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ممخص البحث :
تضمف البحث تعريؼ المسؤكلية الطبية لغة كاصطالحا كمفيكـ المسؤكلية
الطبية في الفقو اإلسالمي كما ينبغي عمى الطبيب مف طمب العمـ الخاص بمينتو
الطبية ليككف بمستكل عممي كميني يؤىمو لعالج الناس  .لذلؾ انقسـ البحث إلى
مسؤكلية طبية أخالقية كمسؤكلية طبية عممية كما يترتب عمى ىذه المسؤكلية مف
مكجبات سكاء كاف جيال أك خطأ أك عمدا كحكـ قتؿ الرحمة السمبي كااليجابي .
المقدمة :
أف الحمد هلل نحمده كنستعينو كنستيديو كنستغفره كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا
كمف سيئات إعمالنا مف ييد اهلل فال مضؿ لو كمف يضمؿ فال ىادم لو إما بعد .
ال يخفى عمى كؿ ذم لب ما لمينة الطب مف فضؿ عمى الناس

إذ فييا قكاـ

األبداف كشفاء اإلسقاـ كتخفيؼ اآلالـ لذلؾ تعد مينة الطب أعمى مينة إنسانية كأدؽ
عمـ يدرس ذلؾ أف الطب يتعامؿ مع جسـ اإلنساف كأم خطأ قد يؤدم إلى مكت
اإلنساف أك تمؼ عضك منو كمينة الطب ككنيا

إنسانية كأخالقية فيي أيضا ذات

جدكل اقتصادية كبيرة لذلؾ قد يستغميا ضعاؼ النفكس كيعمؿ فييا مف ليس أىال ليا
لذلؾ فاف الفقو اإلسالمي الذم حكـ البشرية عشرات العقكد مف السنيف لـ يترؾ ىذه
المينة دكف إحكاـ تبيف الحالؿ فييا مف الحراـ كمف ضمف ىذه اإلحكاـ ىي مسؤكلية
الطبيب الفقيية كىذا المكضكع يعد مف األىمية بمكاف البد مف دراستو كالبحث فيو
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السيما أف أكثر األطباء يغفمكف عنو كبالتالي فاف أكثرىـ قد يخطئ كال يعرؼ كفارة
خطئو كمنيـ مف يعتدم كال يعرؼ انو ٍ
أكثر الناس يجيؿ أحكاـ
معتد كذلؾ فاف
الطب كمسؤكلية الطبيب كقد يككف ضحية خطأ طبيب أك تعديو كمع ذلؾ يسكت كال
يطاؿب بحقو عمما أف الفقو اإلسالمي قد كفر حصانة لمطبيب الحاذؽ الذم يداكم
تككف البحث مف مقدمة كمبحثيف كخاتمة تكممنا في المبحث األكؿ عف
الناس  .كقد َّ

تعريؼ المسؤكلية الطبية كمفيكميا

كأقساميا لذلؾ تككف ىذا المبحث مف ثالثة

مطالب كفي المبحث الثاني تكممنا عف مكجبات المسؤكلية الطبية العممية ككاف
مقسما إلى ثالثة مطالب ثـ أنييت البحث بالخاتمة ثـ المصادر كآخر دعكانا أف
الحمد هلل رب العالميف .
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المطمب األول
تعريف المسؤولية
للة -:
أوال  /تعريف المسؤولية ًة

ىي مف سأؿ بمعنى طمب كىك سائؿ كمسؤكؿ كسؤاؿ بمعنى كثيرم السؤاؿ

كأصبت منو سؤالي إم طمبتي  .كتأتي بمعنى استعطى إم طمب العطاء لقكلو تعالى
()1

()2

إم يطمبيا كيستعطييا منكـ

( َوكَوال َوي ْسسأَوْسل ُكك ْسـ أ ْسَوم َوكالَو ُكك ْسـ )
كتأتي بمعنى استدعاء سكاء كاف بمعرفة أك ما يكدم إلى المعرفة أك الستدعاء
ماؿ أك ما يؤدم إلى الماؿ

()3

.

مف ىذه التعاريؼ المغكية لممسؤكلية يتضح ىناؾ أثار

ايجابية أك سمبية تبعا لممكافؽ المغكم لممسؤكلية مف حيث طمب المعرفة

أك لطمب

الماؿ أك ما يؤدم إلييما معا .
كقد ذكرت معنى المسؤكلية في القرآف الكريـ بعدة معاف منيا الطمب قاؿ تعالى
()4
ِئ
كف
( َوكأ َّ
َوما السَّائ َوؿ فَو َوال تَوْسنيَو ْسر ) كفي اآلية األخرل قاؿ تعالى ( َوكِئقفُك ُك
كى ْسـ ۖ إِئَّنيُكـ َّم ْسس ُكئكلُك َو
)( )5إف معنى السائؿ في ىذه اآلية ىك مطمكب إم مطمكب مف الناس أف يكفكا
بعيدىـ كمكاثيقيـ

()6

إم احبسكىـ حتى يسألكا عف

()7

عنيـ في الحياة الدنيا

أعماليـ كأقكاليـ التي صدرت

.

ككذلؾ كردت كممة المسؤكلية في السنة النبكية منيا قكؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل
عميو كسمـ في الحديث القدسي الذم يركيو عف ربو ( يا عبادم لك أف أكلكـ كأخركـ
كأنسكـ كجنكـ قامكا في صعيد كاحد فسألكني كأعطيت كؿ كاحد مسألتو ما نقص ذلؾ
()8

مف ممكي شيئا )

ىنا المسؤكلية تعني الحاجة المادية ككذلؾ قكؿ رسكؿ اهلل صمى
()9

اهلل عميو كسمـ ( كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو )

معنى كممة المسؤكلية في

ىذا الحديث إف كؿ راع محاسب عما يفترض في حؽ رعيتو كيستحمؿ رعيت
نسب أفعالو إذا أحسف إلييـ كعدؿ بينيـ فاف مصيره
كيتحمؿ ػة
الجنة كاف ظمـ كجار فاف مصيره إلى النار .
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ثانيا  /تعريف المسؤولية في االصطالح -:
قد ال مختمؼ تعريؼ المسؤكلية في االصطالح عف المعنى المغكم

كأكثر

التعاريؼ لممسؤكلية تككف بحسب ما تضاؼ إليو مثؿ المسؤكلية الدينية أك التربكية
أك األخالقية كىكذا كيمكف تعريفيا بقياـ الفرد بما ىك مطمكب منو عمى

كجو(. )10
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المطمب الثاني

مفهوم المسؤولية الطبية في الفقه اإلسالمي
كثير مف التعاريؼ لممسؤكلية الطبية تبيف مفيكميا الحقيقي

إال إني اقتصرت

عمى تعريؼ كاحد فقط كىك يتشابو إلى حد ما مع بقية التعاريؼ .
المسؤكلية الطبية ىي المسؤكلية التي يتحمميا الطبيب كمف في حكمو ممف
يزاكلكف المينة الطبية إذا نتج عف مزاكلتيـ إضرار مثؿ مكت المريض أك تمؼ عضك
()11

أك احدث عاىة

.

