
٘ــ 1428ئشنبْ اٌـىَوُ   

                        .ادلىث بسبب إمهبل انطبيب
i انخمهيـــد

رؼٌّن األؿجبء وِؼبلجخ ادلقـئٌن ِٕهُ ، وأٔٗ ال  لل وهك يف وزت احلَجخ ِب َلي ػًٍ    
َمىي طبؽت ِؼبمل أْ ََُّؼ ٌٗ ِٓ لجً احملزَت ، زنك ٌٍـجُت أْ شنبهً اٌـت ئال ثؼل

ادلوَغ ، مث َورت ٌٗ لبٔىًٔب ِٓ  كفً اٌـجُت ػًٍوَٕجغٍ ئما : ) اٌموثخ يف أؽىبَ احلَجخ 
وئْ ِبد ؽؼو أوٌُبؤٖ ػٕل احلىُُ  ... ئىل أْ َربأ ادلوَغ أو شنىد... األشوثخ واٌؼمبلًن 

إٌَـ اٌيت وزجهب ذلُ اٌـجُت ، فاْ هآ٘ب  ادلشهىه احملزَت ـ فجًن اٌظٕؼخ ـ وػوػىا ػٍُٗ
وال رمظًن ِٓ اٌـجُت ، لبي ٘نا  رفوَؾ ػًٍ ِمزؼً احلىّخ ، وطٕبػخ اٌـت ِٓ غًن

فنوا كَخ طبؽجىُ ِٓ اٌـجُت ، : ذلُ  لؼبء ثفوؽ أعٍٗ ، وئْ هأي األِو خبالف مٌه لبي
  (1)(فأٗ ٘ى اٌنٌ لزٍٗ ثَىء طٕبػزٗ ورفوَـٗ

 :انطبيب إلمهبلصىر 
أطجؼٗ، فغبء اٌـجُت ٌُؼبجلٗ، فٍُ َؼبجل أطجؼٗ ثبٌـوَمخ ادلؼزربح ػٕل  دعِؽشقض ُق_  

ثبء، وأذنً ِلاواح اجلوػ ؽىت رٍىس اجلوػ ورَُّ، وٍمـذ َلٖ، أو ِبد،ثَجت ٘نٖ األؽ
 .اٌَواَخ

يف األِواع اخلـًنح وادلَزؼغٍخ ووبْ ئثـبؤٖ ٍججب يف رأفو وطف  اٌـجُت ئما أثـأ_ 
 .فّبد ادلوَغ اٌلواء أو أٔٗ وطف كواء غًن ٔبعغ

رؼبهفخ يف اٌفؾض ػٓ ؽبي ادلوَغ، ػلَ اػزٕبء وػلَ ِجبالح اٌـجُت ثبألعهيح اٌـّجُخ امل_  
ِغ ، ، واألشوؿخ واٌزؾًٍُ، وغًن٘ب، واالوزفبء ثبٌفؾض اٌؼبكٌ(اٌفزىغوافُخ)وأفن اٌظىه 

. رىفو اٌفؾض ادلزـىه
: أحىال ػمم انطبيب

  .(أٌ اإلمْ اٌشوػٍ وئمْ ادلوَغ)لل َىىْ ِموؤًب ثبحلنق واإلمْ –1
 ؿجُت ؽبمق أػـً اٌظٕؼخ ؽمهب ومل ذبٓ أؽل٘ب: ) َمىي اثٓ اٌمُُ يف ألَبَ اٌـجُت  

 َلٖ فزىٌل ػٓ فؼٍٗ ادلأموْ ِٕٓ عهخ اٌشبهع وِٓ عهخ ِٓ َـت رٍف اٌؼؼى ، أو إٌفٌ ،

                           
 .168ص( 1)
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  (2)(أو م٘بة طفزٗ ، فهنا ال ػّـبْ ػٍُٗ ارفبلًب ، فاهنب ٍواَخ ِأموْ هبب
 .(3)و٘نا اٌنٌ ػٍُٗ مجهىه اٌفمهبء

