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بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل على نعمه السابغة، وآالئه اجلّمة، الذي وهب اإلنسان عقاًل وروحاً، فأسجد له 
مالئكته، وعّلمه ما مل يعلم، مث الصالة والسالم على معلِّم البشرية، ومنقذ اإلنسانية، وخري الربيّة 

حممد، وعلى أهل بيته الطاهرين وصحبة املنتجبني. 
عرفت البشرية للطبابة مبعناها الواسع الشامل لتشخيص املرض، ووصف العالج، وتطبيقه، 
واجلراحة، وطب األسنا،ن والتمريض، وإعداد الدواء، وهتيئة األطراف الصناعية، والعالج الطبيعي، 
وما إىل ذلك، آداابً وأخالقيات تتناسب والطبيعة اإلنسانية هلذه املهنة اليت تتعلق هبا أرواح الناس، 
وحياهتم، وصحتهم، وقدرهتم على االستمرار يف احلياة أسوايء، أو قادرين -على أقل تقدير- على 
العطاء والتفاعل مع املتطلبات املختلفة للحياة، من قبيل أتمني الرزق، والدفاع عن النفس، واملشاركة 
االجتماعية وغري ذلك من صور التنمية احلضارية اليت يشارك فيها كل فرد من أفراد اجملتمع يف إطار 

خصوصياته وامتيازاته الفردية.
القدمية، ومصّنفات اإلغريق  البابلية، وبردايت مصر  املسمارية  الكتاابت  لنا  وقد حفظت 
وكتب األداين السماوية وأتباعها شواهد متعددة تؤكد ما سبق، وتسّلط الضوء على حقيقة أن 
الُبعد األخالقي اإلنساين كان حاضراً على الدوام يف عامل الطبابة، وهو ما جتّلى الحقاً يف بعض 
األحاديث النبوية، واألخبار املروية عن أئمة أهل البيت وصحابة الرسول، ويف مصنفات العصر 
امليالدي(  اهلجري/التاسع  الثالث  )القرن  الرهاوي  علي  بن  إسحاق  الطَبيب  اإلسالمي ككتاب 
املعنون ابسم )أدب/آداب الطبيب(، والعامل الكبري أيب بكر حممد بن زكراي الرازي )القرن الثالث 

اهلجري/التاسع امليالدي( يف رسالته إىل بعض تالميذه واملعنونة ابسم )أخالق الطبيب(.
بل إننا جند لدى العرب اجلاهليني مسحة من أدب الطبابة أشار إليها الدكتور جواد علي1 
حني حديثه على الطب والبيطرة يف العهد اجلاهلي حيث قال: )وليس يف املوارد املتوفرة لدينا ما 
يدل على إقدام األطباء اجلاهليني على التشريح لالستفادة منه يف زايدة علمهم ابلطب، وقد كانت 
شعوب الشرق األدىن تنفر من تشريح اإلنسان، وتعّده ُمثلة وإهانة للمتوىف، وعماًل خمالفاً ألحكام 

1. ولد الدكتور جواد علي يف الكاظمية ببغداد سنة 1907، وانل شهادة الدكتوراه يف التأريخ اإلسالمي من جامعة هامبورغ سنة 
1939وذلك عن رسالته املوسومة )املهدي وسفراؤه األربعة( ابألملانية. تدرج يف املناصب العلمية يف كلية الرتبية مدّرساً فأستاذاً 
مساعداً فأستاذاً، حىت تقاعده عام 1972. ويف عام 1957 عمل أستاذاً زائراً يف جامعة هارفارد األمريكية. مث تقاعد فمنحته جامعة 
بغداد لقب أستاذ متمرس، وهو أعلى لقب مينح ملفّكر عراقي. له عدة مؤلفات مطبوعة وغري مطبوعة أشهرها )املفصل يف أتريخ 

العرب قبل اإلسالم( يف عشرة جملدات. تويف سنة 1987.
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الدين، ولذلك هنت عنه. واجلاهليون ال خيتلفون من هذه الناحية عن غريهم إن مل يزيدوا عليهم يف 
هذه املور اليت يعّدوهنا حرمة وكرامة لإلنسان، وتشريح امليت وتقطيع بعض أجزاء جسمه اعتداء 

على ُحرمة امليت، وإهانة له وألهله األحياء(2.
  وييَُعّد َقَسم أبقراط Hippocratic Oath امللّقب أبيب الطب الذي تعاهده األطباء -وما 
زالوا يتعاهدونه منذ القرن الرابع قبل امليالد- عند بدء مزاولتهم للمهنة، شاهداً آخر على حقيقة 
هذا الرتابط الوثيق بني الطبابة واألخالق، مبا يتضمنه من التزامات على مستوى تعليم أسرار املهنة 
وتوريثها وممارستها ضمن أطر وآداب تسعى إىل أن حتافظ على األبعاد اإلنسانية اخلالصة هلا، وتنأى 
ابألطباء عن استغالل هذه املهنة إلشباع غرائزهم أو تسخري علومهم للقتل واإليذاء، فقد جاء يف 
مقطع منه: )ولن ُأسقي أحداً السم إذا طلب إيلَّ أن أفعل هذا، أو أشري بسلوك هذا السبيل. كذلك 

لن أعطي امرأة صوفة إلسقاط جنينها، ولكين سأحتفظ حبيايت وفين كليهما طاهرين مقدسني(3.
   وميكن حتديد جماالت األخالقيات واآلداب الطبية أبهنا تلك اليت حتيط ابلظروف اخلاصة 
بطبيعة هذه املهنة واملشكالت اليت قد تنتج عن تعامل األطباء -وسائر العاملني يف احلقل الصحي 
من ممرضني وخمتصني ابلعالج الطبيعي وغري ذلك- مع املرضى ومع زمالئهم، ويف إنتاج الدواء وهتيئة 

األطراف الصناعية وأمثال ذلك. 
والواجبات  املبادئ  من  جمموعة  عن  عبارة  الطبية  واآلداب  األخالقيات  فإن  وابلتايل     
الطبية على مدار قرون من  اهليئات  قبل  اليت ُشخّصت وتبّنت من  التعامل وُملطِّفاهِتا  نات  وحُمسِّ
واللوائح  القوانني  من  جمموعة  غالباً  وتدعمها  وفلسفية،  ودينية  إنسانية  قيم  على  استناداً  الزمان، 
املنظِّمة للعمل الطيب؛ ولذا فقد ُعّرِفت يف بعض املصادر أبهنا: )نظام املبادئ األخالقية اليت ُتطبِّق 

القيم على ممارسة الطب السريري ويف البحث العلمي(4. 
العقود األخرية وّسع  البشرية خالل  الذي شهدته  الكبري  العلمي  التطور  أن     وال شك 
كثرياً يف دائرة القضااي اليت نوقشت وصيغت على هيئة قوانني أو نصائح ووصااي أو بنود خاصة 
هبذا املوضوع احلّساس، وهذا ما أشار إليه الدستور اإلسالمي العاملي لألخالقيات الطبية والصحية 
2. علي، جواد، املفصل يف أتريخ العرب قبل اإلسالم، )بريوت: دار العلم للماليني، بغداد: مكتبة النهضة، ج12، ط2، 1978(، 

ص: 413-412.
3. ديورنت، ِول، قصة احلضارة، )بريوت: دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع، ج7، 1988(، ص: 154.

