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فقه الطبيب

المقدمة
ّ

وقد ارتأينا أن نضع بني أيديكم كتاباً يف «فقه الطبيب» من «سلسلة
املوضوعي» ،عىس أن يُجيب عن الكثري من التساؤالت الط ّب ّية الّتي
الفقه
ّ
يطرحها األطبّاء واملم ِّرضون ،حيث يواكبهم هذا الكتاب من مرحلة تعلّم
الطب إىل مرحلة مبارشة العمل وطرق العالج ،وما يُلقى عىل الطبيب من
ّ
مسؤوليّة نتيجة األخطاء الّتي ميكن أن تحصل ،مع اإلشارة يف الفصل األ ّول
إىل بعض آداب الطبيب واملم ِّرض.

وتم عرض الكتاب عىل
وقد زدنا يف هذه الطبعة مسائل جديدةّ ،
الخامنئي }.
الرشعي لإلمام
مكتب الوكيل
ّ
ّ
ونحن يف مركز املعارف للتأليف والتحقيق نُج ّدد لهم الشكر عىل
ما يبذلونه من جهد تجاه إصداراتنا الفقه ّية.
نسأل ال ّله ّ
لكل من شارك يف هذا الكتاب األجر والثواب ،ولألط ّباء
واملم ّرضني الفائدة املرج ّوة.

مّدقملا

رب العاملنيّ ،
وصل ال ّله عىل س ّيدنا مح ّمد وآله
الحمد ل ّله ّ
الطاهرين ،وعىل أنبياء ال ّله أجمعني ،أط ّباء البرش ،ا ّلذين أحكموا
مراهمهم وأح َموا مواسمهم ،يضعون ذلك حيث الحاجة إليه.
اإلسالم دين شامل يف أحكامه ،الفرد ّية واالجتامع ّية واألرس ّية
والسياس ّية واالقتصاد ّية والط ّب ّية ،إىل غري ذلك من مجاالت الحياة.
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الف
صل األوّ ل

آداب الطبيب والتطبيب

الطب مهنة رشيفة حثّ عليها اإلسالم ،وع ّدها من العلوم
إ ّن مهنة
ّ
الّتي ينبغي لإلنسان أن يهت ّم بها ،ففي الرواية عن أمري املؤمنني :Q
«العلم علامن :علم األديان ،وعلم األبدان»(((.
يصب يف خدمة البرشيّة ،ويصون أبدان بني البرش؛
الطب علم ّ
فعلم ّ
أل ّن ص ّحة البدن تحمل اإلنسان عىل أن يكون ف ّعاالً يف مجتمعه ،وساعياً يف

وي عن الرسول األكرم :P
األهداف الّتي خلقه اللّه -تعاىل -ألجلها ،وقد ُر َ
«نعمتان مجهولتان :األمن والعافية»(((.
أهل ك ُِّل بَلَ ٍد َعن ثَالثَ ٍة يُف َز ُع
وعن اإلمام الصادق « :Qال يَس َتغني ُ
إلَيهِم ِف أم ِر ُدنيا ُهم وآ ِخ َرتِهِمَ ،فإِن َع ِدموا ذلِكَ كانوا َه َمجاً((( :فَقي ٍه عالِ ٍم
َو ِر ٍع ،وأمريٍ خ ِّ ٍ
بيب َبصريٍ ثِ َق ٍة»(((.
َي ُمطا ٍع ،وطَ ٍ
(((
(((
(((
(((

المجلسيّ ،
العلمة مح ّمد باقر بن مح ّمد تقي ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئ ّمة األطهار،
ّ
مؤسسة الوفاء ،لبنان  -بيروت1403 ،هـ 1983 -م ،ط ،2ج ،1ص.220
ّ
النيسابوريّ  ،الشيخ مح ّمد بن الفتّال ،روضة الواعظين ،تقديم الس ّيد مح ّمد مهدي الس ّيد حسن
الخرسان ،منشورات الشريف الرضي ،إيران  -قم ،ال.ت ،ال.ط ،ص.472
ال َه َم ُجُ :ر َذال ُة الناس.
P
اني ،الشيخ ابن شعبة ،تحف العقول عن آل الرسول  ،تصحيح وتعليق علي أكبر
الح ّر ّ
اإلسالمي التابعة لجماعة المد ّرسين بقم المش َّرفة ،إيران  -قم1404 ،هـ
مؤسسة النشر
الغفاريّ ،
ّ
1363 -ش ،ط ،2ص.321

بيبطتلاو بيبطلا بادآ

تمهيد
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آداب الطبيب
الطب ترتكز بشكل أساس عىل التعاطي بني طرفَني ،الطرف
إ ّن مهنة ّ

األ ّول هو الطبيب واآلخر هو املريض ،وألجل ذلك كان من امله ّم أن توضع

ضوابط وأسس تحكم العالقة بينهام.

الرضوري أن
الطب مهنة إنسان ّية بالدرجة األوىل ،فإ ّن من
ّ
وأل ّن مهنة ّ
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تكون هذه املهنة خاضع ًة لآلداب الّتي تحفظ كيانيّة اإلنسان ،ومن هنا

فقه الطبيب

وضع اإلسالم آداباً للطبيب ،فام هي هذه اآلداب؟

 .1الشعور بالمسؤول ّية

يح  Qيَق ُ
ُولِ :إنَّ ال َّتارِكَ
عن اإلمام الصادق « :Qكَانَ الْ َم ِس ُ
ِشفَا َء الْ َم ْج ُروحِ ِم ْن ُج ْر ِحه َشِيكٌ لِ َجا ِر ِحه َل َم َحالَ َة؛ و َذلِكَ أَنَّ الْ َجار َِح أَ َرا َد

ف ََسا َد الْ َم ْج ُروحِ ،وال َّتارِكَ إلِشْ فَائِه ل َْم يَشَ أْ َص َل َحهَ ،فإِ َذا ل َْم يَشَ أْ َص َل َحه َف َقدْ
شَ ا َء ف ََسا َده اضْ ِط َراراً»(((.

الكليني ،الشيخ مح ّمد بن يعقوب بن إسحاق ،الكافي ،تحقيق وتصحيح علي أكبر الغفاري ،دار
(((
ّ
الكتب اإلسالم ّية ،إيران  -طهران1363 ،ش ،ط ،5ج ،8ص.345

 .2التعاطف مع المرضى

عىل الطبيب أن يتعاطى مع املرىض بحنان ورحمة وشفقة ،فإ ّن الحالة
النفس ّية للمريض تحتاج إىل رعاية أيضاً.

 .3التقوى والنصح واالجتهاد

الطبيب صاحب رسالة سامية ،ومهنة إنسان ّية كبرية؛ لذا ينبغي عليه
أن يكون تق ّياً يف مهنته ،بعيدا ً عن املتاجرة واالستغالل ،وعليه أن ال يوفّر
أيّاً من الفرص لتطوير قدراته العالجيّة ومواكبة آخر االكتشافات الطبّيّة
والعالجات املستحدثة ،واالجتهاد يف معرفة تفاصيل هذا العلم ،فعن
أمري املؤمنني « :Qمن تط ّبب فلي ّت ِق اللّه ،ولينصح ،وليجتهد»(((.

 .4أخذ البراءة من المريض

أل ّن أخذ الرباءة من املريض ،وال سيّام عند العالجات الدقيقة والعمليّات
الجراح ّية ،الّتي ال مف ّر منها ،والّتي يُحتمل فيها تع ُّرض املريض لخطر املوت،
أو خطر اإلصابات البالغة ،يحمي الطبيب من التفاعالت الّتي تحصل لو
أي أمر غري محمود ،كتع ُّرض املريض للموت أو لإلعاقة
حدث فيام بعد ّ
ال سمح اللّه ،وعن أمري املؤمنني َ « :Qمن تَطَ َّبب أو تَ َبيطَ َر ،فَل َيأ ُخ ِذ
البا َء َة ِمن َولِ ِّي ِهَّ ،
وإل َف ُه َو لَهُ ضا ِم ٌن»(((.
َ
اني ،تحف العقول ،مصدر سابق ،ص.322
((( الشيخ الح ّر ّ
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،59ص.74
العلمة
ّ
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،7ص.364
((( الشيخ
ّ

بيبطتلاو بيبطلا بادآ

«كل ذي صناعة مضط ّر إىل ثالث
وي عن اإلمام الصادق ّ :Q
وقد ُر َ
خالل يجتلب بها املكسب ،وهو أن يكون حاذقاً بعمله ،مؤ ّدياً لألمانة فيه،
مستميالً ملن استعمله»(((.
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ّ .5
بث األمل في نفس المريض

ينبغي للطبيب أن يعمل عىل رفع معنويّات املريض ،ويعط َيه األمل
دامئاً يف الشفاء ،مهام عظُم داؤه ،وساءت حالته ،فعن أمري املؤمنني :Q
«أعظَ ُم ال َبال ِء ان ِقطا ُع ال َّرجا ِء»(((.

الغني والفقير
 .6عدم التمييز بين ّ

إ ّن اإلسالم يف أصل معالجة املرىض ،ال ُييّز بني مريض وآخر بال فرق بني
املسلمني وغريهم؛ لذا عىل الطبيب أن ينظر إىل مرضاه نظرة واحدة وال
وي عن
يُفضّ ل أحدا ً منهم عىل اآلخر ،سواء باملعاملة أو بش ّدة االهتاممُ .ر َ
لقي فقرياً مسلامً ،فسلّم عليه خالف سالمه عىل
اإلمام الرضا « :Qمن َ
وجل -يوم القيامة وهو عليه غضبان»(((.
الغني لقي اللّه -ع ّز ّ
ّ
16
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الحكم والمواعظ،
الليثي
(((
علي بن مح ّمد ،عيون ِ
الواسطي ،الشيخ كافي الدين أبو الحسن ّ
ّ
ّ
قم1418 ،هـ ،ط ،1ص.117
تحقيق الشيخ حسين
الحسيني البيرجنديّ  ،دار الحديث ،إيران ّ -
ّ
مؤسسة
((( الصدوق ،الشيخ مح ّمد بن علي بن بابويه ،األمالي ،تحقيق قسم الدراسات اإلسالم ّية ّ -
مؤسسة البعثة ،إيران  -قم1417 ،هـ ،ط ،1ص.527
البعثة ،مركز الطباعة والنشر في ّ

إ ّن وظيفة املم ِّرض ال تختلف عن وظيفة الطبيب كثريا ًّ ،إل أ ّن وظيفة
الطبيب العالج ،ووظيفة املم ِّرض مواكبة هذا العالج ،فهي وظيفة
إنسان ّية بامتياز ،وبنا ًء عىل كونها كذلك ال ب ّد للمم ِّرض من أن يُراعي
أم َرين مه ّمني:

 .1االهتمام الدائم والمراقبة

لِام يف ذلك من الحفظ لهذا املريض ،ولِام فيه من األجر الكبري عند
النبي األكرم َ « :Pمن قام عىل مريض يوماً
اللّه -ع ّز ّ
وجل ،-فعن ّ
وليلة ،بعثه اللّه مع إبراهيم الخليل الرحمن ،فجاز عىل الرصاط كالربق
الالمع»(((.

