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املستخلص
تناول البحث موضوواا ققييوا ذا أةيوة ةبووخط وخ وورخ يفلووة ن واملعنوا املعاصورط وانواروه توريور
املمارس الصحي يفملريض "دراسة ققيية مقاررة".
وجوواهذ وورا الدراسووة بوور تاايوود بعووض املمارسوواذ اعاّدووة ن ا ووال ال و ط وتعموود بعووض
املمارسو الصووحي اسووتوجل ااجووة املوريضط موون خووجل التوريوور بووهط وللوه الو جوراه امو ّو
مصلحة له قيه بوسائ ةاذبة ومضللة؛ ّمعا ن الكسب املادي.
و ووي وودب ن بيوواش ايكووذ الشووراي ن وورا اهارووبط وتفصووي أاكامووهط وتوض وويآل ا ر
املرتتبة اليهط خاصة مع دملة مسائلهط وتنوع صوراط وااجة الناس ن معرقة أاكامه.
وملوود خلصو ن هنايتيووا ن أش األدلووة الشووراية تتفووأل مووع األرعمووة الوضووعية اةليووة والعامليووة ن
وجوب الصدق موع املوريضط والنصوآل لوهط ومرااواخ مصولحتهط معتوممخ أش لارسوة التوريور ن ا وال ال و
خيارة للمريضط و ساهخ ملينة ال ب الشريفةط وأره ذا تسبب التورير املتعمود ن اإلضورار يفملوريض قو ش
املمارس الصحي الوار يكوش مرتكبا هناية امدية توجب اليه القصاص.
وتوصووي وورا الدراسووة ش الو ايوواةذ أو موون يقوووذ مقامووه أش يتيوور موون اإلج وراهاذ ويسوون
موون األرعمووة مووا وود موون تفشووي وورا املمارسوواذ الووت تسوويه ن مينووة ال ووبط وتنوواع الاقووة بو أقوراد
ا تمع.
الكلماذ املفتااية التوريرط املريضط ال بيبط املمارس الصحيط العقد ال .
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Abstract
This research deals with an important, wide and extremly dangerous topic
on Jurisprudence which is :patient deception by health practitioners a comparative
jurisprudence study. It is considered a vital jurisprudential subject and a severe
issue plaguing the modern day and age. Among the reasons to discuss the topic,
there remains a central theme presented in this study and that is the growing
number of medical malfeasance practices as well as the deliberate exploitation of
the patient's need through unscrupulous means. Unfortunately, patients are tricked
into authorizing medical work in which he/she has no interest or need by false and
misleading means for material gains. This study aims to clarify the Sharia ruling
on the matter, detailing its rulings, and explaining the effects which results from
it, especially with its tricky issues, and different faces. The research concluded
with results that : the sharia evidence agrees with the local and International
regulation systems in being honset with the patient, ofering advice and
considering his/her best interest. Furthermore, Sharia law considers any form of
defraudingin the medical field as a betrayal of the patient, an abuse of the medical
profession. And when a deleberate deception causes harm to the patient by the
health practitioner he/she is considered to commit a delebarate crime and thus
faces Qisaas (a retributive justice). The study recommends legislative bodies to
pursue legal actions and enact regulations to limit the cancerous spread of
practices that harm the profession of medicine and shake societal confidence
Keywords: Deception, Defraudment, Patient, Doctors, Health Practitioners,
MedicalContract
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املقدمة
ايمد هللط والصجخ والسجذ ال رسول هللاط وال آله وصحبه ومن وا ا .مث أما بعد
ق و ش فوورب مينووة ال ووب مر وووش الرااوواخ األخووجق اإلسووجمية القووووةط وأصووول املينووة وملوااوود ا
العلميووة املتعووارب الييووا ب و األّبوواهط الووت توجووب الصوودقط وبوورل النصووآلط وملصوود املووداواخ و في و
ا ذط و را و األص الري أوجب هللا تعان التاامهط وااتقدا الناس قيمن وارسه.
لكن بعض املمارس الصحي ( )1لن قسدذ ذليذط وتسول ايعووو والشويواذ الدريويوة
ال و رفوسوويذط جنح ووا اوون املسوولك السووويط وخووالفوا ا داب ايميوودخط قاسووتولوا وورا املينووة النبيلووة
لتحقيأل مصاحل فيصية خاصة.
و ش من أاعوذ اهورائذ وأفونع امليالفواذ ن ا وال ال و أش يتعمود املموارس الصوحي اسوتوجل
ااجة املريضط وا ستيارة بصحتهط من خجل التورير بهط ولله ال جراه امو ّو مصولحة لوه
قيه بوسائ ةاذبة ومضللة؛ ّمعا ن الكسب املادي.
ورعورا ع ووورخ وورا املمارسوواذ املشووينة موون بعووض النفوووس املريضووةط ققوود أدرجو النيابووة العامووة
يفململكة العربية السعودية لارسة التوريور يفملوريض أو اودذ اسوتيداذ األسوب ال بيوة السوليمة ن ّريقوة
العجج بقصد ا بتااز أو ا ستوجل املادي جروة ةممى موجبة للتوملي (.)2
وجاه ن املادخ رملذ ( )103من امليااق اإلسجمي العاملي لألخجمليواذ ال بيوة والصوحية( )3أروه
( )1ارص ال استعمال مص لآل «املمارس الصحي» ن العنواش أو ط مث ن اموذ البحث؛ ليعذ ة من
يبافر معاهة املرض ط من األّباهط واملمرض ط والصيادلةط وقّن األفعةط والتيديرط وامليتممط وغو ذط
وذلك اسب املادخ األون من النعاذ السعودي ملااولة املين الصحيةط الري أادته وزارخ الصحة السعوديةط
وأملرا جملب الوزراه ن جلسته املنعقدخ بتاريخ ( 1426 /11/3و)ط وصدر الوجب املرسوذ امللكي رملذ
(ذ )59/واتريخ ( 1426/11/4و)ط و توي ال أربع وأربع مادخ.
( )2أملرذ وزارخ الداخلية ن اململكة العربية السعودية ئحة اهرائذ الكبوخ املوجبة للتوملي ط ومشل اشرين جروةط
بناه ال الصجاياذ املقررخ الوجب املادخ ( )112من رعاذ اإلجراهاذ اهاائية الصادر يفملرسوذ امللكي رملذ
"ذ "2/واتريخ ( 1435/1/22و)ط الت تنص ال أش دد وزير الداخلية ما يعد من اهرائذ الكبوخ املوجبة
للتوملي ط ورشرذ را الجئحة ن جريدخ أذ القرى يوذ اهمعة  25مجادى ا خرخ  1435وط وملد رشر را
اعمم ن ادد من الصح السعودية ا ةار النيابة العامة السم ( يدة التحقيأل واإلدااه العاذ)ط منيا
"صحيفة اكاو"ط (اسرتجع يوذ اهمعةط املواقأل  1438/2/4و 4/روقممم 2016ذ).
( )3امليااق اإلسجمي العاملي لألخجملياذ ال بية والصحية صدر ان املنعمة اإلسجمية للعلوذ ال بيةط فارك ن
ادادا ادد من املنعماذ اإلملليمية والعاملية واهياذ ايكومية املعنية يف ال الصحيط وأملرته منعمة الصحة
العامليةط ويتكوش من اشرخ أبوابط ويتضمن ( )108مادخ.
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"ال و ال بيووب ن تعاملووه مووع امل وريضط أش يتمنووب ة و مووا و مارتووه وراا تووهط وة و مووا موون ف و ره
اإلسوواهخ ملينووة ال ووبط وأ سوور بقووة امل وريض يفسووتيداذ أسوواليب الو و أو التوودليبط أو التكسووب
املادي ب رق غو مشرواة ".
ون النعوواذ السووعودي ملااولووة امليوون الصووحيةط رص و املووادخ اعامسووة ال و أش " ي وااول املمووارس
الصحي مينته ملصلحة الفرد وا تمعط مبتعدا ان ا ستوجل"(.)1
و را األرعموة والتشوريعاذ وغو وا لوا سوي وط تتواقوأل موع فوريعتنا الووراه الوت ةارو سوباملة ن
لاية املرض لن يسوتو ااجوا ذط أو يبتوا أموواابذط يفلوسوائ اةرموةط واألسواليب املضوللةط قنمود ن
رصوووص الووواي ط وملوااوود الش وريعة الكليووة املتعلقووة يفلتوريوور والو و واعووداع مووا ف و ايقوووقط ويرقووع
العلذط ويقيذ العدل.
غو ووو أرو ووه بسو ووبب تاايو وود و وورا املمارسو وواذ اعاّدو ووة ن ا و ووال ال و و ط وتنو وووع أسو وواليب اعو ووداع
والتضوولي ط وخ ووورخ التوريوور ن وورا ا ووال الووري دائمووا مووا يسوولذ املوريض أموورا ن ال بيووبط ويوورةن ن
ارصووه وأمارتووهط ويصووعب التعوورب ال و صوودمله وراا تووه؛ بسووبب ّبيعووة العم و ال و الووري يوودرك
اقائقه وأسرارا امليورخ املتيصصووشط ققود رأيو اياجوة ملحوة ن بيواش اكموه الشورايط وتوضويآل
ا ر املرتتبة اليهط خاصة مع دملة مسائلهط وتنوع صوراط وااجة الناس ن معرقة أاكامه.
أرووّن ر أجوود موون خصووه بدراسووة مسووتقلة
ومووع أةيووة دراسووة موضوووع التوريوور ن ا ووال ال و
ومبافوورخط و ش ةوواش بعووض البووااا ملوود تنوواول موضوووع التوريوور ن العقووود امومووا()2ط وبعضوويذ تنوواول
يفلدراس ووة موض وووع التوري وور ن بع ووض املع ووامجذ ال و و وج ووه اعص وووص()3ط و ف ووك أش لك و و اق وود
ّبيعت ووهط وأش اخ ووتجب ص ووور التوري وور م وون اق وود ن اق وودط وتن وووع أف ووكااباط وم ووا أرتم ووه العص وور م وون
مسووتمداذط يفإلضوواقة ن خصوصووية ا وال ال و واسووتقجله بووبعض املسووائ ط يوجووب الو البووااا
أش يفردوا يفلدراسة.

( )1ينعر املادخ رملذ ( )5من رعاذ مااولة املين الصحيةط الصادر الوجب املرسوذ امللكي رملذ (ذ" )59/واتريخ
 1426/11/4و".
( )2ومون تلووك الدراسوواذ التوريوور وأبوورا ن العقووود؛ للوودةتور ةفووار ابوودالقادر الصوووريط والوو وأبوورا ن العقووود؛
للوودةتور ابوودهللا بوون سصوور السوولميط والتوودليب واألاكوواذ املتعلقووة بووه ن املعووامجذ املدريووة ققيووا وملوواروس؛
للدةتور ابدايي القاسذ امر وآخروش.
( )3ومني ووا التوري وور ن النك ووار دراس ووة ققيي ووة مقارر ووة؛ لل وودةتور ال ووي اب وود اب وون األل وود أب ووو البصو و ط والتوري وور ن
املضواريفذ ن بورصوة األوراق املاليوة؛ للودةتور ابودهللا بون سصور السولميط وأبور التوريور الو اقود النكووار؛
للباااة رلة حممود خالد.
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خطة البحث:
تتكوش من متييدط ومبحا ط وخامتةط وذلك ال النحو ا و
التمييد اجملة ال بيب يفملريض.
املبحث األول التورير يفملريض واكمهط وقيه بجبة م الب
امل لب األول تعري التورير.
امل لب الااين صور التورير ن ا ال ال .
امل لب الاالث اكذ التورير يفملريض.
املبحث الااين بباذ التوريرط وأبراط وقيه بجبة م الب
امل لب األول بباذ التورير ن ا ال ال .
امل لب الااين أبر التورير يفملريض ال التااذ املمارس الصحيط وقيه أربعة قروع
الفرع األول التورير املؤبِّر ال التااذ املمارس الصحي.
الفرع الااين اكذ اقد املعاهة النافئ ان التورير.
الفرع الاالث مساهلة املمارس الصحي الوار.
الفرع الرابع ضماش ما رتج ان التورير.
امل لب الاالث العقوبة الشراية للممارس الصحي الوار.
وأما عن منهج البحث:
ققود سوولك املوونيج ا سووتقرائي التحليلووي املقوارشط والتامو يفألصووول العلميووة والفنيووة املتعووارب
الييووا ن البحوووه الفقييووةط وموون ذلووك أرووّن ارض و املسووائ اعجقيووة بوورةر أمل ووال الفقيوواه قييوواط
ورس ووبتيا لقائليي وواط وذة وور أدلتي وواط وم ووا ورد اليي ووا م وون مناملش وواذط م ووع توبي ووأل ة و ذل ووك م وون الكت ووب
األصيلة واملعتمدخ ن ة مر ب.
ةمووا ارصو الو رقو بعووض رصوووص الفقيوواه موون ةتووبيذ؛ زوودب بوراز اهارووب ال و انوود
ققيائنا السوابق ط وانوايتيذ بوهط ضواقة ن دملوة ابوارا ذ ومتارتيواط وااتنيو بورةر بعوض األرعموة مون
مصادر ا؛ زدب براز مواققتيا للفقه اإلسجمي.
ن غو ذلك لا و معروب ومتبع ن اداد البحوه العلمية؛ رجياط وتعليقا وتوبيقا.
وختامووا ..أس و ل هللا تعووان أش جيع و املووي خالصووا لوجيووه الكوورعط وأش ينفووع بووهط وايموود هلل
رب العامل .
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التمهيـــد :عالقة الطبيب باملريض.
العجملة ب ال بيب واملريض اجملة تعاملديوةط ينشو انيوا التاامواذط ويرتتوب الييوا مسوؤولياذط
وتقوووذ الو أسوواس الرضووا ةسووائر العقووود()1ط وأتو أةيووة وورا العقوود لتعلقووه ببوودش اإلرسوواشط ومالووه موون
ارمة وةرامة واصمة ن الشوريعة اإلسوجميةط وألروه اقود يتضومن التاامواذ متقابلوة بو ال ورق ط يلتواذ
قيه ال بيب ببرل العناية وتقدع الرااية الجزمة للمريضط ويلتاذ املريض أو من ينوب انه مقاب ذلوك
بدقع املقاب املايل لتلك الرااية.
ةما أش العجملة العججية ب ال بيب واملوريض تقووذ الو أسواس الاقوة املتبادلوة بو ملووي ملوادر
وضعي ااجاط و را الاقة انصر ميذ ن التعام ال ط توجب الو ال بيوب مراملبوة هللا اوا وجو ط
وبرل الرااية الصحية الواجبوةط والتمسوك خجمليواذ مينتوهط وموع أش تقواش الصونعةط والدرايوة ئقوائأل
ال ووبط والعل ووذ ص ووول املين ووةط وملص ووي اع ووممخ واملي ووارخط أس وواس ن اةتس وواب وورا الاق ووة أش أداه
األمارووةط والصوودق ن التعام و ط والناا ووةط وايوورص ال و اقوووق املرض و ط ووضووع مصوولحتيذ قوووق ة و
مصلحة؛ أرةاش رئيسة وكن أش تقوذ را الاقة ب ال بيب واملريض بتوقر ا.
و وورا الق وويذ الس ووامية واألخجملي وواذ ال بي ووة م وون مك ووارذ األخ ووجق وص ووفاذ امل ووؤمن الواج ووب
مرااا ا ن التعام ب الناس اموما ن خمتل املعامجذ والصناااذط أهنا تت ةد أتةودا أوليوا ن
ا ال ال ال وجوه اعصووص؛ ألش موضوواه أبوداش النواس وأاراضويذط وال بيوب موؤمتن الو ذلوك
(.)2
( )1العجملة ب املمارس الصوحي واملوريض أو مون يقووذ مقاميوا اجملوة تعاملديوةط سوواه ةواش ورا التعاملود مكتوويف أو
ضمنياط أو ةاش ب ال بيب واملريض مبافرخ أذ ب املريض أو وليه واملستشف الري تعاملد معهط وملد اختل
الفقياه املتقودموش واملعاصوروش ن تكييو العقود ال و ط قواألةاروش الو أروه اقود جوارخ ن اقيقتوهط ومليو
ره اقد جعالةط وملي غو ذلك.
وملد ارب بتعريفاذ ةاوخط ولع من أجود ا أش يقال اتفاق ب ال بيوب واملوريض أو مون ينووب انوهط حملوه جسوذ
اإلرس وواشط يلت وواذ القتض وواا ال بي ووب بع ووجج امل وريضط بع وود ايص ووول ال و رض ووااط القاب و أو دوش مقاب و ط وقق ووا
لألصول العلمية واملينية.
ينعوور د .ملوويب بوون حمموود املبوواركط " العق ود ال و و أاكوواذ اإلذش ال و " (.اإلموواراذ العربيووة املتحوودخ دار اإلووواش
لل بااووة والنشوورط 2013ذ) 105ط د .مسووااد بوون ابوودالرلن القم وواين" .العقوود ال و "( .أزووا جامعووة
امللك خالدط  1438و)ط الباب الااين.
( )2ينعر حممد بن زةراي الرازيط "أخجق ال بيب" .ملقيأل ابدالل ي حممد العبد( .ط1ط القوا رخ مكتبوة دار
الورتاهط1397ه) 29ط 77ط د .ز ووو ألوود السووبااي ود .حمموود البووارط "ال بيووب  ..أدبووه وققيووه"( .ط3ط =
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وزرا األصول الشراية واألخجق اإلسجمية أخرذ األرعمة والقوار ال بية اةلية والعاملية
قف ووي امل ووادخ األون م وون امليا وواق اإلس ووجمي الع وواملي لألخجملي وواذ ال بي ووة والص ووحية أر ووه " الو و
ال بيب أش يكوش خملصا ن املهط متحليا الكارذ األخجق".
ون املادخ الربعة " ال ال بيب أش يتقي هللا ن مرضاا".
ون الفق وورخ (ب) مو وون املو ووادخ السادسو ووة اشو وورخ " ال و و ال بيو ووب أش و وورص ال و و الت و وااذ الدملو ووة
واإلتقاش ن الفحص ال والتشييص."...
ورص املادخ رملذ ( )103ال أروه " الو ال بيوب ن تعاملوه موع املوريضط أش يتمنوب ةو موا
مارته وراا ته".
ون النعوواذ السووعودي ملااولووة امليوون الصووحيةط رصو املووادخ اعامسووة منووه الو أش موون واجبوواذ
املمارس الصحي أش " يوااول مينتوه ملصولحة الفورد وا تموعط ن ر واق ااورتاذ اوأل اإلرسواش ن اييواخط
وسجمتهط وةرامتهط مراايا ن امله العاداذ والتقاليد السائدخ ن اململكةط مبتعدا ان ا ستوجل".
ون املوادخ التاسوعة " جيوب أش يسوتيدب العمو ال و دائموا مصولحة املوريضط والو املموارس
الصحي أش يبرل جيدا لك مريض".

= دمشأل دار القلذ ط 1426و) . 37
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املبحث األول :التغرير باملريض وحكمه
وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :تعريف التغرير.
