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 ارَبِنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلِسِوُلللُع

 

 ، مجلت جامعت ألاهبار للعلىم ؤلاسالميت
 
 علمي   مجلت

 
 فصلي   ت

 
 م   ت

 
 حك

 
جصدر ، مت

 ىِت، أربعت أعداد في الس  / جامعت ألاهبار، بعً كليت العلىم ؤلاسالميت
 
عن

 
 ى بح

 
 ي

ْ
 رش

غِت العربيِت في العلىم ؤلاسالميت البحىث 
ّ
 .بالل

 

سست اإلا
 
 ببغداد: والىجائم الكخب دار في ؤلاًداع وركم (م،2009سىت )جلت أ

 الدولي اإلاركم: اإلاعياري  الخصييف على (م، وحصلت2009( لسىت )1235)

ISSN (Print): 2071-6028       
ISSN (Online): 2706-8722 

 

سهم في العلىم ؤلاسالميت بما ئلى وشِر اإلاجلت تهدف  قي باإلاسخىي العلمي ٌ  الرُّ

م وشر  في  البحىث العلميت ألاصيلت واإلاخميزةللخخصصاث الشرعيت، وذلك عً طٍر

، ال سيما البحىث التي حعالج اإلاشاكل، وجضع جميع فروعهابالعلىم ؤلاسالميت 

 ئسالميت هليت.الحلىل إلاسخجداث العصر، كل ذلك وفم رؤٍت 
 

تها اباصدار  مسخمرة اإلاجلت الباحثين مً العراق وخارجه، وهي اسخلطبت

 مهمت في اإلاكخبت  الباحثين واإلاإسساث التي جرفد
ً
ت

 
ِبى

 
عدُّ ل

 
بالدراساث والبحىث التي ح

 العلميت كادًميتألا ، ومىكع اإلاجالثاإلاجلتمىكع ، وهي مخىفرة على ؤلاسالميت

 .العراكيت

 

 ييئة التحرير
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 . أ.د. صًيب عباس عودة3

 أ.د. عبدالفتاح ذلمد خضر. 4
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 أ.د. ذلمد عبداحلميد اخلطيب. 6

 الوياب عارف أ.م.د. حازم عبد. 7
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 ُشُرِوُط الهَِّصر الِعِلِميَّة
 

د    في البحىث  الب 
 
 جحلم الشروط العلميت آلاجيت: مً مت لليشر لد  اإلا

  البدثأن ًيىن  .1
 
.بالل

ً
 غت العشبُت خطشا

ِشش   كذ البدث ًيىن  ال أن .2
ُ
ِبل   أو ،و

ُ
خشي  مجلت   في لليششِ  ك

ُ
 .أ

 .ؤلاظالمُت العلىماث خططج خذأ في يىن ً أن البدث في شترطٌُ  .3

ال جلبل بدىر جدلُم اإلاخطىطاث، إال إرا اعخمذث على وسخخين ازيخين،  .4

لبل الخدلُم على وسخت واخذة إال  ًُ  ضىابط معُىت.بخدلم وال 

فيال الطابع راث البدىر جلبل ال .5  أو هُئاث أو إلاىظماث جيٍتروال أو خعٍش

 .معُىت حهاث

ذ ال أن على (Turnitin) برهامجب فدظجخضع البدىر لل .6  وعبت جٍض

 وفم ،(%30 )، ووعبت الاكخباط عً: (%20 ): عً البدث في الاظخالٌ

 .الىافزة الخعلُماث

دم  لها أن ب  مً كِ  جخضع البدىر إلى فدظ أوليّ  .7 ش، ٍو ل هُئت الخدٍش

، على أن ال جخجاوص مذة دون بُان ألاظبابحعخزس عً كبٌى البدث مً 

 هظش الهُئت أظبىع
ً
 ، ا

ً
ٌ  بالضشوسة حعني ال الهُئت مىافلت أن   علما  كبى

 .اإلادىمين على عشضه ضالخُت حعني ماإه   لليشش، البدث

م  البدثًخضع  .8 ً لب  كِ  مًللخلٍى  العلمي الخخطظ في ازىين خبيًر

 إلىالبدث  شظلًُ  الخلُُم في اخخالفهما خاٌ وفي، البدث إلاىضىع الذكُم

ِ د  ُم 
ّ
 عً ج زالث، مى

ً
  خبير   لب  كِ  مً البدث مٍلى فضال

ُ
 ل

 
في مذة ال ، ّي ىِ غ

ً  .جخجاوص: شهٍش

شظل .9
ُ
مين مالخظاث ج ِ

ّ
ى د 

ُ
يشش إلى الباخث، وال اإلا  بها. بعذ ألاخز إال البدث ًُ

وألاخز  خلُُمال بعذ بدِث مً ال حذًذة وسخت إسظاٌ الباخِث  على .11

 .الخظاثاإلاب



 

 

ذ ال للبدث بملخظ الباخث طالبًُ  .11 ، وولماث ولمت (200)عً  ًٍض

ذ عً   ولماث، و  (3)مفخاخُت ال جٍض
 
ت، العشبُت غخينبالل  أن على وؤلاهجليًز

 ًيىن اإلالخظ ؤلاهيليزي مطادك
ً
اإلاىخب الاظدشاسي بجامعت علُه مً  ا

 .وعاهُتولُت التربُت للعلىم ؤلا -ألاهباس

12. ً ً  ؤلا  اإلالخظخضم 
 
 .تؤلاهيليًزغت هيليزي عىىان البدث واظم الباخث بالل

طالب الباخث بئسفاق ظيرة راجُت  .13  .عىه ُمىحضةًُ

 لذم الباخث ًُ  .14
ً
ا  ُ  خط

ً
 فُه ًخعهذ  إكشاسا

ُ
 هى حهذ  لليشش م لذ  بأن  البدث اإلا

الاعخذاء على  إلاعؤولُت اللاهىهُت واملت في خاٌاٍخدمل خالظ له، و 

.ً ت لآلخٍش  الحلىق الفىٍش

 ما جمثل سأي أصحابها فلط.جمثل سأي اإلاجلت، وإه  البدىر اإلايشىسة ال  .15

  ظىاء، البدىر معىداثاإلاجلت غير ملضمت بئعادة  .16
ُ
 لم أم البدث ش  ِش و

 ًُ 
ْ
 .ششي
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 الَفهِّيَّةُشُرِوُط الهَِّصر 

 

ر  ر الشروط اً 
ْ

ش
 
لدمت للي

 
يتعى في البحىث اإلا ِ

ّ
ى
 
 آلاجيت: الف

  إسظاٌو مع اإلاجلت،  الخخاطب ًيىن  .1
ً
ذ البدىر إلىتروهُا م بٍش ، عً طٍش

 issccoll@uoanbar.edu.iq:   ؤلالىترووي إلاجلتا

 .مىفشدة وبمعافاث، الحاظىبعلى ( Word)برهامج الُىسد ب البدث طبعًُ  .2

 ، (سم2) وأظفل أعلى: الىدى آلاحي على الطفدت إعذادًيىن  .3
ً
  ًمُىا

ً
عاسا  َو

، و  (سم2)
ً
 .الطفداث مُجشكمع مشاعاة  ،(B5): الىسكت حجمأًضا

، وباللىن ، للمتن والهامش(Simplified Arabic) :بخطجيىن الىخابت  .4

 .ألاظىد

الطفدت ألاولى: : آلاحي الىدى على لبدثا هخابتضفداث  حعلعل ًيىن  .5

بعذ رلً  ،وإًمُالتهم وعىىاهاتهم الباخثين أظماء الشئِغ، البدث عىىان

ت العشبُت باللغخين البدث ملخظ م   ،مع اليلماث اإلافخاخُت وؤلاهيليًز
ُ
ز

م   اإلالذمت،
ُ
م   اإلاطالب، أو اإلاباخثز

ُ
  الخاجمت،ز

ً
 اإلاطادس كائمت واخيرا

 .واإلاشاحع

 ألاهباس حامعت مجلت) :عباسة البدث مً فلط ألاولى الطفدت على ىخبًُ  .6

يىن  الطفدت، ًمين أعلى (ؤلاظالمُت للعلىم  (22) بحجم: خط جدتها ٍو

 .هاٌعاس  إلى الطفدت ًمين مً (Bold) غامم ظىدأ

 الطفدت وظط غامم سىدأ (21) بالحجم الشئِغ البدث عىىان ًيىن  .7

 .ألاولى

8.  
ُ
 (Bold) غامم سىدأ (23) بالحجم، وعىىاهاتهم الباخثين أظماء ىخبج

 ، أظفل  عىىان البدث.ألاولى الطفدت وظط
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9.  
ُ
 واظم الباخث. ترن معافت بين عىىان البدثج

ىخب إًمُل الباخث جدذ اظمه  .11  مباششة، مع مشاعاة الذكت في رلً.ًُ

11.  
ُ
 الخاجمت، اإلاطالب، أو اإلاباخث اإلالذمت،: )ألاولُت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت وظط (Bold) غامم أسىد (23) بالحجم( اإلاطادس الهىامش،

12.  
ُ
 ًمين (Bold) غامم سىدأ (21) بالحجم الثاهىٍت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت

 ، الطفدت ضبط مع، (21) بالحجم البدث متن ىخبًُ  .13
ُ
 معافت ترنوج

ٌ  للعطش (سم2) كذسها بادئت  .اإلاتن مً فلشة ليل فلط ألاو

14.  
ُ
)حىاش ي هفعها  الطفدت فيوجيىن ، (22) حجمالهىامش البدث ب ىخبج

 هىزا: كىظين بين الهامش سكم ًيىن على أن ، البدث متنأظفل  سفليت(

 .خذة على التركُم ليل ضفدت، مع خُاس (2)

شترط هخابت الىطىص اللشآهُت بالشظم العثماوي، ببرهامج:  .15 )مصحف ٌُ

 .(الىبىٍت لليشر الحاسىبياإلادًىت 

:  العشبُت الحشوف بدعب اإلاطادس جشجِب ًيىن  .16
ً
)أ، ب، ث، ر، ج، هجائُا

 ، ح، خ، .... (
ً
 جللائُمشكمت جشكُما

ً
 فُه ًيىن  الزي الخيعُم باظخخذام ا

 ..(2)، هىزا فلط هلطت مع الشكم

 (03)اإلاجلت غير ملضمت بلبٌى البدىر التي ًخجاوص عذد ضفداتها عً  .17

 ضفدت، ظىي ضفداث: العىىان واإلالخظ واإلاطادس.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  الهَِّصِوــُجُأ

ر 
ْ

ش
 
 الىحى آلاحي:على في اإلاجلت  أجىر الي

ْعخىفى مً الباخثين  .1  مبلغداخل العشاق ٌُ
ً
مائت وخمعت وعششون كذسُه:  ا

مً البدث، فئن ضفدت ألاولى  (22)، عً الـدًىاس  عشاقي (125000)ألف 

ضاف مبلغ كذسُه: ألفان وخمعمائت  رلًعلى صاد  عشاقي عً  دًىاس   (2500)ًُ

 .وّلِ ضفدت  

ْعخىفى مً الباخثين  .2  مبلغخاسج العشاق ٌُ
ً
كذسُه: مائت وخمعت وعششون  ا

 رلًلى مً البدث، فئن صاد عضفدت ألاولى  (22)، عً الـ($ 125) دوالس،

ضاف مبلغ كذسُه:  . ($ 3) زالزت دوالساثًُ  عً وّلِ ضفدت 

غ الباخث باليلفت النهائُت  .3
 
بل خدمل أحىس ل ًُ شش لدعذًذها، ٍو

 
حىس الي

ل وافت.ال  خدٍى

عاد اإلابلغ الزي جم  هبدثالباخث سحب إرا  .4 ٌُ بعذ إسظاله إلى الخبراء، 

 ح
ّ
 مىُه أحىس الخبراء فلط.مُه مً عل

ً
 الباخِث مخطىما

 بعذ دفع  .5
ّ

يشش بدثه إال ًُ ش، وال 
ْ

ش
 
ضود الباخث بىخاب كبٌى الي ًُ حىس ألا ال 

 .واملت

 جتراوح مذة خالٌ والفىُت العلمُت الششوط اظخىماٌ بعذ البدث ًيشش .6

خ مً أشهش( 9-3)حععت  إلى زالزت مً ٌ  هخاب ضذوس  جاٍس  اليشش، كبى

 .اليشش ظشوف وبدعب

ض   .7 م ، إلىتروهُت مً بدثه (معخلتبيسخت )ود الباخث ًُ جشظل عً طٍش

لها مً ًمُلؤلا  مىً جٍض   مىكع اإلاجلت، ٍو
ً
 .أًضا
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 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

1 
ستدالل باألحادٓث ميَج الظعساّٖ يف اال

ّاملْضْع٘ ّأثسٍا يف تفشريِ  الضعٔف٘
 منْذجاأسْزٗ البكسٗ 

 الشٔد علٕ حشً عبٔد
 38-1 حدٓث أ.د.ذلنْد محٔد دلبل

2 
 السّاٗ الرًٓ تهله فَٔه 

 اإلماو البدازٖ يف الضعفاٛ الصغري 
 ّأخسج هله يف الصخٔح

 88-39 حدٓث سسمد فؤاد طفٔل أ.و.د.

