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)٢٢٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  في الفقه اإلسالمي) التمریض(أحكام الطاقم الطبي 

  "دراسة فقهیة مقارنة"

  .صفاء السید لولو الفار

  .مصر ، اإلسكندریة، للبنات كلیة الدراسات اإلسالمیة والعربیة،قسم الفقه المقارن

  safaaesayd.18@azhar.edu.eg :البرید اإللكتروني
  

 ا  :  
 

مهنة التمريض مهنة إنسانية هتـدف إىل مـساعدة اآلخـرين و ختفيـف األمل 

ًعن املرىض واملصابني ، والتمريض قديم جدا نظـرا لوجـود األمـراض منـذ  ً

بدء اخلليقة  وقد أصبح التمريض يف العرص احلديث مهنة تدرس فنوهنا يف 

ُومــن املعـروف أن مهنـة التمـريض تالئــم ، الكليـات واملعاهـد املتخصـصة

طبيعة املرأة وقدراهتا وسامهتا، وهي أقدر الناس عـىل القيـام هبـذه املهمـة 

ــة ــاهتم  العظيم ــرين ومواس ــىل اآلخ ــف ع ــل إىل العط ــا متي ــاملرأة بطبعه ، ف

 ، وختفيــف آالمهــم وأحــزاهنم، وهــذا بالــضبط مــا حتتاجــه مهنــة التمــريض

ًكافح الفتيات بقوة ألجل االلتحاق هبا، نظـرا ُأصبحت اليوم من املهن التي ت

ّملا تقدمه هذه املهنة من مهارات عدة، وما تتمتع به من امتيـازات، باإلضـافة 

ٌإىل أهنـا بــاب مـن أبــواب األجـر والثــواب مـن اهللا تعــاىل؛ ألهنـا يف الدرجــة  ّ

وأصــبح وجــود املمرضــني . األوىل تــساعد النــاس وختفــف مــن أوجــاعهم

ال غنى عنه يف العيـادات واملستـشفيات، واملـستوصفات واملمرضات أمر 

 .   وغريها من املرافق الصحية

 ت اا : املسؤولية -  الطبيب -   املريض– التمريض  

 



 

)٢٢٤(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
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Abstract: 
 

    Nursing is a humanitarian profession aimed to helping 
others and relieving the pain of the sick and injured. Nursing is 
very ancient profession due to the existence of diseases since 
the beginning of creation. In the modern era, nursing has 
become a profession whose skills are studied in specialized 
colleges and institutes. It is well known that Nursing suits the 
women's nature, abilities and characteristics, as they are the 
most capable to perform such great task. Women, by nature, 
tend to sympathize with others and relieve their pain and 
sorrows, and this is exactly what Nursing requires. Today, 
Nursing has become one of the most desirable professions to 
the girls, in view of the many skills and the privileges offered 
by such profession, in addition to being door of good and 
reward from God Almighty; Because, it helps people and 
relieve their pain. The presence of nurses has become 
indispensable in clinics, hospitals, dispensaries and other 
health facilities. 
 Keywords: Nursing – Patient- Doctor- Responsibility 

 

  



  

)٢٢٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  الرحيم الرمحن اهللا بسم
 

ا  
مد هللا رب العـاملني والـصالة والـسالم عـىل أرشف املرسـلني سـيدنا احل

 .حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 

 أ،،،    

ــاج إىل مهــارة عاليــة وقــدرة عــىل إن م     ــة إنــسانية حتت ــة التمــريض مهن هن

ٍمساعدة اآلخرين دون كلل أو ملل، ومن ختتار أن تتخصص يف هـذه املهنـة 

ّأن تدرك جيـدا أن اهللا تعـاىل سـاقها إىل مهنـة سـامية اإلنسانية العظيمة فعليها  ً

 فهــى   ،ونبيلــة هــدفها األســايس هــو ختفيــف األمل عــن املــرىض واملــصابني

ًحتتاج إىل اللطف والتعامل بطريقة راقية بعيدا عن أي تذمر، وليس غريبا أبدا  ًً ّ

ً ألهنن حقا كذلك ؛ُأن تسمى املمرضات بمالئكة الرمحة  مهنة املمرضةو . ّ

ًمهنة قديمة جدا، قد وجـدت بـشكل فطـري نظـرا لوجـود األمـراض منـذ بـدء  ٍ ُ ً

 مـن نـشأت اجتامعيـة كخدمـة التـاريخ فجـر يف التمـريض بـدأ وقد . اخلليقة

 مـن نـوع هـي واملـرض. ورعايتهـا  األرسة بحاميـة الطبيعي الغريزي احلس

 اراتامله أن جيد التمريض ؛ فإنه تاريخ يف اإلنسان يبحث التمريض فعندما

ــضية ــدا، قديمــة التمري ــارات وأن ج ــضية امله ــت التمري ــذ عرف ــت أن من  عرف

 كانـت فقـد البـرشية عرفتهـا التي األوىل املمرضة األم اعتربت وقد.  البرشية

 السن وكبار واجلرحى باملرىض اعتنت كام والدته، منذ بالوليد بالعناية تقوم

 عىل استمرت للتمريض النبيلة األهداف أن من و بالرغم. األرسة وغريها  يف

 املجتمعــات بعوامــل تــأثرا تغــريت التمــريض ممارســة أن إال التــاريخ مــدى



 

)٢٢٦(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

 ودرجاهتـا أصـوهلا هلـا كمهنـة التمـريض نشأ حتى الطبي والتطور املختلفة

 آي يف بـدوهنا الطـب ممارسـة يمكـن وال جمتمع آلي عنها وال غنى العلمية

 يفتــدرس فنوهنــا  العــرص احلــديث مهنــة يفوقــد أصــبح التمــريض . وقــت

الكليات واملعاهد املتخصـصة ، وأصـبح وجـود املمرضـني واملمرضـات 

 العيـادات واملستـشفيات ، واملـستوصفات وغريهـا مـن يفأمر ال غنـى عنـه 

 بعـض يفاملرافق الصحية لـذا فقـد اغتنمـت هـذه الفرصـة فرأيـت أن اكتـب 

مل األحكــام املتعلقــة بــالتمريض ولــيس التمــريض كلــه ؛ ألنــه موضــوع شــا

 .وواسع و اقترصت عىل بعض املسائل املتعلقة به 

  - :إ اع ا اري  و

أن احلاجة داعية ملعرفة التمريض ومعرفة بعـض أحكامـه إذ ال يمكـن  -١

 . تصور أى عملية بدون متريض 

ًالتمريض أصبح رضورة طبية ال يمكن االستغناء عنها بل أصبح علـام  -٢

 . به  ًمستقال له علامؤه وطال

ا ا :  الفقــه املقــارن بعــرض يفهــو املــنهج االســتقرائى 

 .  املختار يالرأاملسالة الفقهية وأدلة كل مذهب ومناقشته ما أمكن وبيان 

  ا  ط  أ :   

  . سورها إىل القرآنية اآليات عزوت - ١

 بـذكر التخـريج يف العلمـى املـنهج وفـق النبويـة األحاديـث خرجت - ٢

 درجـة بينـت الـصحيحني يف ًخمرجـا احلديث يكن مل فإذا والباب ، الكتاب

  . ندر ما إال عليه واحلكم احلديث



  

)٢٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 وداللــة ًخترجيــا احلــديث يف األصــلية الكتــب أمهــات إىل رجعــت - ٣

  . ىل تيرس ما حسب

 مـــصدرها إىل بـــالرجوع االصـــطالحية  أو اللغويـــة املعـــانى بينـــت - ٤

  . واحلديث ، والفقه ، ةاللغ كتب يف األصلية

ــت - ٥ ــبعض ترمج ــالم ل ــواردة األع ــث يف ال ــدر البح ــان ق ــشية اإلمك  خ

  .اإلطالة

 أمهــات إىل بــالرجوع األصــلية منابعهــا مــن العلميــة املــادة اســتقيت - ٦

  الفقهية الكتب

 سـبب عـىل تشتملواملقدمة . امتةخ ، و مقدمة خطة البحث فتشتمل عىل

 وخطـةوطريقـة كتابـة البحـث ،  ، البحـث يف ومنهجـى ، للموضوع ياختيار

  . البحث

 : خطة البحث فهى تتكون من أربعة مباحث وهم 

  :   ا  وا ون    ا اول 

 .ًتعريف التمريض لغة واصطالحا ، وحكمه : املطلب األول 

 . نشــــــأته : املطلب الثانى 

  .   مرض ، وآدابه، وأخالقياته رشوط امل: املطلب الثالث 

 ما ا    نو  ا ا  :  

 .ًتعريف الرخصة لغة واصطالحا : املطلب األول 

 .حكم اجلمع بني الصلوات للممرض : املطلب الثانى 

 .حكم التخلف عن صالة اجلامعات واجلمعة  : املطلب الثالث 



 

)٢٢٨(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

ا ا :  ا ا ا  أر  نو   :  
 .استئجار الطبيب واملمرض : املطلب األول 

 متريض الرجل للمرأة: املطلب الثانى 

 .متريض املرأة للرجل : املطلب الثالث  

 . متريض غري املسلم : املطلب الرابع  

 اا ا :و مض وا   أر   ن :  
 .ًتعريف املسئولية  لغة واصطالحا : املطلب األول 

  .مسئولية  املمرض وضامنه : املطلب الثانى 

 . اعتداء الطبيب و املمرضني عىل املريض : املطلب الثالث 

 ا خـالل مـن إليهـا توصـلت التي  والتوصياتالنتائج أهم فتتناول أ 

ــث وفهــرس املراجــع ، و  عــىل ً أيــضاوتــشتمل. آخــر للموضــوعات البح

 درجـة بلغـت أننى أدعى وال . البحث خالل نتائج من إليه توصلت ما خالصة

 هللا فـالكامل قـرصت قد كنت وإن ، اهللا فبفضل أصيبت قد كنت فإن؛  الكامل

  وحـــده                  )مـــن وأرجـــو)١ 

 فــيام يــوفقنى وأن ، الكــريم لوجهــه ًخالــصا العمــل هــذا يكــون أن تعــاىل اهللا

   والدارســني البــاحثني مــن لغــريى فائــدة يكــون وأن ، كتبــت     

                  )حيرمنــــــى أال أســــــال واهللا)٢ 

  . أصاب أو أخطأ املجتهد ثواب

                                                        

 ) . ٢٨٦( سورة البقرة ، جزء من اآلية رقم ) ١(

 ) . ٨٨( من اآلية رقم سورة هود ، جزء) ٢(



  

)٢٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

   ا  وا  :ا اول
    نو:  

  .  ا  وا ، و :ا اول
  

  أو :  ا)NURSING (    : هو حسن القيام بـشئون املـرىض

 .ًوقضاء حاجتهم طبقا إلرشاد الطبيب 

 ًحرفه املمرض وهو مصدر للفعل مرض يقال مرضه مترضا:  والتمريض 

 .  مرضه وداواه ليزول مرضه يفقام عليه ووليه 

 األمر التـضجيع يفحماولة إزالة املرض عن املريض : وحقيقة التمريض 

وريـح مريـضه أى ضـعيفة . فيه ، ومتـريض األمـور توهينهـا وأن ال حتكمهـا 

 )١(. اهلبوب 

 ٢(. هو حسن القيام عىل املريض باخلدمة والعالج : وا( 

                                                        

 ؛ خمتار ملحمد بن أبى بكـر ٦/٤١٨١لسان العرب البن منظور طبعة دار صادر جـ) ١(

بن عبد القـادر الـرازى ، عنـى برتتيبـه حممـود خـاطر ، طبعـة دار الفكـر للطباعـة والنـرش 

 ؛ املعجم الوسيط ، قـام بـإخراج هـذه ٦٢١م ، دار القلم ،صـ١٩٩٨-هـ١٤١٩والتوزيع 

 ؛  املعجـم ٣٦٤ ،صــ١إبراهيم أنيس ، وعطيه الصواحلى ، الطبعة الثانية ، جـ/ الطبعة د

  . ٥٧٨الوجيز ، صـ

املوسوعة الطبية الفقهية لدكتور أمحد حممد كنعان ، تقديم حممد هيثم اخلياط ) ٢(

 ؛ فـتح البـارى ، ٨٤٥م ، صــ٢٠٠٠-هــ١٤٢٠، الطبعة األوىل ، طبعة دار النفائس سنة 



 

)٢٣٠(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

الفن واملهارة والعلم الذى يعتمد عىل البحث العلمى السليم أنه : وقيل 

والــذى هيـــدف إىل مــساعدة املـــرىض عــىل الـــشفاء بــدون مـــضاعفات 

 املجتمع بالوقاية من األمراض ورفع مـستوى يفواملحافظة عىل األفراد 

  .(1)صحة الفرد

  م :   :دلت الرشيعة اإلسالمية عىل مرشوعية التمريض ؛ ألنه يـدل 

عىل جلب املـصالح ودرء املفاسـد وقـد أوجبـه اهللا تعـاىل للمحافظـة عـىل 

والتمريض  فرض كفايـة التـى . النفس ، والعقل فالبد من االهتامم والعناية به 

ــسنة ، يفالبــد منهــا  ــاب وال  حــق األمــة ، وحــق الفــرد وقــد ثبــت ذلــك بالكت

 .واإلمجاع ، واملعقول 

                                                                                                                                        

حممد رواس قلعه جى ، الطبعـة األوىل ، طبعـة دار / لغة الفقهاء د ؛ معجم ١/٣٠٢جـ

  . ١٢٦م ، صـ١٩٩٦-هـ١٤١٦النفائس سنة 

  .١٥٩٢٦ ، رقم العدد ١٥ جامعة عني شمس ، العدد –جملة كلية الرتبية   - ١



  

)٢٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ب : أوا: 

  قوله تعالى -١               )١( 

دلت اآلية عىل وجوب حفظ الصحة بالتداوى مـن األمـراض : وجه الداللة 

ــنفس  ــراد ال ــك ؛ ألن يف، وعــدم إي ــه رشعــا وذل ــى عن ً مــواطن التهلكــة املنه

املرض مهلك للجسم إذا تـرك دون عـالج ، وإهـالك اجلـسم حـرام ، وإلقـاء 

 )٢(. تهلكة يدخل فيه وغري مرشوع النفس إىل ال

ـــالى - ٢ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــه تعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ          قولــ

    )(أمـر اهللا تعـاىل أيـوب :  وجه الداللة )٣ ( أن

هره يركض األرض برجليه فركض فبعث عني ماء فاغتسل به فذهب الداء من ظا

  .ًسليام من كل داء ) ( ثم رشب منه فذهب الداء من باطنه فعاد أيوب 

وهذا يدل داللة واضحة عىل احلـث عـىل العـالج واألمـر بالتـداوى ورضورة 

 )٤(األخذ باألسباب حلصول الشفاء حتى تتحقق للنفس البرشية صحتها وقوهتا

                                                        

 ) .١٩٥(سورة البقرة ، جزء من اآلية رقم ) ١(

جـوه التأويـل ألبـى القاسـم جـار  ويفالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل ) ٢(

 ؛ تفـسري ١/٣٤٣٤ بـريوت ، جــ–اهللا حممود بن عمر الزخمرشى ، طبعة دار املعرفـة 

  . ٢/٢١٣املنار ملحمد رشيد رضا ، الطبعة الثانية  طبعة دار املعرفة بريوت ، جـ

 ) . ٤١(اآلية رقم : سورة ص ) ٣(

-هــ١٤٠٥ء الـرتاث العربـى سـنه اجلامع ألحكام القرآن للقرطبى ، طبعـة دار إحيـا) ٤(

أبـى الفـداء ابـن كثـري الدمـشقى ، طبعـة :  ؛ تفسري القرآن العظـيم ١٥/١٨٦م ، جـ١٩٨٥

  . ٤/٥١م ، جـ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠بريوت سنة –املكتبة العرصية صيدا 



 

)٢٣٢(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

    ا  م :التمـريض قد وردت أحاديـث كثـرية تـدل عـىل مـرشوعية 

 :منها 

 مـا أنـزل اهللا داء إال أنـزل اهللا {) (ما روى عن أبى هريرة أن رسول اهللا -١

 )١( }له شفاء 

 إن اهللا أنـزل الـداء {) ( قال قال رسول اهللا )٢(ما روى عن أبى الدراداء-٢

 )٣( }والدواء وجعل لكل داء دواء فتداوا وال تداووا بحرام 

 دا  ا و :  

دلــت األحاديــث داللــة واضــحة عــىل مــرشوعية التطيــب والتــداوى عنــدما 

ــشفاء واألخــذ  ــك ســعيا وراء ال ــراض وذل ــرض مــن األم ــسان م ًحيــصل لإلن

 )٤(. باألسباب 

                                                        
 صـــحيحه ، كتـــاب الطـــب ، بـــاب مـــا أنـــزل اهللا مـــن داء ، يفأخرجـــه البخـــارى ) ١(

  .٥/٢١٥١جـ

و عويمر بن عامر بن قيس بن أمية اخلزرجى األنصارى ، أسـلم يـوم ه: أبى الدرداء) ٢(

 متييــز يفاإلصــابة .  خالفــة عـثامن بــن عفـان يفبـدر ، شــهد أحـد وأبــىل فيهـا ، تــوىف 

الصحابة لشهاب الدين أبى الفضل أمحد بن عـىل العـسقالنى املعـروف بـابن حجـر ، 

  . ٣/٤٦طبعة دار الكتب العلمية ، جـ

 ٢/٤٠٠ األدوية املكروهة ، جــيف سننه ، كتاب الطب ، باب يفد أخرجه أبى داو) ٣(

عون املعبود رشح سنن أبـى .  إسناده إسامعيل بن عياش وفيه مقال يفوقال املنذرى 

  . ١٠/٢٥١داود ، جـ

اإلستذكار ألبى عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمرى ، حتقيق سـامل حممـد ) ٤(