التوريوور لوووة أصووله الفع و غوورط يقووال غوور قووجش قووجس أي خداووه وأّمعووه يفلباّو ط وأ يوور لووه
الضار ن صورخ الناقعط وغرر به توريراط أي ارضه لليجكط وغرا الشي اشط أي خداوهط وغرتوه الودرياط
أي خداته باينتيا وزخرقياط قيي غرورط و و مورورط وغ ِّرير(.)1
والورور "ة ما غر اإلرساش من مالط أو جااط أو فيوخط أو رساشط أو في اش"(.)2
أما التورير ن ا ص جر ققد ارب بعدخ تعريفاذط و ي ن اهملوة متقاربوة ن املعووط ومنيواط
ملوابذ " اإلغراه بوسيلة ملوليةط أو قعلية ةاذبةط لرتغيب أاد املتعاملدين ن العقدط ولله اليه"(.)3
لكوون يجا و ال و وورا التعري و اوودذ مشولووه لص ووور التوريوور وأملسووامه؛ اي ووث اصوور وس ووائ
التوريوور ن وسوويلت ؛ ملوليووة أو قعليووةط مووع أرووه ملوود يكوووش بوسووائ أخوورى ةالكتموواش وغوووا ةمووا سووي و
توضيحه ن صور التورير ن ا ال ال ط مث ره أيضا ملاصر ال العقود ققط.
ولع و موون أجووود التعريفوواذ أرووه " ايم و ال و ملبووول مووا خووو قيووهط بوسوويلة ةاذبووة مضوولِّلةط
ِّ
ترغب قيهط بااذ أش قيه املصلحةط ولو ارق اقيقته ما ملب "(.)4
ألش وورا التعريو اوواذ ن العقووود وغو وواط ويشووم أملسوواذ التوريوور وصووورا امليتلفووةط و ووو أيضووا
ي ووتجهذ م ووع مقص ووودي يفلتوري وور ن وورا البح ووث؛ اي ووث يقتص وور الو و م ووا ة وواش مقص ووودا م وون الو ووارط
و ساليب مضللةط يتفوأل موع أخجمليواذ ال وب وأصووله العلميوة؛ ش التوريور يتحقوأل يفيمو
ال و الفع و والرتغيووب قيووه موون ملِّب و الوووارط يفلوسووائ الكاذبووةط وال وورق املضووللةط املعيوورخ لألموور ال و
( )1ينعر حممد بن مكرذ ابن منعورط "لساش العرب"( .ط3ط بووذ دار صادرط  1414و) 11 5ط حممد بن
حمم وود الابي ووديط "اتج الع ووروس م وون جو ووا ر الق وواموس" .ملقيو وأل جمموا ووة م وون اةققو و ( .دار اابداي ووة)ط 13
214ط سعدي أبوو جيوب" .القواموس الفقيوي  ..لووة واصو جاا"( .ط2ط دمشوأل دار الفكورط 1408ه)
272ط (مادخ غ ر ر).
( )2أبو جيبط "القاموس الفقيي" . 272
( )3مص ف ألد الارملا" .املدخ الفقيي العاذ (الفقه اإلسجمي ن بوبه اهديد)" ( .ط9ط دمشأل م ابع أل
يفه – األديبط )1967ط . 176 1
( )4الي اعفي ط "الضماش ن الفقه اإلسجمي"(.القا رخ دار الفكر العريبط 2000ذ) 150ط وينعر حنو ورا
التعري ن د .و به الاايليط "الفقه اإلسجمي وأدلته"( .ط4ط سوراي دار الفكر)ط .3069 4
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خجب واملعه واقيقتهط وذلك يكوش مع ملصود الووارط وسووه ريتوهط ئيوث لوو الوذ املوريض املوورر
به ئقيقة را السلوك املضل ملا أملدذ ال ذلك اإلجراه (.)1
أمووا مووا ةوواش رتيمووة خ و غووو مقصووودط وموون غووو خووداع وتضوولي قووج يوودخ ن اوودود املووي
را.
ومن املص لحاذ ذاذ املعاين املشازة ملص لآل (التورير)
مصو و لآل ا اتي ووال وي ل ووأل ن أصو و اللو ووة الو و ايِّو و نرق وج ووودخ النع وور والق وودرخ الو و ِّدمل ووة
التصرب()2ط ومنه اييلةط و ي ايورق ن تودبو األموورط لكون أةاور اسوتعماابا قيموا ن تعاّيوه خنبوث
ومكر وخديعةط وسلوك ّرق خفية(.)3
ملووال ابوون القوويذ " اييلووة معتووممخ يفألموور اةتووال زووا اليووهط قو ش ةوواش املقصووود أمورا اسوونا ةار و
اييلوة اسونةط و ش ةوواش ملبيحوا ةارو اييلوة ملبيحووةط و ش ةواش ّااوة وملربووة ةارو اييلووة اليوه ةوورلكط
و ش ةار معصية وقسوملا ةار اييلة اليه ةرلك"(.)4
ومصو لآل الوِّو و ووو رقويض النصووآلط وأصوله الفعو غو ط يقوال غو صوديقهط أي خداووه
وأ ير له خجب ما يب نهط وزين له غو املصلحة(.)5
والتوودليب وموون معاريووه انوود أ و اللوووة ةتموواش ايقيقووةط واملكوورط واملياداووةط و لبوواس صووورخ
اسنة لشيه ملبيآل()6ط "والتدليب أو التورير و غراه الع و و وواملد وخديعتوه؛ لِّيو نقودذ الو العقود واس أروه
( )1ينعر اعفي ط "الضماش ن الفقه اإلسجمي" . 150
( )2ينعر حممد بن ألد األز ريط " ريب اللوة" .ملقيأل حممد مراب(.ط1ط بووذ دار اياه الرتاه العريبط
2001ذ)ط 156 5ط ابن منعور "لساش العرب" 187 11ط (مادخ ر ي ل).
( )3ينعوور الراغووبط "املفوورداذ ن غريووب القوورآش"ط 138 1ط الفيوووميط "املصووبار املنووو"ط 157 1ط الابيووديط
"اتج العروس"ط . 368 28
( )4ابوون القوويذط " غاب ووة الليفوواش"ط 385 1ط وينع وور حمموود ب وون أيب بكوور اب وون القوويذط " ا ووجذ امل ووملع ا وون رب
العامل " .ملقيأل ّه ابد الرؤوب( .القا رخ مكتبة الكلياذ األز ريةط  1388و)ط .240 3
( )5ينعر ابن منعورط "لساش العرب"ط 323 6ط حممد بن يعقوب الفووزآيفيط "القاموس اةيط" .ملقيأل
مكتب ملقيأل الرتاه ن مؤسسة الرسالة (بووذ مؤسسة الرسالة)ط 774 1ط الابيديط "اتج العروس"ط
289 17ط (مادخ غ ش ش).
( )6ينعر األز ريط " ريب اللوة"ط 252 12ط ألد بن قارس الرازيط "معمذ مقاييب اللوة" .ملقيأل
ابدالسجذ اروش(.دار الفكرط  1399و)ط 296 2ط أيوب بن موس ايسيّن الكفويط "الكلياذ معمذ
ن املص لحاذ والفروق اللووية" .ملقيأل ادسش دروي وحممد املصري( .بووذ مؤسسة الرسالة)ط = 1
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ن مصلحتهط والواملع خجب ذلك" (.)1
ومنيا التلبيب مصدر الفع لوبسبط يقوال لوبسب اليوه ايقوائأل أي خل يوا وسورت اقيقتيواط
وجعليا ملتبسة غامضة غو واضوحةط واملوراد خفواه ايقيقوة و يار وا الوجب موا وي اليوهط أو وو
يار الباّ ِّ ن صورخ ِّ
ايأل يفلكتماش والتعمية (.)2
واملجا و نووا ش وورا املص و لحاذ وغو ووا لووا يشووبييا ةاعِّووداعط واعِّجبووةط و ش ةوواش بينيووا
اموذ وخصوصط وقوارق ن بعض اهائياذ أش الفقياه يسوتعملوهنا العارييوا اللوويوة؛ ألروه معارييوا
اللوويووة موجووودخ ن املعوواين ا صو جاية؛ و ووي و ش ةارو ن اهملووة توودور اووول املعووو الووري أملصوودا
من التوريرط و و ملصد اإلغراه واعديعة ومللب ايقائأل بوسائ ةاذبةط اىت يعن املوورور أش األمور ن
مصوولحتهط والواملووع خووجب ذلووكط ئيووث لووو الووذ ئقيقووة وورا السوولوك املضوول ملووا أملوودذ ال و ذلووك
العم ط أش التورير أخص من النااية الفقيية.
اسوتعمال الكورب واعوداع وا اتيوال بنيوة التضولي ؛ للوصوول يل غورض
و ي مجيعيا تتفوأل ن ن
غو مشروعط و ي أيضا سلوةياذ منحرقةط وتصرقاذ يفألمارة والشسربط وتارع العداوخ والبوضواه
ب الناسط وتناع الاقة ب أقراد ا تمع.
ملال ابن امر اابياموي "ولوو قوتشو الصوناااذ وايورب والتمواراذ والبيواواذ والع واراذ
والص ووياغاذ واملص ووارقاذ وغو ووا لوج وودذ ان وود ذ م وون ص ووور الوو و ط والت وودليبط واعيار ووةط واملك وورط
والتحي و يفيي و الكاذبووةط مووا تنفوور انووه ال بوواعط ومتمووه األ وواع؛ ألرنووا وود ذ ن معووامج ذ ةوورجل
معيما سيفاش متقابجشط قمىت ملدر أادةا الو ا خور ملتلوه لوملتوهط ةورلك التموار واملتبوايعوش ا ش
ينوي ة وااد منيما أره ش فر بصاابه أخر مجيع ماله ئأل ويفّ وأ لكه"(.)3
أمووا اوون الفوورق بو الووورر والتوريوور انوود الفقيوواه قو ش الووورر يوراد بووه مووا يكوووش جميووول العاملبووة
للمتعاملِّ وودين مع وواط ئي ووث يعل ووذ اص و وولهط ويك وووش م وورتددا ب و و الوج ووود والع وودذ؛ ةبي ووع ا ي ووول أو
= 314ط (مادخ د ل س).
( )1الاايليط "الفقه اإلسجمي وأدلته"ط . 3069 4
( )2ينعر ابن قارسط "مقاييب اللوة"ط 230 5ط حممد بن أيب بكر الرازيط "خمتار الصحار" .ملقيأل يوس
الشيخ حممد(.ط5ط بووذ املكتبة العصرية الدار النموذجيةط  1420و)ط 246 1ط الي بن حممد
اهرجاينط " التعريفاذ"  .ملقيأل مجااة من العلماه إبفراب النافر( .ط1ط بووذ دار الكتب العلميةط
1403ه)ط 91ط (مادخ ل ب س).
( )3ألد بن حممد ابن امرط " الاواجر ان املرتاب الكبائر"(.ط1ط بووذ دار الفكرط 1407ه)ط .462 1
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املعدوذ(.)1
وزرا يتب أش بينيما اختجب ن املعوط قمح ئاي و التوريور املبوّن الو اعوداع والتضولي
من أاد ال رق زدب يقاع ال رب ا خر قيما ليب له قيه مصلحةط وليب الورر الري يشورتك قيوه
ال رقاش ن جيالة اقيقة األمرط و خداع قيه.
املطلب الثاني :صُوَر التغرير يف اجملال الطيب.
يعتقد بعض األّباه أش مينة ال ب أداخ للتكسب قحسبط قدائما ما يبتكر أسواليب متنواوة
لتش ووويأل املرض و وخ ووداايذ بو وورض مجووع امل ووالط واس ووتوجل ااج ووا ذ ن أوملوواذ ووذ أف وود ااج ووة ن
النصووآل والع و واملرااوواخط و وورا التوريوور واعووداع مووا أش يكوووش اوون ّريووأل املمووارس الصووحي مبافوورخط
و ووو األخ وور واألفو ود جرم وواط أو ا وون ّري ووأل ّ وورب آخ وور وس وويط متو وواّئ مع ووهط ةسماس وورخ األدوي ووة
واألدواذ ال بية؛ ألج ملقيأل الورض رفسه.
ووكن تقسيذ التورير يفملرض يفاتبوار وسوائله وأسواليبه ن بجبوة أملسواذط و وي التوريور القوويلط
والتورير الفعليط والتورير بكتماش ايقيقة(.)2
ق موا التوريور القوويل قيوو أةاور أروواع التوريوور ارتشواراط وأساسوه الكورب املتعمودط الوري يوراد موون
خجله ايمو الو الفعو ط و وو ابوارخ اون ةو ملوول مووِّ ذ يصودر مون املموارس الصوحي أو لون يعمو
يسووابهط بنيووة التض وولي ط ي ووؤدي يل تص وووير األموور الووي غ ووو اقيقتووه للمرض و ط ةالوص و الك وواذبط
واعداع التسويقي واإلاجسذ ال بية املايفوةط ومون أوضوآل صوورا انود الفقيواه املتقودم بيوع الونم ؛
ألش من صورا م ندر السلعة ةريفط و ّراؤ ا الا ليب قييا؛ لووجياط و دع غوا زا(.)3
( )1ينعر ن تعري الورر القورويط "أريب الفقياه" 221ط اهرجاينط "التعريفاذ" 208ط أبو جيبط "القاموس
الفقيي" .272
( )2ينعر ن أرواع التورير الي ايدر أقنديط "درر ايكاذ فرر جملة األاكاذ" .تعريب قيمي ايسيّن( .ط1ط
بووذ دار اهي ط  1411و)ط 312 1ط منصور بن يورب البيووط "ةشاب القناع ان منت اإلملناع".
(دار الكتب العلمية)ط 213 3ط ط حممود فل ط "املدخ ن الفقه اإلسجمي"( .ط10ط بووذ الدار
اهامعيةط  1405و)ط 588ط د.ابد الكرع زيداشط "املدخ لدراسة الشريعة"( .اإلسكندرية دار امر بن
اع اب)ط 357ط الاايليط "الفقه اإلسجمي وأدلته"ط . 3069 4
( )3ينعر صور النم ن حممد أم بن امر ابن اابدين" .رد اةتار ال الدر امليتار"(.بووذ دار الفكرط
 1421و )ط 101 5ط ألد بن حممد ابن امرط "ملفة اةتاج ن فرر املنياج" .ملقيأل هنة من العلماه= .
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وأما التورير الفعلي قيو اداه قع ن حم العقد ليعير بصورخ غوو موا وو اليوه ن الواملوعط
أي أره تاوير الوص ن املعقود اليه أو تويوا بقصود اإلييواذ()1ط ويفلتوايل قو ش ةو قِّ نعو مووِّ ذ يصودر
موون أاوود األّبوواه بنيووة التوريوورط ويعوون معووه املوريض صووحة األموورط و ووو ن ايقيقووة الووجب ذلووكط يعتوومم
توريو ورا؛ ةتوي ووو اس ووذ وص ووفة ّبي ووة ذاذ مفع ووول أملو و يفس ووذ وص ووفة أخ وورى مش وويورخ أةا وور قاالي ووةط أو
استبدال العجمة التمارية( )2املوضواة ال الدواه خرىط أو العبوث ن حمتووى املستحضور ال و ط أو
وضووع ملصووأل ماي و ال و دواهط وحنووو ذلووكط وموون أروااووه انوود الفقيوواه التوودليب الفعلووي()3ط وأفووير
صورا اند ذ مسو لة بيوع املصوسراخِّ الوت ر مللوبط واوبب لبنيوا ن ضورايا؛ ليمتموعط قويعن املشورتى أش
غاارخ لبنيا اادخ ابا مستمرخ(.)4
وأما التورير بكتماش ايقيقة قيو أش يتعمد املمارس الصحي السكوذ اون بيواش اقيقوة ذاذ
أتبو سل ةاش جيب اليه بياهنوا للموريضط ئيوث لوو الوذ زوا ملوا أملودذ الو ورا العقودط ةمون يصورب
للمريض مستحضورا ّبيوا و وو يعلوذ ااتوواها الو مكووسذ مضورخط أو غوو صوحيةط أو غوو قعالوةط لوا
= (مصر املكتبة التمارية الكممى)ط 315 4ط حميي الدين ىي بن فرب النوويط "فرر النووي ال صحيآل
مسلذ" ( .ط2ط بووذ دار اياه الرتاهط  1392و)ط . 159 10
( )1ينعر الاايليط "الفقه اإلسجمي وأدلته"ط . 3069 4
( )2ارق املادخ األون من رعاذ العجماذ التمارية السعودي الصادر يفملرسوذ امللكي رملذ (ذ)21/ط واتريخ
 1423/5/28وط العجمة التمارية هنا ابارخ ان األ اه املتيرخ فكج ليااط أو اإلمضاهاذ والكلماذ
وايروب واألرملاذ والرسوذ والرموز واألختاذ والنقوش البارزخط وأية فارخ أخرى أو أي جممواة منيا تكوش
صاية لتمييا منتماذ صنااية أو ارقية أو زراايةط أو مشروع استوجل للوايفذ أو الاروخ ال بيعيةط أو
للد لة ال أش الشيه املراد وضع العجمة اليهط يعود ملالك العجمةط بدااي صنعه أو ارتقائه أو اخرتااه أو
ا جتار بهط أو للد لة ال أتدية خدمة من اعدماذ".
( )3ينعر ابن فاسط "اقد اهوا ر الامينة"ط 704 2ط ابدهللا حممد بن حممد بن ابدالرلن اي ابط "موا ب
اهلي ن فرر خمتصر خلي "( .ط3ط دار الفكرط  1412و )ط 437 4ط الراقعيط "العايا فورر الووجيا"
221 4ط أبووو بكوور بوون حمموود ف و ا البكووري الوودمياّيط " اارووة ال ووالب ال و ا و ألفوواو قووتآل املع و ".
(ط1ط بووذ دار الفكرط  1418و).ط . 40 3
( )4ينعر ن تعري املصراخ ابن اابدينط "رد اةتار" 96/4ط يوس بن ابدهللا بون حممود ابون ابودالممط "الكوان
ن ققووه أ و املدين ووة".ملقيأل حمم وود ول وود مادي ووك(.ط2ط ال ورايض مكتب ووة ال ورايض ايديا ووةط  1400وو)ط 2
 707ط ابودهللا بوون ألود بوون حممود ابوون ملدامووةط " املوووّن" (.مكتبووة القوا رخط  1388و )ط 215 6ط املصووبار
املنو . 363
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ملد يتسبب ن مضاافاذ مرضية خ وخط ويسميه بعض الفقياه التدليب بكتماش العيب.
ون ضوه را األملساذ وكن مجال أبرز صور التورير املنتشرخ ن ا ال ال ط الت وارسيا
بعض املمارس الصحي ن ايا ذ ا تية
 )1اسووتوجل املرض و موون خووجل اداوواه ايصووول الو العلووذ واملعرقووة واعووممخ الكاقيووة ن مينووة ال ووبط
وملد يكوش ان ّريأل تاوير الشياداذ والو ئأل أو فرائياط و و يعلذ أره غو مستحأل ابا.
 )2الرتويج امم الدااية واإلاجش لعياداذ ّبية غو مرخصةط أو ملمارس صوحي غوو مؤ و ط أو الو
أرووه ااص و ال و درجووة متقدمووة وااليووة ن صووص ّ و مع و مث تب و أرووه الووجب ذلووك؛ ة و ش
يكوش ّبيبا ااماط أو ن صص ّ آخر.
 )3التسووويأل اسوون املواااي واألوصوواب ألدويووة غووو قعالووة أو غووو مرخصووةط وذلووك اوون ّريووأل ال بيووب
رفسهط أو من يتواّ معه ةالشرةة املنتمةط أو مؤسسواذ الصويدلة العامليوةط أو بعوض املواملوع ال بيوة
اإللكرتوريووةط وغالبووا مووا يتضوومن وورا التسووويأل تدليسوواط أو معلوموواذ ليس و صووحيحةط أو يكوووش
لتلك السلع أضرار تتي املرض ن مضاافاذ متعددخ.
 )4توعموود التشووييص ال و اعوواّئ؛ موون أج و وص و أدويووة واقوواملو دوش مووممرط أو ج وراه ملالي و
وقحوصاذ وأفعة غو زمة.