نالحظ أف ىذا التعريؼ شامؿ عمى لفظ المسؤكلية ككذلؾ شمؿ صك ار لإلضرار
نتيجة مزاكلة الميف الطبية الخاطئة .
كقبؿ أف نبيف حكـ المسؤكلية الطبية في الفقو

اإلسالمي يجب أف نبيف نكع

العالقة بيف الطبيب كالمريض  ،أف العالقة بيف الطبيب كالمريض عالقة

تعاقدية

تنشأ عف عقد بيف المريض نفسو أك كليو كالطبيب كيككف ىذا العقد ىك المرجع في
الخصكمة إذا كقعت مخالفة أك تقصير مف جية الطبيب  ،كعمى الطبيب أف يعتني
بالمريض عناية فائقة كالزمة كيصؼ العالج لممريض كصفا دقيقا مما يرجى بو
شفاءه كيجب عمى الطبيب أف يمتزـ بالقكاعد المينية التي تفرضيا عميو مينة الطب
ككذلؾ أف يككف المستكل الميني لمطبيب عالي كذلؾ يتطمب مف الطبيب قد ار مف
العناية بما يتكافؽ مع مستكاه العالي كالميني كعمى ىذا يجب عمى الطبيب االلتزاـ
باف ال يعرض المريض لألذل مف جراء ما يستعمؿ مف أدكات كأجيزة طبية قديمة
كبدائية تخالؼ التطكر العممي الحديث كعميو أف يختار مف الكسائؿ الحديثة التي
تكاكب التطكر العممي ضمف اإلمكانيات المتاحة  ،مف ىذا يمكف أف نقكؿ أف الفقياء
القدامى قالكا بضماف الطبيب في األجير المشترؾ أم اعتبركا الطبيب مثؿ األجير
المشترؾ  ،كاألجير المشترؾ ىك الذم يعمؿ لعامة الناس أك الذم يستحؽ
()12

األجر بالعمؿ دكف اعتبار لمزمف كالصباغ كالحداد كغيرىما

.

كقد اختمؼ الفقياء في تضميف األجير المشترؾ كاعتبار الطبيب ضمف األجير
67
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المشترؾ أف لـ يتعد عمى رأييف .
الرأي األول -:

عند الجميكر إف األجير المشترؾ ال يضمف إال بالتعدم( )13كاستدلكا -:
اف إِئ َّال َوعمَوى
لقكؿق ػ
يؾكف إال بالتعػدم ػ
 -1إف الضـ ػاف ال ػ
تعاؿل ( فَو َوال ُكع ْسد َوك َو
َّ ِئ ِئ
يف )(. )14
الظالم َو

 -2إف يد األجير المشترؾ يد أمانة كاألجير الخاص كالقبض حصؿ بإذنو فمك ىمؾ
بسبب ال يمكف االحتراز منو ال يضمنو كالحريؽ المنتشر كالميب

()15

.

لمنفعتق
ػ
 -3القياس عمى الشريؾ المضارب الف يده يد أمانػة كىك يقبض العيف
كلمنفعة المالؾ .
كىذا الرأم اشترط لكجكب الضماف عدة شركط منيا -:
 -1أف يككف األجير المشترؾ لو القدرة عمى دفع الفساد ( التمؼ ) الحاصؿ .
 -2أف يككف المضمكف مما يجكز أف يضمف بالعقد .
 -3أف يككف محؿ العمؿ خاليا أك مشتركا في العمؿ

()16

.

الرأي الثاني -:
ما ذىب إليو محمد كأبك يكسؼ كركاية عف الشافعي كاحمد

()17

إف األجير

المشترؾ ضامف مطمؽ سكاء اتمؼ بتعد أـ بدكف تعد كاستدلكا باألدلة التالية -:
 -1ما ركم عف عـ ػر بف الخطاب كعمي ابف أبي طالب رضي اهلل عنيما أَونيما
()18

كانا يضمناف األجير المشترؾ

.

-2إف الحفظ مستحؽ عميو إذ ال يمكنو العمؿ اّال بو كاذا ىمؾ بسبب يمكف االحتراز
منو كالغصب أك السرقة كاف التقصير مف جيتو فيضمنو كالكديعة باجر

()19

.

 -3إف القكؿ بتضميف األجيػر المشترؾ مطمقا سكاء بتعد أك بدكف تعد مما يجعؿ
خشية المسائمة
ػ
الصناع كالممتينيف كمف في حكميـ يحجمكف عف صناعتيـ
كالتغريـ فاف الطبيب كاف كاف مشمكؿ بمصطمح األجير المشترؾ عند الفقياء
الطبيب يعمؿ لعامة
ػ
إال انو ال يمكف مسائمتو إال إذا قصر كتعدل متعمدا كاف
الشاؼم لقكلو
ػ
الناس كال يمؿؾ تحقيؽ الشفاء التاـ لممريض فاف اهلل تعالى ىك
ت فَويُك َوك َوي ْسش ِئف ِئ
يف )(. )20
تعالى ( َوكِئا َوذا َوم ِئر ْس
ض ُك
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كالذم يبدك لي أف رأم جميكر الفقياء ىك الراجح كذلؾ لقكة أدلتيـ ككذلؾ فاف
في تضميف الطبيب مف دكف تعد يؤدم

إلى إحجاـ األطباء عف العمؿ كذلؾ فاف

الطبيب ال يممؾ الشفاء إذ أف الشفاء بيد اهلل تعالى .
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المطمب الثالث
أقسام المسؤولية الطبية
يمكف تقسيـ المسؤكلية الطبية باعتبار ما تضاؼ إليو فإذا تعمقت بعمؿ الطبيب
كمينتو فيي مسؤكلية عممية كاذا تعمقت بأخالؽ الطبيب كتدينو مع ارتباطيا بعممو
فيي المسؤكلية األخالقية مف ذلؾ يتبيف لنا أف اؿمسؤكلية قسماف -:
أكال  -:المسؤكلية الطبية األخالقية ىي المسؤكلية المتعمقة بتديف الطبيب
كىذه المسؤكلية تعتمد باألساس عمى ما يحمؿ الطبيب في قمبو مف

كأخالقو

إيماف كأخالؽ

كقد تككف ىذه المسؤكلية مكجكدة في كؿ الميف إال أنيا في المينة الطبية تككف أكثر
دقة كىذا بسبب نكع العقد الذم يككف بيف الطبيب كالمريض كىذه المسؤكلية تعتمد
عمى عدة أمكر منيا النصح لممريض كالصدؽ معو كحفظ سره كعكرتو فيذه األمكر
تتعمؽ بيا المسؤكلية الطبية

األخالقية فإذا اخؿ الطبيب بكاحد منيا فعندئذ تنشأ

مساءلة لمطبيب كأف يفشي سر المريض

أك يكذب عميو أك يفضح عكرتو ىذا إذا

حدث في ىذه المسؤكلية خرؽ ظاىر لكف ىذه المسؤكلية خركقاتيا ما دكف الظاىر
أكثر فالنظر إلى عكرة المريض ال يستطيع احد أف يحاسب الطبيب عميو ألنو ال
يستطيع أحيانا أف يعالج المريض ما لـ ينظر إلى العكرة فالنظر لمضركرة كالضركرة
تقدر بقدرىا فما زاد عف قدرىا فيتعمؽ

بأخالؽ الطبيب كتدينو ككذالؾ بالنسبة

لمنصيحة كالصدؽ كحفظ السر كقد عالج الديف اإلسالمي ىذه المسائؿ إذ يقكؿ النبي
صمى اهلل عميو كسمـ ( كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيتو )

()21

كيقكؿ أيضا ( الديف

()22

نصيحة قمنا لمف يا رسكؿ اهلل قاؿ هلل كلكتابو كلرسكلو كألئمة المسمميف كعامتيـ )
كذلؾ فاف نكع التعاقد بيف الطبيب كالمريض يسمح لمطبيب باالطالع عمى

أمكر

شخصية لممريض ال يعرفيا عنو حتى اقرب الناس إليو كميما يكف نكع السر الذم
بيف الطبيب كالمريض فيعتبر أمانو ال يجكز إفشاءه بغير رخصو مف المريض أك
لمضركرة

()23

.