عـة األوىل ، طبعـة دار الكتـب العلميـة بـريوت سـنة عطا ، وحممد عـىل معـوض ، الطب

  . ٨/٤١٤م ، جـ٢٠٠٠-هـ١٤٢١



  

)٢٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

   :عأمجع الصحابة مـن لنـدن رسـول اهللا  : ا) ( إىل يومنـا هـذا

  .)١(عىل مرشوعية التداوى والتطيب

 ل : راا :  

لة رضر املريض بالداء كإزالـة رضر اجلـوع بالطعـام والعطـش باملـاء إزا

ًفليس معقوال أن يرتك اإلنسان نفسه فريسة للخطر ، واملرض دون أن يـسعى 

إلزالته واحلد منه ولذلك نجد أن التداوى من األمراض أمر ال ينافيه عقل بـل 

 يفًديرا حلقـه ًلسعى نحو تطوير وسائل هذا التداوى إنقاذا حلياة اإلنسان وتق

  .)٢(احلياة واستمرار لنوعه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
مراتب اإلمجاع لعىل بن أمحد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهرى ، طبعـة دار الكتـب   - ١

   .١/١٥٧بريوت ، جـ–العلمية 

 رشح ملتقــى األبحــر لعبــد اهللا بــن الــشيخ حممــد بــن ســليامن يفجممــع األهنــر   - ٢

   .٢/٥٥٥افندى ، طبعة دار إحياء الرتاث العربى للنرش والتوزيع ، جـاملعروف بداماد



 

)٢٣٤(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

ما ا : م  
 أو : ة  ام :  

الطب من العلوم إىل اهتم هبا العرب ، وقد كانوا أول من استخدم التخدير 

 ، كـام كـانوا )١(كوسيلة لتخفيف آالم املرض ، وقد أطلقوا عليه إسم املرقـد

 صـدر يفوكانـت املـرأة العربيـة .  اجلراحـة يفلكاويـات أول من اسـتخدم ا

 ميدان اإلسعاف ، والتمريض فقد لعبـت بعـض يفاإلسالم هلا الفضل الكبري 

نساء العرب أدوار سجلها الطب العربى منذ فجر اإلسالم فقد تطوعت بعض 

ــة ) ( غــزوات الرســول يفالــصحابيات  بقــصد خدمــة املجاهــدين والعناي

 ، )٣(، وكعيبة  بنت سعد األسلمية)٢(رحاهم مثل أم عطية بمرضاهم ومداواة ج

  ،)٥( ، وأم سليم)٤(وأمينة بنت قيس الغفارية

                                                        

  . ١/٣٦٤املعجم الوسيط ، جـ. هو داء يرقد متعاطيه كاألفيون : تعريف املرقد ) ١(

َّأشـمى وال حتفـى ) (أم عطية األنصارية كانت باملدينة خافـضة فقـال هلـا رسـول اهللا )٢(
ِ

أسد الغابة للجزرى ، طبعة دار إحياء الرتاث العربى . فإنه أرسى للوجه وأحظى عند الزواج 

  . ٦/٣٦٧لبنان ، م–بريوت 

بايعـت بعـد اهلجـره وهـى ) (كعيبه بنت سعد األسلمية شهدت خيـرب مـع رسـول اهللا ) ٣(

 املسجد تداوى املـرىض واجلرحـى ، وكـان سـعد بـن معـاذ حـني يفالتى كانت هلا خيمه 

أسـد . حنني ) (حتى مات وقد شهدت مع الرسول رمى يوم اخلندق عندها تداوى جرحه 

م ١٩٨٥-هــ١٤٠٥ ؛ الطبقات الكربى البن سعد ، طبعة دار صادر بريوت ٦/٢٥٢الغابة ، م

  . ٨/٢٩١، م.

أميمه بنت قيس بن أبى الصلت الغفاريه أسـلمت ، وبايعـت بعـد اهلجـرة وشـهدت مـع ) ٤(

  . ٨/٢٩٢ الطبقات الكربى ، م ؛٦/٣١أسد الغابه ، م. خيرب ، وحنني ) (رسول اهللا 

عـدى بـن  أم سليم بنت ملجان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنيم ابن) ٥(

النجار األنصارية اخلزرجية البخارية أم أنس بن مالك ، كانت حتت مالـك بـن النـرض والـد 

نصارى وهو  اجلاهلية فغضب عليها وخرج إىل الشام خطبها أبو طلحه األيفأنس بن مالك 



  

)٢٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 وىف عهـد الدولـة األمويـة )٢(. ، وأم سنان األسلمية )١( وأم مطاوع األسلمية

 علوم الطـب فقـد يفًبدأت حركة النقل والتغريب ، وكان اهتاممهم منحرصا 

 )٣ (. الدين يفًأنه أبعد العلوم األجنبية تأثريا اعتنوا به باإلضافة إىل 

 عهـد الدولـة األمويـة يف املستشفيات ألول مـرة يفوعرف العرب العالج 

وعنـدما آلـت اخلالفـة إىل الدولـة . ومن أول املستشفيات مستشفى اجلـزام 

 عــرصها األول ، والثــانى نـشطت حركــة التغريــب وانتقــل يفالعباسـية ســواء 

 بغداد  وأنشأ اخللفاء العباسيني مدرسة للطـب ، وكانـت مركز احلضارة إىل

النواة األوىل التى جتمعت حوهلا دراسة العلوم الدنيوية فقـد بـرز الكثـري مـن 

  ، )٤(الفالسفة واألطباء املسلمني أمثال الفارابى

                                                                                                                                        

مرشك وهى مـسلمه فقالـت لـه فـإن تـسلم فهـذا مهـرى وال أسـالك غـريه فأسـلم وتزوجهـا ، 

ًوحسن إسالمه فولدت له غالما مات صغريا ثم ولدت له أبو عمري وكان معجبا به ثم ولـدت  ً ً

  . ٦/٣٤٥أسد الغابة ، م. له عبد اهللا بن أبى طلحه وهو والد إسحاق 

  . ٦/٣٤٧أسد الغابه ، م.  من املبايعات أم مطاوع األسلمية كانت) ١(

اخلـروج إىل ) (أم سنان األسلميه أسلمت وبايعت بعد اهلجرة وملا أراد رسول اهللا ) ٢(

 وهك هذا أخرز الـسقاء وأدواوى املـريض يفيا رسول اهللا أخرج معك : خيرب جئته فقلت 

هللا فإن لك صواحب اخرجى عىل بركة ا) (واجلريح إن كانت جراح فقال هلا رسول اهللا 

  .  ٨/٢٩٢الطبقات الكربى البن سعد ، م.قد كلمنى وأذنت هلن من قومك ومن غريهم 

رول ديورانت ، ترمجة حممد بدران ، اهليئة املـرصية ) عهد اإليامن( قصة احلضارة ) ٣(

  . ٤/١٣العامة للكتاب ، م

غ الرتكـى الفـارابى هو شيخ الفالسفة حممد بن حممد بـن طرخـان بـن أوزلـ: الفارابى ) ٤(

املنطقى أحد األذكياء ، وقيل أول من اخرتع القانون وكـان يتنزهـد زهـد الفالسـفة ، تـوىف 

سـنة وصـىل عليـه امللـك سـيف ٨٠هـ عن عمـر ينـاهز ٣٣٩ شهر رجب سنه يف دمشق يف

  . ٤١٨-١٥/٤١٦سري أعالم النبالء ، جـ. الدولة بن محدان وقربه بباب الصغري 



 

)٢٣٦(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

ــينا  ــن س ــوا عــىل )١(.واب ــالم وأطلق ــر اإلس ــذ فج ــريض من ــدأ التم ــذا ب  وهك

 التمــريض هــى رفيــدة يفلعــل مــن أشــهرهن  و)٢(املمرضــات لقــب اآلســيات

 يف التمــريض ؛ حيــث أقامــت أول خيمــة يفوكــان هلــا دور بــارز )٣(األســلمية 

كافــة ) ( التمــريض ، وشــاركت الرســول يفاملدينــة لتعلــيم بنــات جنــسها 

 ثـم نـسيبه )٤(.ًالغزوات ومن أشهرهن أيضا أخـت أبـو العـال بنـو زهـري وابنتاهـا 

ــه  ــدر وكانــت تــضمد يفشــاركت  )٥() رهأم عــام(بنــت كعــب املازين  غــزوة ب

                                                        

ًاحلسني بن عبد اهللا بن سينا أبو عىل ، روى شيئا من العلـم ولـو روى ملـا هو :ابن سينا ) ١(

لسان امليزان . ًعاما ٥٨ عن ٤٢٨حلت الرواية عنه ؛ ألنه فلسفى النحلة ، توىف هبمدان سنة 

ألمحد بن عىل بن حجر أبـو الفـضل العـسقالنى الـشافعى ، الطبعـة الثالثـة ، طبعـة مؤسـسة 

  .٢/٢٩١م ، جـ١٩٨٦- هـ١٤٠٦ة األعلمى للمطبوعات بريوت سن

ــيط ، : اآلســيات ) ٢( مــن اآلســى وهــى اجلــراح والطبيــب مجــع أســاة وإســاء املعجــم الوس

  ١/١٨جـ

حني أصـاب سـعد ) (أو األسلمية ابن اسحاق وكان رسول اهللا : رفيده األسلمية ) ٣(

ة  خيمه رفيده حتى أعوده من قريـب وكانـت امـرأيفالسهم باخلندق قال لقومه اجعلوه 

من أسلم فكانت تداوى اجلرحى وحتتسب بنفـسها عـىل خدمـة مـن كانـت ضـيعة مـن 

كيف أمسيت وكيف أصبحت فتخربه : يمر به فيقول ) (املسلمني ، وكان رسول اهللا 

 متييــز الــصحابة لــشهاب الــدين أبــى يف ؛ اإلصــابة ٦/١١٥أســد الغابــه للجــزرى ، م. 

كنانى العسقالنى املعـروف بـابن الفضل أمحد بن عىل بن حممد بن حممد بن عىل ال

  ٨/٨١حجر العسقالنى ،جـ

  . ٨/٢٩١الطبقات الكربى البن سعد، جـ) ٤(

بنت كعـب بـن عمـرو بـن عـوف بـن مبـذول املجاهـدة الفاضـلة األنـصارية : نسيبه ) ٥(

اخلرجية املازينة املدينة ، كان أخوها عبد اهللا بن كعب املـازنى مـن البـدريني ، وكـان 

محن شهدت أم عامره ليلة العقبة ، وأحد ، واحلديبية ، ويوم حنني ، ويوم أخوها عبد الر



  

)٢٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ســائر الغــزوات مــع يفاجلرحــى مــن اجلنــود ، وتــسقى العطــشى ، وشــاركت 

  .)١()(الرسول 

  .)٣(استغلت بالطب وعاجلت أمراض العمود الفقرى )٢(والشفاء بنت عبد اهللا

 رجع رسول " بيت عائشة ملا روى عنها يفيتمرض ) (وكان رسول اهللا 

وارأسـاه ، :  رأسـى وأنـا أقـول يفًالبقيع فوجد وأنا أجد صـداعا من ) (اهللا 

ومـا رضك لومـت قـبىل : ثـم قـال : بل أنا واهللا يا عائشة وارأساه قالـت : فقال 

قلـت واهللا لكـأنى : فقمت عليك وكفنتك ، وصليت عليـك ودفنتـك ؟ قالـت 

بك لو قد فعلت ذلـك ، لقـد رجعـت إىل بيتـى فأعرسـت فيـه بـبعض نـسائك 

ونام بـه وجعـه ، وهـو يـدور عـىل نـسائه ، حتـى ) (فتبسم رسول اهللا : قالت 

                                                                                                                                        

سري أعالم النبالء ملحمـد بـن .  اجلهاد يوم لياممة  يفالياممه ، وجاهدت وقطعت يدها 

   .١٨٢- ٢/٢٧٨أمحد بن عثامن الذهبى ،طبعة مؤسسة الرسالة بريوت  ، جـ

ى ألبو زيد شلبى ، القاهرة مكتبـة وهبـه تاريخ احلضارة اإلسالمية والفكر االسالم  - ١

  ٣/٣٥٢ ، جـ١٩٦٤سنة 

 الشفاء بنت عبد اهللا بن عبد شمس بن خلف بن صداد بن عبد اهللا بن قرط ابـن زراح  - ٢

بن عدى بن كعب بن لؤى القرشية العدوية ، أم سلامن بن أبى حثمه ، وقيل اسمها ليىل ، 

ه بنت أبى وهب ابن عمرو بن عائذ بن عمر ًأسلمت قديام وهى من املبايعات وأمها فاطم

يقيـل عنـدها ، ) (بن خمزوم  وكانت من عقالء النساء وفـضالئهن ، وكـان رسـول اهللا 

أن تعلمهـا حفـصه ، وأقطعهـا رسـول اهللا ) (وكانت ترقى من النملة فأمرها رسـول اهللا 

) ( الرأى ويرضاه يفًدرا عند احلكاكني فنزلتها مع ابنها سليامن ، وكان عمر يقدمها  . 

 ؛ الطبقـات لكـربى البـن ٦/١٦٢ ، أسد الغابـة ، م٢٨٢ ،٢/٢٧٨سري أعالم النبالء ، جـ

  . ٨/٢٦٨سعد ، م

 الطب عند العرب ألمحد شوكت الشطى ، القاهرة ، مؤسسة املطبوعات احلديثـة  - ٣

  .٢٩م ، صـ١٩٦١سنة 



 

)٢٣٨(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

 بيتـى يف أن يمرض يف بيت ميمونه فدعاه نساءه فاستأذهنن يفاستعز به وهو 

  .)١(فأذن له

 وهكذا اهتم العرب بالطب واعتنوا بالعلوم الطبية ورفعوا مهنة التمـريض ، 

 كافـة فـروع العلـم يفاء  مكانه رفعيه ، وأصبح هلم أطبيفوالطب ووصفوها 

وأعطوها أمهية كـربى للعنايـة باجلـسم ، ونظافتـه واملحافظـة عـىل الـصحة 

 . العامة 

 

 

  

  

                                                        

ام املعافرى ، قدم هلا وعلق  السرية النبوية البن هشام ألبى حممد عبد امللك بن هش - ١

   .٣/٢١٣عليها وضبطها طه عبد الرءؤف سعد ، النارش مكتبة الكليات األزهرية ، جـ



  

)٢٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا : وأ ض ، وآداا و 
 مـن هيئـة التمـريض ، وطبيـب )١( كل من يقوم بمساعدة الطبيـبيفيشرتط 

ًمه وتدرب عليه وقتـا كافيـا ًالتخدير ، وفنى األشعة أن يكون عاملا بأصول عل ً

 جمالـه دون وسـاطة أو جماملـه ، وعـىل يفحتى يـشهد لـه أسـاتذته بالكفـاءة 

ًالطبيب حتصيل املعرفة النظرية ، واخلربة العلميـة الكاملـة ، ويكـون متابعـا 

  )٢(. حقول الطب يفألحدث ما توصل إليه من العلم من حقائق واكتشاف 

  ووا :  
 )٣(. صناعة التمريضيفاملعرفة أن يكون من ذوى  -١

أن يــأذن لــه بمزاولتــه املهنــة أن حيــصل عــىل تــرخيص رســمى مــن  -٢

 .االختصاصات الطبية 

ــه وهــذا حمــل اتفــاق بــني الفقهــاء مــن  -٣ ــه املــريض بمداوت ــأذن ل أن ي

 ،)٥( ، واملالكية )٤(احلنفية

                                                        

الطبيب هو علم يتعرف منه أحوال بدن اإلنسان من جهة ما يصح ويزول عن الضمنة ليحفظ ) ١(

مع فيه ما يرضه الذى يفرق ما يرض باإلنسان مجعه أو جي: وقيل . الصحة حاصلة ويسرتدها زائله 

تفرقة أو ينقض منه ما يرضه زيادتـه أو يزيـد فيـه مـا يـرضه نقـصه فيجلـب الـصحة املقـصودة أو 

حيفظها بالشكل أو الشبه ، ويدفع العلة املوجودة بالضد والنقيض وخيرجها أو يدفعها بام يمنع 

 ؛ ١/٣عربى ، جــ الطب البن سيناء ، طبعة دار الفكر اليفالقانون . من حصوهلا وذلك باخلمية 

  . ٣/٦٥زاد امليعاد البن القيم ، جـ

  .٦٥٣أمحد كنعان ، صـ/  املوسوعة الطبية د) ٢(

  .١٦املسئولية اجلنائية لألطباء للدكتور أسامه قايد ، صـ) ٣(

حاشية رد املحتار عىل الدر املختار ملحمد أمـني الـشهري بـابن عابـدين ، طبعـة مـصطفى ) ٤(

  .٦/٥٦٥، جـ.م ١٩٦٦- هـ١٣٨٦البابى احللبى سنة 

 لشمس الدين الشيخ حممد عرفه الدسوقى عىل: حاشية الدسوقى عىل الرشح الكبري ) ٥(



 

