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سػػؤولية الجنائيػػة إفَّ تطػػور مينػػة الطػػب واتسػػاع مجاالتيػػا فػػي عصػػرنا الحاضػػر، جعػػؿ الم

المترتبة عمى الطبيب فػي الفقػو اإلسػالمي مػف الموضػوعات اليامػة التػي تحتػاج إلػى بحػث ودراسػة 
مػػػف  ت الطبيػػػة الحديثػػػة، ولتكييػػػؼ العديػػػدفقييػػػة، لمعرفػػػة الحكػػػـ الشػػػرعي فػػػي العديػػػد مػػػف الممارسػػػا

 القضايا الطبية المستجدَّة فقييًا.
رضػػة، فمصػػمحة الطبيػػب الػػذي يسػػعى لتقػػديـ القضػػايا الطبيػػة مصػػالح متعا تتنػػازع دعػػاوى

المعالجػػػة بمػػػا يمتمػػػؾ مػػػف ميػػػارات وخبػػػرات، ومصػػػمحة المػػػريض الػػػذي يقػػػع أحيانػػػًا ضػػػحية أخطػػػاء 
 األطباء، وجناياتيـ، ومصمحة المجتمع في تطور عمـ الطب بصورة مستمرة بالبحث والتجريب.

ليػػػـ إسػػػيامات جديَّػػػة فػػػي  وقػػػد تبػػػيف بالبحػػػث أفَّ فقيػػػاء الشػػػريعة اإلسػػػالمية قػػػديمًا، وحػػػديثاً 
ف كانػت ىػذه اإلسػيامات متنػاثرة بػيف أبػواب الفقػو  البحث عف الحكـ الشرعي لمممارسات الطبيػة، وا 

 المختمفة.
والموائح التػي تػنظـ العمػؿ الطبػي، ووضػعوا مػف الضػوابط  كما اىتـ الفقياء بوضع األسس

 ما يكفؿ تحقيؽ مصمحة الطبيب والمريض عمى حٍد سواء.
 العالقة بالعمؿ الطبي عمػى النحػو ت في ىذا البحث جممًة مف الموضوعات ذاتوقد ناقش

 اآلتي:
 بالجسد، وأىمية الطب، وحكمو.اإلسالـ في الفصؿ التمييدي ناقشت مظاىر اىتماـ 

وفػػي الفصػػؿ األوؿ ناقشػػت أخالقيػػات العمػػؿ الطبػػي، وضػػوابطو، وواجبػػات الطبيػػب تجػػاه 
 ، وكذلؾ التطور التاريخي لضوابط العمؿ الطبي.مرضاه، وتجاه المجتمع، وتجاه زمالئو

فػػػي الفصػػػػؿ الثػػػاني ناقشػػػػت المسػػػؤولية الطبيػػػػة، مفيوميػػػا، وتكييفيػػػػا الفقيػػػي، وموجباتيػػػػا، 
 ودعوى المسؤولية الطبية، ووسائؿ إثباتيا، وآثار ثبوتيا، وشروط انتفائيا.

الطبية، كإفشاء  في الفصؿ الثالث ناقشت المسؤولية الجنائية المترتبة عمى بعض األعماؿ
 السر الطبي، وامتناع الطبيب عف المعالجة، واإلجياض الجنائي، والتقارير الطبية الكاذبة.
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المحػػاكـ النظاميػػػة فػػػي   فػػي الفصػػػؿ الرابػػع عرضػػػت بعػػض القضػػػايا الطبيػػػة المرفوعػػة أمػػػاـ 
وء ، ودرست األحكاـ الصػادرة عػف ىػذه المحػاكـ دراسػة مقارنػة مػع الفقػو اإلسػالمي فػي ضػفمسطيف

 المسؤولية الجنائية المترتبة عمى عمؿ الطبيب في الفقو اإلسالمي.
وأخيػػر فػػي الخاتمػػة تحػػدثت عػػف أىػػـ النتػػائج التػػي توصػػمت إلييػػا، وأىػػـ التوصػػيات التػػي 

 ىذه الدراسة.مف خالؿ أوصيت 
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Abstract  
slamic Criminal liability arising from the work of a doctor in I

jurisprudence  
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Supervision  

Professor: Dr Hussein Motawea Tartouri 
 

The evolution of the medical profession and breadth of fields in our      
or in Islamic time, make criminal liability arising from the doct

jurisprudence one of the important issues that need to be considered to 
know the Islamic ruling in many modern medical practices, and to adapt 
many of the medical issues emerging doctrinal.  

of the conflicting  Disputed claims of medical issues the interests    
interest of the doctor who seeks to provide medical treatment depending 
the skills and expertise, and the interest of the patient, who is sometimes 
a victim of doctors errors and offense, and the interest of society in the 

f medical science through continuous research and development o
experimentation.  
    It was found that the research scholars of the Islamic past, and more 
recently have contributions to the seriousness of governance in the 
search for legitimate medical practices, although these contributions are 
scattered among various sections of Principles.  
    In addition, scholars have been in laying the foundations, and 
regulations that govern medical work, and founded the controls that 
insure the good of the doctor and patient as well.  
     I have discussed in this paper a number of issues related to medical 
work as follows:  
In the introductory chapter  I discussed the interesting aspects of Islam 
in the flesh, and the importance of medicine, and his rule.  
     In the first chapter I discussed the ethics of medical work, the 
controls, the duties of the physician towards his patients, his community 
his colleagues, as well as the historical development of the controls of 
the medical work.  

l responsibility, its concept, and I discussed in chapter II the medica     
adaptation of doctrinal, its obligations, the case of medical responsibility, 
means to prove it, and the effects of its approved, and conditions of its 
absence thereof.  

the criminal responsibility  In Chapter III I discussed the implications of     
of the  bstinenceaof some medical works, convey key medical secrets, the 

doctor about treatment, criminal abortion, and false medical reports.  
In the fourth quarter I offered some medical issues brought before       

r courts in the areas of the Palestinian National Authority, and the regula
I examined the judgments of the courts in a comparative study with 
Islamic jurisprudence in the light of criminal responsibility arising from 
the work of a doctor in Islamic jurisprudence.  



 ح 

Finally, in conclusion, I spoke about the most important findings, the      
most important recommendations that I recommended through this 
study.  
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 املقدمة  
 

الحمد هلل رب العالميف والصالة والسالـ عمى المبعوث رحمة لمعالميف، سيدنا محمد وعمػى 
 عييـ بإحساف إلى يـو الديف : وبعد ..آلو وصحبو ، وتاب

يعتبر التطبيب حاجػة ممحػة لسنسػاف فػي ىػذه الحيػاة الػدنيا ، ألنػو دائػـ العرضػة ل مػراض 
 خاصة في زماننا الذي انتشرت فيو أمراض لـ تكف في أسالفنا .

لتػدابير وقد اىتـ اإلسالـ أيما اىتماـ بصػحة اإلنسػاف ، ووضػع فػي سػبيؿ ذلػؾ جممػة مػف ا
 سبيؿ الواجب وأخرى عمى سبيؿ الندب وغير ذلؾ. عمى  ئية جاء بعضياالوقا

حتػػى ال يتقػػاعس المسػػمـ عػػف التطبيػػب حثػػو اإلسػػالـ عمػػى التػػداوي واألخػػذ بأسػػباب الشػػفاء 
"تداووا عباد اهلل ، مػا أنػزؿ :--قاؿ رسوؿ اهلل المادية مع اليقيف أف الشافي ىو اهلل تعالى ، 

الػػداِء َبػػِرئ بػػإذف  دواءُ صػػيب قػػاؿ:" لكػػؿ داء دواء، فػػإذا أُ و  1شػػفاء "اهلل مػػف داء إال وأنػػزؿ لػػو ال
 2".اهلل

 
يصػيب  وبما أف الطبيب يمارس مينة الطب بشكؿ يػومي ، وىػو ال يتعػدى أف يكػوف بشػراً 

ػػػ ،ويػػػنجح ويفشػػػؿ ،وُيخطػػػ  ر جػػػاء ىػػػذا البحػػػث إللقػػػاء الضػػػوء عمػػػى مسػػػؤولية وربمػػػا يتعػػػدى ويقصٍّ
 لطب.الطبيب أثناء ممارستو لمينة ا

 
 حدود الدراسة:

لكثػػرة المسػػؤوليات الممقػػاة عمػػى عػػاتؽ الطبيػػب ارتأيػػت أف أجعػػؿ حػػدود الدراسػػة محصػػورة  
ف سػػالمية ، مػػع مقارنػػة ذلػػؾ بػػالقوانيفػػي المسػػؤولية الجنائيػػة المترتبػػة عمػػى الطبيػػب فػػي الشػػريعة اإل

 .ما أمكف المدنية المعموؿ بو في فمسطيف
 
 
 
 

                                                 

حديث حسف صحيح، رواه ابف ماجة، كتاب الطػب،  ، وقاؿ:1741تاب الطب، حديث رقـ، رواه الترمذي، ك - 1
، صححو األلبػاني فػي غايػة المػراـ، حػديث رقػـ 15544مسند الكوفييف، حديث رقـ،  د،، وأحم7245حديث رقـ، 

 .277، والسمسمة الصحيحية، حديث رقـ 472
 .2862رواه مسمـ، كتاب السالـ، حديث رقـ  - 2
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 أهمية املوضوع وأهدافه:
 
 أىمية الموضوع مف خالؿ  تظير

 والنػػاُس  ػػ الحاجػة الشػديدة لبيػاف ضػوابط وأخالقيػات العمػؿ فػي المجػاؿ الطبػي حتػى يعمػـ األطبػاءُ 9
 أف ىناؾ جممة مف الضوابط واألخالؽ ال بد مف مراعاتيا مف قبؿ الطبيب .

  .ػ حماية المريض إذا تعرض إلى ضرر نتيجة معالجتو2
 الناتجة عف كثرة الحوادث الطبية والتي تكاد تكوف يومية . ػ قطع النزاعات وحؿ الخالفات4
 

 سبب اختياري للموضوع
إف الموضوع عممي يمس حياة معظـ أفراد المجتمع ،وتكثر قضػاياه ، فػال بػد مػف بيػاف األحكػاـ  ػ9

 المتعمقة بو وتوضيحيا .
سػػيؿ عمػػى ػػػ إف أحكػػاـ ىػػذا الموضػػوع بحاجػػة إلػػى زيػػادة بحػػث وتوضػػيح وتجميػػع وتبويػػب لكػػي ي2

 الباحث اإلطالع عمييا .
 ػ بياف صالحية ىذه الشريعة ومرونتيا في التعامؿ مع مستجدات العصر .4
ػػػػ عػػػدـ وجػػػود بحػػػث مسػػػتقؿ ومتكامػػػؿ فػػػي الموضػػػوع ،ومػػػا وجػػػد مػػػف متفرقػػػات بحاجػػػة إلػػػى زيػػػادة 0

 وتجميع وتوضيح .
المسػػؤوليات المترتبػػة ػػػ جيػػؿ كثيػػر مػػف األطبػػاء والنػػاس بطبيعػػة العالقػػة بػػيف الطبيػػب والمػػريض وب5

 عمى كال الطرفيف .
 

 معيقات البحث:
 

ف وجػػدت فيػػي اإف أىػػـ معيقػػات البحػػث ىػػو عػػدـ تػػو  فر مراجػػع مكتوبػػة فػػي الموضػػوع ، وا 
تيتـ بالجانب القانوني أكثر مف الجانب الفقيي ، لػذلؾ سػيكوف االعتمػاد عمػى الدراسػات واألبحػاث 

 رنت(الموجود عمى شبكة المعمومات العالمية )اإلنت
 
 
 
 



 ك 

 دراسات سابقة :
 

في حدود إطالعي ، لـ أعثر عمى دراسة مستقمة تتحػدث عػف المسػؤولية الجنائيػة لمطبيػب 
، إال أف ما عثرت عميو مف دراسات تتحدث عف الجوانػب القانونيػة بشػكؿ عػاـ ،كمػا ركػزت بعػض 

 ا يمي:الدراسات عمى جزئيات في العمؿ الطبي ، ومف أىـ الدراسات التي اطمعت عمييا م
، لمػػدكتور بػػا بكػػر الشػػيخ المحاضػػر بكميػػة القػػانوف بجامعػػة  (المسؤؤؤولية القانونيؤؤة لمطبيؤؤب)أ ػ 

، حيػث ركػزت الدراسػة عمػى الجوانػب القانونيػة  2002النيمييف ، وصدرت الطبعة األولى منو عػاـ 
وانيف التػي التي تنظـ عمؿ الطبيب ، مستفيدا مما ورد في القانوف الجنػائي السػوداني وغيػره مػف القػ

 تحدثت عف مسؤوليات الطبيب .
كما وتحدثت الدراسة عف مسؤولية الطبيب في الفقو اإلسالمي ، وكذلؾ عف الخطأ الطبي 

بعػػػض الجوانػػػب الطبيػػػة كػػػزرع األعضػػػاء ،  عػػػف إثباتػػػو ، كمػػػا تعرضػػػت الدراسػػػة إلػػػىوالمسػػػؤولية 
نسػاف وضػوابطيا القانونيػة ، واإلنعاش الصػناعي ، والتمقػيح الصػناعي ، والتجػارب الطبيػة عمػى اإل

 وتحدث في فصؿ مستقؿ عف السر الميني الطبي.
ومع أىمية البحث إال أنو ركز عمى الجوانب القانونية، مع اإلشارة إلػى الجوانػب الشػرعية،  

وذلػػؾ يرجػػع لطبيعػػة الباحػػث  فيػػو باحػػث قػػانوني كمػػا أشػػار فػػي مقدمػػة دراسػػتو مػػف أف مػػف دوافػػع 
 نونية بدراسة متخصصة في موضوع اإلجراءات القانونية واألطباء.بحثو ىو رفد المكتبة القا

( لمػدكتورة سػميرة عايػػد الػديات، وىػػو عمميؤات نقؤؤل األع ؤاب البشؤؤرية بؤين الشؤؤرع والقؤؤانون) –ب 
ـ، وقػػػد ركػػػزت الدراسػػػة عمػػػى 9111عبػػػارة عػػػف رسػػػالة دكتػػػوراة صػػػدرت الطبعػػػة األولػػػى منيػػػا عػػػاـ 

 نقؿ األعضاء مف األحياء واألموات، وموقؼ الشريعة مف ذلؾ.الجوانب القانونية المتعمقة بعممية 
تعتبر الدراسة ميمة جدًا، لكنيػا اقتصػرت عمػى جانػب محػدد وىػو نقػؿ األعضػاء البشػرية   

 وموقؼ الشرع والقانوف مف ذلؾ.
مػف إعػداد القاضػي إبػراىيـ سػيد  (-فقيًا وق ابً  –الوجيز في مسؤولية الطبيب والصيدلي ) –ج 

ـ، 2002محكمػػػة االسػػػكندرية االبتدائيػػػة، وصػػػدرت الطبعػػػة األولػػػى مػػػف الدراسػػػة عػػػاـ أحمػػػد رئػػػيس 
حيث ركزت الدراسة أيضًا عمى الجوانػب القانونيػة التػي تحػدد مسػؤولية الطبيػب والصػيدلي مسػتفيدًا 

 مف نصوص القانوف الجنائي المصري.
عػوف عمػى بعػض كما ذكر بعض الوقائع القضائية المتعمقة بعمؿ الطبيب والصػيدلي، والط 

 األحكاـ االبتدائية الصادرة عف المحكمة االبتدائية.
 إال أنو لـ يتحدث عف الجوانب الفقيية الشرعية بما يكفي كما عنوف دراستو. 



 ل 

عبػارة عػف  أسامة إبراىيـ تايو، وىػي إعداد: ية في الشريعة اإلسالميةلطبيب الجنائمسؤولية ا -د
ـ، وتكونػت 9110لماجستير مف الجامعػة األردنيػة، عػاـ ارسالة عممية مقدمة لمحصوؿ عمى درجة 

الرسالة مف خمسة فصوٍؿ وخاتمة، تحدث فػي الفصػؿ األوؿ عػف مفيػوـ المسػؤولية وأنواعيػا، وفػي 
الفصػػؿ الثػػاني عػػف أسػػباب مسػػؤولية الجنائيػػة وشػػروطيا، وفػػي الفصػػؿ الثالػػث عػػف نطػػاؽ مسػػؤولية 

ار مسػػؤولية الطبيػػب الجنائيػػة، وفػػي الفصػػػؿ الطبيػػب الجنائيػػة، وفػػي الفصػػؿ الرابػػع تحػػدث عػػػف آثػػ
 الخامس تحدث عما يرفع المسؤولية الجنائية عف الطبيب.

مت لمعديد مػف قضػايا مسػؤوليةالدراسة ميمة جدًا خاصة تعتبر   الطبيػب الجنائيػة،  أنيا أصَّ
ة، ووسائؿ إثبات دعوى المسؤولية الطبي في موجبات المسؤولية الطبية، ومع ذلؾ لـ يبحث الباحث

عف بعض الجرائـ الطبية وعف اآلثار المترتبة عمى ىذه الجرائـ، ولػـ يتطػرؽ  ث باختصارتحد كما
كذلؾ لػـ يعػرض الباحػث قضػايا طبيػة مرفوعػة أمػاـ المحػاكـ النظاميػة اإلذف الطبي وشروطو،  إلى
 بيؽ عممي عمى نتائج الدراسة.طكت
 
 منهج البحث:  
 

 2، واالسػػػػػتعانة بػػػػػالمنيجيف االسػػػػػتقرائي1فيطبيعػػػػػة البحػػػػػث تقتضػػػػػي اتبػػػػػاع المػػػػػنيج الوصػػػػػ 
 ، وذلؾ وفؽ الخطوات التالية:3واالستنباطي

 الرجوع إلى المصادر األصمية المعتمدة عند المذاىب لبياف حكـ كؿ مسألة في البحث. -9
االسػػتعانة بالدراسػػات الحديثػػة خاصػػة وأفَّ بعػػض مفػػردات البحػػث حادثػػة لػػـ يتطػػرؽ إلييػػا  -2

ادة مػػػػف شػػػػبكة المعمومػػػػات العالميػػػػة )اإلنترنػػػػت(، وذلػػػػؾ لتعػػػػذر الفقيػػػػاء القػػػػدامى، واالسػػػػتف
 الحصوؿ عمى مصادر مكتوبة في مادة البحث.

االسػػتفادة مػػف المكتبػػة القانونيػػة عنػػد المقارنػػة بػػيف أحكػػاـ الشػػريعة والقػػوانيف الجنائيػػة فيمػػا  -4
 يتعمؽ بمفردات البحث.

 عزو اآليات لمواطنيا في كتاب اهلل عز وجؿ. -0

                                                 
المنيج الوصفي: منيج يعتمد عمى تجميع الحقائؽ والمعمومات، ثـ مقارنتيا وتحميميا وتفسيرىا لمحصوؿ عمى  - 1

، 9تعميمات مقبولة. أبجديات البحث في العمـو الشرعية، فريد األنصاري، منشورات الفرقاف، الدار البيضاء، ط
9117. 

لمكؿ بواسطة ثبوتو ألكثر أفراده. أساليب البحث العممي  قرائي: منيج يقـو عمى إثبات الحكـالمنيج االست - 2
 .70، ص299117بة الرسالة، عماف، طومصادر الدراسات اإلسالمية، محمد راكاف الدغمي، مكت

ظيارىا مف خالؿ النصوص والمعاني المختمفة.  - 3 المنيج االسنباطي: منيج يقـو عمى استخراج المعاني وا 
 .77أساليب البحث العممي ومصادر الدرايات اإلسالمية، مرجع سابؽ، ص



 م 

 الشريفة غير المذكورة في الصحيحيف مف كتب السنة المعتمدة.تخريج األحاديث  -5

 الترجيح مف أقواؿ الفقياء وآرائيـ، بعيدًا عف التعصب لمذىب معيف. -2

 الترجمة ل عالـ الواردة في الدراسة إذا دعت الحاجة لذلؾ. -7

 عمؿ فيارس لمموضوعات، والمراجع، واآليات، واألحاديث. -7

 
 خطة البحث

 فصوؿ، وخاتمة عمى النحو التالي: وتمييد وأربعة جاء البحث في مقدمة،
 المقدمة: وقد بينت فييا أىمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنيج البحث، والدراسات السابقة.

 و.حكمو وأىمية الطب  مظاىر اىتماـ اإلسالـ بالجسد وقد بينت فيوالتمييد: 
  : خطة البحث

 
 . : أخالقيات العمؿ الطبي وضوابطوالفصؿ األوؿ
 : أخالقيات الطبيب.المبحث األوؿ
 .واجبات الطبيب: المبحث الثاني
 :.التطور التاريخي لضوابط العمؿ الطبي.المبحث الثالث

 
 لمطبيب الفصؿ الثاني: المسؤولية الطبية

 :وفيو ستة مباحث
 المبحث األوؿ: مفيـو المسؤولية الطبية.

 المبحث الثاني: التكييؼ الفقيي لممسؤولية الطبية.
 المبحث الثالث: موجبات المسؤولية الطبية.

 المبحث الرابع: دعوى المسؤولية الطبية ووسائؿ إثباتيا. 
 المبحث الخامس: آثار ثبوت المسؤولية الطبية.

 المبحث السادس:  شروط انتفاء المسؤولية عف الطبيب.
 
 

 الفصؿ الثالث:المسؤولية الجنائية المترتبة عمى بعض األعماؿ الطبية.
 و أربعة مباحثوفي

 المبحث األوؿ: إفشاء السر الطبي لممريض.



 ى 

 المبحث الثاني: امتناع الطبيب عف المعالجة
 .الجنائي المبحث الثالث: اإلجياض

 المبحث الرابع: التقارير الطبية الكاذبة.
 

  لممسؤولية الجنائية المترتبة عمى عمؿ الطبيب قضائية : تطبيقاتالفصؿ الرابع
 وفيو أربعة مباحث
 القضية األوؿالمبحث األوؿ: 

 لمبحث الثاني: القضية الثانيةا
 الث: القضية الثالثةالمبحث الث

 المبحث الرابع: القضية الرابعة
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 ثالثة مباحث: ي وفيوالتمييدالفصل 
 المبحث األول: مظاىر اىتمام اإلسالم بالجسد

 أىمية الطب.المبحث الثاني: 
 حكم الطب.المبحث الثالث: 
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 المبحث األول: مظاىر اىتمام اإلسالم بالجسد
 

اىػػتـ اإلسػػالـ اىتمامػػًا كبيػػرًا بجسػػد اإلنسػػاف، فحػػث عمػػى إتيػػاف كػػؿ مػػا مػػف شػػأنو تقويتػػو،  
الجسَد أمانة عند  و إضعافو وىالكو، فاعتبروالمحافظة عميو بصحة وعافية، ونيى عف ما مف شأن

اد عػف كػؿ مػا يؤذيػو ويؤلمػو، ومػف مظػاىر اىتمػاـ اإلسػالـ اإلنساف ينبغي المحافظػة عمييػا واالبتعػ
 بالجسد ما يمي:

 
فقػػػاؿ اهلل  والطيػػػارة وقايػػػة لمجسػػػد مػػػف األمػػػراض والعمػػػؿ واألسػػػقاـ: حػػػث اإلسػػػالـ عمػػػى النظافػػػة أولً 

چ  ڇ  چ  وقػػاؿ اهلل سػػبحانو وتعػػالى: 1چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋچ  سػػبحانو وتعػػالى:

"الطِْرشطراإليواى"--ؿ اهللوقاؿ رسو ، 2چڍ  ڌ  ڌ   ڍڇ  ڇ  ڇ
3
.



: دعا اإلسالـ إلى المحافظة عمى المحيط الذي يعيش فيو اإلنساف، مف بيت، وفناء، وشػارع، ثانياً 
"ال يبػػولفَّ أحػػدكـ فػػي المػػاء الػػدائـ، ثػػـ يغتسػػؿ  --ومصػػادر ميػػاه، وغيػػر ذلػػؾ فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل 

ء أحػدكـ فميرقػو، ثػـ ليغسػمو سػبع مػرات" وفػي : "إذا ولغ الكمب فػي إنػا--، وقاؿ رسوؿ اهلل 4فيو"
:" اتقػػػػوا --، وقػػػػاؿ رسػػػػوؿ اهلل 5روايػػػػة "أوالىػػػػف بػػػػالتراب" وفػػػػي روايػػػػة "وعفػػػػروه الثامنػػػػة بػػػػالتراب"
 6المالعف الثالثة، البراز في الموارد، وقارعة الطريؽ، والظؿ".

 
لما في لذلؾ مف أثػٍر عمػى سد، جالتي مف شأنيا تقوية بنية ال : أمر اإلسالـ بممارسة الرياضةاً ثالث

:"المسػػمـ القػػوي خيػػٌر وأحػػب إلػػى اهلل مػػف --أداء الفػػرد، وفاعميتػػو فػػي مجتمعػػو، فقػػاؿ رسػػوؿ اهلل 
 7المؤمف الضعيؼ، وفي كٍؿ خير، احرص عمى ما ينفعؾ واستعف باهلل وال تعجز".

 
 

                                                 
 ٕٕٕ ، آيةالبقرةسورة  - 1

 .186سورة التوبة، آية  - 2

 .746كتاب الطيارة، حديث رقـ رواه مسمـ،  - 3

 .242، رواه مسمـ، كتاب الطيارة، حديث رقـ 474رواه البخاري، كتاب الوضوء، حديث رقـ  - 4
 .216رواه مسمـ، كتاب الطيارة، حديث رقـ  - 5

، صححو 747اب الطيارة وسننيا، حديث رقـ ، وابف ماجة، كت42رواه أبو داود، كتاب الطيارة، حديث رقـ  - 6
 .733، وفي المشكاة حديث رقـ 44باني في اإلرواء حديث رقـ األل

 .2614رواه مسمـ، كتاب القدر، حديث رقـ  - 7
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مالثبائن ّ نرابعا ً لهناينؤ يالدسند9:أهراإلسالمبتٌاّلالطيباتهنيالطعنامّالشنراب9ّحنرل

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  چ ّالعقننلهننيطعننامّشننرابًّقُْوننا9فقننالعلسننبقاًَّتعننال ل

چ    چ  چ    چ       ڃڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڦڤ  ڤ  ڤ  ڤ

1چڇ
ں  ں   ڻ    ڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳگ  گ  ڳ  ڳچ -سننننبقاًَّتعننننال –ّقننننالع

﮴  ﮵  ﮶    ﮳ۓ  ﮲  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے    ہ  ہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

 ّقنننال   3چ  ہ  ھ     ھ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہچ وقػػػاؿ تعػػػالى:،  2چ﮷ 

ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ      ڳڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳچ : تعػػػػػػػػػالى

ة والعقميػة فكؿ ما حّرـ اهلل تعالى ثبت ضرره بالصػحة الجسػدي4چڻ  ۀ   ۀ  ہ   ڻں  ں  ڻ     ڻ
 لسنساف.

 
: دعػا اإلسػالـ إلػى االعتػداؿ فػي األكػؿ والشػرب، لمػا لسسػراؼ فييمػا مػف ضػرر بػالغ عمػى خامساً 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ      چ  صػػػحة المػػػرء، فقػػػاؿ اهلل تسػػػبحانو وتعػػػالىت :

بطنػو، بحسػب  :" ما مػ  آدمػي وعػاًء شػرًا مػف--وقاؿ رسوؿ اهلل ، 5چٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ
ِسو". ََ  6ابف آدـ أكالت يقمف صمبو، فإف كاف ال محالة، فثمث لطعامو، وثمث لشرابو، وثمث لنَؼ

 
 : حث اإلسالـ عمى التداوي، وطمب الطب عند الحاجة إليو.سادساً 

چ :فقػػػد جػػػاء القػػػرآف الكػػػريـ ليكػػػوف شػػػفاًء، ورحمػػػة لممػػػؤمنيف، فقػػػاؿ اهلل تسػػػبحانو وتعػػػالىت 

 ، كما ورد العدٌد من 7چھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ھھ  ھ ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  

 
 األحادٌث النبوٌة الشرٌفة التً تحثُّ على التداوي ومنها ما ٌل8ً

                                                 

 .74سورة األعراؼ، آية  - 1

 2سورة المائدة، آية  - 2

 .31سورة المؤمنوف، آية  3

 .157سورة البقرة، آية  - 4

 .71سورة األعراؼ، آية  - 5
، وقػػػاؿ: حسػػػف صػػػحيح، رواه ابػػػف ماجػػػة، كتػػػاب األطعمػػػة، 4784يث رقػػػـ رواه الترمػػػذي، كتػػػاب الزىػػػد، حػػػد - 6

 .7728حديث رقـ 

 .64سورة اإلسراء، آية  - 7



 0 

ًء، أو :" يػػا عبػػاد اهلل تػػداووا فػػإف اهلل لػػـ يضػػع داًء إال وضػػع لػػو شػػفا--قػػاؿ رسػػوؿ اهلل  -1
".، إال داء واحدًا، قالوا: يا رسوؿ اهلل، وما ىو، قاؿ: اليقاؿ: دواءً   1ـر

 2:" ما أنزؿ اهلل داًء إال أنزؿ لو شفاًء" --قاؿ رسوؿ اهلل  -2
:" إفَّ ىػػذه الحبػػة السػػوداء شػػفاٌء مػػف كػػؿ داء إال السػػاـ، قمػػت: ومػػا --قػػاؿ رسػػوؿ اهلل  -3

 3الساـ، قاؿ: الموت".
 4:" لكؿ داء دواء، فإذا أصيب الدواء الداَء َبَرَأ بإذف اهلل عز وجؿ".--قاؿ رسوؿ اهلل  -4
َـّ كواه عميو". --رسوؿ اهلل "بعث   -5  5إلى أبي بف كعب طبيبًا فقطع منو عرقًا ث

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثاني: أىمية الطب

                                                 

حديث حسف صحيح، رواه ابف ماجة، كتاب الطػب،  ، وقاؿ:1741تاب الطب، حديث رقـ، رواه الترمذي، ك - 1
 .15544، وأحمد، مسند الكوفييف، حديث رقـ، 7245حديث رقـ، 

 .3424لبخاري، كتاب الطب، حديث رقـ رواه ا - 2

 .2182، ومسمـ، كتاب السالـ، حديث رقـ 3433رواه البخاري، كتاب الطب، حديث رقـ  - 3

 .2862رواه مسمـ، كتاب السالـ، حديث رقـ  - 4

 2866رواه مسمـ، كتاب السالـ، حديث رقـ  - 5
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الطب مف العموـ اليامة التي ال تستغني البشرية عنيا، ألف فيو صالح األجساد، وحفظيػا 

معالجػػػة، والمػػػداواة، مػػػف األوجػػػاع واألسػػػقاـ، ولمطػػػب فػػػي الشػػػريعة اإلسػػػالمية أىميػػػة خاصػػػة عػػػدا ال
 وتظير أىمية الطب في اإلسالـ فيما يأتي:

جميع الممارسػات الطبيػة مػف حيػث الوجػوب، واإلباحػة، والنػدب، لال بدَّ أف يكوف لمشرع حكـٌ  أوًل:
والتحريـ، والكراىية، فعمػى الطبيػب المسػمـ أف يعػرؼ حكػـ الشػرع فػي الممارسػة الطبيػة قبػؿ اإلقػداـ 

 والتمقيح الصناعي، والتشريح، وزراعة األطراؼ، وغيرىا. عمييا، مثؿ اإلجياض،
 

حتى يكوف عند الفقيػو مجأ إلى الطبيب في العديد مف المسائؿ حتاج الفقو لمطب كثيرًا، إذ يُ يَ  ثانيًا:
عف الشيء قبؿ إصدار الحكـ عميو، فمعرفػة كػوف الشػيء ضػارًا أو نافعػًا مػف الناحيػة  تصوٌر كاؼٍ 

ذا كػاف ضػرره كبيػػرًا الطبيػة يسػاعد الفقيػػو ع مػى إصػدار الحكػػـ عميػو، فػإذا كػػاف نافعػًا كػاف مباحػػًا، وا 
ذا كاف ضرره قمياًل كاف مكروىا.  كاف حرامًا، وا 

: "ال أكػره المشػمس إال أف يكػره مػف جيػة 1أشار الشافعي إلى مثؿ ىػذا فػي المػاء المشػمس
 .2الطب"

 
ة والمػرض جسػديًا وعقميػًا لمػا يتعمػؽ ُيحتاج إلى الطب لمعرفة حاؿ اإلنساف مف حيث الصح ثالثًا:

بػػذلؾ مػػف أحكػػاـ شػػرعية كػػالرخص فػػي الطيػػارة، والعبػػادات، ونحوىػػا، فػػإذا أّكػػد الطػػب أف الشػػخص 
يعاني مف أمراض معينة تمنعو مف القياـ بالتكاليؼ الشرعية عمى أتٍـّ وجو ًرخٍّص لػو، وكػذلؾ فيمػا 

 يتعمؽ بصحة الحجر، وصحة الوصية، وسائر العقود.
 
يحتػػاج القاضػػػي إلػػى الطبيػػػب إلثبػػػات أو نفػػي حادثػػػة معينػػة، وذلػػػؾ عػػػف طريػػؽ مػػػا ُيعػػػرؼ  عؤؤؤًا:راب

بالطب الشرعي الذي أصبح بفضؿ تطور وسػائمو، وأدواتػو قػادرًا عمػى الجػـز فيمػا يتعمػؽ بإثبػات أو 
 نفي الجريمة مما يساعد عمى تحقيؽ العدؿ بيف الناس، وعدـ ضياع الحقوؽ.

والقاضي لمطب في مجاؿ إثبات العيوب الموجبة لفسخ عقود الزواج،  تظير حاجة الفقيو خامسًا:
 ، وغيرىا مف األمراض التناسمية التي توجب الطالؽ بأمر القاضي.3والعنَّة 2والقرف 1كالرتؽ

                                                 
 .92، ص9الماء الذي يوضع في الشمس لتسخينو، األـ، الشافعي، ج - 1

، 92، ص9ج ـ،9110تحقيؽ: محمد زىري النجار، دار المعرفة، بيروت،  الشافعي، محمد بف إدريس األـ، - 2
 .412ص ـ،9110، 9دار الكتب العممية، بيروت،  ط السيوطي، جالؿ الديف عبد الرحمف األشباه والنظائر،
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الطب ميـ في إثبات النسب خاصة في زماننػا الػذي تطػور فيػو عمػـ الوراثػة تطػورًا كبيػرًا،  سادسًا:

النسػػػب عػػػف طريػػػؽ الفحوصػػػات المخبريػػػة لمػػػا يسػػػمى بػػػالحمض النػػػووي فيسػػػتطيع الطبيػػػب إثبػػػات 
(DNA.) 

واحػػدة منيمػػا أف  أشػػار ابػػف قدامػػة إلػػى ذلػػؾ فػػي حػػاؿ التنػػازع بػػيف امػػرأتيف ادعػػت كػػؿوقػػد 
األنثػػى، فيعػػرض لبنيمػػا عمػػى أىػػؿ الطػػب والمعرفػػة عمػػى اعتبػػار أف لػػبف الغػػالـ  الغػػالـ ولػػدىا دوف

 4عف لبف األنثى. وفاصؼ أو تختم
 
تظير أىمية الطب جميًة في تقدير الجراحات، وأضرارىا لما يترتب عمى ذلؾ مػف  بعًا:سا

أحكػػػاـ شػػػرعية فيمػػػا يتعمػػػؽ بالضػػػماف ومقػػػداره، واألطبػػػاء ىػػػـ الػػػذيف يتولػػػوف تنفيػػػذ القصػػػاص فػػػي 
 5الجراحات لما ليـ مف خبرة في الشؽ حتى ال يتجاوز الحد المطموب.

 
 
 

 : حكم الطبالمبحث الثالث
 ان:وفيو مطمب

 المطمب األول: حكم الطب تعممًا، وممارسًة.
                                                                                                                                             

ُطْمَبِة الطََّمَبة، عمر تي ال يصؿ إلييا زوجيا، سداد الرحـ بعظـ ونحوه مما يمنع الوطء، والمرأة الرتقاء ىي النا - 1
.02، صبف أحمد أبو حفص النسفي، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، بغداد

القرف: مانع يمنع الوطء، ويكوف إما ُغّدة غميظة، أو لحمة، أو عظـ يمنع سموؾ الذَّكر في فرج المرأة،  - 2
 .479ص9المغرب، ناصر المطرزي، دار الكتاب العربي

، ُطْمَبِة الطََّمَبة، عمر بف أحمد أبو حفص النسفييف وىو الذي ال يقدر عمى إتياف النساء، العنة: صفة الِعنٍّ  - 3
 .07ص

 ـ،9175، 9دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط بف قدامة المقدسي،موفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد  المغني، - 4
محمد حامد الفقي، دار إحياء التراث  :أحمد المرداوي، تحقيؽعمي بف سميماف بف  ، اإلنصاؼ،59، ص2ج

 .057، ص2، ج ـ9172، 2العربي، القاىرة، ط
دار الكتب العممية،  بف فرحوف،إبراىيـ بف عمي اليعمري ، في أصوؿ األقضية ومناىج األحكاـ تبصرة الحكاـ - 5

بف عرفة الدسوقي، دار إحياء الكتب  حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير، محمد بف أحمد، 70، ص2ج بيروت،
 .259، ص0، ج بدوف طبعة وتاريخ النشر، ودار الفكر، بيروت , العربية
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 المطمب الثاني: حكم التداوي.
 

 المطمب األول: حكم الطب تعممًا، وممارسًة.
عض باتفؽ الفقياء عمى أف تعّمـ الطب، وممارسػتو مػف فػروض الكفايػة التػي إذا قػاـ بيػا الػ 

ذا تركيا الجميع أثموا.  1سقط اإلثـ عف الجميع، وا 
 

 ي: حكم التداويالمطمب الثان
 اختمؼ الفقياء في حكـ التداوي وطمب الطب عمى مذاىب متعددة ىي: 

 
 المذىب األول:

ذىب الحنفية، والمالكية إلى أف التداوي مباح يستوي فعمو وتركو لما فػي ذلػؾ مػف منػافع،  
د فمػػو تػػرؾ مػػريض التػػداوي ال يػػأثـ ألف البػػرء مظنػػوف، وذلػػؾ بخػػالؼ األكػػؿ والشػػرب ممػػا ُحػػرٍّـ عنػػ

 2خوؼ اليالؾ ألف إحياء النفس باإلطعاـ أو الشراب متحقؽ،

                                                 

محمد أميف بػف عمػر بػف عابػديف، شػركة مكتبػة ومطبعػة  )حاشية ابف عابديف(رد المحتار عمى الدر المختار، - 1
دار  المحتػػػاج، ابػػػف حجػػػر الييتمػػػي، ، تحفػػػة23، ص1ج ـ1744، 4مصػػػطفى البػػػابي الحمبػػػي وأوالده، القػػػاىرة، ط

محمػػد  تحقيػػؽ: عمػػيمغنػػي المحتػػاج، محمػػد بػػف أحمػػد الشػػربيني الخطيػػب، ، 482، ص7ج إحيػػاء التػػراث العربػػي،
المجمػػوع شػػرح ، 18، ص4ج ،1772، 1دار الكتػػب العمميػػة، بيػػروت، ط  معػػوض وعػػادؿ أحمػػد عبػػد الموجػػود،

عمّػػؽ عميػػو وأكمػػو بعػػد نقصػػانو: محمػػد بخيػػت المطيعػػي، الميػػذب،يحيى بػػف شػػرؼ الػػديف النػػووي، المطبعػػة حققػػو و 
كشػػاؼ القنػػاع ، 31، ص1، ج ـ1768مطػػابع المختػػار اإلسػػالمي/ دار السػػالـ، القػػاىرة، ومكتبػػة اإلرشػػاد، جػػدة، 

عػػف مػػتف اإلقنػػاع، منصػػور بػػف يػػونس البيػػوتي، راجعػػو: ىػػالؿ مصػػيمحي ومصػػطفى ىػػالؿ، دار الفكػػر، بيػػػروت، 
ي القواعػػد، بػػدر الػػديف محمػػد بػػف بيػػادر الزركشػػي، تحقيػػؽ: تيسػػير فػػائؽ أحمػػد،  المنثػػور فػػ، 72، ص7ج ،ـ1764

دار  خػػوة القرشػػي،األ، معػػالـ القربػػة فػػي طمػػب الحسػػبة، ابػػف 73، ص7ج،  ـ1762، 4وزارة األوقػػاؼ الكويتيػػة، ط
طبػة، اآلداب الشرعية، شمس الديف أبو عبػد اهلل محمػد بػف مفمػح المقدسػي، مؤسسػة قر ، 144ص الفنوف، كمبردج،

 .726، ص4ج ، القاىرة

، 4بػػدائع الصػػنائع فػػي ترتيػػب الشػػرائع، أبػػو بكػػر مسػػعود بػػف أحمػػد الكاسػػاني، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػروت، ط - 2
 = العنايػػػػة شػػػػرح، 767، ص4، رد المحتػػػػار )حاشػػػػية ابػػػػف عابػػػػديف(، ابػػػػف عابػػػػديف، ج145، ص3ج ، ـ1764

، شػػرح السػػير الكبيػػر، 45، ص18ج ، ـ1755، 4اىرة، طاليدايػػة، محمػػد بػػف محمػػود البػػابرتي، دار الفكػػر، القػػ=
المنتقػى شػرح الموطػأ، سػميماف بػف ، 147-146، ص1السرخسي، الشركة الشػرقية لسعالنػات، جبف أحمد محمد 

، بمغػة 444، ص5ج،  ـ1712، 1، دار السػعادة، القػاىرة، ط4خمؼ الباجي، دار الكتػاب اإلسػالمي، القػاىرة، ط
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 المذىب الثاني:
تيانػو   ذىب الشافعية، وابػف عقيػؿ، وابػف الجػوزي، مػف الحنابمػة إلػى أف التػداوي منػدوب، وا 

وُنقػؿ عػف  2، ويكوف واجبًا إذا كاف المريض يعػاني مػف مػرٍض ُيخػاؼ منػو التمػؼ،1أفضؿ مف تركو
 .3ـ الشفاء في المداواة وجبتالبغوي قولو: إذا ُعم

 
   المذىب الثالث:

ذىػػب الحنابمػػة إلػػى أف تػػرؾ التػػداوي أفضػػؿ ألف ذلػػؾ أقػػرب إلػػى التوكػػؿ عمػػى اهلل تعػػالى، 
، وروي عػػف أحمػػد بػػف حنبػػؿ أنػػو قػػاؿ: أحػػب  لمػػف عقػػد 4والعػػالج رخصػػة وتركػػو درجػػة أعمػػى منػػو

 .5التوكؿ وسمؾ ىذا الطريؽ تْرُؾ التداوي مف شرب دواء وغيره
 

 :دلة الفريق األولأ
بجممػة األحاديػث النبويػة الشػريفة التػي حثػت عميػو، ولكػنيـ  استدؿ القػائموف بإباحػة التػداوي

والوجػػوب، ومػػف ىػػذه أاعتبػػروا أف األمػػر الػػوارد فػػي ىػػذه األحاديػػث إنمػػا ىػػو لسرشػػاد، ولػػيس لمنػػدب 
 األحاديث ما يمي:

 
 لػػـ يضػػع داًء إال وضػػع لػػو شػػفاٍء، أو :" يػػا عبػػاد اهلل تػػداووا فػػإف اهلل--قػػاؿ رسػػوؿ اهلل  -1

."  6قاؿ: دواٍء، إال داء واحدًا، قالوا: يا رسوؿ اهلل، وما ىو، قاؿ: اليـر
                                                                                                                                             

دار المعارؼ،، القاىرة، بدوف طبعة وتاريخ النشر، اشية الصاوي(، أبو العباس الصاوي، السالؾ ألقرب الممالؾ )ح
 .558، ص2ج

، 23، ص4،مغنػػػػي المحتػػػػاج، الشػػػػربيني الخطيػػػػب، ج164، ص7تحفػػػػة المحتػػػػاج، ابػػػػف حجػػػػر الييتمػػػػي، ج - 1
 .143، ص4ج ، ـ1763، 2الفروع، محمد بف مفمح بف محمد المقدسي، عالـ الكتب، بيروت، ط

 .23، ص4مغني المحتاج، الشربيني الخطيب، ج - 2

 164، ص7تحفة المحتاج، ابف حجر الييتمي، ج - 3

دقػػائؽ أولػػي النيػػى لشػػرح المنتيػػى، المعػػروؼ بشػػرح منتيػػى اإلردادات، ، 143، ص4الفػػروع، ابػػف مفمػػح، ج - 4
يػى فػي شػرح مطالب أولػي الن، 721، ص18ج ،ـ1774، 4منصور بف يونس البيوتي، عالـ الكتب، بيروت، ط

، 1ج ،  ـ1741غاية المنتيى، مصطفى بف سػعد بػف عبيػد الرحيبػاني، المكتػب اإلسػالمي، دمشػؽ، بػدوف طبعػة، 
،  ـ1777، 4السػػفاريني، مؤسسػػة قرطبػػة، القػػاىرة، ط بػف أحمػػد بػػف سػػالـ غػذاء األلبػػاب، محمػػد، 672-677ص
 .232، ص1ج

 .726، ص4اآلداب الشرعية، محمد بف مفمح المقدسي، ج - 5

حديث حسف صػحيح، رواه ابػف ماجػة، كتػاب الطػب،  ، وقاؿ1741كتاب الطب، حديث رقـ، رواه الترمذي،  - 6
 .15544مسند الكوفييف، حديث رقـ،  ، وأحمد،7245حديث رقـ، 



 1 

 1:" ما أنزؿ اهلل داًء إال أنزؿ لو شفاًء" --قاؿ رسوؿ اهلل  -2
:" إفَّ ىػػػذه الحبػػػة السػػػوداء شػػػفاٌء مػػػف كػػػؿ داء إال السػػػاـ، قمػػػت: ومػػػا --قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل  -3

 2الموت".الساـ، قاؿ: 
 3:" لكؿ داء دواء، فإذا أصيب الدواء الداَء َبَرَأ بإذف اهلل عز وجؿ".--قاؿ رسوؿ اهلل  -4
َـّ كواه عميو". --"بعث رسوؿ اهلل   -5  4إلى أبي بف كعب طبيبًا فقطع منو عرقًا ث
أنػػو حسػػـ سػػعد بػػف معػػاذ بمشػػقص حػػيف أصػػيب يػػوـ الخنػػدؽ فقطػػع  --روي عػف النبػػي  -6

 5و الثانية.أكحمو، ثـ ورمت فحسم
 
 الثاني:أدلة الفريق  

أصػػػحاب المػػػذىب األوؿ مػػػف  بػػػو القػػػائموف بمندوبيػػػة التػػػداوي، ووجوبػػػو بمػػػا اسػػػتدؿاسػػػتدؿ  
أحاديػػث نبويػػة شػػريفة، لكػػنيـ اعتبػػروا أف األمػػر الػػوارد فػػي األحاديػػث إنمػػا ىػػو لمنػػدب، ويكػػوف 

 أحيانًا لموجوب إذا تطمبت حاؿ المريض ضرورة طمب التدواي.
 
 فريق الثالث: أدلة ال
 استدؿ القائموف بأف ترؾ التداوي أفضؿ مف إتيانو بما يمي: 
:" يدخؿ الجنة مف أمتػي سػبعوف ألفػًا بغيػر حسػاب، قيػؿ: مػف ىػـ يػا -- قاؿ رسوؿ اهلل -9

 6وف، وال يتطيروف، وعمى ربيـ يتوكموف"قُ رْ تَ سْ رسوؿ اهلل، قاؿ: الذيف ال يكتووف، وال يَ 
7وى او استرقى فقد برئ مف التوكؿ".:"َمف اكت-- قاؿ رسوؿ اهلل -2

 

                                                 

 .3424رواه البخاري، كتاب الطب، حديث رقـ  - 1

 .2182ث رقـ ، ومسمـ، كتاب السالـ، حدي3433رواه البخاري، كتاب الطب، حديث رقـ  - 2

 .2862رواه مسمـ، كتاب السالـ، حديث رقـ  - 3

 2866رواه مسمـ، كتاب السالـ، حديث رقـ  - 4

 .2878رواه مسمـ كتاب السالـ، حديث رقـ - 5

، 4837، كتػػاب الرقػػاؽ، حػػديث رقػػـ، 3711، وحػػديث رقػػـ 3458رواه البخػػاري، كتػػاب الطػػب، حػػديث رقػػـ  - 6
 .748رقـ  رواه مسمـ، كتاب اإليماف، حديث

، والترمػذي، 15252، وأحمػد، مسػند الكػوفييف، حػديث رقػـ 7268رواه ابف ماجة، كتاب الطب، حػديث رقػـ  - 7
وقاؿ: حديث حسف صحيح، صػححو األلبػاني فػي السمسػمة الصػحيحة حػديث رقػـ  1768يث رقـ كتاب الطب، حد

 .2333، وفي المشكاة حديث رقـ 422
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نػي أتكشػؼ، فػادع اهلل لػي، قػاؿ:  --أف امرأة سوداء أتت النبػي  -4 فقالػت: إنػي أصػرع، وا 
ف شػػػئت دعػػػوت اهلل تعػػػالى أف يعافيػػػؾ، فقالػػػت: أصػػػبر،  إف شػػػئت صػػػبرت ولػػػِؾ الجنػػػة، وا 

1فإني أتكشؼ فادع اهلل أف ال أتكشؼ، فدعا ليا.
 

 
 مى الفريق الثالث:رد الفريقين األول والثاني ع

 
رد القائموف بإباحػة التػداوي والقػائموف بالنػدب والوجػوب عمػى الفريػؽ القائػؿ بكراىيػة التػداوي  
 بما يمي:
إف الكراىيػػة فػػي التػػداوي تكػػوف عنػػد االعتقػػاد أف الشػػفاء مػػف الػػدواء، وأنػػو لػػو لػػـ ُيعػػالج ال  -9

 2َيْسمـ، فمثؿ ىذا التدواي ال يجوز.
والكػػي إنمػػا المقصػػود اسػػترقاء الجاىميػػة إذ كػػاف الرجػػؿ ُيْسػػترقى إف النيػػي عػػف االسػػترقاء،  -2

، وقػاؿ النػووي: بػؿ المػدح فػي 3أف الكػي يمنعػو مػف المػرض أبػداً  وَيظُػف  بالكممات الخبيثػة، 
4ترؾ الرقى التي ىي مف كالـ الكفار، والرقى المجيولة التي ال ُيعرؼ معناىا.

 

  ال ينافي التوكؿ عمى اهلل تعالى. إف التداوي -4

 
 الترجيح:
يتػػرجح لمباحػػث مػػا ذىػػب إليػػو الشػػافعية وبعػػض الحنابمػػة، بػػأف التػػداوي منػػدوب، وقػػد يصػػؿ  

 إلى درجة الوجوب وذلؾ لما يمي:
بػالقوؿ  --قوة األدلة التي استدؿ بيا أصحاب ىذا القوؿ سواء ما ثبػت عػف رسػوؿ اهلل  -9

 أو الفعؿ.
فظيا، والتدواي ىو مف وسائؿ إف حفظ النفس مف الضرورات الخمس التي جاء الشرع ليح -2

 الحفاظ عمى النفس.

                                                 

، رواه مسػػػمـ، كتػػػاب البػػػر والصػػػمة واآلداب، حػػػديث رقػػػـ 3448يث رقػػػـ رواه البخػػػاري، كتػػػاب المرضػػػى، حػػػد - 1
2157. 

، بػدوف 4دار المعرفة لمطباعة والنشر، بيػروت، ط الزيمعي، عثماف بف عمي ،شرح كنز الدقائؽ تبييف الحقائؽ - 2
فػة، بيػروت، المعر   البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، زيف الديف بف إبراىيـ بف نجػيـ، دار، 77، ص4ج تاريخ نشر،

 .475، ص6ج ،، بدوف تاريخ النشر4ط

، 1، غذاء األلباب، محمد السفاريني، ج727، ص4اآلداب الشرعية، محمد بف مفمح المقدسي، ج - 3
 .236ص

 .478، ص6نيؿ األوطار، الشوكاني، دار الحديث، ج - 4
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إذا كػػاف الشػػرع أبػػاح لممضػػطر أكػػؿ الميتػػة والػػدـ ولحػػـ الخنزيػػر وغيػػر ذلػػؾ مػػف المحرمػػات  -4
 حفاظًا عمى النفس، فيكوف شرب الدواء، وغيره مف المعالجات واجبًا مف باب أولى.

يـ ىػو االعتمػاد عمػى اهلل ألف التوكػؿ السػم مرجػوح  لحنابمػة إف التػداوي ينػافي التوكػؿقوؿ ا -0
ال كػاف اإلنسػاف متػواكاًل ولػيس  تعالى بعد األخذ باألسباب، والتدواي ىو أخٌذ باألسباب، وا 

 متوكاًل إذا أغفؿ األخذ باألسباب.

مع ما جاء بو الشرع مف أحكاـ عامة لمحفػاظ عمػى  ال يتمشىقوؿ الحنفية بإباحة التداوي  -5
 النفس.

والرقيػة، والروايػات التػي أثبتػت ذلػؾ، بػأف  نيػت عػف الكػي يمكف الجمع بيف الروايات التػي -2
 ورقي العرافيف والسحرة. رقى المنيي عنيا ىي رقى الجاىميةال

أمػػا حػػديث المػػرأة التػػي كانػػت ُتصػػرع فػػذلؾ دليػػؿ عمػػى اسػػتحباب الصػػبر لمػػف قَػػِدَر عميػػو،  -7
ر وممػػا ال شػػؾ فيػػو أف الصػػابريف يوفػػوف أجػػورىـ بغيػػر حسػػاب، وليسػػت كػػؿ النفػػوس تصػػب

 عمى البالء، فكـ مف الناس ُفِتَف بسبب البالء.

كمػػا ثبػػت  --لػػو كػػاف التػػدواي منافيػػًا لمتوكػػؿ عمػػى اهلل عػػز وجػػؿ لمػػا تػػداوي رسػػوؿ اهلل  -7
 عنو ذلؾ، وىو أكثر الناس توكاًل عمى اهلل تعالى.
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 الفصل األول: أخالقيات العمل الطبي و وابطو
 مباحث ثالثة وفيو
 

 : أخالقيات الطبيبالمبحث األول
 المبحث الثاني: واجبات الطبيب

 المبحث الثالث: التطور التاريخي ل وابط العمل الطبي
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 .المبحث األول: أخالقيات الطبيب
 وفيو مطمبان 
 

 المطمب األول: الصفات الواجب توافرىا في الطبيب
 المطمب الثاني: أخالقيات الطبيب المسمم

 
األخػػالؽ، التػػي يجػػب أف تتػػوافر فػػي الطبيػػب المعػػاِلج، لمػػا و الصػػفات لؾ جممػػة ويقصػػد بػػذ

رشػاداتو، والتػزاميـ  لذلؾ مف أثر بالغ عمى نجاح ميمتو في معالجة المرضى، وتقبميـ لنصائحو، وا 
 .ػ بإذف اهلل تعالىػ مما يساعد عمى سرعة الشفاء مف المرض  بتعميماتو، وتقيدىـ بعالجو 

لى األطباء بااللتزاـ باألخالؽ، ألنو يعتقد أف ىذه األخالؽ أحكاـ شرعية يتقػرب والطبيب المسمـ أو 
 بيا إلى اهلل تعالى.

العضػػػوية، والنفسػػػية،  :تمتػػػاز مينػػػة الطػػػب عػػػف غيرىػػػا بارتباطيػػػا الوثيػػػؽ بحيػػػاة اإلنسػػػاف 
لمرضػى، واالجتماعية، فالطبيب بحكـ عممػو يطمػع عمػى أمػور ال يطمػع عمييػا غيػره، مثػؿ عػورات ا

 1وليذا كانت مسؤولية الطبيب عظيمة. أسرارىـ الشخصية، وغيرىا و 
لػػذا ال بػػد أف يتمتػػع الطبيػػب  د طبيبػػو، جسػػده، وأسػػراره، وأحوالػػو أمانػػة فػػي يػػ المػػريض يعػػد  
 تجعمو أىاًل لحفظ ىذه األمانة. ،بعدة صفات، وأخالؽ

 
 المطمب األول: الصفات الواجب توافرىا في الطبيب

 
حتػػى  اجػػب توافرىػػا فػػي الطبيػػب بصػػرؼ النظػػر عػػف دينػػو، ومعتقػػده،وىػػذه الصػػفات مػػف الو 

 :ومف أىـ ىذه الصفاتيكوف ناجحًا في عممو، قادرًا عمى القياـ بمسؤولياتو،
 

 : اإليمان بشرف المينةالفرع األول
اف فػػػي ، فكثيػػػرًا مػػػا يقػػػؼ الطبيػػػب إلػػػى جانػػػب اإلنسػػػمينػػػة الطػػػب مػػػف الميػػػف الشػػػريفة تعػػػد   

وىػو يسػتقبؿ الحيػاة، وعنػد وفاتػو، وىػو يػودع  دتػوعنػد وال حياتو وأحرجيػالحظتيف مف أدؽ لحظات 
 1الحياة، والطبيب قد يطمع عمى أسرار مريضو، وعوراتو، وىو موضع ثقة المريض، وأىمو، وذويو.

                                                 
 .259ـ، ص2000، 9ط الموسوعة الطبية الفقيية، أحمد محمد كنعاف، دار النفائس، بيروت، لبناف، - 1
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صػػناعة الطػػب بأنيػػا " أشػػرؼ الصػػنائع، وأربػػح البضػػائع، وقػػد  2وصػػؼ ابػػف أبػػي أصػػيبعة  
3."عػػؿ عمػـ األبػداف قرينػػًا لعمػـ األديػػافجُ  األوامػر الشػػرعية، حتػىورد تفضػيميا فػي الكتػػب اإللييػة، و 

  
فعمػػػػى الطبيػػػػب أف ال يكػػػػوف اىتمامػػػػو الكسػػػػب المػػػػادي، والحصػػػػوؿ عمػػػػى أمػػػػواؿ النػػػػاس،  

الدعايػػػػة لنفسػػػو، لجػػػػذب كافػػػة أنػػػواع  ، وآالميػػػـ، وأوجػػػاعيـ، فيسػػػػتغؿواسػػػتغالؿ حاجػػػات المرضػػػػى
 4ديد مف القوانيف الخاصة بنقابات األطباء.الزبائف، كما يفعؿ التجار، وىذا ما تمنعو الع

 
 مواكبة التطور والطالع عمى كل جديد: الفرع الثاني

الػػػػتعمـ، واالطػػػػالع عمػػػػى كػػػػؿ جديػػػػد فػػػػي عػػػػالـ الطػػػػب، ألف يتوقػػػػؼ عمػػػػى الطبيػػػػب  نجػػػػاح 
تقػدـ يكػؿ سػبع سػنوات، خاصػة فػي العصػر الحاضػر الػذي  ا تتجػددالمعروؼ في العمـو الطبية أني

 5التطورات.ممي، وتتسارع فيو فيو البحث الع
وىػػػذا يتطمػػػب مػػػف الطبيػػػب متابعػػػة التطػػػورات المتسػػػارعة فػػػي المجػػػاؿ الطبػػػي عػػػف طريػػػؽ 

 6االطالع المستمر، وحضور الندوات، واالستفادة مف خبرات زمالئو، حتى لو كانوا مف تالميذه.
عالميػػػة كمػػػا يمكػػػف لمطبيػػػب االسػػػتفادة مػػػف التقنيػػػات الحديثػػػة، وأىميػػػا شػػػبكة المعمومػػػات ال

)اإلنترنػػػػت(، لمػػػػا تػػػػوفره ىػػػػذه الشػػػػبكة مػػػػف معمومػػػػات، ومػػػػا تعرضػػػػو مػػػػف آخػػػػر الدراسػػػػات والنتػػػػائج 
 واألبحاث.

مػػع أفضػػؿ مػػا  فػػي عالجػػو ، متمشػػياً فػػي أف يكػػوف ناصػػحًا لمرضػػاه وىػػذا يسػػاعد الطبيػػب
 1توصمت إليو العمـو الطبية مف خبرات وطرؽ عالج.

                                                                                                                                             

، ـ9112، 9الطبيب أدبو وفقيو، زىير أحمد السباعي، ومحمد عمي البار، دار القمـ والدار الشامية، ط - 1
 .472، ص4، ج9112، 0الطب النبوي والعمـ الحديث، محمود ناظـ النسيمي، مؤسسة الرسالة، ط .05ص

نس السعدي الخزرجي، المعروؼ بابف أبي ت موفؽ الديف أبي العباس أحمد بف القاسـ بف خميفة بف يو  2
، عيوف األنباء في طبقات األطباء، ابف أبي أصيبعة، أصيبعة.)مقدمة كتاب عيوف األنباء في طبقات األطباء(
 .2، ص9125تحقيؽ: د. نزار رضا، دار مكتبة الحياة، بيروت، لبناف، 

الطبيب أدبو وفقيو،  ،7نزار رضا، ص عيوف األنباء في طبقات األطباء، ابف أبي أصيبعة، تحقيؽ: د. - 3
 .41مرجع سابؽ، ص

األردنية، وغيرىا لمزيد االطالع، وكذلؾ بعض القوانيف مثؿ قانوف اآلداب  يمكف مراجعة قانوف نقابة األطباء - 4
 مسؤولية المستشفيات واألطباء والممرضيف، محمد يوسؼ ياسيف، -(، المسؤولية الطبية92الطبية المبناني المادة )

 .244ـ، ص2004منشورات الحمبي الحقوقية، 

 .05الطبيب أدبو وفقيو، مرجع سابؽ، ص 5

، 9110، 9الفكر اإلسالمي والقضايا الطبية المعاصرة، شوقي عبده الساىي، مكتبة النيضة المصرية، ط - 6
 .42ص
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 رين.: القدرة عمى التعايش مع اآلخثثالالفرع ال
مينة الطب تختمؼ عف غيرىا مف الميف، فالطبيب يتعامؿ مع أطياؼ متعددة مف الناس،  

تختمػػػؼ ثقافػػػاتيـ، وأفكػػػارىـ، فيػػػو يتعامػػػؿ مػػػع المػػػتعمـ واألمػػػي، والعػػػاِلـ والجاىػػػؿ، والغنػػػي والفقيػػػر، 
ؤالء والكبير والصغير، والرجؿ والمرأة، ومع زمالئو في العمؿ، لذلؾ عميو أف يحسف التعامػؿ مػع ىػ

بمػػا يناسػػبيـ، ويراعػػي أحػػواليـ، وظػػروفيـ، حتػػى يكسػػب ثقػػتيـ، واحتػػراميـ لػػو، وىػػذا مػػف شػػأنو أف 
 2يساعده عمى القياـ بعممو عمى أكمؿ وجو، مما يحقؽ لو النجاح في مينتو.

 
 : القدرة عمى التحملالفرع الرابع

، وقػد يطػوؿ عممػو ليمتػد ، فقد يطمبو الناس ليالً مؼ عف غيره، فوقتو ليس ممكًا لوعمؿ الطبيب يخت
 إلى ساعات متأخرة، وقد يضطر إلى الوقوؼ ساعات عديدة، خاصة أثناء إجرائو بعػض العمميػات

ألف عػػدـ قػػدرة الطبيػػب عمػػى  أف يكػػوف عنػػده القػػدرة عمػػى التحمػػؿ  الجراحيػػة المعقػػدة، وىػػذا يتطمػػب
 يا فقداف حياة إنساف.ذلؾ تجعمو متسرعًا ومرتبكًا، مما يوقعو في أخطاء فاحشة قد تكوف نتيجت

 
 : احترام تخصصو الطبيالفرع الخامس

ـ عمى عمؿ طبي خارج عػف تخصصػو، دِ قْ عمى الطبيب أف يحتـر تخصصو الطبي، فال يُ  
فػي الوقػت  ال سػيما أو ال يعطػي العػالج األنسػب الحرج، وقد ال يحسف العالج، ألف ذلؾ يسبب لو

ئاًل فػػرض توزيعػػو عمػػى اختصاصػػات متعػػددة، المجػػاؿ الطبػػي تطػػورًا ىػػا والحاضػػر الػػذي تطػػور فيػػ
تقانيا كميا.  ودقيقة، تجعؿ مف الصعب اإللماـ بيا، وا 

لوجػػػود  بالتخصصػػػات األخػػػرى غيػػػر تخصصػػػو،يكػػػوف الطبيػػػب مممػػػًا  ال ىػػػذا ال يعنػػػي أف 
قػػة واضػػحة بػػيف ىػػذه التخصصػػات، وكػػذلؾ ألف بعػػض األمػػراض يصػػاحبيا أعػػراض فػػي أجػػزاء عال

ض امػف األمػراض العضػوية ليػا أعػر  اً كثيػر  اإلنسػاف، فضػاًل عػف أف يػر المصػابة فػي جسػـغأخرى 
ر فػي ذلػؾ زمػالءه نفسية، فعمػى الطبيػب اإللمػاـ بػذلؾ، وأف يعالجيػا فػي حػدود معرفتػو، وأف يستشػي

 3.االختصاصييف

                                                                                                                                             

 .254الموسوعة الطبية الفقيية، أحمد كنعاف، مرجع سابؽ، ص - 1
 .00مرجع سابؽ، ص الطبيب أدبو وفقيو، - 2
 .254الموسوعة الطبية الفقيية، مرجع سابؽ، ص - 3
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وقد نبو ابف القيـ إلػى ذلػؾ فػذكر مػف صػفات الطبيػب أف يكػوف لػو خبػرة بػأمراض القمػوب،  
ظيـ في عالج األبداف، ألف الطبيب إذا كاف عارفًا بػأمراض القمػب والػروح واألرواح، وذلؾ أصؿ ع

 1وعالجيما كاف ىو الطبيب الكامؿ.
 

 : أن ل يمارس مينة أخرى يتعارض احترافيا مع مينة الطبالفرع السادس
يجب عمػى الطبيػب المحافظػة عمػى مكانتػو االجتماعيػة فػي المجتمػع، فعميػو أف يبتعػد عػف 

ف شػػأنو أف يحػػط مػػف تمػػؾ المكانػػة، كػػأف يشػػتغؿ حػػذاًء، أو حالقػػًا، وغيرىػػا مػػف امتيػػاف أي عمػػؿ مػػ
الميف التي ال تتناسب مع مكانتو، ويجب عميو أف يبتعد عف أية مينة قد تشػوش عميػو كػأف يعمػؿ 
صػػيدالنيًا فػػي صػػيدلية، إلػػى جانػػب عممػػو كطبيػػب، ألف فػػي ىػػذا شػػبية أف يصػػؼ لمرضػػاه بعػػض 

بح مف صيدليتو الخاصة دوف أف يكوف ىناؾ ىػدؼ طبػي صػحيح مػف األدوية التي تعود عميو بالر 
 2وراء وصؼ ىذه األدوية، مما يشوه سمعتو أماـ الناس.

، أو ول سػػػػؼ ىػػػػذا مػػػػا يمارسػػػػو بعػػػػض األطبػػػػاء مػػػػف عقػػػػد اتفاقيػػػػات مػػػػع شػػػػركات األدويػػػػة
حوصػات أو تكاليؼ الف عة،يعمى أف تكوف لو نسبة معينة مف أثماف األدوية المب مختبرات التحاليؿ

ف غيرىػػػا، فيتعمػػػد أف يصػػػؼ لمرضػػػاه أدويػػػة مػػػف إنتػػػاج ىػػػذه الشػػػركات دو  والتحاليػػػؿ التػػػي يجرييػػػا،
دوف  أو ال يقبػػػؿ التحاليػػػؿ إال إذا أجريػػػت فػػػي مختبػػػر معػػػيف، أكثرىػػػا ثمنػػػًا،ويختػػػار أقميػػػا رواجػػػًا، و 

 مراعاة لحالة المريض مف فقر وحاجة.
 
 : المحافظة عمى أسرار المر ىالفرع سابع

 
بيػػػب بحكػػػـ عممػػػو يطمػػػع عمػػػى أسػػػراٍر لمرضػػػاه ال يرغبػػػوف بكشػػػفيا، ولكػػػف يضػػػطروف الط  

لكشفيا لمطبيب لتساعده عمى تشخيص المرض، ومعرفة أسبابو، وربما يطمع الطبيب عمى عػورات 
 3المرضى عند الضرورة، وىذا يوجب عميو الستر عمى ما يراه، وما يطمع عميو مف أسرار.

                                                 

 .909ـ، ص2000، 9الطب النبوي، ابف القيـ، تحقيؽ: سيد إبراىيـ،  دار الحديث، القاىرة، ط - 1

، الفكر اإلسالمي والقضايا الطبية المعاصرة، مرجع سابؽ، 254الطبية الفقيية، مرجع سابؽ، صالموسوعة  - 2
 .44ص

، 9110، 4، الجزء7مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، العددأخالقيات الطبيب، عمي داود الجفاؿ، بحث،  - 3
اصرة، شوقي ، الفكر اإلسالمي في القضايا الطبية المع254، الموسوعة الفقيية الطبية، مرجع سابؽ، ص929ص

 .42ص عبده الساىي،
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        ؾ بقولػػو:حػػذر مػػف ذلػػ -تعػػالىسػػبحانو –ل مانػػة، واهلل ويعتبػػر كشػػؼ سػػر المػػريض خيانػػة  
 1". چٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  چ 
 

السػالـ بقولػو "آيػة المنػافؽ  ذلؾ مف عالمات النفاؽ التػي حػذر منيػا الرسػوؿ عميػو يعد  كما  
ذا أؤتمف خاف ثالث: ذا وعد أخمؼ، وا   2."إذا حدث كذب، وا 

 بحثًا خاصًا  عف السر الطبي وجريمة إفشائو فيما بعد.وسوؼ يفرد الباحث م
 

 المطمب الثاني: أخالقيات الطبيب المسمم
 

إضافة إلى ما سبؽ ذكره مػف ضػرورة اتصػاؼ الطبيػب بصػفاٍت بصػرؼ النظػر عػف دينػو، 
ومعتقػده، فػإف الطبيػب المسػػمـ أولػى األطبػاء باالتصػػاؼ بػاألخالؽ التػي حػػث عمييػا اإلسػالـ، ومػػف 

 :ف يتمتع بيا الطبيب المسمـؽ التي يجب أأىـ األخال
 

 التوا ع: الفرع األول
التواضػػػع خمػػػؽ رفيػػػع يجػػػب أف يتخمػػػؽ بػػػو كػػػؿ مسػػػمـ، خاصػػػة َمػػػف كػػػاف متصػػػديًا لمخدمػػػة  

 3العامة، والطبيب قد يسرع إليو الكبر والعجب بالنفس، سواًء كاف ذلؾ لعممو، أو لمالو، أو لجاىو.
إلػى بعػض العممػاء، فػال  رُ بْ  في ىذا الصدد "وما أسرع الكِ رحمو اهلل ييقوؿ أبو حامد الغزال 

يمبث أف يستشعر في نفسو كماؿ العمـ، فيستعظـ نفسو ويستحقر الناس، ويستجيميـ، ويستخدـ مػا 
خالطػػػو مػػػنيـ، وقػػػد يػػػرى نفسػػػو عنػػػد اهلل تعػػػالى أعمػػػى وأفضػػػؿ مػػػنيـ، ويجػػػب أف يزيػػػده العمػػػـ خوفػػػًا 

ې  ې  ې   ى     ۉ  ۉېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ :نو وتعػالى ػقاؿ اهلل ػ سبحا ،وتواضعًا وتخشعاً 

 .5   .4چ
 التواضع، ومف ذلؾ ما يمي: وحثا عمىوقد حذر القرآف الكريـ والسنة النبوية مف التكبر  

                                                 

 .27 آية األنفاؿ، سورة - 1

، ورواه 2075، وكتاب الشيادات، حديث رقـ 42كتاب اإليماف، حديث رقـ  ، رواه البخاري،متفؽ عميو - 2
 .71مسمـ، كتاب اإليماف، حديث رقـ 

 .20ص السباعي، مرجع سابؽ، ت الطبيب أدبو وفقيو، 3

، باب بياف ما بو التكبر، 4ج ـ،9127مؤسسة الحمبي وشركاه، القاىرة،  إحياء عمـو الديف، أبو حامد الغزالي، 4-
 .45ص

 .27 ، آيةفاطرسورة ت  5
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 .1 چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ چ قولو تعالى:  -1
  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ چ:قولػػػػػػػو تعػػػػػػػالى -2

2چ
. 

  .3چھ      ھ    ھ  ھ     چقولو تعالى:  -7
" ال يػػدخؿ الجنػػة مػػف كػػاف فػػي قمبػػو مثقػػاؿ ذرة مػػف  قػػاؿ رسػػوؿ اهلل ػ صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ ػ: -0

 4كبر"
 5" بحسب امرئ مف الشر أف يحقر أخاه المسمـ". رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ:قاؿ  -5

كاف موفقًا في عممػو، ناجحػًا فػي عالجػو، فيػزيف لػو  وقد يتسمؿ الكبر إلى نفس الطبيب إذا 
الشػػػيطاف أف البػػػرء راجػػػع لعممػػػو وذكائػػػو دوف توفيػػػؽ اهلل تعػػػالى لػػػو، فيجػػػب عمػػػى الطبيػػػب أف يتنبػػػو 

 6لذلؾ، وأف يوقف أف الشفاء بيد اهلل تعالى وحده، وما ىو إال سبب مف أسباب ذلؾ.
عمػػى  بعممػػو عاممتػػو، غيػػر متكبػػروم أف يكػػوف متواضػػعًا فػػي عممػػو،فعمػػى الطبيػػب المسػػمـ  

 7زمالئو، وال عمى مرضاه، ميما كاف مستواىـ االجتماعي.
 
 

 ؤ سبحانو وتعالى ؤ : اإلخالص ومراقبة اهلل تعالىالفرع الثاني
 

الطبيب ورفاقو العامموف في المجاؿ الطبي مف أكثر الناس حاجػة إلػى ذلػؾ، بحكػـ عمميػـ  
 8.ومسؤولياتيـ عف أرواح الناس وأعراضيـ

مطمػع عميػػو، ويعمػـ سػػره وجيػره، لػػذلؾ ال  ػ سػبحانو وتعػػالى ػ أف اهللالطبيػب المسػمـ يعمػػـ  
ييمػػػؿ فػػػي شػػػيء مػػػف واجباتػػػو، خاصػػػة وأف إىمالػػػو قػػػد يػػػؤدي إلػػػى ىػػػالؾ النفػػػوس، وفػػػي الحػػػديث 

                                                 

 .ٙٗٔ، آية األعراؼسورة  - 1

 .ٖٙ ، آيةالفرقاف سورة - 2

   .ٖٕ ،النحؿسورة  - 3

 .944و 949رواه مسمـ، كتاب اإليماف، حديث رقـ  - 4

 .0250رواه مسمـ، كتاب البر والصمة واآلداب، حديث رقـ  - 5

 .252الموسوعة الطبية الفقيية، ص - 6

 .959ص ،9171ىشاـ الخطيب وآخروف، مطابع اإليماف، عماف،  القيات المينة،الطبيب المسمـ وأخ - 7

 .27الطبيب أدبو وفقيو،  - 8
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وىػو يعمػـ أيضػًا أف أي عمػؿ 1الشريؼ "ال يزاؿ المسمـ في فسحة مف دينو ما لـ يصب دمًا حرامًا"،
ػ  ، وقد حػث اإلسػالـ عمػى اإلخػالص ومراقبػة اهلل تعػالىوثوابٌ  تعالى لو بو أجرٌ  وجو اهلل صد بويق

 ا ما يمي: يفي العديد مف التوجييات من سبحانو وتعالى ػ
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ  قػػاؿ اهلل ػ سػػبحانو وتعػػالى ػ : -9

 .2چہ  ہ   ہ  ہ    ۀۀ
نما لكؿ امرئ ما نوى" : "عميو وسمـ ػ رسوؿ اهلل ػ صمى اهللقاؿ  -4  .3إنما األعماؿ بالنيات، وا 
"اإلحساف أف تعبد اهلل كأنؾ تراه، فإف لػـ تكػف تػراه فإنػو رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ:قاؿ  -3

 .4يراؾ"
ػ تعػالى  ػ سػبحانو  والطبيب المسمـ يمكنو الحصوؿ عمى األجر والثواب إف ىػو أخمػص هلل 

 5لؾ مف عدة وجوه منيا:في نيتو، وذ
فيػو مػف  وعػدـ اسػتغنائيـ عنػو، ،مما أمر اهلل تعالى بو، لحاجة النػاس إليػو فَّ عمـ الطبإ -1

 .ػ تعالىسبحانو و  ػ بدراستو التقرب إلى اهللفروض الكفاية، خاصة إذا نوى الطبيب 
ػ  ند اهللفَّ تقديـ الخدمات الطبية مما يؤجر الطبيب المسمـ عميو إذا احتسب األجر فيو عإ -2

غاثة المميوؼ.ػ تعالى ػ سبحانو و ، فاهلل ػ تعالىو  سبحانو  حث عمى نفع الخمؽ وا 
زيارة المػريض مػف أعظػـ القربػات التػي جػاءت النصػوص الشػرعية بفضػميا، وبيػاف عظػيـ  -3

 لو. عممو إنما ىو عائٌد لمريضو زائرٌ أجرىا، والطبيب ب
مػػع احتسػػاب األجػػر والثػػواب فػػي معالجتػػو، أو  عممػػو مقابػػؿوال يتنػػافي تقاضػػي الطبيػػب أجػػرًا ماليػػًا 

 6.لممريضزيارتو 
 

 : الصدقالفرع الثالث
بخبػر إال  ُيخبػر فػي حديثػو، فػالػػ  فاضػؿٍ  كخمؽٍ  ػ عمى الطبيب المسمـ أف يتصؼ بالصدؽ 

 7صدقًا، وعميو أف يكوف صادؽ المعاممة مع مرضاه، فال يخدعيـ، وال يغشيـ، وال يّدلس عمييـ.

                                                 

 .2455رواه البخاري، كتاب الديات، حديث رقـ  - 1

 .5، آية البينة سورة ت 2
 .9رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، حديث رقـ  - 3
 .0000وكتاب تفسير القرآف، حديث رقـ ، 07رواه البخاري، كتاب اإليماف، حديث رقـ  - 4
 . www.alltababa.comت الموقع اإللكتروني )الطبابة(  5
 . www.alltababa.comالموقع اإللكتروني )الطبابة(  - 6
 .950، صيب وآخروف، مرجع سابؽة، ىشاـ إبراىيـ الخطالطبيب المسمـ وأخالقيات المين - 7

http://www.alltababa.com/
http://www.alltababa.com/
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ڄ  ڄ  چ  ػ : تعػالىو  اهلل ػ سبحانو اسية مف صفات المؤمف، فقاؿوالصدؽ صفة أس 

والمقصود ىنػا صػدؽ القػوؿ، والعمػؿ، والنيػة، وىػذا يشػمؿ  1چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ    
العالقػػػات اإلنسػػػانية كميػػػا، فػػػال يميػػػؽ بمػػػف ىػػػو قػػػدوة لغيػػػره، موصػػػوفًا بالمعرفػػػة، والحكمػػػة أف ُيػػػتيـ 

المجتمػػع يمجػػأ إليػػو المػػريض وذووه وىػػـ واثقػػوف بصػػدقو، بالكػػذب، وال شػػؾ أف الطبيػػب مػػف قيػػادات 
 2فإف اىتزت تمؾ الثقة ضاع كؿ جيده.

 3ومف مظاىر صدؽ الطبيب ما يمي: 
 إال ما مف شأنو اإلضرار بو. شيئًا ػ مما لو عالقة بالمعالجة ػ أف ال ُيخفي عف مريضو -1
 أف يبذؿ جيده في تشخيص المرض. -2
مػػف وسػػػائؿ  روري مػػػف فحوصػػات مخبريػػة وغيرىػػاإال بمػػا ىػػو ضػػ أف ال يطالػػب المػػريَض  -3

 .التشحيص
 أف يصؼ العالج المناسب دوف زيادة أو نقص. -4
 أف يقـو بتحويؿ المريض إلى زميؿ آخر إذا عجز عف عالجو. -5
 .بعد المعالجة أف يكوف صادقًا في وصفو لحاؿ المريض عند إعطائو تقريرًا بذلؾ -6

 
 
 

 ل واإلنصاف: العدالفرع الرابع
چ  چ  چ    چ    قػػاؿ اهلل سػػبحانو وتعػػالى: التػػي ينػادي بيػػا اإلسػػالـ، ىػػـ المبػػادئالعػدؿ مػػف أ 

ڈ  ژ    ڈڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ

فيجب عمى الطبيب أف يكوف عػاداًل فػي معاممتػو لمرضػاه، منصػفًا ليػـ، ذلػؾ ألنيػـ  4چژ   
أف يسػػػتغؿ ىػػػذه الثقػػػة يسػػمموف إليػػػو أمػػػورىـ، ثقػػػة بػػػو لحػػػاجتيـ إلػػػى نصػػحو وخدمتػػػو، فػػػال يميػػػؽ بػػػو 

والحاجػػة فػػيغمط المػػريض حقػػو، سػػواًء كػػاف الحػػؽ فػػي نػػوع الرعايػػة المناسػػبة، أو فػػي التكمفػػة الماليػػة 
 5التي قد تثقؿ كاىؿ المريض وذويو.

                                                 

    .991، آية التوبة سورة - 1

  www.ebtihaj.comروني، منتدى ابتياج الموقع اإللكت - 2

 .471، الطب النبوي والعمـ الحديث، مرجع سابؽ، ص255الموسوعة الطبية الفقيية، ص - 3

 .10نحؿ، آية الة سور  - 4
  www.ebtihaj.com، وموقع ابتياج اإللكتروني 24-51ص السباعي، الطبيب أدبو وفقيو، - 5

http://www.ebtihaj.com/
http://www.ebtihaj.com/
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فالطبيػػب المسػػمـ ال يفػػرؽ فػػي المعاممػػة بػػيف مرضػػاه، ميمػػا كانػػت مسػػتوياتيـ االجتماعيػػة،  
وعممػو لمػدعوة إلػى اهلل تعػالى،  بؿ عميػو أف يسػتخدـ عممػو حتى لو اختمفوا معو في الفكر والمعتقد،

 .الؿ لحاؿ المريض وحاجتودوف استغ
 

ت تعػػالى و  ػ سػػبحانو عمػػى الطبيػػب المسػػمـ أف ال ينسػػى ولػػو لمحظػػة واحػػدة أنػػو يتقػػرب إلػػى اهلل
، قبػػؿ أف يكػػوف طبيبػػًا يوجػػب عميػػو اإلسػػالـ أف يكػػوف متقنػػًا لعممػػو، حييػػاً  بعممػػو، وعممػػو، وأنػػو مسػػمـٌ 

عػالى لػو، عفيفًا، رحيمًا، رفيقًا، غاضًا لبصػره، بعيػدًا عػف الرذائػؿ والمعاصػي، مستشػعرًا لرقابػة اهلل ت
 مف اهلل تعالى. موقنًا أف نجاحو توفيؽٌ 
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 واجبات الطبيب: المبحث الثاني
 وفيو ثالثة مطالب

 
 المطمب األول: واجبات الطبيب تجاه المريض.

 ات الطبيب تجاه زمالئو.المطمب الثاني: واجب
 المطمب الثالث: واجبات الطبيب تجاه المجتمع.

 
واجبات الطبيب متعددة وال تقتصر عمى المعالجة، بؿ تتعدى ذلػؾ فيػو عنصػر فاعػؿ فػي  

 محيطو الذي يعمؿ فيو، وفي مجتمعو الذي يعيش فيو.
  

 المطمب األول: واجبات الطبيب تجاه المريض.
 

بيػػب ولػػيس العكػػس، فالشػػفاء غايػػة، والطػػب وسػػيمة، والمػػريض مػػف أجػػؿ المػػريض كػػاف الط 
مخػػػدوـ والطػػػػب خػػػادـ، وجػػػػاءت ىػػػذه األىميػػػػة والمكانػػػػة لممػػػريض بوصػػػػفو مريضػػػًا مػػػػا داـ كػػػػذلؾ، 

تحسػيف  واألصؿ أف تكوف العالقة بيف الطبيب والمريض قائمة عمى الثقػة، وأف يكػوف اليػدؼ منيػا
 .ومآالشفائو، أو تخفيؼ  حالة المريض بالسعي إلى

 
 من أىم واجبات الطبيب تجاه المريض ما يمي:  

 
 : احترام المريضالفرع األول

 
يتجنػػب التعػػالي عميػػو، أو النظػػر إليػػو أف يجػػب عمػػى الطبيػػب أف يعامػػؿ مريضػػو بػػاحتراـ، و  

أو االجتمػػاعي، وأيػػًا كػػاف انتمػػاؤه الػػديني أو  ية ميمػػا كػػاف مسػػتوى المػػريض العممػػيباسػػتيزاء وسػػخر 
ال سػيما فػي األمػور التػي  يصغي إلى المريض ويستمع منػووعمى الطبيب أف  اسي،والسيأ العرقي،

 تتعمؽ بو شخصيًا، ومف قواعد احتراـ الطبيب لمريضو ما يمي:
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حسف االستماع لشكوى المريض، وفيـ معاناتػو، وأف يتػأنى بعػد سػؤالو لػو، ويعيػد عميػو السػؤاؿ،  -9
أو النشػػػغالو بألمػػػو، حتػػػى لػػػو كػػػاف و، ألف المػػػريض ربمػػػا تعػػػذر عميػػػو اإلخبػػػار عػػػف حالػػػو لجيمػػػ

 1الطبيب عارفًا بالمرض أكثر مف المريض.
ال يميموف المػريض حتػى يفػرغ مػف كالمػو، بػؿ  بخالؼ ما يفعمو أكثر األطباء فإنيـ وذلؾ

عندما يشرع المريض في ذكر حالو يجيب الطبيب، ويصؼ لو العالج، والمريض لـ يفرغ بعد مػف 
اء أف ىػػذا مػػف قػػوة المعرفػػة، وكثػػرة الدرايػػة بالصػػناعة، وىػػذا مػػف وصػػؼ حالػػو، ويػػزعـ بعػػض األطبػػ

 2العجمة المنيي عنيا، وىي في حؽ الطبيب آكد ألف الخطأ في صناعتو خطير.
 

الرفؽ بالمريض عند الفحص، واستخداـ الميارات الالزمة لطمأنتو، وتخفيؼ مصابو، والتيويف   -2
ض أو ذويػػو تصػػرفات، أو عبػػارات، أو عميػػو، والصػػبر عمػػى تصػػرفاتو، فربمػػا تصػػدر عػػف المػػري

وره، لطبيػػب أف ينسػػجـ مػػع مريضػػو يشػػعر بشػػعأسػػئمة يعتبرىػػا الطبيػػب تافيػػة، أو مسػػيئة، فعمػػى ا
3ويفكر معو ألجمو، ألف ذلؾ يساعد عمى تشخيص المرض، ووصؼ العالج المناسب لو.

 

ذي تقتضػػيو ال بالقػػدر الػػالمػػريض، فػػال َيّطِمػػع عمػػى عورتػػو إ عمػػى الطبيػػب أف يحتػػـر خصوصػػية -4
، وفػي حضػور شػخص ثالػث، ج، وذلػؾ بعػد االسػتئذاف منػوعممية الفحػص، والتشػخيص، والعػال

ويجب أف يكوف الشخص الثالث محرمًا إذا كاف المريض يختمؼ جنسو عف جنس الطبيػب، وال 
يجمػػس مػػع الطبيػػب أثنػػاء المعالجػػة غيػػره ممػػف ُيظػػف بػػو أف المػػريض ال يرغػػب أف يطمػػع عمػػى 

اف المريض يعاني مف أمراض ال يريد أف يطمع عمييػا أحػد، إال إذا كػاف مػع حالو، خاصة إذا ك
الطبيب مف ىو مباشر لممريض عالـ بحالو، والمريض ال يستحي أف يذكر مػا بػو بحضػوره فػال 

4بأس إذف.
 