 .2قضاء حاجة المريض

أكّدت الرشيعة كثريا ً عىل استحباب السعي يف قضاء حوائج املؤمنني
النبي األكرم « :Pمن سعى
بشكلٍ عا ّم ،واملريض بشكل ّ
خاص ،فعن ّ
ملريض يف حاجة ،قضاها أو مل ِ
ٍ
يقضها ،خرج من ذنوبه كيوم ولدته
أ ّمه»(((.
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،78ص.225
العلمة
ّ
((( الشيخ الصدوق ،األمالي ،مصدر سابق ،ص.517

بيبطتلاو بيبطلا بادآ

آداب المم ِّرض
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وليعلم املم ِّرض أ ّن األج َر الّذي وعد اللّه -تعاىل -به من خدم مؤمناً
يف قضاء حاجته ،كب ٌري ج ّدا ً ،ويكفيه ما ورد عن اإلمام الصادق :Q
وجل- :الخلق عيايل ،فأح ّبهم إ ّيل ألطفهم بهم ،وأسعاهم
«قال اللّه -ع ّز ّ
يف حوائجهم»(((.
ويف رواية أخرى عن اإلمام الكاظم « :Qإنّ للّه عباداً يف األرض
يس َعون يف حوائج الناس ،هم اآلمنون يوم القيامة»(((.
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الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،2ص.199
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ص.197

الفص

ل الثاني

الطب
تع ُّلم
ّ
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ورد عن رسول اللّه « :Pالعلم علامن :علم األديان وعلم األبدان»(((.
الخامنئي } « :إ ّن للطالب الح ّريّة يف اختيار الفرع
يقول اإلمام
ّ
ايس ،ولكن مث ّة مسألة ينبغي االلتفات إليها ،وهي أ ّن دراسة العلوم
الدر ّ
الدينيّة إذا كانت ذات أه ّميّة من أجل ما يتوقّع منها من القدرة عىل
الطب بهدف التأهيل لتقديم
تقديم الخدمة للمجتمع
اإلسالمي ،فدراسة ّ
ّ
الخدمات الص ّح ّية لأل ّمة اإلسالم ّية وعالج املرىض وإنقاذ أرواحهم لها أه ّم ّية
كربى أيضاً»(((.
فتعلُّم العلوم الطبّيّة مبختلف اختصاصاتها من نفسيّة وبدنيّة وداخليّة
وتخصص ّية واجب كفا ّيئ.
وجراح ّية
ُّ
ويجب -وجوباً كفائيّاً -عىل النساء اللوايت لديه َّن االستعداد واإلمكانات
لتعلُّم العلوم الطبّيّة املتعلّقة بالنساء أن يتعلّمنها يف حدود رفع الحاجة
الرضوريّة.
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،مصدر سابق ،ج ،1ص.220
العلمة
ّ
الحسيني ،أجوبة االستفتاءات ،دار النبأ للنشر والتوزيع ،الكويت،
علي
((( اإلمام
ّ
الخامنئي ،الس ّيد ّ
ّ
1415هـ 1995 -م ،ط ،1ج ،2ص.86

ّبطلا مُّلعت

ُّ
الطب
الحث على تعلُّم ّ

الطب أثناء دراسته بعض األسئلة الرشعيّة الّتي
لكن قد يعرض لطالب ّ
مم قد يتع ّرض له أثناء
لها عالقة باالختالط والنظر واللمس وغري ذلك ّ
الرشعي من هذه األمور كلّها؟
التعلُّم ،فام هو املوقف
ّ
فمج ّرد كون املعاينة الطبّيّة من برامج التعليم أو كونها من فروض
أي مخالفة للرشع الحنيف ،بل
الطب ليس مج ّوزا ً رشعيّاً الرتكاب ّ
طالب ّ
املالك يف هذا املجال الحاجة إىل التعلُّم للعمل عىل إنقاذ أرواح الناس ،أو
أن تقتيض الرضورة ذلك.
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الطب :أفضل املعاينات ما كان تا ّماً
املختص يف
ولو قال األستاذ
ّ
ّ
شامالً ،ورأى الطالب بعد التأ ُّمل يف حالة املريض أن ال رضورة لبعض
أنواع املعاينات ،فإ ّن تكليفه أن يعمل طبقاً لوظيفته الرشع ّية .وأ ّما إلزام
األستاذ له واعرتاضه عليه فليس مج ّوزا ً رشع ّياً لقيامه بتلك املعاينات غري
الرضوريّة.

فقه الطبيب

الطب ال يُج ِّوز رشعاً النظر أو اللمس
 مج ّرد التعلّم والتعليم لعلم ّاملح َّر َمني .نعم ،إذا توقّفت رضورة العالج من املرض عىل ذلك ولو يف
املستقبل ،بحيث يكون طريق العالج للمرض متوقّفاً عىل تحصيل العلوم
ٍ
فحينئذ
الط ّب ّية الّتي ال ُيكن الحصول عليها إلّ باللمس والنظر املح َّر َمني،
ال مانع منه مبقدار الرضورة فيام إذا اطأم ّن أنّه س ُيبتىل مبثل هذه الحاالت
يف املستقبل.
 تجوز املعاينة الجسديّة للمريض من ِقبل غري املامثل ،والّتي تحصلالطب ،إذا دعت إليها
طلب يف اختصاص
يف املستشفيات ويشرتك فيها ّ
ّ
وإل
الرضورة لتحصيل الخربة واملعرفة يف عالج املرىض وإنقاذ أرواحهمّ ،
يحل النظر إليه من بدن الشخص غري جائز.
فإ ّن النظر إىل ما ال ّ
 تشخيص الرضورة يف معاينة املرض من ِق َبل غري املامثل بالنسبةالطلب أنفسهم ومبالحظة
التخصص الط ّب ّي موكول إىل تشخيص ّ
للطلب يف
ّ
ُّ
الخاصة بهم.
الظروف
ّ
ّ
 .1النظر واللمس للبالغ أثناء التعلم

مم
 تعلُّمالطب يستلزم إجراء فحوصات وتدريبات عىل املرىضّ ،
ّ
يستدعي يف بعض األحيان النظر واللمس .وهذه الفحوصات ت ُعترب
ايس وال ُيكن االستغناء عنها لتشخيص األمراض
جزءا ً من الربنامج الدر ّ

ّبطلا مُّلعت

النظر واللمس أثناء التعلُّم
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يف املستقبل ،ففي هذه الحالة يجوز النظر واللمس ولكن باملقدار الّذي
تقتضيه الرضورة لتحصيل هذه الخربة واملعرفة من أجل إنقاذ حياة الناس
وعالج أمراضهم ،ومج ّرد كون هذه الفحوصات من الربامج التعليم ّية من
دون حاجتها إلنقاذ حياة الناس وعالجهم ال يج ّوز ذلك.
ّ
التناسلية (العورة)
 .2األعضاء

 ال فرق يف جواز النظر واللّمس أثناء التعلّم إلنقاذ حياة الناس أوللرضورة بني أن يكون النظر واللمس إىل الجسد أو لألعضاء التناسل ّية،
كحاالت الوالدة أو معالجة النزيف الناتج عنها.
 .3األفالم والصور
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 النظر إىل الصور واألفالم ليس حكمه كحكم النظر املبارش إىل البدن؛لذا يجوز النظر إىل صورة الشخص أو الفيلم الذي يعرضه إذا مل يكن مثريا ً
للشهوة ومل يكن بقصد التلذّذ والريبة ،بل كان النظر إليه من أجل التعلّم
فقط .وأ ّما النظر إىل ما ال يجوز النظر إليه سواء كان العورة أو غريها من
مواضع البدن فال يجوز ،حتّى وإن كان من خالل الصور واألفالمّ ،إل إذا
اطأم ّن الطالب أ ّن إنقاذ حياة اإلنسان يف املستقبل متوق ٌّف عىل تحصيل
املعلومات من هذا الطريق من أجل معالجة املرىض ،وأنّه س ُيبتىل مبثل
هذه الحالة.
ّ
ّ
الصناعية
المجسمات
.4

املجسمة
 النظر واللمس لألجساد واألشكال االصطناع ّية حتّى العورة ّجائز ،إن مل يكن بقصد الريبة ومل يُح ِّرك الشهوة.
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إ ّن من الواجبات الرضوريّة عىل املسلمني نسا ًء ورجاالً املحافظة عىل
اإلسالمي بعيدا ً عن
مظاهر االحتشام ،بل واملساهمة يف بناء املجتمع
ّ
مظاهر الفتنة والفساد وما يُساهم يف انحالل وإضعاف هذا املجتمع،
فلذلك أوجب اإلسالم ارتداء الحجاب عىل النساء ووضع حدودا ً يف التعاطي
مع الرجال يف البيت والسوق واملدرسة والعيادة واملستشفى والجامعة،
كل جنس أن يلتزم الحدود الّتي رسمها له.
وأمر ّ

 .1االختالط والنظر

 قد يضط ّر الطالب أو الطالبة للدخول إىل الجامعات أو الكل ّياتاملختلطة ،وهو ما يُس ّبب اختالط الشباب مع نساء مت ّربجات يحرضن هناك
للدراسة ،ففي هذه الحالة يجوز الدخول إىل هذه املراكز التعليم ّية من أجل
التعلّم والتعليم بال إشكال ،ولكن يجب عىل النساء املحافظة عىل حجابه ّن،
وكذلك يجب عىل الرجال االمتناع عن النظر إىل ما ال يجوز النظر إليه
واالجتناب عن االختالط املؤ ّدي إىل الخوف من الوقوع يف الفتنة والفساد.
 يف مراكز التعليم الط ّب ّي واالستشفاء ،حيث ُيكن الفصل بني الشبابالطلب
املختصني يُغ ِفلون ذلك ،يجب عىل ّ
والشابّات ،ولك ّن املسؤولني
ّ

ّبطلا مُّلعت

االختالط أثناء التعلّم

مراعاة واجباتهم الرشعيّة من ارتداء الحجاب واالجتناب عن النظر
واللمس املح َّر َمني وعدم املفسدة وغري ذلك.

 .2االختالط والتكلّم

الطلب والطالبات يف الجامعات واملدارس دامئاً ،وبحكم
 يلتقي ّالزمالة يف الدراسة يتبادلون األحاديث املتن ّوعة املتعلّقة بالدراسة وغريها،
ففي هذه الحالة إذا مل يصدق عنوان الخلوة عىل املكان املتواجدين فيه
فال يوجد إشكال يف هذه األحاديث إذا كانت ضمن الحدود الرشع ّية ومع
املحافظة عىل الحجاب من ِقبَل النساء ،وكذلك إذا كان التعاطي خالياً من
قصد الفتنة ومأموناً عن املفاسد.

 .3تجميد األج ّنة
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 يجب دفن الجنني امل ّيت ،وأ ّما حفظه يف أوعية زجاج ّية بهدفاالستفادة منه يف التعليم الط ّب ّي ،فال يجوز .نعم ،إذا توقّفت رضورة العالج
من املرض ولو يف املستقبل عىل تحصيل املعلومات والخربة من هذا
ٍ
فحينئذ يجوز مبقدار الرضورة فقط،
الطريق وال يوجد طريق آخر غريه،
ويجب بعد ذلك دفنه فورا ً.
فائدة  :1معنى الضرورة

كثريا ً ما نقرأ يف الكتب الفقهيّة عبارة «الرضورة» كقوله :يجوز النظر
واللمس إذا اقتضت الرضورة ،وال إشكال يف النظر واللمس إذا كان من
موارد الرضورة ،وال فرق يف الحكم يف موارد الرضورة.
ونرى أ ّن هذه العبارة موجودة يف كثري من األبواب الفقهيّة ،ولك ّنها ال
كمً وكيفاً.
تأيت مبعنى واحد يف األبواب كلّها ،بل الرضورات تُق َّدر بقدرها ّ
فالرضورة يف باب النظر واللمس والتعلّم مبعنى دفع الرضر املعتنى به أو
الهالك والتلف أو الحرج واملشقّة الشديدة الّتي ال تتح ّمل عادة ،ويجب

فائدة  :2تشخيص الضرورة

عي أو يُش ِّخص هذه
بعد أن عرفنا معنى الرضورة ،علينا أن نعرف من يُ ِّ
الرضورة؛ أي كيف يثبت عندنا أ ّن هذه املسألة رضورة أم ال؟
هنا ،مبا أ ّن الظروف تختلف من طالب إىل آخر ومن حالة مريض إىل
آخر ،فإ ّن الرضورة ستختلف باختالف الظروف الطارئة ،وعىل هذا ال ُيكن
تحديد ضابطة ثابتة؛ لهذا أرجع الرشع املق ّدس مسألة تشخيص الرضورة
إىل الطالب مع مالحظة ظروفه.
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ّبطلا مُّلعت

االقتصار عىل مواطن الحاجة وال يُتع ّدى إىل غريها ،مثالً إذا أراد أن يفحص
الطبيب اليد من الزند للمرأة فال يجوز أن يتع ّدى يف نظره إىل أزيد من
ذلك أي الذراع والكتف وملسه كذلك ،بل يقترص عىل ما ترتفع به الحاجة.
وإذا اقتضت الرضورة يف التعلّم حول أمراض املعدة وكيف ّية فحصها ،فال
يجوز التع ّدي إىل النظر وملس الصدر أو النظر إىل العورة وغري ذلك.

