
  

 اخلطأ الطبي وأثره على املريض دراسة فقهية معاصرة 

 نواف حفظ اهلل غازيد. 
 

 ملخص البحث

يهدف حبث اخلطأ الطيب وأثره على املريض 

دراسة فقهية معاصرة؛ إىل بيان احلاجة امللّحة للبيان 

الفقهي يف هذا اجلانب، وتبدو أهمية املوضوع واضحة 

رورة من كونه يتعلق حبياة الناس اليت هي ض

 الضرورات.

: هل السؤال اآلتيوقد حتددت إشكالية البحث يف 

يتحمل الطبيب واجلراح واملخدر يف وقتنا املعاصر 

 اخلطأ الطيب أم ال؟

واقتضى هذا البيان منهجية الوصف والتحليل 

واملقارنة والرتجيح للمذاهب واآلراء الفقهية عند 

احلياة  الفقهاء، مما جيعل الشريعة باسطة ذراعها على

 من كل جوانبها.

مباحث تضمن  ثالثةمسار البحث اهليكلي من  تكونو 

 .تعريف اخلطأ الطيب وأنواعه :اول المبحث

فقد تضمن بيان املسؤولية  :أما المبحث الثاني 

 الطبية واملرفق الصحي، ومقدار هذه املسؤولية.

فكان خمصصًا لبيان احلكم  أما المبحث الثالث:

طبيب فقهيا كما قررته بعض الشرعي يف ضمان ال

املذاهب الفقهية، سواء من العلماء القدماء أو من 

 املعاصرين.

وخلص البحث إىل جمموعة من النتائج متثلت يف: 

عدم مسؤولية الطبيب احلاذق حال قيامه بواجبه على 

أكمل وجه، وأن اخلطأ الفاحش جزاؤه أروش وديات 

الضمان على العاقلة، ويتحمل الطبيب عند اإلهمال 

من الديات واألروش من ماله، وأن على الطبيب 

 مسؤولية يف مهنته رعاية حلق اإلنسان املكرم احملرتم.

وقد اختتم البحث بأهم التوصيات منها: االهتمام 

بالكادر الطيب مبختلف التخصصات وإنشاء مراكز 

تدريب تابعة للمؤسسات الرمسية، وإنشاء جهات رقابية 

 ات الصحية.على املراكز واملؤسس

اخلطأ الطيب، املريض، الكلمات الدالة )المفتاحية(: 

       دراسة فقهية معاصرة.

 
The study  
      “The medical error and its impact 

on the patient - a contemporary 

jurisprudential study” aims to 

demonstrate the urgent need for a 

jurisprudential statement in this aspect. 

The importance of the topic is obvious 

as it relates to people s lives, which are 

a necessity. 

The problem of the research has been 

identified in questions: Does the doctor, 

the surgeon, and the anesthetic bear, in 

our modern time, the medical error or 

not? 

The course of structural research was 

made up of three sections. The first 

section included the definition of 

medical error and its types. The second 

section: it included a statement of 

medical liability and the health facility, 

and the extent of this responsibility. 

The third section: It explained the 

ruling of Shari a on the doctor’s 

guarantee jurisprudentially, as 
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determined by some jurisprudential 

doctrines either from the old scholars or 

from the contemporary. 

The research concluded with a set of 

results. The skilled doctor does not bear 

the responsibility when he/she performs 

his/her duty to the fullest. The 

outrageous mistake should be punished 

by paying the indemnities and blood 

money. In the event of negligence, the 

docor guarantees the indemnities and 

the blood money from his/her money. 

The doctor is responsible in his/her 

profession to take care of the right of 

the honored and respected human 

being. 

The research ended with the most 

important recommendations, including: 

giving attention to the medical staff in 

various specialties, establishing training 

centers belonging to official institutions, 

and establishing supervisory bodies 

over health centers and institutions

 
 

 مقدمة البحث

 احلمد هلل رب العاملني وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني وبعد. 

إلنسان الذي كرمه اهلل فإن علم الطب من العلوم املهمة يف كل جيل، ألن هذا العلم خيتص با

تعاىل، وخلقه يف أحسن تقويم، وما جاءت الشريعة اإلسالمية إال حلفظ النسل والنفس والدين والنسب، 

فحفظ النفس من أولويات مقاصد الشريعة اإلسالمية الغراء، فعلم الطب من فروض الكفاية، اليت 

يف مجيع التخصصات الطبية، وال جيب على الدولة يف كل زمان ومكان أن توفر كادر صحي وأطباء 

جيوز لألمة أن تعتمد يف الطب على غري املسلمني مع كونها قادرة على تأهيل علماء يف الطب يف خمتلف 

 التخصصات.

ومسألة اخلطأ الطيب من املسائل املهمة اليت تناولتها الشريعة اإلسالمية، ألنها تتعلق بالنفس 

كتابه احلكيم عن القصاص سواء كان بالنفس او بأجزاء  البشرية، واهلل تعاىل قد أفرد آية يف

َنا "  اإلنسان، وجعل القصاص يف العمد فيما إذا تعدى أي إنسان تعد مباشر على آخر، قال تعاىل: وََكتَ ب ْ
ْْلُُذِن َوالسِ نَّ ِِبلسِ نِ  َواْْلُُروَح ِقَصاٌص َفَمْن َتَصدََّق َعَلْيِهْم ِفيَها َأنَّ الن َّْفَس ِِبلن َّْفِس َواْلَعْْيَ ِِبْلَعْْيِ َواْْلَْنَف ِِبْْلَْنِف َواْْلُُذَن ِبِ 

ُ فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن   1"ِبِه فَ ُهَو َكفَّارٌَة َلُه َوَمْن ََلْ ََيُْكْم ِبَا أَنْ َزَل اَّللَّ
فهذه اآلية تتكلم عن القصاص يف التعدي العمد، فحكم اهلل بالظلم على من مل حيكم مبا 

نزل اهلل، ومل يطبق األحكام الشرعية يف القصاص، إذ أن تشريع هذا احلكم ما جاء إال حلفظ أ

 النفس البشرية.

                                                             

 .45( سورة المائدة اآلية 1
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وقد أصبحت البشرية اليوم حباجة ماسة إىل علم الطب واألطباء، مما جعل الدول اليوم جتعل من 

 أهم أولوياتها العناية بالطب وتأهيلهم األطباء من اجلنسني. 

، ومل تكن هناك شهادات علمية ن هناك دراسات علمية وعملية ألصول هذه املهنةمل تكوقدميًا 

تشهد هلذا الطبيب أنه من أصحاب هذه املهنة، وإمنا كان الطبيب يتوارث الطب عن أبيه و جده، 

وأصبحت تلك األسر معروفه بالطب، وانهم أطباء متخصصني يف جماهلم، ومل يبنوا أعماهلم الطبية على 

عد املهن الطبية املعروفة اليوم، فكان الناس يندفعون إليهم يلتمسون العالج من هذه األسر أسس وقوا

املتعارف عليها، أما اليوم فقد تطورت األمور وأصبح الطبيب ال ميارس هذه املهنة إال بعد احلصول على 

 الشهادات العلمية املتخصصة، واخلربة الكافية يف املستشفيات احلكومية واخلاصة.

م إن الطبيب حباجة إىل أن خيلص النية هلل تعاىل حتى يوفق يف عمله، ألن األعمال بالنيات كما ث

فإذا استشعر الطبيب أنه يؤدي رسالة عظيمة يتقرب بها إىل اهلل، هنا يوفقه اهلل على ، 2جاء يف احلديث

 قدر نيته وصدقه وإخالصه.

 مشكلة البحث

تنا املعاصر اخلطأ الطيب فيما إذا حصل للمريض أي هل يتحمل الطبيب واجلراح واملخدر يف وق

ال يتحملها  ةالطبية؟ وأن املسؤولي ةمضاعفات بسبب اخلطأ الطيب؟ أم أن الطبيب املاهر ال يتحمل املسؤولي

 إال عند اإلهمال،  أو يتحملها الطبيب غري املاهر.

 أهمية البحث:

همية بالغة يف وقتنا املعاصر، إذ أن املوضوع اخلطأ الطيب من املواضيع املعاصرة املهمة اليت هلا أ

يتعلق باإلنسان الذي كرمه اهلل تعاىل، وأسجد له املالئكة، فكان من الضروري مبكان أن يكون 

الطب البشري بكل أنواعه وأشكاله له أهمية كبرية يف واقع الناس، وخصوصًا يف وقتنا احلاضر 

ردة، وكذلك شجرة القات وتعاطيها بشكل مفرط، حيث وقد كثرت األمراض، بسبب املبيدات املستو

 واليت أضحت مشكلة كبرية يف بلدنا احلبيب.

ومهنة الطب من أشرف وأرقى املهن اإلنسانية، فالناس ينظرون إىل الطبيب نظرة إجالل وإكبار، 

ألنه بزيه األبيض ينظرون يف وجهه الرمحة، فللطبيب مكانة كامنة يف قلوب الناس، ومع هذا كله 

اّل أن هناك أخطاء قد تقع من الطبيب، باألخص يف مستشفياتنا اليمنية، وهناك من يعيد هذه اخلطأ إ

                                                             

. 1/380. و مسند البزار 2/113. وابن حبان 1/73. صحيح ابن حزيمة 3/1515. ومسلم  9/22( اخرجه البخاري  2
 .1/151. والدار قطني 6/398والترمذي 
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إىل عدم اتباع ومراعاة األصول والقواعد العلمية أثناء ممارسة الطبيب لعمله، وكذلك اإلهمال والتقصري 

 شفيات احلكومية واخلاصة.من قبل اجلهات الرقابية املختصة، يف عدم متابعة ومراقبة األطباء يف املست

ملف خطأ طيب وصلت على  785وقد أحصت وزارة الصحة اليمنية يف فرتة وجيزة أكثر من 

اجمللس الطيب األعلى، وبالتالي فقد باتت املشاكل الطبية تتفاقم يومًا بعد يوم، وأصبحت ضحاياها 

الطبية، وإجياد احللول املستعجلة  حتتل نسبة ال يستهان بها لذا: البد من وجود خطة عمل ملتابعة املرافق

 لتفادي هذه األخطاء، وفق القانون. 