)٢٤٠(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

 . )٣(وبعض اإلمامية  ،)٢( ، واحلنابلة )١( والشافعية -٤

أ ا ك  و   )ضا  (  :  
 )٤(. أن يكون النافع هو شفاء املريض  -١

 )٥(. اإلخالص الكامل  -٢

 )٦(.  الطب وعلومه يفاالستزادة من املعرفة وحتسني مستواه  -٣

  )٧(.حسن اخللق ، وبشاشه الوجه  -٤

 )٨(. البعد عن االنحرافات اجلنسية واخللقية  -٥

                                                                                                                                        

الرشح الكبري ألبى بركات سيدى أمحد الدردير وهبامشه الـرشح املـذكور مـع تقريـرات العالمـة 

رشكـاه  ،  احللبـى و–سيدى الشيخ حممد عليش ، طبعة دار إحيـاء الكتـب العربيـة عيـسى البـابى 

  .٤/٣٥٥جـ

حاشيتا قليوبى وعمريه للشيخ شهاب الدين قليوبى ، والـشيخ عمـرية عـىل رشح العالمـة ) ١(

جالل الدين املحىل عىل منهاج الطالبني للشيخ حمى الدين النووى ، طبعة دار إحياء الكتب 

  . ٨/٣٥ ؛ هناية املحتاج ، جـ٤/٢١١، جـ.  العربية فيصل عيسى البابى احللبى 

كشاف القناع عن متن اإلقناع ملنصور بن يونس بن إدريس البهوتى ، طبعة عـامل الكتـب ) ٢(

  . ٣٥ ،٤/٣٤، جـ

الروضة البهية للشهيد السعيد زين الدين اجلعبى العامىل ، طبعة دار إحياء الرتاث العربى ) ٣(

  . ١٠/١٠٨م ، جـ١٩٩٢-هـ١٤١٢لبنان سنة –بريوت 

 ثبـت كامـل األعـامل املـؤمتر ٥٤٤بيب د حسن جاريبوا ، صـ آداب الطيفنظام اإلسالم ) ٤(

ـــ ــدد األول ، ص ــالمى ، الع ــب اإلس ــن الط ــى األول ع ــنة ٢العلم ــاير س ــت ين -١٩٨١ ، الكوي

 . هـ ١٤٠١

 . املرجع السابق ) ٥(

  .٦٥٣املوسوعة الطبية ، صـ) ٦(

 . املرجع السابق ) ٧(

د نجيـب ، الطبعـة األوىل ، طبعـة الطب االسالمى شفاء باهلدى القرآنى د حممـود أمحـ) ٨(

  . ٦٢م ، صـ١٩٨٢-هـ١٤٠٣مكتبة وهبه ودار التوفيق النموذجيه سنة 



  

)٢٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .)١(ً غريه ولو كان أحدث منه سنا التواضع الذى جيعله يتقبل العلم من - ٦

  . )٢(إعطاء األمل ملرضاه والتخفيف عنهم -٧

  .)٣( امتيازات شخصيةيفعدم استغالل منصبه وماله  -٨

 .املحافظة عىل رس املريض  -٩

 . أن ال يوجه إمكاناته وخرباته لألذى أو التدمري -١٠

 .  أن يصارح مريضه بمرضه إن طلب ذلك -١١

بحـسب الـدين أو يـسقط األجنـة أو يـؤدى إىل أال يفرق بـني املـرض -١٢

 . العقم التام 

 . أال يقدم عىل إهناء حياه مريض ميئوس من برئه -١٣

  . )٤(أن يلتزم بضوابط مداواة الرجل للمرأة واملرأة للرجل-١٤

 
 

 

  

  

  

  

                                                        

  . ٦٥٢ املوسوعة الطبية ، صـ - ١

  . ٨٢ الطب االسالمى للدكتور حممود أمحد نجيب ، صـ - ٢

  . ٨٢ الطب االسالمى للدكتور حممود أمحد نجيب ، صـ - ٣

   ٧٣حممود أمحد نجيب ، صـ/  ؛ الطب اإلسالمى د٦٥٣ املوسوعة الطبية ، صـ - ٤



 

)٢٤٢(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

 ما ا : ا ا  
    نو :  

    وا  ا: ا اول 
  

 أو : ا :  تطلق عىل عدة معانى  : 

 كــذا يفرخــص الــرشع لنــا :  األمــر والتيــسري فيــه يقــال يفالتــسهيل  -١

ًترخيصا وأرخص إرخاصا إذا يرسه وسهله ، ورخص له  أذن له فيه :  األمر يفً

 . بعد النهى عنه 

فهـو رخـيص ًانخفاض األسعار يقال رخص الـسعر يـرخص رخـصا  -٢

 . ًوالرخص ضد الغالء وأرخصه جعله رخيصا 

 )١ (.رخص البدن رخاصه ورخوصه إذا نعم : نعومة امللمس يقال  -٣

   ا ا  م :  فعلـه لعـذر يفعبارة عـام وسـع املكلـف 

وعجز عنه مع قيام السبب املحرم كتنـاول امليتـه ، وسـقوط صـوم رمـضان عـن 

 )٢( من األحكام لعذر مع قيام الدليل املحرم وقيل ما رشع. املسافر 

ًوقيل اسم ملا رشعه اهللا من األحكام لعذر ختفيفا عن العباد وتيـسريا علـيهم دفعـا  ً ً

 )٣(.  األصىل  حلرج عنهم ورعاية حلاجتهم مع بقاء السبب املوجب للحكم

                                                        

  . ٢٢٤ ،١/٢٢٣ ؛ املصباح املنري ، جـ٧/٤٠لسان العرب البن منظور ، جـ) ١(

ــة يفاملســصفى ) ٢( ــة األمريي ــة املكتب  علــم األصــول للغــزاىل ، الطبعــة األوىل  طبع

 ؛ ١/١٠١ معرفة األحكام لآلمدى ، جـيف ؛ اإلحكام ١/٩٨هـ، جـ١٣٢٢ببوالق ، سنه 

  .٤٠أصول الفقه ملحمد أبو زهره ، طبعة دار الفكر العربى بالقاهرة ، صـ

 نتـائج العقـول لإلمـام عـالء الـدين أبـى بكـر حممـد بـن أمحـد يفميـزان األصـول ) ٣(

  . ٥٥م ، صـ١٩٩٧-هـ١٤١٨ الطبعة الثانية سنة –السمرقندى ، طبعة مكتبة دار الرتاث 



  

)٢٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ض: ا اتا  ا   
  

 :مع بني الصلوات إىل مذهبني  حكم اجليفاختلف الفقهاء 

 بأنـه ال جيـوز اجلمـع بـني )٢( ، والشافعية)١(ذهب احلنفية: املذهب األول 

 .الصلوات لعذر 

 بأنـه )٥( ، واحلنابلـة)٤( ، وبعض الـشافعية)٣(ذهب املالكية: املذهب الثانى 

 .جيوز اجلمع بني الصلوات لعذر 

 دا :  

واز اجلمع بني الصلوات لعـذر بـام روى أدلة املذهب األول بعدم ج : أو

ًمرض أمراضا كثري ومل يقل مجعه باملرض رصحيا فلـو كـان ) (أن النبى  ً

 )٦() (اجلمع بني الصلوات ألجل املرض وغريه جائزا لفعله النبى 

م :  أدلـة املـذهب الثـانى القائـل بـاجلواز اجلمـع بـني الـصلوات لعـذر

الظهـر والعـرص ) ( صىل رسـول اهللا { مرض وغريه بام روى عن ابن عباس

ًمجيعا واملغرب والعشاء مجيعا من غري خوف وال سفر  ً{ )٧( 

                                                        
 ٤٨فتح القدير ، جـ) ١(

  .٤/٣٢١وع ، جـاملجم) ٢(

  ٦٢ ؛ الكاىف ، صـ٢٠٨بداية املجتهد ، جـ) ٣(

  . ٤/٣٢١املجموع ، جـ) ٤(

  . ٢/٣٥٢املغنى البن قدامه ، جـ) ٥(

  . ٤/٣٢١املجموع ، جـ) ٦(

 صحيحه ، كتاب صالة املـسافرين وقـصها ، بـاب جـواز اجلمـع بـني يفأخرجه مسلم ) ٧(

  . ٢١٧، ٥/٢١٦ السفر ، جـيفالصالتني 



 

)٢٤٤(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

 ا دل هذا احلديث عىل جواز اجلمع بني الـصلوات وقـد قـال  : و

أن اجلمــع ال جيــوز لغــري عــذر ثبــت أنــه كــان :  هــذا احلــديث يفبــن قدامــه 

ابـن عبـاس للعلـامء فيهـا هـذه روايـات املرويـة عـن : ملرض وقال النـووى 

 كتابى حديث أمجعت األمـة يفليس : تأويالت ، ومذاهب فقد قال الرتمذى 

 اجلمع باملدينـة مـن غـري خـوف يفعىل ترك العمل به إال حديث ابن عباس 

.  وال مطر ، وحديث ابن عباس مل جيمعـوا تـرك العمـل بـه بـل فيـه تـأويالت 

 ضـعيف بالروايـة األخـرى ، منهم من أوله عـىل أنـه مجـع بعـذر املطـر وهـو

 غيم فصىل الظهر ثم انكشف الغـيم وتبـني أن يفومنهم من أوله عىل أنه كان 

الوقت العرص فصالها وهذا باطل ، ومـنهم مـن أولـه عـىل تـأخري األوىل إىل 

آخر وقتها فصالها فيه فلام فـرغ منهـا دخلـت الثانيـة فـصالها بـاجلمع وهـذا 

وفعل ابـن عبـاس واسـتدالله باحلـديث ضعيف أو باطل ألنه خمالف الظاهر 

 رد هذا التأويـل ، ومـنهم مـن يفلتصويب فعله وتصديق أبى هريرة له رصيح 

قال أنه حممول عىل اجلمع بعـذر املـرض وغريهـا مـن األعـذار وعليـه فـإن 

 إن سـهله بنـت { ملا روى عن عائشة أنه قالت )١(.اجلمع بني الصلوات جائز 

فأمرهـا أن تغتـسل عنـد كـل صـالة فلـام ) (سهيل استحاضتت فأتت النبـى 

جهدها ذلك األمـر أمرهـا أن جتمـع بـني الظهـر والعـرص بغـسل ، واملغـرب 

   )٢( .}والعشاء بغسل وتغتسل للصبح 

                                                        

  . ٥/٢١٨ ؛ رشح النووى لصحيح مسلم ، جـ٢/٣٥٣املغنى البن قدامه ، جـ) ١(

أخرجه أبى داود ، كتاب الطهارة ، باب من قال جتمع بني الصالتني وتغتسل هلـام ) ٢(

 إسناده حممد بن إسـحاق بـن عبـد الـرمحن بـن يف و قال الشوكانى ١/١٢٤ًغسال ،جـ



  

)٢٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا دل هذا احلديث عىل جواز املع بني الصالتني للمستحاضة  : و

التى يـشق عليهـا االغتـسال لكـل صـالة واالستحاضـة عـذر فكـذا املمـرض 

  .)١( ألنه عذرتوالطبيب له اجلمع بني الصلوا

بعد عرض أراء الفقهاء بني ىل واهللا أعلم أن الـراى املختـار  : اأى ار 

هو الراى الثانى القائل باجلواز لقـوة أدلـتهم ولرفـع احلـرج والـرضر إىل قـد 

 . وقتها يفيلحق برتك اجلمع وأداء كل صالة 

                                                                                                                                        

 ، وعبـد الـرمحن قـد قيـل أنـه مل القاسم عن ابيه عن عائشة وابـن إسـحاق لـيس بحجـة

يسمع من أبيه قال احلافظ قد قيـل ان ابـن إسـحاق وهـم فيـه نيـل االوطـار للـشوكانى ، 

  . ١/٢٤٤جـ

  . ١/٢٣٥ ؛ الكاىف ، جـ٢/٣٥٣ املغنى ، جـ - ١



 

)٢٤٦(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

 ا ا :  ا  ت واة ا  
 أو : ة ا  ا :  

 من املالكية ، والشافعية ، واحلنابلـة ، وابـن حـزم الظـاهرى )١(اتفق الفقهاء

عىل أن املمرض الذى يقوم برعاية املريض وخدمته أن يتخلـف عـن صـالة 

 املسجد ومل يكن هنـاك غـريه يتعهـده يفاجلامعة إذا خاف ضياعه إن صىل 

ًواء كان هذا املريض قريبـا ، أو صـديقا أو أجنبيـا ال معرفـة لـه بـه وخـاف وس ً

وجيـوز التخلـف . ضياعة وذلك ألن حفظ اآلدمى أفضل من حفظ اجلامعـة 

 املسجد ملن له قريب خياف موته ؛ ألنه يتأمل بـذلك يفعن صالة اجلامعة 

 . أكثر مما يتأمل بذهاب املال 

   أو ذ  قولـه تعـاىل بالكتاب : وا )         

   . (
)٢( 

  م  :  ملـا مـرض رســول اهللا { مـا روى عـن عائـشه قلـت :ا  ) (

مرضه الـذى مـات فيـه فحـرضت الـصالة فـأذن ، فقـال مـروا أبـا بكـر فليـصل 

 }بالناس 
)٣( 

                                                        

 ؛ املغنى البن قدامه ١/٣٤٥ ؛ روضة الطالبني ، جـ٢/٨٢حاشية رد املحتار ، جـ) ١(

  .٣/١١٨ حزم ، جـ املحىل البن١/٦٣٣، جـ

 ) . ٧٨(سورة احلج ، جزء من االية رقم ) ٢(

 صــحيحه ، كتــاب اآلذان ، بــاب حــد املــريض أن يــشهد يفأخرجــه البخــارى ) ٣(

 صحيحه ، كتاب الصالة ، باب استخالف االمـام إذا يف ؛ ومسلم ٢/١٧٨اجلامعه ،جـ

  . ١٤١ ،٤/١٤٠عرض له عذر جـ



  

)٢٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ا عليـه الـذهاب أن املريض والطبيب واملمرض الـذى يـشق  : و

اىل املسجد له أن يتخلف عـن صـالة اجلامعـة لعـذر ألن النبـى ختلـف عـن 

 . صالة اجلامعة وأمر أبا بكر أن يصىل بالناس 

  :عأن يففقــد قــال ابــن املنــذر أنــه ال خــالف بــني العلــامء  : ا 

 يفاملــرض مــن األعــذار التــى تبــيح التخلــف عــن صــالة اجلامعــة للرجــال 

 )١(ل املرضاملسجد ألج

ة ا  ا م : عــىل أنــه جيــوز  )٢(فقــد اتفــق الفقهــاء

للممــرض التخلــف عــن صــالة اجلمعــة إذا مل يكــن للمــريض متعهــد يقــوم 

ًبمصاحله وحاجته وخشى عليـه إن تركـه هلـك وسـواء أكـان املـريض قريبـا 

ن فـرض ًكولد ووالد وزوج أو أجنبيا ال معرفة له بـه ألن حـق املـسلم أكـد مـ

 .اجلمعة 

واتفقوا عىل أن اجلمعة ال جتب عىل من لـه مـريض قريـب أو صـهر أو ذو 

  أن ابن عمر ذكر له أن سعيد ابـن زيـد بـن {ود وخاف موته ملا روى عن نافع 

                                                        

  . ٣/١١٨ املحىل البن حزم ، جـ ؛٢/٩٣ املغنى البن قدامه ، جـ - ١

ــــ - ٢ ـــوقى ، ج ـــية الدس ــــ١/٣٨٩ حاش ـــل ، ج ـــواهر االكي ـــذب ، ١/٩٩ ؛ ج  ؛ امله

   .٣/٢٥٩ ؛ املحىل ، جـ٢/٩٤ ؛ املغنى ، جـ٤١٠ ،٤/٤٠٩جـ



 

)٢٤٨(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

 مجعه فركب إليه بعد أن تعاىل النهـار يفًوكان بدريا مرض  )١(عمرو بن نفيل

(}واقرتبت اجلمعة وترك اجلمعة 
٢( . 