    .اإلمْال َىىْ ِموؤًب ثبحلنق ولل ال –2

. (4)شّه يف ػّبٔٗ دلب عٕذ َلَٗ أو دلب ولغ ٌٗ ِٓ اخلـأوٕ٘ب ال

. ْأملل َىىْ اٌـجُت ؽبملًب وٌىٓ ادلوَغ مل ٌ  -3    

وِٕهُ ِٓ م٘ت ئىل ػلَ ، (5)غًن ِأموْ فُٗ فؼً ومجهىه اٌفمهبء أَؼب ػًٍ رؼُّٕٗ ألٔٗ 
  .اٌزؼٌّن ألٔٗ زلَٓ وِبػًٍ احملٌَٕن ِٓ ٍججًُ

  .ِأمؤًب ومل َىٓ ؽبملًب لل َىىْ  -4    

واألظهو ، و٘نا ٌٗ ؽبالد ئِب أْ َؼٍُ ادلوَغ ثؼلَ ؽنلٗ أوال َؼٍُ ٌٌُ ٘نا زلً ثَـهب
 .(6)أمْ ادلوَغ رؼُّٕٗ وّب ٌى مل َىٓ ؽبملب وال

 ، مل َمظو ومل َهًّ اٌؼٕبَخ دبوَؼِٗغ افزواع أْ اٌـجُت احلبمق  واحلبالد اٌيت ٍجمذ 

                           
 .130: اٌـت إٌجىٌ ( 2)

 

. 6/66األَ، 6/73ادلٕزمً،6/75اإلٔظبف : وأظو يف اشزواؽ اإلمْ ٌؼلَ اٌؼّب6/75ْاالٔظبف،5/313ادلغين( 3)

 

ربفخ ،4/167أٍىن ادلـبٌت، 4/28ؽبشُخ اٌلٍىلٍ ػًٍ اٌشوػ اٌىجًن، 6/75ادلٕزمً شوػ ادلىؿأ، 15-16/14ادلجَىؽ(4) 

 .6/75االٔظبف،5/313ادلغين، 9/198احملزبط

. 5/314ادلغين،6/66األَ،6/73ادلٕزمً،16/14ادلجَىؽ( 5)

 

. 6/75االٔظبف،5/313ادلغين، 9/198ربفخ احملزبط،4/167أٍىن ادلـبٌت، 6/75ادلٕزمً شوػ ادلىؿأ، 15-16/14ادلجَىؽ(6)
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اٌـجُت لل َمظو وال رنزهل ولل طبهد إٌفٌ اٌجشوَخ وكَؼخ ثٌن ئال أْ اٌىالغ َوَٕب أْ 
فزوي وضًنًا ِٓ األؿجبء  ،اٌؼبِخ اٌيت ٍَغأ ئٌُهب اٌفمواء َلَٗ، و٘نا وضًن اٌىلىع يف ادلشبيف

  .ٌىْ، ِزمبػَىْ ػٓ ئٍؼبف ادلوػًَِٗ

ي ئْ لىاػل اٌفمٗ وٍهب رىعت اٌؼّبْ ػًٍ أِضبي ٘إالء األؿجبء ألْ اٌزمظًن رؼل ػً
ولل أمجغ اٌفمهبء ػًٍ أْ اٌؼّبْ َىىْ ػٕل اٌزؼلٌ . األهواػ فُىىْ اٌؼّبْ ِٓ اٌزؼلٌ

  .(7)وأمجؼىا أْ اٌزمظًن ِٓ اٌزؼلٌ
(: اإلمهبل)انفرق بني اخلطأ وانخمصري

 .٘ى ِمظو، ووبْ فـإٖ شنىٓ رالفُٗ ثبحلنه واحلوص فثٗ  ِٓ أفـأ فُّب وٍفأْ 
: مبيخرحب ػهً ادلىث بسبب إمهبل انطبيب

