدملو

  .بنفوس راضية ،  الرضا أمر مهم أتناء إجراء األبيا  على الناس

 

/ ستر العورا  : ههذا اطلع الما  ون أ  مساعد هم على عورا  الناس ، مما لم يأن ممأنا  3

التيرز من، م ال  ، هعليهم أن يستر ا هذه العورا   اليطلعوا أ دا  عليها ، عمال  بدول، صلى هللا 

يا مت دة من قمرها " ي،  سلم " من رأض عورة هسترها كان كمن أ عل
(1)

 

  

"أال ال يخلون رج  ول صلى هللا علي،  سلم قجنب الخلوه الميرم، من الجنسين لدول الرس/ 4

بهمراه اال كان  تال هما ال يطان " 
(2)

 

 .ليرج ال رعي  يوقع أه  الميم هي ا  تى اليوقع الما  ون  مساعد هم أنفسهم هي الريم، " 

  

/ المعاملة اليسنة  ذلك بيسن الأالم  لين، ،  الره  بالم اركين هي الميم ،  ال مر عليهم 5

أتناء التيد  معهم  اإلجاب، على اسئلتهم بأ  أرييية  المعد عن إليام أي ضرر جسدي أ  

يَا أَيَُّها "  نفسي بهم مهما كان  ضعهم األجتماعي أ  مستوض  عيهم  إدراكهم يدول هللا قعالى

ن ن َِساٍء َعَسٰى أَ  ْنُهْم َوََّل نَِساء  م ِ ن قَْوٍم َعَسٰى أَن يَُكونُوا َخْيَرا م ِ ن يَُكنَّ الَِّذيَن اَمنُوا ََّل يَْسَخْر قَْوم  م ِ

َُ اَِّلْسُم الْ  وا بِاأْلَْلقَاِب   بِيْ َُ وا أَنفَُسُكْم َوََّل تَنَابَ َُ ْنُهنَّ   َوََّل تَْلِم يَماِن ۚ َوَمن لَّْم َخْيَرا م ِ فُُسوُق بَْعَد اإْلِ

يَِك ُ ُم الظَّاِلُمونَ   ذلك أيضا  قجنب التجسس بأ  صوره (  من: اليجرا 11) "  يَ ُْب فَأُولَٰ

َْ َنِبُوا ل، قعالى" أشأال، ليطمئن الناس إلى الما  ين أ  مساعديهم  عمال  بدو يَا أَيَُّها الَِّذيَن اَمنُوا ا

َن ا  لظَّن ِ إِنَّ بَْعَض الظَّن ِ إِثْم    َوََّل تََجسَُّسوا َوََّل يَْغ َب بَّْعُ ُكم بَْعَ ا ۚ أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَن يَأُْكلَ َكِْيَرا م ِ

ِحيم   اب  رَّ َ تَوَّ َ ۚ إِنَّ َّللاَّ  .(12")اليجرا :  لَْحَم أَِخيِآ َمْي َا فََكِرْ  ُُموهُ ۚ َواتَّقُوا َّللاَّ

 

 

  
                                                 

 :( برقم384/  4 الياكم هي "مستدرك،" )(517) : ( برقم274/  2أ رج، ابن  مان هي "صييي،" ) )1( 

ِديم     قال:(8254) ْسنيادِ  هيذيا  ي ِييُح اإْلِ اهُ  صي جي ر ِ ليْم يُخي   .  ي

  قال: صييح على شرط ال يخين  لم يخرجاه  (386) ( برقم113/  1(الياكم هي "مستدرك،" )2)
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 ذ المعلوما   الره  عند الفيص / اللماقة هي أ 6

قد قنطوي بع  المعلوما  التي يراد جمعها على  ساسية معينة قرقمط بالجانب ال يي ا  

الجانب النفسي ا  اإلجتماعي للفرد أ ألسرق، ،  من هنا يجب التمهيد ، قم  الستال عنها ، قجنما  

مر الديام باجراء الفيوا الطمي، هم  عندما يتطلب االيالناس  ا راج الما  ين ا  مساعد ال راج

 عليهم الره  بالم اركين بالميم  بذل الوسع هي قجنب آذاهم ا  ازعاجهم .

 

/ مراعاة أعراف  قداليد المجتمع الذي قجرض هي، الدراس،  قجنب الندد الالذال لهذه األعراف 7

  السلوك هليأن األعراف أ هكان البد من الن ح  ول أي من هذ مهما كان الخالف معها ،  إذا

باليسنى  باللط   اللين ، قجنما  لنفور الناس .  يمأن األستفاده من بع  أهراد المجتمع 

منها هذه األعراف  قلك التداليد ،  اص، ماكان ة إذا كان ذلك مناسما  ، هي مناق  المتترين هي، ،

 مضرا  بالمجتمع أ  األهراد .

ن أ  مساعديهم رأيهم  أعراههم على الناس ، د ن  اليعني ذلك بالضر رة ، أن يفرى الما  و 

أن يأون لذلك مسو  شرعي  بهستخدام الوسائ  ال رعية المناسم، ، الموصلة الى قيدي  المنفع، 

 د ن أضرار.

 
 

 أخالقيات ت علق بالبحوث النوعية
 

لتجريمي، قختل  الدضايا األ القي، المتعلد، بالميو  النوعي، عنها هي الميو  الأمية ،   اص، ا

منها هي أن هذا النوال من الميو  يتميزبهقامة عالق، مع الم اركين هي الميم ،  يتميز بالد ول 

 الى أعماقهم  سمر أهوارهم  قضايا آ رض قتعل  بيفظ األسرار  هيره .

  يأمن إجمال هذه الدضايا األ القي، هي األمور اآلقي، :

 / العالق،  ال داقة1

 خص على الم اركة هي الميم قن ت عالق، من نوال ما،  قد قتطور الى هي الوقم الذي يواه  ال

صداق، بيسب اإلشخاا هدهها الي ول على مزيد من المعلوما  .  من المهم هي هذه اليال، 

أن يهتم الما م بزرال ال دة هي الم اركين هي الميم ،  أن اليأون الفارم بين،    بين الم اركين 

للضيط عليهم إلعطاء معلوما  هعلي، أن يترك لهم اليري، هي إعطاء  هي الددرا   السلطة سمما  

ماير ن أن، مناسب من المعلوما  د ن ضيط أ  ابتزاز أ  إكراه ،  علية أن يتجنب قعمد 

 داعهم باي  ال من األ وال
(1)

 . 

 

  :/التعام  أتناء المدابل،2

المناسم، ،  األسئل، الواضي،  على الما م أن يلتزم بآداب اليديم من  يم إستخدام العمارا 

  سن اإلن ا  ،  أن ييسن التعام  مع الم اركين هي الميم ، هيعاملهم كما ييب منهم أن 

يدول الرسول صلى هللا علي،  سلم:"اليتمن أ دكم  تى ييب أل ي، ماييب لنفس،" يعاملوه.
(2)

 

 

  :/ مراعاة األ وال النفسي، للم اركين3

لتييرا  نفسية أ يعتري، شئ من الدل  أ اليزن أتناء المدابلة ،  قد يتعرى الم ارك بالميم

( التي  Probingهيجب على الما م أن يراعي هذه اليالة.  نظرا  لطميعة األسئلة السابرة ) 

                                                 

(1) . www.   http://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/27011_4.pdf. 

Ethical issues in qualitative research. 

  )45( ( برقم49/  1 مسلم هي "صييي،" )) :13 (( برقم12/  1مخاري هي "صييي،" )أ رج، ال)2( 

http://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-binaries/27011_4.pdf
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هذا مزيد من الضيط عليهم يستخدمها الما  ون هي هذا النوال  من الدراسا  هدد ي أ  
(1)

  ،

 تطرم إلى أمور  ساسي، هي  ياة األهراد أ  المجموعا  .  كذلك موضوال المدابل،  الذي ي

 

  :/ اليفاظ على السري،  الخ وصية4

مما قد ي ير الدل  لدض الم اركين هي هذا النوال من الميو  أن إدالءهم بمعلوما   مناق تها قد 

ن يف ى الى اآل رين .  من هنا  جب على الما م أن يتكد لهم أن إدالءهم بهذه المعلوما  ل

 يف ى إلى اآل رين  إنما  سيتخدم  ليرى الميم هيسب ،  أن يلتزم بذلك إلتزاما  أدبيا  أ القيا  .

 هي  الة إضطراراه إله اء هذه األسرار آل رين ممن يتطلب الميم إطالعهم عليها ، علي، أن 

 يستتذن الم اركين هي إه ائها ، ههن أذنوا  اإلهال يجوز ل، ذلك .

، هعلى الما م  قسجي  أقوال الم اركين هي، ،  قد يتطلب ق وريهم أيضا    ألن الميم يتطلب

اقهم  أسرارهم  البد من إذن  طي ،  اص، عند الت وير ،  يتتكد ذلك مراعاة  فظ   وصي

عند ق ويرهم بالفيديو ،  تى اليتعرى للمساءلة الدانوني، مستدمال  .  أن ييرا ك  اليرا 

 ،  العادا   التداليد .على مراعاة األ أام ال رعية 

 من    الم اركين هي الميم ،  فظ   وصياقهم بعدم الأ   عن هويتهم ، إال بددر ماقتطلم، 

طميعة الميم ،  هي ك  األ وال ، البد من مواهدتهم على ك   هويتهم لر رين ،  اصة إذا 

 كان هذا الأ   مماقد يتتر عليهم .

 

/ قيديد االد ار5
(2)

   : 

أن يفرم بين د ره كما م ،  د ره كممارس  أن اليخلط بين األمرين . ههذا بدر من  على الما م

الم ارك أ  الم اركين هي الميم أي أمر ل، عالق، باإلست ارة الطمية ، علي، أن يعتذر عن ذلك 

 .ة اليديم الى موضوال الميمهعيد دبلط   ي

 

 :/ قيلي  المعلوما  6

  المعلوما  التي أدلى بها الم اركون هي الميم ،  من هذا يعتمد الميم هي م داقيت، على قيلي

المنطل  على الما م أن يأون أمينا  هي قيلي  هذه المعلوما   قفسيرها ،  أن يأون أمينا  هي 

 الند  ،  اصة إذا اضطر لتسجي  عمارا  بعينها. 

 

 

 :مكافأة المشاركين في البحوث وكفع األموال لهم 

 
يو  الطمية إبتداءا  على التمرال  التطوال ، ليس على التعوي   المأاهتة . قدوم الم اركة هي الم

 هنا قمرز م ألة قد قعترى الما  ين هي المجال الطمي ،  هي إ جام الناس أ  المرضى عن 

الم اركة هي الميو  الطمية ألسماب مختلفة .  هذه الم ألة قد قفرى على الما م ،أ يانا ، أن 

اركين  دهع المال لهم أ  قعويضهم ، هه  يعد هذا األمر سائيا  من النا ية يفأر هي مأاهتة الم 

 ال رعية  األ القية ق

                                                 

(1 ).Richards HM,SchwartzLJ. Ethics of qualitative research:are therespecial issuesfor 

health services research?.Family Practice,2002;19:135-139. 

)2( .Orb A,Eisehauer L,and Wynadren D.Ethics in qualitative research.Journal of 

nursing scholarship,2000;33;93-96. 
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 لندرر أبتداءا  أن الم اركين هي الميو  الطمية يمذلون من  قتهم  جهدهم ال يء الأ ير عند 

ضهم عن الم اركة هي الميو  الطمية ،  قد يأون هذا سمما  هي أ جامهم عن الم اركة ، همن يعو

 هذا الجهد  الوقم ق

 

  يمأن قلخيص األسماب التي قدعو إلى دهع األموال للم اركين هي الميو  هي األقي : 

زيادة إعداد الم اركين هي الميو  الطمية  ق جيعهم على الم اركة  سيتدي هذا الى زيادة  جم  -1

 العينة مما يتتر إيجابيا  على م داقية الدراسة المي ية .

 ة بع  الفئا  التي ي عب أن ق ارك هي الميو  د ن بذل المال ضمان م ارك -2

 قعوي  الم اركين عن النفدا  التي بذلوها أ ربما المأاسب التي هدد ها  -3

 التعوي  عن الوقم  اإلزعاج أ  المضايد، التي   لم لهم أتناء الم اركة هي الميو   -4

 يواهز المالية .قجا ز العدما  التي قعترى الم اركة هي الميو  من  الل ال -5

أ  اال ترام للم اركين هي   االمتنان، قد يأون إعطاء الياهز المالي نوعا  من قدديم ال أر -6

 الميو  الطمية .

 

 بالرهم من هذه الفوائد التي يمأن أن قيد  نتيجة بذل المال للم اركين هي الميو  ، ههن هناك 

 ألتيآ :وذلك لألسباب اقيفظا  ك يره من النا ية األ القية ، 

 

أن بذل المال للم اركين هي الميو  قد يأون هي، نوال من اإلكراه للم اركين هيها ، مما يتتر هي  .1

 مواهدتهم على إجراء الميو  عليهم  يطعن هي م داقيتها  طواعيتها .

قد يأون بذل المال للم اركين هي الميو  نوعا  من اإلهراء هير المنضمط ) أ  االهراء المفرط  .2

 (Undue enticement)  هال قأون م اركتهم طواعية مما يطعن هي م داقية إذنهم  مواهدتهم

 على الم اركة .

قسليع الميم العلمي ، بييم ق مح الم اركة هي الميو  من أج  المداب  المالي هيسب ،  كتن،  .3

 سلعة قماال  ق تري .

لذين ييتاجون إلى إضاهة عبء أك ر هي إجراء الميو  على الفدراء  المعوزين ،  يم هم ال .4

المال أك ر من هيرهم مما يتدي الى عدم التأاهت هي قوزيع عبء الم اركة هي الميو  على 

 كاهة طمدا  المجتمع .

 

 

 

 

 الق ايا اإلخالقية الم علقة بدفع األموال الى المشاركين في البحوث الطبية
 

طوال  ليس على أ ذ مداب  األص  هي الم اركة هي الميو  الطمية أنها قائمة على التمرال  الت

 مادي نظير الم اركة ،  هأذا يجب أن قأون .

 

 الستال المطر   هنا بعد أن عرهنا هوائد بذل المال للم اركين هي الميو  ،  عرهنا التيفظا  

 اإلشأاال  المتعلد، بها ، هو : ه  من السائغ أ القيا  أن يمذل  المال للم اركين هي الميو  

 هم أ  إهرائهم للم اركة ق الطمية من أج    
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الواضح أن هذه الدضية ، قضية  الهية بين المهتمين هي الميو  الطمية  المنظرين أل القياقها 

 المتدنين ألنظمتها ، بين متيد لها ب يء من التيفظ  التدييد  بين معارى لها على اإلطالم ، 

 هئة قجيزها على اإلطالم .-على  د علمنا - اليوجد 

 

 إجمال اآلراء  ول هذه الدضية هيما يتقي : يمأن 

 

هناك إجماال أ  شم، إجماال على ضر رة إعطاء قعوي  للم اركين هي الميو  عن الوقم الذي  .1

 يمذلون، ،  النفدا  التي يتيملونها من أج  األستمرار هي الم اركة هي الميم .

 

كان ذلك سيأون  سيلة من هناك إجماال على ان، اليجوز بذل المال للم اركين هي الميو  إذا  .2

على بييم ي عر الم ارك أن، مجمر  سائ  اإلكراه أ  اإلهراء المفرط ) هير المنضمط ( ،

الم اركة ، أ  يجد صعوبة هي مدا مة اإلهراء يمذل المال ل، عوضا  عن م اركت، .  هنا يرض 

أن اإلكراه ينطوي بع  الما  ين أن بذل المال اليمأن أن يأون  سيلة من  سائ  اإلكراه ، إذ 

 على التهديد  الضيط م ال  عند عدم الم اركة ،  نين نتيد هذا الرأي .

أما اإلهراء اليير منضمط ) المفرط ( ههو  ارد هي بع  الياال  د ن شك .  يتتكد منع، هي 

الياال  التي قنطوي الميو  هيها على مخاطر كميرة ، م   التجارب السريري، ،  اصة قلك 

(   يمأن التجا ز عن، هي دراسا  قدوم على قعمئة invasiveقد ال  باضعة ) التي بها 

 األستمانا  أ  الفيص الطمي المعتاد .

 

 هي ك  األ وال يجب أن يأون  اضيا  أن من    الم ارك هي الميو  الطمية التوق  عن 

ل ل، من قم  ، أن الم اركة أ  اإلنسياب من الدراسة ، د ن قيود قديده  تى  أن كان المال قد بذ

 يأون إذن، بالم اركة طوعيا   ليس  اقعا  قيم اإلكراه أ  اإلهراء المفرط.

 

 

 :القاصرين  ءبذل المال ألوليا
 

الداصرين ، كاألطفال م ال  ، أمرا  معتاد هي الدراسا   الميو   لدد أصمح بذل المال أل لياء

 الطمية .

ين على قراراقهم أن يتتر بذل المال أل لياء الداصر، هو : الى اي مدض يمأن  والسؤال المهم  نا

 و  الطمية قيبهشراكهم هي الم

 إذا كان هناك قيفظا   قيرز هي بذل المال للم اركين الماليين الدادرين على إعطاء اإلذن 

أصالة عن أأنفسهم، ههن التيرز البد أن يأون أشد بالنسمة لمن يتخذ الدرار باإلنابة عن األ رين 

 انوا قاصرين أ  هاقدي األهلية ، كالمعوقين  الميمى عليهم .سواء ك

 من هنا  جد هي بع  األنظمة المدننة للميو  الطمية على اإلنسان منع بذل المال أل لياء 

األطفال الداصرين قيم أي ظرف من الظر ف .
(1)

 

                                                 

(1 ) http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-1/dir_2001_20/dir_2001_20_en.pdf  . 

DIRECTIVE 2001/20/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE   
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ن الماليين أ   قدع مست لية كميرة هي موضوال بذل األموال للم اركين هي الميو  سواء كانوا م

الداصرين ، على لجان  مجالس مراجعة الميو  ، هعليهم بذل الوسع هي التتكد من أن بذل المال 

هي هذه الميو  اليم   نوعا  من اإلكراه أ  التتتير هير المنضمط ) أ  االهراء المفرط (  عليهم 

 الة على  دة للتتكد  ضع ضوابط لهذا األمر على ضوء ماذكرناه سابدا  ، كما عليهم دراسة ك  

 من أن بذل المال يأون سائيا  هي هذه اليالة .

 

  :ال عويض عن اَّل رار
 

يمأن للم اركة هي الميو  الطمية أن ق أ   طرا  ، كما يمأن أن قيد  ضررا  باليا  على 

المي ية هي الم اركين هيها . من هنا قدع مست لية على قزي  الميم  على المتسسة الطمية أ  

قيديد طريدة التعوي  عن األضرار التي ق يب المرضى  الم اركين هي الميو  نتيجة 

 لم اركتهم .

 المعلوم أن الم اركة هي الميو  الطمية قائمة على التمرال  التطوال ال على المعا ضة  الميع 

ين هي الميو   ال راء أ  األستئجار ، لأن هذا اليعني أن للما  ين  رية الت رف هي الم ارك

إال بمددار مايمأن السما  ب، ،  بما يواه  علي، الم ارك أ   لية د ن أستيالل أ  إكراه أ  ضيط 

. 

ههذا  د  ضرر على الم اركين أ  المرضى نتيجة لم اركتهم هي الميو  ههن من  دهم 

 اركة هي التعوي  عن هذا الضرر بسب اإلهمال ، أ  أن يأون نتيجة طميعية أ  هير متوقع، للم

الميم ،  هي ك  األ وال على هرم الميم ،  المتسسا  المي ية ،  لجان مراجعة أ القيا  

الميو   مجالسها ، قيديد هذه األضرار  كيفية التعوي  عنها ،  قد قختل  األنظمة هي  سم 

 هذه األمور  قيديد طرم   سائ  التعوي   قيديد قيمها  قد قد   هيها شركا  التتمين ،  من

 هنا  جب على الما  ين معرهة األنظمة  األلتزام بها .
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 ملخصال

  

  تهدف البحوث الطبية إلى تحقيق مصلحة تتعلق بصحة الناس

 وعلج المرضى منهم وقد تهدف إلى إثراء المعرفة الطبية . 

  ل بد من مراعاة القواعد اآلتية عند النظر في مدى شرعية

 وأخلقية البحوث الطبية:

 توافق أهداف البحث مع مقاصد الشريعة اإلسالمية 
  من القيمة العلمية للبحث . التحقق 

  . إتباع األصول العلمية للبحث العلمي 

  احترام اإلنسان الذي يجرى عليه البحث من

 حيث أخذ إذنه ورعايته ومراعاة حقوقه . 

  . الموازنة بين منافع البحث وأضراره 

  . مراعاة القواعد الشرعية 

  . مراعاة األحكام ن الشرعية 

 تمع الدراسة . مراعاة العدل في اختيار مج 

  . المراجعة المحايدة للبحث 

 اللتزام بأنظمة وقوانين البحوث على اإلنسان 
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 الفصل الْامن
 

 أخالقيات الباحث  
 

 
من المهم جدا  نين ب دد اليديم عن أ القيا  الميو  الطمية أن ال ننسى اليديم عن  

داب التاي يجاب أن يتيلاى بهاا . أ القيا  الما م نفس، ،  ال فا  التي يجب أن يت   بهاا  اآل

الميااو  الطميااة  ذلااك أناا، بااد ن هااذه األ القيااا   اآلداب  ال اافا  يمدااى اليااديم عاان أ القيااا 

يد  هي هذا الف   عن جملة من هذه األ القيا  التي نرض أنها على درجاة كميارة تسنناق ا .  

 من األهمية . 
 

   :أوَّل : اإلخالص
ك  مسلم ،  الما م هنا ليس است ناءا . هه الا النية هذه أ ل صفة يجب أن يت   بها  

  سميان،  قعالى هي الميو  الطمية أمر الزم  ضر ري ، إذا أراد الما م أن يتجر على عملا، 

 كامال هير مندوا . 

ينَ )قال قعالى:  َ ُمْخِلِصيَن لَهُ الد ِ  (5)البينة: (َوَما أُِمُروا إِالا ِليَْعبُُدوا َّللاا
ينَ )لى: وقال تعا َ ُمْخِلصاً لَهُ الد ِ  ( 2( )الزمر: فَاْعبُِد َّللاا

ِ اْلعَالَِميَن وقال تعالى: ) ِ َرب   ( 162)األنعام:  ( قُْل إِنا َصاَلتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَماتِي ّلِِلا
 

 الذي نعني، هنا هو أن على الما ام أن يستيضار النياة الخال اة   ساميان،  قعاالى هاي  

مر لة من مرا   الميم هيد د بعمل،  ج، هللا قمارك  قعاالى ،  كا  مسالم يعلام أن األعماال ك  

بالنيا   أن، ال تواب  ال عداب إال بنية  هذا م دام قول، صلى هللا علي،  سلم هاي الياديم الاذي 

 " إنما األعمال بالنيات وإنما لكل إمرئ ما نوٰ" ر اه اإلمام المخاري هي صييي، إذ يدول : 
(1)

.   

  

 نياان نعلاام أن " صااال  النيااة  إ ااالا الفااتاد لاارب العااالمين ، يرقفعااان بمنزلااة العماا  الاادنيوي 

الميم ، هيجعالن، عماادة متدملاة ،  إن  مام الطوياة يهامط بالطاعاا  الميضاة ، هيدلمهاا معاصاي 

شانئة هال ينال المرء منها بعد التعب هي أدائها إال الف    الخسار " 
(2)

 . 

إل الا أيضا هنا أن يتج، الما م إلى ماهو  ير للمسلمين  الم ارية جمعاا مان المياو ، يعني ا

هاليتج، إلى بيو  قضر بالم رية هي اليال  هي المآل،  ان يأون هذا ديدن، هي جميع مايتددم ب، 

 من أبيا .

 

   ثانيا: اَّلح ساب:

 
يأاد يطلع علي، أ د .  هللا   ده  معناه هنا طلب األجر  ال واب من هللا قعالى ،  هو عم  قلمي ال

ُ   َويَْعلَُم َما فِي  هو المطلع علي،، قال قعالى "  قُْل إِن تُْخفُوا َما فِي ُصُدوِرُكْم أَْو تُْبُدوهُ يَْعلَْمآُ َّللاَّ

ُ َعلَٰى ُكل ِ َشْيٍء قَِدير    (.29") آل عمران: السََّماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض   َوَّللاَّ

                                                 

 35سم  قخريج، ا  ( 1)

 ( .68لي ،  ل  المسلم )اليزا(2)
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 تساب أن يولد طمتنين،  سعادة  شعور بالرضا ، الييس بها إال من جرب  من شتن األ

 األ تساب  عاي ، هي عالم الواقع. 

 

هالما م عندما يد د بعمل، مرضاة هللا أ ال   يد د ب، تواب هللا قعالى ييد  مد دا  شريفا  ، 

يست ير الما م ك   يتدي ب، الى الرهعة هي الدنيا  اآل رة .  عندما يأون هذا هو الداهع ،هدد

 .جهد يمذل،  ك  قعب يعتري، رجاء تواب هللا قعالى  رضوان،

 

   :: مراقبة هللا سبحانآ وتعالى ثالْا
 هذا الخل  من أهم األ الم التي يجب أن يتيلى بها الما م ذلك أن، ماتقمن مان هللا أ ال  

،  ال يت اور أن با  اا   من المجتمع تانيا على ما يدوم با، مان إجاراءا   أعماال قتعلا  بالميام

سيراعي ك  أ القيا  الميو   آدابها  انظمتها ما لم يعير ذلك جزءا من مراقمت،   قعاالى الاذي 

يطلع ك  صييرة  كميرة ، با  هاو مطلاع علاى السارائر ناهياك عان الظاواهر يداول هللا قعاالى هاي 

َ يَْعلَُم َما فِي السَّ كتاب، العزيز "  ٰٰ ثاََلثَاٍة إَِّلَّ أَلَْم تََر أَنَّ َّللاَّ َماَواِت َوَما فِي اأْلَْرِض   َما يَُكوُن ِمن نَّْجاَو

ِلَك َوََّل أَْكََْر إَِّلَّ ُ اَو َمعَُهاْم أَْيانَ 
َماا َكاانُوا   ثُامَّ  ُ َو َرابِعُُهْم َوََّل َخْمَسٍة إَِّلَّ ُ َو َساِكُسُهْم َوََّل أَْكنَٰى ِمن ذَٰ

َ بُِكل ِ َشْيٍء َعِليم  يُنَب ِيُُهم بَِما َعِملُوا يَْوَم ا  ( .  7" )المجادلة : ْلِقيَاَمِة ۚ إِنَّ َّللاَّ

 يدول الرسول صلى هللا علي،  سلم : " اإل سان أن قعمد هللا كتنك قراه ههن لم قأن قراه ههن، يراك 

"
(1)

  

 هالمراقب   قعالى سوف ييسن عمل،  يتدن، د ن شك . 

 

 :: األمانة  رابعا
نااة المفهااوم السااائد عنااد عامااة الناااس ماان أنهااا  فااظ الودائااع هيسااب . يتعاادض معنااى األما 

هاألمانة هي المفهوم ال ارعي ذا  مادلول شامولي قمادأ بتماناة العديادة هاي هللا  صادم العمودياة لا، 

 كيفظ  دوم اآل رين ،  إنتهاءا بيفظ الودائع  هيرها . 

إِنَّاا َعَرْ انَا  منهاا ،  قولا، قعاالى "   اآليا  الدالة علاى أهمياة األماناة هاي  يااة النااس ك يارة جادا

نَسااُن   إِنَّاآُ اأْلََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواأْلَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْيَن أَن يَْحِمْلنََها َوأَْشافَْقَن ِمْنَهاا َوَحَملََهاا اإْلِ 

ُهوَّلَ  ََ  (  72" ) األ زاب :  َكاَن َظلُوَما 

ُسوَل َوتَُخونُوا أََمانَاتُِكْم َوأَن ُْم تَْعلَُمونَ يَا أَيَُّها الَّ  قول، قعالى :  َ َوالرَّ  "  ِذيَن اَمنُوا ََّل تَُخونُوا َّللاَّ

 ( .  27) األنفال :  

َ يَأُْمُرُكْم أَن تَُؤكُّوا اأْلََمانَااِت إِلَاٰى أَْ ِلَهاا َوإِذَا َحَكْما ُم بَاْيَن النَّااِس أَن تَْحُكُما قول، قعالى : "  وا إِنَّ َّللاَّ

َ َكاَن َسِميعَا بَِصيَرا ا يَِعُظُكم بِِآ   إِنَّ َّللاَّ َ نِِعمَّ  ( . 58"  ) النساء:  بِاْلعَْدِل ۚ إِنَّ َّللاَّ

 ( . 32")المعارج:  َوالَِّذيَن ُ ْم أِلََمانَاتِِهْم َوَعْهِدِ ْم َراُعونَ  قول، قعالى  اصفا المتمنين " 

ل، "  ن لمن ال أمانة هي قول، صلى هللا علي،  سلم " ال إيما
(2)

  

دلي   اضح على ربط األمانة باإليمان  إنزالها منزلة رهيعة عالية 
(3)

.  

 

 من مدتضيا  األمانة هي مجال الميو  الطمية األمانة العلمية :  مما يتفرال عان األماناة العلمياة 

 هنا األمور التالية : 

                                                 

 مسالم هاي "صاييي،"  (4777) :بارقم (115 / 6)،  (50) ( بارقم19/  1أ رج، المخاري هي "صييي،" ) ((1 

 (9) ( برقم30/  1)

  )12578(( برقم2607/  5أ مد هي "مسنده" )  )2( 

 (131(سلمان الند ي : األمانة )3) 
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يد أن يأون أصيال بتن قأون هأرقا، جديادة ـ األصالة  اإلبداال : همن مميزا  الميم العلمي الج 1

رى إضاهة جديدة أ  بتسلوب جديدلم يسم  أل د أن طرقها  درسها أ  أن يأون بي ، لها بي
(1)

 . 