 )5يياذ املوريض أو املبالووة الكاذبوة ن وصو املورض ن درجوة التيويو ط وأروه ن ااجوة ن امليوة
جراايةط أو أدوية اججية و ي تناسب االته املرضية.
 )6اداوواه العووجج بووبعض ال وورق املبتكوورخط أو ييوواذ املرضو بفااليووة اووجج معو ط ةايووال ن الوورتويج
لل ب البدي ط أو العجج بواس ة «اعجاي اهرايوة(»)1ط و وي تواال ن ّوور البحوث والتمربوةط
أو ادااه اةتشاب اقاملو أو أاشاب ر يسبأل لييا لعجج بعض األمراض املستعصية.
 )7خووداع املرض و بواووود ةاذبووة ن األم و يفلشووفاه زوودب ت وي و قوورتخ العووججط واسووتمرار امل وريض ن
اإلجراهاذ الصحية؛ من أج ابتاازا ماليا.
( )1اعجاي اهرايوة و ي اعوجاي األساسوية الوت يتكووش منيوا اهنو اإلرسواين وةاقوة أاضوائه وخوجاياط وابوا القودرخ
الو ا رقسوواذط لتكوووين وتشووكي خووجاي أي روووع موون أاضوواه اهسووذط ن األايذ األون موون لووأل اهنو ن
الراذط أو مل أتبواذ ّبيةط وأجياخ خممميةط قيي منش عجاي اهسذ ةاقوة ومصودر تكوينيواط وابوا القودرخ
الشيدة هللا ال جتديد وتعويض أي روع من اعجايط قتح حمليا وتنمو بديج انيا.
ينعو وور أيو وووب زيو وونط "اعو ووجاي اهرايو ووة تقنيو ووة ّبيو ووة ورؤيو ووة فو ووراية"ط موملو ووع رسو ووالة اإلسو ووجذط امللتق و و الفقيو ووي
(.)/http://fiqh.islammessage.com
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 )8اتفوواق بعووض الصوويادلة أو مراةووا التحالي و وامليت ومماذ مووع بعووض األّبوواه ال و تسووويأل منتمووا ذ
وتصري بضااتيذ مقاب امولة ماليةط واملرض ليسوا ئاجة ابرا اإلجراهاذ.
 )9الس ووكوذ ا وون ا ر الس وولبية للعملي وواذ اهرااي ووة أو املستحضو وراذ ال بي ووةط و خف وواه املعلوم وواذ
اعاصة الياّر بعض اإلجراهاذ ال بية.
 )10صوونااة األموراض الوةيووةط موون ملِّبو بعووض املمارسو الصووحي أو جتووار و اسوورخ األدويووة؛ ومتويو
أئاه ودراساذ وةية غو صحيحة والرتويج ابوا اون ّريوأل خومماه متيصصو ؛ مون أجو تسوويأل
بعض األدوية واألدواذ واملستحضراذ ال بية.
 )11رواية ملصوص وةيوة اون أموراض مستعصوية واوا ذ مرضوية سدرخ ال اججيوا ن أوملواذ ملياسويةط
وب رق اارتاقية ومبتكرخ.
 )12تضلي الناس بتاوير أو تقليد العجمة التمارية للمنتج ال ط أو تويو ا هط أو العبث الحتواا.
 )13الكوورب ال و املرض و بعوودذ توووقر اإلمكوواسذ الكاقيووة للعووجج ن املصووحاذ ايكوميووة ا اريووة
وت وووجيييذ ن املراة ووا الص ووحية اعاص ووة ئم ووة أر ووه يوج وود قيي ووا م وون اإلمكاري وواذ م ووا يوج وود ن
ايكومية.
 )14خداع املريض والكرب اليه من أج الاايدخ ن مثن اإلجراه ال ط سوواه ةواش مللويج خموممايط أو
دواهط أو املية جراايةط أو غو ذلك.
 )15ير ن ا ورة األخوخ ما يسم بو«السيااة العججية»؛ قماج ارتشورذ ايواداذ وزرااوة الشوعر
الوةية ن الكاو من الدول ةوسيلة جرب للمرض بواود ةاذبة من ملِّب أسس غو مؤ ل .
وةو مووا سووبأل أمالووة وُوواذجط ويقوواس الييووا غو ووا لووا ر يوورةر يعتوومم ن األصو خمالفووة للقوااوود
واألصووول العلميووة والفنيووة املتعووارب الييووا ن مينووة ال ووبط وخروجووا ال و مقتضووياذ امليوون الصووحية
وآدازاط بقصد ل الوو ال ما خو له قيهط ان ّريأل اعداع والكرب والتضلي (.)1

( ) 1ما تقدذ ذةرا من صور التورير ن ا ال ال ط و رتيمة ستقراه الواملع املعاشط وةرلك القراهخ ن ةاو من
ووو اه واارط "صووور الو و واعووداع ن ا ووال ال و "ط املوملووع الشيصووي
املقووا ذ واملواملووع اإللكرتوريووةط ما و
للمميفس ووور ووو اه واارط أس ووتاذ الع ووجج ال بيع ووي والت ي و ط ()/http://www.samiralgazzar.comط ومق ووال
منشور ن صحيفة الرايض اإللكرتورية بعنواش "الو ن األدوية واألجياخ ال بية"ط اسرتجع بتاريخ السب
 30ربيع األول  1432و 5 -مارس 2011ذ  -العدد (.)15594
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املطلب الثالث :حكم التغرير باملريض.
التورير جبميع أروااه يتير الكرب والتضلي واعداع وسويلة لوهط ويكووش رتيمتوه غو املوريضط
و يوواق الضوورر بووهط واسووتوجله موواداي بوووو اووألط وةو وورا حموورذ فووراا يفتفوواق العلموواه؛ ألش "سووالِّك
املكر واعديعة اىت يفع املعصية أبوض اند الناس لسن يعوا ر زواط و وو ن مللووزذ أوضوعط و وذ انوه
ُّ
أفد رفرخ "(.)1
واألدلة ال را متواقرخط منيا
أو ملووول هللا تعووان ﮋ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﮊ()2ط و ف و أرووه
يفرتفو ِّ
واه الصوودق و ُّ الكوورب وا اتيووال والو و والتوودليب واعووداع والتاويوور والتوريوور واعيارووةط و وورا
األوصاب املرمومة فر حمض خوو قييواط و تليوأل يفملسولذ أاي ةواشط قكيو الون ائتمنوه النواس الو
أرواايذ وأجساد ذ وأاراضيذ.
ريووا أش السوونة النبويووة جوواهذ صوور ة يفلوايوود الشووديد ملوون تعامو يفلكوورب والوو واعووداعط
قعون ا ِّك ِّويذ ب ِّون ِّاووااذ ط ملوال ملوال رسووول ا سِّ « البويِّع ِّ
واش ِّيفعِّي ِّ
وار موا رن يوتوفسرملوواط قوِّ نش صودملا وبويسونووا
ن
()3
ِّ
ِّ
ِّ
ب ِّ
ورك ابما ِّن بونيع ِّيماط وِّ نش ةتما وةريف حمق ن بورةة بونيع ِّيما » .
وا و نون انب و ِّود هللاِّ بنو ِّون م نس ووعود ط مل ووال مل ووال رس ووول هللاِّ « م و نون غ سش وونا قول و نويب ِّمنسوواط والنم نك وور
اعِّووداع ِّن النسو ِّ
وار»()4ط قفووي ايووديا أموور صوريآل يفلصوودق والنُّصووآل والبيوواش ن التعامو ط ووايوود فووديد
ون
ملن خال ذلكط و را األوصاب من مجلة الوسائ واألساليب املستيدمة ن التورير.
( )1ألوود بوون الووي ابوون اموور العسووقجينط " قووتآل البوواري فوورر صووحيآل البيوواري" .ملقيووأل حمموود قوؤاد ابوودالبامليط
وحمب الدين اع يب( .بووذ دار املعرقة ط  1379و)ط . 352 12
( )2سورخ التوبة ا ية (.)119
( )3أخرجه حممد بن ااي البياريط "اهامع املسند الصحيآل امليتصر من أمور رسول هللا  وسننه وأايمه".
ملقيأل حممود ز وو الناصور( .ط1ط دار ّووق النمواخط 1422ه)ط ن ةتواب البيوعط يفب ذا بو البيواش ور
يكتما ورصحاط برملذ ()2079ط ومسلذ بن ايماج القشويط "املسند الصحيآل امليتصر بنق العودل اون
العدل ن رسول هللا  ."ملقيأل حممد قؤاد ابدالباملي(.بووذ دار اياه الرتاه العريب)ط واللف لهط ن
ةتاب البيعط يفب الصدق ن البيع والبياشط برملذ (.)1532
( )4أخرج ووه اب وون اب وواشط "ص ووحيآل اب وون اب وواش" بو ورملذ ()567ط وال و ومماينط "املعم ووذ الكب ووو"ط بو ورملذ ()10234ط
وال ومماينط "املعموذ الصووو"ط بورملذ ()738ط وأبوو رعويذط "اليووة األوليواه"ط 188 4ط وصوححه األلبوواين ن
"اهامع الصوو وزايدته"ط برملذ ()11354ط ون "صحيآل الرتغيب والرت يب"ط برملذ (.)1768
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لاا أش ن التورير يفملريض خيارة لألمارة الت أمر هللا تعان دائياط وخياروة للمسوؤولية املينيوة
الواجب التاامياط و ي الصدق والنصآل وافو اقووق ا خورين؛ ألش مون خودع غووا وغورر بوه وغشوه
قق وود خ وواش األمار ووةط مل ووال هللا تع ووان ﱡ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ
ﱟﱠ(.)1
رابعا أره لذ للمريضط و يراه لهط ايث ةلفه إبجراهاذ غو صحيحةط وتعدى الو جسودا
بعملية ااجة اباط ووص له دواه رفع قيوهط واداو أروه ّبيوب و وو يعلوذ مون رفسوه أروه جييود
املينووة؛ ألش موون املقوورر انوود أ و العلووذ أش يوواق األذى يفلنوواس موون أج و الوودريا وا اميووا موون أفوود
أر و وواع العل ووذط مل ووال تع ووان ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ
ﲉ ﲊ ﲋ ﱠ(.)2
خامسووا أش التوريوور يفملرض و بصووورا املتنواووة سووبب ن قسوواد مينووة ال ووبط وتووردي اعوودماذ
الصووحيةط و ووو روووع موون أر وواع الفسوواد ن األرض انوودما يقوووذ بعووض املمارسووي الصووحي يفسووتوجل
روب الناس وااجا ذ من أج ملقيأل املكاسب املادية واملناقع الراتية ب رق غو مشورواةط ملوال هللا
تعووان ﱣﭐ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦﱢ ()3ط والتوريوور داخ و ن وورا البوواب؛
ألره لذ وخماداة وااتيالط وأة ألموال الناس يفلباّ .
سادسووا أروه اوودى ّوورق أةو أمووال النوواس يفلباّو ط وملوود هنو هللا تعووان اوون ذلووك بقولووه
ﮋﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﮊ ()4ط أي أتةلو ووا يفلس ووبب الباّ و ط ويفلوج ووه ال ووري ر
يبحووه هللا تعووان ور يشووراه()5ط وةو موون غوسرر بووووا وأوةووه مووا اقيقووة لووه و صووحةط قيووو آةو ملالوه
يفلباّ .
سووابعا اوون أيب ريوورخ  ملووال ملووال الن و « ة و ُّ امل نسوولِّ ِّذ ال و امل نسوولِّ ِّذ اووراذط دمووه ومالووه
و ِّا نرضه»()6ط ون التورير يفملريض استيفاب ئرمتهط وأخر ملاله بوو األ.
( )1سورخ األرفال ا ية (.)27
( )2سورخ األاااب ا ية (.)58
( )3سورخ الشعراه ا ية (.)183
( )4سورخ البقرخ من ا ية (.)188
( )5ينعر الاخمشريط "الكشاب"ط 260 1ط النسفيط "مدارك التناي "ط 92 1ط ابن اوادلط "اللبواب ن الووذ
الكتاب"ط .322 3
( )6أخرجه مسلذ "املسند الصحيآل"ط ن ةتاب المم والصلة وا دابط يفب ملرع لذ املسلذط وخرلهط وااتقواراط =
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منا ببوذ ملورع يواق الضورر يف خورينط قعون ابون ابواس رضوي هللا انيموا ملوال ملوال رسوول
هللا « ضرر و ِّضرار»()1ط وان أيب ِّص نرمة  أش رسول هللا  ملوال «م نون ضوا سر ضوا سر ا س بِّ ِّوهط
وم نن ف س
اق ف سأل ا س الني ِّه »()2ط والتورير من الوسائ املفضية ن الضرر.
اتسعا ان أيب رينورخ ط أش النسوِّ ِّ  ملوال « تص ُّوروا ِّ
اإلبِّو والوونذط قم ِّون ابنوتاايوا بو نعود قِّرسوه
ِّالو نِّوو النسعوورين ِّن بو نعوود أ نش نتلِّبويووا ِّ نش فوواه أ نمسووكط وِّ نش فوواه رسد ووا وصوواع متونور» ()3ط وايووديث موون أفووير
الت بيقوواذ وأةيووا ال و التوريوور الفعلووي؛ ألش املشوورتي ر يقب و البيووع بنوواه ال و التوودليب؛ لعنووه أش
املباع غاير اللنبط قيقاس اليه سائر أرواع وصور التوريرط جبامع الو واعداع ن ة .
اافرا مجاع األمة ال ملرع الكرب واعداع والو ن املعامجذ()4ط ب رجآل أةار
= برملذ (.)2564
( )1أخرجووه حمموود بوون يايوود ابوون ماجووةط "سوونن ابوون ماج وة" .ملقيووأل حمموود قوؤاد ابوودالباملي( .القووا رخ دار ايوواه
الكتب العربية )ط ن ةتاب األاكاذط يفب من بو ن اقه ما يضر جباراط برملذ ( )2341واللف لهط وألود
ن مسنداط برملذ ()2865ط و الي بن امر بن ألد الدارمل ّنط "سنن الدارمل ّن".ملقيأل فعيب ا رسؤوط
وآخروش ( ط1ط بووذ مؤسسة الرسالةط  1424و)ط برملذ ()3079ط ألد بون ايسو بون الوي البييقويط
" السنن الكممى للبييقي" .اةقأل حممد ابدالقادر ا ا( .بوووذ دار الكتوب العلميوة)ط بورملذ ()11718ط
وصووححه حمموود بوون ابوود هللا ايوواةذط "املسووتدرك ال و الصووحيح " .ملقيووأل مص و ف ابوود القووادر ا ووا.
(بووذ دار الكتب العلمية)ط برملذ ()2345ط وحممد سصر الدين األلباينط " رواه الولي ن ريج أااديث
منار السبي " .فراب ز و الشاوي ( .ط2ط بووذ املكتب اإلسجميط  1405و)ط . 408 3
( )2أخرج ووه اب وون ماج ووةط "س وونن اب وون ماج ووة" ن ةت وواب األاك وواذط يفب م وون ب ووو ن اق ووه م ووا يض وور جب وواراط بو ورملذ
()2342ط وأبووو داود سووليماش بوون األفووعثط "سوونن أيب داود" .ملقيووأل حمموود ابدايميوود( .بووووذ املكتبووة
العصرية)ط ن ةتاب األملضيةط يفب ن القضاهط برملذ ()3637ط وحممد بن ايس بون س نوورخ الرتموريط "سونن
الرتمووري (اهووامع الكبو)".ملقيوأل بشووار اوواد( .بووووذ دار الووورب اإلسووجمي ط 1998ذ)ط ن أبوواب الوومم
والصوولة اوون رسووول هلل ط يفب مووا جوواه ن اعيارووة والو و ط ب ورملذ ( )1940واللف و لووهط واسوونه األلبوواين ن
"صحيآل اهامع الصوو"ط .1090 2
( )3أخرجه" البياريط "اهامع الصحيآل"ط ن ةتاب البيوعط يفب النيي للبائع أ ف اإلب والبقور والوونذط بورملذ
()2148ط ومسلذط "املسند الصحيآل"ط ن ةتاب البيوعط يفب اكذ بيع املصسرااط برملذ (.)1524
( )4رقو اإلمجوواع الو ذلووك اوودد موون أئمووة اإلسووجذط موونيذ بوودر الوودين حمموود بوون ابوودهللا الارةشوويط " املناووور ن
القوااو وود الفقييو ووة"( .ط2ط الكوي و و وزارخ األوملو وواب الكويتيو ووةط  1405و و و )ط 314 3ط وحممو وود بو وون الو ووي
الشوةاينط "ري األوّار" .ملقيأل اصاذ الدين الصباب ي(.ط1طمصر مكتبة دار ايديث ط 1413و)ط 5
273ط واملبارةفوريط "ملفة األاوذي"ط . 452 4
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اةقق من أ العلذ ش التورير والو واعداع ةبوخ من ةبائر الرروبط وصرر بعضيذ ب و ره
يفسأل قاالهط وترد فيادته(.)1
وورا ووو اكووذ التوريوور يفمل وريض ن الش وريعة اإلسووجميةط و ووو يتواقووأل مووع ة و املوابيووأل الدوليووة
واةلية واألرعمة الصحية ن ا ال ال ط ومنيا
أو املياوواق اإلسووجمي العوواملي لألخجمليوواذ وال بيووة والصووحيةط ققوود جوواه الوونص ن مادتووه رملوذ
()75ط ال أره " جيوز أش يشتم اإلاجش أو اإلاجذ ال معلومواذ ودب ن تضولي املتلقويط
أو تايي ايقائألط أو خفاه ا ر اهاربية للعججط أو أش يكوش قيه ما يف داب العامة".
وج وواه ن امل ووادخ ( )76م ووا رص ووه " جي وووز لل بي ووب أش ي ووداي لنفس ووه أو منش و و ته مي وواراذ
وخدماذ تشييصية أو اججية ليب مؤ ج ابا وليب مرخصا له الااولتيا .
ون املووادخ ( " )77جي وووز لل بيووب أش يسووتو جي و املرض و يفملعلوم وواذ ال بيووةط قيض وولليذ
يفدا و وواه مكار و ووه القي و وواذ إبج و وراهاذ تشييص و ووية أو اججي و ووة تس و ووتند ن دلي و و الم و وويط أو بع و وورض
ضووماسذ بشووفاه بعووض األم وراض .وجيووب أش تقتصوور املووادخ اإلاجريووة ال و املعلوموواذ ايقيقيووة ققووط
دوش مبالوة".
ورص املادخ رملذ ( )103ال أروه " الو ال بيوب ن تعاملوه موع املوريضط أش يتمنوب ةو موا
و مارت ووه وراا ت ووهط وة و م ووا م وون ف و ره اإلس وواهخ ملين ووة ال ووبط وأ س وور بق ووة املو وريض يفس ووتيداذ
أساليب الو أو التدليب ."...
ري ووا أخجملي وواذ مين ووة ال ووبط ال ووري أادت ووه هن ووة المي ووة م وون يد ووة التيصص وواذ الص ووحية
يفململكة العربية السعوديةط وملد افتم ال ادد من األسب والضوابط األخجمليوةط ومنيوا موا رصوه "
ا بتع وواد ا وون ةو و م ووا و و مار ووة ال بي ووب وراا ت ووه ن تعامل ووه م ووع املو وريضط وأ يفق وود بق ووة امل و وريض
يفسووتيداذ أسوواليب الو و أو التوودليبط أو الكسووب املووادي ب وورق غووو رعاميووةط وة و مووا موون ف و ره
اإلساهخ ملينة ال ب"(.)2
لاووا النعوواذ السووعودي ملااولووة امليوون الصووحيةط ايووث أةوود ن أةاوور مووادا الو ضوورورخ مرااوواخ
مصوولحة امل وريضط وا بتعوواد اوون اسووتوجلهط وسوون بعووض األرعمووة والعقووويفذ ملوون و صووول ال ووب
( )1ينعوور ألوود بوون حمموود ابوون اموور العسووقجينط " الاواجوور اوون امل ورتاب الكبووائر"( .ط1ط بووووذ دار الفكوورط
1407ه)ط 236 1ط د.ابوود هللا بوون سصوور السوولميط "الو و وأبوورا ن العقووود"ط (ط2ط ال ورايض مرةووا ابوون
تيمية للنشر والتوزيعط  1435و) . 58

( )2اابيدة السعودية للتيصصاذ الصحيةط "أخجملياذ مينة ال ب"ط (ط)2ط .19
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وملواادا العلمية؛ وللته املسؤوليةط وأوجب مساهلة املمارس الصحي الوري يصودر انوه اع و بقصود
أو بوو ملصدط والتحقيأل معه وحماةمته أاي ةاش امله أو منصبه.