ى عن ابن عمر دعى يوم اجلمعة وهـو يـستجهز للجمعـة إىل سـعيد وما رو

بن زيد بن  مر وهو يموت فأتاه وترك اجلمعة وألنـه يلحقـه بفـوات ذلـك مـن 

 .  األمل أكثر مما يلحقه من مرض أو أخذ مال 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        

 هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوى كان أحـد العـرشة املبـرشين باجلنـة ،  - ١

) (احتبس عىل مرض زوجته رقيه بنت رسـول اهللا ًكان إسالمه قديام ، مل يشهد بدر ف

  .٣٥ ،٤/٣٤هتذيب التهذيب ، جـ. هـ٥٢توىف بالعقيق سنة 

  . ٧/٣٦٠ً  أخرجه البخارى ، كتاب املغازى ، باب فضل من يشهد بدرا ، جـ - ٢



  

)٢٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا:  ا ا ا   
 أر  نو  

ا ض : ول ار اا  

 بيتـه هلـذا فقـد اتفـق يفًكثريا ما حيتاج املريض إىل يشء من التمريض 

ـــة ، )٤( ، واحلنابلـــة )٣( ، والـــشافعية)٢( ، واملالكيـــة)١(الفقهـــاء مـــن احلنفي

 الطبيــب واملمــرض )٧(رعــىل جــواز اســتئجا)٦(، واالباضــية )٥(والظاهريــة 

 : ، واملعقول  واستدلوا عىل ذلك بالسنة ةألجل املداوا

                                                        

  . ٥/٥٠ ؛ حاشية رد املحتار البن عابدين ، جـ١٦/١٤املبسوط للرسخسى ، جـ) ١(

  .  ٢/١٦٥ ؛ الفواكه الدوانى ، جـ٥/٤٢٢اىف ، جـالذخرية للقر) ٢(

  .٢/٣٥ ؛ روضة الطالبني ، جـ٣/٧٨حاشية قليوب وعمريه ، جـ) ٣(

  ٤/١٤ ؛ كشاف القناع للبهوتى ، جـ٥/٥٣٩املغنى البن قدامه ، جـ) ٤(

  . ٨/١٩٦ الظاهرى ، جـاملحىل البن حزم) ٥(

  . ١٠/٦رشح كتاب النيل ، جـ) ٦(

ًمن األجر وهو اجلزاء عىل العمل والفعل منها أجر يأجر أجـرا واإلجـارة  : اإلجارة لغة) ٧(

  . ١/٣٧٦القاموس املحيط للفريوزآبادى ، جـ.  العمل يفما أعطيت من أجر 

 .هو بيع منفعة معلومة بأجر معلوم ، قيل بيع املنافع بعوض : عند احلنفية : ًواصطالحا 

ليـك منفعـة بعـوض فخـرج البيـع ؛ ألنـه عقـد عـىل هى عقد معاوضـة عـىل مت:  وعند املالكية 

ت بعوض ، وخرجت الصدقة واهلبة واحلبس ؛ ألهنا عقود عىل متليك الـذوات متليك الذا

عقد عـىل منفعـة مقـصودة معلومـة قابلـة للبـذل واإلباحـة : وعند الشافعية . بغري عوض 

ىل كلمـة هلـا بعوض معلوم فخرج بمنفعة العـني ، وبمقـصوده النافهـة كإسـتئجار ببـاع عـ

هـى عقـد عـىل : تتعب ، وبمعلومة القراض ، واجلعالة عىل عمل جمهول ، وعند احلنابلـة 

 ؛ رساج الـسالك رشح ٢/٣٦٨ ؛ جممـع األهنـر ، جــ٥/١٠٥تبيني احلقائق ، جــ. املنافع 



 

)٢٥٠(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

 ا أن نفرا من أصحاب البنى {ما روى عن ابن عباس  : أو ً) (مروا بـامء)١( 

 يففيهم لديع أو سليم فعرض هلم رجل من أهل املاء فقال هل فيكم من راق إن 

ًاملاء رجال لديغا أو سليام فانطلق رجل منهم فقرأ بفاحتة الكتاب عىل شاء فربأ  ً ً

ًابه فكرهوا ذلك وقالوا أخذت عىل كتـاب اهللا أجـرا حتـى فجاء بالشاء اىل أصح

إن ) (ًقدموا املدينة فقالوا يا رسول اهللا أخذ عىل كتاب اهللا أجرا فقال رسول اهللا 

  . )٢(}ًأحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب اهللا 

 ا دل هذا احلـديث عـىل جـواز اسـتئجار الطبيـب واملمـرض  : و

  . واستحقاق األجرة عىل ذلك

 م : لا : أو  :  

أن التداوى عمل معلوم عند أهل الصنعة واالستئجار عليه متعـارف  : اول

 . عليه بني الناس 

مًأنــه فعــل مبــاح مــأذون فيــه رشعــا فجــاز االســتئجار عليــه كــسائر  : ا

 األعامل املباحة 

                                                                                                                                        

ـــ ــسالك ، ج ــهل امل ـــ٢/١٧٩أس ــاج ، ج ــى املحت ــح ،  ؛ ٢/٣٣٢ ؛ مغن ــن مفل ــدع الب املب

  . ٥/٦٢جـ

  . ٢١/٣٢٤فتح البارى للعسقالنى ، جـ. ء يقوم نزول عىل ماء  هو املا - ١

 الرقيـة يقطـع مـن يف صـحيحه ، كتـاب الطـب ، بـاب الـرشط يف أخرجه البخارى  - ٢

  . ٣/١١٥٨الغنم ، جـ



  

)٢٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

١(. أنه عمل حمدود  : ا( 

الطبيب يكون عىل الرباء فإن برأ فله حقه وإال  أن استجار "ويرى املالكية 

 )٢(. فال يشء عليه 

 )٣( . " أن الطبيب يستحق األجرة وإن مل يربأ املريض "وقال احلنابلة 

ًال جيوز مشارطة الطبيب عـىل الـرباء أطـال ؛ ألن الـرباء  ( "وقال الظاهرية 

 )٤( . "بيد هللا تعاىل ال بيد الطبيب املعالج 

  
  

  
  

                                                        

 ؛ املحـىل البـن حـزم ، ٥/٥٣٩ ؛ املغنى ، جــ١٦/٤١ املبسوط للرسخسى ، جـ)١(

  . ٨/١٩٦جـ

  . ٥/٤٢٢ الذخرية للقراىف ، جـ)٢(

  . ٥/٥٤٢ املغنى البن قدامه ، جـ)٣(

   .٨/١٩٦ املحىل البن حزم الظاهرى ، جـ)٤(



 

)٢٥٢(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

  ا أة: ما ا
،  )٤( ، واحلنابلــة )٣(، والــشافعية)٢( ، واملالكيــة )١(اتفــق الفقهــاء مــن احلنفيــة

ــة  ــة)٥(والزيدي عــىل جــواز تطيــب الرجــل للمــرأة )٧( ، واالباضــية )٦(، واالمامي

 : واستدلوا عىل ذلك بالسنة ، واألثر ، واملعقول . بضوابط معينة 

  أو :  ن جـابر أن أم سـلمه اسـتأذنت رسـول اهللا  ما روى ع:ا) (يف 

 )٩( . }أبا طيبه أن حيجبها ) ( فأمر النبى )٨(احلجامة

                                                        
اجلوهرة النبرية ملخترص القدورى ألبى بكـر بـن عـىل بـن حممـد احلـدادى ، الطبعـة ) ١(

 ؛ ١٠/٢٦ ؛ العنايـة رشح اهلدايـة ، جــ٢/٢٨٤هــ، جــ١٣٢٢األوىل  الطبعة اخلريية سنة 

  .٥/٢٧البحر الرائق ، جـ

الفواكه الدوانى  رشح الـشيخ أمحـد بـن غنـيم بـن سـامل بـن مهنـا النفـراوى املـالكى ) ٢(

األزهرى عىل رسالة أبى حممد عبـد اهللا بـن أبـى زيـد عبـد الـرمحن القرياوانـى املـالكى ، 

  .٢/١٤م ، دار الفكر ، جـ١٩٥٧-هـ١٣٧٤طبعة مصطفى البابى احللبى 

  .٣/٣٢دار الفكر ، جـحاشية البيجريمى عىل اخلطيب ، طبعة ) ٣(

م ١٩٩٣-هــ١٤١٤غذاء األلباب حممد بن أمحد بن سامل ، طبعة مؤسسة قرطبه سنة ) ٤(

  . ٢/٤٤٢ ؛ اآلداب الرشعية ، جـ٢/٢١، جـ

ــسى ) ٥( ــم العن ــن قاس ــد ب ــار ملحم ــتن األزه ــذهب رشح م ــام امل ــذهب ألحك ــاج امل الت

  . ٣/٤٨٧م ، جـ١٩٤٧-هـ١٣٦٦الصنعانى ، طبعة اليمن الكربى 

 مسائل احلالل واحلرام ألبى القاسم نجم الدين جعفر بـن احلـسن يفرشائع اإلسالم ) ٦(

  .٢/٢١٣م، جـ١٩٨٥-هـ١٤٠٥، طبعة مكتبة احلياة بريوت سنة 

رشح كتاب النيل وشفاء العليل ملحمد بن يوسف بن أطفيش ، طبعـة مكتبـة اإلرشـاد ) ٧(

  . ١٠/١٦٦ـ، ج. م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥اململكة العربية السعودية سنة 

 . امتصاص الدم باملحجم بعد ترشيط اجللد : احلجامة لغة ) ٨(

  . ١٠/٣٥ ؛ رشح كتاب النيل ، جـ٢/٧٩٠لسان العرب ، جـ. استخراج الدم باآلالت : ًواصطالحا 

  . ٤/١٧٣٠ صحيحة ، كتاب السالم ، باب لكل داء دواء واستحباب التداوى ، جـيفأخرجه مسلم  ) ٩(



  

)٢٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  ا دل هـذا احلـديث عـىل جـواز تطيـب الرجـل للمــرأة ؛ ألن  : و

 . احلجامة نوع من التداوى 

    ا  م :ال بـأس أن :  املـرأة تنكـرس قـال يف )١(مـا روى عـن عطـاء

  )٢( }ا الرجلجيربه

  : لفألن نظر الطبيب إىل بدن املرأة ألجل املعاجلة عند عدم :ا 

 عـدم معاجلتهـا مـع حاجتهـا إىل يفوجود طبيبـة هـو موضـع رضورة ؛ وألن 

  لقوله تعالى )٣(ًذلك هالكا               . )٤( 

 

                                                        

بى رباح واسمه أسلم القرشى موالهم أبو حممد املكى ، روى عـن ابـن عطاء بن أ) ١(

عباس ، وابن عمررو ، وابن الزبري ، وعمر بن أبى طالب ، ورافع بـن خـديج ، ولـد سـنه 

ًهـ ، روى عنه ابنه يعقوب ، وأبو إسحاق السبيعى ، وجماهد ، وكان ثقه فقيها عاملا ٢٧ ً

ذيب التهـذيب لـشهاب الـدين أبـى الفـضل هت. هـ ١٥ ، وقيل ١٤باحلديث ، توىف سنة 

هــ، ١٣٢٦أمحد بن عىل بن حجر العـسقالنى ، الطبعـة األوىل ، طبعـة دار صـادر سـنة 

  . ٢٠٢-٧/١٩٩جـ

 األحاديث واآلثار ألبى عبد اهللا بـن حممـد بـن أبـى شـيبه إبـراهيم بـن يفاملصنف ) ٢(

-هــ١٤١٤الفكـر سـنة عثامن بن أبى بكر ، ضبطه وعلق عليه سعيد اللحـام ، طبعـة دار 

  . ٥/٤٦٧ الرجل جيرب املرأة من الكرس أو اليشء ، جـيفم ، كتاب الطب ، باب ١٩٩٤

  . ٢/٢٨٤اجلوهرة النرية ، جـ) ٣(

 ) ١٩٥(سورة البقرة جزء من اآلية رقم ) ٤(



 

)٢٥٤(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

ا ا :  أةا  

 عـىل )٤( ، والزيديـة)٣(، واحلنابلـة)٢(، الـشافعية )١(اتفق الفقهاء مـن احلنفيـة 

 .جواز مداواة املرأة األجنبية للرجل األجنبى عند الرضورة بضوابط معينة 

 : واستدلوا عىل ذلك بالسنة ، واملعقول  

 أو : ا :  
نسقى ونداوى ) (سول  ما روى عن الربيع بنت معوذ قالت كنا مع الر-١

 )٥( }اجلرحى ونرد القتىل إىل املدينة 

سـبع غـزوات ) ( عن أم عطية األنصارية قالت غزوت مع رسـول اهللا -٢

ــم   رحــاهلم فأصــنع هلــم الطعــام وأداواى اجلرحــى وقــوم عــىل يفأخلفه

  )٦( .}املرىض 

                                                        
ــل ) ١( ــد اجللي ــىل بــن عب ــى احلــسن ع ــدين أب ــان ال ــة املبتــدى لربه ــة رشح بداي اهلداي

ــى بــريوت املرغينــانى الرشــدانى  ــاء الــرتاث العرب ــان ، دار الفكــر ، –، طبعــة دار إحي لبن

  . ٢/٢٥٨ ؛ اجلوهرة النرية ، جـ٤/٦١جـ

أسنى املطالب رشح روض الطالب ألبى حييى زكريا األنصاري الشافعى ، النارش ) ٢(

  . ٤/١٧٦جـ. املكتبة اإلسالمية 

لبهـوتى ، طبعـة عـامل كشاف القناع عن متن اإلقناع ملنصور بن يونس بـن إدريـس ا) ٣(

  ٣/٨٧الكتب، جـ

 ؛ نيـل األوطـار ملحمـد بـن عـىل بـن حممـد الـشوكانى ، ٢/٤٦١سبل السالم ، جـ) ٤(

  . ٧/٢٨١م ، جـ١٩٧٨-هـ١٣٩٨طبعة مكتبة الكليات األزهرية سنة 

 صحيحة ، كتاب اجلهاد والسري ، باب مداوة النساء اجلرحـى يفأخرجه البخارى ) ٥(

  . ٣/١٠٥٦ الغزور ، جـيف

 صحيحة ، كتاب اجلهاد والسري ، بـاب النـساء الغازيـات يرضـخ يفأخرجه مسلم ) ٦(

  . ٥/١٩٨هلن وال يسهم والنهى عن قتل صبيان أهل احلرب ، جـ



  

)٢٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا رجل تدل هذه األحاديث عىل جواز مداواة املرأة األجنبية لل : و

 )١(. األجنبى عند الرضورة 

م :  لمعاجلـة املـرأة للرجـل هـى موضـع رضورة والـرضورات :ا 

تبيح املحظورات ؛ إذ تقوم املرأة بالكشف والدهن ، واحلقن وما إىل ذلـك 

  )٢(.من أعامل املداواة 

 )٤( وخيتص بذلك بذوات املحارم ثم املتجاالت" : )٣(وقد قال ابن بطال 

 ألن موضــع اجلــرح ال يلتــذ بلمــه بــل يقــشعر منــه اجللــد فــإن دعــت مــنهن ؛ 

 )٥( . "الرضورة لغري املتجاالت فليكن بغري مبارشة وال مس 

  أة واا   ا كو :  
 يفأن ال توجد امرأة تقوم بمداواة هذه املرأة وكذا الرجل كأن يكون  -١

 .ًاحلرب مثال 

 . لرضورات تبيح املحظورات إذا دعت الرضورة ألن ا -٢

                                                        

 ؛ نيــل ٦/٨٠فــتح البــارى بــرشح صــحيح البخــارى ، طبعــة املكتبــة الــسلفية ، جـــ) ١(

  . ٧/٢٨١األوطار للشوكانى ، جـ

  . ٩٣عيسى البابى احللبى ، صـ–لسيوطى ، طبعة الكتب العربية األشباه والنظائر ل) ٢(

هو عىل بن خلف بـن عبـد امللـك بـن بطـال البكـرى القرطبـى املـالكى : ابن بطال ) ٣(

قـاموس تـراجم ألشـهر الرجـال األعـالم .  آخـر صـفر يفاملعروف بابن اللحام ، تـوىف 

الـزركىل ، طبعـة دار العلـم والنساء من العرب واملستعربني واملسترشقني خلري الـدين 

  . ٤/٢٨٥م ، جـ١٩٨٠لبنان –للماليني بريوت 

  . ٢/٣١٤الفواكه الدوانى ، جـ. العجوز الفانية : املتجاله ) ٤(

ــنة ) ٥( ــة الرشــد س ــة مكتب ــة األوىل ، طبع ــال ، الطبع ــن بط ــارى الب رشح صــحيح البخ

  . ٥/٨٠م ، جـ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠



 

)٢٥٦(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

 . ًأن يكون الطبيب أمينا  -٣

 . أن يأمن االختتان  -٤

 اجلهـاز التناسـىل يفأنه يبـاح النظـر إىل العـورة عنـد تـداوى املـرأة  -٥

  )١(للمرأة 

ًأن ال يكون الطبيب ذميا مع وجود مسلم ولكن إذا مل يوجد إال طبيب  -٦

 أمـا إذا مل تـدع )٢(.ة ًغري مسلم فإنه يكره أن يـستطب مـسلم ذميـا لغـري رضور

الرضورة فقد منعها بعض املالكية وقالوا ال رضورة تـدعوا ملبـارشة الكـافر 

 )٣(.  مع وجود الطبيب املسلم فيمنع من ذلك 

ــد  -٧ ــب فق ــرأة والطبي ــني امل ــوة ب ــانع اخلل ــود م ــن وج ــاء م ــق الفقه اتف

للرجل أن عىل أنه ال جيوز )٧( ، واحلنابلة )٦( ، والشافعية)٥(املالكية)٤(احلنفية

                                                        

 ؛ ٥/١٣ ؛ كشاف القناع ، جـ١٩٨ ،٦/١٩٧ جـهناية املحاج إىل رشح املنهاج ،) ١(

  . ٢/٢١٣رشائع اإلسالم ، جـ

  . ٢/٤٤١اآلداب الرشعية ، جـ) ٢(

  . ٤/١١١املدخل ملحمد بن حممد العبدرى ، طبعة دار الرتاث ، جـ) ٣(

البحر الرائق رشح كنز الدقائق لزين الدين ابن نجـيم احلنفـى ، طبعـة دار املعرفـة ) ٤(

 ؛ ٣٦٩، ٦/٣٦٨ ؛ حاشـية رد املحتـار ، جــ٣/١٦٦بـريوت لبنـان ، مللطباعـة والنـرش 

  ٧/٣٥٥املغنى البن قدامه ، جـ

املعيار العرب واجلامع املغرب عن فتاوى علـامء افريقيـة واألنـدلس واملغـرب ) ٥(

حممـد حجـى ، / ألمحد بن حييى الونرشينى ، خرجه مجاعه مـن الفقهـاء بـإرشاف د

 ؛ الفواكـه الـدوانى ، ١/١٥٩م ، جــ١٩٨١/هــ١٤٠١طبعة دار الغرب االسـالمى سـنة 

  .٢/٣١٣جـ

  . ٤/٣٦٥رشح البهجه لزكريا بن حممد بن زكريا األنصارى ، طبعة املطبعة امليمنية مرص ، جـ) ٦(