 

ـ مراجعة الميو  السابدة ب أ  جيد  األمانة هي الند  منها د ن زيادة على ما قدتضية نتائجهاا  2

إذا اقتامس منهاا .  إضااهة إلاى أماناة الندا  علاى   د ن ند ان لها مع اإلشارة إليها ب اأ   اضاح

الما م أن يأاون أميناا هاي النداد ، هاييفظ  للماا  ين الساابدين  داوقهم د ن أن يتجاا ز هاي النداد ، 

 هيتيول ندده إلى ق    أ   سد ،  د ن أن يعطيها أك ر من  دها من المديح  اإلطراء . 

 

 ارهم  نسمتها إلى نفس، . ـ عدم التعدي على  دوم اآل رين بسرقة أهأ 3

 

ـ عدم قعري  الناس لر طار أ   ديعتهم  ه اهم بالتدليا  مان شاتنها  مان  جمهاا  آتارهاا ،  4

.   اار الت اارف هااي  ياااة اآل اارين هلايس اإلنسااان  اار الت اارف هااي نفساا،   ياقاا، كمااا أناا، لاايس

يعاة النااس هالت رف الذي يتدي إلى ضرر هالاب أ  ميتما  ال يجاوز شارعا ، كماا ال يجاوز  د

" مان ه انا لايس مناا " ال ه هم . يدول الرسول صلى هللا علي،  سالم 
(2)

 هاذا عاام هاي كا  ماا  ،

يمأاان أن يطلاا  علياا، هااش . هااذكر المياااذير المتعلدااة بالمياام الطمااي يعتماار أماارا ضاار ريا ال بااد 

 ا م من اإللتزام ب،.للم

 

يس كا  أ اد يمتلأهاا .  مان األماناة ـ الأفاءة العلمياة : يتطلاب إجاراء المياو  معرهاة  كفااءة لا 5

العلمية أن يتتكد الما م من معرهة الفن الذي يجري هي، الميم  أن يأون قاادرا علاى إجرائا، مان 

 النا ية العلمية  أن يمتلك جميع األد ا  العلمية  التدنية التي قتهل، إلجرائ، . 

أن قجرض المياو  بجاودة عالياة إال هتهليتة الما م للديام بالميم، أمر هي هاية األهمية،  اليمأن 

مااليتم  إذا كان الما م متهال علميا  عمليا للديام بها،  هو أمر  اجب،  الداعدة ال رعية قدول:"

 الواجب إال ب، ههو اجب"

 

ـ عدم قز ير طرم الميم أ  نتائج، أ  إدعاء الي ول على نتائ  لم يتوص  إليها هعال . هعلى  6 

ميم التي قام بها هعاال ،  ال يجاوز لا، أن ياذكر طرقاا لام يساتخدمها . كماا الما م قوتي  طريدة ال

علي، أن ي مام النتاائ  التاي قوصا  إليهاا د ن زياادة أ  ند اان ،  أن يأاون أميناا هاي قفساير هاذه 

 النتائ   أن يأون قفسيرها علميا ، ال مي  هي، للهوض أ  التوجها  ال خ ية 

ضايا  األمانااة أن يأاون الما اام متجاردا  هياار متيياز لاا، . ـ التجاارد  عادم التييااز : مان مدت 7 

 يعني هذا أن يعرى الما م جميع الجواناب المتعلداة بمي ا، مناذ التفأيار هيا،   تاى نهايتا، . هاال 

يمالغ هي قدرير أهمية الميم  أ لويت، د ن سمب علمي مدنع ،  أن ال يأون داهع، الرئيس إلجراء 

ط ، د ن أن قأون ل، هائدة علمية  اضية ،  أن ال يدهع، هواه الميم هو إهتمام، ال خ ي هي، هد

  قييزه لمي ، إلى إهمال النتائ  السلمية أ  عدم ذكرها . 

 

ـ إ تيار هريا  الميام المالئام : همان مدتضايا  األماناة أن يختاار الما ام أك ار النااس معرهاة  8 

ناوال الاذي يتطلاب عما  هريا  مان بطريدة الميم  أهضلهم قنفيذا ل، ـ  اصة إذا كان الميم من ال

ذ ي المهااارا  الخاصااة ، كالااذين يجمعااون المعلومااا  أ  الااذين يدومااون بااهجراء الفيااوا ، أ  

                                                 

 ية للميم هي المجال الطمي. منجود ،عمدهللا. الضوابط األ القية  ال رع (1) 

    Journal of Family and community Medicine,1995;2:71-78. 

 (101) ( برقم69/  1أ رج، مسلم هي "صييي،" )(  2)
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الذين يد لون الميانا  هي أجهزة الياساب ،  أن ال يياابي أ ادا علاى  سااب إقداان الميام ،  أن 

 يدوم بتدريمهم على إجراء الميم إن لم يأونوا مدربين . 

 

  تقانخامسا: اإل

 
اإلقدان قيمة إسالمية عظيمة ،  هو تمارة مان تمارا  اإل ساان  هاي سام، مان ساما  ال خ اية 

الَّاِذي َخلَاَق اْلَماْوَت َواْلَحيَااةَ  يدول هللا قعالى هي كتاب، العزياز : " اإلسالمية يجب أن يت   بها . 

َُ اْلغَ  ي َِ   ( 2" ) الملك :   فُورُ ِليَْبلَُوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماَل ۚ َوُ َو اْلعَ

 

  يدول الرسول ص  هللا علية  سلم " إن هللا ييب إذا عم  أ دكم عمال  أن يتدن، "

 إقدان العم   بذل الوسع هي ذلك مرقمط باإل سان بمعناه األعم   هو كما قال الرسول ص  هللا 

لمسلم الي  عندما يتدن عمل، علية  سلم " أن قعمد هللا كتنك قراه ، ههن لم قأن قراه هتن، يراك " ها

، يتعمد   أ ال   ي عر بالرقابة األهمية  على أعمال  ق رهاق،  من شتن هذا أن يجع  اإلقدان 

 قيمة راسخ، مطردة  ليسم طارئة على أعمال،  ق رهاق، .

 

 يدتضي هذا المعرهة ال ييية ألصول الميم العلمي  طرم قطميد، ،  قطاب  طرق، مع 

 ،  قطمي  هذه الطرم بيرا  دقة.راى التي من أجلها أجري اف  األهاألهد

 

هالداعده ال رعية قدول : ك  شهاده قضمنم جر مي م لل اهد أ دهع ميرم عن، قردد " الزرقا"  

 األ لى أن يمتنع الخمير ا  ال اهد هي هذه اليالة عن إصدار  أم أ  شهادة بي  األبيا  التي 

 هم الخاصة  م لية إقرار الميم أ عدم إقراره.ي عر ن أن هيها قضارب بين م الي
 

 

 البعد عن ت ارب المصالح ساكسا:

 
قد يدع الما م هريسة لتضارب الم الح بوعي من، أ  بد ن  عي ،  ذلك بان يطيى التفأير هي 

الجانب المادي ، م ال  ، أ  اإلنجاز العلمي ، د ن النظر إلى ماينت  عن، من ضرر علي،  على 

 ي الميو  الطمية .الم اركين ه

 

 من ذلك أن يدع الما م قيم إهراء ال ركا  الممولة للميو  ،  التي ييلب عليها قيدي  

الأسب المادي  األربا  من  راء الميو  الطمية ، هدد قيري الما م بههراءا  مادية أ  

  على أن قسهيال  أ رض مما يدهع، إلى قمول اإلشراف على الميم أ  الم ارك، هي،، أ  أن يواه

قدوم الجهة الممولة بالتتتير على نتائ  الميم العلمي أ  التالعب بها، أ  أي اسلوب آ ر من 

 األساليب التي قطعن هي نزاهة الما م أ  م داقية الميم العلمي.

 من ذلك أيضا  ، أاليطيى أهتمام،  بالميم العلمي  الم اركة هي، على مستلياق، األ رض ، ههذا 

لي، أن ال يضيع رعاية مرضاه متيججا  بتن، م يول هي الميم العلمي ، إذ البد من كان طميما  هع

  فظ التوازن بين هذه المست ليا   إعطاء األ لوية لعمل، األساسي  ليس للميم العلمي
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 ملخصال

  

  هناك أخلقيات تتعلق بصفات الباحث ل تتحدث عنها كثير

 من المراجع في أخلقيات البحوث الطبية . 

  : مما يجب أن يتصف به الباحث ما يأتي 

o ألجر . إخلص النية هلل تعالى واحتساب ا 

o  . مراقبة هللا سبحانه وتعالى 

o  : األمانة : وتشمل في مجال البحوث ما يأتي 

  . األصالة واإلبداع في البحث العلمي 

  . مراجعة البحوث السابقة وإثبات الحق ألهله 

  . عدم التعدي على حقوق اآلخرين 

  . عدم تعريض الناس لألخطار 

  . إتقان العمل 

  . عدم تزوير طرق البحث 

 تجرد وعدم التحيز . ال 

  . اختيار فريق البحث الملئم 
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 الفصل ال اسع
 

 إَراء البحوث على فيات خاصة

 ) األشخاص العر ة أو مسلوبي اإلراكة (
 

 
ي أ  اإلذن بالمواهدة على الم اركة هي الميو  الطمية الييوية مرقأزا أساسيا أل القياة  

التي قجرض على اإلنسان .  ال بد أن يأون اإلذن قد صدر عن إدراك كاما  ،   رياة إرادة كاملاة 

، ،  طواعية د ن ضعط أ  إكراه . هأ  إنسان بالغ عاق  ل، الي  هي أن يعطي هذا اإلذن ، كماا لا

بيام علاى إنساان  ضاد با، .  مان الخطات الفاا ش أن يجارالي  هي أن يعرف بوضو  ما الذي ير

 د ن إذن،  مواهدت، على ب يرة . 

 

 التعام  مع هئا  معينة من المجتمع هيماا يتعلا  بااإلذن عموماا  بااإلذن باهجراء المياو  الطمياة 

 الخاصة بهذنهم  مواهدتهم . عليهم   وصا ، يدتضي معرهة أ والهم  الوقوف عند اإلشأاال  

  من هذه الفئا  ذ ي اإلرادة الميد دة كالسجناء  هاقدي األهلية أ  قاصريها.  

همن المعلاوم أن بعا  هاذه الفئاا  قاد يأوناون هاقادي األهلياة أ  قاصاريها كاألطفاال  الم اابين 

تاا،  الخاارف باامع  األمااراى العدليااة ، أ  الم ااابين بتخلاا  عدلااي دائاام أ  بساامب إصااابتهم بالع

كأمار السن .  قد يأونون مسلوبي اإلرادة أ  أن إرادقهام مياد دة كالساجناء ، هالساجين قاد يأاون 

 هي  أم المأره  ربما أصميم  رية أ تياره ميد دة أ  مهددة أ  هير موجودة أصال . 

ن أما ذ ي اإل تياجا  الخاصة هداد يأوناون أهارادا م اابين بهعاقاا  جسادية أ  نفساية قمانعهم ما

لااى اآل اارين هااي قاادبير شاات ن ممارسااة  ياااقهم ب ااورة طميعيااة ممااا يضااطرهم إلااى اإلعتماااد ع

، مع أنهم قد يأونون كاملي األهلية إال أن لهم اعتمارا   اصة نتيجة لعجازهم الجسادي أ   ياقهم

 النفسي . 

 

ورة  المال ظ أن هذه الفئا  كلها قأون عادة أك ر عرضاة مان هيرهاا إماا للضايط  اإلكاراه ب ا

ة لإلستيالل  قجا ز إذنهم  مواهدتهم أ  اإلهتئا  عليهم مان قما  ضمماشرة أ  هير مماشرة أ  عر

 أ ليائهم أ  الدائمين على رعايتهم . 

 من هنا  جب اإلهتمام بهذه الفئة   ضع األسس  الضوابط إلشراكهم هي المياو  التاي  

 يفظ  دوقهم  منع استياللهم . قجرض على اإلنسان كما أن، ال بد من  ضع ضمانا  كفيل، ب

 سنناقش هي هذا الف   جوانب أ القية  اول إشاراك هاذه الفئاا  هاي المياو  الطمياة الييوياة ، 

 اإلعتمااارا  المتعلدااة بااهذنهم  مااواهدتهم  الضااوابط التااي يجااب مراعاقهااا عنااد إشااراكهم هااي هااذه 

 الميو  . 

 

 :أوَّل  : األافال 
ايضره مست لية عظيم، ملداة على عاق   لي، )  هو إن اليفاظ على  ياة الطف   منع م

،  لي، . يدول الرسول ص  هللا علياألب هي معظم األ يان ( هعلي، أن يراعي هذه المست

  سلم " كلأم راال  كلأم مست ل عن رعيت، "

 يدول :"كفى بالمرء إتما  أن يضيع من يعول "  الطف  هنا مد ود إبتداءا  هي ذلك . 

السن اليعي مفهوم الخطر اليديدي ،  من هنا كانم مست لية أ ليائهفي هالطف  هي هذه 
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رعايت،   قايت، من النعرى لها ،  من ذلك الم اركة هي الميو  الطمية التد لي، على 

  ج، التيديد.

 إلتزام الولي بهماهيماية األطفال  اليفاظ عليهم  اجب ديني ،  هرى إجتماعي  جب 
(1)

 

 
ر أهليت، ناق ة مطلدا ،  لذا ههن، ال عمرة بهذن، هاي إجاراء المياو  الطمياة قم  بلو  ال مي قعتم 

علي، ،  يم شارعا ال يملاك  ال ي اح منا، الت ارها  التاي قضارب، ضاررا ميضاا أ  قلاك التاي 

قد ر بين النفاع  الضارر ،  المياو  الطمياة منهاا ، ألنا، ال ييسان قدادير العواقاب المترقماة علاى 

قدول " من ال ي ح ق ره، ال قول ل، "  عندئذ ال إذن ل،  اإلذن  الداعدة الفدهية
(2 )

 . 

 

 من هناا كاان لزاماا علاى الما ام أن يساعى إلاى أ اذ اإلذن مان  لاي الطفا  عناد  اجتا،  

إلجراء األبيا  على األطفال . على أن األطفال قم  بلوههم ييتاجون إلى مزيد مان اليماياة مان 

  قعريضهم للخطر أ  هضهم الطرف عن ذلك . اهتئا  الما  ين أ  أ ليائهم عليهم 

  لدد أقتضى ذلك التضيي  على إجراء األبيا  على األطفال ضمن شر ط أك ر قيوطا . 

 ( :   1ملي  رقمهم ال جاء هي مي ام هلسنأي )

" يجااب أن يت ااذ الما اام اإلذن ماان المم اا  ال اارعي ) الااولي ( لإلنسااان موضااع المياام إذا كااان 

ن النا ياة الجسادية أ  العدلياة علاى إعطااء اإلذن ، أ  كاان طفاال قاصارا ، أ  األ ير هير قاادر ما

عااديم األهليااة .  يجااب أن ال يأااون هااتالء موضااعا للمياام إال إذا كااان المياام ضاار ريا ل ااية 

المجموعة التي ينتمون إليها  لم يأن باإلمأان إجراء الميم على األشخاا الماتهلين  الداادرين 

على إعطاء اإلذن "
(3)

  . 

كمااا جاااء هااي قواعااد المرلمااان األ ر بااي للتجااارب السااريرية إضاااهة إلااى أ ااذ اإلذن ماان المم اا  

 ال رعي ) الولي ( ما يتقي : 

" ال بد أن يأون الميم المراد إجراةه ذا عالقة بم ألة صيية يعاني منها الطف  الداصار ، أ  أن 

" م   هذا الميم ال يمأن إجراةه إال على األطفال الداصرين
(4)

  

كما جاء هي الدواعد التي  ضعتها الألية الملأية المريطانية لطاب  صاية األطفاال ماا يداارب مان 

 ذلك : 

" يجااب أن ال قجااري األبيااا  علااى األطفااال إال إذا قعااذر إجراةهااا علااى الماااليين ...  يفضاا  

 إجراةها  تى هي هذه اليالة على األطفال األكمر سنا  ليس على الرضع " .

 قيديد األ طار الميتملة  قدديرها قدديرا دقيدا  بمنتهى اليرا "  كما يجب

نعتدد أن أي بيم يمأن أن يعرى األطفال أل طار أكمر من الدلي  الميتم  ) أي أك ار مان الياد 

األدنى ( ،  التي ال قم   أي منفعة أ  أن منفعتها قليلاة أ  م اأوك هيهاا .. يجاب أن يخضاع لأ يار 

ية األ القية "من التدقي  من النا 
(5)

  . 

أمااا اللجنااة الوطنيااة ليمايااة اإلنسااان موضااع الميااو  الطميااة  الساالوكية هااي الواليااا  المتياادة 

األمريأية هدد قرر  أن، ال بد من إقخاذ إجراءا   ماية إضاهية لرطفال كموضع للميو  الطمياة 

  أشار  هي هدرة من هدرا  مدرراقها إلى ما يتقي : 

                                                 

م( )ملزمة 1985هـ )  1405()أنظر المنه  اإلسالمي هي رعاية الطفولة إعداد لجنة من علماء األزهر ، 1)

 م ورة (

 ( 14) رقم  Cioms( التعلي  على 20-18طفال ) الز يلي ،  دوم األ(2)

 (24مي ام هلسنأي رقم ) (3)

 قواعد المرلمان األ ر بي(4)

(5)Royal College of Pediatrics and Child health (UK). Guidelines for ethical conduct 

of medical research involving children. Arch Dis Child. 2000; 82: 177-182 
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ة الميو  أن قتتكد من أن هذه الميو  قد قم إجراةهاا علاى الييواناا  أ ال " على مجالس مراجع

  على الماليين تانيا تم األطفال قم  إجرائها على الرضع " 

 علاى الماا  ين أن يتكاد ا لمجلاس المراجعاة أنا، ال يمأان اإلستعاضاة عان إجاراء المياو  علااى 

و أن اليااال  المرضاية قيام الميام األطفال هي الميم المعر ى أمامهم ،  أهم قسويغ لذلك ها

 ال قيد  هي الأمار  الماليين " 

كما أكد  اللجنة على أمر آ ر  هو أهمية التماس مواهدة الطف  إضاهة إلى إذن  الدي، "
(1)

 . 

 

أما  جهة النظر ال رعية  يال إشراك األطفال الذين لم يمليوا هي األبياا  هايمأن قلخي اها هيماا 

 يتقي : 

لوم أن الطف  الذي لم يملغ يعد ناقص األهلية ، هال اعتمار إلذن، هاي الت ارها   منهاا ـ من المع 1

 إذن، بهجراء الميم الطمي علي، أ   تى اإلجراء الطمي العالجي . 

َوََّل  ـ أن ق رف الولي مديد ب رط قيدي  م لية للطفا  أ  درء مفسادة عناده . لدولا، قعاالى " 2

" )  َّلَّ بِالَّ ِي ِ َي أَْحَسُن َح َّٰى يَْبلَُغ أَُشدَّهُ ۚ َوأَْوفُوا بِاْلعَْهِد   إِنَّ اْلعَْهاَد َكااَن َمْسايُوَّلَ تَْقَربُوا َماَل اْليَ ِيِم إِ 

 (  34اإلسراء:

 لدول، علي، ال الة  السالم " من  لي من أمور أمتي شيئا تام لام يجتهاد لهام  ين اح لهام هالجناة 

 لولي إذا لم قأن هناك م لية راجية أ  درء مفسدة راجية . علي،  رام "  لهذا ال إعتمار إلذن ا

 لذا ههن األص  الفدهي عدم اعتمار إذن الولي ال رعي بهجراء األبيا  علاى األطفاال أ  مان هاي 

  أمهم . 

.. ماا ن ا، " ال يجاوز إجاراء األبياا  الطمياة  67/5/7جاء هي قرار مجمع الفد، اإلساالمي رقام 

 اق يها  لو بمواهدة األ لياء "على عديمي األهلية أ  ن

  

  يمأن أن يست نى من ذلك ، عند قوهر إذن الولي أ  الوصي الياال  التالية : 

أ ـ  أن يأون هناك م لية راجية ، أ   اجة ماسة للطفا  هاي إجاراء الميام عليا، .  يرجاع هاي 

 ذلك إلى أه  األ ت اا  لجان أ القيا  الميو  الطمية . 

 

 اجااة كليااة إلاى إجااراء األبيااا  الخاصااة بااتمراى ال قوجااد إال هااي مر لااة  ب ـ أن يأااون هناااك

الطفولااة  قتطلااب قطااويرا ألد يااة أ  لدا ااا   اصااة بهااا ،  ال هنااى عنهااا ، شااريطة أن قأااون 

األضااارار الميتملاااة علاااى الطفااا  موضاااع الميااام مماااا يمأااان التجاااا ز هيااا،  ذلاااك إعمااااال لممااادأ 

الضر رة
(2)

  . 

 

يم لايس هيهاا قاد   ياتدي إلاى قيييار جسام الطفا  عان طميعتا، ، م ا  أن ج ـ أن قأون طميعة الم

قت ذ عينا  بسيطة من الدم ليرى قيليلها  دراسة بع  األمراى هي مر لة الطفولة  يم أن 

الخطر على الطف  هي هذه اليالة يعد بسيطا ال يتجا ز اليد األدنى مان الخطار .  مان ذلاك أيضاا 

طفال  يم قتم مراقمة هذا السلوك  معرهة قتترهم بما  ولهم د ن الدراسا  التي قتعل  بسلوك األ

 قد   مماشر هي التتتير على السلوك بما يأون  طرا عليهم . 

 

 يستنت  مما سم  أنا، ال يجاوز إجاراء األبياا  هاي المر لاة األ لاى منهاا علاى األطفاال  

 مطلدا . 

 

                                                 

 .14التعلي  على الداعدة (1)

 .14التعلي  على الداعدة (2)
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 ثانيا : السجناء 

ا لمياو  ك يارة هاي مجتمعاا  مختلفاة  هاي هتارا  لدد مر معنا أن السجناء كاانوا موضاع 

متعاقمة  هناك أسئلة مهمة البد من طر ها  اإلجاباة عنهاا قما  الياديم عان األ القياا  المتعلداة 

 بهجراء الميو  على هذه الفئة  هذه األسئلة هي : 

 ـ ه  للسجين إرادة ق  1 

 ـ ه  للسجين  رية ا تيار ق أم هو هي  أم المأره ق  2 

ق  ن ضااامن م ااااركة اآل ااارين هاااي المجتماااعهااا  قعاااد م ااااركت، هاااي المياااو  مااا ـ 3 

  بالتالي يجب عدم إستمعاده منها  إلى أي مدض يمأن، أن يستفيد من نتائ   

 الميو  ق  

  سنيا ل اإلجابة عن هذه األسئلة قماعا به ت ار . 

 

 ـ  ل للسجين إراكة ؟  1
ن  اال الساجين هاي ساجن، . هالوضاع دا ا  قم  أن نجيب عن هذا الستال يجدر بنا أن نمي 

السجن  بيئت،  يم الرقابة المستمرة هي األن طة اليومية التاي قساير ضامن قالاب ميادد صاارم ، 

 ضمن مجموعة يعي ون قيم نفس الظار ف  هاي نفاس المأاان ،  اليركاة مياد دة ،  التعميار 

  هذه الظر ف قجع  الساجين عن الذا  ليس متا ا دائما ، كما أن اإلق ال باآل رين ميد د ، ك

هي  ضع يختل  عن الير الطلي  إذ قجعل، هي موق  ضع    ضوال  ربما إذالل ، إضاهة إلى 

اعتماده على اآل رين هي ق ري  شت ن، .  ربما كانم العالقة بين السجان  السجين قائمة على 

اليرمة . ك  هذا  ال شاك  عدم ال دة  العزلة  التهديد  ال رامة  ربما اإل تدار  اإلهانة  إنتهاك

 قجع  السجين هي موقع  موق  ال يسمع بتن قأون ل، إرادة  رة كاملة . 

 

 ـ  ل للسجين حرية إخ يار ؟ أم  و في حكم المكره ؟  2
إن إجابتنا على الستال األ ل قمين أن  رية السجين هي  ركاق،  سأناق، ميد دة .  

تم يأون سائيا أن ندول أن  رية اإل تيار لدض   اضعة إلرادة هيره ، ال إلرادق، هو  من 

السجين ميد دة  ربما مسلوبة .  من تم ي عب ق ور إمأان السجين أن يعطي إذنا بهجراء 

 الميو  علي، إال  ي عر بالضيط أ  اإلكراه . 

 من المعلوم أن اإلكراه يعد سمما قويا هي الطعن هي م داقية اإلذن أ  المواهدة على أي إجراء 

اإلجراءا  الطمية أ  الميو  الطمية ، هاإلكراه ييم  هي طياق، نوعا من التهديد  اإلنذار من 

 بخطر قادم  رد الفع  السلمي ،  من هنا هاإلكراه يطعن هي م داقية اإلذن  معدوليت،  إعتماره . 

يد دة  المعلوم أيضا أن قدرة المأره على إقخاذ الدرار المناسب  ا تيار الخيار األنسب قأون م

 هالما ،  ربما مهددة أ  هير موجودة . 

 

 ـ  ل تعد مشاركة السجين في البحوث  من مشاركة أفراك المج مع اْلخرين ؟  3

 وبال الي يجب عدم اس بعاكه منها ن وإلى أي مدٰ يمكن اإلس فاكة من  ذه البحوث؟ 
لي، ما عليهم من الواضح أن السجين هرد من أهراد المجتمع  ، ل، مالهم من اليدوم ،  ع 

الواجما  ،  إذا قررنا أن الم لية قدتضي أن ي ارك الناس هي الميو  الطمية ، ههن السجناء 

ليسوا مستمعدين من الم اركة ههذا كانم الم اركة  دا هلهم هذا الي  ،  إذا كانم الم اركة 

  اجما هعليهم هذا الواجب . 

ركة السجين ستعود علي، بالنفع المماشر كتن يأون  من المهم جدا  اليالة هذه ، أن نتمين أن م ا

م ابا بت د األمراى التي نين ب دد دراسة عالج، ،  أن نتتكد أن السجين ال يتعرى للضيط 

 أ  اإلستيالل أ  اإلكراه . 
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 :اإلسالم والنظرة إلى السجين

 
أوَّل : إ  مام اإلسالم بالسجين
(1)

  . 

سجن إما قتديما أ  قعزيرا أ  إنتظارا لتنفيذ  أم ،  إيداع، البالرهم من قجريم السجين 

شرعي علي، ، ههن اإلسالم إهتم بالسجين   فظ ل، من اليدوم ال ئ الأ ير همن مظاهر هذا 

 اإلهتمام نلمح إلى أمرين أتنين  هما : 

 

 األمر األول : اإل  مام بصحة السجين . 

ب ية السجين  قجلي ذلك   يم عرف عن  لفاء المسلمين  قضاقهم   أامهم إهتمامهم 

 هيما يتقي : 

  . السما  ل، بالخر ج للمدا اة  العالج 

  . ،إ راج، من السجن إذا  ي  علي 

  . د ول الطميب على السجناء لتطميمهم 

  . ،العناية ال يية بالسجن  نظاهت 

 

 األمر الْاني : تعليم السجين . 

د ن السجون لإلطالال عن قرب على  يم كان يسمح للسجين بالتعلم  قد كان الخلفاء يتفد 

أ وال السجناء  التتكد من أ ضاعهم ،  اإلهتمام بتعليمهم  السما  بهد ال الأتب  األ رام 

  األقالم إلى السجن لأي يتعلم السجناء . 
 

 :ثانيا: المر ى المنومين  في مراكَ العناية الحرَة 
 

  

ا   اصا  من المرضى إذ ينفرد ن بجملة ن هي مراكز العناية اليرجة نوعويم   المرضى المنوم

 من الخ ائص منها
(2 )

 

 

 أنهم يعانون من أمراى  طرة قنطوي على ا تمالي، كميرة لتهديد اليياة  الوهاة . -1

من األمراى التي قتتر على  ظائ  الجسم  رلمرضي، معددة ، قتدا   هيها ك يأن  التهم ا -2

 ، متسارعة .المختلف، ، كما أن التييرا  هي  التهم المرضي

أنهم يتعرضون إلجراءا  عالجي، معددة ،  دقيد،  قيتاج إلى  را شديد  دق، متناهي، عند  -3

 إجرائها أ متابعتها 

 

 الشك أن ك يرا  من التددم الطمي هي مجال العناية اليرجة كان نتيجة للميو  الطمية هي هذا 

المنومين هي مراكز العناية المجال ، من هنا ي مح من الضر ري إجراء الميو  على المرضى 

اليرجة ، أمال  هي إهادقهم  قيسين  ضعهم ال يي أ ليرى اكت اف طرم   سائ  جديدة 

 د منها مرضى آ ر ن هي المستدم  .يت خيص  العالج لم    االقهم يستفلل

                                                 

 (  386ـ  367عن كتاب أ أام السجن  معاملة السجناء )(1)

(2)Am Thoracic Society documents. The ethical conduct of clinical research 

involving critically ill patients in the United States and Canada. Am J Respir Crit Care 

Med, 2004; 170: 1375-1384. 
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شأاال  التي قتعل    وصا  بهجراء الميو  هي مراكز العناية اليرجة هي إل يمأن قلخيص ا

اآلقي،  األمور
(1)

: 

صعوبة قدييم المخاطر التي سوف قيد  للمري  أتناء إجراء الميو  ،  صعوبة قيديد ماإذا  -1

 قيم التجربة.  هو كان الذي  د  هو نتيجة لما يتلداه من عالج أصال أ  من العالج الذي

التييرا  السريعة  الطارئة التي قيد  للمري  الم اب بتمراى  رجة ،  ضر رة التعام   -2

 هذه التييرا  بسرعة مما يجع  األمر هي هاية ال عوب،. مع

 الم أال  المتعلدة بالت خيص  دقت،  الت اب، بين األمراى اليرجة.  -3

صعوبة الف   بين المضاعفا  التي قيد  نتيجة للمرى األصلي ، األتار الجانمية لرد ي،  -4

  التد ال  الجديدة

 

  : هناك أمور قتعل  بالمرضى أنفسهم  منها

 لوجودهم هي  ،كراه نظرا  لوضعهم ال يي اليرج ن هتالء المرضى عرضة للضيط  اإلأ -1

 ظر ف يتم التيأم بأ  شيء يتعل  بهم قدريما.

 

صعوبة الي ول على إذن مأتم  األركان ،  على ب يرة ، يم أن هالمية المرضى هي  ضع  -2

لإلهماء أ  إعطائ، أد ي، قد  رج  ي عب التواص  معهم كما أن ك يرا  منهم قد هدد أهليت، نتيجة 

 قتدي إلى ق ويش قفأيره أ  قيييم، عن الوعي.