: األطىي اٌيت روعغ ئٌُهبوِٓ ،٘نٖ ادلَأٌخ روعغ ألطىي ػلح
: ِٓ اٌموآْ اٌىومي/ أ

وال حؼخدوا إن اهلل  فمه اػخدي ػهيكم فبػخدوا ػهيً مبثم مب اػخدي ػهيكم: لىنً حؼبىل
 .40: انشؼراء  جزاء سيئت سيئت مثههب و  . 194:انبمرة ال حيب ادلؼخديه

 ًا خطًأ ففخحرير رلبت مؤمىت وديت مسهمت إىل أٌهًمؤمه ومه لخم :حؼبىل يولىل
 92انىسبء

ورأوُل ِجلأ اٌزؼٌّن دلٓ اػزلي ،إٌفٌ  ؽوِخػًٍ  ٔالؽظ ِٓ مجٍخ ٘نٖ اَِبد اٌزأوُل
، فلي مٌه ػًٍ ئرنبة اٌؼّبْ واجملبىاح ػًٍ اٌـجُت ادلمظو يف  ػٍُهب ، أو ػًٍ أعياء ِٕهب
 . ئىل اٌزٍف ػالط ِوَؼٗ ، واٌنٌ أكي

: ِٓ اٌفووع اٌفمهُخ/ ة
َو فبٌزمض، أْ ِىد ادلوَغ ثَجت ئذنبي اٌـجُت ٘ى ِٓ ثبة ٍواَخ اجلٕبَخ :األول

، ثبرفبق اٌؼٍّبء وّب ٍُأيت و٘نٖ اٌزمظًن ِؼّىْ ػٍُٗ، عٕبَخ وٍواَزٗ وطٍذ ئىل ادلىد
.  (8)وادلزىٌل ِٓ ادلؼّىْ ِؼّىْ

                           
 .حبش َِإوٌُخ اٌـجُت يف اٌشوَؼخ اإلٍالٍِ ٌٍل وزىه زلّل ٔياه اٌللو: أظو( 7)
. وػٍُٗ ؽبشُخ اثٓ لبٍُ،5/383وع ادلوثغاٌو( 8)
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رمظًن رؼلٌ وّب رلي واي ، ثبٌزؼلٌ  أْ اٌفمهبء ِزفمىْ ػًٍ رؼٌّن اٌـجُت :انثبين
. (9)واٌزمظًن واإلذنبي رؼلٌ ٍٍيب، اثبأْ اٌزؼلٌ لل َىىْ ٍٍجًب أو ئَظػٍُٗ ألىاذلُ فبألطً 

 ,ال أػٍُ فالفًب يف أْ ادلؼبجل ئما رؼلي فزٍف ادلوَغ وبْ ػبًِٕب ،: ) اخلـبيب  لبي
ِٕٗ  ِٓ اٌلَخ وٍمؾادلزؼبؿٍ ػًٍّب أو ػّاًل ال َؼوفٗ ِزؼٍل فاما رىٌل ِٓ فؼٍٗ اٌزٍف ع

  (10)( أً٘ اٌؼٍُ ٘نا ئمجبع فٍُيِٗ اٌؼّبْ وػًٍ ...اٌمىك
ئما ، أْ اٌفمهبء ِزفمىْ ػًٍ رؼٌّن األعًن ادلشزون و٘ى اٌنٌ رمّله ِٕفؼزٗ ثبٌؼًّ :انثبنث
  .(11)واٌـجُت ٍَؾك ثبألعًن ادلشزون،رؼلّي 

، أَلَهُ فـأ  احلغبَ واخلزبْ واألؿجبء ئما عٕذػًٍ رؼٌّن أْ مجهىه اٌفمهبء :انرابغ 
فّٓ ثبة أوىل رؼُّٕٗ ثبٌزمظًن واإلذنبي ألْ ، (12)عجىا اٌلَخ ئْ ِبد ثَواَخ اخلـأوفأ

أمجؼىا ػًٍ أْ اٌـجُت ئما : ) اثٓ هشل احلفُل  لبي، اخلـأ لل َىىْ ِغ احلوص واحلنق
 . (13)(أفـأ ٌيِزٗ اٌلَخ