 

 لممريض : الرعاية الشاممةالفرع الثاني
 

                                                 
1
الميثاؽ اإلسالمي العالمي ل خالقيات الطبية والصحية، جامعة مينسوتا، مكتبة حقوؽ اإلنساف،  -

www.umn.edu. 
، دار التراث، و عبد اهلل محمد بف محمد بف محمد العبدري الفاسي المالكي الشيير بابف الحاجأبالمدخؿ،  - 2

، الميثاؽ   www.ansarportsaid.net. أنصار بور سعيد 945، ص0، جوسنة النشر. ،القاىرة، بدوف الطبعة
 . www.umn.eduبية والصحية، جامعة مينسوتا، مكتبة حقوؽ اإلنساف، اإلسالمي العالمي ل خالقيات الط

 .955-954الطبيب المسمـ وأخالقيات المينة، مرجع سابؽ، ص -3

، الميثاؽ اإلسالمي   www.ansarportsaid.net. أنصار بور سعيد 945المدخؿ، ، مرجع سابؽ، ص - 4
 . www.umn.eduلمي ل خالقيات الطبية والصحية، جامعة مينسوتا، مكتبة حقوؽ اإلنساف، العا

 

http://www.ansarportsaid.net/
http://www.ansarportsaid.net/
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مػػػػف جوانػػػػب  اىتمػػػاـ الطبيػػػػب بػػػالمريض، والدقػػػػة فػػػػي تشخيصػػػو، وعػػػػدـ إغفػػػػاؿ أي جانػػػب 
المرض، تزيد مف ثقة المريض بطبيبو ممػا يسػاعد عمػى امتثػاؿ المػريض لتوجييػات الطبيػب، ومػف 

 أىـ مبادئ الرعاية الشاممة لممريض ما يمي:
وماديػػػػة،  ض بكػػػؿ مػػػا يسػػػتطيع مػػػف وسػػػائؿ عالجيػػػة ونفسػػػيةآالـ المػػػرييػػػب تخفيػػػؼ الطب -9

شعار المريض بالحرص عمى العناية بػو ورعايتػو، ألف ذلػؾ  يسػاعد عمػى اسػتجابة جسػـ وا 
 المريض لمعالج، وتقبؿ إرشادات الطبيب وتوجيياتو.

تدويف الطبيب لمحالة الصحية لممريض، وسػيرتو المرضػية والشخصػية، والعائميػة الخاصػة  -2
بو وذلؾ قبؿ الشروع في التشخيص والعالج، ألف ذلؾ يسػاعد الطبيػب عمػى دراسػة تػاريخ 

 وراثية التي تنتقؿ مف جيؿ آلخر.المرض خاصة في ظؿ انتشار األمراض ال

والتشػػخيص، وأف ال يغفػػؿ أىميػػة الفحوصػػات المخبريػػة،  التػػزاـ الطبيػػب الدقػػة فػػي الفحػػص -4
 وغيرىا مف وسائؿ الكشؼ عف األمراض، ألف التشخيص السميـ يعد نصؼ العالج.

وصؼ الطبيب لمعالج، وكتابتو بوضوح مع تحديد مقاديره، ومواعيده، وطريقة استخدامو،  -0
رورة تنبيػػػو المػػػريض أو ذويػػػو إلػػػى ضػػػرورة التقيػػػد بالتعميمػػػات، والتحػػػذير مػػػف اآلثػػػار وضػػػ

 الجانبية التي ترافؽ بعض األدوية، خاصة لمجياؿ مف المرضى.

 رصد الطبيب لممضاعفات الناجمة عف العالج، واإلسراع إلى عالجيا متى أمكف ذلؾ. -5

صػابيف بػأمراض مستعصػية، أو ماالستمرار في تقػديـ الرعايػة الطبيػة المناسػبة لممرضػى ال -2
واإليػدز وغيرىػػا، مػػع مواسػػاة لعػػدـ التوصػػؿ لعػػالج نػاجع ليػػا كػػبعض السػػراطانات، مميتػة، 
 ، وفتح باب األمؿ أماميـ حتى المحظات األخيرة مف حياتيـ.المرضى

وعيادتػػو عمػػى أف ذلػػؾ عبػػادة ال مجػػرد عمػػؿ مينػػي، إذ أف عيػػادة  تعيػػد المػػريض ومتابعتػػو -7
ة عبػػادة، فكيػػؼ إذا أضػػيؼ ليػػا المعالجػػة، لقولػػو عميػػو السػػالـ: "مػػف المػػريض دوف معالجػػ

1عاد مريضًا لـ يزؿ في خرفة الجنة، قيؿ: يا رسوؿ اهلل، وما خرفة الجنة، قاؿ: جناىا".
 

أف ُيشػػيي الطبيػػُب المػػريَض فػػي األغذيػػة ثػػـ ينظػػر بعػػد ذلػػؾ، إف كػػاف فيػػو منفعػػة لػػو حثّػػو  -7
ف كػػاف مػػا أ كمػو لػػيس فيػػو ضػػرر وال نفػػع فػػاألولى مسػػامحتو عميػو، وشػػجعو عمػػى تناولػػو، وا 

ف كاف ما أكمػو المػريض ضػارًا لػو  فربما اشتيت نفس المريض شيئا، وكاف سببًا لراحتو، وا 
 2منعو مف بمطؼ، مع الوعد بالسماح لو بتناولو عف قريب تطيبًا لنفسو.

 
 

                                                 

بيب المسمـ وحقوقو، محمد ، واجبات الط0220رواه مسمـ، كتاب البر والصمة واآلداب، حديث رقـ:  - 1
  .www.islamset.comإسالـ ست  األحمدي،

 .942، صالعبدري مدخؿ ،ال - 2

http://www.islamset.com/
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 : احترام استقاللية المريضالفرع الثالث
 

الحريػػة فػػي اختيػػار مػػف يشػػاء مػػف األطبػػاء لمعالجتػػو، أعطػػت الشػػريعة اإلسػػالمية لممػػريض  
فقد ذكر اإلمػاـ مالػؾ فػي موطئػو أّف رجػاًل فػي زمػف رسػوؿ اهلل صػمى اهلل عميػو وسػمـ ُجػرح فػاحتقف 
الػػدـ، فػػدعى الرجػػُؿ رجمػػيف مػػف بنػػي أنمػػار فنظػػرا إليػػو، فزعمػػا أف النبػػي  صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ قػػاؿ 

عية حريػػة و شػػر م، وىػػذا يػػدؿ عمػػى 1خيػػر يػػا رسػػوؿ اهلل  ليمػػا: أيكمػػا أطػػبال، فقػػاال: أو فػػي الطػػب
المػريض، اختيار المريض ل حذؽ واألكثر ميارة مف األطباء، لذلؾ عمى الطبيب احتراـ استقاللية 

 2:ويظير ذلؾ مف خالؿ
 ال يجوز لمطبيب معالجة المريض دوف رضاه، فيما عدا الحاالت التالية: -9
افقة مف المريض الحصوؿ عمى المو  ًا، ويتعذر فيياالحاالت التي تتطمب تدخاًل طبيًا طارئ - أ

 ألي سبب مف األسباب، كالمصابيف في حوادث السير والحروب والكوارث.
إذا كاف المػريض مصػابًا بمػرٍض معػٍد، أو ييػدد السػالمة العامػة، وقػد يضػر بغيػره إذا تػرؾ  - ب

 بدوف عالج

عميػػو أف يقػدـ لػػو البػػدائؿ أف ال يػرغـ الطبيػػُب المػريضَ  عمػػى عػػالٍج معػيف دوف موافقتػػو، و  -2
 التي يقبميا المريض إف وجدت.

أف يطمع الطبيبُ  المريَض عمى التطورات المرضػية المترتبػة عمػى رفضػو لمعػالج بصػدٍؽ  -4
 ودوف مبالغة.

تسػجيؿ أي إقػرار، أو التوقيػع عمػى بيانػات فػي الممػؼ  عمػى المريَض  الطبيبُ  أف ال يرغـ  -0
 الطبي دوف رضاه.

 
 
 
 
 
 

 

                                                 

، والحديث 24020، حديث رقـ 49، ص5ج ،ابف أبي شيبة ،المصنؼ ،9072بف أنس، رقـ  ؾالموطأ، مال  - 1
  مرسؿ مف مراسيؿ زيد بف أسمـ.

، الميثاؽ اإلسالمي  www.alltalaba.com ،www.amrkhaled.netأخالقيات الطبيب المسمـ،  - 2
 . www.umn.eduالعالمي ل خالقيات الطبية والصحية، جامعة مينسوتا، مكتبة حقوؽ اإلنساف، 

http://www.alltalaba.com/
http://www.amrkhaled.net/
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 ض بطبيعة مر وصير المري: تبالفرع الرابع
 

يجػػب عمػػى الطبيػػب تعريػػؼ المػػريض بحالتػػو المرضػػية، وكيفيػػة المحافظػػة عمػػى صػػحتو،   
ووقايػة نفسػػو مػػف األمػػراض، مػػع تحػػري الػػذوؽ والدقػػة فػػي ذلػػؾ، ويكػػوف ذلػػؾ بالحػػديث مػػع المػػريض 

 1مباشرة إذا كاف مدركًا، أو لوليو ومف يحيط بو، ويقوـ عمى رعايتو.
يػػػػات الحالػػػػة النفسػػػػية لممػػػػريض وذويػػػػو، ومػػػػع عػػػػدـ إغفػػػػاؿ الطبيػػػػب لآذلػػػػؾ مػػػػع مراعػػػػاة  

مبًا ض وأىمو إلى اهلل تعالى بالدعاء طاالبتالء، وضرورة توجو المري واألحاديث الداعية لمصبر عند
 لمرحمة والشفاء.

 
 : حماية مصمحة المريضالفرع الخامس

صػػمحتو، وكممػػا شػػعر المػػريض أمانػػة فػػي يػػد الطبيػػب، لػػذا عميػػو أف يكػػوف حريصػػًا عمػػى م 
رشاداتو، ومػف مظػاىر يالمر  ض بحرص الطبيب عميو ساعده ذلؾ في االستجابة لوصايا الطبيب وا 
 :2اية الطبيب لمصمحة المريضحم

أف يتأكػػد الطبيػػب مػػف جػػدوى البرنػػامج العالجػػي المقػػدـ لممػػريض قبػػؿ تنفيػػذه، أو  -9
بالبرنػػامج  تطبيقػو، وذلػػؾ مػػف خػالؿ االطػػالع عمػػى األبحػاث، والدراسػػات الخاصػػة

 لمتعرؼ عمى مدى نجاعتو، وفاعميتو، وأف ال يجعؿ مف المريض حقاًل لمتجارب.
فػػإذا كػػاف الطبيػػب ال يعػػرؼ المػػرض، أو عرفػػو ولػػـ يكػػف عالمػػًا بػػالعالج، فعميػػو أف ال 

حػػػرج مػػف ذلػػػؾ خشػػػية أف ال يصػػؼ دواًء لممػػػريض ألف ذلػػؾ إضػػػاعة لممػػاؿ، وأف ال يت
 نو جاىؿ بأصوؿ الطب.يقاؿ عنو إ

المتنػػػػاع عػػػػف اسػػػػتخداـ طػػػػرؽ تشخيصػػػػية، أو عالجيػػػػة غيػػػػر معتمػػػػدة، أو غيػػػػر ا -2
متعػػػارؼ عمييػػػا، أو غيػػػر معتػػػرؼ بيػػػػا عمميػػػًا، كاسػػػتخداـ السػػػحر، أو الشػػػػعوذة، 

 وغيرىا، ألف ذلؾ يوقعو تحت طائمة المسؤولية.
إجػػراء الفحػػوص الطبيػػة الالزمػػة لممػػريض دوف إضػػافة فحػػوص ال تتطمبيػػا الحالػػة  -4

، أو إجراء العمميػات الجراحيػة التػي المرضية، واالقتصا ر عمى طمب الدواء الالـز
تتطمبيػػا حالػػة المػػريض المرضػػية، والقيػػاـ بػػإجراء الفحوصػػات والتحاليػػؿ المخبريػػة 

                                                 

قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة اإلسالمية، جمعية العمـو الطبية األردنية، نقابة األطباء األردنية،  - 1
 .915-977، ص2002، مطابع الدستور التجارية، ، عماف، األردف4ـ

، الميثاؽ اإلسالمي العالمي ل خالقيات الطبية والصحية، جامعة مينسوتا، مكتبة حقوؽ اإلنساف،  - 2
www.umn.edu ، 

http://www.umn.edu/
http://www.umn.edu/
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مػػع مراعػػاة حالػػة المػػريض الصػػحية  الالزمػػة لمتأكػػد مػػف الحاجػػة لمتػػدخؿ الجراحػػي،
 راء مثؿ ىذه العمميات.إلج

يض إلى طبيػب مخػتص بنػوع مرضػو، أو إلػى الطبيب في إحالة المر  أف ال يتردد -0
طبيػػػب لديػػػو وسػػػائؿ أكثػػػر فاعميػػػة إذا اسػػػتدعت حالػػػة المػػػريض ذلػػػؾ دوف تبػػػاطؤ، 

 عف حالة المريض. مزودًا الطبيب الجديد بتقريٍر واؼٍ 

 
عمى الطبيب أف يكوف عنده جميع آالت الطب عمى الكماؿ، دوف نقػص، حتػى  :الفرع السادس

 1ي اإلضرار بالمريض، ولكؿ تخصٍص آالتو، ومعداتو الخاصة بو.ال يكوف النقص فييا سببًا ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . 941-942، صالمدخؿ ، العبدري - 1
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 زمالئو المطمب الثاني: واجبات الطبيب تجاه
 

الطبيػػب تربطػػو عالقػػة مػػع زمالئػػو فػػي المينػػة، واألصػػؿ أف تكػػوف ىػػذه العالقػػة مبنيػػة عمػػى  
متكػافموف فيمػا  –تخصصػاتيـ عمػى اخػتالؼ  –المتبادلػة، ألف األطبػاء ساٍس مف التعػاوف، والثقػة أ

بيػػنيـ عمػػى رعايػػة المػػريض، ومقتضػػى ذلػػؾ أف يػػدرؾ الطبيػػب أف ىنػػاؾ واجبػػات ينبغػػي مراعاتيػػا 
 اعمو مع زمالئو، نذكر بعضًا منيا:أثناء تف

س األخوة والمحبة، واالحتراـ، والثقة احسف التصرؼ مع زمالئو، ومعاممتيـ عمى أس -9
 المتبادلة.

ألف ذلؾ مف شػأنو  و أماـ المريض ميما كانت المسوغات ميمتجنب النقد المباشر لز  -2
أف يضػػر بػػالمريض قبػػؿ الطبيػػب، خاصػػًة إذا كػػاف سػػبب النقػػد حسػػدًا، بيػػدؼ صػػرؼ 

 الناس عف زميمو.

مراعػػػاة الضػػػوابط الشػػػػرعية عنػػػد التعامػػػؿ مػػػػع زمالئػػػو المختمفػػػيف عنػػػػو فػػػي الجػػػػنس،  -4
 .يتجنب الخموة بالطبيباتف

الئػو، والبعػد عػف تتبػع عػوراتيـ، أو االنتقػاص االمتناع عػف الخػوض فػي أعػراض زم -0
 مف مكانتيـ العممية.

بػػػػذؿ الوسػػػػع فػػػػي تعمػػػػيـ األطبػػػػاء الػػػػذيف يعممػػػػوف معػػػػو، أو مػػػػف ىػػػػـ تحػػػػت التػػػػدريب،  -5
عطػػػػائيـ  والحػػػرص عمػػػػى إفػػػػادتيـ بمػػػا يممػػػػؾ مػػػػف خبػػػرات، ومعمومػػػػات، وميػػػػارات، وا 

 نافع بيف الناس.الفرصة لمتعمـ وتطوير مياراتيـ، ويعتبر ذلؾ مف باب نشر العمـ ال

مػػا يعترضػػو مػػف مشػػكالت أثنػػاء أداء واجبػػو، المسػػاعدة مػػف زمالئػػو األكفػػاء في طمػػب -2
وتقديـ االستشارة الالزمة والمعونة الضرورية لمف يطمبيا مف زمالئو، مع الحػذر مػف 

 أي تصرؼ قد يفيـ المريض منو انتقاص زميمو المعالج.

يػػو دوف عمػػـ زميمػػو المعػػالج، وعػػدـ عػػدـ اإلقػػداـ عمػػى تقػػديـ استشػػارة لمػػريض، أو لذو  -7
 استغالؿ ذلؾ لمصمحتو الشخصية.

الطبيب في موقع يحتـ عميو تقويـ زمالئو في المينة كأف يكوف رئيس قسـ، كاف إذا  -7
أو إداري في مستشفى، عميو أف يتوخى الدقة، واألمانة في تقويمػو، فػال يػبخس أحػدًا 

 أو الشخصػػية عمػػى نتيجػػة التقػػويـ حقػو، وأف يجتيػػد فػػي أف ال تػػؤثر العالقػػة المينيػة،
 سمبًا، أو إيجابًا.

الػذيف البعد عف مزاحمػة زمالئػو بطػرؽ غيػر شػريفة، كالعمػؿ عمػى اجتػذاب المرضػى  -1
معػػو، أو صػػرفيـ عنػػو بطػػرؽ مباشػػرة أو غيػػر مباشػػرة،  يعػػالجيـ زميمػػو، أو العػػامموف
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ؽ الوديػػة وعمػػى الطبيػػب تسػػوية الخالفػػات التػػي قػػد تنشػػأ بينػػو وبػػيف زميػػٍؿ آخػػر بػػالطر 
 بعيدًا عف العنؼ والتصرفات غير النزيية.

احتراـ زمالء المينة مف غير األطباء، كالممرضيف، والفنيػيف، وغيػرىـ، وأف يقػدر  -90
الئقػة  ليـ دورىـ في عالج المرضػى والعنايػة بيػـ، وأف يبػدي مالحظاتػو ليػـ بطريقػة

التعػاوف بمػا يخػدـ ، وأف تكػوف العالقػة بيػنيـ مبنيػة عمػى متجنبًا نقدىـ أماـ المرضػى
1مصمحة المرضى.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 ت الطبية والصحية، جامعة مينسوتا، مكتبة حقوؽ اإلنساف،الميثاؽ اإلسالمي العالمي ل خالقيا-

www.umn.edu أخالقيات المينة، خالد بف عمي الوزاف، واجبات الطبيب نحو زمالء المينة ،
www.syrma.org ي ، األخالقيات الطبية، عمر حسف قاصولwww.islamonline.net نظاـ واجبات ،

، www.hmc.org.qaالطبيب وآداب المينة، نقابة أطباء سوريا 

http://www.umn.edu/
http://www.umn.edu/
http://www.syrma.org/
http://www.syrma.org/
http://www.islamonline.net/
http://www.hmc.org.qa/
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 المجتمع مطمب الثالث: واجبات الطبيب تجاهال
 

الطبيػب يعػػد  فػػردًا مػػف أفػػراد المجتمػػع الػػذي يعػيش فيػػو، ولممجتمػػع فضػػؿ عميػػو، لػػذا يتوجػػب  
عػػػااًل فػػػي مجتمعػػػو يػػػؤثر فيػػػو، وييػػػتـ بػػػأموره، ويوظػػػؼ طاقاتػػػو، فعمػػػى الطبيػػػب أف يكػػػوف عنصػػػرًا 

مكانياتو لخدمة المجتمع في المجاؿ الصحي، وأف يكوف عممو ابتغاء مرضػاة اهلل عػز وجػؿ، وأف  وا 
 ال ينخرط في ممارسات، أو سموكيات غير أخالقية تضر بالمجتمع.

 :1يمكن إجمال واجبات الطبيب نحو المجتمع بما يمي 
عيػػػة، ة الطبيمسػػاعدة المجتمػػػع فػػي تعزيػػػز الصػػحة، والوقايػػػة مػػف األمػػػراض، وحمايػػة البيئػػػ -9

 والقياـ بدوره في التوعية والتثقيؼ الصحي. واالجتماعية
وخبراتػػػو لتحسػػػيف جػػػودة الخػػػدمات الصػػػحية المقدمػػػة لممجتمػػػع، والحػػػرص  تسػػػخير مياراتػػػو -2

 والبشرية منيا والمادية، واستخداميا بالطرؽ المثمى. عمى المحافظة عمى الموارد الصحية

وفاعميػػػػة والمشػػػػاركة فػػػػي حػػػػؿ  مػػػػع بإيجابيػػػػةالسياسػػػػة الصػػػػحية لممجتالمسػػػػاىمة فػػػػي رسػػػػـ  -4
 المشكالت الصحية.

وتدابير لمحد مػف األمػراض السػارية، والمعديػة التػي مػف شػأنيا  اتخاذ ما يمـز مف إجراءات -0
 أف تفتؾ بالمجتمع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

اإلنساف، الميثاؽ اإلسالمي العالمي ل خالقيات الطبية والصحية، جامعة مينسوتا، مكتبة حقوؽ  - 1
www.umn.edu  ، ،الوثيقة اإلسالمية ألخالقيات الطب والصحةwww.islamset.com. 
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 : التطور التاريخي ل وابط العمل الطبيالمبحث الثالث
 وفيو ثالثة مطالب

 طبي عند األمم السابقةالمطمب األول:  وابط العمل ال
 المطمب الثاني:  وابط العمل الطبي في ظل الح ارة اإلسالمية

 المطمب الثالث:  وابط العمل الطبي في العصر الحديث
 

ب وحقوقو، اىتمت األمـ والحضارات بوضع ضوابط لمعمؿ الطبي، تحدد مف خالليا واجبات الطبي
، وبمػػا يكفػػؿ اسػػتمرارية التقػػدـ والتطػػور لمينػػة وذلػػؾ بمػػا يكفػػؿ تقػػديـ رعايػػة طبيػػة مناسػػبة لممػػريض

 .الطب
 

 المطمب األول:  وابط العمل الطبي عند األمم السابقة
 

يعات، وقػػػوانيف تػػػنظـ اىتمػػػت األمػػػـ السػػػابقة بالعمػػػؿ الطبػػػي، لػػػذا وضػػػعت ضػػػوابط، وتشػػػر  
وحمايػػػة  لضػػػمافوتفػػػرض عمػػػييـ العقوبػػػات المختمفػػػة، وذلػػػؾ  العمػػػؿ الطبػػػي وتراقػػػب عمػػػؿ األطبػػػاء

قوؽ المريض مف جية، ومف جية أخرى لضبط ممارسات األطباء بما يضػمف اسػتمرارية تطػوير ح
تقاني ، حتى ال يصبح تياوف األطباء سببًا فػي إزىػاؽ أرواح النػاس، وتعطيػؿ أعضػائيـ، ـأدائيـ، وا 

ف   1.، وبياف ذلؾكانت ىذه التشريعات تتراوح بيف اإلفراط والتفريطوا 
 

 الطبي عند البابميين واألشوريين:  وابط العمل الفرع األول
 

مػػف أقػػدـ التشػػريعات التػػي اىتمػػت بالعمػػؿ الطبػػي مػػا يعػػرؼ بقػػانوف حمػػورابي البػػابمي الػػذي  
حكػػـ العػػراؽ فػػي القػػرف السػػابع عشػػر قبػػؿ المػػيالد، وقػػد ضػػـ ىػػذا القػػانوف إحػػدى عشػػر فقػػرة تتعمػػؽ 

فػػػي الخطػػػأ، كمػػػا عامػػػؿ وبالعقوبػػػات التػػػي تفػػػرض عمػػػييـ فػػػي حػػػاؿ وقػػػوعيـ  والبيػػػاطرة، باألطبػػػاء،
  2.رىخصحاب الحرؼ األأىـ معاممة أطباء يوفالبابم

                                                 

 . www.islamicmedicine.orgت المنظمة العالمية لمطب اإلسالمي،  1

خطاء األطباء في القانوف الجنائي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، يوسؼ جمعة المسؤولية الجنائية عف أ - 2
أدب الطبيب في التراث الطبي العربي  ، 7، ص2004الحداد، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، لبناف، 

، محمد ناظـ ميروسة المنظمة العالمية لمطب اإلسالمي، كعداف عبد الناصر اإلسالمي،
www.islamicmedicine.org  
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حمورابي  عالج قانوف وقد عمى ذلؾ القانوف،قاعدة القصاص سيطرة واضحة  سيطرت وقد  
ومػػف  الكينػػة قبػػؿالباطنيػػة كػػاف عالجيػػا مػػف  مػػراضاأل ألفف فقػػط و الجراحػػاألعمػػاؿ التػػي يقػػـو بيػػا 

 1وما يترتب عمييـ ما يمي:  الجراحيف مقة باألطباءالمتع قانوف حمورابيأىـ بنود 
معػػدني  عصػػيب بػػو رجػػؿ بمبضػػأبالغػػا  عػػالج الطبيػػب جرحػػاً  إذا/: )297فقػػد جػػاء فػػي البنػػد /  -9

ذاوسبب موتو، و   . ضع جراحي معدني وعطّؿ عيف الرجؿ، تقطع يده(بمب شؽ ورماً  ا 
جراحػػػي  ععامػػػة الشػػػعب بمبضػػػ مػػػف رجػػػؿٍ عبػػػدًا لطبيػػػب العػػػالج  إذا/: )291جػػػاء فػػػي البنػػػد /  -2

 .(بداًل عنو  يعطي سيده عبداً  أفوسبب موتو مف الجرح، عميو 
جراحػي وعطػّؿ عػيف المػريض،  معػدني الطبيػب الػوـر بمبضػع إذا شؽ/: )220جاء في البند / -4

 يدفع نصؼ قيمة العيف فضة(. 
رجؿ، أو إذا شؽ إذا عالج الطبيب رجاًل مصابًا بجرح خطير بواسطة مبضع معدني، وشفي ال -0

 مف الفضة. 2الطبيب ورمًا في عيف مريض وشفاه، فإنو يتقاضى عشرة شواقؿ
 يعاقب الطبيب بالحبس إذا تقاضى أجرًا فوؽ ما ىو مقرر لو. -5
 عمى تطبيؽ العقوبات عمى المشعوذيف ومف بينيا عقوبة الموت.  القانوفلؾ ذنصت  -2
  . 

عاممػػة أطبػائيـ دور فػػي إحجػػاـ الطبيػػب عػػف إبػػداء كػاف لتشػػريعات البػػابمييف المتشػػددة فػػي م 
 3رأيو، أو محاولة تقديـ عالج لمريض خشية أف يتعرض لمعقوبة الصارمة إذا أخطأ، أو اخفؽ.

 4كاف إذا أخطأ في عالج مريض يمتمس العذر مف اآللية.فأما الطبيب عند األشورييف  
 

 :  وابط العمل الطبي عند قدماب المصريينالفرع الثاني
 
 لوىيػة  فيػذا الطبيػبألدىـ مرتبػة اأحػمػغ برتفعت مكانة الطبيب حتى افي مصر الفرعونية     

ثة في مصر خالؿ القرف الثالثيف قبػؿ ل، مؤسس األسرة الثا(وسر)ز كاف وزيرا لمممؾايمحوتب الذي 

                                                 

 ، محمد ناظـ ميروسة المنظمةكعداف عبد الناصر أدب الطبيب في التراث الطبي العربي اإلسالمي، - 1
 www.islamicmedicine.orgالعالمية لمطب اإلسالمي، 

ؿ عممة كنعانية قديمة، وقد ورد أف سيدنا إبراىيـ عميو السالـ اشترى المغارة بأربعمائة شاقٍؿ فضة، وقد الشاق - 2
 9750 – 9715قبؿ الميالد، بينما حمورابي حكـ العراؽ بيف  2000 – 2200عاش سيدنا إبراىيـ في الفترة بيف 

 www.ar.wikipedia.orgقبؿ الميالد، 

 www.majles.qcat.net ،www.clik4clinic.comعبد الفتاح شوقي  - 3

 المرجع السابؽ. - 4
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 إلػػىـ بػػو، ممػػا دعػػا المصػػرييف افمكػػي، ولمػػع فػػي كػػؿ عمػػؿ قػػب و المػػيالد  اشػػتير كمينػػدس وطبيػػ
 1.مطبل كإلوٍ  هعف كؿ شائبة، ثـ عبدو  نزَّىاً م اً بوطبي الً بط اعتباره

وقػػد وضػػع قػػدماء المصػػرييف ضػػوابط لمينػػة الطػػب، وسػػجموا ذلػػؾ فػػي كتػػٍب اكتسػػبت مػػف  
 2القدسية ما جعميـ يحممونيا مكرمًة في أعيادىـ ومناسباتيـ.

ىػػػذه  كانػػػت الغايػػػة مػػػف تمػػػؾ التشػػػريعات حمايػػػة المػػػريض مػػػف األطبػػػاء، لػػػذا قػػػاموا بوضػػػع 
التشريعات في السفر المقدس عندىـ، وكػاف عمػى الطبيػب أف يسػير بمقتضػاىا، وبػذلؾ ال يتعػرض 

 عات كػاف يػرى أفا فإنو يعاقب باإلعداـ، ألف واضػع تمػؾ التشػرييحاؿ موت المريض، أما إذا خالف
مف النػاس مػف يسػتطيع أف يصػؿ إلػى وسػيمة عالجيػة أفضػؿ مػف تمػؾ التػي وضػعيا أسػاطيف  قميالً 
 3ب في تمؾ العصور.الط

مف تمؾ التشريعات أنو يسمح لمطبيب بتغيير العالج المقرر إذا لـ يالحظ تحسنًا في حالة  
المػػريض خػػالؿ أربعػػة أيػػاـ مػػف بػػدء تناولػػو لمعػػالج المقػػرر، أمػػا إذا تػػوفي المػػريض بسػػبب وصػػؼ 

تػػو عمػػػى سػػو ثمنػػًا لجرأرأعػػالج لػػو مخػػالؼ لمػػا ىػػو مقػػرر فػػي الكتػػاب المقػػدس فػػإف الطبيػػب يػػدفع 
 4نصيحة مواطٍف في سبيؿ أمؿ خاط .

 
 :  وابط العمل الطبي عند قدماب الييودالفرع الثالث

 
لـ يكػف ُيسػمح لمطبيػب عنػد الييػود القػدماء أف يمػارس مينػة الطػب إال بعػد أخػذ إذٍف بػذلؾ  

مػػف مجمػػس القضػػاء المحمػػي، وقػػد أشػػار التممػػود إلػػى أنػػو عمػػى الطبيػػب أف ال يخشػػى اإلقػػداـ عمػػى 
الج طالما ُأعطي اإلذف بممارسة مينتو، وأنو يقصد مف ذلؾ الشفاء، ويمارس مينة الطب عمى الع

 5أصوليا قدر اإلمكاف.
 6.اً يضوف عنو مادو عيما كانوا يقدروف الضرر و إن ،قانوف العيف بالعيفالييود  لـ يطبؽو 

 :  وابط العمل الطبي عند اإلغريق اليونانيينالفرع الرابع
                                                 

، محمد ناظـ ميروسة المنظمة كعداف عبد الناصر أدب الطبيب في التراث الطبي العربي اإلسالمي، - 1
 www.islamicmedicine.orgالعالمية لمطب اإلسالمي، 

 . www.majles.qcat.net ،www.clik4clinic.comعبد الفتاح شوقي  - 2
 المصدر السابؽ.  - 3
 المصدر السابؽ. - 4

 المصدر السابؽ. - 5
، محمد ناظـ ميروسة المنظمة افكعد عبد الناصر أدب الطبيب في التراث الطبي العربي اإلسالمي، - 6

 www.islamicmedicine.orgالعالمية لمطب اإلسالمي، 
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انيف وأنظمة لمعاقبة مػف يسػيء إلػى شػرؼ المينػة مػف األطبػاء، وضع اإلغريؽ قو  
 ومف ىذه التشريعات ما يمي: أو يستغميا بجشع،

كػػػاف األطبػػػاء اليونػػػانيوف يعتمػػػدوف واحػػػدًا مػػػنيـ معروفػػػًا بػػػالمروءة، والتجربػػػة لمراقبػػػة   -9
 أعماؿ األطباء، والنظر في شكاوى الناس منيـ.

ؿ المسػػؤولية إذا مػػات المػػريض رغمػػًا عنػػو، ولكػػف كػػاف الطبيػػب عنػػد اإلغريػػؽ ال يتحمػػ -2
فكاف الطبيب ُيقتؿ إذا تسبب الػدواء  إذا مات المريض بتقصير مف الطبيب كاف يتحمؿ المسؤولية،

الػػذي أعطػػاه لممػػريض فػػي موتػػو، وكػػاف يعاقػػب كػػؿ مػػف يسػػاعد عمػػى عمميػػة اإلجيػػاض بعقوبػػات 
بػػًا كػػاف يػػداوي صػػديقًا لػػو ألنػػو قصػػر فػػي فقػػد ورد عػػف االسػػكندر المقػػدوني أنػػو أعػػدـ طبي  1شػػديدة.

 مراقبتو بعدما نصحو بالحمية عف بعض األطعمة، لكف المريض أكؿ وشرب.
كاف ال يسمح لمعبيد بمزاولة ىذه المينة، بؿ كانت مقتصػرة عمػى األحػرار دوف غيػرىـ  -4

ـ الطػب مػعرفعػوىـ إلػى مرتبػة اآلليػة، إلػى أف جػاء أبػوقراط وجعػؿ تويمما جعميـ يقدسوف أطبػاءىـ 
ـ أبػػوقراط" المتعمػػؽ َسػػوممارسػػتو مباحػػة لكػػؿ مػػف كانػػت لديػػو القابميػػة لػػذلؾ، فوضػػع مػػا يعػػرؼ بػػػ "قَ 

 2باحتراـ المينة، والمحافظة عمى أسرارىا.
كانت العقوبات المقررة تتبايف بتبايف الوضع االجتمػاعي لكػٍؿ مػف الطبيػب والمػريض،  -0

ف األحػػرار، ومػػات المػػريض بسػػبب المعالجػػة كػػاف والطبيػػب مػػ فػػإذا كػػاف المػػريض مػػف طبقػػة العبيػػد،
الطبيب يدفع قيمتو لمالكػو، أمػا إذا كػاف الطبيػب والمػريض مػف طبقػة األحػرار ومػات المػريض فػإف 
ذا كاف الطبيب مػف طبقػة وضػيعة ومػات المػريض بسػبب معالجتػو فإنػو  الطبيب ينفى مف البالد، وا 

 3يعاقب باإلعداـ.
 
 
 
 
 
 

                                                 

ت العربية المتحدة، مرجع سابؽ، االمسؤولية الجنائية عف أخطاء األطباء في القانوف الجنائي لدولة اإلمار  - 1
 7ص

 7مرجع سابؽ، صال - 2

 7مرجع سابؽ، صال،  - 3
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 الطبي عند الرومان :  وابط العملالفرع الخامس
 

عف تصػرفاتو إذا أضػرت بػاآلخريف، خاصػة إذا ثبتػت فييػا  اإلنساف مسؤوالً  اعتبر الروماف
ؽ.ـ وىػػو القػػانوف الخػػاص بجػػرائـ  277العمديػػة والقصػػد، كمػػا ويعتبػػر قػػانوف أكويميػػا الصػػادر عػػاـ 

غرامػػػة أو اإلضػػرار بمػػػاؿ الغيػػػر أساسػػػًا لػػػذلؾ، فكػػػاف يحكػػـ عمػػػى مرتكػػػب الضػػػرر بػػػالتعويض مػػػع ال
 1بدونيا حسب الظروؼ، وأما ما يتعمؽ بالعمؿ الطبي في ىذا القانوف فيبرز فيما يمي:

يعتبػػر الطبيػػب مسػػؤواًل عػػف جيمػػو، وعػػدـ ميارتػػو، كمػػا لػػو أعطػػى مريضػػًا دواًء ومػػات  -9
 المريض بسببو.

كانػػػت العقوبػػػة تتفػػػاوت وفقػػػًا لمطبقػػػة االجتماعيػػػة التػػػي ينتمػػػي إلييػػػا كػػػٌؿ مػػػف الطبيػػػب  -2
 كما كانت عند اليونانييف. والمريض

نػػص القػػانوف عمػػى ضػػرورة المحافظػػة عمػػى جميػػع أسػػرار المرضػػى، واعتبػػار إفشػػائيا  -4
 جريمة ُيعاَقب عمييا.

وفػي أواخػر اإلمبراطوريػة الرومانيػة تمتػع الطبيػب بنػوع مػف الحصػانة خاصػة إذا نفػي عنػو الجيػػؿ، 
 .2وأخذ بأسباب الشفاء الالزمة

 
 ل الطبي في ظل الح ارة اإلسالميةالمطمب الثاني:  وابط العم

 
أيمػػا اىتمػػاـ، وبػػرع فػػي ىػػذه المينػػة العديػػد مػػف  الطبػػي اىتمػػت الحضػػارة اإلسػػالمية بالعمػػؿ 

ف مػػػف خبػػػرات األطبػػػاء فػػػي الحضػػػارات السػػػابقة، كمػػػا كػػػاف طبػػػاء، كمػػػا اسػػػتفاد األطبػػػاء المسػػػممو األ
سػمميف عمػػى إنجػازات األمػػـ لحركػة الترجمػػة فػي العصػػر العباسػي أثػػر كبيػر فػػي اطػالع األطبػػاء الم
بػػداعات سػػػ جميا التػػػاريخ، ويكفػػػي ىنػػػا السػػابقة فػػػي ىػػػذا المضػػػمار، إال أنػػو كانػػػت ليػػػـ إسػػػيامات، وا 

 مف األطباء المسمميف. ابالرازي، وابف سينا وغيرىم التذكير
 

ولمػػػػا ازداد عػػػػدد األطبػػػػاء، والصػػػػيادلة، والممارسػػػػيف لصػػػػناعة الطػػػػب فػػػػي ظػػػػؿ الحضػػػػارة  
ي العصػػػر العباسػػػي كػػػاف مػػػف الضػػػروري إنشػػػاء نظػػػاـ يتػػػولى مراقبػػػة أداء اإلسػػػالمية خصوصػػػًا فػػػ

 1األطباء ىذه المينة، خاصًة بعد انتشار المتعمـ الماىر، والدجاؿ الجاىؿ مف األطباء.
                                                 

ت العربية المتحدة، مرجع سابؽ، االمسؤولية الجنائية عف أخطاء األطباء في القانوف الجنائي لدولة اإلمار  - 1
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 www.majles.qcat.net ،www.clik4clinic.com ،www.islamset.comعبد الفتاح شوقي  - 2

http://www.majles.qcat.net/
http://www.islamset.com/
http://www.majles.qcat.net/
http://www.islamset.com/


 42 

كػػػاف لنظػػػاـ الحسػػػبة دور كببػػػر فػػػي مراقبػػػة التػػػزاـ األطبػػػاء بػػػ داب وضػػػوابط مينػػػة الطػػػب،  
 ة اإلسالمية فيما يمي:ويمكف رصد تطور ىذه الضوابط في ظؿ الحضار 

وكػػػؿ الخميفػػػة العباسػػػي ، وقػػػد أينػػػة الطػػػب ُيجػػػرى لػػػو اختبػػػاركػػػاف الطبيػػػب قبػػػؿ ممارسػػػة م -9
طبيبو سناف بف ثابت بف قػرة امتحػاف األطبػاء قبػؿ السػماح ليػـ بممارسػة المينػة، المقتدر ل

ومػػف لػػـ يكػػف كػػذلؾ ال يعػػط إجػػازة بالممارسػػة، ويػػؤمر باالشػػتغاؿ عنػػد األطبػػاء المرمػػوقيف، 
 2ومداومة التعمـ حتى يتقف ىذه الصناعة.

كاف المحتسب يأخذ عمى األطباء عيد أبقراط بعػدما تػـ تعديمػو وحػذؼ مػا فيػو مػف الشػرؾ  -2
والوثنية، ويحمفيـ أف ال يعطوا أحدًا دواًء مضػرًا، وال يصػفوا لػو سػمًا، وال يصػفوا سػمًا عنػد 

ة، وال لمرجػػػاؿ الػػػذي يقطػػػع أحػػػد مػػػف العامػػػة، وال يصػػػفوا لمنسػػػاء الػػػدواء الػػػذي يسػػػقط األجنػػػ
النسؿ، وأف يغضوا األبصار عف المحاـر عند دخوليـ عمى المرضى، وال يفشػوا األسػرار، 

3وال ييتكوا األستار، وال يتعرضوا لما ينكر عمييـ فيو.
 

كاف لكؿ مريض سجؿ يحتفظ بو أىؿ المريض، يكتب فيو الطبيب كؿ مػا يػذكره المػريض  -4
صػػاؼ البػػوؿ، ومػػا يوصػػؼ لػػو مػػف العالجػػات، و ، وأمػػف أعػػراض، كمػػا يػػدوف فيػػو النػػبض

حسب حالػو،  اً عالجي اً ويضع عمى السجؿ شيادة مف ُوجد مع المريض، ويرتب لو برنامج
ويسػػتمر الطبيػػب فػػي ذلػػؾ بعػػدما يسػػمـ نسػػخة مػػف ذلػػؾ السػػجؿ لػػذوي المػػريض، وىكػػذا كػػؿ 

ر المشػيور، يوـ إلى أف يشفى المريض، أو يموت، فإذا مات ذىب ذووه إلى الحكيـ األكب
وعرضػػوا عميػػو النسػػخ )السػػجالت( التػػي كتبيػػا الطبيػػب، فػػإذا رآىػػا عمػػى مقتضػػي أصػػوؿ 

ذا رأى فييػػا خػػالؼ ذلػػؾ قػػاؿ ليػػـ: ؾالمينػػة لػػيس فييػػا تفػػريط، أو تقصػػير أعمميػػـ بػػذل ، وا 
خذوا دية صاحبكـ مف الطبيب فإنو قتمو بسوء صػناعتو وتفريطػو، وذلػؾ حتػى ال يتعػاطى 

 .4، وال يتياوف الطبيب في شيء منوالطَب مف ليس مف أىمو

                                                                                                                                             

 www.majles.qcat.net ،www.clik4clinic.com ،www.islamset.comعبد الفتاح شوقي  - 1

، محمد ناظـ ميروسة المنظمة كعداف عبد الناصر أدب الطبيب في التراث الطبي العربي اإلسالمي،  -2
 www.majles.qcat.net، عبد الفتاح شوقي www.islamicmedicine.orgالعالمية لمطب اإلسالمي، 

،www.clik4clinic.com 

، نياية الرتبة 921-927، صف األخوة القرشيمعالـ القربة في طمب الحسبة، محمد بف محمد بف أحمد ب - 3
 .900حمف بف نصر الشيزري، مطبعة لجنة التأليؼ والترجمة والنشر، صيفة في طمب الحسبة، عبد الر ر الظ

 ، مرجع سابؽ،يفة في طمب الحسبةر ، نياية الرتبة الظ927، مرجع سابؽ، صمعالـ القربة في طمب الحسبة - 4
 . 11-17ص

http://www.majles.qcat.net/
http://www.islamset.com/
http://www.islamicmedicine.org/
http://www.majles.qcat.net/
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الت الطػػػػب عمػػػػى الكمػػػػاؿ، وقػػػػد عػػػػدد حتسػػػػب يراقػػػػب امػػػػتالؾ الطبيػػػػب لجميػػػػع آكػػػػاف الم -0
الشيزري، وابف األخوة القرشي بعضًا مف ىذه األدوات التي كانت تستخدـ في زمانيما في 

1نا لزـو توافرىا عند الطبيب، كؿ حسب تخصصو.صناعة الطب، وبيَّ 
 

متحػنيـ المحتسػب بكتػاب حنػيف بػف اسػحؽ بمػا تضػمف مػف مقػاالت عشػر الكّحالوف كاف ي -5
فػػي العػػيف، فكػػاف ال يػػؤذف لمكّحػػاؿ بممارسػػة صػػناعتو حتػػى يكػػوف عارفػػًا بتشػػريح طبقػػات 
العػػيف السػػبعة، وعػػدد رطوباتيػػا الثالثػػة، وأمراضػػيا، وعػػوارض تمػػؾ األمػػراض، وكػػذلؾ كػػاف 

قير المسػػتخدمة فػػي عػػالج العيػػوف، يشػػترط فيػػو أف يكػػوف عالمػػًا بتركيػػب األكحػػاؿ، والعقػػا
2وكاف ال بد لمكّحاؿ أف يمتمؾ ما يمـز مف أدوات وآالت.

 

اليف الذيف كانوا يجمسوف في الطرقػات بػأف ال يغشػوا فػي أكحػاليـ،  وكاف المحتسب يحمٍّؼ الكحَّ
وعقػػػاقيرىـ خاصػػػة بعػػػد انتشػػػار الغػػػش فػػػي ىػػػذه الصػػػناعة، إذ كػػػاف مػػػف الصػػػعب مػػػنعيـ مػػػف 

 3أعيف الناس.الجموس لمعالجة 
المجّبػػروف كػػاف المحتسػػب يمتحػػنيـ فػػي المقالػػة السادسػػة مػػف مػػذكرات بػػولص والمختصػػة  -2

بعػػػدد عظػػػاـ اآلدمػػػي، وصػػػورىا، وأشػػػكاليا، ومواضػػػعيا، حتػػػى إذا انكسػػػر منيػػػا شػػػيء، أو 
 4انخمع استطاع المجبر رده إلى موضعو عمى ىيئتو التي كاف عمييا.

المقاالت األولى مف كتاب جػالينوس المعػروؼ كاف المحتسب يمتحف الجراحيف في السبع  -7
، ةيـ فػي كتػاب الزىػراوي فػي الجراحػنبػ )قاطاجانس( في الجراحات والمػراىـ، وكػذلؾ يمتحػ

وىي المقالة الثالثوف مف كتابو )التصريؼ لمف عجػز عػف التػأليؼ(، والخاصػة بالتشػريح، 
صػػاب حتػػى يتجنبيػػا وأعضػػاء اإلنسػػاف، ومػػا فيػػو مػػف العضػػؿ، والعػػروؽ، والشػػراييف، واألع

5الجراح أثناء قيامو بعممو، لئال يؤدي ذلؾ إلى مضاعفات غير محمودة.
 

دور كبير في مراقبة الفصاديف، والحجاميف، وكاف يشػترط عمػييـ المعرفػة  6كاف لممحتسب -7
، كما كاف يشترط األمانة والعمػـ بتشػريح األعضػاء، 2، والحجامة1المعرفة بأصوؿ الفصادة

                                                 

 .المصادر السابقة  - 1
 المصادر السابقة. - 2

 المصادر السابقة. - 3

المصادر السابقة. - 4

 

 

، مرجع يفة في طمب الحسبةر ، نياية الرتبة الظ970-921، مرجع سابؽ، صمعالـ القربة في طمب الحسبة - 5
 .902-909صسابؽ، 

بو اإلماـ أو نائبو لمنظر في أحواؿ الرعية، والكشؼ عف أمورىـ ومصالحيـ ومراقبة  - 6 المحتسب: َمْف نصَّ
 .7، ص، مرجع سابؽربة في طمب الحسبةمعالـ القاألسعار ورعاية اآلداب العامة في األسواؽ. 
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، حتػػى ال يقطػػع عرقػػًا، أو شػػريانًا، غيػػر مقصػػود األعضػػاء، والعػػروؽ والعضػػؿ، والشػػراييف
فييمؾ العضو، وكاف المحتسب يأخذ عمػييـ العيػد والميثػاؽ أف ال يقػدموا عمػى الفصػد فػي 

4إال بعد مشاورة األطباء. 3عشر حاالت
 

كما كاف لممحتسب دور كبير في مراقبة البيطرييف )معالجي الحيوانات(، وكاف يشترط في  -1
ذؽ ألف معالجػة الػدواب أصػعب مػف معالجػة اآلدميػيف ألنػو لػيس ليػا البيطػار الخبػرة، والحػ

نمػػا يسػػتدؿ عمػػى عمميػػا بػػالحبس، والمراقبػػة، وكػػاف  نطػػؽ تعبَّػػر بػػو عػػف المػػرض واأللػػـ، وا 
ينبغي في البيطار أف يكوف خبيرًا بعمؿ الدواب وعيوبيا، كي يرجػع إليػو النػاس إذا اختمفػوا 

البيطار في ذلؾ حتى ال يعرَّض دواب الناس في عيب الدابة، وعمى المحتسب أف يمتحف 
5لمخطر بجيمو.

 

ف( فكػػاف المحتسػػب يراقػػب عمميػػـ، ويشػػترط فػػييـ الخبػػرة، أمػػا الصػػيادلة )الشػػرابيو  -90
والعمـ والتجربة، وأف ال يركبػوا األدويػة والعقػاقير إال وفػؽ مػذكرات ومقػاالت المشػاىير مػف 

بف سينا، وغيرىـ مما كاف يوثؽ بعممو أىؿ الفف مثؿ مقاالت سابور، والمْمكي، والقانوف ال
 في ىذا المجاؿ.

وكاف المحتسب يختبر مػا يركٍّػب ىػؤالء لمعرفػة المغشػوش منيػا بوسػائؿ معروفػة لكشػؼ الغػش 
في كػؿ شػراب ُمَعػد، أو عقػار جػاىز، وكػاف يراقػب ىػذه األدويػة والعقػاقير كػؿ شػير لمتأكػد مػف 

6سالمتيا وبقائيا عمى صالحيتيا، وعد فسادىا.
 

مناقشة الشيزري وابف األخوة القرشي لمختمؼ أنواع الميف الطبية، وما يجب عمػى المحتسػب و 
فييا، وما يمـز ممتينيا مف شروط، يظير ما وصمت إليو الحضارة اإلسالمية مف رقي وتطػور 
فػػػي المجػػػاؿ الطبػػػي، ومػػػدى اىتمػػػاـ عممػػػاء المسػػػمميف، وأطبػػػائيـ بيػػػذه المينػػػة وحرصػػػيـ عمػػػى 

 الجانب األخالقي والقانوني في كؿ ذلؾ. تطورىا، مع مراعاة
 

                                                                                                                                             

قطع عروؽ المريض الستخراج الدـ الذي يؤذي الجسد. حاشية الصاوي عمى الشرح الصغير )بمغة السالؾ  - 1
 .779، ص0ألقرب الممالؾ(، أبو العباس أحمد الصاوي، دار المعارؼ، ج

لموسوعة الفقيية الكويتية، وزارة الحجامة: إخراج الدـ مف الجسد بواسطة المص بعد الشرط بالمحجـ. ا - 2
 .90، ص97األوقاؼ الكويتية، ج

 ، يرجع إليو.927ؿ ىذه الحاالت أبف األخوة القرشي في كتابو )معالـ القربة( صفصَّ  - 3
، مرجع يفة في طمب الحسبةر ، نياية الرتبة الظ970-921، مرجع سابؽ، صمعالـ القربة في طمب الحسبة - 4

 .902-909صسابؽ، 

 .70-72ص، مرجع سابؽ، يفة في طمب الحسبةر ياية الرتبة الظن - 5

 .57-57ص، مرجع سابؽ، يفة في طمب الحسبةر نياية الرتبة الظ  -6
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 المطمب الثالث:  وابط العمل الطبي في العصر الحديث
رة، ووضػػػعت شػػػروط مػػػرت قػػػوانيف مزاولػػػة مينػػػة الطػػػب فػػػي العصػػػر الحػػػديث بمراحػػػؿ كثيػػػ

دور كبيػػػر فػػػي مراقبػػػة أعمػػػاؿ األطبػػػاء ووضػػػع  1وضػػػوابط لممارسػػػتيا، وكػػػاف لنقابػػػات األطبػػػاء
ارسة ىذه المينة، كما أف القوانيف الجنائية في الػدوؿ الحديثػة لػـ تغفػؿ الشروط والقيود عمى مم

 الجانب الطبي فأشارت إلى ذلؾ مف خالؿ موادىا.
 2الضوابط لممارسة الطب في العصر الحديث ما يمي:و مف أىـ الشروط  
 ال يمارس الطب إال مف كاف خريجًا مف الكميات الطبية. -9
 أجرى عممية، ثـ أىمؿ العناية بالمريض بعدىا. ومسؤواًل إذا ،يكوف الطبيب مخطئاً  -2

ال يجوز أف ينسب إلى األطباء موت مرضاىـ، ولكف يجب أف ُيسألوا عػف األضػرار التػي  -4
 يحدثونيا نتيجة جيميـ.

يمكػػف لمطبيػػب أف يعتػػذر عػػف تقػػديـ العػػالج أوؿ األمػػر، مػػا لػػـ يتوجػػب عميػػو ذلػػؾ كمػػا فػػي  -0
 وشرع فييا فقد وجب عميو إتماميا.الحاالت الطارئة، أما وقد قبؿ المعالجة 

عمى الطبيب السير في حدود االحتياطات التي تممييا عميو قواعد المينة، فػال ُيسػأؿ عمػا  -5
 يمكف أف يترتب مف أضرار طالما ال يوجد سوء نية، وال خطأ طبي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 

وقانوف اآلداب الطبية  يمكف الرجوع إلى لوائح ىذه النقابات مثؿ نقابة األطباء األردنية، ونقابة أطباء سوريا، - 1
 وغيرىا لسطالع عمى مزيد مف المعمومات. لمختمفة،المبناني، وكذلؾ القوانيف الجنائية ا

 www.clik4clinic.comالمسؤولية الطبية، محمود فتح اهلل  - 2
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 ستة مباحث لمطبيب وفيو الفصل الثاني: المسؤولية الطبية
 

 لية الطبية.المبحث األول: مفيوم المسؤو 
 المبحث الثاني: التكييف الفقيي لممسؤولية الطبية.

 المبحث الثالث: موجبات المسؤولية الطبية.
   يا.وسائل إثباتدعوى المسؤولية الطبية و  المبحث الرابع:

 المبحث الخامس: آثار ثبوت المسؤولية الطبية.
 المبحث السادس:  شروط انتفاب المسؤولية عن الطبيب.
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 مفيوم المسؤولية الطبية المبحث األول: 
 
 وفيو أربعة مطالب ىي: 

 المطمب األول: مفيوم المسؤولية لغةً 
 المطمب الثاني: مفيوم المسؤولية اصطالحًا.
 المطمب الثالث: مفيوم المسؤولية الجنائية.
 المطمب الرابع: مفيوم المسؤولية الطبية

 
 

 ة لغةً المطمب األول: مفيوم المسؤولي
 

اؿ بمعنى كثيري وَّ لة وسُ أَ ؤوؿ، وقوـ سَ ؿ، وسَ المسؤولية مف )سأؿ( بمعنى طمب، فيو س ّ 
   چالسؤاؿ، وأصبت منو سؤلي، أي طمبتي، وتأتي بمعنى استعطى أي طمب العطاء، فقاؿ تعالى

1چڭ  ڭ  ڭ    
 .2أي يطمبيا ويستعطييا منكـ

دعاَء معرفػة، أو مػا يػؤدي إلػى معرفػة، أو تأتي بمعنى استدعاء، سواء كاف االستدعاء است 
 3استدعاء ماٍؿ أو ما يؤدي إلى ماؿ، والمسألة تعني الحاجة، والمسؤولية التبعة.

، و مػا يػؤدي إلييمػايتضح أف معنى المسؤولية المغوي ىو: طمب معرفة، أو طمب مػاؿ، أ 
طمػب، خاصػة إذا جػاء أمػر إيجابيػة، أو سػمبية تبعػًا لموقفػو مػف ال بحيث تترتب عمى المسؤوؿ آثػارٌ 

ة، سػواًء الطمب ممف ىو صاحب سمطة، كالحاكـ والقاضي، عندىا تكوف اإلجابة عف السؤاؿ ممزم
ب ممػػػف ىػػػػو دوف المسػػػؤوؿ أصػػػػبح الطمػػػػب مػػػػمػػػاؿ، أمػػػػا إذا كػػػاف الط كػػػاف السػػػػؤاؿ عػػػف معرفػػػػة أو

 وتمبية المطموب. ،استجداًء، وال يمـز المسؤوؿ اإلجابة

                                                 
 .42 آية سورة محمد، - 1

، 4دار صادر، بيروت، ط لساف العرب، ابف منظور أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر األنصاري، - 2
 . 497، ص99ج
، 907، ص4، ج ـ9115يف بف يعقوب الفيروز أبادي، دار الفكر، بيروت، دمجد الالقاموس المحيط،  - 3

مختار الصحاح، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازي، البراعـ لسنتاج الثقافي، بيروت، بدوف طبعة، وال سنة 
 .922، ص9، القاموس الفقيي، سعدي أبو حبيب، موقع يعسوب اإللكتروني، ج991نشر، ص
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ي مػف خػالؿ مػا ورد فػي القػرآف الكػريـ والسػنة النبويػة، ومػف ذلػؾ ويتضح ىذا المعنى المغو  
:ما يمي

 أوًل: القرآن الكريم
 

والسائؿ في اآلية قد يكوف سػائؿ حاجػة مػف حػوائج 1"  چڱ  ڱ  ڱ  ں      چ قاؿ تعالى: -9
الػػدنيا، وىػػو مػػا عميػػو كثيػػر مػػف المفسػػريف، وقػػاؿ أبػػو الػػدرداء، والحسػػف، وسػػفياف الثػػوري، 

.والديف ال سائؿ الماؿ راد بالسائؿ ىنا السائؿ عف العمـموغيرىـ: ال
2


3چٴۇ  ۋ  ۋ               ۅ    ۈۈ  ۆ    چ :قاؿ تعالى -2
تعني مطموبًا، أي مطموب  ومسؤوالً  

مػػف النػػاس الوفػػاء بعيػػودىـ، ومػػواثيقيـ، وكػػذلؾ يعنػػي أف صػػاحب العيػػد كػػاف مسػػؤواًل عػػف 
 أو عدمػو بيا ويتحمؿ تبعة التزاموثيؽ، يؤاخذ التزامو بما عاىد الناس عميو مف عيود وموا

4.يـو القيامة
 

وأقػػواليـ التػػي  سػػألوا عػػف أعمػػاليـيُ أي احبسػػوىـ حتػػى   5چمب  ىب       حبخبچ  ٹ ٹ -4
صػػػدرت عػػػنيـ فػػػي الحيػػػاة الػػػدنيا، ونقػػػؿ الضػػػحاؾ عػػػف ابػػػف عبػػػاس قولػػػو: احبسػػػوىـ إنيػػػـ 

6محاسبوف.
 

 
 
 
 

                                                 

 .90 آية ،الضحىسورة  - 1

، 7،  ـ9112، 9تفسير النيسابوري، النيسابوري، تحقيؽ: زكريا عميراف، دار الكتب العممية، بيروت، ط - 2
، 7، جـ.9114الكشاؼ، أبو القاسـ محمود بف عمرو بف أحمد الزمخشري، دار الفكر، بيروت، ، 452ص
ديف محمود بف عبد اهلل الحسيني روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني، شياب ال 205ص

مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ، عبد اهلل بف أحمد بف ، 95، ص24، ج ـ9177األلوسي، دار الفكر، بيروت، 
 .41، ص0، ج محمود حافظ الديف أبو البركات النسفي، دار الكتاب العربي، بيروت، دوف طبعة وسنة النشر

 .40 آية اإلسراء،سورة  - 3
4
دار سحنوف لمنشر  ابف عاشور، الطاىر ، التحرير والتنوير،911، ص2لنسفي، مرجع سابؽ، جتفسير ا-

.17، ص95ج ـ،9117والتوزيع، تونس، 
 .20آية الصافات، سورة  - 5
ير القرآف العظيـ، أبو الفداء اسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي، تحقيؽ سامي محمد سالمة، ستف  - 6

 .1، ص7، ج9111، 2توزيع، طدار طيبة لمنشر وال
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 ثانيًا: السنة النبوية
 

 عميو وسمـ في الحديث القدسي الذي يرويػو عػف ربػو " يػا عبػادي صمى اهلل رسوؿ اهلل قاؿ -9
نسكـ وجنَّ  كـ قاموا فػي صػعيد واحػد، فسػألوني، وأعطيػت كػؿ واحػٍد لو أف أولكـ وآخركـ، وا 

والمسػألة ىنػا تعنػي الحاجػة الماديػة، ولػيس  1مسألتو ما نقص ذلؾ مف ممكػي شػيئًا......."
 ممؾ اهلل تعالى جاء بالبحر. العمـ والمعرفة ألف التمثيؿ بعدـ نقصاف

وىػػػذا  2صػػػمى اهلل عميػػػو وسػػػمـ: "كمكػػػـ راٍع وكمكػػػـ مسػػػؤوؿ عػػػف رعيتػػػو...." رسػػػوؿ اهلل قػػػاؿ -2
يعنػػي أف كػػؿ راٍع محاسػػب عمػػا يقتػػرؼ فػػي حػػؽ رعيتػػو، ويتحمػػؿ تبعػػة أفعالػػو، إف أحسػػف 
ف ىػػو ظمػػ ـ ليػػـ، وأقػػاـ فػػييـ العػػدؿ وفػػؽ شػػرع اهلل تعػػالى، كانػػت لػػو المثوبػػة فػػي اآلخػػرة، وا 

 وجار، وحكـ وفؽ ىواه كاف مصيره العذاب الشديد.
 

 المطمب الثاني: مفيوم المسؤولية اصطالحاً 
 

نمػػا  لػػـ يعػػرؼ فقيػػاء المسػػمميف األوائػػؿ مصػػطمح المسػػؤولية بمعنػػاه القضػػائي المعاصػػر، وا 
 وردت في مصنفاتيـ ألفاظ ذات صمة بمعنى المسؤولية االصطالحي ومف ىذه األلفاظ ما يمي:

 
 لتعويض: اأولً 
 

معنػػى أعطػاه العػػوض، أي البػػدؿ، واستعاضػػو: عػويض فػػي المغػػة مػف عػػّوض، تعويضػػًا بالت
 3سألو العوض، فعاوضو معاوضًة، أي أعطاء إياه.

 4التعويض اصطالحًا: دفع ما وجب من بدل مالي بسبب إلحاق  رٍر بالغير.
 

ف الفقيػاء فيمػا ال يكوف التعويض إال مقابؿ ضرر، لذا فيو واجػب األداء عمػى اخػتالؼ بػي
يعّوض عنو، وما ال يعّوض عنػو، والضػرر المعػّوض عنػو يشػمؿ الضػرر الواقػع عمػى المػاؿ سػواًء 

                                                 

 .0270كتاب البر والصمة واآلداب، حديث رقـ  رواه مسمـ، - 1
، ورواه مسمـ ، باب فضيمة اإلماـ العادؿ 2502باب ما جاء في العتؽ وفضمو، حديث رقـ رواه البخاري، - 2

 .0270وعقوبة الجائر، حديث رقـ 

 .914ص الرازي، مختار الصحاح،، 0270، ص9، جوس، الزبيدير تاج الع - 3

 .45، ص94الموسوعة الفقيية الكويتية، وزارة األوقاؼ الكويتية، ج - 4
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بتفويث منفعتو، أو غصبو، أو إتالفو، وكػذلؾ الضػرر الواقػع عمػى الػنفس أو مػا دونيػا وفيػو الديػة، 
وكػػػذلؾ يكػػػوف فيمػػػا لػػػيس فيػػػو ديػػػة مقػػػدرة،  2الجنايػػػات فيمػػػا فيػػػو ديػػػة مقػػػدرة، وحكومػػػة عػػػدؿ 1وأرش

 3التعويض بسبب التفريط في حفظ األمانة والوديعة، وغير ذلؾ مف موجبات التعويض.
 
 : ال مانثانياً 

الضماف في المغة يطمؽ عمى عدة معاف منيا، االلتػزاـ: فيقػاؿ ضػمنت المػاؿ إذا التزمتػو، وضػّمنتو 
تي بمعنػػى التغػػريـ، فيقػػاؿ المػػاؿ إذا ألزمتػػو إيػػاه، ويػػأتي بمعنػػى الكفالػػة، فالضػػامف ىػػو الكفيػػؿ، ويػػأ

 4ضّمنتو الشيء تضمينًا إذا غرمتو فألزمتو.
 

والضػػرر يشػػمؿ  5: الحكػػـ بتعػػويض الضػػرر الػػذي أصػػاب غيػػره مػػف جيتػػو.ال ؤؤمان اصؤؤطالحاً 
ف كػػاف فقيػػاء المسػػمميف األولػػيف لػػـ يتعرضػػوا لمضػػرر المعنػػوي الػػذي  الضػػرر المػػادي، والمعنػػوي وا 

 6والتعويض، وقصروا أسباب الضماف عمى ما يمي: فؽ باإلنساف كسبب مف أسباب الضمايمح
 العقد كالبيع، والثمف المعّيف قبؿ القبض، والسمـ واإلجارة ونحوىا. -1
 اليد وىي نوعاف: -2

أو  يد أمانة كالوديعة، والشركة، والمضاربة، والوكالة إذا وقع منيا التعدي - أ
 تمنًا.صارت يد ضماف، فيضمف إذا تمفت بنفسيا كما لو لـ يكف مؤ  التقصير

يػػد غيػػر مؤتمنػػة كالغاصػػب، والمشػػتري فاسػػدًا، واألجيػػر عمػػى قػػوؿ، فيػػي  - ب
 ضامنة سواء وقع التعدي منيا، أو لـ يقع. 

اإلتالؼ فػي الػنفس، أو المػاؿ سػواء كػاف اإلتػالؼ فػي الػنفس أدى إلػى إزىاقيػا بالقتػؿ، أو  -3
 إتالؼ عضو مف األعضاء.

                                                 

األرش ىو دية الجراحات، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بف محمد الفيومي، المكتبة  - 1
 تبة المثنى، بغداد،، ُطْمَبِة الطََّمَبة، عمر بف أحمد أبو حفص النسفي، المطبعة العامرة، مك92العممية، ص

  .922ص

حاشية الصاوي عمى حكومة عدؿ: الواجب الذي يقدره عْدُؿ في جنايٍة ليس فييا مقدار معيف مف الماؿ.  - 2
، حاشية الدسوقي عمى 479، ص0، جالشرح الصغير )بمغة السالؾ ألقرب الممالؾ(، أبو العباس أحمد الصاوي

 .277، ص0ودار الفكر، بيروت، ج , قي، دار إحياء الكتب العربيةالشرح الكبير، محمد بف أحمد بف عرفة الدسو 

 .47، ص94الموسوعة الفقيية الكويتية، وزارة األوقاؼ الكويتية، ج - 3

 .920مختار الصحاح، الرازي، ص - 4

 .75، ص9110، 4، ج7مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، ع - 5

 .422-422، ص2يتية، جالزركشي، وزارة األوقاؼ الكو القواعد، المنثور في  - 6
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وضػػماف األمػػواؿ مبنػػي عمػػى جبػػر  ونقػػؿ عػػف إمػػاـ الحػػرميف الجػػويني فػػي البرىػػاف قولػػو: 
 1الفائت، وضماف النفس مبني عمى شفاء الغميؿ.

اف ونقؿ الزركشي عف أبي بكر الصيرفي في كتػاب الػدالئؿ واألعػالـ أف المضػمونات نوعػ
واإلتػػالؼ، والثػػاني بالمراضػػاة كػػالبيوع، واعتبػػر الصػػيرفي أف  أحػػدىما بالتعػػدي ومنػػو الجنايػػات
اف فيو العمد والخطأ، ألف النسياف ُيسقط عف اإلنساف ما يتعمؽ األوؿ يستوي في إيجاب الضم

النػاس النسػػياف  غيػره، فػال يتحمػؿ غيػره نسػيانو وخطػأه، ولػوال ذلػؾ الدعػىبنفسػو، ال مػا يتعمػؽ ب
 2وتساقطت الحقوؽ، إال أف العامد يغـر البدؿ وعميو اإلثـ، والمخط  يغـر البدؿ وال إثـ عميو.

 
 مفيوم المسؤولية

 
د تعريػػػػػؼ اصػػػػػطالحي متفػػػػػؽ عميػػػػػة لمفيػػػػػوـ المسػػػػػؤولية، خاصػػػػػًة وأف الفقيػػػػػاء لػػػػػـ ال يوجػػػػػ

يستخدموا ىذا المصطمح في مصػنفاتيـ، ولكػف بعػد العػرض السػابؽ لمعنػى المسػؤولية المغػوي، 
الصطالحي لمفيوم واأللفاظ ذات العالقة التي كاف يستخدميا الفقياء يرى الباحث أف المعنى 

  مان ال رر الواقع عمى غيره نتيجة تصرف قام بو.المسؤولية ىو: التزام شخص ب
 شرح مفردات التعريف

 فااللتزاـ: يفيد وجوب األداء، ألف الضرر الواقع أوجب حقًا لمغير.
شخص: قد يكوف شخصًا عاديػًا )طبيبػًا(، أو شخصػًا اعتباريػًا كالمؤسسػات، والمستشػفيات 

و يتحمػػؿ نتيجػػة تصػػرفاتو مػػف مالػػو، وغيرىػػا، وال يشػػترط فػػي الشػػخص األىميػػة ألف فاقػػد األىميػػ
 فالصبي إذا أتمؼ يكوف الضماف مف مالو.

 الضماف: التعويض المالي وغيره عف الضرر الحاصؿ.
 قد يكوف ضررًا ماديًا، أو معنويًا.فال ضماف عف الضرر المحتمؿ الوقوع و الضرر الواقع: 

 .ة السابقةلتصرؼ الموجب لمضماف المذكورة في الصفحلتصرؼ قاـ بو: يقصد بو ا
 
 
 
 
 

                                                 

 .422-422، ص2المنثور في القواعد، الزركشي، مرجع سابؽ،  ج - 1
 422-422، ص2المنثور في القواعد، الزركشي، مرجع سابؽ، ج - 2
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 المطمب الثالث: مفيوم المسؤولية الجنائية
 

 مفيوم المسؤولية الجنائية:
 

المسؤولية الجنائيػة لفػظ مركػب، وقػد سػبؽ البحػث فػي مفيػوـ المسػؤولية لغػة، واصػطالحًا، وتػـ 
 تحديده.

، والتعدي عمى النفس أو الماؿ.  1الجناية لغًة: الذنب، والجـر
نمػػػػا الجنايػػػػة اصػػػػطالحًا: ال تخػػػػرج الج نايػػػػة فػػػػي االصػػػػطالح الشػػػػرعي عػػػػف المفيػػػػوـ الغػػػػوي، وا 

صػطالحية ومػف التعريفػات اال2،3خصص في االعتداء عمى النفس، أو مػا دونيػا مػف األطػراؼ
 لمجناية ما يمي:

فعػػػؿ محػػػـر شػػػرعًا حػػػؿَّ بػػػالنفوس واألطػػػراؼ، واألوؿ يسػػػمى قػػػتاًل، والثػػػاني قطعػػػًا  -1
 4وجرحًا.

 5كؿ فعٍؿ عدواف عمى نفس، أو ماؿ. -2
 6عدي عمى البدف بما يوجب قصاصًا، أو يوجب مااًل.الت -3

 
 بعد العرض السابؽ لمفيومي المسؤولية، والجناية أمكف تعريؼ المسؤولية الجنائية بما يمي:

 
أف يتحمػػػؿ اإلنسػػػاف نتػػػائج األفعػػػاؿ المحرمػػػة التػػػي يأتييػػػا مختػػػارًا، وىػػػو مػػػدرؾ  التعريؤؤؤف األول:
 7لمعانييا، ونتائجيا.

                                                 

ابف ، لساف العرب، 70، ص9ج سعدي أبو حبيب، ، القاموس الفقيي،07، صمختار الصحاح، الرازي - 1
 .2204، ص9ج دي،الزبي ، تاج العروس،945، ص0جمنظور،

سمي االعتداء عمى الماؿ غصبًا، أو نيبًا، أو إتالفًا، أو يأو جرحًا، و  يسمي االعتداء عمى النفس قتالً و   - 2
 سرقة، أو خيانة

 .205، ص90، جشرح اليداية، البابرتيالعناية  - 3

بف اليماـ، شركة مكتبة فتح القدير، محمد بف عبد الواحد ، 200، ص90ج البابرتي، العناية شرح اليداية، - 4
، درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ، 200، ص90، ج ـ9170، 9ومطبعة مصطفى البابي الحمبي، القاىرة، ط

 .71ص ،2محمد بف فرموزا منال خسرو، دار إحياء الكتب العربية، ج

 .207، ص7، جف قدامة، ابغنيالم - 5

 .040، ص1، جلمرداويا ،، اإلنصاؼ254، ص4، جنصور بف يونس البيوتي، مالنيىدقائؽ أولي  - 6

 .412، ص9، ج9151، 2التشريع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، دار العروبة، القاىرة، ط - 7
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 ما يمي: 1د القادر عودةيالحظ عمى تعريؼ عب
أف ىنػاؾ أقػوااًل محرمػة   يوجػب العقوبػة، مػع بر التعريؼ أف ارتكػاب األفعػاؿ المحرمػةاعت -1

، وكشػػػيادة إذا ترتػػػب عميػػػو إضػػػرار بػػػالغير كالكػػػذب مػػػثالً تترتػػػب عمييػػػا عقوبػػػة فػػػي الػػػدنيا، 
 الزور كذلؾ.

أو الػػنفس، أو  جػػاء التعريػػؼ غيػػر مػػانٍع فيػػدخؿ بػػذلؾ كػػؿ اعتػػداء سػػواء كػػاف عمػػى المػػاؿ،  -2
العرض، أو العقؿ، مع أف عْرؼ الفقياء عمى أف الجنايػة تكػوف باالعتػداء عمػى الػنفس أو 

 ما دونيا.
 

التبعػػػػة الشػػػػرعية التػػػػي يتحمميػػػػا اإلنسػػػػاف نتيجػػػػة أفعالػػػػو المحرمػػػػة، والضػػػػارة  التعريؤؤؤؤف الثؤؤؤؤاني:
 2بالمجتمع.

قػػؽ عنػػدما يكػػوف اعتػػداء عمػػى يػػر مػػانع فػػاعتبر المسػػؤولية الجنائيػػة تتحيالحػػظ أف التعريػػؼ جػػاء غ
المجتمع باإلخالؿ بالتشريعات التي تيدؼ إلى تنظيـ شؤوف المجتمع، ويترتب عمػى اإلخػالؿ بيػذه 
القواعد جزاء جنائي محدد بنصوص الشرع أو القػانوف، وىػو أيضػًا لػـ يحصػرىا فػي االعتػداء عمػى 

 النفس، أو ما دونيا.
 

نسػػاف المػػدرؾ المختػػار نتيجػػة إضػػراره بػػالنفس، أو مػػا : التبعػػة التػػي يتحمميػػا اإلالتعريؤؤف المختؤؤار
 دونيا.

 :وبياف ذلؾفقد جاء التعريؼ جامعًا مانعًا 
لفػػظ التبعػػة يشػػمؿ التبعػػة الشػػرعية، والقانونيػػة، ويعنػػي األثػػر المػػادي والمعنػػوي، الػػذي رتبػػو  -1

 الشرع أو القانوف عمى الفعؿ المخالؼ.
ذلؾ حالػػػة عػػػدـ التمييػػػز، بالفعػػػؿ، لتخػػػرج بػػػاشػػػترط التعريػػػؼ اإلدراؾ، واالختيػػػار عنػػػد قيػػػاـ  -2

 عند القياـ بالفعؿ.واإلكراه 
جريػػًا عمػػى عػػادة  قيَّػػد التعريػػؼ االعتػػداء بمػػا يكػػوف عمػػى الػػنفس، أو دونيػػا مػػف األطػػراؼ -3

 في حصر الجناية باالعتداء عمى النفس، أو ما دونيا. القانونييف

                                                 

عبد القادر عودة: محاـ مف عمماء القانوف والشريعة بمصر، لو مصنفات عديدة منيا: )اإلسالـ وأواضنا  - 1
والماؿ والحكـ في اإلسالـ( و) التشريع الجنائي اإلسالمي مقانا بالقانوف  القانونية( و)اإلسالـ وأوضاعنا السياسية(

 .www.ar.wikipedia.org ، ـ9150الوضعي( والذي يعتبر مف أىـ المراجع في التشريع الجنائي، أعدـ عاـ 

 ـ،9115ة، أسامة تايو، رسالة ماجستير، الجامعة األردني ،في الشريعة اإلسالمية مسؤولية الطبيب الجنائية - 2
 .97ص
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 وم المسؤولية الطبيةيالمطمب الرابع: مف
 

 ة الطبية: مفيوم المسؤولي
 يوجد تعريفات عديدة لمفيـو المسؤولية الطبية، مف أىميا ما يمي: 

لوف الميف الطبيػة إذا و : المسؤولية التي يتحمميا الطبيب، ومف في حكمو ممف يزاالتعريف األول
 1نتج عف مزاولتيـ أضرار مثؿ موت المريض، أو تمؼ عضو، أو إحداث عاىة، أو تفاقـ عمة.

 ريف:مالحظات عمى التع
 جاء في التعريؼ دور باشتمالو عمى لفظ المسؤولية، واألولى استبداليا بمفظ التبعة. -1
تضمف التعريؼ صورًا ل ضرار التي يمكف أف تحدث نتيجة المزاولة، وال داعي لذكر ىذه  -2

 الصور في التعريؼ.
 

د ممارستو : المسؤولية التي تكوف ناشئة عف تجاوز حؽ الطبيب في المعالجة عنالتعريف الثاني
دراكو.  2لمينتو بشرط اختيار الطبيب وا 

 مالحظات عمى التعريف:
جػػػاء فػػػي التعريػػػؼ دور كسػػػابقو باشػػػتمالو عمػػػى لفػػػظ المسػػػؤولية، واألولػػػى اسػػػتبداليا بمفػػػظ  -1

 التبعة.
حصر التعريؼ المسؤولية في الطبيب، مع أنيا تشمؿ الطبيب ومػف كػاف فػي حكمػو ممػف  -2

 يزاولوف مينة الطب.
 ييد بمفظة شرط.ال داعي لمتق -3

 التعريف المختار:
حكمػو ممػف يمارسػوف العمػؿ التبعة الناشئة عف تجاوز الطبيب المدرؾ المختػار، ومػف فػي 

 في المعالجة. الطبي صالحياتيـ
 التعريف مفردات شرح

التبعػػة الناشػػئة: ىػػي اآلثػػار المترتبػػة عمػػى تجػػاوز الطبيػػب، وىػػذه اآلثػػار قػػد تكػػوف عقوبػػة 
قصػػػاص، أو ديػػة، أو تعزيػػز، وغيػػػر ذلػػؾ ممػػا يترتػػػب عمػػى ثبػػوت المسػػػؤولية بدنيػػة، أو ماليػػة، أو 

 الطبية.

                                                 

 .729ص أحمد كنعاف، الموسوعة الطبية الفقيية، - 1

2 - www.islamic-feqh.com  
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التجػػػاوز: تعػػػدي الطبيػػػب ومػػػف فػػػي حكمػػػو ألصػػػؿ الميمػػػة التػػػي ُيكمػػػؼ بيػػػا وىػػػي معالجػػػة 
 المريض، ويشمؿ التجاوز أيضًا إقداـ الطبيب عمى أفعاؿ طبية محرمة شرعًا، أو ممنوعة قانونًا.

جازة لمممارسة العمؿ الطبي.الطبيب: كؿ مف يحمؿ مؤىاًل ع  مميًا، وا 
 المدرؾ المختار: قيد لتحمؿ المسؤولية وبخالفيما ال تبعة عمى الطبيب المجنوف والمكره.

ومف فػي حكمػو: كػؿ مػف لػو عالقػة بالعمػؿ الطبػي مػف الممرضػيف، والصػيادلة، وأصػحاب 
 الميف الطبية المساعدة األخرى كفنيي األشعة، والتخدير وغيرىـ.
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 التكييف الفقيي لممسؤولية الطبية :المبحث الثاني
 وفيو خمسة مطالب 
 

 طبيعة اللتزام الطبيالمطمب األول: 
 لتزام الطبي واألجير المشتركالمطمب الثاني: الفرق بين ال 

 المطمب الثالث: العوامل المحددة لمدى التزام الطبيب والعناية المطموبة
 حقيق نتيجةتب الطبيب يازم فيلحالت التي يمتالمطمب الرابع: ا

 المطمب الخامس:العالقة بين المسؤولية الجنائية واللتزام الطبي
 

 طبيعة اللتزام الطبيالمطمب األول: 
 

ف عقػد بينيمػا، بحيػػث العالقػة بػيف الطبيػب، والمػػريض فػي غالبيػا عالقػػة تعاقديػة ناشػئة عػػ
قعػػػت مخالفػػػة لمػػػا تعاقػػػدا عميػػػو، لػػػذلؾ أدخػػػؿ الفقيػػػاء المرجػػػع فػػػي الخصػػػومة إذا و  يكػػػوف العقػػػد ىػػػو

 القدامى ضماف الطبيب في األجير المشترؾ.
واألجيػػػر المشػػػترؾ ىػػػو الػػػذي يعمػػػؿ لعامػػػة النػػػاس، أو الػػػذي يسػػػتحؽ األجػػػر بالعمػػػؿ، دوف اعتبػػػار 

 1لمزمف، كالصباغ، والحداد، وغيرىما.
 عمى مذىبيف ىما: وقد اختمؼ الفقياء حوؿ تضميف األجير المشترؾ إف لـ يتعدَّ 

 المذىب األول
، أف األجيػر 5، وأحمػد فػي روايػة4، والشػافعي3، وجميػور المالكيػة2ما ذىب إليو أبو حنيفة 

 المشترؾ ال يضمف إال بالتعدي، واستدلوا بما يمي:
  6چڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ            چ أف التضميف ال يكوف إال بالتعدي لقولو تعالى: -1

                                                 

، ئؽ، الزيمعي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقا975، ص0بدائع الصنائع، الكاساني، دار الكتب العممية، ج - 1
 .940، ص5ج

 .90، ص99، ج ـ9172، 2س الديف محمد بف أحمد السرخسي، دار المعرفة، بيروت، طالمبسوط، شم - 2
 .، 590، ص7منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، محمد بف أحمد )عميش(، ج - 3

 .41، ص0األـ، اإلماـ الشافعي، ج - 4

 .490، ص5، جالمغني، ابف قدامة - 5

 ٖٜٔ ، آيةالبقرة سورة - 6
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يػد أمانػة كػاألجير الخػاص، والقػبض حصػؿ بإذنػو، فمػو ىمػؾ بسػبب ال  ألجير المشترؾأف يد ا -2
 1يمكف االحتراز منو ال يضمنو.

عمى الشريؾ المضارب، ألف يده يد أمانة، فيػو يقػبض العػيف لمنفعتػو،  يقاس األجير المشترؾ -3
 2ولمنفعة المالؾ.

 3:وقد اشترط أصحاب ىذا القوؿ الشروط التالية لوجوب الضماف
 أف يكوف في قدرة األجير المشترؾ دفع الفساد )التمؼ( الحاصؿ. -1
فػػي العمػػػؿ  اً أف يكػػوف محػػؿ العمػػؿ مسػػممًا لػػػو بالتخميػػة، فمػػو كػػاف صػػػاحب المتػػاع مشػػترك -2

 المؤدي إلى التمؼ فال ضماف.
 أف يكوف المضموف مما يجوز أف يضمف بالعقد. -3

فػي روايػة عنيمػا أف األجيػر  7وأحمػد 6والشػافعي 5ومالػؾ 4افما ذىب إليو الصػاحب المذىب الثاني:
 األجير المشترؾ ضامف مطمقًا سواًء أتمؼ بتعٍد، أو بدوف تعٍد، واستدلوا بما يمي:

طالب رضي اهلل عنيما أنيما كانػا يضػمناف  يما روي عف عمر بف الخطاب وعمي بف أب -1
 .8األجير المشترؾ

مكػػف االحتػػراز منػػو ذا ىمػػؾ بسػػبب يميػػو إذ ال يمكنػػو العمػػؿ إال بػػو، فػػإف الحفػػظ مسػػتحؽ عإ -2
 9كالغصب، أو السرقة، كاف التقصير مف جيتو فيضمنو كالوديعة بأجر.

                                                 

، 9عبد اهلل بف يوسؼ الزيمعي، تحقيؽ: أيمف صالح شعباني، دار الحديث، طنصب الراية، جماؿ الديف  - 1
 .405، ص5، ج ـ9115

 .45، ص0، جقناع، البيوتيكشاؼ ال - 2

 .27، ص2، جف، رد المحتار عمى الدر المختار، ابف عابدي44، ص7، جؽ، ابف نجيـالبحر الرائ - 3
 .942-940، ص5ح كنز الدقائؽ، الزيمعي، ج، تبييف الحقائؽ شر 902، ص95المبسوط، السرخسي، ج - 4

 .002-000، ص4المدونة، اإلماـ مالؾ، ج - 5

 .977، ص2األـ، اإلماـ الشافعي، ج - 6

 .72، ص2اإلنصاؼ، المرداوي، ج - 7
في السنف في اإلجارات باب ما جاء ما يقاربو  روى البييقي  ، و 20-51، ص5المصنؼ، ابف أبي شيبة، ج - 8

مف طريؽ الشَّافعّي َأخبرنا إبراىيـ بف َأبي يحيى عف جعفر بف محمَّد عف أبيو ، 922ج، ص2ء في تضميف األجرا
، انتَيى. وَأخرج أيًضا عف ِخاَلٍس (اَل َيْصُمُح ِلمنَّاِس إاّل َذِلؾ)، َوَقاَؿ: (َأنَُّو َكاَف يضمف الصباغ والصابغ) :َعْف عميّ 

  .عف عمّي أّنُو كاف ُيضمٍُّف األجير
: األوُؿ فيو انقطاٌع بيف َأبي جعفر، وعميّ قاؿ البي والثّاني ُيضعٍّفو َأىؿ الحديث، ويقولوف: َأحاديث ِخاَلٍس عف  ،يقي 

عمّي ِمْف كتاب، قاؿ: ورواه جابر الجعِفّي عف الّشْعبّي عف عمّي، وجابر الجعفي ضعيٌؼ، ولكف إذا ُضمَّت ىذه 
 المراسيؿ بعضيا إلى بعض َقِوَيت، انَتيى. 

 .994، ص1ج رح اليداية، البابرتي،لعناية شا - 9
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تضميف األجير المشترؾ نوٌع مف االستحسػاف عنػد الصػاحبيف صػيانة ألمػواؿ النػاس، ألف  -3
األجيػر المشػػترؾ يسػػتقبؿ األعمػػاؿ مػف خمػػٍؽ كثيػػر طمعػػًا فػػي كثػرة األجػػر، وقػػد يعجػػز عػػف 

اًل فيجػب الضػماف عميػو إذا ىمػؾ بمػا يمكػف التحػرز عػف، لػئال القياـ بيا فيمكث عنده طوي
 1يتساىؿ في حفظيا.

 
ف، يإف القوؿ بتضميف األجير المشترؾ مطمقًا سواًء بتعٍد أو بدوف تعػٍد يجعػؿ الصػناع، والمينيػ

مػف مصػػالح  اً كثيػر ة المسػاءلة والتغػريـ، ممػا يعطػػؿ ومػف فػي حكميػـ يحجمػػوف عػف صػناعتيـ خشػػي
مكنيـ أف يستأجروا أجيػرًا خاصػًا لمقيػاـ بمػا ُيصػمح شػؤونيـ، لػذا يكػوف قيػد التعػدي الناس الذيف ال ي

ال فػػػالقوؿ قػػػوؿ  وجييػػػًا لتضػػػميف األجيػػػر المشػػػترؾ، ويبقػػػى عػػػبء إثبػػػات التعػػػدي عمػػػى المػػػدعي، وا 
 األجير مع يمينو.

 
 المطمب الثاني: الفرق بين اإللتزام الطبي واألجير المشترك

 
ف كاف مشمواًل   أنو ال تجػوز مسػاءلتو بمصطمح األجير المشترؾ عند الفقياء إال الطبيب وا 

وتعػػدى، ألنػػو ال يشػػابو األجيػػر المشػػترؾ مػػف كػػؿ وجػػو، وربمػػا يكػػوف الشػػبو الظػػاىر  إال إذا قصػػر
 :2، ولكف أوجو اإلختالؼ كثيرة منيا ما يميبأجر بينيما أف كمييما يعمالف لعامة الناس

 
المتفؽ عميو فالخياط مثاًل يمكنو تحقيؽ ما يتفػؽ عميػو  األجير المشترؾ يمكنو تحقيؽ أوًل:

مف أعماؿ الخياطة، وكذلؾ النّجار، والميندس إذ غايتو إقامة البناء وفػؽ مواصػفات محػددة، بينمػا 
منو أحيانًا غاية محددة إلمكانو ذلػؾ، كطبيػب األسػناف إذا تعاقػد مػع مػريض  اً الطبيب يكوف مطموب

، ومػػػع ذلػػػؾ ال يممػػػؾ الطبيػػػب عمػػػى قمػػػع ضرسػػػو، أو جػػػراٍح إذا  تعاقػػػد معػػػو مػػػريض عمػػػى إزالػػػة وـر
  3چ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ چ  :تحقيؽ غاية الشفاء فاهلل تعالى ىو الشافي، فقاؿ تعالى

                                                 

 .24، ص2درر الحكاـ، مرجع سابؽ، ج - 1

2
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بخػػالؼ  2، ال التػػزاـ غايػػة1الطبيػػب يطالػػب ببػػذؿ وسػػعو فيكػػوف التزامػػو التػػزاـ عنايػػة ثانيؤؤًا:
األخذ بعػيف االعتبػار الظػروؼ التػي يمػارس األجير المشترؾ الذي يطالب بالتزاـ غاية محددة، مع 

 فييا الطبيب مينتو، واإلمكانيات الطبية المتوفرة لديو مف أجيزة وآالت وغير ذلؾ.
 