 من هنا قدع على الما  ين  األطماء الذين يجر ن أبياتا  هي مراكز العناية اليرجة مست لية 

كميره هي االهتمام بهذه األمور كلها  ا ذها بعين االعتمار ، كما قدع مست لية كميره على لجان 

 ا  هي التتكد من أن مايجرض من بيو  قراعى هي، هذه األمور ب أ  سليم. مراجعة األبي

 

 ( هي بع  الياال . clinical equipoiseنيأي ) يصعوبة المدارنة ،  قيدي  ممدأ التوازن اإلكل -3

 

 اصعوبة إعطاء د اء هف  )  همي(  يم قد القسمح  الة المري  بذلك ،أ أن هناك قهديد -4

 ا  أكمر عند الياجة إلى إعطاء هذا النوال من األد ية .ليياق، ، مما يتطلب  رص

 

 مما يمأن األستفادة من، هي هذا المجال ماذكر هي 
 

 التي جاء  28 هدرق، رقمإعالن هلسنأي هي 

هيها " عند إجراء الميو  على أهراد اليستطيعون إعطاء إذن ب، ، على الطميب أن يت ذ اإلذن 

عي أ  الوكي  ( ، كما يجب عدم إشراكهم هي الميو  التي من مم لهم الدانوني ) الولي ال ر

القيد  نفعا  لهم إال إذا كان الد د من الميم إهادة أناس هي م    التهم ) مستدمال  ( ،  لم يأن 

باإلمأان إجراء الميم على أناس كاملي األهلية  قادرين على إعطاء األذن ، أن يأون الخطر 

 تم  "المتوقع ضمن اليد األدنى المي

 

 

                                                 

)1(  Farisco M, Evers K, and Petrinic C. Biomedical research involving patients with 

disorders of consciousness: ethical and legal dimensions. Ann 1st super sanita, 2014; 

50: 221-228. 
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 :ثالْا : المغمي عليهم 

 

العد  هو مناط التألي  ،  هو ركن أساسي من أركان األهلية ، ههذا هدد اإلنسان عدل، أ   

 زال رهع عن، التألي  شرعا  ال يعتد بتقوال،  إقراراق، . 

 

 الميمى علي، هو من أصيب بمرى أدض إلى هددان، لددرق، العدلية   ضع، يتترجح بين ق ميه، 

لنائم أ  المجنون ) هاقد العد  ( .  قد يمتد اإلهماء لفترة طويلة  يم يدضي ك ير من هتالء با

المرضى معظم  قتهم أ  كل، هي مراكز العناية المركزة أ  مراكز التتهي   قد يفأر بع  

الما  ين بهجراء أبيا  على هذه الفئة من الناس  ال شك أنهم هير قادرين على إعطاء إذن بتي 

ء يدع عليهم  من هنا  جب اللجوء إلى أ ليائهم لإلذن بهجراء األبيا  عليهم ،  الستال إجرا

الذي يطر  نفس، هنا : ه  من السائغ لر لياء  من الجائز إعطاء إذن بهجراء األبيا  الطمية 

 على الميمى عليهم . 

 

، راجح رجيانا كميرا بنفع متيدن أ  الواضح أن، إذا كان هذا اإلجراء  إن كان بي يا سوف يعود 

 ال ضرر على المري  من،  اصة مع عدم  جود  سيلة أ رض بديلة لعالجهم ههن، من الجائز 

 هللا أعلم اإلذن هنا بهجراء الميم عليهم ، ألنها ق مح  ينئذ هي  أم التجربة العالجية التي ينتفع 

ط هي مداب  النفع المري  منها إنتفاعا مماشرا  ليس هناك ضرر يليد، أ  أن الضرر بسي

 الم لية أما إن كان اإلجراء المي ي ال ينفع المري  أ  ييلب على الظن أن، ال ينفع، أ  قد 

 يضره هعندئذ ال يجوز اإلذن بهجراء الميم عليهم إنطالقا من الداعدة ال رعية . 

 " الت رف على الرعية منوط بالم لية " 

 .مفاسدالضرر  جلب الم الح  درء ال إعماال لدواعد 

 

  قد قيدإجراء الميو  على هذه الفئة بالديود األربعة اآلقية:

 

أن الميم م مم للتعام  مع المرى الذض يتترعلى الياال  المتوقعة، أ  مع الظر ف  .1

 .ذا  اليساسية الخاصـة بالنسـمة لهـم

 

 أن مخاطر التد ال  المي ية أكمر بدرجة طفيفة هدط من قلك المرقمطة بـالفيص الطمـى .2

أ  النفسى المعتاد لهتالء األشخاا بالنسمة للظرف أ  مجموعة الظـر ف الدائمـة علـى 

 .المال ظة المماشرة  الخاضعة للفيص

 

 .أن اليرى من الميم مهم على نيـو كـاف  لتمرير قعرى الياال  لمجازهة متزايدة .3

 

المماشرة  التى  أن التد ال  متناسمة ب ـأ  معدـول مـع التد ال  الدائمة على المال ظة .4

قعرضم لها الياال  أ  التى من المتوقع أن قتعرى لها هيما يتعل  بالظرف الخاضع 

 .لعملية الفيص

 

 يمأن أن يلي  بهذه الفئة  بنفس االعتمارا   الديود المرضى المتخلفون عدليا، إذ ي تركون 

 معهم هي ك ير من الخ ائص  ال فا .
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ئة ليرى هائدة آ رين م ابين أ  قد ي ابون بم   أمراضهم . أما إجراء األبيا  على هذه الف

، إذ لم قعالجها  مستدمال ههي من النوازل التي قيتاج إلى إجتهاد يمين  أمها ال رعي  هللا أعلم

 الدواعد اإلرشادية ب أ   اضح.
 

 :إَراء األبحاث على المر ى في أقسام الطواري :رابعا

  
ي أقسام الطوارضء قيديا   ديديا  للمهتمين بالميو  اللطمية يم   إجراء األبيا  على المرضى ه

 المنظمين لها . ذلك أن المرضى هي  الة الطوارضء يمر ن بظر ف صعمة منها الوضع 

اليرج لليالة التي يعانون منها ،  منها الدل  الذي ي ا ب هذه اليالة ،  قد يأونون هي  ضع 

الطمي أ  الما  ين ،  قد يأونون هير قادرين أصال  اليستطيعون التواص  ب أ  جيد مع الطاقم 

 ابون   ، هدد يأونون ميمى عليهم ، أ  معلى إعطاء اإلذن على ب يرة هي هذه الياال

بهصابا  بالية قد قيد  ق وي ا  إلدراكهم ، مما يجع  من ال عب أ  المستيي  أ ذ مواهدتهم 

ن هي  ضع نفسي نومرضى  أ ليائهم قد يأوعلى الم اركة هي الميو  الطمية ، كما ان أقارب ال

صعب  قل  بالغ يجع  مناق تهم هي إشراك المري  هي الياال  الطارئة هي األبيا  من 

ال عوبة بمأان ، مع ضر رة التيرك بسرعة قم  قيير اليالة ال يية للمري  مما يجع  األمر 

جا   التد ال  الطمية أك ر صعوبة .  نظرا  إلن هناك  اجة ماسة لتطوير أألد ية  العال

من الضر ري إجراء  للياال  الطارئة ،  ضر رة التتكد من سالمتها  هعاليتها ، هتن، ي مح

لياال  الطارئة ، بالرهم من أن هذا قد ينظر إلي، أن، م ادم لممدأ الذاقية أ  األبيا  على ا

 ول، بما يتقي :  ا الموضوال ،  يمأن قلخيص الرةيةاألستداللي،  قد تار جدل كمير  ول هذ

 

،  رئة أمر هي هاية األهمية  اليستينون عن،أن قطوير رعاية المرضى هي الياال  الطا -1

 الطمية.ب  قد يأونون أك ر  اجة من هيرهم لتطوير جوانب رعايتهم 

األص  مراعاة جميع مماد   أسس أ القيا  الميو  الطمية على اإلنسان  على هذه  -2

 وازنة بين األضرار  المناهع .الم الفئا  ،  من ذلك موضوال

هتالء  إن ضر رة اإلسراال هي إقخاذ اإلجراءا  المتعلدة باإلذن على ب يرة من -3

المرضى أ  ذ يهم . اليعني على اإلطالم إسداط، من اإلعتمار ، ب  البد من اإلذن على 

 ب يرة هي ك  الياال  

اال  يمأن للجان مراجعة نظرا  للياجة الماسة لسرعة إنجاز التد   المي ي هي هذه الي -4

الميو  أن لرـطماء  الما  ين ،  هي  اال  ميد دة ، بهجراء التد   المي ي ،  من تم 

لظر ف  لستيالهي أضي  اليد د ، منعا  لسوء اال أ ذ األذن  يجب أن يأون ذلك

المرضى  ذ يهم هتالء
(1)

 

األضرار ،  مراعاة إن  فظ  دوم المرضى هي هذه الياال  ،  الموازنة بين المناهع  

 اليالة األست نائية هي أ ذ إذنهم على ب يرة قعد من األمور المهمة عند إجراء الميو  عليهم 

 
 

 

 

 

                                                 

)1 ( Hilala R.Assessing the ethics of research in emergency setting: how do 

international regulations work in practice?.Sci Eng Ethics,2007;13:305-313. 
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 ملخصال

  

  هناك فئات معينة من المجتمع تتصف بعدم قدرتها على إعطاء

 إذن على بصيرة نظرا لقصور األهلية أو قصور اإلرادة . 

  تحتاج هذه الفئات إلى تعامل خاص معها حتى ل يتم استغللها

 من قبل الباحثين . 

  األطفال حيث أنهم قاصرو األهلية ول بد من من هذه الفئات

 إذن وليهم عند إجراء البحث عليهم ، ول اعتبار إلذنهم . 

  يمكن أن يعتبر السجين في حكم المكره مسلوب اإلرادة ومن

هنا ل بد من التحرز في إجراء البحوث الطبية على السجناء 

ومراعاة أحوالهم وعدم استغلل فقدانهم لإلرادة وإجراء 

 بحوث عليهم لم تكن لتجرى لو ل أنهم سجناء . 

المغمي عليهم قاصرو األهلية ول بد من إذن أوليائهم عند إجراء 
أي ضرر يمكن أن يقع عليهم بد أن ليترتب عليها البحوث عليهم ول 

 كما ل بد من تحقق مصلحتهم
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 الفصل العاشر

 

 َراء البحوث على المر ى المصابين بالسراانإ

 

 

أسماب ارقفاال يعد مرى السرطان بتنواع، المختلفة من اك ر االمراى  طورة،  يعد سمما  من 

الوهيا   اصة هي المجتمعا  المتددمة.  قختل  امراى السرطان هي شدقها   طورقها ههناك 

أنواال منها يمأن للم اب بها ان يعيش يعيش هترة طويل،  من ام لتها سرطان المر ستا  

الجلد%(،  بع  سرطانا  94)
(1)

.  

ا كان ق خي ها متت را ،  من ام لتها دي الى الوهاة  الل هترة  جيزة،  اصة اذت هناك أنواال ق

%(  يم عادة ما يتدي الى الوهاة  الل اشهر 83%(  سرطان الرئة )94سرطان المنأرياس )

 . ربما أسابيع
(2)

 

 

 ما الذي يميَ مرض السراان غير م في مجال البحوث؟

وير لدد قمين لنا ان، ال يمأن التددم هي مجال ق خيص االمراى  عالجها اال من  الل قط

األبيا  هي المجال ال يي  ال قعد امراى السرطان است ناء من هذه الداعدة هوسائ  الت خيص 

 العالج التي قستخدم لمرى السرطان هي نتاج األبيا  العلمية على هذا النوال من المرى 

 د ن شك.

 

   المرى األ يرة، ههو ،  اصة هي مرامن األمراى هيرهاما ما يميز مرى السرطان عن 

 عندئذ نعلم اننا نتعام  مع هتالء المرضى هي مر لة ،هالما،مراى ستتدي الى الوهاة ا  ان

بالية اليساسية  الخطورة، هالمري  هي هذه المر لة هي  ضع نفسي ضعي ، اذ يدعون قيم 

ئك هيرهم للتسمم باألد ية  اصة أ ل  طتة المرى كما ان هتالء المرضى معرضون أك ر من

  ية الأيميائية  العالج االشعاعي من قم .الذين قعرضوا لرد

 

ُ ان قجرض عليهم الميو    إذا كان هذا  الهم يمرز ستال مهم هنا: ه  من المدمول ا القيا

  الدراسا ق  قم  اإلجابة على هذا الستال لننظر ماهي إيجابيا   سلميا  اشراكهم هي الميو ق 

 اإلجراءا  الطمية الخاصة بمرضى  اما اإليجابيا  هيمأن قلخي ها بتن قطوير االد ية

السرطان بتنواع، المختلفة  مرا ل، المتعددة، ال يمأن ان يتم اال بهجراء التجارب السريرية 

بمرا لها المختلفة على هتالء المرضى اذ ال يمأن اجراء هذه التجارب اال على مرضى م ابين 

لى ضمور الخاليا السرطانية ا  بالسرطان لنعرف قتتير هذه االد ية ا  اإلجراءا  الطمية ع

ا تفائها  قتتيرها على صية الم اب بالسرطان  جودة  ياق،،  ما لم يتم الواجب اال ب، ههو 

  اجب.

 

اما السلميا  هيمأن قلخي ها ايضا  إضاهة الى ما ذكرناه انفا  عن   وصية مرضى السرطان، 

ب،  دولي يجري قجريمها امر ال يمأن الهتن الجزم باستفادة هتالء المرضى بعينهم من االد ية الت

                                                 

( (national cancer instituteالمعهد الوطني للسرطان بالواليا  المتيدة االمريأية  1))

.cancer.gov/statisticswww  

( (national cancer instituteلمعهد الوطني للسرطان بالواليا  المتيدة االمريأية ا( 2)

www.cancer.gov/statistics  15.02.1436 (December 7th 2014)   

http://www.cancer.gov/statistics
http://www.cancer.gov/statistics
http://www.cancer.gov/statistics
http://www.cancer.gov/statistics
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 رين قد يستفيد ن آ ىآتار جانمية شديدة الخطورة،  يمدى ان مرض ذه األد يةقأون لهقد بسهولة،

 :هي المستدم  من نتائ  هذه التجارب ) هذا ما سنف ل، هيما يتقي( 

 الفائدة   قختل  اإلجابة عن هذا الستال الذي طر ناه با تالف مرا   التجربة السريرية

 المرجوة منها على التف ي  االقي:

 

:المرحلة األولى لل جربة السريرية (1
(1)

  

 هي هذه المر لة نيا ل االجابة على األسئلة التالية:

 متمون العواقب،  ما درجة هذه المتمونية  ،جربنه  الد اء الذي  .1

 ماهي  ركية الد اء  .2

 كي  قيدد الجرعة المناسمة للد اء .3

اى هذه المر لة معرهة ما اذا كان الد اء هعاال  ام ال، ههذا يتقي هي المر لة اذا  ليس من أهر

 ال انية  ال ال ة. 

 

 :المرحلة الْانية لل جربة السريرية  (2

هي هذه المر لة يأون اليرى قيديد هعالية الد اء قيم التجربة  يتوقع ان قأون ل، هائدة 

 .للمري  الذي ال ي ارك هي الدراسة 

 

 :ْالْة لل جربة السريرية المرحلة ال (3

اليرى هي هذه المر لة ان نتعرف ب أ  اك ر دقة على هعالية الد اء بمدارنت، بد اء معر ف 

 الفعالية من قم ، ا  مدارنت، بد اء  همي )هف (، اذا كان ذلك سائيا  ا القيا  

 التجربة. هنا يتوقع ان يي   المري  الم ارك هي هذه المر لة على هائدة من العالج قيم 

 :واقع اَراء البحوث على مر ى السراان 
 

من المر لة األ لى من  اجراء الميو  على مرى السرطان بالرهم من بع  التيفظا  على 

التجارب السريرية، هان المخت ين بتمراى السرطان رأ ا ان الياجة ماسة إلجراء هذا النوال 

 ا هيما بعد من الميو  على مرى السرطان ضمن ضوابط معين، سنذكره

 لدد عد بع  الما  ين ان است ناء مرضى السرطان  من هي  أمهم من الميو  الطمية قد ال 

يي  يأون عادال ،  يم انهم بذلك ي عر ن بالم اركة، كما ان، من ال عب ان لم يأن من المست

 د ن اشراكهم هي هذه الميو . قطوير اد ية قخص هذه الفئة 

 

 :قة بإَراء البحوث على مرض السراان الق ايا األخالقية الم عل
 

 :: المرحلة األولى من ال جارب السريرية اوَّلَ 

                                                 

(1)Lintz KC, Penson RT, et al. A staff dialogue on phase I trials: 

Psychological issues faced by patients, their families and care-givers. The 

Oncologists 2002; 7: 8-15. 
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قتميز هذه المر لة كما ذكرنا بتن اليرى منها ليس عالجيا   ليس لمعرهة هعالية الد اء  انما 

 لدراسة  ركية الد اء  متمونية  قيديد الجرعة المناسمة.

ا النوال من التجارب لن يستفيد من الم اركة هي ن المري  الذي يجري علي، هذه من هنا ه

الدراسة من النا ية العالجية،  انما سيأون مساهما  هي قطوير الد اء ليستفيد من، هي اليالب 

مرضى آ ر ن هي المستدم  ان نجيم التجارب علي،. ب  ان بع  الدراسا   جد  ان الفائدة 

% هي أ سن 5،  ال قتعدض ا  ميد دة جدا  المماشرة لمرضى السرطان من هذا النوال من الدراس

األ وال
(1)

 %(.5مع ان الوهيا  بسمب التسمم بالد اء     ايضا  بنسمة ضئيلة ) 

 من اإلشأاال  ذا  المعد األ القي بالنسمة للمرضى الم اركين هي هذا النوال من الدراسا  

 األمور اآلقية:

ة،  االم  الواسع بتن المري  هعال  قوهم االستفادة المماشرة للمري  بعين، عند الم ارك .1

سيستفيد
(2 )

 

عدم االدراك الأام  بتن المد ود من هذا النوال من الدراسا  ليس الفائدة المماشرة للمري   .2

 نفس، 

اك ان الد اء الذي يستخدم هو د اء قيم التجربة التي يعانون منها  ان، لم ق مم هعاليت، رعدم اد .3

بعد
(3)

   

المد نة هي نموذج المواهدة على  ، توقع  د تها نتيجة لم اركةعدم إدراك المخاطر الم .4

الم اركة
)4 (

 

للم اركة هي هذا النوال من الدراسا   ىقد يأون  ب االي ار،  ب التعا ن داهعا  لمع  المرض .5

كان دائما  إمأانية عالج السرطان ا  على األق  الدضاء على الخاليا  اال ان الداهع األهم  االبرز

 السرطانية
(5)

 

 

 َ  :: المرحلة الْانية من ال جارب السريرية ثانيا

قختل  هذه المر لة عن سابديها بتنها قجري أل ل مره على المرى،  يتوقع ان يي لون من 

الم اركة هيها على شيء من الفائدة، لأن هذا ليس مضمونا  دائما  
(6)

 ق ترك مع األ لى هي ك ير  

 من الدضايا األ القية المتعلدة بها.

 

                                                 

)1)Abdoler E, Taylor H, and Wendler D. The ethics of phase O Oncology trials. Clin 

Cancer research, 2008; 14: 3692-3697. 

(2)Jansen LA, Appelbaum PS et al. Unrealistic optimism in early-phase oncology 

trial.IRB,2012;33:1-8.  And…. 

     Daugherty C, Retain MJ, Ghrochwski E,et al.Perception of  cancer patients and  

their physicians in phase I trials.Journal of clinical oncology,1995;13:1061-1072. 

(3)Henry B, et al. Ethical challenges in conducting research on dying patients and 

those of high risk of dying. Down loaded on Nov 30, 2014. 

(4 ) Joffe S,Cook E F, Cleary P,etal.Quality of informed consent in cancer clinical 

trials: a cross-sectional survey. The lancet.,2001;358;1772-1777. 

)5( Agrawal M,Grady C,Fairclough DL,etal. Patients decision-making process 

regarding participation in phase I oncology research. Journal of clinical 

oncology,2008;24:4479-4484. 

)6 (Berg SL. Ethical challenges in cancer research in children. The oncologist, 2007; 

12: 1336-1343 
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  :ثالْاَ: المرحلة الْالْة لل جارب السريرية

هي هذه المر لة يتم مدارنة الفعالية ب أ  ادم بين د ائين أ دهما جديد قد يأون قد مر  الل 

ن االشأال مأاء ا ر معر ف الفعالية من قم   يالتجربة هي المر لتين األ لى  ال انية،  د 

)من  الل التوزيع الع وائي( هي المجموعة التي  األكمر هي هذه المر لة هي ان المري  قد يدع

قعطى الد اء الجديد هير المعر ف هعاليت،   قد يجد الطميب المعال   رجا  هي ان يأون مريضا  

ضمن هذه المجموعة،  اصة هي المرا   األ يرة من المرى  يم قد يأون األهض  إعطاء 

ء الجديد الذي قجري قجربت، ليس ل، اقلك المري  د اء معر ف الفعالية ، همن الممأن ان الد ا

ةميي السُ الفعالية المتوقعة مع  جود درجة عالية من 
(1)

. 

 

 :اَراء األبحاث على األافال المصابين بالسراان 

 

ان معظم التجارب السريرية التي قجري على األطفال الم ابين بالسرطان هي المر لة ال ال ة 

من التجربة السريرية
(2)

مدارنة الد اء قيد التجربة مع د اء معلوم الفعالية ،  ال  ،  يم قتم  

قجري قجارب المر لة األ لى ا   تى ال انية اال بعد ان ي مم شيء من الن اط  الفعالية للد اء 

الجديد على الأمار ا ال  
(3)

 . 

 هي ك  األ وال يجب دراسة مدض الخطورة على األطفال بدقة أكمر،  ان ال يعرى األطفال 

 راءا  ذا   طورة عالية مهما كانم المسوها .إلج

 

 

  :الق ايا اَّلخالقية الم علقة بإَراء ال جارب السريرية على مر ى السراان

 
نعرى هنا الدضايا اال القية المتعلدة بم اركة مرضى السرطان هي التجارب السريرية 

 بمرا لها المختلفة  كيفية التعام  معها  ذلك كما يتقي:

 

 : لية األاوَّلَ: 

 مال، ضمن  لة  ل، ان يدرر  ان يت رف هي نفس،من المعلوم ان لإلنسان المالغ العاق  أهلية كام

 . من ذلك إعطاء االذن بهجراء الميو  الطمية علي، ،ضوابط ال رال اإلسالمي اليني  

 

السرطان من جهة االهلية هو ان هتالء المرضى  من هي  أمهم  ى االشأال الذي يتعل  بمرض

هي مرا   متددمة من المرى  عند شعور المري  بتن   اا،  لأون، ن هم هي  ضع طميمم

شاف قيم ضيط عدم قوهر عالج  أ ،هدد يأون هي  ضع نفسي مضطرب ‘ نهايت، قد قربم 

ق وش أهليت، هال يأون قادرا  على اقخاذ الدرار األنسب  قد يدهع، ذلك اما ليالت، ، ممايتدي إلى 

 .اركة ا  التردد  ره  الم اركة الى االندهاال للم 

 

 

 

                                                 

(1 ) Jansen LA,Appelbaum PS,Klein WMP,etal.Unrealistic optimisim in early-phase 

oncology trials.IRB,2001;33:1-8. 

(2)Berg SL. Ethical challenges in cancer research in children. The oncologist, 2007; 

12: 1336-1343.  

(3)Ibid .  
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 َ  :(vulnerableكونهم عر ة ) :ثانيا

لى مضاعفا   طيرة، يمأن لذي يتدي الى الوهاة هالما ، ا  إ اصة ذلك ا،قيم  طتة المرى 

المري  على ان، عرضة، ال يمتلك الطواعية الأاملة.  مما يدعوا الى اعتماره كذلك ان  ي ن 

م اركتهم هي التجارب  ن على الد اء الجديد اال من  اللهتالء المرضى قد ال يي لو

  ان قأون الم اركة هي التجارب السريرية هي الوسيلة الو يدة للي ول على السريرية، أ

الخدمة العالجية من  يم األص ، ا  الي ول على التتمين ال يي لتيطية نفدا  العالج.  ك  

لم يأن مدتنعا  اصال  بممدأ الم اركة،  اصة اذا  هذه قد ق أ  اهراء  للمري  للم اركة  تى لو

من  .  قد يدع المري  ايضا  قيم  طتة اليتس   على هائدة مماشرة هي عالج مرض،كان لن يي

مرض،، هدد يدهع، م  هي ال فاء من العالج  ال فاء،  اصة اذا أ  ى ل، الفري  الطمي بتن ال أ

 يط.طواعية  انما قيم هذا الض ذلك للم اركة ليس

 

م اركة،  قد يظن ان، ان لم ، للتعرى المري  هي هذه اليالة لضيط أسرق،  أقاربكما قد ي

أون الم اركة نوعا   قد ق يي   على رعاية صيية مناسمة، هلن ،هي التجربة السريرية ي ارك

 طميمة المعال   ليس عن قناعة ذاقية.من المجاملة ل

 

 :ثالْا: ما ي علق باألذن على بصيرة

ن متطلما  االذن على ب يرة، أن يأون المري  الذي سيعطى اإلذن معلوما  صيية أن م

 كاهية عن نوال اإلجراء الذي يراد الديام ب،،  أن قأون المعلوما   اضية ال لمس هيها  ال 

هموى،  ال قنطوي على ا فاء لمعلوما  مهمة كما يجب أن يفهم المري  هذه المعلوما  

 باإلجراء المراد  هو على بينة من أمره.  يدركها ب أ  صييح ليتذن

 

 (Therapeutic Misconceptionإن قوهم النفع أ  الفائدة العالجية )

السرطان عند م اركتهم هي التجارب السريرية هي  ىمن أك ر األمور التي قطرأ على مرض

المواهدة، مرا لها األ لى، كما ان، من المتوقع عدم إدراكهم للتف يال  التي قذكر هي نموذج 

 من هنا  جب على الطميب المعال  أن يوضح لهم د ن لمس أ  هموى إذا لم قأن هناك هائدة 

 مماشرة قعود عليهم بالنفع  أن يأون هذا األمر  اضيا  عند عرى هأرة الم اركة عليهم.

 

جة السرطان، أ  بعضهم على األق ، قد ال يستطيعون معال ى مما قد يزيد األمور قعديدا  أن مرض

المعلوما  التي يي لون عليها عن قف يال  الدراسة ب أ  جيد أ  أن يأون  ضعهم النفسي 

 صعما .م وشا   قدرقهم على اقخاذ الدرار المناسب أمرا  

 

 هنا ندع مست لية كميرة على الطميب المعال   الما م هي التتكيد أن المري  قد ههم هذه 

، كما قدع مست لية كميرة على لجان المراجعة دةالمواهالمعلوما  على  ديدتها قم  إقدام، على 

 هي التتكيد على هذا األمر
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 ملخصال

  
ر إلى ي أ  إجراء الميو  على مرضى السرطان قضي، معددة عند النظ

   ائ هم  نوال األبيا  التي قجرض عليهم  من ذلك :

 هالما أنهم م ابون بتمراى  طرة قتدي الى الوهاة -

 أن  ضعهم النفسي مختل  عن هيرهم  -

 أنهم أك ر عرضة لسمية  األد ية -

 يسو  إجراء الميو  الطمية على مرضى السرطان طالما أنها قيد  

 ا ر عيم األمور اآلقي،:م لية لهم أ  من يماتلهم من المرضى إذ

  ضو  الهدف من التجربة السريرية  -

 التتكد من أهلية المري  إلعطاء إذن على ب يرة  -

قطمي  جميع اإل ترازا  التي قطم  على من هم عرضة  -

 لإلستيالل  الخداال 
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 الفصل الحاكي عشر

 مراَعة مشاريع البحوث

 

 أ مية المراَعة : 

 
يدهع الما  ين إلى إجراء الميو  أساماب شاتى ، منهاا ماا يتعلا  بالما ام نفسا، مان  يام  

علمياة ، أ  اهتماما، بموضاوال معاين أ  طمو ا، ال خ اي إلجاراء المياو   اجت، إلى الترقياة ال

لتسجي  اسم، هي سج  الما  ين أ  هيرها من األسماب التي ال قمم بالضار رة ب الة  تيداة إلاى 

 الديمة العلمية للميم العلمي . 

  من هنا كان من الضر ري التتكد من الديمة العلمية للميام قما  إقاراره  بادء قنفياذه مان 

قم  جهة ميايدة ، قيول بين الما م الذي قاد يطياى عليا، اليمااس  الرهماة الجامياة هاي إجاراء 

 بي ، ـ  بين إجراء بيم لم قتتكد قيمت، العملية بال أ  المطلوب . 

  

إن ممدأ المراجعة األ القية الميايدة يتس  مع ممدأ اليسمة هي اإلسالم،  هو ممدأ ذ  جذ رعميداة 

لرقابة  الن ح، هدد عارف د ر الميتساب هاي التااريخ اإلساالمي بالرقاباة علاى يجمع بين ا ،إذهي،

. من هنا ندرك أن د رلجان مراجعاة المياو  أصياب المهن ، منهم األطماء  ال يادلة  هيرهم

 يتس  مع هذا الد ر العظيم.

ين  التجرد هي اليأم على األبيا   أهميتها ، قوقها، درجة م داقيتها، يدتضي أن النجمع ب

جهة الميم  جهة المراجعة ، هالبد أن قأونا منف لتين، ممايدل  من قضارب الم الح إلى  د 

كما  بعيد.هوجود هذه اللجان  اجب إعماال للداعدة ال رعية "مااليتم الواجب إال ب، ههو  اجب".