 و الدزداٛ الهربٚ أأحادٓث  3
 دزاس٘ ىكدٓ٘

 144-89 حدٓث خلدٌّ ىْزٖ إمساعٔل. و.د

4 
تطبٔكات أصْلٔ٘ علٙ أحادٓث صف٘ 

 الْضْٛ مً نتاب عندٗ األحهاو
 دزاس٘ تطبٔكٔ٘

عبدالٍْاب بً عبداهلل . أ.د
 192-145 أصْل فكُ السسٔين

5 
الكاعدٗ األصْلٔ٘ مفَْمَا، ضْابطَا، 

 226-193 أصْل فكُ عنس حشني غّزاٖ. أ.و.د ّظاٜفَا، مشتيداتَا، أىْاعَا

 حل املسٓض يف العيآ٘ الطبٔ٘  6
 ّحفظ الهسام٘ يف الظسٓع٘ اإلسالمٔ٘

ذلند بً عبداهلل بً عابد . أ.د
 268-227 فكُ الصْاط

7 
اليزاعات احلسبٔ٘ بني البالد اإلسالمٔ٘ 

 ّطسم فضَا يف الفكُ اإلسالمٕ
بسأٍه ذلنْد إالشٔدٗ إٓياض 

 326-269 فكُ صادم خلف أْٓب. أ.د

 املشاٜل االفرتاضٔ٘ للنشح علٙ اخلف  8
 يف حاطٔ٘ الباجْزٖ

 و. و. صالح صادم دلٔد
 368-327 فكُ أ. د. عبد السمحً محدٖ طايف

9 
آزاٛ أبٕ احلشً السستغفين احليفٕ 

 ٍـ( 345الفكَٔ٘ )ت: 
 فٔنا عدا العبادات

 412-369 فكُ أ.و.د.فساض دلٔد عبداهلل

 اخلالفٔاتتسجٔخات البَٔكٕ يف نتابُ  11
 دزاس٘ فكَٔ٘ مكازى٘ نتاب الصدقات

 قٔص سعدٖ مجٔلالشٔد 
 466-413 فكُ أ.و.د. أمحد عبٔد جاسه

 

 

 



 

 

 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

11 
 طَادٗ املشتدفٕ دزاس٘ فكَٔ٘ تأصٔلٔ٘

مع دزاس٘ تطبٔكٔ٘ يف احملانه »
 «الشعْدٓ٘

 514-467 فكُ عنس بً عبد اهلل الفآز. أ.و.د

حهه إثبات اليشب بسؤٓا الييب صلٙ اهلل  12
 536-515 فكُ عادل محاد سامل. د.و علُٔ ّسله

13 
 لٔعكْب باطا: حاطٔ٘ علٙ طسح الْقآ٘

 51-46دزاس٘ ّحتكٔل مً اللْح٘: 
 )مشاٜل يف الصٔاو ّاالعتهاف(

 581-537 فكُ ذلند لإمساعٔعبد احلنٔد . و.و

14 
 األىبٔاٛ ّعصن٘ تعاىل اهلل زؤٓ٘

 الهسماسيت حشني بً ْٓسف اإلماو عيد
 (ٍـ916ت)

 الشٔدٗ زىا جرب جفال
 618-581 عكٔدٗ إبسأٍه زجب عبداهلل. أ.د

15 
 ىْز العٌْٔ يف تلدٔص سريٗ األمني املأمٌْ 

 ٍـ(734البً سٔد الياض )ت
 )حبث يف امليَج ّاملْازد (

 654-619 سريٗ و.د. جياٌ قخطاٌ مجٔل
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6 
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 باللغة العربية: ملخص
 حمند بن عبداهلل بن عابد الصواط أ.د.

فيذا بحث عف  الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف، كبعد:
الشريعة اإلسالمية، كنظرا لكثرة ىذه الحقكؽ كتنكعيا، فقد اقتصرت عمى حقكؽ المرضى في 

كقد جعمت البحث في  حقيف، كىما: حؽ المريض في العناية الطبية، كحقو في حفظ كرامتو.
المبحث  التمييد: في التعريؼ بالحؽ كأقسامو. مبحثيف مسبكقيف بتمييد، عمى النحك التالي:

كتحدثت فيو عف أىـ الحقكؽ المتفرعة عف ىذا  الطبية.األكؿ: حؽ المريض في العناية 
الحؽ، كىي: حقو في الحياة، كحقو في الحصكؿ عمى الرعاية الصحية المناسبة، كحقو في 

المبحث الثاني: حؽ المريض  التبصير، كحقو في االستقاللية، كحقو في السرية كالخصكصية.
راـ كالتقدير، كحقو في العدؿ كالمساكاة، كتحدثت فيو عف حقو في االحت في الكرامة اإلنسانية.

 ثـ ختمت البحث بخاتمة تتضمف خالصة البحث كأىـ نتائجو. كحقو في الحماية.
 الكممات المفتاحية: حقُّ المريض ، العناية الطِّبيَّة ، حفظ الكرامة  

THE PATIENT'S RIGHT TO MEDICAL CARE AND DIGNITY 
PRESERVATION IN ISLAMIC LAW 

Prof. Dr. Mohammed bin Abdullah bin Abed 
Al-Sawat 

Summary 
This is a study on the rights of patients in Islamic law, and given the 

abundance and diversity of these rights, it has been limited to two rights, 

namely: the patient's right to medical care, and the right to preserve his 

dignity. It has made research in two topics preceded by an introduction, as 

follows: Introduction: In defining the right and its divisions. The first topic: 

the patient's right to medical care. In it, she talked about the most important 

rights branching off this right, which are: his right to life, his right to receive 

appropriate health care, his right to enlightenment, his right to 

independence, and his right to confidentiality and privacy. The second topic: 

the patient's right to human dignity. She spoke about his right to respect and 

appreciation, his right to justice and equality, and the right to protection. 

Then she concluded the research with a conclusion that includes a summary 

of the research and its most important results. 

Key words: rights, patients, care 

 



 

 222 

6 

 
 املقِدمة

الحمد هلل ربّْ العالميف، كالصَّالة كالسَّالـ عمى أشرؼ األنبياء كالمرسميف، كعمى 
 آلو كصحبو أجمعيف، أمَّا بعد:

فيذا بحث عف حقيف مف أىـ حقكؽ المرضى في الشريعة اإلسالمية، كىما: 
 حؽ العناية، كحؽ الكرامة.

بالبحث، نظرا ألىميتيما، كتفرع كثير مف الحقكؽ عنيما، ككقكع كقد أفردتيما 
 كثير مف األخطاء الطبية نتيجة الجيؿ أك التفريط بيما.
 كقد جاء تقسيـ ىذا البحث إلى تمييد كمبحثيف:

 في تعريؼ الحٌؽ، كأقسامو. التَّمييد:
 حٌؽ المريض في العناية الطبيَّة. المبحث األكؿ:
 مريض في الكرامة اإلنسانيَّة.حٌؽ ال المبحث الثاني:

َـّ الخاتمة،   أىـٌ نتائج البحث. كفيياث
ىذا، كقد سرت في ىذا البحث عمى المنيج العممٌي المتعارؼ عميو في كتابة 

إلى سكرىا، كتخريج األحاديث مف مدكناتيا، كتكثيؽ  البحكث العمميَّة، مف عزك اآليات
 المعمكمات مف مصادرىا.
كأشكره عمى تكفيقو كمٌنتو، كأسألو التكفيؽ كالسداد في القكؿ  اهللكختامنا؛ أحمد 

 كالعمؿ.
 كسمَّـ عمى نبٌينا محمَّد كعمى آلو كصحبو كسمـ اهللكصمَّى 
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 :متهيد
 يف تعريف احلق وأقسامه

 تعريف الحّق:
نقيض الباطؿ، كجمعو: حقكؽ كحقاؽ، كحؽَّ األمر إذا كجب  الحّق، لغة:

 .(ُ)كثبت
يعتف الفقياء المتقٌدمكف بتعريؼ الحٌؽ؛ لكضكحو كاشتياره لـ  واصطالًحا:

 يحتاج إلى تعريؼ. عندىـ، إذ ال
كأمَّا المعاصركف فميـ تعريفات مختمفة لمحٌؽ، كذلؾ ناتج عف اختالؼ نظرتيـ 

 .(ِ)إليو، ىؿ ىك مصمحة، أك ثبكت، أك عالقة، أك اختصاص
ًإالَّ بكجكد االختصاص الَّذم كالصَّحيح أىنَّو )اختصاص(، فال كجكد لفكرة الحٌؽ 

 ىك قكاميا كحقيقتيا.
كبناء عمى ذلؾ، فأجكد تعريؼ لمحٌؽ ػػ في نظرم ػػ ىك تعريؼ الشَّيخ مصطفى 

رقا رحمو  .(ّ)الحٌؽ ىك اختصاص يقٌرر بو الشَّرع سمطة، أك تكميفنا()، إذ قاؿ: اهلل الزَّ
 أقسام الحق:

، فالحٌؽ تارة يتضمَّف سمطة، كتارة القيد األخير مف التعريؼ يبيَّف أقساـ الحؽٌ 
 تكميفنا.

 سمطة عمى شخص، كسمطة عمى منفعة.والّسلطة نوعان: 

                                                           

 )حقؽ(.ماٌدة  ،ْٕٖص :القامكس المحيط ،ُّْ : صالمصباح المنير ،ْٗ/َُ :لساف العرب نظر:ي (ُ)
 :محٌمد طمـك د. اإًلسالميَّة،الحٌؽ في الشَّريعة  (،ُّ)عمي الخفيؼ  الشَّرعيَّة،أحكاـ المعامالت  نظر:ي (ِ)

 .ُٕص
 .َِص :العاٌمةالمدخؿ إلى نظرٌية االلتزاـ  (ّ)
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فالسُّمطة عمى شخص، كحٌؽ الكالية عمى القاصر، إذ يخٌكؿ ىذا الحٌؽ لمكلٌي 
ا كنحك ذلؾ.  ممارسة السُّمطة عمى القاصر تأديبنا كتزكيجن

فإٌنيا سمطة لإلنساف عمى عيف معٌينة كالسُّمطة عمى المنفعة، كحٌؽ الممكيَّة، 
 يتصٌرؼ فييا كيفما شاء تمٌمكنا كتمميكنا.

كأمَّا التَّكميؼ فيك دائمنا عيدة عمى إنساف، كىذا إمَّا عيدة شخصيَّة كقياـ األجير 
مَّا عيدة مالٌية ككفاء الدَّيف  .(ُ)بعممو، كا 

كاجب، كحقكؽ كالعالقة بيف الحٌؽ كالكاجب عالقة كثيقة، فكٌؿ حٌؽ يقابمو 
المرضى كاجبات عمى األطٌباء، فإذا كاف مف حٌؽ المريض حفظ سرّْه، فيككف كاجب 
الطَّبيب عدـ إفشاء تمؾ األسرار ًإالَّ في حاالت محٌددة. كقد اصطمح القانكنٌيكف عمى 
تسمية ىذا التَّكميؼ المقابؿ لمحٌؽ التزامنا، فيـ ينظركف إلى الحٌؽ كااللتزاـ عمى أىنَّيما 

ء كاحد، فيك حٌؽ إذا نظر إليو مف جانب الطَّالب، كالتزاـ إذا نظر إليو مف جانب شي
 .(ِ)المطمكب

  

                                                           

 .ِٓص :د. رحيّْؿ غرايبة اإًلسالميَّة،الحقكؽ كالحرٌيات السياسية في الشَّريعة  نظر:ي (ُ)
 .َٓص :، الزرقاالمدخؿ إلى نظرٌية االلتزاـ العاٌمة نظر:ي (ِ)
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 :املبحث األول
 حق املريض يف العناية الطبّية

 :(ُ)مسؤكليَّة الطَّبيب تجاه المريض عمى قسميف
 القسم اأَلوَّل: مسؤوليَّة أدبّية أخالقّية:
كالتَّنفيس عنو، كتخفيؼ مصابو، كالدُّعاء لو، كتشمؿ اإلحساف إليو كالرّْفؽ بو، 

كالسؤاؿ عف أحكالو، كيدخؿ في ذلؾ التَّجاكز عف زاٌلتو؛ تقديرنا لحالتو النَّفسيَّة جٌراء 
 جه ين  ىن منعمى مف كظـ غيظو، فقاؿ سبحانو:  اهلل، كقد أثنى (ِ)المرض

]آؿ عمراف:  ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي  جي يه ىه مه
ُّْ]. 

 جزاء عمييا في األنظمة كالقكانيف؛ ألنَّيىا نابعة مف الضَّمير.كىذه المسؤكليَّة ال 
أمَّا الشَّريعة اإًلسالميَّة فمجاؿ الجزاء يشمؿ الٌدنيا كاآلخرة، كلذلؾ رٌتبت األجر 

ٍرفىًة ): العظيـ عمى عيادة المريض، يقكؿ  ـٍ يىزىٍؿ ًفي خي ـى لى اهي اٍلميٍسًم ـى ًإذىا عىادى أىخى ًإفَّ اٍلميٍسًم
تَّى يىٍرًجعى اٍلجى   .(ّ)(نًَّة حى

 القسم الثَّاني: مسؤوليَّة قانونيَّة مهنّية:
كىي مسؤكليَّة تنشأ عف العالقة الٌتعاقدٌية بيف الطَّبيب كالمريض، إذ تنشأ عف 

 ىذه العالقة حقكؽ كالتزامات متعٌمقة بكال الطَّرفيف.
 كمف أىـ ىذه الحقكؽ: حٌؽ المريض في العناية الطبيَّة.

                                                           

 .ِٔص :د. رسمٌية شمسك الطبيَّة،المسؤكلٌية  نظر:ي (ُ)
 .َّْص :د. محمد الشنقيطي الطبيَّة،أحكاـ الجراحة  نظر:ي (ِ)
سٌكة بيف صٌفيف مف الٌنخؿ يجتنى  كالمخرفة:كالخيرفة  ،مف حديث ثكباف  (،ّْٔٔ)أخرجو مسمـ برقـ  (ّ)

 :ابف األثير الحديث،النياية في غريب  ،ُّٔ/ُ :ابف قتيبة الحديث،غريب  نظر:ي شاء.مف أٌييما 
ِ/ِْ. 
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 كيتفٌرع عف ىذا الحٌؽ جممة مف الحقكؽ، أىٌميا:
 أوَّاًل: حّقه في الحياة:

كحٌؽ الحياة ىك الحٌؽ األىكَّؿ لإلنساف، كمنو تبدأ سائر الحقكؽ، كعند كجكده 
 .(ُ)تطٌبؽ بقٌية الحقكؽ، كعند انتيائو تنتيي كؿ الحقكؽ

مريض كغيره. كىذا الحٌؽ يستكم فيو جميع البشر معصكمي الٌدـ، ال فرؽ بيف 
]األنعاـ:  حل جل مك  لك خك حك جك مقالقتؿ بغير حٌؽ  اهلل كلذلؾ حٌرـ

ـي }، كأكجب القصاص حقا ألكلياء المقتكؿ عمى القاتؿ، قاؿ تعالى: [ُُٓ مىٍيكي كيًتبى عى
اصي ًفي اٍلقىٍتمىى{  . [ُٖٕ]البقرة:  اٍلًقصى

كىاؿي قاؿ:   اهلل أفَّ رىسيكؿى  كعف البراء بف عازب  مىى المًَّو  )لىزى في عى الدٍُّنيىا أىٍىكى
ؽ  ًمٍف قىٍتًؿ ميٍؤًمفو ًبغىٍيًر   .(ِ)(حى

الحياة )كجاء في المبدأ الثَّاني لمٌدستكر العالمي ألخالقيَّات الطَّبيب الصحيَّة: 
حٌؽ لكؿّْ إنساف، كىي مقٌدسة محترمة مدافع عنيا، كقيمة النَّفس البشريَّة الكاحدة تعدؿ 