قػػػد يمػػػارس الطبيػػػب عممػػػو دوف أف يكػػػوف قػػػد تعاقػػػد مػػػع المػػػريض كمػػػا فػػػي حػػػاالت  ثالثؤؤؤًا:
تظػار حتػى إجػراء العقػد اإلسعاؼ، والطػوارئ، والكػوارث الطبيعيػة، وغيرىػا، ممػا ال يمكػف معيػا االن

 بيف الطبيب والمريض، بخالؼ األجير المشترؾ الذي ال يمارس عممو إال بعد التعاقد عمى العمؿ. 
في ىذه الحالػة إذا أخػؿ الطبيػب بمػا وجػب عميػو فعمػو نشػأت مسػؤولية تقصػيرية فػي حقػو، 

لعالقة بيف الطبيب ف اؿ بعض القانونييف يقولوف إلقيامو بفعؿ مخٍؿ لـ ينشأ عف عقد، وىذا ما جع
 .3والمريض عالقة تقصيرية

 ة المتوقعػة مػف أوسػط أقرانػو عممػاً والعناية المطموبة مف الطبيب تقػديميا ىػي العنايػة الطبيػ
 مػػع مراعػػاة تقاليػػد وأنظمػػة المينػػة ودرايػػًة، وفػػي نفػػس الظػػروؼ المحيطػػة بػػو أثنػػاء ممارسػػتو لعممػػو،

 4يود صادقة.والمعتمدة مقرونة بج واألصوؿ العممية الثابتة
لتزاـ الطبػي ىذا ما قرره القانونيوف ومف ذلؾ ما قضت بو محكمة النقض المصرية بأف اال

بتحقيػػؽ نتيجػػة شػػفاء المػػريض، بػػؿ ىػػو التػػزاـ ببػػذؿ عنايػػة، وىػػذا يعنػػي أف الطبيػػب ال  لػػيس التزامػػاً 
اعتبػارات، يمتـز بضماف شفاء المريض، أو عدـ موتػو، فالشػفاء بيػد اهلل تعػالى، ويتوقػؼ عمػى عػدة 

 5وعوامؿ ال يستطيع الطبيب دائمًا السيطرة عمييا، كمناعة الجسـ، والعوامؿ الوراثية وغيرىا.
 

 المطمب الثالث: العوامل المحددة لمدى التزام الطبيب والعناية المطموبة
 

                                                 

ع الظروؼ واألصوؿ العممية الثابتة في عمـ أف يبذؿ الطبيب الجيود الصادقة التي تتفؽ م التزاـ العناية: - 1
الطب بيدؼ شفاء المريض دوف اعتبار لمنتيجة إذ النتيجة متوقفة عوامؿ كثيرة كطبيعة الجسـ ومناعتة، والشافي 

 ىو اهلل تعالى.

التزاـ الغاية: أف يمتـز الطبيب بتحقيؽ نتيجة وليا صور في الطب منيا تركيب األعضاء الصناعية، قمع  - 2
 سناف ، وغيرىا .األ

 .29-20 ص ،ة، أسامة تايومسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة اإلسالمي - 3

المسؤولية المسؤولية التقصيرية: أف يتحمؿ الطبيب نتيجة خطئو إذا تسبب في إلحاؽ ضرر بغيره،   - 4
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ج مػػا العمػػى الطبيػػب أف يعتنػػي بػػالمريض العنايػػة الالزمػػة، وأف يصػػؼ لػػو مػػف وسػػائؿ العػػ
ف تسػػوء حالػة المػريض، بػؿ يجػػب أف الطبيػب مخػاًل بالتزامػو أ عػد  وال يكفػي لكػػي ي يرجػى بػو شػفاؤه،

 :1يقـو الدليؿ عمى تقصيره، وأف تؤخذ العوامؿ التالية بعيف االعتبار لتحديد مدى التزاـ الطبيب
القواعػػد المينيػػة وىػػي تمػػؾ القواعػػد التػػي تفرضػػيا عميػػو مينػػة الطػػب، والمسػػتقاة مػػف األصػػوؿ  أوًل:
 ة المستقرة، وما جرت عميو عادة األطباء في نفس الظروؼ.العممي
المسػػػتوى المينػػػي لمطبيػػػب، فالطبيػػػب العػػػاـ ال يطالػػػب بػػػنفس االلتزامػػػات التػػػي يطالػػػب بيػػػا  ثانيؤؤؤًا:

 .توافؽ مع مستواه العممي، والمينيالطبيب االختصاصي، إذ يطمب مف األخير قدرًا مف العناية ي
ذ بعػػػػيف االعتبػػػػار عنػػػػد تحديػػػػد مػػػػدى التػػػػزاـ الطبيػػػػب الظػػػػروؼ الظػػػػروؼ الخارجيػػػػة، إذ يؤخػػػػ ثالثؤؤؤؤًا:

المحيطػػة بػػو أثنػػاء معالجتػػو المػػريض، كمكػػاف العػػالج، واإلمكانيػػات المتاحػػة، ومػػدى تػػوفر األجيػػزة 
مكانية نقؿ المريض إلى المستشفى، وغير ذلؾ.  الالزمة، وا 

تعماؿ وسػائؿ طبيػة بدائيػة األصوؿ العممية الثابتة، حيث ال يقبؿ وال يتصور مف الطبيػب اسػ رابعًا:
تخػػػالؼ التطػػػور العممػػػي الحػػػديث، بػػػؿ يجػػػب عميػػػو أف يختػػػار مػػػف الوسػػػائؿ أنسػػػبيا لحالػػػة المػػػريض 

 ضمف اإلمكانيات المتاحة.
 

 حقيق نتيجةتب الطبيب يا: الحالت التي يمتزم فيالمطمب الرابع
 

ت معينػػة يقػػع حػػاالإذا كانػػت القاعػػدة العامػػة ىػػي التػػزاـ الطبيػػب ببػػذؿ العنايػػة، إال أنػػو فػػي  
ىػو التػزاـ بتحقيػؽ نتيجػة تتمثػؿ فػي سػالمة المػريض، وىػذا ال يعنػي كمػا  عمى الطبيب التػزاـٌ محػددٌ 

اء مػػا يسػػتعمؿ مػػف سػػبؽ االلتػػزاـ بشػػفائو، بػػؿ يمتػػـز الطبيػػب بػػأف ال يعػػرض المػػريض لػػ ذى مػػف جػػر 
تحقيػؽ نتيجػة الحػاالت ما يعطيو مف أدوية، ومف الحاالت التي يمتـز فييا الطبيب بأدوات وأجيزة و 

 :2التالية
 

 أوًل: نقل الدم 
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قد تقتضي حالة المريض الصحية نقؿ الدـ إليو، وفي ىذه الحالة تقع عمػى عػانؽ الطبيػب  
خاصة طبيب التحميؿ التزامًا محددًا بتحقيؽ نتيجة تتمثؿ في سػالمة المػريض عػف طريػؽ نقػؿ الػدـ 

 األمراض التي تنتقؿ مع الدـ. ليًا مفتوافؽ مع فصيمة دمو، خاالنقي لممريض والذي ي
إذا أقػػػدـ الطبيػػػب عمػػػى نقػػػؿ دـ ال يتوافػػػؽ والمواصػػػفات المطموبػػػة فإنػػػو يتحمػػػؿ المسػػػؤولية  

الكاممة عف ذلؾ، وال يجػوز لممػريض الرجػوع إلػى بنػؾ الػدـ وذلػؾ النتفػاء العالقػة التعاقديػة بينيمػا، 
لتػػي تعطػػى لممػػريض مثػػؿ األمصػػاؿ، ومػػا ينطبػػؽ عمػػى الػػدـ ينطبػػؽ عمػػى جميػػع السػػوائؿ األخػػرى ا

 والجموكوز وغيرىا.
 

 ثانيًا: التحاليل الطبية
 

تعتبر التحاليؿ الطبية مف العمميات التي تقع عمى محٍؿ محدد تحديدًا دقيقًا، لذا فإف التػزاـ  
الطبيػػب فييػػا يعتبػػر التزامػػًا بتحقيػػؽ نتيجػػة، وىػػي سػػالمة التحاليػػؿ ودقتيػػا، وتقػػوـ مسػػؤولية الطبيػػب 

حصوؿ الضرر لممريض، إال في بعض التحاليؿ كالتحاليؿ الخاصة بالسرطاف حيث يعتبػر  بمجرد
التػزاـ الطبيػب ىػػو التػزاـ ببػػذؿ عنايػة، والسػػبب أف النتيجػة ال زالػػت احتماليػة، وال توجػػد فييػا أصػػوؿ 

 عممية مستقرة وثابتة.
 

 ثالثًا: األدوات واألجيزة الطبية
 

يض قد يستخدـ األجيزة واألدوات الطبية، وقد ينطػوي إف الطبيب أثناء قيامو بمعالجة المر 
عمى ىذا االسػتخداـ مخػاطر يتعػرض ليػا المػريض لػذا عمػى الطبيػب أف يسػتخدـ مػف ىػذه األجيػزة 

مػػف األضػػرار التػػي قػػد  واألدوات مػػا ال يػػؤدي إلػػى اإلضػػرار بػػالمريض، وىػػو ممػػـز بسػػالمة المػػريض
لجراحػػة، وبالتػػالي يقػػع عمػػى الطبيػػب التػػزاـ محػػدد جػػراء ىػػذا االسػػتخداـ فػػي المعالجػػة، أو ا تمحػؽ بػػو

وىو استخداـ األجيزة السميمة، وال يعفى مف المسؤولية حتى ولو كاف السبب في ىذه اآلالت يرجع 
 1إلى صنعيا.

خاصة  -اعفات خطيرة نتيجة استعماؿ األطباء عممًا أف كثيرًا مف المرضى تعرضوا لمض
 .يمة وغير معقمةآلالت وأدوات غير سم -األسناف  أطباء
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 رابعًا: تركيب األع اب الصناعية 
 

نتيجػػة لمتقػػدـ العممػػي فػػي ىػػذا العصػػػر، بػػدأ اإلنسػػاف باسػػتخداـ أعضػػاء صػػناعية كوسػػػيمة  
لتعويضػػو عمػػا فقػػده مػػف أعضػػائو الطبيعيػػة، ففػػي ىػػذه الحالػػة يكػػوف التػػزاـ الطبيػػب المعػػالج إذا قػػاـ 

نتيجػة فيمػا يتعمػؽ بكفػاءة الجيػاز، وسػالمتو بتركيب عضو صناعي لمريضو التػزاـ غايػة، وتحقيػؽ 
مػػف العيػػوب، وجودتػػو، ومناسػػبتو لجسػػـ المػػريض، وعػػدـ تسػػببو بأضػػرار، خاصػػة فػػي مجػػاؿ طػػب 

 1األسناف لما قد يحتاجو المريض مف تركيب ألسناف اصطناعية تتالءـ مع طبية جسمو.
 

 خامسًا: األدوية والعالجات
 

المناسػب لػو،  المرض، يقـو بوصؼ العالج بعد قياـ الطبيب بفحص المريض، وتشخيص 
بذؿ العناية الالزمة لوصؼ العػالج المناسػب، ومػع ذلػؾ فقػد يحصػؿ لممػريض فيجب عمى الطبيب 

أضػػرار بسػػبب ىػػذه األدويػػة ك ثػػار جانبيػػة ليػػا، وىنػػا تظيػػر مسػػؤولية الطبيػػب إذا ثبػػت تقصػػيره، إمػػا 
كالطبيػػػب الػػػذي يصػػػؼ عالجػػػًا لػػػو باإلىمػػػاؿ، أو بالخطػػػأ فػػػي وصػػػؼ العػػػالج، أو طريقػػػة تناولػػػو، 

خصػػائص سػػامة دوف أف يبػػيف لممػػريض كميػػة العػػالج الواجػػب عميػػو تعاطييػػا، أو يكتػػب الوصػػفة 
مختمفػًا يترتػب عميػو  الطبية بخط غير مقروء فيمتبس األمر عمى الصػيدالني فيعطػي المػريَض دواءً 

 2.إضرار بالمريض
 خاطئٍة مف قبؿ األطباء.  جديٌر بالذكر أف مرضى كثر وقعوا ضحية وْصفٍة طبيةٍ  

 
 المطمب الخامس:العالقة بين المسؤولية الجنائية واللتزام الطبي

 
ت الفقيػػاء تصػػؼ المسػػؤولية الطبيػػة بأنيػػا عقديػػة، مرجعيػػا عنػػد التنػػازع إلػػػى امعظػػـ عبػػار  

بػػػيف أف يكػػػوف التػػػزاـ غايػػػة، أو التػػػزاـ عنايػػػة،  ا أف طبيعػػػة االلتػػػزاـ الطبػػػي تتػػػأرجحالعقػػػد، ولكػػػف بمػػػ
وأحيانػػًا يقػػدـ الطبيػػب خدماتػػو دوف وجػػود لعقػػٍد بينػػو وبػػيف مريضػػو كمػػا مػػر فػػي حػػاالت الطػػوارئ، 
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والكوارث، فإف إخالؿ الطبيب بشروط العقد وتقصيره بأصوؿ المينة يعرضػو لممسػاءلة العقديػة، أو 
ضراٍر بالغير بما يترتب عميو التعويض عف ذلؾ. ةالتقصيري  1إذ مبناىا عمى إخالٍؿ بالعقد، وا 
أمػػا موقػػع المسػػؤولية الجنائيػػة فػػي العمػػؿ الطبػػي فيرتكػػز عمػػى النصػػوص الجنائيػػة التػػي ال  

يجوز لمطبيب تجاوزىا، فإف الفعؿ الحراـ المنصوص عمى حرمتػو إذا أوقعػو الطبيػب عمػى مريضػو 
لطبيػػب سػػواء بعقػػد، أو بػػدوف عقػػد فإنػػو يسػػاءؿ عنػػو مسػػؤولية جنائيػػة، وال يمنػػع ذلػػؾ مػػف تعػػرض ا

 2والجنائية في آف واحد. )التقصيرية( المدنية لممسؤوليتيف
 :ف أقواؿ الفقياء، ومنياويظير ذلؾ م

مضموف ضماف العقػد، ولكػف ال يتولػد ضػمانة الجنايػة مػف ضػماف  3"فعؿ الفصاد، والبزاغ -1
 4العقد".

اغ، وال فّصاد لـ يتعدَّ الموضع المعتاد ألنو التزمو بالعقد فصػار اـ، وال بزَّ " وال يضمف حجَّ  -2
 5جبًا عميو، والفعؿ الواجب ال يجامعو الضماف".وا

ػػ  -3 ذا فصػػد الفصَّ اغ، ولػػـ يتجػػاوز الموضػػع المعتػػاد، فػػال ضػػماف عميػػو زَّ ضػػاد، أو بػػزغ الب" وا 
فيمػػا عطػػب مػػػف ذلػػؾ ألنػػػو ال يمكػػف التحػػػرز عػػف السػػراية، ألنػػػو مبنػػي عمػػػى قػػوة الطبػػػائع 

 6وضعفيا في تحمؿ األلـ فال يمكف التقييد بالمصمح مف العمؿ".
" وال ضػػماف عمػػى حجػػاـ وبػػزاغ، وفصػػاد لػػـ يتجػػاوز الموضػػع المعتػػاد، فػػإف جػػاوز المعتػػاد  -4

ف ىمؾ ضػمف نصػؼ الديػة لتمفيػا بمػأذوف  ضمف الزيادة كميا إذا لـ ييمؾ المجني عميو، وا 
فيو، وغير مأذوف فيو فينصؼ، ولو شرط عمػى الحجػاـ ونحػوه العمػؿ عمػى وجػو ال يسػري 

 7ال يصح ألنو ليس في وسعو.
 
 
 
 

                                                 

 .29-20، ة،  أسامة تايومسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة اإلسالمي - 1

 .29-20، مرجع سابؽ، ةمسؤولية الطبيب الجنائية في الشريعة اإلسالمي - 2

 .972، صُطْمَبِة الطََّمَبة، عمر بف أحمد أبو حفص النسفيبزاغ ىو الذي يسيؿ دـ الدابة بقصد العالج، ال  - 3

 .950، ص22، جالمبسوط، السرخسي - 4
 .947، ص5، جئؽ، الزيمعيتبييف الحقا - 5
ليندية، الفتاوى ا، 927، ص1، جتح القدير، ابف اليماـ،، ف927، ص1، جشرح اليداية، البابرتيالعناية  - 6

 .500، ص0، ج ـ9170، 4لجنة عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
 .21، ص2ج ، ابف عابديف،رد المحتار عمى الدر المختار - 7
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 موجبات المسؤولية الطبية :الثالثالمبحث 
 وفيو ستة مطالب ىي:

 
 المطمب األول: الجيل بأصول المينة

 ليةو مطمب الثاني: العمد الموجب لممسؤ ال
 المطمب الثالث: عدم اتباع األصول العممية المعتبرة
 المطمب الرابع: الخطأ الموجب لممسؤولية الطبية

 الموجب لممسؤولية الطبيةج المطمب الخامس: تخمف قصد العال
 المطمب السادس: انتفاب اإلذن الموجب لممسؤولية الطبية

 
 المطمب األول: الجيل بأصول المينة

والعمميػػة موجبػػًا لممسػػؤولية، وتختمػػؼ درجػػة  جيػػؿ الطبيػػب بأصػػوؿ المينػػة النظريػػةيعتبػػر 
أصػوؿ المينػة جيػاًل كميػًا المسؤولية الطبية تبعًا لمسػتوى جيػؿ الطبيػب، فػإذا كػاف الطبيػب جػاىاًل ب

جاىؿ بيا، وأقدـ عمى ممارسة الطبابة وتسبب بإلحاؽ ضرر بالمريض يعتبر عامدًا،  ووىو يعمـ أن
أو شػػبو عامػػد، أمػػا إذا كػػاف جػػاىاًل وىػػو ال يعمػػـ فيكػػوف مخطئػػًا، إذا لػػيس عنػػده قصػػد جنػػائي، وقػػد 

ئج البحػوث العمميػة المسػتجدة، عػف عػدـ متابعتػو لمتطػورات الطبيػة، ونتػا اً يكوف جيػؿ الطبيػب ناتجػ
 1وىو في جميع حاالت الجيؿ يكوف مسؤواًل، وضامنًا ما أتمؼ جراء عالجو.

 األدلة عمى تضميف الجاىؿ: 
يػػػة عمػػػى أف األصػػػؿ فػػػي التعػػػػدي تػػػدؿ اآل 2چ  ڍ  ڍ        ڌ     ڌ    ڇ    چ: اهلل سػػػبحانو وتعػػػالى -1

 .مففيض وجوب الضماف، والطبيب الجاىؿ يعتبر معتدياً 
 .3طب فيو ضامف" وقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: " مف تطبب ولـ ُيعمـ من -2

                                                 

، الخطأ الطبي مفيومو وآثاره،   www.sitamol.netفقو ضماف الطبيب الميني، تماـ محمد المودعمي،  - 1
، مسؤولية الطبيب في الشريعة اإلسالمية،   www.asfoor.orgموقع محسف آؿ عصفور، 

www.science4islam.com لد بف عمي بف محمد ، تضميف الطبيب في ضوء الشريعة اإلسالمية، خا
 .www.moj.gov.sa،9029، ربيع اآلخر، 2المشيقح، مجمة العدؿ العدد، 

 .914 البقرة، آية - 2
 ( وقاؿ: ىذا لـ يروه إال الوليد ال ندري أصحيح أـ ال،4179، كتاب الديات، حديث رقـ )أخرجو أبو داود - 3

وفي عوف =   ،( 0707سامة، حديث رقـ )، كتاب القوالنسائي (،4057كتاب الطب حديث رقـ ) وابف ماجة

http://www.sitamol.net/
http://www.asfoor.org/
http://www.science4islam.com/
http://www.science4islam.com/
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قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ: " أيما طبيب تطبب عمى قوـ ولـ ُيعرؼ منو تطبيب قبؿ  -3
 .1ذلؾ فأعنت فيو ضامف"

أصػػوليا كػػاف الف داللػػة واضػػحة عمػػى أف الطبيػػب إذا مػػارس الطبابػػة وىػػو جاىػػؿ بالحػػديثاف يػػد
ضامنًا لما أتمؼ، وقاؿ ابف القيـ في كتابو الطب النبوي: "وقولو َمف تطبػب ولػـ يقػؿ َمػف طػب ألف 
لفػػظ التفضػػيؿ يػػدؿ عمػػى تكمػػؼ الشػػيء والػػدخوؿ فيػػو بعسػػٍر، وكمفػػة، وأنػػو لػػيس مػػف أىمػػو، كػػتحّكـ، 

ع، وتصبَّر، ونظائرىا".  2وتشجَّ
ية رغػـ وجػود ضػعؼ فيػو، لكػف وجػود الشػاىد يعتبر الحديث األوؿ األساس في المسؤولية الطب

 وىو الحديث اآلخر الذي أخرجو أبو داود وشيرتو عند الفقياء تورثاف االطمئناف لمعمؿ بو. 
 اإلجماع: -4

نقػؿ الخطػابي، وابػف رشػػد، وابػف القػيـ، اإلجمػػاع عمػى ذلػؾ، حيػػث قػاؿ الخطػابي: "ال أعمػػـ     
امنًا، والمتعػػاطي عممػػًا أو عمػػاًل ال يعرفػػو خالفػًا فػػي المعػػالج إذا تعػػدى فتمػػؼ المػػريض كػاف ضػػ

متعػػػٍد، فػػػإذا تولػػػد مػػػف فعمػػػو التمػػػؼ ضػػػمف الديػػػة، وسػػػقط القػػػود، ألنػػػو ال يسػػػتبد بػػػذلؾ دوف إذف 
 3المريض".

 4قاؿ ابف رشد: "وال خالؼ في أنو إذا لـ يكف مف أىؿ الطب أنو ضامف ألنو متعٍد".
 

ـَ الطػػػب وعممػػػو، ولػػػـ يتقػػػدـ لػػػو بػػػو معرفػػػة فقػػػد ىجػػػـ عمػػػى إتػػػالؼ  قػػاؿ ابػػػف القػػػيـ: " إذا تعػػػاطى عمػػػ
عممػػو، فيكػػوف قػػد غػػرر بالعميػػؿ، فيمزمػػو الضػػماف لػػذلؾ، وىػػذا ألنفػػس، وأقػػدـ بػػالتيور عمػػى مػػا لػػـ يا

 1إجماع مف أىؿ العمـ".
                                                                                                                                             

قاؿ نصر: بف عاصـ في روايتو عف الوليد بف مسمـ حدثني ابف جريج، وأما محمد بف  421، ص92=المعبود، ج
الصباح فقاؿ عف ابف جريج لـ يروه: أي الحديث مسندًا )إال الوليد(: بف مسمـ )ال ندري أصحيح ىو أـ ال(: أي 

ورواه الدارقطني مف طريقيف عف عبد اهلل بف عمرو وقاؿ لـ يسنده عف ابف  ،ال ندري ىو صحيح مسند أـ ال
وأقره  ،وأخرجو الحاكـ في المستدرؾ في الطب وقاؿ صحيح ،جريج غير الوليد بف مسمـ وغيره يرويو مرسالً 

حاكـ في وال، قاؿ المنذري: وأخرجو النسائي مسندًا ومنقطعًا وأخرجو ابف ماجو انتيى ،الذىبي، قالو المناوي
وقاؿ األلباني في ، وقاؿ ىذا حديث صحيح اإلسناد ولـ يخرجاه، 7070، حديث رقـ 242ج، ص0المستدرؾ 

 ( حديث حسف.2954صحيح الجامع بحديث رقـ )
( وانفرد بو، حسنو األلباني في السمسمة الصحيحية حديث 4172ديات، حديث رقـ )أخرجو أبو داود، كتاب ال - 1

 .245رقـ 
   .17ص ،الجوزية قيـنبوي، ابف الطب ال - 2

، 0، ج ـ9179، 2معالـ السنف، أبي سميماف حمد بف محمد الخطابي البستي، المكتبة العممية، بيروت، ط - 3
 .41ص

 .027، ص2ج ، بداية المجتيد، ابف رشد، دار الفكر، بدوف طبعة وسنة نشر - 4
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 انتفاء إذف الشارع: -5
أذف لمف ُعمػـ منػو الطػب، وأتقنػو بممارسػتو ألف األصػؿ حرمػة جسػد اآلدمػي، وقػد يالشارع   

طبيب في جسػد المػريض لمضػرورة، فػإذا لػـ يكػف الطبيػب حاذقػًا وعارفػًا بالطػب لػـ أبيح عمؿ ال
ذا فعػػؿ ذلػػؾ كػػاف فعػػاًل محرمػػًا لعػػدـ اإلذف لػػو بالفعػػؿ  يحػػؿ لػػو مباشػػرة العػػالج بػػالقطع وغيػػره، وا 

 2فيضمف سرايتو.
 وجود الغرر: -6

ىاًل وىػػو جػػاكػػاف الطبيػػب  ألف المػػريض إنمػػا تعاقػػد مػػع الطبيػػب لمداواتػػو لخبرتػػو، وعممػػو، فػػإذا
 3يعمـ أنو جاىؿ، يكوف قد غرر بالعميؿ فيمزمو الضماف لذلؾ.

  
 مطمب الثاني: العمد الموجب لممسؤوليةال
 

المػػراد بالعمػػد الموجػػب لممسػػؤولية الطبيػػة: قيػػاـ الطبيػػب بػػأمٍر محظػػور يفضػػي إلػػى ىػػالؾ 
 4المريض كميًا، أو جزئيًا، ويكوف معو الطبيب قاصدًا ليذا اإلتالؼ.

أو  الطبيب بقتػؿ مريضػو ولكف مع ذلؾ قد يقوـ ف قصد الطبيب معالجة المريضصؿ أاأل
أو ذويػو، فػإذا ثبػت قصػد  و لوجود عداوة بينػو وبػيف المػريضإتالؼ عضٍو مف أعضائو عدوانًا عمي

العدواف مف الطبيب يكػوف جػزاؤه القصػاص عمػى تفصػيؿ الفقيػاء فػي ذلػؾ، وقػد تنتقػؿ إلػى األرش، 
 5ر تنفيذ القصاص.أو حكومة عدؿ إذا تعذ

تف فقطػع الحشػفة أف عميػو ر المجتمع عميو عندنا أف الطبيػب إذا خػقاؿ اإلماـ مالؾ: "األم
ػػد". ذا يػػب إويفيػػـ مػػف ذلػػؾ أف الطب 6العقػػؿ، وأف ذلػػؾ مػػف الخطػػأ الػػذي تحممػػو العاقمػػة، إف لػػـ يتعمَّ

 تعّمد اإلضرار بالمريض يجب عميو القصاص.
كمف فصد نائمًا وتركو حتى مات بسيالنو، ففي ىػذه مف صور العمدية في العمؿ الطبي، 

، أو أف يقػػػوـ الطبيػػب بػػإجراء جراحػػًة تضػػػر بػػالمريض مػػع عممػػو ب ثارىػػػا 1الحالػػة يقػػاد مػػف الفاصػػد
                                                                                                                                             

 .17الطب النبوي، ابف قيـ الجوزية، ص - 1

 .45، ص0، كشاؼ القناع، ج907ص، 7المغني، ج - 2

 .17ص ابف قيـ الجوزية، الطب النبوي، - 3

 .www. sitamol.netفقو ضماف الطبيب الميني، تماـ المودعمي،  - 4
، 277، ص7، ج ـ9170نياية المحتاج، محمد بف شياب الرممي، دار الفكر، بيروت، الطبعة األخيرة،  - 5

 .495، 7، ج بف يوسؼ العبدري )المواؽ(، دار الكتب العممية، بيروت التاج واإلكميؿ لمختصر شرح خميؿ، محمد

 .77، ص7ج الباجي، المنتقى شرح الموطأ، - 6
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لػو،  هالسيئة، وقصده ليا، أو أف يقوـ الطبيب بوصؼ عالج ضار لممريض مع عممو بذلؾ وقصػد
 2وصور اخرى كثيرة.

 
 العامداألدلة عمى مسؤولية الطبيب 

 
 يمكف االستدالؿ عمى مسؤولية الطبيب العامد مف عمـو األدلة التي توجب القصاص، ومنيا:

  3چ﮳ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  چ  :ػ تعالىو  قاؿ اهلل ػ سبحانو -1
گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ :-سػػػػػبحانو وتعػػػػػالى –قػػػػػاؿ اهلل  -2

  4چڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ
  5چ  ککژ  ڑ           ڑ  ک  ک    ڈ  ژچ :ػ تعالىقاؿ اهلل ػ سبحانو و  -3
: "ال يحػؿ دـ امػرئ مسػمـ إال بإحػدى ثػالث، الثيػب ػ صمى اهلل عميػو وسػمـ قاؿ رسوؿ اهلل ػ -4

 6الزاني، والنفس بالنفس، والتارؾ لدينو المفارؽ لمجماعة".
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                             

، معيف الحكاـ، عالء الديف عمي بف خميؿ الطرابمسي، دار الفكر،  21، ص2رد المحتار، ابف عابديف، ج - 1
 د البغدادي، دار الكتاب اإلسالمي، القاىرةمجمع الضمانات، غانـ بف محم، 202ص بدوف طبعة وتاريخ النشر،

مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر، عبد الرحمف بف محمد شيخي زادة، دار إحياء التراث العربي، ، 01، ص
 .410، ص2ج ، ـ9110القاىرة، 

، الطائؼ، أحكاـ الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عمييا، محمد بف محمد المختار الشنقيطي، مكتبة الصّديؽ - 2
 .052، ص ـ9114، 9السعودية، ط

 .05، آية المائدة سورة - 3

 .14سورة النساء، آية  - 4

 .977، آية البقرةسورة  - 5

 (.4975، كتاب القسامة والمحاربيف حديث رقـ )رواه مسمـ - 6
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 المطمب الثالث: عدم اتباع األصول العممية المعتبرة
 

والتػي يجػب أف  رؼ عمييػا نظريػًا وعمميػًا بػيف األطبػاءيقصد بذلؾ األصوؿ والقواعػد المتعػا 
 يعمـ بيا كُؿ طبيب وقت قيامو بالعمؿ الطبي.

والمقصػػود بػػذلؾ األصػػوؿ المتفػػؽ عمييػػا ال المختمػػؼ فييػػا، أو المتغيػػرة، إذ فػػي ىػػذه الحالػػة  
 فسحة لمطبيب لسجتياد.

إال عف طريػؽ الجراحػة،  ومثاؿ ذلؾ: أف يتفؽ أىؿ الطب عمى أف ىذا المريض ال يمكف أف يشفى
كالتيػاب الزائػدة مػثاًل، ولكػف الطبيػب المعػالج أصػر عمػى اسػتخداـ األدويػة والعقػاقير، فيػذا اإلجػػراء 

 1لما استقر عميو الطب. واضحةً  يعتبر مخالفةً 
ذا خػػتف الػػولُي الصػػبَي فػػي وقػػت معتػػدؿ فػػي الحػػر والبػػْرد، لػػـ يمزمػػو ضػػماف إذا  يقػػوؿ ابػػف قدامػػة: "وا 

ف اعتبار حالػة الطقػس عنػد القطػع مػف أصػوؿ المينػة، وقػاؿ أيضػًا: وال ضػماف عمػى ، أل2تمؼ بو"
  3حّجاـ، وال ختاف، وال طبيب بشرطيف:

 
 صناعتيـ، وليـ بيا بصارة ومعرفة. أف يكونوا ذوي حذؽ في :األوؿ

 الثاني: أف ال تجني أيدييـ فيتجاوزا ما ينبغي أف يقطع".
عمػػى ضػػرورة اتبػػاع األصػػوؿ العمميػػة، ألف مػػف أىػػـ الف اشػػتراط الحػػذؽ، وعػػدـ التجػػاوز يػػد 

 متطمبات الحذؽ عند الطبيب اتباعو ألصوؿ المينة العممية.
 

 المطمب الرابع: الخطأ الموجب لممسؤولية الطبية
 4القصد بخالؼ العمد، وأساسو عدـ التثبت. وحيث ينتفي في الخطأ ضد العمد 

ليػػا، ومأذونػػًا لػػو، وقػػد أعطػػى الصػػنعة حقيػػا، لكنػػو  قػػد يكػػوف الطبيػػب حاذقػػًا، عالمػػًا بصػػنعتو، متقنػػاً 
 لو حالتاف ىما:  وأخطأ فأتمؼ نفسًا، أو عضوًا، أو منفعًة، وىذا الخطأ الناتج عن

غيػر مبػاح، سػواًء بتعػٍد، أو  فعػالً  وعػف اتيانػ اً ناتجػ أف يكػوف خطػأ الطبيػب الحالة األولؤى: 
فػػي غيػر محػؿ القطػػع، أو يسػتخدـ آلػة غيػػر تفػريط، كػأف يزيػػد فػي مقػدار المػػواد المخػدرة، أو يقطػع 
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صالحة، أو فػي وقػت غيػر صػالح، ونحػو ذلػؾ، فيكػوف الطبيػب فػي ىػذه الحالػة متعػٍد ُيسػأؿ جنائيػًا 
عما اقترفت يداه، سواًء كاف فعمو مما يمكف التحرز منو، أو ال يمكف التحرز منو، ففي ىذه الحالة 

  1يضمف باالتفاؽ.
عف إتيانو فعاًل مباحًا، أو يعتقد أنػو مبػاح، لكػف يتولػد  اً الطبيب ناتجأف يكوف خطأ  الحالة الثانية:

عف ىػذا الفعػؿ مػا لػيس بمبػاح، كػأف تػزؿ يػد خػاتف فيتجػاوز الموضػع المحػدد، أو تتحػرؾ يػد جػراٍح 
 2فتجرح موضعًا، أو تقطع شريانًا، ونحو ذلؾ..

عػػػف أقسػػػاـ  وديثػػػتحػػػدث ابػػػف القػػػيـ رحمػػػو اهلل تعػػػالى عػػػف الموجبػػػات السػػػابقة الػػػذكر عنػػػد ح
 3األطباء، حيث قّسميـ إلى خمسة أقساـ، وىي:

طبيػػب حػػاذؽ أعطػػى الصػػنعة حقيػػا، ولػػـ تجػػف يػػده، فتولػػد مػػف فعمػػو المػػأذوف فيػػو مػػف جيػػة  األول:
 الشارع، ومف جية مف يطبو تمؼ العضو، أو النفس، أو ذىاب صفة.

ائيػػا عنػػو، وسػػوؼ وىػػذا القسػػـ ىػػو الطبيػػب الػػذي ال يتحمػػؿ المسػػؤولية، لتحقػػؽ شػػروط انتف
 يفرد الباحث مبحثًا خاصًا عف تمؾ الشروط.

بػو، فيػذا إف عمػـ المجنػي عميػو أنػو جاىػؿ ال  متطبػب جاىػؿ باشػرت يػده مػف يطبػو، فتمػؼ الثاني:
 عمـ لو، وأذف لو في طبو لـ يضمف.

طبيػػػب حػػػاذؽ، ُأذف لػػػو، وأعطػػػى الصػػػنعة حقيػػػا، لكنػػػو أخطػػػأت يػػػده، وتعػػػدت إلػػػى عضػػػو  الثالؤؤؤث:
 فو.صحيح فأتم
 ؼ دواًء، فأخطأ في اجتياده فقتمو.طبيب حاذؽ ماىر بصنعتو، اجتيد فوص الرابع:

مف رجؿ، أو صبي، أو مجنوف بغيػر  ذؽ، أعطى الصنعة حقيا، فقطع عضواً طبيب حا الخامس:
 إذنو، أو إذف وليو.

 
 
 
 
 
 

                                                 

 عمي الطوري الحنفي القادري محمد بف حسيف بف، تكممة البحر الرائؽ، 922، ص5ج اإلماـ الشافعي، األـ، - 1
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 الموجب لممسؤولية الطبيةالمطمب الخامس: تخمف قصد العالج 
 

عمؿ الطبيب ىو عالج المريض، وتخفيؼ آالمو، وىذا الذي مف  األصؿ أف الباعث عمى 
 أجمو رخصَّ الشارع لو بممارسة عممو.

لكف قد يمجأ الطبيب، ومف في حكمو إلى اسػتخداـ مينػة الطػب ألغػراض ليسػت عالجيػة،  
كأف يطمب شخٌص سػميـٌ معػافى مػف طبيػب أف يقطػع عضػوًا سػميمًا مػف جسػده لغػرض لػيس طبيػًا، 

كالخالص مف الخدمة العسكرية، أو ألجؿ أف يصبح عاجزًا ليحترؼ التسػوؿ، بخػالؼ أو عالجيًا، 
مػػا إذا كػػاف القطػػع تسػػتدعيو ضػػرورة طبيػػة، ومػػف صػػور تخمػػؼ قصػػد العػػالج إجػػراء التجػػارب عمػػى 

 1اإلنساف ألغراض البحث العممي.
إف حرمػػة المػػس بالجسػػد اآلدمػػي ألغػػراض ليسػػت عالجيػػة سػػواًء كػػاف الػػدافع لػػذلؾ طمعػػًا  

كمػػا يمجػػأ بعػػػض األطبػػاء المسػػتيتريف ممػػف يسػػعوف لمشػػيرة والسػػػمعة،  ، أو تػػدريباً ماديػػًا، أو تسػػميةً 
تجعؿ تخمؼ قصد العالج موجبًا مف موجبات المسؤولية الطبية تترتػب  التي وغير ذلؾ مف الدوافع
 عميو آثاره إف ثبت.

 المطمب السادس: انتفاب اإلذن الموجب لممسؤولية الطبية
 

وخاصػػة  عمييػػا ومػػا التطبػػبوعػػدـ االعتػػداء  المحافظػػة عمػػى الػػنفس اإلنسػػانيةىػػو األصػػؿ  
وجػػرح إال اعتػػداء عمػػى الجسػػد اآلدمػػي، ولكػػف ىػػذا االعتػػداء  ومػػا يتضػػمنو مػػف قطػػع وشػػؽ الجراحػػة

استئصػػاؿ  أو افظػػة عمػػى بقيػػة الجسػػد، كقطػػع ِرجػػؿٍ يصػػبح اسػػتثناًء مػػف األصػػؿ إذا ُقصػػد منػػو المح
، أو شؽ بطف امرأٍة أو  وغير ذلؾ مف األعماؿ الطبية. كشؼ عورةٍ  ورـِ

إذنػػػاف ىمػػػا: إذف  2والتعػػػرض لجسػػػد اإلنسػػػاف مباحػػػًا، إذا تػػػوافر مػػػع شػػػروط أخػػػرى يصػػػبح التػػػدواي
ذف المريض أو وليو.  الشارع، وا 

 
   األول: إذن الشارعالفرع 

 يقصد بذلؾ أف يكوف الطبيب مؤىاًل لممعالجػة، مأذونػًا لػو بػذلؾ مػف ولػي األمػر، ومػا يقػوـ 
 3بو مف معالجة مباح في وسيمتو، ونتيجتو.
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فالشػػػػارع ال يػػػػأذف لغيػػػػر المؤىػػػػػؿ بالمعالجػػػػة، وكػػػػذلؾ ال يػػػػػأذف لممؤىػػػػؿ ولغيػػػػره بالمعالجػػػػػة 
مػف رمػة كعمميػات تغييػر الجػنس، وبعػٍض بالوسائؿ المحرمة، وال بالمعالجة المفضية إلى نتيجة مح

 الى.سبحانو وتع -ؽ اهلل ميات التجميؿ التي فييا تغيير لخمعم
 

 الثاني: إذن المريض أو وليوالفرع 
 

أو لمػػف ىػػو  -بػػأف ُيجػػرى لػػو،  أو رضػػى وليػػو وقبولػػو يقصػػد بػػذلؾ رضػػى الشػػخص وقبولػػو 
 1راد منيا حفظ الصحة، أو استردادىا.يُ جممة األعماؿ التي  –وليٌّ عميو 
المػػريض ىػػو صػػاحب الحػػؽ بػػاإلذف ألنػػو ىػػو الػػذي سػػيتحمؿ النتػػائج التػػي سػػتترتب عمػػى  

ذا كػاف المػريض فاقػَد األىميػة كػالمجنوف، أو الم عالجة المأذوف بيا، ألف منافعو وأطرافػو حػؽ لػو، وا 
 2ناقص األىمية كالصغير انتقؿ حؽ اإلذف إلى وليو، ثـ إلى الحاكـ.

الصػادر  فػي قػرارالضػماف عمػى الطبيػب موجبػات  ص مجمع الفقو اإلسػالمي إلػىوقد خم 
 ا يمي:محيث جاء فيو  (8/15) 142رقـ  عنو

إف مجمػس مجمػػع الفقػػو اإلسػػالمي الػػدولي المنبثػػؽ عػػف منظمػػة المػػؤتمر اإلسػػالمي المنعقػػد 
 – 6ىػػػ، الموافػػؽ 1425المحػػـر  19 - 14فػػي دورتػػو الخامسػػة عشػػرة بمسػػقط ) سػػمطنة ُعمػػاف ( 

 ـ.2004آذار ) مارس (  11
د اسػتماعو بعد اطالعو عمى البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ضػماف الطبيػب، وبعػ

 إلى المناقشات التي دارت حولو، 
 قرر ما يمي:

 أواًل: ضماف الطبيب:
الطب عمـ وفف متطور لنفع البشرية، وعمى الطبيب أف يستشػعر مراقبػة اهلل تعػالى     .1         

 في أداء عممو، وأف يؤدي واجبو بإخالص حسب األصوؿ الفنية والعممية.
 إذا ترتب ضرر بالمريض في الحاالت اآلتية:. يكوف الطبيب ضامنًا 2         

 إذا تعمد إحداث الضرر.  - أ                  
 إذا كاف جاىاًل بالطب، أو بالفرع الذي أقدـ عمى العمؿ الطبي فيو. - ب                  
 إذا كاف غير مأذوف لو مف قبؿ الجية الرسمية المختصة. -ج                  

                                                 

،  بف محمد بف جبيرىاني بف عبد اهلل -أحكامو وآثاره–اإلذف في إجراء العمميات الطبية  - 1
www.saaid.net. 
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إذا أقػػدـ عمػػى العمػػؿ دوف إذف المػػريض أو َمػػف يقػػوـ مقامػػو " كمػػا ورد فػػي   -د                  
 ( ".5/7)67قرار المجمع رقـ 

 إذا غرر بالمريض. -ػى                  
إذا ارتكػػػب خطػػػأ ال يقػػػع فيػػػو أمثالػػػو وال تقػػػره أصػػػوؿ المينػػػة، أو وقػػػع منػػػو  -و                   

 إىماؿ أو تقصير.
إذا أفشػػػى سػػػر المػػػريض بػػػدوف مقتضػػػى معتبػػػر " حسػػػب قػػػرار المجمػػػع رقػػػـ  -ز                  

79(10/8." ) 
إذا امتنع عف أداء الواجب الطبي في الحاالت اإلسعافية ) حاالت الضػرورة  -ح                 

.) 
مسػػػؤواًل جزائيػػػًا فػػػي الحػػػاالت السػػػابؽ ذكرىػػػا إذا  -وَمػػػف فػػػي حكمػػػو  -يكػػػوف الطبيػػػب     .3      
فرت شػػروط المسػػؤولية الجزائيػػة فيمػػا عػػدا حالػػة الخطػػأ ) فقػػرة و ( فػػال ُيسػػأؿ جزائيػػًا إال إذا كػػاف تػػوا

 الخطأ جسيمًا.
إذا قػػاـ بالعمػػؿ الطبػػي الواحػػد فريػػؽ طبػػي متكامػػؿ، فُيسػػأؿ كػػؿ واحػػد مػػنيـ عػػف خطئػػو     .4      

سؤوؿ ىو المباشر، ما لـ " إذا اجتمعت مباشرة الضرر مع التسبب فيو فالم الشرعية تطبيقًا لمقاعدة
. ويكػػوف رئػيس الفريػػؽ مسػؤواًل مسػػؤولية تضػامنية عػػف فعػػؿ 1يكػف المتسػػبب أولػى بالمسػػؤولية منػو "

 معاونيو إذا أخطأ في توجيييـ أو قصر في الرقابة عمييـ.
تكػػػوف المؤسسػػػة الصػػػحية )عامػػػة أو خاصػػػة( مسػػػؤولة عػػػف األضػػػرار إذا قّصػػػرت فػػػي     .5     

 2ت عنيا تعميمات ترتب عمييا ضرر بالمرضى دوف مسوغ.التزاماتيا، أو صدر 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

بيروت،  ، أحمد بف محمد الحموي، دار الكتب العممية،غمز عيوف البصائر في شرح األشباه والنظائر،  - 1
.025، ص9ج ـ،9175، 9ط
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 ىي: انمبوفيو مط ياوسائل إثباتو  دعوى المسؤولية الطبية المبحث الرابع:
 المطمب األول: دعوى المسؤولية الطبية.

 وسائل إثبات المسؤولية الطبية.المطمب الثاني:
 

 المطمب األول: دعوى المسؤولية الطبية.
 

ا ذىػػدليػػؿ يشػػيد بصػػحتيا، وثبوتيػػا، و  لػػىولية الطبيػػة كبقيػػة الػػدعاوى تحتػػاج إدعػػوى المسػػؤ  
مبني عمى األصؿ المقرر في الشريعة اإلسالمية مف أف الػدعاوى ال تقبػؿ مجػردة عػف األدلػة التػي 

 .1تثبتيا
اختمؼ الفقياء فيمف يكوف صاحب الدعوى، ومف ىو المدعى عميو في دعػاوى المسػؤولية 

 ما:الطبية عمى قوليف ى
أف صػػػاحب الػػػدعوى ىػػػو الطبيػػػب، والمػػػدعى عميػػػو ىػػػو المػػػريض، وعمػػػى الطبيػػػب  القؤؤؤول األول:

 .3، والشافعية في قوؿ2عبء اإلثبات، وبو قاؿ الحنفية
ا، وأف مػػػا ، وادعػػػى المػػريض سػػالمتيقبػػؿ معالجتيػػا المػػػريض فمػػو ادعػػى الطبيػػػب شػػمؿ يػػدِ  

ألف الظػػاىر الغالػػب مػػف أعضػػاء فػػالقوؿ قػػوؿ المػػريض  أصػػابيا مػػف شػػمؿ نػػاتج عػػف فعػػؿ الطبيػػب،
 الناس السالمة، وعمى الطبيب عبء إثبات دعواه.

 
لػو ف فيكػوف القػوؿ قو ف مصػدر اإلذف ىػو المػريض، واألصػؿ عػدـ اإلذ: إدليل أصحاب ىؤذا القؤول

ا العػارض عمػاًل بقاعػدة ألنو ينفػي العػارض وىػو ىنػا اإلذف، فيكػوف عمػى الطبيػب عػبء إثبػات ىػذ
، ومعناىػا: أنػو عنػد االخػتالؼ فػي ثبػوت الصػفة العارضػة 4ارضػة العػدـ()األصؿ فػي الصػفات الع

مسػػػؤولية الطبيػػػة ، وىػػػو فػػػي دعػػػاوى ال5مػػػف يتمسػػػؾ بعػػػدميا مػػػع يمينػػػو قػػػوؿَ  القػػػوؿُ يكػػػوف وعػػػدميا 
 والطبيب يدعي العارض. وىو ىنا عدـ اإلذف باألصؿ المريض ألنو متمسؾ

                                                 

 .057أحكاـ الجراحة، محمد الشنقيطي، ص - 1
 .95، ص92المبسوط، السرخسي، ج - 2
 .52، ص2قواعد األحكاـ في مصالح األناـ، العز بف عبد السالـ، دار الكتب العممية، بيروت، ج - 3

، غمػػز 22ـ ، ص9170األشػػباه والنظػػائر، زيػػف الػػديف ابػػف إبػػراىيـ ابػػف نجػػيـ، دار الكتػػب العمميػػة، بيػػروت،  - 4
 .297، ص9عيوف البصائر في شرح األشباه والنظائر، أحمد بف محمد الحموي، ج

، 9الػػوجيز فػػي إيضػػاح قواعػػد الفقػػو الكميػػة، محمػػد صػػدقي بػػف أحمػػد البورنػػو، مؤسسػػة الرسػػالة، بيػػروت، ط - 5
 .904، ص9174
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عميو ىو الطبيب، ويقع عمى المريض أف صاحب الدعوى ىو المريض، والمدعى  القول الثاني:

، 2، والحنابمػػة فػػي األصػػح1أو ذويػػو عػػبء إثبػػات دعػػواىـ، فػػالقوؿ قػػوؿ الطبيػػب، وبػػو قػػاؿ المالكيػػة
 .3وقوؿ عند الشافعية

 
 ب ىذا القول:دليل أصحا

 
أف الطبيػػػب أمػػػيف، واألمنػػػاء مصػػػدقوف فػػػي أقػػػواليـ، والطبيػػػب أقػػػوى المتػػػداعييف إلذنػػػو فػػػي  

مة البينة عميو، وبما أف الطبيب والمريض اتفقا عمى اإلذف واختمفػا عمػى صػفتو، العالج ولتعذر إقا
فيكوف القوُؿ قوَؿ المأذوف لو وىو الطبيب، ألنيما اتفقا عمى إذف المػداواة، ولكػف اختمفػا عمػى لػزوـ 
الغػػػـر )الضػػػماف(، واألصػػػؿ عػػػدـ الغػػػـر عمػػػى الطبيػػػب، فيكػػػوف الطبيػػػب فػػػي ىػػػذه الحالػػػة متمسػػػكًا 

براءة الذمة، فيو أقوى المتداعييف، ويبقى عمػى المػريض عػبء إثبػات دعػواه، والنبػي  باألصؿ وىو
ـ، ولكف اليميف عطى الناس بدعواىـ ألدعى قوـ دماء قوـٍ وأمواليصمى اهلل عميو وسمـ يقوؿ: "لو يُ 

 5. 4عمى المدعى عميو"
 

اإلثبات  بوجوب عبءيرى الباحث أف القوؿ الثاني أقرب إلى الصواب ألف القوؿ  القول الراجح:
حيػػاة المػػريض يجعػػؿ األطبػػاء يحجمػػوف عػػف مينػػة الطػػب ممػػا يعػػرض  عمػػى الطبيػػب والقػػوُؿ قػػوؿُ 

وأجسادىـ إلى المخاطر والميالؾ، واألصوب أف يكوف المريض ىو المطالػب بإثبػات دعػواه  الناس
 رة شرعًا.تبوسائؿ اإلثبات المعب

الػة مػف حيػث حفظػو لحقػوؽ المرضػى بػذلؾ يكػوف النظػاـ القضػائي فػي اإلسػالـ راعػى العد
وعػػدـ ردىػػا، وكػػذلؾ حفظػػو لحقػػوؽ األطبػػاء  ى المسػػتندة إلػػى األدلػػة والبػػراىيفوذوييػػـ بقبػػوؿ الػػدعو 

                                                 

 .21، ص0بف عرفة الدسوقي، جعمى الشرح الكبير،ا حاشية الدسوقي - 1
يػػى فػي شػػرح غايػػة ، مطالػػب أولػي الن70، ص2، اإلنصػػاؼ، المػرداوي، ج050، ص0، جابػػف مفمػحالفػػروع،  - 2

 .527، ص4، جالمنتيى، مصطفى الرحيباني
التجريػد لنفػع العبيد)حاشػية البجيػري عمػى المػنيج(، ، 077، ص4، جاج، الرممػييػنياية المحتاج في شرح المن - 3

، 972، 4، ج ـ9150متكبػة ومطبعػة مصػطفى البػابي الحمبػي وأوالده، سميماف بف محمد بف عمر البجيري، شركة 
 .401، ص5المغني، ابف قدامة المقدسي، ج

، ومسػػػمـ، كتػػػاب األقضػػػية، حػػػديث رقػػػـ 0977متفػػػؽ عميػػػو، رواه البخػػػاري، كتػػػاب تفسػػػير القػػػرآف، حػػػديث رقػػػـ  - 4
 ، والمفظ لمسمـ.4227

 .401، ص5المغني، ابف قدامة المقدسي، ج - 5
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وَمف في حكميـ بعدـ قبوؿ أية دعوى مجردة عف الدليؿ الػذي يوجػب ثبوتيػا ترفػع ضػدىـ مػف قبػؿ 
 .1المرضى وذوييـ

 
 ية.وسائل إثبات المسؤولية الطب: المطمب الثاني

 
، ولكػػػف 2وسػػػائؿ اإلثبػػػات فػػػي الشػػػريعة اإلسػػػالمية كثيػػػرة، وقػػػد فصػػػمت كتػػػب القضػػػاء فييػػػا

)اإلقؤرار، والشؤيادة،  لضرورة البحث سوؼ يقتصر الباحث بالحديث عف أىـ وسائؿ اإلثبػات وىػي
 .والمستندات الكتابية(

 
 اإلقرار: الفرع األول

 
إلنسػاف عمػى نفسػو، وىػو أعمػـ بيػا مػف غيػره، يعتبر اإلقرار أقوى وسائؿ اإلثبات، ألنو شيادة مػف ا

 .3والغالب أف ال يشيد اإلنساف عمى نفسو بما يمحؽ الضرر بيا إال وىو صادؽ في شيادتو
اإلقرار في المغة: االعتراؼ، يقاؿ أقر بػالحؽ أي اعتػرؼ بػو، ويػأتي بمعنػى الثبػات مػف قػوليـ: قػرَّ 

 .4الشيء قرارًا إذا ثبت
 

 5بار عف ثبوت حؽ لمغير عمى النفس: إخاإلقرار في الصطالح
 

 أدلة حجية اإلقرار : ىاألول المسالة
                                                 

 .051كاـ الجراحة، الشنقيطي، صأح - 1
يمكػػػف الرجػػػوع لكتػػػب القضػػػاء وأىمػػػا كتػػػاب تبصػػػرة الحكػػػاـ، ابػػػف فرحػػػوف، ومعػػػيف الحكػػػاـ لمطرابمسػػػي، ووسػػػائؿ  -2

 اإلثبات في الشريعة اإلسالمية لمدكتور محمد الزحيمي.
3
 .020أحكاـ الجراحة، الشنقيطي، ص - 
فػػي شػػرح تحفػػة الحكػػاـ )المعػػروؼ بشػػرح ميػػارة(، محمػػد بػػف ، االتقػػاف واإلحكػػاـ 229مختػػار الصػػحاح، الػػرازي،  -4

حاشيتا قميوبي وعميػرة، شػياب الػديف القميػوبي، والشػيخ عميػرة، ، 222، ص2أحمد الفاسي )ميارة(، دار المعرفة، ج
 .0، ص4ج ـ9120دار إحياء الكتب العربية، القاىرة، 

رح غػػرر ، درر الحكػاـ شػ4، ص5عػي، ج، ، تبيػيف الحقػػائؽ، الزيم977-975، ص97المبسػوط، السرخسػي، ج -5
، أسػػػػنى المطالػػػػب، زكريػػػػا 497، ص7، فػػػػتح القػػػػدير، ابػػػػف اليمػػػػاـ، ج457، ص2، جالحكػػػػاـ، محمػػػػد بػػػػف فرمػػػػوزا

، 5ج، نيايػػػة المحتػػػاج، الرممػػػي، 221، ص4،  مغنػػػي المحتػػػاج، الشػػػربيني الخطيػػػب، ج277، ص2األنصػػػاري، ج
 .22ص
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ثبتت حجية اإلقرار كوسيمة مػف وسػائؿ اإلثبػات فػي النظػاـ القضػائي فػي اإلسػالـ بػالقرآف، والسػنة، 

 واإلجماع، والمعقوؿ.
 القرآن الكريم

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  قػػاؿ سػػبحانو وتعػػالى:  -9

فػػاهلل سػػبحانو وتعػػالى طمػػب مػػنيـ اإلقػػرار ولػػو لػػـ  ،2أي اعتػػرفتـ بمزومػػو 1.چٺ  ٺ   ڀ 
 يكف حجة لما طمبو منيـ.

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چقػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػبحانو وتعػػػػػػػػػالى:  -2

 .4وشيادة المرء عمى نفسو إقرار بالحؽ 3.چٺ  
 .6د عمى نفسو بالحؽأي شاى 5.چوئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ۆئ  چ  قاؿ سبحانو وتعالى -3

 

 السنة النبوية الشريفة:
صػػمى الميػػـ ػ أتػػى رجػػؿ رسػػوؿ اهلل " :عػػف أبػػي ىريػػرة رضػػي اهلل عنػػو قػػاؿ أخػػرج البخػػاري  -أ

وىو في المسجد فناداه فقاؿ يا رسوؿ اهلل إني زنيت فأعرض عنو حتى ردد عميو أربػع ػ  عميو وسمـ
 الأبػػؾ جنػػوف :صػػمى الميػػـ عميػػو وسػػمـ فقػػاؿمػػرات فممػػا شػػيد عمػػى نفسػػو أربػػع شػػيادات دعػػاه النبػػي 

  7".فقاؿ النبي صمى الميـ عميو وسمـ اذىبوا بو فارجموه ،نعـ :قاؿ الفيؿ أحصنت :قاؿ ،ال :قاؿ
كنػا عنػد النبػي صػمى الميػـ عميػو وسػمـ  :ىريرة وزيػد بػف خالػد قػاال يأب أخرج البخاري عف -ب

 :فقػػاـ خصػػمو وكػػاف أفقػػو منػػو فقػػاؿ ،أنشػػدؾ اهلل إال قضػػيت بيننػػا بكتػػاب اهلل :فقػػاـ رجػػؿ فقػػاؿ
عمػػى ىػػذا فزنػػى بامرأتػػو  إف ابنػػي كػػاف عسػػيفاً  :قػػاؿ،قػػؿ  :قػػاؿ ،اقػػض بيننػػا بكتػػاب اهلل وأذف لػػي

وخػػادـ ثػػـ سػػألت رجػػاال مػػف أىػػؿ العمػػـ فػػأخبروني أف عمػػى ابنػػي جمػػد  ،فافتػػديت منػػو بمائػػة شػػاة

                                                 

 ٗٛسورة  البقرة، آية  - 1
، 1التنزيػؿ، محمػد بػف أحمػد بػف جػّزي الِكمبػي، دار الفكػر، دوف بيػاف الطبعػة وسػنة النشػر، ج التسػييؿ  لعمػـو - 2
 .34ص
 ٖ٘ٔسورة النساء، آية  - 3
 .148، ص1، جبف جّزي الِكمبيا التسييؿ  لعمـو التنزيؿ، - 4
 ٗٔسورة القيامة، آية  - 5

، تبيػػيف 163، ص15ط، السرخسػػي، جالمبسػػو  ،172، ص4بػػف جػػّزي الِكمبػػي، جا، التسػػييؿ  لعمػػـو التنزيػػؿ - 6
  .3، ص3الحقائؽ، الزيمعي، ج

 .4715خاري، كتاب الحدود، حديث رقـ البرواه  - 7
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والػذي نفسػي بيػده  :يػو وسػمـفقػاؿ النبػي صػمى الميػـ عم ،مائة وتغريػب عػاـ وعمػى امرأتػو الػرجـ
 ،عميػػػؾ وعمػػػى ابنػػػؾ جمػػػد مائػػػة ه المائػػػة شػػػاة والخػػػادـ ردٌّ رُ ْكػػػألقضػػػيف بينكمػػػا بكتػػػاب اهلل جػػػؿ ذِ 

واغػػػد يػػػا أنػػػيس عمػػػى امػػػرأة ىػػػذا فػػػإف اعترفػػػت فارجميػػػا فغػػػدا عمييػػػا فاعترفػػػت  ،وتغريػػػب عػػػاـ
 1.فرجميا

 

 
 اإلجماع:
وعمػػػؿ بػػػو الخمفػػػاء الراشػػػدوف، جػػػة، تفقػػػت كممػػػة المسػػػمميف سػػػمفًا وخمفػػػًا عمػػػى أف اإلقػػػرار حا

والصحابة، والتابعوف، وقاؿ بحجيتو فقياء المذاىب، وعمؿ بو القضاة مف زمف الرسوؿ ػ صمى اهلل 
 2عميو وسمـ ػ إلى يومنا ىذا دوف معارضة، وال مخالفة مف أحد، فكاف ذلؾ إجماعًا عمى حجيتو.

 
 القياس:

عمى الغير، فمف باب أولى أف نقبؿ اإلقرار  إذا قبمنا الشيادة وىي إخبار بثبوت حٍؽ لمغير
وإذا كااان ارااارار حيااة دااً الحاادود التااً تاادر   ،الػػذي ىػػو: إخبػػار بثبػػوت حػػٍؽ لمغيػػر عمػػى الػػنفس

ٌُدر  بالشبهات من باب  ولى  .3بالشبهات، دهو حية دٌما ال 
 

 4المعقول:
 إذا كػاف صػادقًا إفَّ اإلنساف العاقؿ ال يمكف أف يشيد عمى نفسو بما يمحؽ بيا الضػرر إال

: إقػرار المػرء عمػى لذا قرر العمماء قواعد في ذلؾ كقوليـ: المرء مؤاخذ بإقراره، وقوليـ،5في شيادتو
 .6عمى نفسو مقبوؿ



المقصود باإلقرار في مجاؿ المسؤولية الطبية ىو اعتراؼ الطبيب المختار ومػف فػي حكمػو مختػارًا 
في وصؼ  قّصر، كأف يعترؼ بأنو 7لية الطبيةه عمى ارتكاب موجب مف موجبات المسؤو رِ كْ غيَر مُ 

                                                 

 .4744رواه البخاري، كتاب الحدود، حديث رقـ  - 1

،  ـ1764، 1وسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسػالمية، محمػد الزحيمػي، مكتبػة دار البيػاف، دمشػؽ وبيػروت، ط - 2
 .423ص

 .163، ص15لمبسوط، السرخسي، جا - 3
 المعقوؿ: ىو ما يتفؽ عميو أصحاب العقوؿ السوية السميمة بما يتوافؽ والنصوص الشرعية. - 4

 .3، ص3تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، الزيمعي، ج - 5
 .68، ص57المادة ـ، 1771بيروت، درر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ، عمي حيدر، دار الجميؿ،  - 6
  .سبؽ الحديث عف موجبات المسؤولية الطبية في مبحث سابؽ - 7
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وصؼ العالج، أو أنو تعمد االعتداء عمى المريض مف خالؿ ممارسػتو الطبيػة، أو أنػو خػالؼ فػي 
 معالجتو أصاًل عمميًا ثابتًا في المجاؿ الطبي، وغير ذلؾ.

 
 اإلقرار حجة قاصرة: ةلثانيا المسألة

 
رٍّ ال تتعػػداه إلػػى غيػػره، وىػػذا مػػا يػػراه جميػػور اإلقػػرار عمػػى قوتػػو يبقػػى حجػػة قاصػػرة عمػػى نفػػس الُمقػػ

الفقياء، فال يصح إلزاـ أحد بعقوبٍة نتيجة إقرار آخر بأنو شاركو فييا، وىذا ما جػرى عميػو القضػاء 
فػػي عيػػد النبػػي صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ، فقػػد روي أف رجػػال جػػاء إلػػى النبػػي صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ، 

النبػي صػمى اهلل عميػو وسػمـ إلػى المػرأة فسػأليا عمػا قػاؿ، فقاؿ: أنو قد زنى بامرأة تسماىات فأرسؿ 
 1فأنكرت، فحدَّه وتركيا.

لكف يمكف أف يتعدى أثر اإلقرار إلى غير المقرٍّ عند مف يروف اإلثبات بالقرآئف، إذا أمكف  
 .2اعتبار اإلقرار قرينة عمى غير الُمقرٍّ 

موجػػػػٍب مػػػػف موجبػػػػات يظيػػػػر أثػػػػر قصػػػػور حجيػػػػة اإلقػػػػرار فيمػػػػا لػػػػو أقػػػػّر طبيػػػػب بارتكػػػػاب  
ومسػػاعد، فػإف إقػراره ىػػذا ال  كثػػر مػف طبيػبالمسػؤولية الطبيػة وكػػاف عضػوًا فػي فريػػؽ طبػي يضػـ أ

 يمـز بقية الفريؽ إذا أنكروا ما أقرَّ بو.
لكف إذا كانت الجناية الواقعة عمى المريض ال يمكف القيػاـ بيػا منفػردًا يمكػف اعتبػار إقػرار  

كمػو، أو بعضػو فػي الجنايػة، ويرجػع فػي ذلػؾ ألىػؿ الخبػرة مػف  الطبيب قرينػة عمػى مشػاركة الفريػؽ
 أىؿ الطب لتقدير ذلؾ.

 
 
 
 
 
 

                                                 

، ورجالػو ثقػات، ورواه أحمػد، بػاقي مسػند األنصػار، حػديث 7627رواه أبو داود، كتاب الحدود، حػديث رقػـ   - 1
، 6وصػػػححو األلبػػػاني، مػػػف طريػػػؽ أبػػػي داود والبييقػػػي، السػػػنف الكبػػػرى، ج  ، ورجالػػػو ثقػػػات أيضػػػًا،41683رقػػػـ 
 .14557ـ ، حديث رق446ص

، تحقيؽ: عبد الغفار سميماف البنػداري، دار الكتػب العمميػة،  - 2 المحمى باآلثار، عمي بف أحمد بف سعيد ابف حـز
، الموسػػوعة 782، ص4، التشػػريع الجنػػائي فػػي اإلسػػالـ، عبػػد القػػادر عػػودة، ج184، ص5، ج ـ1766بيػػروت، 

 .27، ص4الفقيية الكويتية، ج
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 شروط اإلقرار: ةالثالث المسألة
  

كثيرة حتى يكوف وسيمة مف وسػائؿ اإلثبػات، تترتػب عميػو آثػاره، منيػا مػا  يشترط في اإلقرار شروطٌ 
وغير ذلؾ، وسوؼ يقتصر الباحث عمى يتعمؽ بالمِقّر، أو المَقّر لو، أو المقر بو، أو في الصيغة، 

 .1ذكر الشروط الواجب توافرىا في الُمِقّر )الطبيب(، لما تقتضيو طبيعة البحث
 

 أىم الشروط الواجب توافرىا في الطبيب الُمِقرّ 
 

فػػي  ، وال ُيعمػػـ خػػالؼٌ 2، فػػال يصػػح إقػػرار المجنػػوف والسػػكرافأوًل: أن يكؤؤون الطبيؤؤب المقؤؤر عؤؤاقالً 
صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ: "رفػػع القمػػـ عػػف ثػػالث، عػػف النػػائـ حتػػى يسػػتيقظ، وعػػف  ، وذلػػؾ لقولػػو3ذلػػؾ

 .4الصبي حتى يحتمـ، وعف المجنوف حتى يعقؿ"
الطبيػػب مجنونػػًا، خاصػػة وأف الػػذيف ُيقبمػػوف عمػػى دراسػػة  أف يكػػوف صػػحيح أنػػو ال يتصػػور 

متقطػع  جنػوفٍ بكاًء، إال انو قػد يصػاب الطبيػب الطب ىـ في الغالب مف أنجب الطالب، وأكثرىـ ذ
أثناء عقمو، فإذا أقػرَّ بمػا ارتكػب  توبعد ممارستو لمينة الطب، ويكوف قد ارتكب جناي )غير مطبؽ(

 حاؿ جنونو ال يؤاخذ بإقرار.

                                                 

وسػػائؿ اإلثبػػػات فػػي الشػػػريعة اإلسػػالمية، محمػػػد صػػػة فػػي اإلثبػػػات، ومنيػػا متخصال الكتػػبيمكػػف الرجػػوع إلػػػى  - 1
 ـ.1764، 1الزحيمي، مكتبة دار البياف، دمشؽ وبيروت، ط

، 3، المغنػي، ابػف قدامػة، ج7، ص3، تبيػيف الحقػائؽ، الزيمعػي، ج447، ص5بدائع الصػنائع، الكاسػاني، ج - 2
شػػرائع اإلسػػالـ فػػي مسػػائؿ الحػػالؿ والحػػراـ، جعفػػر بػػف  ،743، ص6، العنايػػة شػػرح اليدايػػة، البػػابرتي، ج66ص

 .148، ص7ج القاىرة، الحسف اليذلي، مؤسسة مطبوعاتي اسماعيمياف،

 .3المغني، ابف قدامة، ج - 3
حديث عمي حديث  :عيسى وأبعف عمي بف أبي طالب، قاؿ  1727رواه الترمذي، كتاب الحدود، حديث رقـ - 4

ي مػف غيػر وجػو عػف عمػي عػف النبػي صػمى الميػـ عميػو وسػمـ وذكػر بعضػيـ وقػد رو  ،حسف غريػب مػف ىػذا الوجػو
مػف عمػي بػف أبػي طالػب وقػد روي ىػذا الحػديث عػف عطػاء بػف  وال نعػرؼ لمحسػف سػماعاً  ،وعف الغػالـ حتػى يحػتمـ

السائب عف أبي ظبياف عف عمي بف أبي طالب عف النبي صمى الميـ عميو وسمـ نحو ىذا الحديث ورواه األعمش 
و أبػػ :ىػػذا الحػديث عنػػد أىػؿ العمػػـ قػاؿولػػـ يرفعػو والعمػػؿ عمػى  ،ظبيػاف عػػف ابػف عبػػاس عػف عمػػي موقوفػاً عػف أبػػي 

نػػو وأبػػو ظبيػػاف اسػػمو حصػػيف بػػف م ولكنػػا ال نعػػرؼ لػػو سػػماعاً  ،عيسػػى قػػد كػػاف الحسػػف فػػي زمػػاف عمػػي وقػػد أدركػػو
بشػريف بالجنػة، حػديث رقػـ ، وأحمػد فػي مسػند العشػرة الم7647كتػاب الحػدود، حػديث رقػـ رواه أبو داود، و  ،جندب

 .4172، ورواه الدارمي، كتاب الحدود، حديث رقـ 47337، وفي مسند األنصار حديث رقـ 1144
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واستثنى الباحث شػرط البمػوغ ألنػو ال يتصػور فػي زماننػا أف يمػارس الطػب مػف لػيس بعاقػؿ خاصػة 
الدراسة لخمس أو ست سػنوات بعػد الثانويػة وأف الحصوؿ عمى أقؿ درجة عممية في الطب يتطمب 

 العامة، والتي يكوف الطالب قد بمغ مف العمر أكثر مف سبع عشرة سنة قبؿ إنيائيا.
 

لقػػوؿ ، 1، فػػال يصػػح إقػػرار المكػػَره بمػػا أكػػره عمػػى اإلقػػرار بػػوثانيؤؤًا: أن يكؤؤون الطبيؤؤب الُمِقؤؤر  مختؤؤاراً 
عػف أمتػي الخطػأ، والنسػياف، ومػا اسػتكرىوا  وضػع ػ : "إفَّ اهلل  صػمى اهلل عميػو وسػمـ رسػوؿ اهلل ت

 2عميو".
إذا ُأْكػػره الشػػخص عمػػى اإلقػػرار فػػأقر فإنػػو يغمػػب عمػػى الظػػف أنػػو قصػػد بػػإقراره دفػػع الضػػرر فػػانتفى 

،فػروي عػف عمػر بػػف الخطػاب أنػو قػاؿ: الرجػػؿ لػيس أمينػًا عمػى نفسػػو إذا 3الصػدؽ، فػال ُيقبػؿ إقػػراره
وُأثػر عػف القاضػي شػريح أنػو قػاؿ: القيػد ُكػْره، والوعيػد كػره، وروي ، 4أوجعَتو، أو ضػربَتو، أو أوثقتَػو

 .5عف ابف شياب أنو قاؿ في رجٍؿ اعترؼ بعدما ُجمد ليس عميو حد
إذا ُأكػػػره الطبيػػػب عمػػػى االعتػػػراؼ بجنايػػػة، وكػػػاف ىػػػذا االعتػػػراؼ )اإلقػػػرار( تحػػػت ضػػػغط  

يمػػيف، وثبػػت ذلػػؾ لمقاضػػي التعػػذيب، وغيػػره مػػف وسػػائؿ انتػػزاع االعترافػػات التػػي تمػػارس بحػػؽ المت
 ا االعتراؼ )اإلقرار(.ذيقيـ وزنًا ليال  فعميو أف

 
، فػإذا صػدر اإلقػرار مػف الطبيػب وكػاف عػاقاًل، مختػارًا، جػػاًد ثالثؤًا: أن ل يرجؤع الطبيؤب عؤن إقؤراره

 :ـ رجع عف إقراره، ففيو حالتافغير ىازؿ، ث
ًا خالصػػػًا هلل تعػػػالى ُيػػػدرء بالشػػػبيات الحالػػػة األولػػػى: أف تكػػػوف الجنايػػػة التػػػي أقػػػر بيػػػا الطبيػػػب حقػػػ

 .6كالحدود، يقبؿ رجوعو وال أثر إلقراره، ألف حقوؽ اهلل تعالى مبنية عمى المسامحة 
                                                 

 .482، ص4، ج، الفروع، ابف مفمح66، ص3، المغني، ابف قدامة، ج7، ص3تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج - 1
صػححو األلبػاني فػي المشػكاة حػديث رقػـ  ، ورجالػو ثقػات،4877ديث رقػـ رواه ابف ماجة، كتاب الطػالؽ، حػ - 2

 .64، وفي اإلرواء حديث رقـ 4462
 .446، ص3جابف عابديف، رد المحتار عمى الدر المختار )حاشية ابف عابديف(،  - 3
 .477، ص5المغني، ابف قدامة، ج - 4

حػػر الب، 34، ص42، المبسػػوط، السرخسػػي، ج271، ص4، ج بػػف محمػػد بػػف أبػػي شػػيبةالمصػػنؼ، عبػػد اهلل - 5
الزخار الجامع لمذاىب عمماء األنصػار، احمػد بػف يحيػى بػف المرتضػى، دار الكتػاب اإلسػالمي، القػاىرة، ومؤسسػة 

شرح النيؿ وشفاء العميػؿ، محمػد بػف يوسػؼ بػف عيسػى اطفػيش، مكتبػة اإلرشػاد،  188، ص4، ج الرسالة، بيروت
 .312، 5، ج ـ1712جدة، 

، المنثػػور 135، ص18، المغنػػي، ابػػف قدامػػة، ج242، ص5ي، جنيايػػة المحتػػاج إلػػى شػػرح المنيػػاج، الرممػػ - 6
الفواكػػو الػػدواني عمػػى رسػػالة ابػػف أبػػي زيػػد القيراونػػي، أحمػػد بػػف ، 48، ص48فػػي القواعػػد، بػػدر الػػديف الزركشػػي، ج

 .416، ص4، ج ـ1773غنيـ بف سالـ بف مينا النفراوي، دار الفكر، بيروت، 
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الحالة الثانيػة: أف تكػوف الجنايػة التػي أقػر بيػا الطبيػب حقػًا آلدميػيف، أو حقػًا هلل ال يػدرء بالشػبيات 
، أو جرٍح، أو قطٍع، أو إسقاط جنيٍف، ونحو ذلؾ، فال أثر لرجوعو، ويؤاخذ بإقرار، كما لو أقر بقتؿٍ 

إال إذا كاف إقراره مكذوبًا شرعًا، وعقاًل، كأف يقػر بقتػؿ شػخص وال يػزاؿ الشػخص عمػى قيػد الحيػاة، 
أو يقػػر بجػػرح وال أثػػر لمجػػرح ظػػاىر، أو يقػػر بإسػػقاط جنػػيف وال تػػزاؿ المػػرأة حػػاماًل بػػو، وىكػػذا..ألف 

ويمحؽ بيـ الضرر بالرجوع عف اإلقػرار، وقػد ثبػت الحػؽ بػإقرار حقوؽ العباد مبنية عمى المشاحة، 
 1فال يممؾ إسقاطو بغير رضاىـ.

 
، أو ل ىؤؤازلً  عؤؤًا: أن يكؤؤون الطبيؤؤب المِقؤؤُر جؤؤاد  راب ـَ ، فػػال يصػػح اإلقػػرار مػػف طبيػػٍب ىػػازؿ، فػػإذا ُعِمػػ

، أو ُعرؼ بالقرائف أنو يريد بإقراره اليػزؿ ال الجػد، ال يقبػؿ إقػراره وال  ألف  يترتػب عميػو أي  أثػر،ُظفَّ
، كػأف تصػدر مػف الطبيػب إقػرارات بارتكابػو بجنايػة، 2ؿ ليس بخبػراإلقرار إخبار بمزوـ الحؽ، واليزْ 

 كقطع عضٍو، أو إتالفو، وال يريد بذلؾ إال اليزؿ أماـ زمالئو فال أثر ليذا اإلقرار.
 

 : الشيادةالفرع الثاني
 

تعمااًل، وىػػي الطريػػؽ المعتػػاد إلثبػػات الجػػرائـ، اسػػأكثػػر وسػػائؿ اإلثبػػات  تعتبػػر الشػػيادة مػػف
 فأكثر الجنايات تثبت بالشيادة دوف غيرىا مف الوسائؿ.

 
 

 : تعريف الشيادة لغًة، واصطالحاً المسألة األولى
 

الخبر القاطع، وشِيَدُه شيودًا، أي حضره، فيو شػاىد، وقػوـ شػيود أي  الشيادة في المغة:
 أي حضػره وىػو مقػيـ 3چۀ  ہ  ہ  ہ   ہھ  چ ى: حضور، ومف ذلؾ قولو سػبحانو وتعػال

                                                 

، 3المغنػػي، ابػػف قدامػػة، ج ،236، 3اؼ القنػػاع، البيػػوتي، ج، كشػػ741، ص6فػػتح القػػدير، ابػػف اليمػػاـ، ج - 1
(، وسػػػائؿ اإلثبػػػات فػػػي 1366، المػػػادة )141، ص2ي حيػػػدر، جدرر الحكػػػاـ شػػػرح مجمػػػة األحكػػػاـ، عمػػػ ،47ص

 .541الشريعة اإلسالمية، محمد الزحيمي، ص

الصػػنعاني،  ، التػػاج المػػذىب ألحكػػاـ المػػذىب، أحمػػد بػػف قاسػػـ العنسػػي63، ص42المبسػػوط، السرخسػػي، ج - 2
، 4،  البحر الزخار الجامع لمذاىب عمماء األنصػار، احمػد بػف يحيػى بػف المرتضػى، ج21، ص2مكتبة اليمف، ج

 .2ص
     .٘ٛٔ ، آيةالبقرةسورة - 3
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، وَشػِيَد لػو 3أي حضػور 2چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ ، وقولػو سػبحانو وتعػالى: 1غير مسػافر
 .4بكذا أي أدى ما عنده مف الشيادة، فيو شاىد

 الشيادة اصطالحًا:  
يكتفػي  ـ، وسػوؼاختمؼ الفقياء في تعريؼ الشيادة تبعًا الختالفيـ في األحكاـ المتعمقػة بيػا عنػدى

 .خشية اإلطالة ليا لما تقتضيو طبيعة البحث واحدٍ  الباحث بعرض تعريؼٍ 
  .5الشيادة: إخبار صدٍق إلثبات حٍق بمفظ الشيادة في مجمس الق اب

فاإلخبار يشمؿ جميع اإلخبارات سػواًء أكػاف صػادقًا، أو كاذبػًا، فػي مجمػس القضػاء أـ فػي  
ؿ روايػػػة، إال أف القيػػػود التاليػػػة خصصػػػت اإلخبػػػار، فقولػػػو غيػػػره، وسػػػواًء كػػػاف إلثبػػػات حػػػٍؽ أو نقػػػ

)صدؽ( قيػد خػرج اإلخبػار الكػاذب، وىػو شػيادة الػزور، والتػي سػميت شػيادة مجػازًا، وقولػو )إثبػات 
حؽ( قيد خرجت بو الرواية، وبيف محؿ الشيادة والغرض منيا، وقولو )بمفظ الشػيادة( قيػد خػرج بػو 

ـ، وأتيقف، وأرى، وغيرىا، وقولو )في مجمس القضاء( قيد آخر اإلخبار الذي يقع بألفاظ أخرى كأعم
 6خرج بو اإلخبار في غير مجمس القضاء.

 
 األدلة عمى مشروعية الشيادة: ةالثاني المسألة

ثبتػػػت مشػػػروعية الشػػػيادة كوسػػػيمة مػػػف وسػػػائؿ اإلثبػػػات فػػػي النظػػػاـ القضػػػائي فػػػي اإلسػػػالـ بالكتػػػاب 
 والسنة واإلجماع.

 
 القرآن الكريم:

ک  ک  ک  گ  گ     ڑڑ  کڈ  ژ   ژ   چ سبحانو وتعالى: قاؿ اهلل  -9

  7چگ  گ  ڳ  ڳ  
 1چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کک   چ قاؿ اهلل سبحانو وتعالى: -4

                                                 

 .435، ص1ج بيروت،  أحكاـ القرآف، أبو بكر بف عمي الرازي الجصاص، دار الفكر، - 1

      ٚ، آية البروجسورة   - 2

 .146، ص2بف جزي الِكمبي، جلعمـو التنزيؿ، اييؿ التس - 3

 .125مختار الصحاح، الرازي، ص - 4

، 744، ص5، العنايػة شػرح اليدايػة، البػابرتي، ج486، ص2تبيػيف الحقػائؽ شػرح كنػز الػدقائؽ، الزيمعػي، ج - 5
 .744، ص5فتح القدير، ابف اليماـ، ج

 .202-209ص ،شريعة اإلسالمية، محمد الزحيميوسائؿ اإلثبات في ال - 6

 .272سورة البقرة، آية  - 7
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  2چى  ى  ائائ   چقاؿ اهلل سبحانو وتعالى: -4
ف كػاف أمػُر إرشػاد واسػتحباب ال فاآليات تد   ؿ عمى أىمية الشيادة، لػذلؾ جػاء األمػر بيػا وا 

 أمر وجوب.
 

 السنة النبوية:
 3: "شاىداؾ أو يمينو".ػ  صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ رسوؿ اهلل ػ -9
ما رواه عمرو بف شػعيب عػف أبيػو عػف جػده أف ابػف محيصػة األصػغر أصػبح قتػياًل عمػى  -2

أبػػواب خيبػػر فقػػاؿ النبػػي صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ:" أقػػـ شػػاىديف عمػػى َمػػف قتمػػو أدفعػػو إلػػيكـ 
5". 4برمتو

 

 ف وأحاديث أخرى عمى أف الشيادة وسيمة مف وسائؿ اإلثبات، تثبت بيا الحقوؽ.يثادؿَّ الحد
 

 : حكم الشيادةةالثالث المسألة
واألحاديػػث الشػريفة عمػػى وجػوب القضػػاء بموجبيػا إذا تػػوافرت شػػروطيا،  ،دلػت اآليػػات الكريمػة

أدائيػػا بعػػد  ضػػاعت الحقػػوؽ، وأمػػا حكػػـلالجميػػع  اوأمػػا حكػػـ تحمميػػا فيػػو فػػرض كفػػائي إذ لػػو تركيػػ
لقولو  6التحمؿ فيو فرض عيف فيمـز الشيود أداءىا وال يجوز ليـ كتمانيا إذا طالبيـ القاضي بذلؾ

  ڤٹ  ٹ  ڤ  چ، وقولػػػو سػػػبحانو وتعػػػالى: 7چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  چ  "سػػػبحانو وتعػػػالى:

ڑ  ڑ  چ ، وقولػػو سػػبحانو وتعػػالى: 8چڄ  ڄ  ڄ  ڄ      ڦڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ

                                                                                                                                             
 .4 ، آيةالطالؽ - 1
 .464 ، آيةالبقرة - 2

 .2070، وكتاب الشيادات، حديث رقـ 2442رواه البخاري، كتاب الرىف، حديث رقـ  -3 

 .417الرمَّة: القطعة مف الحبؿ البالية. المعجـ الوسيط، إبراىيـ أنيس وآخروف، ص - 4

، ورجالو ثقات، وقد حسَّف الحافظ اسناده في الفتح، وال 0209امة، حديث رقـ القسرواه النسائي، كتاب  - 5
خالؼ عند أىؿ العمـ بأف القصاص يثبت بشاىديف وال تشترط الزيادة، بينما وقع الخالؼ بينيـ في قبوؿ شيادة 

 النساء في القصاص. 

الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ،  ، تبييف474، ص2، بدائع الصنائع، ج971، ص92المبسوط، السرخسي، ج - 6
 .472، ص2كاـ شرح مجمة األحكاـ، ج، درر الح952-955، ص90، المغني، ابف قدامة، ج207، ص0ج

 .272سورة البقرة، آية  - 7

 .274سورة البقرة، آية  - 8
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ٺ  ٺ   چيقػوؿ: لشيادة أمانُة المشيوِد لو في ذمة الشاىد، واهلل سبحانو وتعالى ، وألف ا 1چ  کک

 .3چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ    چ، ويقوؿ: 2 چ ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ
 

 الشروط الواجب توافرىا في الشاىد: المسألة الرابعة
 

ؼ اختمػػػؼ الفقيػػػاء فػػػي الشػػػروط الواجػػػب توافرىػػػا فػػػي الشػػػاىد بػػػيف موسػػػع ومضػػػيؽ، وسػػػو  
 يقتصر الباحث عمى الشروط الرئيسة وىي:

 
 ًً  : اإلسالمأوًل

يشترط في الشاىد أف يكوف مسممًا حتى تُقبؿ شيادتو، فال تُقبؿ شيادة الكافر عمى المسػمـ 
، لكف أجاز الحنفية والحنابمة شيادة الكافر عمى المسمـ في الوصػية فػي السػفر 4ألنو متيـ في حقو

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڇ  ڍ چ : السػػػػػفر بقولػػػػػو سػػػػػبحانو وتعػػػػػالى

ڱ  ں    ڱڱڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  

ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲        ﮳     ﮴     ھں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ

، ويرى بعض الحنابمة أنو إذا كانت شػيادة الكػافر عمػى المسػمـ فػي الوصػية فػي السػفر 5چ﮵  
لمضػػرورة، فيػػذا التعميػػؿ يوجػػب قبوليػػا فػػي كػػؿ ضػػرورة حضػػرًا كانػػت أو سػػفرًا، وصػػيًة وغيػػر  مقبولػػة
 7، كما أجاز الحنفية خالفًا لمجميور شيادة أىؿ الذمة بعضيـ عمى بعض.6وصية

رأي الحنابمػة الػذيف يجيػزوف  و يمكف أف ُيَتوسع في ىذه المسألة انطالقًا مفيرى الباحث أن
في الوصية فػي السػفر إلػى القػوؿ بجػواز شػيادة الكػافر عمػى المسػمـ فػي ـ شيادة الكافر عمى المسم
يخػػػدـ اإلثبػػػػات فػػػػي الجنايػػػات الطبيػػػػة، فقػػػػد تقتضػػػػي  ، وىػػػػذاحػػػاؿ الضػػػػرورةإثبػػػات الجنايػػػػة الطبيػػػػة 

                                                 
 .2سورة الطالؽ، آية  - 1

 .274سورة البقرة، آية  - 2
 .57سورة النساء، آية  - 3

، 90، تحفة المحتاج، أحمد بف حجر الييتمي، ج214، ص7شربيني الخطيب، جمغني المحتاج، ال - 4
 .42، ص0ج قميوبي وعميرة،  ، حاشيتا قميوبي وعميرة،294-292ص

 .902سورة المائدة، آية  - 5

الفتاوى الكبرى، ابف تيمية، ، 979، ص90، المغني، ابف قدامة المقدسي، ج507، ص2الفروع، ابف مفمح، ج - 6
 .577، 5ج ، ـ9177العممية، بيروت، تيمية، دار الكتب 

 .07، 7العناية شرح اليداية، البابرتي، ج - 7
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الظػػروؼ االسػػتعانة بغيػػر المسػػمميف مػػف أطبػػاء، وأىػػؿ الخبػػرة خاصػػة فػػي زماننػػا الػػذي يشػػيد تطػػورًا 
لمسػػمميف فػػي بعػػض المجػػاالت الطبيػػة، كالطػػب المخبػػري، والطػػب طبيػػًا غيػػر مسػػبوؽ عنػػد غيػػر ا

الشػػرعي، والفحوصػػات الجينيػػة التػػي تحتػػاج إلػػى إمكانيػػات، وخبػػرات قػػد ال تتػػوافر عنػػد المسػػمميف، 
 والقوؿ بعدـ قبوؿ شيادة غير المسمـ عمى المسمـ مف شأنو أف يضْيع الكثير مف الحقوؽ.