أن هذه المراجعا  هي قطمي  عملي هي التعا ن على الخير،قال قعالى:" قعا نوا على المر 

 (2التدوض"...اآلية)المائدة: 

 

 :أ دا  المراَعة 
أن الهدف الرئيسي من مراجعة لجنة إ القيا  الميو  الطمية لم اريع الميو  هو التتكد من أن 

ك أن قدوم الما م سيلتزم بهجراء بي ، طمدا  للدواعد األ القية للميو  على اإلنسان .  يعني ذل

 التالي :لجان المراجعة بالتيد  من 

 

 / األهمية العلمية إلجراء الميم على اإلنسان ،  قيمت، العلمي، 1

 / التزام الما م بتصول الميم العلمي 2

ن هي الميم ، أ  للمجتمع /التيد  من أن الميم سيتدي هي النهاية إلى هائدة للم اركي3

ة التددم هي رهع عجل (  أن قأون هذه الفائدة ذا  قيمة هعال  هي األبيا  هير العالجي،عموما )

  <العلمي

/ التيد  من  أن األضرار الناقجة عن إجراء الميم على اإلنسان مما يمأن التجا ز عن، ،  أن، 4

، كما أن للجان المراجعة هي  د د المعدول  أن قأون الفائدة المرجوة أكمر  أهم من األضرار

  هي قخفيفها ، كما أن د ر مهم هي قيديد هذه األضرار  قيديد  جمها للييلولة د ن  قوعها ، أ

للمراجعة د ر مهم هي  فظ التوازن بين هوائد الميم  أضراره على األهراد الذي سيجرض عليهم 

 من جهة ،  على من سيستفيد ن من نتائج، مستدمال من جهة أ رض

/ التاكد من أن الما م قد أ ذ هي  سمان،  ماية المرضى ،  فظ كرامتهم،  استدالليتهم 5

 .وصياقهم ،   دوقهم ،  سالمتهم ال خ ية    
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/ معالجاااة قضاااارب الم اااالح:  يااام يمأااان للجاااان المراجعاااة أن قأت ااا   جاااود أي قضاااارب 6

للم الح من جهة الما  ين أ  من طرف الجهة الممولة للميم، كماا قسااهم هاي التخفيا  مان هاذه 

ألهراد  المجتمعا  الم ألة، إعادة التوازن بين رهمة الما م هي إجراء بي ،  بين  ماية  دوم ا

التااي سااتجرض عليهااا األبيااا  ، كمااا يدلاا  ماان هاارا اإلسااتيالل أ  الضاايط علااى األهااراد الااذين 

 سيجرض عليهم الميم أ  إكراههم . 

 

 

 هناك أهداف أ رض إضاهي، ، من أهمها التتكد أن الما م ملتزم باألنظمة التي قنظم الميو  

على المستوض الوطني أ  على مستوض المتسسة أ   الطمية على اإلنسان ،  أن اليتجا زها سواء

 المتسسا  التي قجرض هيها هذه األبيا .

 

  :األخالقية المراَعة مسؤولية
 يدول هللا سميان،  قعالى هي ميأم التنزي  "هاستلوا أه  الذكر إن كنتم القعلمون"      

لام يعلماواق  ق مام" أالساتلوا إذ قد قال الرسول صلى هللا علي،  سلم للدوم الذين أهتوا د ن علام أ  

" ههنما شفاء العي الستال
(1)

. 

ههذه الن وا  هيرهاا ، هعا  الرساول صالى هللا عليا،  سالم  ال ايابة مان بعاده يادل علاى أن 

 ستال الخمير  االستئناس براي، ل، أص  هي ال رال اليني .

األ القية،لجان مراجعة  ممن يعد من الخمراء هي مجال الميو  الطمية  اليأم عليها من النا ية 

 الميو  أ  لجان أ القيا  الميو .

 

اليرى من قعيين شخص أ  مجموعة مست لين عن مراجعة م ااربيع المياو  هاو أن   

يأون أ  يأونوا أطراها ميايدين ال عالقة لهم بم ر ال الميم .  ال يتوقع أن يي لوا على مناهع 

ة .  بمعنى آ ر أن د رهم يتم   هي اإلساتفادة  اصة من قريب أ  بعيد ،  يأونوا من ذ ي الخمر

 من  مرقهم ك هود على مدض صال ية م ر ال الميم من النا ية األ القية . 

 

 نعني بالخمرة أن يأون المديم للميم من النا ية األ القية عالماا باتنواال المياو  الطمياة  

ل المياو  ذاقهاا ، كماا يجاب  طرائدها ،  كيفية قنفيذها ،  يفض  أن يأون ل،  مرة جيدة هي مجاا

أن يأون عالما بالمماد  األ القية التي قيأم هذه الميو  ،  الدضايا األ القية التي ق ار  ولهاا ، 

 أن يأااون قااادرا علااى إصاادار  أاام ب ااتنها ممنيااا علااى علماا،  معرهتاا،   مرقاا، ، مااتيمال بااذلك 

ي، العرف هي  الد ائر العلمياة مست لية اليأم على م ر ال الميم قم  المدء هي، ،  الذي جرض عل

 المتسسا  ال يية  مراكز الميو  أن يدوم باليأم على م اريع الميو  من النا ية األ القية 

مجموعة من الخمراء هي مجال الميو  الطمية الييوية ،  يضاف هي بع  اللجان  ا د أ  أك ار 

يهام مان  جهاة نظار المجتماع من عامة الناس يفترى هيهم أن يم لوا المجتمع عموما ليطر وا رأ

  ارج دائرة الما  ين  الدائمين على الميو  الطمية . 

 

،القمارر م ااريع المياو ،  اصاة قلاك التاي  لدد أصميم المراجعة األ القية للميو  عرها ناهذا

قجرض على اإلنسان إال من  اللها. م   هذا العرف الاذي ييدا  م االح ك يارة،  الي اادم ن اا 

اليأم ال رعي، هالداعدة ال رعية الأمارض قداول: العاادة ميأماة، كماا مار معناا  شرعيا يت ذ صفة

                                                 

  )336( ( برقم132/  1أبو دا د هي "سنن،" ) )1( 
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سابدا.  هو قطمي  لهذه الداعدة  قاعدة أ رض متفرعاة عنهاا  هاي:" المعار ف عرهاا كالم ار ط 

 شرطا" ههو شرط الزم البد من،.

 

 

  :تكوين لجان المراَعة
 قعيين الم اركين هيها ، لأن المعول  قد قختل  المتسسا  ال يية هي طريدة قأوين هذه اللجان

علي، أ ال   أ يرا  أن قأون هذه اللجان مستدل، قدوم بد رها د ن إمالء من أ د  قتمتع بالييادي، 

 التام، أتناء قيامها بمستليتها.

  يمأن ،إجمال ال فا  التي يجب أن يأون عليها أعضاء لجان المراجعة للميو  هيما يتقي : 

 

 عرفة:العلم والم ـ 1
ذا علم هي األمور التي يتطلب إصدار  أم،  أون الم ارك هي لجان المراجعة من المهم أن ي

،  أ القيا  الميو  الطمية قال قعالى هي كتاب، هم ذلك العلم بتصول الميم العلميعليها ،  من أ

 ر علم.العزيز "  القد  ماليس لك ب، علم "  من معانيها : أي القد  ماالقعلم أ  القفع  بيي

 هناك قاعدة شرعية قدول "اليأم على ال ي هرال على ق وره "  معنى ذلك أن إصدار اليأم 

على الميم يتطلب أن يأون الذي ي در األ أام عالما  بالميو  من النا ية العلمية ،  لدي،  لفي، 

  ، لدي، معرهة بالظر ف التي قجرض هيها هذه الميوكاهي، عنها ،  لدي، ق ور صييح عنها ،

  أن ي در  أما  صييياعليها. ، تى يمأن

 

 : الكفاءة والخبرة-2
من ذ ي الأفاءة العلمية،  اصة هي مجال الميو  العلمياة،   ، ذلك بتن يأون أعضاء هذه اللجان

الميو   قيأمالطمية الييوية   وصا، كما يجب أن يأون لديهم دراية بالمماديء األ القية التي 

  .نسان  قطميداقهاعلى اإل

 

 : عدم ال حيَالمصداقية ة العلمية وـ األمان3
 لام يعرهاوا  ، بالم اداقية ذلك بتن يأون األعضاء ممان عارف عانهم  األماناة العلمياة  اق فوا 

بالتييز أ  المياباة،  لم يعرهوا بالتجا زا  هيار األ القياة التاي قطعان هاي اماانتهم  م اداقيتهم 

 العلمية 

 

 ـ العدل واإلنصا  : 4
ا ال قيماا  قيمااة علميااة أ  أن هيهااا مااع علمهاام بتنهاا م اااريع األبيااا ال يميلااوا إلااى إقرار بيياام 

 لناس للخطر هير السائغ من النا ية ال رعية األ القية  العلمية . ي  لعرق

 

   :ـ ال جرك وعدم تحكيم الهوٰ 4
 ماا ييأماونإنذلك بتن ال ييأموا أهواءهم  رهماقهم ال خ ية عند إقرار الميو   اعتمادهاا،   

 المعايير العلمية  ال رعية  األ القية .

  

 ـ ال وسط ن بال إفراا وَّل تفريط : 5
بييم ال قتدي أ أامهم إلى إنفال  هير منضمط هي مجال الميو   ال قتدي أيضا إلى التيجير  

 على الما  ين  قددم الميو  العلمية د ن  ج،    . 
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 :النقد الهاك  البناء  -6
لناقد ب ير ، كما يدال ،  قد يستطيع من  الل رةيت، النددي،، الوصول الى  ل  الشك هي أن ا

هاب عن ذهن الما م .  التنمي، على الخل  أمر هي هاية األهمية ، لأن الندد يجب أن يأون نددا  

بناءا  بييم يدت رعلى الجوانب العلمية  األ القيةلم ر ال الميم العلمي ،  يهدف الى قيسين، 

 طيم، .الإلى قي

 

  :عدم أزكواَية المعايير -7
 هذه من األهمي، بمأان ،  ذلك بتن يأون التركيزعلى قطمي  المماد  العلمية  األ القية على 

م اريع األبيا  العلمية على الجميع د ن مياباة أل د،أ  التياضي عن المع  ،  أن قطم  هذه 

 المماد   المعايير على الجميع بعدل  مسا اة .

 

 :عدالةال -8
 يعني ذلك األلتزام بال دم هي اليأم على م اريع األبيا ، بما يدتضي، اليال هعال  ،  أن يأون 

 جامعا لل ر ط التي قمنع، من اليي  ا  الجور،  أن  قأون لدي، ملأة قمنع، من الوقوال هي

 التييز الممدو .

 

 :البعد عن ت ارب المصالح  -8
المراجعة م لهم م   الما  ين عن قضارب الم الح  أن  من المهم جدا  أن يمتعد أعضاء لجان

يمتعد ا عن  ظوظ أنفسهم  تى اليتتر ذلك على قرارقهم ب تن إعتماد م اريع األبيا  .  هي 

أن ، علي،  الة كون أ د أعضاء اللجنة لدي، أي قضارب للم الح عند إقرار أي من الميو  

كل  الداعدة ال رعية قدول:"أ القي أ  قانوني .لجنة،  تى اليدع هي أي إشأال لليف ح عن ذلك 

هاأل لى أن يمتنع الخمراء  ال هود هي  .شهاكة ت منت َر مغنم للشا د او كفع مغرم عنآ ترك 

هذه اليالة عن إصدار  أم أ  شهادة بي  األبيا  التي ي عر ن أن هيها قضارب بين م اليهم 

 الخاصة  م لية إقرار الميم أ  عدم إقراره.

 

 :الحفاظ على األسرار -9
على ك  أعضاء لجان المراجعة أن يلتزموا بيفظ أسرار أعمال اللجنة  قراراقها، قم  أن ق   

نتيجة التدييم للما م ،  أن يلتزموابعدم إطالال أ د على مايد ر من نداشا  هي اجتماعا  

 ليس إلى ا د آ ر.كما ان على إدارة اللجنة ان قوص  قراراقها إلى الما م الرئيسي،  اللجنة.

 

 لها د ر كمير هي قوجي، مسيرة مست لية كميرة ،  هأذا نجد أن مست لية أعضاء هذه اللجان

  ليس اعتماطا.علمية  أ القية أسس إذن من ا تيارهم بناءا على البد الميم العلمي، ه
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 المنهج وال طبيقات

 
علااى اإلنسااان ماان نفااس قنطلاا  ك ياار ماان مناااه  لجااان أ  مجااالس أ القيااا  الميااو   

 المنطلدا  التي قنطل  منها قواعد أ القيا  الميو  نفسها  المماد   األسس التي بنيم عليها . 

  أبرز مالمح هذه المناه  ما يتقي : 

 

 أ ال : التتكد من الديمة العلمية للميم  من م داقيت، . 

فسا،  عدلا، ،  قيديا  منفتعا، تانيا :  فظ    اإلنسان من  يم كرامت،   دا، هاي الييااة   فاظ ن

  عدم اإلضرار ب، ،   فظ أسراره . 

تال اا : قيدياا  العادل ماان  يام قوزيااع العاابء هاي إجااراء المياو   عاام إساتمعاد هئااا  معينااة ، أ  

 استيالل  اجتها للمناهع المادية م ال لتأون ميال للميم دائما . 

  قادرا كميارا مان الضارر  إنماا يتاواءم رابعا : التتكد من كون إجراء الميم على اإلنسان ال ييم

 الضرر المتوقع مع الفائدة المرجوة للميم . 

 امسا : التتكد من عدم  جود أي نوال من أنواال الضيط أ  اإلكراه على اإلنسان موضع الميم ، 

   ماية األشخاا المعرضين لذلك . 

م الح الما م ـ أيا كانم سادسا : التتكد من م ادر قموي  األبيا   أن ال يأون هناك قضارب ل

 ـ  م لية اإلنسان الذي سيجري علي، الميم  ضمان ال فاهية هي ذلك . 

 

 قراعى هذه األمور كلها عند التطمي  ،  يم يوك  إلى لجان المراجعة أ  مجالساها هاذه  

 المهمة  قأون مست لة عن إقرار هذه الميو   ماية للما م   ماية لمن قجرض عليهم األبيا  . 

 

 هماعلى أن هناك نوعين من المراجعة يتم قطميدهما هي ك ير من لجان المراجعة 
(1)

  : 

 

 ـ المراَعة الكاملة : 1

م ار ال ييم ياتم مراجعاة التي قجرض على اإلنسان، ب التد لية طم  هذا على هالمية الميو ن ي 

مياع مأوناقا، بتاتن ،  ياتم التادقي  علاى ج  مناق اتها الميم كامال  ياتم التعليا  علاى جا  أجزائا،

  ر ية . 

 

 

 ـ المراَعة السريعة أو اإلس ْناء من المراَعة : 2

الميو  التي ال ي أ  إجراةها  طرا على اإلنسان أ  أن أ طارها قليلة جادا ، هالما، ي م  هذا  

 أ  أنها هير قد لية ) م   مراجعة الملفا  ، أ  إستخدام اإلستمانا   ما شاب، ذلك (

 امتر ك إقرار المراجعة السريعة لم اريع األبيا  أ  است ناةها من المراجعةر هي  يأون الدرا  

 للجنة أ القيا  الميو  . 

 

   :م ابعة إَراء البحوث
قضااطلع بعاا  لجااان المراجعااة  مجالسااها بالمتابعااة المسااتمرة لم اااريع الميااو  بعااد  

اصااة مااا يتعلاا  منهااا بمواهدااة إقرارهااا  باادء إجرائهااا .  يااتم ذلااك بالتتكااد ماان قوتياا  المعلومااا   

                                                 

(1)  Eckstein S,editor . Manual for research committees.Cambridge. Cambridge 

University Press.2003. 



 على اإلنسان أخالقيات البحوث الطبية

 

132 

 

األشااخاا  منااع المياام  التتكااد ماان أن المياام يسااير  هاا  المعااايير العلميااة  األ القيااة التااي قاام 

 إقراره على أساسها . 

علااى أن هناااك م ااألة كماارض لاادض بعاا  هااذه اللجااان هااي متابعااة األبيااا  نظاارا لأ رقهااا  قعاادد 

يجعا  عملياة المتابعاة صاعمة هاذه اللجاان مماا المواقاع التاي قجارض هيهاا  قلاة أعاداد العااملين هاي 

، باا   مسااتييلة هااي بعاا  األ يااان .  ماان هنااا يااتم اإلعتماااد علااى األمانااة العلميااة للما اام لليايااة

  لفري  الميم هي اإللتزام بالمعايير األ القية . 

ألبيااا  التااي يجااب  ق ااير  تيدااة منظمااة ال ااية العالميااة بهااذا ال اادد إلااى أم لااة ماان م اااريع ا

 هي ابعتهامت
(1)

  :   

 

ـ الم اريع التي يأون أي قييير هيها أ  قعادي  ماتترا علاى  داوم  ساالمة  صاية الم ااركين  1

 هي الميم . 

ـ اآلتار الخطرة أ  هير المتوقعاة ، التاي يمأان أن قياد  نتيجاة لإلساتمرار هاي الميام أ  أ اد  2

 أجزائ، . 

ى التوازن بين األضرار  المناهع إلجراء هاذا ـ أي أ دا  أ  معلوما  جديدة يمأن أن قتتر عل 3

 الميم . 

 

 قد قوق  األبيا  إذا  جد أتناء إجرائها انها قعرى الم اركين هيها أل طار جسيمة،  اصة إذا 

لم قأن معر هة من قم .  ن هنا يطلب من الماا  ين هاي م ا  هاذه األبياا  التاي يتوقاع أن قياد  

جااراء المياام  شااألم  طاارا جساايما أن يمليااوا لجاااان أضاارارا، أ ان األضاارار  اادتم أتناااء إ

المراجعة مان  االل قداارير د رياة. يمأن للجاان المراجعاة أن قوقا  الميام هاي أي مر لاة مان 

 مرا ل،، إذا  دتم أضرار جسيمة.

 

 

 :ال وابط وال شريعات 

 
  قرجع ك ير من لجان أ القيا  الميو  أ  مجالسها إلى الدواعد العالمية إلجاراء المياو 

 أ  قدتمس منها ضوابطها   ق ريعاقها  من أهم هذه الدواعد ما يلي : 

 

   . مي ام هلسنأي 

  . الدواعد اإلرشادية العالمية أل القيا  الطب الييوية المتعلدة بالجوانب اإلنسانية 

 ل ادرة من منظمة ال ية العالميةاإلرشادا  العلمية للجان أ القيا  الميو  ا
(2)

 

 للممارسة السريرية الجيدة .  المماد  األساسية 

  . ) المتقمر الد لي للدوانين التواهدية للمارسة الجيدة ) من التجارب السريرية 

  . قواعد المرلمان  اإلقياد األ ر بي 

 . أنظمة الميو  على المستوض الوطني،إن  جد 

 
                                                 

(1) WHO:OPERATIONAL GUIDELINES for Ethics Committees That Review 

Biomedical Research   
 

)2)WHO:OPERATIONAL GUIDELINES for Ethics Committees That Review 

Biomedical Research   
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  :اإلَراءات

ياة مان النا ياة رهم  جود بع  اإل تالهاا  باين لجاان  مجاالس مراجعاة المياو  الطم  

 األ القية إال أن إجراءاقها مت ابهة . 

 يجدر بأ  با م أن يتعرف على هذه اإلجراءا  قم  قدديم م ر ال بي ،  تاى يتماشاى ماع هاذه 

اإلجراءا  هال يهدر  قت، هي  الة عدم إلتزام، بهذه اإلجراءا   عدم قمول م ر ال الميم ألج  

ورة هي كتيب أ  ملزمة يمأن لأ  با م أن يطلع عليها ذلك .  عادة ما قأون هذه اإلجراءا  من 

.  يمأان أن نظارا إل تالههاا مان مركاز بيام آل ار.  ال نرض ضر رة لذكر هذه اإلجراءا  هنا 

ييال المهتمون بهذا المجال لمزياد مان اإلطاالال علاى هاذه اإلجاراءا  إلاى  تيداة منظماة ال اية 

ا  التااي قراجااع الميااو  الطميااة الييويااة " العالميااة " اإلرشااادا  العلميااة للجااان األ القياا
(1)

 ،

  الوتائ  المماتلة . 

 هااي المملأااة العربيااة السااعودية صاادرنظام  اااا للميااو ،  هااو نظااام أ القيااا  المياام علااى 

 ملزمااا لأاا  ماان يجااري الميااو  علااى المخلوقااا  الييااة هااي أصاامحالمخلوقااا  الييااة،  الااذي 

 (أنظر الف   الخامس ع رلنظام.)لعرى هذا ا المملأة. قد أهردنا ه ال  اصا

 

                           

  من الناحية األخالقية؟ كيف تعد مشروع بحث مقبول
 

ط التي البد من من الدواعد  األسس  الضواب ة هناك جمل لعل، أصمح  اضيا  مما سم  أن

من النا ية  أعتمارها عند إعداد م ر ال بيم يجرض على اإلنسان  تى يأون هذا الميم مدموال  

  أصمح  اضيا  أيضا  أن إعداد م ر ال الميم ليس قضية إجرائي، ضمن قيود إدارية ،األ القية

؛ هالواقع أن إعداد م ر ال الميم ليأون مدموال  من النا ية يتم التعام  مع، على هذا األساس

 ميم الميم  أنتهاءا  ، مر را  بمراعاة ة الدواعد العلمية من ق القية يمدأ من هأرة الميم ذاقهااأل

 .جالهابالمواهدة على  إجرائ، من النا ية األ القية من قم  لجان المراجعة األ القية أ  م

 

  من هنا نرض أن، البد للما م من  من مراعاة األمور اآلقية :

 أن يكون الباحث مؤهلا وقادراا على إجراء البحث ومتابعته وقيادة فريق البحث  -1
ا  ث مقبولةأن تكون فكرة البح -2 ، بحيث يكون الباحث قد أتى بفكرة جديده قابلة علميا

، أو مفيدة إلثراء البحث ة عند تطبيق نتائجها على اإلنسانللدراسة والتطبيق ومفيد

أوعلجية ولبد أن يكون الباحث  يةالعلمي كخطوة من خطوات تطوير وسيلة تشخيص

حية األخلقية بمسوغات إجراء قادراا على إقناع الجهات التي تراجع البحث من النا

 البحث.

أن يحدد الباحث بوضوح األهداف التي من أجلها سيقوم ببحثة ، وأن تكون األهداف  -3

 علمية وواضحة وواقعية .

ا في تصميم طريقة البحث لتتوافق مع الصول العلمية وأن  -4 أن يبذل الباحث جهداا واضحا

عة ومعقولة وأن تكون هذه تكون الوسائل التي سيستخدمها إلجراء البحث مشرو

 الوسائل قابلة للتطبيق ،ومحققه ألهداف البحث .
 

                                                 

)
1
) Ibid. 
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 ه ومنها :الجوانب األخلقية األخرى في بحث أن يراعي الباحث

 الموازنة بين األضرار والمنافع  . أ

 اإلذن باجراء البحث على اإلنسان  . ب
 الصدق واألمانه في عرض البحث وإجرائه  . ت

بأسلوب علمي واضح وبصدق  مجال البحثعرض نتائج األبحاث السابقة في  . ث

 وأمانه .
 

 المشاركين في البحث بوضوح  تحديد أدوار -5
األلتزام بطرق التوثيق وطرق تقديم مشروعات األبحاث التي تتطلبها لجان أخلقيات  -6

 البحوث .

ولجنة أخلقيات البحوث  اا وليس أخراا األطلع على النظام الداخلي لمجلس أأخير -7

سسة التي يتبع لها الباحث ليكون على إطلع تام على كل الجوانب الطبية في المؤ

ا لوقته وجهده،ولوقت لجان اإلجرائية التي تتطلبها المراجع ة األخلقية للبحوث ، حفظا

 . المراجعة أيضا
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 ملخصال 

 

  للتخفيف من تحيز الباحثين ، وربما استغللهم للناس

لمشاريع البحوث موضع البحث ل بد من المراجعة 

 من قبل لجان محايدة . 

  يشترط في أعضاء لجان المراجعة الخبرة بالبحث

العلمي وأخلقياته واألمانة والنزاهة والتجرد وعدم 

التحيز والعدل واإلنصاف ، كما يشترط فيهم التوسط 

 حتى ل يبالغوا في التفريط أو اإلفراط . 

 يق تتولى لجان المراجعة األخلقية للبحوث تطب

المبادئ واألسس األخلقية بطريقة منهجية على 

 مشاريع البحوث . 

  لكل لجنة من لجان البحوث إجراءاتها الخاصة بها

 رغم أنها تتفق في أصولها ومبادئها . 
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 الْاني عشرالفصل 
 

 عالقة أخالقيات البحوث الطبية من منظور إسالمي 

 عد العالمية إلَراء البحوث الطبية على اإلنسانبالقوا

 
 

يمأن ههم الدواعد العالمية إلجراء الميو  الطمياة  الدضاايا التاي قهاتم بهاا  قركاز عليهاا  

ب أ  أهض  من  الل ههم األسس  المماد  التاي قنطلا  منهاا  قعتمار مرجعياة لهاا  ضاعم هاذه 

 لمماد  على النيو التالي : الدواعد ممنية عليها .  يمأن إجمال هذه األسس  ا

 

 ممدأ اليائية  الهدف أ  المآال  .  أوَّل :

 أ الم الوجب .  ثانيا :

 المماد  األربعة  هي :  ثالْا :

 أ ـ قيدي  المنفعة .  

 ب ـ عدم اإلضرار .  

 ج ـ إ ترام اإلنسان .  

 د ـ العدالة  المسا اة .  

 

اس أ القي أنناا نعتمار أن أمارا مان األماور أ  هتما ممدأ اليائية  الهدف المد ود من، كتس 

ق رها من الت رها  مدموال أ القيا إذا كانم هايت، قيد  أكمر قدر من الم الح .  يعني هذا أن 

الستال الذي يجب أن يضع، الما م أ  من يديم الميم أن يستل، ، هو : ماا الاذي ياراد قيديدا، مان 

  الل إجراء هذا الميم  بهذه ال ورة ق 

 

 هذا كانم اإلجابة أن إجراء هذا الميم سييد  أكمر قدر ممأن مان الم االح  يدلا  المفاساد علاىه

مستوض األهراد أ  المجتمع هعندئذ ي مح من المدمول أ القياا إجاراةه .  مان هناا هاالمفر ى هاي 

 الميم المراد إجراةه أن يضمط بالضوابط التالية : 

م االية صااية أهضاا  أ  رعايااة أهضاا   ـ أن ييداا  أكماار قاادر ماان الم االية ـ م اا  1 

 للمري  . 

 ـ أن يأون عدد الناس الم مولين هي الميم أق  من أ لئك الذي سيستفيد ن من، ال دا .  2 

ـ أن الم الح التي ستتيد  للمرضى مستدمال أكمار بأ يار مان األضارار التاي ساتيد   3 

 لمن يجري عليهم الميم . 

  رنا أن نيد  من  الل، اليرى المن ود . ـ أن ي مم الميم بييم يأون بمدد 4 

 

 أما أ الم الواجب هتركز بالدرجة األ لى على الفع  نفس، أ  الت رف د ن النظار إلاى  

نتائج، أ  أهراض، المستدملية . ههذا اعتمرناا أن هعاال مان األهعاال أ  ق ارها مان الت ارها  هيار 

أاان اعتماااره ماان النا يااة   هااال يمأ القااي ب اارف النظاار عاان النتااائ  التااي قناات  عاان هااذا الفعاا

 .األ القية

 بالرهم من استخدام " كاانط "  هاو أ اد أهام منظاري هاذي الفلسافة لمفااهيم بديلاة عان  

المفاهيم الدينية كمفهوم " العد  " بدل مفهوم " اإليمان "  مفهوم " اإلرادة اإلنسانية " بدل مفهوم 
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ال أن، يتضح أن، ال مجال لل اك هاي أنا، أقاام نظريتا، " اإلرادة اإللهية "  هير ذلك من المفاهيم ، إ

األ القية العلمانية على قواعد دينية  أن لم ي ر  بذلك 
(1)

  . 

على أن المنظرين األ ائ  أل الم الواجب م   " كانط " ير ن أن، من المهم عند اعتماار هعا  ماا 

  يطم  هي كا  األ اوال بييام أن، أ القي أن يأون لدينا اإلستعداد ألن يأون هذا اإلعتمار شامال

ي مح  سب قعميره قانون طميعة أ  قانونا طميعيا يدمل، الجميع .  أ ضح م ال قطميدي هاي مجاال 

 الميو  الطمية لنظرة أ الم الواجب الم ال اآلقي : 

 

كلنااا نعاارف أن الخااداال أماار هياار أ القااي ، هااهذا اقفدنااا علااى هااذا هااال يمأاان بيااال أن نداار  

( مهماا كانام المساوها  .  تاى  إن  Placeboما ال ـ د اء  همياا ا  هفاال )  إعطاء الماري  ـ

 قيددم م لية راجية أ  دهعم مفسدة راجية . 

 قعتمر أ االم الواجاب هاذا  رقاا  اضايا لممادأ أ القاي  يام أن الما ام هاي هاذه اليالاة لام يدام 

أ القياة الخاداال أ   بد ره على الوج، ال اييح لتيديا  ممادأ م الية الماري  أ ال ،  ممادأ عادم

 الييلة . 

 

 أمااا المماااد  األربعااة المااذكورة هنااا ههااي مماااد  أساسااية قويااة بااالنظر إلااى أترهااا عنااد  

التطمي  هي مجال أ القيا  الميو  الطمية ، هالممدآن األ ل  ال اني ييمالن هي طياقهما ضر رة 

، ضارر علاى مان ياتم إجاراةه أن ييد  الميم العلمي المنفعة للفرد  المجتماع  أن ال يترقاب عليا

علاايهم .  ال ينااازال أ ااد هااي أهميااة هااذين المماادأين  قااد يختلاا  الناااس هااي قدااديرهم للم االية أ  

قدت ار علاى المنفعة  الواضح عند اليربيين أنها قتعل  بالم لية  المنفعة الدنيوية هيسب ،  قد 

 ة . تالمنفعة المادية المي

 

مدأ ال الم  هو ا ترام اإلنسان كأائن ب ري ل،  د،  ال ينازال أ د هي ضر رة األ ذ بالم 

هي اليرية ، هال يأره على إجراء الميو  علي، ،  ل، اليا  هاي اإل تياار  ال باد أن ياتذن باهجراء 

 الميم علي، ،  ال يمأن قجا ز هذا اإلذن إال هي  د د ضيدة جدا . 