 الدراسات السابقة:

مل يعثر الباحث على مرجع أو دراسة أو كتاب ناقش اخلطأ الطيب من كل جوانية الشرعية 

والقانونية معًا، وإن كان هناك بعض البحوث لكنها تكلمت عن اجلانب القانوني واجلنائي وجانب 

 من الناحية الفقهية، من هذه الدراسات:يسري 

اخلطأ الطيب مفهومه وآثاره، للدكتور وسيم فتح اهلل، وكان اهلدف من الدراسة هو البحث يف  ـ1 

 املسؤولية الطبية فقط، ومل يعرج إىل األحكام الشرعية والقانونية. 

، وكان ملختار الشنقيطيحممد بن حممد اها للشيخ أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليـ 2

 اهلدف من البحث هو بيان األحكام املرتتبة على اجلراحة فقط.

، وكان اهلدف فهد بن عبد اهلل احلزميل ليهاالوجيز يف أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عـ 3

 من البحث كذلك اختصار لبعض املسائل املتعلق باجلراحة الطبية.

خطأ التطبيب ملازن مصباح، وكان اهلدف من البحث بيان املسؤولية الطبية املسؤولية اجلنائية عن  ـ4

 من اجلانب اجلنائي. 

اخلطأ الطيب وأثره يف املسؤولية اجلنائية، الباحث سنا عبد اهلادي حسني، وكان اهلدف من البحث ـ 5

 عاصر.بيان اجلانب القانوني واجلنائي فقط، وموضوعنا هنا هو اجلانب الفقهي التحليلي امل
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 خطة البحث:

 البحث يتكون من: 

 .مقدمة البحث 

 .أهمية البحث 

 مشكلة البحث 

 وكانت املباحث اليت يدور حوهلا البحث تتكون من ثالثة مباحث:

 معنى اخلطأ الطيب.املبحث األول: 

 املسؤولية الطبية.املبحث الثاني: 

 احلكم الشرعي يف ضمان الطبيب.املبحث الثالث: 

 نتائج البحث.

 لتوصيات.ا

 املصادر واملراجع.

 

 املبحث األول: معنى اخلطأ الطيب.

قال أبو بكر ابن  .3اءوخّط خطًأ ئخطأ خيط اخلطأ التام املأخوذ به اإلنسان، يقال فيه : يف اللغة: اخلطأ

 :وهوقيل  .4اإلثم ، يقال : قد خطا خيطا إذا أثم ، وأخطأ خيطئ إذا فارق الصواب :اخلطأاألنباري 
 وقيل اخلطأ هو:. 6أن يقصد الشيء فيصيب غريهوقيل : اخلطأ هو: . 5" لإلنسان فيه قصد "ما ليس

                                                             

 .1/424( كتاب الكليات  3
 ( معجم المناهي اللفظية ومعه فوائد في األلفاظ. 4
 .85التعريفات للجرجاني ص (  5
 .  1/54( الفروق اللغوية للعسكري  6
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وقيل  هو: ثبوت الصورة املضادة للحقوقيل اخلطأ . 7ما كان الفعل فيه مسببًا غري مقصود لفاعل الفعل

 .8"العدول عن اجلهة هو:

 .  وقيل هو:صحاب املهن الطبيةهو احنراف إجيابي أو سليب يف سلوك أ واخلطأ الطيب يف االصطالح:
 .9"اإلخالل بالتزام سابق

دون قصد بعد التحري. وكل هذه األخطاء يدخل  وخطأ، اإلهمال خطأو، العمد واخلطأ أنواع: خطأ

صاحبها حتت املسؤولية الطبية مع فارق الغرامات بني كل نوع، كما سيأتي تفصيلها يف املباحث 

 القادمة إن شاء اهلل تعاىل.

أ الطيب فيه حق اهلل وحق العباد، فاخلطأ املتعمد ال يسقط حق اهلل فيها وال حق العباد، واخلط

لَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُُتْ ِبِه َوَلِكْن و "...  أما اخلطأ غري املتعمد يسقط فيها حق اهلل تعاىل قال عزوجل
ُ َغُفور    10"ا َرِحيم اَما تَ َعمََّدْت قُ ُلوُبُكْم وََكاَن اَّللَّ

لكن ال يسقط حق العباد ألن اإلنسان ضامن فيما أتلف من حقوق الناس عن طريق اخلطأ قال 

ِلِه ِإَّلَّ َأْن َوَمْن قَ َتَل ُمْؤِمن ا َخطَأ  فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإََل َأهْ  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يَ ْقُتَل ُمْؤِمن ا ِإَّلَّ َخطَأ   تعاىل:"
نَ ُهْم ِميَثاٌق َفِديٌَة ُمَسلََّمٌة  َيصَّدَُّقوا فَِإْن َكاَن ِمْن قَ ْوٍم َعُدوٍ  َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِإْن َكاَن ِمْن قَ ْومٍ  َنُكْم َوبَ ي ْ بَ ي ْ

ُ َعِليم ا َحِكيم ا ِإََل َأْهِلِه َوََتْرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َلَْ    .11"َيَِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتَ َتاِبَعْْيِ تَ ْوبَة  ِمَن اَّللَِّ وََكاَن اَّللَّ

 وهذا دليل واضح يف حمل النزاع على أن املخطئ ضامن وعليه ديات بدليل اآلية الكرمية السابقة.

خيطئ يف التشخيص  اخلطأ الذي هو من جنس العمل الطيب : كأنومن العلماء من يفرق بني" 

من جهة أن هذا التشخيص  فإذا كان اخلطأ ضمن احلدود املعتربة وحنوه، فهنا ينظر إىل العرف الطيب

                                                             

   .1/478( شرح حدود ابن عرفة  7
  .1/424( كتاب الكليات  8
 .87( التشريع الصحي والقضايا الطبية المعاصرة ص  9

 .5( سورة األحزاب اآلية  10
 .92( سورة النساء اآلية  11
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فهنا ال مؤاخذة من جهة خمالفة أصول املهنة، ويؤول اخلطأ إىل النوع الثاني  ،أو العالج ظين يف الغالب

ن خيطئ يف التشخيص ألنه مل يستعمل كأ وإن كان اخلطأ غري مقبول يف العرف الطيب، الذي نذكره

اختبارًا مطلوبًا يف عرف املهنة، فهنا يؤول اخلطأ يف احلقيقة إىل املوجب األول وهو عدم اتباع أصول 

املهنة، وكالهما موجب للمسؤولية لكن الفرق يف اآلثار املرتتبة على املسؤولية من جهة الضمان فقط 

 .12"أو الضمان مع التعزير

 املتعارف عليه اليوم يتمثل فيما يلي:  واخلطأ الطيب

فخطأ التشخيص هو: اخلطأ يف تشخيص املرض الذي يعاني منه املريض،  ـ أواًل: اخلطأ يف التشخيص:

 وبالتالي يبين عليه الطبيب صرف العالج وهنا يقع اخلطأ الطيب.

اليت يتضرر منها املريض، وأما خطأ اجلراحة فهو من أخطر األخطاء  ـ ثانيًا اخلطأ يف اجلراحة العامة:

فقد حيدث أن يتم استئصال إحدى الكلى السليمة بينما كان املريض يشكوا من الكلية األخرى، 

 فأصبح املريض فاقد الكليتني، وهذا من األخطاء الفادحة بل الكوارث اليت يقع فيها بعض اجلراحني. 

األخطاء الكبرية اليت يقع فيها بعض وأما خطأ التخدير فهو كذلك من  ـ ثالثًا اخلطأ يف التخدير:

املخدرين، سواء كان بزيادة مادة التخدير، أو بغريها، فقد حدث أن مت ختدير أم يف الوالدة القيصرية 

يف أحد املستشفيات، وبعد انتهاء العملية مل تصحو املرأة من التخدير، وفارقت احلياة بعد فرتة طويلة 

 من اإلغماء والتخدير. 

أخطاء املمرضني كثرية بسبب قلة خربة املمرض، وعدم فهم مراد الطبيب  طأ يف التمريض:ـ رابعًا اخل

اجلراح بعد العملية اجلراحية، فكثري من اجلراحني يعتمد على املمرض يف صرف العالج الذي حيتاجه 

 املريض بعد العملية، وهذا من األخطاء الكبرية اليت تعود على املريض باملضاعفات الشديدة.

وهذا اخلطأ يقع فيه بعض األطباء، فمنهم من يصرف العالج دون أن  خامسًا اخلطأ يف وصف العالج: ـ

يسأل املريض عن بعض األمراض اليت حيملها مثل السكر أو ضغط الدم أو غريه، فتحدث مضاعفات 

العالج  للمريض، وقد حتدث وفاة، وهناك خطأ آخر وهو: أن بعض املرضى ال يعود إىل الطبيب بعد شراء

 وإمنا يعتمد على الصيدالني، فيأخذ عالجا غري العالج الذي صرفه الطبيب، فتحدث املشكلة.   