 
 ًا: األىميةثاني

الشػػاىد أف يكػػوف بالغػػًا عػػاقاًل، فػػال تقبػػؿ شػػيادة مػػف  ء الشػػيادة فػػياشػػترط الفقيػػاء عنػػد أدا
 چلػػيس بعاقػػؿ كػػالمجنوف، والسػػكراف والطفػػؿ ألنػػو ال تحصػػؿ الثقػػة بػػأقواليـ لقولػػو سػػبحانو تعػػالى: 

، 1چک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڑڑ  کڈ  ژ   ژ  
 چو وتعػػالى: وقولػو سػبحان 2چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کک   چ وقولػو سػبحانو وتعػػالى:

ا ممػػػػف ُيرضػػػػى ف الرجػػػػاؿ، والمجنػػػػوف والسػػػػكراف ليسػػػػ، فالصػػػػبي لػػػػيس مػػػػ3چ گ  گ  ڳ  ڳ
 .4عنيـ

شػػػيادة الصػػػبياف بعضػػػيـ عمػػػى بعػػػض تجػػػوز عنػػػد مالػػػؾ فػػػي الجػػػراح وفػػػي القتػػػؿ خالفػػػًا 
لمجميور بشرط أف تكػوف شػيادتيـ قبػؿ أف يتفرقػوا، أو يكونػوا قػد اشػيدوا عػدواًل عمػى شػيادتيـ قبػؿ 

 5.أف يتفرقوا
 

 ًً  : العدالةثالثًا
گ  گ  ڳ   چاتفػػػؽ الفقيػػػاء عمػػػى اشػػػتراط العدالػػػة فػػػي الشػػػيود لقولػػػو سػػػبحانو وتعػػػالى: 

، والعدالػػػػػػة 1چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  کک   چوقولػػػػػػو سػػػػػػبحانو وتعػػػػػػالى:  6چ ڳ
 2مجتنبًا لمكبائر، غير مصرٍّ عمى الصغائر. قائمًا بالواجبات، المطموبة في الشاىد أف يكوف

                                                 
1
 .272سورة البقرة، آية -
2
.272سورة البقرة، آية -
3
 .272سورة البقرة، آية -
، فتح القدير، ابف اليماـ، 291، ص0، تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج990، ص92المبسوط، السرخسي، ج - 4
، 2، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ، عمي حيدر، ج227، ص2ائع الصنائع، الكاساني، ج، بد425، 7ج

، ، المحمى باآلثار، ا400، ص0، ، أسنى المطالب شرح روض الطالب، زكريا األنصاري، ج272ص بف حـز
 ، 529، ص2ابف مفمح، ج ،، الفروع074، ص7ج

 .402، ص2يد، ابف رشد، ج، بداية المجت249، ص5المنتقى شرح الموطأ، الباجي، ج - 5

 .272سورة البقرة، آية  - 6
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 التيمة تفابانًا: رابع

أجمػػػع الفقيػػػاء عمػػػى أف التيمػػػة تُػػػَرد بيػػػا الشػػػيادة، والمقصػػػود بالتيمػػػة: أف يجمػػػب الشػػػاىد 
نفسو، أو عػف المشػيود لػو ضػررًا، أو يػدفع عػف المشػيود  أو يدفع عف ،لممشيود لو نفعاً لنفسو، أو 

ده، وال شػػػيادة ده، وال شػػػيادة الولػػػد لوالػػػلػػػيجمػػػب لػػػو ضػػػررًا، فػػػال تجػػػوز شػػػيادة الوالػػػد لو  وأنفعػػػًا،  لػػػو
 .3الشريؾ لشريكو، وال شيادة الخصـ لخصمو

يجػػػػب عمػػػػى القاضػػػػي مراعػػػػاة ىػػػػذا الشػػػػرط إذا كػػػػاف الشػػػػيود مػػػػف مسػػػػاعدي الطبيػػػػب مػػػػف  
ممرضيف، وأطباء تخدير، وربما مف أطباء متػدربيف، وغيػرىـ فقػد يشػيد ىػؤالء لصػالح الطبيػب بمػا 

يدوف بما يمحؽ بالطبيب الضرر حسدًا لو أو يدفع عنو التيمة مراعاة لحؽ الزمالة بينيـ، وربما يش
انتقامًا مف، ففي ىذه الحالة ينبغػي رد شػيادتيـ عمػى األصػؿ المقػرر مػف عػدـ اعتبػار الشػيادة فػي 

 .4حاؿ وجود تيمة مؤثرة فييا
 
 سًا: العمم واليقينخام
 

قائمػة  في الشاىد أف يكوف عالمًا، متيقنًا بما يشػيد بػو، فػال تقبػؿ الشػيادة إذا كانػت يشترط
 عمى الشؾ، أو التخميف.

الشػػػؾ، فيجػػػب أف تكػػػوف الشػػػيادة مثبتػػػة لمجنايػػػة بصػػػفة مػػػع زواؿ فالجنايػػػة ال تثبػػػت بالشػػػيادة إال 
قاطعة، فإذا لـ تكف كذلؾ بطمت الشيادة، فمف شيد بأنػو رأى جماعػة يضػربوف شخصػًا قػد ُقطعػت 

، فػػال يثبػػت القطػع ضػػد أحػػدىـ، ذراعػو أثنػػاء االعتػداء عميػػو مػػف ِقػبميـ، ولػػـ يشػػيد بمػف قطػػع الػذراع
 .5ولكف يثبت الضرب عمييـ ألنو القدر المتيقف والمقطوع بو في أقواؿ الشاىد

                                                                                                                                             

 .272سورة البقرة، آية  - 1

، أسنى المطالب، زكريا 225، 0، تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج221، 2بدائع الصنائع، الكاساني، ج - 2
، المحمى 970، ص90، المغني، ابف قدامة، ج529، ص2، الفروع، ابف مفمح، ج409، ص0األنصاري، ج

، جباآلث  .074، ص7ار، ابف حـز

، 7األـ، الشافعي، ج ،220، ص0، تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج274، ص2بدائع الصنائع، الكاساني، ج - 3
، 401، ص0، زكريا األنصاري، جب، أسنى المطال002، ص7جالبابرتي، ، العناية شرح اليداية، 020ص

 .974، ص90المغني، ابف قدامة، ج
4
.029الشنقيطي، صأحكاـ الجراحة، محمد -
 .429، ص2التشريع الجنائي، عبد القادر عودة، ج - 5
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مما يؤثر في ىذا البػاب أف القاضػي شػريحًا شػيد عنػده رجػؿ بالقتػؿ، فقػاؿ: أشػيد أنػو اتكػأ  
يح: ال شيادة عميو بمرفقو فمات، فقاؿ لو شريح: فمات منوال فأعاد الشاىد قولو األوؿ، فقاؿ لو شر 

 .1لؾ
 
 

 نصاب الشيادة المثبتة لمجناية الطبية: المسألة الخامسة
 الجنايػػػة الطبيػػػة كغيرىػػػا مػػػف الجنايػػػات إمػػػا أف توجػػػب قصاصػػػًا، أو توجػػػب تعزيػػػرًا بػػػدنيًا،

أو عقوبػػة ماليػة، وقػػد اختمػؼ الفقيػػاء فػي نصػػاب الشػيادة المثبتػػة ليػذه الجنايػػات  كػالحبس، والجمػد،
 2تب عمييا عمى النحو التالي:تبعًا ل ثر المتر 

 
 : إثبات الجنايات الموجبة القصاصأولً 
 

إذا كانػػت الجنايػػة الطبيػػة موجبػػًة لمقصػػاص، سػػواًء كانػػت عمػػى الػػنفس بالقتػػؿ، أو عمػػى مػػا  
 دونيا بالجرح، اختمؼ الفقياء في نصاب الشيادة المثبتة ليا عمى قوليف ىما:

 
 
 

عمى عدـ ثبوتيا إال بشاىدة رجميف عدليف، سواًء  5والحنابمة 4والشافعية 3اتفؽ الحنفية القول األول:
 6سواًء كانت الجناية عمى النفس، أو عمى ما دونيا، وذلؾ ألف القصاص إراقة دـ فيحتاط لدرئو.

اتفػػؽ مالػػؾ مػػع الجميػػور عمػػى عػػدـ ثبػػوت الجنايػػة عمػػى الػػنفس بالقتػػؿ إال بػػرجميف  القؤؤول الثؤؤاني:
ة لمقصػػػاص إذا كانػػػت عمػػػى مػػػا دوف الػػػنفس بالشػػػاىد الواحػػػد عػػدليف، وأجػػػاز إثبػػػات الجنايػػػة الموجبػػػ

                                                 

 .005، ص7المغني، ابف قدامة، ج - 1
 .429-495، ص2التشريع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، ج - 2
 .290، ص0، تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج270، ص2بدائع الصنائع، الكاساني، ج - 3

 .902، 0، أسنى المطالب، زكريا األنصاري، ج91، ص2األـ، الشافعي، ج - 4
 .000، ص7، المغني، ابف قدامة، ج70، ص92اإلنصاؼ، المرداوي، ج - 5

6
، 2، األـ، الشافعي، ج290، ص0، تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج270، ص2بدائع الصنائع، الكاساني، ج-
، المغني، ابف قدامة، 70، ص92ي، جاإلنصاؼ، المرداو ، 902، 0، أسنى المطالب، زكريا األنصاري، ج91ص
 ،000، ص7ج
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نمػػا ىػػو مبػػدأ استحسػػنو، وقػػد سػػئؿ  ويمػػيف المػػدعي، مػػع أف مالكػػًا ال يقػػيس الجػػراح عمػػى األمػػواؿ، وا 
 .1نو شيء استحسنتو وما سمعت فيو شيئاً قاؿ: كممُت مالكًا في ذلؾ فقاؿ: إابف القاسـ في ذلؾ ف

خاصػػة وأف القصػػاص الواقػػع عمػػى الػػنفس شػػديد، يػػرى الباحػػث أف رأي الجميػػور أصػػوب  
وفيػػػو إراقػػػة دـ فمػػػف الواجػػػب االحتيػػػاط لػػػو، وتفريػػػؽ مالػػػؾ ال معنػػػى لػػػو مػػػا دامػػػت الجنايػػػة واحػػػدة، 

 والعقوبة واحدة.
 : إثبات الجنايات الموجبة تعزيرًا بدنياً ثانياً 

، فقػػػد اختمػػػؼ ، أو الحػػػبس2الواقعػػػة توجػػػب تعزيػػػرًا بػػػدنيًا، كالجمػػػد الطبيػػػة إذا كانػػػت الجنايػػػة 
 الفقياء في نصاب الشيادة المثبتة ليا عمى قوليف ىما:

، أف العقوبػػات البدنيػػة ال تثبػػت بأقػػؿ مػػف 5، والحنابمػػة 4، والشػػافعية3يػػرى أبػػو حنيفػػة القؤؤول األول:
شاىديف عدليف، ألنيا خطيرة فوجب فييا االحتياط قدر اإلمكػاف، فػال تثبػت كػاألمواؿ بشػيادة رجػٍؿ 

 ادة رجؿ ويميف المدعي. وامرأتيف، أو شي
 

، أف التعزيػر البػدني ال يشػترط فػي 7والمالكيػة 6،ػ خالفػًا ألبػي حنفيػة ػ يػرى الحنفيػة القؤول الثؤاني:
إثبػػات موجبػػو رجمػػيف عػػدليف، بػػؿ يثبػػت بشػػيادة رجػػؿ وامػػرأتيف، وبشػػيادة رجػػؿ واحػػد عػػدؿ كػػالمعمـ 

يثبػت عنػد المالكيػة كػذلؾ بشػيادة منفردًا في حػوادث الصػبياف، وشػيادة الواحػد مػع نكػوؿ الجػاني، و 
 رجؿ ويميف المدعي. 

                                                 

مواىب ، 205، 0، ج ـ9110، 9المدونة، اإلماـ مالؾ بف أنس األصبحي، دار الكتب العممية، بيروت، ط - 1
منح ، 970، ص2، ج ـ9112، 4الجميؿ، محمد بف محمد بف عبد الرحمف )الحطاب(، دار الفكر، بيروت، ط

نح الجميؿ، محمد بف محمد مـ، 9171يش، دار الفكر، بيروت، بدوف طبعة، الجميؿ، محمد بف محمد بف أحمد عم
 .914، ص1بف أحمد عميش، دار الفكر، ج

 .في القوانيف الجنائية المعاصر الواقع إف عقوبة الجمد غير معموؿ بيا - 2
اشية ابف ، رد المحتار )ح299، ص4، تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج27، ص7بدائع الصنائع، الكاساني، ج -  3

 .022، ص5عابديف(، ابف عابديف، ج

 .201، ص90تحفة المحتاج، أحمد بف حجر الييتمي، ج - 4

 .429، ص0أسنى المطالب، زكريا األنصاري، ج - 5

، رد المحتار )حاشية ابف 299، ص4، تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج27، ص7بدائع الصنائع، الكاساني، ج - 6
 .022، ص5عابديف(، ابف عابديف، ج

، منح الجميؿ، محمد بف محمد 970، ص2، جميؿ، الحطاب، مواىب الج205، 0المدونة، اإلماـ مالؾ، ج  - 7
 .914، ص1أحمد عميش، مرجع سابؽ، جبف 
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يػػرى بعػػض الحنابمػػة جػػواز شػػيادة المػػرأة فػػي الجراحػػات إذا وقعػػت فػػي المػػواطف التػػي ال يحضػػرىا 
 .1الرجاؿ كالحّماـ، والعرس، وغيرىا

قوؿ الجميور أكثػر وجاىػة، ألف العقوبػة الواقعػة عمػى الػنفس شػديدة ميمػا  لباحث أفيرى ا 
ف ا لتسػػاىؿ فػػي إثبػػات موجباتيػػا قػػد يعػػرض النػػاس لػػ ذى خاصػػة فػػي زماننػػا الػػذي فسػػدت كانػػت، وا 

فيو الذمـ، وانحطت فيو أخالؽ الناس، لذا يجب التشػديد فػي إثبػات العقوبػات الواقعػة عمػى الػنفس، 
 سواًء كانت قصاصًا، أو تعزيرًا.

 
 : إثبات الجنايات الموجبة عقوبًة ماليةثالثاً 
 

أو حكومة عدؿ  ية الواقعة توجب عقوبًة ماليًة كالدية، أو الغرامة )الضماف(،إذا كانت الجناية الطب
 اختمؼ الفقياء في نصاب الشيادة المثبت ليا عمى خمسة أقواٍؿ ىي: في بعض الجنايات،

يػػػػرى الحنفيػػػػة أف الجنايػػػػة الموجبػػػػة لممػػػػاؿ تثبػػػػت بشػػػػيادة رجمػػػػيف، أو بشػػػػيادة رجػػػػٍؿ  القؤؤؤؤول األول:
  ألنيـ أصاًل ال يقبموف إثبػات األمػواؿ بشػاىد ىد ويميف، وال بامرأتيف ويميفوامرأتيف، وال تثبت بشا

 2ويميف.
ک  ک  ک    ڑڑ  کڈ  ژ   ژ   چواسػػػػػػػتدلوا بقولػػػػػػػو سػػػػػػػبحانو وتعػػػػػػػالى:  

 ، فاعتبروا اإلثبات بوسائؿ غير المذكورة في اآلية زيادة3چگ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  
، والنسػخ ال يثبػت إال بمتػواتر، نسػخي عنػدىـ القرآنػ، والزيػادة عمػى الػنص عمى النص القرآني زيادة

 4أو مشيور.
يالحػػظ أف الحنفيػػة خالفػػًا ألبػػي حنيفػػة تسػػاىموا فػػي إثبػػات الجػػرائـ الموجبػػة لعقوبػػة تعزيريػػة  

فمـ يشترطوا في إثبات موجب التعزير البدني رجميف عدليف كمػا يقػوؿ  سواًء كانت بدنية، أو مالية،
ة رجػػؿ وامػػرأتيف، وبشػػيادة رجػػؿ واحػػد عػػدؿ كػػالمعمـ منفػػردًا فػػي أبػػو حنيفػػة، بػػؿ يثبتػػوف ذلػػؾ بشػػياد

ويتشػػػػددوف فػػػػي إثبػػػػات الجػػػػرائـ الموجبػػػػة  حػػػػوادث الصػػػػبياف، وشػػػػيادة الواحػػػػد مػػػػع نكػػػػوؿ الجػػػػاني،
لمقصاص، والحدود، ولعؿ مرجػع ىػذا التسػاىؿ أف الجػرائـ التعزيريػة ىػي األكثػر وقوعػًا، والعقوبػات 

                                                 

 .77، 92اإلنصاؼ، المرداوي، ج - 1
 .022، ص5، ابف عابديف، ج(رد المحتار عمى الدر المختار )حاشية ابف عابديف - 2
 .272ة سورة البقرة، آي - 3

 .951، ص90لممزيد مف اإلطالع يمكف مراجعة المغني، ابف قدامة، ج - 4



 70 

تسػػػاىؿ فػػػي إثباتيػػػا حرصػػػًا عمػػػى مصػػػمحة الجماعػػػة، وصػػػونًا التعزيريػػػة األكثػػػر تطبيقػػػًا، فوجػػػب ال
 .1لحقوقيا

أف الجنايػػػة الموجبػػة لعقوبػػػة ماليػػة تثبػػػت  3، والمػػذىب عنػػػد الحنابمػػة2يػػرى الشػػػافعية القؤؤول الثؤؤؤاني:
بشػػيادة رجمػػيف، أو رجػػٍؿ وامػػرأتيف، أو شػػيادة رجػػؿ واحػػد ويمػػيف المػػدعي، قياسػػًا عمػػى األمػػواؿ فمػػا 

، لقولػو تعػالى: : 4موجب الماؿ، بخالؼ الموجب لمقصاص فإنو يحتػاط لػويثبت بو الماؿ يثبت بو 
، 5چک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ    ڑڑ  کڈ  ژ   ژ   چ

 .6وبما ثبت أف رسوؿ اهلل ػ صمى اهلل عميو وسمـ ػ قضى باليميف مع الشاىد
 

ص، ال تثبػت يػرى بعػض الحنابمػة أف الجنايػة سػواًء أوجبػت قصاصػًا، أو غيػر قصػا القول الثالؤث:
ة عمػى آدمػي، ألنيػا شػيادة عمػى قتػؿ، أو جنايػ رجٍؿ وامػرأتيف،بشيادة  إال برجميف عدليف، وال تثبت

بؿ في القتؿ، والقسامة في العمد، وال القسامة في الخطأ، وشػبو العمػد الموجػب وشيادة النساء ال تُق
  واحػد ويمػيف المػدعي،جػؿ ر وال بشيادة  7لمماؿ، فدؿ ىذا عمى أف شيادتيف ال تقبؿ عمى دـ بحاؿ،

 .8، ألف كمييما جناية تقع عمى آدمي فال معنى لمتفرقة
 

يػػػرى المالكيػػػة أف الجنايػػػة الموجبػػػة لممػػػاؿ تثبػػػت بشػػػيادة رجمػػػيف، أو بشػػػيادة رجػػػٍؿ  القؤؤؤول الرابؤؤؤع:
 .9وامرأتيف، أو بشيادة رجؿ ويميف المدعي، أو بشيادة امرأتيف ويميف المدعي

                                                 

 .420، ص2التشريع الجنائي، عبد القادر عودة، ج - 1

، مغني المحتاج، 970، ص0، حاشيتا قميوبي وعميرة، ج902، ص0أسنى المطالب، زكريا األنصاري، ج - 2
 .410، 5الشربيني الخطيب، ج

، المغني، 047، ص2، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، البيوتي، ج75-70، ص92، جاإلنصاؼ، المرداوي - 3
 .951-957، ص90ابف قدامة، ج

، مغني المحتاج، 970، ص0، حاشيتا قميوبي وعميرة، ج902، ص0أسنى المطالب، زكريا األنصاري، ج - 4
عف متف اإلقناع، ، كشاؼ القناع 75-70، ص92، اإلنصاؼ، المرداوي، ج410، 5الشربيني الخطيب، ج

 .951-957، ص90، المغني، ابف قدامة، ج047، ص2البيوتي، ج
 .272سورة البقرة، آية  - 5
 .404، وصححو األلباني في اإلرواء حديث رقـ 2427رواه ابف ماجة، حديث رقـ  - 6
 .000، ص7المغني، ابف قدامة، ج - 7

 .957، 90ج ، المغني، ابف قدامة،75-70، ص92اإلنصاؼ، المرداوي، ج - 8
، التاج واإلكميؿ لمختصر 292، ص5، المنتقى شرح الموطأ، الباجي، ج40، ص0المدونة، اإلماـ مالؾ، ج - 9

، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير، 290، ص7لمختصر شرح خميؿ، محمد بف يوسؼ العبدري )المواؽ(، ج
 .910، 0محمد بف أحمد بف عرفة الدسوقي، ج
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ما يصػغر ويقػؿ خطػره، ويػؤمف تعديػو إلػى الػنفس غالبػًا فمػـ يدخمػو  لجراحاعتبر المالكية أف مف ا  
التغمػػيظ، وتثبػػت بمػػا تثبػػت بػػو األمػػواؿ، ومنيػػا مػػا َعظُػػـ وَعظُػػـ خطػػره، وُيخػػاؼ تعديػػو إلػػى الػػنفس 

 .1فيدخمو التغميظ الذي يحصؿ في القتؿ ِلما ُيخاؼ أف يكوف سببًا لو، فال يثبت إال برجميف عدليف
 .1عدليف

لكيػػػة يثبتػػػوف الجنايػػػات الموجبػػػة لعقوبػػػة ماليػػػة بمػػػا تثبػػػت بػػػو األمػػػواؿ غالبػػػًا يالحػػػظ أف الما 
ومعيػارىـ فػػي ذلػػؾ نسػبة الخطػػر والتعػػدي فػي الفعػػؿ، ولػػيس قياسػًا عمػػى األمػػواؿ كبقيػة الفقيػػاء كمػػا 

 .اً أشرنا سابق
مػػػف جيػػػة  االخػػػتالؼ بػػػيف رأي الشػػػافعية والمػػػذىب عػػػف الحنابمػػػة مػػػف جيػػػة، ورأي المالكيػػػة

مالكية يأخذوف بشيادة المرأتيف مع اليميف، بينمػا الشػافعية والحنابمػة ال يأخػذوف بػذلؾ، أف ال أخرى،
وحجة مالؾ أف المرأتيف أقيمتا مقاـ الرجؿ الواحد في األمواؿ، فيقوما مقامػو فيمػا يوجػب المػاؿ مػف 

جػؿ الجنايات، فاعتبر أف شيادة المرأتيف تساوي شيادة رجؿ واحد تصمح فيمػا تصػمح بػو شػيادة الر 
الواحػػد، وحجػػة الفريػػؽ اآلخػػر أف الشػػيادة عمػػى المػػاؿ إذا خمػػت مػػف الرجػػاؿ ال تقبػػؿ كمػػا لػػو شػػيد 
ف شيادة المرأتيف ضعيفة أصاًل فقويت بشيادة الرجؿ معيما، واليميف ضعيفة كػذلؾ  أربعة نسوة، وا 

 2.فال ُيقبؿ فمو شيدت امرأتاف مع اليميف لُضَـّ ضعيؼ إلى ضعيؼ
 

أف الجنايػػػة الموجبػػػة لعقوبػػػة ماليػػػة تثبػػػت وعامػػػة فقيػػػاء المػػػذاىب ف القػػػيـ يػػػرى ابػػػ القؤؤؤول الخؤؤؤامس:
، وحاؿ الضرورة فيقبموف شيادة المعمـ عمػى مػا بشيادة شاىد واحد دوف اليميف إذا وثؽ القاضي بو

يقػػع بػػيف الصػػبياف مػػف جنايػػات، ويقبمػػوف شػػيادة المػػرأة الواحػػدة عمػػى جريمػػة وقعػػت مػػف موضػػع ال 
واألعػػراس، ويقبمػػوف شػػيادة الطبيػػب أو القابمػػة عمػػى أف الضػػرب  بػػًا كالحمػػاـتواجػػد فيػػو الرجػػاؿ غالي

أحدث جرحًا داخميًا لمرحـ، ويقبموف شيادة الطبيب عمػى أف الجػرح الحاصػؿ بالجنايػة نػتج عنػو فْقػُد 

                                                 

 .292، ص5جي، جالمنتقى شرح الموطأ، البا - 1

تحقيؽ: سيد عمراف، دار الحديث،  ، الطرؽ الحكمية، ابف قيـ الجوزية،920، ص90المغني، ابف قدامة، ج - 2
 947ص ـ، 2002، 9القاىرة، ط
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، وشػػػػيادة المػػػػرأة فػػػػي 2، والقاسػػػػـ، والمتػػػػرجـ1منفعػػػػة عضػػػػٍو مػػػػف األعضػػػػاء، ويقبمػػػػوف شػػػػيادة القػػػػائـ
 3.4االستيالؿ
   
القػائميف بػالقبوؿ بشػيادة الواحػد دوف يمػيف شافعية والحنابمة مػع رأي يرى الباحث أف رأي ال 

الجنايات الطبية الموجبة لعقوبػة  إثبات في ىو األقرب إلى الصواب  المدعي إذا وثؽ بو القاضي،
نصاب تحتاج إلى شيادة أىؿ الخبرة، وقد ال يتوافر منيـ ال مالية، خاصًة وأف بعض ىذه الجنايات

الرجاؿ، كما  مع عميومما ال يطَّ  المطموب عند بقية المذاىب، وكذلؾ بعض الجنايات الطبيبة تكوف
ىو الحاؿ فػي أقسػاـ الػوالدة فػي بعػض المستشػفيات، وكػذلؾ مػع انتشػار الطبيبػات اإلختصاصػيات 

ف عػدـ اعتبػار شػيادتيف إال مػع ال رجػاؿ في أمػراض النسػاء، فتكػوف بػذلؾ حاجػة لشػيادة النسػاء، وا 
 .  المرضى حاؿ تعرضيـ لجناية طبية حقوؽًا مف كثير رى الحنفية وبعض الحنابمة يضيع كما ي

 
 أقسام الشيادة المثبتة لممسؤولية الطبية: ةسادسالمسألة ال

  
بعػػد العػػرض السػػابؽ لمفيػػـو الشػػيادة، وشػػروطيا، ونصػػابيا، يمكػػف تقسػػيـ الشػػيادة إلثبػػات 

 المسؤولية الطبية إلى قسميف ىما:
شيادة مف حضر الجناية، وشاىدىا، وعاينيا، وىـ في الغالب مسػاعدو الطبيػب مػف  القسم األول:

 ممرضيف، وأطباء تخدير، وأحيانًا مف األطباء المتدربيف وغيرىـ.
في ىذه الحالة ينبغي عمى القاضي أف يراعػي فػي الشػاىد مػا ينبغػي مراعاتػو مػف الشػروط 

 .5المعتبرة لقبوؿ الشيادة
 
 اني: شيادة أىل الخبرة والدراية في صناعة الطبالقسم الث

                                                 

القائـ: ىو َمف يعينو الحاكـ لتنفيذ وصايا َمف لـ يوِص معينًا لتنفيذ وصيتو، والقياـ بأمر المحجوريف مف  - 1
ية، الفقيية الكويتومجانيف وسفياء ، وحفظ أمواؿ المفقوديف ممف ليس ليـ وكيؿ. الموسوعة أوالده مف أطفاؿ 

 .904، ص40ج

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد  .المترجـ ىو الذي يعبٍّر عف الكالـ بمغٍة غير لغِة المتكمـ.  - 2
.70، صبف محمد الفيومي

 .940، ص0ية، جالفقيية الكويتاح والبكاء عند والدتو. الموسوعة االستيالؿ: رفع الصبي صوتو بالصي - 3

، الطرؽ الحكمية، 022، ص5، رد المحتار )حاشية ابف عابديف(، ج299، ص4تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج -4
 (.9275، شرح المادة )450، ص0، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ، عمي حيدر، ج992ابف قيـ الجوزية، ص

 .029جراحة، الشنقيطي، صأحكاـ ال - 5
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قػػػد يمجػػػأ القاضػػػي إلػػػى أىػػػؿ الخبػػػرة فػػػي الطػػػب، لمتحقػػػؽ مػػػف مػػػدى التػػػزاـ الطبيػػػب المعػػػالج 
بأصػػػوؿ المينػػػة، أو إلثبػػػات العالقػػػة بػػػيف الضػػػرر الواقػػػع عمػػػى المػػػريض وبػػػيف المعالجػػػة، فيشػػػيد 

ف بػو القاضػي ويعتمػد كالمػو فػي الطبيب الخبير بكؿ ما يتعمؽ باختصاصو مف معمومػات، ويسػتعي
  .1الحكـ

 
 مشروعية الستعانة بأىل الخبرة

 
پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺ               ٺ  چالسػػػػتعانة بأىػػػػؿ الخبػػػػرة مشػػػػروع لقولػػػػو سػػػػبحانو وتعػػػػالى: ا

ف كاف . 2چٺ   والمقصود بأىؿ الذكر ىـ أىؿ الخبرة في كؿ فف مف الفنوف، وعمـ مف العموـ وا 
اآليػػة نزلػػت عمػػى سػػبب خػػاص وىػػو إنكػػار العػػرب بشػػرية سػػيدنا محمػػد ػ  أف معظػػـ المفسػػريف عمػػى

ىػػػـ أحبػػػار الييػػػود والنصػػػارى لعمميػػػـ ىػػػؿ الػػػذكر فػػػي اآليػػػة بأالمقصػػػود  صػػػمى اهلل عميػػػو وسػػػمـ ػ 
، فػػالعبرة 3ومػػا يخػػص نبػػوة سػػيدنا محمػػد صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ ، وأحػػواؿ الرسػػؿ السػػابقيف،بالكتػػاب

 بعموـ المفظ ال بخصوص السبب.
كما أشار الفقياء إلى اعتبار شيادة أىػؿ الخبػرة فػي العمػـو التػي ال يعرفيػا القاضػي، ومػف 
ذا أمػَر الرجػَؿ أف يحجمػُو، أو يخػتَف غالمػو، أو يبيطػر دابتػو  ذلؾ قوؿ الشافعي رحمو اهلل تعالى:"وا 

العمػػـ بتمػػؾ  فتمفػػوا مػػف فعمػػو، فػػإف كػػاف َفَعػػَؿ مػػا ُيْفعػػؿ مثمُػػُو ممػػا فيػػو الصػػالح لممفعػػوؿ بػػو عنػػد أىػػؿ
ف كاف فعؿ مػا ال ُيفعػؿ مثمػو مػف أراد الصػالح، وكػاف عالمػًا بػو فيػو  الصناعة فال ضماف عميو، وا 

 ".4ضامف
اـ، والخػاتف، والبيطػار أف فقد اشترط الشافعي رحمو اهلل تعالى النتفاء المسؤولية عف الحجَّ 
بػار شػيادة أىػؿ الخبػرة ألف يكوف فعميـ عند أىؿ الخبرة والمعرفػة فْعػَؿ صػالح، فػدؿ قولػو عمػى اعت

القاضي ال يمكنو معرفة أصوؿ العموـ المختمفة، ومنيا عمـ الطب إلى عػف طريػؽ االسػتعانة بأىػؿ 
 .5الخبرة والمعرفة

                                                 
، مختصر تفسير ابف كثير، اختصار وتحقيؽ: محمد عمي الصابوني، 029أحكاـ الجراحة، الشنقيطي، ص - 1

 .9000، ص2، ج9112، 9دار السالـ لمطباعة والنشر، القاىرة، ط
 .04سورة النحؿ، أية  - 2
 .950، ص2مـو التنزيؿ، ابف جّزي الِكمبي، جالتسييؿ لع - 3
 .977-972، ص2ـ، الشافعي، جاأل - 4
5
.022أحكاـ الجراحة، الشنقيطي، ص -
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كمػػا ُيرجػػع إلػػى أىػػؿ الطػػب والمعرفػػة بػػالجراح فػػي معرفػػة طػػوؿ الجػػرح، وعمقػػو، وعرضػػو، 
منسػػاء، وفػػي قيػػاس يػػب مػػف عيػػوب لمػػا يسػػببو الطبويرجػػع إلػػى أىػػؿ الخبػػرة مػػف النسػػاء فػػي معرفػػة 
 .1الجرح وقدره إذا كاف مما تجوز فيو شيادة النساء

، والقاسػـ، ولكػف إذا أمكػف اثنػاف، أو 2ذكر الفقياء أنو تُقبؿ شيادة الخبيػر الواحػد، كالقػائؼ
أكثػػػر فيػػػو أولػػػى ألف بكثػػػرة العػػػدد تحصػػػؿ الثقػػػة واالطمئنػػػاف عنػػػد القاضػػػي، ولػػػـ يشػػػترط بعضػػػيـ 

 .3قبؿ شيادة الخبير الكافراإلسالـ فيو فت
يرى الباحث أف ال ُيْكتفى في شيادة أىػؿ الخبػرة بواحػد، خاصػة وأف العمػـ منتشػر والخبػراء  

فػػػي أي مجػػػاؿ ال  كثػػػر فػػػي معظػػػـ االختصاصػػػات الطبيػػػة، كمػػػا يمكػػػف االسػػػتعانة بغيػػػر المسػػػمميف
حتػػى تتحقػػؽ  بػػؿ ويػػرى الباحػػث ضػػرورة تشػػكيؿ لجػػاف مػػف الخبػػراء تضػػـ أكثػػر مػػف واحػػد 4،يتقنونػػو

 الحيادية والنزاىة.
 

 شيادة أىل الخبرة إذا كانوا أكثر من واحد ل تخمو من حالتين ىما:
 

أف تتفؽ شيادات أىؿ الخبرة، سػواًء كػاف االتفػاؽ عمػى اعتبػار الطبيػب مػارس عممػو الحالة األولى:
ففػي ىػذه الحالػة وفؽ األصوؿ المتبعة والمعتبرة، أو اتفقػوا عمػى اعتبػاره خارجػًا عػف تمػؾ األصػوؿ، 

 .5فإف شيادتيـ تعتبر ويمـز القاضي بالعمؿ بموجبيا
أف تختمػؼ شػياداتيـ فػي مضػمونيا، فيشػيد بعضػيـ بخػالؼ شػيادة اآلخػريف، كػأف  الحالة الثانية:

يشيد فريؽ بأف الطبيب راعى األصوؿ العممية المعتبرة وأف التمؼ الحاصؿ لػيس بسػبب المعالجػة، 
ب لـ يراع األصػوؿ المعتبػرة، وأف التمػؼ الحاصػؿ كػاف بسػبب مخالفتػو ويشيد فريؽ آخر بأف الطبي

 6لتمؾ األصوؿ، وفي ىذه الحالة صور ثالث ىي:

                                                 

، الفروع، 40، ص7، ج شرح مختصر خميؿ، محمد الخرشي، دار الفكر، بيروت، بدوف طبعة وتاريخ النشر - 1
، الطرؽ 257، ص7ف قدامة، ج، المغني، اب27، ص90، المرداوي، ج، اإلنصاؼ49، ص2ابف مفمح، ج

 .72الجوزية، صالحكمية، ابف قيـ 

ىو الذي يعرؼ اآلثار وشبو بيف األوالد بالآباء فيخبر أف ىذا الولد لفالف أو فالف. ُطْمَبِة الطََّمَبة، عمر بف  - 2
 .940أحمد أبو حفص النسفي ، ص

 سبؽ الحديث عف شرط اإلسالـ في شروط الشاىد. - 3

عند حديثو عف شيادة الكافر عمى المسمـ، يمكف أشار الباحث إلى إمكانية االستعانة بخبراء غير مسمميف  - 4
 الرجوع إليو في مطمب اإلسالـ كشرط مف الشروط الواجب توافرىا في الشاىد.

 .024أحكاـ الجراحة، الشنقيطي، ص - 5
 .022-024أحكاـ الجراحة، الشنقيطي، ص - 6
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 الصورة األولى: أن يكتمل نصاب الشيادتين المتعار تين

 
كػػأف يشػػيد طبيبػػاف عػػدالف أف الطبيػػب المعػػالج راعػػى األصػػوؿ العمميػػة المعتبػػرة فػػي مينػػة  

يشػػػيد آخػػػراف عػػػدالف بأنػػػو خػػػالؼ تمػػػؾ األصػػػوؿ، فػػػي ىػػػذه الحالػػػة يحكػػػـ الطػػػب أثنػػػاء المعالجػػػة، و 
 :1القاضي بشيادة الخبيريف المثبتيف لمراعاة األصوؿ، وذلؾ لسببيف ىما

أف شػػيادتيما تضػػمنت إثباتػػًا وشػػيادة اآلخػػريف تضػػمنت نفيػػًا، واإلثبػػات مقػػدـ عمػػى  السؤؤبب األول:
 النفي.

 
ل صػػؿ الموجػػب لبػػراءة الطبيػػب، بينمػػا شػػيادة اآلخػػريف أف شػػيادة المثبتػػيف موافقػػة  السؤؤبب الثؤؤاني:

 منافية ليذا األصؿ.
وقػػد أشػػار إلػػى ذلػػؾ بعػػض فقيػػاء الحنفيػػة فقػػالوا: "الكحػػاؿ إذا صػػب الػػدواء فػػي عػػيف رجػػؿ  

فػػػذىب ضػػػوءه، لػػػـ يضػػػمف كالختػػػاف إذا قػػػاؿ رجػػػالف إنػػػو لػػػيس بأىػػػؿ، وقػػػاؿ رجػػػالف ىػػػو أىػػػؿ لػػػـ 
 ف وأسقطوا شيادة النافيف.. فاعتبر الحنفية شيادة المثبتي2يضمف"

 
 

 الصورة الثانية: أن يكتمل نصاب إحدى الشيادتين
 

نصػػػاب األخػػػرى سػػػواًء كانػػػت المكتممػػػة  ؿ نصػػػاب إحػػػدى الشػػػيادتيف، ولػػػـ يكتمػػػؿإذا اكتمػػػ 
نصابيا المثبتة لمراعػاة الطبيػب ل صػوؿ العمميػة، أو النافيػة لػذلؾ فإنيػا تُقػدَّـ عمػى غيػر المتكممػة، 

المكتممة ال تقػوى عمػى معارضػة الشػيادة المكتممػة، فػإذا كػاف فػي جانػب الطبيػب  ألف الشيادة غير
 .3شاىد واحد، وفي جانب المريض اثناف تثبت الجناية المدعى بيا عمى الطبيب، ويتحمؿ آثارىا

 
 الصورة الثالثة: أن ل يكتمل نصاب الشيادتين

 
                                                 

 .70، ص92اإلنصاؼ، المرداوي، ج -1

، مد البغدادي، مجمع الضمانات، غانـ بف مح40، ص7نجيـ، جالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ابف  - 2
 .020، أحكاـ الجراحة، الشنقيطي، ص200، معيف الحكاـ، الطرابمسي، ص01ص

، مد البغدادي، مجمع الضمانات، غانـ بف مح40، ص7البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ابف نجيـ، ج - 3
 .020حة، الشنقيطي، ص، أحكاـ الجرا200، معيف الحكاـ، الطرابمسي، ص01ص
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صؿ وىو براءة الطبيب، وألف شيادة في ىذه الحالة أيضًا تُقدَّـ شيادة اإلثبات لموافقتيا األ 
النفػي معاِرضػػة ليػػذا األصػػؿ، فسػػقطت كمتػا الشػػيادتيف، وبقػػي حكػػـ األصػػؿ عمػى مػػا ىػػو عميػػو مػػف 

ف لـ تكتمؿ مؤيٍّدة ل صؿ  .1انتفاء المسؤولية عف الطبيب، فتكوف شيادة اإلثبات وا 
 
 
 
 
 

 : المستندات الكتابيةالفرع الثالث
 

 ت الكتابية: مفيوم المستنداىاألولالمسألة 
يقصد بالمستندات الكتابية في دعوى المسؤولية الطبية: التقارير المكتوبة مف ِقبؿ األطبػاء  

ومساعدييـ عف الحالة الصحية لممريض، ومػا يصػفونو مػف عػالج، وتشخيصػيـ لمحالػة المرضػية، 
ذف يثبت موافقتو عمى العمؿ الطبي  .2وما يكتبو المريض مف إقرار وا 

 
 أقسام المستندات الكتابية :ةالثاني المسألة
يمكػػػف تقسػػػيـ المسػػػتندات الكتابيػػػة كوسػػػيمة مػػػف وسػػػائؿ اإلثبػػػات فػػػي الجنايػػػات الطبيػػػة إلػػػى  

 قسميف ىما: 
ما يحتفظ بو الطبيب الخاص في عيادتػو، أو المستشػفى وغيػره مػف المؤسسػات التػي  القسم األول:

 .3اجعيفتقدـ الرعاية الطبية، مف ممفات، وسجالت خاصة بالمرضى والمر 
غالبًا ما تتضمف ىػذه السػجالت مالحظػات الطبيػب، وتشخيصػو لمحالػة المرضػية، وُيكتػب  

فييا ما يصفو الطبيب مف عالج، وما يحتاجو مػف فحوصػات، لػذا  يجػب عمػى الطبيػب أف يكتبيػا 
بخط واضػح، مقػروء، متضػمنة لجميػع البيانػات اليامػة والضػرورة كاسػـ المػريض، وجنسػو، وعمػره، 

ف أمكػف بػاليوـ والسػاعة، ومختومػة بخاتمػو الرسػمي، وموقعػة وسيرتو ال مرضية، وتاريخ المعالجػة وا 
 حسب األصوؿ والتعميمات الصادرة عف الجيات ذات العالقة.

                                                 
 .020أحكاـ الجراحة، الشنقيطي، ص - 1
2
، فقو ضماف الطبيب الميني، تماـ المودعمي، الموقع اإللكتروني 020أحكاـ الجراحة، الشنقيطي، ص-

www.sitamol.net  .
3
 .020أحكاـ الجراحة، الشنقيطي، ص-

http://www.sitamol.net/
http://www.sitamol.net/
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المقصػػود مػػف تسػػجيؿ ىػػذه السػػجالت، واالحتفػػاظ بيػػا ىػػو الرجػػوع إلييػػا وقػػت الحاجػػة، فػػإف  
اءتػػو فإنيػػا تعتبػػر مسػػتندًا شػػرعيًا حتػػى يقػػيـ وجػػد فػػي ىػػذه المسػػتندات مػػا يثبػػت إدانػػة الطبيػػب، أو بر 

الطبيػػب الػػدليَؿ عمػػى تزويرىػػا، أو العبػػث فػػي مضػػمونيا، لػػذا عمػػى الطبيػػب أو المستشػػفى أف يحفػػظ 
ف اتالفيا يوجب الضماف ويوقع المسؤولية إذا كانت ىي وسػيمة  ىذه المستندات موثقة، ومؤرخة، وا 

 .1اإلثبات الوحيدة
المريض مف تقارير ومستندات، ووصػفات طبيػة، فإنيػا ال تعتبػر حجػة ما يحتفظ بو  القسم الثاني:

إذا أنكرىا الطبيب أو ادعى التزوير والعبػث فييػا، ويرجػع األمػر لمقاضػي فػي دراسػتيا، والتأكػد مػف 
 .2صحتيا أو عدمو

 
 مشروعية اإلثبات بالمستندات الكتابية: ةالثالث المسألة

 
مػػػف وسػػػائؿ اإلثبػػات، واتسػػػع الخػػػالؼ حتػػى بػػػيف فقيػػػاء  اختمػػؼ الفقيػػػاء فػػي اعتبػػػار الكتابػػػة وسػػيمة

 رأييف ىما:  ذىب الواحد، ويمكف جمع اآلراء فيالم
 

أف الكتابػػة ليسػػت وسػػيمة مػػف وسػػائؿ اإلثبػػات وىػػي ليسػػت مشػػروعة، إال فػػي حػػاالت  الؤؤرأي األول:
،... وىػػذا قػػوؿ الػػذي يشػيد بػػو عمػػى نفسػو مخصوصػة ككتػػاب القاضػي إلػػى القاضػػي، ودفتػر البيػػاع

 3جميور الفقياء ورواية عف أحمد.
 4استدؿ أصحاب ىذا القوؿ عمى عدـ مشروعية الكتابة كوسيمة مف وسائؿ اإلثبات بما يمي:

أف الخطػػػوط تتشػػػابو، ويصػػػعب تمييزىػػػا، وقػػػد يظػػػف الشػػػخص أف الخػػػَط خطػػػو وىػػػو لػػػيس  -1
ألف  كذلؾ، كما أف الكتابػة تحتمػؿ التزويػر واالفتعػاؿ، فػال تكػوف حجػة ودلػياًل فػي اإلثبػات

 الدليؿ إذا تطرؽ إليو االحتماؿ سقط بو االستدالؿ.

                                                 
1
، فقو ضماف الطبيب الميني، تماـ المودعمي، الموقع اإللكتروني 020حة، الشنقيطي، صأحكاـ الجرا-

www.sitamol.net  .
2
.020أحكاـ الجراحة، الشنقيطي، ص-
داية، ، العناية شرح الي274، ص2، بدائع الصنائع، الكاساني، ج10-14، ص92المبسوط، السرخسي، ج - 3

سميماف بف  ، حاشية البجيري عمى الخطيب،402، ص0، حاشيتا قميوبي وعميرة، ج277-272، ص7البابرتي، ج
، التجريد لنفع العبيد )حاشية 477، ص0ج ـ،9112، 9محمد بف عمر البجيرمي، دار الكتب العممية، بيروت، ط

 .502، ص2الرحيباني، ج، ص، مطالب أولي النيى، مصطفي 0ج البجيرمي، البجيري عمى المنيج(،

، 071-077، ص0، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ، عمي حيدر، ج499االشباه والنظائر، السيوطي، ص - 4
 (.9742المادة)

http://www.sitamol.net/
http://www.sitamol.net/
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أف أدلػػػة اإلثبػػػػات تنحصػػػػر فػػػػي اإلقػػػػرار، والبينػػػة )الشػػػػيادة(، والنكػػػػوؿ، والقػػػػوؿ بمشػػػػروعية  -2
نمػا ىػو زيػادة عمػى الػنصلػـ يػرد فيػو نػص، و الكتابة كػدليؿ إثبػات  ، والزيػادة عمػى القرآنػي ا 

 نسخ عند الحنفية.القرآني النص 
 

أف الكتابػػػة والمسػػػتندات الكتابيػػػة تعتبػػػر وسػػػيمة مػػػف وسػػػائؿ اإلثبػػػات وىػػػي مشػػػروعة  الؤؤؤرأي الثؤؤؤاني:
 بالكتاب والسنة ومف ذلؾ ما يمي:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  چقاؿ اهلل سبحانو وتعالى:  -1

ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  

ف كػػاف األمػػر لمنػػدب كمػػا عميػػو جميػػور الفقيػػاء، . فاآليػػة الكريمػػة أمػػرت بالكتا1چ ڦ  ڦ بػػة، وا 
والكتابة المأمور بيػا ىػي لتوثيػؽ الحقػوؽ وحفظيػا مػف الضػياع حػاؿ اإلنكػار والجحػود، واالحتجػاج 
بيا أماـ القضاء، فمو لـ تكف الكتابة تصمح كدليؿ إثبات فال معنى ل مػر بيػا، وحاشػا هلل أف يػأمر 

  . 2بشيء ال فائدة منو

ه ابػف عمػػر رضػي اهلل عنػو عػػف النبػي صػمى اهلل عميػػو وسػمـ قػاؿ: "مػػا حػؽ امػرئ مسػػمـ مػا روا -2
 .3يبيت ليمتيف، ولو شيء يوصي فيو إال ووصيتو مكتوبة عند رأسو"

 4لو لـ تكف الكتابة دوف إشياد دليَؿ إثبات لما كاف لكتابة الوصية فائدة.
حفػظ الحقػوؽ، مػع التمييػز بػيف المسػتندات يترجح لدى الباحث القوؿ الثاني لقوة أدلتو، والعمؿ بػو ي

الرسمية الصادرة عف الجيات المعنية، ومنيا التقارير الطبية الصادرة عف المجاف الطبية، والموثقػة 
حسب األصوؿ المرعية، والمختومة بخاتـ المؤسسة الرسمي، ويرى الباحث أف المسػتندات الكتابيػة 

 تعتبر وسيمة إثبات بالشروط التالية:
وى عمى المعمومات الصحيحة حوؿ المريض، اسمو، وعمره، وجنسػو، وأيػة بيانػات أف تحت -1

 أخرى لمتعريؼ بالمريض.
 أف تكوف بخط واضح، ومقروء، بصرؼ النظر عف لغة الكتابة. -2
أف تكػػػوف مختومػػػة بالخػػػاتـ الرسػػػمي، مػػػع توقيػػػع معتمػػػد سػػػواًء كانػػػت صػػػادرة مػػػف طبيػػػب  -3

 خاص، أو مف طبيب عاـ يعمؿ في مؤسسة طبية.

                                                 

 .272سورة البقرة، آية  - 1

 .022وسائؿ اإلثبات، الزحيمي، ص - 2
 متفؽ عميو - 3
قيف، وكتاب وسائؿ اإلثبات لمدكتور محمد يمكف الرجوع إلى كتب القضاء لمزيد اطالع عمى أدلة الفري - 4

 الزحيمي ففيو إفادة.
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ف يكػػػػوف الخػػػػاتـ حيػػػػًا، وال تقبػػػػؿ المسػػػػتندات المصػػػػورة، إال إذا ختمػػػػت بخػػػػاتـ حػػػػْي بعػػػػد أ -4
 مطابقتيا مف قبؿ الجية التي أصدرت المستند.

 
 
 
 

 .وفيو ثالثة مطالب المبحث الخامس: آثار ثبوت المسؤولية الطبية
 

 المطمب األول: القصاص
 المطمب الثاني: التعزير

 الث: ال مانالمطمب الث
 



ثبتت الجناية الطبية شرعًا، فإنو يترتب عمػى ذلػؾ أثػر شػرعي يختمػؼ بػاختالؼ موجػب الجنايػة إذا 
الواقعة، وال يتعدى األثر المترتب عمى الجناية الطبية اآلثار التي تترتب عمى غيرىا مػف الجنايػات 

 وىي القصاص، أو التعزير، أو الضماف، أو الضماف مع التعزير.
 

 ب األول: القصاصالمطم
 

 .واصطالحاً  الفرع األول: مفيوم القصاص لغةً 
 

: مف قصَّ األثر، واقتصػو، أي اتبعػو، وقػّص الحػديث واقتصػو أي رواه، والقصيصػة القصاص لغةً 
 .1ىو البعير الذي يقص  أثر الركاب، فالقصاص: إتباع الفعِؿ الفعؿَ 

 .2: مجازاة الجاني بمثؿ ما فعؿالقصاص اصطالحاً 
                                                 

، المصباح 920ة، عمر بف أحمد أبو حفص النسفي، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، بغداد، صبَ مَ الطَّ  ةِ بَ مْ طُ  - 1
 .502المنير شرح غريب الشرح الكبير، أحمد الفيومي، ص

أنوار البروؽ في أنواع الفروؽ، أحمد بف إدريس القرافي، عالـ ، 459، ص7األـ، الشافعي، دار المعرفة، ج  - 2
، الموسوعة الفقيية الكويتية، وزارة 977، 9، أحكاـ القرآف، أبو بكر الرازي )الجصاص(، ج290، ص0الكتب، ج

 .990، ص2ائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، جالتشريع الجن.251، ص44األوقاؼ الكويتية، ج
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تالؼ الطرؼ بإزاء إتالؼ الطرؼفيكو   .1ف القتُؿ بإزاء القتؿ، وا 
 
 

 الثاني: مشروعية القصاص الفرع
 ثبتت مشروعية القصاص بالقرآف والسنة
 مشروعية القصاص بالقرآن الكريم:

گ    گ  گ  گ    کڈ  ژ  ژ  ڑ           ڑ  ک  ک  کچ وتعػػػػػػالىقػػػػػػاؿ اهلل سػػػػػػبحانو  -9

  ھۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ  ڻ   ڻ  ڻڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڳڳ   ڳ

2چھ  ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    
  

  3چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ وتعالىقاؿ اهلل سبحانو  -2
ے  ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ﮷  چ وتعػػالىقػػاؿ اهلل سػػبحانو  -4

       ﮿  ﯀  ﯁        ﮾﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽

  4چ                 
 

 القصاص بالسنة النبوية مشروعية
 

: "ال يحػؿ دـُ امػرئ مسػمـ يشػيد أف ال إلػو إال اهلل -صمى اهلل عميو وسػمـ –قاؿ رسوؿ اهلل  -1
وأني رسوؿ اهلل إال بإحدى ثالث الَنْفس بالَنْفِس، والثيب الزاني، والمارؽ مف الديف المفارؽ 

 . 5لمجماعة"
جاريػػة، فطمبػػوا  6النضػر َكَسػػَرْت ثَنيَّػػةعػف أنػػس بػػف مالػػؾ رضػي اهلل عنيمػػا أف الُرَبيٍّػػع بنػػت  -2

فػػػػػػػػأمرىـ   -صػػػػػػػػمى اهلل عميػػػػػػػػو وسػػػػػػػػمـ  -، وطمبػػػػػػػػوا العفػػػػػػػػو فػػػػػػػػأبوا، فػػػػػػػػأتوا النبػػػػػػػػي 1األْرش
 . 2بالقصاص..."

                                                 
 .251ص، 44، الموسوعة الفقيية الكويتية، وزارة األوقاؼ الكويتية، ج920ة ، عمر النسفي، صبَ مَ الطَّ  ةِ بَ مْ طُ  - 1
 .ٛٚٔ ، آيةالبقرةسورة  - 2

  ٜٚٔالبقرة:  سورة - 3

 ٘ٗالمائدة: سورة  - 4

.2470رواه البخاري، كتاب الديات، حديث رقـ -5
 .79زي، دار الكتاب العربي، صمفرد ثنايا وىي األسناف المتقدمة، المغرب، ناصر المطر  - 6
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اآليػػات الكريمػػة واألحاديػػث الشػػريفة سػػابقة الػػذكر دلػػت عمػػى مشػػروعية القصػػاص فػػي الػػنفس، 
إذا تعمػد القتػَؿ، أو اإلتػالؼ بقصػد واألطراؼ، والطبيب داخؿ في عمػوـ األدلػة الموجبػة لمقصػاص 

 .3الضرر
القصػػاص فػػي حػػؽ الطبيػػب المعػػالج ال يثبػػت إال إذا ثبػػت عدوانػػو، فػػإذا ثبػػت أف الطبيػػب كػػاف 
قاصػدًا متعمػدًا َقْتػَؿ المػريض، أو إتػالؼ شػيء مػف جسػده، وأنػو اتخػذ مػف مينػة الطػب سػتارًا لتنفيػذ 

 عتبرة شرعًا لتنفيذ القصاص.جريمتو فإنو ُيقتص منو، وذلؾ بعد تحقؽ الشروط الم
ىذا األثر نادرًا ما يوجد  لما ُعرؼ عف األطباء مف الحرص عمػى نفػع مرضػاىـ، واألصػؿ أف 
ْقػدـ الطبيػب عمػى قتػؿ مريضػو، أو إتػالؼ  َُ يكوف قصد الطبيب براءة العميػؿ، ولكػف مػع ذلػؾ قػد َي

 عضٍو مف أعضائو عدوانًا لعداوٍة بينيما.
رًة فقػد تشػدد الفقيػاء فػي قبػوؿ تيمػة العمػد عمػى الطبيػب ألنيػا خػالؼ لمَّا كانت ىذه الحالػة نػاد

األصؿ، وذلؾ ألف القصػاص يحتػاط لػو كالحػدود، فيػدرأ بالشػبيات، واألصػؿ عػدـ الفػداء إْف ادعػى 
المػػػػريُض أو ذووه عمػػػػى الطبيػػػػب أنػػػػو كػػػػاف قاصػػػػدًا متعمػػػػدًا قتػػػػؿ مريضػػػػو، أو إتػػػػالؼ عضػػػػٍو مػػػػف 

 .4أعضائو
 

 العمدية والتعدي الموجبة لمقصاص في حق الطبيببعض صور الفرع الثالث: 
 أورد الفقياء صورًا لمعمدية والتعدي الموجب لمقصاص مف الطبيب، ومنيا ما يمي:

وذلػؾ ألف بعػض أنػواع زيادة الطبيب المباشر لمقصاص عمدًا عنػد تنفيػذه لمقصػاص،  -1
 .5القصاص ال يقـو بيا إال الطبيب

تقػػديـ مػػا يمػػـز مػػف معالجػػة لوقػػؼ النزيػػؼ، ففػػي ىػػذه تػػرؾ المػػريض النػػازؼ عمػػدًا دوف  -2
 .6الحالة يجب القصاص مف الطبيب ألف امتناعو عمدًا عف القياـ بواجٍب يعتبر موجبًا لمقصاص

                                                                                                                                             

 ة، النسفي،بَ مَ الطَّ  ةِ بَ مْ طُ دية الجراحات، وجمعو أروش، وىو مف التأريش بيف الناس، ويعني اإلفساد بينيـ،  - 1
 .94، المصباح المنير شرح غريب الشرح الكبير، أحمد الفيومي، ص02ص

2472ديث رقـ ، وكتاب القصاص، ح2500رواه البخاري، كتاب الصمح، حديث رقـ -2

 .507، ص2ائي، عبد القادر عودة، جالتشريع الجن - 3
 .452، ص0المبسوط، السرخسي، ج - 4

، شرح مختصر خميؿ، 495، ص7التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ، محمد بف يوسؼ العبدري )المواؽ(، ج - 5
، 2د بف غنيـ النفراوي، جأحم، الفواكو الدواني عمى رسالة بف القيرواني، 92، ص7محمد بف عبد اهلل الخرشي، ج

 .00، ص1محمد بف أحمد عميش، ج ، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ،912ص
، معيف الحكاـ، عالء الديف الطرابمسي، 295، ص2رد المحتار عمى الدر المختار )حاشية ابف عابديف، ج - 6

 .01، مجمع الضمانات، غانـ بف محمد البغدادي، ص205ص
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إذا وصؼ الطبيب المعالج لممريض سمًا موىمًا إياه أنػو دواء وكػاف السػـ يقتػؿ غالبػًا،  -3
أو وصؼ لو دواًء يكوف ضرره بفوات منفعػة عضػٍو  بذلؾ قتمو، اً وأنو ال يسمـ منو أحد، وكاف قاصد

مف أعضائو بصورة أكيدة، وكاف قاصػدًا لػذلؾ، كػأف يكػوف الػدواء الموصػوؼ يبطػؿ العقػَؿ، أو يشػؿ  
 .1طرفًا، أو يفِقُد بصرًا، أو سمعًا، وغير ذلؾ مف فوات المنافع

ف الحنفيػػة فػػي ىػػذه الحالػػة يقػػتص مػػف الطبيػػب عنػػد جميػػور الفقيػػاء ومحمػػد وأبػػي يوسػػؼ مػػ
خالفػػًا ألبػػي حنيفػػة، وذلػػؾ ألف أبػػا حنيفػػة يػػرى أف القصػػاص ال يكػػوف إال بالمحػػدد، أوالمػػدبب، أمػػا 

 .2الجميور فيروف القصاص في كؿ فعٍؿ يقتؿ غالبًا مع وجود القصد والتعدي
إذا خػػػالؼ الطبيػػػب أصػػػاًل عمميػػػًا ثابتػػػًا فػػػي الطػػػب ال ُيْخَطػػػأ بمثمػػػو، كػػػأف يقطػػػع أصػػػؿ  -4

، وكأف 4، أو يختف صبيًا في سف ال يحممو لضعفو، أو لشدة حٍر، أو برد3لختافالَذَكِر في ا
وكػػأف يصػػر الطبيػػب عمػػى معالجػػة التيػػاب الزائػػدة الدوديػػة بػػالعالج والعقػػاقير مػػع أف الثابػػت 

 .5طبيًا أنيا ال ُتعالج إال جراحياً 
طبيػب إذا شيد الطبيب بوصػفو طبيبػًا شػيادًة أدت إلػى إلحػاؽ أذًى بغيره،كػأف يصػدر ال -5

الشػػػرعي متعمػػػدًا تقريػػػرًا حػػػوؿ جريمػػػة قتػػػٍؿ يػػػدعي فيػػػو عمديػػػة الجريمػػػة وترتػػػب عمػػػى تقريػػػره تنفيػػػذ 
القصاص مف الجػاني، ثػـ ثبػت بعػد ذلػؾ بطػالف التقريػر وتزويػره، فيكػوف الطبيػب بشػيادتو ىػذه قػد 
يا ارتكب جناية طبية ترتب عمييا القصاص، وذلؾ قياسًا عمى رجوع الشيود عف شيادتيـ بعد أدائ

 .6وقد ترتب عمى شيادتيـ استيفاء القصاص
اسػتدؿ القػائموف بأنػو ُيقػتص مػف الطبيػب المتعمػد بمػا روي عػف عمػي بػف أبػي طالػب رضػػي 
اهلل عنػػػو أنػػػو شػػػيد عنػػػده رجػػػالف عمػػػى رجػػػؿ بالسػػػرقة، فقطعػػػو، ثػػػـ عػػػادا، فقػػػاال: أخطأنػػػا لػػػيس ىػػػذا 

                                                 

 ، تحفة المحتاج، أحمد الييتمي،0، ص0، أسنى المطالب، زكريا األنصاري، ج05ص، 2األـ، الشافعي، ج-1
.57، 7، المنتقى شرح الموطأ، سميماف الباجي، ج501، ص5، كشاؼ القناع، منصور البيوتي، ج470، ص7ج
، 05، ص2، األـ، الشافعي، ج909، ص2، تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج954، ص22المبسوط السرخسي، ج - 2

، كشاؼ القناع، 470، ص7، تحفة المحتاج، أحمد الييتمي، ج0، ص0المطالب، زكريا األنصاري، ج أسنى
 .57، 7، المنتقى شرح الموطأ، سميماف الباجي، ج501، ص5منصور البيوتي، ج

 .25، ص2، األـ، الشافعي، ج472، ص7تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج - 3
 .509، ص5المحتاج، الشربيني، ج ، مغني209، ص7تحفة المحتاج، الييتمي، ج - 4
 . www.sitamol.netفقو ضماف الطبيب الميني، تماـ المودعمي،  - 5
 .549ظائر، السيوطي، صه والن، األشبا220، ص90المغني، ابف قدامة، ج - 6

http://www.sitamol.net/
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مخػالؼ لػو مػف الصػحابة فيعػد  ذلػؾ ، وال 1السارؽ، فقاؿ عمي: "لو عممػت أنكمػا تعمػدتما لقطعتكمػا"
 .2أجماعاً 

الحنفيػػػة ال يػػػروف القصػػػاص بػػػالرجوع عػػػف الشػػػيادة حتػػػى لػػػو أدى ذلػػػؾ إلػػػى قتػػػؿ المشػػػيود عميػػػو، 
 .3باعتبار أفَّ ىذا قتؿ بالتسبب ال يوجب القصاص

ىػذه بعػض صػور العمديػػة والتعػدي التػي قػػد يمارسػيا الطبيػب بوصػػفو طبيبػًا وتوجػب عميػػو 
قصاص مف الطبيب المعالج نتيجة أي ضرر يمحقو بالمريض إذا ثبت قصده، القصاص، ويجب ال

وتعديػػو، وعدوانػػو، ويثبػػت ذلػػؾ مػػف خػػالؿ مجريػػات التحقيػػؽ الػػذي تجريػػو الجيػػات المعنيػػة، وأىميػػا 
 البحث الجنائي الذي يمتمؾ مف الوسائؿ والتقنيات ما تمكنو مف إثبات العمدية إف وجدت.

 
 المطمب الثاني: التعزير

 
 .واصطالحاً  فرع األول: مفيوم التعزير لغةً ال
 

التعزير مف العقوبػات التػي تترتػب عمػى ثبػوت المسػؤولية الطبيػة، وىػو مػف العقوبػات المقػررة شػرعًا 
 في نظاـ العقوبات اإلسالمي.

، ومػػػف ىػػػذا المعنػػػى أخػػػذ معنػػػى التعزيػػػر 4والتعظػػػيـ، ويػػػأتي بمعنػػػى التأديػػػب ريالتػػػوق التعزيؤؤؤر لغؤؤؤًة:
 اصطالحًا.

 
 
 

 : لو عدة تعريفات منيا:التعزير اصطالحاً 
 .1تأديب عمى ذنوب لـ تشرع فييا حدود -9

                                                 

 .227، ص2ؿ يعاقب جميعيـ، فتح الباري، جباب إذا أصاب الرجؿ مف قـو ىرواه البخاري، كتاب الديات،  - 1

، حاشيتا قميوبي وعميرة، 472، ص0، أسنى المطالب، زكريا األنصاري، ج220، 90المغني، ابف قدامة، ج - 2
، 297، ص5، مغني المحتاج، الشربيني الخطيب، ج472، ص7، تحفة المحتاج، الييتمي، ج900، ص0ج

الجمؿ( سميماف بف منصور العجيمي المصري، دار الفكر ودار  فتوحات الوىاب بتوضيح شرح المنياج )حاشية
القواعد، عبد الرحمف بف أحمد بف عبد الرحمف  92، ص5، ج ـ9170، 2إحياء التراث العربي، بيروت، ط

 .227، ص ـ9115، 9المعروؼ بابف رجب الحنبمي، دار الكتب العممية، بيروت، ط

 .257، ص2ع الصنائع، الكاساني، ج، بدائ972-975، ص22المبسوط، السرخسي، ج - 3
 .970مختار الصحاح، الرازي، ص - 4
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عقوبػػة غيػػر مقػػدرة شػػرعًا تجػػب حقػػًا هلل تعػػالى فػػي كػػؿ معصػػيٍة لػػيس فييػػا حػػٌد، وال كفػػارة  -2
 .2غالباً 

يكػوف تعزيػػر الطبيػب بالعقوبػػات التعزيريػػة المقػررة فػػي نظػػاـ العقوبػات اإلسػػالمي، وأشػػيرىا 
وخاصػػة أنظمػػة مزاولػػة -والتقريػػع، وغيرىػػا مػػف العقوبػػات، واألنظمػػة الحديثػػة  الحػػبس، والجمػػد،

 اعتمدت عقوبة المنع مف ممارسة المينة إذا خالؼ الطبيب ىذه األنظمة. -مينة الطب
 

 الثاني: موجبات التعزير الفرع
 

التعزيػػػر كػػػأثر مػػػف آثػػػار الجنايػػػة الطبيػػػة يترتػػػب غالبػػػًا عمػػػى موجػػػب عػػػدـ اتبػػػاع الطبيػػػب 
العمميػػػة، وتخمػػػؼ اإلذف، وكػػػذلؾ يترتػػػب التعزيػػػر عمػػػى مخالفػػػات الطبيػػػب ل نظمػػػة،  ل صػػػوؿ

والقػػوانيف المنظٍّمػػة لمعمػػؿ الطبػػي، وىػػي فػػي غالػػب األحيػػاف ال عالقػػة ليػػا بالممارسػػات الطبيػػة، 
 3:ومن موجبات التعزير ما يمي

سػة( إذا مارس الطبيب مينػة الطػب دوف الحصػوؿ عمػى التػراخيص الالزمػة )اإلذف بالممار  -9
طػػرؽ غيػػر مشػػروعة، أو مػػف الجيػػات المختصػػة، ومثميػػا كػػذلؾ حصػػولو عمػػى التػػراخيص ب

طابقة لمحقيقة، وانتحالو لقبػًا طبيػًا غيػر حقيقػي كػأف يػدَّعي االختصػاص فػي بيانات غير م
 مجاؿ معيف وىو ليس كذلؾ.

ألف األصػػؿ المحافظػػة عمػػى ِسػػر المػػريض سػػواًء أفضػػى  4إذا أفشػػى الطبيػػب سػػر مريضػػو، -2
مريض إليو، أو عرفو مف خالؿ ممارستو لعممو، فالطبيػب يطَّمػع عمػى أسػراٍر لمرضػاه بو ال

ال يرغب المريض باطالع غيره عمييا، وبذلؾ تكوف ىذه األسرار أمانة عند الطبيػب يجػب 
ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  قػػػػاؿ اهلل سػػػػبحانو وتعػػػػالى: 5حفظيػػػػا،فال ُيطمػػػػع أحػػػػدًا عيميػػػػا

 6چڍ
 

                                                                                                                                             

، 210ص، ـ9172ألحكاـ السمطانية، عمي بف محمد بف حبيب الماوردي، دار الكتب العممية، بيروت، ا - 1
 .10، الطرؽ الحكمية، ابف قيـ الجوزية، ص207، ص4تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج

 .205، ص92وزارة األوقاؼ الكويتية، ج الموسوعة الفقيية الكويتية، - 2
 . www.cip.gov.saفي ميزاف القضاء، ىاني جبير، منتدى ىيئة التحقيؽ واالدعاء،  الطبيةاألخطاء  - 3

ؽ مف أخالقيات الطبيب، فيمكف الرجوع إلىدسبؽ الح - 4 َُ الفصؿ  يث عف المحافظة عمى أسرار المرضى كُخًؿ
األوؿ أخالقيات العمؿ الطبي وضوابطو، وسوؼ يفرد الباحث مبحثًا خاصًا لمحديث عف إفشاء السر الطبي 

 كجريمة طبية.

 .297، ص2الفروع، ابف مفمح، ج - 5
 .ٛ، آيةالمؤمنوف سورة - 6

http://www.cip.gov.sa/
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الوا بتعزير الطبيب الجاىؿ إذا غػرَّ مػف نفسػو فػادعى عممػًا أشار الفقياء إلى ىذا األثر، وق -4
ف غػػرَّ مػػف نفسػػو  بالطػػب، فغػػرَّ بػػالمريض، فقػػاؿ محمػػد بػػف يوسػػؼ العبػػدري )المػػواؽ(: "وا 

، فقولػػو عوقػػب ُيػػراد بػػو التعزيػػر، ونقػػؿ ابػػف فرحػػوف عػػف ابػػف عبػػد السػػالـ: "وينفػػرد 1عوقػػب"
بػػػػاألدب تعزيػػػػره بمػػػػا يردعػػػػو عػػػػف فعمػػػػو، ، والمػػػػراد 2الجاىػػػػؿ بػػػػاألدب، وال ُيػػػػَؤدَّب المخطػػػػ "
 .3وتعريض أرواح الناس، وأجساميـ لمتمؼ

كما اشار الفقياء إلى ضرورة منع المتطبػب الجاىػؿ مػف ممارسػة الطبابػة تحقيقػًا لمصػمحة  -0
عمػػااًل لمقاعػػدة الشػرعية التػػي تقػػوؿ: "ُيتحمػؿ الضػػرر الخػػاص ألجػؿ دفػػع الضػػرر  النػاس، وا 

ليذه القاعػدة جػواز منػع المفتػي المػاجف، والطبيػب الجاىػؿ،  .ومف التطبيقات الفقيية4العاـ"
ألف المفتػػي المػػاجف يعمٍّػػـ النػػاس الحَيػػؿ، والطبيػػب الجاىػػؿ يسػػقي النػػاس دواًء يموتػػوف بػػو، 
ف كاف في منع الطبيػب مػف ممارسػة مينتػو إضػرارًا بػو مػف ناحيػة كسػبو المػادي، إال إنػو  وا 

 .5رواحيـ وأجسادىـمع ذلؾ دفٌع لضرٍر أعظـ قد يمحؽ الناس في أ

مف موجبات تعزيػر الطبيػب التػي ذكرىػا فقياؤنػا تخمٌّػؼ إذف المػريض، أو وليػو، فػإذا عػالج  -5
الطبيب المريَض دوف إذنو أو إذف وليو، فقد نقؿ ابف فرحػوف عػف ابػف عبػد السػالـ أف فػي 

مريض شرط اإلذف لممعالجة، ولتسببو ب الـ لم فيكوف التعزير محتماًل لمخالفتو تعزيره نظر،
خاصػػة إذا تضػػمف العمػػؿ الطبػػي عمػػاًل جراحيػػًا، وقػػد اعتمػػد الشػػنقيطي فػػي أحكػػاـ الجراحػػة 

 .6القوؿ بتعزيره قطعًا لمخصومات، وتقييدًا ل طباء

يعزر الطبيب إذا خالؼ األصوؿ العممية بدوف عذر مقبوؿ، وكاف خروجو بسبب اإلىمػاؿ  -2
غػػي عميػػو القيػػاـ بػػو تجػػاه مريضػػو، أو والقصػػير، فعندئػػٍذ يعػػزر ألنػػو أخػػؿَّ بالواجػػب الػػذي ينب

تجػػػػاه المؤسسػػػػة الطبيػػػػة المتعاقػػػػد معيػػػػا، وىػػػػو بإىمالػػػػو يعػػػػرٍّض أرواح النػػػػاس، وأجسػػػػادىـ 

                                                 

 .041، ص2التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ، المواؽ، ج - 1
 .402، ص2تبصرة الحكاـ، ابف فرحوف، ج - 2

 .590أحكاـ الجراحة، محمد الشنقيطي، ص - 3

ر الحكاـ شرح مجمة ، در 279، ص9حمد بف محمد الحموي، جغمز عيوف البصائر شرح األشباه والنظائر، أ - 4
، 27(، الموسوعة الفقيية الكويتية، وزارة األوقاؼ الكويتية، ج09، المادة )09، ص9مجمة األحكاـ، عمي حيدر، ج

 .979ص
، مجمع األنير شرح 272، ص9صائر شرح األشباه والنظائر، أحمد بف محمد الحموي، جغمز عيوف الب - 5

، أحكاـ الجراحة، محمد الشنقيطي، 002، ص2ممتقى األبحر، عبد الرحمف بف محمد شيخي زادة )داماد(، ج
 . 590ص

6
.590الجراحة الطبية، محمد الشنقيطي، ص أحكاـ ،402، ص2تبصرة الحكاـ، ابف فرحوف، ج-
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لمخطر، لذا وجب تعزيره وزجػره حتػى ال يعتػاد التقصػير، واإلىمػاؿ، ومرجػع ذلػؾ كمػو أىػؿ 
 .1الخبرة واالختصاص يستعيف بيـ القاضي قبؿ إصدار حكمو

الطبيػب حػؽ عػاـ ال عالقػة لػو بتضػمينو بػدؿ جنايتػو، فػال يمنػع تضػميُف يالحظ أفَّ تعزير 
الطبيب تعزيَره، وفي القوانيف الحديثة يخضع الطبيب لقوانيف العقوبات المعموؿ بيا في البمداف 

 اإلسالمية والعربية.
 

 المطمب الثالث: ال مان
 

ؿ يقػػوـ بػػو الضػػماف ىػػو: التعػػويض المػػالي عػػف الضػػرر الػػذي يصػػيب اآلخػػريف نتيجػػة فعػػ
 2المكمؼ، وغير المكمؼ.

الجناية الطبيبة فػي غالبيػا تكػوف نتيجػة خطػأ مػف الطبيػب، وعقوبػة الجنايػة الخطػأ الواقعػة 
ديػػػة  وعمػػػى الػػػنفس، أو عمػػػى األطػػػراؼ ىػػػي الديػػػة، أو األرش، أو حكومػػػة عػػػدؿ لمػػػا لػػػيس فيػػػ

 محددة، لذا يعتبر الضماف مف أىـ اآلثار المترتبة عمى الجناية الطبية.
 

 حالت ت مين الطبيبالفرع األول: 
 

يجػػػب عمػػػى الطبيػػػب ضػػػماف التمػػػؼ الناشػػػ  عػػػف فعمػػػو أثنػػػاء قيامػػػو بواجبػػػو وذلػػػؾ فػػػي 
 الحاالت اآلتية:

 الحالة األولى: جيل الطبيب بأصول مينة الطب
إذا كػػػاف الطبيػػػب جػػػاىاًل بأصػػػوؿ مينػػػة الطػػػب كميػػػًا، أو جزئيػػػًا، ففػػػي ىػػػذه الحالػػػة يضػػػمف 

ف فعمػػػو باتفػػػاؽ الفقيػػػاء، بػػػؿ نقػػػؿ الخطػػػابي، وابػػػف رشػػػد، وابػػػف قػػػيـ الطبيػػػب الضػػػرر الناشػػػ  عػػػ
الجوزية اإلجماع عمى ذلؾ، ويظير ذلػؾ مػف خػالؿ عبػاراتيـ، فقػاؿ الخطػابي: "ال أعمػـ خالفػًا 
في المعالج إذا تعدى فتمؼ المريض كػاف ضػامنًا، والمتعػاطي عممػًا، أو عمػاًل ال يعرفػو متعػٍد، 

لديػػػػة، وسػػػػقط عنػػػػو القػػػػود ألنػػػػو ال يسػػػػتبد  بػػػػذلؾ دوف إذف فػػػػإذا تولػػػػد عػػػػف فعمػػػػو التمػػػػؼ ضػػػػمف ا
 3المريض".

                                                 
1
 . 590الطبية، محمد الشنقيطي، ص أحكاـ الجراحة-
 75، ص9110، 4، ج7مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، ع - 2

 .41، 0معالـ السنف، الخطابي، ج - 3
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قػػاؿ ابػػف رشػػػد الحفيػػد: "وال خػػالؼ فػػػي أنػػو إذا لػػـ يكػػػف مػػف أىػػؿ الطػػػب أنػػو يضػػمف ألنػػػو 
 1متعٍد".

ـَ الطب وعممو ولـ يتقدـ لو قاؿ ابف قيـ الجوزية: "إذا تعاطى بػو معرفػة فقػد ىجػـ عمػى  عم
ما لـ يعممو، فيكوف قد غرر بالعميؿ فيمزمو الضػماف، وىػذا  اتالؼ األنفس، وأقدـ بالتيور عمى

 .2إجماع مف أىؿ العمـ"
يظيػػر مػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ مػػف عبػػارات الفقيػػاء أف الطبيػػب الجاىػػؿ يكػػوف متعػػديًا بإقدامػػو 
عمى ممارسة الطب  لما في ذلؾ مػف تعػريض ألرواح النػاس، وأبػدانيـ لمخطػر، وكػذلؾ بسػبب 

ييامو، و   تضميمو.تغريره بالمريض وا 
األصػػػػؿ أف االعتػػػػداء يوجػػػػب القصػػػػاص، لكػػػػف يسػػػػقط القصػػػػاص النتفػػػػاء قصػػػػد االعتػػػػداء 
الموجب لو، وغالبًا ما يكوف القصد مف االقداـ عمػى الفعػؿ ىػو اإلحسػاف لممػريض فػي محاولػٍة 
لتخفيؼ آالمو، فصار قصد اإلحساف شبيًة يدرأ بيا القصاص عف الطبيػب الجاىػؿ عمػاًل بمػا 

 .3مف أف القصاص ُيدرأ بالشبيات كالحدود، ويحتاط لو ألنو سفؾ دماء أجمع عميو الفقياء
 أدلة وجوب ال مان عمى الطبيب الجاىل

 
قاؿ رسوؿ اهلل تصمى اهلل عميو وسػّمـت:" َمػف تطبػب ولػـ ُيعمػـ منػو طػب قبػؿ ذلػؾ  -9

 .4فيو ضامف"
 يما طبيب تطبب عمى قوـ ال ُيعرؼ لػوؿ اهلل تصمى اهلل عميو وسّمـت: "أقاؿ رسو  -2

 .5تطبب قبؿ ذلؾ فأعنت فيو ضامف"

الروايات السابقة تدؿ داللة واضحة عمى أف الطبيَب الجاىَؿ الذي يتكمؼ الطب وىو ليس 
 مف أىمو ضامٌف لما تسبب بو مف تمؼ لمنفس أو ما دونيا.

يظير لمباحث أف الطبيب الجاىؿ بأصوؿ المينة النظريػة، أو العمميػة وأقػدـ عمػى ممارسػة 
بجيمو، ولـ يكف يمتمؾ مف الميارات ما يؤىمو لمقياـ بما قاـ بػو، وغػرر بػالمريض، الطب مع عممو 

وأوىمػو أنػػو مػػف أىػؿ ىػػذا الفػػف وىػو لػػيس كػػذلؾ، يكػػوف شػبو متعمػػد لجنايتػػو يترتػب عميػػو مػػا يترتػػب 
عمػػى شػػبو العامػػد مػػف مسػػؤوليات وفػػؽ مػػا ىػػو مقػػرر فػػي نظػػاـ العقوبػػات اإلسػػالمي، فػػإف كػػاف قػػتاًل 

                                                 

 .097، ص2بداية المجتيد، ابف رشد، ج - 1

 .17الطب النبوي، ابف قيـ الجوزية، ص - 2
3
.010أحكاـ الجراحة، محمد الشنقيطي، ص-
 .51ريجو صفحة سبؽ تخ - 4

 .51سبؽ تخريجو صفحة  - 5
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ف كػػاف جراحػػًا فعميػػو ديػػة الجراحػػات فػػي مالػػو ال تحمػػؿ عاقمتػػو منػػو فعميػػو الديػػة مغ مظػػة فػػي مالػػو، وا 
 شيئًا.

مف صور ذلؾ أف ُيقدـ طبيب عاـ عمى إجراء جراحة دقيقػة تتطمػب اختصاصػًا، وميػارات 
خاصة، كجراحة األعصاب، أو يقـو طبيب مخػتص باختصػاص معػيف بممارسػة غيػر اختصاصػو 

 عند المريض.وترتب عمى تمؾ الممارسة تمؼ 
أمػػا إذا كػػاف المػػريض يعمػػـ بجيػػؿ الطبيػػب وعػػدـ اختصاصػػو وأذف لػػو بمعالجتػػو، فػػإف إذف 
المريض في ىذه الحالة غير معتبر ألف جسده أمانة عنده، ال يممؾ التصرؼ فيو إال وفؽ ما شرع 

أف ُيسّمـ اهلل تسبحانو وتعالىت واهلل لـ يشرع التداوي عند َمف لـ ُيعرؼ منو طب، كذلؾ مف النادر 
نما يحصؿ ذلؾ بسبب تغريػر الطبيػب وتدليسػو ، فيضػمف الطبيػب 1المريض نفسو لطبيب جاىؿ، وا 

ر.  في ىذه الحالة وُيعزَّ
 

 الحالة الثانية: الخطأ
قد يكوف الطبيب حاذقًا، ومارس مينتو بشكؿ صحيح، لكنو أخطأ فأتمؼ نفسًا، أو عضوًا، 

مػػريض بفعػػٍؿ غيػػر مقصػػود مػػف الطبيػػب، ولػػيس مػػف أو عطَّػػؿ منفعػػًة، ففػػي ىػػذه الحالػػة يتضػػرر ال
 جنس العمؿ الطبي، ومف أمثمة ذلؾ:

أف تػػػزؿ يػػػُد جػػػراح مػػػف غيػػػر قصػػػد فيقطػػػع شػػػريانًا، أو يجػػػرح جرحػػػًا فػػػي غيػػػر الموضػػػع  -9
 المقصود فتضرر المريض.

أف يزيػػػد الطبيػػػب فػػػي مقػػػدار الجرعػػػة الدوائيػػػة الموصػػػوفة لممػػػريض فتولػػػد عػػػف ذلػػػؾ آثػػػار  -2
 فييا.جانبية غير مرغوٍب 

 أف يزيد أخصائي التصوير اإلشعاعي في مقدار الجرعة اإلشعاعية فينتج عنو ضرر. -4

أف يسػػتخدـ الطبيػػب آالت، وأدوات غيػػر صػػالحة، أو غيػػر معقمػػة، فيػػؤدي ذلػػؾ إلػػى نقػػؿ  -0
 العدوى.

 أف يمارس الطبيب الطبابة في وقت غير مناسب مف حيث الحر، والبرد الشديديف. -5

 
 
 
 

                                                 

، مسؤولية الطبيب التعاقدية، عدناف صمادي، 590أحكاـ الجراحة، محمد الشنقيطي، ص - 1
www.majalla.org.  

 

http://www.majalla.org/
http://www.majalla.org/
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 ين الطبيب المخطئ عمى قولين:وقد اختمف الفقياب في ت م
 

 إذا كاف الطبيب خاصًا. 2واختاره بعض الحنابمة 1أنو ال ضماف عميو، وقاؿ بو مالؾ القول األول:
: إف الطبيػػب إذا كػػاف حاذقػػًا، وأعطػػى الصػػنعة حقيػػا، وأخطػػأ فإنػػو يضػػمف، وبػػو قػػاؿ القؤؤول الثؤؤاني

فػإف طأ الطبيب وكاف حاذقًا فػي صػنعتو، وكذلؾ قاؿ الحنفية، ولكنيـ قالوا إذا أخ 3جميور الفقياء،
نفس لتمفيػػػا بمػػػأذوف فيػػػو وغيػػػر ومػػػأذوف فيػػػو الػػػديػػػة ت المػػػريض َضػػػِمَف نصػػػَؼ حصػػػؿ بفعمػػػو مػػػو 

ف لػػـ يحصػػؿ بفعمػػو مػػوت المػػريض ضػػمف جميػػع ديػػة العضػػو الػػذي تضػػرر، كمػػا لػػو  ػػْؼ، وا  فَيَتَنصَّ
لديػػة، ألف المػػوت أخطػػأ الختػػاف وقطػػع الحشػػفة، ومػػات المختػػوف مػػف ذلػػؾ يضػػمف الختّػػاف نصػػؼ ا

حصؿ بسبب فعؿ مأذوف فيو وىو قطع الجمػدة، وفعػٍؿ غيػر مػأذوف فيػو وىػو قطػع الحشػفة، أمػا لػو 
أخطأ الختاف وقطع الحشفة وبرئ المختوف فعمى الطبيػب ضػماف الحشػفة وىػي عضػٍو كامػؿ يجػب 

 .4فييا دية كاممة
 
 
 

 من عبارات الفقياب التي تفيد ت مين الطبيب المخطئ ما يمي:

                                                 
 .910، ص2بداية المجتيد، ابف رشد الحفيد، ج - 1

، مطالب أولي النيى، 270، ص2ئؽ أولي النيي، منصور البيوتي، جدقا ،052، ص2الفروع، ابف مفمح، ج - 2
 .229، ص0الفتاوى الكبرى، ابف تيمية، ج ، 275، ص4مصطفى الرحيباني، ج

رد المحتار عمى الدر المختار )حاشية ابف عابديف(، ابف عابديف،  ، 92، ص92المبسوط، السرخسي، ج - 3
، 0، اسنى المطالب، زكريا األنصاري، ج01-07غدادي، ص، مجمع الضمانات، غانـ بف محمد الب21، ص2ج

، معالـ القربة في طمب الحسبة، محمد بف 917، ص1، تحفة المحتاج شرح المنياج، أحمد الييتمي، ج927ص
، 0، كشاؼ القناع عف متف متف اإلقناع، منصور بف يونس البيوتي، ج925محمد بف األخوة القرشي، ص

لمنتيى )شرح منتيى اإلرادات(، مصطفى بف سعيد بف عبدة الرحيباني، ، مطالب أولي النيى شرح ا45ص
، التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ، محمد بف يوسؼ العبدري 70، ص2المنتقى شرح الموطأ، سميماف الباجي، ج

، بداية 597، ص7، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، محمد بف أحمد )عميش(، ج000، ص7)المواؽ(، ج
 .494، ص2الحفيد، جالمجتيد، ابف رشد 

 .21، ص2اشية ابف عابديف(، ابف عابديف، جرد المحتار عمى الدر المختار،)ح - 4
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 أف يخػػػالؼ تالختَّػػػافت ونحػػػوه بمجػػػاوزة الحػػػد أو يفعػػػؿ بغيػػػر أمػػػره تالمػػػريضت فيكػػػوف "إال -9
 . 1ضامنًا حينئٍذ"

2" فإف جاوز المعتاد ضمف الزيادة كميا، إذا لـ ييمؾ المجني عميو". -2
 

 

3" ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصؿ منو التمؼ وجبت الدية عمى عاقمتو". -4
 

4ر حاذؽ ضمنو بديتو"." ولكف إذا جنت يده، أو كاف غي -0
 

" ولكف إذا جنت يده تالختاف ونحوهت ولو أخطأ مثؿ أف جاوز قطع الختػاف إلػى الحشػفة،  -5
5أو إلى بعضيا، أو قطع في غير محؿ القطع وأشباه ذلؾ ضمف".

 

 
 6أدلة أصحاب القول األول:

 
طبيػػب إذا كػػػاف حاذقػػػًا . وال7" چڇ    ڍ  ڍ        ڌ     ڌ            چقػػاؿ اهلل تسػػػبحانو وتعػػػالىت :"  -9

 في صنعتو، متقنًا ليا، وقد أعطى الصنعة حقيا ال يكوف متعديًا، وبذلؾ ال ضماف عميو.
قػػاؿ رسػػوؿ اهلل تصػػمى اهلل عميػػو وسػػّمـت:" َمػػف تطبػػب ولػػـ ُيعمػػـ منػػو طػػب قبػػؿ ذلػػؾ فيػػو  -2

ير بػػو فػػال ضػػماف . وىػػذا الحػػديث يفيػػد أنػػو إذا ُعمػػـ مػػف الطبيػػب طػػٌب وقػػد اشػػت8ضػػامف"
 أو لـ يخط . سواًء أخطأعميو، 

مػػا روي عػػف النبػػي تصػػمى اهلل عميػػو وسػػمـت أنػػو قػػاؿ فػػي المشػػجوج الػػذي أمػػروه بالغسػػؿ  -4
9فمات، "قتموه قتميـ اهلل" ولـ ينقؿ عنو أنو ضمنيـ.

 

                                                 

 .92، ص92المبسوط، السرخسي، ج - 1
 .21، ص2رد المحتار عمى الدر المختار )حاشية ابف عابديف(، ابف عابديف، ج - 2

 .917، ص1تحفة المنياج شرح المنياج، أحمد بف محمد الييتمي، ج - 3

 .502، ص5كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، البيوتي، ج - 4

 .42، ص0اإلقناع، البيوتي، ج كشاؼ القناع عف متف - 5

 www.moj.gov.sa ، 2مجمة العدؿ، العدد  تضميف الطبيب في ضوء الشريعة اإلسالمية، خالد المشيقح، - 6
www.moj.gov.sa 

 .14سورة البقرة، آية  - 7
 .51سبؽ تخريجو صفحة  - 8

، نصب 925، ص9، وانفرد بو، المصنؼ، ابف أبي شيبة، ج270ي داود، كتاب الطيارة، حديث رقـ سنف أب - 9
التمخيص ، باب المسح عمى الخفيف، =  =227، ص9الراية في تخريج أحاديث اليداية، جماؿ الديف الزيمعي، ج

، 9مؤسسة قرطبة، طالحبير في تخريج أحاديث الرافع الكبير، أحمد بف عمي بف محمد الكناني العسقالني، 
 .، كتاب التيمـ229، ص9، ج ـ9115
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إف الطبيػػػػب مػػػػؤتمف عمػػػػى بػػػػدف المػػػػريض، ونفسػػػػو، واألصػػػػؿ عػػػػدـ تضػػػػميف األمػػػػيف، إال  -0
 بالتعدي، أو التفريط كسائر األمناء.