زال أ د هاي أهميتا،  ضار رة  أما ممدأ العدالة  المسا اة ههو من الدوة أيضا بييم ال ينا 

قطميد، عند إجراء الميو  الطمية ،  يترقب على هذا أن يتم إ تيار األهاراد  المجتمعاا  إلجاراء 

الميو  عليهم ب ورة عادلة بعيدة عن التييز م ا  إجاراء المياو  علاى الضاعفاء  الفداراء د ن 

 هيرهم . 

 

 القياا  المياو  الطمياة مان ممااد   من هنا يتضح أن ما قستند إليا، الدواعاد العالمياة أل  

،  مراعااة  داوم اإلنساان  العدالاة  المساا اة ة ، من قيديا  المنفعاة  دهاع الضارر أسس أ القي

 هي أسس  مماد  اقفدم عليها جميع ال ارائع ، يجعا  هاذه الدواعاد مدمولاة لر اذ بهاا مان  يام 

المماااد  أقرهااا اإلسااالم ،  هااي  العمااوم هيمااا يتعلاا  بااهجراءا  الميااو  الطميااة  قطميداقهااا . ههااذه

مماد  راسخة متينة ب  إن اإلسالم قد أكد عليها قتكيدا  اضيا ال مجال لل اك هيا، أ  اللامس إال أن 

الت ريع اإلسالمي قد  سع دائرقها  ضمطها بدواعد أ رض ،  أ جد علماء ال ريعة منهجا  اصاا 

 للنظر  اإلستدالل ال يد  عند  د د هذه المماد  هيسب .

 

تم إن اإلسالم ال ينظر للم لية  المنفعة الدنيوية هيساب ، با  إن مفهاوم الم ايلة هاي اإلساالم  

أك ر شموال ، ههو ي م  الم الح الدنيوياة  الدينياة  األ ر ياة هاي نسا   ا اد ال ينف ا  بعضا، 

عن بع  . كما أن إ ضاال الدواعد ال رعية  الممااد  األ القياة للن اوا ال ارعية ال اييية 

                                                 

 ( 40،  39: ) ، ستال األ المط، عمدالر من   (1)
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يية الدطعية هي داللتها ،  إهسا  المجال للمجتهدين هيما د ن ذلك يجعا  لرساس األ القياة ال ر

 اإلسالمية ميزة ال ق اركها هيها أي نظم أ القية أ رض . 

 

 سنعرى هيما يلي بع  األم لة من ن وا الدواعد العالمية أل القياا  المياو  الطمياة لنارض 

 أنها هي مجملها معدولة مدمولة . 

 

    :اق  لسنكيميْ
يتمين من قراءقنا لهذا المي ام قتكيده على أن مهمة الطمياب هاي  ماياة صاية النااس  أن  

 اجم، أن يأرس معرهتا،  مهاراقا، لتيديا  هاذه المهماة ،  أن يعما  لم ايلة الماري  بالدرجاة 

 األ لى هفي الفدرة الخامسة ـ  هيما يتعل  بالميم على اإلنسان جاء ما يلي : 

اء الميم على اإلنسان ، يجب أن قعطى م الح اإلنسان موضع الميم األ لوياة علاى " عند إجر

 الفوائد المتوقعة من الميم ، سواء كانم لتددم العلم أ  لم لية المجتمع " 

  هي الفدرة العاشرة جاء ما يلي : 

 

" إن  ماية اإلنسان موضاع الميام   ماياة صايتة    وصايت،  كرامتا،  اجاب علاى الطمياب 

  ترك هي الميم الطمي " الم

 قتكد الفدرة اليادية ع رة أيضا هذا األمار إضااهة إلاى  فاظ   وصاية األهاراد موضاع الميام 

   فظ أسرارهم . 

 

 قتكااد الفداارة ال انيااة  الع اار ن ماان المي ااام علااى ضاار رة أن ييتاارم اإلنسااان موضااع المياام ، 

 ن  رية  طواعية  على ب يرة .بييم يفهم أهداف الميم  طريدة إجرائ،  أن قأون مواهدت، ع

  

 قتكد الفدرة ال ال ة  الع ر ن على عدم إستيالل  اجة المرضى   ضوعهم لرطماء هي قمريار 

 المواهدة هلى إجرائ، عليهم ،  منع ذلك . 

 

 قتياااد  الفدرقاااان الرابعاااة  الع ااار ن  الخامساااة  الع ااار ن علاااى  داااوم قاصاااري األهلياااة 

 ى إجراء الميو  الطمية عليهم .  معد ميها من  يم المواهدة عل

 

بييم يأاون ن ال يمأن أ اذ ماواهدتهم مماشارة،أما الفدرة السادسة  الع ر ن هتتكد    ا لئك الذي

 إجراء الميم على هذه الفئة ضر ريا . 

 

 قتكااد الفداارة الياديااة ع اارة  ال ال ااة ع اارة علااى ضاار رة اإللتاازام بالمماااد   األسااس العلميااة 

يأااون ق اميم المياام  طريدااة قنفياذه متديااة إلااى الهادف المن ااود  ضاار رة  للمياو  الطميااة  أن

المراجعااة ماان قماا  لجااان مسااتدلة  مياياادة لتدياايم المياام ماان  ياام أهميتاا،  ماادض إلتاازام الما اام 

 باألسس العلمية . 

 

 يتكد المي ام على ضار رة قديايم األ طاار التاي ق اا ب إجاراء المياو  الطمياة علاى اإلنساان 

 ن بين هذه األ طار  الفوائد المرجوة من إجراء الميم .   فظ التواز

 

 هأذا نجد أن هذا المي ام يهتم به ترام  دوم اإلنسان موضع الميم   مايت، مان األضارار  أن 

يلتزم الما م بالمماد   األسس العلمية للميو  الطمياة ،  يتكاد علاى ضار رة المراجعاة العلمياة 
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بيا  .  هي أمور هي هاية األهمية ، ال يجادل أ د هي أهميتهاا األ القية الميايدة لم ر عا  األ

  ال قتناهى أ  قتناق  ـ هي رأينا ـ مع المماد  اإلسالمية  هللا أعلم . 
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 القواعد اإلرشاكية األخالقية العالمية

 لألبحاث الطبية الحيوية ال ي تجرٰ على اإلنسان

 
لتاي يارض  اضاعو هاذه الدواعاد أن قاتم هي مددمة هذه الدواعاد ذكار  الممااد  األساساية ا 

األبيا  التي قجرض على اإلنسان على أساساها  هاي تالتاة ممااد  : إ تارام األشاخاا  المنفعاة 

  العدل . 

  يجسد إ ترام األشخاا اعتمارين أساسيين هيما يتعل  بآداب المهنة  هما : 

 ا على هذا األساس . ـ إ ترام الذاقية  اإلستداللية ،  يم ال بد من معاملة األشخا 1

ـ  مايااة األشااخاا الااذين قعرضاام اسااتدالليتهم للااندص أ  الضااع  ،  ياام ال بااد ماان  مايااة  2

 الضعفاء أ  ما يعمر عنهم " بالعرضة " من األضرار الناجمة عن األبيا  . 

 

 قتكد هذه الوتيدة أيضا على ضار رة قيديا  المنفعاة أ  الم الية لرهاراد  للمجتمعاا   

هذه الميو  ،  يعني هذا قدلي  األضرار إلى أق ى  اد ممأان  قيديا  المنااهع إلاى  جراء إجراء

أق ااى  ااد ممأاان . كمااا قتكااد علااى مماادأ العاادل الااذي يعنااي معاملااة الناااس د ن  ياا  أ  إجياااف 

بيدهم ،  إعطاء ك  شخص ما يستيد، ،  من أم لة ذلك العادل هاي قوزياع أعمااء المياو  الطمياة 

.  ماان ذلاك أيضااا قفهام الظاار ف ال ايية للياااال  شاديدة اليساسااية  أن   مزاياا الم اااركة هيهاا

 قعام  ك   الة بما يتناسب مع  ضعها ال يي  ظر هها ال يية . 

 

 قتكد الدواعد اإلرشادية العالمية علاى التساويغ األ القاي للمياو  الطمياة ،  ضار رة المراجعاة 

 ية لرهراد لما قد يتعرضون ل، من أ طار . العلمية  األ القية لم اريع الميو  قم  إجرائها  ما

 طريداة إجرائا،  تاى يعطاوا   قتكد أيضا على  فظ  دوم األهراد بهطالعهم علاى ماهياة الميام

ب اايرة ) الفداارة الرابعااة (  هااي التعلياا  علااى الداعاادة يااتم التتكيااد هناااك علااى ضاار رة  لااىإذنااا ع

علوما  التي قعطى ل، ،  أن يوت  اإلذن استخدام لية يفهمها اإلنسان موضع الميم  يستوعب الم

 كتابيا . 

 قستطرد الفدرة الخامسة هي إيضا  الأيفية التي يجب أن يتم هيها أ اذ المواهداة علاى ب ايرة مان 

األهراد موضع الميم ،  يم ذكر ذلك هي سم  ع رين هدرة قمين قلك الأيفية
(1)

  . 

 

ب يرة لسمب أ  آل ار ،  لىعلى منح اإلذن ع اا هير الدادرينأما الفدرة التاسعة هتتعل  باألشخ

 يم ال بد من التدقي  هاي األ طاار الميتملاة .  هاي التعليا  علاى هاذه الفدارة  ضاعم جملاة مان 

 ال ر ط  الضوابط عند إجراء الميم على هذه الفئة لمزيد من التيوط  اإل تراز . 

 

ي هي المجال الطمي م   ضاوابط  قستمر هذه الدواعد هي بيان جوانب أ رض متعلدة بالميم العلم

إ تيار الضابط ،  الد اء الوهمي ) الاد اء اليفا  ( ) الداعادة اليادياة ع ارة ( ،  التوزياع العاادل 

ألعمااء  مزاياا المياو  ) الداعاادة ال انياة ع ارة (  األبيااا  المتضامنة األشاخاا العرضااة ) أ  

يا المهماة .  هأاذا نجاد أن هاذه الدواعاد الضعفاء ( )  الداعدة ال ال ة ع رة (  هير ذلك من الدضاا

قعأس المماد  األساسية التي ذكرناها آنفا ،  التي قت   باألهمية  المرجعياة ، كماا أنهاا قساتديم 

 مع الفطرة اإلنسانية  اليديدة ال رعية . 

 

                                                 

 1أنظر الملي  رقم (1)



 على اإلنسان أخالقيات البحوث الطبية

 

142 

 

وقااد تماات كراسااة  ااذه القواعااد ومناقشاا ها ماان قباال مجموعااة ماان الفقهااا واألاباااء  

فاي  ن بأخالقياات البحاوث الطبياة فاي ماؤتمر عقاد فاي القاا رة والبااحْين والمه ماي

ن بغرض عر ها على قواعد الشريعة اإلسالميةن وكاان لمؤلاف م2006عام كيسمبر

وقد نظم  اذا الماؤتمر بال عااون باين  ذا الك اب شر  المشاركة في تلك المناقشات. 

المنظماة اإلساالمية المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ن ومنظمة الصحة العالمياة ن و

وقد تام عارض  اذه القواعاد بعاد بياان الارأي اإلساالمي للعلوم والْقافة) اإلسيسكو(ن

فيها على مجمع الفقآ اإلسالمي الدولي والذي أقر  ذه القواعد بالجملة وصدر باذلك 

 (3المجمع رقم...)انظر الملحق رقم  قرار

 

 

 قواعد الممارسة الطبية الجيدة : 

 
عد هي الجملة على ما ذكرناه من مماد  ،  قعتمر مرجعياة مي اام هلسانأي قتكد هذه الدوا 

 كتساس لها همن هدراقها ذا  ال لة ما يتقي : 

 ـ ضر رة الموازنة بين المناهع  المضار الناقجة عن الميم العلمي .  1 

 ـ ضر رة اليفاظ على سالمة ،  صية األهراد موضع الميم .  2 

  داقية العلمية للميم . ـ ضر رة اإلهتمام بالم 3 

 ـ اليرا على كفاءة من يجري الميم .  4 

 ـ مراعاة   وصية األهراد   فظ أسرارهم .  5 

 

كمااا قضااع قواعااد قف اايلية للمراجعااة األ القيااة للميااو  الطميااة  قمااين مساات ليا  لجااان  

 أ القيا  الميو  ،  مست ليا  الما م . 

 

اد  األ القية التي بنيم عليهاا الدواعاد العالمياة  نخلص من هذا اإلستعراى إلى أن المم 

إلجراء الميو  على اإلنسان هي مماد  عامة  م اتركة باين الانظم األ القياة ،  ال ن اك هاي أن 

هذه المماد  أ ذ  هي األص  من أصول ق ريعية دينية  تاى  إن لام ي ار  باذلك .  ماع  جاود 

لدواعااد صاالية إلشااتدام قنظيماا  للميااو  بعا  اإل اتالف عنااد التف اي  ههننااا نال اظ أن هاذه ا

 الطمية التي قجرض على اإلنسان بعد عرضها على قواعد ال ريعة اإلسالمية . 
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 ملخصال

  

  هناك مبادئ وأسس أخلقية منبثقة من نظريات أخلقية

 وضعت القواعد العالمية مبنية عليها ومنطلقة منها . 

  من هذه المبادئ مبدأ الغائية والهدف أو المآلت ،وأخلق

الواجب) أي أداء الواجب على أنه واجب(، والمبادئ األربعة 

واحترام حقوق ‘ وهي : تحقيق المنفعة ،وعدم اإلضرار

 اإلنسان والعدالة ،والمساواة . 

  إن أحد اإلشكالت هو صعوبة التوفيق بين هذه المبادئ خاصة

  عند تعارضها .

  تتفق بعض هذه المبادئ مع المبادئ األخلقية في اإلسلم وقد

أوردنا القواعد العالمية مع ذكر األمثلة حيث أنه يمكن أن نأخذ 

 بها ما لم تتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسلمية . 
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 الفصل الْالث عشر

 

 أخالقيات النشر العلمي 
 

بي ة ،  هي  لن ر العلمي هو الميطة األ يرة للميو  العلمية ،  يم يطمح ك  با م أن ين را

 التي تمرة أشهر أ  ربما سنوا  من 

 الجهد  المتابع،  الم ابرة 

إن الن ر العلمي ، كما الميم العلمي ، يتطلب الم داقية  الموضوعية  األمان،  الوضو  

 ال فاهية ،  هي التي قوص  إلى اليديد، العلمية التي ين رها أمام الدارْي د ن هش أ  قدليس أ  

 قز ير .

 ضينا هي الف   المتعل  بت القيا  الما م أن من األ القيا  التي يجب أن يلتزم بها ، لدد أ

م ال  ، األصالة  اإلبداال ،  نضي  هنا معنى آ ر لإلصالة عند ن ر نتائ  الميم العلمي هي ان 

يأون الميم المن ور أصيال ،  يأون ك  ماكتب هي الورقة العلمية أ  الأتاب هو من أهأار 

 عمارق،  , عند ندل، عن اآل رين علي، ان يمين ذلك بوضو   سنف   الدول هي هذا  الما م

ال دا .  قم  ان نتيد  عن ا القيا  الن ر العلمي يجدر بنا ان نف   الدول هي قجا زا  الن ر 

 العلمي . 

 

 ال جاوزات في النشر العلمي 

 
عرى ا ال ل ال   اال  ، من تم قمد  التجا زا  هي مجال الن ر العلمي باشأال متعددة ،  سن

 نعرف هذه التجا زا   نف   الدول هيها .

 

:قددم ا د الما  ين ال د المراكز المي ي، بم ر ال بيم بيرى طلب قمويل، من  الحالة اَّلولى

المركز . عرى الميم على ا د الخمراء المتخ  ين  الذي رأض بعد مراجعة الميم بتن، 

 جد الما م الذي قدم الم ر ال ان م ر ال بي ، كما هو قدم من  اليستي  التموي  ،  بعد هترة

 قم   مير الى جهة ا رض بيرى قمويل، .

 

:قام ا د الما  ين بهرسال  رقة عملية الى ا د المجال  العلمية ، بعد عرضها  الحالة الْانية

, قد قأون على المراجعين , شك ا دهم هي ان الميانا  التي اعتمد عليها الما م هير  اقعية 

مختلدة )مفمركة(  عندما قام ميرر المجلة باتارة الموضوال مع الما م انفع   طلب سيب 

 الورقة العلمية . قلدى الميرر رسالة من ا د العاملين مع الما م ان الميانا  كانم مفمركة .

 

ا :اشترك تالتة من الما  ين هي ا د االبيا  ,على ان قضمن اسماةهم جميعالحالة الْالْآ

 كمتلفين .  بعد الن ر  جد أ د الما  ين أن اسم، لم يأن ضمن المتلفين.

 هذه ام لة من التجا زا  هي مجال الميو   الن ر العلمي , االم لة  على هذا ك يره .

 

 (  research miscmdnct )    سوء السلوك في مجال البحث العلمي

 ي على ان، :هي المدء قم قعري  سوء السلوك هي مجال الميم العلم

 plagiarism(,(ffp ), االنتيال ) (falsification),  التزيي   fabrication)همركة الميم )

 عند اعداد الميم ا  قنفيذه ا  ن ره تم  سع هذا التعري  لي م  ق رها  ا رض هير ا القية 
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عند اعداد  هاصمح التعري : )اي انيراف ا   رم لممادضء النزاهة العلمية بد د  قعمد ا  إهمال

لالميم ا  قنفيذه ا  ن ره , ي م  ذلك التزيي   الفمركة  االنتيا
(1)

 .
 

ها  سنعرى لهذه االم ل، هيما هي م  ام لة ا رض م  : ازد اجية الن ر  الي و العلمي  هير

 .بعد

  لوك هي مجال الميم العلمي  الن ر االن نتيد  عن انواال التجا زا   سوء الس
(2) 

 

ا   السلوك السيء هي ن ر االبيا  يمأن ق ني  ابرز هذه التجا زا  انواال التجا ز

كاالقي
(3)

 : 

 

 (fabrication .قلفي  الميانا   ا تالقها )1

 (falsification. قزيي  الميانا   النتائ  ). .2

 (plagiarism.االنتيال  السرقة االدبي، ) 3

 .قضايا التتلي   الن ر4

 

دام  سائ  هير سليمة الجراء الميم ا  استخدام  هناك قجا زا  ا رض م   :استخ

طرم ضارة , عدم اال تفاظ بالميانا  اال لية  التخلص منها بسرعة ,  الدضايا المالي، , 

  اال طاء هي قيلي  النتائ   عرضها .

  سيتم التركيز على االربعة انواال االك ر  االبرز  د تا  هي:

 

 تلفيق البيانات والن ااج واخ القها  (1

الى قلفي  الميانا   ا تالقها  عرضها  –مع االس  ال ديد  –يعتمد بع  الما  ين  

على انها  ديدية  هي ليسم كذلك   هذا السلوك من اك ر السلوكيا   طا  ضررا .  اذ 

ان الما م هي هذه اليالة لم يجر بي ا  ديديا  انما ا تل  بيانا  من عنده  بنى عليها 

يتدي قطعا الى قضلي  الدارضء  الما  ين بين الأذب المتعمد نتائ   استنتاجا  , مما 

 . التضلي   التدليس  الخداال ايضا  كلها امور القجوز شرعا  ال ا القا

 

 تَييف البيانات والن ااج  (2

 ةة  ملفدديانا  , هالميانا  هنا ليسم مختلهي هذه اليالة يأون الما م قد قام بالميم هعال  جمع ب

النوال اال ل .اال ان الما م يدوم بتزيي  النتائ  هال يعرضها كما هي  ذلك بان كما هو اليال هي 

يعرى جزءا منها م ال ممتورا عن النتائ   اال لي، ,  هالما ماقعرى قلك النتائ  التي قيد  

مايريد ان ي   الي، هو ا  ليس ماقيد  من نتائ  هعال.  من ذلك ايضا التالعب باالرقام 

لأي ال قمد  للدارضء كذلك  ةذف بع  الميانا  المتضارب اال  ائيا  ,   
.
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)2( Kaiser M. The integrity of Science – Lost in Translation? .Clinical 

Gastroenterology, 2014; 339-347. 

)3 ) Organization for economicco-operation and development global science 

forum.Best practice for ensuring scientific integrity and prevention of misconduct.  

http://www.oecd.org/sti/sci-tech/40188303.pdf 
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 هي هذه اليالة هان الما م قد جمع ايضا بين اليش  الخداال  التضلي   الأذب ايضا . 

 هالمفترى من الما م ان يعرى  نتائ  بي ، كما هي د ن قزيي  ا  قيري  .

 

  اَّلن حال او السرقة اَّلكبيآ (3

و على اال رين "  هنا يدوم الما م بسرقة اهأار الما  ين  يمأن ان يطل  عليها لفظ "السط

ا  ان يدوم بند  المعلوما  ا   (134 الف   )ااال رين , كما ذكرنا هي اليالة اال لى هي هذا 

 عمارا  الما  ين ا رين د ن االشارة الى الم در

دراسا  ان ي    يعد هذا السلوك من اك ر السلوكيا  شيوعا بين الما  ين هدد  جد هي بيم ال

% من الياال 25الى 
(1)

 

  يمأن قدسيم االنتيال ا  السرق، االدبي، الى االنواال االقي، :

 

 أ.سرقة اَّلفكار البحْيآ 

 نعني ب، ان يسطو ا د الما  ين على هأرة بي ية اة ا تراال لما م سمد، هي طر  الفأرة 
(2)

,لما  

 (134)انظر ا هذا الف   يمدا بتنفيذها , كما ذكرنا هي اليالة اال لى هي 

 يعد م   هذا السلوك قعد على  دوم صا ب الفأرة اال ل بيير  ج،     ,  هو سلوك ينم عن 

الدناءة  اللتم هاالجدر بالما م ان ييفظ للناس  دوقهم  اليسطو عليها , اال اذا كان  هناك مسو  

يتا ر ك يرا هي قنفيذها  شرعي  ا القي  علمي كان يتخلى صا ب الفأرة عنها  عن قنفيذها ا 

,   تى هي هذه اليالة هالمفر ى ان الذي يعطي، الي  هي قنفيذ هذه الفأره هو صا مها اال ل ا  

 جهة معتمرة كالمتسسة التي يعم  بها م ال .

 

 ب.سرقة النصوص 

 هي هذه اليالة يدوم الما م بالسطو على ن وا كتمها ا ر ن  ينسمها الى نفس، ا  يوهم 

بانها من قاليف،  هي ليسم كذلك ,  يزداد االمر سوءا عندما يأون الند   رهيا  الدارضء

 ك يرا
(3)

, د ن  بي ،ضمن،  يقطع، ا  جزء كمير من بيم من ورذ . هدد يدوم الما م با 

االشارة الى الم در االصلي الذي ا ذ من، ,  قعد سرقة  اضي، ال الف عليها .  يمأن للما م 

– يعيد كتابت، باسلوب، د ن ان يأون هماك شم، ند   رهي , هند  المعنى  ان يدرا النص كامال

 اليعد سرقة هي هذه اليالة . – اصة اذا كان ندال 

 يمأن للما م ان يدتمس من اال رين , جزءا من ن وصهم المن ور شريطة ان يضعها بين 

 اذا ق رف هي، هعلي،  قوسين  ي ير الى الم در , ليعلم الدارضء ان هذا النص مندول كما هو ,

 ان يمين ذلك ايضا .

اعادة صياهة النص ,  ذلك بتييير  –رهم الخالف علي، –بسرقة الن وا يمأن أن يلي   مما 

/بع  التعابير التي قيتويها , مع االبداء على االص  كما هو قدريما .  يجوز للما م ان يلخص 

ر  هنا يأون قد  رج عن دائرة السرقة النص  يعيد صياهت، باسلوب هو مع االشارة الى الم د

ا  السطو
(4)

  هللا اعلم 

                                                 

(1 )Benos D J, Fabres J, Gutierres J P, et al.Ethics and scientific publication.Adv in 

Physiol Edu,2005;29:59-74. 

(2)Ibid.  

)3( Roig M. Avoiding plagiarism, self-plagiarism, and other questionable writing 

practices: A guide to ethical writing . 

https://ori.hhs.gov/images/ddblock/plagiarism.pdf 

)4( Ibid. 
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مايعرف بالند  الذاقي )السرقة الذاقي، ( يم يدوم – قد يعتمر هير ا القي  – مما هو معيب 

الما م بند  ن وا كتمها هي متلفا  سابد، د ن اجراء اي قييير عليها  د ن االشارة الى انها 

 رد  هي متل  ساب  
(1)

 . 

 

 ا يلي  باالنتيال ا  السرقة الذاقي، مايتعل  بالن ر السلوكين االقيين : مم

 :تكرار النشر  . أ

 ذلك بان يدوم الما م بن ر نفس الورقة العلمية هي  عائين مختلفين د ن االشارة الى 

 ذلك .

 مما قعارف علي، اه  اال ت اا هي الن ر العلمي ان، اليجوز للما م ان يرس  

ى مجلتين علميتين هي نفس الوقم الورق، العلمية ال
(2)

 

 هي قأرار الن ر قضييع للوقم  المال  الجهد , يم هناك كلفة للمراجع،  المراسال  

 الن ر كان اال لى عدم قضييعها باالصرار على ن ر الميم هي اك ر من  عاء هي نفس 

لتيرير هي ا هيئة التيريرالما م مما يمأن قمول، هي هذه اليال، ان يستاذن  الوقم . 

 اصة اذا –المجل، التي قام الن ر هيها ا ال , يمأن  ينئذ قمول ن رها هي مجل، ا رض 

كان الدراء للمجلتين مختلفتين ,هتيد  بذلك م لية لم قأن لتتيد  لو لم قن ر الورقة 

 مرة ا رض 

 

 :ب.النشر الَااد

زء من نتائ  قد يعمد الما م الى اقتطاال جزء من بيم ساب  قم ن ره ا  اقتطاال ج

الميم ,  من تم ن رها هي  رقة علمية منف لة رهم ان اص  المادة العلمية  ا دا 

 هناك قدا   بين الورقتين العلميتين بييم ي عب ه لها
(3)

 

  ربما اجرض قيييرا على الن وا التي يتضمنها الورقة العلمية ال انية .

 

 

 :ق ايا ال اليف والنشر  (4

 

هي الميم عندما ي   الى مر لة الن ر ان يضمن اسم، يطمع ك  با م  ك  م ارك 

 مع المتلفين , الن هي ذلك اعتمارا ل،  قخليدا السم، كمتل  للميم .

 ك يرا ماييد  نزاال بين الما  ين عند الوصول الى مر لة كتابة الورقة العلمية قم  

 ماء قن رها ,  ول من يجب ان يأون اسم، مضمنا كمتل  ,  كي  يأون قرقيب االس

 

                                                 

(1)Masic I. Hodzic A, and Mulic S. Ethics in medical research and publication. In J 

Prev Med, 2014; 5: 1073-1082. 

(2)www. ICMJE.Org. Recommendation for the conduct, reporting, editing, and 

publication of scholarly work in medical journals. Accessed April 2015. 

(3)Benos D J, Fabres J, Gutierres J P, et al.Ethics and scientific publication.Adv in 

Physiol Edu,2005;29:59-74 . 

 



 على اإلنسان أخالقيات البحوث الطبية

 

149 

 

 الم أل، اليديدية هي هذه الدضي، هو أن بع  الم اركين هي الميم ممن يستيدون ان 

قوضع اسماةهم ضمن قائمة المتلفين , ييرمون من هذه الميزة  هذا الي  ,   بالمداب  

هناك م ألة أ رض ، هي ان بع  من اليستي  ان قظهر اسماةهم ضمن قائمة 

 الدائمة المتلفين قد قت در اسماةهم هذه 

 

 ؟-فما ال ابط في احقية ال اليف 

 

فين  ل، كما ان، ميزة يي   عليها من يوضع اس، ضمن قائمة المتل ،إن    التالي 

 هان، يعني مست لي، من  ضع اسم، هي الدائم، عن ك  ما ،اعتماره االدبي  المعنوي

  القية هي آن  ا د . أيتضمن، الميم  هي مست لي، علمي،  

 

 ط هي أ دية التتلي  ، هدد اصطلح علي، بما ياقي : أما الضاب

 ةعلمي ةهأري ةن قأون ل، مساهمأهي الميم   ةم ارك، هعالأن ي ارك الما م  .1

 الي ول  ةالمي ي ة ذلك هي مرا   الميم أ  بعضها م   : ق ميم الدراس ةجوهري

  .على الميانا   قيليلها  قفسيرها

  مراجعتها النددي، من  يم ميتواها الفأري أالعلمية األ لى  ةالورقه ةكتابة مسود .2

  . العلمي

  .التي يراد ن رها ةعلى النسخةالنهائي ةالمواهد .3

عن ميتوض الورقة العلمية  دقة  ةكامل ةالمواهدة على أن يأون مست ال  مست لي .4

 المعلوما  المد ن، هيها  عدم  جود اي امر يخ  بالنزاهة العلمية .

ألربع، هي اي م ارك هي الميم هتن، قد امتلك    التالي  ههذا قيددم هذه ال ر ط ا

 بالتالي البدان يظهر اسم، مع المتلفين عند ن ر الورق، العلمي، 
)1(

   

اما موضوال الترقيب االسماء ههي مسئل، قواهدي، بين الم اركين هي الميم  اليمأن 

  العدل  عدم اهدار ضمطها دائما  ،  األ لى ان يتف  الجميع على هذا الترقيب بما ييد

 اليدوم . 

 

  من اإلشأاال   التي قطرأعلى قضية التتلي  مستلتان  هما :

اإلهداء هير السائغ :  ذلك بان يظهر اسم ا د المتلفين عند ن ر الورق، العلمي، د ن  . أ

 هم مساهم، جوهرية هي الميم ،  الشك ان هذه همة لمن اليستي  .اان يأون قد س

التتلي   ذلك بان يأون قد ساهم مساهم، جوهري،  قيددم   رمان من ل، الي  هي . ب

هي، ال ر ط بان يأون متلفا   ييرم من هذه الميزه ،  هي هذا إجياف هي  د، 

هو معر ف هي الداعدة ال رعية:" أن  دوم اآلدميين   كما، لدا  اليسو  شرعا   ال 

 ممنية على الم ا ة" أي عدم المسامية من  يم األص .