  .٧/٣٥٥ ؛ املغنى البن قدامه ، ٧/٧املبدع رشح املقنع ، جـ) ٧(



  

)٢٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

خيتىل باملرأة األجنبية الـشابة مهـام كانـت الـدواعي واألسـباب مـا مل تكـن 

 .هناك رضورة تستدعى ذلك

 :واستدلوا عىل ذلك  بالكتاب ، والسنة ، واملعقول 

 ب: أوقولــه تعــالى-١ : ا      

       )١( 

 ا اخللـوة يف دلت اآلية عىل أنه ال يبقى ألحد أنـت يثـق بنفـسه :و 

عن ال حتل له فإن جمانبة ذلـك أطهـر لقلبـه وأحـسن حلالـه وأحـصن لنفـسه 

جــة  حايف مــسألتهن مــن وراء حجــاب يفوهــذه اآليــة دليــل عــىل أن اهللا أذن 

ــدخل  ــا وي ــستفتني فيه ــسألة ي ــرض أو م ــاملعنى يفتع ــساء ب ــع الن ــك مجي  ذل

واملتاع هو كل ما يتمتع به وقيل هو فتوى وقيل صحف القرآن والصواب إنه 

    اجلمــع ثــم عقبــه ســبحانه عــن ذلــك بقولــه تعــاىليفعــام 

     يفر التى تعرض للرجال يريد بذلك من اخلواط 

 احلاميـة يف أمر الرجال فإذن ذلك أنفى للريبة وأقـوى يفأمر النساء وللنساء 

 )٢(.  املحظور أثناء اخللوة يفمن وجود خواطر ترمى هبم اىل الوقوع 

ــالى -٢ ــ ـــــه تعــ           وقولـ

    )٣(  

                                                        

 ) .٥٣(سورة األحزاب ، جزء من اآلية رقم ) ١(

  . ١٤/٢٢٨ألحكام القران للقرطبى ، جـاجلامع ) ٢(

   ) .١٣١(سورة طه ، جزء من اآلية رقم ) ٣(



 

)٢٥٨(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

   ا دلت اآلية عىل حتريم اخللوة باألجنبية ألنه ملا حرم جمرد : و

 ولو بدون شهود فيكون أوىل بالتحريم للخلوة ألهنـا أخطـر مـن جمـرد النظر

 )١(. النظر 

 م : ا : 
ة إال مـع ذى حمـرم  ال خيلون رجـل بـامرأ{ ما روى عن ابن عباس قال -١

 غزة كذا وكـذا  يففقام رجل فقال يا رسول اهللا إمرأتى خرجت  وإين اكتتبت 

  )٢(}قال انطلق فحج مع إمرتك 

   ا احلديث داللة عىل حتريم اخللوة باألجنبية وأنه يباح له يف :و 

  )٣(.  وجود حمرم هلا يفاخللوة 

 أال ال يبتـني رجـل {قـال )  (قال قـال رسـول اهللا  )٤( ما روى عن جابر -٢

 )٥( }ًعند امرأة ثيب إال أن يكون ناكحا أو ذا حمرم 

                                                        
  .٤/١١٨فتاوى ابن تيمية ، طبعة دار املنار ،  جـ) ١(

 جـيش يف صحيحة ، كتاب اجلهاد والسري ، بـاب مـن اكتتـب يف أخرجه البخارى )٢(

 صـحيحة ، يف  ؛ ومـسلم٤/٢٨فخرجت امرأته حاجه أو كان له عذر هل يؤذن لـه ، جــ

 ٤/١٠٤كتاب احلج ، باب سفر املرأة مع حمرم إىل حج غريه ، جـ

  .٣/١١٤٥ سبل السالم ، جـ)٣(

هو بن عبد اهللا بـن عمـر بـن حـزام اخلزرجـى األنـصارى الـسلمى صـحابى مـن جابر )٤(

، روى عنه مجاعه من الصحابه له وألبيه صحبه غزا ) ( الرواية عن النبى يفاملكثرين 

ً حـديثا ولـه ١٥٤غزوة ، وكانت له أواخر أيامه ، روى لـه البخـارى ، ومـسلم تسع عرشة 

األعالم خلري الدين الزركىل ، طبعة العلـم للماليـني ،  . مسند مما رواه أبو عبد الرمحن 

  ٢/١٠٤جـ

ــسلم )٥( ــه م ــوة باألجنبيــة يف أخرج ــسالم ، بــاب حتــريم اخلل ــاب ال  صــحيحة ، كت

   .٧ /٧والدخول عليها ، جـ



  

)٢٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ا ففــي هــذا احلــديث هنــى عــن املبيــت عنــد امــرأة أجنبيــة  :و

 .واملبيت يقتيض اخللوة مما يدل عىل حرمة اخللوة باألجنبية

ى  ال تـسافر املـرأة إال مـع ذ{) (وما روى عن ابـن عبـاس قـال النبـى -٣

حمرم وال يدخل عليها رجل إال معها حمرم فقال رجل يا رسول اهللا انى أريد 

 )١( .} جيش كذا وكذا وامرأتى تريد احلج فقال اخرج معها يفأن اخرج 

       ا ا  ا وال خيـل عليهـا رجـل إال ومعهـا (  قولـه :و

يث بيـان أن  يف هـذا احلـد)٢(. فيه منع اخللوة باألجنبية وهو إمجـاع ) حمرم 

من مقتىض اإليامن عدم اخللـوة باألجنبيـة، السـيام وأن يف اخللـوة مـشاركة 

للشيطان يف هذا االجتامع، وهو ال يوجد إال ليوقع يف احلرام، مما يدل عىل 

  .حرمة اخللوة باملرأة األجنبية

 وأما إذا خال األجنبي باألجنبية من غـري ثالـث معهـا ": يقول اإلمام النووى 

م باتفاق العلامء وكذا لو كان معهام من ال يستحى منـه لـصغره كـابن فهو حرا

 )٣( . "سنتني وثالث ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم

 إيـاكم والـدخول {قـال ) (أن رسـول اهللا )٤(ما رواه عقبه بـن عـامر - ٤

 عىل النساء  فقال رجل من األنصار يا رسول اهللا أفريت احلمو قال احلمو 

                                                        

  ٣٣ /٤ أخرجه البخارى ، كتاب احلج ، باب حج املرأة ، جـ)١(

  .٤/٩٤فتح البارى ، جـ) ٢(

  . ٥/١٢٠رشح صحيح مسلم لإلمام النووى ، جـ) ٣(

بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بـن رفاعـه ابـن مودعـة : عقبه بن عامر اجلهني  )٤(

و األسد املرصي صـاحب بن عدي بن غنم ربعه أبو عبس ويقال له أبو محاد ويقال له أب

أبو إمامه ، وابن عباس ، وقـيس بـن أيب حـازم ، وجبـري بـن نفـري ، : روى عنه ) (النبي 

ًوسعيد بن املسيب ، وعبد الرمحن بـن شامسـة وغـريهم ، وكـان عاملـا مقرئـا فـصيحا  ً ً



 

)٢٦٠(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

 )١( }املوت 

 ا و   :  ففي هذا احلديث هني عـن الـدخول عـن النـساء والـدخول

يعني اخللـوة هبـن والنهـي يقتـيض التحـريم، وممـا يـدل عـىل حرمـة اخللـوة 

باملرأة األجنبية ، دخول احلمو عليها يفيض إىل مـوت الـدين، أو إىل موهتـا 

هذا بطالقها عند غرية الزوج أو برمجها إن زنت معه فقد بالغ اإلمام مالك يف 

البــاب حتــى منــع مــا جيــر إىل الــتهم كخلــوة امــرأة بــابن زوجهــا، وإن كانــت 

جائزة، واخلوف من احلمو هبذا النهي جاء ألن اخلوف من احلمو أكثر مـن 

ًغريه والرش يتوقع منه؛ وألن األصل كلام كان سببا للفتنة ينبغي حـسم مادتـه، 

  )٢(  .اجحةوسد ذريعته ودفع ما يفيض إليه إذا مل يكن منه مصلحة ر

  : ع٣(. قد تم اإلمجاع عىل حتريم اخللوة باألجنبية :ا( 

                                                                                                                                        

 ٤٦٨ ، ٢/٤٥٧سري أعالم ، جـ.  هـ ٥٨كبري الشأن وهو كان الربيد إىل عمر ، تويف سنة 

  .٢٤٣ ، ٧/٢٤٢ذيب التهذيب ، جـ؛ هت

 صـحيحة ، كتـاب النكـاح ، بـاب حتـريم اخللـوة باألجنبيـة ، يف أخرجه البخـارى )١(

 ؛ أخرجه مسلم ، كتاب السالم ، باب حتريم اخللوة باألجنبية والدخول ٥٨/٢٠٠٥جـ

 ســننه هــذا حــديث حــسن صــحيح ، كتــاب يف ؛ وقــال عنــه الرتمــذى ٧/٧عليهــا ، جـــ

  .٢/٤٦٢ كراهية الدخول عىل املغيبات ، ميفا جاء الرضاع ، باب م

 ؛ نيــل االوطــار للــشوكانى ، ١١/٢٤٥ فــتح البــارى بــرشح صــحيح البخــارى ، جـــ)٢(

  . ٢٤٣ ،٦/٢٤١جـ

 اإلمجاع لإلمام ابن املنـذر النيـسابورى حممـد إبـراهيم أبـى بكـر ، راجـع أصـوله )٣(

 ؛ ٤١كتبـة التوفيقيـة ، صــوحقق نصوصه وعلق عليه أبو حممد حممد فريد ، طبعة امل

   .١١/٢٤٥ ؛ فتح البارى ، جـ٢/١٨٣سبل السالم ، جـ



  

)٢٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  ل  : راالزنـا أو مقدماتـه ومنهـا يف إنه ال يؤمن مع اخللـوة الوقـوع :ا 

 )١(. ًالنظرة التى تؤدى إىل الزنا والزنـا حمـرم قطعـا وكـذا مـا كـان وسـيلة إليـه 

  )٢(.ًن ما كان سببا للفتنة فإنه يمنع والن اخللوة مظنة الفتنة واألصل أ

ًومن هنا نجد أن الفقهاء مجعيا قد اتفقوا عىل أن اخللوة باألجنبية حمرمـة 

فال خيلون رجل بامرأة ليست منه بمحرم وال زوجه ؛ ألن الـشيطان يوسـوس 

َإن اهللا تعـاىل حـرم اخللـوة بـني الرجـل و.  اخللوة بفعل مـا ال حيـل يفهلام  َّ َ

 .واملرأة 

 

 

                                                        

 ، ١٥٣ ،٥/١٢٥ الفروع لشمس الدين املقدسى أبى عبد اهللا حممد بن مفلح ، جــ)١(

 ؛ رشح ٧/٧م ، الطبعة الرابعـة ؛ املبـدع ، جــ١٩٧٦-هـ١٣٨٨طبعة عامل الكتب سنة 

  .٣/٧ ، طبعة دار الفكر ، جـمنتهى اإلرادات ملنصور بن يونس البهوتى

  .١/٦٢ فتاوى بن تيمية ، طبعة دار املعرفة ، جـ)٢(



 

)٢٦٢(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

اا ا :ا    
  

 التـداوى عـن غـري املـسلم بـرشط أن يكـون )٢( ، واحلنابلة)١(أجاز الشافعية

الطبيب أمهر من الطيـب املـسلم ، أمـا إذا وجـد مـسلم يـرىض بـأجر املثـل ، 

ًوذمى بأقل من أجر املثل فيقدم الذمى عىل املسلم قياسا عىل األم لو طلبت 

 . من يرىض بدوهنا سقطت حضانة األم أجر املثل ووجد األب

 : واستدلوا عىل ذلك بالسنة ، واألثر ، واملعقول ، والقياس 

 أو : ا :  

يعــوذنى ) (ً مرضــت مرضــا أتــانى رســول اهللا {مــا روى عــن ســعد  -١

 )٣(فوضع يده بني ثدى حتى وجدت يردها عىل فؤادى فقال إنك رجـل مفئـود

 .)٥( } بنواهن ثم كيلدك )٤(ة فليجأهنأتى احلارث بن كلده عجوة املدين

                                                        
هناية املحتاج إىل رشح املنهاج لشمس الدين حممد بـن أبـى العبـاس أمحـد بـن ) ١(

-هــ١٣٨٦محزة بن شهاب الدين الرمىل االنصارى ، طبعة مصطفى البابى احللبى سنة 

  . ٦/١٩٧م ، جـ١٩٧٦

  . ٢/٤٤١عية ، جـاآلداب الرش) ٢(

عون املعبود رشح سنن أبـى .  فؤاده يفاسم مفعول وهو الذى أصابه داء : املفئود ) ٣(

داود ألبى داود أبى الطيب حممد شمس احلق العظيم آبادى مـع رشح احلـافظ ابـن قـيم 

ــنة  ــة الــسلفية س ــارش مكتب ــد عــثامن  الن ــد الــرمحن حمم ــة ، ضــبط وحتقيــق عب اجلوزي

  . ١٠/٣٥٧م ، جـ١٩٦٨-هـ١٣٨٨

  . ١٠/٣٥٨عون ملعبود ، جـ. أى فليكرسهن وليدقهن : فليجأهن ) ٤(

 وقــال ٤/٧ غـرة العجــوة ، جــيف ســننه ، كتـاب الطــب ، بـاب يفأخرجـه أبـى داود ) ٥(

 ًاملنذرى أبوحاتم الرازى مل يدرك سعدا إنـام يـروى عـن مـصعب بـن سـعد ، وقـال أبـو

  . ٥/٣٥٩زرعه جماهد عن سعد مرسل ، جـ



  

)٢٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًوأبوبكر رجـال مـن بنـى ) ( ما روى عن عائشة قالت استأجر النبى  -٢

ً هاديا خريتا)١(الديل ثم من بنى عبد اهللا بن عدى ً)٣( } )٢( 

 ا تدل هذه األحاديث عىل جواز استئجار املسلم الكافر عىل  : و

ه جـواز اسـتئجار فـيام حيتـاج إليـه عنـد هداية الطريق إذا أمن إليه ، ويؤخذ من

 )٤(الرضورة 

 م : ــد الــرمحن قالــت :ا ــشة أم { عــن عمــره ابنــه عب  اشــتكيت عائ

 )٥( . }املؤمنني وإن أبى بكر دخل عليها وهيودية ترقيها فقال ارقيها بكتاب اهللا 

  : له : او  :  

 . أن احلاجة داعية إىل ذلك  : اول

                                                        

وأبـى بكـر ملـا هـاجر إىل املدينـة ) (بد اهللا بن أريقط اليثى الديىل دليل النبـى ع) ١(

 الصحيح وأنه كان عىل دين قومه ، ثم أسلم بعد ذلك ،وقيل مل يعرف لـه يفثبت ذكره 

 ٤/٥ متييز الصحابة ، جـيفاإلصابة . إسالم 

. مـضايقها املاهر الذى هيتدى ألخرات املفاره وهى طرقهـا اخلفيـة و: اخلريت ) ٢(

  . ١/٤٧٨ غريب احلديث واألثر ، جـيفالنهاية 

 صــحيحة ، كتــاب اإلجـارة ، بــاب اســتئجار املــرشكني عنــد يفأخرجـه البخــارى ) ٣(

  . ٢/٧٩٠الرضورة ، جـ

فتح البـارى رشح صـحيح البخـارى ، الطبعـة األوىل ،  طبعـة دار الريـان للـرتاث ، ) ٤(

  .  ٤/١٧جـ

 املــريض مـا يرقــي ومـا يعوذيــه ، يفاب الطــب ، بـاب أخرجـه بــن أبـى شــيبه ، كتـ) ٥(

  . ٥/٤٤٤جـ



 

)٢٦٤(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

ام :  ألن إدخال الرضر من استطبايه متوهم والعلة معلومة فال يمتنع من

 )١(. اختاذ ما يزيل العلوم من الرضر بخوف إدخال رضر متوهم 

  س  : رافكام جيوز له معاملة الذمى فكذلك جيوز لـه أن يـستطب :ا 

 )٢(.  كل يفعنده بجامع الرضورة الداعية إىل ذلك 

    ذ  ءاأنه جيـوز متـريض الرجـل للمـرأة والعكـس وهـو جـائز  :و

 يفحيث نص جممع الفقه االسالمى التابع ملنظمة املؤمتر االسالمى بجده 

 ٧-١الــدورة الثامنــة املنعقــدة بنــدر ســريى بيجــوان برونــاى دار الــسالم مــن 

 األصل أنه اذا مل توافرت طبيبة مسلمة خمتـصة "هـ حيث نص ١٤١٤حمرم 

شف عىل املريضة وإذا مل تتوافر فتقوم بـذلك طبيبـة غـري بحيث أن تقوم بالك

 ذلك يقوم به طبيـب مـسلم وإن مل يتـوافر طبيـب يفمسلمة ثقه فإن مل تتوافر 

مسلم يمكن أن يقوم مقامه طبيب غري مسلم عـىل أن يطلـع مـن جـسم املـرأة 

ــة  ــدر يفعــىل قــدر احلاج ــد عــىل ق ــه ، وأال يزي ــرض ومداوات  تــشخيص امل

ى الطـرف قـدر اسـتطاعته وان يـتم معاجلـة الطبيـب للمـرأة احلاجة وأن يغطـ

 )٣( "بحضور حمرم أو زوج او امرأة ثقه خشية اخللوة 

 

 

                                                        