بيػػب الحػػاذؽ الػػذي يعطػػي الصػػنعة حقيػػا مػػأذوف لػػو فػػي المػػداواة، ومػػا ترتػػب عمػػى إف الط -5
 .1المأذوف بو غير مضموف

 أدلة أصحاب القول الثاني:
 

فقد دلت اآلية  2".چ پٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پچ  :قاؿ اهلل سبحانو وتعالى -9
ة وشػػاممة لمخطػػأ اآليػػة الكريمػػة عمػػى وجػػوب ضػػماف الػػنفس المتمفػػة خطػػًأ، وىػػذه اآليػػة عامػػ

 3الناش  عف األطباء وغيرىـ.
اإلجماع، فقد نقؿ ابف رشد الحفيد اإلجماع عمى تضميف الطبيب الذي أخطأ فأدى خطػؤه  -2

، ونقػػؿ ابػػف 4إلػى التمػػؼ، فقػػاؿ ابػػف رشػػد: وأجمعػػوا عمػػى أف الطبيػػب إذا أخطػػأ لزمتػػو الديػػة"
 .5قدامة المقدسي نفي الخالؼ في تضميف خطأ الطبيب

لطبيػػب المخطػػ  إتػػالؼ ال يختمػػؼ ضػػمانو بالعمػػد، والخطػػأ، فيضػػمف كػػإتالؼ إف جنايػػة ا -4
 .6الماؿ

واستدؿ الحنفية عمى تنصيص الدية حاؿ اليالؾ بػأف الػنفس ىمكػت بفعػؿ مػأذوف فيػو وىػو  -0
 .7التطبب، وفعؿ غير مأذوف فيو وىو اليالؾ فيضمف ما تجاوز فيو ولـ يؤذف فيو

 
ي المسػألة وأدلتيػا رجحػاف القػوؿ الثػاني القائػؿ بتضػميف الذي يظير بعد عرض األقواؿ ف الترجيح:

 الطبيب إذا أخطأ وذلؾ لما يمي:
 

 قوة أدلة أصحاب ىذا القوؿ. -9

                                                 
، مطالب أولي النيى، 270، ص2، دقائؽ أولي النيى، منصور البيوتي، ج052، ص2الفروع، ابف مفمح، ج - 1

 .275، ص4النيى، مصطفى الرحيباني، ج
 .12سورة النساء، آية  - 2

 .011أحكاـ الجراحة، محمد الشنقيطي، ص - 3

 .494، 2رشد الحفيد، جبداية المجتيد، ابف  - 4
 .494، ص5المغني، ابف قدامة المقدسي، ج - 5

 .42، ص0، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، البيوتي، ج494، ص5المغني، ابف قدامة المقدسي، ج - 6

 .21، ص2اشية ابف عابديف(، ابف عابديف، جرد المحتار عمى الدر المختار،)ح - 7
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إف القوؿ بعدـ تضميف الطبيب المخط  يجعؿ األطباء يتساىموف في األخذ باالحتياطػات  -2
أجساميـ الالزمة أثناء قياميـ بواجبيـ الميني تجاه المرضى، مما يعرض حياة المرضى و 

 لمخطر.

القػػوؿ بعػػدـ تضػػميف الطبيػػب مػػف شػػأنو زرع بػػذور الحقػػد والبغضػػاء بػػيف األطبػػاء والنػػاس،  -4
وربمػػػػا التعػػػػويض عػػػػف األضػػػػرار الناتجػػػػة عػػػػف األخطػػػػاء الطبيػػػػة يشػػػػفي صػػػػدور المرضػػػػى 

 وذوييـ.
 : عمى من يجب ال مانالفرع الثاني

ىػػذا الضػػمافال، ىػػؿ  اختمػػؼ القػػائموف بوجػػوب الضػػماف عمػػى الطبيػػب إذا أخطػػأ مػػف يتحمػػؿ 
 عاقمة الطبيب، أو يكوف في مالو خاصة، وذلؾ عمى قوليف ىما:

 
، وىػذا 1فعميو الدية تحمميػا العاقمػة ؼ بخطئو نفس فما دونياإف الطبيب إذا أخطأ فتم القول األول:

 .5، والحنابمة4،والشافعية3، والمالكية2قوؿ الجميور مف الحنفية

                                                 

، اإلتقاف المعروؼ بشرح ميارة، 447، 90فتح القدير ابف اليماـ، ج، وأىؿ ديوانو وعصبتو عشيرة الرجؿ - 1
، وال مانع أف تقـو النقابات واالتحادات المختمفة التي ينتمي إلييا األطباء مقاـ 909، ص95محمد الفاسي، ج

شرة ( في دورتو السادسة ع905/4/92العاقمة في العصر الحاضر كما جاء في قرار مجمع الفقو اإلسالمي رقـ )
عند عدـ وجود العشيرة أو العصبة التي تتحمؿ الديػة، فإنو يجوز أف ينوب عنيا عند الحاجة، بناء عمى أف 

 -األساس لمعاقمة ىو التناصر والتضامف، ما يمي: 
 التأميف اإلسالمي )التعاوني أو التكافمي( الذي ينص نظامو عمى تحمؿ الديات بيف المستأمنيف. - أ       
النقابات واالتحادات التي تقاـ بيف أصحاب المينة الواحدة، وذلؾ إذا تضمف نظاميا األساسي تحقيؽ  - ب        

.  التعاوف في تحمؿ المغاـر
الصناديؽ الخاصة التي يكونيا العامموف بالجيات الحكومية والعامة والخاصة لتحقيؽ التكافؿ والتعاوف  -ج   

 بينيـ

 .01، صمد البغدادي، مجمع الضمانات، غانـ بف مح70، ص2ج حاشية ابف عابديف، ابف عابديف، - 2
، التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ، محمد بف يوسؼ 74، ص2، جح الموطأ، سميماف الباجيقى شر تالمن - 3
، حاشية الدسوقي عمى 92، ص7، جتصر خميؿ، محمد الخرشي، شرح مخ495، ص7، جبدري )المواؽ(الع

 .27، ص0، جسوقيالدالشرح الكبير، محمد بف أحمد 
، 45، ص7، ج، الرممي، ، نياية المحتاج917، ص1، جالييتميتحفة المحتاج في شرح المنياج، أحمد  - 4

 .927، ص0، جيا األنصاري، أسنى المطالب، زكر 

ادات، منصور ، دقائؽ أولي النيى لشرح منتيي اإلر 75، ص2، جلمرداوياإلنصاؼ،عمي بف سميماف ا - 5
 .270، 2، جالبيوتي
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أ فتمػؼ بخطئػو نفػس، فمػا دونيػا وجػب عميػو الضػماف فػي مالػو، إف الطبيب إذا أخط القول الثاني:
رضػي اهلل  –وال تتحمميا العاقمة، وىذا القػوؿ مػروٌي عػف عمػر بػف الخطػاب، وعمػي بػف أبػي طالػب 

 .1وذكره بعض المالكية -عنيما
 أدلة أصحاب ىذا القول:

 استدؿ القائموف بأف عاقمة الطبيب تتحمؿ ضماف خطئو بما يمي:
ي تدؿ عمى وجوب الضماف عمى الطبيػب إذا أخطػأ، منيػا حػديث عمػرو بػف األحاديث الت -9

 .3، والخطأ عمى العاقمة باإلجماع2شعيب، "مف تطبب وال ُيعمـ منو طب فيو ضامف"
أفَّ خاتنػػة كانػت بالمدينػػة ختنػػت جاريػػة  -رضػػي اهلل عنػػو–مػا ورد عػػف عمػػر بػػف الخطػاب  -2

4فماتت، فجعؿ عمر ديتيا عمى عاقمتيا.
 

بيػػب أفضػػى إلػػى فػػوات حيػػاة المػػريض، أو فػػوات منفعػػة مػػف منػػافع أعضػػائو، إف خطػػأ الط -4
نمػػػا قصػػػد إصػػػالح  والطبيػػػب لػػػيس عامػػػدًا لػػػذلؾ، وال شػػػبو عامػػػد ألنػػػو لػػػـ يقصػػػد جنايػػػة، وا 

 المريض، فيكوف خطًأ، والخطأ تحممو العاقمة.
 أدلة أصحاب القول الثاني:

 ي:استدؿ القائموف بأف الطبيب يتحمؿ وحده ضماف خطئو بما يم
أف امػػرأة كانػػت تخفػض الجػػواري فأعنتػػت  -رضػػي اهلل عنػو-ورد عػف عمػػر بػف الخطػػاب   -9

 5فضميا عمر، وقاؿ: أال أبقيت كذا.
6الدية. -رضي اهلل عنو –ورد أّف امرأًة خفضت جارية فأعنتتيا فماتت، فضمنيا عمي  -2

 

 
 :الترجيح

 لؾ لما يمي:يترجح لمباحث القوؿ األوؿ بأف ضماف خطأ الطبيب تحممو العاقمة، وذ
قػػوة مػػا اسػػتدؿ بػػو أصػػحاب ىػػذا القػػوؿ، وألنػػو األصػػؿ فػػي الػػديات أف مػػا كػػاف خطػػأ تحممػػو  -9

 العاقمة تخفيفًا عمى الجاني، وجناية الطبيب الخطأ مشمولة في الجنايات الخطأ.

                                                 

 ، ولـ ينسب ابف رشد ىذا القوؿ ألحد.494، ص2بداية المجتيد، ابف رشد الحفيد، دار الفكر، ج - 1

 .51سبؽ تخريجو صفحة  - 2
 .494، ص2بداية المجتيد، ابف رشد الحفيد، دار الفكر، ج - 3
 .470، ص2المصنؼ، ابف أبي شيبة، ج - 4
روى ي: العزيز بف جريج القرش لممؾ بف عبدا عبدفيو ، ضعيؼ،  470، ص2المصنؼ، ابف أبي شيبة، ج - 5

 .، وبقية رجالو ثقاتابف حجر: ثقة فقيو فاضؿ وكاف يدلس ويرسؿالستة، قاؿ لو: 

، ضعيؼ في إسانده سعيد بف يوسؼ وقد ضعفو ابف عدي في 470، ص2المصنؼ، ابف أبي شيبة، ج - 6
 .247، ص4، والذىبي في ميزاف االعتداؿ، ج470، ص4الكامؿ، ج
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مػػا اسػػتدؿ بػػو أصػػحاب القػػوؿ الثػػاني مػػف روايػػات عػػف عمػػر بػػف الخطػػاب وعمػػي بػػف أبػػي  -2
خػػػالؼ  -رضػػػي اهلل عنػػػو–ورد عػػػف عمػػػر بػػػف الخطػػاب  فقػػد -رضػػػي اهلل عنيمػػػا-طالػػب 

ذلؾ، فقػد جعػؿ ديػة الجاريػة التػي ختنتيػا الخاتنػة عمػى عاقمتيػا، وىػذا موافػؽ لممتفػؽ عميػو 
–بيف الفقياء مف أف دية الخطأ تحممو العاقمة،  وكذلؾ مػا ورد عػف عمػي بػف أبػي طالػب 

ذلػؾ أنػو ضػمف فيو ضػعيؼ، كمػا ورد عػف عمػي بػف أبػي طالػب خػالؼ  -رضي اهلل عنو
،  وكػػذلؾ يمكػػف مناقشػػتو عمػػى أف 1وجعػػؿ الديػػة عمػػى عاقمػػة الختانػػة ،الختانػػة ديػػة الجاريػػة

 عميًا ضمنيا الدية في ماليا كونيا ليست مف أىؿ الطب، والختانة.

إف القػػوؿ بوجػػوب الضػػماف فػػي مػػاؿ الطبيػػب خاصػػًة إجحػػاؼ بػػو، وسػػد لبػػاب التطبيػػب ال  -4
لمريض في حالة الخطر، فػالخوؼ مػف الضػماف ربمػا سيما في المواضع التي يكوف فييا ا

 يجعؿ األطباء يحجموف عف القياـ بواجباتيـ.

 
كمػػػػا يمكػػػػف التفريػػػػؽ بػػػػيف الطبيػػػػب الخػػػػاص، والطبيػػػػب العػػػػاـ )الموظػػػػؼ فػػػػي المؤسسػػػػات الطبيػػػػة 
الحكوميػة(، فيكػػوف ضػماف خطػػأ الطبيػب الخػػاص عمػى عاقمتػػو، وضػماف خطػػأ الطبيػب العػػاـ عمػػى 

الدولػػة(، وىػػذا مػػا قػػاؿ بػػو بعػػض الحنابمػػة، ألف خطػػأ الطبيػػب كخطػػأ القاضػػي، بيػػت المػػاؿ )خزينػػة 
بيـ ولي األمر لمنفع العاـ، فكاف ضامنًا ألخطائيـ.  2والحاكـ، فكؿ ىؤالء نصَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، حديث رقـ 91، باب 425، ص94، جفي مستنبط المسائؿ، محمد حسيف النوري ستدرؾ الوسائؿم - 1
22755. 

 .11الطب النبوي، ابف قيـ الجوزية، دار الحديث، ص - 2
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 وفيو أربعة مطالب: المبحث السادس: شروط انتفاب المسؤولية الطبية
 وحذق في صناعتو. المطمب األول: أن يكون الطبيب ذا خبرة في فنو،

 المطمب الثاني: أن يؤدي الطبيب عممو وفق العرف الطبي المستقر.
 المطمب الثالث: انتفاب وقوع الخطأ الطبي
 المطمب الرابع: اإلذن المسقط لممسؤولية

 
 وىي: 1اشترط الفقياء لسقوط المسؤولية عف الطبيب عدة شروط 

 
 وحذق في صناعتو. المطمب األول: أن يكون الطبيب ذا خبرة في فنو،

 
يعتبػػػر إقػػػداـ الطبيػػػب عمػػػى ممارسػػػة الطػػػب دوف حصػػػولو عمػػػى الخبػػػرة الكفايػػػة مػػػف أىػػػـ موجبػػػات 
المسػػؤولية الطبيػػة، ولكػػي يعفػػى الطبيػػب مػػف المسػػؤولية ال بػػد أف يكػػوف مػػف أىػػؿ الطػػب مشػػيود لػػو 

ب، بػذلؾ، ومشػػيور عنػػو ذلػػؾ، واألصػؿ فػػي ىػػذا الحػػديث النبػػوي الشػريؼ الػػذي رواه عمػػر بػػف شػػعي
، وىػذا الحػديث يفيػد بػالمفيـو أف الطبيػب إذا كػاف مػف 2"مف تطبب ولـ ُيعمـ مف طػب فيػو ضػامف"

 الصنعة وحاذقا ال ضماف عميو.
 كثرت عبارات الفقياء التي تفيد ىذا الشرط النتفاء المسؤولية عف الطبيب، ومنيا ما يمي: 
بيػب حػاذؽ أعطػى الصػنعة قاؿ ابف قيـ الجوزية، وقػد قسَّػـ األطبػاء إلػى خمسػة أقسػاـ: "ط -9

حقيا، ولػـ تجػف يػده، فتولػد مػف فعمػو المػأذوف فيػو مػف جيػة الشػارع، ومػف جيػة َمػف يطبػو 
 3تمؼ العضو أو النفس، أو ذىاب صفة ال ضماف عميو اتفاقًا، فإنيا سراية مأذوف فيو.

                                                 

 مسؤولية الطبية.ه ممف كتب في ال، وغير 992، ص2التشريع الجنائي، عبد القادر عودة، ج  - 1

 سبؽ تخريجو. - 2

 .17ف قيـ الجوزية، دار الحديث، صالطب النبوي، اب - 3
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قػػػػاؿ الشػػػػيزري فػػػػي نيايػػػػة الرتبػػػػة: "ال يتصػػػػدى لمفصػػػػد إال مػػػػف اشػػػػتيرت معرفتػػػػو بتشػػػػريح  -2
والعػػػػروؽ، والَعَضػػػػؿ والشػػػػراييف، وأحػػػػاط بمعرفػػػػة تركيبيػػػػا، وكيفيتيػػػػا، لػػػػئال يقػػػػع  األعضػػػػاء

المبضع في عرؽ غير مقصػود، فيػؤدي إلػى َزمانػة العضػو وىػالؾ المقصػود، فكثيػر َىمَػؾ 
1مف ذلؾ.

 

 
فػػي عصػػرنا الحاضػػر يمكػػف اعتبػػار حصػػوؿ الطبيػػب عمػػى المؤىػػؿ العممػػي المناسػػب دليػػؿ خبػػرة، 

حاذقػػًا فػي األمػػراض التػي تحتػػاج إلػى اختصػػاص، واالختصاصػي فػػي  وحػذؽ، فالطبيػب العػػاـ لػيس
مجاؿ معيف ليس حاذقًا فػي مجػاٍؿ خالفػو، ولكػف األمػر لػيس عمػى اطالقػو فمػف كػاف يحمػؿ مػؤىاًل 
عمميًا وىو يوقف أنو غير متمكف مف مػداواة النػاس يحػـر عميػو ممارسػة الطػب ألنػو يكػوف بػذلؾ قػد 

، فالطبيػػب الحػػاذؽ الػػذي يعفػػى مػػف المسػػؤولية ال بػػد أف تتػػوافر أقػػدـ عمػػى إىػػالؾ النفػػوس، واألبػػداف
 فيو الشروط التالية كما يراىا الباحث:

 2أف يكوف تحصيمو العممي في الثانوية العامة مما يؤىمو لسلتحاؽ بكميات الطب. -9
 أف يمتحؽ طالب الطب بالكميات والجامعات المعتمدة والمعترؼ بيا والمؤىمة لذلؾ. -2

أساليب غير مشػروعة فػي ادة الطب باالجتياد والجد دوف المجوء إلى أف يحصؿ عمى شي -4
 أو شراء ذمـ الجيات المانحة لمشيادة. ذلؾ، كالغش

 أف يجتاز فترة تدريب مناسبة، وتحت إشراؼ ذوي الخبرة في مجاؿ الطب. -0

دوف المجوء  –وفؽ ما ىو معموؿ بو –أف يجتاز االختبارات الخاصة بمزاولة مينة الطب  -5
 ائؿ غير مشروعة الجتياز تمؾ االختبارات.إلى وس

 
 المطمب الثاني: أن يؤدي الطبيب عممو وفق العرف الطبي المستقر.

 
ف كاف حاذقا ماىرًا  لصنعتو، ال ُيعفى مػف المسػؤولية إال إذا قػاـ بالعمػؿ الطبػي وفػؽ  الطبيب وا 

لفقيػاء تػدؿ عمػى انتفػاء األصوؿ العممية النظرية والعممية المتفؽ عمييا عف أىػؿ الطػب، وعبػارات ا
المسػؤولية الجنائيػػة عػف الطبيػػب مػا لػػـ يتجػاوز حػػدود عممػو، وأصػػوؿ مينتػو، مػػف تمػؾ العبػػارات مػػا 

 يمي:

                                                 

 .11، صة، عبد الرحمف بف نصر الشيزرينياية الرتبة في طمب الحسب - 1

معدالت متدنية في الثانوية العامة لكف التحقوا بكميات الطب في  يوجد بعض األطباء ممف حصموا عمى - 2
 لجامعات.الجامعات األجنبية دوف وجود جياز رقابي مف الجيات المختصة عمى ىذه ا
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"وال ضػػماف عمػػى حّجػػاـ وبػػّزاغ )بيطػػار(، وفّصػػاد لػػـ يتجػػاوز الموضػػع المعتػػاد، فػػإف جػػاوز  -9
 1المعتاد ضمف"

ذا أمر الرجَؿ أف يحجمو، أو يختف غالمو، أو يبيطػر د -2 ابتػو، فتمفػوا مػف فعمػو، فػإف كػاف "وا 
فعؿ ما ُيفعؿ مثمو مما فيو الصالح لممفعوؿ بو عند أىؿ العمـ بتمؾ الصناعة، فال ضماف 

2عميو".
 

"وال ضػػػػػماف عمػػػػػى حجػػػػػاـ، وال ختّػػػػػاف، وال طبيػػػػػب، وال بيطػػػػػار ُعػػػػػرؼ حػػػػػذقيـ، ولػػػػػـ تجػػػػػف  -4
3أيدييـ".

 

مػو أف يفعمػوا الفعػؿ المعيػود "إف الطبيب والخاتف والبيطار إف مات مف فعميـ أحٌد، فػال يخ -0
 4في ذلؾ، أو يتجاوزوا، فإف فعموا المعيود ال ضماف عمى أحٍد منيـ".

اعتبر الفقياء أف ما يتمؼ بالسراية إف كاف بسبب مأذوف فيػو دوف جيػؿ، أو تقصػير، فػال ضػماف، 
ال قػت فمو كاف الطبيب حاذقًا، لكنو تجػاوز الحػد المعتػاد، أو قطػع فػي غيػر محػؿ القطػع، أو فػي و 

 5تالؼ ضمانو بالعمد والخطأ.يصمح في القطع ضمف ذلؾ، ألنو إ
 

 : انتفاب وقوع الخطأ الطبيالمطمب الثالث
 

ال بد النتفاء المسؤولية الجنائية عف الطبيب أف ال ُينسب إليو خطأ طبي، فمو قاـ الطبيب  
لكػػػف حصػػػمت المػػػاىر بعمػػػؿ طبػػػي وفػػػؽ األصػػػوؿ العمميػػػة، وبعػػػد الحصػػػوؿ عمػػػى اإلذف المعتبػػػر، و 

مضػػػاعفات بعػػػد العمػػػؿ الطبػػػي، ال بػػػد مػػػف انتفػػػاء الوقػػػوع فػػػي الخطػػػأ حتػػػى تسػػػقط المسػػػؤولية عػػػف 
 6الطبيب.
القػوؿ بمسػػؤولية الطبيػػب عػػف خطئػو ىػػو مػػذىب الجميػػور كمػػا مػر سػػابقًا، وىػػو مػػا يرجحػػو  

 الباحث، ويبقى األمر ألىؿ الخبرة في الطب لتحديد سبب المضاعفات الضارة التػي أعقبػت العمػؿ

                                                 

 .40، 7، جؽ، البحر الرائ947، ص5، جئؽ، الزيمعي، تبييف الحقا21، ص2، جر، ابف عابديفرد المحتا - 1

 .972، ص2، جاألـ، الشافعي - 2

، النيى، منصور البيوتيي لائؽ أو ق، د75، ص2، جلمرداوي، اإلنصاؼ، ا052، ص0، جالفروع، ابف مفمح - 3
، المقدسي، المغني، ابف قدامة 45، ص0، جمنصور البيوتيقناع، ، كشاؼ القناع عف متف اإل270، ص2ج
 .494، ص5ج

 .77، ص7، جيماف الباجيالمنتقى شرح الموطأ، سم - 4

 .221، ص9المموسوعة الفقيية الكويتية، وزارة األوقاؼ الكويتية، ج  - 5

 .977، صعة الحدادالمسؤولية الجنائية عف أخطاء األطباء، يوسؼ جم - 6
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الطبػػػي، ويسػػػتطيع الطػػػب الشػػػرعي فػػػي عصػػػرنا الحاضػػػر تحديػػػد سػػػبب الوفػػػاة وغيرىػػػا مػػػف النتػػػائج 
 تحديدًا دقيقًا.

إذا اختمفػت اآلراء الطبيػػة المعتمػػدة فػػي تفسػػير سػبب النتػػائج الحاصػػمة، وتسػػاوت اآلراء فػػي  
عميػػو،  قوتيػا، وأدلتيػا، وتبػيف أف الطبيػب قػاـ بعممػو وفػؽ رأي طبػي معػيف دوف آخػر، فػال مسػؤولية

 1ألنو إذا تساوت اآلراء المختمفة في قوتيا، وأدلتيا ال يكوف أحد األقواؿ أولى باألخذ مف اآلخر.
ىذا ما أفتى بو ابف عابديف لما سػئؿ عػف صػبية سػقطت مػف سػطح فانتفخػت رأسػيا، فقػاؿ  

قو، كثيػػر مػػف الجػػراحيف، إف شػػققتـ رأسػػيا تمػػوت، وقػػاؿ أحػػدىـ: إف لػػـ تشػػقوه اليػػـو تمػػوت، وأنػػا أشػػ
وأبرئيػا، فشػػقت رأسػيا فماتػػت بعػد يػػوـٍ أو يػػوميف، ىػؿ يضػػمفال فتأمػؿ مميػػًا، ثػـ قػػاؿ: ال يضػػمف إذا 
كػػػاف الشػػػؽ بػػػإذف، وكػػػاف معتػػػادا، ولػػػـ يكػػػف فاحشػػػًا )خػػػارج الرسػػػـ(، قيػػػؿ: لػػػو قػػػاؿ إلْف ماتػػػت فأنػػػا 

 2ضامف، ىؿ يضمفال قاؿ: ال.
 

 المطمب الرابع: اإلذن المسقط لممسؤولية
 وفيو سبعة فروع

 فرع األول: مفيوم اإلذن لغًة، واصطالحاً ال
 

، واألصؿ في استعمالو بمعنػى العمػـ واإلعػالـ، كنحػو قػوؿ اهلل اإلذف مصدر الفعؿ َأِذفَ اإلذن لغًة: 
ھ  ھ  ھ  ھ    ے     ے  ۓ  ۓ    ہہ ڻ  ۀ   ۀ  ہ   ہ  چ –سػػػػػػػبحانو وتعػػػػػػػالى –

عممػت، واسػتأذنو طمػب منػو اإلذف، وتقوؿ العرب: قد أذنػت بيػذا األمػر، أي  كـ،بمعنى أعممت  3چ
ک  ک  ک  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  چ :  -سػػػػػػػػػبحانو وتعػػػػػػػػػالى–قػػػػػػػػػاؿ اهلل 

بكػػػذا: أطمقػػػت لػػػو  ويػػػأتي بمعنػػػى اإلطػػػالؽ، نحػػػو أذنػػػت لػػػو، 4چگ     گگ  گ  ڳ  ڳ
جازتو، والرخصة فيو.  5فعمو، وىو بمعنى إباحة الشيء، وا 

 

                                                 

 .900سامة إبراىيـ تايو، صية الطبيب الجنائية، أمسؤول - 1

 .527، ص2، جرد المحتار، ابف عابديف  - 2

 .ٜٓٔ ، آيةاألنبياء سورة - 3

 .ٗٗ، آيةالتوبةسورة  - 4
بكر  ، مختار الصحاح، أبو1، ص94ج، لساف العرب، 9592، ص9القاموس المحيط، الفيروز أبادي، ج - 5

 .92الرازي،ص
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 1.ووعًا منإباحة التصرف لمشخص فيما كان ممن اإلذن اصطالحًا:
 

انتفاء اإلذف يعتبر موجبًا مف موجبات المسؤولية الطبية، وبالتالي فوجود اإلذف سواء كػاف  
لية عػف الحػاذؽ إذا مػارس عممػو الطبػي وفػؽ و إذُف الشارع، أو إذف المػريض، أو وليػو يسػقط المسػؤ 

 األصوؿ المتفؽ عمييا عند أىؿ الطب.
 ة الطبيةالشارع المسقط المسؤولي : إذنالفرع الثاني

 يمكف تقسـ إذف الشارع المسقط لممسؤولية الطبية إلى إذنيف ىما: 
 

 أو من ينوب عنو. الحاكماألول: إذن 
 

إذا مػػػػارس الطبيػػػػب مينػػػػة الطػػػػب قبػػػػؿ الحصػػػػوؿ عمػػػػى التػػػػراخيص الالزمػػػػة مػػػػف الجيػػػػات  
حتػى لػو  يكوف مسؤواًل عما يقوـ بػو، -وفؽ قوانينيا وأنظمتيا–المختصة في الدولة التي يعمؿ بيا 

لـ يؤد عممو إلى نتػائج ضػارة، ومعظػـ الػدوؿ الحديثػة تضػع فػي سػبيؿ ذلػؾ مػا يناسػبيا مػف قػوانيف 
 2ولوائح لتنظيـ مينة الطب كغيرىا مف الميف.

 

 الثاني: إذن الشارع المتعمق بطبيعة العمل الطبي.
ع الطبيػػػب مسػػػؤوٌؿ مسػػػؤولية جنائيػػػة عػػػف أي عمػػػؿ طبػػػي ال يقػػػره الشػػػرع، سػػػواًء كػػػاف المنػػػ 

الشػػرعي متعمقػػًا بوسػػيمة المعالجػػة أـ بنتائجيػػا، فػػال بػػد أف تكػػوف وسػػيمة المعالجػػة ونتيجتيػػا مبػػاحتيف 
 شرعا.

الشػػرع ال يػػأذف بالمعالجػػة التػػي تعتمػػد عمػػى وسػػائؿ محرمػػة كالسػػحر، والشػػعوذة، واسػػتعماؿ  
حرمة كعمميات النجاسات في المداواة، وغيرىا، كما ال يأذف الشارع بالمعالجة التي تكوف نتيجتيا م

، أو -سػػبحانو وتعػػالى–تغييػػر الجػػنس، وبعػػٍض ِمػػْف عمميػػات التجميػػؿ التػػي فييػػا تعييػػر لخمػػؽ اهلل 
 3اإلجياض الذي ال تبرره األسباب، وغيرىا مف النتائج الطبية المحرمة.

 
 إذن المريض أو وليوالفرع الثالث: 

                                                 

، المصباح المنير في 920، ص0ج عمر بف أحمد النسفي، ، طمبة الطمبة،99، ص9ج المعجـ الوسيط، - 1
 .90، صبف محمد الفيوميغريب الشرح الكبير، أحمد 

 . www.sitamol.netفقو ضماف الطبيب الميني، تماـ المودعمي،  - 2

 المصدر السابؽ. - 3

http://www.sitamol.net/


 990 

سػػيتحمؿ النتػػائج  المػػريض ىػػو صػػاحب الحػػؽ بػػاإلذف لمطبيػػب فػػي معالجتػػو ألنػػو ىػػو الػػذي 
التي ستترتب عمى المعالجة، وألف منافعو، وأطرافو حؽ لو، لذلؾ ال ُيسِقط الضماف فػي إتالفيػا إال 
ذا كاف المريض فاقد األىمية أو ناقصيا كالصبي والمجنػوف انتقػؿ اإلذف إلػى وليػو، ثػـ إلػى  إذنو، وا 

 1الحاكـ.
لبػدء بالمعالجػة، وبمػا أف طبيعػة يحرص األطباء عمى أخذ موافقة المػريض، أو وليػو قبػؿ ا 

العالقة بيف الطبيب ومريضو ىي عالقة تعاقديػة فػي غالبيػا، فيعتبػر اإليجػاب، أو القبػوؿ الصػادر 
 عف المريض في العقد إذنًا لمطبيب في المعالجة، وإلذف المريض أو وليو صور متعددة منيا:

 
 الفرع الرابع: صور اإلذن الطبي

 
 لتقييد واإلطالق: من حيث االمسألة األولى

 
وفيػػو يػػأذف المػػريض أو وليػػو لمطبيػػب بػػإجراء عمػػٍؿ طبػػي محػػدد،  اإلذن المقيؤؤد )الخؤؤاص(: -9

صػػاؿ ئيكػػوف الطبيػػب مسػػؤواًل إذا تجػػاوزه، كػػاإلذف بالختػػاف، أو قمػػع ضػػرس، أو جراحػػة است
لمػػػػوزتيف، أو عػػػػػالج وـر محػػػػػدد فػػػػػي جسػػػػػد المػػػػريض، وغيػػػػػر ذلػػػػػؾ مػػػػػف األعمػػػػػاؿ الطبيػػػػػة 

2المحددة.
 

فيو يأذف المريض، أو وليو لمطبيب بإجراء العمػؿ الطبػي المناسػب  عام )المطمق(:اإلذن ال -2
دوف تقييد كقولو "أذنت لؾ بعالجي حسب ما تستدعي حالتي"، وغالبًا ما يحرص األطباء 
خاصػػػة الجػػػراحيف مػػػنيـ عمػػػى أخػػػذ اإلذف المطمػػػؽ مػػػف المػػػريض، أو وليػػػو قبػػػؿ إجػػػراء أيػػػة 

3ت قد تستدعي عماًل جراحيًا مفاجئًا.عممية جراحية خوفًا مف وجود مفاج 
 

 
 : من حيث الصيغةةالثاني المسألة

 
التعبيػػر عػػف اإلرادة يكػػوف بعػػدة طػػرؽ، والنطػػؽ بالمسػػاف ىػػو األصػػؿ فػػي البيػػاف، ولكػػف قػػد  

 .4تقوـ مقامو كؿ وسيمة أخرى، مما يمكف أف تعبر عف اإلرادة الجازمة تعبيرًا كافياً 

                                                 
1
 .490، ص5، المغني، ابف قدامة، ج22، ص2،األـ، الشافعي، ج11، صابف قيـ الجوزيةبوي، الطب الن --
 .www.ilamtoday.netاإلذف الطبي وأحكامو، عبد الرحمف بف أحمد الجرعي،  - 2

 المصدر السابؽ. - 3

 www.saaid.net، اهلل بف محمد الجبير اني بف عبدى، اإلذف في إجراء العمميات الطبية أحكامو وأثره - 4
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 الصيغة إلى األقساـ التالية:  يمكف تقسيـ اإلذف الطبي مف حيث 
 اإلذن الشفوي: -9

بعض المعالجات، وخاصة الفحوصات الطبية ال تحتاج إلػى إذف مكتػوب لعػدـ خطورتيػا،   
وكػػذلؾ أيػػة معالجػػات ال تشػػكؿ خطػػورة عمػػى جسػػـ المػػريض وحياتػػو، كقمػػع ضػػرس، أو بػػطٍّ وـر 

1وما شاكميا.
 

 اإلذن المكتوب: -2

 

عمػػػى الحصػػػوؿ عمػػػى إذف مكتػػػوب مػػػف المػػػريض  يحػػػرص األطبػػػاء، والمؤسسػػػات الطبيػػػة
العاقؿ، أو ولي المريض القاصر والمجنوف، والمغمػى عميػو خاصػة قبػؿ البػدء بالمعالجػات 
التػػػي قػػػد ينشػػػأ عنيػػػا مضػػػاعفات، كالعمميػػػات الجراحيػػػة، وغالبػػػًا مػػػا يكػػػوف اإلذف المكتػػػوب 

نػػػو ينبغػػػي مطمقػػػًا غيػػػر مقيػػػد، ونقػػػؿ عبػػػد الػػػرحمف الجرعػػػي عػػػف محمػػػد عمػػػي البػػػار قولػػػو: أ
 2الحصوؿ عمى اإلذف المكتوب في الحاالت التالية:

 أي عممية جراحية تستدعي دخوؿ المستشفى. - أ
 إعطاء مخدر، وخاصة إذا كاف التخدير كميًا، أو نصفيًا. - ب

ؿ فػػػي جسػػػـ المػػػريض، مثػػػؿ المنػػػاظير،  - ت إجػػػراء الفحوصػػػات الطبيػػػة النػػػي فييػػػا تػػػدخ 
 لشراييف القمب.وأخذ العينات مف األعضاء الداخمية، والقسطرة 

 شعاعي.إجراء أي عالج كيماوي، أو إ - ث

 

 اإلذن باإلشارة:   -3

 

الفقياء اإلشارة الصادرة عمػف ال يسػتطيع التعبيػر عػف إرادتػو بػالقوؿ، أو الكتابػة طريقػًا مػف  عدَّ 
 3.طرؽ التعبير عف ذلؾ، إذا كانت واضحة الداللة، فاعتبروىا في عقود البيع، والنكاح، وغيرىا

طريقػًا مػف طػرؽ التعبيػر عػف اإلذف الطّبػي مػا جػاء عػف عائشػة اعتبػار اإلشػارة  مما يػدؿ عمػى
رسػوؿ اهلل صػمى اهلل عميػو وسػمـ فأشػار أف ال تمػدوني ا فقمنػا :  4لددنا " عنيا أنيا قالت :رضي اهلل

  1"ال يبقى منكـ أحٌد إاّل ُلدَّ  كراىية المريض لمدواء ا فمّما أفاؽ ا قاؿ : ألـ أنيكـ أف ال تمدوني ا
                                                 

  .www.ilamtoday.netاإلذف الطبي وأحكامو، عبد الرحمف بف أحمد الجرعي،  - 1

 المصدر السابؽ. - 2
 www.saaid.net، بيراهلل بف محمد الج ىاني بف عبد، اإلذف في إجراء العمميات الطبية أحكامو وأثره - 3
 وبيف المساف بيف الصَدؼ في الدواءُ  اآلخر في وُيوَجر شقَّْيو َأحد ِإلى َفُيَمدَّ  مريضال بمساف يؤَخذَ  َأفْ ىو:  لمَّد  ا - 4

 شقَّيِ  َأحدِ  في اإِلنساف ُسِقيَ  َفمو ما ِشقَّيْ  أحد في ُيْوَجرُ  دواءٌ  وىو إنسانًا  بو َتُمد حيف المَُّدْودَ  ِفْعُمؾ: دُ الشٍّْدؽ الم
  .410، ص4لساف العرب، ابف منظور، ج ،447، ص2ج ،الصاحب بف عباد ،المحيط في المغة،الفـ
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 : َمْن ل يعتبر إذنوالخامس الفرع
 

ذكر الفقياء أف العمؿ الطبي ال يكوف مباحًا حتى يكوف مأذونًا فيو، فمتى حصػؿ الطبيػب 
الحاذؽ عمى إذف المريض، أو وليو وقاـ بعممو وفؽ القواعػد، واألصػوؿ العمميػة المتفػؽ عمييػا، فػال 

تػػػى يكػػػوف اإلذف معتبػػػرًا، طبػػػي، ولكػػػف حضػػػماف عميػػػو ميمػػػا كانػػػت اآلثػػػار المترتبػػػة عمػػػى عممػػػو ال
 لممسؤولية ال بد أف يصدر عف بالٍغ عاقؿ مختار.ومسقطًا 
فػػػإذف الصػػػبي لمطبيػػػب بمعالجتػػػو إذٌف غيػػػر معتبػػػر، وكػػػذا إذف المجنػػػوف، والمغمػػػى عميػػػو،  

 2والمكره، وكؿ إذف غير معتبر ال يسقط الضماف، والمسؤولية.
 

 ط لممسؤولية الطبيةشروط اإلذن الطبي المسقس: الفرع الساد
 3يشترط لسذف الطبي حتى يكوف مسقطًا لممسؤولية الطبية الشروط التالية:

أف يكوف اإلذف صادرًا ممف لو الحؽ، وىو المريض، أو وليػو، حػاؿ تعػذر الحصػوؿ عمػى  -9
 اإلذِف مف المريض، لصغر سف، أو فقداف وعٍي.

، أو وليػػػو فػػػال بػػػد أف يكػػػوف أف يكػػػوف اآلذف أىػػػاًل لػػػسذف، سػػػواٍء كػػػاف اآلذف ىػػػو المػػػريض -2
 بالغًا، عاقاًل، فال يعتبر إذف الصغير وال المجنوف.

 االختيار وعدـ اإلكراه: أف يكوف اإلذف صادرًا مف المريض، أو وليو دوف إكراه. -4

أف تكػػوف المعالجػػة المػػأذوف بيػػا مشػػروعة: إذا صػػدر اإلذف وفػػؽ الشػػروط المعتبػػرة شػػرعًا،  -0
مة، كاإلجيػاض، وبعػض عمميػات التجميػؿ، فػاإلذف فػي ولكف كاف اإلذف في معالجٍة محر 

 ىذه الحالة غير معتبر، وغير مسقط لممسؤولية الجنائية.

أف تكػػػوف صػػػػيغة اإلذف تػػػدؿ داللػػػػة واضػػػحة عمػػػػى المػػػأذوف بػػػػو، خاصػػػة إذا كػػػػاف العمػػػػؿ  -5
 يتضمف جراحًة وتخديرًا، ليكوف المريض عمى دراية كاممة بما ىو ُمقدـْ عميو.

 
                                                                                                                                             

ىية التداوي ا، ورواه مسمـ، باب كر 5792متفؽ عميو، رواه البخاري كتاب الطب، باب المدود، حديث  رقـ،  - 1
 .2294بالمدود، حديث رقـ 

، فرحوف اليعمري، ، تبصرة الحكاـ، ابف 22، ص2، جألـ، الشافعي، ا490ص، 5، جالمغني، ابف قدامة - 2
 .409، ص2ج

اإلذف في إجراء العمميات ، 915-912، صعة الحدادالمسؤولية الجنائية عف أخطاء األطباء، يوسؼ جم - 3
 www.saaid.net، اهلل بف محمد الجبير ىاني بف عبد، الطبية أحكامو وأثره
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 الت التي يسقط فييا اإلذن الطبيالح :الفرع السابع

 
األصؿ أف ال ُيقدـ الطبيب عمى المعالجػة إال بعػد موافقػة المػريض، أو وليػو، ولكػف أحػواؿ  

المرضػػى، وظػػروؼ أوليػػائيـ، قػػد ال تمكػػنيـ مػػف إعطػػاء اإلذف الطبػػي فػػي الوقػػت المناسػػب، لػػذلؾ 
 ي بعض الحاالت ومنيا ما يمي:لمطبيب البدء في المعالجة دوف الحصوؿ عمى إذٍف بالمعالجة ف

الحػػاالت الخطػػرة التػػي تيػػدد حيػػاة المػػريض بػػالموت، أو تيػػدد بتمػػؼ عضػػٍو مػػف أعضػػائو،  -9
ويكوف فييا المريض فاقدًا لموعي ال تسمح حالتػو بأخػذ اإلذف منػو، وال يكػوف وليػو حاضػرًا 

، وحالػػة وغيرىػػا حالػػة الكػػوارث الطبيعيػػة كػػالزالزؿو  خػػذ اإلذف، كمػػا فػػي حػػوادث السػػياراتأل
الحػػػرب، ففػػػي مثػػػؿ ىػػػذه الظػػػروؼ يكػػػوف مػػػف الصػػػعوبة الحصػػػوؿ عمػػػى إذف المػػػريض أو 

 1وليو.
ديػة، َفِمػْف حػؽ عْ والمُ  ةعامة معالجتيا، كاألمراض السػاريالحاالت التي تقتضي المصمحة ال -2

أو التطعيـ الوقػائي اإلجبػاري، ففػي ىػذه الحالػة أيضػًا ال  الدولة أف تفرض التدواي القسري
2حصوؿ عمى إذف المريض، أو وليو.يشترط ال

 

يجوز لمطبيػب مباشػرة اإلجػراء الطبػي دوف اسػتئذاف فػي الحػاالت السػابقة، العتبػار أف الحاجػة 
تػػدعو إلػػى التصػػرؼ فػػي حػػؽ الغيػػر دوف اسػػتئذانو، إذا تعػػذر الحصػػوؿ عمػػى إذنػػو، إمػػا لجيمػػو، أو 

 3مشقة انتظاره،  ويدؿ عمى مشروعية ذلؾ ما يمي: لغيبتو، أو
، فالحػػػػديث نيػػػػى عػػػػف 4"ال ضػػػػرر وال ضػػػػرار" -صػػػػمى اهلل عميػػػػو وسػػػػمـ–رسػػػػوؿ اهلل قػػػػاؿ  -9

 5الضرر، وتْرؾ تطبيب مف ُيخشى عميو الموت ضرر، والضرر منيي عنو.

                                                 

اإلذف في إجراء العمميات الطبية ، 977اد، صأخطاء األطباء، يوسؼ جمعة الحدالمسؤولية الجنائية عف  - 1
 .www.saaid.net، اهلل بف محمد الجبير ىاني بف عبد، أحكامو وأثره

 .www.ilamtoday.netاإلذف الطبي وأحكامو، عبد الرحمف بف أحمد الجرعي،   - 2
اهلل بف  ىاني بف عبد، اإلذف في إجراء العمميات الطبية أحكامو وأثره، 097، صف رجب الحنبميد، ابالقواع - 3

 .www.saaid.net، محمد الجبير

، 2442ه ابف ماجة، كتاب األحكاـ، حديث رقـ مرساًل، روا 2979أخرجو مالمؾ في الموطأ حديث رقـ  - 4
وىو صحيح أو حسف بمجموع طرقو، قاؿ النووي في األربعيف: وأحمد ، والدارقطني، والحاكـ، وغيرىـ موصواًل، 

، 570حديث حسف ولو طرؽ يقوي بعضيا بعضًا، وأقره عمى ذلؾ ابف رجب الحنبمي في جامع العمـو والحكـ، ص
 .172وصححو األلباني في إرواء الغميؿ حديث رقـ 

 .www.saaid.net،  بف محمد الجبيراهلل ىاني بف عبد، اإلذف في إجراء العمميات الطبية أحكامو وأثره - 5
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، والخوؼ عمى ىالؾ نفس 1القاعدة الفقيية تنص عمى أف " الضرورات تبيح المحظورات" -2
 مى اإلذف لممعالجة.المريض، أو أحد أطرافو ضرورة تبيح لمطبيب ترؾ الحصوؿ ع

إف الطبيػػب فػػي ىػػذه الحالػػة بػػيف خيػػاريف، إمػػا أف يقػػدَّـ العػػالج لممػػريض دوف أخػػذ اإلذف،  -4
مػا أف ينتظػػر حتػػى يحصػػؿ عمػى اإلذف، وىػػذا متعػػذر لغمبػػة الظػف بيػػالؾ المػػريض حػػاؿ  وا 
التأخر، فمـ يبؽ إال الخيار األوؿ وىو متفؽ مع أصوؿ الشرع التي جاءت بحفظ األنفس، 

ف لـ يفعؿ وكاف قادرًا عمى والحفا صػبح إنقاذ حياة المػريض، ومػات المػريض أظ عمييا، وا 
 الطبيب في حكـ الممتنع عف العالج وىو قادر عميو.

اإلذف فػػي العمميػػات الطبيػػة  (بشػػأف90/91) 970اإلسػػالمي  لقػػد تضػػمف قػػرار مجمػػع الفقػػو
 2ما يمي:الحاالت التي يسقط فييا اإلذف الطبي، وجاء في القرار  المستعجمة

إف مجمػػس مجمػػع الفقػػو اإلسػػالمي الػػدولي المنبثػػؽ مػػف منظمػػة المػػؤتمر اإلسػػالمي المنعقػػد فػػي 
جمػػػادى  5إلػػػى  9دورتػػػو التاسػػػعة عشػػػرة فػػػي إمػػػارة الشػػػارقة )دولػػػة اإلمػػػارات العربيػػػة المتحػػػدة( مػػػف 

 وبعػد اطالعػو عمػى البحػوث الػواردة ـ،2001نيسػاف )إبريػؿ(  40 - 22ىػ، الموافػؽ 9040األولى 
إلػػػػى المجمػػػػع بخصػػػػوص موضػػػػوع اإلذف فػػػػي العمميػػػػات الطبيػػػػة المسػػػػتعجمة، وبعػػػػد اسػػػػتماعو إلػػػػى 

 المناقشات التي دارت حولو، قرر ما يأتي:
( يقصد بالحاالت المستعجمة: الحاالت المرضية التي تستدعي إجراء عمؿ عالجي أو جراحي 9)

يض إنقػػاذًا لحياتػػو أو منعػػًا دوف أي تػػأخير، نظػػرًا لخطػػورة الوضػػع الصػػحي الػػذي يعػػاني منػػو المػػر 
 لتمؼ عضو مف أعضائو مف مثؿ:

الحاالت التي تتطمػب إجػراء والدة قيصػرية إنقػاذًا لحيػاة األـ أو الجنػيف أو ىمػا معػًا، كمػا فػي   أ( )
 حالة التفاؼ الحبؿ السري، وحالة التمزؽ الرحمي عند األـ أثناء الوالدة.

 رية كما في حالة الزائدة الممتيبة.الحاالت التي تتطمب إجراء جراحة ضرو   ب( )
 الحاالت التي تتطمب إجراًء عالجيًا معينًا مف مثؿ غسيؿ الكمى ونقؿ الدـ.   ج( )
دوف   ( إذا كػاف المػػريض كامػػؿ األىميػة وتػػاـ الػػوعي ولديػو قػػدرة عمػػى االسػتيعاب واتخػػاذ القػػرار2)

أو جراحػػػي أصػػػبحت أمػػػرًا  إكػػػراه وقػػػرر األطبػػػاء أف حالتػػػو مسػػػتعجمة وأف حاجتػػػو إلجػػػراء عالجػػػي
 ضروريًا، فإف إعطاء اإلذف بعالجو واجب شرعًا يأثـ المريض بتركو.

ويجوز لمطبيػب إجػراء التػدخؿ العالجػي الػالـز إنقػاذًا لحيػاة المػريض اسػتنادًا ألحكػاـ الضػرورة فػي 
 الشريعة.

                                                 

 .497، ص2، جةيف الزركشي، وزارة األوقاؼ الكويتيدالمنثور في القواعد، بدر ال - 1

، كما أكدت دار اإلفتاء المصرية عمى جواز عدـ أخذ www.fiqhforum.com مجمع الفقو اإلسالمي، - 2
ة المريض أو وليو في حاؿ إجراء العمميات الجراحية المستعجمة، أو الطوارئ. جريدة القدس، العدد اإلذف أو موافق

 ىػ.9027/رجب/20، 7/7/2007، الصادرة بتاريخ 94200

http://www.fiqhforum.com/
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الت ( إذا كػػػاف المػػػريض نػػػاقص األىميػػػة ورفػػػض وليػػػو إعطػػػاء اإلذف الطبػػػي لعالجػػػو فػػػي الحػػػا4)
المسػػػتعجمة فػػػال يعتػػػد برفضػػػو وينتقػػػؿ الحػػػؽ فػػػي اإلذف إلػػػى ولػػػي األمػػػر أو مػػػف ينيبػػػو مػػػف الجيػػػات 

 المختصة في الدولة.
( إذا كانت الجراحة القيصرية ضرورية إلنقاذ حياة الجنيف أو األـ أو ىما معًا ورفض الزوجاف 0)

ولػي األمػر أو مػف ينيبػو فػي  أو أحدىما اإلذف بذلؾ، فال يعتد بيذا الرفض وينتقؿ الحػؽ بػذلؾ إلػى
 إجراء ىذه الجراحة.

 :1يشترط لمتدخؿ الطبي في الحاالت المستعجمة ما يأتي (5)
أ( أف يشػػرح الطبيػػػب لممػػػريض أو وليػػػو أىميػػػة العػػػالج الطبػػػي وخطػػػورة الحالػػػة المرضػػػية واآلثػػػار  )

 المترتبة عمى رفضو وفي حالة اإلصرار عمى الرفض يقـو الطبيب بتوثيؽ ذلؾ.
أف يقػػوـ الطبيػػب ببػػذؿ جيػػد كبيػػر إلقنػػاع المػػريض وأىمػػو لمرجػػوع عػػف رفضػػو لػػسذف تفاديػػًا  ب( )

 لتردي حالتو.
ج( يتػولى فريػػؽ طبػي ال يقػػؿ عػػف ثالثػة أطبػػاء استشػارييف، عمػػى أال يكػػوف الطبيػب المعػػالج مػػف  )

بيػػنيـ، التأكػػد مػػف تشػػخيص المػػرض والعػػالج المقتػػرح لػػو مػػع إعػػداد محضػػر بػػذلؾ موقػػع عميػػو مػػف 
عالـ إدارة المستشفى بذلؾ.  الفريؽ، وا 
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 المبحث األول: إفشاب السر الطبي لممريض.
 

 وفيو خمسة مطالب
 المطمب األول: مفيوم السر الطبي.

 المطمب الثاني: األدلة عمى تحريم إفشاب السر الطبي.
 المطمب الثالث: أركان جريمة إفشاب السر الطبي.

 ابع: الحالت التي يجب فييا إفشاب السر الطبي.المطمب الر 
 المطمب الخامس: الحالت التي يجوز فييا إفشاب السر الطبي.

 
 

 المطمب األول: مفيوم السر الطبي.
 

چ :قػاؿ اهلل سػبحانو وتعػالى 1السر لغًة: كؿ ما ُيكتـ، ُوخفى، وىو خالؼ اإلعالف، وجمعو أسرار.

2چڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  


                                                 
، مختػػار الصػػحاح، محمػػد بػػف 270، صبػػف محمػػد الفيػػوميالمصػػباح المنيػػر فػػي غريػػب الشػػرح الكبيػػر، أحمػػد  - 1

، ـ9172، 2دار المعػػػػارؼ، القػػػػاىرة، ط ، المعجػػػػـ الوسػػػػيط، إبػػػػراىيـ أنػػػػيس وآخػػػػروف،920أبػػػػي بكػػػػر الػػػػرازي، ص
 ، 052ص

 .91سورة النحؿ، آية  - 2
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ال يخػػرج معنػػى السػػر فػػي االصػػطالح عػػف معنػػاه فػػي المغػػة، فيػػو: مػػا يكػػتـ، وقػػد  ًا:السؤؤر اصؤؤطالح
عرفػػػو ىػػػاني بػػػف عبػػػد اهلل الجبيػػػر: ىػػػو الػػػذي يفضػػػي بػػػو إنسػػػاف إلػػػى غيػػػره، أو اطمػػػع عميػػػو بحكػػػـ 

، أو كػػاف مػػػف شػػأنو فػػػي وكتمانػػعميػػو، أو دلػػت القػػػرائف عمػػى طمػػػب  كتـتمعاشػػرتو، أو مينتػػو، ويسػػػ
ميػػػو، أو تضػػػمف إفشػػػاؤه ضػػػررًا، أو عيبػػػًا ُيكػػػره اطػػػالع النػػػاس عإفشػػػاؤه ف العػػػادة أف ُيكػػػتـ، أو تضػػػم

  1وبيف غيره. اإلفساد بيف صاحبو
كػػؿ أمػػٍر اطمػػع عميػػو الطبيػب بحكػػـ عممػػو، سػػواء أفضػػى بػػو المػػريض، أو  مفيؤؤوم السؤؤر الطبؤؤي:

أو غيره، أو عمـ بو نتيجة الفحص، أو التشخيص أثناء ممارستو لمينتػو، وكػاف لممػريض أو لذويػو 
 2في كتمانو. مشروعةٌ  لمغير مصمحةٌ 

 المطمب الثاني: األدلة عمى تحريم إفشاب السر الطبي.
 

الطبيب مؤتمف عمى جسـ المريض، وصحتو، وىو مف باب أولى مؤتمف عمى أسراره، لػذا 
 ومما يدؿ عمى تحريـ إفشاء سر المريض ما يمي: ال يجوز لمطبيب إفشاء سٍر لممريض، 

 
واألمانػػة لفػػظ عػػاـ، وسػػر 39چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍچ   :-انو وتعػػالىسػػبح-قػػاؿ اهلل -9

المريض الذي يطمع عميو الطبيب مشموؿ في معنى األمانة، ورعاية سر المريض تعني المحافظػة 
 عميو وعدـ إفشائو.

والسػػػر الػػػذي يطمػػػع 49چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  چ :-سػػػبحانو وتعػػػالى–قػػػاؿ اهلل  -2
 وال يكوف ذلؾ إال بحفظ السر، وكتمانو وعدـ إفشائو. ،ىاوأداء رعايتيا الطبيب أمانة تجب عميو
ڦ  ڦ         ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  :-سػػػػػػبحانو وتعػػػػػػالى-قػػػػػػاؿ اهلل  -4

فقػػػػػد جعمػػػػػت اآليػػػػػة 59چچ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  

                                                 
 .   www.islamtoday.net أسرار المرضى، ىاني عبد اهلل الجبير، - 1

،  مسػػؤولية الطبيػػب الجنائيػػة المترتبػػة عمػػى 552ابؽ، صالموسػػوعة الطبيػػة الفقييػػة، أحمػػد كنعػػاف، مرجػػع سػػ - 2
، www.ssfcm.orgإفشاء السر الميني، طارؽ صالح الديف محمد، الجمعيػة السػعودية لطػب األسػرة والمجتمػع، 

ـ، 2005، 247دد جريمػػػػة إفشػػػػاء األسػػػػرار عناصػػػػرىا وعقوبتيػػػػا، نػػػػادر عبػػػػد العزيػػػػز شػػػػافي، مجمػػػػة الجػػػػيش، العػػػػ
www.lebarmy.gov.lb  . 

 .7سورة المؤمنوف، آية  - 3

 .ٛ٘، آية النساءسورة  - 4

 .ٖ، آية التحريـسورة  - 5

http://www.ssfcm.org/
http://www.lebarmy.gov.lb/
http://www.lebarmy.gov.lb/
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ًَ  - عميو وسمـصمى اهلل–الكريمة إفشاء سر النبي  ينبغي التوبة  الذي أسرَّ بو لبعض أزواجو  ذنبًا
 منو، وكذلؾ حثت اآلية الكريمة عمى ضرورة حفظ األسرار وكتمانيا لما في إفشائيا مف أضرار.

 
 1: "إذا حػدَّث رجػٌؿ رجػاًل بحػديث ثػـ التفػت فيػو أمانػة"-صػمى اهلل عميػو وسػمـ–قاؿ رسػوؿ اهلل  -0

داللػة عمػى اعتبػار مػا يفضػي بػو الرجػؿ لمرجػؿ مػف حػديث أو سػٍر أمانػة الحديث الشػريؼ واضػح ال
تجب المحافظة عمييا، والسػر الطبػي ال يتعػدى أف يكػوف مػف بػاب حػديث الرجػؿ لمرجػؿ كمػا أشػار 

 الحديث الشريؼ.
، وأنػا ألعػب -صمى اهلل عميو وسػمـ–قاؿ:"مرَّ بي النبي  -رضي اهلل عنو –عف أنس بف مالؾ  -5

سػػمـ عمينػػا، ثػػـ دعػػاني فبعثنػػي إلػػى حاجػػة لػػو، فجئػػت وقػػد أبطػػأت عمػػى أمػػي، فممػػا مػػع الصػػبياف، ف
لحاجة، قالت: مػا حاجتػو:  -صمى اهلل عميو وسمـ–جئُت قالت: ما حبسؾ، قمت: بعثني رسوؿ اهلل 
أحػدًا، قػاؿ أنػس: واهلل لػو  -صمى اهلل عميو وسمـ–قمت: إنيا سّر، قالت: ال تحدثفَّ بسرٍّ رسوؿ اهلل 

 2و أحدًا لحدثتؾ بو يا ثابت"حدَّثت ب
لما عرض عمر بف الخطاب ابنتػو حفصػة ألبػي بكػر رضػي اهلل عػنيـ، فمػـ يجبػو بشػيء، قػاؿ  -2

: لعمؾ وجػدت عمػيَّ عرضػت عمػيَّ حفصػة  -صمى اهلل عميو وسمـ–لو بعد أف دخؿ بيا رسوؿ اهلل 
عرضػػت إال أنػػي كنػػت  فمػػـ أرجػػع إليػػؾ شػػيئا، فقػػاؿ: نعػػـ، فقػػاؿ: إنػػو لػػـ يمنػػع أف أرجػػع إليػػؾ فيمػػا

صػمى اهلل عميػو –ذكرىػا، فمػـ أكػف ألفشػي سػرَّ رسػوؿ اهلل  -صمى اهلل عميو وسػمـ–عممت أف النبي 
 3.-وسمـ



التحذير مف ذلػؾ، ويوجػب سػتره وكتمانػو، واألدلػة و األدلة السابقة تظير حرمة إفشاء السر 
معػػوف عمػػى أسػػرار عامػػة فػػي النيػػي عػػف خمػػؽ إفشػػاء األسػػرار، والطبيػػب ومػػف فػػي حكمػػو ممػػف يط

.  الناس وعوراتيـ داخموف في ىذا العمـو
ذكػػر الفقيػػاء أف مػػف آداب مينػػة الطػػب وأخالقياتيػػا محافظػػة الطبيػػب عمػػى أسػػرار مرضػػاه  

أف   الطبيب التي قد يبوحوف بيا لو، وأحيانًا قد يفضي المريض بأسرار تحت تأثير التخدير، فعمى
دًا عمى ما ذكره المريض إذا لـ يأذف لو في اطالع غيره يكوف أمينًا عمى ىذه األسرار فال يطمع أح

 4عمى ذلؾ، ولو أذف لو المريض فال يفشي سره إال الستجالب نفع لو.


                                                 

، وقػػاؿ حػػديث حسػػف، ورواه أبػػو داود، كتػػػاب األدب، 9772رواه الترمػػذي، كتػػاب البػػر والصػػمة، حػػديث رقػػػـ  - 1
 .0727رقـ ، ، وحسنو األلباني في صحيح الجامع الصغير0225ـ حديث رق

 .0544رواه مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة، حديث رقـ  - 2

 .0727رواه البخاري، كتاب النكاح، حديث رقـ  - 3

 .942، ص0، جمحمد بف محمد العبدري )ابف الحاج(خؿ، دالم - 4



 920 

 المطمب الثالث: أركان جريمة إفشاب السر الطبي.
 

جريمػػة إفشػػاء السػػر الطبػػي كغيرىػػا مػػف الجػػرائـ ال بػػد أف تتػػوافر فييػػا أركػػاف الجريمػػة حتػػى  
ؤولية جنائيػػة، وقػػد تعرضػػت قػػوانيف العقوبػػات المعاصػػرة ليػػذه الجريمػػة ووضػػعت يترتػػب عمييػػا مسػػ

 تكييفًا قانونيًا ليا، وحددت أركانيا عمى النحو التالي:
 

 الركن األول: السر الطبي
 

مػػف أىػػـ األركػػػاف المكونػػة لجريمػػػة إفشػػاء السػػػر الطبػػي أف يكػػوف مػػػا تػػـ إفشػػػاؤه سػػرًا، وقػػػد  
عتبػاره سػرًا طبيػًا، ومػا ال يمكػف ريؼ ماىية السر الطبي، ومػا يمكػف ااختمفت اآلراء القانونية في تع

عتبػػػاره سػػػرًا طبيػػػًا، وبسػػػبب ىػػػذه االختالفػػػات والتػػػي مرجعيػػػا السػػػمطة التقديريػػػة لمقاضػػػي جػػػاء قػػػرار ا
ية ميما كانػت طبيعتيػا، رٍّ ـ أف جميع األمراض سِ 9102لسنة  2401محكمة النقض المصرية رقـ 
سػػػترىا ولػػػو كانػػػت صػػػحيحة، لمػػػا يترتػػػب عمػػػى إفشػػػائيا مػػػف إسػػػاءة  فيػػػي مػػػف العػػػورات التػػػي يجػػػب
ضرار بمصالحيـ.  1لممرضى وا 

 
 فشابالركن الثاني: فعل اإل

 
ُيقصد بفعؿ اإلفشاء كشُؼ السر الطبي، واطالع الغيػر عميػو بأيػة وسػيمة كانػت مػع تحديػد 

عالنػػو الشػػخص صػػاحب المصػػمحة فػػي كتمانػػو وىػػو المػػريض، ويتحقػػؽ فعػػؿ اإلفشػػاء سػػواء كػػاف إ
بطريقػػػػة مباشػػػػرة، أو غيػػػػر مباشػػػػرة، شػػػػفاىًة أو كتابػػػػًة، وقػػػػد يكػػػػوف اإلفشػػػػاء بالنشػػػػر فػػػػي الصػػػػحؼ 
والمجالت أو الرسائؿ الطبية، أو بالشيادات والتقارير الطبية لمغير، كما تعتبر إشارة المجنة الطبية 

مػػػرض كشػػػفًا، المكمفػػػة بإصػػػدار تقػػػارير المياقػػػة الصػػػحية لممتقػػػدميف لموظػػػائؼ العموميػػػة لتفاصػػػيؿ ال
فشاًء لمسر الطبي الخاص بالمتقدـ، لذا يتوجب عمى مثؿ ىذه المجاف االكتفاء باإلشارة إلػى لياقػة  وا 

 2دوف الخوض في تفاصيؿ حالتو المرضية. المتقدـ لموظيفة أـ ال فحسب

                                                 
طرقجي، الدار العممية الدولية، ودار الثقافة لمنشر والتوزيع، مسؤولية مساعدي الطبيب الجزائية، ىدى سالـ األ - 1

صػػػالح ، مسػػػؤولية الطبيػػػب الجنائيػػػة المترتبػػػة عمػػػى إفشػػػاء السػػػر المينػػػي، طػػػارؽ 997، ص 9ـ، ط2009عمػػػاف، 
 .www.ssfcm.orgالديف محمد، الجمعية السعودية لطب األسرة والمجتمع، 

2
مسؤولية الطبيب الجنائية ،  991مرجع سابؽ، ص9مسؤولية مساعدي الطبيب الجزائية، ىدى سالـ األطرقجي -

المترتبػػػػة عمػػػػى إفشػػػػاء السػػػػر المينػػػػي، طػػػػارؽ صػػػػالح الػػػػديف محمػػػػد، الجمعيػػػػة السػػػػعودية لطػػػػب األسػػػػرة والمجتمػػػػع، 

http://www.ssfcm.org/


 925 

  
 الركن الثالث: أن يكون المفشي لمسر أمينًا عميو

 
تضػػي أعمػػاليـ، ووظائفػػو االطػػالع عمػػى المقصػد مػػف ذلػػؾ أف يكػػوف المفشػػي لمسػػر ممػف تق 

المفشػػي لمسػػر طبيبػػًا، أو ممػػف يكػػوف الحػػديث عػػف الجػػرائـ الطبيػػة ال بػػد أف  أف أسػػرار النػػاس، وبمػػا
يتصػػؿ عممػػو بمينػػة الطػػب كمسػػاعدي األطبػػاء، والصػػيادلة، والجػػراحيف، والقػػابالت، وطمبػػة كميػػات 

اإلدارييف في العيادات والمستشػفيات  الطب، وفنيي العالج الطبيعي، وفنيي التخدير، ويشمؿ كذلؾ
 1.الذيف يطمعوف بحكـ عمميـ عمى ممفات المرضى والمراكز الصحية

 
 الركن الرابع: القصد الجنائي

 
كاممػة، حتػى لػو لػـ يكػف  ف في حكمو كشؼ سػر المػريض بػإرادةٍ وىو أف يتعمد الطبيب ومَ  

مػي يقػػـو عمػى عنصػريف ىمػا العمػػـ ، والقصػد الجر 2قاصػدًا اإلضػرار بػالمريض، أو ذويػو جػػراء فعمػو
واإلرادة، إذ يجب أف يعمـ الطبيب المتيـ بأف لمواقعػة صػفة السػر الممنػوع إفشػاؤه، وأف تتجػو إرادتػو 
إلى إفشائو، وأف يرتكب ذلػؾ بػدوف مسػوغ شػرعي، أو يسػتعمؿ السػر لمنفعػة خاصػة بػو، أو لمنفعػة 

 3شخص آخر.
 

 ب السر الطبي.المطمب الرابع: الحالت التي يجب فييا إفشا
 

األصػػؿ أف يحػػافظ الطبيػػب عمػػى أسػػرار مرضػػاه، ولكػػف فػػي بعػػض الحػػاالت يتوجػػب عمػػى  
 الطبيب الكشؼ عف سر مريضو الطبي، ومف ىذه الحاالت ما يمي: 

                                                                                                                                             

www.ssfcm.org9 ر عناصػػرىا وعقوبتيػػا، نػػادر عبػػد العزيػػز شػػافي، مجمػػة الجػػيش، العػػدد جريمػػة إفشػػاء األسػػرا
 .www.lebarmy.gov.lbـ، 2005، 247

،  مسؤولية الطبيب 991مسؤولية مساعدي الطبيب الجزائية، ىدى سالـ األطرقجي، مرجع سابؽ، ص  - 1
والمجتمع، الميني، طارؽ صالح الديف محمد، الجمعية السعودية لطب األسرة  الجنائية المترتبة عمى إفشاء السر

www.ssfcm.org جريمة إفشاء األسرار عناصرىا وعقوبتيا، نادر عبد العزيز شافي، مجمة الجيش، العدد ،
 .w.lebarmy.gov.lbwwـ، 2005، 247

مسؤولية الطبيب الجنائية المترتبة عمى إفشاء السر الميني، طارؽ صالح الديف محمد، الجمعية السعودية  - 2
 .www.ssfcm.orgلطب األسرة والمجتمع، 

 .920ؽ، صمسؤولية مساعدي الطبيب الجزائية، ىدى سالـ األطرقجي، مرجع ساب  - 3

http://www.ssfcm.org/
http://www.ssfcm.org/
http://www.lebarmy.gov.lb/
http://www.ssfcm.org/
http://www.ssfcm.org/
http://www.lebarmy.gov.lb/
http://www.ssfcm.org/
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أوًل: إذا كان في إفشاب السر مصمحة عامة، أو كان كتمانو ي ر بفرٍد من المجتمع  ررًا أكبؤر 

 من  رر صاحب السر.
الطبيب إفشاء سر المريض الطبي إذا كاف ذلؾ يحقؽ مصمحة عامة،  يجب عمى 

فػػراد المجتمػػع ضػػررًا أكبػػر بفػػرٍد مػػف أ روتضػػمف الكتمػػاف ضػػررًا عامػػًا يمحػػؽ بػػالمجتمع، أو يضػػ
احب السر، ويعود تقدير المصمحة والمفسدة إلى االجتياد، وذلؾ إعمػااًل لمقاعػدة مف ضرر ص

والقاعػػػدة "إذا تعارضػػػت  1لخػػػاص لمنػػػع الضػػػرر العػػػاـ"الشػػػرعية التػػػي تقػػػوؿ "ُيتحمػػػؿ الضػػػرر ا
وقػػػد نصػػػت القػػػوانيف الحديثػػػة المنظمػػػة  ،2مفسػػػدتاف روعػػػي أعظميمػػػا ضػػػررًا بارتكػػػاب أخفيمػػػا"

لمعمؿ الطبي عمى الحاالت التي يتوجب عمى الطبيب إفشاء السػر الطبػي لمريضػو، ومػف ىػذه 
3ـ الفصػػؿ الثالػػث المػػواد 2000لعػػاـ  20القػػوانيف قػػانوف الصػػحة العامػػة الفمسػػطيني رقػػـ 

و 99
5وقػػػػانوف الصػػػػحة العامػػػػة األردنػػػػي المػػػػادة  92،4

ـ، وكػػػػذلؾ قػػػػوانيف العقوبػػػػات 2007لعػػػػاـ  20
 6الحديثة بما فييا مشروع قانوف العقوبات الفمسطيني.

 
  7من التطبيقات العممية في ىذا ما يمي: 

                                                 
1
.57، الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكمية، محمد صدقي البورنو، ص77األشباه والنظائر، ابف نجيـ، ص-
 .71األشباه والنظائر، ابف نجيـ، ص - 2

: إذا أصيب شخص أو اشتبو بإصابتو بأحد األمراض الُمْعدية المحددة مف وزارة الصحة 99نص المادة  - 3
 ًا إلى أقرب مؤسسة صحية والتي عمييا إبالغ الجية المعنية بذلؾ في الوزارة.وجب اإلبالغ عنو فور 

 : يقع واجب اإلبالغ المنصوص عميو في المادة السابقة عمى:92نص المادة  - 4
 كؿ طبيب قاـ بالكشؼ عمى المصاب أو المشتبو بإصابتو، وتأكد مف ذلؾ أو توقعو. -أ
 .www.moh.gov.psارة الصحة. موقع وزارة الصحة الفمسطينية كؿ َمف تشممو ليذا الغرض تعميمات وز  -ب
كؿ طبيب أشرؼ أو اشترؾ في معالجة أي مصاب بمرض معٍد أف يبمغ المدير في  -: أ20نص المادة  - 5

منطقتو عف اإلصابة أو الوفاة بيذا المرض خالؿ أربع وعشريف ساعة مف حدوثيا، أما إذا كاف المرض خطيرًا أو 
 التبمغ فورًا.وباًء فيكوف 

يجوز لموزير أو مف يفوضو أف يطمب مف أي طبيب أف يزوده بالمعمومات التي لديو  -ب                       
 .www.lob.gov.joعف أي مرض أو إصابة.  التشريعات األردنية 

6 - .jurispedia.orgwww ،h.gov.jowww.mo،www.lawoflibya.com كما يمكف الرجوع ،
 لمنصوص القوانيف المذكورة لمزيد فائدة.

فشاء السر، محمد سميماف   www.islamtoday.netأسرار المرضى، ىاني عبد اهلل الجبير، - 7 ، الشريعة وا 
  .www.madarik.comاألشقر، 

http://www.moh.gov.jo،www.lawoflibya.com/
http://www.madarik.com/
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يػب إبػالغ الجيػات إذا كاف المريض مصابًا بمرض معٍد ينتقؿ بالمباشػرة، وجػب عمػى الطب -9
 ف بالمريض حفاظًا عمى سالمتيـ.خاذ اإلجراءات الالزمة، وكذلؾ المحيطيالمختصة الت

إذا كػػاف المػػريض غيػػر الئػػؽ لاللتحػػاؽ بوظيفػػػة معينػػة وجػػب عمػػى الطبيػػب اإلبػػالغ عػػػف  -2
فػػػي الرؤيػػػة وكػػػاف متقػػػدمًا  بًا باضػػػطرابات عصػػػبية، أو ضػػػعؼمرضػػػو كػػػأف يكػػػوف مصػػػا

 لوظيفة سائؽ مثاًل.

كاف أحد الزوجيف مصابًا بمػرض جنسػي معػٍد ينتقػؿ مباشػرة كاإليػدز، ففػي ىػذه الحالػة إذا  -4
يجػػب عمػػى الطبيػػب إبػػالغ الطػػرؼ اآلخػػر ألف انتقػػاؿ المػػرض وانتشػػاره أكبػػر ضػػررًا مػػف 

 إفشاء سر الزوج المريض.

إذا تبػػػيف أف الوفػػػاة حصػػػمت نتيجػػػة جريمػػػة وفعػػػؿ جنػػػائي، وليسػػػت طبيعيػػػة، وجػػػب عمػػػى  -0
.الطبيب إخبار ال  جيات المختصة التخاذ اإلجراء الالـز

 
 1كتمانو، ثانيًا: إذا ُدعي الطبيب لممحكمة لإلدلب بشيادتو كخبير، وجب عمية كشف السر وعدم

ٹ  ٹ   چ ألف كتمػػاف الطبيػػب لمسػػػر يكػػوف مػػػف بػػاب كػػػتـ الشػػيادة واهلل سػػػبحانو وتعػػالى يقػػػوؿ 

 2.چڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
 

 لحالت التي يجوز فييا إفشاب السر الطبي.المطمب الخامس: ا
يجوز لمطبيب كشؼ سر مريضو الطبي إذا دعت الحاجة لذلؾ، ومف الحاالت التي يجوز  

 لمطبيب فييا كشؼ السر الطبي، ما يمي:
 

 الحالة األولى: حالة الدفاع عن النفس
ٍو مػػػػف إذا اُتيػػػـ الطبيػػػب المعػػػػالج بارتكػػػاب جنايػػػػة طبيػػػة كاإلجيػػػاض، أو استئصػػػػاؿ عضػػػ 

مريضػػػػو، أو اُتيػػػػـ بارتكػػػػاب خطػػػػأ طبػػػػي أثنػػػػاء المعالجػػػػة أدى إلػػػػى مضػػػػاعفات، وغيػػػػر ذلػػػػؾ مػػػػف 
يػب كشػؼ سػر مريضػو لمػدفاع عػف اإلدعاءات التي قد توجػو لمطبيػب، ففػي ىػذه الحالػة يجػوز لمطب

مػػػاـ الجيػػػات القضػػػائية، كػػػأف يكػػػوف المػػػريض مصػػػابًا بمػػػرض يحػػػوؿ دوف ارتكػػػاب الجريمػػػة نفسػػػو أ
 3المدًّعى بيا.

                                                 
1
 .924-922ىدى سالـ األطرقجي، مرجع سابؽ، ص مساعدي الطبيب الجزائية، مسؤولية  -

 .274سورة البقرة، آية  - 2

3
مسؤولية الطبيب الجنائية المترتبة عمى إفشاء السر الميني، طارؽ صالح الديف محمد، الجمعية السعودية -

.cm.orgwww.ssfلطب األسرة والمجتمع، 

http://www.ssfcm.org/
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 الحالة الثانية: حالة ر ا المريض بكشف سره

 
إذا أذف صاحب السر وىو ىنا المريض لمطبيب أف يفشي سره، وكاف اإلذف معتبرًا صادرًا  

دراؾ سػػػميـ، وكػػػاف اإلذف صػػػريحًا قػػػواًل، أ ، ففػػػي ىػػػذه الحالػػػة أيضػػػًا يجػػػوز و كتابػػػةً عػػػف إرادة حػػػرة وا 
الموازنػة بػيف اإلفشػاء والكتمػاف وفقػًا لممصػمحة لمطبيب أف يفشػي سػر مريضػو آخػذًا بعػيف االعتبػار 

 1العامة.
وقد قضت محكمة النقض المصرية بأف جريمػة إفشػاء السػر ال وجػود ليػا فػي حالػة مػا إذا  

كػػاف اإلفشػػاء حاصػػاًل بنػػػاًء عمػػى طمػػب مػػػودع السػػر، فػػإذا طمػػب المػػػريض بواسػػطة زوجتػػو شػػػيادة 
 2و إفشاًء يعاقب عميو.بمرضو جاز لمطبيب إعطاء ىذه الشيادة، وال يعد عمم

 
إفشػػاء السػػر الطبػػي وغيػػره مػػف األسػػرار جريمػػة يسػػتحؽ مرتكبيػػا العقوبػػة  لػػـ يعتبػػر الفقيػػاء

ألنيا تدخؿ في دائرة اآلداب العامة واألخالؽ، وىذا مػا أكػده مجمػع الفقػو اإلسػالمي فػي دورتػو 
ـ، عمػى أىميػة 9114الثامنة التي انعقدت في بندر سيري بيجواف في بروناي دار السالـ عػاـ 

ف إفشػاءه بػدوف مقػتٍض معتبػػر  المحافظػة عمػى السػر، واعتبػػر أف األصػؿ حظػر إفشػاء السػػر وا 
 3موجب لممؤاخذة.

  
يػػرى الباحػػث أف قػػرار مجمػػع الفقػػو اإلسػػالمي سػػابؽ الػػذكر واكتفائػػو بالمؤاخػػذة عمػػى مػػف يفشػػي 

مػػف ليػػـ عالقػػة رىـ ممػػف األطبػػاء وغيػػ يضػػو، غيػػر كػػاٍؼ لػػردع ضػػعاؼ النفػػوس سػػرًا طبيػػًا لمر 
ف أف يستغموا ما لدييـ مف أسرار لسضرار بالمرضى وذوييػـ، وأحيانػًا لتحقيػؽ مِ بالعمؿ الطبي 

مكاسػػب ماديػػػة عػػف طريػػػؽ االبتػػػزاز، واإلكػػراه خاصػػػة إذا كانػػت ىػػػذه األسػػػرار ممػػا يػػػؤثر عمػػػى 
 عالقة المريض باآلخريف.

محػػؽ بػػالمريض أو ذويػػو، ومػػف معنويػػة وماديػػة قػػد ت اً كمػػا أف إلفشػػاء األسػػرار الطبيػػة أضػػرار  
  4يمي: ىذه األضرار ما

                                                 
، مسؤولية الطبيب الجنائية 929مسؤولية مساعدي الطبيب الجزائية، ىدى سالـ األطرقجي، مرجع سابؽ، ص - 1

 .70، ص9110في الشريعة اإلسالمية، أسامة إبراىيـ التايو،
2
ـ، 2005، 247األسرار عناصرىا وعقوبتيا، نادر عبد العزيز شافي، مجمة الجيش، العدد  جريمة إفشاء-

www.lebarmy.gov.lb.

 .090-001صو  09ـ،ص 9110، 4، ج7مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، العدد  - 3
 .21-27ـ،ص 9110، 4، ج7سالمي، العدد مجمة مجمع الفقو اإل - 4

http://www.lebarmy.gov.lb/
http://www.lebarmy.gov.lb/
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 األضرار النفسية والمعنوية -9
قد يكوف السر الذي اطمع عميػو الطبيػب نتيجػة معصػية ارتكبيػا المػريض مػف قبػؿ، فيػؤدي 
الكشؼ عف ىذا السػر إسػقاط شػيادتو، أو إفسػاد مػا بينػو وبػيف أىمػو، أو جفػاء النػاس عنػو 

 قد تمحؽ بالمريض. وتحقيره، وكؿ ذلؾ أضرار معنوية
 

 األضرار البدنية -2

ربمػػا يكػػوف السػػر الػػذي كشػػفو الطبيػػب يعػػرٍّض مريضػػو لحػػٍد، أو قصػػاص، أو أيػػة عقوبػػة 
 بدنية.

 األضرار المالية -4
ربمػػا أفقػػد إفشػػاء السػػر المػػريَض فرصػػة كسػػب تنتظػػره، أو مصػػمحة خطػػط لتحصػػػيميا، أو 

ر منصػػبًا كػػاف يعتػػاش منػػػو، لزمتػػو بكشػػؼ سػػره غرامػػات وتكػػاليؼ ماليػػة، أو أفقػػده كشػػؼ السػػ
 وغير ذلؾ مف األضرار المالية التي قد تترتب عمى كسؼ السر الطبي لممريض.

 
لػػذا يػػرى الباحػػث ضػػرورة إيقػػاع عقوبػػة تعزيريػػة عمػػى مرتكػػب جريمػػة إفشػػاء السػػر الطبػػي،  

وعدـ االكتفاء بالمؤاخػذة عقوبػًة تػتالءـ مػع الضػرر الواقػع عمػى المػريض، أو ذويػو نتيجػة فعػؿ 
 فشاء، ويرجع تقدير ذلؾ لمقاضي وَمف قد يستعيف بيـ مف الخبراء.اإل
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 وفيو ستة مطالب:  المبحث الثاني: امتناع الطبيب عن المعالجة
 المطمب األول: مفيوم المتناع 

 المطمب الثاني: التكييف الفقيي لمتناع الطبيب عن المعالجة: 
 الممتنع المطمب الثالث: مسؤولية الطبيب

 امتناع الطبيب عن المعالجة في القوانين الجنائية الحديثةالمطمب الرابع: 
 تطبيقات قانونيةالمطمب الخامس: 
 حالت امتناع الطبيب عن مزاولة عممو الطبيالمطمب السادس: 

 المطمب السابع: إ راب القطاع الطبي
 
 

 المطمب األول: مفيوم المتناع 
 

 ع، ويختمؼ المعنى تبعًا لحرؼ الجر الذي يتعدى بػو عمػى معنيػيف ىمػا:االمتناع لغة: مصدر امتن

1  
تنػع عػف الشػػيء، أي كػؼ عنػػو الكػؼ عػف الشػػيء إذا تعػدى بحػرؼ الجػػر )عػف( فيقػػاؿ ام -9

 و.ولـ يأت
التقوٍّي إذا تعدى بحرؼ الجر )بػػ(  فيقػاؿ امتنػع بقومػو إذا تقػّوى بيػـ، فيػو فػي َمَنَعػٍة، أي  -2

 ميو مف يريده.في عزٍّ قومو فال يقدر ع
                                                 

، المغرب، ناصر بف 579، صبف عمي الفيومي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بف محمد - 1
 .094عبد السيد أبو المكاـر المطرزي، دار الكتاب العربي، ص
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الخػػدمات الطبيػػة لمػػف يحتاجيػػا فػػي أحػػواؿ  الطبيػػب  تقػػديـامتنػػاع الطبيػػب اصػػطالحًا:  عػػدـ 
 1أو الديف. أو القانوف أو العرؼ جب كاف نشأ عف العقدمعينة وبشروط مخصوصة فيخؿ بوا

 
 
 
 
 

 المطمب الثاني: التكييف الفقيي لمتناع الطبيب عن المعالجة: 
 

ب عف المعالجة، وعدـ تقديمو العػالج لممرضػى مػف الجػرائـ السػمبية التػي يعد  امتناع الطبي 
  ألف الجريمػة السػمبية 2تسػتوجب العقػاب ديانة، وسببًا في المؤاخػذة قضػاءً تعتبر مف أسباب التأثيـ 

تكوف باالمتناع عف إتياف فعػؿ مػأمور بػو، كامتنػاع الشػاىد الوحيػد عػف أداء الشػيادة، وامتنػاع األـ 
  3لدىا.عف إرضاع و 

يعاقػػب  سػػمبية عػػدَّت القػػوانيف الجنائيػػة الحديثػػة االمتنػػاع عػػف القيػػاـ بواجػػب قػػانوني جريمػػة  
 4عمييا،  ويمكف تقسيـ الجرائـ السمبية إلى قسميف ىما:

ال تعقبػػو نتيجػػة ماديػػة  اً جريمػػة سػػمبية بسػػيطة: الجريمػػة التػػي يكػػوف ركنيػػا المػػادي امتناعػػ -9
اإلشػارة إلػى االمتنػاع، فيقػرر مػف أجمػو عقوبػة،  ممموسة، حيث يقتصر نػص التجػريـ عمػى

وتعتبػػػر الجريمػػػة بػػػذلؾ تامػػػة، ومػػػف األمثمػػػة عمييػػػا االمتنػػػاع عػػػف أداء الصػػػالة، والصػػػياـ، 
 وكافة الواجبات.

جريمػػة سػػمبية ذات نتيجػػة: الجريمػػة التػػي يكػػوف ركنيػػا المػػادي امتنػػاع تعقبػػو نتيجػػة ماديػػة  -2
ذا ترتػػب عميػػو ىػػالؾ شػػخص، أو إصػػػابتو ممموسػػة، مثػػؿ امتنػػاع الطبيػػب عػػف المعالجػػة إ

 بضرر بدني.

 5لذلؾ اعتبرت القوانيف الجنائية االمتناع جريمًة إذا توافر فيو شروط ثالثة:
 اإلحجاـ عف إتياف فعؿ إيجابي.  - أ

                                                 
 www.ar.jurispedia.orgجوريسبيديا القانوف المشارؾ  - 1

 .77، ص9، جقادر عودةالتشريع الجنائي اإلسالمي، عبد ال - 2

المشارؾ،  ، جوريسبيديا القانوف77، ص9التشريع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، ج 3
www.jurispedia.org  

  www.jurispedia.orgجوريسبيديا القانوف المشارؾ  - 4

  rgwww.jurispedia.oجوريسبيديا القانوف المشارؾ - 5

http://www.jurispedia.org/
http://www.jurispedia.org/
http://www.jurispedia.org/
http://www.jurispedia.org/
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 وجود واجب قانوني.  - ب

 أف يكوف االمتناع بإرادة تامة دوف إكراه. -ج

فػػي عيادتػػو وجػػب عميػػو تقػػديـ الخػػدمات الطبيػب سػػواًء كػػاف موظفػػًا عامػػًا، أو طبيبػػًا خاصػػًا 
الطبيػػة لمرضػػاه، وفػػي تركػػو لػػذلؾ يعتبػػر مرتكبػػًا لمنيػػٍي عنػػو، كمػػا أف تقػػديـ العػػالج لممػػريض 

 1يعتبر مف قبيؿ إغاثة المميوؼ، وىو واجب حث عميو اإلسالـ في نصوص كثيرة.
 