ثانيا  -:المسؤكلية الطبية العممية  :كىذا القسـ يتعمؽ بالنكاحي العممية لنفس مينة
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الطب  ،كتتعمؽ المسؤكلية في ىذا القسـ بإخالؿ الطبيب بكاحد أك أكثر مف المبادئ
الميفة بصكرة تؤدم إلى كقكع الضرر عمى المريض أك
ػ
المتفؽ عمييا في عرؼ
الطبيب كالمر ػمض يمزـ الطبيب باألصكؿ
ػ
التسبب في ذلؾ  .فالعقد الميني بيف
المعتبرة بحيث ال بد مف أف يككف حاذقان عالمان بطبو ( كىذا ىك الجانب
ػ
المينية
ػ

النظرم ) ماى انر فيو ( كىذا ىك الجانب العممي ) .
موجبات المسؤولية الطبية العممية -:

تحدث الفقياء رحميـ اهلل تعالى في كتبيـ عف مكجبات مسؤكلية الطبيب
كمحاسبتو منيـ مف أسيب كمنيـ مف اختصر كيمكف تمخيص ىذه المكجبات باآلتي
-:
بممارسة الطب
ػ
 -1الجيؿ سكاء كاف الجيؿ كميا كأف يقكـ مـ ػرض أك عاـ ػم
كالتطبيب أك كاف جزئيا كاف يقكـ طبيب باطني بإجراء جراحة في العيكف .
 -2الخطأ ىك ما ليس لإلنساف فيو قصد .
 -3االعتداء ىك ما يقع مف قصد كتعمد إما بدافع الجناية العمد كاما بدافع مبررات
عقميو منحرفة .
مف خالؿ تقسيـ المسؤكلية الطبية إلى مسؤكلية أخالقية كمسؤكلية عممية فالبد
مف اإلشارة إلى إف الفقياء رحميـ اهلل قد تحدثكا في كتبيـ عف المسؤكلية العممية
ضمف كاجباتو ا الجيؿ كالخطأ كاالعتداء كذلؾ أف الفقو يتعمؽ باإلحكاـ العممية إما
المسؤكلية األخالقية فكما ذكرنا فإنيا تتعمؽ بأخالؽ الشخص كتدينو كىذا يبحث في
مضاف كتب العقائد كاألخالؽ كسكؼ نفصؿ القكؿ في مكجبات المسؤكلية الطبية
العممية في المبحث القادـ إف شاء اهلل .
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المطمب األول
جهل الطبيب بأصول المهنة
إف جيؿ الطبيب

أك عمميا يكجب

بأصكؿ المينة سكاء كاف نظريا

المسؤكلية  ،كاختالؼ درجة المسؤكلية الطبية تبعا لمستكل جيؿ الطبيب  ،فإذا كاف
الطبيب جاىؿ جيال قاطعا بأصكؿ المينة كىك يعمـ انو جاىؿ بيا كتسبب في ضرر
بالمريض يعتبر عامدا أك شبو عمد إما إذا كاف جاىال كىك ال يعمـ انو جاىؿ فيككف
فيو مسؤكلية خطأ أم ليس لو قصد جنائي كفي جميع الحاالت يككف مسؤكال كضامنا
()24

لما اتمؼ جراء عالجو

.

األدلة عمى تضمين الطبيب الجاهل -:
َّ ِئ ِئ
 -1قكلو تعالى ( فَو َوال ُكع ْسدك َّ
يف )( )25كج ػق الداللة فييا األصؿ في
اف إِئال َوعمَوى الظالم َو
َو َو
التعدم كجكب الضماف كالطبيب الجاىؿ بغير قصد متعديا فيضمف .
مفق ػطب فيك
تطبب كلـ يعمـ ػ
 -2قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ( مف ػ
ضامف )

()26

.

طبيب تطبب عمى قكـ كلـ يعرؼ منو طب
 -3قكلو صمى اهلل عميو كسمـ ( أيما ػ
()27

قبؿ ذلؾ فأعنت فيك ضامف )

.

كجو الداللة انو إذا مارس الطب ككاف جاىال بأصكؿ عمؿ الطب كاف ضامنا
لما اتمؼ كعمى ىذا يجب تحكيـ العرؼ في الحكـ عمى الطبيب بالحذؽ لقكلو صمى
اهلل عميو كسمـ كلـ يعرؼ منو طب

كالمقصكد بالعرؼ ىنا العرؼ الخاص بيف

األطباء كىذا مندرج تحت القاعدة الفقيية الكمية العادة محكمة أم أف األمكر التي لـ
()28

يأت الشارع ليا بحكـ ظاىر فانو يرجع فييا إلى العرؼ

.

 -4استدلكا باإلجماع قاؿ ابف رشد كال خالؼ في انو إذا كاف ليس في أىؿ الطب
انو ضامف ألنو متعد

()29

.

كنقؿ اإلجماع عنو كعف الخطابي كابف القيـ .
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كقاؿ ابف القيـ ( إذا تعاطى عمـ الطب كعممو كلـ يتقدـ لو بو معرفة فقد حجـ
عمى إتالؼ األنفس كأقدـ بالتيكر عمى ما لـ يعممو فيككف غرر بالعميؿ فيمزمو
()30

الضماف لذلؾ فيذا إجماع أىؿ العمـ )

.

خالصة األمر في ثبكت مكجب المسؤكلية ىنا يتعمؽ بأحد األمريف ا آلتييف أك
بيما معان :

 -1مخالفة األصؿ العممي المعتبر .
 -2مخالفة التطبيؽ العممي المعتبر .
مف خالؿ اإلخالؿ بمتطمبات الطبيب مف حيث

إِئ َّف لديو مؤىالن عمميان كعمميان

بحيث يحمؿ الشيادة العممية في اختصاصو الطبي كيحمؿ ترخيص المزاكلة في ىذا
التخصص  ،حيث يراعى في ىذه التراخيص اجتماع المؤىؿ العممي كالعممي لمطبيب
كؿ بحسب اختصاصو  .كمف المطيؼ أف نذكر أف ىذا اإلجراء  -أعني الترخيص
كالشيادة  -قد عرفو المسممكف منذ زمف بعيد  ،ففي عاـ  319ىجرية أمر الخميفة
العباسي المقتدر محتسبو إبراىيـ بف بطحا بف أبي أصيبعة بمنع جميع األطباء مف
المعالجة إال مف امتحنو رئيس األطباء في ذلؾ العيد كىك ( سناف بف ثابت بف قرة )
ككتب لو رقعة بما ُكيطمؽ لو التصرؼ فيو مف الصناعة  ،كقد امتحف في بغداد كحدىا
كقتذاؾ  800طبيب عدا الذيف لـ يدخمكا االمتحاف لشيرتيـ كعمك شأنيـ في
()31

الطب

.
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المطمب الثاني
الخطأ
قبؿ الخكض في ىذا المكضكع ال بد أف نعرؼ الخطأ .
الخطأ ىك ضد العمد حيث ينتفي فيو القصد بخالؼ العمد
()32

التثبت

كأساسو عدـ

.
كمأذكنا لو كأعطى

قد يككف الطبيب عالما بصنعتو متقنا ليا كطبيبا حاذقا

الصنعة حقيا لكنو اخطأ فأتمؼ نفسا أك عضكا أك منفعة كىذا الخطأ يتبيف لو حالتاف
-:
األكلى  -:إف خطأ الطبيب احتماؿ ناتج عف فعمو فعال غير مباح سكاء كاف متعمد
أـ غير متعمد كأف يزيد في مقدار مادة التخدير أك يستخدـ آلة غير صالحة أك في
كقت غير صالح ففي ىذه الحالة يككف الطبيب متعديا كيسأؿ جنائيا عما اقترفت يداه
()33

كىذا يضمف باالتفاؽ

.

الثانية  -:إف خطأ الطبيب احتماؿ ناتج عف فعمو فعال مباحا

أك يعتقد انو فعال

مباحا كناتج ىذا الفعؿ ما ليس بمباح مثال يقكـ الطبيب بتحريؾ يد جراح فتجرح
()34

مكضعا يزيد مف جراح المريض أك يقطع شرياف

.