ًميعنا}:  اهللا، يقكؿ قيمة البشر جميعن  مىٍف أىٍحيىاىىا فىكىأىنَّمىا أىٍحيىا النَّاسى جى ]المائدة:  {كى
ا،-، كاالعتداء عمى حياة أٌم نفس بشرٌية [ِّ  -أك معٌكقنا ػكلك كانت جنينا أك شيخن

 .(ّ)(عدكاف عمى البشريَّة جميعنا
 كمف مظاىر حماية ىذا الحٌؽ لممريض ما يمي:

  

                                                           

 .ُُْص :د. محمَّد الٌزحيمي اإلسالـ،حقكؽ اإلنساف في  نظر:ي (ُ)
صٌححو ، ك ِٕٓ/ّ :الحديث حسنو المنذرم في الترغيب كالترىيبك  (،ُِٓٔ)أخرجو ابف ماجو برقـ  (ِ)

 األلباني في صحيح ابف ماجو.
(3)  http://applications.emro.who.int/docs/EM_RC52_7_ar.pdf 
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 أ ــ تحريم القتل بدافع الشَّفقة:
أك ما ييسمَّى بالقتؿ الرَّحيـ، كىك: تسييؿ مكت الشَّخص الميؤكس مف شفائو، 

 .(ُ)بناء عمى طمب ممٌح منو مقٌدـ لمٌطبيب المعالج
كلو صكر عديدة، مف أشيرىا: أف يقـك الطَّبيب المعالج لممريض الميؤكس مف 

 .(ِ)ى كفاتو؛ بناء عمى طمب المريضشفائو بحقنو بماٌدة مخٌدرة تؤٌدم إل
 يئكىك محرَّـ؛ ألنَّوي مف قبيؿ االنتحار المجمع عمى تحريمو، لقكلو تعالى: 

، كالحياة ليست ميمكنا [ِٗ]النّْساء:  زت رت يب ىب نب  مبزب رب
تعالى، فال يجكز االعتداء عمييا سكاء أكاف بالقتؿ أك اإلذف  اهلللإلنساف، بؿ ىبة مف 

 .(ّ)فيو
الفعؿ ييعٌد مف قبيؿ القتؿ العمد عمى الرَّاجح مف أقكاؿ أىؿ العمـ؛ ألٌف إذف كىذا 

المريض ال عبرة بو، كالقصاص حٌؽ لألكلياء، فال يسقط، كعصمة النَّفس أمر ال تحتممو 
 .(ْ)اإلباحة

ىذا، كقد نٌص الٌدستكر اإلسالمي لمميف الطبيَّة في الباب السَّابع منو عمى أىنَّو: 
 .(ٓ)الطَّبيب أف ييدر الحياة كلك بدافع الشَّفقة(يحـر عمى )

  

                                                           

 :عمر الٌسعدكف الٌرحيـ،القتؿ  ،ٖٔص :محمَّد عمي البار منيا،أحكاـ التَّداكم كالحاالت الميؤكس  نظر:ي (ُ)
 .ِٖص

 .ٖٔص :البار التَّداكم،أحكاـ  نظر:ي (ِ)
 .ُْْص :د. محمَّد الٌزحيمي اإلسالـ،حقكؽ اإلنساف في  نظر:ي (ّ)
التَّشريع الجنائي  ،َِٔ/ٕ :نياية المحتاج ،ُّٖ/ِ :جكاىر اإلكميؿ ،ِٕٕ/ٔ :بدائع الصنائع نظر:ي (ْ)

 .ُْ/ِ :عبد القادر عكدة اإلسالمي،
(5)  http://islamset.net/arabic/aethics/dastor/index.html. 
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 تحريم رفع أجهزة اإلنعاش: -ب
ىك المعالجة المكثَّفة الَّتي يقـك بيا الطَّبيب لمساعدة األعضاء واإلنعاش: 

الحيكيَّة حتى تقـك بكظائفيا، بعد تكقفيا أك قبؿ ذلؾ بقميؿ، أك لتعكيض بعض األعضاء 
 .(ُ)تفاعؿ منسجـ بينياالمتكٌقفة قصد الكصكؿ إلى 

نعاش المريض الَّذم تيرجى حياتو كاجب عمى الطَّبيب؛ ألٌف فيو إحياء لمنَّفس  كا 
حياء النُّفكس كاجب؛ لقكلو تعالى:  الَّتي إف تركت دكف إنعاش فربما آلت إلى الكفاة، كا 

ٰذ  يي ىي مي خي حي  :المائدة[ِّ]. 
اإلنعاش فًإنَّو يبدك لي أىنَّو كاجب؛ أمَّا ) يقكؿ الشَّيخ محمَّد المختار السالمي:

ذلؾ أىنَّو ال تختمؼ حالة اإلنعاش عف أٌم حالة مف حاالت االضطرار الَّتي تقمب حتَّى 
 .(ِ)(حكـ التَّحريـ إلى الكجكب؛ حفاظنا عمى الحياة

 :(ّ)كأمَّا حكـ رفع أجيزة اإلنعاش عف المريض، فمو أربع حاالت
الَّذم استدعى كضع المريض تحت ىذه  أف يزكؿ السَّببالحالة األولى: 

األجيزة، كتككف حالة المريض قد عادت إلى طبيعتيا، فيجكز رفع األجيزة في ىذه 
 الحاؿ؛ لتحٌقؽ السَّالمة كزكاؿ الخطر.

أف تتعٌطؿ جميع كظائؼ الدّْماغ تعٌطالن نيائيِّا، مع تكٌقؼ القمب الحالة الثَّانية: 
كٌقفنا تامِّا. فيجكز رفع األجيزة في ىذه الحاؿ؛ لتحٌقؽ الكفاة كالتَّنٌفس كالٌدكرة الٌدمكٌية ت

 شرعنا كطبِّا.
                                                           

 .ّٕ/ِ :النتشة المستجٌدة،،المسائؿ الطبيَّة ُِّص :د. أحمد كنعاف الفقييَّة،الطبيَّة  نظر: المكسكعةي (ُ)
 .ِْٖ/ُ/ِ :مجٌمة مجمع الفقو اإلسالمي (ِ)
األحكاـ الشَّرعيَّة لألعماؿ  ،ِْٖ/ُ/ِ :ضمف مجٌمة مجمع الفقو اإلسالمي لمسالمي،اإلنعاش  نظر:ي (ّ)

 :الطريقي اهلل د. عبد المريض،رفع األجيزة الطبيَّة عف  ،ُٖٓ-ُِٕص :د. أحمد شرؼ الدّْيف الطبيَّة،
ّٓ-ّٖ. 
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زاؿ  أف تتعٌطؿ جميع الكظائؼ الحيكيَّة ًإالَّ أفَّ جذع دماغو ماالحالة الثَّالثة: 
حيِّا، كقد يعيش حياة نباتيَّة، كيستمٌر في اإلغماء مٌدة طكيمة، فال يجكز رفع األجيزة 

ًإالَّ إذا كاف ىناؾ حاجة ماٌسة ليذه األجيزة لكجكد مرضى آخريف عنو في ىذه الحاؿ؛ 
 ييرجى شفاؤىـ كال يكجد غير ىذه األجيزة.

أف يمكت جذع الدّْماغ فقط، مع استمرار باقي األجيزة في العمؿ الحالة الرَّابعة: 
 بكاسطة أجيزة اإلنعاش، كىك ما ييسمَّى بمكت الدّْماغ.

غ ىؿ ييعٌد مكتنا حقيقيِّا تترٌتب عميو آثاره أـ ال؟، كقد كقع خالؼ في مكت الدّْما
 كليس ىذا مكضع بسط المسألة.

كأمَّا رفع األجيزة عف ميت الدّْماغ بعد الحكـ بمكتو دماغيِّا، فيكاد يككف محٌؿ 
اٌتفاؽ بيف الفقياء المعاصريف. جاء في البند السَّادس مف تكصيات ندكة الحياة اإلنسانيَّة 

بناء عمى ما تقٌدـ، اٌتفؽ )يمي:  يا لممنٌظمة اإًلسالميَّة لمعمـك الطبيَّة، مابدايتيا كنيايت
الرأم عمى أىنَّو إذا تحٌقؽ مكت جذع المٌخ بتقرير لجنة طبٌية مختٌصة؛ جاز حينئذو إيقاؼ 

ناعيَّة  .(ُ)(أجيزة اإلنعاش الصّْ
رعنا أفَّ يعتبر ش)(: ّ/ٓ) ُٕكجاء في قرار مجمع الفقو اإلسالمي الٌدكلٌي رقـ 

الشَّخص قد مات، كتترٌتب جميع األحكاـ المقٌررة شرعنا لمكفاة عند ذلؾ، إذا تبٌينت فيو 
 إحدل العالمتيف التَّاليتيف:

إذا تكٌقؼ قمبو كتنٌفسو تكٌقفنا تامِّا، كحكـ األطبَّاء بأٌف ىذا التَّكٌقؼ ال رجعة  -ُ
 فيو.

إذا تعطَّمت جميع كظائؼ دماغو تعٌطالن نيائيِّا، كحكـ األطبَّاء  -ِ
االختصاصٌيكف الخبراء بأٌف ىذا التَّعطَّؿ ال رجعة فيو، كأخذ دماغو في 

 التَّحٌمؿ.

                                                           

 .ِّٕ/ِ/ّ :مجٌمة مجمع الفقو اإلسالمي (ُ)
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ف كاف بعض  ففي ىذه الحالة يسكغ رفع أجيزة اإلنعاش المرٌكبة عمى الشخص كا 
 .(ُ)(األجيزة المركَّبة األعضاء كالقمب مثالن ال يزاؿ يعمؿ آليِّا بفعؿ

 تحريم اإلجهاض: -جـ
ىك إلقاء المرأة جنينيا ميتنا، أك حيِّا دكف أف يعيش، كقد استباف واإلجهاض: 

 .(ِ)بعض خمقو، بفعؿ منيا أك مف غيرىا
كاإلجياض محرَّـ في جميع أطكار الجنيف عمى الرَّاجح مف أقكاؿ أىؿ العمـ؛ 

كح أك بعده، كال  ؛ كذلؾ ألدٌلة، (ّ)يجكز ًإالَّ لضركرة إنقاذ حياة األـٌ سكاء قبؿ نفخ الرُّ
 منيا:

 .[ٗ-ٖ]التَّككير:  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئقكلو تعالى:  -
ككجو الٌداللة مف اآلية: أفَّ إجياض الحمؿ يدخؿ في الكأد المحٌرـ، كيشممو 

، فيشمؿ [ُّ]اإلسراء:  ىب نب مب  زب ربعمـك النَّيي الكارد في قكلو تعالى: 
 .(ْ)المكلكد كالجنيفذلؾ 

                                                           

 .ُُٓ-ُُْص :الٌدكلي قرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسالمي (ُ)
 .ٕٖص :د. إبراىيـ رحيـ اإلجياض،أحكاـ  نظر:ي (ِ)
كح،أجمع العمماء عمى تحريـ اإلجياض بعد نفخ  (ّ)  أقكاؿ:كأما قبمو فخالؼ عمى ثالثة  الرُّ

 الشَّافعٌية،كابف حجر الييتمي مف  كالغٌزالي، المالكيَّة،كأكثر  الحنفيَّة،كىك قكؿ بعض  التَّحريـ، أٌكليا:
 الحنابمة.كابف الجكزم كابف تىٍيًميَّة مف 

 الشَّافعٌية.كبعض  المالكيَّة،كبعض  الحنفيَّة،كىك قكؿ بعض  الكراىة، كثانييا:
 الحنابمة.كالمذىب عند  الشَّافعٌية،كالمعتمد عند  الحنفيَّة،كىك قكؿ جميكر  الجكاز، كثالثيا:

 :كشاؼ القناع ،ِْْ/ٖ :نياية المحتاج ،ّٕٔ/ِ :حاشية الدسكقي ،ُٔٔ/ِ :تبييف الحقائؽ نظر:ي
 .ُُٔ-َُٔ/ّْ :مجمكع الفتاكل ،َِِ/ُ

 .ُُٔ/ِْ :مجمكع الفتاكل نظر:ي (ْ)
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دَّثىنىا رىسيكؿي قاؿ:  كحديث ابف مسعكد  - اًدؽي -  المَّوً  )حى كىىيكى الصَّ
: -اٍلمىٍصديكؽي  ٍمقيوي ًفي بىٍطًف أيمًّْو أىٍربىًعيفى  قىاؿى ـٍ ييٍجمىعي خى دىكي مىقىةن ًمٍثؿى  يىٍكمنا،ًإفَّ أىحى ثيَـّ يىكيكفي عى

، ...( الحديث ذىًلؾى ثيَـّ يىكيكفي ميٍضغىةن ًمٍثؿى ذىًلؾى
(ُ). 