الفص

ل الثالث

أحكام الطبابة

 .1أحكام النظر

 ال يجوز حضور الرجال يف األماكن الّتي تلد فيها النساء ،وال س ّيام إذااستلزم ذلك النظر واللمس املح َّر َمني ،بل وال يجوز حضور أحد من محارم املرأة
غري الزوج إذا استلزم حضوره النظر إىل العورة ،وأ ّما الزوج فال إشكال يف حضوره.
 نظر الطبيبة والداية واملم ِّرضة إىل عورة املرأة عند وضع حملها عمدا ًوبدون اضطرار غري جائز.
 لو راجعت الحامل طبيباً (رجالً) ،واستلزمت املعاينة النظر واللمساملح َّر َمني ،فال يجوز له النظر واللمس بدون رضورة .ومع إمكان رجوعها إىل
الطبيبة (املرأة) التي فيها الكفاية ،فال يجوز الرجوع إىل الطبيب (الرجل)،
إلّ مع الرضورة واالضطرار.
 .2ما يجب على النساء حال الوالدة

 يجب عىل النساء حال الوالدة ،ومع القدرة وااللتفات ،تغطية ما اليجوز للغري النظر إليه من أبدانه ّن عن الناظر غري املامثل ،أو أن يطلنب من
أحد مساعدته ّن عىل فعل ذلك.
 .3رجوع الحامل إلى الطبيب الرجل للوالدة

 تد ُّخل الطبيب الرجل -غري الزوج -يف أمور الوالدة يف غري املواردالرضوريّة ،إذا كان مستلزماً للنظر أو اللمس املح َّر َمني غري جائز.

ةبابطلا ماكحأ

أحكام الوالدة
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 لو مل تتوفّر امرأة ملساعدة الحامل عىل وضع حملها ،وكان عدمتد ُّخل الرجل موجباً لتهديد حياة األم أو الجنني ،فال مانع من تد ُّخل الرجل
يف هذه الصورة ،بل قد يجب ذلك فيام إذا توقّفت رضورة العالج أو رفع
الخطر عىل ذلك حتّى وإن استلزم ذلك النظر أو اللمس املح َّر َمني.
 لو كان زوج الحامل طبيباً لديه مهارة التوليد وأمكنه ذلك ،أو توفّرتلذلك طبيبة امرأة ،فال يجوز رجوع الحامل إىل الطبيب الرجل مع استلزامه
النظر واللمس املح َّر َمني.
 لو كان رجوع الحامل إىل الطبيب مستلزماً للنظر واللمس املح َّر َمنيفال يجوزّ ،إل أن يكون الرجوع إىل املامثل الحاذق (الطبيبة) غري ممكن
أو موجباً للعرس والحرج الشدي َدين ،أو كان تأخري املراجعة يُع ِّرض األم أو
الجنني للخطر.
32

فقه الطبيب

 حالة الحمل يف نفسها ليست حالة مرض َّية ت ُج ِّوز مراجعة الطبيبمن غري املحارِم ،وال س ّيام إذا استلزمت املراجعة اللمس والنظر املح َّر َمني.
نعم ،إذا كان هناك احتامل عقال ّيئ بأ ّن وضع الحامل يُشكّل حالة مرضيَّة
مع ّينة ،ومل تتوفّر الطبيبة للمعالجة ،فال إشكال يف الرجوع إىل الطبيب
للمعاينة واملعالجة.
 النظر إىل األعضاء الداخل ّية للمريض حكمه كحكم النظر إىل البدننفسه ،فال يجوز إذا كان من غري املامثل ،بل األحوط وجوباً االجتناب عن
النظر إىل األعضاء الداخل ّية من بدن املرأة حتّى بصورة غري مبارشة .نعم،
إذا اقتضت رضورة العالج ذلك فيجوز يف كال املور َدين.
ّ
الجراحي للحامل
 .4حكم العمل

احي للمرأة الحامل الّتي بإمكانها الوالدة بشكل
 إجراء العمل الجر ّأقل ،ال مانع منه إذا مل يُشكّل رضرا ً عىل األم أو الجنني،
طبيعي تو ّخياً ألمل ّ
ّ
ومع مراعاة الضوابط الرشع ّية املتق ّدمة.

َََ ۡ َ ََۡ ۡ
َ َ
ُ
ٱل َ ٰ
ِني  ١٢ث َّم
نس َن مِن ُسلٰل ٖة ّمِن ط
قال اللّه -تعاىل﴿ :-ولقد خلقنا ِ
ٖ
َ َ ََٗ َ َ َۡ ۡ ََ َ
ۡ ُ َٗ َ
ُ َ َۡ
ِني  ١٣ث َّم خلق َنا ٱنلُّ ۡطفة َعلقة فخلق َنا ٱل َعلقة
َج َعل َنٰ ُه ن ۡطفة ِف ق َرارٖ َّمك
ٖ
ُ ۡ َ ٗ َ َ َ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ َ َ ٰ ٗ َ َ َ ۡ َ ۡ َ ٰ َ َۡ ُ َ َ ۡ َ َ ۡ ً
ل ٗما ث َّم أنشأنٰ ُه خلقا
مضغة فخلقنا ٱلمضغة عِظما فكسونا ٱلعِظم
َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ۡ َ ُ ۡ َ
خٰلِق َ
ني﴾(((.
ءاخر ۚ فتبارك ٱلل أحسن ٱل
ِ
ّ
 .1منع الحمل المؤقت

 ال يجوز للزوجة استخدام وسائل منع الحمل بدون إذن الزوج عىلاألحوط وجوباً.
 املرأة املريضة الّتي حذَّرها األط ّباء من الحمل لكونه خطرا ً عىلحياتها ،ال يجوز لها الحمل.
 ال يجوز للزوج إكراه الزوجة أو إلزامها باستخدام إحدى طرق منعالحمل.
 يجوز تركيب اللولب ملنع الحمل مع إذن الزوج إذا مل يستلزم النظروإل فال يجوز ّإل مع االضطرار.
واللمس املح َّر َمنيّ ،
 يجوز استخدام األدوية والحبوب ملنع الحمل إذا مل يؤ ِّد إىل رضرمعت ّد به يف الزوجة وكان بإذن الزوج أيضاً.
((( سورة المؤمنون ،اآليات .14-12
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أحكام تحديد النسل
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 .2منع الحمل الدائم

 يجوز للمرأة املريضة الّتي يُحذِّرها األط ّباء من الحمل لكونه خطرا ًعىل حياتها االمتناع عن الحمل ،بل يجب عليها ذلك ،وال يُشرتط إذن
ٍ
حينئذ .ويجوز لها إجراء عمل ّية ملنع الحمل الدائم أيضاً لو توقّف
الزوج
األمر عىل ذلك ،وال يجوز لها الحمل اختيارا ً فيام لو كان فيه خطر عىل
حياتها.
الليت يلدن أوالدا ً مش َّوهني ومرىض أن يجرين منعاً
 يجوز للنساء ّدامئاً للحمل إذا كان بإذن أزواجه ّن ،وكان مأموناً من الرضر املعت ّد به
عليه ّن ،وكان لغرض عقال ّيئ محلّل رشعاً برشط االجتناب عن النظر واللمس
املح َّر َمني ّإل مع الرضورة ،فيقترص عىل ما يرفع الرضورة.
 .3شروط منع الحمل
34

 -يجوز منع الحمل الدائم لعا َّمة النساء ضمن الرشوط اآلتية:

فقه الطبيب

األ ّول :إذا كان مث ّة غرض عقاليئ محلّل رشعاً ملنع الحمل.
ونفيس.
جسدي
الثاين :إذا كانت املرأة مأمونة من رضر
ّ
ّ
الثالث :إذا أ ِذن الزوج بذلك.
الرابع :إذا اجتنبت عن ارتكاب املق ّدمات املح َّرمة ،كاللمس والنظر
املح َّر َمني.
سؤال :س ّد األنابيب يُؤ ّدي إىل العقم الدائم ،ويتوقّف احتامل الحمل
مج ّددا ً عىل إجراء عمل ّية جراح ّية تكون فيها فرصة النجاح  .50%فهل
يجوز اإلقدام عىل س ّد األنابيب ،مبالحظة النتيجة املذكورة ،وبهدف الح ّد
من النسل ،أو تنظيم النسل؟

الجواب :ال إشكال يف ما ذُكر يف نفسه ،ولكن يجب االجتناب عن النظر
واللمس املح َّر َمني ،وعىل املرأة تحصيل إذن الزوج.
 .4منع تكاثر النسل عند الرجل

 يجوز منع التكاثر الدائم بإغالق القناة املنويّة برشطَني:األ ّول :إذا كان لغرض عقال ّيئ محلّل رشعاً؛ أي لسبب وجيه يُق ّره العقالء.
الثاين :إذا كان مأموناً من الرضر املعتنى به.
 من أجرى عمل ّية جراح ّية أ ّدت إىل العقم عنده ،ال يجب عليه أنيُعالج نفسه ليعود كام كان.

ةبابطلا ماكحأ

 ال يتوقّف منع التكاثر عند الرجل ،سواء كان مؤقّتاً كالعزل أو دامئاًكإغالق القناة املنويّة بالطرق املحلّلة رشعاً عىل رضا الزوجة وعدمه ،بل
يجوز له ذلك حتّى لو كانت الزوجة غري راضية.
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أحكام إسقاط الجنين
ُ َ َ ُ َ َّ
ُۡ َ َ ْ َُۡ
قال اللّه -تعاىل﴿ :-قل ت َعال ۡوا أتل َما َح َّر َم َر ُّبك ۡم عل ۡيك ۡمۖ أل
ُۡ ُ ْ
َ
َ ۡ ٗ اۖ َ ۡ َ ٰ َ ۡ ۡ َ ٰ َ َ ۡ ُ ْ َ َ ُ
س ٗناۖ َول تق ُتل ٓوا أ ۡول ٰ َدكم ّم ِۡن إ ِ ۡمل ٰ ٖق
ي وبِٱلو ِلي ِن إِح
شكوا بِهِۦ ش ٔ
ت
َّ ۡ ُ ِ َ ۡ ُ ُ ُ ۡ َّ ُ ۡ َ َ َ ۡ َ ُ ْ ۡ َ َ َ َ َ َ َ ۡ َ َ َ َ َ َ َ َ
نن نرزقكم ِإَوياهمۖ ول تقربوا ٱلفوٰحِش ما ظهر مِنها وما بطنۖ ول
َ ۡ ُ ُ ْ َّ ۡ َ َّ َ َّ َ َّ ُ َّ
َ َّ ُ
ُ
َۡ ّ َ ُ
ق ذٰل ِك ۡم َو َّصىٰكم بِهِۦ ل َعلك ۡم
تقتلوا ٱنلفس ٱل ِت حرم
ٱلل إِل بِٱل ِ ۚ
َۡ ُ َ
تعقِل
ون﴾(((.
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إ ّن مسألة اإلجهاض قد تفشَّ ت يف املجتمعات إ ّما ألسباب أو بدونها.
وقد ح َّرم اإلسالم بش ّدة قتل النفس حتّى لو كان جنيناً ولو من الزنا ،أو كان
فكل ذلك ال
بسبب وجود مشكالت وصعوبات اقتصاديّة عند الزوجنيّ ،
يُ ّربر إسقاطه ،حتّى لو كان الجنني يف األشهر األوىل من الحمل وقبل ولوج
الروح فيه .وهنا ن ُِّبي تكليف الطبيب من هذه املسألة وما يرتت ّب عليه.
 .1اإلسقاط قبل ولوج الروح

إ ّما أن يكون بسبب نقص يف الخلقة أو للخوف عىل حياة األ ّم أو
للمشكالت وصعوبة الحياة االقتصادية ،وإ ّما لوجود مرض فيه يصعب
معه املحافظة عىل حياته .فالصور يف املسألة أربع:

((( سورة األنعام ،اآلية .151

األولى :إسقاطه قبل ولوج الروح لو كان ناقص الخلقة:

 ال يجوز إسقاطه يف هذه الحالة حتّى قبل ولوج الروح فيه ملج ّردكونه ناقص الخلقة ،وأنّه سيُعاين بعض الصعوبات بعد تولّده.
الثانية :إسقاطه قبل ولوج الروح مع الخوف عىل حياة األ ّم:

الثالثة :إسقاطه بسبب الضائقة االجتماع ّية:

 ال يجوز إسقاط الجنني ملج ّرد الضائقة االجتامعيّة ووجود مشكالتوصعوبات اقتصادية بحيث ال يستطيع األب أن يُلبّي احتياجات األوالد.
الرابعة :إذا كان مصاباً مبرض تكون فيه املحافظة عىل حياته صعبة:
 إذا كان تشخيص مرض الجنني قطعياً ،وكانت املحافظة عىل هذاالولد بعد والدته حرج ّية بالنسبة إليه أو ملن يرعاه ،فيجوز إسقاطه قبل
ولوج الروح ،ولكن األحوط وجوباً دفع الدية.
 .2إسقاط النطفة المنعقدة قبل صيرورتها علقة

 ال يجوز إسقاط النطفة بعد استقرارها يف الرحم ،سواء كانت نطفةأي مرحلة من مراحل الجنني.
أو علقة أو مضغة أو كانت يف ّ
 .3إسقاط الجنين بعد ولوج الروح فيه

 ال يجوز إسقاط الجنني بعد ولوج الروح فيه ّإل يف حالتني:األوىل :إذا كان يف بقاء الحمل القضاء عىل حياة الجنني وحياة األم معاً
ومل ُيكن إنقاذ الجنني بحال ،بل ُيكن إنقاذ األ ّم فقط ،ففي هذه الحالة
يجوز إسقاط الجنني ولو بعد ولوج الروح فيه.