كقد قسـ ابف القيـ رحمو اهلل تعالى األطباء إلى خمسة أقساـ -:
األكؿ طبيب حاذؽ يعطي الصنعة حقيا كىذا الطبيب ال

يتحمؿ المسؤكلية لتحقؽ

شركط انتفائيا عنو .
الثاني طبيب جاىؿ باشرت يده مف بطبو كتمؼ بو كلكف إذا عمـ المجنى عميو انو
جاىؿ ال يعمـ بالطب ك إذف لو ال يضمف .
الثالث طبيب حاذؽ كأعطى الصنعة حقيا إال انو أخطأت يده كتعدت إلى عضك
صحيح فأتمفو .
الرابع طبيب حاذؽ ماىر بصنعتو اجتيد فكصؼ دكاء فاخطأ في اجتياده فقتمو .
الخامس طبيبا حاذؽ أعطى الصنعة حقيا لكنو قطع عضكا مف رجؿ أك صبي أك
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.

اختمؼ الفقياء في خطأ الطبيب الحاذؽ ىؿ يضمف إذا اخطأ إلى قكليف -:
القكؿ األكؿ  -:قاؿ المالكية كركاية عف احمد أف الطبيب ال ضماف عميو إذا كاف
()36

الطبيب خاصا

.

القكؿ الثاني  -:قاؿ جميكر الفقياء إذا كاف الطبيب حاذقا كأعطى الصنعة حقيا
كاخطأ فانو يضمف كلكف عند الحنفية قالكا إذا كاف الطبيب حاذقا في صنعتو كاخطأ
()37

كمات المريض ضمف نصؼ الدية أم نصؼ دية النفس التي أدل إلى تمفيا
أدلة أصحاب القول األول -:

.

َّ ِئ ِئ
 -1قكلو تعالى ( فَو َوال ُكع ْسدك َّ
يف )
اف ِئإال َوعمَوى الظالم َو
َو َو
كجو الداللة أف الطبيب الحاذؽ في صنعتو كمتقف ليا كيعطي الصنعة حقيا ال
()38

.

يككف متعديا كطالما ما داما متقف الصنعة كيشعر بمسؤكليتو األخالقية كاألدبية تجاه
الناس كبيذا ال يككف ضامف .

()39

 -2قكؿ صمى اهلل عميو كسمـ ( مف تطبب كلـ يعمـ منو طب فيك ضامف )

.

كجو الداللة أف الطبيب إذا كاف عالما بطبو كاشتير بو فال ضماف عميو كاذا
كاف جاىال بأصكؿ الطب كاف ضامف لما اتمؼ .
كفي ذلؾ يقكؿ ابف القيـ رحمو اهلل تعالى ( كقكلو مف تطبب كلـ يقؿ مف طب
افق ليس مف
الف لفظ التفعيؿ يدؿ عمى تكمؼ الشيء كالدخػكؿ فيو بعسر ككمفو ك ػ
أىمو كتحكـ كتشجع كتصبر كنظائرىا

()40

.

 -3ما ركم عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ انو قاؿ في المشج ػكج الذم أمػركه
بالغسؿ فمات قتمكه قتميـ اهلل

()41

كج ػق الداللة أنيـ كانكا جاىميف بتطبيبو مما

أدل إلى مكتو كلـ ينقؿ عنو صمى اهلل عميو كسمـ انو ضمنيـ .
مؤتمف عمى بدف المريض كاألصؿ عدـ تضمينو ألنو أميف
الطبيب ما داـ
ػ
 -4إف
ان
إال بالتعدم أك التفريط كما داـ أعطى الصنعػة حقيا كمأذكف لو في المداكات
ال يترتب عميو أم شيء كال يضمف ألنو مأذكف بعممو

()42

.

أدلة أصحاب القول الثاني -:
اف لِئ ُكم ْسؤ ِئم ٍف أَوف َوي ْسقتُك َوؿ ُكم ْسؤ ِئمننا إِئ َّال َوخطَوأن ۚ )( )43دلت اآليػة عمى
 -1قكلو ػ
تعاؿل ( َوك َوما َوك َو
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كجكب ضماف النفس المتمفة خطأ كىي الدية الف اهلل سبحانو كتعالى حكـ بقتؿ
الكؼرة كىذه اآلية عامة شاممة لكؿ أنكاع الخطأ التي تسبب
الدم ك ػا
الخطأ ػة
مكت أك تمؼ أم عضك مما يعطؿ عممو .
 -2اجمعكا عمى أف الطبيب إذا اخطأ لزمتو الدية

()44

.

 -3إف جناية الطبيب المخط ئ كاتالؼ العضك ال يختمؼ ضمانو بالعمد فانو يضمف
الخطأ كالعامد سكاء فيضمف كإتالؼ الماؿ(. )45

 -4إف النفس إذا ىمكت عمييا الدية كاف كانت بفعؿ مأذكف فيو كىك التطبب كفعؿ
غير مأذكف فيو كىك اليالؾ فيضمف ما تجاكز فيو كلـ يؤذف فيو

()46

.

كالذم يبدك لي إنما ذىب إليو أصحاب القكؿ الثاني ىك الراجح كذالؾ لقكة
أدلتيـ كذلؾ فاف في تضميف الطبيب إذا اخطأ حفاظان عمى النفكس السيما كنحف

في زمف األطباء منيـ مف ال يبالي في األخطاء .

76

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

المطمب الثالث
االعتداء
كيككف اعتداء الطبيب إما مف خالؿ القصد كىك قميؿ جدا

ألنو يتنافى مع

مقاصد المينة الطبية إذ إِئف كجكدىا ىك لحفظ النفكس كتعد في أعمى مراتب الميف
اإلنسانية كاما مف خالؿ ما يعرؼ بقتؿ الرحمة كىذا ما نفصؿ القكؿ فيو -:
بناء
تعريؼ قتؿ الرحمة ىك تسييؿ مكت الشخص المريض الميؤكس مف شفائو ن
عمى طمب ممح مف المريض مقدـ إلى الطبيب المعالج ( )47كيمكف تقسيـ قتؿ الرحمة
إلى صكرتيف لكؿ صكرة حكـ خاص بيا -:
الصكرة األكلى قتؿ الرحمة االيجابي كىك أف يطمب المريض الميؤكس مف شفائو مف
الطبيب القائـ عمى عالجو أف ينيي حياتو عف طريؽ أعطائو حقنة تحتكم عمى
كمية كبيرة مف مادة التخدير

التي تؤدم إلى إنياء حياتو كانما سمي ايجابيا الف

الطبيب ىك الذم يعطي إلى المريض جرعو مف الدكاء .
الصكرة الثانية قتؿ الرحمة السمبي كتنقسـ ىذه الصكرة إلى قسميف -:
أكال  -:إيقاؼ العالج عف المريض إما بإيقاؼ األجيزة كمثاليا رجؿ أغمي عميو بعد
إصابتو في دماغو التياب شديدان مما أدل إلى غيبكبة كيمكف أف يبقى حيا عمى

أجيزة اإلنعاش الذم يقكـ بضخ اليكاء إلى الرئتيف فإذا تكقؼ الجياز عف العمؿ فقد
المريض حياتو فيعتقد الطبيب بعدـ األمؿ في شفائو .
ثانيا  -:االمتناع عف تناكؿ العالج مف قبؿ المريض أك يمتنع الطبيب عف إعطاء
()48

العالج لممريض

.