يجمع خمؽ الجنيف في بطف أٌمو في  اهللأخبر أفَّ  : أفَّ النَّبيَّ ووجه الّداللة
يجكز االعتداء عميو  األربعيف األكلى، ثَـّ ال يمبث أف يزيد شيئنا فشيئنا، كما كاف كذلؾ ال

سقاطو؛ ألنَّوي تعد  عمى نفس ميٌيأة   .(ِ)لمنَّمكٌ كا 
كىذا القكؿ فيو تحقيؽ لمقاصد الشَّريعة؛ مف حفظ النَّفس كالنَّسؿ، كعدـ االعتداء 

 عمييما، كسٌد لباب الجرائـ كانتشار الفكاحش.
كىذا الرأم ىك ما تكصَّؿ إليو معظـ المشاركيف في ندكة اإلنجاب الَّتي عقدتيا 

 حيث جاءت التَّكصية بالعبارة التَّالية:المنظَّمة اإًلسالميَّة لمعمـك الطبيَّة بالككيت، 
استعرضت النَّدكة آراء الفقياء السَّابقيف، كما دلَّت عميو مف فكر ثاقب، كنظر )

كح، أم بعد أربعة أشير، كأٌف  سديد، كأنَّيـ أجمعكا عمى تحريـ اإلجياض بعد نفخ الرُّ
كح اختمفت، فمنيـ مف حٌرـ  بإطالؽ، أك كراىة، كمنيـ آراءىـ في اإلجياض قبؿ نفخ الرُّ

 مف حٌرمو بعد أربعيف يكمنا، كأجازه قبؿ األربعيف عمى خالؼ في كجكب القدر.
كقد استأنست النَّدكة بمعطيات الحقائؽ العمميَّة الطبيَّة المعاصرة، كالَّتي بٌينتيا 

كأٌف األبحاث كالتَّقنية الطبيَّة الحديثة، فخمصت إلى أفَّ الجنيف حٌي مف بداية الحمؿ، 
كح، كأىنَّوي ال ة بعد نفخ الرُّ يجكز العدكاف عمييا  حياتو محترمة في كاٌفة أطكارىا، خاصَّ
فرأل جكازه قبؿ تماـ  باإلسقاط ًإالَّ لمضَّركرة الطبيَّة القصكل، كخالؼ بعض المشاركيف،

ة عند كجكد األعذار  .(ّ)(األربعيف يكمنا، كخاصَّ
 

                                                           

 (.ِّْٔ)كمسمـ  (،َِّٖ)أخرجو البخارم رقـ  (ُ)
 .ِّٕص :إبراىيـ رحيـ اإلجياض،أحكاـ  ،ُِِص :ابف القيّْـ القرآف،التبياف في أحكاـ  نظر:ي (ِ)
في  (َُْ)قرار ىيئة كبار العمماء بالٌسعكدٌية رقـ  كذلؾ:نظر يك  .ُّٓص :النَّدكةثبت أعماؿ  (ّ)

 (.ِِ)ماٌدة  بالٌسعكدٌية،كنظاـ مزاكلة الميف الصحيَّة  ىػ،َُْٕ/ٔ/َِ
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 ية الصحيَّة المناسبة:ثانًيا: حّقه في الحصول على الرِّعا
مف حقكؽ المريض: حٌقو في الحصكؿ عمى الرعاية الصحيَّة المناسبة لحالتو 
المرضيَّة في كقت الحاجة إلييا، بغٌض النَّظر عف عرقو، أك دينو، أك لغتو، أك جنسو، 

 كذلؾ في حدكد طاقة المؤسسة الطبيَّة، كفي حدكد القكانيف المنٌظمة ليا.
بذؿ الجيد في تقديـ الرّْعاية الصحيَّة المناسبة لممريض كيجب عمى الطَّبيب 

حسب حالتو، كالتزاـ الطَّبيب ىك التزاـ ببذؿ العناية دكف تحقيؽ النَّتيجة؛ ألٌف الطَّبيب ال 
مقدكره، كغاية ما يطمب منو:  يمكنو االلتزاـ بشفاء المريض، فيذا ليس في إمكانو كال

 .(ُ)ارستو لمعمؿ الطبيٌ بذؿ العناية المعتادة مف مثمو في مم
ناعة ليس غايتيا أف تبرئ كال)قاؿ ابف رشد:  بيدَّ، بؿ تفعؿ ما  فًإفَّ ىذه الصّْ

َـّ تنظر في حصكؿ غايتيا، كالحاؿ في صناعة المالحة  يجب، بالمقدار الَّذم يجب، ث
 .(ِ)(كقكد الجيكش

الممارس التزاـ )( مف نظاـ مزاكلة الميف الصحيَّة: ِٔكجاء في المادَّة )
الصحٌي الخاضع ألحكاـ ىذا النّْظاـ ىك التزاـ ببذؿ عناية يقظة؛ تتَّفؽ مع األصكؿ 

 .(ّ)(العمميَّة المتعارؼ عمييا
 :(ْ)كيشمؿ حٌؽ المريض في الحصكؿ عمى الرّْعاية المناسبة اإلجراءات التَّالية

بدٌقة تسجيؿ الحالة الصحيَّة لممريض، كالسّْيرة المرضيَّة الخاصَّة بو؛  -ُ
 متناىية، قبؿ الشُّركع في العالج.

                                                           

 د. باشا،حسَّاف  د. الطَّبيب،مسؤكلٌية  ،ِِْ-ُِْ :الغامدم اهللعبد  المينٌية،مسؤكلٌية الطَّبيب  نظر:ي (ُ)
 .ِْص :البارمحمد عمي 

 )المقٌدمة(.الكمٌيات في الطب  (ِ)
 .ُٖص :نظاـ مزاكلة الميف الصحية (ّ)
 .َِْ-َِّ: صندكات حكارٌية تفاعمٌية الطَّبيب،ضمف كتاب فقو  كالصٌحة،أخالقٌيات الطٌب  نظر:ي (ْ)
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 التزاـ الدقَّة في الفحص الطبٌي كالتَّشخيص. -ِ
تقديـ شرح مفصَّؿ لممريض عف حالتو؛ بحيث يعرؼ طبيعة مرضو،  -ّ

 كأسبابو، كحالتو الرَّاىنة، كمراحؿ العالج.
كصؼ العالج كتابة كبكضكح، مع تحديد مقاديره، كطريقة استعمالو، كتنبيو  -ْ

 المريض إلى اآلثار الجانبيَّة ليذا العالج.
رصد المضاعفات النَّاجمة عف العالج، كالمبادرة إلى عالجيا متى أمكف  -ٓ

 ذلؾ.
االستمرار في تقديـ العالج الالـز لممريض في الحاالت اإلسعافيَّة، حتَّى  -ٔ

 تزكؿ الحاجة إليو.
لمناسبة لذكم األمراض االستمرار في تقديـ العالج كالرّْعاية الطبيَّة ا -ٕ

 المستعصية كغير القابمة لمعالج حتَّى المحظات األخيرة مف حياتيـ.
يجب عمى الطَّبيب عدـ االمتناع عف عالج أٌم مريض، أك إسعاؼ أٌم  -ٖ

مصاب، ما لـ تكف حالة خارجة عف اختصاصو، كعميو في ىذه الحالة أف 
يو إلى أقرب مؤٌسسة صحٌية يجرم لو اإلسعافات األكليَّة الالزمة، ثَـّ يكجٌ 

ة بحالتو.  مختصَّ
عمى أفَّ إسعاؼ مف ييخشى عميو اليالؾ مف  اهلل كقد اٌتفؽ الفقياء رحميـ

فركض الكفايات، فإذا كجد الميسًعؼي الَّذم يقـك بما يحتاج إليو المريض؛ سقط الكجكب 
 .(ُ)عف غيره، أمَّا إذا لـ يكجد ًإالَّ مسعؼ كاحد، فيككف اإلسعاؼ فرض عيف عميو

 كاألدلَّة عمى ذلؾ كثيرة، منيا:

                                                           

كشَّاؼ  ،َٔٔ/ْ :الرَّافعي العزيز، ،ِّٓ/ِ :كفاية الطَّالب الرٌباني ،ِٖٔ/ٓ :حاشية ابف عابديف نظر:ي (ُ)
 .َُُ/ّ :القناع
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 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلقكلو تعالى:  -

 ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن
 .[ِّ]المائدة: 

: أفَّ الشَّارع الحكيـ جعؿ مف أحيا النٍَّفس اإلنسانيَّة المعصكمة كمف وجه الّداللة
نقاذىا مف اليالؾ إحياء ليا، فيدخؿ في عمـك ىذه اآلية.  أحيا النَّاس جميعنا، كا 

ـٍ عىذىابه الَ )ثىالىثىةه : قكؿ النَّبيّْ  - لىيي ـٍ كى كّْيًي ـٍ يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كىالى ييزى يىٍنظيري المَّوي ًإلىٍيًي
نىعىوي ًمًف اٍبًف السًَّبيًؿ، كىرىجيؿه بىايىعى ًإمىامنا الى  أىًليـه : رىجيؿه كىافى لىوي فىٍضؿي مىاءو ًبالطًَّريًؽ فىمى

ـى ًسٍمعىتىوي بىٍعدى ييبىاًيعيوي ًإالَّ ًلديٍنيىا فىًإٍف أىٍعطىاهي ًمٍنيىا  ـٍ ييٍعًطًو ًمٍنيىا سىًخطى، كىرىجيؿه أىقىا ٍف لى رىًضيى كىاً 
دَّقىوي رىجيؿه  اٍلعىٍصًر فىقىاؿى : كىالمًَّو الًَّذم الى  كىذىا، فىصى  .(ُ)(ًإلىوى غىٍيريهي لىقىٍد أىٍعطىٍيتي ًبيىا كىذىا كى

الماء المحتاج  : أفَّ ىذا الكعيد في حٌؽ مف امتنع مف بذؿ فضؿوجه الّداللة
 .(ِ)إليو، فمف باب أكلى أف يككف كعيد الممتنع عف إسعاؼ المضطر أشدٌ 

كقد نصَّ نظاـ مزاكلة الميف الصحيَّة بالسعكدية في المادَّة الثَّامنة عمى أىنَّو: 
ا في حالة خطرة ) ا أك جريحن يجب عمى الممارس الصحٌي الَّذم يشيد أك يعمـ أفَّ مريضن

 .(ّ)(عدة الممكنة، أك أف يتأٌكد مف أىنَّو يمقى العناية الضَّركريةأف يقٌدـ لو المسا
كفيما يتعمَّؽ بالمؤٌسسات الصحيَّة، فقد جاء في الالئحة التَّنفيذيَّة لمنّْظاـ الصحٌي 

كتمتـز جميع المؤسَّسات الصحيَّة )بالمممكة العربيَّة الٌسعكدية في المادَّة الرَّابعة فقرة )ىػ(: 
خاصَّة بما تقضي بو األنظمة كالتَّعميمات لدييا، مف تقديـ العالج اإلسعافي العامَّة كال

لممصاب عند كصكلو، كيجكز نقمو إلى مركز عالجي آخر بعد إجراء اإلسعاؼ الالـز 
 .(ْ)(لو

                                                           

 . مف حديث أبي ىريرة (،َُٖ)كمسمـ رقـ  (،ِّٖٓ)أخرجو البخارم رقـ  (ُ)
 .ِّّٕص :د. عبد الكريـ السماعيؿ المريض،االمتناع عف إسعاؼ  نظر:ي (ِ)
 .َُص :نظاـ مزاكلة الميف الصحية (ّ)
 http://www.moh.gov.sa/Ministry/Rules/Documents/002.pdf  نظر:ي (ْ)
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 ثالثًا: حّقه في التَّبصير:
مف حقكؽ المريض: حٌقو في التَّبصير بطبيعة مرضو، كنكع العالج، كمراحمو، 

 ؿ العالجيَّة المتاحة.كالبدائ
كىذا الحٌؽ ناتج مف التزاـ أخالقٌي مف الطَّبيب تجاه مريضو، بكجكب بذؿ 

ةي، )الدّْيفي :  ؛ لقكلو(ُ)النَّصيحة لو : ًلمىٍف؟ قيٍمنىا: النًَّصيحى ًلًكتىاًبًو، ًلمًَّو، قىاؿى ًلرىسيكًلًو، كى  كى
،كىألىًئمًَّة  ( اٍلميٍسًمًميفى ـٍ ًتًي كىعىامَّ

(ِ). 
كىك كذلؾ ناتج عف التزاـ عقدم يفرضو العقد المبـر بيف الطَّبيب كالمريض، 
فيككف تبصير المريض بمخاطر المرض أمر يقتضيو اشتراط عدـ الجيالة في العقد 

 .(ّ)الطبيٌ 
 كيترٌتب عمى ذلؾ ما يمي:

 التَّبصير بالمخاطر المتوّقعة: -أ
المتكٌقعة مف العالج دكف يجب عمى الطَّبيب تبصير المريض بالمخاطر 

 المخاطر غير المتكٌقعة. كذلؾ لما يمي:
أفَّ التَّبصير بيذه المخاطر أمر يقتضيو العقد الَّذم أيبـر بيف الطَّرفيف، فيك  -ُ

 .(ْ)التزاـ منشؤه العقد، كاإلخالؿ بو إخالؿ بالعقد
اإلذف أفَّ حؽَّ اإلنساف في جسده يقتضي حرمة المساس بو، ًإالَّ بعد أخذ  -ِ

خفاء المخاطر المتكٌقعة عنو يعٌد إىدارنا لكرامتو اإلنسانيَّة  منو بذلؾ، كا 
 كاستخفافنا بيا.

                                                           

 .ِّْص :د. سالمة عبد الفتَّاح حميبة الكضعي،عقد العالج بيف الفقو اإلسالمي كالقانكف  نظر:ي (ُ)
 .مف حديث تميـ الدَّارم  (ٓٓ)أخرجو مسمـ برقـ  (ِ)
 .ِْْص :د. قيس آؿ مبارؾ الطبٌي،العقد  نظر:ي (ّ)
 .ِْٖص :المرجع السَّابؽ نظر:ي (ْ)
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أفَّ تبصير المريض يجمع صكر المخاطر غير المتكقَّعة أمر شاٌؽ كمتعٌذر  -ّ
ال يشمؿ التزاـ الطَّبيب تبصير )عمي حسف نجيدة:  يمكف الكصكؿ إليو. يقكؿ د. كال

التَّفاصيؿ الفنيَّة الَّتي ال يستطيع المريض استيعابيا، سكاء فيما  المريض إعطاءه كؿٌ 
يتعٌمؽ بنتائج المرض أك طرؽ العالج، فال يمكف أف نطالب الطَّبيب بأف يتحٌكؿ إلى 

يمـز الطَّبيب بأف يشرح لممريض ما تثيره لو عمميَّة التَّخدير أك  محاضر في الطٌب. فال
دمات الكيربائيَّة طالما   .(ُ)(أىنَّيا طرؽ متعارؼ عمى استخداميا عمميِّاالصَّ

 التَّبصير بالعالج وبدائله المتاحة: -ب
لمطَّبيب الحٌؽ في اختيار العالج الَّذم يراه مناسبنا لممريض حسب حالتو 

ره بطبيعة العالج كمخاطره كمضاعفاتو، كالعالجات  المرضيَّة، كيجب عميو أف يبصّْ
األخرل البديمة، كالمٌدة الزَّمنيَّة الَّتي يستغرقيا العالج، ككٌؿ معمكمة مف شأنيا أف تفيد 
المريض في اٌتخاذ قرار اإلذف بالعالج؛ ألٌف ذلؾ مف مقتضى العقد الطبٌي، كحٌؽ 

 .(ِ)النَّصيحة الكاجب عمى الطَّبيب
 ة وتجهيزاتها:جـ ــ التَّبصير بأنظمة المراكز البحثيَّ 

ىذا النَّكع مف التَّبصير دعت إليو كثرة األخطاء الطبيَّة الكاقعة في بعض المراكز 
 الطبيَّة، كالَّتي يعكد سببيا إلى إىماؿ األطبَّاء كتقصيرىـ، كنقص التَّجييزات الطبيَّة.