ةبابطلا ماكحأ

حقيقي عىل األ ّم جاز إسقاط الجنني
 إذا ش َّخص الطبيب وجود خطرّ
قبل ولوج الروح فيه.
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الثانية :لو كان يف بقاء الجنني خطر عىل حياة األم بحيث يدور األمر
ٍ
فحينئذ يجوز لألم ،من باب الدفاع عن نفسها،
بني حياته أو حياتها،
إسقاطه بنفسها.
 .4موت الجنين في بطن ّأمه

 لو مات الجنني يف بطن أ ّمه وخيف عليها من بقائه ،وجب إخراجهباألرفق فاألرفق بأ ّمه ،ولو اقتىض ذلك إىل تقطيعه قطعة قطعة مع
مالحظة الرشوط السابقة يف اللمس والنظر.
 .5موت ّ
األم والجنين ّ
حي

بشق بطن األ ّم من
 لو ماتت األ ّم وكان الجنني حيّاً وجب إخراجه ولو ّاملوضع الّذي يكون الخروج منه أسلم ،ومع التساوي بني املواضع فاألحوط
شق جنبها األيرس.
استحباباً ّ
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 لو مات الجنني مبوت أ ّمه ،أو ماتت أ ّمه قبل ولوج الروح فيه فاليجب إخراجه من بطن أ ّمه ،بل ال يجوز إخراجه.
 لو ماتت الحامل وأمكن إخراج جنينها ح ّياً بعد ولوج الروح فيهوجب إخراجه رسيعاً ،وال يجوز دفن األ ّم ما مل يُحرز موت الجنني.
 لو ُدفنت األ ّم الحامل و ُدفن معها جنينها ح ّياً بعد ولوج الروح فيه،فإن احتمل كونه ح ّياً بعد الدفن وجب نبش القرب إلخراجه.
 لو توقّف حفظ حياة الجنني بعد ولوج الروح فيه يف أحشاء أمهامليتة عىل تأخري دفنها ،فالظاهر وجوب التأخري بهدف الحفاظ عىل حياة
الجنني.
 لو قال أحد بجواز دفن املرأة الحامل امليتة مع كون جنينها حيّاً بعدولوج الروح فيه ،ف ُدفنت املرأة بنا ًء عىل قوله ،ما أفىض إىل موت الجنني،

فعىل املبارش بالدفن الديةّ ،إل أن يكون موت الجنني مستندا ً إىل قول
القائل بجواز الدفن فتجب الدية عليه.
 .6وجوب حفظ الجنين

أ .الشكّ في وجود الحمل

 يجوز للمرأة تناول الدواء الذي يسقط الجنني عىل فرض ّالشك يف
وجوده .نعم ،إذا كان هناك احتامل عقال ّيئ معت ٌّد به بوجود الحمل فال
يجوز لها تناول الدواء املذكور.

ب .تناول الدواء للعالج من المرض

 يجوز للمرأة الحامل تناول الدواء لعالج نفسها من املرض املصابة بهالرضوري عىل تناوله وإلّ تقع يف الرضر ،حتّى وإن أ ّدى
مع توقّف العالج
ّ
هذا األمر إىل موت جنينها أو إسقاطه.

ج .إعالم الوالدين بحالة الجنين

 لو علم الطبيب استنادا ً إىل العلوم الطبّيّة املتط ّورة أ ّن الجنني ناقصالخلقة ال يجب عليه إعالم الوالدين مبا يعرفّ ،إل أن يقتيض القانون
إعالمهم أو تكون مراجعتهم إىل الطبيب ودفع املال بهدف االطّالع نفسه.
 .7إخراج الجنين من الرحم قبل أوان والدته

املختص لزوم إخراج الجنني من الرحم وحفظه يف
 لو ش ّخص الطبيبّ
الخاص به حفاظاً عىل حياته ،جاز ذلك ،بل وجب لو كان يف بقائه
الجهاز
ّ

ةبابطلا ماكحأ

 لو وصف الطبيب دوا ًء للحامل وبه يبقى الجنني ساملاً؛ فإذا كانيحتمل احتامالً عقالئ ّياً معت ّدا ً به أ ّن ترك تناول الدواء سيؤ ّدي إىل سقوط
الجنني فال يجوز لها ترك تناوله ،وال فرق يف ذلك بني كون الجنني قبل ولوج
الروح فيه أو بعد ذلك.

39

يف الرحم خط ٌر عىل حياته ومل ُيكن إنقاذه إلّ بهذه الطريقة ،ومل يكن
هناك رضر معتنى به عىل األ ّم أيضاً .وال فرق يف ذلك بني أن يكون ذلك
قبل ولوج الروح أو بعده.
 .8دية الجنين

 من أسقطت جنينها عمدا ً وجبت عليها الدية دون القصاص. يف املوارد الّتي يحرم فيها إجهاض الجنني تجب الدية ،وحتّى يفبعض املوارد الّتي يجوز فيها اإلجهاض طبقاً ملا ذكرنا تجب الدية احتياطاً
وجوب ّياً.

أ .وجوب الدية على من باشر اإلجهاض
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 تجب الدية عىل من بارش اإلجهاض ،فإذا بارش الطبيب اإلجهاضكانت عليه الدية ،وإذا بارشت املم ّرضة ذلك بزرق اإلبرة كانت الدية
عليها ،وإذا تناولت األ ّم الدواء وجبت عليها الدية.

فقه الطبيب

 لو بارش الطبيب إسقاط الجنني بنا ًء عىل طلب الوالد أو الوالدةفالدية عليه.
َلب والديها
 يحرم عىل املرأة الّتي حملت من الزنا إسقاط الجنني ،وط ُال يُ ّربر لها ذلك ،وعليها الدية لو كانت هي املبارشة أو املسا ِعدة يف
اإلسقاط ،بحيث يُس َند اإلسقاط إليها.
 مي ُّر الجنني قبل ولوج الروح فيه يف مراحل مختلفة وتختلف الديةفيه باختالف املراحل ،وهي:
 .1النطفة :والدية فيها عرشون دينارا ً.
 .2ال َعلَقة :والدية فيها أربعون دينارا ً.
 .3املضغة( :وهي قطعة لحم) والدية فيها ستون دينارا ً.

 .4العظام :والدية فيها مثانون دينارا ً.
 .5نبات اللحم عىل العظام :والدية فيه مئة دينار.

 الدينار يساوي  3‚6غراماً من الذهب.مراحل الجنني

مقدار الدية

 20دينارا ً
النطفة
 40دينارا ً
العلقة
 60دينارا ً
املضغة
 80دينارا ً
العظام
 100دينار
نبات اللحم عىل العظام
 1000دينار
الجنني املكتمل
(دية إنسان كامل)

ما يعادل
(الدينار =  3،6غرام ذهباً)
 72غرام ذهباً
 144غرام ذهباً
 216غرام ذهباً
 288غرام ذهباً
 360غرام ذهباً
 3600غرام ذهباً

ب .دية الجنين إذا لم يُعلم كونه ذكراً أم أنثى

 ال فرق يف دية السقط بني كونه ذكرا ً أوأنثى قبل ولوج الروح ،وأ ّمابعد ولوج الروح فيه فتكون دية األنثى نصف دية الذكر.
 -لو مل يُعلم جنس الجنني بعد ولوج الروح ،فال تفاوت يف الدية.

ج .دية السقط التوأم أو أكثر

 لو أسقط توأماً أو أكرث وجبت الدية بعددهم وطبقاً ملا ذكرنا منمراحل الجنني.

د .دية الحامل المقتولة مع جنينها

 -لو قُتلت املرأة الحامل مع جنينها وجب دفع الدية لها ولجنينها.
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 الدية يف الجنني املكتمل -أي بعد ولوج الروح فيه -دية إنسان كامل؛أي ألف دينار.

قص الطبيب أو الداية يف العالج والطبابة فامتت األ ّم
 لو تهاون أو ّوجنينها ،فعليهام الدية حسبام هو مق ّرر يف الرشع.

ه .ورثة دية الجنين السقط

الرشعي ،فإذا كان هو املبارش يف اإلجهاض فال
 ت ُدفع الدية إىل الوارثّ
سهم له منها.
الرشعي.
 الجنني املتولّد من زنا ال وارث له ،فتُدفع ديته إىل الحاكمّ

و .أحكام أخرى للسقط واألج َّنة

كل مسلم
 السقط من األج ّنة إذا ت ّم له أربعة أشهر فالواجب عىل ّأن يُعامله معاملة كافّة املكلّفني لناحية الغسل والكفن والدفن ،ولكن ال
صالة عليه.
42

فقه الطبيب

لف يف خرقة
 السقط قبل إمتام أربعة أشهر ال يجب تغسيله ،بل يُ ّويدفن.
مس امل ّيت إذا
 ملس الجنني السقط بعد برد متام بدنه يوجب غسل ّأت ّم أربعة أشهر.

مع تق ّدم وتط ّور العلوم الطبيعية والط ّب ّية وابتكار وسائل جديدة
للحمل ،خصوصاً مع عقم أحد الزوجني وحاجتهام إىل اإلنجاب ملا يُس ّبب
عدمه الحرج الشديد والخالف بني الزوجني ،وقد يؤ ّدي يف كثري من الحاالت
إىل هدم الحياة األرسيّة والعائلية ،فقد طُرحت تساؤالت وإشكاالت ع ّدة
الصناعي وما يستلزمه من العناوين املح َّرمة .ونحن هنا
حول جواز التلقيح
ّ
الرشعي املتعلّق به.
ن ُِّبي وظيفة الطبيب والحكم
ّ
الصناعي .ولكن يجب االجتناب عن
يجوز إجراء عمل ّية التلقيح
ّ
املق ّدمات املح ّرمة رشعاً كاللمس والنظر املح َّر َمني .فإذا كان الزوج هو
أي إشكال يف املسألة .وإن كان طبيباً أجنب ّياً ال
الطبيب امللقِّح فال يوجد ّ
يجوز إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس املح َّر َمني إىل البدن أو العورة .وإذا
كانت امللقِّحة امرأة طبيبة فال يجوز إذا استلزم ذلك النظر أو اللمس
املح َّر َمني إىل العورة.
 .1تلقيح المرأة بماء زوجها

الصناعي مباء الزوج ال إشكال فيه يف نفسه ،ولكن يجب
 التلقيحّ
اجتناب املق ّدمات املح ّرمة كاللمس والنظر املح َّر َمني.
الصناعي يلحق بالزوجة صاحبة البويضة
 الطفل املتولّد من اللقاحّ
والزوج صاحب املاء.