كسنفصؿ القكؿ في حكـ كؿ صكرة مف ىذه الصكر .
حكم قتل الرحمة االيجابي -:
الصكرة بيذه األلفاظ لكنيا كمف خػالؿ
ػ
لـ يناقش الفقوػاء رحميـ اهلل ىذه
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التعريؼ تكاد تنطبؽ عمييا أحكاـ االنتحار لذلؾ سكؼ نذكر نفس األدلة التي استدؿ
بيا الفقياء في تحريـ االنتحار كتتمخص أدلتيـ باألدلة التالية -:
الن ْسف َوس الَّتِئي َوح َّرَوـ المَّوُك إِئ َّال بِئا ْسل َوح ِّق
 -1قكلة تعالى ( َوكَوال تَو ْسقتُكمُككا َّ
ؽ ۚ )( )49كج ػق الداللة إف
مثؿ ىذا الفعؿ ىك قتؿ النفس كالنص صريح أك كاضح بالنيي عنو كالتحريـ
قتؿ النفس بغير كج ػق ػحؽ كالقتؿ ىك إزىػاؽ لمنفس كقد حرـ اهلل سبحانو
كتعالى ذالؾ 0

تعاؿل ( كَوال تَوْسيأ ِئ
َّ ِئ ۖ
َوس ِئمف َّرْسك ِئح المَّ ِئو إِئ َّال ا ْسلقَو ْسكُكـ
 -2قكؿػو ػ
َوسكا مف َّرْسك ِئح المو إِئَّنوُك َوال َوي ْسيأ ُك
ُك
َو
ِئ
كف)( )50كجػو الداللة أف المريض الذم يصؿ إلى حالة اليأس مف الحياة
ا ْسل َوكاف ُكر َو
لعدـ الشفاء ال يجكز لو فعؿ ذالؾ الف اليأس مح ػرـ كمرفكض قطعا إذ إِئ َّف

ت فَويُك َوك
قكؿق ػ
بدليؿ ػ
الشاؼ ػ
ػم
سبحافق كتعالى ىك
ػ
اهلل
تعاؿل ( َوكِئا َوذا َوم ِئر ْس
ض ُك
َوي ْسش ِئف ِئ
يف )( )51فاف الشفاء مف اهلل تعالى كاألعمار مقدره منو كال احد يتحكـ بيا
إال اهلل .

َٰ
ِئ
قكلو تعالى ( ككَوال تَو ْسقتُكمُككا أَونفُك َوس ُككـ ۚ إِئ َّف المَّوَو َوك َو ِئ
ؾ ُكع ْسد َوك نانا
يماَو َومف َوي ْسف َوع ْسؿ َوذلِئ َو
ْس
اف ب ُكك ْسـ َورح ن
َو
ۚ ()52
ؼ ُكنصمِئ ِئ
ار ) كج ق الداللة أف اآلية األكلى حرمت قتؿ النفس ثـ
يو َون نا
َوكظُكْسم نما فَو َوس ْسك َو ْس

جاءت اآلية الثانية كىي تؤكد التحريـ لما ينتجو القتؿ

مف عذاب جديد بنار جينـ

خالدان فييا  .كاستدلكا بالسنة .

 -1ما ركم عف الرسكؿ ( صمى اهلل عميو كسمـ ) انو قاؿ ( مف ػتردل مف جبؿ
جيفـ يتردل فييا خالدا مخمدا كمف تحسى سما فقتؿ
ػ
فقتؿ نفسو فيك في ػفار
ده يتحسل في نار جينـ خالد مخمدا كمف قتؿ نفسو بحديد ة
نفسق فسمو في ػم
ػ
()53

فحديدتو في يده يجيئ بيا في بطنو في نار جينـ خالد ان مخمدا فييا

.

 -2ما ركل عف أبي ىريرة رضي اهلل عنو شيدنا مع رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو
كسمـ ) فقاؿ الرجؿ مف مما يدعي اإلسالـ ىذا مف أىؿ النار ىذا مف أىؿ النار
فمما حضر القتاؿ قاتؿ الرجؿ قتاال شديدا فأصابتو الجراحة فقيؿ يا رسكؿ اهلل
الفار انو قاتؿ اليكـ قتاال شديدا كقد مات
الرجؿ الذم قمت لو آنفا انو مف أىؿ ػ
الفار فكاد بعض المسمميف أف يرتاب
فقاؿ النبي ( صمى اهلل عميو كسمـ ) إلى ػ
شدمدة فمما كاف مف
ػ
فبينما ىـ عمى ذلؾ إذ قيؿ انو لـ يمت كلكف بو جراحػة
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يصبر عمى الجػراح فقتؿ نفسو فقاؿ النبي صمى الو عميو كسمـ اهلل
ػ
الميؿ لـ
اكبر اشيد أَوني عبد اهلل كرسكلو ) ركاه البخارم

()54

كجو الداللة أف الرجؿ لـ

يتحمؿ جراحو فقتؿ نفسو فاخبر النبي صمى اهلل عميو كسمـ انو في النار كذلؾ
بفعمو المحرـ بما ترتب عمى فعمو ىذا عقكبة النار خالدا فييا .
كاستدلكا مف المعقكؿ باألدلة التالية -:
إف الصبر عمى األلـ أمر مطمكب شرعا كاف المؤمف الذم أصابو المرض كجب
عميو الصبر عمى مرضو ليكفر عف خطاياه كذلؾ فاف البالء مف اهلل سبحانو كتعالى
ما يزاؿ البالء بالمؤمف

كفي ذلؾ يقكؿ النبي محمد ( صمى اهلل عميو كسمـ ) (

كالمؤمنة مف نفسو كمالو كفي كالده حتى يمقى اهلل تبارؾ كتعالى كما عميو مف خطيئة
) ركاه البخارم

()55

كما أف حفظ النفس مف مقاصد الشريعة التي جاءت لممحافظة

عمييا كصيانتيا مف التعدم عمى حقكقيا بما فييا القتؿ

مع إيماننا إف اهلل سبحانو

كتعالى ىك الشافي كاف كؿ مرض يعجز عنو الطبيب فانو شفاءه مف عند اهلل تعالى
سكاء كاف بسبب يعممو أك ال يعممو الطبيب المعالج كفي ذلؾ يقكؿ النبي ( صمى اهلل
()56

عميو كسمـ ) ( ما انزؿ داء إال انزؿ لو شفاء ) ركاه البخارم

.

يقكؿ الشيخ يكسؼ القرضاكم ( تيسير المكت الفعاؿ ال يجكز شرعا ألف فيو
عمال ايجابيا مف الطبيب بقصد قتؿ المريض كالتعجيؿ بمكتو
مف الدكاء المتسبب في المكت فيك قتؿ عمى

بإعطائو جرعة عالية

أم حاؿ سكاء كاف بيذه الكسيمة أـ

بإعطائو مادة سمية سريعة التأثير أـ بصعقو بصعقة كيربائية أـ بآلة حادة كمو قتؿ
كىك محرـ بؿ ىك مف الكبائر المكبقة كال

يزيؿ عنو صفة القتؿ أف كاف دافعو ىك

الرحمة بالمريض كتخفيؼ المعاناة عنو فميس الطبيب ارحـ بو ممف خمقو كليترؾ أمره
إلى اهلل فيك الذم كىب الحياة
المسمى )

()57

لإلنساف كىك الذم يسمبيا في اجميا

بعد تعريؼ قتؿ الرحمة االيجابي كبياف

المريض الذم يطمب مف الطبيب الذم يعالجو

أدلة حرمتو تبيف لنا

أف

أف ينيي حياتو يعتبر قاتالن لمنفس

منتحر ج ازؤق جينـ كبئس المصيرإما الطبيب الذم يقكـ بإعطاء الدكاء إلى المريض
ان
فتقع عميو مسؤكلية جنائية اختمؼ فييا الفقياء عمى ثالثة آراء -:
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الرأم األكؿ  -:إف ىذا الفعؿ يعتبر عمد ان كعمى المقصر كالمسبب (
القصاص  .أم يجب عميو القصاص كبيذا القكؿ قاؿ زفر مف

الطبيب )

الحنفية كبعض

المالكية كركاية عف ابف القاسـ كقكؿ عند الشافعية كاستدلكا عمى ذلؾ بما يأتي -:
إف اإلذف الذم أعطى مف المريض إلى الطبيب بالقتؿ ال يعتبر كال يعتد بو كالف حؽ
القصاص يجب ألكليائو كليس لو أف عصمة النفس أمر ال يحتمؿ اإلباحة كعميو فاف
أمر المريض كأذنو لو بقتمو فانو ممغي كال يأخذ بو كما داـ األمر ممغي فال عبرة
()58

بو

.

الرأم الثاني  -:إف ىذا الفعؿ يعتبر قتالن عمد ان كلكنو يسقط القصاص عنو كتجب

الدية في ماؿ الطبيب ألنو اعتبر قتؿ عمد كبيذا القكؿ قاؿ الحنفية عدا (
ككذلؾ قاؿ بو المالكية كالشافعية كالحنابمة كاستدلكا عمى
النفكس كالقصاص يسقط بشبية
()59

الماؿ

زفر )

أف اإلباحة ال تجرم في

اإلذف كلكف كجكد الشبية ال يمنع كجكب

.