 المطمب الثالث: مسؤولية الطبيب الممتنع
 

 المعالجػة إلػى مػوت المػريض،نػع  إذا أدى امتناعػو عػف الممت اختمؼ الفقيػاء فػي مسػؤولية 
 عمى ثالثة مذاىب : أو مضاعفة مرضو، أو ىالؾ عضو فيو،
 المذىب األول:

اعتبار أف الترؾ المفضي  إلى 4، والحنابمة3، والشافعية2ذىب جميور الفقياء مف المالكية 
 بًا.عمٍد إف ثبت قصد القتؿ، وكاف االمتناع يقتؿ غال لموت قتؿُ إلى ا

ومػػات  عػػف إرضػػاع ولػػدىا قاصػػدة بػػذلؾ قتمػػو وضػػربوا لػػذلؾ أمثمػػة منيػػا: إذا امتنعػػت األـ 
ذا حػبس شػخُص آخػَر ومنػع عنػو الطعػاـ والشػراب أو أحػدىما، أو الػدؼء فػي  تعتبر قاتاًل عمػدًا، وا 

عمدًا،  يموت في مثميا غالبًا يعتبر قتالً  5الميالي البادرة حتى مات جوعًا أو عطشًا أو بردًا في مدة
عمدًا، ومف ذلؾ أيضًا إذا حضر نساء والدة فقطعػت إحػداىف سػرة المولػود مػف غيػر ربػط، ونبيتيػا 
الباقيػػات، فمػػات بعػػد القطػػع بقميػػؿ، فقػػد أفتػػى ابػػف حجػػر الييتمػػي أنػػو إذا كػػاف يقتػػؿ غالبػػًا فيػػو عمػػٌد 

  6موجب لمقود عمييا، وىو ظاىر إذ ىي منعت الباقيات مف الربط لو أردف فعمو.
قػػػوؿ إف التػػػرؾ المفضػػػي إلػػػى المػػػوت يسػػػتوجب القصػػػاص حػػػيف تتػػػوافر الشػػػروط يمكػػػف ال 
 التالية:
 ودوف مسوغ. مع إمكانية القياـ بالفعؿ، عمدأف يكوف الترؾ عف  -9
 أف يكوف الفعؿ المتروؾ مما يقتؿ غالبًا. -2

 
                                                 

 . 29أسامة إبراىيـ تايو، صمسؤولية الطبيب الجنائية، ، 457، ص9ج ،العبدري دبو عبد اهلل محمأالمدخؿ،  - 1
 204، ص0، جر، محمد بف أحمد بف عرفة الدسوقيحاشية الدسوقي عمى الشرح الكبي - 2
 .254-252، ص7، جياج، محمد بف شياب الديف الرممينياية المحتاج في شرح المن - 3
  .501، ص5، جيونس البيوتي كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، منصور بف -4

 .252، 7نياية المحتاج، الرممي، ج - 5
 .229، ص0، ج ـ9174الفتاوى الفقيية الكبرى، ابف حجر الييتمي، دار الكتب العممية، بيروت،  - 6
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 المذىب الثاني: 
عقوبػة وعميػو وال ضػماف فيػو،  ف التػرؾ المفضػي إلػى المػوت ال قػودذىب أبػو حنيفػة إلػى أ

ألف اليػػػالؾ حصػػػؿ بػػػالجوع، والعطػػػش، والبػػػرد، ال بػػػالحبس، وال صػػػنع ألحػػػد فػػػي الجػػػوع تعزيريػػػة، 
ف كػاف عميػو جػزاٌء أوالعطش، فػال جػزاء دنيػوي ع فػي خػروي، بخػالؼ لػو حفػر حفػرًة مػى الممتنػع، وا 

فسػػقط فييػػا شػػخٌص فمػػات، فيكػػوف قػػاتاًل بالتسػػبب، ألف الحفػػر سػػبٌب لموقػػوع، والحفػػر طريػػؽ عامػػة، 
 1.بصؿ مف الحافر فكاف قتاًل بالتسبح

  
 المذىب الثالث: 

ذىب الصاحباف ػ أبو يوسؼ ومحمد بف الحسف ػ إلى أف ىذا الترؾ المفضػي إلػى المػوت، 
كاالمتناع عف اإلطعاـ، والسقي يعد  قتاًل بالتسبب فيو الدية عمى عاقمة الجاني، إذ ال بقاء لآدمػي 

تيالء الجػػوع، والعطػػش عمػػى الممنػػوع يكػػوف إىالكػػًا لػػو، فأشػػبو إال باألكػؿ، والشػػرب، فػػالمنع عنػػد اسػػ
 2حفر البئر عمى قارعة الطريؽ.

مػػذىب الحنفيػػة يتوافػػؽ مػػع نظػػرتيـ فػػي القتػػؿ العمػػد، إذ يعتبػػروف القتػػؿ عمػػدًا إذا كػػاف ب لػػة  
تقتػػؿ غالبػػًا، كالسػػالح، أو مػػا أجػػري مجػػرى السػػالح، كالمحػػّدد والمػػدبب مػػف الخشػػب، والحديػػد، ومػػا 

 3ؿ عمؿ ىذه األشياء في الجرح، والطعف كالنار والزجاج وغيرىا.يعم
لذلؾ اعتبر الصاحباف القتؿ بسبب الجوع، والعطػش، والبػرد قػتاًل بالتسػبب تجػب فيػو الديػة  

ف كاف في ذاتو وسيمة قاتمة غالبًا.  4  وألف الحبس في تقديرىما ليس وسيمة معدَّة لمموت، وا 
ف كػػاف يػػرى أف الق  تػػؿ فػػي حالػػة منػػع الطعػػاـ، والشػػراب، ال يوجػػب شػػيئًا ألنػػو أبػػو حنيفػػة وا 

ـٌ ديانػػة، يجػػب تعزيػػره وضػػربو،  بسػػبب ال صػػنع ألحػػد فيػػو، إال أف الممتنػػع عػػف اإلطعػػاـ والسػػقي آثػػ
 5وتأديبو  ألنو ارتكب جناية ال حدَّ مقدر عمييا.

 
  
 الترجيح:

                                                 

 .242-245، ص7ج، أحمد الكاسانيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر مسعود بف  - 1

 .245، ص7بدائع الصنائع، الكاساني، ج - 2

 .240، ص7. بدائع الصنائع، الكاساني، ج205، ص90فتح القدير، كماؿ الديف بف اليماـ، دار الفكر، ج - 3

 .500ص )ابف عابديف(، ى الدر المختار،رد المحتار عم - 4

 .504،صر المختار،  )ابف عابديف(رد المحتار عمى الد - 5
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ب إليػػو جميػػور مػػف خػػالؿ العػػرض السػػابؽ لػػآراء، يتضػػح أف الػػراجح فػػي المسػػألة مػػا ذىػػ 
الفقياء مف المالكية والشافعية والحنابمة مف اعتبار القتؿ بالترؾ قتاًل عمدًا، خاصػًة إذا كػاف التػارؾ 
عمى عمـٍ أف المتػروؾ سػيموت بسػبب ىػذا التػرؾ إذا مضػت مػدة يمػوت مثمػو فييػا غالبػًا جوعػًا، أو 

 عطشًا، أو حاجة لمعالج، وذلؾ لظيور قصد اإلىالؾ.
يػػو الصػػاحباف بػػأف القتػػؿ فػػي ىػػذه الحػػاالت يعػػد  قػػتاًل بالتسػػبب يوجػػب الديػػة أمػػا مػػا ذىػػب إل 

خاصػة وأف ديػة القتػؿ  األطباء فيكوف سببًا في ىالؾ العديد مف المرضػىفقد يستغمو عمى العاقمة، 
 .بالتسبب عمى العاقمة

ومػػا ذىػػب إليػػو أبػػو حنيفػػة مػػف أف ال شػػيء عمػػى الممتنػػع إال الجػػزاء اآلخػػروي، قػػد يسػػتغمو  
ضػػػعاؼ النفػػػوس مػػػف األطبػػػاء، والمسػػػتيتريف مػػػنيـ إليقػػػاع جػػػرائـ قتػػػٍؿ يفمتػػػوف بعػػػدىا مػػػف العقػػػاب، 

 والقصاص، فيفتح بذلؾ باب شٍر يصعب بعد ذلؾ إغالقو.
 

 امتناع الطبيب عن المعالجة في القوانين الجنائية الحديثةالمطمب الرابع: 
 

ف لمطبيػب الحػؽ فػي رفػض التعاقػد مػع القوانيف الجنائية الحديثة كانت ولفترة قريبة تعتبػر أ 
مػػػػف يشػػػػاء مػػػػف المرضػػػػى، إذ العالقػػػػة بػػػػيف المػػػػريض والطبيػػػػب عالقػػػػة تعاقديػػػػة، يمػػػػـز فييػػػػا رضػػػػا  
الطػػػرفيف، وال يوجػػػد مػػػا يمػػػـز الطبيػػػب بتقػػػديـ العػػػالج لممرضػػػى الػػػذيف يطمبػػػوف المسػػػاعدة، وال يعػػػد  

تفػػاؽ، وىػػذا موافػػؽ لمػػذىب أبػػي الشػػخص مخطئػػا إال إذا أخػػؿَّ بواجػػٍب يفرضػػو عميػػو القػػانوف أو اال
حنيفة، حيث إف الطبيب غير ممـز بتمبية دعوة المريض لمعالجتو إذ لو الحرية في قبوؿ العالج أو 
رفضو، وال يترتب عمى امتناعػو أي مسػؤولية، وذلػؾ النعػداـ الرابطػة السػببية بػيف الضػرر والخطػأ، 

فػػاده أْف ال جريمػػة وال عقوبػػة إال بػػنص، عػالوة عمػػى أف ىنػػاؾ مبػػدًأ ىامػػًا فػػي التشػريعات الجنائيػػة م
 1واف مجرد االمتناع ال يرتب مسؤولية ما لـ يوجد نص أو عقد يوجب العمؿ.

كاف ليذا االتجاه آثار سمبية السيما في األريػاؼ حيػث ال يوجػد فػي كثيػر مػف األحيػاف إال  
إال بيـ، ففي ىذه طبيب واحد، كذلؾ وجود بعض االختصاصييف في الدولة الذيف ال يتحقؽ المراد 

الحالة إذا رفض الطبيُب معالجة المريض فانو يحرمػو مػف العنايػة الطبيػة التػي يمكػف أف تنقػذه مػف 
المػوت، لػػذلؾ تراجعػػت القػػوانيف الجنائيػػة عػػف المبػػدأ السػػابؽ والمتمثػػؿ فػػي حريػػة الطبيػػب باالمتنػػاع، 

مما كاف لو اثر فعاؿ في  وظيرت اتجاىات حديثة تنادي في نسبية الحقوؽ ووظيفتيا االجتماعية،

                                                 

 .www.jurispedia.org، القانوف المشارؾ سبيدياجوري - 1

http://www.jurispedia.org/


 945 

عمػػى الطبيػػب تجػػاه المرضػػى،  اً وأدبيػػ اً إنسػػاني اً تقييػػد الحريػػة المطمقػػة لمطبيػػب، حيػػث إفَّ ىنػػاؾ واجبػػ
 .1والمجتمع الذي يحيا فيو، تفرضو عميو أصوؿ ومقتضيات العمؿ الطبي

حريػػػة الطبيػػػب فػػػي مزاولػػػة مينتػػػو إال انػػػو يجػػػب أال يسػػػتعمميا إال فػػػي حػػػدود رغػػػـ التسػػػميـ ب
ال يعتبػر متعسػفًا فػي اسػتعماؿ حقػو، وعميػو  الغرض االجتماعي، واإلنساني الذي اعترؼ لو بيػا، وا 
فإف إقػرار مسػؤولية الطبيػب الممتنػع متػى كػاف سػبب امتناعػو يمحػؽ ضػررًا بػالغير، فػاف ىػذا األمػر 
يتطمػػػب وجػػػود نيػػػة اإلضػػػرار بػػػالغير، وىػػػذه النيػػػة يمكػػػف استخالصػػػيا مػػػف ظػػػروؼ الحػػػاؿ كوجػػػود 

فػػػي مكػػػاٍف نػػػاٍء، وال يوجػػػد سػػػوى طبيػػػب معػػػيف إلنقػػػاذه، وعالجػػػو، أو إذا طمػػػب المػػػريض  المػػػريض
وجػػود المػػريض فػػي حالػػة  يوجػػد فػػي ىػػذه السػػاعة غيػػره، أو العػػالج فػػي سػػاعة متػػأخرة مػػف الميػػؿ وال

خطػػرة تسػػتدعى التػػدخؿ السػػريع والفػػوري مػػف الطبيػػب الحاضػػر، أو وجػػود حالػػة مرضػػية تسػػتوجب 
  .2يوجد غيرهتدخؿ طبيب اختصاصي ال 

اعتبػػرت القػػوانيف الجنائيػػة الحديثػػة أف مجػػرد امتنػػاع الطبيػػب فػػي مثػػؿ ىػػذه الحػػاالت يشػػكؿ 
خطأ يستوجب المسػؤولية وتطبػؽ بشػأف ىػذا الخطػأ قواعػد المسػؤولية التقصػيرية التػي مػف شػروطيا 
ثبػػػات العالقػػة السػػػببية بػػػيف االمتنػػاع والضػػػرر. ومػػػف  ثبػػوت وجػػػود ضػػرر نشػػػأ مػػػف ىػػذا االمتنػػػاع وا 
الجػػدير بالػػذكر أف الطبيػػب الػػذي يعمػػؿ فػػي مستشػػفى عػػاـ، أو عيػػادة حكوميػػة لػػيس لػػو أف يػػرفض 
معالجػػػة المرضػػػى الػػػذيف ينبغػػػي عميػػػو معػػػالجتيـ، ونفػػػس الحكػػػـ بالنسػػػبة لمطبيػػػب الػػػذي يتعاقػػػد مػػػع 

 .3مؤسسة، أو رب عمؿ عمى عالج العامميف
العػالج إذا تػـ حصػوؿ  خالصة القوؿ إف مسؤولية الطبيب تتحقؽ في حالػة االمتنػاع عػف 

ضػػػرر بسػػػبب ىػػػذا االمتنػػػاع، ويقػػػع عمػػػى عػػػاتؽ المػػػريض إثبػػػات قيػػػاـ العالقػػػة السػػػببية بػػػيف امتنػػػاع 
 الطبيب عف العالج والضرر الذي لحؽ بو. 

كمػػا تقػػـو مسػػؤولية الطبيػػب الجنائيػػة إذا كػػاف التػػرؾ، أو االمتنػػاع عػػف تقػػديـ العػػالج يشػػكؿ 
"انػػو  ـ 9120لعػػاـ  92رقػػـ  ف قػػانوف العقوبػػات األردنػػي( مػػ070خطئػا جنائيػػا، وقػػد نصػػت المػػادة )

يعاقب بالحبس حتى شير واحد والغرامػة خمسػة دنػانير عمػى كػؿ شػخص مػف أصػحاب الميػف، أو 
 أىؿ الفف، إذا امتنع دوف عذر عف إغاثة، أو إجراء عممية" . 

أو قمػػػة  ( مػػػف نفػػػس القػػػانوف عمػػػى أف "مػػػف سػػػبَّب مػػػوَت أحػػػٍد عػػػف إىمػػػاٍؿ،404كمػػػا تػػػنص المػػػادة )
  4سنوات". ألنظمة عوقب بالحبس مف ثالثة أشُير إلى ستاحتراٍز، أو عدـ مراعاة القوانيف وا
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 : تطبيقات ق ائيةالمطمب الخامس
 

مػػف التطبيقػػات القضػػائية الحديثػػة عمػػى مسػػؤولية الطبيػػب الممتنػػع عػػف تقػػديـ المعالجػػة مػػا  
والمشػػػػػرؼ اإلداري عػػػػف أحػػػػػد  ونػػػػوات الئحػػػػػة الػػػػدعوى المقدمػػػػػة ضػػػػد طبيػػػػػب ومعاجػػػػاء فػػػػػي حيثيػػػػ

المستشػػفيات فػػػي مدينػػػة طػػػرابمس/ لبنػػاف رفضػػػوا تقػػػديـ المسػػػاعدة الطبيػػة العاجمػػػة لمصػػػاب بحػػػادث 
سػػير، بحجػػة التقيػػد بتعميمػػات إدارة المستشػػفى القاضػػية بعػػدـ تقػػديـ العػػالج ألي نزيػػؿ إال بعػػد دفػػع 

 مبمغ ألفي دوالر أمريكي مما أدى إلى موت المصاب.
سػعافو جاء في الئح  ة الدعوى المقدمة لممحكمة ما يمي "حيػث إف عػدـ إغاثػة المصػدوـ، وا 

بالسرعة القصوى بالنظر لخطورة حالتو، وتركو فريسة لمموت، ُيسأؿ عنيا بالدرجػة األولػى الػدكتور 
)ع(، صػػاحب المستشػػفى، ومػػديره المسػػؤوؿ )ـ(، والطبيػػب المنػػاوب )ش(، والمشػػرؼ عمػػى أعمػػاؿ 

جػػدوا بمواجيػػة مصػػدـو بحالػػة الخطػػر الشػػديد بعػػد تعرضػػو لحػػادث صػػدـ المستشػػفى )ف(، الػػذيف وُ 
ف فعميػػـ بالوصػػؼ المبػػيف أعػػاله  طػػارئ، فرفضػػوا إغاثتػػو، وتمنعػػوا عػػف إسػػعافو حتػػى لقػػي حتفػػو، وا 

مف قانوف العقوبات، حيث أنو يقتضي  525يشكؿ الجنحة المنصوص، والمعاقب عمييا في المادة 
يمػػػا كانػػػت األنظمػػػة الداخميػػػة بػػػيف المستشػػػفيات فإنيػػػا تبقػػػى القػػػوؿ بأنػػػو ميمػػػا كانػػػت الظػػػروؼ، وم

بالضرورة في خدمػة اإلنسػانية ألنػو ال شػيء يضػاىي حيػاة اإلنسػاف، وعميػو يتعػيف القػوؿ بأنػو كػاف 
مف واجب المدعى عمييـ إسعاؼ المصدوـ عندما تكوف حالتو خطرة وتنػذر بػالموت. حػرر بتػاريخ 

 1ـ.22/92/9110
 

 امتناع الطبيب عن مزاولة عممو الطبي: حالت المطمب السادس
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 حالت امتناع الطبيب عن المعالجة كثيرة، ولكن أىميا ما يمي:
 

أف يكػػوف بػػيف الطبيػػب، والمػػريض موعػػٌد لممراجعػػة، أو إجػػراء عمميػػة جراحيػػة، أو  الحالؤؤة األولؤؤى:
، عندئػٍذ في الزماف، والمكاف المتفؽ عمييما دوف مبػرر مي عالج، وتخمؼ الطبيب عف الحضورلتق

يكػػوف الطبيػػب قػػد ارتكػػب جريمػػة االمتنػػاع عػػف المعالجػػة يتحمػػؿ المسػػؤولية الكاممػػة المترتبػػة عمػػى 
 تخمفو وذلؾ إذا ترتب عمى ىذا التخمؼ ضررًا عمى المريض.

أف يمتنػػع الطبيػػب عػػف تقػػديـ العػػالج الػػالـز لممػػريض إذا حضػػر إليػػو فػػي أوقػػاٍت  الحالؤؤة الثانيؤؤة:
و فػػػي األوقػػػات المخصصػػػة لراحتػػػو، بحجػػػة أف ىػػػذا الوقػػػت حػػػٌؽ لػػػو خارجػػػة عػػػف دوامػػػو الرسػػػمي، أ

لمراحة، وأف حؽ المريض قد انتيى بانتياء الدواـ الرسمي،  أو لتقيده بتعميمات إدارة المستشػفى إذا 
 كاف المريض غير مستوٍؼ لشروط الحصوؿ عمى العالج.

بػػة الطبػػي، وذلػػؾ إذا فػػي ىػػذه الحالػػة يكػػوف الطبيػػب مرتكبػػًا لجريمػػة االمتنػػاع عػػف أداء واج 
كانػػػػت حالػػػػة المػػػػريض خطػػػػرة تسػػػػتوجب التػػػػدخؿ الطبػػػػي العاجؿ،كاإلصػػػػابات فػػػػي حػػػػوادث السػػػػير، 

 1وحوادث إطالؽ النار، والحروب، وغيرىا.
أف يمتنػػػع الطبيػػػب عػػػف تقػػػديـ العػػػالج الػػػالـز لممػػػريض لػػػدواٍع أمنيػػػة، كػػػأف يكػػػوف  الحالؤؤؤة الثالثؤؤؤة:

و قػوات األمػف األخػرى، أو يكػوف المػريض مطموبػًا المريض جريح مواجيات مػع قػوات االحػتالؿ، أ
ألجيزة األمف المختمفة، ففي ىذه الحالة يخشى الطبيػب أف ُيػتَّيـ بتقػديـ العػوف والمسػاعدة لمطمػوٍب 

 لقوات األمف فيعرض نفسو لممساءلة القانونية.
نسػػانياً   ، إف أصػػوؿ ومقتضػػيات مينػػة الطػػب تفػػرض عمػػى الطبيػػب واجبػػًا مينيػػًا، وأدبيػػًا، وا 

تجاه المرضػى، والمجتمػع الػذي يعػيش فيػو، فػال يجػوز لػو أف يمتنػع عػف تقػديـ العػالج الػالـز ألحػد 
 المرضى الذيف ينبغي عالجيـ.

 وفي الحاالت األمنية يجب التفريؽ بيف حالتيف ىما: 
، فػي ىػذه الحالػة يجػب  -9 أف يكػوف المػريض األمنػي مالحقػًا ومطموبػًا لمعػدو، أو لحػاكـٍ ظػالـٍ

ج الػالـز لػو والتسػتر عميػو، وحمايتػػو، حتػى ال يقػع فػي أيػدي األعػداء يسػػتغموف تقػديـ العػال
 مرضو وحاجتو لمعالج، لمحصوؿ منو عمى ما يضره وغيره.

مػف سػرقة، أو قتػؿ،  ة، لجريمػة ارتكبيػا فػي حػؽ المجتمػعأف يكوف المريض فارًا مف العدالػ -2
التصرؼ بما فيػو المصػمحة أو غير ذلؾ، في ىذه الحالة يجب تقديـ العالج الالـز لو، ثـ 

 العامة.
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 : إ راب القطاع الطبيالمطمب السابع
 وفيو ثالثة فروع
 مفيوم اإل رابالفرع األول: 

 1: مصدر أضرب، بمعنى أعرض تركًا، أو إىمااًل.لغةً 
: لسضراب تعريفات كثيرة يمكف إجماليا فػي التعريػؼ التػالي: االمتنػاع عػفاصطالحا  العمػؿ أداء ًَ

يقافو مف جانب العماؿ ألجؿ إرغاـ رب العمؿ عمػى قبػوؿ وجيػة نظػرىـ فػي  لحضور لمكانوامع  وا 
 2النزاع القائـ بينيما.
 ات اإل رابمسوغالفرع الثاني: 

 
ات اإلقػػداـ عمػػى اإلضػػراب فػػي أي قطػػاع مػػف قطاعػػات الدولػػة ىػػي تكػػوف مسػػوغغالبػػًا مػػا 

 3متيازات جديدة.المطالبة بزيادة األجور، وتحسيف ظروؼ العمؿ، وتحقيؽ ا
بػرزت ظػػاىرة اإلضػراب مػػف ِقَبػِؿ الحركػػة العماليػة، والنقابيػػة مدعومػة مػػف الفكػر االشػػتراكي 

، العاممة، وإلجبار الرأسمالييف تحت شعار العدالة، والمساواة لمحد مف سمطة الرأسمالية عمى الطبقةِ 
العمؿ الرأسمالييف، والتي كانػت ة شر استغالؿ مف أرباب بإنصاؼ الطبقة العاممة المسَتغمَّ والمناداة 

تجبػػر العمػػاؿ عمػػى العمػػؿ فػػي ظػػروؼ قاسػػية لتحقيػػؽ األربػػاح الباىظػػة دوف االلتفػػات إلػػى حقػػوقيـ 
 4المادية، والطبية، واالجتماعية.

                                                 

 .420، ص9ج ، أحمد الفيومي،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - 1

2 - www.afaq.yasary.com ، www.aljaafaria.com،  جمعية اإليمافموقع  
www.jameataleman.org 

3 - www.afaq.yasary.com 

 . www.harakamasria.orgحركة كفاية المصرية  - 4

http://www.afaq.yasary.com/
http://www.aljaafaria.com/
http://www.jameataleman.org/
http://www.jameataleman.org/
http://www.afaq.yasary.com/
http://www.harakamasria.org/
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وقد أقرت معظػـ التشػريعات الغربيػة، والعربيػة بحػؽ العامػؿ فػي اإلضػراب، واعتبػرت ذلػؾ   
ف اختمفػػ مػػف حقوقػػو المدنيػػة، ال يجػػوز المسػػاس ىػػذه التشػػريعات فػػي بعػػض التفصػػػيالت  تبيػػػا، وا 

المتعمقة بتنظيـ اإلضراب، وآلياتو، مف حيث القطاعات التي يحؽ ليا أف ُتْضِرب، ومػدة اإلضػراب 
 1المسموح بو، وبدايتو، وغير ذلؾ.

 
 
 

 الموقف الشرعي من إ راب األطبابالفرع الثالث: 
 

ب ألنو واقع جديد أفرزتو المدنية الحديثة، بمػا لـ يتعرض الفقياء القدامى لموضوع اإلضرا 
رافقيػػا مػػف ظمػػـ لمعامػػؿ، واسػػتغالؿ سػػيء لػػو، بينمػػا ديننػػا اإلسػػالمي زاخػػر بالػػدعوات إلػػى إنصػػاؼ 
العامػؿ، واألجيػػر، ورفػػع الظمػػـ عنػو، وعػػدـ اسػػتغالؿ حاجتػػو، وكػذلؾ كانػػت المظػػالـ تصػػؿ إلػػى والة 

ى مثػػػؿ ىػػذه الفعاليػػػات إليصػػاؿ صػػػوتيـ ألولػػػي األمػػر بطػػػرؽ مختمفػػة دوف أف يمجػػػأ المظمومػػوف إلػػػ
 األمر.

 
الموقػػؼ الشػػرعي مػػف إضػػراب األطبػػاء يختمػػؼ بػػاختالؼ الػػدافع وراء ىػػذا اإلضػػراب عمػػى  

 2النحو التالي:
إذا كػػػاف اإلضػػػراب ييػػػدؼ إلػػػى الضػػػغط عمػػػى السػػػمطات، وأولػػػي األمػػػر إلباحػػػة مػػػا حرمػػػو اهلل  أوًل:

بمػػا حػـر اهلل تعػػالى، أو إجػازة جريمػػة  أو إجػػازة التػداويإلجيػػاض الجنػائي، تعػالى، كإباحػػة جريمػة ا
 تغيير خمؽ اهلل تعالى، وغيرىا مف األمور التي حرميا اهلل تعالى.

في ىذه الحالة يكوف اإلضراب محرمًا يحـر عمى الطبيب الدعوة إليو، في بالد المسػمميف،  
الد ويعمػؿ فييػا، وذلػؾ ل دلػة أو المشاركة فيو في غير بالد المسمميف إف كاف ممف يقطػف تمػؾ الػب

 التالية:
ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  ی  چ قػػػػػػػوؿ اهلل تعػػػػػػػالى:  -9

وال شؾ أف اإلضراب في مثؿ ىذه الحػاالت تعػاوٌف عمػى اإلثػـ والعػدواف المنيػي عنيمػا  1چی     
 صراحة في اآلية الكريمة.

                                                 

1 - www.ar.padsmaroc.com 

( ، وموقع اإلسالـ 5240رقـ السؤاؿ )  www.islamqa.comموقع اإلسالـ سؤاؿ وجواب  - 2
www.islamweb.net  ( 902055رقـ الفتوى). 

http://www.islamqa.com/
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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واإلضػػػػػراب ليػػػػػذه  2چۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋۅ    ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆچ قػػػػػوؿ اهلل تعػػػػػالى:  -2
 الغايات فيو اعتداٌء عمى حرمات اهلل تعالى، وىذا خالؼ التعظيـ الذي أمرنا اهلل تعالى بو ليا.

 
الدولػة فػي دفػع  مماطمؤة: إذا كاف اإلضراب ييدؼ إلى المطالبة بػدفع الراتػب المتػأخر، بسػبب ثانياً 

اء قػػػد اسػػػتنفدوا العديػػػد مػػػف الوسػػػائؿ األخػػػرى لممطالبػػػة الرواتػػػب المسػػػتحقة ل طبػػػاء، ويكػػػوف األطبػػػ
بحقػػػوقيـ، كرفػػػع العػػػرائض، ومناشػػػدة المسػػػؤوليف، وغيػػػر ذلػػػؾ، ولػػػـ يبػػػؽ إال اإلضػػػراب عػػػف العمػػػؿ 
بيدؼ الضغط عمػى الدولػة لمتعجيػؿ بػدفع رواتػبيـ المسػتحقة ليػـ، فيػذا النػوع مػف اإلضػراب جػائز، 

والتػػػي يتضػػػمف دفػػػع راتبػػػو بعػػػد انتيػػػاء شػػػيٍر مػػػف ألف الدولػػػة أخمػػػت بالعقػػػد مػػػع الطبيػػػب الموظػػػؼ، 
 3العمؿ، فيكوف لمطبيب الحؽ في االمتناع عف العمؿ حتى تدفع لو الدولة أجره.

 يمكن تقييد جواز إ راب القطاع الطبي بالقيود التالية: 
ماطمت فيو الدولة أو  أف يكوف ىدؼ اإلضراب تحصيؿ حؽ مالي ثابت لمطبيب الموظؼ -1

 .المؤسسة المسؤولة
أف يكوف اإلضراب جزئيًا ال شاماًل يؤدي إلى توقؼ الخدمات الطبية توقفًا تامًا  ألف ذلؾ  -2

يسػػػػبب إضػػػػرارًا بفئػػػػة كبيػػػػرة مػػػػف النػػػػاس، خاصػػػػة الفقػػػػراء، والمحتػػػػاجيف، والمعػػػػوزيف، ألف 
األغنيػػػػػاء، والميسػػػػػوريف يسػػػػػتطيعوف الحصػػػػػوؿ عمػػػػػى الخػػػػػدمات الطبيػػػػػة فػػػػػي المستشػػػػػفيات 

ف كانت باىظة الت  كاليؼ، وذلؾ عماًل بالقواعد الفقيية التالية:الخاصة، وا 
 .4ال ضرر وال ضرار - أ
 .5درء المفاسد أولى مف جمب المنافع -ب
 .6ُيتحمؿ الضرر الخاص لدفع الضرر العاـ -ج

                                                                                                                                             

 .2سورة المائدة آية  - 1

 ٖٓ آية الحجسورة  - 2

( ، وموقع اإلسالـ 5240رقـ السؤاؿ )  www.islamqa.comموقع اإلسالـ سؤاؿ وجواب  - 3
www.islamweb.net  ( 902055رقـ الفتوى). 

4
وسمـ "ال ضرر وال ضرار" وىو حديث أخرجو  أصميا قولو صمى اهلل عميوو  .57ص بف نجيـ،النظائراألشباه وا -

وأخرجو الحاكـ في المستدرؾ والبييقي، والدارقطني مف 9عمرو بف يحيى عف أبيو مرسالً  مالؾ في الموطأ عف
، ، وصححو األلباني في إرواء الغميؿ9715رواه ابف ماجة، حديث رقـ  -الخدري، وأخرجو حديث أبي سعيد

ـ، 9115، والسمسمة الصحيحة، مكتبة المعارؼ، الرياض، 090، 4ـ، ج9175، 2المكتب اإلسالمي، بيروت، ط
 .007، ص9ج

 

  محمد صدقي بف أحمد البورنو ،الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكمية  77ابف نجيـ ص والنظائر، شباه األ - 6
 . 57ص 

http://www.islamqa.com/
http://www.islamweb.net/
http://www.islamweb.net/
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أف ال يؤدي اإلضػراب إلػى اإلضػرار بػالنفس، أو المػاؿ، أو العقػؿ، أو النسػؿ، كػأف يسػبب  -3
مػػو، وغيػػر ذلػػؾ مػػف األضػػرار، ففػػي ىػػذه الحالػػة إضػػراب األطبػػاء مػػوَت مػػريض، أو ذىػػاب عق

 تجب مساءلة الطبيب الممتنع مساءلة جنائية، وُيفيـ ذلؾ مف النصوص التالية:
پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ   چ قوؿ اهلل تعالى:  -أ

تػػػػدؿ اآليػػػػة الكريمػػػػة عمػػػػى أنػػػػو إذا أدى  1چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ
ف كانػت مطالِ  -الجػة الالزمػة لممػريض إلػى وفاتػو،امتناع الطبيب عف تقديـ المع  -حقػًا لػو وُ ُبػوا 

 يكوف بذلؾ قد قتؿ نفسًا بغير حؽ.
ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     چ قوؿ اهلل تعالى:  -ب

تفيػػد اآليػػة الكريمػػة إلػػػى حرمػػة التعػػاوف عمػػػى اإلثػػـ والعػػدواف، وال شػػػؾ أف  2چی  ی  ی     
لػػى قتػػؿ نفػػس المػػريض، أو ىػػالؾ عضػػٍو فيػػو، أو ذىػػاب عقمػػو يعػػد  إثمػػًا اإلضػػراب المفضػػي إ

 وعدوانًا.
والحػػديث الشػػريؼ يػػدؿ  3قػوؿ النبػػي صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ: "ال ضػػرر وال ضػػرار" -ج

 عمى حرمة إلحاؽ الضرر باآلخريف، وكذلؾ حرمة مقابمة الضرر بضرر مثمو.
يمكنيػػػا االنتظػػػار، كحػػػوادث السػػػير،  أف يسػػػتثنى مػػػف اإلضػػػراب الحػػػاالت الطارئػػػة التػػػي ال -4

 والكوارث، وحاالت الوالدة، وغيرىا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 ٕٖ آية ،المائدةسورة  - 1

 .2آية  ،سورة المائدة - 2
، 2، المكتب اإلسالمي، بيروت، ط، وصححو األلباني في إرواء الغميؿ9715رقـ رواه ابف ماجة، حديث  - 3

 . 007، ص9ـ، ج9115، والسمسمة الصحيحة، مكتبة المعارؼ، الرياض، 090، 4ـ، ج9175
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 ة مطالب وفيو خمس الجنائي اإلجياض المبحث الثالث: 
 

 المطمب األول: تعريف اإلجياض، لغًة واصطالحًا.
 الجنائي. المطمب الثاني: أركان جريمة اإلجياض
 الروح وموجبو.المطمب الثالث: حكم اإلجياض بعد نفخ 

 المطمب الرابع: حكم اإلجياض قبل نفخ الروح
 المطمب الخامس: اآلثار المترتبة عمى جريمة اإلجياض.

 
 

 المطمب األول: تعريف اإلجياض، لغًة واصطالحًا.
 

: اإلنزالؽ، فيقاؿ: أجيضػت الناقػة إجياضػًا أي ألقػت ولػدىا لغيػر تمػاـ، لػـ يسػتبف اإلجياض لغةً 
وحػدد مجمػع المغػة  1أف يعيش، غير ىو السقط الذي تـ خمقو ونفخ فيو الروح مفَخْمُقو، والجييض 

 2العربية اإلجياض بما كاف قبؿ الشير الرابع.
 3إلقاء الحمؿ ناقص الَخْمؽ، أو ناقص المدة. اإلجياض اصطالحًا:

 
 وضعت عدة تعريفات لسجياض بحسب الجية المعرٍّفة عمى النحو التالي: 

                                                 

. 942-949، ص7لساف العرب، ابف منظور، ج - 1  
.904ص مجمع المغة العربية، المعجـ الوسيط، - 2  

حاشية البجيرمي عمى  ،990غريب الشرح الكبير، أحمد بف محمد الفيومي، ص المصباح المنير في شرح -3
 ،490، ص4، التقرير والتحبير في شرح التحرير، ابف أمير الحاج، ج950، ص0الخطيب، سميماف البجيرمي، ج
  .57، ص2الموسوعة الفقيية الكويتية، ج
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اإلجيػػاض بعػػدة تعريفػػات يجمعيػػا عػػدـ إمكانيػػة الحيػػاة لمجنػػيف، يعتبػػر أدقيػػا مػػا  عػػّرؼ الطػػب أوًل:

، وذلػػؾ أنػػو قبػػؿ مػػرور ىػػذه المػػدة يكػػوف 1يمػػي: خػػروج محتويػػات الػػرحـ قبػػؿ مػػرور عشػػريف أسػػبوعاً 
غير قابؿ لمحياة، فإذا أسقط بعدىا فال يسمى إجياضًا مف الناحية الطبيػة إنمػا يسػمى والدة الجنيف 

 قبؿ األواف.
يػػػاض بأنػػػو: إخػػػراج الجنػػػيف عمػػػدًا مػػػف الػػػرحـ قبػػػؿ الموعػػػد الطبيعػػػي عػػػرؼ القػػػانونيوف اإلج ثانيؤؤؤًا:

 2لوالدتو، بأي وسيمة مف الوسائؿ، في غير الحاالت التي سمح بيا القانوف.
 

يمكػػف  أنػػو يػػرى الباحػػث مػػف خػػالؿ عػػرض التعريفػػات السػػابقة لسجيػػاض اإلجيؤؤاض الجنؤؤائي:
: إسقاط الجنيف مع عدـ إمكانية بقائو عمى قيػد الحيػاة، ياض الجنائيلإلجاستنباط التعريؼ التالي 

 معتبر شرعًا لذلؾ. وسيمة مف الوسائؿ، دوف وجود مسوغٍ  مف المرأة أو غيرىا بأي الفعؿ سواء كاف
 شرح التعريؼ:

إسػػػقاط الجنػػػيف: ُيقصػػػد بػػػذلؾ أف ينػػػزؿ الجنػػػيف مػػػف رحػػػـ أمػػػو بفعػػػؿ فاعػػػؿ، ولػػػيس بحالػػػة  -9
 مرضية ال دخؿ ألحد فييا، كضيؽ رحـ األـ. طبيعية، وال ألسباب

عػدـ إمكانيػة بقائػو عمػى قيػد الحيػاة: أف يكػوف اليػدؼ مػف فعػؿ اإلسػقاط ىػو الػتخمص مػػف  -2
 الجنيف وعدـ الرغبة في بقائو حيًا.

سػػواًء كػػاف الفعػػؿ مػػف المػػرأة أو مػػف غيرىػػا: قػػد تتعمػػد المػػرأة الػػتخمص مػػف حمميػػا ألسػػباب  -4
شػػرب دواء مػػف شػػأنو إسػػقاط الحمػػؿ، أو ضػػرب بطنيػػا  وذلػػؾ بنفسػػيا كػػأف تتعمػػد متعػػددة

 ضربًا مف شأنو إسقاط الحمؿ، وقد تمجأ لغيرىا سواًء كاف طبيبًا أو غيره لمقياـ فالفعؿ.

بأي وسيمة مف الوسائؿ: وسائؿ إسقاط الحمؿ متعػددة كشػرب دواء مسػقط لمحمػؿ، أو عػف  -0
 طريؽ عممية جراحية....

قيػٌد العتبػار أف اإلجيػاض يجػوز شػرعًا عنػد بعػض معتبػر شػرعًا لػذلؾ:  دوف وجود مسػوغ -5
 الفقياء إذا شكَّؿ الحمؿ خطرًا حقيقيًا عمى صحة األـ وبقائيا.

 
 
 

                                                 

 www.marefa.orgموقع المعرفة،  - 1
، 9و اإلسالمي، إبراىيـ بف محمد بف محمد رحيـ، إصدارات مجمة الحكمة، لندف، طأحكاـ اإلجياض في الفق - 2

 .77-74ـ، ص2002
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 الجنائي المطمب الثاني: أركان جريمة اإلجياض
 

جريمة اإلجياض كغيرىا مف الجرائـ تقوـ عمى أركػاف معينػة، ال بػد أف تتػوافر فييػا، وىػذه  
 المعنوي. األركاف منيا المادي، ومنيا

 
 
 
 

 أوًل: الركن المادي
 يتكوف الركف المادي لجريمة اإلجياض مف ثالثة عناصر ىي:

 
 العنصر األول: فعل اإلسقاط

 
لـ يشترط الفقياء فعاًل، أو عماًل معينًا يؤدي إلى اإلجياض، إذ أف فعؿ اإلسقاط قد يكوف  

وقػػد يكػػوف  لقيػػاـ بعمميػػة جراحيػػة،أو ا عمػػاًل ماديػػًا متسػػمًا بػػالعنؼ كالضػػرب بقصػػد إسػػقاط الحمػػؿ،
، كمػا يمكػػف أف يكػوف فعػػؿ اإلسػقاط بػػالترؾ أي لفعػػؿ قػواًل مفزعػػاً اسػػتعماؿ أدويػٍة، وقػػد يكػوف ا ؿالفعػ

 1إلى إسقاط الحمؿ. ع الحامؿ، أو االمتناع عف معالجتيا مف مرض يؤدي غالباً يبفعؿ سمبي كتجو 
 

  العنصر الثاني: انفصال الجنين
 

                                                 
1
ـ، 9112، 9أولي النيى لمطباعة والنشر، بيروت، ط رجريمة إسقاط الحوامؿ، مصطفى عبد الفتاح لبنة، دا - 

 ، 229ص
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عمػػى الجنػػيف قائمػػة إال بانفصػػالو عػػف أمػػو، أمػػا سػػكوف الحركػػة، أو زواؿ ال تعتبػػر الجنايػػة  
انتفاخ بطف األـ ال يعتبراف دلياًل عمى الجناية ألنو يجوز أف تكوف الحركة لريح في البطف سكنت، 
واالنتفػػػػاخ لعػػػػارض مرضػػػػي، فوجػػػػود الجنػػػػيف موىػػػػـو غيػػػػر متحقػػػػؽ، لػػػػذا فحكػػػػـ الولػػػػد ال يثبػػػػت إال 

  1بخروجو.
ألف وجػػود  جنػػيف ركنػػًا مػػف أركػػاف جريمػػة اإلجيػػاضفقيػػاء اعتبػػروا انفصػػاؿ الالظػػاىر أف ال 

 الجنيف في بطف أمو مشكوؾ فيو، فاشترطوا االنفصاؿ لذلؾ.
عمػػػى  ةأجيػػػزة تصػػػوير متنوعػػػة قػػػادر أمػػا اليػػػـو وقػػػد تطػػػور الطػػػب بمػػػا يمتمػػػؾ مػػػف وسػػػائؿ، و 

دة أنػو متػى أمكػف مػع ؼ عػف وجػود الحمػؿ حتػى فػي مراحمػو األولػى، لػذا يػرى عبػد القػادر عػو الكش
تقػػػدـ الوسػػػائؿ الطبيػػػة أف يجػػػـز الطبيػػػب بوجػػػود الجنػػػيف، وموتػػػو بفعػػػؿ الجنايػػػة الواقعػػػة عميػػػو، فػػػإف 

كأف يقػـو الطبيػب بحقػف  2الجريمة تتحقؽ والعقوبة تجب عمى الجاني حتى ولو لـ ينفصؿ الجنيف،
جػػة الجرميػػة اجتمػػاع ف المطمػػوب فػػي النتيأمػػو بحقنػػة قاتمػػة فيمػػوت منيػػا، أل الجنػػيف وىػػو فػػي بطػػف

 وىذا ىو الراجح.3جو عاجاًل، أو آجاًل مف رحـ أمو.و أمريف اثنيف، موت الجنيف، وخر 
 

 العنصر الثالث: العالقة السببية
 

ال بد لنسبة جريمة اإلجياض إلى فاعميا سواء كاف طبيبًا، أو غيره مػف قيػاـ رابطػة سػببية  
الحػػديث بمػػا يمتمػػؾ مػػف إمكانيػػات  سػػتطيع الطػػبة الجرميػػة الحاصػػمة، ويحقيقيػػة بػػيف الفعػػؿ والنتيجػػ

 4تحديد ىذه الرابطة.
 

 ثانيًا: الركن المعنوي
 

ا، فػالعمـ ُيقصد بالركف المعنوي إرادة ارتكاب الجريمة مػع العمػـ بكونيػا جريمػة ُيعاقَػب عمييػ 
 1ركف المعنوي لجريمة اإلجياض.ة ىما عنصرا الادواإلر 

                                                 
، 5المنياج، الشربيني الخطيب، ج، مغني المحتاج لمعرفة ألفاظ 255، ص7بدائع الصنائع، الكاساني، ج -1

، دقائؽ أولى النيى لشرح المنتيي، منصور البيوتي، 10، ص0، أسنى المطالب، زكريا األنصاري، ج479ص
، 2المغني، ابف قدامة المقدسي، ج ، 25، ص2، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، منصور البيوتي، ج405، 4ج

 .497ص
  .210، 2قادر عودة، جالتشريع الجنائي اإلسالمي، عبد ال - 2
 . www.reefnet.gov.syاإلجياض في التشريع، محمد وفا ريشي،  - 3

  .210، 2التشريع الجنائي اإلسالمي، عبد القادر عودة، ج - 4

http://www.reefnet.gov.sy/


 902 

لجاني الفعؿ، وقصد النتيجة، وقد تكوف خطًأ لـ قد تكوف جريمة اإلجياض عمدية، قصد ا 
يقصد الجاني العدواف عمى األـ، وكذلؾ لـ يقصد النتيجة الحاصمة وىي سقوط الجنيف، كمف رمى 
طػػائرًا فأخطػػأه فأصػػاب امػػرأًة حبمػػى فأسػػقطت، وكػػذلؾ حػػوادث الطػػرؽ إذا كػػاف مػػف نتائجيػػا إسػػقاط 

 وانًا.المرأة لحمميا، فالسائؽ غالبًا ال يقصد ذلؾ عد
 
 

 .بعد نفخ الروح وموجبو اإلجياض المطمب الثالث: حكم
 

يمر الجنيف في بطف أمو بمراحؿ مختمفة، وينتقؿ مف طػور إلػى طػور ذكرىػا القػرآف الكػريـ فػي  
ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ سػػػػػػػبحانو وتعػػػػػػػالى: –قػػػػػػػوؿ اهلل 

ۀہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ    ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ 

﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   ﮽  ﮾   ﮵   ﮳  ﮴ ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  

﮿  ﯀  ﯁                                

ويختمػػػؼ حكػػػـ اإلجيػػػاض تبعػػػًا لممرحمػػػة التػػػي حصػػػؿ فييػػػا، وقػػػد عػػػالج  2چ    ڭ  ڭ   
اض قبػؿ نفػخ الػروح، واإلجيػاض بعػد نفػخ الفقياء حكـ اإلجياض تحت عنوانيف اثنيف ىما: اإلجيػ

 الروح، وقد قسـ العمماء مرحمة ما قبؿ نفخ الروح إلى مرحمتيف ىما:
 خالؿ األربعيف يومًا األولى مف الحمؿ. -1
روح تُػنفخ فػي الجنػيف عمػى اعتبػار أف الػ يومًا األولى وتماـ األربعة أشير ما بيف األربعيف -4

 3.غمب الفقياءعمى رأي أ مائة وعشريف يوماً بعد تمامو 

وسػػوؼ يعػػالج الباحػػث حكػػـ اإلجيػػاض بعػػد نفػػخ الػػروح أواًل ألنػػو متفػػؽ عمػػى حكمػػو، ومختمػػؼ فػػي 
 موجبو.

 
 الفرع األول: حكم اإلجياض بعد نفخ الروح

                                                                                                                                             

 www.reefnet.gov.syاإلجياض في التشريع، محمد وفا ريشي،  - 1
.5سورة الحج، آية  - 2

  
، 4، تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج414، ص3ج يحيى بف شرؼ الديف النووي، المجموع شرح الميذب، - 3

 .147، ص7، تحفة المحتاج، الييتمي، ج712، 1، أسنى المطالب، زكريا األنصار، ج144ص

http://www.reefnet.gov.sy/
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عمػػى تحػػريـ اإلجيػػاض بعػػد نفػػخ الػػروح إف لػػـ توجػػد ضػػرورة طبيػػة تقتضػػي  1اتفػػؽ الفقيػػاء 
 ذلؾ، ول دلة التالية:
 بعد نفخ الروح من القرآن الكريم: أدلة تحريم اإلجياض

 
ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ     ٴۇۋ    چ : -سػػػػػػػػػػبحانو وتعػػػػػػػػػػالى-قػػػػػػػػػػاؿ اهلل  -1

ۋ  ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  ۇئ  

  2چۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ      یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  
چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ      چ  چچ : -سػػػػػبحانو وتعػػػػػالى–قػػػػػاؿ اهلل  -2

  3چڎ  ڈ
گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  چ   :-سػبحانو وتعػالى–قاؿ اهلل  -7

  4چڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہہ  ہ   ھ     ھ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   چ   :-سػػػػػػبحانو وتعػػػػػػالى–قػػػػػػاؿ اهلل  -2

ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  

  5چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ                 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

                                                 
، درر الحكاـ، محمد 77، ص22، المبسوط، السرخسي، ج427، ص7بدائع الصنائع، أبو بكر الكاساني، ج -1

، 90، العناية شرح اليداية، محمد البابرتي، ج909، ص2، تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج901، ص2بف فرموزا، ج
، 7، المنتقى شرح الموطأ، سميماف الباجي، ج242، ص0المدونة، اإلماـ مالؾ بف أنس، ج  ،400ص
، تبصرة الحكاـ، ابف 440، ص7ميؿ، محمد يوسؼ العبدري )المواؽ(، ج،التاج واإلكميؿ لمختصر خ79ص

، إحكاـ األحكاـ، ابف دقيؽ العيد، مطبعة السنة 997، ص2األـ، اإلماـ الشافعي، ج، 240، ص2فرحوف، ج
، حاشيتا قميوبي وعميرة، أحمد القميوبي، 12، 0، أسنى المطالب، زكريا األنصاري، ج221، ص2المحمدية، ج
، اإلنصاؼ المرداوي، 972، القواعد، ابف رجب، ص29، 2، الفروع، ابف مفمح، ج929، ص0يرة، جااحمد عم

، 2، كشاؼ القناع، منصور البيوتي، ج402، ص4، دقائؽ أولي النيى، منصور البيوتي، ج70، ص90ج
حـز المحمى باآلثار، ابف  ،497وما بعدىا ص 2709مسألة رقـ ،، 7، المغني، ابف قدامة المقدسي، ج20ص

 . 229، ص5جالظاىري، 
.959سورة األنعاـ، آية  -  2

  
.40سورة اإلسراء، آية  -  3

  
.44سورة اإلسراء، آية  -  4

  
.42سورة المائدة، آية  -  5
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وجػػو الداللػػة: اآليػػات واضػػحة الداللػػة عمػػى حرمػػة قتػػؿ الػػنفس، والجنػػيف بعػػد نفػػخ الػػروح فيػػو يصػػبح 
ف نظػػػر الفقيػػػاء إلػػػى نقصػػػاف أىميتػػػو فػػػي بعػػػض  نفسػػػًا كاممػػػة مػػػف حيػػػث حرمػػػة االعتػػػداء عميػػػو، وا 

 الجوانب.
 جياض من السنة النبوية:أدلة تحريم اإل

 
عػػف الكبػػائر فقػػاؿ: "اإلشػػراؾ بػػاهلل، وعقػػوؽ الوالػػديف،  -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ–سػػئؿ النبػػي  -1

 1وقتؿ النفس، وشيادة الزور".

وىو يعدد أعظػـ الػذنوب "....... أف تقتػؿ ولػدؾ  -صمى اهلل عميو وسمـ–وقاؿ رسوؿ اهلل  -2
 2تخاؼ أف يأكؿ معؾ..".
 ىو قتؿ لمنفس المتكونة داخميا. وال شؾ أف إجياض المرأة

 
 .موجب اإلجياض بعد نفخ الروحالفرع الثاني: 

 
 اختمؼ الفقياء في موجب اإلجياض بعد نفخ الروح عمى رأييف ىما: 

 
 3سواًء كاف اإلحياض عمدًا أو خطًأ. وجوب الدية )الُغرَّة( إلىالجميور ذىب   األول:
 4العمد فأوجب القصاص، وحالة الخطأ فأوجب الُغّرة. ذىب ابف حـز إلى التفريؽ بيف حالة الثاني:

 
                                                 

.9272، كتاب األيماف والنذور، حديث رقـ 2051رواه البخاري، كتاب الشيادات، حديث رقـ  - 1
  

، وكتاب األدب، حديث رقـ 0477، وحديث رقـ 0997ريـ، حديث رقـ رواه البخاري، كتاب تفسير القرآف الك -2
  .925، ورواه مسمـ، كتاب اإليماف، حديث رقـ 2494، وكتاب الحدود، حديث رقـ 5502

محمد  ، درر الحكاـ،77، ص22، المبسوط، السرخسي، ج427، ص7بدائع الصنائع، أبو بكر الكاساني، ج - 3
، 90، العناية شرح اليداية، محمد البابرتي، ج909، ص2قائؽ، الزيمعي، ج، تبييف الح901، ص2بف فرموزا، ج

، 7، المنتقى شرح الموطأ، سميماف الباجي، ج242، ص0المدونة، اإلماـ مالؾ بف أنس، ج  ،400ص
، تبصرة الحكاـ، ابف 440، ص7،التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ، محمد يوسؼ العبدري )المواؽ(، ج79ص

، إحكاـ األحكاـ، ابف دقيؽ العيد، مطبعة السنة 997، ص2األـ، اإلماـ الشافعي، ج، 240، ص2فرحوف، ج
قميوبي وعميرة، أحمد القميوبي،  ، حاشيتا12، 0، أسنى المطالب، زكريا األنصاري، ج221، ص2المحمدية، ج

وي، ، اإلنصاؼ المردا972، القواعد، ابف رجب، ص29، 2، الفروع، ابف مفمح، ج929، ص0حمد عميرة، جأ
، 2، كشاؼ القناع، منصور البيوتي، ج402، ص4، دقائؽ أولي النيى، منصور البيوتي، ج70، ص90ج

،497وما بعدىا ص 2709مسألة رقـ ،، 7، المغني، ابف قدامة المقدسي، ج20ص
 .247، ص99المحمى باآلثار، ابف حـز الظاىري، ج - 4



 901 

 أدلة الجميور:
 اعتمد الجميور فيما قالوا إلى عدة أدلة منيا ما يمي: 
 

، أف امػػرأتيف مػػف ىػػذيؿ رمػػت إحػػداىما األخػػرى، فألقػػت -رضػػي اهلل عنػػو–عػػف أبػػي ىريػػرة  -1
نتػا ضػرتيف تحػت بُغرة عبد أو أمػة، وكا -صمى اهلل عميو وسمـ–جنينًا، فقضى رسوؿ اهلل 

 1حمؿ بف مالؾ بف نابغة اليذلي.
حّدث المغيػرة بػف شػعبة عػف عمػر بػف الخطػاب رضػي اهلل عنيمػا أف عمػَر استشػارىـ فػي  -2

بػػالُغّرة،  -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ–إمػػالص المػػرأة، فقػػاؿ لػػو المغيػػرة: قضػػى فيػػو رسػػوؿ اهلل 
–ممة أف رسػوؿ اهلل فقاؿ عمر: إف كنت صادقًا فأت بأحٍد يعمـ ذلؾ، فشيد محمد بف مس

 2قضى بذلؾ. -صمى اهلل عميو وسمـ
، ألف الجنيف آدمي مف وجو دوف وجو، فقاؿ زفر: والقياس أف ال يجػب شػيء االستحساف -3

ألنو لػـ تعمػـ حياتػو بقػيف، وفعػؿ القتػؿ ال يتصػور إال فػي محػٍؿ حػي، فػال ضػماف بالشػؾ، 
 3وعدؿ عف القياس استحسانًا.

 أدلة ابن حزم:
 
فيمػا ذىبػوا إليػو بوجػوب القصػػاص فػي حالػة العمػد أف الجنػيف بعػد نفػخ الػػروح  حجػة الظاىريػة 

يكوف نفسًا، وعمى َمف قتؿ نفسًا عمدًا القصاص، عماًل بالنصوص الكثيرة التي توجب ذلػؾ، وأىمػو 
ذا كػػاف إجيػػا مػػا الديػػة، وا  الديػػة  ض الجنػػيف بعػػد نفػػخ الػػروح خطػػًأ ففيػػوبػػيف خيػػرتيف إمػػا القصػػاص وا 

 4صمى اهلل عميو وسمـ.–ا ثبت في الصحيح مف حديث رسوؿ اهلل وىي الُغّرة كم
 .إسقاط الجنيف عمى حالة الخطأ فقد وّجو ابف حـز األحاديث الثابتة في 

 
 الترجيح:

 
مػػػف قػػػوؿ الجميػػػور، فػػػإذا أقػػػدـ  الظاىريػػػة أقػػػرب إلػػػى تحقيػػػؽ العدالػػػةيػػػرى الباحػػػث أف قػػػوؿ   

ومحػؿ وكػاف متعمػدًا فعػؿ ذلػؾ  كانت حياتػو آكػدةنفخ الروح فيو، و الطبيب عمى إسقاط الجنيف بعد 
                                                 

القسامة  ، ورواه مسمـ، كتاب2411يات حديث رقـ د، وكتاب ال5497رواه البخاري، كتاب الطب، حديث رقـ 1- 
 . 4975والمحاربيف، حديث رقـ 

 .2774رواه البخاري، كتاب االعتصاـ بالكتاب والسنة، حديث رقـ  - 2
3
 .402، ص90، العناية شرح اليداية، البابرتي، ج900، ص2تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج - 

4
 .247، ص99المحمى باآلثار، ابف حـز الظاىري، ج - 
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نمػا كػاف الػدافع لسسػقاط ىػو الكسػػب و  شػرعية ضػرورة الجنايػة ىػو الجنػيف، وال يوجػد طبيػة لػذلؾ، وا 
 المادي، أو التستر عمى جريمة، وجب عميو القصاص، وذلؾ لما يمي:

 
عػف طريػػؽ اف ف تػدؿ فػػي ظاىرىػا عمػى أف اإلسػقاط كػنػيإف األحاديػث الػواردة فػي ديػة الج -1

ف كانػت تػػدؿ عمػى تعمػد االعتػػداء عمػى األـ الحامػؿ، ولكػػف لػيس المقصػود ىػػو  الخطػأ، وا 
 جماع، والعمد فيو القصاص باإلجماع.روح الجنيف، والخطأ فيو الدية باإل زىاؽإ

يفتح بابػًا لضػعاؼ النفػوس مػف األطبػاء لمقيػاـ بيػذه الجريمػة، خاصػة وأف  إف القوؿ بالغرة -4
 ائيا كبير.العائد المالي مف ور 

إف التطػػور الطبػػي اليػػـو بمػػا يمتمػػؾ مػػف أجيػػزة قػػادر عمػػى الجػػـز بوجػػود الجنػػيف مػػع تأكيػػد  -7
 حياتو، وبذلؾ يصبح غير مشكوٍؾ في وجوده كما في السابؽ.

 
 

 جياض قبل نفخ الروحاإلحكم المطمب الرابع: 
 

 وقت نفخ الروح:
العتمادىـ عمى ما ورد عف  ريف يوماً أف الروح تنفخ في الجنيف بعد مائة وعش لفقياءامعطـ  اتفؽ 

 النبي تصمى اهلل عميو وسمـت مف أحاديث أىميا ما يمي:
إف خمؽ أحدكـ يجمع فػي بطػف أمػو أربعػيف يومػا قاؿ رسوؿ اهلل تصمى اهلل عميو وسمـت " -1

ذلؾ ثـ يبعث إليو ممؾ فيؤمر بػأربع كممػات  ثـ يكوف عمقة مثؿ ذلؾ ثـ يكوف مضغة مثؿ
 1".سعيد ثـ ينفخ فيو الروح وعممو ثـ يكتب شقي أوفيكتب رزقو وأجمو 

إف أحدكـ ليجمع خمقو فػي بطػف أمػو أربعػيف يومػا قاؿ رسوؿ اهلل تصمى اهلل عميو وسمـت  -4
فػي ذلػؾ مضػغة مثػؿ ذلػؾ، ثػـ يرسػؿ الممػؾ  ،ثـ يكوف فػي ذلػؾ عمقػة مثػؿ ذلػؾ، ثػـ يكػوف

 2".وشقي أو سعيدوأجمو وعممو  فينفخ فيو الروح. ويؤمر بأربع كممات: بكتب رزقو

إذا مػػر بالنطفػػة ثنتػػاف وأربعػػوف ليمػػة ،بعػػث اهلل : " قػػاؿ رسػػوؿ اهلل تصػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ -7
وجمػػدىا ولحميػػا وعظاميػػا، ثػػـ قػػاؿ: يػػا رب  إلييػػا ممكػػا، فصػػورىا وخمػػؽ سػػمعيا وبصػػرىا

 3".أذكر أـ أنثىال فيقضي ربؾ ما شاء ويكتب الممؾ

                                                 

 [ 2510ا  4950ا  4042البخاري ]  رواه - 1
 2204اه مسمـ، و ر - 2
 .0774رواه مسمـ، كتاب القدر، حديث رقـ  - 3
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خؿ الَمَمُؾ عمى النطفة بعػدما تسػتقر فػي الػرحـ قاؿ رسوؿ اهلل تصمى اهلل عميو وسّمـت "يد -2
بأربعيف، أو خمس وأربعيف ليمة، فيقوؿ: يا رب أشقّي أو سػعيد، فُيْكتبػاف، فيقػوؿ: أي رب 
َأَذَكػػٌر أو أنثػػى فُيْكتبػػاف، وُيْكتػػب عممػػو، وأثػػره، وأجمػػو، ورزقػػو، ثػػـ ُتْطػػوى الصػػحؼ فػػال ُيػػزاد 

 . 1فييا وال ُينقص"

ف كانػػت روالسػػابقة أف الػػروح تػػنفخ فػػي الجنػػيف بعػػد مرحمػػة المضػػغة، تػػدؿ األحاديػػث النبويػػة ا ة يػػوا 
مسػػمـ أقػػرب إلػػى حقػػائؽ عمػػـ األجنػػة اليػػوـ التػػي تثبػػت أف مرحمػػة المضػػغة تنتيػػي بانتيػػاء األربعػػيف 

موعد نفخ الروح عمى التحديد ال يعممػو أحػد إال اهلل تسػبحانو أف يومًا األولى مف بداية الحمؿ، إال 
وتعالىت فقد تنفخ بعد األسػبوع الثػامف، أو التاسػع، أو حتػى بعػد اكتمػاؿ تخمػؽ األعضػاء التناسػمية 

 في األسبوع الثاني عشر.
 

وسػػبب اخػػتالفيـ يعػػود إلػػى أمػػريف،  إلجيػػاض قبػػؿ نفػػخ الػػروح،فػػي حكػػـ ا تمػػؼ الفقيػػاءاخ
  2ىما:

المسألة، ففيـ كؿ منيـ مف النص ما فيمػو وبنػى الحكػـ عمػى  جود نص صريح فيعدـ و  -1
 ذلؾ.

 في ذلؾ. المدة التي يتخمؽ فييا الجنيف واختالؼ األحاديث -4

 
أف  بػػدَّ  ؾ البمػػا أف الجنػػيف يمػػر بمراحػػؿ متعػػددة داخػػؿ رحػػـ أمػػو قبػػؿ نفػػخ الػػروح فيػػو، لػػذل

 ه المراحؿ إلى ما يمي:ب الحكـ مع تطور ىذه المراحؿ، ويمكف تقسيـ ىذيتناس
 

 عين(م األرب)من اليوم األول لمحمل إلى اليو  مرحمة النطفة حكم اإلجياض في الفرع األول:
 

ىذه المرحمة ىي أولى مراحؿ الحمؿ وقد اختمؼ الفقيػاء فػي حكػـ اإلجيػاض فػي ىػذه المرحمػة 
 عمى ثالثة أقواؿ ىي:

 
وىو المعتمد عند ، 3الحنفية ؿ بو بعضفي ىذه المرحمة حراـ، وقاإف اإلجياض  القول األول:

 .3، والظاىرية2والغزالي مف الشافعية، 1المالكية

                                                 

 .0772رواه مسمـ، كتاب القدر، حديث رقـ  -  1

 .220أحكاـ اإلجياض في الفقو اإلسالمي، إبراىيـ محمد رحيـ، ص - 2
3
 .495، ص9درر الحكاـ، محمد بف فرموزا، ج - 
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، وىػػػذا مػػػا ذىػػػب إليػػػو بعػػػض  القؤؤؤول الثؤؤؤاني: إف اإلجيػػػاض فػػػي مرحمػػػة النطفػػػة يكػػػره وال يحػػػـر

 ، 6وبعض الشافعية، 5وبعض المالكية، 4الحنفية
قػًا، وىػذا قػوؿ جميػور الحنفيػة إف الحمؿ في مرحمػة النطفػة يجػوز إجياضػو مطم القول الثالث:
، 9والشػافعية فػي الػراجح مػف المػذىب ،8وبو قاؿ بعػض المالكيػة مثػؿ المخمػي ،7والراجح عندىـ

 .10وىو المذىب عند الحنابمة
 

 أدلة أصحاب القول األول:
 

 كثير مف األدلة، فيما يمي بعضيا:ستدؿ القائموف بحرمة اإلجياض في مرحمة النطفة با 
 11چٱ     ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ : -بحانو وتعالىس–قاؿ اهلل   -1

وصؼ الرحـ بػالقرار المكػيف، أي حػافظ لمػا أودع فيػو مػف  -سبحانو وتعالى–اهلل وجو الداللة:
الماء، ومتى وصؿ الماء إلى ىذا القرار فإنو ال يجػوز انتياكػو إال لحاجػة، والقػوؿ بػالجواز فيػو 

 يف.انتياؾ لحرمة ىذا القرار المك

                                                                                                                                             
1
، بمغة السالؾ ألقرب 227، ص2عرفة الدسوقي، ج ي عمى الشرح الكبير، محمد بف أحمد بفسوقحاشية الد - 
 .020، ص2بو العباس أحمد الصاوي، جمسالؾ، أال

2
 .427، ص2أبو حامد الغزالي، ج إحياء عمـو الديف، - 

3
 .204، ص99المحمى باآلثار، ابف حـز الظاىري، ج - 

4
 .295، ص4، البحر الرائؽ، ابف نجيـ، ج972، ص4ابديف، جرد المحتار، ابف ع - 

5
، بمغة السالؾ ألقرب 227، ص2سوقي عمى الشرح الكبير، محمد بف أحمد عرفة الدسوقي، جحاشية الد - 

 .020، ص2و العباس أحمد الصاوي، جبالمسالؾ، أ
6
شرح المنياج )حاشية ، فتوحات الوىاب بتوضيح 002، ص7، محمد بف شياب الرممي، جنياية المحتاج - 

 .019، ص2الجمؿ(، سميماف المصري )الجمؿ(، ج
7
، رد المحتار، 495، 9موزا، ج، درر الحكاـ، محمد بف فر 422، ص7بدائع الصنائع، أبو بكر الكاساني، ج - 

 .922، ص2، تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج591، ص2ابديف، جابف ع
8
 077، ص4محمد الحطاب، جمواىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ، محمد بف  - 

9
، فتوحات 974، ص2، نياية المحتاج، الرممي، ج972، ص7تحفة المحتاج، أحمد بف محمد الييتمي، ج - 

 .019، ص5الوىاب )حاشية الجمؿ(، سميماف الجمؿ، ج
10

، مطالب أولي النيى، 229، ص9، كشاؼ القناع، منصور البيوتي، ج472، ص9اإلنصاؼ، المرداوي، ج - 
 .227، ص9حيباني، جمصطفى الر 

- 
11

 .29-20سورة المرسالت، آية   
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كـ ُيجمػػع خمقُػػو فػػي بطػػف أمػػو أربعػػيف د: إف أحػػ-صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ –قػػاؿ رسػػوؿ اهلل  -2
 .1يومًا، ثـ يكوف عمقة مثؿ ذلؾ، ثـ يكوف مضغة مثؿ ذلؾ.."

يجمػػع خْمػػؽ  -سػػبحانو وتعػػالى–أخبػػر أف اهلل  -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ–وجػػو الداللػػة: إف النبػػي 
ف كػػاف جمعػػًا خفيػػًا، ثػػـ ال يمبػػث أف يظيػػر الجنػػيف فػػي بطػػف أمػػو فػػي األربعػػيف يومػػًا  األولػػى، وا 

سقاطو، ألنو تعٍد عمػى أصػؿ  ويتزايد حتى يكتمؿ نموه، وما كاف كذلؾ ال يجوز التعدي عميو وا 
 نفٍس مييأة لمنمو. 

إف النطفة أصؿ اإلنساف، وم ليا لمحيػاة فيػي معػدَّة ومييػأة لمحيػاة، فيجػب ضػمانيا ويحػـر  -3
الُمْحػِرـ لمبػيض إذا كسػره، ووجػو القيػاس فػي ذلػؾ أف البػيض إجياضيا قياسٍا عمى ضماف 

أصػػؿ الصػػيد، ومعػػدٌّ ليكػػوف صػػيدًا مػػا لػػـ َيْفُسػػد َفُيعطػػى لػػو حكػػـ الصػػيد فػػي إيجػػاب الجػػزاء 
عمى المحـر بإفساده، كذلؾ الماء في الرحـ ٌجعؿ في منزلة الولد ألنػو أصػمو، مييػأ ليكػوف 

 2جنينًا.
اج والتي ىي طمب الولد، فػإذا تكػوَّف مشروعية الزو  يتناقض مع حكمة إف إجياض النطفة -4

 إسقاطو مناقض لمحكمة. دُ فقد حصؿ المقصود، وتعم   الولد في مرحمة النطفة
إف القوؿ بإباحة اإلجيػاض فػي مرحمػة النطفػة يفػتح البػاب ألمػور محرمػة كإجيػاض حمػؿ  -5

مػف األطبػاء الزنا، واإلجيػاض خشػية الفقػر، أو نحػو ذلػؾ، ويفػتح البػاب لضػعاؼ النفػوس 
، فسػّدًا ليػذه الػذرائع لمقياـ بذلؾ طمعًا في مكاسب مادية، أو تسترًا عمى ما حػّرـ اهلل تعػالى

 .فإف اإلجياض في مرحمة النطفة حراـ
 

 أدلة أصحاب القول الثاني: 
 

اسػػتدؿ القػػائموف بالكراىيػػة بأدلػػة القػػائميف بػػالتحريـ، إال أنيػػـ يػػروف أف األمػػر ال يصػػؿ إلػػى  
 : تدلوا بو أيضاً ما اسالكراىية، وم التحريـ بؿ

ذا كسػػر بػػيض الصػػيد ضػػمنو ألنػػو أصػػؿ الصػػيد، فػػال أقػػؿ مػػف أف يمػػؽ اإلثػػـ أف الُمْحػػِرـ إ -1
 3بمف تعمد اإلجياض بدوف عذر.

نػػو فػػي ىػػذه المرحمػػة د وصػػولو إلػػى الػػرحـ م لػػو إلػػى الحيػػاة، فيكػػره إسػػقاطو، ألعػػإف المػػاء ب -2
  1ي أوجب الكراىية.ذىذا النعقاد )التمقيح( وعدمو، و متردد بيف اال

                                                 

  2204[ ا ومسمـ ]  2510ا  4950ا  4042البخاري ]  رواه - 1

-
2
، رد المحتار، ابف عابديف، 495، ص9، درر الحكاـ، محمد فرموزا، ج77، ص0المبسوط، السرخسي، ج  
 .292519، ص4، البحر الرائؽ، ابف نجيـ، ج، ص2ج
3
 .292، ص4، البحر الرائؽ، ابف نجيـ، ج972، ص4بف عابديف، جرد المحتار، ا - 
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 أدلة أصحاب القول الثالث:

 
  2رة منيا ما يمي:ياستدؿ القائموف بجواز اإلجياض في مرحمة النطفة بأدلة كث 
ڑ  ڑ  ک  ک          ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ : -سػػبحانو وتعػػالى–قػػاؿ اهلل  -1

ہ   ھ  ھ  ھ    ڳ  ڳ  ڱ      ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ   ہ  ہ

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷  ﮸   ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   

﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                          

3چ          ڭ   
  

وصػػػؼ المضػػغة بالمخمقػػػة، فػػػدؿ عمػػػى أف النطفػػػة ال  -سػػػبحانو وتعػػػالى–وجػػو الداللػػػة: إف اهلل 
 يجوز إسقاطو.تخميؽ فييا، وما كاف كذلؾ فيو ليس بشيء ف

إف مػػا لػػـ تُػػنفخ فيػػو الػػروح لػػـ يتخمػػؽ، ألف الخمػػؽ ال يسػػتبيف إال بعػػد مائػػة وعشػػريف يومػػًا،  -2
 أربعوف نطفة، وأربعوف عمقة، وأربعوف مضغة.

إف كؿ ما لـ تحؿ فيو الروح ال يبعث يوـ القيامة، ومػف ال ُيبعػث ال اعتبػار لػو، فػال يحػـر  -3
 4إجياضو.

خػراج لػو، فجػاز قياسػًا عمػى إجياض الجنيف في مرح -4 مة النطفة يعتبر مجرد سػفح لممػاء، وا 
العزؿ، فكما يجوز العزؿ ابتداًء جاز إجياضو بعد وصوؿ الرحـ بجػامع أف كػاًل منيمػا مػاء لػـ 

 ينعقد.
 إف النطفة قد تنعقد وقد ال تنعقد ولدًا بالكمية، فال ُيعد  إجياضو جناية. -5
ذا لـ يكف آدميًا فال حرمة لو فجاز إجياضو.إف الجنيف ما لـ يتخمؽ فميس ب -6   دمي، وا 
 األصؿ في اإلجياض الحؿ حتى يرد دليؿ التحريـ، ولـ يرد. -7
 

 الترجيح:
 

 يترجح لمباحث القوؿ بحرمة اإلجياض خالؿ األربعيف يومًا األولى مف الحمؿ وذلؾ لما يمي:
                                                                                                                                             

1
 972، ص4رد المحتار، ابف عابديف، ج - 

وما بعدىا. 271أحكاـ اإلجياض في الفقو اإلسالمي، إبراىيـ محمد رحيـ، ص - 2
  

3
 .5سورة الحج، آية  - 

4
 .272، ص9الفروع، ابف مفمح، ج - 



 955 

شػػريعة التػي جػػاءت لممحافظػػة قػوة مػػا اسػتدؿ بػػو القػائموف بيػػذا القػوؿ، ولموافقتػػو لمقاصػد ال -1
عمى النسؿ والنفس، والقوؿ بإباحة اإلجياض في ىػذه المرحمػة يعػارض مقاصػد الشػريعة، 

 وفيو اعتداء عمى النسؿ عمى أقؿ تقدير إف لـ يكف فيو اعتداء عمى النفس.
إف أدلػػػة القػػػائميف بالكراىيػػػة ىػػػي نفػػػس أدلػػػة القػػػائميف بػػػالتحريـ، وكػػػأنيـ أرادوا بػػػذلؾ تقييػػػد  -2

 ريـ خاصة وأف الخالؼ لفظي بيف مف يفرؽ بيف التحريـ والكراىية التحريمية.التح
إف القػػائميف بإباحػػة اإلجيػػاض فػػي ىػػذه المرحمػػة اعتمػػدوا عمػػى التفريػػؽ بػػيف مرحمػػة التخمػػؽ  -3

وما قبميا مف المراحؿ وقد اعتبروا أف التخمؽ ال يكوف إال بعد نفخ الروح، والػروح ال تػنفخ 
مػػًا، مػػع أف الطػػب والمشػاىدة أثبتتػػا أف التخمػػؽ يبػػدأ فػػي األربعػػيف إال بعػد مائػػة وعشػػريف يو 

يومػػًا األولػػى مػػف الحمػػؿ، وال عالقػػة بػػيف التخمػػؽ ونفػػخ الػػروح، وربمػػا يعػػود ذلػػؾ لضػػعؼ 
 معرفتيـ بعمـ تشريح األجنة وتطورىا.

الذيف قالوا بالجواز المطمؽ لسجياض في ىذه المرحمة قاسوه عمى العزؿ، وىو قيػاس مػع  -4
إذ العزؿ ىو منع وصوؿ مػاء الرجػؿ إلػى رحػـ المػرأة ابتػداًء، وىػو مػا لػـ ينعقػد )لػـ  الفارؽ

يحصؿ تمقيح(، بينما مرحمػة النطفػة يكػوف المػاء قػد انعقػد، وىػي المرحمػة التػي يكػوف فييػا 
 الجنيف في طور ما يعرؼ )بالزايجوت( البويضة الممقحة.

ارتكػػاب ىػػذه الجريمػػة، ويػػؤدي إلػػى  القػػوؿ بػػالجواز يفػػتح بابػػًا لمشػػر والفسػػاد، وُيشػػجع عمػػى -5
انتشػػار الفػػواحش، ألنػػو يصػػبح الػػتخمص مػػف الحمػػؿ النػػاتج عػػف عالقػػات غيػػر شػػرعية ال 

 مسؤولية عنو.
 

وىذا الػرأي ىػو الػذي تػرّجح لػدى معظػـ المشػاركيف فػي نػدوة اإلنجػاب التػي عقػدت فػي الكويػت فػي 
وة آراء الفقيػػاء السػػابقيف، ومػػا ىػػ وكانػػت التوصػػية النيائيػػة كمػػا يمػي: استعرضػػت النػػد11/8/1403

دلػػت مػػف فكػػر ثاقػػب، ونظػػر سػػديد، وأنيػػـ أجمعػػوا عمػػى تحػػريـ اإلجيػػاض بعػػد نفػػخ الػػروح، اي بعػػد 
أربعة أشػير، وأف آراءىػـ فػي اإلجيػاض قبػؿ نفػخ الػروح اختمفػت، فمػنيـ مػف حػّرـ بػإطالؽ، ومػنيـ 

ذر....  وقػػد استأنسػػت مػػف حرمػػو بعػػد أربعػػيف يومػػًا، وأجػػازه قبػػؿ ذلػػؾ عمػػى خػػالؼ فػػي وجػػوب العػػ
النػػػدوة بمعطيػػػات الحقػػػائؽ العمميػػػة، والطبيػػػة المعاصػػػرة، والتػػػي بينتيػػػا األبحػػػاث والتقنيػػػة الحديثػػػة، 
فخمصت إلػى أف الجنػيف حػي  مػف بدايػة الحمػؿ، وأف حياتػو محترمػة فػي كافػة أدوارىػا، خاصػة بعػد 

يػػة القصػػوى، وخػػالؼ بعػػض نفػػخ الػػروح، وأنػػو ال يجػػوز العػػدواف عمييػػا باإلسػػقاط إال لمضػػرورة الطب
 1المشاركيف فرأى جوازه قبؿ تماـ األربعيف يوما، وخاصة عند وجود األعذار.... .

                                                 
1
 .409براىيـ محمد رحيـ، صأحكاـ اإلجياض في الفقو اإلسالمي، إ - 
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الصػػادر و  140رقػػـ فػػي قرارىػػا ىيئػػة كبػػار العممػػاء فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية  وأجػػازت 
أو دفػػػع  ر األوؿ إذا كػػػاف فػػػي إسػػػقاطو مصػػػمحةٌ إجيػػػاض الجنػػػيف فػػػي الطػػػو ىػػػػ 20/6/1407بتػػػارخ 
ر متوقع غير الخشية مف مشقة التربية، والعجز عف تكاليؼ المعيشة والتعميـ، وغيػر ذلػؾ مػف ضر 

 1المبررات االقتصادية.
 
 

)مؤن أربعؤين يومؤًا إلؤى مائؤة وعشؤرين  والم ؤغة العمقؤةمرحمؤة  حكم اإلجياض في الفرع الثاني:
 يومًا(
 

ؿ مػػػف مرحمػػػة االجنػػػيف إذا تجػػػاوز    لنطفػػػة إلػػػى مرحمػػػة التخمػػػؽ األربعػػػيف يومػػػًا األولػػػى تحػػػوَّ
 والتصور الظاىر، وقد اختمؼ الفقياء في حكـ اإلجياض في ىذه المرحمة عمى ثالثة أقواؿ ىي:

 
، 2: تحػػػريـ اإلجيػػػاض إذا كػػػاف الجنػػػيف عمقػػػة أو مضػػػغة، وىػػػذا قػػػوؿ بعػػػض الحنفيػػػةالقؤؤؤول األول

اإلجيػػػاض خػػػالؿ  ، وىػػػو قػػػوؿ َمػػػف قػػػاؿ بتحػػػريـ4الحنابمػػػة دوالمػػػذىب عنػػػ، 3والمعتمػػػد عنػػػد المالكيػػػة
 . 5األربعيف يومًا األولى مف الحمؿ )مرحمة النطفة(

 
، وبػػػو قػػػاؿ بعػػػض الحنفيػػػة القؤؤؤول الثؤؤؤاني: ، وبعػػػض 6يكػػػره اإلجيػػػاض فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة وال يحػػػـر

 .7الشافعية
 

                                                 
  www.islamadvice.comإسقاط الجنيف، موقع الديف النصيحة  -1

2
، البحر الرائؽ، ابف نجيـ، 927، ص4ي، جع، تبييف الحقائؽ، الزيم027، ص2رد المحتار، ابف عابديف، ج - 
 .295، ص4ج
3
، فتح العمي 227، ص2قي، ج، حاشية الدسوقي/ محمد بف عرفة الدسو 249، ص0المدونة، اإلماـ مالؾ، ج - 

، 9ج بدوف طبعة وتاريخ النشر، المالؾ في الفتوى عمى مذىب مالؾ، محمد بف أحمد عميش، دار المعرفة،
 .000-411ص

  .077، ص4، مواىب الجميؿ، محمد الحطاب، ج227، ص9مطالب أولي النيى، مصطفى الرحيباني، ج -4
5
 يمكف الرجوع إلى نفس المراجع السابقة. - 

6
 .012، ص5، فتوحات الوىاب، سميماف المصري )الجمؿ(، ج002، ص7الرممي، ج نياية المحتاج، - 

7
 .457، ص7األـ، اإلماـ الشافعي، ج - 
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يجػػػوز إجيػػػاض الجنػػػيف فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة مػػػف التخمػػػؽ، وىػػػو القػػػوؿ الػػػراجح عنػػػد  القؤؤؤول الثالؤؤؤث:
 .3وبعض الحنابمة، 2، والشافعية1الحنفية

 
 

 أدلة أصحاب القول األول:
 

اسػػتدؿ القػػائموف بتحػػريـ اإلجيػػاض فيمػػا بػػيف األربعػػيف يومػػًا واألربعػػة أشػػير باألدلػػة التػػي  
وىي أوؿ  -استدلوا بيا عمى تحريـ أجياض النطفة، وذلؾ بطريؽ األولى، فإذا كاف إسقاط النطفة 

 فإف الجناية عمى المراحؿ التالية تكوف أشد. اً رممح -مراحؿ الحمؿ، ومترددة بيف اإلنعقاد وعدمو 
ىذا ما أشار إليو بعض القائميف بالتحريـ كاإلماـ الغزالي حيث قاؿ: "وأوؿ مراتػب الوجػود  

فساد ذلؾ جناية، فإف صارت  أف تقع النطفة في الرحـ، وتختمط بماء المرأة وتستعد لقبوؿ الحياة، وا 
 .4مضغة وعمقة كانت الجناية أفحش"

 5افة إلى أدلة تحريـ إجياض النطفة فقد استدؿ ىذا الفريؽ بما يمي:إض
َّ َصػػػ، وتَ إف الجنػػػيف ولػػػٌد انعقػػػدَ  -1 ، فػػػإذا كػػػاف التخمػػػؽ والتصػػػور فػػػي ؽَ مَّػػػخَ وتَ  رَ ّو

مرحمة النطفة خفيًا ففي المرحمتيف التاليتيف يظير، ويمكف إدراكػو بالمشػاىدة، 
 ية الحديثة.أو التصوير لما في األرحاـ باستخداـ األجيزة الطب

قػػاؿ بعػػض الفقيػػاء بوجػػوب الُغػػّرة فػػي الجنػػيف إذا أجيػػض فػػي ىػػذه المراحػػؿ،  -2
يجاب الُغّرة دليؿ عمى اإلثـ بتعمد إجياضو.  وا 

واجتمػػػع إف الجنػػػيف بانتقالػػػو إلػػػى مرحمػػػة العمقػػػة فقػػػد تحقػػػؽ انعقػػػاده، واسػػػتقر،  -3
 لمحياة. وأصبح مييئاً 

 
 أدلة أصحاب القول الثاني:

 

                                                 
1
 ، البحر الرائؽ، ابف نجيـ،927، ص4ي، جع، تبييف الحقائؽ، الزيم027، ص2رد المحتار، ابف عابديف، ج - 
 .457، ص5سة نظاـ الديف البمخي، ج، الفتاوى اليندية، لجنة عمماء برئا295، ص4ج
2
  .420، ص4، تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب )حاشية البجيرمي، ج002، ص7نياية المحتاج، الرممي، ج - 

3
 .477، ص9اإلنصاؼ، المرداوي، ج - 

 .427، ص2، ج ـ9127إحياء عمـو الديف، أبو حامد محمد الغزالي، مؤسسة الحمبي وشركاه، القاىرة،  - 4
.409ـ اإلجياض في الفقو اإلسالمي، إبراىيـ محمد رحيـ، صأحكا - 5
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راىيػػة اإلجيػػاض فػػي ىػػذه المرحمػػة بػػنفس األدلػػة التػػي اسػػتدلوا بيػػا عمػػى كراىيػػة اسػػتدؿ القػػائموف بك 
اإلجيػاض فػي األربعػػيف يومػًا األولػػى )مرحمػة النطفػػة(، وخالصػتيا أف الجنػػيف فػي ىػػذه المرحمػة لػػو 
ُترؾ لنما ونفخت فيو الروح، فيكره إسقاطو باعتبار الم ؿ، قياسػًا عمػى كراىيػة تكسػير بػيض الصػيد 

.بالنسبة لممح  ـر
 
 
 
 
 دلة أصحاب القول الثالث:أ
 

 بما يمي: إجياض الجنيف وفي مرحمة العمقة والمضغةإباحة استدؿ القائموف ب
ف مػا لػـ تػنفخ فيػو الػروح ال ُيسػأؿ عػف ، 1چڤ   ڦ   ڦ  چ  : -سبحانو وتعالى–قاؿ اهلل  -1 وا 

فػػال ُيسػأؿ عػػف سػػبب سػبب قتمػػو ألنػو ال ُيبعػػث يػوـ القيامػػة، والجنػيف فػػي ىػذه المرحمػػة ال روح فيػو، 
 2قتمو فال يحـر إسقاطو.

الجنػػيف فػػي ىػػذه المرحمػػة لػػـ يسػػتبف بعػػض خمقػػو لػػذا ال تنقضػػي بػػو الِعػػدَّة، ألف الحمػػؿ إذا لػػـ  -2
 3يستبف شيء مف خمقو ال عبرة لو أصاًل وىو كالدـ، وال يستبيف خمقو إال بعد مائة وعشريف يومًا.

 4ف كاف كذلؾ فال حرمة لو، فيجوز إجياضو.إف ما لـ تنفخ فيو الروح ليس ب دمي، وا   -3
 

 الترجيح: 
 

كػػاف قػػد تػػرجح عنػػد الباحػػث القػػوؿ بتحػػريـ اإلجيػػاض فػػي مرحمػػة النطفػػة، وكػػذلؾ يتػػرجح عنػػده 
 ، وذلؾ لالعتبارات التالية:مف باب أولى القوؿ بتحريـ اإلجياض في مرحمتي العمقة والمضغة

العمقػة والمضػغة أصػبحتا أقػرب إلػى نفػح  قوة ما استدؿ بو القائموف بػالتحريـ، خاصػة وأف -1
 الروح، وقد فارقتا مرحمة التخمؽ التي اعتمدىا المجيزوف كحٍد بيف اإلجازة والتحريـ.

                                                 

.7سورة التكوير، آية  - 1
  

.272، ص9الفروع، ابف مفمح، ج - 2
  

.241، ص9البحر الرائؽ، الزيمعي، ج - 3
  

شػرح معػاني اآلثػار، أحمػد بػف محمػد الطحػاوي، دار ، 200، ص0الرممي، المكتبػة اإلسػالمية، جفتاوى الرممي، -4
  .200، ص4، ج ـ9115، 9ممية، بيروت، طالكتب الع
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األضػػرار الصػػحية والنفسػػية المترتبػػة عمػػى اإلجيػػاض فػػي ىػػذه المرحمػػة تكػػوف أشػػد عمػػى  -2
 1األـ، واألسرة ألف ارتباطيما بالجنيف في ىاتيف المرحمتيف أشد.

ضػػػػا مػػػػا تػػػػرجح لػػػػدى المشػػػػاركيف فػػػػي نػػػػدوة اإلنجػػػػاب التػػػػي ُعقػػػػدت فػػػػي الكويػػػػت بتػػػػاريخ ىػػػػذا أي
ىػػػػ وىػػػو مػػػا قررتػػػو ىيئػػػة كبػػػار العممػػػاء فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية قػػػرار رقػػػـ 11/8/1403
( حيث جاء فيو" ال يجوز إسقاط الحمؿ إذا كاف عمقة أو مضغة حتى تقرر لجنػة طبيػة 140)

المة أمػػػو، بػػػأف ُيخشػػػى عمييػػػا اليػػػالؾ مػػػف اسػػػتمراره جػػػاز موثوقػػػة أف اسػػػتمراره خطػػػر عمػػػى سػػػ
  2إسقاطو بعد استنفاد كافة الوسائؿ لتالفي تمؾ األخطار".

ىذا ايضًا ما جاء في قرار مجمس المجمع الفقيي التابع لرابطة العالـ اإلسالمي في دورتو  
ـ 17/2/1990إلػػى  ـ10/2/1990فتػػرة بػػيف الثانيػػة عشػػرة التػػي انعقػػدت بمكػػة المكرمػػة فػػي ال

 حيث جاء في القرار ما يمي:
ال يجػوز إسػقاط الحمػؿ إذا بمػغ مائػة وعشػػريف يومػًا ولػو كػاف التشػخيص الطبػي يفيػػد  -1

 أنو مشوه الخمقة، إال إذا كاف يشكؿ خطرًا عمى حياة أمو دفعًا ألعظـ الشريف.
يجػػوز إسػػقاط الجنػػػيف قبػػؿ مػػػرور مائػػة وعشػػػريف يومػػًا إذا أكػػػدت التقػػارير الطبيػػػة أف  -2

لجنػػيف مشػػوٌه تشػػوييا خطيػػرًا غيػػر قابػػؿ لمعػػالج، وسػػتكوف حياتػػو سػػيئة، وآالمػػًا عميػػو ا
 وعمى أىمو.