  . ٤٤٢ ،٢/٤٤١ اآلداب الرشعية ، جـ)١(

 .  املرجع السابق )٢(

 الرجل للمرأة جملة جممع الفقه االسالمى ، العدد ةبشأن مداوي) ٨/٢) (٨( القرار )٣(

   .٣/٩، جـ) ٨(



  

)٢٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  اا ا ضن او    
  أر  نو:  

   ا  وا: ا اول
  

 أو :  ا  : 

ً سأل يقال سال يسال سؤاال ومـسلة ، وسـألته عـن الـيشء  من الفعلةمأخوذ

ًاستخربته وتساءولوا أى سال بعضهم بعضا ، وقيل التقرير والتوبيخ إلجياب 

  )١(احلجة عليهم

هـى االسـتعداد الفطـرى الـذى جبـل اهللا عليـه اإلنـسان ليـصلح  : وا

 ما عليه مـن الرعايـة للقيام برعاية ما كلفه من أمور تتعلق بدينه ودنياه فإن وىف

 )٢(. حصل له الثواب وإن كان غري ذلك حصل له العقاب 

  ا ف االتـى نحـن بـصددها بأهنـا األثـر املرتتـب عـىل  : و

خروج الطبيب عام جيب أن يكون عليه من احلـذق والتبـرص عنـد ممارسـته 

 )٣( . مهنته

                                                        

 ؛ املعجم ١/٣٢٦حاح ، جـ ؛ خمتار الص١١/٣١٨لسان العرب البن منظور ، جـ) ١(

 الوجيز ، صـ

 القرآن الكريم ، الطبعة األوىل ، طبعة السنة املحمدية سـنة يفاملسئولية واجلزاء ) ٢(

  . ٣٨م ، صـ١٩٨٢

مسئولية املستشفى اخلص عن خطأ الطبيب للدكتور أمحد حممود ابراهيم سعد ) ٣(

  . ٣٩٩ ، صـ٢١٤، بند 



 

)٢٦٦(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

  ا   أ نمًخص الذى ارتكب أمرا هى حالة الش:  ا

وتتطلب رجوع فعل ضـار جيـب مؤاخـذة مفاعلـه . يستوجب عليه ملؤاخذة 

 )١(. عليه فإذا مل يقع الفعل الضار فإنه يمكن القول بانتفاء املسئولية 

 اع اأم :  

١-  ا وهى مسئولية اإلنسان أمام ربه بأن يطـع أوامـر اهللا  : ا

 اآلخـرة يف الدنيا بل عقوبتهـا يفيس هلا عقوبة رشعية وينتهى بنواهيه وهى ل

 .)٢(أمام اهللا 

٢- ا ًوهــى التــى تنــشأ نتيجــة فعــل يــصيب حقــا مــن  : ا

 )٣(. احلقوق التى تتعلق هبا النفع العام للمجتمع 

٣- دارا وهــى رفــع الظلــم عــن األفــراد مــن ذوى النفــوذ  : ا

 )٤(.  الدولة يفوالسلطات 

                                                        

ور حممد جالل محـزة ، طبعـة اآلحـاد سـوريا سـنة  القواعد العامة واخلاصة للدكت)١(

 القانون املدنى اجلديـد للـدكتور يف ؛ املسئولية العقدية والتقصريية ١١م ، صـ١٩٨٥

  . ١٠م ، صـ١٩٧٠حسن عكوش، الطبعة الثانية ، طبعة دار الفكر احلديث سنة 

العربيـة  القانون الدستورى للدكتور حممد حـسنني عبـد العـال ، طبعـة دار النهـضة )٢(

  . ٢٢٦م ، صـ١٩٩٢سنة 

  . ٣٣ القوانني الفقهية البن جزى ، صـ)٣(

 األحكـام الـسلطانية ألبــى احلـسن عــىل بـن حممــد بـن حبيــب البـرصى البغــدادى )٤(

  . ٩٧املاوردى ، طبعة دار الكتب العلمية بريوت ، صـ



  

)٢٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

٤-   ما الكفالـة :  ويعـرب عنهـا الفقهـاء بالـضامن وهـو  لغـة ا

ُعند احلنفية عبارة عن رد مثل اهلالك إن كان مثليا : ًواصطالحا  . )١(وااللتزام  

 ، )٣(. هو شغل ذمـة أخـرى بـاحلق :  ،  عند املالكية )٢(. ًأو قيمته عن كان قيام 

ة الغـري أو إحـضار مـن هـو عليـه أو هو التزام حق ثابـت يف ذمـ: عند الشافعية 

  )٤(.عني مضمونة 

  
   ا و :    اا  . و :    و  اا

         و   ه.)٥(     ا و ،  :    ا    ذ 
 ا     ٦(. ا(  

  :الضامن بالكتاب ، والسنة  ثبتت مرشوعية  أدلة مرشوعية الضامن

 ب : أو٧()وال تأكلوا أموالكم بالباطل (   قوله تعاىل :ا(  

                                                        

،  ؛ املعجـم الـوجيز ١/٥٤٤ ؛ املعجم الوسـيط ، جــ٤/٢٦١٠ لسان العرب ، جـ)١(

  .٣٨٣صـ

 غمز عيون األبصار رشح كتاب األشباه والنظائر لزين العابدين إبراهيم الشهري بابن )٢(

نجيم احلنفي رشح السيد أمحد بن حممـد احلنفـي احلمـوي ، الطبعـة األوىل ، طبعـة 

 ٤/٦م ، جـ١٩٨٥-هـ١٤٠٥ لبنان سنة -دار الكتب العلمية بريوت

 ٥/٩٦ مواهب اجلليل ، جـ)٣(

 ٢/١٩٨حتاج للرشبينى ،جـ مغنى امل)٤(

  .٣٤٧ ؛ الروض املربع ، صـ ٣/٣٦٢ كشاف القناع للبهوتى ، جـ)٥(

  . ٥/٧٥البحر الزخار ، جـ  )٦(

  ) .٢٩( سورة النساء ، جزء من اآلية رقم )٧(



 

)٢٦٨(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

 ا أن اهللا حرم أكل أموال الناس بالباطل فمن اعتدى عـىل مـال  : و

 )١(. غريه وأكله بالباطل فيجب عليه الضامن 

  م :  كان النبي {:  روى عن أنس بن مالك قال :ا ) ( عنـد إحـدى

أمهـات املــؤمنني فأرسـلت أخــرى بقـصعة فيهــا طعـام فــرضبت يـد الرســول 

الكرستني فـضم إحـدامها ) (فسقطت القصعة فانكرست فأخذ رسول اهللا 

غارت أمكم كلوا فأكلوا حتى : إىل األخرى فجعل جيمع فيها الطعام ويقول 

ِلرسـول  بيتهـا فـدفع القـصعة الـصحيحة إىل زوجـة ايفجاءت بقصعتها التي  ُ ّ

)  ( َوترك املكسورة َ ْ َ بيت التي كرسهتا يفَ ْ َ َ َْ ِ
َ{)٢(.  

ًأنه من أتلف شيئا لغريه وجب عليه ضـامن مـا أتلفـه تعويـضا : وجه الداللة  ً

عام أصاب صاحب اليشء املتلف من خـسارة نتيجـة لـضياع مالـه فالرسـول 

ك اخلطـأ  ذلـيفأمر السيدة عائشة بأن ترد قصعة بدل التى كرسهتا ، ويستوى 

ً، والعمد فام دام أحدث شخص فعال ترتب ليه رضر للغري سواء كان قاصـدا  ً

 )٣(. أم غري قاصد فالضامن واجب عليه 

                                                        

  . ٢/٣٣٥ اجلامع ألحكام القرآن للقرطبى ، جـ)١(

: ً فيمن كرس شيئا  ، رقمه  سننه ، كتاب األحكام ، باب احلكميف أخرجه ابن ماجه )٢(

مـصباح الزجاجـة ، كتـاب . هـذا إسـناد ضـعيف للجهالـة بالتـابعي  . ٢/٧٨٢، جـ٢٣٣

  .٢/٢١٧ ، جـ٢٣٣٣ًالتجارات ، باب احلكم فيمن كرس شيئا ، رقمه 

   .٥/٤٢١ فتح البارى رشح صحيح البخارى ، جـ)٣(



  

)٢٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ما ا: مض وا   

عمل التمريض مرتبط مبـارشة بتوجيهـات الطبيـب املعـالج ، ولـذا جيـب 

 ذلـك مـن مـصلحة يفا عىل املمرض أن يأمتر بأوامر الطبيب ويتقيد هبا ملـ

للمريض ، وعىل املمرض أن خيرب الطبيب بالتطورات غري الطبيعية التى قد 

ً الوقـت املناسـب علـام بـأن يفتطرأ عىل املريض لكـى يـستطيع معاجلتهـا 

القواعد العامة التى حتكـم مـسؤولية املمـرض جتـاه املـريض هـى القواعـد 

ل املمـرض أو املمرضـة ذاهتا التى حتكم ممارسة املهـن الطبيـة ؛ فـإذا فعـ

ًوفقا لقواعد التمريض املعروفة ألهل العلم دون جتاوز ؛ فإنـه ال يـسأل عـام 

ــا إذا ارتكــب  ــريض ، أم ــن مــضاعفات أو أرضار للم ــه م ــتج عــن فعل ــد ين ق

ً حكمه فعال غري مأذون به أو أخطأ أو أمهـل ، أو جتاهـل يفاملمرض أو من 

لية مــا قــد ينــتج عــن فعلــه توجيهــات الطبيــب املعــالج ؛ فإنــه يتحمــل مــسؤو

  احلاالت التى ينتج فيها الرضر عن توجيهـات يفأما . مضاعفات أو أرضار 

 تقع عىل الطبيب ما مل يكن الفعل الذى ةالطبيب للممرضني ؛ فإن املسؤولي

ًأمر به الطبيب مما ال جيوز للمرض فعلـه أصـال ، أو يكـون خمالفـا ألصـول  ً

 مسؤولية املمرض بل يشرتك مع الطبيب التمريض والتطيب فعندئذ ال تنتفى

أما لو وجـد املمـرض .  املسؤولية ويضمن ما نتج عن اخلطأ من أرضار يف

 توجيهات الطبيب جيب عليه أن يلفت نظر الطبيب هلذا اخلطـأ مـن يفخطأ 

 يفأجل تصحيحه ؛ فإن أرص الطبيب عىل الفعـل وجـب عليـه تـسجيل ذلـك 

ًولية علام بأن املمرض ال يربأ مـن سجل املالحظات ليدفع عن نفسه املسؤ



 

)٢٧٠(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

ــا  ــا رشع ــل حمرم ــان الفع ــسؤولية إذا ك ًامل ــاك )١(. ً ــالمى يف وهن ــه اإلس  الفق

 :حاالت للطبيب واملمرض  وهى 

   وا ًعـىل إذا كـان الطبيـب عاملـا مأذونـا لـه ومل )٢(اتفق الفقهاء : ا ً

 الطبيـب ملـا يتعد أو يقرص فيام هو الزم لعالج املريض  فإنه ال ضامن عـىل

 .  الرساية وبام يؤدى إىل تلف املريض أو عضو من أعضائه يفحيدث 

 : واستدلوا عىل ذلك باألثر ، واإلمجاع ، واملعقول 

  أو :  إن عمل بيده عمال فال ضـامن عليـه إال { ما روى عن الزهرى :ا ً

 )٣( }أن يتعدى 

  م : عذا مل يتعـد مل يـضمن بـأن  أمجع الفقهاء عىل أن الطبيـب إ:ا

 )٤(.  صنعته فال ضامن عليه يفكان من أهل احلذق 

  :لمن أوجه  : ا : 

ًأنه فعل سائغ رشعا فال يستعقب ضامنا  : اول ً . 

                                                        

  .٢٢٤ ،٢٢٣املوسوعة الطبية للكتور أمحد كنعان ، صـ) ١(

 ؛ اخلرشـى عـىل ٢/٢٤٠ ؛ تبرصة احلكام ، جـ١٦/١١املبسوط للرسخسى ، جـ) ٢(

ــــ ـــل ، ج ـــرص خلي ــــ٨/١١٠خمت  ؛ مغنـــى املحتـــاج ، ٦/٢٤٤ ؛ األم للـــشافعى ، ج

 ؛ تـاج ٣٥ ،٤/٣٤ ؛ كـشاف القنـاع للبهـوتى ، جــ٤/٤٥١الفـروع ، جــ= ؛ ٤/٥٣٨جــ

اء العليــل ،  ؛ رشح النيـل وشـف٤/٢٣١ ؛ رشائـع اإلسـالم ، جــ٣/١٣٣املـذهب ، جــ

  . ١٠/٢٤٠جـ

  . ٩/٤٩١ مصنفه ، كتاب العقول ، باب الطبيب ، جـيف أخرجه عبد الرازق )٣(

   .٧٤ اإلمجاع البن املنذر ، صـ)٤(



  

)٢٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مأنه فعل ذلك لغرض اإلصالح بأمر املعقول به أو القائم مقامه فـال  : ا

 )١(يضمن

 ما عىل أن الطبيب إذا كان عاملا وأخطأ فأتلف )٢(اتفق الفقهاء : ا ً

ًبذلك نفسا أو عضو فإنه ضامن ملا ينتج عـن خطـأه مـن تلـف نفـسه أو عـضو 

: فكان فعله شبه عمد إال أهنم اختلفوا فيمن يتحمل الضامن فذهب احلنفيـة 

إىل أن املريض إن مات فعليه نصف بـدل الـنفس ، وذهـب املالكيـة ال يشء 

لعاقلة فيام فوق الثلث ، وذهب الشافعية إىل أن الديـة عـىل عليه والدية عىل ا

 . العاقلة ، وذهب احلنابلة ، واالمامية إىل أنه  ضامن ملا تلف بخطئة 

   ا عـىل ثبـوت مـسئولية الطبيـب أو املمـرض )٣(اتفق الفقهاء: ا 

 : اجلاهل عام يتلفه من نفس أو مال واستدلوا بالسنة ، واملعقول 

                                                        

  . ٤/٤٥١ ؛ الفروع ، جـ٤/٢٣٢ ؛ رشائع اإلسالم ، جـ٦/٢٤٤ األم للشافعى ، جـ)١(

لطرابلسى ، الطبعة الثانيـة ،  معني احلكام لعالء الدين أبى احلسن عىل بن اخلليل ا)٢(

ـــى ســـنة  ـــبىل احللب ـــسوط ، ٢٠٣م ، صــــ١٩٧٣-هــــ١٣٩٣طبعـــة مـــصطفى ال  ؛ املب

 ؛ حاشـية ٤/٣٥٥ ؛ حاشـية الدسـوقي ، جــ٢/٢٤٠ ؛ تبـرصه احلكـام ، جــ١٦/١٣جـ

 ؛ البحـــر ٢٧٠ ،٢/٢٦٩ ؛ رشح منتتهـــى اإلرادات ، جـــ١٧٣ ، ٥/١٧٢اجلمــل ، جـــ

  . ١٠/١٠٨ جـ ؛ الروضة البهية ،٥/٥٧الزخار ، جـ

 ؛ حاشـية ١١١ ،٨/١١٠ ؛ حاشـية اخلرشـى ، جــ٦/٥٦٧ حاشية ابن عابدين ، جــ)٣(

ــــ ـــوقى ، ج ــــ٤/٣٥٥الدس ـــاج ، ج ـــى املحت ـــى ، ٥/٥٣٨ ؛ مغن ـــب أوىل النه  ؛ مطال

 ؛ رشح ٣/١٣٣ ؛ التــاج املــذهب ، جـــ٣٥ ،٤/٣٤ ؛ كــشاف القنــاع ، جـــ٣/٦٧٥جـــ

   .١٠/٢٧٤النيل ، جـ



 

)٢٧٢(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

  أو :ما روى عن رسول اهللا  : ا) (} مـن تطيـب وال يعلـم منـه طـب 

 )١( }فهو ضامن 

  م :لفالن الطبيب أو املرض اجلاهل ال حيل له مبارشة القطـع  : ا

 )٢(. ًوقد فعل حمرما فيضمن رسايته 

عليـه الـرضب : )٣(فقـال املالكيـة :  ذلـك يفوقد تشدد املالكية واالباضـية 

كـل طبيـب جاهـل فعليـه القـود ألنـه يتولـد مـن )٤(: قـال االباضـية والسجن ، و

 . القطع والكى كاملوت ، والبطالن ، والعمى ، ونقصان العمل 

: األول :  فيمن حتمل ضامن جناية الطبيب اجلاهل قولني )٥(وذكر املالكية

،  أنـه عـىل العاقلـة )٦( مالـه ، وذكـر الـشافعىيفأنـه : أنه عىل العاقلة ، والثـانى 

                                                        

نه ، كتاب الـديات ، بـاب فـيمن تطيـب بغـري علـم فأعنـت ،  سنيف أخرجه أبى داود )١(

 سـننه ال تـدرى هـو صـحيح أم ال ؛ وأخرجـه يف وقال أبو داود هذا مل يـروه ٤/١٩٥جـ

 .  املستدرك وقال هذا حديث صحيح اإلسناد ومل خيرجه ووافقه الذهبى يفاحلكام 

  . ٣٥ ،٤/٣٤ كشاف القناع للبهوتى ، جـ)٢(

ــة املجتهــد ، )٣( ــل ، ٢/٣٦٥جـــ بداي  ؛ حاشــية اخلرشــى عــىل خمتــرص ســيدى خلي

  .٨/١١٠جـ

  . ١٠/٢٤٠ رشح النيل وشفاء العليل ، جـ)٤(

 .  ؛ ١/١١١ ؛ اخلرشى عىل خمترص خليل ، جـ٢/٣٦٥اية املجتهد ، جـد ب)٥(

 ٨/٣٥ هناية املحتاج ، جـ)٦(



  