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_ethics.
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واملنشور من قبل منظمة الصحة العاملية ييي املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط، وجاء فيه أن التطورات 
السريعة اليت حدثت يف العامل يف القرنني األخريين والسيما يف العقود األخرية من القرن العشرين، 
قد استطاعت أن توِهن العالقة اإلنسانية بني الطبيب واملريض، وأصبح الطبيب أو غريه من أرابب 
مع  وقبل كل شيء  أواًل  يتعامل  أنه  ينسى  البحتة-  املادية  األمور  هُلاثه وراء  الصحية -يف  املهن 
إنسان! لكن اإلنسان صار جمرد رقم، جمرد آله حتتاج إىل صيانة أو إصالح، جمرد شيء. مث طرأت 
هذه القفزات اجلديدة اليت أتى هبا التقدم التكنولوجي املذهل يف ركابه، وكان طبيعياً أن يستفيد منها 
الطب واألطباء.. منها زرع األعضاء، والبحوث اليت جُترى على اإلنسان، واهلندسة الوراثية، ومعاجلة 
الُعقم هبذه الوسائل املبتدعة، وأجهزة اإلنعاش اليت حتافظ على املرء -يف حياة كحياة النبات- سنني 
عدداً؛ وهذا كله قليل من كثري! وليس خيفى ما جتلبه هذه األمور يف ركاهبا من قضااي، بل معضالت 

أخالقية، يف بعض األحيان من قبيل: 
   هل حيق لنا أن أنخذ عضواً من أعضاء احلي؟ أن نشرتيه؟ أن جنربه على التخّلي عن عضو 

منه؟ أن أنخذ ما نشاء من أعضاء امليت؟ 
   مث مىت نعدُّ اإلنسان ميتاً؟ هل حينما تتوقف أنفاسه أو عندما ينشّل جذع الدماغ فيه؟ 

   هل لنا أن جُنري أي حبث على اإلنسان دون استشارته أو إعالمه بكل تفاصيل ما قد 
يتعّرض إليه؟ هل لنا أن جنري حبواثً على املرأة احلامل؟ على األِجّنة؟ على أفراد القبيلة إذا وافق 

شيخ القبيلة؟ 
   هذه اهلندسة الوراثية أين تقف آفاقها؟ هل نبيحها ملن يشاء دون ضابط أو وازع أو رادع 

أو رقيب؟ هل نبيح بعضها وحنظر بعضها؟ وما الذي حنظره؟ 
   ما موقفنا من اإلخصاب االصطناعي؟ من أطفال األانبيب؟ من استئجار الرحم الظئر؟ 

من اختالط األنساب؟ 
   هل للطبيب الذي أقسم على احملافظة على احلياة أن يساعد على إهناء احلياة؟ هل له 
أن يساعد مريضه على االنتحار ختّلصاً من مرض ال يُرَجى منه شفاء؟ هل نبيح هذا النوع من 
القتل حُبّجة أننا نسّميه قتل املرمحة Mercy Killing؟ هل نوقف أجهزة اإلنعاش إذا كانت ُتطيل 
أمد حياة ال جدوى منها؟ وهل يندرج ذلك يف ُمسّمى قتل املرمحة أو إنه ليس قتاًل وال حرج فيه؟ 
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ما موقفنا من مريض اإليدز؟ هل نتخّلى عنه.. خنذله وُنسِلمه؟ أم نكّف عنه ضيعَته وحنوطه 
من ورائه ونفرّج عنه ُكُرابته كما أمر النيب )ص(؟ هل خُنرب زوجه أم ال؟ هل نوصيه مبواصلة العالقة 
الزوجية العادية أم ال؟ مث ابملقابل، هل ُنضفي عليه من االمتيازات واحلقوق ما ال ُنضفيه على مريض 

السُّّل أو مريض املالراي أو مريض الطاعون؟ 
املبادرة الخّتاذ إجراء  تنّبه إىل جسامة املشكلة، وإىل ضرورة  القضااي وأمثاهلا أخذت  هذه 

فوري، قبل أن تستفحل األمور ويّتسع اخلَرق على الرّاقع. 
وذَكر هذا الدستور على أنه من أجل ما سبق، تَناَدى امليُخِلصون يف مجيع أحناء العامل إىل 
دور،  العاملية  الصحة  ملنظمة  وكان  األمور،  هذه  يف  للبحث  واملؤمترات  والندوات  امللتقيات  عقد 
هذه  أهم  من  ولعل  دور.   CIOMS الطبية  للعلوم  الدولية  املنظمات  وجمللس  دور،  ولليونسكو 
األدوار دور املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية اليت انطلقت بعملها مطلع عام 1981، وعقدت ما 
يقرب من ثالثني لقاًء علمياً، كانت جتمع يف كل لقاء منها بني العلماء املتخّصصني والفقهاء، 
اللقاءات  وانتقت مواضيع مستعصية تتعلق ابملشكالت احلياتية اليومية، وخّصصت إحدى هذه 
لدراسة الدستور اإلسالمي العاملي لألخالقيات الطبية والصحية، مع التطّرق إىل األحباث اليت جُترى 
على اإلنسان يف إطار الوثيقة العاملية لألحباث الطبية اليت أعّدها جملس املنظمات الدولية للعلوم 

الطبية CIOMS، مث إىل العالقات بني الطبيب وزمالئه ومرضاه وجمتمعه.
وهكذا يتضح أن األمر مل يعد ذا بُعد أخالقي حمض، بل ويتأثّر ابجلانب الشرعي والقانوين 

للقضااي ذات العالقة، وهو ما جيعل األمور أكثر تعقيداً وأشد حساسّية.
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هذا الكتاب:
وأييت هذا الكتاب إهداًء جلامعة البيان ليقّدم جمموعة من األفكار واملعلومات والتوصيات 

اخلاصة مبوضوع أخالقيات الطب وآدابه، وضمن املخطط اآليت:
1. الدين.. الطب.. والكرامة اإلنسانية.