كىذا الحٌؽ يفرضو كجكد العقد بيف الطَّبيب كالمريض، فمف حٌؽ المريض أف 
تكل التَّجييزات الطبيَّة في المنشأة، كمستكل الطَّبيب المشرؼ عمى عالجو، يعرؼ مس

 .(ّ)كمستكل مساعديو ككفاءتيـ

                                                           

 .ِٕص :د. عمي حسف نجيدة الطَّبيب،التزامات  (ُ)
 .ِّٓص :قيس آؿ مبارؾ د. الطبٌي،العقد  ،َِٕ-ِٗٔص :د. سالمة عبد الفٌتاح العالج،عقد  نظر:ي (ِ)
 .ِْٓ-ِّٓص :العقد الطبيٌ  نظر:ي (ّ)
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( مف نظاـ مزاكلة الميف الصحيَّة بالمممكة العربيَّة ُٖكقد نصَّت المادَّة )
يمتـز الممارس الصحٌي بتنبيو المريض أك ذكيو إلى ضركرة اٌتباع )الٌسعكديَّة عمى أف: 

يحٌدده ليـ مف تعميمات، كتحذيرىـ مف خطكرة النتائج الَّتي قد تترٌتب عمى عدـ ما 
 .(ُ)(مراعاتيا بعد شرح الكضع العالجي أك الجراحي كآثاره

ة عمى أفَّ لممريض كذكيو  ادرة مف كزارة الصحَّ كنصَّت كثيقة حقكؽ المرضى الصَّ
 الحٌؽ في:
معمكمات كاممة كحديثة مف حصكؿ المريض أك الكصٌي القانكني عميو عمى  -)

 الطَّبيب المعالج بخصكص التَّشخيص كالعالج بالٌمغة الَّتي يدركيا كيفيميا.
معرفة المريض بأسماء المشاركيف في تقديـ الخدمة الصحيَّة لو،  -

بالغو بكجكد  كتخٌصصاتيـ، كاسـ الطَّبيب المسؤكؿ عف عالجو كمتابعة حالتو، كا 
 كا ضمف الفريؽ الطبٌي المعالج.متدٌربيف مرٌخصيف في حاؿ كان

مناقشة الطَّبيب المعالج لممريض أك الكصٌي القانكني عميو عف النتائج  -
 ػػ، كالمضاعفات كالمخاطر. في حاؿ كجكدىا المتكٌقعة، كمعرفة البدائؿ الطبيَّة المقترحة ػػ

حصكؿ المريض أك الكصٌي القانكني عميو مف الطَّبيب المعالج عمى  -
الالزمة قبؿ أم إجراء عالجي أك عممٌية، كذلؾ قبؿ التَّكقيع عمى نمكذج المعمكمات 

اإلقرار، كلممريض حٌؽ معرفة اسـ الشَّخص المسؤكؿ عف ىذا اإلجراء، عدا حاالت 
 الطكارئ الَّتي تستدعي التدٌخؿ الطبٌي العاجؿ بما يتٌفؽ مع األنظمة كالقكانيف المٌتبعة.

ت كاألدكية كاإلشعاعات المستخدمة في معرفة المريض بنكعٌية التدٌخال -
 .(ِ)(العالج، كفعاليتيا، كأمنيا، كسالمتيا

                                                           

 .ُْص :نظاـ مزاكلة الميف الصحية (ُ)
 مكقع كزارة الصحة بالسعكديةنظر ىذه الكثيقة في ي (ِ)

http://www.moh.gov.sa/depts/Patients/Documents/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82

%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89.pdf 
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 رابًعا: حّقه في االستقالليَّة:
مف حقكؽ المريض: حٌقو في احتراـ استقالؿ رأيو كقرارتو كخياراتو، كعدـ إرغامو 

 عمى عالج معيَّف، أك تكقيعو عمى بيانات بغير رضاه.
 كيشمؿ ىذا الحٌؽ ما يمي:

 ػػ اشتراط إذف المريض في العالج: ُ
كاإلذف الطبٌي معناه: رضا الشَّخص كقبكلو بأف تجرل لو أك لمف تحت كاليتو 

 .(ُ)جممة األعماؿ الَّتي يراد منيا حفظ الصحَّة كاستردادىا
كقد ناقش مجمع الفقو اإلسالمي الٌدكلٌي ىذه المسألة كأصدر فييا عٌدة قرارات، 

 ( في دكرتو السَّابعة، كفيو:ٕ/ٓ) ٕٔمنيا قرار رقـ 
ـٌ األىميَّة، فإذا كاف عديـ األىميَّة أك ) ييشترط إذف المريض لمعالج إذا كاف تا

ناقصيا اعتبر إذف كليو حسب ترتيب الكالية الشَّرعيَّة، ككفقنا ألحكاميا الَّتي تحصر 
ال يعتٌد تصٌرؼ الكلٌي فيما فيو منفعة المكٌلى عميو كمصمحتو كرفع األذل عنو، عمى أ

بتصٌرؼ الكلٌي في عدـ اإلذف إذا كاف كاضح الضَّرر بالمكٌلى عميو، كينتقؿ الحٌؽ إلى 
َـّ إلى كلٌي األمر  .(ِ)(غيره مف األكلياء، ث

( في حاالت سقكط اإلذف في ُٖ/َُ) ُِٕثَـّ أصدر المجمع قراره رقـ 
َـّ استكمؿ مناقشة بعض القضاي ا المتعٌمقة باإلذف في العمميَّات الجراحيَّة المستعجمة. ث

 .(ّ)(ُٗ/َُ) ُْٖالحاالت المستعجمة في قراره رقـ 

                                                           

 .ُّص :د. ىاني الجبير الطبيَّة،اإلذف في إجراء العمميَّات  نظر:ي (ُ)
 .ِّْص :الٌدكليقرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسالمي  (ِ)
 .ٖٗٓ، ٖٓٓص :نظر: المرجع السابؽي (ّ)
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( مف نظاـ مزاكلة الميف الصحيَّة بالمممكة العربيَّة ُٗكجاء في المادَّة )
يجب أال ييجرل أٌم عمؿ طبٌي لمريض ًإالَّ برضاه، أك بمكافقة مف يمٌثمو، ))الٌسعكدٌية: 

 .(ُ) ((ىك أك كلٌي أمره إذا لـ يعتٌد بإرادتو
 عدـ إجبار المريض عمى عالج معيَّف ًإالَّ بمكافقتو: -ِ

فاألصؿ اشتراط إذف المريض في جميع أنكاع العالجات الَّتي تيجرل عميو ما داـ 
متمٌتعنا بكامؿ األىميَّة، كال يسقط اإلذف ًإالَّ في حاالت محٌددة نصَّ عمييا قرار مجمع 

 (، حيث جاء فيو ما نٌصو:ُٖ/َُ) ُِٕالفقو اإلسالمي الدُّكلٌي رقـ 
يجكز اٌتخاذ التَّدابير كاإلجراءات الطبيَّة الالزمة في الحاالت اإلسعافيَّة )طٌب )

 الطكارئ( دكف حاجة إلى مكافقة المريض أك كلٌيو في الحاالت التَّالية:
كصكؿ المريض في حالة إغماء شديد، أك في حالة يتعٌذر الحصكؿ معيا  -أ

 بؿ التَّدٌخؿ.عمى المكافقة ق
أف يككف المريض في حالة صحٌية خطرة تعٌرضو لممكت تتطٌمب الٌتدٌخؿ  -ب

 السَّريع قبؿ الحصكؿ عمى المكافقة.
أال يكجد مع المريض أٌم مف أقاربو الَّذيف ليـ حٌؽ المكافقة، مع ضيؽ  -جػ

 .(ِ)(الكقت
الكاعية كاختمؼ الفقياء المعاصركف في سقكط إذف المريض في الحاالت 

ا لمعالج، كيرل األطبَّاء أفَّ حالتو  الحرجة؛ الَّتي يككف المريض فييا كاعينا، مدركنا، رافضن
 حرجة كتستدعي تدٌخالن عالجيِّا ضركريِّا، فيؿ يسقط إذنو أـ ال؟، عمى قكليف:

جباره عمى التَّداكم، كيككف تدٌخؿ الطَّبيب القول اأَلوَّل:  سقكط إذف المريض، كا 
بإجراء العالج الطبٌي اعتمادنا عمى اإلذف المسبؽ بمزاكلة الطٌب مف كلٌي األمر كىك 

                                                           

 .ُْص :نظاـ مزاكلة الميف الصحية (ُ)
 .ٖٓٓص :قرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسالمي الٌدكلي (ِ)
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ليو ذىب كثير مف  ة، كا  ة بكزارة الصحَّ الحاكـ الشَّرعي ممثَّالن في اإلدارة المختصَّ
 .(ُ)الباحثيف

إذا كاف )( عمى أىنَّو: ُٗ/َُ) ُْٖو اإلسالمي رقـ كقد نصَّ قرار مجمع الفق
ـٌ الكعي، كلديو قدرة عمى االستيعاب كاٌتخاذ القرار دكف إكراه،  المريض كامؿ األىميَّة كتا
كقٌرر األطٌباء أفَّ حالتو مستعجمة، كأٌف حاجتو إلجراء عالجي أك جراحي أصبحت أمرنا 

رعنا، يأثـ المريض بتركو. كيجكز لمطَّبيب ضركريِّا، فًإفَّ إعطاء اإلذف بعالجو كاجب ش
؛ إنقاذنا لحياة المريض؛ استنادنا ألحكاـ الضَّركرة في  إجراء التَّدٌخؿ العالجي الالـز

 .(ِ)(الشَّريعة
ليو القول الثَّاني:  إفَّ إذف المريض ال يسقط، كال يجكز إجباره عمى التَّداكم، كا 
كاجب، كتركو غير محٌرـ، ال فرؽ في ذلؾ ؛ ألٌف التَّداكم غير (ّ)ذىب بعض الباحثيف

 بيف حالة الضَّركرة كغيرىا.
إذا رفض المريض )كقد نٌص الٌدستكر اإلسالمي لمميف الطبيَّة عمى أىنَّو: 

َـّ أف ييثبت ىذا الرَّفض كتابة، أك باإلشياد،  العالج؛ كاف عمى الطَّبيب أف ينصح لو، ث
سمح، كفي األحكاؿ الَّتي يككف الخكؼ أك أك بتكقيع المريض، حسبما يدعك المكقؼ أك ي

الٌرعب فييا سببنا في الٌرفض؛ فممٌطبيب أف يستعيف بدكاء ييٌدئ نفس المريض، كيزيؿ 
رعبو كيحٌرره منو، كلكف دكف إذىاب كعيو؛ ليككف المريض أقدر عمى االختيار اليادئ، 

                                                           

قيس آؿ  د. الطبيَّة،التَّداكم كالمسؤكلٌية  ،ّٓص :د. أحمد كنعاف الفقييَّة،المكسكعة الطبيَّة  نظر:ي (ُ)
ضمف مجٌمة مجمع الفقو اإلسالمي  طعيمات.د. ىاني  الطبيَّة،اإلذف في العممٌيات  ،ُِٕص :مبارؾ
 .ِْٖ/ٓ/ُٗ :الٌدكلي

 .ٗٗٓص :قرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسالمي الٌدكلي (ِ)
اإلذف في إجراء العممٌيات  ،ِٗص :د. عبد الرَّحمف الجرعي الحرجة،اإلذف الطبٌي في الحاالت  نظر:ي (ّ)

 .َُٖص :أسامة الشَّيخ د. الجراحٌية،اإلذف في العممٌيات  ،َٕص :د. ىاني الجبير الطبيَّة،
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الَّتي تبعث عمى الثٌقة،  كلعٌؿ أنجح ىذه األدكية ىي الكممة اليادئة كالشَّخصيَّة المحٌببة
 .(ُ)(كتشيع األماف

 في ىذه المسألة؛ التَّفصيؿ، بأف يقاؿ:والرَّاجح 
إف كاف التَّدٌخؿ العالجي مقطكعنا بنجاعتو طبيِّا، فحينئذو يسقط إذف المريض؛ 

 حفظنا لنفسو، كدرءنا لميالؾ عنو.
ف كاف التَّدٌخؿ العالجي في دائرة المظنكف نجاعتو طبيِّا، فال يسقط إذف  كا 

، كليس ىك السَّبيؿ الكحيد لمشّْفاء.   كاهللالمريض؛ ألٌف التَّداكم ليس مقطكعنا بنفعو حينئذو
 أعمـ.

 خامًسا: حّقه في السريّة والخصوصيَّة:
مف حقكؽ المريض: حٌقو في احتراـ خصكصٌيتو كسرٌية معمكماتو الطبيَّة، 

ة بالمريض سكاء أكانت شفييَّة، كيشمؿ ىذا الحٌؽ: الحفاظ عمى سرٌية ال معمكمات الخاصَّ
مكتكبة، أك محفكظة في كسائط الكتركنٌية، كتشمؿ المحافظة عمى السريَّة جميع  أك

مراحؿ العالج، ككذلؾ بعد مرحمة العالج، كال يجكز إفشاء تمؾ األسرار ًإالَّ في حاالت 
 محٌددة يأتي بيانيا الحقنا.

لى عمـ الطَّبيب أثناء قيامو بعممو، ككاف في كالسر الطبي: ىك كٌؿ ما يصؿ إ
 .(ِ)إفشائو ضرر بالمريض أك ذكيو

كاألصؿ كجكب كتماف السّْرّْ كتحريـ إفشائو، كيتأٌكد ذلؾ في األسرار الطبيَّة؛ إذ 
ًإفَّ إفشاء سٌر المريض يعكد عمى أصؿ المينة بالخمؿ، كالمريض غالبنا ما ييطمع الطَّبيب 

 أقرب المقٌربيف إليو؛ لثقتو بالطَّبيب، كتطمبو لمشّْفاء.عمى أسرار ال يعرفيا 
                                                           

(1)  http://islamset.net/arabic/aethics/dastor/index.html 

 :أحمد كنعاف د. الفقييَّة،المكسكعة الطبيَّة  ،ُُٔص :د. عمي محمَّد أحمد الطبٌي،إفشاء السّْرّْ  نظر:ي (ِ)
 .ٔٓٓص
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ينبغي أف يككف ػػ أم الطَّبيب ػػ أميننا عمى أسرار المريض، )يقكؿ ابف الحاٌج: 
 .(ُ)(فال ييطمع أحدنا عمى ما ذكره المريض؛ إذ إنَّو لـ يأذف لو في إطالع غيره عمى ذلؾ

 ريفة، منيا:كقد دؿَّ عمى ىذا األصؿ آيات كريمة كأحاديث ش
  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي قكلو تعالى: -
َّ  :األنفاؿ[ِٕ]. 

فشاء السّْرّْ المؤتمف عمى كتمانو  اهلل: أفَّ وجه الّداللة نيى عف خيانة األمانة، كا 
خيانة، فيككف إفشاء السّْرّْ محرَّمنا
 ، كيدخؿ فيو السّْرُّ الَّذم بيف المريض كالطَّبيب.(ِ)

مىفٍ  قاؿ: عنيما أفَّ النَّبيَّ  اهللحديث ابف عمر رضي  - سىتىرى ميٍسًممنا سىتىرىهي  )كى
 .(ّ)(المَّوي ًفي الدٍُّنيىا كىاآلًخرىةً 
: ًإفَّ حفظ سرّْ المسمـ مف السَّتر الكاجب، كيدخؿ في ذلؾ حفظ وجه الّداللة

 األسرار الطبيَّة.
( )الى قاؿ:  أفَّ النَّبيَّ  حديث أبي سعيد الخدرٌم  - رى كالى ًضرىارى رى ضى

(ْ). 
  