ةبابطلا ماكحأ

الصناعي
أحكام التلقيح
ّ
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 لو نتج عن التلقيح طفل ،أُلحق بصاحب املاء وصاحبة البويضة.وإلحاقه بصاحبة الرحم فيه إشكال ،فيجب عليهام االحتياط يف ترتيب آثار
النسب بالنسبة لصاحبة الرحم.
 يجوز للطبيب أن يُلقّح املرأة مباء زوجها حتّى بعد وفاته إذا ملاملني منه بعد وفاته فال يجوز ّإل
يستلزم مق ّدمات مح ّرمة أيضاً .وأما أخذ ّ
مع الوصيّة بذلك منه أو بإجازة وليّه.
 عىل املرأة املتز ّوجة الحصول عىل إذن زوجها إذا أرادت التلقيح مباءّ
املتوف.
رجل آخر حتّى وإن كان املاء من زوجها األ ّول
 لو أُ ِخذ ما ُء الرجل وبويض ُة املرأة ،فلُ ِّق َحت به وزُرعت يف رحم زوجةأخرى لنفس الرجل ،فال مانع من ذلك رشعاً ،كام ال فرق بني كون الزوجة
دامئة أو منقطعة ،وال بني كون إحدى الزوجتني دامئة واألخرى منقطعة.
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ّ
األجنبي
 .2تلقيح المرأة بماء

فقه الطبيب

أجنبي إذا كان بإذن زوجها ومع
 يجوز تلقيح املرأة بنطفة رجلّ
االجتناب عن املق ّدمات املح َّرمة من قبيل النظر واللمس املح َّر َمني.
 لو تولّد طفل من التلقيح املذكور يف املسألة السابقة فال يُلحق بزوجاملرأة ،بل يُلحق بصاحب النطفة وصاحبة البويضة ،وبالنسبة للزوج يكون
الطفل اب َن زوجته أو ابنتَها.
ُ
 زرع جنني متشكّل من زوجني يف رحم امرأة أخرى ال مانع منه رشعاً.ولكن يجب االجتناب عن املق ِّدمات املح ّرمة من قبيل اللمس والنظر
املح َّر َمني.
 املتولّد من التلقيح املذكور يلحق بالرجل صاحب النطفة واملرأةصاحبة البويضة ،ويصبح محرماً بالنسبة ملحارمهام ،ويجب االحتياط يف
ذلك بالنسبة إىل صاحبة الرحم.

 .3إجارة الرحم

 .4زرع البويضة عند المرأة

سؤال :البويضة رضوريّة لعمل اللقاح .وقد يُصادف بعض الزوجات
أنّها ال متتلك هذه البويضة ما يجعلها عاجزة عن اإلنجاب ،ما يؤ ّدي إىل
هدم األرسة واالنفصال ،وعليه فهل يجوز إجراء عمليّة زرع بويضة امرأة
أخرى يف رحم الزوجة بعد تلقيحها مباء الزوج؟
الجواب :يجوز إجراء هذه العمل ّية (زرع البويضة يف رحم الزوجة)
مع االجتناب عن املق ّدمات املح ّرمة حتّى لو كانت يائسة غري قادرة عىل
اإلنجاب أو كانت البويضة عند الزوجة ضعيفة.
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ةبابطلا ماكحأ

أجنبي ال
 إجارة الرحم واستئجارها بقصد التلقيح بنطفة رجلّ
مانع منها رشعاً يف نفسها ما مل يرتتّب عليها أمر آخر مح ّرم .ولكن يجب
االجتناب عن املق ّدمات املح ّرمة رشعاً كاللمس والنظر املح َّر َمني .ولو كانت
املرأة متز ّوجة فيجب االستئذان من زوجها أيضاً.

أحكام عمل ّيات التجميل
 عمل ّيات التجميل مثل ش ّد الوجه أو تصغري األنف وغري ذلك ،ال مانعمنها يف نفسها برشط االجتناب عن النظر واللمس املح َّر َمني.
 إذا بارشت العمليّة طبيبة ال إشكال يف ذلك بالنسبة إىل النساء ،أ ّما لوبارش الطبيب ذلك فإنّه يجب عليه مراعاة األحكام الرشع ّية املرتبطة بذلك
وإل لو مل يُرا َع ذلك َح ُرم.
كاللمس والنظر املح َّر َمنيّ ،
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فقه الطبيب

 جراحة األنف أو األذن لجهة تجميلها إذا مل تكن موجبة لرضر معت ّدبه فال مانع منها يف نفسها مع االجتناب عن اللمس والنظر املح َّر َمني.
احي لجهة التجميل من جملة أعامل العالج
 ليس العمل الجر ّواالستشفاء ،فيحرم فيه النظر واللمس املح َّر َمنيّ ،إل أن يكون ذلك من
أجل مداواة الحروق وما شابه ذلك مام يُع ّد يف الحقيقة من أعامل العالج
واالستشفاء ،فيجوز بالرشوط املتق ّدمة من الرضورة وعدم توفّر املامثل
وما شابه.
 من أُجريت لها عمليّة جراحيّة لتجميل أنفها ونحوه ال يجب عليهاٍ
فحينئذ
سرته عن غري املحارم ّإل أن يُع ّد زين ًة عرفاً أو يكون ملفتاً للنظر،
األجنبي.
يجب سرته عن الرجل
ّ

ترميم غشاء البكارة

 ال يجوز ترميم غشاء البكارة إذا استلزم فعالً مح ّرماً من قبيل اللمسأو النظر املح َّر َمني ،وال يكفي يف جواز ذلك ما يُقال من بذل ماء الوجه
والحيثية وما شابه.
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ةبابطلا ماكحأ

أحكام تغيير الجنس
 تختلف مسألة تغيري الجنس عن مسألة إظهار الجنس ّية الواقع ّيةالنفيس وسلوكه
أنثوي ولكن باطنه
للشخص .فلو كان مث ّة شخص ظاهره
ّ
ّ
ذكوري أو العكس ،فال شبهة وال إشكال يف إجراء العمل ّية
الجنيس
وميوله
ّ
ّ
له للكشف عن جنس ّيته الواقع ّية الحقيق ّية ،حتّى لو استلزمت اللمس
والنظر املح َّر َمني مع الرضورة لذلك.
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جواز تغيير الجنس

فقه الطبيب

الطب أصبح باإلمكان إجراء
مع التق ّدم الّذي أحرزه العلم يف مجال
ّ
عمليّات جراحيّة وتحويل الجنس إىل آخر أي تحويل جنس الرجل إىل
امرأة وتحويل املرأة إىل رجل ،فهل هذا العمل جائز بالنسبة للطبيب؟ وما
هي قيود هذا العمل عىل فرض الجواز؟
 يجوز للطبيب إجراء العمليّة الجراحيّة لتغيري الجنس بالرشائط اآلتية:األ ّول :إذا كانت الغاية من التغيري كشف الجنس ّية الواقع ّية ،بأن يُصبح
الرجل امرأة واقعاً وحقيقة ،أو تُصبح املرأة رجالً كذلك.
الثاين :أن ال تستلزم فعالً مح َّرماً كالنظر واللَّمس ّإل مع الرضورة
والحرج الشدي َدين.
الثالث :أن ال يتس ّبب التغيري برتت ّب مفسدة.

الرابع :أن يكون هناك غرض عقال ّيئ محلّل رشعاً.
 يجوز إجراء العمل ّية الجراح ّية للخنثى إللحاقها باملرأة أو الرجلولكن برشط التح ّرز عن املق ّدمات املح َّرمة كالنظر واللمس.

ةبابطلا ماكحأ

 لو جاز لشخص تغيري جنسه ففعل ذلك فإ ّن جميع أحكامه السابقةتتب ّدل إىل أحكام جنسه الجديد ،وعليه مراعاة أحكام جنسه الجديد من
قبيل املحرم ّية والزواج واللباس وغري ذلك.
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الترقيع (زراعة األعضاء)
مصطلح الرتقيع املقصود به زرع األعضاء بعد استئصالها من الغري.

 .1من الحيوان

 يجوز زرع عضو الحيوان ،بعد انتزاعه ،يف بدن اإلنسان ويصري طاهرا ًإذا دخلت إليه الحياة وصار جزءا ً من اإلنسان.
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الحي المسلم
 .2من اإلنسان ّ

فقه الطبيب

 يجوز الت ّربع باألعضاء (كالكلية وغريها) أو بيعها إذا مل يؤ ِّد إىل رضرأو حرج عىل املت ّربع .وقد يجب ذلك إذا توقّف عليه إنقاذ النفس املحرتمة.

 يجوز زرع الخصية في بدن اإلنسان ل ُيصبح قادرا ً على اإلنجاب.حي منه يحكم بطهارتها أيضاً
وبعد الترقيع وااللتئام في البدن كجزء ّ
ويحكم بإلحاق الولد به شرعاً إذا انعقدت نطفته منها.
يحل
 يجوز زرع الشعر يف بدن اإلنسان إذا كان من إنسان أو حيوان ّأكله.

 .3من اإلنسان الم ّيت

 يجوز االستفادة من بعض أعضاء جسد امليّت املسلم لرتقيعها ببدنشخص آخر إلنقاذ حياته أو عالج مرضه إذا مل يوجب ذلك هتك حرمته.

 يجوز أن يويص اإلنسان بالت ّربع أو بيع بعض أعضائه بعد املوت ما ملوإل فال يجوز.
يكن يف نزعها منه هتك لحرمة امليّتّ ،
 يجوز االستفادة من رشايني امل ّيت املسلم إذا أذن يف حياته أو أولياؤهبعد موته أو توقّف إنقاذ نفس محرتمة عليه.

 .4من الجنين

الحي إذا أ ّدى ذلك إىل موته أو إىل
 ال يجوز أخذ عضو من الجنني ّرضر معت ّد به.

 .5بيع الدم

 -يجوز بيع الدم واملصالحة عىل مثنه ،ونقله من مريض إىل آخر.

ةبابطلا ماكحأ

 ال يجوز قلع العني من جسد امل ّيت .نعم ،يجوز أخذ القرنية منامل ّيت املسلم إذا أ ِذن قبل موته ،وإلّ فال يجوز أخذها منه ،ولو أُخذت يف
هذه الحالة يجب الدية بأخذها.
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الشرعي
والطب
أحكام التشريح
ّ
ّ
 .1التشريح

قد يضط ّر الطبيب يف بعض الحاالت ،وبطلب من الق ّوة الجنائية،
الطب ليطّلع عىل
إىل ترشيح امل ِّيت ملعرفة سبب وفاته ،أو أثناء تدريس ّ
أعضاء الجسم ووظائفه .فهل يجوز ترشيح بدن امليّت أم ال؟
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أ .تشريح الم ّيت المسلم

فقه الطبيب

 ال يجوز ترشيح امل ّيت املسلم ّإل إذا توقّف عىل ترشيحه إنقاذ إنسانعلمي جديد يحتاجه املجتمع إليهٍ ،
كمرض يُه ّدد حياة الناس.
أو اكتشاف ّ
 يجوز ترشيح امليّت املسلم الستخراج قطعة البالتني من جسدهلقيمتها وندرتها وذلك إذا مل يُس ّبب إخراجها هتك حرمة امل ّيت املسلم
وإل فال يجوز.
ّ
 لو أ ّدى الترشيح إىل قطع رأس املسلم أو أحد أعضائه وجب دفعالدية.
 ال يجوز ترشيح امليّت املسلم لنقله من ٍبلد إىل آخر حتّى لو توقّف
النقل عىل الترشيح.

ب .تشريح بدن مجهول الهويّة

 أجساد مجهويل الهويّة والّتي تُشرتى للترشيح بأسعار متهاودةوتوضع يف اختيار املستشفيات ،إذا كانت يف البالد اإلسالم ّية فحكمها حكم
املسلمني ،ال يجوز ترشيحها.

ج .تشريح جسد من ال وارث له

 ال تجوز االستفادة من جسد امل ّيت الّذي ال أهل له وال وارث أومن ال ُيكن الوصول إىل أهله أو و َّراثه بترشيحه يف الجامعات الط ّب ّية أو
املستشفيات أو ما شابه من املراكز ،ومنه حفظ قلبه أو كبده أو كليته يف
أوان زجاج ّية ،فإ ّن عدم وجود األهل أو الو َّراث ال يُج ِّوز هذه االستفادة.

د .تأمين األجساد والعظام بهدف التشريح

 ال يجوز نبش قبور أموات املسلمني للحصول عىل أجسادهم أوعظامهم بقصد االستفادة منها يف املسائل التعليمية يف الجامعات أو
املستشفياتّ ،إل أن تدعو الحاجة الطبّيّة الفورية إىل ذلك.

هـ .المراجع القانون ّية وإجراء التشريح

الرشعي ،مجازة بأعامل
املختصة ،كالطبيب
 املراجع القانونيةّ
ّ
الحق
تشخيص املوت املشكوك -الجرائم وما شابه -وذلك من أجل إحقاق ّ
أو إنقاذ النفس املحرتمة.

و .نبش القبر بهدف تشريح الم ّيت

 ال مانع من نبش القرب بقصد ترشيح بدن امليّت ألجل نجاة املتّهمبالقتل أو ملعرفة القاتل.