2. بني األخالق واآلداب.
3. َقَسم أبقراط.

4. قراءة يف كتابني: أخالق الطبيب.. أدب الطبيب.
5. مبادئ بوشامب وتشيلدريس.

6. امليثاق اإلسالمي العاملي لألخالقيات الطبية.
7. الئحة آداب املهنة الصادرة عن النقابة العامة ألطباء مصر.

8. فنون التعامل مع املرضى وذويهم ومع زمالء املهنة.
9. املسؤولية الشرعية للطبيب.

10. املسؤولية املدنية )القانونية( للطبيب.
11. قضااي للمناقشة. 

وحيث احتجت إىل عرض الرأي الفقهي اإلسالمي يف مسألٍة ما، عمدت إىل عرض اآلراء 
املختلفة للمذاهب اإلسالمية، بل وبني فقهاء املذهب الواحد، دون أن يكون ذلك وفق منهٍج 
القارئ  ذهن  يفتح  مبا  االستشهاد  هبا جملرد  بل جئت  الكتاب،  عن غرض  ذلك  مقارن، خلروج 
لالّطالع على التباين املوجود، وإدراك بعض خلفّيات وأبعاد تلك اآلراء اليت قد تلتقي عليها بعض 

املذاهب اإلسالمية.
اإلسالمية  املذاهب  إىل  ترجع  متعددة  مصادر  من  الشريفة  األحاديث  استخرجت  وإنين 
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املختلفة، إمتاماً للفائدة، وانفتاحاً على املدارس اإلسالمية املتعّددة اليت ميكنها من خالل النصوص 
املرويّة بطرقها اخلاصة أن تُثري املوضوع املعروض يف الكتاب دون حتّيز هلذا الطرف أو ذاك. 

أسأل هللا تعاىل أن أكون قد ُوفِّقت يف عرض هذا املوضوع املشّوق، وأن تتحّقق به الفائدة، 
وهو ويّل التوفيق.

                               
                                                      علي حسن غلوم علي

الكويت ي حمرم احلرام 1439 هي ي أيلول 2017م
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الدين.. الطب .. والكرامة اإلنسانية 
ال ينظر اإلسالم إىل اإلنسان كونه قبضة من طني فحسب، بل هو قبضة من طني ونفخة 
من روح هللا، قال تعاىل: )ِإيّنِ َخاِلٌق َبَشًرا ِمن ِطنٍي، فَِإَذا َسوَّييُْتُه َونيََفْخُت ِفيِه ِمن رُّوِحي(، وليس 
معىن هذا أّن يف اإلنسان شيئاً من األلوهية، ولكن فيه شيء من نفحات هللا وإبداعه، ابملستوى 

الذي أمر هللا مالئكته ابلسجود آلدم: )فيََقُعوا َلُه َساِجِديَن(1.
ويتجّلى العقل اإلنساين املتمّيز ليكون اإلبداع األبرز يف خلقه، وقد روي عن اإلمام جعفر 
الصادق2 )ع( قوله: )مليّا خلق هللا العقل قال له أقبل فأقبل، مث قال له أدبر فأدبر، مث قال: وعّزيت 
وجاليل ما خلقت خلقاً هو أحب إيّل منك. بك آخذ، وبك أعطي، وعليك أثيب(3. فاملالئكة 
وإن كانت متتلك عقاًل إال أن عقلها ليس خاّلقاً وال مبِدعاً، فاملالئكة ال تبين حضارة، وال ُتطوِّر 
أدوات، على عكس اإلنسان الذي ميتلك عقاًل قادراً على تطويع ما حوله لصاحله وتطويره. ولرمبا 
إىل هذا يشري قوله )سبحانه(: )َوَعلََّم آَدَم اأْلَْسَاَء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَماَلِئَكِة فيََقاَل أَنِبُئوين أبَِْسَاِء 
ُؤاَلِء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنَي،  قَاُلوا ُسْبَحاَنَك اَل ِعْلَم لََنا ِإالَّ َما َعلَّْمتيََنا ِإنََّك أَنَت اْلَعِليُم احلَِْكيُم، قَاَل اَي  هَٰ
آَدُم أَنِبئيُْهم أبَِْسَائِِهْم فيََلمَّا أَنَبَأُهم أبَِْسَائِِهْم قَاَل أملَْ أَُقل لَُّكْم ِإيّنِ َأْعَلُم َغْيَب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َوَأْعَلُم 
َما تيُْبُدوَن َوَما ُكنُتْم َتْكُتُموَن(4. فقد أعطاه هللا عقاًل قادراً على أن يضع ملا حوله أساًء متتاز هبا عن 
بعضها بعضاً، وأن تكون هذه األساء ذات ارتباط ابملوجودات اخلارجية بنحو من االرتباط، من 
حيث الشكل أو الصفات األخرى كاللون أو الطعم أو احلجم أو الصالبة، وغريها. ويف هذا دليل 
على خاّلقية العقل البشري، وهو ما مّكنه من صنع احلضارات على مدى التأريخ وغزو الفضاء 

واكتشاف املخلوقات اليت ال تُرى ابلعني اجملّردة وحتّدي الطبيعة... والقائمة تطول.
لريتقي  والعاطفة  الشعور  فيه  جعل  هللا  إّن  بل  اإلنسان،  ميزة  هو  فحسب  العقل  وليس 
للحياة  تُعطي  ال  قد  اليت  العقلية  األحكام  عند  د  يتجّم  فال  معنوايً،  ويسمو  ذلك  خالل  من 
طعمها اخلاص، حيث جند فيها حنان األم، وعاطفة األب، وحمّبة اإلخوة، وموّدة الزوجني، والرأفة 

ابلضعفاء، وغري ذلك. 
1. سورة ص: 72-71.

2. جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، سادس أئمة الشيعة اإلمامية، ولد يف املدينة املنورة عام 80هي، ومات 
ابلسم سنة 148هي. لُّقب ابلصادق، وإليه يرجع الكثري من أئمة املسلمني وفقهائهم يف األخذ من علومه.