  الفخريج .المتل  

                                                 

(1)www. ICMJE.Org. Recommendation for the conduct, reporting, editing, and 

publication of scholarly work in medical journals. Accessed April 2015.  

   http://www.wame.org/about/recommendations-on-publication-ethics-policie. 

WAME publication ethics committee. 

http://www.wame.org/about/recommendations-on-publication-ethics-policie
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 عادة مايأون ممن ييتاج الما  ون الى  دماق، كرئيس الدسم ،م ال  ،ا  ا دض 

الخمراء اللذين لهم سمع، مميزه هي األ ساط العلمي، رهم أن، القنطم  علي، شر ط 

 التتلي  ، الشك ان هذا ايضا  هير سائغ ألن هي،   ول على ميزه بيير  ج،    .

فذين على الما  ين هي أن يضيفوا اسماءهم الى قائمة المتلفين  قد يضيط بع  المست لين المنت 

على اإلطالم ، كما انهم يعتمر ن مجرد قدديم المساعدا   –ا يانا   –مع انهم لم يساهمو هي، 

 .اإلداري، ا  ماشاكلها كاهي، ألن قضاف اسماةهم الى قائمة المتلفين 

طمي، بتيديد من اليي  ل، ان يأن متلفا   من لدد قامم اللجن، العلمي، لرةساء قيرير المجال  ال

 هتالء :

، أ اإلشراف العام على هري  الميم أ  المساعده هي من يساعد هي الي ول على التموي 

التيلي  اإل  اءئي ا  الأتاب، ا التيرير
)1(

اذا اقت ر  مساهمتهم على  –هأ  هتالء اليي  لهم  

 ن  يمأن ان يددم لهم ال أر هي نهاية الورقة العلمية.ان يأونوا ضمن قائمة المتلفي –هذه األمور 

 

عضاء هيئة التدريس عموما  أ  أ  رةساء االقسام أيتس  ل، ان يدوم  بع  األساقذة    مما

بالضيط على الما  ين بادراج اسمائهم ضمن متلفي الميم ،ا  الورق، العلمي،  ذلك بتهديدهم 

ء عدودهم هي  الة كونهم متعاقدين مع األقسام   قهديدهم بهنهاأبيرمانهم من  دوم ا رض 

 ين  األكاديميين ، الشك أن هذا ظلم  إجياف بي  هتالء  هو سلوك دنيء على العلماء  الما 

، كما أن عليهم اال يدملوا إضاهة اسمائهم إالان قأون لهم م اركة جوهرية هي أن يترهعوا عن،

 الميم العلمي المراد ن ره.

 

 ت ارب المصالح :
م   ال هرة، كالم لية المادية أ  المعنوية ) قد يي   قضارب بين م لية الما م الخاص، ،

،  بين م الح أ رض م   النزاهة العلمية  الموضوعية هي إجراء الميو   الموقع العلمي

، عند  جود م   هذا التضارب ان يأون أمينا  لم الح العامة األ رض.  على الما م ن رها  ا

يتيرض الموضوعية  التجرد  أن اليددم م الية ال خ ي، الخاص، أ  م الح   صادقا   أن

 المتسسة التي يعم  بها على الم الح العام،.

 

رب كما يجب أن يأون هناك قدرا  كميرا  من ال فاهية بييم يف ح عن  جود أي امأانية لتضا

يرها ،  ما إذا كان ، م   جهة التموي  كال ركا  الخاصة  هالم الح عند ن ر الميم العلمي

ي من هذه الجها  ليأون الداري على بين،  يمأن أن يديم أيعم  باي شأ  من االشأال ل الح 

الميم قديما  أك ر موضوعية . على الما م أن اليسمح لجها  التموي   ال ركا  من ان قفرى 

، هير علمي،، علي، أن يتوص  الى نتائ  معين، هي جزء من اهتمامها أ  أن قوج، الميم بطريد

،   ان اليدم  بال ر ط التي قتتر على مسيرة الميم العلمي  نتائج، التي قضعها هذه الجها 

تضارب الم الح د ن  د   اي قضلي ،  قيديدا  ، منعا  ل أن يأون صارما  هي هذا األمر

 ،  منعا  لزعزعة تدة المجتمع هي العلماء  الما  ين .للنزاهة العلميلة

 

                                                 

(1)www. ICMJE.Org. Recommendation for the conduct, reporting, editing, and 

publication of scholarly work in medical journals. Accessed April 2015.  
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 زات في النشر العلمي :أسباب ال جاو

 

 يمأن قلخيص األسماب التي قتدي الى التجا زا  هي الن ر العلمي هيما ياقي :

  .طمو  الما  ين  استعجالهم الن ر لأي ييددوا مايريد ن، من شهرة

الضيط الواقع على األكاد يمين هي ربط قرقياقهم العلمية بعدد األبيا  التي ين ر نها 

هتمام بالأم د ن لى اإلإذا ،  قد يتدي همن الن ر العلمي  التزيداإلك ار مما ييريهم ب

،  ييري الما م الديام بفمرك، الميانا  أ  قزيي  اليدائ الأي 
)1( 

. 

 

، تم  األركان من  يم قوق، العلميةعدم الددرة على ق ميم  قنفيذ بيم جديد مأ

  قدرق، على المناهسة ال ريفة  هير ذلك من األسماب .

 

 مشكلآ :حجم ال

مما يدعو الى الدل   لرس  أن  جم م ألة التجا زا  هي الن ر العلمي هي قزايد 

ن قدرة الخمراء على اكت اف هذه التجا زا  أمستمر ،  قد يأون ا د األسماب 

 صميم أكمر من ذي قم  .أ

مان ر مت را هي  ،النزاهة العلمي، ، يطعن هي  فظالدل  ، هعال   زيد من هذامما ي 

العلماء ( ال هيرة قيم عنوان "Natureهي مجلة نيت ر) علمي، ظهر   رقة

يت رهون بسوء "
 

 

 

 يم قام الما  ون هي هذه الدراس، بهستطالال اراء أك ر من تالت، اآلف با م  ول 

،   جد ا نتائ  ن ق نيف، قيم سوء السلوك المي يماإذا كانوا قد قاموا باي عم  يمأ

مذهلة
(2)

 سرقة أهأار اآل رينبع  الما  ين اعترهوا ب  جد ا أن هعلى سمي  الم ال:. 

%(، أ  قيايلوا على 6%(،  أهملوا النتائ  التي قتعارى مع أبيا  سابدة لهم)1,7)

%(.  أ طر قلك التجا زا  هو 7,6ضوابط  شر ط الميم العلمي على اإلنسان)

قجا با مع % بتيييرهم لت ميم الميم  طريدت،، ب   نتائج، 15,5اعتراف مانسمت، 

الجهة الممولة للميم
(3)

. 

 

كما ان نظرة على قضايا سوء السلوك المي ي المن ورة هي موقع مأتب النزاهة 

المي ي، األمريأي
)4(

،  يم قن ر الياال  التي قم التيدي  هيها كدضايا سوء سلوك 

 بي ي قمين  جم الم أل،.

                                                 

(1) Beisiegel U. Research Integrity and Publication Ethics. Atheroclerosis, 2010; 212: 

383-385. 

)2(  Martinson BC, Anderson MS, and De Vries R. Scientists behaving badly. Nature, 

2005; 435: 737-738   

)3( .Ibid.  

(4)  https://ori.hhs.gov/case_summary. 
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قاموا بفمركة الما  ين قد % من 2، بينم أن م 2009 هي دراسة ن ر  عام 

لأنها قمد  كميرة لو ق ورنا ان لدينا مليون با م ،  قد قمد  هذه النسمة قليل،. الميو 

.  قد بينم نفس كمير، هنا ستمد  ذا   جم رين الفا  منهم قاموا بهذا العم  أن ع 

% قاموا بتعمال يمأن ق نيفها ضمن سوء السلوك المي ي ، 34الدراسة أن مانسمت، 

الى درجة الفمرك،  التزيي  لأنها ممارسا  م يرة للريمة لأنها القرقي
(1)

. 

 هناك دراسا  أ رض ن ر   اال  أهراد معينين     منهم سوء سلوك بي ي ، 

 تار  ولهم ك ير من الليط ،  يم يعتدد أنهم ضللوا المجتمع العلمي  المي ي 

يري   ربما الفمركة  ن ر ا أبياتا  قمين هيما بعد أنها قعرضم لأ ير من التزي   الت
)2(

 . 

م لمعرهة مدض   ول سوء السلوك المي ي هي  2013 هي دراسة  دي ، ن ر  عام 

الد ل النامية ،قمين أن هناك  اال  صار ة لسوء السلوك المي ي من  اقع عدد 

الياال  التي يتم هيها سيب األ رام العلمية  بعد الن ر ، لأن ال قوجد دراسا  قوت  

هذه الياال 
)3(

 . 

 ال وابط األخالقية النشر العلمي 

إن ا ل مايتمادر الى الذهن عند اليديم عن ا القيا  الميم  الن ر العلمي  ل  االمان،  ال دم 

، هما  لدان متالزمان اليأادان  أن ينفأا عن بعضهما،  قد سم  اليديم عن االمان، هي الف   

هناك ان هذين الخلدان من صفا  المتمنين التي  ال امن عند اليديم عن أ القيا  الما م ,  بيننا

يجب االق اف بهما .  بيننا هناك ايضا جوانب من األمانة  ال دم هي الميم العلمي ,  يدتضي 

 ذلك ان ي دم الما م هيما ين ره للناس ,  يأون امينا هي الجوانب االقي، :

 

 اَّلمانآ في النقل : .1

ن الن يي، ان قضاف الفائدة التي قستيرب الى قائلها . يدول االمام النو ي ر م، هللا )....  م

همن هع  ذلك بورك هي عمل،   ال،  من ا هم هيما يا ذه من كالم هيره ان، ل، ههو جدير ان 

ضاهة الفوائد الى إه  العلم  الفض  على أ لم يزل  ،الينتفع بعلم، ,  ال يمارك ل، هي  ال

قائلها
(4)

) 

يُِحبُّوَن أَن يُْحَمُدوا كتاب، العزيز ) يدول هللا سميان،  قعالى هي  ََّل تَْحَسبَنَّ الَِّذيَن يَْفَرُحوَن بَِما أَتَوا وَّ

َن اْلعَذَاِب   َولَُهْم َعذَاب  أَِليم    (188ال عمران:)( اآلي، ..بَِما لَْم يَْفعَلُوا فاََل تَْحَسبَنَُّهم بَِمفَاَزٍة م ِ

5بما لم يعط كالبس توبي ز ر ( ص  هللا علي،  سلم )المت مع  يدول النمي
 

(ت مع اهتخار االنسان بما اليملأ، يعل  االمام ابن الديم على هذا اليديم هيدول )ال
(6)

   

  

                                                 

(1)  Fanelli D. How many scientists fabricate and falsify research? A systematic 

reviewed and meta-analysis of survey data. Ploone 2009; 4: e 5738 

(2)White C. suspected research frand: difficulties of getting the truth. BMJ, 2005; 

331: 281-288.  

(3)Ana J, Koehlamoos T, Smith R, and Yan LL. Research Misconduct in Low-and 

Middle-income countries. PLO Med, 2013; 10: e 1001315.  

 http://shamela.ws/browse.php/book-12719 (. المأتمة ال املة.16بستان العارهين)( 4)

  5219)(( برقم35/  7أ رج، المخاري هي "صييي،" )( 5 )

 http://shamela.ws/browse.php/book-12719 (. المأتمة ال املة.2/62الأين)مدارج الس(6)



 على اإلنسان أخالقيات البحوث الطبية

 

153 

 

 ليهم هو مت مع بما اليملأ، بهذا المعنى .إ رين ,  ال ينسب اقوالهم ن الذي يند  عن اآلأ الشك 

م )من ادعى ماليس ل، هليس منا هليتموا  يدل على عظم هذا االمر قول النمي ص  هللا علي،  سل

مدعده من النار (
(1)

 

قال االمام النو ي قعليدا على هذا اليديم )......  هي هذا اليديم قيريم دعوض ماليس ل، هي ك  

م ال ( أشي سواء قعل  ب،    لييره 
(2) 

  

ي هيد   هي،  قال  الياهظ بن  جر ) يت ذ من ر اية مسلم قيريم الدعوض ب يء ليس هو للمدع

ييْزديادُ  وض الماطل، كلهاالدع هيْيري ذيِلكي ،  ي ء   ي الي ة   ي ي نِْعمي ا  ي صيالي   اال   ي نيسيم ا  ي ي ا  ي قيعيلُّم  ا  ي ِعْلم  اال   ي مي

ق ِميِة عيليى ذيِلكي  ْفسيديةِ اْلُمتيري .التَّْيِريُم بِِزيياديةِ اْلمي
(3)

 

 

 

 

 اَّلمانآ في عرض الماكة العلمية : .2

ن يدعي ان، قام بالميم  هو لم يدم ب، اصال , ا  ان يوهم الدار  بان النتائ  أجوز للما م هال ي

لى مايريده إن ييير هي نتائ  الميم  تى ي   أ  أ ليها هي  ديدة  هي ليسم كذلكإالتي قوص  

 .مان، العلميةههذا كل، من الأذب الميرم  من عدم األ، لي، الميم هعالإ ليس ماقوص   ،هو

 

  جرك وعدم الهوٰ وعدم ال حيَ:ال .3

جدير بالما م االمين ان يتجرد لليديد، العلمي، التي تمتم لدي، ا  لدض هيره د ن ان يتمع هواه , 

ا  د ن التييز مهما كان داهع هذا التييز . هدد يعترض الما م قييز نيو  ،هي اتما  مايريد اتماق،

  لم يستفر  كاهة جهده هي معرهة أالفع  هعاليت، نتيجة معينة ،م   هعالية د اء معين ، لم ق مم ب

  يخفي النتائ  السلمية للد اء عن أ ،هي ن ر الميم قم  اكتمال ال ورة هيتسرال ،آتاره الضار

.  يزداد االمر سوءا اذا لد اء ال الح ال ركة  المنتجة ل،الما  ين  الدراء رهمة هي قسوي  ا

  المنتجة أإلهراء للما م ليساير ال ركة الممولة   اأراه  ذلك أي نوال من انواال الرشا ي 

يجب  ،للد اء طمعا هي الي ول على مناهع ميرم، من م   هذا النوال   هي هي  ديدتها سيم

نَّةا لاْحٌم ناباتا ِمنْ   هأما قال رسولنا ص  هللا علي،  سلم  ،الترهع عن ا ذه أاباًدا  ُسْحت   َلا ياْدُخُل اْلجا
(4)"  بِهِ ، النَّاُر أاْولاى 

  

 

َولَِو اتَّبََع اْلَحقُّ أَْ َواَءُ ْم لَفََسَدِت السََّماَواُت َواأْلَْرُض َوَمن فِيِهنَّ ۚ بَْل أَتَْينَاُ م يدول هللا قعالى )

ْعِرُ ونَ   .(71( االية )المتمنون : بِِذْكِرِ ْم فَُهْم َعن ِذْكِرِ م مُّ

 

 تجنب الغش والخداع : .4

ْن هي َّنيا هيليْيسي ِمنَّاجريمة , يدول الرسول ص  هللا علي،  سلم ) ييرم االسالم اليش  يعده  (مي
(5)

 

                                                 

  61)(( برقم57/  1 مسلم هي "صييي،" ) (3508) :( برقم180/  4(أ رج، المخاري هي "صييي،" )1) 

 .(2/50) ،المنهاج شريح صييح مسلم بن اليجاجالنو ي (2)

 .(624/ 6ابن  جر: هتح الماري شر  صييح المخاري  )(3)

 . (265) ( برقم79/  1الياكم هي "المستدرك" )(4)

 .105( سم  قخريج، ا 5)
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 اليش هو الي ول على شيء بيير  ج،    هتزيي  اليدائ  العلمية هو هش للما  ين   

الدراء.  لنت ور كي  يأون اليال عندما يعرى الما م اليدائ  مزيف، ا  مفمرك، تم ييا ل 

هم على نتائ  ابيات، قلك  كي  سيضيع  قتهم  جهدهم  ربما مالهم اال ر ن ان يمنوا دراساق

 ين يمنون ابياتهم على نتائ  قلك االبيا  المزيف،   ال شك ان هذا سييد  كارتة  ديدي، , كان 

 االجدر بالما م لو كان صادقا امينا ان يترهع عنها .

 

 ال ْبت وال بين  .5

يت مم منها قم  ن رها ,  ان ي   الى قناع،  ديدي، على الما م ان  يتمين اليديد، العلمية  ان 

 بم داقيتها  تموقها 

يَِك  قال قعالى هي كتاب، العزيز ) َُ لََك بِِآ ِعْلم  ۚ إِنَّ السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفَُؤاَك ُكلُّ أُولَٰ َوََّل تَْقُف َما لَْي

 (36()االسراء : َكاَن َعْنآُ َمْسيُوَّلَ 

ب، علم , ب  ق مم هي ك  ماقدول،  قفعل،  أي  ال قتمع ماليس لك
)1(

 

هليس للما م ان يدعي ان، قوص  الى  ديد، ا  نتيجة معينة  هو هي الواقع لم يتوص  اليها , ههذا 

اليجوز ،هأي  اذا ن رها ،ههذا من الدول بال علم  هو أمر مذموم قطعا  شرعا   لدا *يدول 

ا)الرسول ص  هللا علي،  سلم  ِديمِ إِيَّاُكْم  ي  ( لظَّنَّ هيهِنَّ الظَّنَّ أيْكذيُب اْليي
(2)

 

هعدم مطابدة ماي مت، الما م ا  الناشر للميم العلمي للواقع هو من الظن الذي هو اكذب اليديم . 

 اذا لم يتمين للما م اليديد، العلمية على  جهها ال ييح هيمأن، ان يعمر عن ذلك بان االمر 

 ان، ان يضع هرضي، لميم مستدملي . ييتاج الى مزيد من الميم  بامأ

 

 ال وا ع امام الحقيقآ العلمية  .6

على الما م ان يأون متواضعا اما اليدائ  العلمية التي ك فم ل، من  الل بي ، ,،ههذا هو 

السمي  االم   الستمراره هي التعلم . اما اذا لم يأن كذلك هربما قاده ذلك الى التأمر  الير ر  هي 

 .علماء ليسم من صفا  ال

َن اْلِعْلِم إَِّلَّ  يدول هللا سميان،  قعالى ) وُح ِمْن أَْمِر َرب ِي َوَما أُوتِي ُم م ِ وحِ   قُِل الرُّ َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّ

 (85(االي، ..)االسراء : قَِلياَل 

م، همهما ا قى االنسان من العلم هدد يأون هناك من هو اعلم من، ، علم الم ر جميعا الشيء بالنس

 لعلم هللا سميان،  قعالى  هعلينا ان نتواضع أمام اليدائ  العلمية.

                                                 

 عمدالر من السعدي، قيسيرالأريم الر من هي قفسير كالم المنان .  (1)

 77( سم  قخريج، ا  2)
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 ملخصال

  

 
المصداقية والموضوعية واألمانه  لنشر العلمييتطلب ا

لتي توصل إلى الحقيقه العلمية والوضوح والشفافية ، وهي ا

 .قيري والتي ينشرها أمام القارْي دون غش أو تدليس أ
ل، أن هناك قجا زا  ك يرة هي مجال الن ر   ممايتس 

العلمي،  من أك رها شيوعا االنتيال  السرقة العلمية  قزيي  

النتائ  ن  قلفيدها، من ذلك سرقة جهود اآل رين  عدم 

  .إعطائهم  دهم هي التتلي

 

 هناك ضوابط أ القية مهمة للن ر العلمي  منها:

  اَّلمانآ في النقل 

  اَّلمانآ في عرض الماكة العلمية. 

 َال جرك وعدم الهوٰ وعدم ال حي 

  تجنب الغش والخداع 

  ال ْبت وال بين 

  ال وا ع امام الحقيقآ العلمية 
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 عشر لرابعالفصل ا

 

 تطبيقات عملية ألخالقيات البحوث الطبية

 زراعة الرحم نموذَا

 
هـ كان العالم على موعد مع  د  جديد هريد من نوع،  هو إجاراء 1421هي هرة ميرم من عام 

 ل عمليااة زراعااة ر اام هااي اإلنسااان .  ااد  ذلااك هااي مست اافى الملااك ههااد  مركااز الدراسااا  أ

 األبيا  بجده على ياد هريا  مان األطمااء قداودة طميماة متخ  اة هاي أماراى النسااء  التولياد 

 يساااعدها زمياا  ماان نفااس التخ ااص  آ ااران أ اادهما مخااتص بجرا ااة الدلااب  ال اااني مخااتص 

 بجرا ة األ عية الدموية . 

قد أعلن الفري  الماذكور عان نجاا  قجربتا، ،  يام أ اد  هاذا اإلعاالن د ياا هاائال هاي  ساائ   

اإلعالم الميلية ،  ما أن أهام النااس مان ده اتهم لهاذا الياد   تاى بادأ  التسااةال  ق اار  اول 

 عملية الزراعة هذه  أهميتها  جد اها من النا ية العلمية  العملية . 
 

ة أن هااذه عمليااة جرا ياة ناجيااة ـ أ  هأااذا صااور  ـ لزراعااة لداد باادا للناااس أل ل  هلا 

عضو يزرال أل ل مرة ،  أن هذا اإلنجاز مدعاة للفخر  اإلعتزاز ال بد أن ن ف  ل،  نربم على 

 ال مهما  نجيب عن، . ستا.   تى قتضح ال ورة دعونا نطر  أكتاف الذين قاموا ب، 

 اء أم قجربة سريرية ق ه  عملية زراعة الر م هي مجرد عملية زراعة أعض
 

المعر ف بداهة ـ من النا ية العلمية ـ أن أي إجراء عالجي أ  ق خي ي ، د ائيا كان أ   

 Phase Iجرا يا ، يجرض أل ل مارة علاى اإلنساان ههاو قجرباة ساريرية هاي مر لتهاا األ لاى ) 

study  . ) 

نسان ههي إذن قجربة سريرية  إذا طمدنا هذا على زراعة الر م ، التي أجريم أل ل مرة على اإل

 هي مرا لها األ لى ،  هذا يدودنا إلى أن نديمها من النا ية العلمية  األ القية على هذا األساس . 

 تاساعالطمياة التاي  رد  هاي الف ا  ال سنطم  المعاايير  األساس ال ارعية  األ القياة للمياو  

 على هذه التجربة . 

 

 عآ أوَّلَ : توافق البحث مع مقاصد الشري
ال شك أن مد د  فظ النس  من مداصد ال ريع، الضر رية التي جاء  ال ريع، اإلسالمي،        

ليفظها  كون هتم المجم يفأر هي عالج العدم عند النساء ، أمر الهمار علي، من  يم األص  ، 

و  لأن ليس على األطالم ، كما سنرض عند قطمي  الدواعد  المتطلما  األ القي، ال رعي، للمي

 الطمية على اإلنسان هي بدية هذا الف   .

 

 َ  :: القيمة العلمية لعملية الَراعة  ثانيا
إن قمول أي عملية زراعة لعضو هريب هي إنسان يعتمد أساسا هي أن قأون ضار رة أ   

 اجة لعملية الزراعة ،  مدض  يوية هذا العضو  قوق   ياة المري  علي، أ   جود م دة بالية 

 ملية الزراعة . إذا لم قتم ع

 

 الهدف الرئيس من عملية زراعة الار م هاو عاالج العدام ، إذا أمأان نجاا  هاذه الزراعاة  هلاب 

 على الظن  د   اليم  هيما بعد . 
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 ال أ د يمأن، أن يدول أن الر م هاو عضاو  ياوي قتوقا   يااة المارأة عليا، أ  أن يليدهاا م ادة 

 ، همهمأانها أن قعيش  ياة طميعية جدا .  بالية إذا لم يزرال لها ر م هي  الة هددان،

أما الت مم بالدول بتن هاي هاذا عاالج ليالتهاا النفساية ،  م األتها اإلجتماعياة ، ههاو مساو  هيار 

 كاف إلجراء هذا النوال من العمليا  الخطيرة . 

 

 َ    :: إتباع األصول العلمية للبحثثالْا
أن يسمدها جملة من األماور التاي  يدتضي إجراء قجربة على اإلنسان بيجم زراعة الر م 

 ال بد من أ ذها هي اليسمان  هي : 

 ـ مراجعة الميو  المن ورة  ول هذا الموضوال سواء زراعتها هي اإلنسان أ  الييوان .  1

ـ ليس من السه  المواهدة على إجراء بيم من هذا النوال على اإلنساان قما  معرهاة ماا إذا كاان  2

ا   ذلااك لخطااورة العمليااة الجرا يااة ماان جهااة ،  لمعرهااة ماادض قااد جاارب ماان قماا  علااى الييواناا

 إمأانية نجا ها من جهة أ رض . 

ـ من األمانة العلمية أن يتف  اليرى من الميم أ  التجرباة ماع معطياا  المياو  الساابدة  أن  3

د يمنى عليها ،  يمأن التجا ز عن هذا األمر هي  ال كون الميم المراد إجاراةه أ  العملياة المارا

إجراةها نوعا من الميو  اإلبداعية التاي ال يمأان إجراةهاا ما ال علاى  يواناا  التجاارب أ  أي 

 سمب آ ر مدنع  نطدي . 

 الذي يمد  أن الفري  الطمي قد قجاه  نتائ  األبياا  الساابدة لعملياة زراعاة الار م هاي اليياوان 

ماراى الخمجياة ب اأ   التي أتمتم ه لها الذريع من  يام رها  العضاو المازر ال   اد   األ

 هظيع . 

ـ لم ين ر الفري  الطمي أي  رقة علمية  ول نتائ  دراساق، على اليياوان ، قما  الدياام باهجراء  4

عملية الزراعة ،  لم يددم م   هذه النتاائ  هاي ماتقمرا  أ  ناد ا  علمياة  إنماا قاام بن ارها بعاد 

ر الفري   تى يطلاع العلمااء  الماا  ون إقمام عملية الزراعة على اإلنسان .  كان األ لى أن ينتظ

على نتائ  هذه األبيا   أن يتم نددها علميا  من تم اإلنتدال إلى مر لة إجرائها على اإلنسان بعد 

 اإلطمئنان إلى نجا ها . 
 

 َ    :: إح رام اإلنسان وكرام آ وإس قاللي آ  رابعا
م إيدااال الضارر عليا، إال بمساو  يتجلى إ ترام اإلنسان   ياق،  كرامتا، بالدرجاة األ لاى هاي عاد

 شرعي أ  أ القي . 

 نال ظ هي عملية زراعة الر م أن هذا لم يت ذ هي اليسمان بال أ  المطلوب  المعدول ، هعملية 

الزراعة كان من المعلوم أنها ستعرى المتمرعة بالر م ،  كذلك المستدملة ل، د ن شك للخطار ، 

ل مان النا ياة الجرا ياة ، كماا أنهاا قد لياة أيضاا مان ههي عملية ضخمة قد لياة مان الطاراز األ 

 يم الياجة إلاى إعطااء األد ياة المانعاة لاره  العضاو المازر ال تانياا . أماا المتمرعاة هاال زال 

الستال باقيا لماذا أزي  ر مها ليزرال هي أ رض ، مع أن، لم يازل بسامب طماي  اضاح ،  لام قأان 

 اقاع عليهاا ـ كماا هاو الياال هاي بعا   ااال   عملياة اإلزالاة هاي  اد ذاقهاا لادهع ضارر  اضاح

استئ ال الر م هي الياال  الطارئة ـ  التي هيها انداذ ليياة المرأة من مو  ميد  أ  شم، ميد  

 أ  مضاعفا  شديدة عند استمرار النزف الدموي . 

 

هانين نعلام   لم يأن  اضيا ما إذا كانم المرأة المتمرعة بالر م على علم قام بهاذه اليديداة أم ال .

أن اإلذن بالمواهدااة علااى اإلجااراء يتعاادض مجاارد التوقيااع بالمواهدااة إلااى ضاار رة المعرهااة التامااة 

بااتهراى اإلجااراء  أهميتاا، بالنساامة للمااري  ،  مااا الفوائااد التااي ساايجنيها  مااا األ طااار التااي 
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هاذا  سيتعرى لها ـ إن  جد  ـ  ما إذا كان هناك بدائ  أ رض يمأن أن يساتعاى عنهاا بادال مان

 اإلجراء . 

إن من إ ترام اإلنسان عدم إستيالل  اجت، ، د ن التتكد من أن األضرار التي ساتليد، مان جاراء 

العم  المي ي . هال اب، التي جاء  لطلب إجراء عملية لزراعة ر م لها قد قأون قد  قعام  قيام 

م هااذه الياجااة ضاايط هااذه الياجااة هااي عاادم اإلدراك التااام لمااا هااي مددمااة علياا، ،  ماان تاام اسااتيل

 إلجراء عملية الزراعة . 

ياع جوانمهاا  ربما طيى  ب اإلنجاز على الفري  الطمي إلجراء عملية الزراعة قم  اساتأمال جم

 ذكرها . نالتي ذكرناها  التي س

 

 َ   :: الموازنة بين المنافع واأل رار خامسا
رضااام كمااارض  هاااي إزالاااة الااار م ، كماااا ع لعملياااة  تمرعاااة باااالر ملداااد ُعرضااام الم 

للر م لعملية أكمر منها ، هضال عن أنها كانم قد قعرضم من قما  إلزالاة  المتمرال لها()المستدملة

 الر م كهجراء طار  إلنداذ  ياقها . 

(  أيضااا ألد يااة من ااطة للمناعااة لتخفياا  رهاا  العضااو تدملة ) المتماارال لهااا قااد عرضاام المساا

لاام أن الفرياا  الطمااي قااد  ضااعها هااي الماازر ال  لهااذه األد يااة مالهااا ماان مضاااعفا  معر هااة ، نع

اليسمان لأن، لم يددرها    قدرها هيما يمد  . ب  إن أ د اإلنتدادا  التي  جهم للفري  الطمي هو 

أن الجرعا  المستخدمة من هاذه األد ياة كانام عالياة ، كماا أنا، لام يأان هنااك بر قوكاول سااب  

 إلستخدامها هي عملية زراعة ر م من قم  . 

مريضة لرمراى الخمجية التي كان معدل إنت اارها عناد الييواناا  التجاارب التاي أما قعرى ال

أجريم لها عمليا  زراعة ر م ، هلم يذكرها الفري  الطمي ال من قريب  ال مان بعياد  قاد كانام 

 مي  إنتداد من المخت ين هي هذا المجال . 