)٢٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

الدية عىل العاقلة وتكون من بـاب القتـل باملبـارشة فتجـب  )١(: وذكر الزيدية 

 . القصاص إن اختاره الورثة 

  : اأى ار 

 مالـه ؛ ألن إقامتـه عـىل التطيـب يفهو ما ذهب إليه املالكية بوجوب الدية 

 .  ماله وليس عىل العاقلة يفوهو جاهل يستوجب التغليظ عليه وهو جتب 

  نما  :  

 منـع الطبيـب اجلاهـل كتطبيـق " جملة األحكام العدلية ما نصه يفجاءت 

 )٢( "لقاعدة حتمل الرضر اخلاص لدفع الرضر العام 

 أن كل خطأ سـبب رضر للغـري يلـزم مـن ")  مدنى مرصى١٦٣ (يفوجاء 

ًارتكبــه بــالتعويض وهــو األســاس الــذى يــتم وفقــا لــه حماســبة األطبــاء عــن 

تـى تقــع أثنـاء مبــارشهتم ملهنـتهم والتــى يرتتـب عليهــا اإلرضار أخطـائهم ال

 ةبــالغري واألصــل أن الطبيــب كــصاحب مهنــة أو فــن يقــع عليــه التــزام بمراعــا

ً الطب فإذا حاد عنها أو أمهل ونتج عن ذلك رضرا يفاألصول الفنية املتبعة 

ًللغري كان ملزما حيال املرضور بتعويض الرضر فضال عام يرتتب عىل فع لـه ً

 )٣( "من مسئولية جنائية 

                                                        

  .٤١٨ ،٤/٤١٥ السيل اجلرار ، جـ)١(

  . ٢٦ املادة ١/١٩ جملة األحكام العدلية ، جـ)٢(

سيد قرنى أمـني /  أصول مهنة الطب قوانني وسلوكيات القوانني املنظمة للمهنة د)٣(

ــاء املعــاجلني املنــشطات الطبيــة وتــداول  نــرص  املــسؤولية الطبيــة عــن أخطــأ األطب

ــضة  ــة دار النه ــة األوىل ، طبع ــالمية ، الطبع ــرشيعة اإلس ــه بال ــة مقارن املخــدرات دراس

  .٢٩م ، صـ٢٠٠نة  القاهرة س–العربية 



 

)٢٧٤(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

ا ا :ا  توا اء اا  
  :  ن 

   وا أن ال يعلموا حتقيـق األمـر كظـنهم أن االستئـصال لغـرض :ا  

طبى آخر أو لتربع به بناء عىل قـول مـن قـال بجـوازه ففـى هـذه احلالـة تنتفـى 

ــسؤولي ــا إذا ملةامل ــشاركني مجيع ــىل ً امل ــاالطالع ع ــصري ك ــنهم تق ــن م  يك

ًاملوافقة اخلطية عىل التربع مثال ؛ ألن الغالب عىل عملهم أن يقومـوا بـذلك 

ًبشكل عادى فإن كان ثمه تقصري وحسن الطن بالطبيب عزوا عىل التقصري إن 

تبني ان األمر جناية عىل أعضاء املريض وهـى خمرجـه عـىل مـسالة امللـك 

  )١(.قصد عدوان اجلانى بل هنا اوىل لالعتداء إذا مل يكن يعلم 

 ما أن يكونوا عىل علم بحقيقة األمر فإهنا تكيف عىل أسـاس  : ا

ــضو  ــه فتكيــف املــشاركني للطبيــب املــستأصل للع ــاءا علي ــة وبن ًأهنــا حراب

اجلوىف إما مشاركون ملحارب متاملئون معه أو مـشاركون جلـانى عـىل مـا 

 . دون النفس 

را و  ء اا  رب ا  :  

  ،)٣(، واملالكية)٢(ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية  : ا اول

                                                        

ـــق ،جــــ) ١( ـــل ، جــــ٨/٣٩٣البحـــر الرائ ـــاج واإلكلي ـــري ٦/٢٤١ ؛ الت  ؛ الـــرشح الكب

 ؛ كـشاف القنـاع ٩ ،٤/٨ ؛ مغنى املحتاج ، جـ٤/٦ ؛ أسنى املطالب ، جـ٤/٢٤٥،جـ

  . ٥/٥١٩، جـ

  .٧/٩١ ؛ بدائع الصنائع ، ج،٩/١٩٨املبسوط للرسخسى ، جـ) ٢(

  .٤/٣٥الرشح الكبري ، جـ) ٣(



  

)٢٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًإىل أن املــشاركني ملحــارب يعـاقبون مجيعــا عقوبتــه ســواء  )١( واحلنابلـة

 .بارش أومل يبارش 

  ما إىل أنـه ال جيـب حـد احلرابـة اال عـىل)٢(ذهـب الـشافعية :  ا  

 . املبارش دون املعاون وعليه انه ال عقوبة اال عىل الطبيب املبارش 

 دا  

استدل أصحاب املـذهب األول القـائلني بـأن عقـوبتهم عقوبـة املحـارب 

 :بالقياس ، واملعقول 

  س: أواحلرابة عىل املعـاون غـري يفقياس املعاون غري املبارش  : ا 

 لـألول واسـتحقاق الغنيمـة للثـانى ةالعقوبـ اسـتحقاق يف اجلهاد يفاملبارش 

بجامع أن كال منهام فعل تعلق احلكم به فتساوى فيه املبارش واملعاون ألنه 

 )٣(. ال حيصل إال هبام 

  م :لأن املحاربة مبنية عىل حصول املنعة واملبـرش ال يـتمكن  : ا

 )٤(.  احلكم يفإال بالدرء فوجب التساوى 

 م :ا أدما  القائل بأنه ال جيب حد احلرابة إال عىل املبارش 

 :دون املعاون بالسنة ، والقياس 

                                                        

  . ١٠/٢٩٥ ؛ اإلنصاف ، جـ٩/١٤٩ املبدع ، جـ)١(

  .٣٦٥ ،١٣/٣٦٣ احلاوى الكبري للاموردى ، جـ)٢(

 ؛ حاشـية ٧/٩١ ؛ بدائع الصنائع للكاسانى ، جـ٩/١٩٨ املبسوط للرسخسى ، جـ)٣(

  . ٩/١٤٩ ؛ املبدع ، جـ٩/١٣١ ؛ املغنى البن قدامه ، جـ٤/٣٥الدسوقى ، جـ

  .٣٦٥ ،١٣/٣٦٣ احلاوى الكبري ، جـ)٤(



 

)٢٧٦(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

  أو :ما روى عن بن مسعود قال قال رسول اهللا  : ا) (} ال حيـل دم 

امرئ مسلم يشهد أن ال الـه إال اهللا وأنـى رسـول اهللا إال بإحـدى ثـالث الـنفس 

 . )١( }ارق لدينة للجامعة بالنفس ، والثيب الزانى واملف

ا أن الــدرء ال حيــل قتلــه ؛ ألنــه مل يوجــد منــه إحــدى هــذه  : و

 اخلصال الثالث 

  م :سقيـاس العـني عـىل احلرابـة عـىل املعـني عـىل حـد الزنـا ،  : ا

 )٢(. والقذف والرسقة فكام ال حيد الثانى ال حيد املعني عىل حد احلرابة 

   :لأن السبب واملبارشة إذا اجتمعا وتعلق الضامن باملبارشة  : ا

ســقط حكــم الــسبب كاملمــسك والــذابح جيــب الــضامن عــىل الــذابح دون 

 )٣(. املمسك 

  :اأى ار 

 بعد عرض أقول الفقهاء يتبـني ىل واهللا اعلـم ان الـراى املختـار هـو الـراى 

 اجلريمـــة يفون  للطبيـــب مـــشاركناألول القائـــل بأنـــه حرابـــة فاملـــشاركو

 يفحيـث جـاء . ًويعاقبون بام يراه اإلمـام مناسـبا هلـم مـن عقوبـات احلرابـة 

                                                        

 صــحيحة ، كتــاب الــديات ، بــاب قولــه ان الــنفس بــالنفس ، يف أخرجــه البخــارى )١(

  . ٣/١٣٢ ؛ ومسلم ، كتاب القسامة ، باب ما يباح به دم املسلم ، جـ٦/٢٥٢١جـ

  . ١٣/٣٦٤ احلاوى الكبري ، جـ)٢(

   .١٣/٣٤٦احلاوى الكبري ، جـ )٣(



  

)٢٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ً قتـل معـصوم جيـب أهنـم مجيعـا بـارشوا يف إذا اشرتكوا "فتاوى ابن تيمية 

  " )١(ًقتله ووجب القود عليهم مجيعا وإن كان بعضهم قد بارش

 إحلـاق الـرضر يفوىف حالة تعدد األطباء أو اشرتاك الطبيب مع مـساعديه 

 إحـداث الـرضر يف فإذا كانوا كلهم مبارشين أو مجيعهم منتسبني ضباملري

ًففى هذه احلالة يسألون مجيعا عن الرضر الذى حلق باملريض كـال بمقـدار  ً

 . حتقيق النتيجة يف خطئه ةمسامه

 يفويسال الطبيـب بـالتعويض أو الـضامن عـن الـرضر املـادى واملعنـوى 

ذكر املرشع املـرصى لفـظ الـرضر التـى تقـام بـسببه القانون املرصى حيث 

 من قـانون ٢٥١/١ًاملسئولية مطلقا دون متيز بني أنواعه حيث نصت املادة 

 أن مــن حلقــه رضر مــن اجلريمــة أن قــيم نفــسه "اإلجــراءات اجلنائيــة عــىل 

ــة   "ًمــدعيا بحقــوق دنيــة أمــام املحكمــة املنظــورة أمامهــا الــدعوى اجلنائي

 يـشمل التعـويض " من القـانون املـدنى املـرصى ٢٢/١ املادة يفونصت 

 )٢(  " للرض املادى ةً االدبى أيضا وذلك باإلضافرالرض

 

  

                                                        

د عبـد احللـيم بـن تيميـة احلرانـى ابـى كتب وفتاوى شيخ اإلسالم بن تيميـة ألمحـ) ١(

/ العباس ، حتقيق عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمى النجدى ، الطبعة الثانية ،

  .طبعة مكتبة بن تيمية 

فوزية عبـد الـستار ، طبعـة دار النهـضة العربيـة / رشح قانون اإلجراءات اجلنائية د) ٢(

  .١٨٠م ، صـ١٩٨٧سنة 



 

)٢٧٨(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

ا  
 سـيدنا املرسـلني أرشف عىل والسالم والصالة ،  العاملني رب هللا احلمد

 : أمجعني  وصحبه آلة وعىل حممد

 العـيل ، أسـأل اهللا وبعد، فـإن هـذا البحـث مـسامهة متواضـعة وجهـد قليـل

القدير أن أكون قد وافقت الصواب فيام ذهبت إليه مـع علمـي أننـي مل أصـل 

 فإن الكامل هللا وحـده وحـسبي أين بـذلت  ؛يف البحث والدراسة إىل الكامل

 .  عليه توكلت وإليه أنيب  جهدي وما توفيقي إال باهللا

   ا م أ أ:  

منـذ نـشأهتا األوىل عـن طريـق املـرأة عرفت اإلنسانية مهنة التمـريض  - ١

 . بوليدها وسائر أفراد األرسة 

البيئة العربية من أول اهليئات التى اهتمت بالطب سواء بسواعد أبنائهـا  - ٢

 .  اهتامم بمهنتى الطب ، والتمريض دأو أبناء األمم املجاورة كام ازدا

ن ًأن الطب يعالج والتمـريض يعتنـى ، وكـال مـن العـالج والعنايـة مهـام - ٣

 . ًجدا لشفاء املرىض واستعادة الصحة والعافية 

 مرضـاه؛ نحو واجبه هو الرئيسةواملمرضة  املمرض واجبات أهم من -٤

 هـو صـحته عـىل واملحافظة املريض شفاء أن ذهنه يف يضع أن عليه فيجب

 . أخرى أمور أية إىل النظر دون األول هدفه

 املرىض فيها وضعها التى الثقة موضع تكون أن املمرض عىل جيب -٥  

 كـل وتسخري الكامل اإلخالص املمرضة عىل فإن ؛ ذلك أجل ومن وذوهيم



  

)٢٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 يف جهـدها أقـىص بـذل مـسئولية وعليهـا ، املـريض خلدمة وعلمها معرفتها

 املرجوة النتيجة حتقيق أجل من املريض شفاء سبيل

 عـن تعرفـه مـا لكـل املطلقـة بالـرسية حتتفظ أن املمرض عىل جيب -٦

 .فيها املوضوعة للثقة حرتاماا املريض

 وبرعـايتهم؛ بعالجهم خيتص فيام مرضاه إرشاك املمرض عىل جيب-٧

 بعالجـه املتعلقـة القـرارات بعـض اختـاذ يف املريض رأي يراعي أن فيجب

 الطبيــة، الفحــوص وبعــض  ،اجلراحيــة العمليــات إجــراء عــىل موافقتــه مثــل

 .هبم علقتت عملية بحوث إجراء عند موافقتهم مراعاة وكذلك

 مـع للتخاطب املناسب األسلوب بإتباع يلتزم أن املمرض عىل جيب-٨

 يشعرهم وال شكواهم، وإىل مرضاه إىل يصغي أن وعليه وأرسهم، املرىض

 قبــل مــن تــساؤل كــل عــن اإلجابــة وعليــه العمــل، يف مرهــق أو مــشغول بأنــه

 إرشــاد عليــه وإمكاناتــه حــدوده عــن خارجــة اإلجابــة كانــت وإذا املــريض،

 .تساؤالهتم عن لإلجابة املناسب الشخص إىل املرىض

 تقابله التي القانونية واإلجراءات بالقوانني يلم أنعىل املمرض  جيب -٩

 األدوية وتداول اإلجهاض: مثل القانون حيرمه عمل يف اشرتاكه أو قيامه عند

 عـن ناتج خطأ ارتكاهبا أو القانون هبا يسمح التي احلاالت غري يف املخدرة

 اخلطأ (السليمة واملعرفة الكافية الدراية عدم أو للموقف، السليم التقدير معد

  .واجباهتا يف التقصري أو اإلمهال عن ناتج خطأ ارتكاهبا أو) املهني



 

)٢٨٠(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

هذا ما تيرس إعـداده يف هـذا البحـث، وأسـأل اهللا تعـاىل أن يوفقنـا لـصواب 

 حممــد وآلــه القــول والعمــل إنــه عــىل كــل يشء قــدير، وصــىل اهللا عــىل نبينــا

 . وصحبه والتابعني

 

  
  
  



  

)٢٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ادر واس ا  
آن : أوا ا :   

  

م :  ا :   
  

 وجـوه التأويـل ألبـى يف الكشاف عن حقـائق التنزيـل وعيـون األقاويـل -١

 .  بريوت  –القاسم جار اهللا حممود بن عمر الزخمرشى ، طبعة دار املعرفة 

حمـد رشـيد رضـا ، الطبعـة الثانيـة  طبعـة دار املعرفـة  تفسري املنـار مل-٢

   .بريوت

 –اجلامع ألحكام القرآن للقرطبى ، طبعة دار الكتـاب للطباعـة والنـرش  -٣

  .١٩٦٧-١٣٨٧القاهرة سنة 

 تفسري القرآن العظـيم ألبـى الفـداء ابـن كثـري الدمـشقى ، طبعـة املكتبـة -٤

 م ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠بريوت سنة –العرصية صيدا 

  : ا  :  
  

 . فتح البارى برشح صحيح البخارى ، طبعة املكتبة السلفية -١

 صحيح البخارى ملحمد بن إسامعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلعفى - ٢

- هـــ١٤٠٧ الياممــة بــريوت ســنة –هـــ  طبعــة دار ابــن كثــري ٢٥٦املتــوىف 

 .م ١٩٨٧

نيـسابورى صحيح مسلم ملـسلم بـن احلجـاج أيب احلـسن القـشريى ال-٣

 .  ، طبعة دار إحياء الرتاث بريوت ٢٦١املتوىف سنة 

 رشح صحيح البخارى البن بطال ، الطبعة األوىل ، طبعة مكتبة الرشـد -٤

 .م ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠سنة 



 

)٢٨٢(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

ألبى عيسى حممد عيسى بن سـورة ، طبعـة دار الكتـب : سنن الرتمذى  -٥

 لبنان   -العلمية بريوت

ألشــعث السجــستانى األزدى ، راجعــه ،  ســنن أبــى داود  لــسليامن بــن ا-٦

وضبط أحاديثه ، وعلق حواشـيه حممـد حميـى الـدين عبـد احلميـد ، النـارش 

 طبعة دار احلديث. إحياء السنة النبوية 

عون املعبود رشح سنن أبى داود ألبى داود أبى الطيب حممـد شـمس  -٧

عبـد احلق العظيم آبادى مع رشح احلافظ ابن قيم اجلوزية ، ضـبط وحتقيـق 

 م ، ١٩٦٨-هـ١٣٨٨الرمحن حممد عثامن  النارش مكتبة السلفية سنة 

 زوائــد ابــن ماجــه للــشهاب أمحــد بــن أبــى بكــر يف مــصباح الزجاجــة -٨

البوصريى ، حتقيق وتعليق ، موسى حممد عـىل ، طبعـة دار الـسالم للطباعـة 

 .والنرش والتوزيع والرتمجة 

ن عبد الـرب النمـرى ، حتقيـق  اإلستذكار ألبى عمر يوسف بن عبد اهللا ب-٩ 

سامل حممد عطا ، وحممد عىل معوض ، الطبعـة األوىل ، طبعـة دار الكتـب 

 م٢٠٠٠-هـ١٤٢١العلمية بريوت سنة 

 األحاديث واآلثار ألبى عبد اهللا بن حممد بـن أبـى شـيبه يف املصنف -١٠

إبراهيم بن عثامن بن أبى بكـر ، ضـبطه وعلـق عليـه سـعيد اللحـام ، طبعـة دار 

 م١٩٩٤-هـ١٤١٤فكر سنة ال

 سبل الـسالم ملحمـد بـن إسـامعيل الكحالنـى الـصنعانى املعـروف -١١

 .باألمري ، طبعة اجليل 

 . نيل األوطار للشوكانى ، طبعة در إحياء الرتاث العربى -١٢



  