3. اجمللسي، حممد ابقر، حبار األنوار، )بريوت، مؤسسة الوفاء، ج1، ط2، 1983(، ص: 97.
4. سورة البقرة: 33-31.
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اهتّم هبا علماء  اليت  العالقة  الدين والطب، )هذه  العالقة بني  نفهم  ومن خالل ما سبق 
اإلسالم حينما كانوا يف إطارهم الثقايف يتحّدثون عنها بقوهلم: ]العلم علمان: علم األداين، وعلم 
األبدان[، وكأهنم يتحّدثون أنه ال بد أن نطلق العلم من أجل أن حيمي املادة يف البدن، ومن أجل 
أن حيمي الروح يف اإلنسان، ومن هنا كانوا ال يتنكرون للجانب املادي الذي ميّثل محاية اإلنسان 
من كل ما ُيسِقط حياته، أو يضّر هبا، وأهنم كانوا َيْدعون اإلنسان إىل أن يعيش روحه من خالل 

الدين(5.
وفهم هذه العالقة بني الدين واإلنسان بصورة سليمة ميكنه أن حيّقق ارتباطاً مائزاً بينهما حبيث 

ال يبتعد اإلنسان عن احلياة، وال يرى يف تعاليم الدين وتشريعاته ما يعّقدها أو يُرِبك حركته فيها.
فلقد جاء الدين خلدمة اإلنسان، ومل أيِت اإلنسان خلدمة الدين، كما قال تعاىل: )اَي أَييَُّها 
الَِّذيَن آَمُنواْ اْسَتِجيُبواْ لَِِّ َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما حُيِْييُكْم(6، فالدين يف كل مفاهيمه ويف كل تشريعاته 
الغاية منه وطبيعة عالقته  هو دعوة للحياة، وأّما من يقّدم وكأنّه تعاليم لألموات فقد أساء فهم 
ابلطهارات  املتعّلقة  الشرعية  األحكام  من  الدين يف جمموعة  الذي حيبس  ذاك  ومثاله  ابإلنسان، 
والنجاسات ويف دائرة ضّيقة من األحكام الفردية. إن هللا يريد لإلنسان أن جيعل من الدين منطلقاً 
لالقرتاب من أخيه اإلنسان، هبدف حتقيق التكامل يف احلياة من خالل عنوان التعارف الذي خيتزن 
يف داخله مفاهيم التالقي والتكامل والتعاون، قال تعاىل: )اَي أَييَُّها النَّاُس ِإانَّ َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى 
َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقيََباِئَل لِتيََعاَرُفوا(7، وكما جاء يف احلديث النبوي: )اخللق كلهم عيال هللا، وأحبهم 

إىل هللا أنفعهم لعياله(8.
خدمة اإلنسان:

لقد ُوِجَد الطب خلدمة اإلنسان، والذي يتعّلم الطب ويدّرسه وميارسه، إمنا يفعل ذلك من 
أجل اإلنسان كي يبتعد به عن األمل، وليبتعد به عن املوت الذي مل حين وقته. 

ومتّثل هذه احلركة ذات الطابع اإلنساين من قبل الطبيب مصداقاً من مصاديق ما جاء يف 
احلديث الشريف: )إّن للمسلم على أخيه من املعروف ستاً: ... وحيب له ما حيب لنفسه، ويكره له 

5. فضل هللا، حممد حسني، األخالقيات الطبية وأخالقيات احلياة، )بريوت: دار املالك، 2002م(، ص: 11.
6. سورة األنفال:24.

7. سورة احلجرات:13.
8. زغلول، حممد، موسوعة أطراف احلديث النبوي الشريف، )بريوت: دار الكتب العلمية، ج4، السنة جمهولة(، ص: 669.
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ما يكره لنفسه(9، ما يعين وجود االرتباط الوثيق ما بني االلتزام ابإلميان وحمّبة اآلخر، بل إن القرآن 
َة  الكرمي يكرر استعمال كلمة )النفس( يف حني أنه يقصد اآلخر، كما يف قوله سبحانه: )ِإنَّ ِعدَّ
الشُُّهوِر ِعنَد الِّ اثيَْنا َعَشَر َشْهراً يف ِكَتاِب الِّ ييَْوَم َخَلَق السََّماَوات َواأَلْرَض ِمنيَْها أَْربيََعٌة ُحُرٌم َذِلَك 
الدِّيُن اْلَقيُِّم َفاَل َتْظِلُمواْ ِفيِهنَّ أَنُفَسُكْم(10، ويف قوله تعاىل: )َوِإْذ َأَخْذاَن ِميثَاَقُكْم اَل َتْسِفُكوَن ِدَماءَُكْم 
َواَل خُتْرُِجوَن أَنُفَسُكم مِّن ِداَيرُِكْم مُثَّ أَقيَْرْرُتْ َوأَنُتْم َتْشَهُدوَن، مُثَّ أَنُتْم َهُؤالء تيَْقتيُُلوَن أَنُفَسُكْم َوخُتْرُِجوَن 

نُكم مِّن ِداَيرِِهْم َتظَاَهُروَن َعَلْيِهم اِبإِلمثِْ َواْلُعْدَواِن(11. َفرِيًقا مِّ
فاإلسالم وإن مل يُنِكر الذاتية ومل يُلِغها -كوهنا أساس الطموح والتطوير والعمران والتغيري 
والدافعية لديه- إال أنه يف الوقت نفسه حيث اإلنسان على أن يُدرك متام اإلدراك أنه ليس وحده 
يف هذه احلياة، وأّن اآلخرين مل خُيَلقوا ليكونوا مسخَّرين ملصلحته، وأهنم يشاركونه فيها، فهو حباجة 
إليهم وهم حباجة إليه، وأّن أفضل وصفة للمشاركة يف احلياة هي أن يتكامل اجلميع مع بعضهم 

بعضاً وأن يتعاونوا فيما بينهم يف االجتاه الذي حيّقق اخلري هلم مجيعاً.
هذه النظرة اإلسالمية للحياة جتعل من قيام الطبيب إبنقاذ املريض أمراً انبعاً من الفهم العميق 
لفلسفة احلياة والوجود، وأن الطبابة ليست مهنة جمّردة عن الُبعد األخالقي واملعنوي، بل هي حركة 
رسالية يف احلياة انبعة عن عقيدة راسخة تقّدس هذه احلياة، وتعدها أمانة هللا اليت جيب احلفاظ 
عليها ما أمكن، وأن العدوان عليها عدوان على الوجود اإلنساين وعلى الكرامة اإلنسانية ومتّرد على 
اإلرادة اإلهلية، ومن هنا كان احلكم اإلهلي حاساً وواضحاً: )َمن قيََتَل نيَْفًسا ِبَغرْيِ نيَْفٍس أَْو َفَساٍد يف 

يًعا(12.  َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ يًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ َا قيََتَل النَّاَس مجَِ اأْلَْرِض َفَكَأمنَّ
    وكون دور الطبيب حركة رسالية يعين أن ينطلق الطبيب يف عمله بعيداً عن التفكري 
واجلشع املاّدي، وأن يكون فاعاًل مندفعاً بروح احملّبة واإلخالص وحّب اخلري لآلخر بقدر ما حيّبه 
لنفسه، وأن جيعل عمله متَقناً كما جاء يف الوصية النبوية: )إّن هللا حيب إذا عمل أحدكم العمل 

أن يُتقنه(13.