ةبابطلا ماكحأ

 لو ُوجد جسد مجهول الهويّة يف البالد اإلسالم ّية ،وال يُعرف دينه والمذهبه وال تابع ّيته ،فحكمه حكم جسد املسلم ،ال يجوز ترشيحه.
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ز .حكم النظر إلى الجسد وحكم لمسه

 يف املوارد الّتي يجوز فيها الترشيح ،إذا كانت نجاة أرواح الناس أوشفاء بعض األمراض متوقّفة عىل نوع من التعليم يستلزم النظر إىل عورة
امليّت أو ملسها ،جاز ذلك يف ح ّد الرضورة ،وال إشكال فيه.

مس الم ّيت حال تشريحه
ح .أحكام ّ

الطلب الّذين يعملون يف الفروع الط ّب ّية فيلمسون جسد امل ّيت عند
 ّمبسه ،وأ ّما إذا مل
ترشيحه إذا علموا أنّه قد غ ُِّسل فال يجب عليهم الغسل ّ
مبسه الغسل.
يُحرزوا أنّه قد غ ُّسل فيجب ِّ
مبسه.
 -لو شُ ّك يف تغسيل امل ّيت ومل يُحرز بوجه أكيد فيجب الغسل ّ

مبسه.
 -لو أُحرز أصل تغسيل امل ّيت وشُ ّك يف صحة الغسل فال يجب الغسل ّ
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ّ
ّ
الشرعي
الطب
.2

فقه الطبيب

الطب من وجهة النظر
الطب
الرشعي اختصاص طبّ ّي ينظر يف مسائل ّ
ّ
ّ
الحقوق ّية والجزائ ّية والجنائ ّية .وتُع ّد شهادة الطبيب يف هذه املوارد شهادة
معتربة ترتتّب عليها سائر النتائج املتعلّقة بها.
الرشعي اليوم وسيلة قانونيّة إلثبات الجرائم يف املحاكم
الطب
ويُع ّد ّ
ّ
القضائ ّية .وهكذا يُ َع ُّد شاهدا ً مقبوالً عىل إثبات االعتداء من رضب وما
الرشعي.
بالطب
الخاصة
شابه .وهنا بعض األحكام
ّ
ّ
ّ
الرشعي بهدف إصدار
 معاينة جسد املرأة العاري من ِق َبل الطبيبّ
شهادة وفاة إذا مل يكن من امرأة تقوم بذلك ومل يتوقّف عليه إحقاق
الحق أو إنقاذ النفس املحرتمة فال يجوز ،وأ ّما إذا توقّف عليه ذلك فيجوز
ّ
مبقدار ذلك فقط.

الحي وملسه.
 حكم النظر إىل بدن امليّت وملسه كحكم النظر إىل بدن ّوعليه ،فإذا أصدر «القايض الصالح»((( أمرا ً لتشخيص بعض املوضوعات
لألحكام الرشع ّية فال إشكال يف النظر إىل جسد غري املامثل يف حدود
الحق أو إنقاذ النفس املحرتمة).
الرضورة (أي إحقاق ّ
الرشعي بهدف إظهار علّة
 يجوز إصدار شهادة من ِق َبل الطبيبّ
املرض للحصول عىل فرتة راحة برشطَني:
األ ّول :أن يكون الطبيب مطمئ ّناً إىل وجود املرض.
الثاين :أن ال يكون صدور مثل هذه الشهادة مخالفاً للقانون واملق ّررات
املرعيّة اإلجراء.

الرشعي عمدا ً غري جائز،
 إصدار شهادة خالفاً للواقع من ِقبل الطبيبّ
وأ ّما سهوا ً فيجب تدارك ذلك قدر اإلمكان.
 لو أ ّدت الشهادة الكاذبة إىل أعباء مالية وجب الضامن عىل املس ّببلذلك.
املختص مستندا ً إىل وثائق
 يجوز الدفن بنا ًء عىل قول الطبيبّ
خاصة إذا ولَّد قوله اليقني باملوت ،أو بناء عىل شهادة عدلَني
ومستندات ّ
باملوت ،وإلّ فيجب الصرب حتّى يحصل اليقني بالوفاة.
الطب
تخصص
 شهادة الطبيب املتوفّرة فيه الرشائط كافّة -يف ّّ
الرشعي -لجهة الجناية والجراحات ،معتربة إذا استندت إىل ِ
الح ّس ،فإذا
ّ
استندت إىل حدس الطبيب وظ ّنه لجهة إثبات الدية أو القصاص والضامن
فال اعتبار لها.
((( أي الصالح للنظر في الدعوى.

ةبابطلا ماكحأ

ّ
ّ
الشرعي
الطب
صدور شهادة من ِق َبل طبيب
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 ال يكفي تشخيص الطبيب يف إقامة الحدود أو إثبات االعتداءاتالجنسيّة كالزنا أو اللواط .فال تثبت هذه الجرائم ّإل بشهادة الشهود أو
إقرار املتّهم وضمن الحدود والرشوط الرشع ّية املعتربة يف مظانّها أو بعلم
القايض وقطعه.
الرشعي لجهة إثبات سبب املرض مستندا ً إىل الوثائق
 رأي الطبيبّ
واملستندات ،إذا أوجب اطمئنان القايض كان ح ّجة.
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فقه الطبيب

لطاملا أكّد اإلسالم عىل وجوب الحفاظ عىل الص ّحة الفرديّة واالجتامع ّية.
خاصة يف هذا املجال.
وقد كان للحفاظ عىل ص ّحة األسنان والفم أه ّم ّية ّ

النبي األكرم  Pواألمئّة الطاهرون Rعىل استعامل السواك
ولقد أكّد ّ
والتخليل واملضمضة ،وكانت سريتهم العمل ّية زاخرة بهذا العمل .وقد

أشق عىل
اشتهر عن اإلمام الصادق « :Qقال رسول اللّه  :Pلوال أن ّ
كل صالة»(((.
أ ّمتي ألمرتهم بالسواك مع ّ
وعنه « :Pوما زال جربائيل يوصيني بالسواك ح ّتى ظننت أنّه
سيجعله فريضة»(((.
وأحاديث أخرى بهذا املضمون(((.
وقد أثبت العلم الحديث دور الفم واألسنان يف سالمة أعضاء البدن
عا ّمة ،وأنّها السبب املبارش أو غري املبارش يف كثري من األمراض.
الكليني ،الكافي ،مصدر سابق ،ج ،3ص.22
((( الشيخ
ّ
علي بن بابويه ،من ال يحضره الفقيه ،تصحيح وتعليق علي أكبر
((( الصدوق ،الشيخ مح ّمد بن ّ
اإلسالمي التابعة لجماعة المد ّرسين بقم المش َّرفة ،إيران  -قم1414 ،هـ،
مؤسسة النشر
الغفاريّ ،
ّ
ط ،2ج ،4ص.13
العاملي ،الشيخ مح ّمد بن الحسن ،تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،
((( الح ّر
ّ
مؤسسة آل البيت ،Rإيران  -قم1414 ،هـ ،ط ،2ج ،2ص.5-15
تحقيق ونشر ّ

ةبابطلا ماكحأ

طب األسنان
أحكام ّ
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 .1النظر واللمس

 نظر الطبيب الرجل إىل باطن فم املرأة -مبقدار ما يظهر عنداملحادثة -إذا مل يكن بشهوة وتلذّذ وريبة فال مانع منه يف نفسه .وأ ّما نظر
مم تعارف كشفه لدى الرجل
الطبيبة املرأة إىل فم الرجل فإن كان ذلك ّ
فال إشكال فيه ،وأ ّما اللمس يف كلتا الحالَتني فيجب االجتناب عنه ،ولو
بوضع القفّاز ونحوه.
لكل من الرجال والنساء املعاينة لدى طبيب األسنان غري
 ال يجوز ّاملامثل إذا استلزم اللمس أو النظر املح َّر َمني مع إمكان مراجعة الطبيب
املامثل.
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طب األسنان ويف جميع املراحل
 تجب مراعاة أحكام الرشع يف مهنة ّاحي وما شابه .وأ ّما يف موارد
من املعاينة إىل غريها من العمل الجر ّ
االضطرار وعدم إمكان الرجوع إىل املامثل فال إشكال يف جواز الرجوع
مبقدار الرضورة .وال ب ّد من االستفادة من القفّاز كذلك منعاً لتحقّق اللمس
املح َّرم.
 .2أحكام الطهارة

 ما يرشح من السوائل ونحوها خالل عمليّة إصالح األسنان من فماملريض طاهر ما مل يُعلم اشتامله عىل عني النجاسة كالدم مثالً.
 لو ال َمست الس ّن االصطناع ّية الدم داخل الفم أمكن تطهريها بدونانتزاعها من مكانها ،وتَط ُهر باملاء القليل ،وكذلك تطهر مبج ّرد زوال عني
النجاسة عنها فيام إذا ُع ّدت جزءا ً من األسنان.
 لو انفصل يشء من اللّثّة مع الس ّن امل ُ ْقتَلعة كان نجساً ،ولكن ملسهمس امليّت.
ال يوجب غسل ّ

 إذا ال َمس ماء الك ّر النجاسة داخل الفم لغسل اللّثّة ،ث ّم انقطع عنالداخل كان طاهرا ً ،وإن كان مقتىض االحتياط االجتناب عنه.
 ال يجوز بلع الدم الخارج من اللّثّة ومن بني األسنان اختيارا ً ،إلّ إذاٍ
حينئذ.
استُهلك يف ريق الفم فيجوز بلعه

ّ
 .3استعمال الذهب والفضة

 ال إشكال يف طيل األسنان بالذهب األصفر والذهب األبيض كذلك،ولكن إذا كان طيل األسنان األماميّة بالذهب بقصد الزينة فال يخلو من
إشكال.
 ال إشكال يف جواز استعامل الذهب للرجال يف العمل ّيات الجراح ّيةللعظام واألسنان.
ّ .4
طب األسنان والصوم

 قلع األسنان حال الصيام ال مانع منه يف نفسه. حقن املخ ّدر عند طبيب األسنان ال يُبطل الصوم. لو خرج الدم من فم املريض الصائم ال يبطل صومه ،ولكن يجباجتناب إيصال الدم إىل الجوف.
 إدماء األسنان أو الفم ال يُبطل الصوم يف نفسه. لو علم الصائم أنّه سيبتلع الدم الخارج من أسنانه فيام لو أقدم عىلمعالجتها ال يجوز له أن يُقدم عىل ما يُبطل صومه.

ةبابطلا ماكحأ

 ال يجب عىل من (حشا) أسنانه أن يغسل فضاء فمه باملاء ،أل ّن باطنالفم طاهر.
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 .5أجرة طبيب األسنان

 إذا ع ّينت األجرة قبل الرشوع يف العمل فيجب عىل املريض دفعهافقط دون الزائد عنها.
 إذا مل تُح ّدد األجرة قبل الرشوع يف العمل كان للطبيب أجرة املثل.استحق األجرة ،وأ ّما
 لو أنجز الطبيب عمله مبهارة وطبقاً لالتّفاقّ
قص يف تهيئة املوا ّد الالزمة فورد بذلك رضر عىل
لو كان غري
ّ
متخصص أو ّ
املريض كان عليه جربان الرضر.
 .6الضمان

 إذا اقتلع الطبيب س ّن املريض بدون إذنه كان عليه الضامن ،وعليهالدية.
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 لو أصاب الطبيب إحدى أسنان املريض السليمة كان ضامناً ،وعليهالدية بحسب املق ّرر يف مورده.

فقه الطبيب

 لو اقتلع الطبيب اشتباهاً س ّناً سامل ًة كان ضامناً ،وعليه الدية. ال يجوز االستفادة من آالت ناقلة للفريوس كاإليدز وما شابه ،فإذاُعلم كونها سبباً يف رساية املرض وأ ّدى إىل رسايته ،كان الطبيب ضامناً.
 لو كان املريض عاجزا ً عن تكاليف إصالح أسنانه فريض بقلعها ،جازللطبيب ذلك بال إشكال فيه يف نفسه ،وإن كان يعلم أنّها قابلة للعالج.