                                                             

 .1/2( الخطأ الطبي مفهومه وآثلره.  12
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هذه بعض األخطاء اليت يقع فيها بعض األطباء املعاصرين، أما قدميًا فقد قسم ابن القيم رمحه اهلل 

 إىل مخسة أقسام: تعاىل اخلطأ الطيب من حيث الضمان

ق أعطى الصنعة حقها ومل جتن يده، فتولد من فعله املأذون فيه من جهة طبيب حاذ" :القسم األول

 .الشارع، ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس، أو ذهاب صفة، فهذا ال ضمان عليه اتفاقًا

متطبب جاهل باشرت يده من يطبه، فتلف به، فهذا إن علم اجملين عليه أنه جاهل ال علم  القسم الثاني:

 .ه مل يضمنله، وأذن يف طب

طبيب حاذق، أذن له، وأعطى الصنعة حقها، لكنه أخطأت يده، وتعدت إىل عضو  القسم الثالث:

 .صحيح فأتلفه، مثل: إن سبقت يد اخلاتن إىل الكمرة، فهذا يضمن، ألنها جناية خطأ

الطبيب احلاذق املاهر بصناعته، اجتهد فوصف للمريض دواء، فأخطأ يف اجتهاده،  القسم الرابع:

 .قتله، فهذا خيرج على روايتني: إحداهما: أن دية املريض يف بيت املال. والثانية: أنها على عاقلة الطبيبف

طبيب حاذق، أعطى الصنعة حقها، فقطع ِسَلعة من رجل أو صيب، أو جمنون بغري  القسم اخلامس:

 .13"إذنه، أو إذن وليه، أو خنت صبيًا بغري إذن وليه فتلف، فقال أصحابنا: يضمن

فابن القيم رمحه اهلل تعاىل؛ قسم هذه األقسام يف وقته الذي كان الطب مازال بدائي، أما اليوم فقد 

تقدم الطب تقدمًا كبريًا يف مجيع اجملاالت الطبية كجراحة القلب املفتوح أو جراحة العيون، أو غريها 

املوجود واملتاح عنده  من العمليات الكربى املعقدة، فحكم ابن القيم يف ضمان الطبيب حبسب الطب

يف وقته، اما اليوم وقد تقدم الطب؛ فال بد من مناقشة األحكام الشرعية والنوازل مناقشة مستفيضة 

 تواكب الزمان واملكان.

 

 

 

 

                                                             

 .1/31الهدي النبوي في الطب.  ( 13
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 املبحث الثاني: املسؤولية الطبية

الطبيب يتحمل املسؤولية الكاملة أمام املريض، وأمام القانون ولذا؛ فعليه أن يكون يف غاية 

يطة واحلذر، فاملسؤولية الطبية حتتم عليه أن يعمل جبد وإخالص، دون إهمال فإذا أهمل الطبيب احل

 احلاذق أو املاهر ضمن. 

ألن املريض يدفع املال مقابل العالج كأن تكون عملية جراحية أو غريها من  ملاذا املسؤولية الطبية؟

 الكاملة أمام املريض، وأمام القضاء.التدخالت اجلراحية، فتكون على الطبيب املسؤولية الطبية 

املسؤولية اليت يتحملها الطبيب ومن يف حكمه ممن يزاولون املهن الطبية إذا " :املسؤولية الطبية هيو 

ما نتج عن مزاولتهم أضرار مثل تلف عضو أو إحداث عاهة أو تفاقم علة، ويعرب عن املسؤولية يف 

 .14"االصطالح الشرعي بـ"الضمان

الطبية، حتى يكون الطبيب اجلاني حتت املساءلة القانونية ثالثة  لتحقق املسئولية العلماء بعض ويشرتط

 :أمور

 أي جماوزة ما ينبغي أن يقتصر عليه شرعا أو عرفا أو عادة." :التعديأوال: 

 أي إحلاق مفسدة بالغري. :الضررثانيًا: 

 "15أي أال يوجد للضرر سبب آخر غريه :اإلفضاءثالثًا: 

تقوم على التعاقد بني الطرفني على بذل مصلحة معينة للمريض " قة بني الطبيب واملريضوالعال 

عقد على املنافع بعوض هو "وهي" يف مقابل أجر أو جائزة إجارة أو جعالة اإلجارة  "التشخيص أو العالج"

 16."مال

أجور الطبيب، وأجرة الطبيب كانت تسمى عند العلماء قدميًا باجلعالة، ويف الوقت احلاضر تسمى ب

أي ان املريض يدفع مقدمًا أجور الطبيب سواء كان للطبيب مباشرة او للمستشفى الذي يعمل فيه 

 الطبيب.

                                                             

 .1/55( تقريب فقه الطبيب  14
 .28/219( الموسوعة الفقهية الكويتية  15
 . 1/7( التعريفات للجرجاني  16
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 :الوعد باجلائزة وهي" وعرفت اجلعالة عند العلماء أيضًا بانها: "17ما ٌيجعل للعامل على عمله واجلعالة: 

م به الطبيب، والطبيب يقوم باإلجراءات أي انه مقابل عمل يقو 18".ما جيعل لإلنسان على فعل شيء

الطبية والعالجية مقابل املال املدفوع له من قبل املريض، وبالتالي يتحمل الطبيب املسؤولية عن النتائج 

 السلبية إن وجدت.

والطبيعة التعاقدية بني املريض والطبيب قد تكلم عنها العلماء، واستفاضت يف الفقه اإلسالمي، 

 اإلسالمية كالقانون األمريكي. بل والقوانني غري

يف تعريف الرابطة الطبية األمريكية للعالقة بني الطبيب واملريض يف لوائح أخالقيات الطب جاء  

"إن إنشاء عالقة بني الطبيب واملريض له طبيعة تعاقدية، ولكل من طريف العقد أن خيتار  هلذه الرابطة:

 19"لعمومإنشاء هذه العالقة أو النكول عنها على وجه ا

الطبيعة التعاقدية للعالقة الطبية تعين أن املسؤولية الطبية تتعلق بالسؤال عن إخالل أحد " كذلك

الطرفني أو كليهما مبا يلزمهما بالعقد، هذا من حيث العموم، غري أن موضوع البحث هنا يقتصر على 

  20".إلدارة وحنوهماإلخالل الواقع من جهة الطبيب ومن يف حكمه كالفين، واملمرض واملشفى وا

أمام القانون إذا تعدى أو  ومسؤول مسؤولية جنائيةأمام اهلل تعاىل  ودينيا االطبيب مسؤول أخالقيو

حلديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول اهلل صلى  أتلف ومل يكن ماهرًا يف مهنته، وذلك

صححه احلاكم ووافقه  .21"نمن تطبب ومل يعلم منه طب قبل ذلك فهو ضام: "اهلل عليه وسلم قال

وله شاهد من طريق عمر بن عبد العزيز عن الوفد الذي قدموا على النَّيبِّ صلى اهلل عليه اإلمام الذهيب. 

 ، وهذا احلديث اعتربه العلماء أصل من أصول الشريعة يف هذه املسألة. وسلم فذكره بنحوه

                                                             

 . 1/67( التعريفات للجرجاني   17
 .5/3864( الفقه اإلسالمي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي  18
 .1/1( الخطأ الطبي مفهومه وآثاره.  19
 . 300لجراحة الطبية  ص ( أحكام ا 20
 . 52 /8. والنسائي  4/195أبو داود   أخرجه ( 21

 . 196 /3.والدار قطني 2/1147وابن ماجه  

 .8/242. والسنن الكبرى للبيهقي 212 /4الحاكم 
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ن تطبب على أحد من املسلمني ومل يكن أن م: عن عمر وعلي رضي اهلل تعاىل عنهما أيضًا ورد وقد

 .22"بالطب معروفا فأصاب نفسا فما دونها فعليه دية ما أصاب

 أميا طبيب تطبب على قوم؛ ال يعرف له تطبب قبل ذلك، فأعنت: وورد عن عمر بن عبد العزيز

له أي من مارس مهنة الطب ومل يشهد له أنه طبيب ممارس هلذه املهنة، وليس مأذون  ".23فهو ضامن

فيها من قبل اجلهات املختصة فهو ضامن، ألنه تعدى على نفس بشرية هلا حرمة ومل يكن ماهر يف 

 مهنته.

ومل يقل: من طب، ألن لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول  تطبب"،"من : قال ابن القيم

 24"فيه بعسر وكلفه، وأنه ليس من أهله

ما إذا حدث خطأ طيب يف أي مرفق صحي، وتضرر ويف وقتنا احلاضر على من تكون املسؤولية في

املريض من جراء هذا اخلطأ، فعلى من تكون املسؤولية؟ هل على الطبيب؟ أم على املؤسسة الطبية اليت 

 يعمل فيها كاملستشفى أو العيادة أو غريها من املرافق الصحية؟.

 :على تكون املسؤوليةيقول العلماء 

 لة الطبيب ومساعديه كالقاضي وحنوه.السائل وهو من ميلك حق مساء"ـ 1

املسؤول وهو من يوجه إليه السؤال ويكلف اجلواب عن مضمونه سواء كان فرًدا كالطبيب أو جهًة  ـ2

 كاملستشفى.

 .25"وسببه الناشئان عن فعل الطبيب ومساعديه، أو عنهما مًعا ،املسؤول عنه، وهو: الضرر ـ3

خالق وسلوك جيب أن يتحلى به الطبيب، ألن املريض بني واملسؤولية الطبية يف احلقيقة إمنا هي أ

يدي الطبيب كامليت بني يدي املغسل، فيجب على الطبيب أن يتحلى بهذا اخللق الذي دعت إليه الشريعة 

 اإلسالمية يف أكثر من موضع.