 

 َ    :: مراَعة المشروع من الناحية األخالقية  ساكسا
المهماة التاي قمناي عليهاا األبياا  التاي قجارض علاى اإلنساان أن ياتم مراجعاة من األسس  

م ر ال الميم من قم  لجنة ميايدة أل القيا  الميو  الطمية ،  أن قتتكد هاذه اللجناة مان جمياع 

 الضوابط األ القية  قطميدها على م ر ال الميم . 

للنظار هاي م ار عا   هي الوقم الذي أجريم زراعة الار م لام يأان هنااك لجناة قائماة  

األبيا  هي المتسسة التي أجريم هيها عملية الزراعة  الذي أطلعنا علي، أن، شألم لجنة  اصاة 

 لهذا األمر ،  لم قتيد  هيها ـ هي نظرنا ـ ضوابط ق أي  اللجان من  يم الخمرة  اليياد . 

 من هنا نرض أن هناك   قد كان هذا أ د أهم اإلنتدادا  التي  جهم لفري  الزراعة بعد إجرائها .

  رقا آ ر أل القيا  الميو  الطمية  قع هي، هري  زراعة الر م

 

 َ    :: مراعاة القواعد الشرعية  سابعا
 اضح أن هري  زراعة الر م لم يأن مستمعدا المعد ال رعي هاي عملياة زراعاة الار م ،  

من مدير عاام المركاز هدم  عملية الزراعة بتشهر  رد ستال  ول اليأم ال رعي لزراعة الر م 

السعودي لزراعة األعضاء لسما ة مفتي عام المملأة العربياة الساعودية  الاذي أ يا  إلاى اللجناة 

الدائمة لإلهتاء ،  قاد كاان جاواب اللجناة بعادم جاواز زراعاة الار م لماا يترقاب عليا، مان ميااذير 

 (  3) انظر الملي  رقم شرعية كما ذكر هي الفتوض . هذا مع أن الستال كان عن قمرال أم ألبنتها 

  مع ذلك هدد قم قجاه  هذه الفتوض عند التطمي  . 
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   :مآل زراعة الرحم 
بعد تالتة أشهر من عملية الزراعة ،  د  بع  ما كان متوقعا ، هدد أعلن الفري  الطمي  

عاان إضااطراره إلستئ ااال الاار م الماازر ال نتيجااة  ااد   جلطااة مفاجئااة هااي األ عيااة الدمويااة 

 للر م .  الميذية

  أسدل الستار بعد ذلك على هذه العملية الم يرة . 

  قد كانم هذه التجربة سمما مماشرا لتأوين اللجنة الوطنية لر القيا  الييوية،  التي أعد  نظام

 ي سنتيد  عن، هي  الف   الدادم.الميو  على المخلوقا  اليية، الذ
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 ملخصال

  
زراعة الر م التي أجريم أل ل مرة على  مم ل

هي العالم ،ندطة مهمة هي النظر  اإلنسان

أل القيا  الميو  الطمية،  كانم سمما  هي 

 ضع نظام الميو  الطمية هي المملأة،  يم 

أتير   ول هذه التجربة العديد من نداط الندد 

 التيفظ نظرا  لطميعة اإلجراء الجرا ي 

   طورق،

قم هي هذا الف   قطمي  قواعد  متطلما  أ القيا  

ة على اإلنسان ، لتيديد مدض أ القية هذه الميو  الطمي

 التجربة  م ر عيتها.



 على اإلنسان أخالقيات البحوث الطبية

 

162 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 على اإلنسان أخالقيات البحوث الطبية

 

163 

 

 عشر خامُال الفصل

 

 

 

نظام أخالقيات البحث على المخلوقات الحية في المملكة العربية السعوكية
(1)

 

 
 مددمة :

( 7/5/9512، الم يرة للجدل أن صدر األمر السامي برقم )كان من أتار قجربة زراعة الر م

بي ية  هـ بت أي  اللجنة الوطنية لر القيا  الييوية  الطمية من عدة جها  18/5/1422 قاريخ 

 أكاديمية  هيئا   طني، لها عالق، بالميم على المخلوقا  اليية ،  التي قامم بجهد م أور ، 

 من تم صدر  مواهدة   من تم أعد  م ر ال نظام األ القيا  الميم على المخلوقا  اليية ،

ا  هـ  كلفم اللجنة الوطنية لر القي 14/9/1431هي ( 2/59برقم ) على النظام  مجلس الوزراء

الييوية  الطمية بتعداد الرئية التنفذية للنظام  التي صدر  المواهدة عليها من مجلس الوزراء 

 2012مارس  30هـ)المواه   1433جمادض األ لى  7  هي جريدة أم الدرض بتاريخ ، التي ن ر

 م(

.  أما   يعد هذا النظام أ ل نظام ي در هي المملأة لضمط الميو  العلمية على المخلوقا  اليية

قم  هذا النظام هدد كانم هناك بع  لجان أ القيا  الميو  الطمية هي بع  المتسسا  الطمية 

المي ية األكاديمية ، كمست فى الملك هي   التخ  ي  مركز األبيا  بالرياى  بع  كليا  

ة الطب ،  قمينم معظمها الدواعد اإلرشادية العالمية أل القيا  الميو   كان لمعضها ، أنظم

 دا لية قختص بالمتسسة المي ية أ  األكاديمي،.

 

 مح وٰ النظام :
جاء نظام أ القيا  الميم على المخلوقا  اليية شامال  لجميع األبيا  التي قجرض على 

المخلوقا  اليية كاإلنسان  الييوان  النما  ، لأن التركيز األكمركان على موضوال إجراء 

 ، ،  هي مرا   قطورة  أ وال، المختلف،.الميو  على اإلنسان  أعضائ،  أنسجت

إ توض النظام على  مسة ع ر ه ال  ،  إ دض   مسين مادة ،  أ تو  لرئية التنفيذية على 

 عدد كمير من الفدرا  قيم ك  مادة ، ي عب   رها.

 

 سنعرى هيما يلي أبرز المواد التي ا توض عليها النظام  التي لها عالقة بت القيا  الميو  

اإلنسان همعد الف   األ ل التي قيد  عن أ أام عام، شملم قعري  الم طليا  الواردة على 

 هي النظام ، جاء الف   ال اني ليمن أهداف النظام  ذلك هي المادة ال انية من،  هي كاألقي :

" يهدف هذا النظام إلى  ضع األسس العامة  الضوابط الالزمة ، للتعام  مع المخلوقا  اليية أ  

اء منها أ  مادقها الوراتية هي مجاال  الميو  هي ضوء األ القيا  المهنية المرعية،  بما أجز

 اليتعارى مع الضوابط ال رعية "

 هأذا نجد أن النظام يضع األسس  الضوابط التي قضمط الميو  على المخلوقا  اليية ، هي 

ضمنا  قلك األ القيا  مر ضوء معنى األ القيا  المهنية المرعية  متى ذلك أن النظام يعت

،  التي يفهم منها أعتماره للدواعد اإلرشادية العالمية هي مجال الميو  على المخلوقا  المهنية

اليية ، إال أن م ر ال النظام يستدرك أن القتعارى هذه األ القيا  مع الضوابط ال رعية ، 

دية العالمية ، القتعارى ،  هو أستدراك هي ميل، ذلك. همالرهم من أن ك يرا  من الدواعد اإلرشا

                                                 

   http://bioethics.kacst.edu.sa/home.aspxقع اللجنة الوطنية لر القيا  الييوية:مو (1 )

http://bioethics.kacst.edu.sa/home.aspx
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هي الجملة مع الضوابط ال رعية ، هتن هذا اإلستدراك يمنع اإلنزالم  التماهي مع بع  قلك 

الدواعد اإلرشادية التي قد قتناق  مع ال ريعة اإلسالمية ، مما يجع  هذا النظام هريدا   متميزا  

 ك الدواعد  األ ذ بها  منها .بمراعاق، لللضوابط ال رعية  جعلها مهيمن، عن، النظر هي قل

 قتيد  الف ول ال الم ،  الرابع عن اللجمة الوطنية لر القيا  الييوية من  يم ق أليها ، 

 . مواردها 

أما الف   الخامس هدد   ص عن مأتب مراقمة أ القيا  الميم  يم يتمع هذا المأتب اللجنة 

عن طري  اللجان الميلية التي يجب أن   ق رف علية ،  يم يدوم المأتب بمراقمة قنفيذ الميو 

  .قسج  لدض المأتب  الذي مدره مدينة الرياى

 أما الف   السادس مايختص باللجان الميلية التي يجب أن ق أ  هي ك  من تة  المد ود ك  

جهة ذا  صفة أعتمارية عامة أ   اص، قمارس ن اطا  بي ية على المخلوقا  اليية ، كما  رد 

هي الف   األ ل من النظام .،  للجان الميلية مهام ميددة هي النظام ،  قدوم ك  هي التعريفا  

 .لجنة بالتنسي  مع مأتب المراقمة 

 أ تص الف   السابع بموضوال المواهد، بعد التم ير عند إجراء الميو   شم  على أربعة 

 مواد قمين أهميتها  متطلماقها  قوتيدها .

 

ة بمنع مماشرة إجراء الميم على أي إنسان قم  الي ول من،  يم أ ت م المادة اليادية ع ر

أ  من  لي، على المواهدة بعد التم ير ،   دد  الالئي، التنفيذية إجراءا  أ ذ المواهدة بعد 

التم ير ،  يم هرى النظام على اللجان الميلية أعتماد نموذج يسمى " نموذج المواهدة بعد 

هدة ،  قمين المادة م أي نموذج آ ر للي ول على المواالتم ير"  اليجوز ألي با م استخدا

( ميتويا  نموذج المواهدة شلمم قسع ع رة هدرة ، البد من قد ينها هي النموذج ،  من 11/2م/)

أهمها النص على أن الم اركة هي الميم أمر طوعي ،  ان ره  الم اركة ال يترقب علية اية 

وضع الميم بسمب آ ر.  هي هذا قتكيد على ممدأ عدوبا  أ   سارة لمنفعة يستيدها ال خص م

 مهم من مماد  أ القيا  الميو  على اإلنسان  هو ممدأ الذاقية ) أ  اإلستداللي، الذاقي، ( 

ن يترقب عليها الم اركة هي  من ذلك أيضا  قوضيح المخاطر  اآلضرار التي يمأن أ

لم اركين هي الميو  من التعرى  المدائ  الموجودة  ارج نطام الميم  هي هذا  فظ لالميم،

لرضرار  المخاطر د ن علمهم ،  هي، قرسيخ لممدأ أساسي من مماد  أ القيا  الميو  على 

اإلنسان  هو عدم اإلضرار ، ب  هي، قرسيخ لممدأ شرعي إسالمي  هو " الضرر  الضرار " 

 كما ذكر سابدا  .

 

المطلوبة عند ال ر ال هي أ ذ المواهدة   قختص المادة ال انية ع رة من هذا الف   باإلجراءا 

 بعد التم ير ،  يم يوجب النظام على الما م مراعاة أمورمهمة منها :

 

 الشرح الواضح الوافي قدر اإلمكان المعلومات الواردة في نموذج الموافقة  -1
 اإلجابة عن أستفسارات المشارك في البحث أوولية  -2
 لحصول على الموافقة عدم أستخدام أساليب اإلكراه أو اإلغراء ل -3

 التأكد من أن اإلنسان موضع البحث قد أستوعب المعلومات التي شرحت له  -4
ا ، يتولى شخص آخر غير  -5 في حال كون الشخص الذي سيجرى علية البحث مريضا

ا لتضارب المصالح.  الطبيب المعالج أخذ الموافقة ، وذلك دفعا
حث ، بحيث تصدر موافقته وتهدف هذه اإلجراءات الى حفظ حقوق الشخص موضح الب

على بصيره ، وليشعر بأي إكراه أو ضغط عليه باي شكل من األشكال ، وأن 
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ليتعرض ألي نوع من الخداع أو اإلغراء ، وفي هذا تحقيق لمبدأ الذاتية، وعدم 

 اإلضرار ، وحفظ الحقوق .

 

ة من القضايا المهمة ، وتختص المادة الثالثة عشرة بتوثيق الموافقة بعد التبصير وتعد هذه القضي

ا .  فكثير من البحوث على اإلنسان وخاصته التجارب السريرية ، تحتاج الى توثيق الموافقة كتابيا

ويوجب النظام على اللجان المحلية مراقبة هذا التوثيق وسلمة إجراءاته ، كما تجعل مسؤولية 

فويض شخص آخر على الحصول على الموافقة مسؤولية الباحث الرئيس ، والذي بإمكانه ت

 .دراية بالبحث وتبقى مسؤوليتة الرقاية على ذلك على اللجان المحلية 

 

وتعالج المادة الرابعة عشرة من هذا النظام مسألة اإلعفاء من الموافقة ، حيث أعطت اللجان 

المحلية حرية اتتخاذ القرار عندما ترى أن لضرورة ألخذ الموافقه ، مثل كون هوية الشخص 

رك في البحث ليست معلومة لألخرين أو كانت هذه المعلومات متوفرة للعامة أصلا . ومن المشا

ا تعليمه األبحاث التي تشمل على اختبارات تعلمية أو مسحية أو إجراء مقابلت أو  ذلك أيضا

مراقبة السلوك العام ، مالم يمكن التعرف على هوية األشخاص المشاركين في هذه البحوث ، أو 

 لى أضرار بوضعه المالي أوالوظيفي أو وقوعه تحت المسؤولية الجنائية أوو المدينة .ستؤدي إ

 

لقد عالج النظام ولئحتة التنفيذية إجراءات كثيرة تتعلق بإقرار تنفيذ البحوث على اإلنسان وبينت 

بالتفصيل مسؤولية الباحث الرئيس واللجان المحلية ودورها في مراقبة تنفيذ األبحاث ، وجاء 

فقرة في اللئحة التنفيذية بما  40ذلك مفصلا في المادة العاشرةه من النظام ، والتي احتوت على 

ليدع مجالا للجتهاد ومن قبل الباحثين أو اللجان المحلية ، وألنها فقرات إجرائية فلن نتكلم 

 عنها بأي تفصيل في هذا الكتاب ، ويمكن الرجوع اليها في موقعها . 

 

ات الجديرة بالذكر في هذا النظام ، ماذكر في الفصل الثامن وهو البحث العلمي ومن الموضوع

ا إلجراء هذا النوع من البحوث حيث أحتوى هذا الفصل  على اإلنسان إذ وضع النظام هنا شروطا

 على تسع مواد شملت جملة من القضايا المتعلقة باجراء البحوث على اإلنسان منها :

 

ا بتجارب عملية كافية أن يجرى البحث على اإلن سان ألهداف علميه واضخة ، وأن يكون مسبوقا

على الحيوان ، إذا كانت طبيعة البحث تقتضي ذلك ، وأن يحقق البحث مصلحة لإلنسان وأن 

يتوازن ذلك مع الضرر المحتمل ، كما يحرم النظام استغلل ظروف اإلنسان إكراه على 

 المشاركة إكراه البحوث .

 

ن القضايا المحددة في إجراء البحوث على اإلنسان وهي :  إجراء البحوث على تم ذلك جملة م

األمشاج والقائح األدمية ، واستئصال العضاء لغرض طبي والستفادة منها في البحث العملي ، 

وحظر القيام باجراء البحوث من أجل الستنسال ) األستنساخ ( البشري ، واجراء البحوث على 

 الجذعية . األنسجة والخليا
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وأفرد الفصل التاسع من النظام لموضوع إجراء البحوث على السجين ، حيث يؤكد في المادة 

الرابعه والعشرون على معاملة السجناء كمعاملة غيرهم من األشخاص عند إجراء البحوث 

 الطبية البحث عليهم بأن يحقق البث مصلحة تحضهم بعيداا عن اإلكراه أو األستغلل 

 

لفصل العاشر من النظام بالبحث العلمي على حالت خاصة ومنهم القاصرين وأختص ا

والمعاقين ، والحوامل واألجنة ، وناتج الحمل وحظر إنشاء بنوك لحفظ الخليا التناسلية بغرض 

 البحث العلمي ، وهي قضايا في غاية األهمية ، عالجها النظام معالجة متميزة .

 

ل مع المادة الوراثية وبنوكها وجا ذلك في سبع مواد ، وأورد الفصل الحادي عشر للتعام

ا لهذا التعامل يضمن عدم التلعب بالمادة الوراثية بأي شكل من  ووضعت اللئحة التنفيذية تقينا

األشكال ، ومن ذلك أنشاء بنك معلومات مركزي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية 

لوراثية وإنشاء البنوك المحلية في المؤسسات التي يجرى فيها لحفظ المعلومات المتعلقة بالمادة ا

هذا النوع من البحوث ، ومراعاة الخصوصية والسرية عند التعامل مع المادة الوراثية ، وخطر 

ا على المجتمع وخاصته تلك التي ترسخ مفهوم التفرقة على  إجراء األبحاث التي قد تؤثر سلبيا

 ايير بحوث العلج الجنيني .أساس العرق ، وتحديد ضوابط ومع

 

أختص الفصل الثاني عشر بموضوع استخدام الحيوانات والنباتات في التجارب ، ووضع 

 ضوابط لذلك جاءت في ثلث مواد مع تفصيلت في الئحة التنفيذية 

 

وأفرد الفصل الثالث عشر لموضوع مخالفات هذا النظام حيث تشكل لجنة بقرار من رئيس 

دالعزيز للعلوم والتقنية يرأسها مستشار شرعي ) قاضي ( يعينة وزير العدل ، مدينة الملك عب

فهي لجنة قضائية ، وفيها أعضاء أكاديميون ومختصون في مجالت البحث العلمي ومستشار 

نظامي ، للنظر في مخالفات النظام والعقوبات المترتبة على ذلك والمنصوص عليها في النظام 

شر من النظام والتي تتراوح بين اإلنذار ، وتعليق البحث ، ومنع وذلك في الفصل الرابع ع

الباحث من ممارسة هذا نظام البحث الذي حدثت فية المخالفه والغرامات المالية والسجن مدة 

 لتزيد عن ستة أشهر .

 

أما الفصل الخامس واألخير فقد خصص ألحكام ختامية وهي إصدار اللئحة التنفيذية ، ونشر 

ي الجريدة الرسمية وإلزام المؤسسات البحثية بإستكمال شروط ومتطلبات التسجيل النظام ف

 اللزمة ألستمرارها في البحث العلمي ، وإلغاء جميع مايتعارض مع هذا النظام من أحكام .
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 ملخصال

 

إنطالقا من اهتمام  الة األمر هي المملأة العربية السعودية بضمط 

الميو  العلمية على الأائنا  اليية، هدد قم ق أي  اللجنة الوطنية 

لر القيا  الييوية  الطمية،  التي أنيطم بها مهمة اصدار نظام 

 لميو  على الأائنا  اليية.ا

 

جاء نظام أ القيا  الميم على المخلوقا  اليية شامال  لجميع األبيا  

التي قجرض على المخلوقا  اليية كاإلنسان  الييوان  النما  ، لأن 

التركيز األكمركان على موضوال إجراء الميو  على اإلنسان 

 ،. أعضائ،  أنسجت، ،  هي مرا   قطورة  أ وال، المختلف

 

إ توض النظام على  مسة ع ر ه ال  ،  إ دض   مسين مادة ، 

  أ تو  لرئية التنفيذية على عدد كمير من الفدرا  قيم ك  مادة.

 

انطل  النظام من المماديء  األسس األ القية اإلسالمية، كما استفاد من 

االرشادا   الدواعد العالمية المنظمة أل القيا  الميو  على الأائنا  

 ية.الي

 

يعد هذا النظام أ ل نظام للميو  على الأائنا  اليية هي المملأة، 

  يعتمر إنجازا كميرا هي هذا المجال.
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 الخاتمة

 
ألبياا  لدد قمين لنا أهمية الميم العلمي  نظرة اإلسالم اإليجابية لا،  ق اجيع، إلجاراء ا  

الناهعااة التااي قخاادم الم اارية  قساااهم هااي قداادم العلااوم   دمااة اإلنسااان  اصااة هااي مجااال صاايت، 

   فظها  عالج األمراى  دهعها . 

 قمين لنا الم ادر األساسية التي يرجع إليها عند الت ريع أ  التدنين ألي هأرة أ  عما  ،  

هدي النموي هاي كا  أجزائهاا .   قمياز   التي قتميز بتصالتها ألنها قرجع إلى الو ي الرباني  ال

هذه الم ادر ـ كما ال  ظنا ـ ب مولها  قعددها مما يجع  المتتم  هيها ياوقن بدوقهاا  قفردهاا عان 

هيرها مان الم اادر التاي يرجاع إليهاا الم ار هاي ق اريعاقهم  نظمهام . هال ظناا أن الت اريع هاي 

ن الأتاب  السنة  اإلجماال ،  يضاي  إلاى اإلسالم يهتم باألدلة ال رعية من م ادرها األصلية م

ذلااك إهتماماا، باألدلااة األ اارض  إعتمارهااا بضااوابطها م اا  الم االية  عاادم الضاارر  الضاار رة 

  هيرها . 

 

كما أن مداصد ال ريعة اإلسالمية قتكد أهمية  فظ  ياة اإلنساان  صايت،  كرامتا، ، با  

 دين  العد   النس   المال .  قتعدض ذلك إلى ضر را  أ رض ال بد من اليفاظ عليها كال

 رأينااا أن اإلسااالم قااد  ضااع قواعااد  اضااية  أصااول راسااخة ليدااوم اإلنسااان ماان  ياام العاادل 

  اليرية  المسا اة . 

 هأذا يضمط الت ريع اإلسالمي جوانب  ياة اإلنسان كلهاا ،  منهاا أ القياا  الميام العلماي هاي 

 و  التي قجرض على اإلنسان . مجاالق، كاهة  منها الميم هي المجال الطمي  المي

 

 ألن الت ااريع اإلسااالمي أك اار شااموال ماان هيااره ماان الت ااريعا  هدااد رأينااا أناا، ييتااوي 

الدواعد العالمية أل القيا  الميو  التي قجرض على اإلنسان  يام كانام منطلداقهاا منساجمة ماع 

ع الضارر ،  هاي مماد  عاماة ال يختلا  النااس عاادة علاى أهميتهاا كالعادل  قيديا  المنفعاة  دها

 مماد  رسخ اإلسالم مفاهيمها  جعلها أك ر قموال .

  

 مان هنااا نعلام علاام اليدااين أن اإلساالم قااادر علاى أن يداادم للم اارية نموذجاا رائاادا للضاامط 

األ القي هي مجاال  ك يرة  منها مجاال العلاوم  الميام العلماي ،  هاو األقادر علاى قرشايد هاذه 

 رية جمعاء بعيدا عن ك  ما يمأن أن يتتر عليها سلما أ  يضر بها العلوم  أبياتها لتيدي  نفع الم

 . ب  إن، األقدر على قيدي  نفع الم رية  إسعادها هي دنياها  أ راها . 

  هاهو نظام الميو  على المخلوقا  اليية يتكد هذه اليديدة    اليمد  المنة.

 

مفاااهيم الخالقيااة اإلسااالمية ليسااتفيد مناا، نسااال هللا ان يأااون هااذا الجهااد المتواضااع لمنااة هااي بناااء ال

 المسلمون  ال رية جمعاء،  هللا من  راء الد د.
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 المراَع

 
 الف ، عمدالوهاب  

 هـ . 1423علم أصول الفد، . ) بد ن طمع، ( . الداهرة : دار اليديم ، 

 

  عمدالخال  ، عمدالر من 

ندرية : دار اإليمان للطمع  الن ر الميان المتمول هي علم األصول . ) بد ن طمعة ( . اإلسأ

  التوزيع . ) بد ن قاريخ ( . 

 

  الدسوقي ، ميمد 

 هـ .  1407اإلجتهاد  التدليد هي ال ريعة اإلسالمية . ط . األ لى . الد  ة : دار ال داهة : 

 

  زيدان ، عمدالأريم 

 هـ . 1416سالة : المد   لدراسة ال ريعة اإلسالمية . ط . ال انية ع ر . بير   : متسسة الر

 

  األشدر ، ميمد سليمان عمدهللا 

 هـ . 1422الواضح هي أصول الفد، للممتدئين . ط . األ لى . الداهرة : دار السالم : 

 

  بك ، ميمد الخضري 

 هـ .1423أصول الفد، . ط . األ لى . صيدا ، بير   : المأتمة الع رية : 

 الدهاال،علي عمدهللا 

 هـ. 1401يا  .ط. األ لى ،بير  : متسسة الرسالة:المد   الى قاريخ الرياض

 

 

  الجديع ، عمدهللا بن يوس  . ط . ال ال ة . بير   : متسسة الريان للطماعة  الن ر

 هـ . 1425 التوزيع : 

 

  سين ، ميمد صالح موسى  

اإلجتهاد هي ال ريعة اإلسالمية . ط . األ لى . دم   : طالس للدراسا   الترجمة  الن ر : 

 م .  1989

 

  الديطاني ، مسفر بن علي بن ميمد 

 .هـ1423دار األندلس الخضراء :  مناه  الفتيا هي النوازل المعاصرة . ط األ لى . جدة :

 

  الجيزاني ، ميمد بن  سين 

هد، النوازل " دراسة قتصيلية قطميدية " ، المجلد األ ل . ط . األ لى . الدمام : دار إبن الجوزي : 

 هـ . 1426

 

 ريسوني ، ا مد ال 

 هـ . 1422اإلجتهاد : النص ، الواقع ، الم لية . ) بد ن طمعة ( . دم   : دار الفأر : 
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  ال  ري ، سعد بن ناصر بن عمدالعزيز 

 هـ . 1421التدليد  أ أام، . ط. ال انية . الرياى : دار اليميب : 

 

  السلمي ، عياى بن نامي ،  ال  ري ، سعد بن ناصر 

هئة المتخ  ين هي هير العلوم ال رعية . ط . األ لى . الرياى : دار اشميليا  أصول الفد، ،

 هـ . 1423للن ر  التوزيع : 

 

  بن  ميد ، صالح بن عمدهللا 

 هـ .  1424الجامع هي هد، النوازل . ط . األ لى . الرياى : مأتمة العميأان : 

 

  الهنيدي ، جمال ميمد 

 هـ . 1424ط . ال انية . الرياى : دار الرشد : أ القيا  علماء الفد، المسلمين . 

 

   العمري ، نادية شري 

 هـ . 1425اإلجتهاد  التدليد هي اإلسالم . ط . األ لى . بير   : متسسة الرسالة : 

 

  الخادمي ، نور الدين بن مختار 

 التوزيع :  المداصد ال رعية  صلتها باألدلة ال رعية . ط . األ لى . الرياى : دار أشميليا للن ر

 هـ . 1424

 

  الدرعان ، عمدهللا بن عمدالعزيز 

ة ( . الرياى : مأتمة التوبة : الت ريع  اإلجتهاد هي اإلسالم ـ التاريخ  المنه  . ) بد ن طمع

 بد ن قاريخ ( . )

 

  المورنو ، ميمد صدقي بن أ مد 

 هـ . 1410المعارف :  الوجيز هي إيضا  قواعد الفد، الألية . ط . ال انية . الرياى : مأتمة

 

  الزرقا ، أ مد بن ال يخ ميمد 

 هـ . 1409شر  الدواعد الفدهية . ط . ال انية . دم   : دار الدلم : 

 

  الجندي ، سميح عمدالوهاب 

 أهمية المداصد هي ال ريعة اإلسالمية  آتارها هي ههم النص  استنماط اليأم 

بد ن يمان للطمع  الن ر  التوزيع : )رية : دار اإل) رسالة ماجستير ( . ) بد ن طمعة ( . اإلسأند

 قاريخ ( . 

 

  الند ي ، سلمان اليسيني 

 هـ . 1424األمانة هي ضوء الدرآن  السنة . ط . األ لى . دم   : دار ابن ك ير : 

 

  اليوبي ، ميمد سعد بن أ مد بن مسعود 
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لى . الرياى : دار الهجرة للن ر مداصد ال ريعة اإلسالمية  عالقتها باألدلة ال رعية . ط . األ 

 هـ .  1418 التوزيع : 

 

  نظرية الضر رة ال رعية ،  د دها  ضوابطها . ط . األ لى  بن ممارك ، جمي  ميمد

 هـ .  1408. المن ورة : دار الوهاء للطماعة  الن ر  التوزيع : 

 

  الموطي ، ميمد سعيد رمضان 

 هـ .  1406. الخامسة . بير   : متسسة الرسالة : ضوابط الم لية هي ال ريعة اإلسالمية . ط 

 

  الما سين ، يعدوب عمدالوهاب 

رهع اليرج هي ال ريعة اإلسالمية ، دراسة أصولية قتصيلية . ط . الرابعة . الرياى : مأتمة 

 هـ . 1422الرشد : 

 

  بن  ميد ، صالح بن عمدهللا 

. ط . األ لى . الرياى : مأتمة العميأان  رهع اليرج هي ال ريعة اإلسالمية ، ضوابط،  قطميداق،

 هـ . 1424: 

 

  األشدر ، ميمد سليمان عمدهللا 

مأتمة المنار اإلسالمية : الفتيا  مناه  اإلهتاء ) بيم أصولي ( . ط . األ لى . الأويم : 

 . هـ1396

 

  الأمالي ، عمدهللا 

 هـ . 1421دار ابن  زم :  من هد، الموازنا  بين الم الح ال رعية . ط . األ لى . بير   :

 

   الدرضا ي ، يوس 

( . ط . األ لى . الداهرة : مأتمة  همة :  1قيسير الفد، للمسلم المعاصر هي ضوء الأتاب  السنة ) 

 هـ . 1420

 

   الدرضا ي ، يوس 

 هـ  . 1417الرسول  العلم . ط . السابعة . بير   : متسسة الرسالة : 

 

  مرسي ، ميمد عمدالعليم 

ا  الميم العلمي عند المسلمين . ) بد ن طمعة ( . الرياى : إدارة ال داهة  الن ر بجامعة ميسر

 اإلمام ميمد بن سعود اإلسالمية : ) بد ن قاريخ ( . 

 

  نوه  ، عمدالرزام 

 المسلمون  العلم . ط . ال ال ة . بير   : دار الأتاب العربي : ) بد ن قاريخ ( . 