9. احلر العاملي، حممد، وسائل الشيعة، )قم: مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث، ج12، السنة جمهولة( ص: 211.
10. سورة التوبة:36.

11. سورة البقرة:85-84.
12. سورة املائدة: 32.

13. العلواين، حممد، األمثال يف احلديث النبوي الشريف، )بريوت: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط1، 1993(، ص: 303.
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وقد أضفى اإلسالم على الُبعد اإلنساين ملمارسة الطب بُعداً شرعياً حني عدَّها وظيفة شرعّية 
وواجباً كفائياً، يُعاَقب الكل على تركه، ويسقط التكليف عنهم فيما لو قام به العدد الكايف مبا 

يغّطي احتياج اجملتمع. 
وقد روي عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق )ع( قوله: )ال َيستغين أهُل كلِّ بلد عن ثالثة، 
يُفزَع إليهم يف أمر دنياهم، وآخرهتم، فإن عدموا ذلك كانوا مَهجاً: فقيه عامل ورع، وأمري َخرّي ُمطاع، 

وطبيٌب بصرٌي ثقة(14. 
الكرامة اإلنسانية:

قّرر اإلسالم مبدأ الكرامة اإلنسانية املتأّصلة يف الوجود اإلنساين بغض النظر عن االنتماءات 
العرقية والقبلية والفكرية، أو حجم املمتلكات، أو املوقع املتقّدم الذي يشغله يف اجملتمع، ودون ِمّنٍة 
من أحد، أو هبٍة من إنسان، أو قابلّية للسلب، إذ إهّنا هبة هللا حيث قال سبحانه: )َوَلَقْد َكرَّْمَنا 
َبيِن آَدَم(15؛ وهو ما يوجب على الفرد أن حيرتم كرامة اآلخرين كما يريد لآلخرين االعرتاف بكرامته 

واحرتامها وتقديرها.
والكرامة اإلنسانية هي أصل حقوق اإلنسان وقاعدهتا ومنطلقها، وتزداد أمهّيتها يف حال 
الضعف اإلنساين؛ حينما يكون اإلنسان معّرضاً النتهاك حقوقه واالعتداء عليه، أو حني يكون 
حباجة إىل املساعدة، ومن بينها املساعدة يف التخّلص من اآلالم أو األعراض اجلانبية للمرض أو 

املعاانة من عدم القدرة على احلياة بنحٍو طبيعي.
ومن هنا يربز دور الطب يف التفاعل مع مثل هذه احلاالت اليت يُراد هلا أن تتخّفف من 
معاانهتا، وأن تسرتجع ما فقدته نتيجة املرض، وأن تتعاىف من األعراض اجلانبية املالزمة له، احرتاماً 
وتقديراً لكرامة أصحاهبا، وحّقهم يف املشاركة يف هذه احلياة ما قّدر هللا هلم البقاء فيها، وأن يتنّعموا 
ابلنحو  والعقلية  والنفسية  البدنية  وقدراهتم  وصّحتهم  عافيتهم  مسرتِجعني  الناس  هللا كسائر  بنعم 

املناسب.

14. اجمللسي، حممد ابقر، حبار األنوار، )بريوت: مؤسسة الوفاء، ج78، 1403هي( ص: 235.
15. سورة اإلسراء:70.
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احلياة  يف  الراسخة  العقيدة  هذه  أييت يف صلب  وآدابه  الطبيب  أخالقيات  عن  واحلديث 
والكرامة اإلنسانية، وينسجم مع األحكام العقلية والتعاليم السماوية والفطرة السليمة، إذ ِمن خالهلا 
العنوان  فريتفع به عن  يستطيع الطبيب أن يؤدي دوره اإلنساين حبيث ُيضفي عليه مجااًل ورونقاً 
اجلامد للمهنة، ويرتقي به ليكون جتسيداً حياً ملعىن اإلنسانية يف فطرهتا الصافية اليت استحّقت أن 

تكون قبلًة لسجود املالئكة النورانيني. 
قال العروضي16 يف كتابه )جمَمع النوادر(: )وأما الطبيب فينبغي أن يكون رقيق اخُلُلق، حكيم 
النفس، جّيد احَلدس، واحلدس حركٌة نفسية توحي ابآلراء الصائبة، أعين سرعة االنتقال من اجملهول 
إىل املعلوم، وال يكون الطبيب رقيق اخلُُلق ما مل يعرف شرف النفس اإلنسانية، وال يكون حكيم 

النفس ما مل يعرف املنطق، كما أنه ال يكون جّيد احَلدس ما مل يكن مؤيَّداً ابلتأييد اإلهلي(17.

16. نظام الدين أمحد بن عمر بن علي السمرقندي، املعروف بنظامي عروضي، اشتهر ابلعروضي لتضلعه يف علم العروض النظامي 
العروضي )ت. حنو 560 هي( هو من كبار علماء وأدابء بالد فارس يف عصره.

17. السباعي، زهري، الطبيب أدبه وفقهه، )دمشق: دار القلم، ط1، 1993( ص: 80.
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بني األخالق واآلداب
من  بداًل  الكلمتني  إحدى  استعمال  يصح  وهل  واآلداب؟  األخالق  بني  فرق  من  هل 
األخرى؟ وهل ميكن تقسيمهما إىل ما هو حسن وقبيح؟ وما مصدر ُحسن مفرداهتما وقبحها؟ هل 
ُحسنها ذايت أو ُمكَتسب موضوع؟ وما الرؤى الفلسفية حلقيقة األخالق ومنبعها؟ سنحاول فيما 

أييت أن جنيب على هذه التساؤالت وابختصار.    
ماهية األخالق:  

واآلخر:  )اخلُْلق/اخلُُلق(،  له كلمة  وُيستعَمل  الباطين،  اجلانب  أحدمها:  جانبان:  لإلنسان 
اجلانب الظاهري، وُيستعمل له كلمة )اخلَْلق(. 