                                                             

 .  1/23.و المسائل الطبية والمعامالت المالية 278 /2( الدراري المضية شرح الدرر البهية لإلمام الشوكاني  22
. وحسنننننه األلباني في صننننحيح و نننن ي  أبي 2/435. ومسننننند ابن أبي شننننيبة 4/195( اخرجه أبو داوود في سننننننه  23

 .10/87داوود 
 .1/28( الهدي النبوي في الطب.  24
 .  مجموعة من المؤلفين.  12/7( الفقه الميسر في  وء الكتاب والسنة  25
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تتعلق بالنواحي األدبية للعالقة الطبية، وتتعلق هذه املسؤولية جبملة من املبادئ " وهي كذلك

ة من مجيع األفراد، غري أنها يف عالقة الطبيب واملريض أشد حرجًا وأهمية، وهي باألخالقية املطلو

تشمل الصدق والنصيحة وحفظ السر وحفظ العورة والوفاء بالعقد، وتنشأ املساءلة على اخلطأ الطيب 

ضرر أو التسبب مما يؤدي إىل وقوع ال ،يف هذا القسم جراء اإلخالل بواحد أو أكثر من هذه املبادئ

 .26"فيه

 ىل قسمني:إتنقسم املسؤولية الطبية يف الشريعة اإلسالمية و

املسؤولية األخالقية األدبية: فيسأل الطبيب ومساعدوه عن القضايا املتعلقة بسلوكهم " القسم األول:

وآدابهم ومن أمثلته: قضايا الغش والكذب، فيتهم الطبيب بغش املريض بأن يدعى إصابته مبرض 

احي أو يقوم احمللل أو املصور باألشعة أو املناظري الطبية بالتزوير والكذب يف التقارير اليت قام جر

 بكتابتها كل ذلك طلبا ألغراض ومطامع شخصية.

فهذه القضايا وأمثاهلا جتب فيها مساءلة الطبيب ومساعديه عن صحة دعواها وعند ثبوتها حيكم 

تحقون، كما حيكم بتضمينهم أو القصاص منهم، إذا ترتبت بإدانتها أخالقيا فيتم تعزيزهم مبا يس

 أضرار على تزويرهم وكذبهم.

املسؤولية املهنية العملية: فيسأل الطبيب ومساعدوه عن القضايا املتعلقة بأعماهلم الطبية  القسم الثاني:

ح أو من رتتب عليها من أضرار ومن أمثلته اخلطأ الطيب من الطبيب الفاحص أو الطبيب اجلرايوما 

املساعدين هلما أو مشرتكا من اجلميع فيتهم هؤالء مثال بكونهم خرجوا يف أثناء قيامهم مبهامهم عن 

 ."27األصول املتبعة عند أهل االختصاص فنتج عن خروجهم الضرر املوجود يف جسم املريض

ملسؤولية من يباشر ــ وهناك ضوابط وضعها العلماء ملن يباح له مباشرة ومزاولة مهنة الطب، حتى يتحمل ا

هذا العمل، وحتى ال يتضرر املريض من هذه األخطاء، والعلماء قد وضعوا بعض هذه الضوابط، ميكن 

 إمجاهلا فيما يلي: 

 أن يكون املعاجل من ذوي احلذق يف صناعته، وله بها بصارة ومعرفة. أواًل:

أن طلب شخص منه أن يقطع له أن يكون الباعث على عمله، عالج املريض وشفاءه، فإذا حدث  :ثانيًا

 جزءًا سليمًا من جسمه، حتى يعفى من اخلدمة العسكرية حقت عليه املؤاخذة.

                                                             

 .1/1( الخطأ الطبي مفهومه وآثاره  26
 .1/33ام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها ( الوجيز في أحك 27
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جيب أن تكون أعماله على وفق الرسم املعتاد، أي موافقة للقواعد الطبية اليت تتبع يف كل  ثالثًا:

 حادثة على حدتها.

على إذن املريض أو وليه، وال بد أن يكون حرًا إذن املريض، فإنه يشرتط أن تكون املعاجلة بناء  رابعًا:

بالغًا عاقاًل، فإن مل يأذن له وعاجله دون إذن ضمن ما جنت يداه، خلروج عمله من دائرة اإلباحة إىل 

هذه هي الضوابط اليت وضعها العلماء ملن أراد مزاولة مهنة الطب، ويضاف إليها هذه . 28"دائرة التعدي

أن يكون حاصاًل على الشهادات العلمية يف جمال ختصصه الدقيق، وأن األيام ويف وقتنا احلاضر، 

يكون لدية اخلربة الكافية يف هذا اجملال وشهادة خربة من مستشفيات معرتف بها، وكذلك حيمل 

 رخصة مزاولة املهنة من اجلهة املختصة.

 املبحث الثالث: احلكم الشرعي يف ضمان الطبيب

ة من وقت مبكر يف صدر اإلسالم األول، وكان دليلهم يف ذلك ناقش علماء اإلسالم هذه املسأل

وقد مت تقسيم هذا املبحث إىل ثالثة حماور، . 29"من تطبب ... فهو ضامن" حديث عمر بن شعيب السابق

األول: رأي العلماء فيمن أخطأ وهو ماهر يف مهنته، والثاني: رأيهم فيمن أخطأ ومل يكن ماهر يف مهنته 

، والثالث: تضمني العلماء للطبيب سواء كان ماهرًا يف مهنته أو مل يكن ماهر، وإمنا تطبب وأخطأ

 فهو ضامن يف كل األحوال.

 أواًل: من أخطأ وهو ماهر يف الطب 

األصل يف كل مهنة أن ال ميارسها غري أصحابها، ألنهم أعلم بصنعتهم ومهنتهم، لذا: فمن تطفل 

العادة ال يأتي التلف واإلفساد إال من جاهل ال جييد الصنعة  على مهنة فأفسدها أو أتلفها فهو ضامن، ويف

اليت تهجم عليها، ومبحثنا هو: من أخطأ وهو ماهر يف الطب فحدث خطأ طيب، هل يتحمل املسؤولية 

 أم ال؟ 

 ذهب األحناف يف هذه املسألة إىل أن الطبيب ال يضمن طاملا وهو يعمل يف املوضع املعتاد، قالو: 

 .30"فإن جاوز املعتاد ضمن حجام وبزاغ أو فصاد مل جياوز املوضع املعتاد، وال ضمان على"

                                                             

. وجامع 3/283وشننننننننننرح األ هار  4/275وحاشننننننننننية الطحاوي  3/473وكشننننننننننا  القنا  6/12المغني البن قدامة  ( 28
المؤتمر االسنننننننالمي بجدة  التابع لمنظمة . ومجلة مجمع الفقه اإلسنننننننالمي10/444والمحلى لبن حزم  1/83الفصنننننننولين 

 .5العدد 
 م تخريجه.( تقد 29
 . 6/68( الدر المختار شرح تنوير األبصار في فقه مذهب اإلمام أبي حنيفة.  30
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أن الطبيب ال يسأل متى مل يتجاوز املوضع املعتاد ويعللون ذلك بأن اهلالك  " وقال األحناف أيضًا

ليس مبقارن للعمل، وإمنا هو بالسراية بعد تسلم العمد، والتحرز عنها غري ممكن، ألن السراية تبنى 

قوة الطباع وضعفها يف حتمل األمل، وما هو كذلك جمهول واالحرتاز من اجملهول غري متصور، فلم على 

 .31"ميكن التقييد باملصلح من العمد؛ لئال يتقاعد الناس عنه مع مساس احلاجة

وعن مالك  إن الطبيب ليس عليه شيء إذا كان من أهل الطب قال بن رشد:   قالو: وكذلك املالكية

 .32"ليس عليه شيء وذلك عنده إذا كان من أهل الطب أي الطبيب " " رواية أنه

اإلذن معتربا وكان الطبيب حاذقا ومل جتن يده، ومل يتجاوز ما أذن فيه، وسرى التلف فإذا كان "

واشرتط املالكي يف عدم ضمان الطبيب" أن يكون من ذوي  33."إىل املريض فإن الطبيب ال يضمن

 .34"اخلربة يف صناعة الطب

وإذا أمر الرجل "قال اإلمام الشافعي: أنه ال ضمان عليه إذا عرف أنه عاملًا يف هذا الفن،  :ند الشافعيةوع

أن حيجمه أو خينت غالمه أو يبيطر دابته فتلفوا من فعله، فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصالح 

ل ما ال يفعل مثله من أراد للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة، فال ضمان عليه، وإن كان فع

 .35"الصالح، وكان عاملًا به، فهو ضامن

أن يأمر الرجل به الداء الطبيب  ،والوجه الثاني الذي يسقط فيه العقدكذلك:  الشافعياإلمام وقال 

أن يبط جرحه، أو األكلة أن يقطع عضوًا خياف مشيها إليه، أو يفجر له عرقًا، أو احلجام أن حيجمه، 

ن يكويه، أو يأمر أبو الصيب وسيد اململوك احلجام أن خيتنه فيموت شيء من هذا فال أو الكاوي أ

ويقصد اإلمام الشافعي حبسن النية أي انه ليس  .36"عقد وال مأخوذية إن حسنت نيته إن شاء اهلل تعاىل

 متعمد، ومل يهمل يف عمله، وإمنا كان العمل على أكمل وجه ووقع اخلطأ.

                                                             

 .7/206الهداية والعناية  ( 31
 .2418( بداية المجتهد ونهاية المقتصد.  32
 5/110والمبد   5/431( التاج واإلكليل لمختصر خليل. دار الفكر.  33
 4/337والفرو  البن مفلح 4/140، وحاشية البجيرمي 6/320( التاج واإلكليل  34
 .6/190( كتاب األم  لإلمام الشافعي.  35
 .6/190كتاب األم للشافعي  ( 36
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تاج:" أنه إن عني له املريض الدواء فال ضمان مطلقًا، وإال فإن كان وكذلك جاء يف حتفة احمل

 فهذا ما ذهب إليه الشافعية، وقد وافقوا األحنا 37حاذقًا فال ضمان عليه، أو غري حاذق فعليه الضمان".

 واملالكية يف هذه املسالة. 