قموواج رص و املووادخ اعامسووة ال و اا ورتاذ اووأل اإلرسوواش ن اييوواخ وسووجمتهط وا بتعوواد اوون
ا ستوجل.
وجاه ن املادخ التاسعة ما رصه "جيب أش يستيدب العم ال دائما مصلحة املريض".
ورص و املووادخ السووابعة والعشووروش ال و أش "ة و خ و ميووّن صووحي ص ودر موون املمووارس
الصحيط وترتب اليه ضرر للمريضط يلتاذ من ارتكبه يفلتعويض".
واوودد النعوواذ أيضووا ن املوادخ الاامنووة والعشورين بعووض العقووويفذ لعوودد موون امليالفوواذ املتضوومنة
للتورير يفملرض ط ومنيا
أ -ذا زاول املين الصحية دوش ترخيص.
ب -ذا ملدذ بياسذ غو م ابقة للحقيقةط أو استعم ّرملا غو مشرواة من أج ايصول ال
ترخيص الااولة املين الصحية.
ج -ذا استعم وسيلة من وسائ الداايةط يكوش من ف هنا ل اهميور ال ا اتقاد اقيته
ن مااولة املين الصحية خجقا للحقيقة.
د -ذا ارتح لنفسه لقبا من األلقاب الت ت لأل اادخ ال مااويل املين الصحية.
ةما رص املادخ ايادية والاجبوش ال "أش يكوش املمارس الصحي حمج للمساهلة الت ديبية
ذا أخ اد واجباته املنصوص الييا ن النعاذط أو خال أصول مينتهط أو ةاش ن تصرقه ما يعد
خروجا ال مقتضياذ مينته وآدازا".
رابعا رعاذ واداذ اإلخصاب واألجنسة واجج العقذ()1ط ايث رص الفقرخ اعامسة من
املادخ ( )32اعاصة يفمليالفاذ والعقويفذط ال أش من امليالفاذ الت يعاملب الييا را النعاذ
"التورير يفملريض أو ادذ استيداذ األسب ال بية السليمة ن ّريقة العجج بقصد ا بتااز أو
ا ستوجل".
وبنوواه ال و وورا أدرج و النيابووة العامووة يفململكووة العربيووة السووعودية()2ط اووددا موون قق وراذ وورا
املادخط ومنيا را الفقرخ ال وجه اعصوص ضمن اهرائذ الكممى املوجبة للتوملي .
( )1صدرذ مواققة املقاذ السامي ال رعاذ واداذ اإلخصاب واألجنة واجج العقذ يفملرسوذ امللكي السعودي
رملذ ذ 76/ن (1424/11/21ه)وط ويتكوش را النعاذ من ( )41مادخ.
( )2سبق اإلفارخ ن ذلك ن ص5ط من را البحث.
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قيرا األرعمة وغو ا لوا ر يورةر تؤةود الو منوع ةو موا مون فو ره أش يضور يفملرضو ط ويسويه
ن مين ووة ال ووب ي ّريق ووة م وون ّ وورق ا س ووتوجل والتوري وور والوو و ط بو و هن ووا جت وورذ تعم وود اإلخ ووجل
يفألصووول العلميووة ملينووة ال ووبط وملمو ةو موون صوودر منووه خ و مسووؤولية تقصوووا أو خ دووه و ش ةوواش
غو مقصودط قكي يفع املتعمد الري يصحبه رية سيدة و دب مش .
ةمووا أش لارس ووة التوري وور والو و واع ووداع والك وورب ن ا ووال ال و يتن ووا م ووع األخجملي وواذ
اإلسووجمية للميوون ال بيووة الووت يووداو لييووا ديننووا اإلسووجمي ويؤةوود الو التااميووا ن مجيووع امليوونط و ووي
تت ة وود ن املي وون ال بي ووة ألش ال بي ووب مو وؤمتن الو و ب وودش اإلرس وواش و ووو أغلو و م ووا ول ووكط وم وون وورا
األخووجق اإلووواش بشوورب املينووةط و تقاهنوواط واإلخووجص قييوواط والصوودقط واألمارووةط والناا ووةط والنصووآلط
وسجمة املقصد(.)1

( )1ينعوور اابيدووة السووعودية للتيصصوواذ الصووحيةط "أخجمليوواذ مينووة ال ووب"  6ومووا بعوود اط السووبااي والبووارط
"ال بيب أدبه وققيه" 37ط القصوط "أخجملياذ مينة ال ب ن ضوه اإلسجذ"  57وما بعد ا.
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املبحث الثاني :إثبات التغرير ،وأثره
وفيه أربعة مطالب:
املطلب األول :إثبات التغرير يف اجملال الطيب.
التورير من املمارساذ الت يقوع قييوا التنوازع والتمااود بو املتياصوم ؛ ولورا ةواش بباتوه انود
التقاضووي موون املووؤبراذ ن ايكووذ الشووراي؛ ألش موون القوااوود الفقييووة املقووررخ ن الفقووه اإلسووجمي أش
األص براهخ الرمة()1ط وأش ملول اإلرسواش يقبو الو غووا المورداط بو بود مون بباتوه ببينوة معتوممخ
وواضحة؛ ليتحقأل العدل الري أمرس هللا تعان به.
ون املقابو ود أش موون األصوول الاابتوة ن الشوريعة اإلسوجمية أش اإلرسواش مسووؤول اون املووه
ومووا ملوود ينووتج انووه موون ضووررط و وورا مووا ملووررا النعوواذ السووعودي ملااولووة امليوون الصووحية ن اووأل املمووارس
الصوحي الوري وملوع ن خ و غوو مقصوود؛ ايوث تونص املوادخ السوابعة والعشوروش منوه الو أش "ةو
خ و و مي ووّن ص ووحي ص وودر م وون املم ووارس الص ووحيط وترت ووب الي ووه ض وورر للمو وريضط يلت وواذ م وون ارتكب ووه
يفلتعويض".
ق و ذا ملقووأل وملوووع الضوورر ال و امل وريضط وةوواش وورا الضوورر رتيمووة للتوريوور املتعموود واملقصووود موون
املمارس الصحيط قيتحم ال بيب الوار رتيمة امله من يفب أون.
ول وورا ق و و ش التوريو وور املقص ووود نو ووا ت وواج ن بب وواذ إباو وودى ّ وورق اإلببو وواذ الش وورايةط وأاو ووّن
يفإلببوواذ ملامووة الوودلي أموواذ القضوواه يفل وورق الووت اوودد ا الشوريعةط الو اووأل أو واملعووة ترتتووب الييووا
آ ر فراية(.)2
ويكل و امل ود ِّ
ساي و ووو امل وريض ال ووري ومل ووع الي ووه الض وورر إببب وواذ التوري وور ال ووري ومل ووع الي ووه م وون
املمارس الصحيط واليه أش ياب أيضا أش ما أصابه من ضرر ةاش رتيموة للتوريور بوهط لسوبب آخور
غوا؛ وذلك امج بقول الن « البويِّنة ال النمد ِّ
سايط والي ِّم ال النمدسا الني ِّه»(.)3
( )1ينعوور وورا األص و ن ابوودالرلن بوون أيب بكوور السوويوّيط "األفووباا والنعووائر"( .ط1ط بووووذ دار الكتووب
العلميووةط 1411و )ط  53ط زيوون الوودين بوون ب ورا يذ بوون حمموود ابوون وويذط "األفووباا والنعووائر" .ملقيووأل زة وراي
امواذ( .ط1ط بووذ دار الكتب العلميةط  1419و).ط . 50
( )2ينعر حممد الاايليط "وسائ اإلبباذ ن الشريعة اإلسجمية"( .ط1ط بووذ دار البياشط  1402و) . 23
( )3أخرجووه الرتمووري "اهووامع الكبووو"ط موون روايووة اموورو بوون فووعيب اوون أبيووه اوون جووداط ن أبوواب األاكوواذ اوون
ِّ
رسول هللا ط يفب ما جاه ن أش البينة ال
املدايط واليم ال املودا اليوهط بورملذ ()1341ط وايوديث =
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ولإلمج وواع املنعق وود الو و وورا األصو و ()1؛ ألش ال بي ووب ن وورا اي ووا ذ ملت وواذ بب وورل العناي ووة
املعتادخ مع املريضط واألص براهخ ذمته.
أمووا ن ايووا ذ الووت يلتوواذ قييووا ال بيووب بتحقووأل النتيمووة ةووبعض العمليوواذ التمميليووةط قيكفووي
املريض املتضرر ملامة البينة ال خجل املمارس الصحي يفلتااموهط واودذ ملقوأل النتيموة الوت واود زواط
وينتق و اووبه اإلببوواذ ال و ال بيووبط ويتع و اليووه رفووي املسووؤولية اوون رفسووهط اوون ّريووأل ببوواذ أش
امله ةاش واب ام ّبيب آخر لابج لهط ون رفب روقهط أو ان ّريأل ببواذ سوبب أجنو آخور
اجملة له به ةاش سببا ن ل التاامه(.)2
وملود رجووآل أةاوور العلموواه واةققو وموونيذ فوويخ اإلسوجذ ابوون تيميووةط وابوون قراوووشط وابوون القوويذط
وأةاوور الفقيوواه املعاص ورينط أش اإلببوواذ جيوووز بك و وسوويلة مشوورواة تاب و ايووأل وتقوويذ العوودلط س وواه
ةار من وسائ اإلبباذ القدوة أو املعاصرخط مادامو مون الوسوائ القويوة الراجحوةط الوت يت ورق
لييووا ااتمووالط و يشوووزا فووك أو فووبية؛ ألش املقصووود موون تش وريع وسووائ اإلببوواذ ُووا ووو يووار
ايألط و ملامة العدلط قب ي ّريقة مشرواة ملقأل را املقاصدط قيي معتممخ(.)3
= صووحيآلط ملووال ايوواق النسووائي " صووآل وواع اموورو موون أبيووهط وصووآل وواع فووعيب موون جوودا"ط ابوون اموورط
"التيووريب"ط 50 8ط وصووحآل ايووديث أيضووا األلبوواينط " رواه الوليو "ط 278 8ط وملووال " للحووديث فووا د
من اديث ابن اباس إبسناد صحيآلط ومن اديث ابن امر بسند جيد".
( )1حممد بن برا يذ ابن املنررط "اإلمجاع" .ملقيأل قؤاد ابداملنعذ( .ط1ط دار املسلذ للنشر والتوزيعط  1425و)ط
. 65
( )2ينعر حممود بون اسون آل الشويخط "ّبيعوة املسوؤولية والتوااذ ال بيوب ن اهرااوة التمميليوة"(.الرايض جامعوة
اإلموواذ حمموود بوون سووعود اإلسووجميةط  1434وو)ط 2869 3ط رفووا سووعد املووالكيط "املسووؤولية املدريووة لل بيووب
اوون أخ ائووه املينيووة ن اململكووة العربيووة السووعودية"(.جدخ جامعووة امللووك ابوودالعاياط 1434وو)ط 12ط صووحراه
داودي" .مسؤولية ال بيب ن اهرااة التمميلية"( .اهاائر جامعة ملاصدي مريفر ط 2006ذ)ط .109
( )3ينعوور الووي بوون خلي و ال رابلسوويط "مع و ايكوواذ قيمووا يوورتدد ب و اعصووم موون األاكوواذ"( .بووووذ دار
الفكر)ط1 68ط برا يذ بن الي بن حممد ابن قراوشط "تبصرخ ايكاذ ن أصول األملضية ومنا ج األاكاذ".
( ط1ط مكتبة الكلياذ األز ريةط  1406و)ط 240 1ط ألد بن ابدايليذ ابن تيميةط "جمموع الفتاوى".
ملقي ووأل اب وودالرلن ب وون حمم وود ب وون ملاس ووذ( .املدين ووة املن ووورخ جمم ووع املل ووك قي وود ل باا ووة املص ووح الشو وري ط
 1416و)ط 392 35ط حمموود بوون أيب بكوور ابوون القوويذط " ال وورق ايكميووة" (.مكتبووة دار البيوواش)ط 13ط
حمموود رأق و ااموواشط "النعوواذ القضووائي ن الفقووه اإلسووجمي"( .ط2ط دار البيوواشط  1415وو)ط 270ط د.
ابد الرلن بن برا يذ ايميضيط "القضاه ورعامه ن الكتاب والسنة"(.ط1ط مكة املكرمة معيد البحوه =
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ون ايقيقة أش ورا القوول يتواقوأل موع ّبيعوة األاموال ال بيوة الوت يكتنفيوا فويه مون الومووض
وادذ الوضور يفلنسبة لوو امليتص ط قيكوش ضحية التورير ااجاا أاياس ان اإلبباذ؛ هيله بكاوو
موون اقووائأل وأس ورار مينووة ال ووبط ويوواداد األموور صووعوبة ذا تعلووأل التوريوور والتضوولي إبخووجل املمووارس
الصحي يفلقوااد الفنية واألصول ال بية الت جييليا املريضط ويتعرر اليه ملامة الدلي الييا.
ولرا قو ش التوريور ن ا وال ال و وكون بباتوه ي وسويلة مشورواة مون وسوائ اإلببواذط ومنيوا
ال سبي املاال
أو اإلمل ورارط ش يعوورتب املمووارس الصووحي البووال العامل و امليتووار أرووه غوورر يفمل وريض متعمووداط
و را اإلملرار امة ةاقية ن يقاع ايكذ اليه؛ ألره أارب القصدا.
ورعورا لصوعوبة ببواذ التوريور نووا؛ لتعلقوه يفلنيوة والقصود وصووعوبة معرقوة ذلوكط قو ش الوالووب أش
اإلمل ورار ووو الوس وويلة املناس ووبة لإلبب وواذ ن وورا ايال ووةط أر ووه وك وون ا ت ووداه لي ووه بواسو و ة وس ووائ
اإلببوواذ األخوورىط والقورائن القويووة الوت توودل الو وجووود القصوود مووع د لووة ايووال العووا رخ موون اصووول
الضرر ب ريقة واضحة(.)1
ريا الشيادخط الصادرخ من أ اعممخ وا ختصاص العودول الاقواذ قيموا وكون معرقتوه
اوون ّ وريقيذط و ووذ املمارسوووش الصووحيوش العووالِّموش الينووة ال ووبط وخاصووة موون يعملوووش مووع الوووار أو
املت وواّئ معووهط أم وا غووو أ و ا ختصوواص قووج تقب و فووياد ذ؛ هيليووذ صووول مينووة ال ووبط ن
ايا ذ العادية الت يعرقيا وي لع الييا اواذ الناس.
لاا اليم ط قيما ذا اما املريض املورر به أو ضوحية التوريور أاي ةواش اون اإلببواذط قيحلو
الوار.
بينمو ووا و وود أش نو وواك او ووددا مو وون الصو ووور وايو ووا ذ ذاذ ال و ووابع امليو ووّن الو ووري يدرةو ووه
املتيصصوش العارقوش صول املينة وملوااد اط و وكن أش يتذ بباته بوسائ أخرىط منيا
رابعا اعممخ ال بيةط الت تص زا املمارسوش الصحيوش الاقاذ اياذملوش لن ابذ دراية خاصوة
ومعرقوة ةاملووة صوول مينووة ال ووب وملوااود اط ورأييووذ نووا لوه ااتبووارا وأتبوواط بو هنووا مون أ ووذ وسووائ
اإلبب و وواذ ن ا و ووال ال و و و ؛ قبق و ووول اعب و ووو تع و وورب اقيق و ووة التوري و وورط وم و وودى خمالفت و ووه ألص و ووول املين و ووة
= و اياه الرتاه اإلسجمي و جامعة أذ القرىط  1409و)ط . 393
( )1ينعر حممد بن حممد الشنقي يط "أاكاذ اهرااة ال بية وا ر املرتتبة الييا"(.ط3ط الشارملة مكتبة
الصحابةط  1424و)ط . 329
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وأخجمليا اط واجملة الضرر يفلتورير.
خامسووا امللو ال و للموريضط قالسوومجذ والتقووارير ال بيووة الورمليووة أو اإللكرتوريووةط املتضوومنة
لتشييص االة املورر بهط ومراا اججهط وما ال بش ره من جراهاذ ومتابعاذ ينبووي أش يكووش ابوا
ااتبار ن اإلبباذ بشرط أش يكوش ابا لاية خاصة وأش اق الييا من العبث والتاوير.
سادسا القرائن والد ئ والعجماذ الواضحةط والقويوة البالووة درجوة اليقو ؛ ةنتوائج التشوريآلط
والفحو ووص ال و و ط ووسو ووائ التقنيو ووة ايدياو ووة ةو ووا ذ التصو وووير أو التسو وومي ط وةشو وووقاذ ايسو ووايفذ
البنكيةط وغو ذلك(.)1

( )1ولإلّجع ال اكذ العم يفلقرائن ن الفقه اإلسجميط ينعر ال سبي املاال القضاه يفلقرائن املعاصرخ؛
لعبدهللا العمجشط اإلبباذ يفلقرائن ن الفقه اإلسجمي؛ إلبرا يذ الفائاط القضاه يفلقرائن واألماراذ ن الفقه
اإلسجمي؛ لعبدالعايا الدغيار.
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املطلب الثاني :أثر التغرير باملريض على التزام املمارس الصحي،
وفيه أربعة فروع:
الفرع األول :التغرير املؤثِّر على التزام املمارس الصحي.
بين و قيمووا تقوودذ اكووذ التوريوورط وملووررذ يفألدلووة ارمتووهط واوودياي نووا اوون أبوور لارسووة التوريوور
ال العقد ال قيما ذا مارس ال بيب أو الوسيط أاي ةاش التورير يفملريض.
و را األبور موا أش يكووش ملبو العقود الو وجوه النصويحة وا ستشوارخط أو ةواش أبنواه التعاملود أو
بعوود ب وراذ اقوود املعاهووة( )1مبافوورخ وملب و الوودخول ن أي ج وراه ّ و ط ور يلحووأل امل وريض بسووببه ضووررط
و ما أش يكوش بعد الودخول ن مقتضوياذ العقود وتنفيور اإلجوراهاذ ال بيوةط وملقوأل وملووع الضورر الو
املريض.
وبياش ايكذ الشراي نا يتضآل من خجل أربعة قروع
األول التورير املؤبر ال التااذ املمارس الصحي.
والااين أبر التورير يفملريض ال اقد املعاهة من ايث الصحة واللاوذ.
والاالث اكذ مساهلة املمارس الصحي الوار.
والرابع ضماش ما رتج ان التورير.