النفيس حاالت السلوك واالختالالت النفس ّية املؤ ّدية
الطب
يرعى
ّ
ّ
الطبيعي.-
إىل هياج اإلنسان أو سكونه غري املعتاد -خروجه عن الوضع
ّ
النفيس واملعاينة
ويشتمل هذا االختصاص :املعاينة وتشخيص الوضع
ّ
الفيزيائ ّية واألعامل املخربيّة وتصوير األشعة -للدماغ مثالً -لدراسة الحالة
العالجي
والبحث عن أسبابها .ويعتمد كذلك الدواء واالستشفاء والسلوك
ّ
وغريه .وقد ذكر ابن سينا منذ سنني بعيدة يف كتابه القانون أ ّن بعض
األمراض الجسديّة ناشئ عن بعض االختالالت النفسيّة.
ويُ ِ
املريض لدراسة دقيقة تستدعيها الحالة بحثاً
النفيس
الطب
َ
خضع ٌّ
ّ
عن كوامن النفس البرشيّة املؤ ّدية إىل أمراض عديدة.
النفيس.
الطب
ويُع ّد التنويم
املغناطييس وما شابه من جملة أدوات ّ
ّ
ّ
خاصة تناولت هذه الحاالت ،منها:
وقد وردت يف الرشع أحكام ّ
ّ
المغناطيسي
 .1التنويم

املغناطييس برشوط:
 يجوز التنويمّ
األ ّول :إذا كان لغرض عقال ّيئ ،كالعالج من األمراض.
الثاين :إذا كان برضا املريض.
الثالث :إذا مل يكن بطرق مح َّرمة رشعاً.

ةبابطلا ماكحأ

النفسي
الطب
ّ
ّ
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الرابع :إذا مل يُسبّب رضرا ً معتنى به.
املغناطييس بهدف إظهار القدرة الروح ّية لدى اإلنسان ال
 التنويمّ
بقصد العالج جائز بالرشوط اآلتية:
األ ّول :أن يكون ذلك لغرض عقال ّيئ محلّل رشعاً.
الثاين :أن يكون مبوافقة الطرف اآلخر.
الثالث :أن ال يعود عىل الطرف اآلخر برضر معت ٍّد به.
ّ
النفسيين لألطباء
 .2إجابات المرضى

 ال إشكال يف إجابات املرىض النفسيّني بني أيدي األطباء بهدف الوصولإىل علّة املرض وطرق عالجه ما مل يكن يف ذلك هتك وإهانة لنفسه أو
مفسدة أو غيبة أو إهانة لآلخرين أو إفشاء أرسارهم.
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 .3العالج بالموسيقى

فقه الطبيب

 ال يجوز االستامع إىل املوسيقى املح ّرمة وال استخدامها يف املعالجاتالط ّب ّية أو غريها .نعم ،ال إشكال يف استعامل املوسيقى ملعالجة بعض
األمراض النفس ّية من قبيل االضطراب والكبت والحرسة وبعض املشاكل
الجنس ّية لدى النساء وما شاكل ،فيام إذا كان ذلك بتشخيص الطبيب
ٍ
عندئذ مبقدار
الحاذق األمني ،وكان العالج من املرض متوقّفاً عليها ،فيجوز
الرضورة فقط.
ّ
النفسي
 .4ترك معالجة المريض

النفيس مبرض آخر وكان يُخاف منه أصالً أن يقدم
 لو مرض املريضّ
يصح اإلعراض عن معالجة مرضه
عىل القتل ملن يُعالجه أو لغريه ،فال ّ
خوف إقدامه عىل القتل ،بل تجب معالجته مع اإلمكان.

عب
يُع ّد القتل الرحيم اليوم من مشاكل املجتمع
ّ
البرشي ،وقد يُ ّ
عنه بتعابري مختلفة من قبيل «املوت السهل أو املوت األبيض أو املوت
الرحيم» ...وجميعها تشمل األفعال الصادرة عن شخص مسؤول عن حالة
مريض ميؤوس من شفائه.
رصح اإلسالم بحرمة هذا الفعل ،وأنّه قتل عمد.
وقد ّ
وقد أجاز بعض أطبّاء الغرب القتل الرحيم تحت ستار مظاهر إنسانيّة،
ومل يُج ّرموا فاعله ،وإن كان أكرث األطبّاء يف العامل ينظرون إىل القتل الرحيم
امي .وقد عملت بعض دول العامل أخريا ً عىل وضع قوانني
عىل أنّه عمل إجر ّ
متنع القيام به.
 .1أنواع القتل الرحيم

القتل الرحيم ثالثة أنواع:

أ .ف َّعال :يصف الطبيب فيه دواء قات ًال يضع ح ّداً لحياة املريض.
ب .انفعا ّيل :أن يقطع الطبيب دوا ًء عن املريض ،أو ُينهي عمل ّية
استشفائه ،فينتهي به األمر إىل املوت.
ج .غري مبارش :أن يضع الطبيب أدوية قاتلة يف متناول املريض
فيستعملها فيقتل نفسه ليضع ح ّداً آلالمه.

ةبابطلا ماكحأ

أحكام القتل الرحيم
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 .2حكم القتل الرحيم

 ال يجوز القتل الرحيم بهدف تخليص املريض من آالمه ،حتّى لوكان وضعه صعب العالج أو ميؤوساً منه .ومن فعل فعليه الدية وألهل
املقتول القصاص.
يحق ألولياء املريض إعطاء إجازة إىل الطبيب بقتله قتالً رحيامً،
 ال ّفإذا فعلوا كان مصداقاً لقتل النفس.
 ال يجوز حقن املريض مبا يُع ّجل راحته (موته) ،ومن فعل ذلكوجبت عليه الدية والقصاص.
 .3ترك معالجة المريض إذا ساءت حالته
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احي ملريض ما
 لو ش َّخص األط ّباء الحاذقون أ ّن ترك إجراء العمل الجر ّسيؤ ّدي إىل موته وأ ّن إجراءه يُبقيه ح ّياً ولك ّنه يبقى متأملّاً مريضاً إىل آخر
احي.
عمره وجب القيام بالعمل الجر ّ

فقه الطبيب

الفص

ل الرابع

أحكام العالج
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الطلب الّذين يتعلّمون
م ّرت معنا أحكام النظر واللمس بالنسبة إىل ّ
الطب يف املعاهد والجامعات ،وذكرنا حكم الصغري والصغرية هناك ،فال
ّ
نُك ّرر الحكم هنا ،وس ُنشري فقط إىل أحكام النظر واللمس أثناء العالج
بالنسبة إىل الطبيب حينام يُعالج الكبري غري املامثل له يف الجنس.
الحكم العا ّم هو حرمة النظر إىل غري الوجه والكفّني من املرأة األجنبيّة،
هذا إذا مل يكن بتلذّذ وريبة .أ ّما مع التلذُّذ والريبة فيحرم النظر حتّى إىل
الوجه والكفّني ،وكذلك يحرم اللمس مطلقاً لجسد املرأة األجنبيّة سواء
أكان هناك تلذّذ وريبة أم ال.
ّ
فائدة  :1معنى التلذذ والريبة

النظر املؤ ّدي إىل التلذّذ والريبة هو ما كان سبباً يف إثارة الشهوة
وخوف الوقوع يف الحرام.
ّ
ّ
واألجنبية
األجنبي
فائدة  :2المراد من

األجنبي واألجنب ّية هام اللذان يكونان من غري املحارم عىل الذكر
ّ
واألنثى ،وامل ْح َرم هو الّذي يحرم التزويج منه بذاته ونفسه ،وبقطع النظر
عن العناوين الطارئة عليه؛ لذا فأخت الزوجة وإن كان يحرم الزواج منها

العلا ماكحأ

أحكام النظر واللمس عند العالج

ولك ّنها ليست من املحارم ألنّه يجوز الزواج منها بذاتها لوال كون أختها
زوجة فعالً له.
والحرمة تكون من جهة النسب كاألب واأل ّم واإلخوة واألخوات وأبنائهم
والعمت واألخوال والخاالت وإن علوا ،ألب أو أل ّم ،واألجداد
واألعامم
ّ
والج ّدات ،هؤالء محارم بالنسب ،وقد تكون بالسبب كاملصاهرة بني أزواج
البنات واأل ّمهات وزوجات األبناء واملحارم بالرضاع كاألخ واألخت واألم
واألب واالبن والبنت بالرضاعة .هؤالء جميعاً يحرم الزواج من بعضهم
يحل النظر واللمس إىل بعضهم بعضاً ما عدا العورة وبدون
بعضاً ،ولكن ّ
تلذّذ وريبة.

 .1النظر واللمس في العالج
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تق ّدم أ ّن الحكم األ ّو ّيل والعا ّم هو حرمة النظر واللمس بالنسبة إىل
األجنبي واألجنبيّة .ولكن هناك استثناء يف املسألة وهو إذا كانا يف مقام
ّ
العالج .ولنوضح هذا االستثناء من خالل مسائل ع ّدة:
 إذا ُوجِد الطبيب املامثل يف الجنس فال يجوز مراجعة غري املامثلفيام إذا استلزمت املعالجة اللمس أو النظر املح َّر َمني ،إلّ إذا كانت املسألة
رضوريّة وتوقّف العالج عىل غري املامثل ،ومل ُيكن مراجعة املامثل أو مل
ٍ
فحينئذ تجوز مراجعة غري
يتيس العالج عنده لعدم كفاءته وخربته مثالً،
ّ
املامثل .ولكن يجب االقتصار عىل موارد الرضورة فقط ال أكرث.
 لو تعذَّرت مراجعة الطبيبة بالنسبة للمرأة أو مل يكن للطبيبة الخربةالكافية جاز عندها الرجوع إىل الطبيب ولو أ ّدى ذلك إىل الفحص والعالج
ٍ
حينئذ.
والنظر واللمس لوجود الرضورة إىل الطبيب
 إذا أمكن العالج من وراء الثياب أو مع لبس القفّازات ال يجوزاللمس؛ النتفاء الرضورة.

 إذا أمكن العالج والفحص من دون النظر إىل الجسد أو أمكن الفحصمن خالل النظر يف املرآة فال يجوز عندها النظر مبارشة؛ النتفاء الرضورة.

 .2عالج المماثل

 .3عالج المحارم

 يجوز للطبيب أو الطبيبة اللمس والنظر إىل محارمهام وعالجهامبدون تلذّذ وريبة .أ ّما مع التلذّذ والريبة فال يجوز .هذا يف غري العورة ،أ ّما
ملس العورة والنظر إليها فال يجوز سواء كان هناك تلذّذ وريبة أم ال ّإل
مع الرضورة.

 .4الطبيب والوالدة

 يجوز ملن يُبارش عمل ّية توليد املرأة((( النظر واللمس ،ولكن يُقترصعىل مقدار الرضورة ،فال يجوز التع ّدي إىل سائر البدن إذا كان املطلوب
خاص.
يحصل بالنظر إىل موضع ّ

 .5المم ّرضات أثناء الوالدة

كل طبيب يحتاج إىل مم ّرضات ومساعدات أثناء
الطبيعي أ ّن ّ
 منّ
أي عمل ّية حتّى الوالدة .وهنا ال يجوز للمم ّرضات تع ّمد النظر إىل
إجراء ّ
عورة املرأة لغري رضورة حتّى أثناء الوضع.

((( أي الطبيبة ،أو الطبيب عند عدم وجود الطبيبة.

العلا ماكحأ

كل من املتامثلني اآلخر بالنظر واللمس إىل بدن اآلخر
 يجوز أن يُعالج ّ(ما عدا العورة) ولكن من دون تلذّذ وريبة .وأ ّما العورة فال يجوز النظر
إليها وال ملسها سواء كان بتلذّذ وريبة أم الّ ،إل مع الرضورة.
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 .6قياس الضغط

 قياس ضغط الدم ممكن من وراء الثوب أو مع لبس القفّازاتبالنسبة إىل غري املامثل ،فال يجوز اللمس النتفاء الرضورة.
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مع اتّساع األدوات الط ّب ّية واملخربيّة وصناعة األدوية والّتي يدخل يف
تركيبها موا ّد متن ّوعة ،وقد يدخل فيها بعض املح ّرمات كالكحول وامليتة
ودهن الخنزير وغري ذلك ،ما حكم املريض الّذي يضط ّر إىل تناول بعض
هذه األدوية؟ والجواب عن ذلك يتّضح من خالل هذين األم َرين:
 .1األطعمة واألشربة

 يحرم عىل اإلنسان تناول الخبائث واألعيان النجسة كالخمر والدمرض ببدنه أو ببعض أعضائه
ولحم الخنزير والسموم القاتلة ّ
وكل ما ي ّ
رض بالجنني.
ّ
وحواسه حتّى ما يحتمل معه الرضر أو ي ّ
 .2حكم الضرورة

 ال يجوز لألطباء وصف الدواء املشتمل عىل الحرام ّإل مع انحصارالعالج به ،بحيث يؤ ّدي تركه إىل الهالك .ولكن يجب االقتصار فيه عىل
مقدار الرضورة؛ أي إذا ُعلم أنّه يحصل الشفاء بجرعة أو جرعتني ال يجوز
وصف أزيد من ذلك.
 يجوز العالج باملوا ّد املخ ِّدرة إذا توقّف العالج عليها (أي كان العالجمنحرصا ً بها) ولكن يقترص أيضاً عىل مقدار الرضورة.