 ا ػًٍ أْ لـغ اخلبرٓ ، ئما أفـأ فمـغ اٌنوو أو احلشفخ، أووأمجؼى: ) اثٓ ادلٕنه  ولبي
  (14)(ثؼؼهب ، فؼٍُٗ ِب أفـأ ثٗ ، ثؼمٍٗ ػٓ اٌؼبلٍخ

                           
ربفخ احلجُت ػًٍ شوػ ، 6/73ادلٕزمً شوػ ادلىؿأ، 2/114كهه احلىبَ ، 10/331فزؼ اٌملَو، 8/412اٌجؾو اٌوائك( 9)

. 74-6/73اإلٔظبف ، 4/451اٌفووع ، 3/217اخلـُت

 

. 6/378: ِؼبمل إٌَٓ ٌٍقـبيب( 10)

 

اإلٔظبف ، 4/451اٌفووع ، (ؤض فُٗ ػًٍ اٌزؼٌّن ثبٌزمظًن)3/217ة ػًٍ شوػ اخلـُتربفخ احليب، 4/212ثلائغ اٌظٕبئغ ( 11)

6/73-74. 
 

ربفخ ،4/167أٍىن ادلـبٌت، 4/28ؽبشُخ اٌلٍىلٍ ػًٍ اٌشوػ اٌىجًن، 6/75ادلٕزمً شوػ ادلىؿأ، 15-16/14ادلجَىؽ( 12)

 9/198احملزبط

 

 .2/313ثلاَخ اجملزهل وهنبَخادلمزظل( 13)

 .141ص ( 14)
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  :يف ادلسأنت ومه وصىص انؼهمبء
.   (15)(وػّٓ ِب ٍوي وـجُت عهً أو لظو) :عبء يف اٌزبط واإلوًٍُ

وعبء (16)(ثبٌزفوَؾ ونا اخلزبْ ولٍغ اٌؼوً واٌـت فال ػّبْ ئالو):ويف ؽبشُخ اٌظبوٌ
ِبد ادلوَغ ثَجت  ئما عهً ـ أٌ اٌـجُت ـ أو لظو يف اٌؼالط ؽىت) يف اٌشوػ اٌىجًن 

   (17)(مٌه فأٗ َؼّٓ ، واٌؼّبْ ػًٍ اٌؼبلٍخ
ئْ وبْ  أو ؽغّٗ ثال رمظًن  وونا  فنت األعًن ؽوا أو فظلٖ وئْ : ويف أٍىن ادلـبٌت

 18)(كاثخ ثال رمظًن فّبرذ مل َؼّٓ ...و ثيؽ فّبد  أوال رمظًن  ادلفؼىي ثٗ مٌه  ػجلا 
. واشزواؽ ػلَ اٌزمظًن ٌؼلَ اٌؼّبْ َلي ػًٍ رؼُّٕٗ ثبٌزمظًن

رلٌٍ رلّغ اٌفمٗ اإلٍالٍِ اٌلويل يف كوهرٗ اخلبَِخ  و٘نا اٌنٌ ٍجك مووٖ ٘ى ِب ألوٖ
َىىْ اٌـجُت ػبًِٕب ئما رورت ػوه ثبدلوَغ يف  : )ِب ٔظٗ ؽُش عبء يف لواهٖػشوح 

أو ولغ ئما اهرىت فـأ ال َمغ فُٗ أِضبٌٗ وال رموٖ أطىي ادلهٕخ، وِٕهب  :....ربٌُخاالد اياحل
( ِٕٗ ئذنبي أو رمظًن

: حرحب ادلسؤونيت يف انىلج احلبضر
ئما لبَ  و,أو أْ َىىْ فوَك ؿيب ثوئبٍخ ؿجُت، ئِب أْ َىىْ ادلجبشو ؿجُت واؽل فمؾ