ق ما الفرع األول و و التورير املؤبر ن التااذ املمارس الصحيط ق ش الفقياه يكوادوش يتفقووش
ال أش التورير يكوش مؤبرا ذا ملقق قيه مجلة من الشروطط أمجليا ن ا و
الش وورط األول ملص وود التوري وور وس وووه الني ووة؛ ألش التوري وور يتحق ووأل يفيم و والرتغي ووب ال و
الفع و يفلكوورب واعووداع والتضوولي موون ملِّب و الوووارط و وورا يكوووش مووع ملصوود الوووار وسوووه ريتووهط
وفوورط النيووة وورا متعلووأل انوود بعووض الفقيوواه يفلعقوبووة األخرويووةط و أبوور لووه ن مسوواهلة الوووار وضووماره
وببوذ اعيار ةما سي و.
أمووا ذا ارتف و النيووة قووج توري وورط ةمووا ل ووو يفل و املمووارس الصووحي ن وص و املووه أو الداايووة
لنفسووه أو وص و أدويتووه اسوون األوصووابط و ش ةوواش للمتعاملوود ن ما و وورا ايالووة أش يووداي ال و
( )1ويكوش ذلك ةما ن االة ذ اب املريض ن املستشف ط أو ن ّبيب ن ايادتهط وتعاملدا معهط ولو
يفملعاّاخ؛ ذ يلاذ أش يكوش بينيما اقد مكتوب.
ينعر د .مليب بن حممد املبارك" .املسؤولية ال بية"(.ط4ط ديب دار اإلواش ط  1434و)ط .230

- 392 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

الوار بسبب آخر غو التورير(.)1
الش وورط الا وواين أش يك وووش املو وورر ب ووه ج ووا ج يفلتوري وور ال ووري م ووورس ض ووداط وغ ووو ا ووار يفلض وورر
املرتتووب اليووه؛ ألش المووه السووابأل بووه دلي و ال و رضووااط و ذا رضووي يفلتعاملوود مووع المووه يفلتوريوور ققوود
أسقط اقه ن امل البة(.)2
الشوورط الاالووث أش يووؤدي التوريوور ن ضوورر أو غوورذ واملووع غووو حمتمو ؛ ألرووه ذا ر يووؤد ن ضوورر
أو غرذ قج خيار للمورر بهط و رجوع يفلضماش ال الوار؛ ألش اعيار والضماش يابتاش لرقوع الضوررط
و ضرر نا(.)3
الش وورط الراب ووع أش يك وووش التوري وور ووو ال ووداقع الو و التعامل وود؛ ئي ووث تك وووش أس وواليب التض وولي
واعداع الت استيدميا الوار ي الت دقع املورر به ن التعاملدط قلوو أملودذ الو بوراذ العقود لسوبب
غو التوريرط ور يكن للمتعاملد ا خر أتبو اليهط قج يكوش للتورير ايندر أبر ن العقد(.)4
الشوورط اعووامب أ يكوووش التوريوور لووا وكوون ةشووفه أو ا ّووجع اليووهط أو توودارك الوملوووع قيووهط
ئيث تكوش ايقيقة خمفية غو ا رخط و وكن التعرب الييا بسويولة؛ ألروه ذا ةواش وكون املوورر بوه
التعوورب اليووه ولووو يفلت مو أو السوؤالط أو التووداركط ور يفعو ط قيعتوومم مقصوراط ويتحمو رتيمووة تقصوووا
وتفري ه(.)5
الفرع الثاني :حكم عقد املعاجلة الناشئ عن التغرير.
مس لت

ايووديث اوون الفوورع الاوواين و ووو أبوور التوريوور يفمل وريض ال و اقوود املعاهووة سوويكوش موون خووجل
األون أبر التورير ال العقد ال ذا ر يرتتب اليه ضرر.
الاارية أبر التورير ال العقد قيما ذا يأل املريض ضرر بسببه.

( )1ينعر اعفي ط "الضماش ن الفقه اإلسجمي"ط 150ط د .مجي ابد اةسن اعل ط "ملاادخ الوار ضامن
وت بيقا ا الفقيية"ط جملة العدلط العدد 42ط ( 1430و)ط .128
( )2ينعر ابد الرلن بن ألد ابن رجبط " تقرير القوااد وملرير الفوائد"(.بووذ دار الكتب العلمية) 424ط
د .ةفار ابدالقادر الصوريط "التورير وأبرا ن العقود"(.ط1طاماش دار الفكرط  1428و)ط 159ط
اعل ط "ملاادخ الوار ضامن"ط .122
( )3ينعر ابن ملدامةط "املوّن"ط 233 4ط اعفي ط "الضماش ن الفقه اإلسجمي"ط . 150
( )4ينعر فل ط "املدخ ن الفقه اإلسجمي" 588ط املباركط "املسؤولية ال بية" . 223
( )5ينعر فل ط "املدخ ن الفقه اإلسجمي" 592ط اعل ط " ملاادخ الوار ضامن" . 122
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املسألة األوىل :أثر التغرير على العقد إذا مل يرتتب على التغرير ضرر:
ويتصور را ملب الدخول ن أي جراه ّ ط ون را ايالة لن يلحأل املريض ضررط ويفلتايل
قج أبر للتورير الفردا ال العقد؛ ألش فرط أتبو التورير ال العقد و اصول الضرر أو الونب(.)1
املسألة الثانية :أثر التغرير فيما إذا حلق املريض بسببه ضرر.
و ورا األبوور يتصووور ورا قيمووا ذا فوورع املوريض املووسرر بووه ن تنفيوور مووا وِّجوه بووهط معتقوودا صوودق
ص ووحهط وس ووجمة اإلجو وراهاذ ورفعي وواط مث تكش ووف ل ووه ايق ووائألط ويفش ل ووه ا وون يقو و تض وولي
ملائل ووه ور ن
ال بيب الوار وةربه وخدااهط ووملع اليه من جراه ذلك ضرر()2ط وأبب ما وملع اليوه مون توريورط وموا
رتج انه من غنب أو ضرر أاي ةاش ماداي أو رفسيا أو جسدايط أو غو ذلك.
والفقياه رليذ هللا تلفوش ن أبر التورير ن را ايالة الو اكوذ العقودط و يقوع صوحيحا
أذ يفّ ووجذ وذل ووك بن وواه ال و تن وووع أس وواليب التوري وورط واخ ووتجب وس ووائلهط وتع وودد ص وووراط قم وونيذ م وون
يصوحآل العقوود ويابو اعيووار للمووورر بووهط وموونيذ موون يصووحآل العقوود وجيعلووه زمووا لل وورق ط وموونيذ موون
كووذ اليووه يفلووب جشط وموونيذ موون يشوورتط لتو بو التوريوور ن العقوود اصووول الضوورر أو الووونب الو املووورر
بهط ومن خجل تتبع أملوال الفقياه رليذ هللا ن مجلوة مون صوور التوريور والتودليب واعوداع ن العقوودط
ق ره وكن مجال أملواابذ قييا ال النحو ا و
القول األول أش العقد يقع صحيحاط لكنه يكوش زموا مون جيوة املوريض املوورر بوهط قيابو
له اعيار ب مضاه العقد أو قسيه واسورتداد اقوهط م لقوا سوواه روتج اون التوريور غونب نأو ط والو
و وورا القو و و ووول او و ووامة الفقي و وواه مو وون اينفيو ووة()3ط واملالكيو ووة()1ط والشو وواقعية()2ط واينابل و ووة()3ط واب و وون او وواذ
( )1ينعر حممد أبو ز رخ" .امللكية ورعرية العقد ن الشريعة اإلسجمية"(.بووذ دار الفكر العريب)ط 461ط د.
اباس اسّن حممد" .العقد ن الفقه اإلسجمي" ( .ط1ط  1413و)ط 214ط زيداشط "املدخ لدراسة
الشريعة اإلسجمية"ط . 358
( )2يرةر الفقياه فروّا للضرر الري يؤاخر به املمارس الصحيط و ي  )1ملقأل وملوع الضرر ن ايالط )2
ببوذ التورير املوجب للمؤاخرخ إبادى وسائ اإلبباذط  )3أتةد العجملة ب التورير والضرر الري أصاب
املريضط ئيث ياب أش ما وملع من ضرر ةاش بسبب تورير املمارس الصحي.
ينعر الشنقي يط "أاكاذ اهرااة ال بية" 301ط د .اافور ابدالرلن" .التعويض ان األضرار البدرية النافدة
ان األخ اه ال بية"(.الرايض جامعة اإلماذ حممد بن سعود اإلسجميةط  1434و)ط 4875 5ط د .حممد
بن الي" .مسؤولية ال بيب ب الفقه والقاروش"( .ط2ط دمشأل دار القلذط  1429و)ط . 78
( )3ينعر أبو بكر بن برا يذ ابن املنررط "اإلفراب ال مرا ب العلماه" .ملقيأل صوو ألد( .ط1ط =
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العا ري()4ط و و اختيار اإلماذ الشوةاين(.)5
ملال اياق ابون امور "وملود أخور زورا القوول مجيوور أ و العلوذط وأقوىت بوه ابون مسوعودط وأبوو
من التابع ومن بعد ذ م نن ص اددا"(.)6
ريرخط و خمال ابما من الصحابةط وملال به ن
وملصوور بعووض اينفيووة وورا ايكووذ الو التوريوور القووويلط املبووّن الو الكوورب وا اتيووال اللفعوويط
ذا رتج انه غنب قاا ألاد املتعاملدين(.)7
ةمووا أش ووا ر موور ب اينابلووة ووص ببوووذ اعيووار ئصووول الووونب الفوواا ط ةمووا ن ةجميووذ
ان خيار التدليبط والنم ط والونب(.)8
= اإلماراذ العربية املتحدخ مكتبة مكة الاقاقيةط  1425و)ط 37 6ط حممد بن ألد السرخسيط " املبسوط".
(بووذ دار املعرقة ط 1414و)ط 38 13ط حممد بن ابدالوااد ابن اابماذط "فرر قتآل القدير"(.بووذ
دار الفكر)ط 400 6ط زين الدين بن برا يذ بن حممد ابن يذط "البحر الرائأل فرر ةنا الدملائأل"( .ط2ط
دار الكتاب اإلسجمي)ط .51 6
( )1ينعر العبدريط "التاج واإلةلي "ط 437 4ط حممد بن ارقه الدسومليط "اافية الدسوملي ال الشرر
الكبو" .ملقيأل حممد الي ( .بووذ دار الفكر)ط 16 3ط اي ابط "موا ب اهلي "ط 437 4ط الي
بن ألد بن مكرذ العدويط " اافية العدوي ال فرر ةفاية ال الب الريفين" .ملقيأل يوس البقااي.
(بووذ دار الفكرط  1414و)ط . 26 7
( )2ينعر حميي الدين وىي بون فورب النووويط "روضوة ال والب وامودخ املفتو " .ملقيوأل ز وو الشواوي ( .ط3ط
ب ووووذ املكت و وب اإلس ووجميط  1412و و )ط 467 3ط ط أل وود ب وون ل وواخ الرمل وويط "هناي ووة اةت وواج ن ف وورر
املنيوواجط"(.بووذ دار الفكوورط  1404و و)ط 73 4ط زة وراي بوون حمموود األرصوواري" .أسووو امل الووب ن فوورر
روضة ال الب"( .بووذ دار الكتاب اإلسجمي)ط .61 2
( )3ينعوور ابوون ملدامووةط "الشوورر الكبووو"ط 80 4ط حمموود بوون مفلووآل بوون حمموود" .الفووروع" .اةقووأل ابوودهللا الرتةووي.
(ط1ط مؤسسة الرسالةط  1424و)ط 93 4ط الي بون سوليماش املورداويط "اإلرصواب ن معرقوة الوراجآل مون
اعجب" ( .ط2ط دار اياه الرتاه العريب)ط . 399 4
( )4ينعر الي بن ألد ابن ااذط "اةل يف ر"(.بووذ دار الفكر)ط . 448 8
( )5ينعر حممد صديأل خاش القنوجيط "الروضة الندية فرر الدرر البيية"(.دار املعرقة)ط . 115 2
( )6ابن امرط "قتآل الباري"ط 458 4ط " بتصرب "ط وينعر الشوةاينط "ري األوّار"ط . 275 5
( )7ينعر ابن املنررط "اإلفراب ال مرا ب العلماه"ط 37 6ط السرخسيط "املبسوط"ط 38 13ط ابن
اابماذط "فرر قتآل القدير"ط 400 6ط ابن يذط "البحر الرائأل"ط .51 6
( )8ينعر البيووط "ةشاب القناع"ط 213 3ط ابن ملدامةط "الشرر الكبو"ط 339 11ط منصور بن يورب =
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القول الااين أش التورير ذا ةاش يفلفع خاصةط قالعقد صحيآلط ويقع سقراط وليب للموورر بوه
()2
اي و ووأل ن الرج و وووع ان و ووهط وب و ووه مل و ووال اإلم و وواذ أب و ووو انفي و ووةط وحمم و وود ب و وون ايس و وون()1ط وبع و ووض املالكي و ووة
والشاقعية()3ط لكن ن الروايوة امليتوارخ انود اينفيوة أش لوه ققوط الرجووع يفلنقصواش الوري أصوابه بسوبب
التورير ش فاه.
القول الاالث أش العقد ن را ايالة يقع يفّجط وبه ملال أبو بكر من اينابلة(.)4
أدلة األملوال
أدلة القول األول استدل القائلوش بصحة العقدط وببوذ اعيارط يفألدلة ا تية
الوودلي األول القيوواس الو املصوسراخِّط قعوون أيب رينوورخ ط أش النسوِّ ِّ  ملووال « تصو ُّوروا ِّ
اإلبِّو
والوونذط قم ِّون ابنوتاايوا بو نعود قِّرسوه ِّال نِّوو النسعوورين ِّن بو نعود أ نش نتلِّبويوا ِّ نش فواه أ نمسوكط وِّ نش فواه رسد وا وصوواع
متنور» ()5ط والتصورية ن اقيقتيووا غو وخووداع وتوريورط قكوواش ورا ايووديث أصوج ن النيووي اون التوريوور
واعداعط ون صحة العقد وببوذ اعيار للمورر به؛ ألش الن  ر كذ بب ووجش بيع املصراخط و ُا
جع اعيار ملبتااياط و و يكوش ن اقد صحيآل(.)6
وسمل أصحاب القول الاالث را الدلي من وجوا()7ط أةيا
= البيووط "دملائأل أويل الني لشرر املنتي " ( .ط1ط اار الكتبط  1414و)ط . 172 2
( )1ينعر ابن املنررط "اإلفراب ال مرا ب العلماه"ط 37 6ط ابن يذط "البحر الرائأل"ط 51 6ط ابن
اابدينط "رد اةتار"ط . 149 4
( )2ينعر اي ابط "موا ب اهلي "ط . 350 6
( )3ينعر النوويط "روضة ال الب "ط 416 3ط ابن امرط "ملفة اةتاج"ط . 315 4
( )4ينعر ابن ملدامةط "املوّن"ط 350 6ط املرداويط "اإلرصاب"ط . 339 11
( )5أخرجه البياريط "اهامع الصحيآل"ط ن ةتاب البيوعط يفب النيي للبائع أ ف اإلب والبقر والونذط برملذ
()2148ط ومسلذط "املسند الصحيآل"ط ن ةتاب البيوعط يفب اكذ بيع املصسرااط برملذ (.)1524
( )6العلماه متفقوش ال صحة العقد ن مس لة املصراخ؛ ألش الن  ر يب لهط و ُا جع له األ اعيار.
ينعر ابن املنررط "اإلمجاع"ط 92ط ىي بن حممد بن بوخ" .اإلقصار ان معاين الصحار" .ملقيأل قؤاد
ابداملنعذ ألد (.دار الوّن)ط 289 1ط ابن ابدالممط "التمييد"ط 205 18ط الشوةاينط "ري األوّار"ط
. 275 5
( )7سمل اينفية ومن واققيذ دلي اهميور را من وجوا ةاوخط ليب املقاذ نا إليراد ا و لتفصي القول قيياط
ووكن الرجوع لييا ن ابن اابدينط "رد اةتار"ط 96 4ط ال حاويط "فرر معاين ا ر"ط 19 4ط
السرخسيط "املبسوط"ط 38 13ط ابن امرط "قتآل الباري"ط . 459 4
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الوج ووه األول أش اي ووديث مع ووارض لقول ووه تع ووان
ﲵﲶ ﱠ()1ط قوواهااه قيووه خمووال للقيوواس الصووحيآلط و ووو أش ضووماش العوودواش يكوووش مووا يفملاو أو القيمووةط
والتمر الوارد ن ايديث ليب منيما(.)2
وأجيب روه مون ضوماش املتلفواذ العقوويفذط ولوو سولذ دخولوه ملو العمووذ قالصواع ماو ؛
ألره اوض املتل ط وجعله خمصوصا يفلتمر دقعا للنااعط ولو سولذ اودذ صودق املاو اليوه قعمووذ ا يوة
خمصص زرا ايديث؛ ألره مشيورط و و صاحل لتيصيص العموماذ القرآرية(.)3
الوجه الااين ا ض راب ن منت ايوديثط ققوالوا ذةور التمور قيوه اترخط والقموآل أخورىط واللونب
لاةط وااتمم الصاع اترخط واملا أو املال أخرى(.)4
يع به الصحيآل.
وأجيب ش ال رق الصحيحة اختجب قيياط والضعي
مل ووال اع ووايب "اي وديث ذا ص ووآل وبب و ا وون رس ووول هللا ط قل وويب س التس ووليذ ل ووه()5ط وة و
اديث أص برأسهط ومعتمم ئكمه ن رفسهط قوج جيووز أش يعورتض اليوه بسوائر األصوول امليالفوةط أو
يتوررع ن ب الوه بعوودذ النعوو لوهط ومللووة األفوباا ن رواوهط واألصوول ُوا صوارذ أصووو ويه الشوريعة
زاط وليب ترك ايديث بسائر األصولط ون من ترةيا له"(.)6
الوودلي الاوواين القيوواس الو موون وودع ن البيووعط قعو نون انبو ِّود ا سِّ بنو ِّون اموور ر ِّضووي ا س انويمووا أ سش
ووعط قوقووال «ِّذا يفيو نعو قوقو ن ِّخجبووة»()7ط أي غو و
رجووج ذةوور لِّلنسوِّ ِّ ط أروسوه نوودع ِّن البويو ِّ
ِّخداع.
و وورا يقتضووي أش األص و سووجمة العقوود م ون الو و واع وداعط والت ةيوود ال و وجوووب الصوودق
واألمارووة والنصووآل ن املعاملووةط وأش ِّ
اإلسووجذ يبوويآل اعديعووة و يقوور بيعيوواط ق و ذا ملقووأل وجووود التوريوور
ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ

( )1سورخ النح من ا ية (. )126
( )2ينعر السرخسيط "املبسوط"ط 39 13ط ابن اابدينط "رد اةتار"ط . 149 4
( )3ينعر الشوةاينط "ري األوّار"ط . 275 5
( )4ينعر را الوجه واهواب اليه ابن امرط "قتآل الباري"ط 459 4ط الشوةاينط "ري األوّار"ط .275 5
( )5واديث املصراا ملال قيه ابن ابد المم " را ايديث جممع ال صحتهط واات من ر أيخر به فياه
اقيقة ابا".
( )6لد بن حممد بن برا يذ اع ايبط "معار السنن فرر سنن أيب داود"(.ط1ط الب امل بعة العلميةط
 1351و)ط . 724 3
( )7أخرجه البياريط "اهامع الصحيآل"ط ن ةتاب البيوعط يفب ما يكرا من اعداع ن البيعط برملذ ()2117ط
ومسلذط "املسند الصحيآل"ط ن ةتاب البيوعط يفب من دع ن البيع برملذ (.)1533
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واعداع بب األ الفسخ للمورر به(.)1
الدلي الاالث العمو بقااودخ الضورر يواالط واملوورر بوه ن أغلوب األاووال متضوررط والشورع
يقر الضررط قتمب زالتهط و زالته نا تكوش بتمك املورر به من قسخ العقد واسرتداد ماله(.)2
الدلي الرابع ل فرط الرضا؛ ألش اقد املعاهة را ال ال أساس سجمته لوا يوؤبر اليوهط
و يووور مووا يووؤبر اليووه قيمووا بعوود موون التوريوور واعووداع منوواب للرضوواط ويفلتووايل ق و ش للعاملوود الووري اخت و
الرضا من جاربه األ املضي ن العقد أو قسيه؛ لياب رضاا يفلعقد من جديد(.)3
أدلة القول الااين القائل بلاوذ العقدط وادذ ببوذ اعيار.