 

  الأمالي ، عمدهللا 

 هـ . 1421عة اإلسالمية  هد، الموازنا  . ط . األ لى . بير   : دار ابن  زم : ال ري
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  سلطان ، صال  الدين عمداليليم 

الم لية المرسلة  مدض  جيتها . ط . األ لى . الواليا  المتيدة األمريأية : سلطان للن ر : 

 هـ .  1425

 

  هونأ، ، زييريد 

رة العربية هي أ ر با . ط . ال امنة . قرجمة : شمس العرب قطلع على اليرب " أتر اليضا

 هـ. 1406هار م بيضون  كمال دسوقي . بير   : دار اآلهام الجديدة : 

 

  جمعة ، أ مد  لي   بديوي ، يوس  علي 

للطماعة  الن ر  التوزيع :  العدل : أهميت، ـ مواطن، ـ آتاره . ط . األ لى . دم   : اليمام،

1420 . 

 

  ميمدبابللي، ميمود 

ال ريعة اإلسالمية شريعة العدل  الفض   دعوة الي  : كتاب شهري ي در عن رابطة العالم 

 .  138هـ . العدد 1414اإلسالمي مأة المأرمة . السنة ال انية ع رة : جمادي اآل رة 

 

  ال امخ ، عيسى بن عمد العزيز 

اإلسالم  اإلعالن العالمي معايير  دوم اإلنسان : دراسة مدارنة بين إعالن  دوم اإلنسان هي 

 هـ . 1425ليدوم اإلنسان . ط . األ لى . الرياى : مأتمة الرشد للن ر  التوزيع : 

 

  عمارة ، ميمد 

اإلسالم   دوم اإلنسان ، ضر را  ال  دوم . ط . األ لى . الداهرة : دار السالم للطماعة 

 م .  2005ـ 2004 الن ر  التوزيع  الترجمة : 

 

 مة الز يلي ،  ه 

 هـ .  1405نظرية الضر رة ال رعية . ط . ال انية . دم   : دار الرسالة : 

 

  الجيزاني ، ميمد بن  سين بن  سن 

 هـ . 1416معالم أصول الفد، عند أه  السنة  الجماعة . ط . األ لى . الدمام : دار ابن الجوزي : 

 

  اليزالي ، ميمد 

مم المتيدة . ط . الخامسة اإلسأندرية : دار الدعوة  دوم اإلنسان بين قعاليم اإلسالم  إعالن األ

 هـ . 1422للطمع  الن ر  التوزيع : 

 

  الز يلي ،  همة 

 هـ . 1423 دوم األطفال  المسنين . ط . األ لى . دم   : دار المأتمي : 

 

  زرمان ، ميمد 

ر  التوزيع :  دوم الطف  هي ال ريعة اإلسالمية . ط . األ لى . دم   : إقرأ للطماعة  الن 

 هـ . 1422
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  دوم اإلنسان هي اليرب  السالم بين ال ريعة اإلسالمية  الطيار ، علي بن عمد الر من 

 هـ . 1422 الدانون الد لي العام . ط . األ لى . الرياى : مأتمة التوبة : 

 

  األشدر ، عمر سليمان ،  آ ر ن 

ان : دار النفائس للن ر  التوزيع :  دراسا  هدهية هي قضايا طمية معاصرة ) المجلد ال اني ( . عم 

 هـ . 1421

 

  السدالن ، صالح بن هانم 

الدواعد الفدهية الأمرض  ما قفرال عنها . ط . ال انية . الرياى : دار بلنسية للن ر  التوزيع : 

 هـ .  1420

  

  بابللي ، ميمود ميمد 

 هـ 1417 ر  التوزيع : اإل سان  ل  إسالمي . ط . األ لى . جدة : دار المنارة للن

 

  ال الح ، ميمد أديب 

 1423م ادر الت ريع اإلسالمي  مناه  اإلستنماط . ط . األ لى . الرياى : مأتمة العميأان : 

 هـ . 

 

  ال  ري ، سعد بن ناصر بن عمدالعزيز 

ميليا الدواعد األصولية  الفدهية المتعلدة بالمسلم هير المجتهد . ط . األ لى . الرياى . دار أش

 هـ . 1424للن ر  التوزيع : 

 

 

 سعد بن ناصر.الدواعد الفدهية  األصولية  مداصد ال ريعة ذا  ال لة بميو  ال  ري،

(.السنة الخامسة ع رة، 2005)1425عية.مجلة المجمع الفدهي اإلسالميالخاليا الجذ

 264-226العدد ال امن:
 

 .ط.األ لى.الرياى.دار الد سري، مسلم بن ميمد. الممتع هي الدواعد الفدهية

 هـ. 1424زدني:

 

 .األدلة المختل  هيها عند األصوليين  قطميداقها   النجار،م لح بن عمداليي

 .هـ 1426مأتمة الرشد..ط.الرياى .المعاصرة)الجزء األ ل(

 

 .مداصد ال ريعة اإلسالمية.ط.األ لى.الداهرة. دار السالم بن عاشور، ميمد الطاهر

 .هـ 1426للطماعة  الن ر.

 

 . األ لى .ط  دوم اإلنسان بين هدي الر من  اجتهاد اإلنسانعطية، ميمد أ مد هرج. 

 هـ 1426. دار بن  زم. .بير  
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 ،دم   .دار ط.األ لى.أ القيا  الميو  الطمية. ميمد علي، باشا،  سان شمسي. المار

 هـ 1429الدلم.

 

 هي أصول الفد،  ظراقياف ذ ي الم ائر ب ر  ر ضة النا.عمد الأريم بن علي النملة

 . هـ 1429على مذهب اإلمام أ مد بن  نم .ط. الخامسة.الرياى. مأتمة الرشد. 

 

 هـ.1426.الخادمي، نور الدين. قعليم علم األصول.ط. ال انية. الرياى . مأتمة العميأان 

 

  .الملتدى الفدهيhttp://feqhweb.com/vb/t11546.html 
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 ( 1ملحق رقم ) 
 

 

 ميْاق  لسينكي

 ث الطبي على اإلنسان المباكئ األخالقية للبح

 

 

 
م هاي 1964أجيز  من قم  المجلس العمومي ال امن ع ر للجمعياة الطمياة العالمياة المنعدادة عاام 

م هااي طوكيااو 1975هلسااينأي بفنلناادا  عاادلها المجلااس العمااومي التاسااع  الع اار ن المنعدااد عااام 

س بهيطالياا  المجلاس م هاي هيان1983باليابان  المجلس العمومي الخامس  ال التاون المنعداد عاام 

م هااي هونااغ كونااغ  المجلااس العمااومي ال ااامن 1989العمااومي الوا ااد  األربعااون المنعدااد عااام 

م هي سمرسيم  يسم بجمهورية جنوب أهريديا  المجلس العمومي 1996 األربعون المنعدد عام 

 م هي أدنمره بسأوقالندا . 2000ال اني  الخمسون المنعدد عام 

 

 

 المقدمة
 
الجمعية الطمية العالمية المماد  األ القية المعر هة باسم مي ام هلساينأي كادلي  لمان  ـ  ضعم 1

ي ارك هي األبيا  الطمية على اإلنسان من أطماء  هيارهم . ي ام  الميام الطماي علاى اإلنساان 

 الميم الذي يجرض على العينا  الميولوجية أ  على المعلوما  الميددة لهوية اإلنسان . 

 

ة الطميب هي  ماية صية الناس  قعزيزهاا . يأارس الطمياب معرهتا،  ضاميره لينفاذ ـ إن مهم 2

 هذه المهمة . 

 

ـ يلزم مي ام جني  الذي  ضعت، الجمعياة الطمياة العالمياة الطمياب بهاذه الألماا  : " إن صاية  3

مريضي ستأون اهتماامي األ ل "  ي ار  الداانون الاد لي آلداب الممارساة الطمياة بتنا، " علاى 

طميب أال يعم  إال لم لية المري  عندما يددم ل، العناية الطمياة التاي يمأان أن قضاع   التا، ال

 الجسدية أ  النفسية " . 

 

ـ يمنى التددم الطماي علاى الميام الاذي يعتماد هاي النهاياة ، ب اأ  جزئاي ، علاى التجاارب التاي  4

 قجرض على اإلنسان . 

 

قعطاى م االح اإلنساان موضاع الميام األ لوياة  ـ عند اجراء الميام علاى اإلنساان ، يجاب أن 5

 على الفوائد المتوقعة من الميم ، سواء كانم للعلم أ  للمجتمع . 
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ـ إن الهاادف الاارئيس للمياام الطمااي علااى اإلنسااان هااو قيسااين الوسااائ  الوقائيااة  الت خي ااية  6

أ  الت خيص   العالجية  ههم أسماب  آليا   د   المرى . يجب د ما أن قختمر  سائ  الوقاية

أ  العااالج المتااوهر ،  تااى األهضاا  منهااا ،  ذلااك ماان  ياام هعاليتهااا  جاادارقها  جودقهااا  درجااة 

 قوهرها . 

 

ـ قتضمن أك ر  سائ  الوقاية  الت اخيص  العاالج ، ساواء اساتخدمم هاي الممارساة الطمياة أ   7

 هي الميم الطمي ، على أ طار  أعماء . 

 

د األ القيااة التااي قاادعو إلااى ا تاارام كاا  الم اار  إلااى  مايااة ـ قخضااع األبيااا  الطميااة للدواعاا 8

صيتهم   دوقهم  ييتاج بع  من يجرض عليهم الميم إلى  ماية  اصة بسمب ضعفهم  يجاب 

أن قت ذ اإل تياجاا  الخاصاة للميار مين اقت ااديا أ  طمياا بعاين اإلعتماار. كماا يجاب أن قاولى 

أ  يرهضوا المواهدة على االشتراك هي الميام ، عناية  اصة أيضا للذين ال يستطيعون أن يعطوا 

 للذين قد يعطوا مواهدتهم قيم الضيط ،  للذين لن يستفيد ا من الميم ب فة شخ اية ،  للاذين 

 ي اركون هي الميم الطمي أتناء قلديهم العناية الطمية . 

 

نظيميااة إلجااراء ـ يجااب علااى المااا  ين أن يأونااوا ملمااين بالمتطلمااا  األ القيااة  الدانونيااة  الت 9

الميم على اإلنسان سواء منها ما كان  اصا بملدهم أ  ما كاان عالمياا . كماا يجاب أال يسامح ألي 

متطلما  أ القية أ  قانونية أ  قنظيمية أن قتجا ز أ  قضع  أيا من عناصر اليماية التي يوهرها 

 هذا المي ام لإلنسان موضع الميم . 
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 الطبية المباكئ األساسية لكل البحوث 
 

ـ إن  ماية  ياة اإلنسان موضاع الميام   ماياة صايت،    وصايت،  كرامتا،  اجاب علاى  10

 الطميب الم ترك هي الميم الطمي . 

 

ـ يجاب أن يأاون الميام الطماي علاى اإلنساان مطابداا للممااد  العلمياة المدمولاة عموماا ، كماا  11

ن ورة  للمعلوما  ذا  ال لة  المتاوهرة يجب أن يأون ممنيا على معرهة كاملة للمادة العلمية الم

 من م ادر أ رض ، باإلضاهة إلى نتائ  التجارب المختمرية  الييوانية ،  ي ما يأون مناسما . 

 

ـ يجب أن يمارس اليذر المناسب عند اجراء األبياا  التاي قاد قاتتر علاى الميئاة ، كماا يجاب  12

 الميم . قدديم اال ترام المناسب لي  الييوان المستخدم هي 

 

ـ يجااب أن يأتااب ق ااميم  طريدااة قنفيااذ أي اجااراء قجريمااي علااى اإلنسااان هااي مدتاار  بي ااي  13

قجريمااي  اضااح .  يداادم هااذا المدتاار  ، إلااى لجنااة عيناام   وصااا لتدياايم المياام ماان النا يااة 

جناة األ القية  ذلك لتدييم،  التعلي  أ  المواهدة علي، إذا كان ذلك مناسما .  يجب أن قأون هذه الل

مستدلة عن الما م  الممول للميم ، كما يجب أن قأون  رة من أي قتتير مفرط  يجب أن قأون 

 هذه اللجنة أيضا ممت لة للدوانين  األنظمة التي قيأم الملد الذي سيجرض هي، الميم . 

 

ا يي  للجنة أن قراقب التجارب الطمية  ال الديام بها  يجب على الما م أن يددم للجناة ماا يلزمها

لذلك   اصة هيماا يتعلا  بياد   آتاار جانمياة  طيارة . يجاب علاى الما ام أيضاا أن يدادم للجناة 

المعلوماااا  المتعلداااة بالااادعم الماااالي للميااام ،  أساااماء الاااداعمين للميااام ،  أساااماء المتسساااا  

الم اركة هي الميم ،  المعلوما  المتعلدة بوجود ) أ  ا تمال  جود (  قعاارى هاي الم االح ، 

 وما  المتعلدة باليواهز التي ستددم لإلنسان موضع الميم .  المعل

 

ـ يجب أن ي م  المدتر  المي ي على هدرة عن اإلعتمارا  األ القية للميم  أن ي ير إلى أن  14

 الميم يمت   مع مماد  هذا المي ام . 

 

 قيام  ـ يجب أال يجرض الميم الطمي علاى اإلنساان إال مان قما  األشاخاا الماتهلين علمياا 15

إشراف شخص مته  طمياا ،  قداع المسات لية عان اإلنساان موضاع الميام علاى عااق  ال اخص 

 المته  طميا  ليس على اإلنسان موضع الميم  تى لو أعطى اإلنسان موضع الميم مواهدت، . 

 

ـ يجب أن يسم  ك  بيم طمي على اإلنسان قدييم متتن  للخطر  العبء المتوقعين مدارناة ماع  16

المتوقعة من الميم لإلنسان موضع الميم  لييره ،  ال يمناع هاذا أن ي اارك المتطوعاون الفائدة 

 األصياء هي الميم الطمي . كما يجب أن يأون ق ميم ك  الميو  متوهرا لتفي ، من العموم . 

 

ـ يجب أن يمتنع الطميب عن الم اركة هي بيم يجرض على اإلنساان إذا لام يأان  اتداا مان أن  17

الميم قد قيم ب أ  كاف  يمأن أن يتعاما  معا، ب اأ  مارى ،  يجاب علاى الطمياب الخطر من 

أن يوق  الميم إذا  جد أن الخطر من الميم يفوم المنفعاة الميتملاة منا، أ  إذا تمتام لديا، هائادة 

 اإلجراء موضع الميم . 
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طار  العابء ـ يجب أال يجرض الميم الطمي على اإلنسان إال إذا كانم أهمية الميم قفوم الخ 18

 على اإلنسان موضع الميم ،   اصة إذا كان متطوعا صييح الجسم . 

 

ـ ال يسو  إجراء الميم الطمي على اإلنساان إال إذا كاان هنااك ا تماال معداول أن المجموعاة  19

 التي يدام الميم على أهرادها يمأن أن قستفيد من نتائج، . 

 

  را  م اركا على ب يرة . ـ يجب أن يأون اإلنسان موضع الميم متطوعا  20

 

ـ يجب دائما أن ييترم    اإلنسان موضع الميم هي أن قُيمي كرامت، ،  يجب أن قت ذ ك   21

 سائ  الييطة الالزمة لليفاظ على   وصاية اإلنساان موضاع الميام  علاى سارية المعلوماا  

 دليا  نفسيا . المتعلدة ب، ،  للتدلي  من قتتير الميم على اإلنسان موضع الميم جسديا  ع

 

ـ هي أي بيم على اإلنسان ، يجب أن يفهم اإلنسان الذي سيأون موضع الميام هادف الميام 22

( ميم ،  عن  جود ) أ  ا تمال  جود طريدة اجرائ، ، كما يجب أن يخمر عن م ادر قموي  ال

من الميم قعارى هي الم الح ،  عن المتسسة التي ينتمي إليها الما م ،  عن الفوائد المتوقعة 

،  عن أ طار الميم الميتملة ،  عان اإلنزعااج الاذي قاد يسامم، الميام لا، . كماا يجاب أن يخمار 

اإلنسان موضاع الميام عان  دا، هاي رها  الم ااركة هاي الميام  عان  دا، هاي اإلنساياب مان 

 الميم هي أي  قم ي اء  من هير ق اا . 

نسان الاذي سايأون موضاع الميام بعاد يجب على الطميب أن يت ذ المواهدة اليرة المتنورة من اإل

إعطائ، ك  هذه المعلوما   قتكده من أن، قد ههمها .  يفض  أن قوت  هذه المواهد، كتابيا .  إذا لم 

 يمأن ذلك هيجب أن يأون هناك شاهد على إجراءا  أ ذ المواهدة  أن يد ن ذلك ب أ  رسمي . 

 

لمواهداة المتناورة مان ال اخص الاذي ـ يجب أن يأون الطميب  اذرا ب اأ   ااا عناد طلما، ا 23

يمأن أن يواه  على الم اركة هي الميم  جال أ  قسرا ، أ  مان ال اخص الاذي قربطا، بالطمياب 

عالقة  ضوال  هي هذه اليالة ، يجب أن يطلب المواهدة المتنورة طميب آ ار هااهم للميام  هيار 

 م ارك هي،  ال قربط، بال خص م   هذه العالقة . 

 

ت ذ الما م اإلذن من المم   ال ارعي لإلنساان ) الاولي ( موضاع الميام إذا كاان ـ يجب أن ي 24

األ ير هير قادر من النا ية الجسدية أ  العدلية على إعطااء المواهداة ، أ  كاان طفاال قاصارا ، أ  

عديم األهلية ،  يجاب أال يأاون م ا  هاتالء موضاعا للميام إال إذا كاان الميام ضار ريا ل اية 

ينتمون إليها  لم يأن باإلمأان إجراء الميم على األشخاا الماتهلين  الداادرين المجموعة التي 

 على إعطاء المواهدة المتنورة .  

 

ـ إذا كان اإلنسان موضع الميم عديم األهلية أ  طفال قاصرا  لأن، قادر على أن يواه  علاى  25

إلااى مواهدااة مم لاا، قاارار م اااركت، هااي المياام هيجااب علااى الما اام أن يت ااذ مواهدتاا، باإلضاااهة 

 ال رعي . 

 

 ـاااا يجااااب أال يُجاااارض المياااام علااااى األشااااخاا الااااذين ال يمأاااان أ ااااذ مااااواهدتهم المتنااااورة 26

) أ  مواهدااة مماا لهم ال اارعي ( إال إذا كااان الوضااع الجساامي أ  العدلااي الااذي يمنااع أ ااذ المواهدااة 

إلجراء الميام المتنورة صفة ضر رية للم اركة هي الميم ،  يجب أن قوضح األسماب الداعية 

على م   هتالء هي المدتر  المي ي  ذلك لتدييمها  المواهدة عليها مان قما  اللجناة المساتدلة . كماا 
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يجب أن ي ر  المدتر  المي ي أن المواهداة المتناورة علاى اإلساتمرار هاي الم ااركة هاي الميام 

 ستت ذ عند أقرب هرصة ممأن، من اإلنسان موضع الميم أ  من مم ل، ال رعي . 

 

ـ هناك  اجما  على ك  من كاقمي نتائ  الميو   ناشريها . يجب على كااقمي نتاائ  المياو   27

أن ييرصااوا علااى صااية المعلومااا  المن ااورة ،  يجااب أن قن اار نتااائ  الميااو  ) أ  أن قأااون 

متوهرة إلطالال عامة النااس عليهاا ( ساواء كانام إيجابياة أم سالمية ،  يجاب أن يف اح عناد ن ار 

يو  عان م ادر التمويا  الماادي للميام ،  بتساماء المتسساا  الم ااركة هاي الميام ، نتائ  الم

 عن  جود ) أ  ا تمال  جود ( أي قعارى هي الم الح . كما يجب أال يدم  ن ر نتائ  الميو  

 التي أجريم ب أ  مخال  لدواعد هذا المي ام . 
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 يةالمباكئ اإل افية للبحوث الطبية المق رنة بالعناية الطب  
 

ـ ال يمأن للطميب أن يدرن الميم الطمي بالعناياة الطمياة إال إذا كاان للميام مساو  مان  يام  28

هائدق، الميتملة ، سواء كانم  قائية أ  ق خي ية أ  عالجية ،   ينما يدرن الميم الطمي بالعناية 

 الطمية قنطم  معايير إضاهية ليماية المرضى الذين ي اركون هي الميم . 

 

ب أن قداارن هائادة الوسايلة موضاع الميام  كاذلك  طرهاا  عمتهاا  هعاليتهاا ماع أهضا  ـ يج 29

الوسائ  المعر هة سواء كانم  قائية أ  ق خي ية أ  عالجية ،  هذا ال يمنع من مدارنة اساتخدام 

الد اء اليف  أ  الاوهمي أ  عادم اساتخدام د اء علاى اإلطاالم هاي الدراساا  التاي لام ي مام علمياا 

 ة  قائية أ  ق خي ية أ  عالجية .  جود  سيل

 

ـ عند انتهاء الميم ، يجب أن يضمن لأ  ماري  شاارك هاي الميام الي اول علاى الوسايلة  30

 التي اتمم الميم أنها األهض  ، سواء كانم  قائية أ  ق خي ية أ  عالجية . 

 

يام ،  يجاب أال ـ يجب على الطميب أن يفهم المري  أيا من  جوه العناية الطمياة يتعلا  بالم 31

 يتتر ره  المري  أن ي ارك هي الميم على عالقة الطميب ب، . 

 

ـ عناد قداديم العناياة للماري  ، ينمياي أن قأاون للطمياب اليرياة ) بعاد أ اذ مواهداة الماري   32

المتنورة ( هي استخدام الوسائ  الجديدة أ  التي لم ق مم هائدقها ، سواء كانم  قائية أ  ق خي اية 

ة إذا رأض أنها قعطي األم  هي إنداذ اليياة أ  إعادة ال ية أ  قخفي  المعانااة  ذلاك إذا أ  عالجي

 كانم الوسائ  التي تمتم هائدقها هير متوهرة أ  هير مفيدة للمري  . 

يجب أن قجع  هذه الوسائ  موضعا للميم الطمي لتدييم جودقها  سالمتها كلما كاان ذلاك ممأناا ، 

أن قاد ن أي معلوماا  قنات  عان اساتخدام م ا  هاذه الوساائ   قن ار إذا  هي ك  األ وال ، يجاب 

 كان ذلك مناسما . كما يجب أيضا أن قتمع المماد  األ رض من هذا المي ام . 
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 (2ملحق رقم )

 بشأن اإلَهاض 20/6/1407وتاريخ  140قرار  يية كبار العلماء رقم 

 

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ... وبعد : الحمد هلل وحده والصالة والسالم على

 فإن مجلس هيئة كبار العلماء يقرر ما يلي:   

 ل يجوز إسقاط الحمل  في مختلف مراحله إل لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداا .  •

إذا كان الحمل في الطور األول وهي مدة األربعين وكان في إسقاطه مصلحه شرعية أو  •

قاطه . أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية األولد دفع ضرر متوقع جاز إس

ا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاءا بما  أو خوفا

 لدى الزوجين من األولد فغير جائز. 

ل يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقه أو مضغه حتى تقرر لجنه طبية موثوقة أن  •

على سلمة أمه بأن يخشى عليها الهلك من استمراره جاز إسقاطه بعد  استمراره خطر

 استنفاد كافة الوسائل لتلفي تلك األخطار. 

بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل ل يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من  •

األطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها وذلك بعد 

ستنفاذ كافة الوسائل إلنقاذ حياته. وإنما رخص اإلقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا ا

ا لعظمى المصلحتين ( .                                                                          ألعظم الضررين وجلبا

 ويوصى المجلس بتقوى هللا والتثبت في هذا األمر . 

 ،،،،، صلى هللا على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وهللا الموفق و 
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 (3ملحق رقم )
 

 الرحيم سم هللا الرحمنب

 اليمد   رب العالمين  ال الة  السالم على سيدنا ميمد  اقم النميين  على آل،  صيم، أجمعين

  

 (10/17) 161قرار رقم 

 ى اإلنسانالضوابط ال رعية للميو  الطمية الميولوجية عل ب تن

  

إن مجلس مجمع الفد، اإلسالمي الد لي المنم   عن منظمة المتقمر اإلسالمي المنعدد هي 

جمادض  2جمادض األ لى إلى  28د رق، السابعة ع رة بعمان )المملأة األردنية الهاشمية( من 

 م،2006 زيران )يونيو(  28 – 24هـ، المواه  1427اآل رة 

ال وابط الشرعية  اردة إلى المجمع من الما  ين هي موضوال:بعد االطالال على األبيا  الو

،  الوتيدة ال ادرة عن النــــد ة التي أقامتها المنظمة للبحوث الطبية البيولوَية على اإلنسان

هـ المواه  1425ذي الدعدة  2 –شوال  29اإلسالمية للعلوم الطمية بالأويم هي الفترة ما بين 

القواعد اإلرشاكية األخالقية العالمية ألبحاث الطب داهرة عن "م بال2004ديسـممر  14 -  11

"  بعد استماع، إلى المناق ا  التي دار  الحيوي الم علقة بالجوانب اإلنسانية رَلية إسالمية

  ول،،

  

 قرر ما يأتي:

 أوَّلَ: اع ماك المباكئ العامة للوثيقة:

نيم عليها الضوابط المنظمة يتكد المجمع على اعتماد المماد  العامة  األسس التي بُ 

 أل القيا  األبيا  الطمية األ يائية )الميولوجية(  هدا  لآلقي:

ا ترام األشخاا  قأريم اإلنسان أص  تابم مدرر هي ال ريعة اإلسالمية لدول،     (1)       

ْمنَا بَنِي اَكَم َوَحَمْلنَاُ ْم فِي اْلبَر ِ َواْلبَْحِر َورَ قعالى) َن الطَّي ِبَاِت ۞ َولَقَْد َكرَّ َزْقنَاُ م م ِ

ْن َخلَْقنَا تَْفِ ياَل  مَّ ْلنَاُ ْم َعلَٰى َكِْيٍر م ِ  .( 70سورة اإلسراء:  )(َوفَ َّ

 علي، يلزم ا ترام استداللية ال خص الأام  األهلية المتطوال إلجراء الميو  

لتام  اقخاذ الدرار المناسب ل، برضاه ا  قمأين، من اال تيار ال خ ي،   الطمية

 إرادق، اليرة د ن شائمة إكراه أ   ديعة أ  استيالل، لما هو مدرر شرعا : من أن " 

    اآلدمي ال يجوز لييره الت رف هي، بيير إذن، ".
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كما أن لل خص هاقد األهلية أ  ناق ها  مايت، من التجا ز علي،  تى من الولي أ  

ال ي ح ق ره، ال قول ل، "  الوصي.  على ذلك جاء هي الدواعد الفدهية العامة " من

 قد أقامم ل، ال ريعة  ليا  أ   صيا  يلي قدبير أموره  رعاية شت ن، على النيو الذي 

 ييد  م ليت، الخال ة د ن أي ق رف ضار أ  ميتم  الضرر.

قيدي  الم لية  هو أص  هي ال ريعة اإلسالمية من  الل "جلب الم الح  درء     (2)       

اد" أما هي الياال  التي ال مناا هيها من المفسدة ههن، ي ار إلى المفاسد عن العم

 دهع أعظم الضررين  أشد المفسدقين بارقأاب األ    األدنى.

قيدي  العدل  هو االلتزام األ القي بمعاملة ك  شخص  هدا  لما هو صواب     (3)       

كرا  أم أن ى  هو  صييح من النا ية األ القية  إعطاء ك  ذي     د، سواء أكان ذ

أص  مدرر هي ال ريعة اإلسالمية  هو أ د ال ور التنفيذية لممدأ إقامة العدل 

  اإلن اف الذي أرسى اإلسالم قواعده  جعل، ميور ال ال   النجا  هي اليياة.

اإل سان:  قد  رد  ب تن، أجمع آية هي الدرآن الأريم لليم على الم الح كلها     (4)       

ْ سياِن  المفاسد بتسرها  هي قول، قعالى: )۞ للزجر عن  اإْلِ ي ييتُْمُر بِاْلعيْدِل  ي إِنَّ َّللاَّ

اْلميْييِ ۚ ييِعُظُأْم ليعيلَُّأْم قيذيكَُّر ني  اْلُمنأيِر  ي ٰى عيِن اْلفيْي ياِء  ي ييْنهي إِيتياِء ِذي اْلدُْربيٰى  ي سورة )( ي

 .( 90الني : 

 ااية )البيولوَية( على اإلنسان:ثانياَ:  وابط األبحاث الطبية األحي

يتكد المجمع على اعتماد ضوابط الميو  الطمية األ يائية على اإلنسان التي اشتملم عليها 

الوتيدة الم ار إليها هي ديماجة الدرار باعتمارها قُنظم عملية إجراء الميو  الطمية األ يائية هي 

ظمة اإلسالمية للعلوم الطمية إلى عدد لداء إطار مماد   أ أام ال ريعة اإلسالمية. مع دعوة المن

 موسع يضم األطماء  الفدهاء لتعمي  المعرهة بهذه الضوابط.

  

 ال وصيات:

يوصي المجمع المسئولين هي الد ل اإلسالمية باالهتمام بدعم الميم  الما  ين     (1)       

 قوهير  ذلك بتخ يص ميزانيا  كاهية،  قهيئة األجواء المناسمة للما  ين، 

 ا تياجاقهم العلمية  المادية ليتفرهوا ألداء  اجمهم نيو بلدانهم.

يوصي المجمع الد ل اإلسالمية باالستفادة من علماء أبناء األمة اإلسالمية هي     (2)       

المهجر " ههم رصيد كمير لرمة "  هتح قنوا  التعام  معهم  ق جيعهم على التعا ن 

 واعد الميم هي الد ل اإلسالمية.مع أبناء أمتهم إلرساء ق

يوصي المجمع المنظمة اإلسالمية للعلوم الطمية بالأويم   زارا  ال ية هي     (3)       

الد ل اإلسالمية بتنظيم د را  لتدريب العاملين هي المجال ال يي  الطمي  ول 

تعل  الفد، الطمي  ال يي  أ القيا  المهنة   اصة أ القيا  الميم العلمي،  ما ي

 بالضوابط الم ار إليها هي هذا الدرار. هللا أعلم
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