                                                           

 .ُّْ/ْ :تنمية األعماؿ المدخؿ إلى (ُ)
 .ْٖٔ/ِِ :العيني القارم،عمدة  نظر:ي (ِ)
 (.َِٖٓ)كمسمـ رقـ  (،ِِْْ)أخرجو البخارم رقـ  (ّ)
كحٌسنو ابف رجب في  (.ُُّٖ)كالبييقي رقـ  (،ِّْٓ)كالحاكـ رقـ  (،ِٖٖ)أخرجو الدَّارقطني رقـ  (ْ)

 .َْٖ/ّ :كاأللباني في إركاء الغميؿ ،ُُِ-َِٕ/ِ :جامع العمـك كالحكـ



 

 252 

6 

فشاء األسرار وجه الّداللة : أفَّ الحديث نيى عف إيقاع الضَّرر باآلخريف، كا 
 الطبيَّة دكف مسٌكغ شرعٌي ضرر؛ فيككف محٌرمنا.

كىناؾ حاالت مستثناة مف ىذا األصؿ، نٌص عمييا قرار مجمع الفقو اإلسالمي 
 فيو ما يمي:(، فقد جاء ٖ/َُ) ٕٗالٌدكلٌي رقـ 
تستثنى مف كجكب كتماف السّْرّْ حاالت يؤٌدم فييا كتمانو إلى ضرر يفكؽ )

ضرر إفشائو بالٌنسبة لصاحبو، أك يككف في إفشائو مصمحة ترجح عمى مضٌرة كتمانو، 
 كىذه الحاالت عمى ضربيف:

، بناء عمى قاعدة: ارتكاب أىكف الضَّرريف  -أ حاالت يجب فييا إفشاء السّْرّْ
لدفع أشٌدىما، كقاعدة: تحقيؽ المصمحة العاٌمة، الَّتي تقضي بتحٌمؿ الضَّرر الخاص 

 لدرء الضَّرر العاـ إذا تعيَّف ذلؾ لدرئو.
 كىذه الحاالت نكعاف:

 ما فيو درء مفسدة عف المجتمع. -ُ
 مفسدة عف الفرد.كما فيو درء  -ِ
؛ لما فيو مف جمب مصمحة لممجتمع، أك درء  -ب حاالت يجكز فييا إفشاء السّْرّْ

مفسدة عاٌمة، كىذه الحاالت يجب االلتزاـ فييا بمقاصد الشَّريعة كأكلكٌياتيا؛ مف حيث 
 .(ُ)(حفظ الدّْيف كالنٍَّفس كالعقؿ كالنَّسؿ كالماؿ

 (:ُِلٌسعكدٌية، ماٌدة رقـ )كجاء في نظاـ مزاكلة الميف الصحيَّة با
يجب عمى الممارس الصحٌي أف يحافظ عمى األسرار الَّتي عمـ بيا عف طريؽ )

 مينتو، كال يجكز لو إفشاؤىا ًإالَّ في األحكاؿ التَّالية:
  

                                                           

 .ِٗٔص :قرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسالمي الٌدكلي (ُ)
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 إذا كاف اإلفشاء مقصكدنا بو: -أ
اإلبالغ عف حالة كفاة ناجمة عف حادث جنائي، أك الحيمكلة دكف ارتكاب  -ُ

 جريمة، كال يجكز لو اإلفشاء في ىذه الحالة ًإالَّ لمجية الرَّسميَّة المختٌصة.
ِ- .  اإلبالغ عف مرض سارو معدو
دفع الممارس الٌتياـ كٌجيو إليو المريض، أك ذككه يتعٌمؽ بكفايتو، أك بكيفٌية  -ّ

 لمينتو.ممارستو 
إذا كافؽ صاحب السّْرّْ كتابةن عمى إفشائو، أك كاف اإلفشاء لذكم المريض  -ب

 .(ُ)(مفيدنا لعالجو
  

                                                           

 .ُٓص :نظاـ مزاكلة الميف الصحية (ُ)
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 :املبحث الثاني
 حق املريض يف الكرامة اإلنسانيَّة

مف حقكؽ المريض األساسٌية: حٌقو في التَّكريـ اإلنساني، كعدـ انتقاصو أك 
 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق تعالى:  اهللإىانتو، يقكؿ 

 .[َٕ]اإلسراء:  ين ىن نن من زن  رن مم
ىذه اآلية نصّّ صريح في أفَّ ): اهلل يقكؿ الٌدكتكر مصطفى السباعي رحمو

اإلنساف أكـر مف كٌؿ شيء عمى ظير األرض، كأٌف الكرامة حٌؽ لكٌؿ إنساف، كأٌف كرامتو 
ـر ىذه الكرامة لـ يكف المجتمع الَّذم  يعيش فيو مجتمعنا مالزمة إلنسانٌيتو، فإذا حي

 .(ُ)(متماسكنا سعيدنا
 كمف أىـٌ مظاىر ىذا الحٌؽ ما يمي:

 أوَّاًل: حّقه في االحترام والتَّقدير:
كيشمؿ ذلؾ أمكرنا، منيا
(ِ): 

حٌؽ المريض في الحصكؿ عمى الرّْعاية الصحيَّة المناسبة بصكرة الئقة  -ُ
نسانٌيتو.  تحتـر كرامتو كا 

باستعماؿ اسمو الٌشخصٌي المكجكد في الكثائؽ احتراـ شخصيَّة المريض  -ِ
 الرَّسميَّة، كعدـ إعطائو اسمنا آخر، أك نبزه باأللقاب.

 عدـ التَّعالي عمى المريض، أك انتقاصو كازدرائو كالٌسخرية منو. -ّ
احتراـ قيـ كمعتقدات المريض الدّْينيَّة، كتكفير الجٌك المناسب ألداء شعائره  -ْ

 ة الصَّالة، كالمصحؼ، كالٌتراب لمتٌيٌمـ، كنحك ذلؾ.الدّْينيَّة، كسٌجاد
 تحريـ كشؼ عكرتو. -ٓ

                                                           

 .ُُّص :التَّكافؿ االجتماعي في اإلسالـ (ُ)
ة السعكدٌية نظر:ي (ِ) ادرة مف كزارة الصحَّ  .َُص :كثيقة حقكؽ كمسؤكلٌيات المرضى الصَّ
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إذ حٌرمت الشَّريعة اإلسالميَّة كشؼ العكرة أك النَّظر إلييا لغير ضركرة أك 
 حاجة.

 كمف األدٌلة عمى ذلؾ:
 يث ىث نثمث زث رث  يتىت نت مت زت رت يب ىبقكلو تعالى:  -

  ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف

 .[ُّػػ  َّ]النُّكر:  نن من زن رن مم
ًؿ،يىٍنظيري الرَّجيؿي ًإلىى عىٍكرىًة  )الى : قاؿ أفَّ النَّبيَّ  كعف أبي سعيد  - كىالى  الرَّجي

اٍلمىٍرأىةي ًإلىى عىٍكرىًة اٍلمىٍرأىًة(
(ُ). 

 .(ِ)كأجمع العمماء عمى كجكب ستر العكرة عف أعيف النَّاس -
ـٌ فًإنَّو يجب عمى األطباء حفظ  عكرات المرضى، كعدـ كشفيا ًإالَّ كمف ث

 :(ّ)لضركرة أك حاجة ممحة داعية إلى ذلؾ، كذلؾ بشركط، منيا
 منتظرة. أف تككف الضَّركرة أك الحاجة لكشؼ العكرة قائمة الأوَّاًل: 
أاٌل تككف ىناؾ كسيمة أخرل لمعالج غير كشؼ العكرة، فإف كاف ىناؾ ثانًيا: 

 العكرة؛ تعيَّف المجكء إلييا.بدائؿ عالجٌية ال تستمـز كشؼ 
أف يقتصر في كشؼ العكرة عمى القدر الَّذم تندفع بو الضَّركرة أك ثالثًا: 

الحاجة. فيكشؼ مف العكرة القدر الَّذم يحتاج إليو لممداكة دكف ما زاد عميو؛ لمقاعدة 
 .(ْ)(الضَّركرة تقٌدر بقدرىا)الفقييَّة 

                                                           

 (.ّّٖ)أخرجو مسمـ برقـ  (ُ)
 .ِّٕ/ُِ :القرطبي القرآف،الجامع ألحكاـ  نظر:ي (ِ)
ركرة  نظر:ي (ّ)  :الٌطريقي اهللعبد د. كأحكامو،النَّظر  ،ِٕ-ٖٔص :د. كىبة الٌزحيمي الشَّرعيَّة،نظرٌية الضَّ

 .ّّٔص
 (.ِِ)مادة  العدلية،مجٌمة األحكاـ  ،َِّ/ِ :الٌزركشي المنثكر، (ْ)
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 مقٌيدنا بزمف بقاء العذر.أف يككف زمف إباحة كشؼ العكرة رابًعا: 
فإذا جاز كشؼ العكرة ألجؿ إجراء عمميَّة جراحٌية، فًإنَّو ال يجكز كشفيا ًإالَّ في 
الكقت الَّذم تيجرل فيو العمميَّة ليذا العضك، كيجب سترىا قبؿ العمميَّة كبعدىا مباشرة؛ 

 .(ُ)(ما جاز لضرر بطؿ بزكالو)عمالن بالقاعدة الفقييَّة 
 لوة بالمرأة األجنبيَّة:تحريم الخ -6

فيحـر عمى الطَّبيب الخمكة بالمرأة األجنبيَّة عنو ًإالَّ لضركرة أك حاجة تستدعي 
ذلؾ. كقد تضافرت األدٌلة عمى تحريـ خمكة الرَّجؿ بالمرأة، كمنيا حديث ابف عٌباس 

( )الى : قاؿ عنيما: أفَّ النَّبيَّ  اهللرضي  ـو فَّ رىجيؿه ًباٍمرىأىةو ًإالَّ مىعى ًذم مىٍحرى يىٍخميكى
(ِ). 

كانعقد إجماع العمماء عمى تحريـ الخمكة بالمرأة األجنبيَّة الشابَّة لغير ضركرة أك 
 . (ّ)حاجة

كمف حاالت الضَّركرة كالحاجة؛ الخمكة لقصد التَّداكم كالعالج، فيجكز ذلؾ؛ 
الحاجة تنٌزؿ منزلة )، كقاعدة (ْ)(حظكراتالضَّركرات تبيح الم)عمالن بقاعدة 

 :(ٔ)، كذلؾ بشركط، منيا(ٓ)(الضَّركرة
أاٌل تكجد طبيبة متخٌصصة فيما يقـك بو الطَّبيب، فإف كجدت ىذه الطَّبيبة أوَّاًل: 

.  فال يجكز المجكء إلى الطَّبيب؛ النتفاء الحاجة حينئذو
 الحاجة فقط دكف زيادة. أالٌ ينظرى الطَّبيب كأال يمٌس ًإالَّ مكضعثانًيا: 

                                                           

 (.ِّ)مادة  العدلية،مجٌمة األحكاـ  ،ٓٗص :ابف نجيـ كالنظائر،األشباه  (ُ)
 (.ِّّٓ)أخرجو البخارم رقـ  (ِ)
 .ْٕ: صابف المنذر اإلجماع، نظر:ي (ّ)
 (.ُِ)مادة  العدلية،مجٌمة األحكاـ  ،ّٕ: صالسيكطي كالنظائر،األشباه  (ْ)
 (.ِّ)مادة  العدلية،مجٌمة األحكاـ  ،ُٕٗص :السيكطي كالنظائر،األشباه  (ٓ)
 .َِْص :عمي محمَّد أحمد د. الطبٌي،إفشاء السٌّْر  ،َْ-ّٗص :أحمد عاشكر الخمكة،أحكاـ  نظر:ي (ٔ)
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أاٌل يكجد زكج أك محـر لممرأة، أك امرأة ثقة مأمكنة تنتفي معيـ الخمكة ثالثًا: 
المحٌرمة، فإذا كجد أٌم مف ىؤالء؛ كجب حضكره، كحـر عمى المرأة أف تختمي بالطَّبيب 

 المعالج.
( بشأف مداكاة ٖ/ُّ) ُٖكقد صدر قرار مجمع الفقو اإلسالمي الٌدكلٌي رقـ 

 لرَّجؿ لممرأة، كفيو:ا
األصؿ أىنَّو إذا تكافرت طبيبة مسممة متخٌصصة؛ يجب أف تقـك بالكشؼ عمى )

ذا لـ يتكافر ذلؾ؛ فتقـك بذلؾ طبيبة غير مسممة ثقة، فإف لـ يتكافر ذلؾ؛  المريضة، كا 
ف لـ يتكافر طبيب مسمـ؛ يمكف أف يقـك مقامو طبيب غير  يقـك بو طبيب مسمـ، كا 

ٌطمع مف جسـ المرأة عمى قدر الحاجة في تشخيص المرض كمداكتو، مسمـ، عمى أف ي
يزيد عف ذلؾ، كأٌف يغٌض الٌطرؼ قدر استطاعتو، كأف تتـٌ معالجة الطَّبيب لممرأة  كأف ال

 .(ُ)(ىذه بحضكر محـر أك زكج أك امرأة ثقة؛ خشية الخمكة
في حاؿ احتضاره، االلتزاـ بتقديـ الرّْعاية الصحيَّة الكريمة المناسبة لممريض  -ٕ

مف تمقينو لمٌشيادتيف، كتقديـ أقصى درجات الرّْعاية الصحيَّة إلى حيف كفاتو، كحسف 
 التَّعامؿ مع الجثماف، كحفظ كرامتو حيِّا كميتا.