ولكل من اجلانبني خصائص، فحينما ُتالحظ خصائص اجلانب الظاهري من اإلنسان، من 
قبيل طوله ووزنه ولون بشرته ولون عينيه، وطريقته يف املشي وصحته، وسقمه، ونشاطه، وأمثال 

ذلك، فإن األمر حينئذ خيتصُّ ابخلَلق.
ابألخالق.  خيتصُّ  حينئذ  األمر  فإّن  منه،  الباطين  اجلانب  خصائص  لوحظت  إذا  بينما 
أفعال  خالل  من  عادًة  تنعكس  اليت  النفسانية  واخلصائص  والسجااي  الصفات  هي  فاألخالق 
اإلنسان. وهي قد تكون حسنة يف ذاهتا وقد تكون قبيحة. ومن شأن اإلنسان بوجدانه وضمريه 

وعقله أن يتوّصل إىل فرز تلك الصفات والسجااي واألفعال إىل ما هو َحَسن وما هو قبيح.
بينما  القبيحة،  األخالق  مثاًل من  والظلم  والُبخل  واجُلْب  والسرقة  األمانة  فالكذب وخيانة 
الصدق واألمانة والشجاعة والسخاء والعدالة من األخالق احلسنة. وقد توافق الناس عرب العصور ويف 
خمتلف األمم واجملتمعات على قُبح أو ُحسن تلك العناوين، وما ذاك إالَّ ألن قُبحها أو ُحسنها ذايت.
قال ابن منظور1: )ويف التنزيل: ]َوِإنََّك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيٍم[2، واجلمع َأْخالق، ال ُيكّسر على 
غري ذلك. واخلُْلق واخلُُلق: السَِّجّية.... وحقيقته أَنه ِلصورة اإِلنسان الباطنة وهي نْفسه وأَوصافها 
ومعانيها املختصُة هِبا مبنزلة اخلَْلق لصورته الظاهرة وأَوصافها ومعانيها، وهلما أَوصاف حَسنة وقبيحة، 

1. حممد بن مكرم بن علي أبو الفضل مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى األفريقى، )ت 711 هي(، أديب ومؤرّخ وعامل 
يف الفقه اإلسالمي واللغة العربية. من أشهر مؤّلفاته معجم لسان العرب. 

2. سورة القلم: 4.
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والثواُب والعقاب يتعّلقان أبَوصاف الصورة الباطنة َأكثر مما يتعلقان أبَوصاف الصورة الظاهرة، وهلذا 
تكّررت اأَلحاديث يف َمدح ُحسن اخللق يف غري موضع كقوله3: ]ِمن َأكثر ما يُدخل الناَس اجلنََّة 
تقوى هللا وُحْسُن اخللق[4، وقولِه: ]َأكمُل املْؤمنني ِإمياانً َأْحسُنهم خُلقاً[5، وقوله: ]ِإنَّ العبد لَُيدرِك 
حُبسن ُخلقه درجَة الصائم القائم[6، وقوله: ]بُِعثت ألمتَِّم َمكارِم اأَلخالق[7؛ وكذلك جاءت يف ذّم 

سوء اخللق أَيضاً َأحاديث كثرية(8. 
ولرمبا ال يّتصف اإلنسان ابألخالق احلسنة حقيقًة، ولكنه يتظاهر هبا، ويفتعلها لغرض يف 
ُ أَنه لَْيَس ِمْن نيَْفسه  نفسه، ولذا قال ابن منظور: )َويف َحِديِث ُعَمَر: ]َمْن ختلَّق لِلنَّاِس مبَا ييَْعَلُم الَّ
ُ[9، َأي تكلَّف َأن يُظهر ِمْن ُخُلقه ِخالف َما يَنطِوي َعَلْيِه، ِمْثُل تَصنََّع وجَتمَّل ِإذا َأظهر  شانَه الَّ
الصَِّنيع َواجلَِْميَل. وخَتلَّق خبُلق كذا: استعمله من غري َأن يكون خملوقاً يف ِفْطرته، وقوله ختلَّق مثل 
ا أْتِويُله اإِلْظهار. وفالن يَتخلَّق بغري ُخلقه َأي يَتكلَّفه(10. جَتمَّل، َأي َأظهر مَجااًل وتصّنع وحَتسَّن، ِإمنَّ

ذهب الفالسفة القدماء إىل القول أبن اإلنسان يوَلد صحيفة بيضاء، يَرسم فيها املريبِّ ما 
يشاء.. وميكننا أن نوافقهم على ذلك إن قصدوا من كالمهم أن نفس الطفل مرنة الغرائز، سريعة 
التأثّر واالنطباع إبشارات املريّب وِإرشاداته، فهي قابلة للتوجيه، ومستعدة للتهذيب، ال مبعىن خلّوها 
متاماً عن الغرائز والطبائع املوروثة، ألن أسس اخلُُلق ومنابعه متعددة، وهي: الغريزة، والوراثة، والبيئة، 

والرتبية، والعادة.
واخلُلق احلسن منه ما تبعث إليه الفطرة، وهذا الِقْسم ال جيد اإلنسان صعوبة يف تكوينه، وال 
يف االستمرار عليه؛ ومنه ما يكون على خالف ميول اإلنسان ورغباته، وهذا القسم هو الذي حيتاج 
إىل جماهدة النفس يف تكوينه، وإىل مصابرهتا يف االستمرار عليه، فهو أفضل القسمني؛ وأرجحهما 

3. أي كقول النيب األكرم حممد )ص(.
4. البيهقي: أمحد، كتاب الزهد الكبري، )بريوت: دار اجلنان للطباعة والنشر والتوزيع، 1987(، ص: 347. ونص احلديث يف هذا 

الكتاب ويف مصادر أخرى: )فإن أكثر ما يدخل الناس اجلنة تقوى هللا وُحْسُن اخللق(.
5. الكويف، حممد، املصنف، )جدة: دار القبلة للثقافة اإلسالمية، ج15، 2006(، ص: 604.

6. اجلراح، وكيع، كتاب الزهد، )الرايض، دار الصميعي للنشر والتوزيع، 1994(، ص: 732.
7. الغزايل، حممد، إحياء علوم الدين، )بريوت: دار األرقم، ج1، 1998(، ص: 202.