الرأم الثالث  -:ال قصاص عمى الطبيب كال دية كلكف يعزر كىذا القكؿ ركاية عف
أبي حنيفة كقكؿ عند المالكية كاستدلكا

أف المريض إذف لمطبيب بقتمو كىذا الفعؿ

أكرث شبقةن فيسقط القصاص بالشبية كالمريض عفا عف دمو بمكافقتو بالقتؿ لذلؾ
تسقط عنو كؿ التبعات بما فييا الدية(. )60
كمف ىذا يمكف القكؿ باف الراجح مف ىذه
القصاص عمى الطبيب القاتؿ كذلؾ لقكة

اآلراء ىك الذم يقكؿ بكجكب

أدلتيـ كضعؼ أدلة المخالفيف كاف الرأم

الذم يقكؿ بعدـ كجكب القصاص كتجب الدية أك يسقطاف معا فاف األخذ بيذا الرأم
سيؤدم إلى انتشار ىذه الظاىرة كاالستخفاؼ باألركاح كالنفكس كحفظ النفس مف
مقاصد الشريعة ككذلؾ سيؤدم إلى جمكد العقؿ كتكقؼ البحث العممي في مياديف
الطب كالعالج حيث أف كاقع الحاؿ يصبح كمما عجز الطبيب عف عالج المريض
الميئكس منو فما عميو إال إف يخرج ىذه الرخصة التي أعطيت لو مف قبؿ الفقياء
المسمميف كنتيجتيا مكت المريض كال قصاص كال دية عمى الطبيب كقد يككف قتؿ
الطبيب لممريض البتزاز الكرثة السيما

إذا كاف المكرث غنيا كقد يككف الكرثة ىـ

المستعجمكف عمى كفاتو .
80
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حكم قتل الرحمة السمبي -:

كتككف برفع أجيزة اإلنعاش عف الميت دماغيا أك امتناع المريض عف اخذ
العالج أك امتناع الطبيب عف تقديـ العالج لو لذلؾ فاف لقتؿ الرحمة السمبي حالتيف
الحالة األكلى كىي التي تككف برفع أجىزة اإلنعاش عف الميت دماغيا كلكي نكضح
ىذه الحالة البد لنا أف نعرؼ مكت الدماغ كأجيزة اإلنعاش .
موت الدماغ  /ىك تمؼ دائـ في الدماغ يؤدم إلى تكقؼ دائـ لجميع كظائفو أك ىك
()61

الفقد الدائـ لكؿ الكظائؼ المتكاممة لمخاليا العصبية

.

تعريف اإلنعاش  /ىك المعالجة المكثفة التي يقكـ بيا الفريؽ الطبي لمف يفقد كعيو

أك تتعطؿ عنده كظائؼ بعض األعضاء الحيكية كالقمب كالرئة إلى أف تعكد إلى
عمميا الطبيعي كغالبا ما يستعمؿ في ذلؾ

أجيزة معكضة كالمنفاس الذم يعكض

عف عمؿ الرئة ككمنظـ ضربات القمب إضافة إلى إعطاء المريض بعض العالجات
الدكائية المختمفة كالتي ال تعط ل إال تحت إشراؼ كمراجعة مف الطبيب بصكرة
مكثفة

()62

إذا كاف المريض ميؤكسان منو كال يكجد أمؿ في شفائو كال يعيش أكثر مف

عدة أياـ قالئؿ مع كضع ىذه األجيزة عميو فاف ىذا القرار يرجع إلى األطباء ذكم
()63

اختصاص اإلنعاش عمى كجو القطع في اإلخبار

فاف حكمو في ىذه الحالة جكاز

رفع أجيزة اإلنعاش عنو كبيذا اشترط المجمع الفقيي
يككف ىذا القرار مف لجنة تتككف مف ثالثة
()64

اإلنعاش

اإلسالمي لمرابطة عمى أف

أطباء اختصاصييف كخبراء في مجاؿ

.

كاستدلكا انو برفع أجيزة اإلنعاش ال يكقؼ عالجا يرجى منو شفا ؤق كلكف يكقؼ
إجراء ال طائؿ مف كرائو كال جدكل في الشخص المحتضر ككذلؾ فاف فيو إنياء لما
يؤلمو مف حالة النزع كاالختصار

()65

كبذلؾ أفتى كثير مف الفقياء المعاصريف بجكاز

رفع أجيزة اإلنعاش عف الميت دماغيا كالميؤكس منو كىذا

ما ذىب إليو مجمع

الفقو اإلسالمي في دكرتو الثالثة الذم انعقد في الككيت عاـ 1985ـ ككذالؾ ذىبت
بالجكاز دار اإلفتاء الككيتية ككذلؾ المجمع الفقو اإلسالمي في دكرتو الثالثة الذم
انعقد في عماف عاـ 1986ـ كحددت أف الشخص يعتبر ميتا إذا أظيرت عميو إحدل
()66

العالمتيف اآلتيتيف -:
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إذا تكقؼ قمبو كتنفسو تكقفا تاما كحكـ األطباء عمى أف التكقؼ ىذا ال رجعة فيو إذا
تعطمت جميع كظائؼ دماغو تعطيال نيائيا كحكـ
التعطيؿ ال رجعة فيو

()67

كاخذ بيذا الرأم مف

المسالة كمنيـ د.تكفيؽ الكاعي

()68

األطباء االختصاصيكف باف ىذا
الباحثيف في الفقو اإلسالمي ليذه

كالشيخ محمد مختار السالمي
()70

رمضاف البكطي كالشيخ بكر أبك زيد

()69

كد.محمد سعيد

كاتفقكا عمى أف المريض الميؤكس منو بجكاز

أما إذا كاف الشخص المريض غير ميؤكس منو فال يجكز
رفع أجيزة اإلنعاش عنو َّ
()71

رفع أجيزة اإلنعاش عنو

.

مف خالؿ ىذا الكالـ إذا نظرنا إلى المكضكع مف زاكية أخرل نالحظ أف إبقاء
المريض عمى حالو فانو يؤدم إلى تكاليؼ كنفقات كبيرة جدا كلكنو دكف الجدكل منو
كما أف بقاء المريض عمى حالة فانو يؤدم إلى بذؿ الماؿ مف قبؿ أىمو كاف حفظ
الماؿ مف مقاصد الشريعة كاذا نظرنا إلى الميؤ كس منو سكؼ يؤدم

إلى حجز

كاحتكار ألجيزة عف اآلخريف الذيف ىـ في أمس الحاجة إلييا  ،الذيف ىـ حالتيـ
غير ميئكس منيا ككذلؾ ننظر إلى أىؿ المريض كىـ يبقكف في الـ كقمؽ كحسرة
عميو الحتماؿ أف يطكؿ عميو المرض مف ىذا القكؿ يمكف أف نخرج صكرة رفع أجيزة
اإلنعاش عف الميت دماغيا مف صكر قتؿ الرحمة .
الحالة الثانية امتناع المريض عف تناكؿ العالج أك امتناع الطبيب عف تقديـ العالج
لممريض كىذه الحالة ليا صكرتاف -:
الصكرة األكلى  /امتناع المريض عف تناكؿ العالج .
إف ىذه الصكرة مبنية عمى أساس إحكاـ التداكم كالعالج في الشريعة اإلسالمية كبعد
التنقيب كجدت في إحكاـ التداكم آراء ثالثة سأذكرىا بصكرة مختصرة جدا كىذه
اآلراء ىي -:
م كالمالكية
الرأم األكؿ  /إف التداكم مباح مطمقا كبيذا القكؿ قاؿ الحنؼ ة

()72

كاستدلكا

 -:بقكلو ( صمى اهلل عميو كسمـ ) ( تداككا عباد اهلل فاف اهلل لـ يضع داء إال كضع
()73

معو شفاء إال اليرـ ) ركاه ابف ماجة كالترمذم
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تركو كبيذا قاؿ الشافعية كعامة السمؼ

()74

 .كاستدلكا بقكلو ( صمى اهلل عميو كسمـ )
()75

( تداكك عباد اهلل فاف اهلل سبحانو لـ يضع داء إال كضع معو شفاء إال اليرـ )

.