العلا ماكحأ

العالج بالمح َّرمات
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األجرة على العالج
عالج الناس يف بعض موارده واجب رشعاً عىل الطبيب ،خصوصاً إذا
كان ترك العالج يؤ ّدي إىل هالك املريض .وعىل الرغم من كونه تكليفاً
وواجباً ،يستطيع الطبيب أن يأخذ األجرة عليه .ولكن ما هو مقدار ما
يأخذه الطبيب من املريض؟ تحديد املقدار يكون من خالل أحد أمرين:
األ ّول :االعتامد عىل ما هو متعارف عند الناس
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فالعرف هو الّذي يُح ّدد قيمة املعاينة قليلة أو كثرية ،مع مالحظة
االختصايص وغريه.
الفرق بني
ّ
الثاين :التوافق مع املريض
معي وتراضيا عليه؛ أي ريض
فإذا توافق الطبيب مع املريض عىل مبلغ َّ
املريض أن يدفع املبلغ الكذا ّيئ للطبيب وريض الطبيب أيضاً بأخذه مقابل
عالج املريض ،فهنا يجوز يف هذه الحالة وال إشكال فيه.

الفصل ا

لخامس

األخطاء الط ّب ّية

الطبّ ،إل أنّنا نُالحظ
عىل الرغم من النجاح الباهر الّذي حقّقه علم ّ
املتحضة ،وقد تؤ ّدي إىل فقد
وقوع أخطاء ط ّب ّية كثرية حتّى يف الدول
ّ
بعض األعضاء أو الوفاة عند بعض املرىض.
وهنا يُطرح السؤال اآليت :من يتح َّمل هذا الخطأ ،خصوصاً عند التقصري
التخصصات األخرى؟
يف التشخيص أو قلّة الخربة أو التع ّدي عىل
ّ
ّ
 .1الموارد التي ال يضمن فيها الطبيب

معي ،كأن استشاره
 إذا كان الطبيب يف موقع االستشارة عن دواء َّاملريض يف دواء وقال له الطبيب إنّه نافع للمرض الفال ّين مثالً ،من دون أن
رضر منه أو مات.
يأمره برشبه ،فال يضمن إذا ت ّ
الطبيب قبل العالج وكان املريض بالغاً عاقالً أو أبرأ
املريض
 إذا أبرأُ
َ
رضر املريض
و ّيل املريض إن كان املريض قارصا ً فإ ّن الطبيب ال يضمن لو ت ّ
أو أ ّدى ذلك إىل موته ،كأن يُربئه قبل إجراء العمل ّية ومات أثناءها فإ ّن
الطبيب ال يضمن يف هذه الحالة.
 إذا توافق الطبيب مع املريض عىل دفع الدية ملن يريد أن يت ّربعالحي أو امل ّيت،
له بعضو من أعضائه كالكلية أو القرنية أو غري ذلك من ّ
فتجب الدية هنا عىل املريض وليس عىل الطبيب.

ّيّبطلا ءاطخألا

الضمان
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ّ
 .2الموارد التي يضمن فيها الطبيب

 -يضمن الطبيب ما يَتْلَف بعالجه:

أ .إذا بارش بنفسه العالج ووصف له الدواء وأمره برشبه.
ب .إذا عالج املريض وط َّببه عىل النحو املتعارف ،وإن مل ُيبارش.
مقصاً يف
ج .إذا كان قارصاً يف العلم؛ أي كان قليل الخربة أو ِّ
العمل ،ح ّتى ولو كان العالج بإذن املريض.
د .إذا عالج قارصاً بدون إذن ول ّيه أو بالغاً بال إذنه ،وإن كان
حاذقاً متقناً لعلمه.

 إذا أجاز املريض أو ول ّيه طبيباًمختصاً وعاملاً باملعالجة فامت املريض،
ّ
فهنا صور ع ّدة:
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األوىل :إذا مل يُعلم كون املوت بسبب الطبابة فليس عىل الطبيب
ضامن.
الثانية :إذا وقع املوت أو الرضر نتيجة خطأ الطبيب فهو ضامن.
الثالثة :إذا رفع الطبيب املسؤوليّة عنه أمام املريض ففي هذه الصورة
رضر
إذا قام الطبيب مبا عليه من الدقّة واالحتياط ث ّم مات املريض أو ت ّ
فليس عىل الطبيب ضامن.
تخصصه ما أنتج ش ّدة املرض أو بروز
 إذا عمل الطبيب خارج مجال ّأمور مستج ّدة يف الحالة املرض ّية أو انج ّر إىل موت املريض ،فالطبيب
ضامن.
 إذا مل يقم الطبيب مبا يجب عليه من إسعاف املريض ،كالعملاحي وما شابه ،فامت املريض ،أو أ َّخر الجراحة أيّاماً فلم تعد مفيدة
الجر ّ
كام كانت لو أُجريت من قبل ،فليس عىل الطبيب ضامن وإن كان مذنباً

بالنسبة لتقصريه يف القيام بدوره يف حفظ النفس أو املعالجة الواجبة
عليه.
 .3الضرر الوارد على المريض حال االستشفاء

 .4الضرر الوارد على المريض دون تقصير الطبيب

 لو ورد الرضر عىل املريض أثناء االستشفاء بسبب انقطاع الكهرباء أومقصا ً يف ذلك ،فليس عليه ضامن
خراب بعض اآلالت ،ومل يكن الطبيب ّ
 .5ضمان الطبيب حال عوارض الحمل

 إذا مل يسأل الطبيب املرأة عن كونها حامالً ومل ت ُخربه هي بحملهارض بها أو بحملها فهو
فورد عليها رضر نتيجة وصف الطبيب دوا ًء لها أ ّ
ضامن.
 لو كان الطبيب أو الداية مس ّبباً يف موت املرأة الحامل نتيجةالتساهل ومات الجنني كذلك ،فإذا كان الطبيب أو الداية سبباً مبارشا ً يف
املوت فعليهام دية املرأة والجنني كاملة وبحسب املقدار الّذي يُح ّدده
الرشع الحنيف وت ُدفع الدية إىل الورثة.
ّ
األطباء
 .6ضمان الضرر من ِقبل مساعدي

التخصص الط ّب ّي حيث يعملون عىل تدريب املساعدين لألط ّباء
 يف مراكز ّبهدف الحصول عىل املهارة ودفع النقص يف املجاالت الط ّب ّية ،لو ورد رضر
رضر بأ ّي صورة من الصور فإ ّن
عىل املريض فامت أو خرس أحد أعضائه أو ت ّ
الضامن عىل من أورد عليه الرضر كائناً من كان وحتّى لو كان مساعد طبيب.

ّيّبطلا ءاطخألا

 قد يُضط ّر الطبيب أثناء املعالجة إىل إيراد بعض الرضر الّذي ال ب ّدمنه عىل املريض ،كأن يعمل عىل تنشيط قلبه برضبه عىل خ ّده ما ينج ّر
إىل كرس س ّنه مثالً أو جرح أذنه أو خ ّده وما شابه .فإذا استلزمت نجاة
املريض ما ذُكر فليس عىل الطبيب ضامن.
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احي بإجازة الطبيب
ّ
 لو أقدم املساعد عىل إجراء العمل الجر ّفإذا ورد رضر عىل املريض فالضامن عىل املساعد املبارش للعمل وال ضامن
عىل أستاذه الطبيب.
 .7اإلبراء ّ
الطب ّي

 يف املوارد الّتي يكون فيها الضامن رشعاً عىل عهدة الطبيب ،ال يسقطهذا الضامن مبج ّرد قبول املريض إجراء العمل ّية الجراح ّية ،بل ال ب ّد من
إسقاطه بالخصوص
احي عىل
 للطبيب أن يحصل قبل رشوعه يف املعالجة أو العمل الجر ّموافقة املريض لجهة رفع املسؤوليّة عنه فيام لو حصل الرضر وبذلك تربأ
ذمته ،وعليه فال ضامن عليه.
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قص فيه ،فإ ّن
وعىل الطبيب أن يتّقي اللّه -تعاىل -ويُتقن عملهَ وال يُ ّ
َ
َ ۡ
ۡ
َ
َ
ٱعلَ ُم ٓوا ْ أ َّن َّ َ
ٱلل يعل ُم ما ِ ٓ
ف
إبراء ذ ّمته ال يعني التساهل يف العمل﴿ .و
ُ ۡ َ ۡ َ ُ ُ َ ۡ َ ُ ٓ ْ َ َّ َّ َ َ ُ
َ ُ
َ
ٞ
ٌ
ٱلل غفور حل ِيم﴾(((.
أنفسِكم فٱحذروهۚ وٱعلموا أن

جراحي بدون رضا المريض
أ .إجراء عمل
ّ

احي يؤ ّدي
 إذا كان انتظار رضا املريض أو ول ّيه وتأخري العمل الجر ّإىل موت املريض أو إىل رضر عىل بعض أعضائه أو شلله مثالً ،فال يجوز
التأخري واالنتظار ،بل يجب عىل الطبيب أن يقوم بعمله ألجل نجاة
املريض.
احي ولك ّنه يخاف منه
 املريض العاقل البالغ املحتاج إىل عمل جر ّوال يقبل بالخضوع للجراحة ،فإذا علم الطبيب أ ّن عدم إجراء العمل
احي سوف يؤ ّدي إىل موت املريض وكانت نجاة املريض تستلزم
الجر ّ
((( سورة البقرة ،اآلية .235

احي ،فال إشكال يف قيام الطبيب بذلك بدون الحصول عىل
العمل الجر ّ
إذن املريض ،بل يجب عليه ذلك.

الجراحي بإصرار األهل أو مرافقي المريض
ب .إجراء العمل
ّ

ّ
الصيدلية والضمان
.8

املختص املعالج وكانت
 مل ّا كان تجويز تناول الدواء بعهدة الطبيبّ
وظيفة الصيدال ّين إعطاء الدواء وفقاً لوصفة الطبيب ،فإ ّن الرضر الناشئ
عن ذلك الدواء ال يضمنه الصيدال ّين ال س ّيام إذا عمل الصيدال ّين بالوصفة
كام وردت إليه ومل يُخطئ يف تشخيص الدواء طبقاً للوصفة .وعليه فلو كان
الدواء مطابقاً لوصفة الطبيب ومل يحصل خطأ من ِقبل الصيدال ّين يف نوع ّية
الدواء أو معياره ث ّم ورد الرضر عىل املريض ،فإنّه ال ضامن عىل الصيدال ّين.
 لو راجع املريض الصيدل ّية مضطّرا ً إىل دواء فلم يُعطه الصيدال ّينالدواء فأورد ذلك الرضر عىل املريض يف عضو من أعضائه أو أ ّدى إىل
رصف الصيدال ّين موافقاً للموازين الرشعيّة والقوانني املرعية
موته فلو كان ت ّ
اإلجراء فال ضامن عليه.
ّ
تصدي غير الطبيب
.9

 تد ّخل الناس العاديّني من غري األط ّباء يف وصف أنواع الدواء لآلخرينإذا مل يكن مندرجاً تحت عنوان الطبابة وكان مج ّرد وصف وللمريض
االختيار يف تناوله وعدمه ،إذا انج ّر إىل موت املريض أو ورد الرضر عليه،
فال ضامن يف البني.

ّيّبطلا ءاطخألا

احي ال ينفع املريض وأنّه
 لو اطأم ّن الطبيب إىل أ ّن العمل الجر ّسيموت ،سواء أجرى العمل ّية الجراح ّية أم مل يُجرها ،ولك ّن األهل أو
احي ،فعىل الطبيب أن
مسؤويل املستشفى أ ّ
رصوا عىل إجراء العمل الجر ّ
يُ ّبي لهم عدم تأثري الجراحة إيجاباً عىل املريض ،ولكن ال مانع من اإلقدام
احي يف هذه الصورة.
عىل العمل الجر ّ
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