)٢٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  اوا ل اأ  
 

 عيسى البابى احللبى –األشباه والنظائر للسيوطى ، طبعة الكتب العربية  -١

 . ملستصفى لالمام الغزاىل ، طبعة بوالق ا -٢

 نتـائج العقـول لعـالء الـدين أبـى بكـر الـسمرقندى ، يفميزان األصـول  -٣

 . م ١٩٩٧-هـ١٤١٨طبعة مكتبة الرتاث سنة 

ا    
  

 أو  : ا ا :  
  

 رشح ملتقـى األبحـر لعبـد اهللا بـن الـشيخ حممـد بـن يفجممع األهنر  -١

ــرش ســليامن املعــروف  ــى للن ــاء الــرتاث العرب ــدى ، طبعــة دار إحي بدامادافن

 والتوزيع 

 حاشــية رد املحتــار عــىل الــدر املختــار ملحمــد أمــني الــشهري بــابن -٢ 

 م ١٩٦٦-هـ١٣٨٦عابدين ، طبعة مصطفى البابى احللبى سنة 

 اجلــوهرة النــرية ملختــرص القــدورى ألبــى بكــر بــن عــىل بــن حممــد -٣

 هـ١٣٢٢لطبعة اخلريية سنة احلدادى ، الطبعة األوىل ، ا

لزين الدين ابن نجيم احلنفى وهبامشه :  البحر الرائق رشح كنز الدقائق -٤

حاشية احلواشى املـسامة بمنحـة اخلـالق عـىل البحـر الرائـق ملحمـد أمـني 

 .لبنان –الشهري بابن عابدين ، طبعة دار املعرفة  دار الكتب العلمية بريوت 

داية رشح بداية املبتـدى لربهـان الـدين أبـى  العناية رشح اهلداية ، اهل-٥

احلسن عىل بن عبد اجلليل املرغينانى الرشدانى ، طبعة دار إحيـاء الـرتاث 

 لبنان ، دار الفكر–العربى بريوت 



 

)٢٨٤(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

 حاشـية رد املحتــار عـىل الــدر املختــار ، طبعـة دار إحيــاء الــرتاث - ٦

 .العربى 

رفة للطباعة والنـرش  املبسوط لشمس الدين الرسخسى ، طبعة دار املع-٧

 . م ١٩٧٨-هـ١٣٩٨لبنان سنة –بريوت 

ــدين -٨ ــزين العاب ــائر ل ــباه والنظ ــاب األش ــصار رشح كت ــون األب ــز عي  غم

إبراهيم الشهري بـابن نجـيم احلنفـي رشح الـسيد أمحـد بـن حممـد احلنفـي 

 لبنــان ســنة -احلمــوي ، الطبعــة األوىل ، طبعــة دار الكتــب العلميــة بــريوت

 م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥

االختيار لتعليـل املختـار  لعبـد اهللا بـن حممـود بـن مـودود املوصـىل  -٩

 . احلنفى ، طبعة دار الدعوة 

 اهلداية رشح بداية املبتدى لربهان الدين أبى احلسن عـىل بـن عبـد -١٠

–اجلليل املرغينـانى الراشـدانى ، طبعـة دار إحيـاء الـرتاث العربـى بـريوت 

 . لبنان 

أبى احلسن عىل بـن خليـل الطرابلـسى  ،  معني احلكام لعالء الدين -١١

   .طبعة مصطفى الببى احللبى ورشكاه 

 م : ا ا  

 الفواكه الدوانى رشح الشيخ أمحد بن غنيم بن سامل بن مهنا النفراوى -١

املالكى األزهرى عىل رسالة أبى حممد عبد اهللا بـن أبـى زيـد عبـد الـرمحن 

م ، دار ١٩٥٧-هــ١٣٧٤ى البـابى احللبـى القرياوانى املالكى ، طبعة مـصطف

 الفكر 



  

)٢٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

لشمس الدين الشيخ حممد عرفه :  حاشية الدسوقى عىل الرشح الكبري -٢

الدسوقى عىل الـرشح الكبـري ألبـى بركـات سـيدى أمحـد الـدردير وهبامـشه 

الرشح املذكور مع تقريرات العالمة سيدى الشيخ حممد علـيش ، طبعـة دار 

 . احللبى ورشكاه – البابى إحياء الكتب العربية عيسى

 .  بلغة السالك ألقرب املسالك ، طبعة مصطفى البىل احللبى -٣

مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل ألبـى عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد  -٤

-هـــ١٤١٢الــرمحن املغربــى املعــروف باخلطــاب ، طبعــة دار الفكــر ســنة 

 .  م ١٩٩٢

  الكتب العلمية  بداية املجتهد وهناية املقتصد ، طبعة دار-٥

 . التاج واإلكليل ألبى القاسم العبدرى ، طبعة دار الفكر -٦

 . املعيار العرب واجلامع املغرب ، طبعة دار الغرب اإلسالمى -٧

  :  ا ا:  
  

 حاشيتا قليوبى وعمريه للشيخ شهاب الدين قليـوبى ، والـشيخ عمـرية -١

 عىل منهـاج الطـالبني للـشيخ حمـى عىل رشح العالمة جالل الدين املحىل

 . الدين النووى ، طبعة دار إحياء الكتب العربية فيصل عيسى البابى احللبى 

  حاشية البيجريمى عىل اخلطيب ، طبعة دار الفكر-٢

ــى -٣ ــن أب ــد ب ــدين حمم ــشمس ال ــاج ل ــاج إىل رشح املنه ــة املحت  هناي

طبعة مـصطفى العباس أمحد بن محزة بن شهاب الدين الرمىل االنصارى ، 

 م ، ١٩٧٦-هـ١٣٨٦البابى احللبى سنة 

ألبـى حييـى زكريـا األنـصاري :  أسنى املطالب رشح روض الطالب -٤

 .الشافعى ، النارش املكتبة اإلسالمية 



 

)٢٨٦(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

 رشح البهجة لزكريا بن حممد بـن زكريـا األنـصارى ، طبعـة املطبعـة -٥

 ٤/٣٦٥امليمنية بمرص ، جـ

 .ى ، طبعة مصطفى البابى احللبى  مغنى املحتاج للخطيب الرشبين-٦

للشيخ سليامن اجلمـل عـىل رشح : حاشية اجلمل عىل رشح املنهج -٧

 املنهج لشيخ اإلسالم زكريا االنصارى ، طبعة املكتبة التجارية الكربى

 احلاوى الكبري ألبـى احلـسن عـىل بـن حممـد بمـن حبيـب املـاوردى -٨

الـشيخ عـادل أمحـد البرصى حتقيق وتعليق الشيخ عـىل حممـد معـوض ، و

-هـــ١٤١٤لبنــان ، سـنة –عبـد املوجـود ، طبعــة دار الكتـب العلميــة بـريوت 

 . م ١٩٩٤-هـ١٤١٤لبنان –م ، دار الفكر بريوت ١٩٩٤

 األحكام السلطانية ألبى احلـسن عـىل بـن حممـد بـن حبيـب البـرصى -٩

 .البغدادى املاوردى ، طبعة دار الكتب العلمية بريوت 

 را :ا ا  :  

كشاف القناع عن متن اإلقناع ملنصور بن يونس بن إدريس البهوتى ،  -١

 طبعة عامل الكتب 

 املغنى البن قدامه ، طبعة دار الكتاب العربى  -٢

غذاء األلباب ملحمد بن أمحد بن سامل ، طبعة مؤسـسة قرطبـة سـنة  -٣

 م ١٩٩٣-هـ١٤١٤

 اآلداب الرشعية ، طبعة  -٤

  الفروع لإلمام أمحد بن حنبل ، طبعة -٥

م ، دار ١٩٩٧-هــــ١٤٨٢ الــروض املربـــع للبهـــوتى ، طبعــة املؤيـــد -٦

 . القاهرة –احلديث 



  

)٢٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 رشح املقنع ألبى إسحاق برهان الدين إبراهيم بـن حممـد يفاملبدع  -٧

بن عبد اهللا بن حممد بن مفلح املـؤرخ احلنـبىل ، طبعـة املكتـب االسـالمى 

 . م ١٩٨٠-هـ١٤٠٠للطباعة والنرش 

هـــ ، ١٣٩٨ اإلســالم ابــن تيميــة ، الطبعــة األوىل  جممـوع فتــاوى شــيخ-٨

 .مكتبة املعارف الرياض ، طبعة ابن تيمية إلحياء كتب الرتاث 

  القوانني الفقهية البن جزى ، طبعة -٩

  زاد امليعاد البن القيم ،-١٠

  : ىا ا:  

 املحىل ألبى حممد عىل بن أمحد بن سعيد بـن حـزم ، حتقيـق جلنـة -١

 منشورات دار اآلفاق اجلديدة – دار اآلفاق اجلديدة يفاء الرتاث العربى إحي

 .  بريوت –

 د : ىا ا:  

 اجلامع ملذاهب علامء األمـصار ألمحـد بـن حييـى بـن  البحر الزخار-١

 . م ١٩٤٩املرتىض ، طبعة السنة املحمدية 

  : ا ا:  

حلالل واحلـرام ألبـى القاسـم نجـم الـدين  مسائل ايف رشائع اإلسالم -١ 

 . م ١٩٨٥-هـ١٤٠٥جعفر بن احلسن ، طبعة مكتبة احلياة بريوت سنة 

الروضة البهية للشهيد الـسعيد زيـن الـدين اجلعبـى العـامىل ، طبعـة دار -٢

 .م ١٩٩٢-هـ١٤١٢لبنان سنة –إحياء الرتاث العربى بريوت 

ار ملحمـد بـن قاسـم التاج املذهب ألحكام املذهب رشح متن األزهـ-٣

 .م ١٩٤٧-هـ١٣٦٦العنسى الصنعانى ، طبعة اليمن الكربى 



 

)٢٨٨(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

  : ا ا:  
  

 رشح كتاب النيل وشفاء العليل ملحمد بن يوسف بن أطفـيش ، طبعـة -١

، . م ١٩٨٥-هــــ١٤٠٥مكتبـــة اإلرشـــاد اململكـــة العربيـــة الـــسعودية ســـنة 

  . ١٠/١٦٦جـ

وا ، ا ا   ت ا :  
  

 .لسان العرب البن منظور طبعة دار صادر  -١

خمتار ملحمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى ، عنى برتتيبه حممـود  -٢

م ، دار ١٩٩٨-هــ١٤١٩خاطر ، طبعـة دار الفكـر للطباعـة والنـرش والتوزيـع 

 القلم  

إبـراهيم أنـيس ، وعطيـه / املعجم الوسيط ، قام بإخراج هـذه الطبعـة د -٣

 . صواحلى ، الطبعة الثانية ال

-هـــ١٤١٨  املعجــم الــوجيز ، طبعــة خاصــة بــوزارة الرتبيــة والتعلــيم  -٤

 .م ١٩٩٧

 وا اة و اا   

 متييز الصحابة لشهاب الدين أبـى الفـضل أمحـد بـن عـىل يف اإلصابة -١

 العسقالنى املعروف بابن حجر ، طبعة دار الكتب العلمية

لبنـان ، –زرى  طبعـة دار إحيـاء الـرتاث العربـى بـريوت  أسد الغابة للجـ-٢

  . ٦/٣٦٧م

ــريوت -٣ ــادر ب ــة دار ص ــعد ، طبع ــن س ــربى الب ــات الك ـــ١٤٠٥ الطبق -ه

 م١٩٨٥



  

)٢٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 لسان امليزان ألمحد بن عىل بن حجر أبو الفضل العـسقالنى الـشافعى -٤

-هــ١٤٠٦، الطبعة الثالثة ، طبعة مؤسسة األعلمى للمطبوعات بـريوت سـنة 

  . ٢/٢٩١، جـم ١٩٨٦

 سري أعالم النبالء ملحمد بن أمحد بن عـثامن الـذهبى ،طبعـة مؤسـسة -٥

 الرسالة بريوت  

 هتذيب التهذيب لشهاب الدين أبـى الفـضل أمحـد بـن عـىل بـن حجـر -٦

-٧/١٩٩هــ، جـــ١٣٢٦العـسقالنى ، الطبعـة األوىل ، طبعــة دار صـادر ســنة 

٢٠٢ .  

النساء من العرب واملستعربني  األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال و-٧

لبنـان –واملسترشقني خلري الدين الزركىل ، طبعة دار العلم للماليني بريوت 

 .م ١٩٨٠

  :اا ا وا ا و امن 
  

 املوسوعة الطبية الفقهية لدكتور أمحد حممد كنعـان ، تقـديم حممـد -١

 .م ٢٠٠٠-هـ١٤٢٠فائس سنة هيثم اخلياط ، الطبعة األوىل ، طبعة دار الن

حممـد رواس قلعـه جـى ، الطبعـة األوىل ، طبعـة / معجم لغة الفقهاء د-٢

 .م ١٩٩٦-هـ١٤١٦دار النفائس سنة 

ــة -٣ ــة الرتبي ــة كلي ــدد –جمل ــمس ، الع ــني ش ــة ع ــدد ١٥ جامع ــم الع  ، رق

١٥٩٢٦.  

مراتب اإلمجاع لعىل بـن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم الظـاهرى ، طبعـة دار 

 بريوت –مية الكتب العل



 

)٢٩٠(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

رول ديورانت ، ترمجة حممـد بـدران ، ) عهد اإليامن(  قصة احلضارة -٤

 اهليئة املرصية العامة للكتاب

 تاريخ احلضارة اإلسالمية والفكر االسالمى ألبو زيـد شـلبى ، القـاهرة -٥

  ١٩٦٤مكتبة وهبه سنة 

 الطـــب عنـــد العـــرب ألمحـــد شـــوكت الـــشطى ، القـــاهرة ، مؤســـسة -٦

 م ١٩٦١حلديثة سنة املطبوعات ا

 السرية النبوية البن هشام ألبى حممد عبد امللك بن هشام املعـافرى ، -٧

قدم هلا وعلق عليها وضبطها طه عبد الرءؤف سعد ، النارش مكتبـة الكليـات 

 األزهرية ، 

  املسئولية اجلنائية لألطباء للدكتور أسامه قايد -٨

 ثبت كامـل ٥٤٤بوا ، صـحسن جاري/  آداب الطبيب ديف نظام اإلسالم -٩

 ، ٢األعامل املؤمتر العلمى األول عن الطب اإلسـالمى ، العـدد األول ، صــ

 . هـ ١٤٠١-١٩٨١الكويت يناير سنة 

حممـود أمحـد نجيـب ، /  الطب االسالمى شـفاء باهلـدى القرآنـى د-١٠

-هـــ١٤٠٣الطبعـة األوىل ، طبعـة مكتبـة وهبـه ودار التوفيـق النموذجيـه سـنة 

 م ،١٩٨٢

  املدخل ملحمد بن حممد العبدرى ، طبعة دار الرتاث-١١

القــانون الدســتوري للــدكتور حممــد حــسنني عبــد العــال ، طبعــة دار -١٢

 م١٩٩٢النهضة العربية سنة 



  

)٢٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

فوزيــة عبــد الــستار ، طبعــة دار /  رشح قــانون اإلجــراءات اجلنائيــة د-١٣

 .م ١٩٨٧النهضة العربية سنة 

سني بن عىل بن سينا ، طبعة دار الفكر  الطب أبى عىل احليف القانون -١٤

 . العربى 

 

  
  
  
  
  
  
  
  



 

)٢٩٢(  ا ا  ا ا أ )ا( "رم  درا" 
  

  ات س

٢٢٥..........................................................................ا  

  ٢٢٩.................................. ا  وا  :ا اول

ول اا:  ا  وا ، ٢٢٩................................. و  

ا ما : ٢٣٤...............................................................م  

ا ا : و ضا ، وآدا ٢٣٩.......................................وأ  

 ما ا : ا ٢٤٢.........................................ا  

ول اا :  ا  ٢٤٢............................................وا  

ا ما:  ا  اتض ا..........................................٢٤٣  

ا ا :  ا  ة تا ٢٤٦................................وا  

ا ا:  ا ا ا ...............................٢٤٩  

ا ر : ولاض ا٢٤٩............................................................ا  

ا ام:  أة ا.....................................................٢٥٢  

ا ا:  أةا ......................................................٢٥٤  

ا اا:   ٢٦٢.........................................................ا  

  اا اضن او  ..........................................٢٦٥  

ول اا:  ا  ٢٦٥...........................................وا  

ا ما:  ضا م٢٦٩...................................................و  

ا ا :اءا ت اوا  ٢٧٤....................................ا  

٢٧٨.........................................................................ا  

ادر واس ا............................................................٢٨١  

  ٢٩٢.................................................................ات س

  