  
 المطمب الخامس: اآلثار المترتبة عمى جريمة اإلجياض

 
المعتبػرة شػرعًا، وىػي إمػا اإلقػرار يب بوسائؿ اإلثبات الطبإذا ثبتت جريمة اإلجياض عمى  

أية وسيمة أخػرى يسػتطيع القاضػي مػف  وأ الطب الشرعيأو الشيادة أو قرائف األحواؿ وتقارير 
ي خالليا إثبات ىػذه الجريمػة، فإنػو تترتػب عمييػا عػدة آثػار تختمػؼ بػاختالؼ طػور الجنػيف الػذ

ؽ الفقياء بيف حكـ اإلجياض الػذي يػتـ بنػاًء عمػى المرحمػة التػي حدث فيو اإلجياض، فكما فرَّ 
لمترتبػػة عمػػى ىػػذه الجريمػػة بنػػاًء عمػػى المرحمػػة يمػػر بيػػا الجنػػيف، فقػػد فرقػػوا كػػذلؾ بػػيف اآلثػػار ا

 العمرية لمجنيف.
ػح الباحػث   مف خػالؿ العػرض السػابؽ لحكػـ اإلجيػاض فػي المراحػؿ المختمفػة سػبؽ وأف رجَّ

حرمة اإلجياض في جميع المراحؿ، مف لحظة االنعقاد )التمقػيح( إلػى نيايػة مػدة الحمػؿ، وبمػا 
ال  جريمػػة، فقيػػاـ الطبيػػب بيػػذه الجريمػػةه الأف البحػػث مقتصػػر عمػػى مسػػؤولية الطبيػػب عػػف ىػػذ

                                                 
1
 .409أحكاـ اإلجياض في الفقو اإلسالمي، إبراىيـ محمد رحيـ، ص - 

 .409أحكاـ اإلجياض في الفقو اإلسالمي، إبراىيـ محمد رحيـ، ص - 2
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خطػػأ أثنػػاء ممارسػػتو لعممػػو الطبػػي، كػػأف يصػػؼ لممػػرأة الحامػػؿ دواًء  يتعػػدى أف يكػػوف وقػػع منػػو
فتسػػػقط جنينيػػػا، أو ُيجػػػري عمميػػػة جراحيػػػة ال عالقػػػة ليػػػا بالحمػػػؿ فيرتكػػػب خطػػػًأ تكػػػوف نتيجتػػػو 

متعػػػددة، يقصػػػد بػػػذلؾ إسػػػقاط إسػػػقاط الحمػػػؿ، وقػػػد يرتكػػػب الطبيػػػب ىػػػذه الجنايػػػة عمػػػدًا لػػػدوافع 
 الجنيف واالعتداء عميو.

 
 إذا أقدم الطبيب عمى جناية اإلجياض خطًأ فإنو يترتب عمى ذلك اآلثار التالية: 

 
 : الُغرَّةالفرع األول

 
 تعريف الُغّرة لغًة واصطالحاً المسألة األولى:  

–ث "قضػى رسػوؿ اهلل ، والُغػرة العبػد أو األمػة، وفػي الحػدياض جبيػة الفػرسوىي في المغػة بيػ
 2، وكأنو عبر عف الجسـ كمو بالُغرة.1في الجنيف بُغرة" -صمى اهلل عميو وسمـ
ال يخػػػرج المعنػػػى االصػػػطالحي عػػػف المعنػػػى المغػػػوي، فػػػالغرة فػػػي اصػػػطالح  الُغؤؤؤّرة اصؤؤؤطالحًا:

 3الفقياء: عبٌد أو أمٌة أو فرس قيمتو خمسماية درىـ.
 

ة: ًّ فعػؿ آدمػي وىػي نصػؼ ُعشػر ـ الحر ُحكمًا ُيمقى مستيؿ بدية الجنيف المسم عرف البعض الُغرَّ
ومقػدارىا ىػو نصػؼ عشػر الديػة الكاممػة، أي خمسػًا مػف اإلبػؿ، أو خمسػوف دينػارًا أو  4دية الرجؿ،

ًَ مائتي، وتساوي 5خمسمائة درىـ  .24مف الذىب عيار  ف واثني عشر ونصؼ غرامًا
 

 : األدلة عمى وجوب الغرةةالثاني المسألة
 

                                                 

 .2204رواه البخاري، كتاب الفرائض، حديث رقـ  - 1
، القاموس المحيط، 25، عمر بف محمد النسفي، ص، ُطْمبة الطمبة99، ص5لساف العرب، ابف منظور، ج -2
  .917، مختار الصحاح، محمد بف أبي بكر الرازي، ص577، ص9أبادي، ج يروزفال

.927ُطْمبة الطمبة، عمر بف محمد النسفي، ص - 3
  

، درر 074، ص ـ9149، 9شرح حدود ابف عرفة، محمد بف قاسـ الرصاع، المكتبة العممية، تونس، ط - 4
، رد المحتار )حاشية 472، ص5، مغني المحتاج، الشربيني الخطيب، ج901، ص2حمد بف فرموزا، جالحكاـ، م
 .221، ص2ف عابديف، جف(، ابابف عابدي

، أسنى 409، ص90، العناية شرح اليداية، محمد البابرتي، ج422، ص7بدائع الصنائع، الكاساني، ج  5-
  .79، 7رح الموطأ، سميماف الباجي، ج، المنتقى ش15-77، ص0المطالب، زكريا األنصاري، ج
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، أف امرأتيف مف ىذيؿ رمت إحداىما األخػرى، فألقػت جنينػًا، -رضي اهلل عنو–ىريرة عف أبي  -1
بُغػرة عبػد أو أمػة، وكانتػا ضػرتيف تحػت حمػؿ بػف مالػؾ  -صمى اهلل عميو وسػمـ–فقضى رسوؿ اهلل 
 1بف نابغة اليذلي.

حػػػّدث المغيػػػرة بػػػف شػػػعبة عػػػف عمػػػر بػػػف الخطػػػاب رضػػػي اهلل عنيمػػػا أف عمػػػَر استشػػػارىـ فػػػي  -2
بػالُغّرة، فقػاؿ عمػر:  -صػمى اهلل عميػو وسػمـ–ص المرأة، فقاؿ لو المغيرة: قضى فيو رسوؿ اهلل إمال

صػػػمى اهلل عميػػػو –إف كنػػػت صػػػادقًا فػػػأت بأحػػػٍد يعمػػػـ ذلػػػؾ، فشػػػيد محمػػػد بػػػف مسػػػممة أف رسػػػوؿ اهلل 
 2قضى بذلؾ. -وسمـ
جنػيف امػرأة  فػي -صمى اهلل عميو وسػمـ–: "قضى رسوؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-قاؿ أبو ىريرة  -3

ثـ إف المرأة التي قضى عمييا بالُغرة توفيت، فقضػى  -عبٌد أو أمةٌ –مف بني ليحاف سقط ميتًا بغرٍة 
 3بأف ميراثيا لبنييا وزوجيا وأف العقؿ عمى عصبتيا. -صمى اهلل عميو وسمـ–رسوؿ اهلل 

ف لػػـ -4 يكػػف حيػػًا فقػػد  إف الجنػػيف إف كػػاف حيػػًا فقػػد فػػوت الضػػارب حياتػػو، وتفويػػت الحيػػاة قتػػؿ، وا 
 4منع مف حدوث الحياة فيو، فيضمف كالمغرور.

 
 ة : الديالفرع الثاني

 
ر مػف بدايػة الحمػؿ تجػب فيػو ديػة كاممػة أنو إذا كاف اإلجياض بعد ستة اشي يرى الحنابمة 

ألنػو يتمتػع بمقومػػات الحيػاة وأف الُغػّرة فقػػط تجػب إذا كػػاف اإلجيػاض دوف سػتة شػػيور مػف الحمػػؿ، 
ؿ ىػػذه المػػدة ال يتمتػػع بمقومػػات الحيػػاة فيػػو غيػػر قابػػؿ ليػػا خػػارج الػػرحـ وانفصػػالو ألف الجنػػيف خػػال

 5يؤدي إلى موتو قطعًا.
 

الذيف قالوا بوجوب الُغّرة في الجنيف عمموا ذلؾ بعدـ توفر اليقيف بأف اإلجياض كاف بسبب  
ى، مثػػؿ العػػدواف عمػػى الجنػػيف، فربمػػا تكػػوف قػػد قامػػت شػػبية بػػأف إنيػػاء الحمػػؿ كػػاف ألسػػباب أخػػر 

ضػػعؼ صػػحة المػػرأة، أو وجػػود خمػػؿ مػػا فػػي تكػػْوف الجنػػيف، وأف تمػػؾ الظػػروؼ مضػػافًا إلييػػا فعػػؿ 
                                                 

، ورواه مسمـ، كتاب القسامة 2411يات حديث رقـ د، وكتاب ال5497رواه البخاري، كتاب الطب، حديث رقـ 1- 
 . 4975والمحاربيف، حديث رقـ 

2
 .2774رواه البخاري، كتاب االعتصاـ بالكتاب والسنة، حديث رقـ  - 
 .4970ربيف، حديث رقـ رواه مسمـ، كتاب القسامة والمحا - 3

4
 .422، ص7بدائع الصنائع، الكاساني، ج - 

5
، مطالب أولي 407، ص4، دقائؽ أولي النيى، منصور البيوتي، ج70، ص90اإلنصاؼ/ المرداوي، ج - 

 .907، ص2النيى، مصطفى الرحيباني، ج
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د الشػػػؾ أوجػػػب الفقيػػػاء الُغػػػّرة بػػػداًل مػػػف الديػػػة و الجػػػاني أدت مجتمعػػػة إلػػػى اإلجيػػػاض، ونتيجػػػة لوجػػػ
 1كاممة.

ا لكف مع تقدـ الطب أمكف الجـز بأف اإلجياض تـ بسبب االعتداء عمى الجنيف، وفػي ىػذ 
يقوؿ عبد القادر عودة: " والرأي الذي يجب العمؿ بو اليـو بعد تقػدـ الوسػائؿ الطبيػة أنػو إذا أمكػف 
طبيًا القطع بوجود الجنيف، وأف موتو بفعؿ الجاني، فإف العقوبة تجب عمى الجػاني، وىػذا الػرأي ال 

أمكف القطع وجبت يخالؼ في شيء رأي األئمة األربعة ألنيـ منعوا العقاب لمشؾ، فإذا زاؿ الشؾ و 
 2العقوبة".

يػػرى الباحػػث أف مػػا ذىػػب إليػػو الحنابمػػة، وعبػػد القػػادر عػػودة بػػأف الواجػػب ىػػو الديػػة عمػػى 
مكانيػة إثبػات  الطبيب إذا أجيض المرأة بعد مرور ستة أشػير أقػرب إلػى الصػواب مػع تقػدـ العمػـ وا 

 سبب اإلجياض. 
لسػػبب المػؤدي إلػى اإلجيػػاض إف ومقػدار الديػة الواجبػػة فػي ىػذه الحالػػة تختمػؼ بػاختالؼ ا  

ًا، أو خطػػًأ ففػػي العمػػد ديػػة مغمظػػة إذا عفػػا أوليػػاء الجنػػيف عمػػى اعتبػػار أف الباحػػث تػػرجح كػػاف عمػػد
عنػػده القػػوؿ بالقصػػاص مػػف الطبيػػب المتعمػػد لسجيػػاض بعػػد نفػػخ الػػروح، أمػػا إذا كػػاف اإلجيػػاض 

 ففة.دية مخ بسبب خطأ وقع فيو الطبيب أثناء معالجة المرأة الحامؿ ففيو
 

 عمى َمْن تجب الُغرَّة أو الدية
 

يسػػػػػبب  ، وكػػػػػاف متقنػػػػػًا لمينتػػػػػو كػػػػػأف يصػػػػػؼ ليػػػػػا دواءً إذا أجيػػػػػض الطبيػػػػػب المػػػػػرأة خطػػػػػأً  
اإلجياض، أو تزؿ يده في العمميات الجراحية مما يسبب موتػًا لمجنػيف، أو غيػر ذلػؾ مػف األخطػاء 

أف  ة، ألنيػا جنايػة خطػأ والمتفػؽ عميػومػالتي تقع مف الطبيب الحاذؽ، فالدية أو الُغػرَّة تتحمميػا العاق
جناية الخطأ تحمميا العاقمة، وبذلؾ قاؿ الحنفية، والشافعية ألف العمدية عندىـ غير متصػورة عمػى 

 3الجنيف، فالجناية عميو يجري فييا الخطأ وشبو العمد.
 أما إذا أجيض الطبيب المرأَة عمدًا سواء بعمميا، أو بدوف عمميا دوف وجود مسوغ شرعي 
فالديػػة، أو الُغػػرة واجبػػة فػػي مػػاؿ الطبيػػب  -كػػأف يشػػكؿ بقػػاء الجنػػيف خطػػرًا عمػػى حيػػاة أمػػو –لػػذلؾ 

                                                 
1
 .490جريمة إجياض الحوامؿ، مصطفى عبد الفتاح لبنة، ص - 

2
 .210، ص2عبد القادر عودة، جالتشريع الجنائي،  - 

3
، أسنى 409، ص90، العناية شرح اليداية، محمد البابرتي، ج422، ص7بدائع الصنائع، الكاساني، ج - 

 ، 15-77، ص0المطالب، زكريا األنصاري، ج
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خاصة، ألف العاقمة ال تحمؿ مف جناية العمد شيئًا، وىذا رأي المالكية، وذىػب إليػو الحنابمػة ألنيػـ 
 1يتصوروف العمدية في الجناية عمى الجنيف.

 
 
 

 تعدد الدية بتعدد األجنة
 

ف الفقيػػاء عمػػى أف البػػدؿ المػػالي سػػواء كػػاف ديػػة أو ُغػػرة تتعػػدد بتعػػدد األجنػػة، ال خػػالؼ بػػي 
الديػة تتعػدد بتعػدد األجنػة المسػَقطة، ألنػو مػف جنػيف ف فإذا أدى اإلجياض الجنائي إلى إسقاط أكثر

 2ضماف آدمي فيتعدد بتعددىـ.
 

 : القصاصالفرع الثالث
قنػػت حياتػػو وذلػػؾ بعػػد تمػػاـ األربعػػة قػػاؿ بػػذلؾ ابػػف حػػـز إذا ُنفخػػت فػػي الجنػػيف الػػروح، وتي

ػػد الطبيػػب إسػػقاط الحمػػؿ وجػػب القصػػاص ألنػػو قَ  ػػدت المػػرأة أو تعمَّ نفػػٍس مؤمنػػة  ؿُ ْتػػأشػػير، فػػإذا تعمَّ
 3عمدًا، فيو نفس بنفس.

 
 

 : التعزيرالفرع الرابع
 

ال يوجػػد مػػا يمنػػع القاضػػي مػػف تعزيػػر الطبيػػب الػػذي يرتكػػب جنايػػة اإلجيػػاض مػػع إلزامػػو 
 ، سواًء كاف ُغّرة أو دية كاممة.بالضماف المالي

ة عمػػػػى األطبػػػػاء الػػػػذيف يػػػػالقػػػػوانيف الحديثػػػػة المنظمػػػػة لمعمػػػػؿ الطبػػػػي تفػػػػرض عقوبػػػػات تأديب 
 يمارسوف اإلجياض لغير حاجة طبية. 

 
 : الكفارةالفرع الخامس

                                                 
1
، مسألة رقـ 400، ص7، المغني، ابف قدامة المقدسي، ج79، 7ح الموطأ، سميماف الباجي، جالمنتقى شر  - 

2715. 
 .22، ص2الموسوعة الفقيية الكويتية، وزارة األوقاؼ الكويتية، ج - 2

.241، ص99المحمى باآلثار، ابف حـز الظاىري، ج - 3
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ٱ  ٻ          ٻ  ٻ  چ  :" -سػبحانو وتعػالى –الػواردة فػي قػوؿ اهلل ىي كفارة القتػؿ الخطػأ  

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ    پپ        ٻ  پ  پ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ    ڄٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٹٹ

ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڍڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

إذا جػػػػػػػػػػػاوز األربعػػػػػػػػػػػة  والجنػػػػػػػػػػػيف 1چک   ک  ک  ک     ڑڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ
 بالديػة، فوجبػت فييػا الكفػارة كػالكبير، مضػمونةً  اً نفسػ و الػروح أصػبحاألشير مف الحمؿ، وُنفخت في

إذا كانت الجناية الواقعة عميو خطًأ كأف يصؼ الطبيػب لمحامػؿ دواًء فػأدى إلػى إسػقاط الحمػؿ، أو 
 كػاف الطبيػب الجػػراح يجػرى جراحػػة المػرأة حامػؿ فزلػػت يػده فترتػػب عمػى خطػأه ىػػذا سػقوط الجنػػيف،

 النبوية التي ذكرت الُغرَّة ال يمنع مف وجوبيا. وتْرؾ ذكرىا في األحاديث
، سػػػواًء كػػػاف انفصػػػاؿ الجنػػػيف ميتػػػًا، أو 4، والحنابمػػػة3، والشػػػافعية2المالكيػػػةقػػػاؿ بوجوبيػػػا  

انفصؿ حيًا ثـ مات، وىذا قوؿ أكثر أىؿ العمـ منيـ الحسػف البصػري، وعطػاء، والزىػري، قػاؿ ابػف 
عمػػى ضػػارب بطػػف امػػرأة تمقػػي جنينػػًا الرقبػػة مػػع المنػػذر: كػػؿ مػػا نحفػػظ عنػػو مػػف أىػػؿ العمػػـ أوجػػب 

 5الُغّرة.
 

فػػػرَّؽ الحنفيػػػة بػػػيف انفصػػػاؿ الجنػػػيف حيػػػًا، وبػػػيف انفصػػػالو ميتػػػًا فقػػػالوا بوجػػػوب الكفػػػارة حالػػػة  
انفصػػػاؿ الجنػػػيف حيػػػًا ثػػػـ مػػػات، واكتفػػػوا بػػػالُغرَّة فقػػػط حػػػاؿ انفصػػػالو ميتػػػًا، ألف الكفػػػارة فييػػػا معنػػػى 

حػيف أوجػب  –صػمى اهلل عميػو وسػمـ –س مطمقًا، ولـ يػذكر الرسػوؿ العقوبة، وال تكوف إال في النفو 
6الُغّرة في الجنيف، والعقوبة ال تجب بالقياس.

 

 
 
 

                                                 
1
 .12سورة النساء، آية - 
 .452، 7التاج واإلكميؿ، محمد بف يوسؼ العبدري )المواؽ(، ج - 2
 .991، ص2، ج229، ص4األـ، اإلماـ الشافعي، ج - 3

، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع،  421-427، ص4لى النيى لشرح المنتيى، منصور البيوتي، جدقائؽ أو  - 4
.990ص2منصور البيوتي، ج

 .7054، مسألة رقـ 002، و ص427ص، 7المغني، ابف قدامة المقدسي، ج - 5
،920، ص2، تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج427، ص7بدائع الصنائع، الكاساني، ج - 6
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 التقارير الطبية الكاذبة المبحث الرابع:
 

 المطمب األول: مفيوم التقرير الطبي
 المطمب الثاني: التكييف الفقيي لمتقارير الطبية الكاذبة

 التقارير الطبية الكاذبة جريمة صرالمطمب الثالث: عنا
 المطمب الرابع:اآلثار المترتبة عمى التقارير الطبية الكاذبة

 
 

 المطمب األول: مفيوم التقرير الطبي
 .1التقرير لغًة: قرر الشيء جعمو في قراره
التقريؤؤؤؤؤر الطبؤؤؤؤؤي ف ، عمػػػػى مفيػػػػػـو التقريػػػػػر أمكػػػػف القػػػػػوؿ إإذا أضػػػػفنا الوصػػػػػؼ الطبػػػػػي

، وتشػخيص المػرض الػذي ه الطبيب بعد دراسػة وافيػة لحالػة المػريضر ي يحر ف الذاالبي اصطالحًا:
 2يشكو منو، أو بعد انتياء فترة العالج، أو بعد الجراحة.

 
لكي يوصؼ التقرير بأنو تقرير طبي، وحتى يصمح ألف تترتب عميو آثاره القانونية ال بد أف تتوافر 

  3في البيانات التالية:
 ير ومعمومات كافية عنو.اسـ الطبيب الذي حرر التقر  -9
 اسـ المريض صاحب التقرير وبيانات محدَّدة لشخصيتو. -2

بيػػاف الحالػػة الصػػحية بدقػػة وأمانػػة ألف التقريػػر فػػي جػػوىره شػػيادة فػػال بػػد مػػف األمانػػة فػػي  -4
 الوصؼ.

                                                 

.520ح، أبو بكر الرازي، صمختار الصحا - 1
  

.290الموسوعة الطبية الفقيية، أحمد كنعاف، ص - 2
  

www.medical-ethics.com التقارير الطبية وشيادة الزور، - 3  
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 أف يشتمؿ التقرير عمى تاريخ اإلصدار، وتاريخ الكشؼ الطبي إذا اختمفا.  -0

ذا كػػػػاف  ،وخاتمػػػػو توقيػػػػع الطبيػػػػب -5 التقريػػػػر صػػػػادرًا عػػػػف لجنػػػػة طبيػػػػة تعػػػػيَّف توقيػػػػع جميػػػػع وا 
كمػا الحػاؿ فػي الشػيادات عمومػًا،  أعضائيا، واألصؿ أف يكوف التقريػر موقَّػع مػف طبيبػيف

شػيادة طبيػب إال في بعػض الحػاالت التػي تقبػؿ فييػا  التقرير الطبي نوع مف الشيادة،ألف 
1ة.في الشجاج، وبعض أحكاـ البيطر  لعدـ وجود غيره كما واحد

 

 
ذىبت معظـ القوانيف الطبية المعموؿ بيا إلى االكتفاء بتوقيع طبيب واحد عمى التقريػر الطبػي 
المتعمػػؽ بالحػػاالت العاديػػة، أمػػا الحػػاالت الطبيػػة التػػي ليػػا خصوصػػية معينػػة، يترتػػب عمييػػا حقػػوؽ 

قانونيػػة  لممػريض، أو لغيػر ممػػف ليػـ عالقػػة بالحالػة، كالورثػػة، أو الحػاالت التػػي تترتػب عمييػػا آثػار
ف أو أكثػر، كمػا ال يجػوز لمطبيػب أف يوقَّػع عمػى التقريػر توجب أف يوقَّع عمى التقريػر طبيبػاف اثنػاي

ًَ عمػػى معاينػة زميػػٍؿ لػو، بػػؿ يتوجػب عميػػو االطػالع عمػػى الحالػة بنفسػػو ليكػوف توقيعػػو عػػف  اعتمػادًا
ال فإنػػػو يتحمػػػؿ مسػػػؤولية ذلػػػؾ، وال يعفيػػػو مػػػف المسػػػؤولية اعترافػػػو بأنػػػو وقَّػػػع التقريػػػر  عمػػػـ ويقػػػيف، وا 

 2اعتمادًا عمى ثقتو بزمالئو.
 
 

 المطمب الثاني: التكييف الفقيي لمتقارير الطبية الكاذبة
 

التقرير الطبي ال يتعدى أف يكوف شػيادًة مػف الطبيػب يصػؼ مػف خاللػو الحالػة المرضػية  
، أو لممػػػػريض بعػػػػد الكشػػػػؼ عميػػػػو ومعاينتػػػػو، سػػػػواًء بػػػػالفحص السػػػػريري، أو الفحوصػػػػات المخبريػػػػة

 الوسائؿ المساعدة األخرى.
ذلػؾ يوجػب عميػو قػوؿ الحقيقػة بصػرؼ النظػر عػف د يستعيف القاضي بالطبيػب كخبيػر، و ق 

لمػػريض، وقػػد يسػػتعاف بػػو فػػي تحديػػد سػػبب الوفػػاة، أو فػػي وصػػؼ حالػػة ا نتائجيػػا، وأف يكػػوف أمينػػاً 
كػاف تقريػره بػالنفي  مصػالح لمعبػاد سػواءً الحكػـ بالعػدؿ وتحقيػؽ أسباب الجروح، فيترتب عمى تقريػره 

 أو اإلثبات.
إذا كاف التقرير الطبي كاذبًا، مخالفػًا لمواقػع الصػحي لممػريض، أو كػاف متضػمنًا معمومػات  

 3غير صحيحة عف عمٍد أو إىماؿ أو جيؿ، فيو نوع مف شيادة الزور المنيي عنيا شرعًا.
                                                 

، 045، ص2، كشاؼ القناع عف متف اإلقناع، منصور البيوتي، ج72، ص92اإلنصاؼ، المرداوي، ج  -1
 240، ص2فى الرحيباني، جمطالب أوؿ النيي في شرح غاية المنتيى، مصط

.292-295الموسوعة الطبية الفقيية، أحمد كنعاف، ص - 2  
292-295ة الفقيية، أحمد كنعاف، صالموسوعة الطبي-  3
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مرتكبيػػا مػػف أخطػػر اعتبػػرت الشػػريعة اإلسػػالمية شػػيادة الػػزور مػػف أخطػػر الجػػرائـ، وعػػدَّت  

ىػدارىا، أو أخػذ شيادة يتوصؿ بيا إلى الباطؿ مف إ العصاة، فيي كبيرة مف الكبائر، تػالؼ نفػس وا 
 ماؿ بغير وجو حؽ، واألدلة عمى تحريـ شيادة الزور ما يمي: 

 
 أوًل:  القرآن الكريم

 
  1 .چى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   چ قػػاؿ اهلل تسػػبحانو وتعػػالىت:  -9

تٌانهاا محار   ا كان األمار بوياوب ايتنابهاا دا ن إيوب ايتناب شهادة الزور، وإذاألمر واضح بو
 على المسل .

فقػػػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػػدح اهلل تسػػػػػػػػػػػػػبحانو  2چک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ  چ   -2
 .وتعالىت الذيف ال يشيدوف الزور واعتبر ذلؾ صفة مف صفات عباد الرحمف

 
 ثانيًا: السنة النبوية

 
ت : أال أنبػػػئكـ بػػػأكبر الكبػػػائر ثالثػػػًا، قػػػالوا: بمػػػى يػػػا رسػػػوؿ اهلل، قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل ت -9

اإلشػػػراؾ بػػػاهلل، وعقػػػوؽ الوالػػػديف، وجمػػػس وكػػػاف متكئػػػًا، فقػػػاؿ: أال وقػػػوؿ الػػػزور، فمػػػا زاؿ 
 3يكررىا حتى قمنا ليتو سكت.

ؽ رسوؿ اهلل تصمى اهلل عميو وسّمـت : أكبر الكبائر اإلشراؾ باهلل، وقتؿ النفس، وعقو  قاؿ -2
4الوالديف، وقوؿ الزور، أو قاؿ: شيادة الزور.

 

 
التقرير الطبي الكاذب المخالؼ لمحقيقة، والمتضمف وصفًا ال يتطابؽ وحاؿ المػريض يعتبػر شػيادة 
 زور أقدـ عمييا الطبيب، وبذلؾ يترتب عمى ىذا التقرير ما يترتب عمى شيادة الزور مف عقوبات.

 
 

                                                 

  1 ٖٓآية ،الحج سورة -
ٕٚ ، آيةالفرقافسورة  - 2  
مسمـ، كتاب ، ورواه 5591 ، وكتاب األدب، حديث رقـ2020رواه البخاري، كتاب الشيادات، حديث رقـ   - 3

  .922حديث رقـ  اإليماف،
.2424رواه البخاري، كتاب الديات، حديث رقـ  - 4  
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  ير الطبية الكاذبةالمطمب الثالث: عناصر جريمة التقار 
 

عػػرَّؼ الفقيػػاء شػػيادة الػػزور بأنيػػا: الشػػيادة بالكػػذب ليتوصػػؿ بيػػا إلػػى الباطػػؿ مػػف إتػػالؼ  
 1نفس أو إىدار ماٍؿ أو تحميؿ حراـ، أو تحريـ حالؿ.

( بأنػػػو: تحريػػػؼ 220التزويػػػر فػػػي المػػػادة )ـ 9120لسػػػنة عػػػرَّؼ قػػػانوف العقويػػػات األردنػػػي  
نػػػات، نجػػػػـ أو يمكػػػف أف يػػػػنجـ عنػػػو ضػػػػرر مػػػادي أو معنػػػػوي أو مفتعػػػؿ لمحقيقػػػػة فػػػي الوقػػػػائع والبيٍّ 

 2اجتماعي.
مػػػف خػػػالؿ التعريفػػػات السػػػابقة لمتقريػػػر الطبػػػي، وشػػػيادة الػػػزور، والتزويػػػر، أمكػػػف اسػػػتنباط  

 األركاف التالية لجريمة التقارير الطبية الكاذبة:
 

 الركن األول: الركن المادي
 

بػػو الجػػاني ت الطبيػػبت مػػف فعػػٍؿ ييػػدؼ إلػػى : النشػػاط الػػذي يقػػـو ُيقصؤؤد بؤؤالركن المؤؤادي 
  3تحريؼ الحقيقة، بحيث يجعؿ مف البيانات، والوقائع معموماٍت كاذبٍة ومحرَّفٍة.

 مف تطبيقات ذلؾ في التقارير الطبية الكاذبة ما يمي: 
أف يقوـ الطبيب بإعطاء رجٍؿ سميـٍ تقريػرًا طبيػًا يقػرر فيػو أنػو يعػاني مػف أمػراض جسػدية،  -9

 إلعفائو مف ميمة معينة كالتجنيد، أو لسفالت مف عقوبة مقررة.أو نفسية، 
أف يقػػوـ الطبيػػب بإعطػػاء موظػػٍؼ سػػميـٍ تقريػػرًا طبيػػًا لمحصػػوؿ عمػػى إجػػازة مرضػػية، ولكػػف  -2

 حاؿ المريض الصحية تسمح لو بممارسة عممو.

 أف يعطي الطبيب تقريرًا طبيًا يبيف فيو تقصير غيره مف األطباء خالفًا لمواقع. -4

 مف األطباء خالفًا لمواقع. هطي الطبيب تقريرًا طبيًا يبيف فيو كماؿ عمؿ غير أف يع -0

 
 الركن الثاني: الركن المعنوي

يتمثؿ الركف المعنوي بعنصري اإلرادة والعمـ، فيجب أف تتجو إرادة الطبيػب الحػرة المختػارة 
ب عمييػا، وكػذلؾ عممػو أف إلى مباشرة فعؿ التزوير، مع العمػـ التػاـ أف ىػذا الفعػؿ ُيعػد  جريمػة ٌيعاقػ

                                                 

.251، ص22الموسوعة الفقيية الكويتية، وزارة األوقاؼ الكويتية، ج - 1  
.www.barasy.com قانوف العقوبات األردني،  - 2  

. www.amin.org أركاف جريمة التزوير، شبكة األميف،  .  - 3  
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ىذا التقريػر إذا اسػتعمؿ سػوؼ يترتػب عميػو ضػرر مػادي، أو أدبػي ولػو محػتماًل يمحػؽ بػاألفراد، أو 
  1الصالح العاـ.

 
 الركن الثالث: وقوع ال رر أو احتمال وقوعو 

 
ال إذا وقػػػع ضػػػرر بػػػالغير، أو ُيحتمػػػؿ وقػػػوع ىػػػذا بػػػر جريمػػػة التقػػػارير الطبيػػػة كاممػػػة إال تعت 
نتيجػػة اسػػتخداـ ىػػذه التقػػارير الكاذبػػة، والضػػرر الواقػػع، أو المحتمػػؿ الوقػػوع إمػػا أف يكػػوف الضػػرر 

 ماديًا، أو معنويًا، أو اجتماعيًا.
 2مف أمثمة األضرار التي قد تترتب عمى التقارير الطبية الكاذبة ما يمي: 
كػػػف أف ُيحػػرر الطبيػػػب تقريػػػرًا يشػػيد فيػػػو بػػػأف المجنػػي عميػػػو لػػػـ يتعػػرض لمضػػػرب، أو لػػػـ ت -9

 الجروح نتيجة اعتداٍء عميو، فيضيع عمى المجني عميو حقو بالضماف أو القصاص.
أف ُيفيد تقرير الوفاة الػذي كتبػو الطبيػب أف الوفػاة طبيعيػة، وال دخػؿ ألحػد فييػا، وبػذلؾ ال  -2

 يمكف الورثة مف الوصوؿ إلى حقيـ بالقصاص، أو الدية.

لشػػغؿ وظيفػػة مػػا، فيشػػغؿ ىػػذا  أف ُيعطػػي الطبيػػب لشػػخص شػػيادة تفيػػد بأنػػو الئػػؽ صػػحياً  -4
 الشخص وظيفٍة غيره أحؽ بيا.

المخػػدرات، قػػد يكػػوف التقريػػر الطبػػي، أو الوصػػفة الطبيػػة وسػػيمة ألعمػػاؿ محرمػػة كتعػػاطي  -0
كػػػأف يعطػػػي الطبيػػػب المػػػريض تقريػػػرًا طبيػػػًا يتضػػػمف حاجتػػػو لنػػػوع مػػػف األدويػػػة ذات األثػػػر 

 المخدر، أو يعطيو وصفة طبية تتضمف أدوية مخدرة.

وف التقريػػر الطبػػي الكػػاذب وسػػيمة لشػػيادة الطبيػػب لزميمػػو زورًا حفاظػػًا، عمػػى أواصػػر قػػد يكػػ -5
الزمالػػة، إذا كانػػت شػػيادتو الصػػحيحة وتقريػػره الصػػادؽ مػػف شػػأنو إدانػػة زميمػػو بجنحػػة، أو 

عانةٌ جريمة، وبذلؾ يتستر عمى  عمى الفساد  زميمو في المينة، وفي ذلؾ تزويٌر لمحقيقة، وا 
 واإلفساد.

 

اسػتخداـ التقػارير التقػارير الطبيػة الكاذبػة  ر المعنوية، واالجتماعية التي قػد تترتػب عمػىمف األضرا
سػػاءة السػػمعة خاصػػة إذا كانػػت تتحػػدث عػػف أمػػراض ال يرغػػب النػػاس  الطبيػػة الكاذبػػة لمتشػػيير، وا 

 بالكشؼ عنيا، كاألمراض التناسمية، واإلعاقات.
 
 

                                                 

- . www.amin.org أركاف جريمة التزوير، شبكة األميف، -  1  
.71مسؤولية الطبيب الجنائية، أسامة تايو، ص - 2  
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 بية الكاذبةالمطمب الرابع:اآلثار المترتبة عمى التقارير الط
 

اتفػػػؽ الفقيػػػاء عمػػػى اعتبػػػار شػػػيادة الػػػزور مػػػف الجػػػرائـ التعزيريػػػة، التػػػي لػػػـ يػػػرد فييػػػا نػػػص بتحديػػػد 
ُيشػػّير بػػو وال ُيضػػرب، وعنػػد الجميػػور مػػف  1عقوبتيػػا، ولكػػنيـ اختمفػػوا فػػي كيفيػػة التعزيػػر، فالحنفيػػة

بػراه القاضػي مناسػبًا،  مػف الحنفيػة يعاقػب بمػا 5وأبػو يوسػؼ ومحمػد 4والحنابمػة 3الشافعيةو  2المالكية
 مف توبيخ، وضرب وحبس، وتشيير بو، وعدـ قبوؿ شيادتو، وتسخيـ وجٍو، وحمؽ لحية.

يمكػػف معاقبػػة الطبيػػب فػػي حػػاؿ حػػرر تقريػػرًا طبيػػًا كاذبػػًا أدى إلػػى اإلضػػرار بػػالغير وكػػاف  
نة، أو اإلضرار دوف الحدٍّ، أو القصاص بعقوبات أخرى مثؿ سحب التراخيص الالزمة لمزاولة المي

التحػذير مػف التعامػؿ معػػو، أو التػداوي عنػده، أو الحػػبس لمػدة يقػدرىا القاضػػي تتناسػب مػع الضػػرر 
 الحاصؿ، أو فرض غرامة مالية وغير ذلؾ مف العقوبات التعزيرية المقررة شرعًا.

تكوف ىذا العقوبات التعزيرية في حاؿ أف شيادة الزور لـ يترتب عمييا إقامة حدٍّ، أو تنفيذ  
، أمػػا إذا ترتػػب عمػػى شػػيادة الػػزور إقامػػة حػػدٍّ أو تنفيػػذ قصػػاص، فقػػد اختمػػؼ الفقيػػاء عمػػى قصػػاص

 قوليف ىما:
 

 القول األول:
إف شػػيادة الػػزور إذا أدت إلػػى تنفيػػذ قصػػاص بحػػؽ إنسػػاف بػػريء، والشػػاىد الػػزور يعمػػـ ذلػػؾ،  

ف ُعفي عنو فعمية الدية مغمظة في مالو، وبو قػاؿ  ، 6يب مػف المالكيػةأشػفإنو ُيقتص منو وجوبًا، وا 
 ، واستدلوا بما يمي:1، والحنابمة7الشافعيةو 

                                                 

، الفتاوى 202، ص0، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، الزيمعي، ج902، ص92المسوط، السرخسي، ج - 1
  .540، 4اليندية، لجنة برئاسة نظاـ الديف البمخي، ج

.57، ص0المدونة، اإلماـ مالؾ، ج - 2  
، 1، تحفة المحتاج في شرح المنياج، أحمد الييتمي، ج404، ص0أسنى المطالب، زكريا األنصاري، ج - 3
  .207، ص0، حاشياف قميوبي وعميرة، ج972ص
 201، ص90اإلنصاؼ، المرداوي، ج، 929، ص4دقائؽ أولى النيى لشرح المنتيى، منصور البيوتي، ج - 4
  .7075، مسألة 244، ص90ني، ابف قدامة، جالمغ

.202، ص0، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، الزيمعي، ج902، ص92سوط، السرخسي، جبالم - 5  
.500، ص7منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ/ محمد بف أحمد )عميش(، ج - 6  

، 2، قواعد األحكاـ في مصالح األناـ، العز بف عبد السالـ، ج472، 0أسنى المطالب، زكريا األنصاري، ج  -7
  .549، األشباه والنظائر، السيوطي، ص955ص
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ما روي عف عمي بف أبي طالب أنو قاؿ في رجميف رجعا عف شيادتيما: لو عممػت أنكمػا  -9
تعمػدتما لقطعتكمػػا، وكػػاف ذلػػؾ بحضػور مػػف الصػػحابة ولػػـ ينكػر عميػػو أحػػد قولػػو، فأصػػبح 

 2إجماعًا.
يادتو إذا تسػػبب فػػػي قطػػع، أو قتػػؿ يقػػاد منػػػو، وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف الشػػاىد الػػػذي يعمػػـ كػػذب شػػ

وكػػذلؾ الطبيػػب إذا تأكػػػد أنػػو تعمػػػد كتابػػة تقريػػػر طبػػي كػػػاذب أدى االعتمػػاد عميػػػو بتنفيػػذ حكػػػـ 
 القصاص بإنساف بريء فإنو يقتص منو.

إف شػػاىد الػػزور بشػػيادتو الكاذبػػة ألجػػأ القاضػػي إلػػى القضػػاء بالقتػػؿ، أو القطػػع، والممِجػػ   -2
3القود.مباشٌر حكمًا في وجوب 

 

ف كاف القاضي ىو المباشر، إال  -4 إف شاىد الزور بشيادتو كاف سببًا في القطع، أو القتؿ وا 
ػة، ويكػوف القاضػي قػد قَ رَ أنو في ىذه الحالة يكوف السبب أقوى مػف المباَشػ ر فػي التثبػت صَّ

 4مف الشيادة.
يكوف التقرير الطبػي وسػيمة إثبػات أمػاـ القضػاء خاصػة إذا صػدر مػف لجنػة طبيػة 

 مفة بإعداده، كتقارير الطبي الشرعي، والتقارير الصادرة عف مؤسسات طبية حكومية.مك
لػػذلؾ يعتبػػر الطبيػػب أو المجنػػة الطبيػػة فػػي ىػػذه الحالػػة فػػي حكػػـ الممِجػػ  لمقاضػػي 
إلصدار حكمو، وبذلؾ يكوف الطبيب متسببًا لمنتيجة الحاصمة، فإذا ثبت تعمد الطبيب في 

 إصدار مثؿ ىذه التقارير الكاذبة فإنو ُيقتص منو. تأو المجنة الطبيةتىذه الحالة 
 القول الثاني:

إف شػػػيادة الػػػزور إذا أدت إلػػػى إقامػػػة حػػػدٍّ، أو تنفيػػػذ قصػػػاص، وجبػػػت الديػػػة مخففػػػٌة عمػػػى  
الشػػاىد ألنػػػو قتػػؿ بالسػػػبب. فالشػػػاىد فػػي ىػػػذه الحالػػة يكػػػوف كحػػػافر البئػػر فػػػي الطريػػؽ، وبيػػػذا قػػػاؿ 

 وا بما يمي:، واستدل6وجميور المالكية 5الحنفية

                                                                                                                                             

.7050، مسألة 220، ص90المغني، ابف قدامة، ج - 1  
رواه البخاري، كتاب الديات. - 2  
.440، 7نياية المحتاج، محمد الرممي، ج - 3  
، 7في شرح المنياج، أحمد الييتمي، ج ، تحفة المحتاج7، ص0أسنى المطالب، زكريا األنصاري، ج - 4
  .474ص

، الجوىرة المنيرة، أبو بكر الحدادي العبادي، 074-079، ص7العناية شرح اليداية، محمد البابرتي، ج -5
، 051، ص0، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ، عمي حيدر، ج247، ص2ج ـ،9777القاىرة،  المطبعة الخيرية،

  .9721والمادة  9727المادة 
، حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير، محمد 200، 7لمواؽ(، جالتاج واإلكميؿ، محمد بف يوسؼ العبدري )ا -6

  .500، ص7، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ، محمد بف أحمد عميش، ج207، 0بف عرفة الدسوقي، ج
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إف شاىد الزور كاف سببًا لمقتؿ، أو القطع، والسػبب ال يوجػب القصػاص كحفػر البئػر، وال  -9
 1مساواة بيف السبب والمباشرة.

 ما ورد عف عمي بف أبي طالب ترضي اهلل عنػوت رّد أصحاب ىذا القوؿ عمى اعتمادىـ عمى
2إنما كاف عمى سبيؿ التيديد. أنو

 

 
ـ العمػػؿ الطبػػي فرضػػت عقوبػػات عمػػى الطبيػػب إذا ثبػػت أنػػو حػػرر تقريػػرًا القػػوانيف الحديثػػة التػػي تػػنظ

جعؿ عقوبة الطبيب الذي يحػرر تقريػرًا طبيػًا  222طبيًا كاذبًا، فقانوف العقوبات األردني في المادة 
ذا كاف التقرير الطبي الكاذب استخدـ أمػاـ القضػاء، أو لتبريػر  كاذبًا بالحبس مف شير إلى سنة، وا 

وىػذا القػانوف ىػو المعمػوؿ فػي   3دمػة عامػة فػإف العقوبػة ال تػنقص عػف ثالثػة أشػير.اإلعفاء مػف خ
 .لغاية اآلف فمسطيف

 
 

 : الترجيح
حريػر تيترجح لمباحث القوؿ بوجوب القصاص، أو الدية مغمظػة فػي مػاؿ الطبيػب إذا قػاـ ب 

مػة حػدٍّ بػالموت، تقريٍر طبي كاذٍب وىو يقصد مف ذلؾ اإلضػرار بػالغير، وأّدى ىػذا التقريػر إلػى إقا
 وذلؾ لما يمي: أو تنفيذ قصاص

قوة ما استدؿ بو القائموف بوجوب القصػاص أو الديػة مغمظػة عمػى مػف ثبػت عمػده بشػيادة  -1
 الزور، والتقرير الطبي الكاذب شيادة زور.

 إف القوؿ بالدية المخففة عمى الطبيب في ىذ الحالة يفتح بابًا مف الشر يصعب إغالقو. -2
عف عمػي بػف أبػي طالػب ترضػي اهلل عنػوت كػاف عمػى سػبيؿ التيديػد ال  القوؿ بأف ما ورد -3

  دليؿ عميو.
 
 
 
 
 

                                                 

.979، ص22المبسوط، السرخسي، ج - 1  
.979، ص22المبسوط، السرخسي، ج - 2  
.2002( لسنة 44، قانوف مؤقت رقـ )قانوف العقوبات األردني -  3  
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 لممسؤولية الجنائية المترتبة عمى عمل الطبيب  الفصل الرابع: تطبيقات ق ائية
 المبحث األول: الق ية األول
 المبحث الثاني: الق ية الثانية
 المبحث الثالث: الق ية الثالثة

 ة الرابعةالمبحث الرابع: الق ي
 
 

 تمييد:
يستعرض الباحث في ىذا الفصؿ مجموعة مف القضايا الطبية التػي تمػت إحالتيػا لمقضػاء  

 النظامي، ودراستيا في ضوء المسؤولية الجنائية المترتبة عمى عمؿ الطبيب في الفقو اإلسالمي.
، كمػػا أفػػاد تعتبػػر القضػػايا الطبيػػة أقػػؿ أنػػواع القضػػايا التػػي تنظػػر فييػػا المحػػاكـ الفمسػػطينية 

ذلػؾ لصػعوبة  )ـ.ع(ـ، وأرجػع المحػامي 25/7/2090رئيس القمـ في محكمة صمح الخميؿ بتػاريخ 
عػدـ القػدرة عمػى استصػدار تقػارير طبيػة ل وأىػـ، لمحاباة األطباء زمالء إما اء الطبية،إثبات األخط

عتماد عمػى مستقمة تثبت وجود األخطاء الطبية، وعدـ وجود قانوف خاص ينظـ العمؿ الطبي، واال
 قانوف العقوبات األردني.

لوائح الدعاوى، لقضايا، وأصحابيا سيقتصر الباحث عمى عرض حفاظًا عمى خصوصية ا 
وأسػػبابيا، وتمخيصػػًا لمحكػػـ الصػػادر فييػػا إف ُوجػػد، مػػع االكتفػػاء باإلشػػارة بػػالرموز ل سػػماء الػػواردة 

 حفاظًا عمى السرية.
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 المبحث األول: الق ية األولى
 

 
 أصالة عف نفسو وبصفتو وليًا عف ابنو القاصر )ب.ع(. المدَّعي: )م.ع.ع.(،

 عمييم:   المدعى
 الدكتور )ـ.ـ( - أ
 مدير مستشفى الخميؿ الحكومي  - ب

 
المطالبػػة بتعػػويض عػػف ضػػرر جسػػدي نػػاتج عػػف خطػػأ طبػػي مقػػداره مميونػػاف  مو ؤؤوع الؤؤدعوى:

 وثمانماية وثالثوف ألؼ شيكٍؿ جديد.
 

 يالئحة الدعوى وأسباب
 

ـ، وىػو طالػب مدرسػة فػي الصػؼ الرابػع األساسػي 22/92/9177ابف المدَّعي مف مواليد  -9
 في مدرسة .... الثانوية لمبنيف.

ـ وفي حصة الرياضة سقط الطالب )ب.ع( فػي الممعػب، وتػـ نقمػو 91/99/9117بتاريخ  -2
 فورًا إلى مستشفى الخميؿ الحكومي.

مستشػػػفى، وبعػػػد إجػػػراء صػػػور األشػػػعة تمػػػت معاينػػػة الطالػػػب فػػػي قسػػػـ الطػػػوارئ التػػػابع لم -4
الالزمة تبيف أف الطالب )ب.ع( تعرض لكسر في الثمث السفمي لمقدـ األيمف، فتـ تحويمو 

.  لطبيب العظاـ إلجراء الالـز

قػػػػاـ المػػػػدعى عميػػػػو األوؿ الػػػػدكتور )ـ.ـ( بوضػػػػع الجػػػػبس عمػػػػى سػػػػاؽ الطالػػػػب )ب.ع(،  -0
 ووصؼ لو مسكنا ل لـ وسمح لو بمغادرة المستشفى.

إثػػر اآلالـ الشػػديدة وفػػي نفػػس اليػػـو عػاد المػػدعي إلػػى المستشػػفى عػػدة مػػرات أجريػػت  عمػى -5
 لمطالب الفحوصات وكاف يتمقى جوابًا بأف كؿ شيء طبيعي.

نتيجػػػػة السػػػػتمرار اآلالـ راجػػػػع المػػػػدعي )ـ.ع.ع( بولػػػػده )ب.ع( إلػػػػى المستشػػػػفى، وعيػػػػادة  -2
 ـ فقط.الدكتور )ـ.ـ( في منزلو واكتفى المدعى عميو بوصؼ مسكف لآال

ـ لجأ المدعي إلى الدكتور )ج.د( أخصائي العظاـ بسبب شػدة األلػـ 5/92/9117بتاريخ  -7
الذي كاف يعانيو ولده وبسبب ظيور تفحـ في أصابع قدـ الطالب )ب.ع(، وبعد الفحػص 
مػػف الػػدكتور )ج.د( أخبػػره أف القػػدـ مصػػابة بغرغرينػػا وال بػػد مػػف قطػػع الطػػرؼ المصػػاب، 
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مػػدعي أف السػػبب فػػي ذلػػؾ ىػػو انقطػػاع الػػدـ عػػف الجػػزء المصػػاب وأعمػػـ الػػدكتور )ج.د( ال
 مف القدـ نتيجة ضغط الجبس.

ـ راجع المدعي المستشفى وأجرَي لمطالب )ب.ع( صػورة أشػعة فػوؽ 5/92/9117بتاريخ  -7
 صوتية بينت أف عدـ تغذية القدـ بالدـ بصورة مناسبة أدت إلى إصابتو بالغرغرينا.

المستشػػػفى الػػػدكتور )ي.ش( كتابػػػًا لممػػػدعى عميػػػو ـ أصػػػدر مػػػدير 97/92/9117بتػػػاريخ  -1
الػػػدكتور )ـ.ـ(، يمعنػػػو مػػػف القيػػػاـ بػػػأي ميػػػاـ طبيػػػة فػػػي المستشػػػفى لحػػػيف صػػػدور كتػػػاب 

 التعييف الرسمي لو مف وزارة الصحة يبيف وصفًا وظيفيًا لو.

ـ لجأ المدعي )ـ.ع.ع( إلى مستشفى )ىداسا( حيػث أجريػت 40/7/9117بتاريخ  -90
تػػر لمجػػزء المصػػاب، وتػػابع العػػالج ىنػػاؾ، حيػػث تكبػػد مصػػاريؼ لمطالػػب )ب.ع( عمميػػة ب

 باىظة

تقػػػػدـ المػػػػدعي بػػػػدعوى لنقابػػػػة األطبػػػػاء والتػػػػي أوضػػػػحت أف المػػػػدعى عميػػػػو األوؿ  -99
الػػػدكتور )ـ.ـ( لػػػـ يػػػنجح فػػػي امتحػػػاف مزاولػػػة مينػػػة الطػػػب، وأف شػػػيادة تخصصػػػو غيػػػر 

 معترؼ بيا مف المجمس الطبي المختص.

 
 الخالصة: 

وؿ الػدكتور )ـ.ـ( مػارس مينػة الطػب قبػؿ الحصػوؿ عمػى التػراخيص إف المدعى عميو األ -9
 الالزمة لذلؾ.

إف المػػدعى عميػػو الثػػاني قػػاـ بتشػػغيؿ المػػدعى عميػػو األوؿ قبػػؿ حصػػولو عمػػى التػػراخيص  -2
 الالزمة.

نتج عف عدـ االلتزاـ بالقوانيف واألنظمة المعموؿ بيػا ضػرٌر فػادٌح ومسػتمٌر البػف المػدعي  -4
 في التقارير الطبية المرفقة.)ـ.ع.ع( كما ىو موضح 

 
 المطالبات

طالب المػدعي )ـ.ع.ع( بتعػويض عػف العجػز الجسػدي الػذي لحػؽ بابنػو )ب.ع( جػراء الخطػأ 
 الطبي، وانعداـ المسؤولية، ومخالفة القوانيف واألنظمة بالتفصيؿ اآلتي:

 بدؿ فقداف دخؿ مستقبمي. ( شيكؿٍ 9720000غ )مبم -9
 معاناة.بدؿ آالـ و  ( شيكؿٍ 950000مبمغ ) -2

 بدؿ مصاريؼ، وأدوية، وعالجات. ( شيكؿٍ 20000مبمغ ) -4

 ثمف تغيير أرجؿ صناعية. ( شيكؿٍ 70000مبمغ ) -0
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 ثمف عربة مقعد كيربائي تجدد كؿ سنتيف. ( شيكؿٍ 20000مبمغ ) -5

 
  ( شيكؿٍ 2047000يكوف مجموع المطالبات: )

 
 الحكم الصادر في الق ية

 
 لدعوى والنيابة العامة، فقد قررت المحكمة ما يمي:بعد مداوالت ومرافعات مف وكالء أطراؼ ا

ىمػػاٍؿ مػػف المػػدعى  -9 إف مػػا وصػػمت إليػػو حالػػة الطالػػب )ب.ع( كػػاف نتيجػػة خطػػٍأ وقصػػوٍر وا 
عميػػػػو األوؿ الػػػػدكتور )ـ.ـ(، وبالتػػػػالي فيػػػػو يتحمػػػػؿ مسػػػػؤولية ذلػػػػؾ ألف المسػػػػؤولية تنشػػػػأ 

وافرت فػػي القضػػية محػػؿ بالخطػػأ، والضػػرر والعالقػػة السػػببية وىػػي األركػػاف الثالثػػة التػػي تػػ
 الدعوى، وال يعفيو مف ذلؾ أنو موظؼ عمومي.

 اعتماد الوثائؽ التي قدميا المدعي فيما يخص نسبة العجز. -2

نتيجة لعػدـ وجػود قػانوف خػاص الحتسػاب التعػويض عػف األخطػاء الطبيػة، فػإف المحكمػة  -4
اعتمػػػدت عمػػػى قػػػانوف تعػػػويض مصػػػابي حػػػوادث الطػػػرؽ السػػػاري المفعػػػوؿ لحسػػػاب قيمػػػة 

 لتعويض المناسب عف الضرر الحاصؿ بسبب العجز.ا

 بدؿ ألـ ومعاناة. ( شيكؿٍ 55000عي عمى مبمغ وقيمتو )يحصؿ المد -0

 بدؿ دخؿ مستقبمي. ( شيكؿٍ 909757ي عمى مبمغ وقيمتو )يحصؿ المدع -5

 .( شيكؿٍ 20000مطالبتو وىي بقيمة ) يحصؿ عمى مصاريؼ العالج حسب -2

بػػدؿ تغييػػر أرجػػؿ صػػناعية وفقػػًا  ( شػػيكؿٍ 70000)طالبػػة المػػدعي بمبمػػغ أقػػرت المحكمػػة بم -7
 لشيادة الخبير ) ص.أ.ش(.

 
 ، ورد أية مطالبات إضافية لـ يرد ذكرىا في الدعوى.( شيكالً 220757وف المجموع )يك
 

 1م61/2/2002، وصدر بتاريخ وكان الحكم ح وريًا، قاباًل لالستئناف
ما حكمت بو المحكمة، وربما يعود ذلؾ لعدـ المدعي وبيف  يالحظ أف الفرؽ كبيٌر جدًا بيف مطالبة

 اقتناع المحكمة بكؿ ىذه المطالبات، أو لعدـ قدرة المدعي إثبات دعواه.
 

 تعقيب الباحث عمى الحكم الصادر
                                                 

 عمـ الباحث مف خالؿ اتصاؿ تمفوني مع المدعي أف الحكـ لـ ُينَّفذ وأنو تـ استئنافو مف قبؿ المدعى عمييـ. - 1
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بعد عرض الئحة الدعوى، والحكـ الصادر فييا، وعمى اعتبار ثبوت ىذه الدعوى بوسػائؿ  

لمطالػػب المتضػػرر فيػػو يطالػػب بتعػػويٍض عػػف ضػػرر  اإلثبػػات الشػػرعية، فػػإف المػػدعي بصػػفتو وليػػاً 
مادي أصابو يتمثؿ بالمصاريؼ وتكاليؼ العالج، وفقداف دخؿ مسػتقبمي، وكػذلؾ يطالػب بتعػويٍض 

 عف ضرر معنوي )أدبي( أصابو تمثَّؿ في المعاناة واأللـ.
 

 موقف التشريع الجنائي اإلسالمي من ىذه المطالبات
 

  رر الماديأوًل: المطالبة بالتعويض عن ال
 

إذا ثبػػت مػػف خػػالؿ الػػدعوى أفَ قَػػدـ الطالػػب )ب.ع( ُقطعػػت نتيجػػة خطػػأ طبػػي مػػف جيػػة  
الطبيػػػب )ـ.ـ( فإنػػػو يتحمػػػؿ مسػػػؤولية ذلػػػؾ، والحكػػػـ يكػػػوف كمػػػا ىػػػو مقػػػرر فػػػي الشػػػريعة اإلسػػػالمية 

: -صػمى اهلل عميػو وسػّمـ –نصؼ دية مخففة عمى عاقمة الطبيب المعالج لمػا روي عػف رسػوؿ اهلل 
، وىػػو عمػػؿ األمػػة إلػػى 2، وذكػػر ابػػف قدامػػة اإلجمػػاع عمػػى ذلػػؾ1. وفػػي الرٍّْجػػؿ نصػػؼ الَعْقػػؿ""....

 يومنا ىذا.
 اختمؼ الفقياء في تحديد الرٍّْجؿ عمى قوليف، ىما: 

 القول األول:
إف لفظ الرٍّْجِؿ يشمؿ القدـ حتى نياية الفخذ، فإذا ُقِطعت الرٍّْجُؿ مف الكعب، أو الركبة، أو   

  4الحنابمةو 3المالكيةذ فالدية سواء،  وقاؿ بو مفصؿ الفخ
 
 
 
 

                                                 

، 2220، والدارمي، سنف الدارمي، كتاب الديات، حديث رقـ 4155رواه أبو داود، كتاب الديات، حديث رقـ  - 1
، أحمد مسند 9440موطأ، كتاب العقوؿ، حديث رقـ ، مالؾ، ال0770النسائي، كتاب القسامة، حديث رقـ 

 .997، حسنو األلباني في اإلرواء حديث رقـ 2715كثريف مف الصحابة، حديث رقـ الم

 .422، ص7المغني، ابف قدامة المقدسي، ج - 2

، 7المغني، ابف قدامة المقدسي، ج، 992، ص1خميؿ، محمد أحمد عميش، ج منح الجميؿ شرح مختصر - 3
 .422ص

 .07، ص2إلقناع، منصور البيوتي، جكشاؼ القناع عف متف ا - 4
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  القول الثاني:
إف لفػػظ الرٍّْجػػِؿ يشػػمؿ القػػدـ فقػػط، ومػػا زاد عػػف القػػدـ فيػػو حكومػػة عػػدؿ، وألف فػػي تفويتيػػا 

 .2والشافعية 1تفويت نصؼ المنفعة فيجب فييا نصؼ الدية، وقاؿ بذلؾ الحنفية
 

 قيمة الدية: 
فػػي  -صػػمى اهلل عميػػو وسػػمـ–ؿ لمػػا روي عػػف رسػػوؿ اهلل األصػػؿ أف الديػػة تكػػوف مػػف اإلبػػ 

أخماسًا، أو أرباعػًا، أو أثالثػًا، عمػى  3كتابو ألىؿ اليمف قاؿ: "...... وفي النفس مائة مف اإلبؿ.."
تفصػػػيٍؿ عنػػػد الفقيػػػاء، واتفػػػؽ الفقيػػػاء عمػػػى جػػػواز أف تكػػػوف ألػػػؼ دينػػػاٍر مػػػف الػػػذىب، واختمفػػػوا فػػػي 

 مقدارىا مف الفضة عمى قوليف: 
 لقول األول:ا

، وبػو قػاؿ الحنفيػة، لمػا روي عػف عمػر   إف مقدار الديػة مػف الفضػة ىػو عشػرة آالؼ درىػـٍ
: "الديػة عشػرة آالؼ درىػـ...". وكػاف ذلػؾ بمحضػر مػف الصػحابة  -رضػي اهلل عنػو–بف الخطاب 

 4ولـ ينكر ذلؾ أحٌد، فاعتبر إجماعا.
 القول الثاني:

، وبػػو قػػاؿ الشػػافعيةإف مقػػدار الديػػة مػػف الفضػػة ىػػو اثنػػا عشػػر أ  ، 6، والحنابمػػة5لػػؼ درىػػـِ
صػمى –:" أف رجػاًل ُقتػؿ فجعػؿ رسػوؿ اهلل  -رضػي اهلل عنػو–، لما روي عػف ابػف عبػاس 7والمالكية

 8ديتو اثني عشر ألفا". -اهلل عميو وسّمـ
                                                 

تح القدير، ابف اليماـ، ، ف949، ص2يف الحقائؽ، الزيمعي، ج، تبي492، ص7بدائع الصنائع، الكاساني، ج - 1
 .279، ص90ج

، الغرر البيية، زكريا 947، ص0، حاشيتا قميوبي وعميرة، ج452، ص7األـ، اإلماـ الشافعي، ج - 2
 .40، ص5ري، جاألنصا

 ، وقد انفرد بو.0770رواه النسائي، كتاب القسامة، حديث رقـ  - 3

، ، تبييف الحقائؽ272، ص90بابرتي، ج، العناية شرح اليداية، ال71-77، ص22المبسوط، السرخسي، ج - 4
 .927، ص2ي، جعالزيم

 .211ص، 5، مغني المحتاج، الشربيني الخطيب، ج920، ص2األـ، اإلماـ الشافعي، ج - 5

، كشاؼ القناع، 400، ص4، دقائؽ أولي النيى، منصور البيوتي، ج22، ص90اإلنصاؼ، المرداوي، ج - 6
 .91، ص2منصور البيوتي، ج

، 7، التاج واإلكميؿ، محمد العبدري )المواؽ(، ج27، ص7المنتقى شرح الموطأ، سميماف الباجي، ج - 7
 .442ص

، وقاؿ: ال نعمـ أحدًا يذكر في ىذا الحديث عف ابف عباس 9401 رواه الترمذي، كتاب القسامة، حديث رقـ - 8
 غير محمد بف مسمـ، والعمؿ عمى ىذا الحديث عند بعض أىؿ العمـ.
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وسػػبب االخػػتالؼ فػػي مقػػدار الديػػة مػػف الفضػػة ىػػو سػػعر صػػرؼ الػػدينار، فعنػػد الحنفيػػة أف  
 1ة دراىـ، وعند الجميور أف سعر الدينار يساوي اثني عشر درىمًا.الدينار يساوي عشر 

 
 الخالصة: 
األصػػؿ أف تكػػوف الديػػة مػػف اإلبػػؿ عنػػد أىميػػا، ومػػف الػػذىب عنػػد أىمػػو، ومػػف الفضػػة عنػػد  

أىميا، وفي زماننا وبسبب عدـ توافر اإلبؿ يرى الباحث أف القاضي بيف خياريف، إما أف يعتمد أف 
ـ المائة مف اإل مػا أف يجعػؿ الديػة مػف الػذىب، يقوٍّ بؿ بحسب أثمانيػا فػي أقػرب منػاطؽ تواجػدىا، وا 

20مػف عيػار  مف الػذىب بذلؾ أربعة آالؼ ومائتاف وخمسوف غراماً  وتكوف
، أو مػا يعػادؿ قيمتيػا 2

 3.وقت االستحقاؽ مف النقود الرائجة
فتمزمػػو  وبمػػا أف الطبيػػب )ـ.ـ( قػػد أخطػػأ فػػأدى ىػػذا الخطػػأ إلػػى قطػػع قػػدـ الطالػػب )ب.ع( 

 غراـٍ مف الذىب، أو قيمتيا وقت استحقاقيا. نصؼ دية ومقدارىا ألفاف ومائة وخمسة وعشريف
 

 ثانيًا: المطالبة بالتعويض عن ال رر المعنوي )األدبي(
 

مما ال شؾ فيو أف قطع قػدـ الطالػب )ب.ع( بسػبب خطػأ الطبيػب قػد سػبب ضػررًا معنويػًا  
لػػػـ والشػػػعور بػػػالعجز وغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف اآلالـ النفسػػػية التػػػي لمطالػػػب ولذويػػػو تمثّػػػؿ فػػػي المعانػػػاة واأل

 ستالزمو مدى الحياة.
اختمؼ الفقيػاء فػي التعػويض عػف الضػرر األدبػي عمػى اتجػاىيف، ولكػف قبػؿ الحػديث عػف  

 ىذه االتجاىات يرى الباحث ضرورة التعريؼ بالضرر األدبي، وضوابطو وشروطو.
 

وسوء الحاؿ، وىو نقص في األعياف، ومف ذلؾ قوؿ اهلل : الشدَّة، والضيؽ، وعدـ النفع ال رر لغةً 
ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ                 ھ  ھ  ھ  چ : -سػػػػبحانو وتعػػػػالى–

  4چھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲﮳  ﮴          ﮵   ﮶  ﮷  ﮸        ﮹    

                                                 

 .404، ص2الفقو اإلسالمي وأدلتو، وىبة الزحيمي، ج - 1

 غرامًا. 0.25الدينار: مثقاؿ مف الذىب يساوي  - 2

  .مسطيفىذا ما اعتمده مجمس الفتوى األعمى في ف - 3

، 004ي، ص، مختار الصحاح، الراز 072، ص0، لساف العرب، ابف منظور، ج92سورة يونس، آية  - 4
 .420، ص2، جالمصباح المنير، الفيومي
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ضػػرر: كػػؿ نقػػص ال يخػػرج اصػػطالح الفقيػػاء لمضػػرر عػػف المعنػػى المغػػوي، فال ال ؤؤرر اصؤؤطالحًا:
 1يدخؿ األعياف.

 بعض المصطمحات ذات العالقة بمصطمح الضرر:
 

 وىو اإلفناء، فيقاؿ َتِمَؼ الماُؿ إذا ىمؾ، وأتمفو: أفناه. اإلتالف: -1
وفي االصطالح: إخػراج الشػيء مػف أف يكػوف منتفعػًا بػو منفعػة مطموبػة منػو عػادًة، سػواء بقػي 

 2الشيء موجودًا أو أصابو العدـ.
ـ يعد  إتالفًا وكذلؾ زواؿ منفعتيا بالشػمؿ ولػو مػع بقائيػا يعػد  إتالفػًا عنػد الفقيػاء، فقطع القد 

 وبذلؾ يكوف اإلتالؼ مطابقًا لمضرر.
 3وىو ضد اإلصالح، وجعؿ الشيء خارجا عما ينبغي أف يكوف عميو. اإلفساد: -2

 
  مفيوم ال رر األدبي:

طالح حػػػادث عبػػػرت عنػػػو لػػػـ يتعػػػرض الفقيػػػاء ليػػػذا المصػػػطمح عمػػػى التحديػػػد، ألنػػػو اصػػػ
القػػوانيف الحػػديث ذات األصػػوؿ الغربيػػة، ولكػػف أمكػػف مػػف خػػالؿ التعريػػؼ السػػابؽ لمفيػػـو الضػػرر 

: كػؿ أذًى يصػيب اإلنسػاف فػي ِعْرضػو، أو عاطفتػو، أو شػعوره تعريف ال رر األدبي بما يمي
ُيحػدث بػو  مف فعٍؿ، أو قوٍؿ يعد  ميانػة لػو، ومػا يصػيب اإلنسػاف مػف ألػـ فػي جسػمو مػف ضػرٍب ال

 4أثرًا ظاىرًا.
 

 موقف الشريعة اإلسالمية من التعويض عن ال رر األدبي )المعنوي(
 

لػػـ يػػرد مصػػطمح الضػػرر األدبػػي )المعنػػوي( عنػػد فقيػػاء المػػذاىب القػػدامى، لػػذلؾ لػػـ يكػػف  
ـ فػال  ضمف مناقشاتيـ عند الحديث عف التعويض العتبار أف الضرر األدبي )المعنوي( غير متقوَّ

 يكوف لو بدؿ. يمكف أف
التعػػويض عػػف الضػػرر األدبػػي )المعنػػوي( والبحػػث فيػػو ىػػو نتيجػػة التػػأثر بػػالقوانيف الغربيػػة  

التي اعتبرت الضرر األدبػي ال يقػؿ أثػرًا عػف الضػرر المػادي لػذلؾ يفاجػأ المػرء أحيانػًا عنػدما يقػرأ، 

                                                 
 .971، ص27عة الفقيية الكويتية، جالموسو  - 1

 .971، ص27الموسوعة الفقيية الكويتية، ج - 2

 .277، ص5الموسوعة الفقيية الكويتية، ج -  3

 . www.islammessage.comآؿ فرياف، موقع رسالة اإلسالـحكـ التعويض عف الضرر األدبي، سعد  - 4
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اديػػة المفرطػػة أو يسػػمع عػػف تعويضػػات بمبػػالغ خياليػػة ألضػػرار األصػػؿ فييػػا العفػػو وذلػػؾ نتيجػػة الم
 التي بنيت عمييا المدنية الغربية.

فقياؤنػػػا المعاصػػػروف انقسػػػموا إلػػػى فػػػريقيف بػػػيف مؤيػػػد ومعػػػارض لمتعػػػويض عػػػف األضػػػرار  
 اآلتي: النحو األدبية عمى
  الفريق األول:

 2وبعػض المالكيػة 1قػاؿ بػو بعػض الحنفيػة ال يجوز التعػويض المػالي عػف الضػرر األدبػي،
 .3سالميأخذ مجمع الفقو اإلوبو 

 الفريق الثاني:
يجػػوز التعػػويض المػػالي عػػف الضػػرر األدبػػي )المعنػػوي(، ونسػػبوا ذلػػؾ ألبػػي يوسػػؼ مػػف  
 .5والشافعية 4الحنفية

 
 أدلة أصحاب القول األول:

 
 استدؿ القائموف بعدـ جوار التعريض المالي عف الضرر األدبي بما يمي:

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ قػػػػػػػاؿ اهلل سػػػػػػػبحانو وتعػػػػػػػالى: -9

ويعتبػػر التعػػويض عػػف  6چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  
 ابؿ ماؿ، وىذا أكٌؿ لمماؿ بالباطؿ.الضرر األدبي )المعنوي( أخٌذ لماٍؿ دوف أف يكوف مق

عػػدـ جػػواز الصػػمح بمػػاؿ عػػف القػػذؼ، قاسػػوا عػػدـ جػػواز التعػػويض عػػف الضػػرر األدبػػي عمػػى  -2
جريمة وضرر معنوي ال مادي بؿ مف أكثر األضرار المعنويػة إيالمػًا، ومػع ذلػؾ  بجامع أف القذؼ

 7ال يجوز الصمح عميو بماؿ.

                                                 

 .921، 2الفتاوى اليندية، مجموعة مف العمماء برئاسة نظاـ الديف البخي، ج - 1

 .405، ص2مواىب الجميؿ، محمد بف محمد الحطاب، ج، 201، ص0المدونة، اإلماـ مالؾ، ج - 2
 ىػ 9029تاريخ ب 901رقـ ، قرار وصيات الصادرة مف الدورة الثانية عشر لممجمع القرارات والت - 3

www.fiqhacademy.org.sa . 
، مجمع األنير في 979مجمع الضمانات، غانـ البغدادي، ص، 492، ص7بدائع الصنائع، الكاساني، ج - 4

 207، ص2شرح ممتقى األبحر، عبد الرحمف شيخي زادة، ج
 .00، ص1حمد الييتيـ، جتحفة المحتاج، أ - 5

 .21سورة النساء، آية  - 6

 .405، ص2مواىب الجميؿ، محمد بف محمد الحطاب، ج، 201، ص0المدونة، اإلماـ مالؾ، ج - 7
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القػػػػوؿ بػػػػالتعويض عػػػػف األضػػػػرار األدبيػػػػة فيػػػػو أغػػػػراء لػػػػبعض النػػػػاس بالتعػػػػدي عمػػػػى أعػػػػراض  -3
 1سد  ىذا الباب. ىاآلخريف، وسمعتيـ مقابؿ دفع غرامة مالية، ليذا األول

ي )المعنػػوي( لػػيس فيػػو خسػػارة ماليػػة، فػػال يمكػػف تحديػػده، وتقػػديره، والتعػػويض ال الضػػرر األدبػػ -4
 2يكوف إال عف ضرر محسوس واقع فعاًل، أو ما في حكمو.

لـ تترؾ الشريعة اإلسالمية فعاًل يستوجب الضماف إال قررت لو عقوبػة مناسػبة سػواًء حػدًا، أو  -5
 شأنو أف يمسح آثار الجناية الواقعة.قصاصًا، أو تعزيرًا، أو حكومة عدٍؿ، وكؿ ذلؾ مف 

 3و ع أصحاب ىذا التجاه شروطًا لم رر الموجب لمتعويض وىي اآلتي: 
أف يكوف الضرر ماديًا، وسند ذلػؾ أنػو لمػا كػاف التعػويض ال يكػوف إال بمػاؿ عمػى أسػاس  -1

ـ بماؿ، وال ُيعوَّض عنػو بمػاؿ، ومػف ذلػؾ الضػرر األدبػي، ف مػو المعادلة فغير الماؿ ال يقوَّ
ف كاف لػو الحػؽ  شتـ إنساف آخر ال يكوف ل خير الحؽ في طمب تعويض عف الشتائـ، وا 

 في طمب معاقبة الشاتـ.
أف يكوف المضموف مااًل متقومًا في ذاتو، وأف توجػد مماثمػة بينػو وبػيف المػاؿ الػذي ُيْعطػى  -2

 بداًل منو.
 ، فال تعويض عف ضرر متوقع الوقوع.أف يكوف الضرر حاالًّ  -3

 
 اب القول الثاني:أدلة أصح

 استدؿ القائموف بجواز التعويض المالي عف الضرر األدبي )المعنوي( بما يمي:
يػػذائيـ، والنصػػوص  -9 عمػػوـ اآليػػات الػػواردة فػػي تحػػريـ اإلضػػرار بػػاآلخريف، واالعتػػداء عمػػييـ، وا 

 التػػي تنيػػى عػػف الفسػػاد واإلفسػػاد، ووجػػوب العمػػؿ عمػػى إزالػػة أثػػر الضػػرر سػػواٍء كانػػت ىػػذه اآلثػػار
ۉ  ې  ې   ې  ې  چ-سػػبحانو وتعػػالى–ماديػػة، أو أدبيػػة )معنويػػة(، ومػػف ىػػذه اآليػػات قػػوؿ اهلل 

فاآلية تدؿ صراحة عمى وجػوب منػع اإلضػرار بػاألـ مػف جيػة األب بػانتزاع  4چى  ى  ائ  ائەئ  

                                                 

، جامعة النجاح الوطنية، 2001التعويض عف الضرر األدبي، باسؿ محمد يوسؼ قبيا، رسالة ماجستير،  - 1
 نابمس، فمسطيف.

حكـ التعويض عف الضرر   www.ahlalhadeeth.comتية المالية، ممتقى أىؿ الحديث، الجرائـ المعموما - 2
 www.islammessage.com األدبي، سعد آؿ فرياف، موقع رسالة اإلسالـ

 ، مرجع سابؽ.التعويض عف الضرر األدبي، باسؿ محمد يوسؼ قبيا - 3

 .244رة، آية سورة البق - 4

http://www.ahlalhadeeth.com/
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، وال شؾ أف الضرر 1ولدىا منيا، ومنع اإلضرار باألب مف جية األـ بامتناعيا عف إرضاع ولدىا
  حؽ باألـ بانتزاع ولدىا منيا ىو ضرر معنوي.الذي يم

، وىذا الحػديث يػدؿ عمػى منػع 2: "ال ضرر وال ضرار" -صمى اهلل عميو وسّمـ–قاؿ رسوؿ اهلل  -2
 المعنوي(.)الضرر واإلضرار، وىو عاـ ال يمكف تخصيصو بالضرر المادي دوف الضرر األدبي 

 حد، والقذؼ إنما ىو ضرر أدبي )معنوي(.إف الشريعة أوجبت العقوبة عمى جريمة القذؼ بال -4
إف الشػػريعة أوجبػػت التعزيػػر فػػي الجػػرائـ التػػي لػػيس فييػػا حػػد ، أو قصػػاص، وأجػػاز الفقيػػاء أف  -0

يكػػػوف التعزيػػػر بالمػػػاؿ، وفػػػي زماننػػػا قػػػد يكػػػوف التعزيػػػر بالمػػػاؿ أشػػػد، وأقسػػػى مػػػف غيػػػره مػػػف أنػػػواع 
 التعزيرات.

اعتبػػػار الضػػػرر األدبػػػي )المعنػػػوي( عنػػػد تقػػػدير  مػػػا ورد مػػػف عبػػػارات لمفقيػػػاء التػػػي تػػػدؿ عمػػػى -5
 التعويضات فيما فيو حكومة عدؿ، ومف عباراتيـ الدالة عمى ذلؾ ما يمي:

".... ولكف ُيزاد فييا عمى قدر االجتياد إذا شانت الوجػو، فػإف لػـ يشػف الوجػو فػال  - أ
 3يزاد فييا شيء.."

اف، وكػذلؾ قػاؿ فػي ".. فيو حكومة بقػدر الشػْيف واأللػـ" وذلػؾ فػي الحاجػب إذا شػ  - ب
شعر الرأس إذا نبت معيبًا فيو حكومة بقدر األلـ، أو األلـ والشْيف، وفي الجمػد إذا 

4برء معيبًا زيد في الحكومة بقدر عيب الجمد مع ما نالو مف األلـ.
 

"... وعنػػد الصػػاحبيف تجػػب حكومػػة عػػدٍؿ إذا نبػػت شػػعر المحيػػة أبيضػػًا فػػي غيػػر   - ت
5في أوانو فال شيء فيو". أوانو ألنو يشينو، أما إذا نبت

 

6"... وفي قطع األصبع الزائدة يبقى أثره فيشينو فيجب األرش".  - ث
 

 
 
 
 
 

                                                 

دار الفكر، ، (ابف العربي أبو بكر محمد عبد اهلل ) ، أحكاـ القرآف،552، ص9أحكاـ القرآف، الجصاص، ج - 1
 ،.275، ص9ج ـ،9112، 9بيروت، ط

 .997، صسبؽ تخريجو - 2

 .442، ص7، التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ، العبدري )المواؽ(، ج529، ص0المدونة، اإلماـ مالؾ، ج - 3

 .940، ص2األـ، اإلماـ الشافعي، ج - 4

 .74، ص22المبسوط، السرخسي، ج - 5

 .271، ص90، العناية شرح اليداية، البابرتي، ج945، ص2تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، الزيمعي، ج - 6
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 المناقشة والترجيح
 

 القائمين بمنع التعويض المالي عن ال رر األدبي )المعنوي( مناقشة أدلة
 

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ  استدالليـ باآلية الكريمة -9

وأف القػػػػػػػػػػػوؿ  ، 1چچچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ 
بالضرر األدبي تسميط لمظممة عمػى أمػواؿ النػاس، ربمػا يكػوف ذلػؾ مصػدره سػوء اسػتخداـ 
ىذا الحؽ خاصة في البمداف الغربية التي تحكـ محاكميا أحيانا بتعويضات باىظػة مقابػؿ 

 ضرر يسير، فسوء استخداـ ىذا الحؽ ال يمنع إجازة المطالبة بو.
قوليـ إف الضرر األدبي )المعنوي( ال يمكف تقديره، فكثيػر مػف الجنايػات التػي ال حػدَّ، وال  -2

 قصاص، وال أرش فييا ُيرجع الجتياد القاضي لتقديرىا، وىو ما ُيعرؼ بحكومة عدؿ.

إضػافة إلػى ذلػؾ  قياسيـ ذلؾ عمى عدـ جواز الصمح عمى القذؼ بماؿ، إنما ىذا اجتياد، -4
 لذلؾ وجب فيو حد. فيو غالب -نو وتعالىسبحا– القذؼ حؽ اهلل

 
 القائمين بالتعويض المالي عن ال رر األدبي )المعنوي( مناقشة أدلة

 ،2چۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ  چاسػػتدالؿ أصػػحاب ىػػذا القػػوؿ باآليػػة الكريمػػة  -9
عػػف  وبالحػػديث النبػػوي " ال ضػػرر وال ضػػرار" اسػػتدالؿ فػػي غيػػر محمػػو ألف اآليػػة والحػػديث ينييػػاف

اإلضرار، وليس فييما أية إشارة إلى جواز التعويض عف األضرار األدبية، فميس كؿ ما نيت عنو 
 الشريعة يمكف أف يقبؿ التعويض.

قوليـ بأف الشريعة أوجبػت العقوبػة عمػى القػذؼ وىػو ضػرر أدبػي، ىػذا دليػؿ يصػمح لمخػالفييـ  -2
 ألف الفقياء اتفقوا عمى عدـ جواز الصمح بماؿ عف القذؼ.

اعتمادىـ عمى جواز التعزير بالماؿ ليصمح دلياًل عمى مػا ذىبػوا إليػو، فيػذا إف صػح فػإف مػاؿ  -4
التعزيػػر الواجػػب كعقوبػػة إنمػػا يجػػب أف يػػذىب لبيػػت المػػاؿ كعقوبػػة المحتكػػر، ومػػانع الزكػػاة ولػػيس 

ف كاف الضرر ماديًا.  لممتضرر حتى وا 
عتبػارىـ لمضػرر األدبػي والمعنػوي، فػإف ىػذه استدالليـ بما ورد مف عبارات لمفقياء ُيفيـ منيػا ا -0

واأللػػـ والشػػيف أضػػرار  العبػػارات دلػػت عمػػى اعتبػػار األلػػـ، ومقػػدار الشػػيف فػػي تقػػدير حكومػػة العػػدؿ،

                                                 

 .21سورة النساء، آية  - 1

 .244سورة البقرة، آية  - 2
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أدبية معنوية فالشيف مف شأنو أف ينقص كماؿ الجماؿ وىذا أمر مادي يمكف  اً أضرار  مادية وليست
 تقديره مف جية أىؿ الخبرة.

 
 الترجيح
 احث القوؿ بعدـ جواز التعويض المالي عف األضرار األدبي )المعنوية( لما يمي:يترجح لمب
إف الشريعة اإلسػالمية بمػا قررتػو مػف عقوبػات، سػواًء حػدودًا، أو قصاصػًا، أو تعزيػرًا إنمػا  -9

 قررت ذلؾ إشفاًء لغميؿ المجني عميو، والمتضرر مف أثر الجناية الواقعة وتخفيفًا عنيما.
عة اإلسػالمية مػف ضػمانات سػواًء كػاف ديػة، أو أرشػًا، أو حكومػة عػدؿ إف ما قررتػو الشػري -2

 إنما قررت ذلؾ جبرًا لما لحؽ المجني عميو مف أذًى، أو نقًص، أو فوات منفعة.

القػػوؿ بػػالتعويض المػػالي عػػف الضػػرر األدبػػي )المعنػػوي( يفػػتح بابػػًا يصػػعب إغالقػػو أمػػاـ  -4
ألضػرار أدبيػة، كسػوء الحالػة النفسػية، المطالبات ألتفو األسباب التي مف شأنيا أف تػؤدي 

 والقمؽ، واالكتئاب، وغيرىا مف اآلثار النفسية التي تنجـ عف اإلصابة بضرر مادي.

 
 مطالبة المدعي بدل فقدان دخل مستقبمي:

الدية عػف األعضػاء إنمػا قػررت ذلػؾ لػزواؿ منفعتيػا ولػيس ثمنػًا  قررت الشريعة اإلسالمية  
 ال ُيقدَّر بثمف، وال يجوز اعتبار الدية ثمف لو. -سبحانو وتعالى–اهلل ليا، ألف اإلنساف مكـر عند 

 
سػػػوى نصػػػؼ الديػػػة عػػػف قػػػدـ ولػػػده يػػػرى الباحػػػث أف المػػػدعي )ـ.ـ.ع( ال يسػػػتحؽ بػػػدعواه 

ومصاريؼ العالج التي كػاف  غرامًا مف الذىب أو قيمتيا وقت استحقاقيا،2.925)ب.ع( ومقدارىا 
عشػػروف ألػػؼ شػػيقؿ كمػػا ورد فػػي الئحػػة الػػدعوى والقػػوؿ فػػي  ومقػػدارىا وقػػوع الخطػػأ الطبػػي سػػببيا

 .إثبات المصاريؼ قوؿ المدعي مع يمينو إف عجز عف إثبات ذلؾ بالسندات الرسمية
بعػػد إجػػراء الحسػػابات اآلخػػذة بعػػيف االعتبػػار ثمػػف غػػراـ الػػذىب بتػػاريخ صػػدور القػػرار وىػػو 

قؿ تقريبػًا، وىػذا قريػب ممػػا مئتػاف وخمسػوف ألػؼ شػػيـ يكػوف مػا يسػتحقو المػدعي ىػػو 92/2/2001
 أقرتو المحكمة.

وبمػػا أف أسػػػعار الػػذىب تتصػػػاعد بشػػكؿ كبيػػػر، يػػػرى الباحػػث ضػػػرورة تقػػدير الديػػػة بأثمػػػاف  
 بادية مف منطقة وقوع الجريمة.اإلبؿ ألقرب منطقة 
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 الق ية الثانيةالمبحث الثاني:  
 

 )ع.ع.ج(  المدعي:
 .حدى المشافي الخاصةت( ، وا  .كتور )أالد( ،و .ر الدكتور )حالدكتور )خ.ع( و  المدعى عمييم:

 
 لئحة الدعوى وأسبابيا:

 
وأثناء قيػادة المػدعي )ع.ع.ج( سػيارتو كػاف يشػعر بػألـ خفيػؼ فػي ـ 20/9/9111بتاريخ  -9

يػر محتمػؿ لػـ بشػكؿ غساعة الثالثة بعػد الظيػر ازداد األحيانا وفي حوالي الأسفؿ الظير أ
 .لمعالجتو)خ.ع( الدكتور وؿ فاستدعى المدعى عميو األ

وصػؿ المػدعي محمػوال بسػيارة   ليػوـوالنصؼ مػف مسػاء ذات ا في حوالي الساعة التاسعة -2
أي “لى قسـ الطوارئ في المستشفى المدعى عمييا إسعاؼ تابعة لجمعية اليالؿ األحمر إ

األلػػػـ فػػػي أسػػػفؿ الظيػػػر وبدايػػػة خػػػدراف وعػػػدـ بالخميػػػؿ لمعػػػالج مػػػف تجػػػدد  “المػػػتيـ الرابػػػع 
 جػػػزاء السػػػفمى مػػػف الجسػػػـ حيػػػث اسػػػتقبمو المػػػدعى عمييمػػػا الثػػػانيعػػػض األإحسػػػاس فػػػي ب
 .والمذاف كانا يعمالف كطبيبيف في قسـ الطوارئ الدكتور )أ.ت( والثالث الدكتور )ح.ر( 

الػدكتور  عممو المدعى عميو الثػانيبعد إجراء الكشؼ وتصوير أسفؿ الظير بأشعة اكس أ -4
جراحية فوافؽ المدعي ومف ثـ تـ  لعممية ف لديو غضروؼ ) دسؾ ( وانو بحاجة)ح.ر( أ

 .عصابإدخالو إلى قسـ جراحة األ

ًا حضر الطبيب المختص الجراح في اليوـ التالي وحوالي الساعة العاشرة والنصؼ صباح -0
عصػػػاب لػػػدى المستشػػػفى فػػػي جراحػػػة الػػػدماغ واأل طبيبػػػاً  يضػػػاً )ت.ر( الػػػذي كػػػاف يعمػػػؿ أ

سفؿ الظير مدعي بواسطة صورة طبقية ألة لموبعد تشخيص الحالة المرضي المدعى عميو
ًَ ي حػػوالي السػػاعة الثانيػػة عشػػرة ظيػػر وفػػ زاؿ الغضػػروؼ مػػا قػػاـ بػػإجراء عمميػػة جراحيػػة وأ ًا

 بيف الفقرتيف الثالثة والرابعة .