 )1ملول هللا تعان ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱠ(.)4
قالعقد ذا ر يقع زما ر يتحقأل وجوب الوقاه به.
ووعط قوقوال «ِّذا
 )2ا نن انب ِّد ا سِّ بن ِّن امر ر ِّضي ا س انويما أ سش رجج ذةر لِّلنسِّ ِّ ط أرسوه نودع ِّن البوي ِّ
يفيو نع و قوق و ن ِّخجب ووة»()5ط واي ووديث ص وريآل ن أش الن و  أم وور م وون وودع ش يش وورتط أ
خداعط و را يدل ال ادذ ببوذ اعيار يفعديعة ذا افرتّه(.)6
رووه ملض ووية ا و ط ق ووج م و ال و العموووذط و ُ ووا ووتج ب ووه ن اووأل م وون ةوواش بص ووفة
ور وومل
صااب القصة(.)7
 )3أش العقد ملد استو أرةاروه وفوروّهط و يوؤبر قيوه الوو والتوريور واعوداع؛ ألهنوا و ش ةارو حمرموة
ن ذا ا أهنا تتعلأل براذ العقد و ُا مر خارج انه(.)8
ش بب وووذ ص ووحة العق وود بتم وواذ أرةار ووه وف ووروّه يس ووتلاذ رف ووي اعي ووار للمو وورر ب ووهط
وين ووامل
( )1ينعر ااماش بن الي بن حممن الايلعيط "تبي ايقائأل فرر ةنا الدملائأل"( .ط1ط القا رخ امل بعة الكممى
األموية  -بو قط  1313و)ط 31 4ط أبو ز رخط "امللكية ورعرية العقد" . 465
( )2ينعر أبو ز رخط "امللكية ورعرية العقد" 464ط زيداشط "املدخ لدراسة الشريعة اإلسجمية" 358ط الاايليط
"القوااد الفقيية وت بيقا ا ن املرا ب األربعة"ط . 211 1
( )3ينعر القنوجيط "الروضة الندية"ط 116 2ط الشنقي يط "أاكاذ اهرااة ال بية" . 415
( )4ينعر أبو ز رخط "امللكية ورعرية العقد" . 463
( )5تقدذ رجيه ن الصفحة السابقة.
( )6ينعر التيارويط " اجه السنن"ط . 189 14
( )7ينعر اع ايبط "معار السنن"ط 766 3ط ابن العريبط "اارضة األاوذي"ط . 8 6
( )8ينعر ابن اابماذط "فرر قتآل القدير"ط . 240 5
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لابوذ اعيار دلة أخرى صحيحة وصر ة ةما تقدذ(.)1
 )4األص أش اقود املعاهوة مون العقوود الجزموةط و ورا العقوود جيوب أش تصواش اون الفسوخ موا أمكون؛
ألره لو أبيآل لك متضورر قييوا أش يفسوخ العقود لتااااو ملو وا امللاموةط ولقو مون اارتاميوا انود
الناسط ولكار التشار والتنازع ن لاوميا املشروع(.)2
 )5أش املووورر بووه مووا أش يكوووش ااملووا يفلتوريوور ومل و العقوود أو ط ق و ش ةوواش ااملووا بووه ايندوور يكوووش ملوود
أملوودذ ال و العقوود ال و بينووة وبرضووا اتذط و ش ةوواش غووو اووار بووه قيكوووش مقص ورا ن اووأل رفسووهط
قيتحمو و تبع ووة تقص وووا؛ ألر ووه ةو وواش وكن ووه أش يعل ووذ يفلتوري وورط وأ يتس وورعط وأش يتبو و ملبو و بو وراذ
العقد(.)3
ووكن أش ينامل را القول وأدلته مجا من وجوا
أ /أش مووا ذةوورا أصووحاب وورا القووول موون األدلووة اموموواذ ن مقابلووة الوونص الصووحيآل الصوريآلط
امليصووص ابوواط الووري ياب و اعيووار للمووورر بووهط و ووو ملووول النسوِّ ِّ  « تصو ُّوروا ِّ
اإلبِّو والووونذط قمو ِّون
ابنوتاايا بو نعد قِّرسه ِّال نِّو النسعرين ِّن بو نعد أ نش نتلِّبويا ِّ نش فاه أ نمسكط وِّ نش فاه رسد ا وصاع متنر» (.)4
ب /أش ن القووول إبمضوواه العقوود الووري بووّن ال و التوريوور والتضوولي والو و والتوودليب بب وواذ
للحأل ب رق حمرمة وغو مشرواةط و را يتنا مع مقصود الشارع ايكيذ ن التعوامجذ والعقوودط ون
اف ايقوق وصيارتيا.
ج /أش ن القووول بلوواوذ العقوود لمووا بينووا للمووورر بووه وضووررا اليووهط و لاامووه الووا يرضووااط و وورا
يعارض الاواب الشرايةط ق ش رقع العلذ ان املعلوذط والضرر ان املتضرر أص من أصول الشريعة.
د /أش قيووه ّمااووا أل و الشوور وا اتيووال ن التمووادي ن الباّ و ط واسووتوجل النوواسط و قسوواد
ايا ذ.
أدلة القول الاالث القائل بب جش العقد.
الدلي األول ل فرط الرضا؛ ألش التورير يؤبر الو الرضوا؛ ذ لوو ا ملوا أملودذ املوريض الو
التعاملدط واألص أش العقود تكوش صوحيحة يفلرتاضوي؛ لقوول هللا سبح و و و و و و و و و و و و و و وواره تعوان ﱡﱙ
( )1ينعر السلميط "الو وأبرا ن العقود" . 718
( )2ينعر أبو ز رخط "امللكية ورعرية العقد" 463ط فل ط "املدخ ن الفقه اإلسجمي" . 590
( )3ينعر أبو ز رخط "امللكية ورعرية العقد" . 463
( )4أخرجه البياريط "اهامع الصحيآل"ط ن ةتاب البيوعط يفب النيي للبائع أ ف اإلب والبقور والوونذط بورملذ
()2148ط ومسلذط "املسند الصحيآل"ط ن ةتاب البيوعط يفب اكذ بيع املصسرااط برملذ (.)1524
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ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨﱠ()1ط
ون التورير يفملريض وخدااه بوسائ مضللة لله ال الرضا الا ر يكن لوض به لو ر دع(.)2
ش الرضووا فوورط للصووحةط ق و ذا ارعوودذ رضووا العاملوود بعوود المووه يفلتوريوور قلووه
ووكوون أش ينووامل
ايأل ن قسخ العقد؛ ق ش خو قاختار ققد بب رضاا الكام يفلعقد من جديد.
الوودلي الاوواين األص و أش م لووأل النيووي يقتضووي الفسوواد()3ط وملوود جوواهذ النصوووص صوور ة ن
النيي ان التورير واعداع والو والتدليبط قمن أرش اقدا زرا الوسائ اةرمة قالعقد قاسد.
ش العقوود ال رةارووه وفووروّهط والنيووي الووارد ر يكوون متوجيووا لووراذ العقوود
ووكوون أش ينووامل
و ُووا ألموور خووارج انووهط قووج يووؤبر قيووهط والقااوودخ الفقييووة أش النيووي مووىت ةوواش ملعووو ن غووو املنيووي انووه
قج يكوش مفسدا (.)4
الرتجيح:
لع و و أاو وودل األمل و ووال -وهللا أالو ووذ -و ووو الق ووول األولط الو ووري ملو ووال أصو ووحابه ش العقو وود يقو ووع
صووحيحاط لكنووه يكوووش زمووا موون جيووة امل وريض املووورر بووهط قياب و لووه اعيووار ب و مضوواه العقوود أو
قس وويه واس وورتداد اق ووهط م لق ووا؛ وذل ووك لص ووحة ا ووديث املص ووراخ الو ووارد قي ووهط ولاب وووذ د لت ووه ال و و
املقصووودط وألرووه مقتضو العوودلط واملواقووأل لقوااوود الشوريعة القاضووية بتحصووي املصوواحل وتقليو املفاسوودط
و ووو األرقووأل يفلنوواسط وألش املووورر بووه معوورورط ألش التوريوور الواملووع اليووه ةوواش رتيمووة للتضوولي والو و ط
ويفلتووايل قو ش الشوريعة ر تب و العقوودط ور تلوواذ بووه املووورر بووهط و ُووا جعلو لووه ايو سأل ن أش تووارط قيقبو
العقد وجييااط أو يرقضه ويب له.
وبناه اليوهط ق روه ذا ةواش توريور املموارس الصوحي أو املتوواّئ معوه يفملوريض متقودما الو العقود
أو بعدا لكن املريض ر يدخ ن أي جوراه ّو ط قوج أبور للتوريور الفوردا الو العقود؛ لعودذ تسوببه ن
ضرر.
أما ذا فرع املريض املوسرر به ن تنفير ما وِّجه به بعد براذ العقدط وترتسوب الو التوريور ن ورا
ايالووة ضوورر ال و املووورر بووهط ق و ش اقوود املعاهووة ن أصووله صووحيآلط بنوواه ال و مووا ر سجحتووه موون أمل ووال
( )1سورخ النساه من ا ية (.)29
( )2ينعر الشنقي يط "أاكاذ اهرااة ال بية" . 415
( )3ينعر الارةشيط "املناور"ط 314 3ط الممةتط "ملوااد الفقه" 281ط حممد صدملي البورروط "موسواة القوااد
الفقيية"( .ط1ط بووذ مؤسسة الرسالةط 1424و)ط . 685 10
( )4ينعر السرخسيط "املبسوط"ط 88 2ط البورروط "موسواة القوااد الفقيية"ط . 1263 11
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الفقياهط لكن من يفب رقع العلذ و زالة الضرر ققد جعل الشريعة اإلسجمية للموريض املتضورر ايوأل
ن أش وضي ن العقد أو يفسيه ويسرتد اقه.
ون ة و األا ووال ق و ش مسوواهلة املمووارس الصووحي أو املت وواّئ معووه اوون ةربووه وتضووليله واجووب
ف وورااط ويعت وومم مس وودو ا وون امل ووه مس ووؤولية أتديبي ووةط ويس ووتحأل الت دي ووب والتعاي وور؛ مليالفت ووه ألص ووول
الشريعةط وللقوااد الصحيةط وإلخجله خجملياذ املينة ال بية الشريفةط ةما سي و.
الفرع الثالث :مُسا َءلة املمارس الصحي الغارّ.
الواجووب الو املمووارس الصووحي أش يستشووعر فوورب املينووة ال بيووةط ويلتوواذ خجمليا ووا السوواميةط
ويووؤدي واجباتووه حنووو مرض وااط ق و ذا ابتعوود اوون السوولوك السوووي ملينووة ال ووبط وببت و خيارتووه وغشووهط
ص وودا التوري وور واع ووداع يفملو وريض م وون أجو و مص وولحته اعاص ووةط ق ر ووه يك وووش آمث ووا
وتعم وودا الك ووربط ومل ن
يفرتكاب ووه اةع ووورط وجت ووب مس وواهلته ا وون توري وورا يفملو وريض؛ ال ووا ق ووأل الع وودلط و فو و اق وووق املو وريض
املتض ووررط ب و ويعت وومم مس وودو ا وون امل ووهط مس ووؤولية أتديبي ووةط أو جنائي ووة()1؛ لتعم وودا التوري وور والك وورب
والتضلي واعداعط وإلخجله خجملياذ املينة ال بيةط وخمالفته للقوااد الصحية(.)2
وملود تنبيو ايكوموواذ واابيدوواذ الصوحية قسوون موون األرعمووة والعقوويفذ والوراموواذ مووا يووردع
الوارينط و د من لارسة التورير ن را ا الط و ف ال الناس أرواايذ وأمواابذ(.)3
( )1املسؤولية ال بيةط ي ما يرتتب ال ام املمارس الصحي من تعويض أو اقابط وابا ملسماش
األول املسوؤولية املدريوة أو املينيوة وأساسويا وجوود خ و ط ينوتج انوه وملووع الضوررط و اوممخ قييوا يفلقصوود واإلدراك
وا ختيارط وليب مقصودي نا را املسؤولية.
الااين املسؤولية اهنائية ويكووش ال بيوب حموج ابوا ذا أتو بفعو خموال ملقتضو األاوراب ال بيوةط واألصوول الفنيوة
واملينيووة املتعووارب الييووا انوود أ و ا ختصوواصط وتقووع ال و اإلرسوواش املكل و امليتووار املتعموود املوودرك ر
جروتووه ورتا ئميوواط ومنيووا املسووؤولية الت ديبيووة أو األخجمليووة ووي مسووائلة ال بيووب اوون خجلووه خووجق املينووة
وآدازا من الصدق واإلخجص والنصآل للمريض وحنو ا.
ينعر الشنقي يط "أاكاذ اهرااة ال بية"  300ط البارط "مسؤولية ال بيب ب الفقه والقواروش" 97ط ابودهللا بون
س و ووار الوام و ووديط "مس و ووؤولية ال بي و ووب امليني و ووة دراس و ووة أتص و وويلية مقارر و ووة بو و و الش و و وريعة اإلس و ووجمية والق و و ووار
املعاصرخ"(.ط1ط جدخ دار األردلب اعضراه ط ط1ط  1418و) . 34
( )2ينعر ابن قراوشط "تبصرخ ايكاذ"ط 243 2ط ابن القيذط "زاد املعاد ن دي خو العباد"(.ط27ط بووذ
مؤسسووة الرسووالةط  1415و و)ط 127 4ط الشوونقي يط "أاكوواذ اهرااووة ال بيووة" 352ط املبوواركط "املس ووؤولية
ال بية" . 325
( )3تقدذ ذةر بعض األرعمة الصادرخ زرا الش ش ن ص21ط . 22
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وموون ذلووك مووا جوواه ن املووادخ اياديووة والاجب و موون النعوواذ السووعودي ملااولووة امليوون الصووحيةط
ورص وويا " م ووع ا وودذ اإلخ ووجل اك وواذ املس ووؤولية اهاائي ووة أو املدري ووةط يك وووش املم ووارس الص ووحي حم ووج
للمسوواهلة الت ديبيووة ذا أخ و اوود واجباتووه املنصوووص الييووا ن النعوواذط أو خووال أصووول مينتووهط أو
ةاش ن تصرقه ما يعد خروجا ال مقتضياذ مينته وآدازا".
ووكن أش يستدل ال را ايكذ دلة ةاوخط رقلية واقليةط ومنيا
 )1ام ووج يفألصو و املق وورر ن الشو وريعة اإلس ووجميةط و ووو مؤاخ وورخ اه وواين بعمل ووه املتعم وود ال ووري ارم ووه
الشو و و و و و و و و ووارعط مل و و و و و و و و و ووال هللا تع و و و و و و و و و ووان ﱡﭐ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ
ﲠﱠ()1ط واملمارس الصحي ن را ايالة متعمد للكرب وا اتيالط وملاصد مليالفوة القوااود
ال بيوة واألصوول الفنيوة املتعوارب الييوواط قشو ره فو ش غووا يكوووش حموج للمسواهلة وللعقوبوة الدريويووة
واألخروية(.)2
 )2أش التوريوور ن ا ووال ال و يعتوومم جروووة توجووب املسوواهلة والعقوواب؛ لتضوومنه خيارووة املينووةط وارتيوواك
اقوق اإلرساريةط والقيذ األخجمليةط ذاذ اع ورخ ا جتمااية(.)3
 )3أش مسوواهلة الوووار ن ا ووال ال و أصوويج ةوواش أو وسووي اط ج وااه تعموودا اعووداع والتوريوورط و خجلووه
صول مينة ال ب وأخجملياتهط قأل املصلحة العامةط ويدقع املفاسد ان ا تمع(.)4
الفرع الرابع :ضمان ما نتج عن التغرير.
ومن آ ر التورير يفملريض ذا يقه ضرر بسبب تورير املمارس الصحي ضماش رتيمة التوريرط
وأملصد برلك "ا لتااذ بتعويض الوو اما يقه من تل املالط أو ضياع املناقعط أو ان الضرر
اهائي أو الكليط اياده يفلنفب اإلرسارية"(.)5
ق ذا ترتب ال تورير املمارس الصحي يفملريض ضرر ن رفسه أو ماله؛ ةتل اضوط أو
قواذ منفعتهط أو جك املريضط أو وملواه ن التااماذ مالية ر تكن لتلامه لو التورير بهط وحنو
ذلك؛ قي يضمن رتيمة ذلك التورير أذ ذ
للم وواب اوون وورا الس وؤال سوون بنووا أش حنوورر حم و الن وااع ن املس و لةط ببيوواش م وواّن ا تفوواق
( )1سورخ األاااب من ا ية (.)5
( )2ينعر الشنقي يط "أاكاذ اهرااة ال بية"  309وما بعد اط املباركط "املسؤولية ال بية" . 223
( )3ينعر السلميط "الو وأبرا ن العقود" . 761
( )4ينعر الشنقي يط "أاكاذ اهرااة ال بية"  309وما بعد اط املباركط "املسؤولية ال بية" . 233
( )5الاايليط "رعرية الضماش و أاكاذ املسؤولية املدرية واهنائية ن الفقه اإلسجمي" . 22
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وا ختجب قيياط ق ملول
أو أمجووع العلموواه الو وجوووب الضووماش الو الوووار املبافوور للمعاهووة ذا ملقووأل وملوووع الضووررط
وببو التوريوور وا اتيووال اليووه إباوودى وسووائ اإلببوواذ املعروقووةط وأرووه يضوومن مووا رووتج اوون املووه موون
ضررط ويتحم تبِّعتهط وما أرفقه املوسرر به ال اإلجراه ال الري ةاش استمابة للتورير الري موورس
اليووه؛ ألش الوووار و ووو املمووارس الصووحي أو املت وواّئ معووهط أو الوسوويط ن اووال يولووب قييووا الصوودق
والنصووآل واألمارووة وا ّمدن واش للمووورر بووه؛ وألرووه أيضووا متعوود اقيقووةط ولوجووود العوووض املووايل ن وورا
املعاملة(.)1
يؤيوود وورا ملووول اإلموواذ اع ووايب " أالووذ خجقووا ن املعووا ذا تعوودىط قتل و امل وريضط ةوواش
ضامنا"(.)2
ومل ووول اب وون رف وود ايفي وود " و خ ووجب أر ووه ذا ر يك وون ِّم وون أ و و ال ووب أر ووه يض وومن؛ ألر ووه
متعد"(.)3
واكو ابوون القوويذ اإلمجوواع أيضووا الو جيوواب الضووماش الو ال بيووب اها و ؛ لتوريوورا يفملوريضط
ققال " ق ذا تعاّ الذ ال ب وامله ور يتقدذ له به معرقةط ققود موذ جبيلوه الو توجب األرفوبط
وأملوودذ يفلتيووور الو مووا ر يعلمووهط قيكوووش ملوود غوورر يفلعليو ط قيلامووه الضووماش لوورلك ط و وورا مجوواع موون
أ العلذ "(.)4
ريووا قيمووا ذا ةوواش الوووار متسووببا ن الضوورر ال و حنووو يضوواب ليووهط ة و ش يكوووش املووورر بووه ن
اووال يولووب ال و نووه صوودق الوووارط و وورا ووو األص و ن ا ووال ال و ط ق و ش امل وريض ُووا ذ ووب ن
ال بيب وتعاملد معه لاقته ن أمارته ورصحهط ققد اختل الفقياه ن را الصورخ ال ملول
الق و ووول األول اتف و ووأل الفقي و وواه م و وون اينفي و ووةط واملالكي و ووةط والش و وواقعيةط واينابل و ووةط ال و و وج و وووب
التضو ووم ؛ قيو ووذ يو وورةروش أش التوريو وور سو ووبب مو وون أسو ووباب الضو ووماشط و ش اختلف و ووا ن بعو ووض صو وووراط
وفووروّه()5ط وزوورا القووول صوودر مل ورار جممووع الفقووه اإلسووجمي بوجوووب الضووماش ال و ال بي وب ذا وملووع
( )1ينعوور السرخسوويط "املبسوووط"ط 32 26ط الع وودويط "اافووية العوودوي"ط 26 7ط الو واايلط "الوس وويط"ط 4
191ط ابن ملدامة "املوّن"ط 354 7ط ابن رجب "القوااد" 232ط ابن ااذط "اةل "ط . 208 11
( )2اع ايبط "معار السنن" . 39 4
( )3حممد بن ألد ابن رفدط "بداية ا تيد وهناية املقتصد" (.القا رخ دار ايديثط  1425و)ط . 200 4
( )4ابن القيذط "زاد املعاد"ط . 127 4
( )5ينع و وور السرخس و وويط "املبس و وووط"ط 32 26ط الكاس و وواينط "ب و وودائع الص و وونائع"ط 34 9ط الع و وودويط "ااف و ووية =
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ضرر ال املريض ن مخب اا ذط واد منيا ذا غرر يفملريض (.)1
القووول الاوواين وذ ووب ليووه اإلموواذ ابوون اوواذ العووا ريط ايووث ملووال بعوودذ وجوووب الضووماش الو
الوار املتسبب م لقا.