8. األنصاري، حممد، لسان العرب، )بريوت: دار صادر، ج10، 1993(، ص: 87-86.
9. القرايف، أمحد، الذخرية، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ج10، 1994(، ص: 72.

10. األنصاري، حممد، لسان العرب، ص: 87.
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يف امليزان11.
وقد صرّح اإلمام جعفر بن حممد الصادق هبذا التقسيم فيما رواه عنه إسحاق بن عمار12 أنه 
قال: )إنَّ اخللق منحة مينحها هللا خلقه، فمنه َسِجيَّة، ومنه نيَّة(، فسأله الراوي: )فأيتهما أفضل؟(، 
فأجاب اإلمام: )صاحب السجية هو جمبول ال يستطيع غريه؛ وصاحب النية يصرب على الطاعة 

تصرباً فهو أفضلهما(13.
اجتاهان خمتلفان:

من املهم أن نشري هنا إىل وجود اجتاهني رئيسني يف النظرة إىل األخالق، االجتاه األول يتمثل 
يف حسبان األخالق أمراً نسبياً، مبعىن أن ليس هناك معايري وقوانني اثبتة للقيم األخالقية، بل إن 
هذه القيم هي ِمن ُصنع اإلنسان، فما يرتضيه اإلنسان من قيم يف جمتمع ما، فإنه سيشّكل ابلتايل 
الِقَيم األخالقية هلذا اجملتمع؛ وهذا يعين أن الِقَيم األخالقية -على وفق هذه النظرة- ليست ِقيماً 
عامة لكل اجملتمعات، بل إّن كل جمتمع يصنع ِقَيَمه اخلاصة به، وال نستطيع ابلتايل أن نفرض هذه 

الِقَيم على جمتمع آخر خمتلف.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن القيم اليت اختارها ذلك اجملتمع أيضاً ليست اثبتة، بل 

قابلة للتغرّي بتغري الزمان والظروف.
وقد تعّرض هذا االجتاه إىل النقد، ألسباب منها:

1ي هناك جمموعة من القيم األخالقية اليت تسود مجيع اجملتمعات البشرية، وال خُيتَلف عليها، 
سواء يف هذا العصر أو يف العصور املاضية، وذلك من قبيل قيم الصدق واألمانة والعدل واإلحسان، 

وهذا يعين أن هذه القيم اثبتة غري متبّدلة بتبّدل الظروف واألزمنة.
2ي االختالف الذي قد نشهده أحياانً بني اجملتمعات البشرية فيما له عالقة ابلقيم األخالقية 

11. زين الدين، حممد أمني، األخالق عند اإلمام الصادق، )طهران: رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمية،1982(، ص: 22.
12. إسحاق بن عمار الساابطي، من أصحاب اإلمام جعفر الصادق، وثّقه علماء الرجال الشيعة، إال أنه مل يقل إبمامة موسى 

بن جعفر، بل إبمامة أخيه عبد هللا األفطح بن جعفر الصادق، ولذا فهو معدود من الفطحية.
13. الكليين، حممد، أصول الكايف، )طهران: دار الكتب اإلسالمية، ج2، 1986(، ص: 101.



البيان جامعة 

20

إمنا يكون يف التفاصيل ال يف العناوين الكربى، فالكل جُمِمع على أن الصدق قيمة أخالقية، إال أنه 
يقع االختالف يف سعة وضيق املوارد اليت ُيسَمح فيها ابلكذب نتيجة الظروف القاهرة كاخلوف من 

العدو، أو لإلصالح بني املتخاصمني، وأمثال ذلك.
من  انطالقاً  إهنم  إذ  أنفسهم،  مع  التناقض  إىل  هبا  القائلني  تُعرِّض  األخالقية  النسبية  3ي 
اعتربوا  قد  أهنم  يعين  الذي  األمر  واجملتمعات،  الثقافات  بني  التسامح  إىل  َيْدعون  هذه  مقولتهم 
التسامح قيمة أخالقية اثبتة غري خمتيََلف عليها، فلماذا يصّرون إذن على اعتبار سائر القيم متغرّية؟

أما االجتاه اآلخر فينظر إىل القيم األخالقية كوهنا قيماً اثبتة، ألهنا انبعة من الفطرة اإلنسانية، 
أو بتعبري آخر من طبيعة الُبعد األخالقي يف اإلنسان، وهي طبيعة اثبتة ال تتغري وال تتأثر ابلزمان 

واملكان؛ وابلتايل ميكن اجلزم أبهنا صاحلة لكل اجملتمعات البشرية ويف كل العصور.
   وال بدَّ من التنبيه إىل أن القائلني بثبات القيم األخالقية خيتلفون يف مصدر هذا الثبات، 
يلتزم  أن  اإلنسان  اإلنسان، وعلى  الذي زرعها يف  فمنهم من يؤمن أبن هللا سبحانه وتعاىل هو 
هبذه الفطرة اإلهلية وإال سار يف اجتاه خيالف مصلحته -على املستوى الفردي واجلماعي- ومنهم14 
الطبيعة اليت تناسب ماهية اإلنسان  الطبيعة؛ فهي أخالق  الثابتة هو  القيم  َمن يعدُّ مصدر هذه 

ُثل اخلالدة حسب تعبري الفيلسوف اليوانين أفالطون15. 
ُ
وشخصيته، وهي أقرب ما تكون إىل امل

ابلطبع، فإن إصدار األحكام األخالقية على املواقف اليت يتعّرض هلا األطباء والعاملون يف 
احلقل الصّحي سيكون متغرّياً وفق االجتاه األول، ومن الصعب مناقشة املوضوع -حينها- والوصول 
إىل نتائج حمدَّدة ويف اجتاه معنّي، وهو ما سنواجهه الحقاً عند مناقشة مبادئ )بوشامب( واملبادئ 
امللحقة هبا يف مناقشة وعرض خاص ضمن هذا الكتاب، بينما ميكن الوصول إىل مبادئ حمدَّدة 
ومتفق عليها يف عناوينها الكربى إذا اعتمدان االجتاه القائل بثبات القيم األخالقية، ويبقى االختالف 
قائماً يف بعض التفاصيل عند وقوع التعارض بني القيم بلحاظات خمتلفة، وهو ما سيّتضح الحقاً 

عند عرض املوضوع، ومناقشته ابلتفصيل.  