: قال ابن قدامة صنعةإىل أنه ال ضمان على الطبيب إذا عرف منه حذق يف ال كذلك: وذهب احلنابلة

وال ضمان على حجام وال ختان، وال متطبب : "قول اخلرقيعند واحلنابلة قد ذكروا هذا أو قريبًا منه، 

 .38"الصنعة، ومل جتن أيديهم يف إذا عرف منهم حذق

أنه ال ضمان على ختان وال حجام وال متطبب إذا عرفوا بطبهم ومل جتن " وقال ابن قدامة أيضًا:

 .39"ذا مل يعرف عنه طب فالضمان عليهأيديهم. وإ

وال ضمان على حجام وال ختان وال نزاع وال طبيب إذا علم منهم حذق وجاء يف الشرح الكبري: "

 :أن هؤالء إذا فعلوا ما أمروا به مل يضمنوا بشرطني :ومل جتن أيديهم ومجلة ذلك

ل له مباشرة القطع فإذا أن يكونوا ذوي حذق يف صناعتهم ألنه إذا مل يكن كذلك مل حت :أحدهما

قطع مع هذا كان فعاًل حمرمًا فضمن سرايته كالقطع ابتداء، وقد قال النيب صلى اهلل عليه وسلم " 

 .من تطبب بغري علم فهو ضامن

 .40"أن ال جتين أيديهم فيتجاوزوا ما ينبغي أن يقطع :والثاني 

ألعمال على الوجه املعترب، وكان من قام باوإىل هذا ذهب بعض املعاصرين من احلنابلة فقالوا: "

 .41"ذلك بدون تفريط وبدون تقصري، فإنه ال يلزم بضمان ما وقع من يده؛ ألنه األشبه فيه أنه قضاء وقدر

إذا كان يعلم بالطب فإنه ال يضمن، وألن هذا الفعل مأذون له، وما ترتب على املأذون وقالوا كذلك: "

كيميائيا  ء كان طبيبا لآلدميني أو للبهائم أو حجاما أوفالطبيب بكل أنواعه سوا... فليس مبضمون

                                                             

 . 289( تحفة المحتاج بشرح المنهاج. ص  37
 .121، 6/120لمغني البن قدامة   ( 38
 .6/120( المغني البن قدامة  39
 .  4/447ع . المبد  في شرح المقن6/124الشرح الكبير على متن المقنع.  ( 40
 ( شرح  اد المستقنع. محمد بن محمد المختار الشنقيطي. محا رات مفرغة. 41
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هذا هو رأي احلنابلة  42"أو كواء أو حنو ذلك فإنه إذا مل جتن يده وعرف حذقه يف الطب فإنه ال يضمن

 وقد وافقوا رأي األحناف واملالكية والشافعية.

الطب يضمن ملا حصل من  فيه دليل على أن متعاطي" ضامن" من املتأخرين: "قوله فهو وقال الشوكاني

 .43"اجلناية بسبب عالجه، وأما من علو منه أنه طبيب فال ضمان عليه، وهو من يعرف العلة ودواءها

فأما من سبق له اشتغال بصناعة الطب وقد تكلم بعض املعاصرين يف هذه املسألة؛ قالوا: "

أ بعد بذل االجتهاد وكثرة جتارب، وأجازه علماء الطب ورؤساؤه فهو جدير بالصواب، وإن أخط

 .44"الصناعي أو عن قصور الصناعة نفسها فعند ذلك ال يلزمه لومة الئم

ال يضمن الطبيب ومن يف حكمه إذا ما راعى الشروط  :فقالوا وهناك من اشرتط شروطًا لعدم الضمان

 التالية:

بني األطباء، واليت جيب أن يكون عارفا باألصول الثابتة والقواعد املتعارف عليها نظريا وعمليا  أواُل: "

أي أن يكون  ،46وتعرف مهارة بشهادة أهل صنعته .45أن يلم بها كل طبيب وقت قيامه بالعمل الطيب

   47.حاصال على شهادة معتربة من جهة طبية معتربة

أن ُيؤذن له مبزاولة املهنة: أي أن حيصل على ترخيص رمسي مبمارسة الطب أو غريه من  ثانيًا:

 ية من اجلهة ذات االختصاص.االختصاصات الطب

 أن يأذن له املريض مبداواته: ويشرتط أن يكون اإلذن معترب شرعا ثالثًا:

أال يتجاوز ما ينبغي له يف املداواة: كأن يعطي جرعة من الدواء أكرب من اجلرعة احملددة أو  رابعًا:

مان ما نتج عن فعله من ثر مما ينبغي، فإن فعل ذلك حتمل مسؤولية فعله وألزم بضكيقطع من العضو أ

أضرار سواء كان فعله عن خطأ أو تقصري أو جهل أو اعتداء، إال أنه ال يأثم يف اخلطأ، ويأثم يف 

                                                             

 .    5/25( شرح  اد المستقنع.  42
 .  2/113( نيل األوطار للشوكاني  43
 .1528 /7( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي مبحث العالج الطبي  44
 160( المسؤولية الجنائية لألطباء ص  45
 .4/140 ( حاشية البجيرمي 46
 .1/56( تقريب فقه الطبيب  47
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وال يكون الطبيب مسئوال عن النتيجة اليت يصل إليها املريض إذا تبني أنه  التقصري واجلهل واالعتداء

يعها من كان يف مثل ظروفه لتشخيص املرض بذل العناية الالزمة وجلأ إىل مجيع الوسائل اليت يستط

 .48"وعالجه

فإن الطبيب إذا راعى حقه يف عمله، ثم نتج عن فعله ضرر حلق املريض، وال ميكن " وباجلملة:

االحرتاز عنه، فال ضمان عليه، ألن الطبيب إذا كان يستعمل حقه يف حدوده املشروعة، فهو يقوم 

ب ال يتقيد بوصف السالمة، وعلله بعض الفقهاء مبا عرف يف بواجبه يف الوقت نفسه، واألصل أن الواج

 .49"الفقه من أن شرط الضمان على األمني باطل

إن كان الطبيب من ذوي اخلربة واحلذاقة والفطنة، ومل يتعدا ومل يهمل وكان  :وخالصة هذا الراي

 شديد احلرص يف عمله، فحدث اخلطأ الطيب فليس عليه شيء، واهلل أعلم.

 : من أخطأ وهو ال جييد الطب.ثانيا

هذا هو احملور الثاني من موضوعنا وهو: إذا أخطأ الطبيب وليس ماهرًا يف عمله وليس من أهل 

الطب ومل ُيشهد له أنه من أهل هذا الفن، أو أن خربته ضعيفة يف جمال الطب ومل يستعن بأطباء من 

ل البحث واالستقراء أن هذه املسألة مسألة أولي اخلربة الطويلة، فإذا أخطأ فهو ضامن، ويبدو من خال

إمجاعية، أمجع عليها أصحاب املذاهب كلها، بل أنهم شددوا عليه وقالوا على اإلمام أن يشدد عليه 

 السجن، ويعزر بقدر خطئه.  

وإن كان اخلاتن غري معروف باخلنت واإلصابة فيه وعرض نفسه، فهو ضامن جلميع ما " قالت املالكية

له، وال حتمل العاقلة من ذلك شيئًا. وعليه من اإلمام العدل العقوبة املوجعة بضرب ظهره وضعنا يف ما

  50"وإطالة سجنه

                                                             

 .454( أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها. ص  48
وحاشننننية  305 /7وبدائع الصنننننائع   194 /2وبداية المجتهد  27 - 25 /4( حاشننننية الدسننننوقي على الشننننرح الكبير  49

. والطب النبوي  1/1194ات الطبيب ومجلة مجمع الفقه اإلسننننننننننننالمي أخال ي 139 /4و اد المعاد   276 /4الطحاوي 
 . 35ص 

 .   130إخبار العلماء بأخبار الحكماء للقفطي ص  ( 50
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الطب  يتعاطمفدل على أن "" من تطبب بغري علم فهو ضامن" أن استعرضوا حديث وقال احلنابلة بعد 

لم منه أنه طبيب فال من ُعما أو ،ألنه ال يباح له مباشرته إًذا ،يضمن ما حصل من اجلناية بسبب عالجه

وأجازوا  ،يف هذه الصناعة شهدوا له باحلذق فيها مشايخوله  ،ضمان عليه. وهو من يعرف العلة ودواءها

  .51" له املباشرة

وقالو: "إن مل يكن . 52"أن مزاولة الطب من غري حاذق يف فنه يعترب فعاًل حمرمًا" أيضًا:ذهب املجاء يف 

نهم ال حيل هلم مباشرة القطع، فإذا قطع فقد فعل حمرمًا، فضمن سرايته هلم حذق يف الصنعة ضمنوا أل

والطبيب  وقال ابن القيم: 53" لقوله صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث: "من تطبب بغري علن فهو ضامن

ر اجلاهل ِإذا تعاطى ِعْلم الّطّب ومل يتقدم له به معرفة فقد هجم جبهله على ِإتالف األنفس، وأقدَم بالتهو

 .54"على ما ال يعلمه، فيكون قد غّرر بالعليل فيلزمه الضمان. وهذا ِإمجاٌع من أهل العلم

وأما الطبيب املتعدي فقال  قال: اإلمجاع على تضمني الطبيب اجلاهلوقد نقل ابن القيم كذلك 

   "55اخلطابي: "ال أعلم خالفا يف أن املعاجل إذا تعدى فتلف املريض كان ضامنا

ال أعلم خالًفا يف أنَّ املعاجل إذا تعدى، فتلف املريض كان ضامًنا، وكذا " شرح املشكاة": قال الطييب يف

املتعاطي علًما أو عمًلا ال يعرفه، فهو متعدٍّ، فإن تولد من فعله التلف ضمن الدية، وسقط عنه القود؛ 

 .56"، وجناية الطبيبألنَّه مل يستبد بذلك دون إذن املريض

 

 

 

                                                             

 .3/281( إلحكام شرح أصول األحكام  51
 .6/120( المغني البن قدامة  52
 .   4/35كشا  القنا  عن متن اإلقنا   ( 53
 .6/272( الموسوعة الفقهية الميسرة.  54
 .109ص  ( الطب النبوي البن القيم 55
   .               11/79  مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ( 56
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يقول إن هذا " من تطبب بغري علم فهو ضامن" ح األحكام يف شرح حديثيف توضي وقال التميمي

 احلديث يدل على أمور منها:

فغرَّ الناس،  ،أنَّ من ادَّعى علم الطب، وليس بعامل فيه، وال حيسنه يدل على "احلديث  أن _1 

 در النَّاس، وأعوعاجلهم، فأتلف بعالجه نفًسا، فما دونها من األعضاء، فهو ضامن؛ ألنَّه متعد، حيث غ

 نفسه ملا ال يعرفه.