الرأم الثالث  /ذىب أصحاب ىذا الرأم إلى أف التداكم مباح كلكف تركو أفضؿ
كبيذا قاؿ الحنابمة

()76

 .كاستدلكا  :إف النافع كالضار ىك اهلل سبحانو كتعالى كالدكاء

ال ينجح بذاتو كليس فعمو منافيا لمتككؿ الف اهلل عز كجؿ خمؽ الداء ثـ

أف ترؾ

الدكاء أفضؿ ألنو اقرب إلى التككؿ كقد رد الحنابمة عمى حديث ( تداككا عباد اهلل )
قالكا إف الحديث ىذا أمر لإلرشاد كقاؿ ابف تيمية ( رحمة اهلل عميو ) إف التداكم ليس
بكاجب عند جماىير األمة إال انو أكجبتو طائفة كما قاؿ بو بعض أصحاب الشافعي
()77

كأَوحمد

.

نالحظ أف رأم الحنابمة بترؾ التداكم أفضؿ ألنو اقرب إلى التككؿ كيستدرؾ
عمييـ ذلؾ باف النبي ( محمد صمى اهلل عميو كسمـ ) كىك في كماؿ التككؿ عمى اهلل
عز كجؿ كلـ يقدح في قكلو األخذ باألسباب كتناكؿ العالج كنالحظ أف ىذا األمر
كاضح بالتداكم لما فيو مف األخذ باألسباب ككذلؾ أف المكازنة بيف األحاديث يمكف
أف نحمؿ الحديث الذم استدلكا بو عندىـ عمى العالج كاف سائدا في عصرىـ مف
طرؽ تقميدية لـ تصؿ إلى درجة القطع بالنفع كمف ثـ ال ينكر تغير األحكاـ بتغير
األحكاؿ كقالكا حديث ( تداككا عبادم اهلل ) أنيـ حممكه عمى أمر لإلرشاد يمكف أف
يصح قكليـ بذلؾ إذا كاف ترؾ التداكم كالعالج ال يؤدم إلى إتالؼ النفس كىالؾ
الجسد مف خالؿ النظر إلى داللة القكؿ إِئف التداكم أصمو مشركع لما جاء فيو مف
سنة قكلية كفعمية ككذالؾ فيو مف حفظ النفس كىي مف مقاصد الشريعة

كاذا ترؾ

الدكاء أدم إلى تمؼ النفس أك تمؼ العضك المصاب أك عجزه فاف التداكم في ىذا
الحالة يككف كاجبا كبيذا جاء قرار المجمع الفقيي اإلسالمي إلى أف األصؿ في حكـ
التداكم أنو مشركع  ،لما كرد في شأنو في القرآف الكريـ كالسنة القكلية كالفعمية  ،كلما
فيو مف " حفظ النفس " الذم ىك أحد المقاصد الكمية مف التشريع  .كتختمؼ أحكاـ
التداكم باختالؼ األحكاؿ كاألشخاص .
 فيككف كاجبان عمى الشخص إذا كاف تركو يفضي إلى تمؼ نفسو أك أحد أعضائو83
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أك عجزه  ،أك كاف المرض ينتقؿ ضررةن إلى غيره كاألمراض المعدية .
 كيككف مندكبان إذا كاف تركو يؤدم إلى ضعؼ البدف كال يترتب عميو ما سبؽ فيالحالة األكلى .

 كيككف مباحان إذا لـ يندرج في الحالتيف السابقتيف . كيككف مكركىان إذا كاف ٍبفعؿ يخاؼ منو حدكث مضاعفات أشد مف العمة المراد
إزالتيا  .كاذا أردنا أف نربط حكـ التداكم بمسألة قتؿ الرحـ ػة فإننا نذىب إلى

أف تناكؿ العالج مف قبؿ المر ػمض كاجب كالف تركو في حقو يؤدم إلى تمؼ
مرؼكض شرعا كمحرـ في الشريعػة
نفسو كىالكيا كاف تمؼ النفس كىالكيا ػ
اإلسالمية

()78

.

الصكرة الثانية  /امتناع الطبيب عف تقديـ العالج لممريض بحث الفقياء في ىذه
المسألة ضمف بحثيـ في القتؿ بالتسبب كضربكا مثاال عمى ذلؾ إذا حبس رجؿ رجالن

آخر في مكاف كمنع منو الطعاـ كالشراب حتى مات فما حكـ الحابس ؟
اختمؼ الفقياء في ىذه المسألة إلى قكليف -:
ذىب الجميكر كمنيـ المالكية كالشافعية كالحنابمة

()79

إلى أف اعتبار الترؾ المفضي

إلى المكت قتؿ عمد إِئ ْسف ثبت قصد القتؿ كعند أبك حنيفة عدـ كجكب الضماف عمى
القاتؿ بالتسبب كعند محمد كأبي يكسؼ قالكا بكجكب الضماف أم كجكب الدية ألنو
سبب أدل إلى تمؼ فكجب عميو الضماف كىذا ىك المختار عند الحنفية بناء عمى ما
قالو ابف عابديف ( كىك المختار في زماننا لمنع المظممة مف الظمـ )

()80

مف خالؿ

ىذه اآلراء نالحظ أف رأم الجميكر ىك الراجح إذ يمكف القكؿ باف ذلؾ سيتخذ كسيمة
لمقتؿ دكف إيقاع عقكبة القصاص عمى القاتؿ كىذه تعتبر جريمة قتؿ عمد

إلنساف

حي كلك كاف الدافع لتعجيؿ مكتو الستحالة شفائو كلكف كاجب الطبيب عالج
المريض كليس قتمو أك عدـ إعطائو العالج كاف فعمو ىذا حراـ كمخالؼ لمشريعة .