" أي وً واؽل ِٕهُ ػٓ فـئٗ رـجُمًب ٌٍمبػلح ثبٌؼًّ اٌـيب اٌىاؽل فوَك ؿيب ِزىبًِ، فٌُُ
ئما اعزّؼذ ِجبشوح اٌؼوه ِغ اٌزَجت فُٗ فبدلَإوي ٘ى ادلجبشو، ِب مل َىٓ ادلزَجت أوىل 

وَىىْ هئٌُ اٌفوَك َِإواًل َِإوٌُخ رؼبُِٕخ ػٓ فؼً ِؼبؤُٗ ئما أفـأ ". ثبدلَإوٌُخ ِٕٗ 
 .(19)يف رىعُههُ أو لظو يف اٌولبثخ ػٍُهُ

                           
. 2/118وحنىٖ اٌفىاوٗ اٌلوين، 8/440اٌزبط واإلوًٍُ( 15)

 

 .4/48ؽبشُخ اٌظبوٌ ػًٍ اٌشوػ اٌىجًن( 16)

. 3/305: اٌلهكَو ، اٌشوػ اٌىجًن  أمحل( 17)

 

 .2/426أٍىن ادلـبٌت ( 18)

 .رلٌٍ رلّغ اٌفمٗ اإلٍالٍِ اٌلويل يف كوهرٗ اخلبَِخ ػشوح لواه( 19)
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خنٍض ئىل أْ ادلوَغ ئما ِبد ثَجت ئذنبي اٌـجُت وصجذ مٌه ػًٍ اٌـجُت  ممب ٍجكو
فاْ كَخ ادلوَغ ذبت ػًٍ ػبلٍخ اٌـجُت ألٔٗ سنّوط ، ثـوق اإلصجبد ادلؼٍىِخ ػٕل أً٘ اخلربح 

. ػًٍ اٌمزً اخلـأ
: مالحظت

ّْ اٌؼّبْ ػًٍ       ئما ؽظً اٌزٍف ٔزُغخ فـأ األعهيح يف رشقُض ادلوع، فبٌظب٘و أ
رظّلٌ ٌزٍه األعهيح ئما وبْ ثزمظًن ِٕٗ يف أكاء وظُفزٗ، واٌـجُت غًن ػبِٓ ئما وبْ امل

ّْ ثٗ وثؼًّ أعهيرٗ ظب٘وًا، فأّٗ ؽُٕئن ِٓ لجًُ لّىح اٌَجت  ادلزظّلٌ ٌزٍه األعهيح مّمٓ َـّأ
 (20)ػًٍ ادلجبشو فَُٕت اٌزٍف ئٌُٗ

 
  

                                              
                           

ii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                           
 .متبَ اٌٍىكػٍّ: ين ٌلفمٗ ػّبْ اٌـجُت ادلٗ: حبش( 20)

أفرب ٍجؾبٔٗ أْ اٌوفؼخ ػٕلٖ ٌَُذ (: وٌىشئٕب ٌوفؼٕبٖ هبب:) لبي اثٓ اٌمُُ ػٓ لىٌٗ رؼبىل 
فاْ  ,ببحببع احلك وإيثبري ولصد مرضبة اهللوئدنب ٍ٘ ، فاْ ٘نا وبْ ِٓ اٌؼٍّبء،دبغوك اٌؼٍُ

فٕؼىم ثبهلل ِٓ ػٍُ ال ، مل َٕفؼٗ ثٗومل َوفؼٗ اهلل ثؼٍّٗ و، ٘نا وبْ ِٓ أػٍُ أً٘ ىِبٔٗ
ًَ ػـَُذوئْ ُأ    ٘ـ.أ..َٕفغ ًُ   ثبٍع  فُٗ ؿىَ ّْ ولبي إٌب ًِ لِل َنئ   ِزبػ

                   ََ ُٗ اهلِل ٍإاَي ْْفال رأ   ٌزبَِػٍَّذ فّب َع:  ٍؿـ     ثزىيب ػٕ

                   ًُ ُِ فوأ ٌَ     رمىي اهلل ؽمب  اٌؼٍ ْْ وٌُ  ٌمل هأٍزب َيَمب ثأ
 
 
 

 