أما حكم عمله: فإنَّه حمرَّم عليه هذه الدعوى الكاذبة، والتغرير بالناس، والعبث بأبدانهم باجلهل  - 2

 والكذب.

 .57" وما أخذه من أجرة فهي حمرَّمة؛ ألنها من أكل أموال الناس بالباطل - 3

لى بدن املريض غري عامل مبا يعلم به أهل هذه فاملتطبب إمنا ضمن لكونه أقدم ع :وقال الشوكاني

 .58"فكان ضامنا ،الصناعة

إذا كان ليس أهاًل للتطبب أي: ليس أهاًل " وقد تكلم بعض املعاصرين يف هذه املسألة فقالوا:

للعالج، وليس معه مؤهالت العالج، وعاجل عينًا أو صدرًا أو ظهرًا أو يدًا أو قدمًا؛ فحصل شلل أو حصل 

 .59" كبصر أو كالم أو شم، أو فقد عضوًا كعني أو أصبع، فإنه يضمنفقد حاسٍة

خيتلف العلماء يف أن االنسان إذا مل تكن له دراية بالطب، فعاجل مريضا "مل  قال صاحب فقه السنة:

 ألنهفأصابته من ذلك العالج عاهة، فإنه يكون مسؤوال عن جنايته، وضامنا بقدر ما أحدث من ضرر، 

هذا احلديث يعترب ومن املعاصرين من قال: "إن  .60"ا متعديا، ويكون الضمان يف مالهيعترب بعمله هذ

 ."أصال يف تضمني املتطبب اجلاهل إذا عاجل غريه واستضر بعالجه

 

                                                             

 . 6/147( تو يح األحكام من بلوغ المرام  57

 . 2/278ة شرح الدرر البهية  ئ( الدراري المضي 58
 شرح أخصر المختصرات.   ( 59
 . 2/580( فقه السنه  60
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 وقد دل احلديث على اعتبار املسؤولية الطبية على من يدعي الطب وهو جاهل به وهذا شامل ما يلي:

 لكافة فروع الطب.ـ 1

 يف حكم األطباء كاحملللني واملمرضني واملخدرين واملصورين باألشعة واملناظري.ملن كان  .2

اجلاهل بالفرع الذي يعاجله كاملختص جبراحة العيون يقوم جبراحة خارج اختصاصه، هي داخل  ـ3

اختصاصه لكن ال علم له مبراحلها أو ال قدرة عنده على تطبيقها على الوجه املطلوب، وهكذا احلكم 

أن : "ويقولون 62".كذلك من تعاطى الطب، ومل يسبق له جتربة فيه .61"ملساعدي األطباء بالنسبة

احلديث مبنطوقه يدل على أن من تطبب وليست له خربة بالطب يكون ضامن، وكذلك من له خربة 

 .63"يف الطب لكنه أهمل، أو تعدى

تدرب مع الفضالء فيه، فقتل من تعاطى فعل الطب ومل يتقدم له به اشتغال ومزاولة معاجلة، و" وأيضًا

بطب فهو ضامن، ألن غالب من هذه حاله أن يكون قد تهجم على إتالف األنفس، وأقدم بالتهور على 

إذا مل يكن معروًفا بالطب فهو وقالوا: " .64"ما مل يعلمه فيكون قد غرر باملهج فيلزمه الضمان لذلك

يه ألنه مل يتعمد قتله، وإمنا أخطأ الذي طلب وال حتمل ذلك العاقلة، وال قود عل ،ضامن لذلك يف ماله

 .65"وعليه من السلطان العقوبة ،من مداواته جبهله ذلك

أن املتطبب الذي ال جييد الطب، ومل يؤذن له مبمارسة هذه الصنعة، إن مارس  :وخالصة هذا الرأي

روش، وليس الطب وأخطأ فهو ضامن، وعليه أن يعزر بقدر اخلطأ الذي ارتكبه، ويتحمل الدية واأل

 على العاقلة من ذلك شيء. واهلل أعلم.

 

                                                             

 .109بوي البن القيم ص . والطب الن1/34( الوجيز في احكام الجراحة الطبية  61
، 557/  4، ومنح الجليل 191/  2، وجواهر اإلكليل 43/  5( رد المحتار على الدر المختار وحاشننننية ابن عابد ن  62

   106/  6، وفيض القد ر 32، 30/  8. ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 538/  5والمغني البن قدامة 
      .8/272( الموسوعة الفقهية الكويتية. 63
 .1528 /7( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي مبحث العالج الطبي  64
 .1528 /7( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي مبحث العالج الطبي  65
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 ثالثًا: من تلزمه الدية إذا أخطأ

هو احملور الثالث من موضوعنا؛ فيمن تلزمه الدية إذا أخطأ وإن كان ماهرًا يف عمله، ألن هذا 

وا إىل العلماء كما هو موضح يف احملور األول اتفقوا على أن املاهر ال يلزمه شيء، ويف هذا احملور؛ ذهب

أن الطبيب إذا جنت يداه تلزمه الدية، ويبدو من خالل البحث واالستقراء، أن الدية تلزمه يف األخطاء 

الكبرية، اليت قد تسبب إعاقة للمريض، أو يف حالة الوفاة، وتتحمل العاقلة الدية؛ هذا إذا أخطأ وكان 

اخلاص، ودليلهم يف ذلك اآلية الكرمية ماهرًا، أما غري املاهر فاإلمجاع على أنه تلزمه الدية من ماله 

َوَمْن قَ َتَل ُمْؤِمن ا َخطَأ  فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإََل َأْهِلِه ِإَّلَّ  َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يَ ْقُتَل ُمْؤِمن ا ِإَّلَّ َخطَأ  " قال تعاىل:
نَ ُهْم ِميثَاٌق فَ َأْن َيصَّدَُّقوا فَِإْن َكاَن ِمْن قَ ْومٍ  َنُكْم َوبَ ي ْ ِديٌَة  َعُدوٍ  َلُكْم َوُهَو ُمْؤِمٌن فَ َتْحرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِإْن َكاَن ِمْن قَ ْوٍم بَ ي ْ

ُ َعِليم ا َحِكيم اُمَسلََّمٌة ِإََل َأْهِلِه َوََتْرِيُر َرقَ َبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن ََلْ َيَِْد َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمتَ َتاِبَعْْيِ تَ ْوبَة   فدلت  .66"ِمَن اَّللَِّ وََكاَن اَّللَّ

 هذه اآلية مبضمونها أن الدية واجبة يف كل أحوال اليت حتدث فيها أخطاء.

الدية فيما أخطأه الطبيب عند اجلمهور على العاقلة ومن أهل العلم من جعله  فقد ذهب املالكية إىل أن:

 "من أهل الطب أنها يف ماله على ظاهر حديث عمرو بن شعيبيف مال الطبيب وال خالف أنه إذا مل يكن 

. قال ابن رشد" والطبيب تلزمه الدية إذا أخطأ، واختلفوا هل يدفعها من ماله أم تدفعها العاقلة. أي أن 67

الطبيب املاهر إذا أخطا خطأ فاحشًا، أو تسبب يف الوفاة؛ فعليه الدية من ماله اخلاص ومنهم من قال 

 قلة.تتحملها العا

 فإن أخطأ فالدية على عاقلتهوممن ذهب إىل أن العاقلة هي من تدفع الدية ابن جزي املالكي قال: 
أي أن الدية على العاقلة إن كان عارفًا بالطب، فإن كان جاهاًل فمن ماله اخلاص. ونقل اإلمجاع . 68"

وأمجعوا على أن ": قال.  يبابن رشد يف لزوم الدية، ونقل اخلالف فيمن يدفع الدية هل العاقلة أم الطب

                                                             

 .92( سورة النساء اآلية  66
 .  8/64االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار.  2/418( بداية المجتهد ونهاية المقتصد.  67
 .    352البن جزي المالكي. ص ( قوانين األحكام الشرعية  68
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مثل أن يقطع احلشفة يف اخلتان وما أشبه ذاك ألنه يف معنى اجلاني ، الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية

 . 69"خطأ

. 70"لو أخطأ الطبيب يف املعاجلة، وحصل منه التلف، وجبت الدية على عاقلته وذهب الشافعية إىل أنه:
بيب ماهرا يف عمله أم مل يكن ماهرا، أو كان متعد، وإمنا مل يبينوا يف هذه املسألة فيما إذا كان ط

إن كان فعل ما ال يفعل مثله من أراد اإلصالح وكان عاملًا به  :الشافعي يف األم وقالجعلوها مطلقة. 