ىيػػػؿ فػػػي راـ اهلل تػػػـ نقػػػؿ المػػػدعي بسػػػيارة إسػػػعاؼ إلػػػى مركػػػز لمتأ 9111/ 9/ 22بتػػػاريخ  -5
فمى وعػػدـ السػػيطرة عمػػى البػػوؿ والبػػراز حيػػث طػػراؼ السػػمؿ غيػػر كامػػؿ ل لممعالجػػة مػػف شػػ

 . 9111/ 5/ 20مكث لغاية 

ختصػػػػػاص وقػػػػػراءة الصػػػػػورة الطبقيػػػػػة المػػػػػأخوذة فػػػػػي ىػػػػػؿ الخبػػػػػرة واالتبػػػػػيف لممػػػػػدعي مػػػػػف أ -2
ف الحالػػة ـ والفحوصػات األخػػرى التػي أجراىػا المػدعي أ9111 /9/ 29المستشػفى بتػاريخ 

قرتيف الثالثة والرابعػة القطنيػة الف المرضية التي كاف يعاني منيا ىي انزالؽ غضروفي بيف
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والفػف الطبػي  نيػا مػف الناحيػة العمميػةأدى إلى ضغط عمى األعصاب فػي ىػذه المنطقػة وأ
ر فػي تقػديـ خيحالة طارئة تستوجب إجػراء جراحػة مسػتعجمة إلزالػة الغضػروؼ واف كػؿ تػأ

ت لػػى مػػو فيػػة ممػػا يػػؤدي إعصػػاب الطر العػػالج المناسػػب يػػؤدي إلػػى وقػػؼ الترويػػة عػػف األ
 .الخاليا العصبية وحدوث الشمؿ

تبيف لممحكمة أف المدعى عمييـ ارتكبوا سمسمة مػف األخطػاء الطبيػة أدت إلػى تفػاقـ حالػة  -7
 المدعي المرضية وىذه األخطاء عمى النحو اآلتي:

ع حالػػػة فػػػي التعامػػػؿ مػػػ طبيػػػاً  قػػػد ارتكػػػب خطػػػاً   الػػػدكتور )خ.ع( وؿإف المػػػدعى عميػػػو األ - أ
حبػة روفينػاؿ  40بيػة تلػـ وحػرر لػو وصػفة طبرة مسكنة ل المدعي المرضية حيث غرزه إ

وحى لممدعي انو تمقى العالج المناسب وذلؾ بمراجعة طبيبو مما أوصاه ت وأ50  مف نوع
 .دوف تشخيص دقيؽ لحالة المدعي

فػػػي مثػػػؿ ظػػػروؼ حالػػػة المػػػدعي اتخػػػاذ  كػػػاف عمػػػى المػػػدعى عميػػػو األوؿ الػػػدكتور )خ.ع(  - ب
لػػػػى اقػػػػرب مستشػػػػفى و وذلػػػػؾ بتحويػػػػؿ المػػػػدعي فػػػػورًا إسػػػػة مينتػػػػالحيطػػػػة والحػػػػذر فػػػػي ممار 

صػوؿ مينػة الطػب وحػؽ المػدعي فػي أل مف تحرير وصفة طبية وفقاً  لتشخيص حالتو بدالً 
 .تمقي العالج المناسب فوراً 

بتقصػيرىما  طبيػاً  قػد ارتكبػا خطػأً )أ.ت( والثالػث  الػدكتور )ح.ر( ف المدعى عمييما الثانيإ - ت
ة والحػػذر فػػي ممارسػػتيما لعمميمػػا فػػي ولػػـ يتخػػذا الحيطػػ ج الفػػوري لممػػدعيفػػي تقػػديـ العػػال

مييمػػا توقػػع تضػػرر المػػدعي نيمػػا طبيبػػاف مرخصػػاف وكػػاف عأ مثػػؿ ىػػذه الظػػروؼ خاصػػةً 
صػػوؿ مينػػة الطػػب وحالػػة المػػدعي المرضػػية وحػػؽ نتيجػػة اإلىمػػاؿ والتقصػػير كمػػا تفرضػػو أ

 .خيرعي في تمقي العالج المناسب دوف تأالمد

نيمػا لػـ يسػتدعيا د في المستشػفى فػي ذلػؾ الحػيف كمػا أتواجلـ يكف ىناؾ طبيب مختص م - ث
ـ لممػدعي فػي اليػـو التػالي دٍّ الطبيب المختص لتقػديـ العػالج الفػوري لممػدعي واف العػالج قُػ

، فكػػاف التػػأخير فػػي تقػػديـ العػػالج سػػببًا رئيسػػًا فػػي مػػا وحػػوالي السػػاعة الثانيػػة عشػػرة ظيػػراً 
 وصمت إليو حالة المدعي.

ضػػرار جسػػدية وذلػػؾ دينػػار أردنػػي كتعػػويض عػػف أ 22090غ وقػػدره طالػػب المػػدعي بمبمػػ -7
 .لى ىيئة المحكمةنت العديد مف البينات التي قدمت إبالئحة تضم
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 القرار الصادر وحيثياتو:
 

وؿ والثػػػاني لمػػػدعي نتيجػػػة خطػػػأ المػػػدعى عمػػػييـ األضػػػرار الجسػػػدية التػػػي لحقػػػت باف األإ -9
عضػػالت  فػػي وترىػػؿٌ  وضػػمورٌ  ،لقػػدميففػػي ا كامػػؿٌ  والثالػػث تشػػكؿ عاىػػة دائمػػة وىػػي شػػمؿٌ 

، وعػػػدـ وعػػػدـ السػػػيطرة الكاممػػػة عمػػػى البػػػوؿ والبػػػراز ،وعػػػدـ القػػػدرة عمػػػى التػػػوازف ،السػػػاقيف
عضػاء ، وفقػد اإلحسػاس فػي األسػفؿ الفقػرة الثالثػةاإلحساس في الجزء السفمي مف الجسػـ أ

ف األضػػػرار التناسػػػمية ومنطقػػػة الشػػػرج المعنويػػػة ، ومشػػػاكؿ صػػػحية فػػػي المثانػػػة واألمعػػػاء وا 
لػػـ النفسػػي والجسػػدي التػػي عػػانى والناشػػئة عػػف األضػػرار الجسػػدية ىػػي حالػػة االكتئػػاب واأل

 منيا وال زاؿ يعاني والتي ستستمر مدى الحياة .
المناسػػػب  ىمػػػاليـ فػػػي تقػػػديـ العػػػالجعمػػػييـ األوؿ والثػػػاني والثالػػػث وا   ف تقصػػػير المػػػدعىإ -2

ف حالػة المػدعي لمػدعي خاصػة أالجسدية التي لحقػت باضرار لممدعي كاف السبب في األ
نت تزداد سوء بمػرور الوقػت فقػد بػدأت بػألـ بسػيط ثػـ ألػـ شػديد ثػـ خػدراف فػي المرضية كا

 .ة سيئة جدًا في صباح اليوـ التاليلى حالإيسر وىكذا حتى وصمت جزء مف الفخذ األ

عػػػف تقصػػػير المػػػدعى عمييمػػػا  ف المستشػػػفى وىػػػي المػػػدعى عمييػػػا الرابعػػػة مسػػػؤولة قانونػػػاً إ -4
مػف  92حكػاـ المػادة أل نيما يعمالف في خدمتيا وتابعيف ليػا اسػتناداً لثاني والثالث حيث أا

ف بالتكافؿ والتضامف عف تعويض مسؤولي قانوف المخالفات المدنية والمدعى عمييـ جميعاً 
 حكاـ المادة العاشرة مف قانوف المخالفات المدنيةرار التي لحقت بالمدعي استنادا ألضاأل

عػف العػالج الػذي قدمتػو لممػدعي بسػبب تقصػير  مييا الرابعة ال تستحؽ اجرً مدعى عال إف -0
عػف  بػرد مػا اسػتوفتو مػف المػدعي فضػالً  المدعى عمييما الثاني والثالث وىي ممزمػة قانونػاً 

 .ضرار التي لحقت بوالتزاميا بالتعويض عف األ

الحقػػوؽ  بالتكافػػؿ والتضػػامف ف المػػدعي يسػػتحؽ فػػي ذمػػة المػػدعى عمػػييـأقػػرت المحكمػػة أ -5
 -:التعويضات اآلتيةو 

التقاعػد لغاية بموغو سف الستيف عاما وىػي سػف  11/ 2/ 9فقداف المدعي دخمو اعتبارا مف  أ.
شػػيرا  45أي عػػف مػػدة  92/9109/ 49عممػػا أف المػػدعي مػػف مواليػػد  49/92/2009بتػػاريخ 
 ردني شيريا .أ دينارٍ  700ألؼ دينار أردني بواقع  27وتبمغ 
 ردني .أ ألؼ دينارٍ  40ية ويقدرىا المدعي بمبمغ ية والمعنو ضرار الماداأل ب.
 ردني.أ دينارٍ  7090نفقات العالج وتبمغ  ج.
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 الواقعة عمى المدعي ىي كاآلتي:األ رار المادية 
 
 . في القدميف كامؿٌ  شمؿٌ  -9
 . عضالت الساقيف في وترىؿٌ  ضمورٌ  -2

 . عدـ القدرة عمى التوازف -4

 . سفؿ الفقرة الثالثةالجسـ أ عدـ اإلحساس في الجزء السفمي مف -0

 فقد اإلحساس في األعضاء التناسمية. -5

 .عدـ السيطرة الكاممة عمى البوؿ والبراز -2

 مشاكؿ صحية في المثانة واألمعاء. -7

 
 موقف التشريع الجنائي اإلسالمي من ىذه األ رار

 
 أوًل: شمل الساقين

 1نقؿ ابف قدامة اإلجماع عمى أف في الِرْجميف الدية كاممة. 
سبؽ الحديث عف دية القدميف في القضية األولى، فالفقياء عمى قوليف فيما يتعمػؽ بتحديػد  

الِرْجمْيف فقد ذىب الحنفية والشافعية أف المقصود بالِرْجِؿ القدـ فقط، وأف ما عف الكعب فيو حكومة 
 2عدؿ، وذىب الحنابمة والمالكية أف لفظ الِرْجِؿ يشمؿ القدـ والساؽ إلى مفصؿ الفخذ.

 الحنابمة ألف لفظ الِرْجؿ يشمؿ القدـ والساؽ إلى الفخذ.و  المالكية والراجح ما ذىب إليو 
 

:  مور وترىل ع الت الساقين وعدم القدرة عمى التوازن ًً  ثانيًا
ف لمضػػػرر األوؿ إذ مػػػف مظػػػاىر الشػػػمؿ الحاصػػػؿ احػػػث أف ىػػػذيف الضػػػرريف تابعػػػايػػػرى الب 

 درة عمى التوازف.لمساقيف ضمور العضالت وترىميا، وعدـ الق
 

 ثالثًا: عدم اإلحساس في الجزب السفمي من الجسم أسفل الفقرة الثالثة
 

عدـ اإلحساس في الجزء السفمي مف الجسـ ىو خمؿ يصيب الُصػْمب، واتفػؽ الفقيػاء عمػى  
أفَّ في الصمب الدية كاممة لما رواه الزىري عػف عمػرو بػف حػـز عػف أبيػو عػف جػده، أف رسػوؿ اهلل 

                                                 
 .422، ص7المغني، ابف قدامة المقدسي، ج - 1

 يمكف الرجوع إلى ذلؾ مف خالؿ القضية األولى )قضية الطالب( )ب.ع( - 2
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، واختمفػػػوا إذا ذىػػػب المشػػػي والقػػػدرة عمػػػى 1عميػػػو وسػػػّمـت قػػػاؿ: ".. وفػػػي الصػػػمب الديػػػة" تصػػػمى اهلل
 الجماع معًا عمى النحو اآلتي:

 الحنفية: -6

إذا انكسر الصمب وذىبت بالكسر منافعو وىي الجماع لما فيو مػف تفويػت منفعػة النسػؿ،  
آدمػػػي إال بكونػػػو وانتصػػػاب القامػػػة لمػػػا فيػػػو مػػػف تفويػػػت منفعػػػة كمػػػاؿ الجمػػػاؿ الػػػذي ال يكػػػوف ل

منتصػػب القامػػة ففيػػو ديػػة واحػػدة، أمػػا إذا انكسػػر صػػمبو ولػػـ تػػذىب أيػػة منفعػػة مػػف منافعػػو ففيػػو 
 2حكومة عدؿ إذا بقى لمكسر أثر، كأف أصبح ال يستطيع المشي إال بمساعدة غيره لو.

 الشافعية: -2

 لمشافعية روايتاف:
 األولى: 
لػو قطػع لسػانو فػذىب نطقػو، وذوقػو،  أنو تجب دية واحدة، ألنيا منافع عضػو واحػد، كمػا 

ألف الصمب محؿ المني، ومنو ُيبتدأ المشي، وينشػأ الجمػاع، واتحػاد المحػؿ يقتضػي اتحػاد 
  3الدية.
 الثانية:

منيمػػا مضػػموف بديػػة عنػػد اإلنفػػراد، فكػػذا عنػػد االجتمػػاع، وألف  أنػػو تجػػب ديتػػاف ألف كػػالً  
  4عضو المشي األقداـ، وعضو الجماع ىو الذكر.

 
                                                 

، 2220 ، والدارمي، سنف الدارمي، كتاب الديات، حديث رقـ4155رواه أبو داود، كتاب الديات، حديث رقـ  - 1
، أحمد مسند 9440، مالؾ، الموطأ، كتاب العقوؿ، حديث رقـ 0770النسائي، كتاب القسامة، حديث رقـ 

الحديث بالكتاب صحح العمماء قد قاؿ ابف حجر: )و ، حديث صحيح، 2715ثريف مف الصحابة، حديث رقـ المك
جماعة مف األئمة، ال مف حيث اإلسناد، بؿ مف حيث الشيرة(، ثـ نقؿ  -يعني كتاب عمرو بف حـز–المذكور 

: ىذا َحديث ثابت َمحفوٌظ إ وقاؿ، كالـ الشافعي في ذلؾ مف الرسالة وع ْسمالَّ َأنا نرى أَنو كتاب غْير مالعَقْيمي 
 .عمَّف فوؽ الزىريّ 

ىذا فإفَّ أْصحاب  مْف كتاب عْمرو بف َحْزـاًبا َأَصحَّ َمـ في جِميع الكتب المنقولة كتاَل َأع وقاؿ يْعقوُب بف سْفياف
 .إليو َوَيَدعوف رأييـ وفسمَّـ والّتابعيف يرجعوَ  رسوؿ المَّو صمَّى المَّو عميو

حة، ثَـّ ساؽ ذلؾ بسنده إلييما وقاؿ الحا ماـ عصره الزىري، ليذا الكتاب بالصٍّ  كـ: قد شيد عمر بف عبِد العزيز، وا 

، مجمع األنير، شيخي زادة، 479، ص7ابف نجيـ، ج البحر الرائؽ، 21، ص22المبسوط، السرخسي، ج - 2
 .247ص

 .900، ص0حاشيتا قميوبي وعميرة، ج - 3
، أسنى 427، ص5، مغني المحتاج، الشربيني الخطيب، ج072، ص7ج تحفة المحتاج، الييتمي، - 4

 .22، ص0المطالب، زكريا األنصاري، ج
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 بمة:الحنا -3
اتفػػؽ الحنابمػػة مػػع روايػػة الشػػافعة الثانيػػة، أنػػو تجػػب فػػي ذىػػاب المشػػي والجمػػاع بانكسػػار 
الصمب ديتاف، كما لو ذىبػت منػافع اإلنسػاف مػع بقائػو، ولمػا روي عػف عمػر بػف الخطػاب 
ترضػػػي اهلل عنػػػوت "أنػػػو قضػػػى فػػػي رجػػػؿ ضػػػرب رجػػػاًل فػػػذىب سػػػمعو، وبصػػػر، ونكاحػػػو، 

وألف كػػؿ منفعػػة  1 ُيعػػرؼ لػػو مخػػالؼ مػػف الصػػحابة"وعقمػػو، بػػأربع ديػػات والرجػػؿ حػػّي، وال
  2منيما مستقمة بنفسيا، فضمنت بدية كاممة كما لو انفردت.

 المالكية -4
كسػػر الصػػمب يوجػػب الديػػة كاممػػة، وذىػػاب أي منفعػػة مػػف منافعػػو يوجػػب ديػػة كاممػػة، فمػػو 
انكسػػػر الصػػػمب وأدى إلػػػى ذىػػػاب منفعػػػة المشػػػي، ففيػػػو ديتػػػاف، ولػػػو ذىبػػػت منفعػػػة المشػػػي 

جمػػاع ففيػػو ثػػالث ديػػات، فالمالكيػػة ال يػػروف انػػدراج ديػػة الصػػمب فػػي ديػػة منافعػػو، فمػػو وال
انكسػػر الصػػمب ونػػتج عػػف ذلػػؾ ذىػػاب منػػافع أخػػرى متعمقػػة بالصػػمب ففػػي كػػؿ منفعػػة ديػػة 

 3مستقمة ُتضاؼ إلى دية الصمب.
 

 الترجيح: 
عدالػػة، يػرى الباحػث أف روايػة الشػػافعية الثانيػة، وقػوؿ الحنابمػة أقػػرب إلػى تحقيػؽ ال 

 وذلؾ لما يمي:
ف كػػػاف عضػػػوًا مسػػػتقاًل إال أنػػػو يػػػرتبط بػػػو العديػػػد مػػػف المنػػػافع ألنػػػو إ -9 ف الصػػػمب وا 

كـ فػػي عمػػؿ الكثيػػر مػػف يحتػػوي عمػػى جػػزء ميػػـ مػػف الجيػػاز العصػػبي الػػذي يػػتح
 وأعضائو. أجيزة الجسـ

قيػػاس كسػػر الصػػمب عمػػى قطػػع المسػػاف بجػػامع أف كػػاًل منيمػػا عضػػو تعمقػػت بػػو  -2
قيػػاس مػػع الفػػارؽ إذ قطػػع المسػػاف يػػؤدي إلػػى زوالػػو مػػف مكانػػو  منػافع متعػػددة، ىػػذا

                                                 

، حديث 72، ص7ج ،البييقي ، السنف الكبرى،22712، حديث رقـ 451، ص5ج ،ابف أبي شيبة المصنؼ، - 1
، 7واء الغميؿ، جو األلباني في إر حسن، و 97974، حديث رقـ 99، ص90ج ،عبدالرزاؽالمصنؼ،  ،92007رقـ 
  .2271، حديث رقـ 422ص

، الفروع، ابف مفمح، 07، ص2، كشاؼ القناع، منصور البيوتي، ج17، ص90اإلنصاؼ، المرداوي، ج - 2
، مطالب أولي النيى، مصطفى الرحيباني، 494، ص4، دقائؽ أولي النيى، منصور البيوتي، ج40، ص2ج
 .920، ص2ج

، بمغة السالؾ ألقرب الممالؾ )حاشية الصاوي(، أبو العباس 271، 0جحاشية الدسوقي، محمد الدسوقي،  - 3
 .971، ص2ة الدواني، أحمد النفراوي، جك، الفوا472، ص0الصاوي، ج



 912 

فوجبت فيو الدية الواحدة، كما لو ُقتؿ اإلنساف فميس فيو إال دية واحدة، أمػا كسػر 
 الصمب فال يذىبو مف مكانو فيبقى وتزوؿ منافعو.

الصػػمب فػػي ديػػة منافعػػو يخػػالؼ المتفػػؽ عميػػو عنػػد  ـ انػػدراج ديػػةقػػوؿ المالكيػػة بعػػد -4
ف أنو إذا زاؿ العضو مف اإلنساف بجناية ففيػو ديػة واحػدة، ولػـ يقػؿ أحػٌد الفقياء م

 بأف فيو ديتاف دية العضو ودية منفعتو.

  
 رابعًا:.  فقد اإلحساس في األع اب التناسمية 

عمػى أف فػي الػذََّكِر ديػة  4، والحنابمػة3، والشػافعية2، والمالكيػة1اتفؽ فقيػاء المػذاىب الحنفيػة 
 أو بإزالة منفعتو. كاممة، سواء بقطعو

نقػػؿ ابػػف قدامػػة اإلجمػػاع عمػػى أفَّ فػػي الػػذََّكِر الديػػة كاممػػة، ألنػػو عضػػو واحػػد فػػي الجمػػاؿ  
 5والمنفعة فكممت في الدية، كاألنؼ والمساف، وفي شممو ديتو ألنو ذىب بمنفعتو.

ومقػػػدار الديػػػة مائػػػة مػػػف األبػػػؿ، أو أثمانيػػػا، أو أربعػػػة كيمػػػو ومػػػائتيف وخمسػػػوف غرامػػػًا مػػػف  
 ، أو ثمنيا وقت الوفاء. 20لذىب عيار ا

 وىذا تابع لمضرر السابؽ وىو فقداف اإلحساس في الجزء السفمي مف الجسـ. 
 

 خامسًا:  عدم السيطرة الكاممة عمى البول والبراز
 

نقػػؿ ابػػف قدامػػة اتفػػاؽ الفقيػػاء أنػػو إذا تمػػؼ مسػػمؾ البػػوؿ فمػػـ يعػػد يستمسػػؾ البػػوؿ، أو تمػػؼ  
تمسػػؾ الغػػائط ففػػي كػػؿ واحػػد منيمػػا ديػػة كاممػػة، ألف لكػػؿ مسػػمؾ منيمػػا مسػػمؾ الغػػائط فمػػـ يعػػد يس

عضو، وفيو منفعة كبيرة، وليس لو في البدف نظير، فوجب في تفويت منفعة كؿ عضٍو منيما دية 
 6كاممة.

 
 

                                                 
 .921، ص2، تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج499، ص7بدائع الصنائع، الكاساني، ج - 1
 .971، ص2فراوي، ج، الفواكة الدواني، أحمد الن520، ص0المدونة، اإلماـ مالؾ، ج - 2

 .940، ص2األـ، اإلماـ الشافعي، ج - 3
، كشاؼ القناع، 495، ص4، دقائؽ أولي النيى، منصور البيوتي، ج71، ص90اإلنصاؼ، المرداوي، ج - 4

 .07، ص2منصور البيوتي، ج

 .2107، مسألة رقـ 429، ص7المغني، ابف قدامة المقدسي، ج - 5

6
.2154، مسألة رقـ 424، ص7المغني، ابف قدامة المقدسي، ج-
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 سادسًا: مشاكل صحية في المثانة واألمعاب.
الصػػػمب يػػػرى الباحػػػث أف مثػػػؿ ىػػػذه المشػػػاكؿ الصػػػحية ىػػػي بسػػػبب الضػػػرر الػػػذي أصػػػاب  

ومنطقػػة األعصػػاب القريبػػػة مػػف الفقػػرة الثالثػػػة، ومثػػؿ ىػػذه المشػػػاكؿ فييػػا حكومػػة عػػػدؿ تقػػدر وفػػػؽ 
التقػػارير الطبيػػة الصػػادرة عػػف المجنػػة الطبيػػة المختصػػة التػػي تعينيػػا المحكمػػة لمنظػػر فػػي مثػػؿ ىػػذه 

 األضرار.
 

 الخالصة:
فػػي الفقػػو اإلسػػالمي أف يػػرى الباحػػث وفػػي ضػػوء المسػػؤولية الجنائيػػة المترتبػػة عمػػى عمػػؿ الطبيػػب 

 المدعي )ع.ع.ج( يستحؽ بدعواه ما يمي:
 دية كاممة بدؿ تفويت منفعة المشي نتيجة الشمؿ الحاصؿ في قدميو. -9
 دية كاممة بدؿ تفويت منفعة الجماع نتيجة فقدانو اإلحساس بأعضائو التناسمية. -2

 دية كاممة بدؿ تفويت منفعة السيطرة عمى البوؿ. -4

 منفعة السيطرة عمى البراز )الغائط(.دية كاممة بدؿ تفويت  -0

حكومػػة عػػدؿ بػػدؿ المشػػاكؿ الصػػحية التػػي تعرضػػت ليػػا المثانػػة واألمعػػاء، وتجػػري عمييػػا  -5
 الحسابات حسب نسبة الضرر الذي أصابيما.

لحػػؽ بػػو مػػف مصػػاريؼ وعالجػػات نتيجػػة ىػػذا الخطػػأ الطبػػي وذلػػؾ وفػػؽ وصػػوالت  كػػؿ مػػا -2
 ومستندات رسمية، أو القوؿ قولو مع يمينو.
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 ةالمبحث الثالث: الق ية الثالث
 

 ج.ج.أ المدَّعي:
 الدكتور: ؼ.س.غ -أ المدعي عميو:

 إحدى المستشفيات الخاصة. -ب                 
( 740000) نػػاتج عػػف خطػػأ طبػػي بمبمػػغ وقػػدره المطالبػػة بتعويضػػات عػػف ضػػر جسػػدي المو ؤؤوع:

 . شيكؿٍ 
 

 لئحة الدعوى وأسبابيا
 

ـ، وكػػػاف يعمػػػؿ صػػػاحب مدرسػػػة سػػػياقة، ومػػػدربًا نظريػػػًا 4/5/9120اليػػػد المػػػدَّعي مػػػف مو  -2
وعمميػػًا لمسػػياقة، وال يقػػؿ دخمػػو الشػػيري عػػف خمسػػة آالؼ شػػيكٍؿ، وىػػو متػػزوج ولديػػو أسػػرة 

 مكونة مف ثمانية أفراد.
بموجػػب تحويػػؿ مػػف المػػدعى عميػػو  ـ أدخػػؿ المستشػػفى المػػدعى عميػػو7/4/2004خ بتػػاري -4

أساس أنو يشػكو مػف التيػاب فػي البروسػتاتا، حيػث مكػث  األوؿ مف عيادتو الخاصة عمى
فػػي المستشػػفى ثالثػػة أيػػاـ وتحػػت إشػػراؼ المػػدعى عميػػو األوؿ الػػذي قػػاـ بفحػػص المػػدَّعي، 
وعمػػػؿ الكثيػػػر مػػػف صػػػور األشػػػعة لػػػو، واإليعػػػاز لمممرضػػػيف بإعطائػػػو األدويػػػة بنػػػاًء عمػػػى 

 تشخيصو، إال أف حالة المدعي الصحية لـ تتحسف بؿ زادت سوءًا.

قػػرر المػػدعي مغػػادرة المستشػػفى لعػػرض نفسػػو عمػػى أطبػػاء خػػارج المستشػػفى لمتوصػػؿ إلػػى  -0
تشػػخيص صػػحيح لمحالػػة المرضػػية، وقػػد تػػـ ذلػػؾ فعػػاًل حيػػث قػػاـ الػػدكتور )ف.أ( وبمسػػاعد 
مركػػز أشػػعة بتشػػخيص وجػػود دمػػؿ حػػوؿ الِكْميػػة، وطػػالبوه بػػإجراء صػػورة طبقيػػة لمتأكػػد مػػف 

 ذلؾ.

جػػػراء الصػػػورة الطبقيػػػة وبعػػػد إجرائيػػػا، عرضػػػيا عمػػػى توجػػػو المػػػدعي لممستشػػػفى األىمػػػي إل -5
المػػػدعى عميػػػو، ونظػػػر إلييػػػا نظػػػرة سػػػريعة قػػػرر بعػػػدىا إعػػػادة إدخػػػاؿ المػػػدعي لممستشػػػفى 

 إلجراء عممية جراحية مستعجمة لو، وقد خضع المدعي لمعممية بعد دفع تكاليفيا.

، ممػػا جعػػؿ لػػـ تتحسػػف حالػػة المػػدعي حتػػى بعػػد إجػػراء العمميػػة الجراحيػػة، بػػؿ زادت سػػوءاً  -2
المػػدعي وأىمػػو يشػػكوف بوجػػود خطػػأ طبػػي أثنػػاء إجػػراء العمميػػة، خاصػػة وأف المػػدعى عميػػو 
كاف يقـو بالتغيير لممدعي بنفسو ولـ يسػمح لطػاقـ الممرضػيف القيػاـ بػذلؾ مػع أف التغييػر 

 عمى العمميات الجراحية مف اختصاص طاقـ الممرضيف.
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أكثر مف مػرة إدَّعػى أف جرثومػة أصػابت بعد إلحاح المدعي وذويو، وتيرب المدعى عميو  -7
المػػدعى ممػػا أدت إلػػى ثقػػب القولػػوف، تبريػػرًا منػػو لمخطػػأ الػػذي وقػػع فيػػو وىػػو ثقػػب القولػػوف 

 أثناء العممية الجراحية.

تـ إجراء عممية جراحية ثانية لممدعي، وبحضور دكتور آخر لتحويؿ مجرى خػروج البػراز  -7
بػراز مػف ثقػب القولػوف ل معػاء لمػا لػذلؾ عف طريؽ فتحة جانبية مف البطف لمنع خػروج ال

مف مضاعفات صحية عمى المدعي، وقد سافر المدعى عميو خػارج الػبالد تاركػًا المػدعي 
شراؼ طبييف الزميف لمثؿ ىذه الحالة.  دوف رعاية وا 

% 20تػػـ تحويػػؿ المػػدعي لمستشػػفى )ىداسػػا(، وىػػو فػػي حالػػة احتضػػار ونسػػبة الحيػػاة فيػػو  -1
 ومكث في مستشفى ىداسا حوالي شيريف.حسب تقرير مستشفى ىداسا، 

 
 الخالصة:

إف المدعى عميو الدكتور )ؼ.س.غ( ارتكب أخطػاًء طبيػًة فػي التعامػؿ مػع حالػة المػدعي  -9
 المرضية وكانت أخطاؤه كما يمي:

ه األوؿ في تشخيص الحالة، حيث كاف يعالج المػريض عمػى أسػاس كاف خطؤ  - أ
 ضية ليست كذلؾ.أنو يعاني مف التياب البروستاتا، والحالة المر 

ه الثػػاني عنػػدما قػػاـ بثقػػب القولػػوف أثنػػاء قيامػػو بإزالػػة الػػدمؿ المتواجػػد كػاف خطػػؤ  - ب
 عمى الكمية، وتركو محتويات القولوف تنساب إلى األمعاء.

ه الثالػث عنػدما تػرؾ الحالػة كمػا ىػي عنػدما أجػرى العمميػة الجراحيػة كاف خطػؤ  - ت
 لقولوف إلى األمعاء. الثانية، ولـ يعمؿ عمى حؿ مشكمة انسياب محتويات ا

لػػػـ يػػػراع المػػػدعى عميػػػو الػػػدكتور )ؼ.س.غ( أصػػػوؿ المينػػػة فيمػػػا يتعمػػػؽ بتوقػػػع حصػػػوؿ  -2
 الضرر عمى المدعي في مثؿ ىذه الحالة.

ىماؿ مف المدعى عميو فػي رعايػة المػدعي، بعػد إجػراء العمميػة الجراحيػة  -4 حصؿ تقصير وا 
 األولى، والثانية.

ا في تقديـ الرعاية المناسبة لممدعي، مما سبب لو إف المدعى عمييما األوؿ والثاني، قصر  -0
أضػػػػرارًا جسػػػػدية ونفسػػػػية، وبمػػػػا أف المػػػػدعى عميػػػػو األوؿ الػػػػدكتور )ؼ.س.غ( يعمػػػػؿ فػػػػي 

 قانونيًا عنو. عى عميو الثاني، وتابعًا لو فيو مسؤوؿخدمات المد

ىمػػاؿ وتقصػػير، فقػػد تعػػرض المػػدعي لعاىػػة دائمػػة  -5 نتيجػػة لمػػا حصػػؿ مػػف أخطػػاء طبيػػة، وا 
% حسػػب التقػػارير الطبيػػة، وفقػػد اإلحسػػاس فػػي األعضػػاء التناسػػمية، ومشػػاكؿ 20ة بنسػػب
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صحية في المثانة واألمعاء والِكمى، وتشوىات جسدية، إضافة ل ضرار المعنوية المتمثمػة 
 في حالة االكتئاب واأللـ النفسي.

 
 المطالبات:

 طالب المدعي من خالل الدعوى بما يمي:
 

 عاناة.( شيكٍؿ بدؿ ألـ وم200000) -9
 ( شيكٍؿ بدؿ مصاريؼ طبية، وأدوية.950000) -2

 ( شيكٍؿ بدؿ عطؿ، وضرر.900000) -4

 ( شيكٍؿ بدؿ عطؿ وضرر عف العمؿ لفترة عشريف شيرًا وىي فترة المعالجة.900000) -0

 %.20( شيكٍؿ بدؿ فقداف دخؿ مستقبمي بسبب عاىة دائمة بنسبة 970000) -5

 كٍؿ.( شي740000وبذلؾ يكوف مجموع المطالبات ىو )
 

 تعقيب الباحث عمى الحكم الصادر
 

سػػبؽ الحػػديث عػػف األضػػرار األدبيػػة )المعنويػػة( المتمثمػػة فػػي المعانػػاة، وحالػػة االكتئػػاب، واأللػػـ 
 1النفسي، وقد ترجح لمباحث عدـ مشروعية المطالبة بالتعويض عف ىذه األضرار.

قدانػػو اإلحسػػاَس فػػي األضػػرار الماديػػة القابمػػة لمتعػػويض الواقعػػة عمػػى المػػدعي تتمثػػؿ فػػي ف 
طبيػة التػي تعػرض الصحية الناتجػة عػف األخطػاء ال ئو التناسمية، والتشوىات والمشكالتأعضا

 مصاريؼ العالج والنفقات التي كاف الخطأ الطبي سببيا.ليا المدعي، و 
 موقؼ التشريع الجنائي اإلسالمي مف ىذه األضرار

 
 أوًل: فقدان اإلحساس في األع اب التناسمية

 
عمػى أف فػي الػذََّكِر ديػة  1، والحنابمػة4والشػافعية، 3والمالكيػة، 2اتفؽ فقيػاء المػذاىب الحنفيػة 

 كاممة، سواء بقطعو أو بإزالة منفعتو.
                                                 

 يمكف الرجوع لمناقشة القضية األولى لسفادة. - 1

 .921، ص2، تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج499، ص7بدائع الصنائع، الكاساني، ج - 2
 .971، ص2، الفواكة الدواني، أحمد النفراوي، ج520، ص0المدونة، اإلماـ مالؾ، ج - 3

 .940، ص2األـ، اإلماـ الشافعي، ج - 4
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نقػػؿ ابػػف قدامػػة اإلجمػػاع عمػػى أفَّ فػػي الػػذََّكِر الديػػة كاممػػة، ألنػػو عضػػو واحػػد فػػي الجمػػاؿ  
 2و ديتو ألنو ذىب بمنفعتو.والمنفعة فكممت في الدية، كاألنؼ والمساف، وفي شمم

ومقػػدار الديػػة مائػػة مػػػف األبػػؿ، أو أثمانيػػا، أو أربعػػة كيمػػػو ومػػائتيف غػػراـ مػػف الػػػذىب، أو  
 ثمنيا وقت الوفاء.

 الصحية األخرى والتشوىات الدائمة تكالثانيًا: المش
يسػتحؽ المػػدعي بػػدؿ ذلػؾ حكومػػة عػػدؿ بقػػدر الشػْيف الػػذي أصػػابو، ويػرى الباحػػث أنػػو ال مػػانع 

 %.20اعتماد التقارير الطبية في تقدير ذلؾ الشْيف، والتي قدرتو حسب الئحة الدعوى بػ مف 
األخػرى الصػحية  تكالُخْمس الدية بدؿ التشػوىات، والمشػبذلؾ يستحؽ المدعي ما مقداره  

بػػػؿ، أو أثمانيػػػا، أو ثمانمايػػػة وخمسػػػوف غرامػػػًا مػػػف الػػػذىب أو وىػػػو مػػػا يسػػػاوي عشػػػريف مػػػف اإل
 ء.أثمانيا وقت الوفا

 ثالثًا: بدؿ العالجات والمصاريؼ.
ف   إذا ثبتت ىذه المبػالغ التػي يػدعييا المػدعي وذلػؾ بػإبرازه وصػوالت ومسػتندات رسػمية، وا 

 عجز عف ذلؾ بالقوؿ قولو مع يمينو ويستحؽ بذلؾ ما ادعاه مف مبالغ.
 

 الخالصة: يستحق المدعي إذا ثبتت دعواه ما يمي:
 
مػػة الطبيػػب المعػػالج، والمستشػػفى بػػدؿ فقدانػػو منفعػػة ديػػة كاممػػة مخففػػة مناصػػفة عمػػى عاق -9

 عضوه الذكري.
يػػب الصػػحية األخػػرى مناصػػفة عمػػى عاقمػػة الطب تكال، والمشػػُخْمػػُس الديػػة بػػدؿ التشػػوىات -2

اعتمػػػادًا عمػػػى التقػػػارير الطبيػػػة  صػػػحية األخػػػرىت الكالوالمستشػػػفى بػػػدؿ التشػػػوىات والمشػػػ
% 20لحاصػػمة نتيجػػة الخطػػأ الطبػػي بػػػ المرفقػػة بالئحػػة الػػدعوى التػػي قػػدَّرت نسػػبة العجػػز ا

 .وتساوي ُخْمس الدية

مػػا ادعػػاه مػػف مصػػاريؼ وعالجػػات ترتبػػت عمػػى الخطػػأ الطبػػي الواقػػع عميػػو مناصػػفة عمػػى  -4
 عاقمة الطبيب والمستشفى.

 

                                                                                                                                             
، كشاؼ القناع، 495، ص4، دقائؽ أولي النيى، منصور البيوتي، ج71، ص90اإلنصاؼ، المرداوي، ج - 1

 .07، ص2منصور البيوتي، ج

 .2107، مسألة رقـ 429، ص7المغني، ابف قدامة المقدسي، ج - 2
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مجمػػوع مػػا يسػػتحقو المػػدعي )ج.ج.أ( ىػػو خمسػػة كيمػػو ومائػػة غرامػػًا مػػف الػػذىب، ومػػا ادعػػاه مػػف 
 ألؼ شيكٍؿ. مصاريؼ وىو مبمغ مائة وخمسوف
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 المبحث الرابع: الق ية الرابعة
 

 )أ.ـ.ىػ( و)ر.ؼ.ىػ( المدعي:
 الدكتور )ت.ر( -9 المدعى عمييم:
 أحد المستشفيات الخاصة -2               

 التيمة: التسبب بوفاة ابف المدَّعيف )ف.أ.ـ.ىػ( عف غير قصد.
 

 لئحة الدعوى وأسبابيا:
 
 ـ والدي الطفؿ )ف(، والذي يبمغ مف العمر خمس سنوات ونصؼ.المدَّعيف ى -9
 ـ سقط الطفؿ )ف( عف دراجتو اليوائية أماـ منزليـ.22/0/2007بتاريخ  -2

حيػث خضػع لصػور شػعاعية لػـ  والد الطفؿ بنقمو لمستشفى خاص غير المػدعى عميػو قاـ -4
مراقبػة الطبيػة، إبقاء الطفػؿ تحػت اليتبيف مف خالليا أية كسور، ومع ذلؾ نصح األطباء ب

  ممستشفى المدعى عميو.نفس التاريخ تـ تحويؿ الطفؿ )ف( لوفي 

بعػػد فحػػص الطفػػؿ )ف( قػػرر طبيػػب الطػػوارئ إبقػػاءه تحػػت المراقبػػة الطبيػػة تحػػت إشػػراؼ  -0
 الدكتور المدَّعى عميو األوؿ )ت.ر(.

ف أفاد الدكتور )ت.ر( بأف الطفؿ ال يعاني مف أية كسػور أو نزيػؼ فػي الػرأس مػع أنػو كػا -5
 في حالة غيبوبة طيمة الفترة السابقة.

بعػػد ذلػػؾ بػػدأ الطفػػؿ بػػالتقيؤ، ورغػػػـ طمػػب المػػدَّعي مػػف إدارة المستشػػفى ضػػرورة إخضػػػاع  -2
الطفػػػػؿ لتصػػػػوير طبقػػػػي أو مغناطيسػػػػي إال أف طمبػػػػو قوبػػػػؿ بػػػػالرفض بحجػػػػة أف الحالػػػػة ال 

 تستدعي ذلؾ.

 جسـ الطفؿ. كما أف الطبيب لـ يقـ بتركيب كيس خاص لمبوؿ والسوائؿ لتخرج مف -7

ـ وفػػي حػػوالي السػػاعة الرابعػػة والنصػػؼ صػػباحًا سػػاءت حالػػة الطفػػؿ 27/0/2007بتػػاريخ  -7
 كثيرًا وفقد الحركة.

طمبت والدة الطفؿ التي كانت ترافقو في المستشفى المساعدة إال أنيا لـ تتمؽ أية مسػاعدة  -1
 الحياة.ألف إدارة المستشفى كانت قد أغمقت أبواب القسـ، وعندىا فارؽ الطفؿ )ف( 

 
نزاؿ العقوبة الرادعة بحقيما.  لذلؾ طمب المدعياف توقيؼ المدَّعى عمييما والتحقيؽ معيما، وا 
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 الخالصة:
المػػدعى عميػػو األوؿ الػػدكتور )ت.ر( مػػتيـ باإلىمػػاؿ والتقصػػير المػػذيف كانػػا سػػببًا فػػي وفػػاة  -9

 الطفؿ )ف.أ.ىػ(.
الت والتػػي تسػػتدعي مػػػف المػػدعى عميػػو األوؿ لػػـ يػػػراع أصػػوؿ المينػػة فػػػي مثػػؿ ىػػذه الحػػػا -2

الناحيػػػة الطبيػػػة ضػػػرورة إجػػػراء صػػػورة طبقيػػػة أو مغناطيسػػػية، مػػػع ضػػػرورة وضػػػع الكػػػيس 
 الخاص بالبوؿ ليتمكف جسـ المريض مف طرح السوائؿ التي ُيزود بيا عف طريؽ الوريد.

المػػدعى عميػػو الثػػاني ىػػو المسػػؤوؿ عػػف تقصػػير الػػدكتور )ت.ر( ألنػػو يعمػػؿ ضػػمف كػػادره  -4
 ف تصرفاتو.الطبي، ومسؤوؿ ع

المدعى عميو الثاني قصر حيف أغمؽ أبواب القسـ مما أدى إلػى تػأخير وصػوؿ اإلسػعاؼ  -0
 الالـز حيف ساءت الطفؿ ليمة وفاتو.

 
 المرفقات بالدعوى:

 تقرير الدكتور )أ.ح( مسؤوؿ الطب الشرعي في جنوب المحافظات الشمالية. -9
 ؿ الجنائي.تقرر المجنة الطبية التابعة لمركز الطب الشرعي والمعم -2

 جامعة القدس، دائرة عمـ األمراض.–تقرير الدكتور )ر.ز( مف كمية الطب  -4

 
 الحكم الصادر في الق ية

 
بعػػد االطػػالع عمػػى البينػػات المقدمػػة وأىميػػا تقريػػر مسػػؤوؿ الطػػب الشػػرعي فػػي محافظػػات  

 الجنوب الدكتور )أ.ؾ(، وشيادتو التي ممخصيا ما يمي:
ر( ابتداًء وقبؿ كػؿ شػيء أف يقػوـ بأخػذ صػور طبقيػة، كاف يفترض بالطبيب المعالج )ت. -9

أو رنيف مغناطيسي لرأس ودماغ الطفؿ المتوفى، ووضع محاليػؿ بالوريػد لمتابعػة اإلخػراج 
 البولي لمطفؿ إال أف ذلؾ لـ يتـ أثناء وجود الطفؿ في المستشفى.

قػػـ بمتابعػػة إف المستشػػفى قػػاـ بوضػػع المحاليػػؿ الطبيػػة بوريػػد الطفػػؿ المتػػوفى إال أنػػو لػػـ ي -2
خروجيػػا ممػػا تسػػبب فػػي تجمعيػػا فػػي صػػدر الطفػػؿ المتػػوفى، وتجمػػع السػػوائؿ مػػع عوامػػؿ 

 أخرى كاالرتجاج الحاصؿ بدماغ الطفؿ أديا إلى وفاتو.

 إف الطفؿ المتوفى لـ يتابع طبيًا كما لو كاف في مستشفى آخر. -4

 تو.إف إىماؿ الطبيب المشرؼ عمى عالج الطفؿ ىو الذي أدى بالنتيجة إلى وفا -0
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أسػػندت النيابػػة العامػػة لممػػتيـ األوؿ )ت.ر( تيمػػة التسػػبب بوفػػاة شػػخص عػػف غيػػر قصػػد  
ـ، ألنػػػو لػػػـ يقػػػـ بعمػػػؿ 9120( لسػػػنة 92( مػػػف قػػػانوف العقوبػػػات رقػػػـ )404خالفػػػًا ألحكػػػاـ المػػػادة )

تصػػػوير طبقػػػي، ومغناطيسػػػي لمطفػػػؿ المتػػػوفى، ولػػػـ يتخػػػذ اإلجػػػراءات الطبيبػػػة الالزمػػػة لمثػػػؿ ىػػػذه 
ة عمى البينات المقدمة وأىميا تقرير مسؤوؿ الطب الشرعي فػي محافظػات الجنػوب الحاالت معتمد

 الدكتور )أ.ؾ(، وشيادتو.
ف عناصػػر ركنيػػا   إف جريمػػة التسػػبب بوفػػاة شػػخص عػػف غيػػر قصػػد قػػد تػػوافرت أركانيػػا، وا 

 ني عميو، وعالقة السببية قد اكتممت.االعتداء عمى الحياة، ووفاة المج المادي الثالثة وىي فعؿ
استنادًا لجميع البينات المقدمػة والتػي لػـ يػرد مػا يجرحيػا، أو يدحضػيا فػإف المحكمػة تقػرر  

 إدانة المتيـ الدكتور )ت.ر( بالتيمة المسندة إليو والحكـ بحبسو لمدة سنة.
 كاف القرار بمثابة الحضوري قاباًل لالستئناؼ.

 
 
 تعقيب الباحث عمى الحكم الصادر 
 

تػؿ بالتسػبب لمطبيػب )ت.ر( وحكمػت عميػو بالسػجف سػنة، ولكػف أسندت المحكمػة تيمػة الق 
ىذا الحكػـ ال يتوافػؽ مػع أحكػاـ التشػريع الجنػائي اإلسػالمي فحكػـ القتػؿ بالتسػبب مختمػؼ فيػو عنػد 

 الفقياء عمى قوليف:
 

 القول األول:
مػؼ، تجب في القتؿ بالسبب الديػة عمػى عاقمػة القاتػؿ وال كفػارة عميػو، ووجػوب الديػة ألنػو سػبب الت 

وتجػػب عمػػى العاقمػػػة ألنػػو قتػػٌؿ دوف الخطػػػأ فيكػػوف معػػذورًا فتجػػػب عمػػى العاقمػػة تخفيفػػػًا، وىػػذا قػػػوؿ 
 1الحنفية.

 
 
 
 

                                                 
اشية ابف ،رد المحتار )ح417، ص7، البحر الرائؽ، ابف نجيـ، ج902، ص2تبييف الحقائؽ، الزيمعي، ج - 1

، االختيار لتعميؿ المختار، 10، ص2، درر الحكاـ، محمد بف فرموزا، ج549، ص2عابديف(، ابف عابديف، ج
، الجوىرة المنيرة، أبو بكر 22، ص5ج دار الكتب العممية، بيروت، بدوف طبعة وسنة النشر. عبد اهلل الموصمي،

 .4، ص2عمماء برئاسة نظاـ الديف البمخي، ج، الفتاوى اليندية، لجنة مف ال920، ص2الحدادي العبادي، ج
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 القول الثاني:
ػػػد الجػػاني إتيػػػاف السػػػبب   أف القتػػؿ بالتسػػػبب ال يختمػػػؼ عػػف القتػػػؿ مباشػػػرة، ففيػػو القصػػػاص إذا تعمَّ

الدية عمى عاقمة الجاني، مع الكفارة، وىػذا  المؤدي إلى القتؿ، أما إذا لـ يتعمَّد فيو خطأ تجب فيو
 .3، والمالكية2، والحنابمة1قوؿ الجميور مف الشافعية

 4سبؽ لمباحث أف ترجح عنده قوؿ الجميور في مسألة القتؿ بالسبب 
أغفمػػت المحكمػػة مسػػؤولية المستشػػفى عمػػى الػػرغـ مػػف أف شػػيادة الشػػيود، وتقػػارير الطػػب 

ما يتعمؽ بعدـ متابعة خروج المحاليؿ الطبية بعد حقنيػا لمطفػؿ الشرعي أثبتت تقصير المستشفى في
 المتوفى.

لػػػػذا يػػػػرى الباحػػػػث أف المسػػػػؤولية مشػػػػتركة والتعبػػػػات عمػػػػى ذلػػػػؾ يتحمميػػػػا الطبيػػػػب )ت.ر( 
والػػػدي  –والمستشػػػفى، وأف الحكػػػـ بالسػػػجف لمػػػدة سػػػنة حػػػؽ عػػػاـ ولػػػـ تنصػػػؼ المحكمػػػة المػػػدعيف 

فػي مثػؿ ىػذه القضػية فػي المسػؤولية الجنائيػة المترتبػة  ألف الدماء حقوؽ لمعبػاد وأف الحكػـ -الطفؿ
 عمى عمؿ الطبيب في الفقو اإلسالمي ىو ما يمي:

دية كاممة ألولياء الطفؿ المتوفى مخففة تتحمميا عاقمة الطبيب والمستشفى مناصفة، وىي 
 عمى التفصيؿ الذي ُذكر في القضية السابقة.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، مغني المحتاج، 10، ص0، أسنى المطالب، زكريا األنصاري، ج252، ص7نياية المحتاج، الرممي، ج - 1
ت الوىاب )حاشية الجمؿ(، ، فتوحا924، ص0قميوبي وعميرة، ج ا، حاشيت472، ص5الشربيني الخطيب، ج
 .99، ص5سميماف المصري، ج

، 99، ص2، مطالب أولي النيى، مصطفى الرحيباني، ج590، ص5ع، منصور البيوتي، جكشاؼ القنا - 2
 .00، ص2، الفروع، ابف مفمح، ج294، ص7، المغني، ابف قدامة، ج945، ص90اإلنصاؼ، المرداوي، ج

 .494، ص2، بداية المجتيد، ابف رشد الحفيد، ج204، ص0حاشية الدسوقي، محمد الدسوقي، ج - 3

ع إلى المبحثيف الثالث والرابع مف الفصؿ الثالث لمزيد مف الفائدة فيما يتعمؽ بأحكاـ القتؿ يمكف الرجو  - 4
 بالسبب.
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 الخاتمة وفييا
 

 تالنتائج، والتوصيا
فقػو اللمترتبػة عمػى عمػؿ الطبيػب فػي اتوصؿ الباحث مف خالؿ دراسة المسػؤولية الجنائيػة 

 والتوصيات اآلتية: اإلسالمي إلى النتائج
 

 أوًل: النتائج
 

حمػػػػى بيػػػػا بشػػػػكؿ عػػػػاـ، تىنػػػػاؾ مجموعػػػػة مػػػػف األخػػػػالؽ التػػػػي يتوجػػػػب عمػػػػى الطبيػػػػب أف ي -9
األثػر عمػى نجػاح الطبيػب فػي  والطبيب المسمـ أولى مف غيػره لمػا ليػذه األخػالؽ مػف بػالغ

 عممو.
عميػو أف يكػوف عنصػرًا فػاعاًل فػي جػة المرضػى، بػؿ واجبػات الطبيػب عمػى معالال تقتصر  -2

 مجتمعو، مفيدًا ومتعاونًا مع زمالئو.

ىميػػة فػػي دوٌر بػػالغ األ د كػػاف لسسػػالـمػػع مينػػة الطػػب، وقػػ لعمػػؿ الطبػػيضػػوابط ا تطػػورت -4
مف عمـو الطب  كثيرٍ باء المسمميف في نقؿ ساىمة األط، ويظير ذلؾ مف خالؿ متطويرىا

ضافتيـ النوعية عمى ىذا العمـ.  عند األمـ السابقة، وا 

المسػػؤولية الطبيػػة ىػػػي: التبعػػة الناشػػئة عػػػف تجػػاوز الطبيػػب المػػػدرؾ المختػػار، ومػػف فػػػي   -0
 حكمو ممف يمارسوف العمؿ الطبي صالحياتيـ في المعالجة.

شػ  بػيف غالػب األحيػاف، تنبنػي عمػى العقػد النا المسؤولية الطبية ىي مسؤولية تعاقدية فػي -5
ة عتكػػػوف المسػػػؤولية الطبيػػػة مدنيػػػة خاضػػػ ةحػػػاالت كثيػػػر  المػػػريض والطبيػػػب، ولكػػػف ىنػػػاؾ

 لمقواعد العامة الضابطة ل عماؿ الطبية.

التزاـ الطبيب غالبًا مػا يكػوف التزامػًا ببػذؿ العنايػة  ألف النتػائج الطبيػة غالبػًا مػا تػؤثٍّر فييػا  -2
يػػة كطبيعػػة الجسػػـ، وقدرتػػو عمػػى التعػػافي، ومػػا الطبيػػب إال سػػببًا فػػي المػػداواة عوامػػؿ خارج

 والشافي ىو اهلل سبحانو وتعالى.

حيف تكوف إمكانية الحصوؿ عمى نتػائج مؤكػدة،  ،يكوف التزاـ الطبيب التزامًا بتحقيؽ غاية -7
 إلخ.أو متيقنة كعممية قمع ضرس، أو تركيب طرؼ صناعي، أو تحميؿ مخبري....

 :لية الطبيةموجبات المسؤو أىـ  -7

 الجيؿ بأصوؿ المينة. - أ
 العمدية. - ب
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 عدـ اتباع أصوؿ المينة. - ت

 الخطأ. - ث

 تخمؼ قصد العالج. - ج

 انتفاء اإلذف. - ح

 ، ويقع عميو عبء اإلثبات.وى في دعاوى المسؤولية الطبيةصاحب الدع المريض -1
مػػف  وسػػائؿ اإلثبػػات المعتبػػرة شػػرعا بػػات فػػي دعػػاوى المسػػؤولية الطبيػػة نفػػسوسػػائؿ اإلث  -90

 إقراٍر بشروطو، وشيادة بشروطيا، ومستندات كتابية.

يترتػػب عمػػى الجنايػػة الطبيػػة مػػا يترتػػب عمػػى غيرىػػا مػػف الجنايػػات وفػػؽ التشػػريع الجنػػائي  -99
ف كانت خطًأ فديةاإلسالمي، إف كانت  أو ضماف إف تعذر القصاص  عمدًا فقصاص، وا 

 أو الدية.

 ئيا.إذا توافرت شروط انتفاالمسؤولية الطبية  تنتفي  -92

 شروٌط مبينة في البحث.ط لممسؤولية الطبية قِ سْ يشترط في اإلذف المُ   -94

بحكػػـ عمييػػا األصػػؿ أف يحػػافظ الطبيػػب عمػػى أسػػرار مرضػػاه، وىػػي األمػػور التػػي اطمػػع   -90
ـَ بيا نتيجة الفحص أو التشخيص، وكاف  عممو سواًء أفضى بيا المريض، أو غيره، أو َعِم

 انيا.لممريض أو ذويو مصمحة مشروعة في كتم
كحالػة الطمػب منػو مػف  مريضو الطبػي سر ى الطبيب في حاالت معينة إفشاء يجب عم  -95

جيػػة القضػػاء، أو كػػاف فػػي إفشػػاء السػػر الطبػػي مصػػمحة عامػػة، وكػػاف يترتػػب عمػػى كتمػػاف 
 ىذا السر ضرٌر أكبر مف ضرر إفشائو.

يجػػوز لمطبيػػػب إفشػػػاء سػػػر مريضػػو حالػػػة الػػػدفاع عػػػف نفسػػو أمػػػاـ القضػػػاء، وحالػػػة رضػػػا   -92
ذنو بذلؾ. ضلمريا  وا 

  .يعتبر إفشاء السر الطبي جريمة إذا تكاممت أركانيا  -97

يعد  امتناع الطبيب عف المعالجة وعدـ تقديمو العالج لممرضى مف الجرائـ السمبية التػي   -97
 تعتبر مف أسباب التأثيـ ديانًة، وسببًا في المعاقبة قضاًء.

عمػػى عمػػـ بػػأف المتػػروؾ سػػيموت بسػػبب يعتبػػر القتػػؿ بػػالترؾ قػػتاًل عمػػدًا إذا كػػاف التػػارؾ   -91
التػػػرؾ إذا مضػػػت مػػػدة يمػػػوت مثمػػػو فييػػػا غالبػػػًا جوعػػػًا أو عطشػػػًا أو حاجػػػًة لمعػػػالج، وذلػػػؾ 

 لظيور قصد اإلىالؾ.

 يعتبر إضراب الطبيب عف العمؿ صورًة مف صور االمتناع عف المعالجة.  -20

اقػػع الحػػالي، لػػـ يتعػػرض فقياؤنػػا القػػدامى لقضػػية إضػػراب القطػػاع الطبػػي ألنػػو إفػػراز الو   -29
  بقيود مبينة في البحث. ولكف أمكف تقييد جواز إضراب القطاع الطبي
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اإلجياض الجنائي محرَّـ فػي كافػة مراحػؿ الحمػؿ، وتتعػاظـ حرمتػو كممػا تطػورت مرحمػة   -22
 الحمؿ.

إذا مارس الطبيب اإلجياض مف غير مسوغ شػرعي يكػوف مسػؤواًل مسػؤولية جنائيػة عػف   -24
لمػػػرأة، أو زوجيػػػا، أو ولييػػػا، ألنػػػو ال اعتبػػػار لػػػسذف فػػػي ذلػػػؾ حتػػػى لػػػو أخػػػذ اإلذف مػػػف ا
 اإلجياض غير المبرر شرعًا.

يجػػب القصػػاص عمػػى الطبيػػب الػػذي يجيػػض المػػرأة عمػػدًا بعػػد نفػػخ الػػروح فػػي الجنػػيف،   -20
وكانت حياتػو آكػدة كمػا يمكػف اعتمػاد التقنيػات الحديثػة فػي التصػوير والكشػؼ فػي اعتبػار 

 وجود حياة في الجنيف مف عدميا.

عمػػى عاقمتػػو، وتتعػػدد الػػديات  نصػػؼ ُعْشػػِر الديػػةأذا أجيػػض الطبيػػُب المػػرأة خطػػًأ ففيػػو   -25
 بتعدد األجنة.

ال يوجػػد مػػا يمنػػع تعزيػػر الطبيػػب الػػذي يمػػارس اإلجيػػاض، مػػع إلزامػػو بالضػػماف المػػالي   -22
 ردعًا لو ولمف تسوؿ لو نفسو ممارسة ىذه الجريمة طمعًا في الكسب المادي.

شػػيادة مػػف الطبيػػػب يصػػؼ مػػف خاللػػػو الحالػػة الصػػحية لممػػػريض  يعتبػػر التقريػػر الطبػػػي  -27
صػػػحًة أو مرضػػػًا بعػػػد الكشػػػؼ عميػػػو، ومعاينتػػػو سػػػواٍء بػػػالفحص السػػػريري، أو الفحوصػػػات 

 المخبرية، أو الوسائؿ المساعدة األخرى.

يعد  التقرير الطبي الكاذب المخالؼ لمواقع الصحي لممريض، أو متضمنًا معمومات غير   -27
 أو إىماؿ، أو جيؿ نوعًا مف أنواع شيادة الزور المنيي عنيا شرعًا. صحيحة عف عمٍد،

 الجريمة.  أركافاذب جريمة إذا توافرت في الفعؿ يكوف إصدار الطبيب لتقرير طبي ك  -21

األصؿ أفَّ عقوبَة جريمة التقارير الطبيػة الكاذبػة عقوبػة تعزيريػة مػا لػـ يترتػب عمػى ىػذه   -40
 ص.التقارير إقامة حٍد، أو تنفيذ قصا

(، كػػػالحزف ال تقبػػؿ دعػػػوى المطالبػػػة بػػالتعويض المػػػالي عػػػف األضػػرار األدبيػػػة )المعنويػػػة  -49
واالكتئاب الناشئة عف الجنايات الطبية، بؿ يكتفى بالتعويض عف األضرار الماديػة  والقمؽ

، ولصعوبة تقدير قيمة الضرر دْ قِ الواقعة عمى المريض ألف مبدأ التعويض ىو جبٌر عما فُ 
 .ع.المعنوي الواق

الجيػػات الطبيػػة التػػي تتعاقػػد مػػع األطبػػاء سػػواٍء كانػػت حكوميػػة أو غيػػر حكوميػػة، وليػػا   -42
 ـ، وتتشػػارؾ معيػػـسػػمطة عمػػييـ، ويسػػيروف بأنظمتيػػا وقوانينيػػا، تكػػوف مسػػؤولة عػػف خطػػئي

 خاصة إذا ثبت تقصير في إدارة ىذه المؤسسات. ـفي التبعات الناتجة عف جناياتي
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 ثانيًا: التوصيات
 

ث بعػػػد ىػػػذه الدراسػػػة لممسػػػؤولية الجنائيػػػة المترتبػػػة عمػػػى عمػػػؿ الطبيػػػب فػػػي الفقػػػو أمكػػػف لمباحػػػ
 اإلسالمي أف يوصي بما يمي:

إضػػػػافة مػػػػادة تدريسػػػػية لطمبػػػػة الطػػػػب فػػػػي الجامعػػػػات تتضػػػػمف أخالقيػػػػات مينػػػػة الطػػػػػب،  -9
 .والقانوف الفمسطيني وضوابطيا، في  ضوء الشريعة اإلسالمية

العمػػػـ الشػػػرعي تعػػػالج بعػػػض القضػػػايا الطبيػػػة إضػػػافة مػػػادة تدريسػػػية طبيػػػة شػػػرعية لطمبػػػة  -2
 إلخ.كاإلجياض، ونقؿ األعضاء وزراعتيا، وعمميات التجميؿ.....

يجػػػاد تشػػػريع إسػػػالمي خػػػاص بالجنايػػػات الطبيػػػة، وعػػػدـ  -4 ضػػػرورة مػػػؿء الفػػػراغ القػػػانوني وا 
االعتماد عمى قوانيف العقوبات الحديثة المعموؿ بيا فػي الػدوؿ العربيػة واإلسػالمية خاصػة 

يتعمؽ بػالتكييؼ القػانوني لمجنايػات الطبيػة كاالمتنػاع عػف المعالجػة، والتقػارير الطبيػة فيما 
فشاء السر الطبي.   الكاذبة، وا 

إعادة النظر في مواد قوانيف العقوبػات المتعمقػة باإلجيػاض بحيػث تتوافػؽ وأحكػاـ الشػريعة  -0
ستشػػفيات، اإلسػػالمية، كمػػا يجػػب تشػػديد العقوبػػة عمػػى كػػؿ َمػػف يرتكػػب ىػػذه الجريمػػة مػػف م

 وعيادات خاصة.

نشػػػاء مراكػػػز أبحػػػاث تشػػػمؿ فقيػػػاءاالىتمػػػاـ بإقامػػػة المػػػؤتمرات الفقييػػػة الطبيػػػة -5 وأطبػػػاء  ، وا 
 لمواكبة كؿ ما يستجد في ىذا المجاؿ مواكبة عممية فقيية.

ضػػػػرورة العمػػػػؿ عمػػػػى تسػػػػييؿ إجػػػػراءات المحاكمػػػػة فػػػػي الػػػػدعاوى الطبيػػػػة، وضػػػػرورة تنفيػػػػذ  -2
 دعاوى حتى يطمئف المريض، أو ذووه عمى حقوقيـ.األحكاـ الصادرة في مثؿ ىذه ال

إنشاء صندوؽ مالي يتبع نقابة األطباء لتعويض المرضى الذيف ترتكب في حقيـ جنايات  -7
طبيػػة مػػف أطبػػاء العيػػادات الخاصػػة، وذلػػؾ حتػػى ال يكػػوف خػػوُؼ األطبػػاء مػػف المسػػؤولية 

 الطبية سببًا في إحجاـ الطمبة عف دراسة الطب.

والمؤسسات المشغٍّمة ل طباء بالتعويض المالي عف خطأ الطبيب الذي أف تتكفؿ الحكومة  -7
يعمؿ تحت سػمطتيا، وممتػـز بقوانينيػا، خاصػة إذا كػاف الخطػأ يسػيرًا تشػجيعًا لتطػور مينػة 

 الطب.

تشػػكيؿ لجػػاف طبيػػة شػػرعية قضػػائية لمنظػػر فػػي دعػػاوى المسػػؤولية الطبيػػة لتتوافػػؽ األحكػػاـ  -1
 مية.الصادرة مع أحكاـ الشريعة اإلسال
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 ىػ.1283، 4، طاألوقاؼ الكويتية

 ـ،4888، 1الموسوعة الطبية الفقيية، أحمد محمد كنعاف، دار النفائس، بيروت، لبناف، ط 57

 الموسوعة الفقيية الكويتية، وزارة األوقاؼ الكويتية. 58

59 

بورنو، مؤسسة الرسالة، الوجيز في إيضاح قواعد الفقو الكمية، محمد صدقي بف أحمد ال
 ـ.1767، 1بيروت، ط

60 

عالـ  ي،القراف الصنياجي أحمد بف إدريس أبو العباسأنوار البروؽ في أنواع الفروؽ،  
  ـ 1999 ،1، طبيروت ،الكتب

61 

، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر مسعود بف أحمد الكاساني، دار الكتب العممية
 ـ.1764، 4بيروت، ط

 .، بدوف طبعة وسنة النشر، دار الفكربداية المجتيد، ابف رشد 62

 بمغة السالؾ ألقرب الممالؾ )حاشية الصاوي(، أبو العباس الصاوي، دار المعارؼ 63

 تحفة المحتاج في شرح المنياج، أحمد بف حجر الييتمي، دار إحياء التراث العربي 64

65 

ؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي، تحقيؽ سامي تفسير القرآف العظيـ، أبو الفداء اسماعي
 1777، 4محمد سالمة، دار طيبة لمنشر والتوزيع، ط

66 

، 1، تحقيؽ: زكريا عميراف، دار الكتب العممية، بيروت، طتفسير النيسابوري، النيسابوري
 ـ.1774

67 

نشر، بيروت، جريمة إسقاط الحوامؿ، مصطفى عبد الفتاح لبنة، دار أولي النيى لمطباعة وال
 ـ1774، 1ط

68 

الدسوقي، دار إحياء الكتب  بف عرفة حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبير، محمد بف أحمد
  .ودار الفكر، بيروت، , العربية

 درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ، محمد بف فرموزا منال خسرو، دار إحياء الكتب العربية  69

 ـ.1771، بيروت، ي حيدر، دار الجميؿدرر الحكاـ في شرح مجمة األحكاـ، عم 70

دقائؽ أولي النيى لشرح المنتيى، المعروؼ بشرح منتيى اإلردادات، منصور بف يونس  71
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 ـ.1774، 4، بيروت، طالبيوتي، عالـ الكتب

72 

شركة مكتبة ومطبعة بف عابديف، محمد أميف بف عمر رد المحتار عمى الدر المختار،  
 ـ.1744، 4ده، القاىرة، طمصطفى البابي الحمبي وأوال

73 

روح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني، شياب الديف محمود بف عبد اهلل  
 ـ.1765، دار الفكر، بيروت، الحسيني األلوسي

74 

شرائع اإلسالـ في مسائؿ الحالؿ والحراـ، جعفر بف الحسف اليذلي، مؤسسة مطبوعاتي 
 .، بدوف طبعة وسنة النشرنة النشر، بدوف طبعة وساسماعيمياف

 شرح السير الكبير، محمد السرخسي، الشركة الشرقية لسعالنات 75

76 

، جدة، شرح النيؿ وشفاء العميؿ، محمد بف يوسؼ بف عيسى اطفيش، مكتبة اإلرشاد
 ـ.1712

 ىػ.1738، 1ط تونس، ،شرح حدود ابف عرفة، محمد بف قاسـ الرصاع، المكتبة العممية 77

 ، بيروت، بدوف طبعة وتاريخ النشر.شرح مختصر خميؿ، محمد الخرشي، دار الفكر 78

 ـ.1773، 1لكتب العممية، بيروت، طشرح معاني اآلثار، أحمد بف محمد الطحاوي، دار ا 79

 ُطْمَبِة الطََّمَبة، عمر بف أحمد أبو حفص النسفي، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى، بغداد 80

81 

نباء في طبقات األطباء، ابف أبي أصيبعة، تحقيؽ: د. نزار رضا، دار مكتبة عيوف األ
 ـ.1743الحياة، بيروت، لبناف، 

 ـ.1777، 4، القاىرة، طالسفاريني، مؤسسة قرطبة بف أحمد بف سالـ غذاء األلباب، محمد 82

83 

تب غمز عيوف البصائر في شرح األشباه والنظائر، أحمد بف محمد الحموي، دار الك
 ـ.1763، 1، بيروت، طالعممية

 ، بيروت.الرممي، المكتبة اإلسالمية شياب الديف أحمد فتاوى الرممي، 84

85 

مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحمبي،  بف اليماـ، شركة محمد بف عبد الواحد فتح القدير،
 ـ.1758، 1القاىرة، ط

86 

يماف بف منصور العجيمي فتوحات الوىاب بتوضيح شرح المنياج )حاشية الجمؿ( سم
 ـ.1768، 4، ط، بيروتودار إحياء التراث العربي المصري، دار الفكر

87 

ردنية، نقابة قضايا طبية معاصرة في ضوء الشريعة اإلسالمية، جمعية العمـو الطبية األ
 4884، عماف، األردف، مطابع الدستور التجارية، األطباء األردنية

 ، بيروت.األناـ، العز بف عبد السالـ، دار الكتب العمميةقواعد األحكاـ في مصالح  88

89 

راجعو: ىالؿ مصيمحي  البيوتي، منصور بف يونس ،عف متف اإلقناع كشاؼ القناع
 ـ.1764فكر، بيروت، دار ال ومصطفى ىالؿ،
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90 

األنصاري، دار صادر، ابف منظور لساف العرب، أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر 
  ـ.1777 ،7بيروت، ط

 ـ.1772، 7، الجزء6مجمة مجمع الفقو اإلسالمي، العدد 91

92 

مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر، عبد الرحمف بف محمد شيخي زادة، دار إحياء التراث  
 ـ.1778، القاىرة، العربي

 ، القاىرة.مجمع الضمانات، غانـ بف محمد البغدادي، دار الكتاب اإلسالمي 93

94 

حاح، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازي، البراعـ لسنتاج الثقافي، بيروت، مختار الص
 بدوف طبعة، وال سنة نشر

95 

مدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ، عبد اهلل بف أحمد بف محمود حافظ الديف أبو البركات  
 ، دار الكتاب العربي، بيروت، دوف طبعة وسنة النشر.النسفي

96 

الجنائية في الشريعة اإلسالمية، أسامة تايو، رسالة ماجستير، الجامعة مسؤولية الطبيب 
 ـ1773األردنية، 

97 

مسؤولية مساعدي الطبيب الجزائية، ىدى سالـ األطرقجي، الدار العممية الدولية، ودار 
 ـ، 4881، 1ط ،الثقافة لمنشر والتوزيع، عماف

98 

ف سعد بف عبيد الرحيباني، المكتب مطالب أولي النيى في شرح غاية المنتيى، مصطفى ب
 ـ.1741بدوف طبعة، ، دمشؽ، اإلسالمي

99 

 ،4البستي، المكتبة العممية، بيروت، ط الخطابيأبي سميماف حمد بف محمد معالـ السنف، 
  ـ.1761

100 

ي، دار الفنوف، معالـ القربة في طمب الحسبة، محمد بف محمد بف أحمد بف األخوة القرش
 كمبردج

 ، بدوف طبعة وتاريخ النشر.الطرابمسي، دار الفكرعالء الديف عمي بف خميؿ عيف الحكاـ، م  101

102 

محمد معوض وعادؿ  تحقيؽ: عمي الشربيني الخطيب،محمد بف أحمد مغني المحتاج، 
 .1772، 1، بيروت، طدار الكتب العممية  أحمد عبد الموجود،

 ـ.1767، بيروت، بدوف طبعة، دار الفكرمنح الجميؿ، محمد بف محمد بف أحمد عميش،  103

104 

، 7، ط، بيروتمواىب الجميؿ، محمد بف محمد بف عبد الرحمف )الحطاب(، دار الفكر
 ـ.1774

105 

دار  تحقيؽ: أيمف صالح شعباني، الزيمعي،جماؿ الديف عبد اهلل بف يوسؼ نصب الراية، 
 ـ.1773، 1، طالحديث

الحسبة، عبد الرحمف بف نصر الشيزري، مطبعة لجنة التأليؼ نياية الرتبة الظريفة في طمب  106
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، قاـ عمى نشره: السيد الباز العريني، إشراؼ: محمد مصطفى زيادة، والترجمة والنشر
 ـ.1724القاىرة، 

 ـ.1762، بيروت، الطبعة األخيرة، نياية المحتاج، محمد بف شياب الرممي، دار الفكر 107

 .، بدوف طبعة وسنة النشر، القاىرةدار الحديث نيؿ األوطار، الشوكاني، 108

109 

وسائؿ اإلثبات في الشريعة اإلسالمية، محمد الزحيمي، مكتبة دار البياف، دمشؽ وبيروت، 
 ـ.1764، 1ط

 مواقع اإلنترنت )الشبكة العنكبوتية(
1  www.islamonline.net 

2 www.afaq.yasary.com 

3 www.ahlalhadeeth.com   

4 www.aljaafaria.com 

5 www.alltababa.com 

6 www.alltalaba.com، www.amrkhaled.net 

7 www.amin.org  

8 www.ansarportsaid.net 
9 www.ar.padsmaroc.com 

10 www.asfoor.org   

11 www.cip.gov.sa . 

12 www.click4click.com 

13 www.ebtihaj.com  
14 www.fiqhacademy.org.sa 

15 www.fiqhforum.com 

16 www.harakamasria.org 

17 www.hmc.org.qa 

18 www.ilamtoday.net 
19 www.islamadvice.com  

20 www.islamecmedicine.org  

21 www.islamic-feqh.com  

22 www.islammassage.com 

23 www.islamqa.com 

24 www.islamset.com.  

25 www.islamweb.net   

26 www.jameataleman.org 

27 www.jorispeadia.com 
28 www.lawoflibya.com 

29 www.lebarmy.gov.lb 

30 www.madarik.com 

31 www.majalla.org 

http://www.islamonline.net/
http://www.afaq.yasary.com/
http://www.ahlalhadeeth.com/
http://www.aljaafaria.com/
http://www.alltababa.com/
http://www.ansarportsaid.net/
http://www.asfoor.org/
http://www.cip.gov.sa/
http://www.click4click.com/
http://www.ebtihaj.com/
http://www.fiqhforum.com/
http://www.harakamasria.org/
http://www.hmc.org.qa/
http://www.ilamtoday.net/
http://www.islamecmedicine.org/
http://www.islamic-feqh.com/
http://www.islamqa.com/
http://www.islamset.com/
http://www.islamweb.net/
http://www.jameataleman.org/
http://www.jorispeadia.com/
http://www.lebarmy.gov.lb/
http://www.madarik.com/
http://www.majalla.org/
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32 www.majles.qcat.net 
33 www.marefa.org 

34 www.medical-ethics.com 

35 www.moh.gov.jo 

36 www.reefnet.gov.sy 
37 www.saaid.net 

38 www.science4islam.com 

39 www.sitamol.net   

40 www.ssfcm.org 

41 www.syrma.org 

42 www.yasoob.com 
43 www.umn.edu. 
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 فيرس اآليات القرآنية
رقـ  رقـ اآلية السورة اآلية الرقـ
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 4 59 المؤمنوف
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گ  گ  گ    ڳ  ڳ

 4 974 البقرة

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ    چ  7

چٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ   ڀ    ڀ

 4 49 األعراؼ

  ھۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھچ  1

چھ  ے  ے  ۓ    ۓ

 4 72 اإلسراء
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 97 27 فاطر

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ   چ  92
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ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ              ۇ   چ 94

 .چ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ



 97 24 الفرقاف
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51 
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 927 30 الحج

ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  چ  70

چڳ  ڳ  

 927 72 الرقاف

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ  75

ہ  ہ  ہ  ہ                 ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  

﮳ ﮴          ﮵   ﮶  ﮷  ﮸          ۓ    ۓ ﮲ 

چ﮹    

 979 92 يونس

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  72

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

ڃڃ  ڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  

چ

 974 21 النساء

 970 244 البقرةچۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ  چ 77
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 فيرس األحاديث النبوية الشريفة
رقـ  الباب اويالر  الحديث الرقـ

 الحديث
رقـ 
 الصفحة

البر  الترمذي"َمْف ال يشكر الناَس، ال يشكر اهلل" 9
 والصمة

 ج 9777

"تداووا عباد اهلل ، ما أنزؿ اهلل مف  2
داء إال وأنزؿ لو الشفاء "

 ط 9129 الطب الترمذي

:" لكؿ داء دواء، فإذا أصيب الدواء  4
الداَء َبَرَأ بإذف اهلل عز وجؿ"

 ط 0070 السالـ مسمـ

 2 427 الطيارة مسمـ"الطِْرشطراإليواى" 0
ال يبولفَّ أحدكـ في الماء الدائـ، ثـ  5

يغتسؿ فيو"

البخاري 
 ومسمـ

الوضوء، 
 الطيارة

242 ،
020 

2 

"إذا ولغ الكمب في إناء أحدكـ فميرقو،  2
ثـ ليغسمو سبع مرات" وفي رواية 

"أوالىف بالتراب"

 2 097 الطيارة مسمـ

اتقوا المالعف الثالثة، البراز في  7
الموارد، وقارعة الطريؽ، والظؿ

 2 20 الطيارة أبو داود

"المسمـ القوي خيٌر وأحب إلى اهلل مف  7
المؤمف الضعيؼ، وفي كٍؿ خير، 

احرص عمى ما ينفعؾ واستعف باهلل 
وال تعجز

 2 0792 القدر مسمـ 

ما م  آدمي وعاًء شرًا مف بطنو،  1
ف آدـ أكالت يقمف صمبو، بحسب اب

فإف كاف ال محالة، فثمث لطعامو، 
ِسو ََ وثمث لشرابو، وثمث لنَؼ

 4 2402 الزىد الترمذي

 0 5202 الطب البخاريما أنزؿ اهلل داًء إال أنزؿ لو شفاًء" 90
" إفَّ ىذه الحبة السوداء شفاٌء مف كؿ  99

داء إال الساـ، قمت: وما الساـ، قاؿ: 
الموت

 0 5255 طبال البخاري
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" لكؿ داء دواء، فإذا أصيب الدواء  92
الداَء َبَرَأ بإذف اهلل عز وجؿ"

 0 0070 السالـ مسمـ 

إلى أبي بف كعب "بعث رسوؿ اهلل  94
َـّ كواه عميو". طبيبًا فقطع منو عرقًا ث

 0 0077 السالـ مسمـ

روي عف النبي أنو حسـ سعد بف  90
معاذ بمشقص حيف أصيب يوـ 

طع أكحمو، ثـ ورمت الخندؽ فق
فحسمو الثانية

 1 0010 السالـ مسمـ 

يدخؿ الجنة مف أمتي سبعوف ألفًا  95
بغير حساب، قيؿ: مف ىـ يا رسوؿ 

اهلل، قاؿ: الذيف ال يكتووف، وال 
َيْسَتْرُقوف، وال يتطيروف، وعمى ربيـ 

يتوكموف"

 1 5270 الطب البخاري

92 -- َمف اكتوى أو استرقى فقد":
لتوكؿ"برئ مف ا

 1 9170 الطب الترمذي

 --أف امرأة سوداء أتت النبي  97
ني أتكشؼ،  فقالت: إني أصرع، وا 

فادع اهلل لي، قاؿ: إف شئت صبرت 
ف شئت دعوت اهلل  ولِؾ الجنة، وا 
تعالى أف يعافيؾ، فقالت: أصبر، 

فإني أتكشؼ فادع اهلل أف ال أتكشؼ، 
فدعا ليا

 1 5220 المرضى البخاري

نافؽ ثالث: إذا حدث كذب، آية الم 97
ذا أؤتمف خاف" ذا وعد أخمؼ، وا  وا 

متفؽ 
 عميو

 97 71942 اإليماف

" ال يدخؿ الجنة مف كاف في قمبو  91
 مثقاؿ ذرة مف كبر



 91 942 اإليماف مسمـ

" بحسػػػػب امػػػػرئ مػػػػف الشػػػػر أف يحقػػػػر  20
 أخاه المسمـ".

البر  مسمـ
 والصمة

0250 91 

 91 2455 الديات البخاريدينو ما ال يزاؿ المسمـ في فسحة مف  29
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لـ يصب دمًا حراماً 

نما لكؿ  " 22 إنما األعماؿ بالنيات، وا 
امرئ ما نوى"

 20 9 بدء الوحي البخاري

"اإلحساف أف تعبد اهلل كأنؾ تراه، : 24
فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾ"

 20 07 اإليماف البخاري

"مف عاد مريضًا لـ يزؿ في خرفة  20
يا رسوؿ اهلل، وما خرفة  الجنة، قيؿ:

الجنة، قاؿ: جناىا

البر  مسمـ
 والصمة

0220 25 

يا عبادي لو أف أولكـ وآخركـ،  25
نسكـ وجنَّكـ قاموا في صعيد واحد،  وا 
فسألوني، وأعطيت كؿ واحٍد مسألتو

البر  مسمـ
 والصمة

0270 00 

مف تطبب ولـ ُيعمـ منو طب فيو  22
ضامف

أبو داود، 
 النسائي

الطب، 
 قسامةال

4057 ،
0707 

51 

" أيما طبيب تطبب عمى قـو ولـ  27
ُيعرؼ منو تطبيب قبؿ ذلؾ فأعنت 

فيو ضامف"

الديات،  أبو داود
 وانفرد بو

4172 20 

"لو ُيعطى الناس بدعواىـ ألدعى قوـ  27
دماء قوـٍ وأمواليـ، ولكف اليميف عمى 

المدعى عميو"

البخاري، 
 مسمـ

تفسير 
القرآف، 
 األقضية

0977، 

4227 

 

21 

صمى الميـ ػ أتى رجؿ رسوؿ اهلل " 21
وىو في المسجد فناداه ػ  عميو وسمـ

فقاؿ يا رسوؿ اهلل إني زنيت فأعرض 
......عنو

 79 4715 الحدود البخاري

كنا عند النبي صمى الميـ عميو وسمـ  40
أنشدؾ اهلل إال  :فقاـ رجؿ فقاؿ

فقاـ خصمو ،قضيت بيننا بكتاب اهلل

 72 4744 دودالح البخاري

روي أف رجال جاء إلى النبي صمى  49
اهلل عميو وسمـ، فقاؿ: أنو قد زنى 

بامرأة تسماىات فأرسؿ النبي صمى 

أبو 
داود،ورجا
لو ثقات، 

الحدود، 
مسند 

 األنصار

41683

 ،7627 
74 
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اهلل عميو وسمـ إلى المرأة فسأليا عما 
قاؿ، فأنكرت، فحدَّه وتركيا

أحمد، 
وصححو 
 األلباني

"رفع القمـ عف ثالث، عف النائـ حتى  42
يستيقظ، وعف الصبي حتى يحتمـ، 

وعف المجنوف حتى يعقؿ

رواه 
 الترمذي 

 70 1727 الحدود

"إفَّ اهلل وضع  عف أمتي الخطأ،  44
والنسياف، وما استكرىوا عميو"

ابف 
ماجة، 
ورجالو 
 ثقات

 75 4877 الطالؽ

الرىف،  البخاري"شاىداؾ أو يمينو" 40
 اداتالشي

2442 ،
2707 

77 

:" أقـ شاىديف عمى َمف قتمو أدفعو  45
إليكـ برمتو"

القيامة،  النسائي
ورجالو 
 ثقات

0209 77 

ما حؽ امرئ مسمـ يبيت ليمتيف، ولو  42
شيء يوصي فيو إال ووصيتو مكتوبة 

عند رأسو

متفؽ 
 عميو

   

ال يحؿ دـُ امرئ مسمـ يشيد أف ال  47
هلل إال بإحدى إلو إال اهلل وأني رسوؿ ا

ثالث الَنْفس بالَنْفِس، والثيب الزاني، 
والمارؽ مف الديف المفارؽ لمجماعة

 17 2470 الديات البخاري 

أف الُرَبيٍّع بنت النضر َكَسَرْت ثَنيَّة  47
جارية، فطمبوا األْرش، وطمبوا العفو 

صمى اهلل عميو  -فأبوا، فأتوا النبي 
فأمرىـ بالقصاص.  -وسمـ 

 12 2472 القصاص  البخاري

 11  الديات البخاري"لو عممت أنكما تعمدتما لقطعتكما" 41
لددنا رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ " 00

فأشار أف ال تمدوني ا فقمنا : كراىية 
البخاري، 

 مسمـ
،  الطب

باب كراىية 
5792 ،
2294 

997 
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المريض لمدواء ا فمّما أفاؽ ا قاؿ : 
ال يبقى  ألـ أنيكـ أف ال تمدوني ا

منكـ أحٌد إاّل ُلدَّ 

التداوي 
 بالمدود

ابف ال ضرر وال ضرار 09
 ماجة، 

وصححو 
األلباني 
في إرواء 
الغميؿ 
حديث 
رقـ 
172. 

 

 991 2442 األحكاـ

"إذا حدَّث رجٌؿ رجاًل بحديث ثـ  02
التفت فيو أمانة

الترمػػػػػػذي، 
وحسػػػػػػػػػػػػػػػػنو 
األلبػػػػػػػاني،  
صػػػػػػػػػػػػػحيح 
الجػػػػػػػػػػػػػػػامع 
الصػػػػػػػػػػغير 

0727. 

 
 

البر 
 والصمة، 

9772 920 

-صمى اهلل عميو وسمـ–مرَّ بي النبي  04
، وأنا ألعب مع الصبياف، فسمـ 

عمينا، ثـ دعاني فبعثني إلى حاجة 
.....لو

فضائؿ  مسمـ 
 الصحابة

0544 925 

 -صمى اهلل عميو وسمـ–سئؿ النبي  05
عف الكبائر فقاؿ: "اإلشراؾ باهلل، 

وعقوؽ الوالديف، وقتؿ النفس، وشيادة 

 907 2051 الشيادات البخاري 
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الزور

"....... أف تقتؿ ولدؾ تخاؼ أف  02
يأكؿ معؾ.."

 907 5502 األدب   البخاري

أف امرأتيف مف ىذيؿ رمت إحداىما  07
األخرى، فألقت جنينًا، فقضى رسوؿ 

بُغرة عبد  -صمى اهلل عميو وسمـ–اهلل 
أو أمة

 901 5497 الطب البخاري

اهلل عميو صمى –قضى فيو رسوؿ اهلل  07
بالُغّرة، فقاؿ عمر: إف كنت  -وسمـ

صادقًا فأت بأحٍد يعمـ ذلؾ، فشيد 
....محمد بف مسممة

االعتصاـ  البخاري
بالكتاب 
 والسف

2774 901 

إف خمؽ أحدكـ يجمع في بطف أمو  01
أربعيف يوما ثـ يكوف عمقة مثؿ ذلؾ 

ذلؾ ثـ يبعث  ثـ يكوف مضغة مثؿ
..........إليو ممؾ

ا  4042  البخاري 
ا  4950
2510 

959 

إف أحدكـ ليجمع خمقو في بطف أمو  50
أربعيف يوما ،ثـ يكوف في ذلؾ عمقة 

....مثؿ ذلؾ

 مسمـ
 

 2204 959 

إذا مر بالنطفة ثنتاف وأربعوف ليمة  59
،بعث اهلل إلييا ممكا، فصورىا وخمؽ 

وجمدىا ولحميا  سمعيا وبصرىا
وعظاميا

 959 0774 كتاب القدر مسمـ  

"يدخؿ الَمَمُؾ عمى النطفة بعدما  52
تستقر في الرحـ بأربعيف، أو خمس 
وأربعيف ليمة، فيقوؿ: يا رب أشقّي أو 

سعيد، فُيْكتباف....

 959 0772 كتاب القدر مسمـ

صمى اهلل عميو –قضى رسوؿ اهلل  54
في الجنيف بُغرة" -وسمـ

 920 2204 الفرائض البخاري

 929 4970القسامة  مسمـ،  عميو صمى اهلل –"قضى رسوؿ اهلل  50
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في جنيف امرأة مف بني ليحاف  -وسمـ
ثـ إف  -عبٌد أو أمةٌ –سقط ميتًا بغرٍة 

المرأة التي قضى عمييا بالُغرة توفيت

 والمحاربيف

أال أنبئكـ بأكبر الكبائر ثالثًا، قالوا:  55
بمى يا رسوؿ اهلل، قاؿ: اإلشراؾ باهلل، 

تكئًا، وعقوؽ الوالديف، وجمس وكاف م
فقاؿ: أال وقوؿ الزور

 927 2020 الشيادات البخاري

أكبر الكبائر اإلشراؾ باهلل، وقتؿ  52
النفس، وعقوؽ الوالديف، وقوؿ الزور، 

أو قاؿ: شيادة الزور

 927 2424 الديات البخاري

 971 4155 الديات أبو داود"..... وفي الرٍّْجؿ نصؼ الَعْقؿ 57
النسائي، ة مف اإلبؿ."...... وفي النفس مائ 57

وقد انفرد 
 بو

 970 0770 القسامة

–أف رجاًل ُقتؿ فجعؿ رسوؿ اهلل  51
ديتو اثني  -صمى اهلل عميو وسّمـ

عشر ألفا"

  9401 القسامة الترمذي
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