84

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

الخاتمة -:
بعد أف أكممت كتابة بحثي فاف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا -:
 -1يجب عمى الطبيػب أف يخصص قسما مف كقتو لتعمـ فقػو مينتيـ كعمييـ أف
يعرفكا مسؤكليتيـ الشرعيػة حتى ال يقعػكا في المخطػكرات كيبتعدكا عف
الشبيات .
 -2إف الفقػو اإلسالمػي جعؿ لمطبيب الماىر حصانة إذا اخطأ حتى ال يتردد في
إجراء العمميات الجراحيػة لممرضػى كما حجر عمى الطبيب الجاىؿ أك غير
المختص أف يتج أر عمى أركاح الناس فمنعو مف تطبيب المرضى كألزمو الدية
أك القصاص .
 -3إف مسؤكلية الطبيب قد تككف أخالقية فتتعمؽ بتديف الشخص كأخالقو كاما أف
تككف عممية فتتعمؽ بفعمو كتترتب عمييا األحكاـ الفقيية الخاصة بكؿ منيا .
 -4إف المسؤكلية الطبية العممية ىي مناط بحث الفقياء .
 -5إف ما تقكـ بو بعض القبائػؿ مف اخذ الديػة مف األطباء الماىريف غير جائز
كىك سحت كماؿ حراـ .
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Research Summary :Research has included the definition of responsibility of
medical language and idiomatically and the concept of
responsibility Medical in Islamic jurisprudence and what should
be the doctor asked your flag profession medical to be the level
of scientific and professional position to treat people to piece
split search responsibility Medical ethical responsibility medical
process and the consequent this responsibility of the causes of
whether ignorance mistakes or intentionally and the rule of
mercy killing negative and positive 0
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 -5بداية المجتيد البف رشد  -البف رشد دار الفكر .
 -6تبيمف الحقائؽ  -لمزيمعي الناشر  :المطبعة الكبرل األميرية  -بكالؽ  ،القاىرة
الطبعة  :األكلى 1313 ،ىػ .
 -7التشريع الجنائي اإلسالمي عبد القادر عكدة .
العممية بيركت  -ط– 1
ػ
الجرجافم  -دار الكتب
ػ
 -8التعريفات عمي بف محمد
1983ـ .
الدقائؽ  -لإلماـ محمد بف حسيف بف عمي
ػ
شرح كنز
 -9تكممة البحػر الرائؽ ػ
الطكرم  ،المطبعة العممية  ،ط1320 1ىج .
 -10تفسير ابف كثير  -تحقيؽ محمد سالمو  -دار طيبو لمنشر كالتكزيع  -ط– 2
1999ـ .
 -11الجامع الحكاـ القرءاف  -ألبي عبد اهلل محمد بف احمد األنصارم لمقرطبي ،
ق ط  3دار الكتاب العربي القاىرة 1976ـ .
ت  671ػ
 -12حاشية ابف عابديف  ،البف عابديف  ،المطبعة الكبرل األميرية مصر ط– 3
ق.
 1324ػ
عرؼ
الكبير  ،شمس الديف محمد بف احمد ػة
ػ
 -13حاشية الدسكقي عمى الشرح
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الدسكقي  ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي  -مصر ط1960 – 3ـ .
الكبرل
 -14حاشية رد المختار شرح تنكير األبصار ابف عابديف – المطبعػة ػ
األميرية  -مصر ط. 2
 -15ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف  ،لمنككم  ،مخطكط بدار الكتب رقـ ( )111
نقال عف آثار الحرب  ،كىبة الزحيمي .
 -16سنف أبي داكد  ،ألبي داكد سميماف بف األشعث السجستاني االزدم ت 275
ىج تحقيؽ محي الديف عبد الحميد  ،طبعة المكتبة العصرية  ،بيركت لبناف .
التراث
 -17سنف ابف ماجة  ،أبك عبد اهلل محمد بف زيدم القزكيني  ،دار إحياء ػ
العربي  ،بدكف سبة طبع .
النسائم
ػ
النسائم لمحافظ أبي عبد الرحـ ػف احمد بف شعيب بف عمي
ػ
 -18سنف
ق  ،دار إحياء التراث العربي لبناف .
ت  303ػ
 -19السنف الكبرل لمبييقي  ،أبك بكر احمد بف الحسيف بف عمي البييقي  ،مجمس
ق.
دائرة المعارؼ  ،ط 1347 ، 1ػ
عيسل بف سكرة الترـػذم السمـ ػم
ػ
 -20سنف الترمذم  ،أبي عيسى محمد بف
ت 279ىج دار إحياء التراث العربي – بيركت .
 -21صحيح البخارم لإلماـ محمد بف إسماعيؿ البخارم ت 256ىج  ،ط 1دار
الكتب العممية – بيركت 1989 ،ـ .
القشبرم
ػ
الحسيف مسمـ بف الحجػاج بف مسؿـ
ػ
صحيح مسمـ لإلماـ أبي
ػ
-22
النيسابكرم ت 261ىج ط ، 1دار إحياء التراث العربي بيركت 1929ـ
 -23الطب النبكم البف القيـ الجكزية .
 -24فتح العمي المالؾ في الفتاكل عمى مذىب مالؾ محمد عميش مطبعة مصطفى
الباب الحمبي كأكالده مصر الطبعة األخيرة 1958ـ .
المقدسم ت  763ىج
ػ
 -25الفركع – لشمس الديف أبي عبد اهلل محمد بف مفمح
ق 1984 -ـ .
ط 4عالـ الكتب – بيركت  1404ػ
النؼراكم  ،دار الفكر
افم  ،ألحمد بف غنيـ بف سالـ بف مينا ػ
 -26الفكاكو الدك ػ
بيركت .
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 -27قامكس دكر الند الطبي د باراسككس مطبعػة بكستف ط  1اإلصدار السابع
كالعشريف .
 -28قرار المجمع الفقيي بمكة المكرمة في ربيع األخر عاـ 1402ـ .
 -29ق اررات المجمع الفقو اإلسالمي لرابطة العالـ اإلسالمي .
 -30حكـ رفع أجيزة اإلنعاش عف الميت دماغيا .
 -31كشاؼ القناع – عف متف االمتناع منصكر بف يكنس البيكتي  ،مكتبة النصر
الحديثة  ،الرياض .
 -32لساف العرب البف منظكر  -دار صادر  -بيركت  -ط. 3
المبسكط لإلماـ شمس األئمػة أبي بكر محـ ػد بف أبي سييؿ السرخػس
ػ
-33
ت 483ىج  -ط 2دار المعرفة – بيركت .
ق.
 -34مجمكعة الفتاكم ابف تيمية مطبعة تردستاف العممية مصر  1326 -ػ
 -35مختار الصحاح  -محمد بف أبي بكر عبد القادر الرازم – بيركت .
 -36المكسكعة الطبية الفقيية  -احمد كنعاف .
 -37المصنؼ  -ألبي بكر عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف أبي شيبة
ق.
ق  -المطبعة العزيزية  -اليند  1966 -ػ
الككفي العبسي ت  235ػ
الرحيبافم المكتب
ػ
مصطؼل ابف سعيد
ػ
 -38مطالب أكلى النوػل شرح المنتى
ق.
اإلسالمي دمشؽ  1382 -ػ
 -39مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى مصطفى السيكطي .
 -40المنتقى شرح المكطأ لمباجي .
حنبؿ ت 241ىج – ط – 1
 -41مسند اإلماـ احمد بف حنبؿ – لإلماـ احمد بف ػ
دار صادر – بيركت – 1969ـ .
ق المكتبة السمفية كالمؤيد – المدينة المنكرة.
 -42المغني البف قدامة – ت  620ػ
 -43مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج – لمشيخ محمد الخطيب الشربيني –
ق  -دار الفكر .
ت 977ػ
ابمسم مكتبة
 -44مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ محمد عند الرحمف الطر ػ
النجاح ليبيا .
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 -45مجمد الفقو اإلسالمي الدكرة الثالثة لمجمع الفقو اإلسالمي العدد الثالث الجزء
ق 1987 -ـ .
الثاني  1408 -ػ
 -46مسؤكلية الطبيب الجنائية في الشريعة اإلسالميػة اسأمو إبراىيـ دار البيارؽ
عماف األردف 1999ـ .
 -47مكت الدماغ بيف الطب كاإلسالـ د.ندل محمد نعيـ الرفر طبعة 1999ـ دار
الفكر دمشؽ سكريا .
 -48نياية المحتاج إلى شرح المنياج شمس الديف محمد الرممي دار الفكر بيركت
لبناف 1984ـ .
 -49نصب الراية  -جماؿ الديف عبد اهلل بف يكسؼ الزيمعي كتحقيؽ أيمف الصالح
شعباني  -دار الحديث ط1995 – 1ـ .
 -50ىدل اإلسالـ فتاكل معاصرة دكتكر يكسؼ القرضاكم .
البحوث والمقاالت

كميت ) د.محمد البكطي
ػا
حي
 -1بحث ( انتفاع اإلنساف بأعضاء اإلنساف أخر ػا
( قضايا فقيية معاصرة ) .
 -2بحث ( أجيزة اإلنعاش ) الشيخ محمد المختار ألسالمي  -ع 2ج. 1986\2
 -3بحث ( جياز اإلنعاش كعالقة الكفاة بيف األطباء كالفقياء ) د.بكر أبك زيد .
 -4بحث ( حقيقة المكت كالحياة في القرءاف الكريـ كاإلحكاـ الشرعية ) د.تكفيؽ
الكاعي مجمة الفقو اإلسالمي ع  3ج. 3
 -5بحث ( نياية الحياة ) د.محمد سميماف األشقر ( مجمة مجتمع الفقو اإلسالمي -
ع 0ج. 1987\ 0
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