 71فهو ضامن

ن احلاذق إذا جنت يده يف اخلتان يضمن ألنه إتالف "إ :ابن قدامة قال وإىل هذا ذهب احلنابلة بالتصريح:

خيتلف ضمانه بالعمد واخلطأ أشبه إتالف املال، وألنه فعل حمرمًا فيضمن سرايته كالقطع  ال

 .72"ابتداًء

يده، وتعدت  أخطأتو ُأذن له، وأعطى الصنعة حقها،الذي اذق احلطبيب "ال قال بن القيم: وأما

  .73"طأفهذا يضمن ألنها جناية خ ،إىل عضو صحيح فأتلفه، مثل أن سبقت يد اخلاتن إىل الكمرة

ه أو بطه أو شقه، فيكوي حيث ال فأما إذا أخطأ الطبيب يف كّي وقال ابن القيم كذلك: "

ُيكوى أو يقطع عرًقا حيث ال ُيقطع، أو يبط حيث ال يبط، أو يسقي ما ال يؤمن شربه أو جياوز قدره 

 .ناية يده خبطأفيموت العليل من ذلك، فهو ضامن، وإن كان طبيًبا معروًفا بالطب وبالبصر به، ألنه ج

أي أنهم يضمنون الطبيب سواء كان ماهرًا بالطب . 74" وذاك على عاقلته إذا جاوز ما أصاب ثلث الدية

 أو جاهل، فعليه أن يتحمل الدية، فإن كان غري قادر على أن يتحمل حتملته العاقلة.

                                                             

 2/418( بداية المجتهد ونهاية المقتصد.  69
. ونهاية المحتاج إلى 9/197. وتحفة المحتاج في شنرح المنهاج 166،/4أسننى المطالب في شنرح روا الطالب.  ( 70

   .8/35شرح المنهاج 
 .  7/428( كتاب األم لالم الشافعي  71
  .5/398( المغني لبن قدامة.  72
 .1528 /7( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي مبحث العالج الطبي  73
 .1528 /7( مجلة مجمع الفقه اإلسالمي مبحث العالج الطبي  74
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امنًا، واملتعاطي علمًا أو ال أعلم خالفًا يف أّن املعاجل ِإذا تعّدى فتلَف املريض كان ض :قال اخلّطابي

عماًل ال يعرفه متعدٍّ، فِإذا توّلد ِمْن ِفْعله التلف، َضِمن الدَية وسقط عنه الَقَود؛ ألنه ال يستبد بذلك دون 

 .75ِإذن املريض وجناية الطبيب؛ على قول عاّمة أهل الِعلم على عاقلته

ألضرار اليت تنتج عن أفعاهلم ويتحمل الطبيب ومن يف حكمه مسؤولية ا: "76وقال بعض املعاصرين

سواء حدثت هذه األضرار نتيجة استخدام أدوات ووسائل وأجهزة أو حدثت بسبب خطأ أو تقصري أو 

إهمال أو نتيجة عدم متابعة حالة املريض، أو عدم إجراء ما يلزم إجراؤه يف الوقت املناسب، أو بسبب 

وهناك مسئوليات أخرى ، تدعي االستشارةعدم استشارة ذوي اخلربة واالختصاص إن كانت احلالة تس

يتحملها الطبيب ومن يف حكمه بسبب ممارستهم ممارسات حمظورة شرعا كاإلجهاض بغري مربر 

 .77"شرعي وحنوه

الفقهاء أنه تلزمه الدية، وتكون على عاقلته عند  ىفرأ" أما إذا أخطأ الطبيب وهو عامل بالطب

طباء إىل واجبهم، واختاذ رواح، وتنبيه األن احلفاظ على األويف تقرير الضما وقيل: هي يف ماله أكثرهم

 78"احليطة الالزمة يف أعماهلم املتعلقة حبياة الناس

مثاًل: يف قوانني الغرب، حتى وإن كان الطبيب ماهرًا يف عمله، يضمن ما  حتى عند غري املسلمني

نوع من أنواع التعدي يف حالة اخلطأ اتلفت يداه ويتحمل التأمني التعويضات املالية، ألنهم يعتربون ذلك 

لطبيب دفع التأمني إلحدى شركات التأمني الطيب وهو ال يستطيع أن ميارس املهنة وال ا فيلزم ولذلك "

وتقوم شركة التأمني بدفع التعويض الذي تقرره احملكمة،  ،يؤذن له فيها إال إذا دفع التأمني أوًلا

 .79"قل أو أكثرأاء كان املبلغ املقرر ثلث الدية أو سو ،وتكون الشركة بذلك يف مقام العاقلة

وعليه دية تتحملها العاقلة، ألنه أخطأ  أن الطبيب املاهر إذا جنت يداه فأفسد ضمن وخالصة هذا الرأي:

تضمينه ما تعدى  فقد أمجع الفقهاء على أما إذا تعدى الطبيب او أهمل أو فرط يف عمله؛، ومل يتعدى

أمجع العلماء على أن املداوي إذا تعدى ما أمر به " من املالكية: قال أبو عمر قصاصًا من ماله اخلاص،

                                                             

 . 6/272( الموسوعة الفقهية الميسرة.  75
 باحث في العلوم الشرعية. فهد بن عبد هللا الحزمي ( 76

 .1/59( تقريب فقه الطبيب.  77
 .2/580( فقه السنه  78
 .1528 /7في العالج الطبي التابع لمجلة مجمع الفقه اإلسالمي.  ( مبحث 79
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. 81"بالتفريط اخلتان وقلع الضرس والطب، فال ضمان إاّل" قالوا: وكذا .80"ضمن ما أتلف بتعديه ذلك
 هذا ما خلص إليه أصحاب هذا الرأي، واهلل أعلم.

 نتائج البحث

 ا كان قد قام بواجبه على الوجه األكمل.ـ أن الطبيب احلاذق ليس عليه شيء إذ1

ـ إذا أخطأ الطبيب خطأ فاحشا وأفضى ذلك اخلطأ إىل املوت أو علة تعيق املريض؛  ويقضى يف ذلك 2

 باألروش والديات، وتكون خمففة على العاقلة.

 ـ إذا تعدى الطبيب أو أهمل ومل يستعني بأهل املعرفة ممن سبقوه؛ كأن تكون من عمليات الكربى3

 أو غربها؛ كان ضامنا يف ذلك ويتحمل الدية أو األرش من ماله.

ـ أن الطبيب عليه مسؤولية ملقاة على كاهله طاملا مارس مهنة الطب، ألنه يتعامل يف مهنته مع البشر، 4

 والبشر هلم حرمة ليس كالبيطري وغريه.

ب واجلراحة العامة االجتهاد يف ـ إن الشريعة اإلسالمية تبيح للطبيب املاهر الذي له باع كبري يف الط5

عالج املرضى، حتى إذا خالف زمالءه يف املهنة وإذا كان ذلك االجتهاد يقوم على قواعد وأسس سليمة 

 معروفة عند األطباء.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .  8/64( االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار..  80
. مجلة مجمع الفقه اإلسالمي مبحث العالج 2/194. وبداية المجتهد 4/47الشرح الصغير المسمى أقرب المسالك  ( 81

 .1528 /7الطبي 
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 التوصيات:

 :اآلتيةالتوصيات ويف ضوء النتائج خنلص إىل 

غريها، وتأهيل الكوادر االهتمام بالكادر الطيب مبختلف التخصصات كاجلراحة والتخدير، و _

 الطبية املوجودة، والتأكد من مدى ممارسة األطباء واجلراحني هلذه املهنة.

إنشاء مراكز تدريب تابعة لوزارة الصحة لتدريب املمرضني واملمرضات، والتأكد من الوثائق  _

 والشهادات واخلربات، من األطباء القادمني من خارج الوطن.

زارة الصحة، للرقابة على املستشفيات احلكومية واخلاصة، ومراقبة إنشاء جهات رقابية يف و _

 العيادات اخلاصة وعيادات اإلسعافات األولية وغريها من املرافق.

التأكد من الرتاخيص اليت حتملها املستشفيات اخلاصة، وجتديدها بناء على املسح امليداني والتأكد  _

 اصة.من الكادر الطيب املوجود يف املستشفيات اخل
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 املصادر واملراجع

 القرآن الكريم. _1 

صحيح البخاري. وهو: حممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري احملقق: حممد زهري بن ناصر الناصر _ 2

 .ـه1422الناشر: دار طوق النجاة الطبعة: األوىل، 

( احملقق: هـ261وفى: صحيح مسلم. وهو: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري )املت_ 3

 بريوت -حممد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الرتاث العربي 

صحيح ابن خزمية. وهو: أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي _ 4

 وت.بري –( احملقق: د. حممد مصطفى األعظمي الناشر: املكتب اإلسالمي هـ311النيسابوري )املتوفى: 

صحيح ابن حبان. وهو: حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، _ 5

( حققه: شعيب األرناؤوط الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت الطبعة: هـ354الدارمي، الُبسيت )املتوفى: 

 م. 1988 -هـ  1408األوىل، 

حتقيق د. حمفوظ ـه292بن عبد اخلالق البزار توفى مسند البزار. وهو:  أبو بكر أمحد بن عمرو  _6

 الرمحن زين اهلل لناشر مؤسسة علوم القرآن ـ مكتبة العلوم واحلكم.

مسند ابن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثمان بن خواسيت  _7

د بن فريد املزيدي الناشر: دار الوطن ( احملقق: عادل بن يوسف العزازي و أمحهـ235العبسي )املتوفى: 

 .م1997الرياض الطبعة: األوىل،  –

: وصححه عبد حققه279 – 209سنن الرتمذي. وهو: أبى عيسى حممد بن عيسى بن سورة الرتمذي _ 8

 الوهاب عبد اللطيف . دار الفكر للطباعة والنشر.

( حتقيق: هـ273لقزويين، )املتوفى: سنن ابن ماجة. وهو: ابن ماجة أبو عبد اهلل حممد بن يزيد ا _9

 حممد فؤاد عبد الباقي. الناشر: دار إحياء الكتب العربية.