 ثانًيا: حّقه في العدل والمساواة:
العدؿ كالمساكاة مف حقكؽ اإلنساف األساسيَّة الَّتي جاء بيا اإلسالـ كالشَّرائع 

 السَّماكيَّة، كأقٌرتيا العيكد كالمكاثيؽ الٌدكلٌية.
كال يقصد بالمساكاة المساكاة المطمقة؛ فذلؾ أمر ال يمكف تطبيقو؛ فالنَّاس 

نَّما المقصكد المساكاة  متفاكتكف في تككينيـ كقدراتيـ كطباعيـ كمكانتيـ االجتماعيَّة. كا 

                                                           

 .ِِٕص :قرارات كتكصيات مجمع الفقو اإلسالمي الٌدكلي (ُ)
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ك جنس أك صفة أك ماؿ، فالنَّاس أماـ الشَّرع في الحقكؽ كالكاجبات دكف تفضيؿ لعرؽ أ
 .(ُ)أماـ الشَّرع سكاء في الحقكؽ كالكاجبات

ف أباكـ كاحد، أىالى الى فىٍضؿى )يى  :يقكؿ النَّبيُّ  ـٍ كىاًحده، كا  بَّكي ، ًإفَّ رى ا أىيُّيىا النَّاسي
، كىالى ألىٍحمىرى  ًبي  مىى عىرى ًمي  عى ، كىالى ًلعىجى ًمي  مىى عىجى ًبي  عى مىى ًلعىرى دى عى دى، كىالى ألىٍسكى مىى أىٍسكى عى

ـٍ ًعٍندى المًَّو أىٍتقىاكيـٍ   .(ِ)(أىٍحمىرى ًإالَّ ًبالتٍَّقكىل، ًإفَّ أىٍكرىمىكي
كجاء في المبدأ الثَّالث مف الٌدستكر اإلسالمٌي العالمٌي لألخالقيَّات الطبيَّة 

 كالصحيَّة:
ٍمنىا }إرساؿ الرُّسؿ؛ العدؿ كىك قيمة جكىرٌية، كغاية أساسيَّة مف غايات ) لىقىٍد أىٍرسى

ٍلنىا مىعىييـي اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى ًليىقيكـى النَّاسي ًباٍلًقٍسطً  مىنىا ًباٍلبىيّْنىاًت كىأىٍنزى ... فمف [ِٓ]الحديد:  {ريسي
األمكر الَّتي ال جداؿ فييا: ضركرة تحقيؽ العدالة كالمساكاة في تقديـ الرّْعاية الصحيَّة 

 .(ّ)(عيد الفردم كالمجتمعٌي كالحككميعمى الصَّ 
 كمف أىـٌ مظاىر العدالة في الرّْعاية الطبيَّة:

كجكب عدؿ الطَّبيب بيف المرضى في المعاممة، بحسف االستقباؿ كاالحتراـ  -ُ
 كالتَّقدير، كحسف االستماع لشككاىـ.

كجكب العدؿ بيف المرضى في الرّْعاية الصحيَّة، بدءنا مف تسمسؿ دكرىـ في  -ِ
الٌدخكؿ عمى الطَّبيب حسب األسبقيَّة، كتساكييـ في جكدة الخدمة الطبيَّة 

 المقٌدمة ليـ، بصرؼ النَّظر عف مستكاىـ الثَّقافٌي كاالجتماعي.

                                                           

 .ُُٓص :د. محمَّد الٌزحيمي اإلسالـ،حقكؽ اإلنساف في  نظر:ي (ُ)
. كصٌححو األلباني في السّْمسمة مف حديث جابر  (ُّٕٓبرقـ )أخرجو البييقي في شعب اإليماف  (ِ)

حيحة برقـ   (.ََِٕ)الصَّ
(3)  http://applications.emro.who.int/docs/EM_RC52_7_ar.pdf 
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ى عمى عدـ قبكؿ الكاسطة كالٌشفاعة مطمقنا في تفضيؿ بعض المرض -ّ
 بعض.

 ثالثًا: حّقه في الحماية:
مف مقتضيات حٌؽ الكرامة اإلنسانيَّة: حرمة االعتداء عمى النَّفس البشريَّة، 
ككجكب حمايتيا، كاٌتخاذ جميع التَّدابير الالزمة لصكف النُّفكس كاألعراض، كيشمؿ ذلؾ 

يره؛ بتحريـ حماية اإلنساف مف نفسو؛ بتحريـ االنتحار كاإلذف بالقتؿ، كحمايتو مف غ
 االعتداء عميو ًإالَّ لمسٌكغ شرعٌي.

 :(ُ)كمف أىـ مظاىر ىذا الحٌؽ ما يمي
 أف تككف الرّْعاية الصحيَّة في بيئة آمنة، كمناسبة لكضع المريض الصحٌي. -ُ
حماية المريض مف العدكل كاألمراض السَّارية، كاٌتخاذ جميع التَّدابير  -ِ

 الالزمة لذلؾ.
حماية المريض مف اإليذاء بكاٌفة أشكالو، كتتأٌكد ىذه الحماية لألطفاؿ  -ّ

بيدَّ مف كجكد تدابير كافية لحمايتيـ مف أٌم نكع  كالمعٌكقيف كالمسٌنيف، كال
 مف اإلساءة كاإليذاء.

 منع التَّدخيف في جميع المرافؽ الصحيَّة؛ حماية لممرضى كمرافقييـ. -ْ
 ة ممتمكات المرضى مف الٌسرقة كالتَّمؼ.كجكد إجراءات كافية لحماي -ٓ
منع استغالؿ المريض ماديِّا؛ بمطالبتو بفحكصات أك إجراء عمميَّات جراحيَّة  -ٔ

ال تستدعييا الضَّركرة كالحاجة الطبيَّة؛ رغبةن في الكسب المادٌم عمى 
 .(ِ)حساب صٌحة المريض

                                                           

ة بالٌسعكدٌية نظر:ي (ُ) ادرة مف كزارة الصحَّ  .ٔ ،ٓص :كثيقة حقكؽ كمسؤكلٌيات المرضى الصَّ
 .ُُْص :د. محمَّد عمي البار الٌسباعي،د. زىير  كفقيو،الطَّبيب أدبو  نظر:ي (ِ)
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ثبت عدـ منع ممارسة طرؽ تشخيص كعالج غير معترؼ بيا طبيِّا، أك  -ٕ
 .(ُ)نجاعتيا، أك مخالفتيا لألنظمة كالقكانيف

 :(ِ)منع إجراء التَّجارب الطبيَّة عميو، ًإالَّ بشركط، منيا -ٖ
 إذف المريض بإجراء الٌتجربة الطبيَّة عميو. -
 مناسبة المريض محٌؿ الٌتجربة إلجراء التجربة عميو. -
 أىميَّة الطَّبيب كالباحث الَّذم ييجرم التَّجربة. -
يككف ليذه الٌتجربة الطبيَّة آثارا كاضحة مممكسة تساىـ في تقٌدـ الطٌب أف  -

 البشرٌم.
 االلتزاـ باألصكؿ العمميَّة إلجراء الٌتجربة الطبيَّة. -
 أمف ضرر الٌتجربة الطبيَّة. -
 أاٌل تؤٌدم الٌتجربة الطبيَّة إلى ارتكاب محظكر شرعٌي ال تدعك إليو الضَّركرة. -

  

                                                           

 .َُ: صالماٌدة السَّابعة مف نظاـ مزاكلة الميف الصحيَّة في الٌسعكدٌية نظر:ي (ُ)
 اإلنساف،الٌتجارب الطبٌية عمى  ،َِّ-َِٖص :د. عبد اإللو المزركع الطبيَّة،أحكاـ التَّجارب  نظر:ي (ِ)

 .ُِْ-ُّٓص :د. عبدالرَّحمف العثماف
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 اخلامتة
العالميف، كالصَّالة كالسَّالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف، كعمى  ربّْ  الحمد هلل

 آلو كصحبو أجمعيف.
 فيذه خالصة ألىـ نتائج ىذا البحث:

الحٌؽ في الشَّريعة اإًلسالميَّة ىك: اختصاص يقٌرر بو الشَّرع سمطة، أك  -ُ
 تكميفنا. ككٌؿ حٌؽ يقابمو كاجب، فحقكؽ المرضى كاجبات عمى األطبَّاء.

مسؤكليَّة الطَّبيب تجاه المريض عمى قسميف: مسؤكليَّة أدبٌية أخالقٌية،  -ِ
 كمسؤكليَّة قانكنيَّة مينٌية.

مف أىـٌ حقكؽ المريض: حٌقو في الحياة، كيشمؿ ذلؾ: تحريـ قتمو أك اإلذف  -ّ
بقتمو، كتحريـ رفع أجيزة اإلنعاش عنو ما داـ حيِّا، كتحريـ إجياض 

 الجنيف ًإالَّ لضركرة.
مف حقكؽ المريض: حٌقو في الحصكؿ عمى الرّْعاية الصحيَّة المناسبة  -ْ

لحالتو المرضيَّة في كقت الحاجة إلييا، بغٌض النَّظر عف عرقو، أك دينو، 
 أك لغتو، أك جنسو.

مف حقكؽ المريض: حٌقو في التَّبصير بطبيعة مرضو، كنكع العالج،  -ٓ
 كمراحمو، كالبدائؿ العالجيَّة المتاحة.

مف حقكؽ المريض: حٌقو في االستقالليَّة، كيشمؿ ذلؾ: اشتراط إذنو  -ٔ
كمكافقتو عمى العالج، كعدـ إجباره عمى عالج بغير رضاه، أك تكقيعو 

 عمى بيانات بغير رضاه.
مف حقكؽ المريض: حٌقو في الخصكصيَّة كسرٌية معمكماتو الطبيَّة سكاء  -ٕ

أك محفكظة في كسائط  مكتكبة، أكانت ىذه المعمكمات شفييَّة، أك
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الكتركنٌية. كال يجكز ألحد االٌطالع عمييا ًإالَّ لمٌطبيب المعالج كمف في 
 حكمو.

مف حقكؽ المريض: حٌقو في االحتراـ كالتَّقدير، كالحصكؿ عمى الرّْعاية  -ٖ
نسانٌيتو.  الصحيَّة بصكرة تميؽ بكرامتو كا 

كعدـ كشؼ عكرتو ًإالَّ  مف حقكؽ المريض: حٌقو في احتراـ معتقداتو كقيمو، -ٗ
لضركرة أك حاجة طبٌية، كتحريـ الخمكة بالمرأة األجنبيَّة ًإالَّ لضركرة أك 

 حاجة تستدعي ذلؾ.
مف حقكؽ المريض: حٌقو في العدؿ كالمساكاة بينو كبيف المرضى اآلخريف  -َُ

 عند تقديـ الرّْعاية الصحيَّة.
يذائو بكاٌفة مف حقكؽ المريض: حٌقو في الحماية مف االعتد -ُُ اء عميو كا 

الصُّكر كاألشكاؿ، كيشمؿ ذلؾ: منع استغاللو ماديِّا، أك ممارسة طرؽ 
 عالجيَّة غير معتمدة عميو، أك ممارسة الٌتجارب الطبيَّة عميو بغير إذنو.

كحده، كما كاف فيو  اهللكختامنا، فيذا جيد المقٌؿ، ما كاف فيو مف صكاب فمف 
 كرسكلو منو بريئاف. كاهلل، مف خطأ فمف نفسي كالشَّيطاف

 كسمـ. كسمَّـ عمى نبيّْنا محمَّد كعمى آلو كصحبو اهللكصمَّى 
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 ثبت املصادر واملراجع
، ُىػ(.ت: صغير حنيؼ. طُّٖاإلجماع، محمَّد بف إبراىيـ بف المنذر) .ُ

 ىػ.َُِْالرياض: دار طيبة، 
مجمة  ،أحكاـ اإلجياض في الفقو اإلسالمي، د. إبراىيـ رحيـ. بريطانيا .ِ

 ىػ.ُِّْ، ُطالحكمة، 
دار  ،أحكاـ الٌتجارب الطبيَّة، د. عبداإللو بف مزركع المزركع. الرياض .ّ

 ىػ.ُّّْ، ُطكنكز إشبيميا، 
دار  ،أحكاـ التَّداكم كالحاالت الميؤكس منيا،د.محمد عمي البار. جدة .ْ

 ىػ. ُِْٔ، ُطالمنارة، 
د.محمدالمختار الشنقيطي.  أحكاـ الجراحة الطبيَّة كاآلثار المترتٌبة عمييا، .ٓ

 ىػ.ُُّْ، ُطمكتبة الصديؽ،  ،الطائؼ
 رسالة ماجستيرأحمد محمَّد عاشكر.  أحكاـ الخمكة في الفقو اإلسالمي، .ٔ

 ق. ُِْٖ غير منشكرة بالجامعة اإلسالميَّة بغٌزة،
 ىػ.َُْٕ، ِطد. أحمد شرؼ الدّْيف. األحكاـ الشَّرعيَّة لألعماؿ الطبيَّة،  .ٕ
دار الفكر  ،القاىرة ،ىػ(ُّٖٗ) عمي الخفيؼالشَّرعيَّة،  أحكاـ المعامالت .ٖ

 .العربي
د. عبد الرَّحمف اإلذف الطبٌي في الحاالت الحرجة الكاعية الرَّافضة لمعالج،  .ٗ

بف أحمد الجرعي. بحث غير منشكر مقدـ لممنظمة اإلسالمية لمعمـك 
 الطبية.