وامته ن ذلك أره ر يبافر اإلتجبط ور يوملع الضرر الو املوورر بوهط ور يكر وه اليوهط و ُوا
املورر به و من أيأل الضرر بنفسه خمتارا(.)2
ش افواه الووار موون تبِّعوة املوهط واودذ القووول يفلضوماش ينوان العودل الووري
ووكون أش ينوامل
ج وواهذ ب ووه الش وريعة اإلس ووجميةط وجيع و م وون وورا الق ووول اص ووارة وورم ط قي و منوشط ويتمو ورأوش ال و
التعوودي ال و األرفووب واألم ووالط وا اتيوال ال و النوواسط وأة و أم وواابذ يفل وورق غووو املشوورواةط و وورا
خمال لقوااد الشريعة ومقاصد ا.
وملد استدل القائلوش بوجوب التضم دلة أبرز ا
أو او نون ا نمو ِّورو بنو ِّون فووعنيبط او نون أبِّيو ِّوهط او نون جو ِّوداِّط أ سش رسووول ا سِّ  ملووال «مو نون ت بسووبط و
بط قويو ض ِّامن»(.)3
يو نعلذ ِّمنه ِّّ ٌّ
قيورا ايوديث يوودل بلفعوه الو أش مووا يرتتوب الو امو مون سون ال ووب مون تلو رفووب
أو اضوووط أو مووا أخوورا موون املووال ن مقابلووة تلووك الصوونااة الووت سوونياط قيووو ضووامن لووهط ومووردود
الو و يفذل ووهط ألر ووه ر يبرل ووه بتوري وورا و ييام ووه أر ووه س وون و ووو س وونط قي وودخ ن دائ وورخ الوو و
واعداع.
واي ووديث و ش ة وواش رص ووا ن جي وواب الض ووماش الو و ال بي ووب اها و و ط أش الفقي وواه اات وومموا
= الع وودوي"ط 26 7ط العب وودريط "الت وواج واإلةلي و و " 555 7ط الو و واايلط "الوس وويط"ط 191 4ط اب وون ملدام ووةط
"املوّن"ط 354 7ط ابن رجبط "القوااد" 232ط البورروط "موسوواة القوااود الفقييوة"ط 271 6ط اعلو ط
"ملاادخ الوار ضامن" 131ط اعفي ط "الضماش ن الفقه اإلسجمي" .150
( )1ينعوور جممووع الفقووه اإلسووجمي الوودويلط "مسووقط الودورخ اعامسووة اشوورخ"ط اسوورتجع ط بتوواريخ  14و  19اةوورذ
 1425وط املواقأل ( 11 – 6مارس) 2004ذ.
( )2ينعر ابن ااذ "اةل "ط . 208 11
( )3أخرجه أبو داودط "سنن أيب داود"ط ن ةتاب الدايذط يفب قويمن ت بوب بووو الوذ ق انو ط بورملذ ()4586
واللف و لووهط والنسووائيط "سوونن النسووائي" ن ةتوواب القسووامةط يفب صووفة فووبه العموودط ب ورملذ ()4830ط وابوون
ماجووةط "سوونن ابوون ماجووة" ن ةتوواب ال ووبط يفب موون ت بووب ور يعلووذ منووه ّووبط ب ورملذ ( )3466وصووححه
اياةذ ن "املستدرك" وواققه الر 212 4ط واسنه األلباين ن "صحيآل سنن ابن ماجة"ط .257 2
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أصووج ن تضووم ال بيووب مووىت ارتكووب موجبووا موون موجبوواذ الضموواشط ةالعموود واع و واهي و وغووو
ذلك(.)1
ريووا اوون ابوون ابوواس رضووي هللا انيمووا ملووال ملووال رسووول هللا  « ضوورر و ِّض وورار»()2ط
والتورير ُا جع سببا للضماش دقعا للضرر؛ ألش الضرر الواملع الو املوورور ةواش بسوبب توريور الووارط
ورقع الضرر يكوش بضماش رتيمة التوريرط قيتحم الوار رتيمة توريرا(.)3
لاووا ملااوودخ الوووار ضووامن()4ط وملااوودخ ة و غووار لوواذ املووورور بسووببه غوورذ رجووع بووه اليووه()5ط
ومعناةا أره أل للمورر به أش يرجع ال الوار الا غراط وأش يتحم رتيمة ما تسبب قيه توريرا(.)6
رابعا أش تجب املتسبب ة تجب املبافر ن أص الضماش؛ ألره وايالة را معتدط ومتعمد
للضررط قمن تسبب ن تجب مال فيص أو توروه قعليه ضماش ما غرمهط ةما يضمن ما أتلفه؛
ذ غايته أره تجب بسبب(.)7
يقول ابن اابدين "األص أش النمتسبِّب ضامن ذا ةاش متعدايط و قج يضمنط و ِّ
املبافر
يضمن م لقا "(.)8
خامسوا أش العودل يقتضوي أش مون تسوبب ن توجبط أو وجكط أو ضوررط ق روه يضومن؛ ألرووه
املتسووبب ن ذلووكط والعوودل نووا متك و املووورور موون الرجوووع الووا غرمووه ال و موون غ وسرا؛ ألش غ نرمووه ةوواش
بسبب غرورا(.)9
سادسا أش املصلحة العاموة تقتضوي بتضوم ال بيوب الووار؛ ألش افواؤا مون املسوؤولية يعورض
أروار الناس للي رط وجيلب املفاسد ال ا تمع(.)10
( )1ينعر وليد العوجاشط "ضماش ال بيب ن الشريعة اإلسجمية والقاروش" . 22
( )2تقدذ رجيه ص 20من را البحث.
( )3ينعر السرخسيط "املبسوط"ط . 133 7
( )4ولن أورد را القاادخ بنصيا ابن تيمية "الفتاوى الكممى"ط 379 4ط ووردذ زرا املعو ن السرخسيط
"املبسوط"ط ن أةار من موّن  35 26و . 37
( )5الشاقعيط "األذ"ط . 252 6
( )6ينعر اعل ط "ملاادخ الوار ضامن" . 114
( )7ينعر ابن القيذط " اجذ املوملع "ط 267 3ط البورروط "موسواة القوااد الفقيية"ط . 92 1
( )8ابن اابدينط "رد اةتار"ط . 602 6
( )9ينعر ابن القيذط " اجذ املوملع "ط . 267 3
( )10ينعر املباركط "املسؤولية ال بية" . 233
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مسألة :على من جيب الرجوع أو الضمان.
رجح آرفا ببوذ اعيار للموورر بوهط وأش لوه اوأل الورد ش أمكونط أو الضوماش ن اوال التلو
أو ااب ووجكط أو اإلرف وواق امل ووايلط أو تض وورر اهس وودط لك وون الس و وؤال ال و و م وون يرج ووعذ وم وون امل ال ووب
يفلضماشذ
ايكووذ نووا تل و يفخووتجب ايووالط ق و ش ةوواش التوريوور اياص و وملووع ب و ّوورق ةووا املمووارس
الصحي واملريضط أو مون ّورب لوث و وو الوسويط قوردا ةواش أو فورةة أو غوو ذلوك موع الوذ وتواّوؤ
املمارس الصحيط قاألمر ن را ايالة واضآلط قوجوع الو املموارس الصوحي يفلورد أو الضوماشط و ش
اما ان الرجوع ال أادةا أو ر يتمكن منه قوجع ال من وجدا منيما.
و ش ةوواش الوووار ووو الوسوويط واوودا ةصووااب اإلاووجش والداايووة للمنووتج ال و ط وبوودوش الووذ
وتواّووؤ موون املمووارس الصووحيط قللمووورر بووه الرجوووع اليووهط ويضوومن مووا تسووبب قيووه موون ضوورر؛ واألموور
متصووور ن وورا ايالووة خاصووة ن زمننووا وورا الووري أصووبآل للمنتم و ن مينووة الداايووة واإلاووجش موون
أقوراد وفوورةاذ القوودرخ الو غوراه النوواس وجورزذ و رخ رغبووا ذ ب وورق وأسوواليب ةاوووخ؛ زوودب ةسووب
بقة املتعامل ط والرتويج ألرفسيذ(.)1
املطلب الثالث :العقوبة الشرعية للممارس الصحي الغارّ.
بين و قيمووا سووبأل أش املمووارس الصووحي الوووارط الووري تعموود اإلض ورار يفمل وريض املووورر بووهط يعتوومم
مسوودو اوون املووه مسووؤولية أتديبيووةط أو جنائيووةط يفإلضوواقة ن مووا وجووب اليووه موون الضووماشط وذلووك
ئسب تضرر املريض من ادمهط وذلك ال النحو ا و
أو ش ر يلحووأل امل وريض ضوورر و تل و مووال أو ووجك رفووب أو اضووو أو منفعووة ق و ش الوووار
يس ووتحأل العقوب ووة ن ال وودريا وا خ وورخط قيو و مث رتكاب ووه اةع ووور الش ووراي؛ الك وورب وا اتي ووال والو و و
واعداع.
ويسووتحأل العقوبووة الدريويووة الووت يقرر ووا ايوواةذ أو موون يقوووذ مقامووهط و ووأل لووويل األموور أش يووؤدب
الوار ويعاملبه يفلعقوبة الت يرا ا مناسبةط من يفب التعاير والسياسة الشراية؛ لتعمودا التوريور والكورب
واعووداعط ال و وجووه يتضوومن ا سووتيفاب ئرمووة أجسوواد النوواس وأرواايووذ ط األموور الووري يوجووب معاملبووة
( )1ينعر ابن يذط "األفباا والنعائر" 215ط مالك بن أرب" .املدورة الكممى"( .ط1ط دار الكتب العلميةط
 1415و )ط 370 3ط ابن قراوشط "تبصرخ ايكاذ" 203 2ط البيووط "ةشاب القناع"ط 212 3ط
السلميط "الو وأبرا ن العقود"  720و . 725
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صوواابه الووا يرداووه اوون الرجوووع ن غ و النوواس وزجوور غوووا لوون تسووول لووه رفسووه اإلملووداذ ال و ما و قعلووهط
وإلخجله خجملياذ املينة ال بيةط وخمالفته للقوااد الصحية(.)1
وملد أمجع العلماه ال أش ال بيب اها و ؛ يؤاخور ال دوهط ويعاملوب اقوبوة راداوةط ويضومن موا
جنو يوودا؛ ألرووه اداو ال ووبط وغوورر يفملوريضط وقعو قعووج حمرمووا غووو مو ذوش لووه قيووهط قيكوووش متعووداي
بفعله(.)2
ملال ابنن ر نفود "ِّلسوا خوجب قيوه أش الواجوب الو مون غو أخواا املسولذط أو غوسراط أو دلسوب
بعيب أش يؤسدب الو ذلوك  ...لِّيوتونوا النواس اون ارمواذ هللا...ط وتعايور املودلِّب حمو اتفواق بو
الفقياهط ةك معصية اد قييا و ةفارخ"(.)3
وألش أتديووب املمووارس الصووحي الوووار قووأل مصوولحة اامووةط قيووو مووي املرضو ط وونووع األّبوواه
م وون التع وودي ال و أجس وواد الن وواسط والتم وورؤ ال و أب وداهنذ وأم وواابذط والتم ووادي ن خمالف ووا ذط وملقي ووأل
رغبا ذ غو املشرواة(.)4
والعقويفذ التعايرية الت أل لويل األمر أش يوملعيا يفلووار ةاووخ ومتنواوةط ومنيوا اقوبوة اهلودط
والورامة املاليةط وايببط والتشويوط وسوحب رخصوة مااولوة املينوةط أو موا يسوم انود الفقيواه يفيمور
ال ال بيب اها للمصلحة العامةط قفي جملة األاكاذ العدلية ما رصوه " الضورر اعواص يكووش
ما الضرر العاذط بو دوروهط قيودقع الضورر العواذ بوه؛ قمنوع ال بيوب اها و ط واملفوت املواجنط واملكواري
املفلب من مااولة صنااتيذ ضرر ابذط أره خاص زذط ولكن لوو ترةووا وفو هنذ صو مون موااولتيذ
صنااتيذ ضرر ااذ ة جك ةاو من الناس جبي ال بيب"(.)5
ويرجووع ن ملديوود جوونب التعايوور ومقوودارا ن رعوور ايوواةذط و وورا تلو يفخووتجب روووع اهروووة
ومجبسا اط واختجب أاوال الناس وأمصار ذ وأاصوار ذ؛ ةموا ملوال اإلمواذ القوران " والتعايور تلو
ب تعاير ن بلد يكوش ةراما ن بلد آخر"(.)6
يفختجب األاصوار واألمصارط قر س
( )1ينعر ابن قراوشط "تبصرخ ايكاذ"ط 243 2ط ابن القيذط "زاد املعاد"ط 127 4ط الشنقي يط "أاكاذ
اهرااة ال بية" 352ط املباركط "املسؤولية ال بية" . 325
( )2ولن اك اإلمجاع ال را املس لة ابن رفد "بداية ا تيد"ط200 4ط وابن القيذ "زاد املعاد"ط. 4 127
( )3اي ابط "موا ب اهلي "ط . 449 4
( )4ينعر املباركط "املسؤولية ال بية للمبارك" . 327
( )5ايدرط "درر ايكاذ "ط املادخ رملذ ()26ط وينعر ابن يذط "األفباا والنعائر" . 87
( )6ابن قراوشط "تبصرخ ايكاذ"ط . 291 2
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ريووا ذا تسووبب توريوورا ن اإلض ورار يفمل وريض ق و ش الوووار ايندوور يكوووش مرتكبووا هنايووة امديووة
توجووب اليووه القصوواص ذا اسووتكمل فووروط وجوووب القصوواص؛ لوجووود القصوود والعوودواش()1ط وجنايووة
ال بيب تل ان أرواع اهِّناايذ األخرىط ق ش ةارو جنايتوه امودا قحكميوا اكوذ العمودط و ش
ةار جنايته ِّفبه امدط قحكميا اكذ ِّفبه العمد.
ص الدسوملي ال وجووب القصواص الو ال بيوب املوداوي ذا ملصود ا اتوداهط ققوال "
وملد ر س
وأما لو ملصد ضررا ق ره يقتص منه "(.)2
ون اافية اعرفي الو خمتصور خليو " ش ال بيوب ذا زاد الو القودر امل لووب املو ذوش قيوه
توع ُّمدا ق ره يقتص منه بقدر ما زاد"(.)3
و را ايكذ الري رص اليه الفقياه يتفأل مع األص الشراي الري س
دل اليوه الكتواب العايواط
ايو و ووث يق و و ووول هللا تع و و ووان ﭐﱡﭐ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ
ﲆ ﲇﱠ(.)4
وملوود صوودر انوودس ن اململكووة العربيووة السووعودية اوودد موون التنعيموواذ والعقووويفذ والتش وريعاذ
اعاصوة المارسوة الوو والتوريور واعوداع ن ا وال ال و ط ولعو أةيوا رعواذ مااولوة امليون الصوحية()5ط
الووري ت وووي ال و اوودد موون العق ووويفذ املرتتبووة ال و املسووؤوليت اهاائيووة والت ديبيووة()6ط وملوود س ووبق
اإلفارخ ن بعضيا اند ايديث ان اجملة ال بيب يفملريضط وةرلك ن بياش اكذ التورير يفملريض.

( )1ينعر الشنقي يط "أاكاذ اهرااوة ال بيوة" 329ط املبواركط "املسوؤولية ال بيوة" 151ط الواموديط "مسوؤولية
ال بيب املينية " . 77
( )2الدسومليط "اافية الدسوملي"ط . 355 4
( )3اعرفيط "فرر اعرفي" . 15 8
( )4سورخ البقرخ من ا ية (.)178
( )5رعاذ مااولة املين الصحية الصادر الوجب املرسوذ امللكي رملذ (ذ )59/واتريخ  1426/11/4و.
( )6ينعر ال سبي املاالط املواد ( )28و ( )29و ( )30من رعاذ مااولة املين الصحية.
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اخلـــــامتة
وبعد  ..ق ش أ ذ النتائج الت توصل لييا من خجل را البحث تتليص ن ا و
 )1أش دينن ووا اإلس ووجمي دي وون الع وودلط واملس وواواخ ن ايق وووق والواجب وواذط ورااي ووة ايق وووق اإلرس ووارية
وافعيا.
 )2اتف وواق األدل ووة الش ووراية النقلي ووةط والعقلي ووةط م ووع األرعم ووة الوض ووعية اةلي ووة والعاملي ووة الو و وج وووب
الصدق مع املريضط والنصيحة لهط ومراااخ مصلحته.
 )3أش لارسة التورير ن ا ال ال و يعتومم خياروة للموريضط وغشوا لل بيوب رفسوهط و سواهخ وتدريسوا
ملينة ال ب الشريفةط والعلماه متفقوش ال ملروه وجتروه.
 )4أش مسوواهلة املمووارس الصووحي الوووار أو املت وواّئ معووه اوون توريوورا واجووب فوورايط و قووأل مصوولحة
اامة.
 )5أرووه ذا تسووبب توريوور املمووارس الصووحي املتعموود ن اإلض ورار يفمل وريض ق ر وه يكوووش مرتكبووا هنايووة
امدية توجب اليه القصاص.
التوصيات:
 )1أش موضوع التورير ن ا وال ال و موضووع واسوع ومتمودد بتمودد صوورا وتنووع وسوائلهط و
ياال ئاجة ن دراساذ مقاررة ب الفقه واألرعمة.
 )2أش ال اياةذ أو من يقوذ مقاموه أش يتيور مون اإلجوراهاذ ويسون مون األرعموة موا ود مون
تفشي را املمارساذ الت تسيه ن مينة ال بط وتناع الاقة ب أقراد ا تمع.