سنن النسائي. وهو: أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي. الناشر: دار املعرفة ببريوت الطبعة:  _10

 .هـ1420اخلامسة 

 اشر: دار الكتاب العربي ـ بريوت.سنن ابي داوود. أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني الن_ 11

سنن الدار قطين. وهو: أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار  _12

 –( حققه: شعيب األرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، بريوت هـ385البغدادي الدارقطين )املتوفى: 

 م. 2004 -هـ  1424لبنان الطبعة: األوىل، 

 

 ـه458السنن الكربى للبيهقي وهو: أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي تويف يف _13

 حتقيق حممد عبد القادر عطا الناشر: مكتبة دار الباز.
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( مصدر الكتاب:  هـ1420صحيح وضعيف سنن ابي داوود. حممد ناصر الدين األلباني )املتوفى: _ 14

 ـ من إنتاج مركز نور اإلسالم ألحباث القرآن والسنة باإلسكندرية.برنامج منظومة التحقيقات احلديثية 

 هـ( الناشر: دار املعرفة بريوت.  405املستدرك. اإلمام احلافظ أبو عبد اهلل احلاكم النيسابوري ) _15

الدر املختار شرح تنوير األبصار يف فقه مذهب اإلمام أبي حنيفة. حممد عالء الدين بن علي _ 16

 ( الناشر: دار الفكر.هـ1088ملتوفى: )ا احلصكفي

بدائع الصنائع. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري. حممد عرفه الدسوقي. حتقيق حممد _ 17

 عليش: الناشر دار الفكر.

رد احملتار على الدر املختار. ابن عابدين حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  _18

 .  هـ1412بريوت الطبعة: الثانية -لناشر: دار الفكر( اهـ1252احلنفي )املتوفى: 

حاشية الطحاوي. على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح أمحد بن حممد بن إمساعيل الطحطاوي  _19

 الناشر: املطبعة الكربى األمريية.  هـ1231احلنفيي. سنة الوفاة 

ارفني بن علي بن زين العابدين فيض القدير. زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج الع  _20

 ( الناشر: املكتبة التجارية الكربى  مصرهـ1031احلدادي ثم املناوي القاهري )املتوفى: 

 .1356الطبعة: األوىل، 

 موقع اإلسالم. ـه1299منح اجلليل شرح خمتصر خليل. حممد بن أمحد عليش )املتوفى :  _21

د حممد بن أمحد بن حممد بن أمحد بن رشد القرطيب بداية اجملتهد ونهاية املقتصد. أبو الولي _22

 القاهرة. –( الناشر: دار احلديث هـ595الشهري بابن رشد احلفيد )املتوفى: 
التاج واإلكليل ملختصر خليل. التاج واإلكليل ملختصر خليل. حممد بن يوسف بن أبي القاسم بن  _23 

( الناشر: دار الكتب العلمية هـ897ي )املتوفى: يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد اهلل املواق املالك

 .م1994-هـ1416الطبعة: األوىل، 

حاشية الدسوقي. حاشية الدسوقي على الشرح الكبري. حممد عرفه الدسوقي. حتقيق حممد  _24

 عليش. الناشر: دار الفكر.

الرب النمري االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار. أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد  _25

 حتقيق: عبداملعطي امني قلعجي. الناشر: دار قتيبة  دمشق الطبعة: األوىل. هـ463القرطيب املتويف 

أقرب املسالك املسمى الشرح الصغري. أبو العباس أمحد بن حممد اخللوتي الشهري بالصاوي  _26

 ( الناشر: دار املعارف.هـ1241املالكي )املتوفى: 

 بار احلكماء. املؤلف: القفطي. مصدر الكتاب: موقع الوراق.أخبار العلماء بأخ _27

كتاب األم. الشافعي أبو عبد اهلل حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد املطلب  _21

 بريوت. –( لناشر: دار املعرفة هـ204بن عبد مناف املطليب القرشي املكي )املتوفى: 
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( هـ1221مد بن عمر الُبجْيرِمي املصري الشافعي )املتوفى: حاشية البجريمي . سليمان بن حم _28

 الناشر: دار الفكر.

 (هـ974حتفة احملتاج بشرح املنهاج. شهاب الدين أمحد بن حجر اهليتمي )املتوفى :  _29

 هـ( مصدر الكتاب: موقع اإلسالم. 676هو شرح منت منهاج الطالبني للنووي ) املتوفى  

رح روض الطالب. شيخ اإلسالم / زكريا األنصاري دار النشر: دار الكتب أسنى املطالب يف ش _30 

 . الطبعة: األوىل.ـه 1422العلمية. بريوت 

نهاية احملتاج إىل شرح املنهاج مشس الدين حممد بن أبي العباس أمحد بن محزة شهاب الدين   _31

 ( الناشر: دار الفكر بريوت.هـ1004الرملي )املتوفى: 

و حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي ثم الدمشقي احلنبلي، املغين. أب _32

 ( الناشر: مكتبة القاهرة.هـ620الشهري بابن قدامة املقدسي )املتوفى: 

كشاف القناع عن منت االقناع. منصور بن يونس بن إدريس البهوتي. حتقيق هالل مصيلحي  _27

 مصطفى هالل. دار الفكر.

لشرح الكبري على زاد املستقنع. عبد الرمحن بن حممد بن أمحد بن قدامة. املقدسي )املتوفى سنة ا _33

 بريوت. –( حتقيق: الشيخ حممد رشيد رضا  دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع 682

ن املبدع يف شرح املقنع. إبراهيم بن حممد بن عبد اهلل بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدي _34

 هـ. 1418لبنان الطبعة: األوىل  –( دار الكتب العلمية، بريوت هـ884)املتوفى: 

شرح زاد املستقنع يف اختصار املقنع. حممد بن حممد املختار الشنقيطي. الناشر: الرئاسة العامة  _35

 .هـ1428اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل  -للبحوث العلمية واإلفتاء. الرياض 

اإلحكام شرح أصول األحكام. املؤلف: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي القحطاني   _36

 هـ. 1406( الطبعة: الثانية، هـ1392احلنبلي )املتوفى: 

( هـ751الطب النبوي. حممد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوفى:  _37

 دار الفكر بريوت. حتقيق: عبد الغين عبد اخلالق الناشر:

 اهلدي النبوي يف الطب . عبد اهلل بن جار اهلل بن إبراهيم آل جار اهلل. بدون طبعة. _38

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح. حممد بن عبد اهلل اخلطيب العمري التربيزي مع شرحه  _39

 باركفوري. بدون طبعة.مرعاة املفاتيح للشيخ أبي احلسن عبيداهلل بن العالمة حممد عبدالسالم امل

توضيح األحكام من بلوغ املرام. عبد اهلل بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد البسام التميمي.  _40

 هـ 1423الناشر: مكَتبة األسدي، مّكة املكرمة الطبعة: اخلاِمسة  هـ1423املتوفى: 

بن سعد مشس الدين ابن قيم  زاد املعاد زاد املعاد يف هدي خري العباد.  حممد بن أبي بكر بن أيوب _41

حتقيق  شعيب األرناؤوط  1986 – 1407اجلوزية الناشر: مؤسسة الرسالة. بريوت الطبعة الرابعة عشرة : 

 عبد القادر األرناؤوط. -
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( وهو من أشهر متون الفقه ـه 840. لإلمام املهدي امحد بن حيي املرتضى ) املتويف سنة شرح الزهار _42

 ري من علماء املذهب الزيدي. الزيدي، وقد شرحه كث

لبنان الطبعة:  –( الناشر: دار الكتاب العربي، بريوت هـ1420فقه السنة. سيد سابق )املتوفى:  _43

 م 1977 -هـ  1397الثالثة، 

املوسوعة الفقهية الكويتية. املوسوعة الفقهية الكويتية. صادر عن: وزارة األوقاف والشئون  _44

 طبعة الثانية. دار السالسل.الكويت. ال –اإلسالمية 

 تقريب فقه الطبيب .  املؤلف: فهد بن عبد اهلل احلزمي ـ املكتبة الشاملة. _45

الفقه اإلسالمي وأدلته. د وهبة بن مصطفى الزحيلي. أستاذ ورئيس قسم الفقه اإلسالمّي وأصوله  _46

 : الطَّبعة الرَّابعة.كّليَّة الشَّريعة الناشر : دار الفكر . دمشق الطبعة  -جامعة دمشق 

الوجيز يف أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليها املؤلف: حممد بن حممد املختار الشنقيطي  _47

 هـ. 1415الناشر: مكتبة الصحابة جدة الطبعة: الثانية، 

( هـ1250الدراري املضية شرح الدرر البهية. املؤلف: حممد بن علي بن حممد الشوكاني )املتوفى :  _48

 .هـ1407الناشر : دار الكتب العلمية. الطبعة األوىل 

( حتقيق: هـ1250نيل األوطار. حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل الشوكاني اليمين )املتوفى:  _49

 .م1993 - هـ1413عصام الدين الصبابطي. الناشر: دار احلديث، مصر. الطبعة: األوىل، 

جمموعة من املؤلفني. الناشر : جممع امللك فهد لطباعة  والسنة.الفقه امليسر يف ضوء الكتاب  _50

 .هـ1424املصحف الشريف. 

املوسوعة الفقهية امليسرة يف فقه الكتاب والسنة املطهرة. حسني بن عودة العوايشة الناشر: املكتبة  _51

 .ـه1423األردن. الطبعة: األوىل، من  –اإلسالمية عمان 

 اره املؤلف: د. وسيم فتح اهلل. بدون طبعة.اخلطأ الطيب مفهومه وآث _52

شرح أخصر املختصرات. عبد اهلل بن عبد الرمحن بن عبد اهلل بن جربين .مصدر الكتاب : دروس  _53

 صوتية مفرغة. موقع الشبكة اإلسالمية.

جملة جممع الفقه اإلسالمي. وهي جملة تصدر عن جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر  _54
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