اإلذف في إجراء العمميَّات الطبيَّة أحكامو كأثره في ضماف الخطأ الطبي،  .َُ
 ىػ.ُّْٔ ،ُط دار كنكز إشبيميا، ،الرياض ،اهلل الجبير د.ىاني بف عبد

د. أسامة عبد اإلذف في العممٌيات الجراحٌية المستعجمة كغير المستعجمة،  .ُُ
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 ـ.َُِّ، ُطمكتبة الكفاء القانكنية،  ،العميـ الشَّيخ. االسكندرية
محمَّد ناصر الدّْيف األلباني إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار السبيؿ،  .ُِ

 ىػ. ُّٗٗ، ُطالمكتب اإلسالمي،  ،بيركت ،ىػ( َُِْ)
: محمَّد حىػ(، ت َٕٗزيف الديف بف إبراىيـ بف نجيـ ) األشباه كالنظائر، .ُّ

 ىػ.َُّْ، ُطدار الفكر،  ،دمشؽمطيع الحافظ. 
: حتىػ(،  ُُٗعبدالرحمف بف أبي بكر السيكطي )األشباه كالنظائر،  .ُْ

، ُطدار الكتاب العربي،  ،باهلل البغدادم. بيركت محمَّد المعتصـ
 ىػ.َُْٕ

د. عمي محمَّد عمي أحمد. إفشاء السٌّْر الطبٌي كأثره في الفقو اإلسالمي،  .ُٓ
 ـ.ََِٖ، ُطدار الفكر الجامعي،  ،االسكندرية

دار  ،د. عمي حسف نجيدة. القاىرة التزامات الٌطبيب في العمؿ الطبي، .ُٔ
 ـ.ُِٗٗالنيضة العربية، 

بحث  ،د. عبد الكريـ بف محمد السماعيؿاالمتناع عف إسعاؼ المريض،  .ُٕ
منشكر بالسجؿ العممي لمؤتمر الفقو اإلسالمي الثاني )قضايا طبية 

 ىػ.ُُّْجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسالمية،  ،معاصرة(، الرياض
 ،ىػ(ٕٖٓأىبك بكر بف مسعكد الكاساني )ترتيب الشرائع،  بدائع الصنائع في .ُٖ

 ىػ.َُْٔ، ِطدار الكتب العممية،  ،بيركت
: عصاـ فارس الحرستاني، كمحٌمد إبراىيـ حتالتبياف في أقساـ القرآف،  .ُٗ

 ىػ. ُُْْ، ُطمؤسسة الرّْسالة،  ،بيركت ،الزغمي
 ،ىػ( َْٕ) عثماف بف عمي الزيمعيتبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ،  .َِ

 ىػ.ُُّٓ، ُطالمطبعة األميرية الكبرل،  ،بكالؽ
د. عبد الرَّحمف بف إبراىيـ دراسة فقيٌية، ، التَّجارب الطبيَّة عمى اإلنساف .ُِ
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 ىػ.ُّْٓ، ُطدار الميماف،  ،الرياض ،العثماف
د. قيس آؿ الشَّيخ في الشريعة اإلسالمية،  التَّداكم كالمسؤكلٌية الطبيَّة .ِِ

 ىػ.ُُِْ، ُطمكتبة الفارابي،  ،دمشؽ ،مبارؾ
، عبد القادر عكدة التَّشريع الجنائي اإلسالمي مقارنا بالقانكف الكضعي، .ِّ

 . ىػُُِْ ،ُُط مؤسسة الرسالة،، بيركت
دار  ،الرياض ،د. مصطفى السّْباعيالتَّكافؿ االجتماعي في اإلسالـ،  .ِْ

 ىػ.ُُْٗ، ُطالكراؽ، 
عبدالرحمف ابف جكامع الكمـ، شرح خمسيف حديثنا مف  جامع العمـك كالحكـ .ِٓ

براىيـ باجسحتىػ(، ٕٓٗرجب الحنبمي )  ،بيركت ،: شعيب األرناؤكط، كا 
 ىػ.ُُْٓ، ٔطمؤسسة الرسالة، 

: حىػ(، تُٕٔ) محمَّد بف أحمد بف فرح القرطبيالجامع ألحكاـ القرآف،  .ِٔ
 دار الفكر. ،بيركتأحمد البردكني. 

 ،ىػ(ُّّٓاألزىرم )في شرح مختصر خميؿ، صالح  جكاىر اإلكميؿ .ِٕ
 .المكتبة الثقافية ،بيركت

 ،ىػ(َُِّ) محمَّد عرفة الدسكقيحاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير،  .ِٖ
 دار إحياء الكتب العربية. ،القاىرة

، ُطدار السالـ،  ،القاىرة ،محمَّد طمـكالحٌؽ في الشَّريعة اإًلسالميَّة،  .ِٗ
 ىػ.ُّْٓ

دار ابف  ،دمشؽ، بيركت ،الٌزحيميد. محمَّد حقكؽ اإلنساف في اإلسالـ،  .َّ
 ىػ.ُِّْ، ٔطكثير، 

 ،د. رحيؿ غرايبةالحقكؽ كالحريَّات السياسية في الشَّريعة اإلسالميَّة،  .ُّ
 ـ.َُِِ، ُطالشبكة العربية لألبحاث كالنشر،  ،بيركت
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ادر عف  .ِّ الٌدستكر اإلسالمي العالمي لألخالقيات الطبيَّة كالصحٌية، الصَّ
ة العالميَّة، سبتمبر المكتب اإلقميمي لشرؽ  المتكٌسط بمنٌظمة الصحَّ

 معمى مكقع:ََِٓ
http://applications.emro.who.int/docs/EM_RC52_7_ar.pdf 

اإلسالمي لمميف الطبية، الصادر عف المنظمة اإلسالمية لمعمـك  الدستكر .ّّ
 الطبية، عمى مكقع:

http://islamset.net/arabic/aethics/dastor/index.html 
 ،ىػ(ُِِٓمحمَّد أميف بف عابديف )عمى الدر المختار،  المحتاررٌد  .ّْ

 ىػ.ُّٗٗ ،ِط ،الفكردار  ،بيركت
اهلل بف محمَّد بف احمد  د. عبدعف المريض،  الطبيَّةرفع األجيزة  .ّٓ

 ىػ.ُِْٔ ،ُط ،الطريقي
 ،ىػ(َُِْمحمَّد ناصر الدّْيف األلباني )الصحيحة،  األحاديثسمسمة  .ّٔ

 ىػ.َُْٓ، ْطالمكتب اإلسالمي،  ،بيركت
ىػ(، كبذيمو التعميؽ ّٖٓ) عمي بف عمر الدارقطنيسنف الدارقطني،  .ّٕ

: حتىػ(، ُِّٗالمغني عمى الدارقطني، لشمس الحؽ العظيـ آبادم )
 ىػ.ُّٖٔدار المحاسف لمطباعة،  ،عبداهلل ىاشـ يماني المدني. القاىرة

ىػ(، كبذيمو الجكىر النقي  ْٖٓأحمد بف الحسيف البييقي )السنف الكبرل،  .ّٖ
دار  ،بيركت ،لقادر عطاا : محمَّد عبدحىػ(، تَٕٓالبف التركماني )
 ىػ.ُُْْ، ُطالكتب العممية، 

 : محمَّد فؤاد عبدحت، ىػ(ِٕٓ) محمَّد بف يزيد القزكينيسنف ابف ماجو،  .ّٗ
 دار إحياء الكتب العربية. ، القاىرة ،الباقي

: محمد السعيد حىػ(، ت ْٖٓأحمد بف الحسيف البييقي )اإليماف،  شعب .َْ

http://applications.emro.who.int/docs/EM_RC52_7_ar.pdf
http://islamset.net/arabic/aethics/dastor/index.html
http://islamset.net/arabic/aethics/dastor/index.html
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 ىػ.ُُِْ، ُطدار الكتب العممية،  ،بيركت ،بسيكني زغمكؿ
ىػ(، مطبكع مع فتح ِٔٓمحمَّد بف إسماعيؿ البخارم )صحيح البخارم،  .ُْ

، ْطالمكتبة السمفية،  ،القاىرة ،الباقي البارم، ترقيـ: محمَّد فؤاد عبد
 ىػ.َُْٖ

: حىػ(، ت ُِٔمسمـ بف الحٌجاج القشيرم النيسابكرم )صحيح مسمـ،  .ِْ
دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي  ،القاىرة ،الباقي محمَّد فؤاد عبد

 الحمبي.
دار  ،دمشؽ ،د. زىير الٌسباعي، د. محمَّد عمي البار، وفقههالطَّبيب أدبو  .ّْ

 ىػ.ُِّْ، ٓطالقمـ، 
: عمي حىػ(، تِّٔعبدالكريـ بف محمَّد الرافعي )العزيز شرح الكجيز،  .ْْ

العممية، عاـ ، بيركت: دار الكتب ُالمكجكد. ط معكض، كعادؿ عبد
 ىػ.ُُْٕ

، ّطدار اإليماف،  ،دمشؽ ،د. قيس آؿ الشَّيخ مبارؾالعقد الطبي،  .ْٓ
 ىػ.ُّْْ

د. سالمة عبد الفتاح عقد العالج بيف الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي،  .ْٔ
 ـ.ََِٗدار الجامعة الجديدة،  ،االسكندرية ،حميبة

 ىػ(، ٖٓٓمحمكد بف أحمد العيني )عمدة القارم شرح صحيح البخارم،  .ْٕ
دار  ،: مجمكعة مف العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية. بيركتحت

 إحياء التراث العربي، كمؤسسة التاريخ العربي.
: د. عبداهلل حىػ(، تِٕٔعبداهلل بف مسمـ ابف قتيبة )غريب الحديث،  .ْٖ

 ـ.ُّٕٗ، ُطمطبعة العاني،  ،بغداد ،الجبكرم
)ندكات حكارٌية تفاعمٌية حكؿ فقو الطبيب في القضايا الطبية فقو الطَّبيب،  .ْٗ
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المعاصرة(، تنظيـ: مؤسسة ابف سينا الطبية بفرنسا بالتعاكف مع المعيد 
،  ،بيركت، األكربي لمعمـك اإلنسانية في باريس ، ُطدار ابف حـز

 ىػ.ُُّْ
 ،بيركت ،ىػ(ُٕٖ) محمَّد بف يعقكب الفيركزآبادمالقامكس المحيط،  .َٓ

 ىػ.َُْٕ، ِطمؤسسة الرسالة، 
اهلل  عمر بف عبدفي الفقو اإلسالمي كالقانكف الكضعي،  الرَّحيـالقتؿ  .ُٓ

 ىػ.ُّْٔ، ُطدار ابف الجكزم،  ،الدماـ الٌسعدكف.
الفقو اإلسالمي الٌدكلي، إعداد: د. أحمد عبدالعميـ  مجمع كتكصيات قرارات .ِٓ

 ىػ.ُِّْ، ُط ،أبك عميك
 ،ىػ(َُُٓ) منصكر بف يكنس البيكتيكشاؼ القناع عف اإلقناع،  .ّٓ

 ىػ.َُّْعالـ الكتب،  ،بيركت
عمي بف خمؼ  كفاية الطَّالب الرٌباني عمى رسالة أبي زيد القيركاني، .ْٓ

، ُطمطبعة المدني،  ،القاىرة ،: أحمد حمدم إماـحىػ(، تّٗٗ) المنكفي
 ىػ.َُْٕ

مكقع  الالئحة التنفيذية لمنظاـ الصحي بالمممكة العربية السعكدية، عمى .ٓٓ
 كزارة الصحة بالسعكدية:

http://www.moh.gov.sa/ministry/rules/Pages/default.aspx 
دار صادر،  ،بيركت ،ىػ( ُُٕمحمَّد بف مكـر بف منظكر )، العربلساف  .ٔٓ

 ىػ.ُُْْ، ّط
قديمي  ،كراتشي ،نخبة مف عمماء الدكلة العثمانٌيةالعدلٌية،  األحكاـمجمَّة  .ٕٓ

 كتب خانة.
 ،الصادرة عف مجمع الفقو اإلسالمي الدكليمجمة مجمع الفقو اإلسالمي،  .ٖٓ

 .ىػُُْٓ
الٌرحمف بف  جمع كترتيب: عبدشيخ اإلسالـ ابف تىٍيًميَّة،  فتاكلمجمكع  .ٗٓ
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إشراؼ المكتب  ،ىػ(ُُِْ) ىػ(، كابنو محمَّدُِّٗ) محمَّد بف قاسـ
 التعميمي السعكدم بالمغرب، الرباط: مكتبة المعارؼ.

 العبدرم الحاجإلى تنمية األعماؿ بتحسيف النٌيات، محمد ابف  المدخؿ .َٔ
، ُطدار الكتب العممية،  ،بيركت، : تكفيؽ حمدافحىػ(، تّٕٕ)

 ىػ.ُُْٓ
 ،دمشؽ ،ىػ(َُِْمصطفى الٌزرقا )االلتزاـ العامة،  نظريةالمدخؿ إلى  .ُٔ

 ىػ.ُّٕٖ، َُطمطبعة طربيف، 
د. حٌساف شمسي باشا، د. محمَّد مسؤكلٌية الطَّبيب بيف الفقو كالقانكف،  .ِٔ

 ىػ.ُِْٓ، ُطدار القمـ،  ،دمشؽ ،البارعمي 
دار األندلس  ،جدة ،اهلل بف سالـ الغامدم عبدمسؤكلٌية الطَّبيب المينٌية،  .ّٔ

 ىػ.ُُْٖ، ُطالخضراء، 
دار  ،دمشؽ ،د. رسمٌية شمسكبيف القانكف كالشريعة،  الطبيَّةالمسؤكلٌية  .ْٔ

 ىػ.ُِّْ، ُطالعصماء، 
د. محمَّد عبد المسائؿ الطبيَّة المستجٌدة في ضكء الشَّريعة اإًلسالميَّة،  .ٓٔ

 ىػ.ُِِْ ،ُطمجمة الحكمة،  ،بريطانيا ،الجكاد النتشة
محمَّد بف عبداهلل الحاكـ النيسابكرم المستدرؾ عمى الصحيحيف،  .ٔٔ

دار الكتب العممية،  ،بيركت ،: مصطفى عبدالقادر عطاحتىػ(، َْٓ)
 ىػ.ُُُْ، ُط

أحمد بف محمَّد الفيكمي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  .ٕٔ
 العممية. المكتبة ،بيركت ،ىػ(َٕٕ)

: د. تيسير حتىػ(،  ْٕٗمحمَّد بف بيادر الزركشي )، القكاعدالمنثكر في  .ٖٔ
 ىػ.َُِْكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية،  ،الككيت ،محمكد فائؽ أحمد

بيركت: دار النفائس،  ،د. أحمد محمَّد كنعافالفقييَّة،  الطبيَّةالمكسكعة  .ٗٔ
 ىػ.َُِْ، ُط
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الصادر  الصحيَّة في المممكة العربيَّة الٌسعكدٌية الميفنظاـ مزاكلة  .َٕ
، ىيئة ُىػ. طُِْٔ/  ُُ/  ْ( كتاريخ ٗٓبالمرسـك الممكي رقـ )ـ /

 ىػ.ُّّْالخبراء بمجمس الكزراء، عاـ 
، اهلل بف عبد المحسف الطريقي دعب د. الفقو اإلسالمي، في النَّظر كأحكامو .ُٕ

 ىػ.ُُِْ، ُطمؤسسة الجريسي،  ،الرياض
مؤسسة الرسالة،  ،بيركت ،د. كىبة الزحيميالشرعية،  الضركرةنظرية  .ِٕ

 ىػ.َُْٓ، ْط
المبارؾ بف محمَّد الجزرم، المعركؼ النياية في غريب الحديث كاألثر،  .ّٕ

كطاىر أحمد : د. محمكد محمَّد الطناحي، حت ىػ(،َٔٔبابف األثير )
 أنصار السنة المحمدٌية. ،باكستاف ،الزاكم

، ىػ(ََُْمحمَّد بف أحمد الرممي)نياية المحتاج ًإلى شرح المنياج،  .ْٕ
 ىػ.ُُْْدار الكتب العممية،  ،بيركت

ة بالمممكة  كمسؤكلٌياتكثيقة حقكؽ  .ٕٓ ادرة مف كزارة الصحَّ المرضى الصَّ
 عمى المكقع التالي: العربيَّة الٌسعكدٌية

http://www.moh.gov.sa/depts/Patients/Documents/%D9%88%D
8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9

%85%D8%B1%D8%B6%D9%8  
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