واحلمد هلل رب العاملني،،،
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فهرس املصادر واملراجع
ابن القيذط حممد بن أيب بكر بون أيووب " .اوجذ املووملع اون رب العوامل " .ملقيوأل ّوه ابود الورؤوب
سعد( .القا رخ مكتبة الكلياذ األز ريةط  1388و).
ابن القيذط حممد بن أيب بكر بن أيوب " .ال رق ايكمية" (.مكتبة دار البياش).
ابون القوويذط حممود بوون أيب بكور بوون أيووب" .زاد املعوواد ن ودي خووو العبواد"(.ط27ط بووووذ مؤسسووة
الرسالةط  1415و).
ابون املنوررط أبووو بكور بوون بورا يذ" .اإلفوراب الو مورا ب العلموواه" .ملقيوأل صوووو ألود األرصوواري.
(ط1طاإلماراذ العربية املتحدخ مكتبة مكة الاقاقيةط  1425و).
اب وون املن ووررط حمم وود ب وون بو ورا يذ" .اإلمج وواع" .ملقي ووأل قو وؤاد اب ووداملنعذ أل وود(.ط1ط دار املس وولذ للنش وور
والتوزيعط  1425و).
ابن اابماذط ةمال الدين حممد بن ابدالوااد" .فرر قتآل القدير"( .بووذ دار الفكر).
ابوون تيميووةط ألوود بوون ابوودايليذ" .جمموووع الفتوواوى" .ملقيووأل ابوودالرلن بوون حمموود بوون ملاسووذ( .املدينووة
املنورخ جممع امللك قيد ل بااة املصح الشري ط  1416و).
ابن ااذط الي بن ألد" .اةل يف ر"(.بووذ دار الفكر).
ابوون رجووبط ابوود الوورلن بوون ألوود" .القوااوود (تقريوور القوااوود وملريوور الفوائوود)"(.بووذ دار الكتووب
العلمية).
اب وون رف وودط حمم وود ب وون أل وود ب وون حمم وود" .بداي ووة ا تي وود وهناي ووة املقتص وود" (.الق ووا رخ دار اي ووديثط
 1425و).
ابن اابدينط حممد أم بون امور بون ابودالعايا" .رد اةتوار الو الودر امليتوار"(.بووذ دار الفكورط
 1421و ).
اب وون اب وود ال ووممط يوسو و ب وون اب وودهللا ب وون حمم وود" .الك ووان ن قق ووه أ و و املدين ووة" .ملقي ووأل حمم وود ول وود
ماديك(.ط2ط الرايض مكتبة الرايض ايدياةط  1400و).
ابن قراوشط برا يذ بن الي بن حممد" .تبصرخ ايكاذ ن أصول األملضوية ومنوا ج األاكواذ"( .ط1ط
مكتبة الكلياذ األز ريةط  1406و).
ابن ملدامةط ابدهللا بن ألد بن حممد " .املووّن" (.مكتبة القا رخط  1388و ) .
ابن مفلآلط حممد بن مفلآل" .الفروع" .اةقأل ابدهللا الرتةي( .ط1ط مؤسسة الرسالةط  1424و).
- 410 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية  -العدد 184

ابن منعورط حممد بن مكرذ" .لساش العرب"( .ط3ط بووذ دار صادرط  1414و).
ابن يذط زين الدين بن برا يذ بن حممد" .األفباا والنعائر" .ملقيأل زةراي اموواذ( .ط1ط بوووذ
دار الكتب العلميةط  1419و).
ابوون وويذط زيوون الوودين بوون بورا يذ بوون حمموود" .البحوور الرائووأل فوورر ةنووا الوودملائأل" ( .ط2ط دار الكتوواب
اإلسجمي).
أبو جيبط سعدي" .القاموس الفقيي  ..لوة واص جاا"( .ط2ط دمشأل دار الفكرط 1408ه).
أبو ز رخط حممد أبو ز رخ" .امللكية ورعرية العقد ن الشريعة اإلسجمية"(.بووذ دار الفكر العريب).
األز ووريط حمموود بوون ألوود " .ووريب اللوووة" .ملقيووأل حمموود اوووض مراووب(.ط1ط بووووذ دار ايوواه
الرتاه العريب ط 2001ذ).
األصبحيط مالك بن أرب" .املدورة الكممى"( .ط1ط دار الكتب العلميةط  1415و ).
أقنووديط الووي اي ودر خواجووه" .درر ايكوواذ فوورر جملووة األاكوواذ" .تعريووب قيمووي ايسوويّن( .ط1ط
بووذ دار اهي ط  1411و).
آل الش وويخط حمم وود ب وون اس وونّ" .بيع ووة املس ووؤولية والتو وااذ ال بي ووب ن اهراا ووة التمميلي ووة"(.الرايض
جامعة اإلماذ حممد بن سعود اإلسجميةط  1434و).
األلباينط حممد سصر الدين " .رواه الولي ن ريج أااديث منار السبي " .فراب ز و الشواوي .
(ط2ط بووذ املكتب اإلسجميط  1405و).
األرصو وواريط زة و وراي بو وون حممو وود" .أسو ووو امل الو ووب ن فو وورر روضو ووة ال ال و ووب"( .بو ووووذ دار الكتو وواب
اإلسجمي).
أيوب زين" .اعجاي اهراية تقنية ّبية ورؤية فراية" .ئث منشوور ن موملوع رسوالة اإلسوجذط امللتقو
الفقيي ./http://fiqh.islammessage.com
البو ووارط د .حممو وود بو وون الو ووي" .مسو ووؤولية ال بيو ووب ب و و الفقو ووه والقو وواروش"( .ط2ط دمشو ووأل دار القلو ووذط
 1429و).
البيوواريط حمموود بوون ااي و " .صووحيآل البياري(اهووامع املسووند الصووحيآل امليتصوور موون أمووور رسووول
هللا وسننه وأايمه)" .ملقيأل حممد ز و الناصر( .ط1ط دار ّوق النماخط 1422ه).
الممةتط حممد اميذ اإلاساش" .ملوااد الفقه"(.ط1ط ةراتشي الصدب ببلشرزط  1407و).
البيوت ط منصور بن يورب" .ةشاب القناع ان منت اإلملناع"( .دار الكتب العلمية).
البي ووووط منص ووور ب وون ي ووورب ب وون ص ووجر ال وودين" .ف وورر منتيو و اإلراداذ (دمل ووائأل أويل النيو و لش وورر
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املنتي )"( .ط1ط اار الكتبط  1414و).
البورروط حممد صدملي" .موسواة القوااد الفقيية"( .ط1ط بووذ مؤسسة الرسالةط 1424و).
البييقوويط ألوود بوون ايس و بوون الووي " .الس وونن الكووممى للبييق ووي" .اةقووأل حمموود ابوودالقادر ا ووا.
(بووذ دار الكتب العلمية).
التيصصاذ الصحيةط هنة من اابيدة السعوديةط "أخجملياذ مينة ال ب"( .ط)2
الرتموريط حمموود بوون ايسو بون سو نوورخ" .سوونن الرتمووري (اهوامع الكبو)".ملقيووأل بشووار اوواد معووروب.
(بووذ دار الورب اإلسجمي ط 1998ذ).
اهرجوواينط الووي بوون حمموود بوون الووي  " .التعريفوواذ"  .ملقيووأل مجااووة موون العلموواه إبف وراب النافوور.
(ط1ط بووذ دار الكتب العلميةط 1403ه).
اي وواةذط حمم وود ب وون اب وود هللا" .املس ووتدرك الو و الص ووحيح " .ملقي ووأل مصو و ف اب وود الق ووادر ا ووا.
(بووذ دار الكتب العلمية).
اسّنط د .اباس اسّن حممد" .العقد ن الفقه اإلسجمي" ( .ط1ط  1413و).
اي ابط ابدهللا حممد بن حممد بن ابدالرلن" .موا ب اهليو ن فورر خمتصور خليو "( .ط3ط دار
الفكرط  1412و ).
ايميضوويط د .ابوود الوورلن بوون ب ورا يذ" .القضوواه ورعامووه ن الكتوواب والسوونة"(.ط1ط مكووة املكرمووة
معيد البحوه و اياه الرتاه اإلسجمي و جامعة أذ القرىط  1409و).
اعرفيط حممد بن ابدهللاط " فرر اعرفي ال خمتصر خلي "( .بووذ دار الفكر).
اع ايبط لد بن حممد بن برا يذ" .معار السنن فرر سنن أيب داود"(.ط1ط الوب امل بعوة العلميوة
ط 1351و).
اعفي ط الي اعفي " .الضماش ن الفقه اإلسجمي"(.القا رخ دار الفكر العريبط 2000ذ).
اعل ط د .مجي ابود اةسون" .ملااودخ الووار ضوامن وت بيقا وا الفقييوة"ط جملوة العودلط العودد 42ط
( 1430و).
الوودارمل ّنط الووي بوون اموور بوون ألوود" .سوونن الوودارمل ّن" .ملقيووأل فووعيب ا رسؤوط وآخووروش ( ط1ط
بووذ مؤسسة الرسالةط  1424و).
الدسوومليط حمموود بوون ارقووه" .اافووية الدسووملي الو الشوورر الكبووو" .ملقيووأل حمموود الووي ( .بووووذ
دار الفكر).
الوودمياّيط أبووو بكوور بوون حمموود فو ا البكووري " .اارووة ال ووالب الو او ألفوواو قووتآل املعو "( .ط1ط
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بووذ دار الفكرط  1418و).
الرازيط ألد بن قارس" .معمذ مقاييب اللوة" .ملقيأل ابدالسجذ اروش(.دار الفكرط  1399و).
ال ورازيط حمموود بوون أيب بكوور بوون ابوود القووادر" .خمتووار الصووحار" .ملقيووأل يوس و الشوويخ حمموود(.ط5ط
بووذ املكتبة العصرية الدار النموذجيةط  1420و).
الورازيط حممود بوون زةوراي" .أخووجق ال بيوب" .ملقيوأل ابوودالل ي حممود العبوود( .ط1ط القوا رخ مكتبووة
دار الرتاهط1397ه).
الرمليط ألد بن لاخ" .هناية اةتاج ن فرر املنياجط"(.بووذ دار الفكرط  1404و).
السابيووديط حمموود بوون حمموود بوون ابوودالرزاق" .اتج العووروس موون ج ووا ر القوواموس" .ملقيووأل جممواووة موون
اةقق ( .دار اابداية).
الاايليط أ .د .و به" .الفقه اإلسجمي وأدلته"( .ط4ط سوراي دار الفكر).
الاايلو و وويط أ .د .حممو و وود ".وسو و ووائ اإلببو و وواذ ن الش و و وريعة اإلسو و ووجمية"( .ط1ط بو و ووووذ دار البيو و وواشط
 1402و).
الاايلوويط و بووة" .رعريووة الضووماش (أاكوواذ املس ووؤولية املدريووة واهنائيووة ن الفق ووه اإلسووجمي)"( .ط9ط
دمشأل دار الفكر ط  1433و).
الارملاهط مص ف ألد" .املودخ الفقيوي العواذ (الفقوه اإلسوجمي ن بوبوه اهديود)" ( .ط9ط دمشوأل
م ابع أل يفه – األديبط .)1967
الارةشو وويط بو وودر الو وودين حممو وود بو وون ابو وودهللا " .املناو ووور ن القواا و وود الفقيي و ووة"( .ط2ط الكوي و و وزارخ
األوملاب الكويتيةط  1405و ).
زيداشط د .ابد الكرع" .املدخ لدراسة الشريعة اإلسجمية"(.اإلسكندرية دار امر بن اع اب).
الايلعوويط ااموواش بوون الووي بوون حمموون" .تبي و ايقووائأل فوورر ةنووا الوودملائأل"( .ط1ط القووا رخ امل بعووة
الكممى األموية  -بو قط  1313و).
السباايط د .ز و ألد" .ال بيب  ..أدبه وققيه" ( .ط3ط دمشأل دار القلذ ط 1426و).
مس ووتاينط س ووليماش ب وون األف ووعث" .س وونن أيب داود" .ملقي ووأل حمم وود حمي ووي ال وودين ابدايمي وود( .
الس ن
بووذ املكتبة العصرية).
السرخسيط حممد بن ألد " .املبسوط"( .بووذ دار املعرقة ط  1414و).
السوولميط د .ابوود هللا بوون سصوور" .الو و وأبوورا ن العقووود" ( .ط2ط ال ورايض مرةووا ابوون تيميووة للنشوور
والتوزيعط  1435و).
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الس و و و و وويوّيط اب و و و و وودالرلن ب و و و و وون أيب بك و و و و وور" .األف و و و و ووباا والنع و و و و ووائر"( .ط1ط ب و و و و ووووذ دار الكت و و و و ووب
العلميةط 1411و).
الشاقعيط حممد بن دريب بن العباس " .األذ" (.بووذ دار املعرقةط  1410و).
فل ط حممود مص ف ".املدخ ن الفقه اإلسجمي"( .ط10ط بووذ الدار اهامعيةط  1405و).
الشوونقي يط حمموود بوون حمموود" .أاكوواذ اهرااووة ال بيووة وا ر املرتتبووة الييووا"(.ط3ط الشووارملة مكتبووة
الصحابةط  1424و).
الشوووةاينط حمموود بوون الووي" .ريو األوّووار" .ملقيووأل اصوواذ الوودين الصووباب ي(.ط1طمصوور مكتبووة دار
ايديث ط 1413و).
الشوويباينط ووىي بوون حمموود بوون بوووخ" .اإلقصووار اوون معوواين الصووحار" .ملقيووأل ق وؤاد ابووداملنعذ ألوود.
(دار الوّن).
ص ووحراهط داودي" .مس ووؤولية ال بي ووب ن اهراا ووة التمميلي ووة"( .اهاائ وور جامع ووة ملاص وودي م و وريفر ط
2006ذ).
الصوريط د .ةفار ابدالقادر ".التورير وأبرا ن العقود"(.ط1طاماش دار الفكرط  1428و).
ُّ
ال رابلسوويط الووي بوون خلي و " .معو ايكوواذ قيمووا يوورتدد بو اعصووم موون األاكوواذ"( .بووووذ دار
الفكر).
اافو و و ووورط د .اافو و و ووور ابو و و وودالرلن" .التعو و و ووويض او و و وون األض و و و ورار البدريو و و ووة النافو و و وودة او و و وون األخ و و و وواه
ال بية"(.الرايض جامعة اإلماذ حممد بن سعود اإلسجميةط  1434و).
ااماشط حممد رأق " .النعاذ القضائي ن الفقه اإلسجمي"( .ط2ط دار البياشط  1415و).
العوودويط الووي بوون ألوود بوون مكوورذ " .اافووية العوودوي ال و فوورر ةفايووة ال الووب ال وريفين" .ملقيووأل
يوس البقااي( .بووذ دار الفكرط  1414و).
العسووقجينط ألوود بوون الووي ابوون اموور " .قووتآل البوواري فوورر صووحيآل البيوواري" .ملقيووأل حمموود ق وؤاد
ابدالبامليط وحمب الدين اع يب( .بووذ دار املعرقة ط  1379و).
الوامووديط ابوودهللا بوون سووار" .مسووؤولية ال بيووب املينيووة دراسووة أتصوويلية مقاررووة بو الشوريعة اإلسووجمية
والقوار املعاصرخ"(.ط1ط جدخ دار األردلب اعضراه ط ط1ط  1418و).
الفووزآيفدىط حممد بن يعقوب" .القاموس اةيط" .ملقيأل مكتوب ملقيوأل الورتاه ن مؤسسوة الرسوالة
(بووذ مؤسسة الرسالة).
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القح اينط د .مسااد بن ابدالرلن" .العقد ال "( .أزا جامعة امللك خالدط  1438و).
القوواويّنط حمموود بوون يايوود" .سوونن ابوون ماجووه" .ملقيووأل حمموود ق وؤاد ابوودالباملي( .القووا رخ دار ايوواه
الكتب العربية ).
القص وووط اب وودالعايا ب وون اب وود الك وورع" .أخجملي وواذ مين ووة ال ووب ن ض وووه اإلس ووجذ"(.الرايض املعي وود
العايل للقضاهط 1431و).
ِّ
القنسوجيط حممد صديأل خاش " .الروضة الندية فرر الدرر البيية"(.دار املعرقة).
الكاسوواينط أبووو بكوور بوون مسووعود بوون ألوود " .بوودائع الصوونائع ن ترتي وب الش ورائع"(.ط2ط دار الكتووب
العلميةط  1406و).
الكفووويط أيوووب بوون موس و ايسوويّن" .الكليوواذ معمووذ ن املص و لحاذ والفووروق اللوويووة" .ملقيووأل
ادسش دروي وحممد املصري( .بووذ مؤسسة الرسالة).
املووالكيط رفووا سووعد" .املسووؤولية املدريووة لل بيووب اوون أخ ائووه املينيووة ن اململكووة العربيووة السووعودية".
(جدخ جامعة امللك ابدالعايا ط  1434و).
املبوواركط د .ملوويب بوون حمموود " .العقوود ال و (أاكوواذ اإلذش ال و )" (.اإلموواراذ العربيووة املتحوودخ دار
اإلواش لل بااة والنشرط 2013ذ).
املباركط د .مليب بن حممد" .املسؤولية ال بية"(.ط4ط ديب دار اإلواش ط  1434و).
جملة جممع الفقه اإلسجميط التابع لراب ة العار اإلسجميط الكة املكرمةط األاداد (.)8
املوورداويط الووي بوون سووليماش" .اإلرصوواب ن معرقووة ال وراجآل موون اعووجب" ( .ط2ط دار ايوواه ال ورتاه
العريب).
النسووائيط ألوود بوون فووعيب بوون الووي " .سوونن النسووائي" .ملقيووأل ابوودالفتار أبووو غوودخ( .ط2ط الووب
مكتبة امل بوااذ اإلسجمية ط 1406ه).
الن وووويط حمي ووي ال وودين ووىي ب وون ف وورب" .روضووة ال ووالب وام وودخ املفت و " .ملقي ووأل ز ووو الش وواوي .
(ط3ط بووذ املكتب اإلسجميط  1412و ).
النوويط حميي الدين ىي بن فرب" .فرر النوووي الو صوحيآل مسولذ" ( .ط2ط بوووذ دار ايواه
الرتاه العريب ط  1392و).
النيسابوريط مسلذ بن ايماج القشوي" .صحيآل مسلذ (املسند الصحيآل امليتصور بنقو العودل اون
العدل ن رسول هللا  .")ملقيأل حممد قؤاد ابدالباملي(.بووذ دار اياه الرتاه العريب).
اابيتموويط ألوود بوون حمموود ابوون اموور ".الاواجوور اوون امل ورتاب الكبووائر"( .ط1ط بووووذ دار الفكوور ط
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1407ه).
اابيتميط ألد بن حممد ابن امر" .ملفة اةتاج ن فرر املنياج" .ملقيأل هنة مون العلمواه( .مصور
املكتبة التمارية الكممى).
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األنظمة واملواثيق الدولية:
املياواق اإلسوجمي العواملي لألخجمليواذ ال بيوة والصوحيةط صودر اون املنعموة اإلسوجمية للعلووذ ال بيوةط
وأملرته منعمة الصحة العاملية.
رعاذ مااولة املين الصحيةط والصادر الوجب املرسوذ امللكي رملذ (ذ )59/واتريخ  1426/11/4و.
رعاذ العجماذ التمارية السعودي الصادر يفملرسوذ امللكي رملذ (ذ)21/ط واتريخ  1423/5/28وو.
رع و وواذ وا و ووداذ اإلخص و وواب واألجن و ووة وا و ووجج العق و ووذ يفملرس و وووذ امللكو و وي الس و ووعودي رمل و ووذ (ذ )76/ن
 1424/11/21و.
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