14. أصحاب االجتاه املادي.
15. الفضلي، صالح، فلسفة األخالق، )الكويت: املؤلف، ط1، 2017(، ص: 16 - 19.
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مصدر اإللزام األخالقي:  
ولنا أن نتساءل: وملاذا جيب علينا أن نلتزم ابألخالق؟ وبتعبري آخر، هل حنن ملَزمون ابلقَيم 

األخالقية؟ وملاذا؟ وما مصادر هذا اإللزام املفتيََرض؟ وفيما أييت عرٌض ألهم اآلراء يف هذا اجملال:
يُلزِم  العقل  أّن  القدماء -كسقراط وأفالطون وأرسطو-  اليوانن  الرأي األول: عدَّ فالسفة 

اإلنسان بذلك، وكفى به ُحجَّة ودلياًل.
الرأي الثاين: رأى الفالسفة النفعيون16 أن اخلري األقصى لإلنسان هو السعادة، والسعادة 
-عندهم- تتمّثل يف املنفعة )وصف الفيلسوف بنثام املنفعَة حباصل مجع السعادة أو البهجة الناجتة 
عن تصرف معني، انقص املعاانة واألمل ألي شخص َمعيّن هبذا التصرف(؛ وابلتايل فإنَّ معيار احُلكم 
األخالقي هو حتقيق أكرب قدر من اللذة واجتناب أكرب قدر من األمل، ومصدر اإللزام األخالقي 
هو الطمع يف اجلزاء الطيب واخلوف من العقاب األليم، وهذه اجلزاءات والعقوابت ميكن أن تتمثل 

جسمانياً أو عرفياً أو سياسياً أو دينياً أو ابطنياً. 
الرأي الثالث: قال هربرت سبنسر17: )اإلنسان كفرد متفرد عن غريه، يسعى إىل الوصول 
إىل لذَّته18، ومنها ُيرتجم سلوكه وصفاته دومنا معزل عن أخالقه(، فالناس عنده حتكمهم نوع من 
الديناميكية اليت حيّتمها الوجود، والذي هو حماكاة للكامل، وما اإلنسان إالّ فرد من هذا الوجود، 
خمتلفة على حسب  أنواعاً  اليت قد أتخذ  اللَّذَّة،  السعادة عرب إشباع  والذي يهدف للوصول إىل 
الظروف واملواقف يف احلياة؛ وهذا هو مصدر اإللزام األخالقي، ال األخالقي الثابت ابلطبع، بل 
األخالقي املتغرّي؛ ألن سبنسر ألغى مفاهيم الثبات، وَعدَّ األخالق متحولة ومتغرية، حبسب املواقف 

واألوضاع، وأّن املكان والزمان عامالن أساسيان يف رصد ُخُلق معنّي لفرد ما. 

16. النفعية Utilitarianism  نظرية أخالقية تنص على أن أفضل سلوك أو تصرف هو السلوك اللذي حيقق الزايدة القصوى 
يف املنفعة، ومؤسسها هو  الفيلسوف اإلجنليزي جريمي بنثام )1748 - 1832(.

17. فيلسوف بريطاين )1820 - 1903( وهو الذي أوجد مصطلح )البقاء لألصلح(، وقد ساعد سبنسر يف ترسيخ مفهوم 
االرتقاء، وأعطى له أبعاداً اجتماعية، فيما ُعرف الحقاً ابلدارونية االجتماعية؛ وهكذا يُعد سبنسر واحداً من مؤسسي علم االجتماع 

احلديث لدى الغرب.
18. وبذا شارك النفعيني يف هذه النقطة.
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األخالق  علم  وأن  اإللزام،  مصدر  هو  اجملتمع  أن  الوضعية19  الفلسفة  ترى  الرابع:  الرأي 
فرع من فروع األنثروبولوجيا )علم اإلنسان( ألهنا ال ترى سوى الُبعد املادي يف اإلنسان، معتمدًة 
على املنهج التجرييب االستقرائي، من خالل دراسة الظواهر والعادات األخالقية كما هي موجودة 
ابلفعل يف جمتمع معنّي، يف مكان حمدد، وزمان معنّي، وابلتايل فإّن هذه الفلسفة تنفي ثبات القيم 
األخالقية والصفة املعيارية عن هذا العلم. ومبا أّن امليُُثل األخالقية -حبسب هذه الفلسفة- تظهر 
يف حياة اجلماعات البشرية وليست من إنتاج فالسفة األخالق، فاجملتمع إذن هو املصدر األعلى 
للِقَيم وليس أولئك الفالسفة، واإللزام يف نظرهم هو إلزام واقعي يعربِّ عن ضغط اجملتمع على الفرد، 

واستجابة الفرد هلذا القهر راضياً أو كارهاً.
الرأي اخلامس: ارأتى بعض اإلسالميني -ومنهم األشعرية20- أن ُسلطة اإللزام األخالقي 
انبعة من اخلالق عز وجل، مبعىن أن ما يقّرره هللا أبنه َحَسن صار حَسناً، وإن خالف ُحكم العقل، 
وأن ما يقّرِره هللا أبنه قبيح صار قبيحاً، وإن اعتربه العقل حَسناً، فمنبع اإللزام األخالقي هنا هو هللا 
اخلالق األعلم مبا ُيصلح اإلنسان وما يضرّه، وجيب على اإلنسان طاعة ربِّه فيما أمر وهنى، وفيما 
ِقَيم أخالقية فيتمّثل يف القرآن  اختار له وألزمه به. وأما السبيل ملعرفة ما اختار هللا لإلنسان من 
القرآن  روح  احلكم يف  الكشف عن  الذي حياول  والقياس  واإلمجاع،  الصحيحة،  والسنة  الكرمي، 

والسنة ومفهومها العميق إذا مل يَرِدا يف القرآن والسنة. 
الرأي السادس: ومن االجتاهات اليت سعت إىل تفسري اإللزام األخالقي، االجتاه الذي ينّص 
على أّن اإلنسان يولد مزوَّداً بقوة -َمَلكة- ُخُلقية مغروسة فيه ابلفطرة، مُتكِّنه من التمييز بني اخلري 
والشر، بعيداً عن مصاحله الشخصّية وأهوائه الّذاتّية. وهللا سبحانه هو خالق تلك الِفطرة ومودِع 
تلك القيم فيه. واإلنسان ُملَزم حبكم العقل أن يتَّبع اخلري وما حيّققه، وأن جيتنب الشر وما يؤّدي إليه، 

19. تذهب الفلسفة الوضعية Positivism  إىل أن املعرفة احلقيقية هي تلك املستمدة من التجربة احلسية، واملعاجلات املنطقية 
والرايضية ملثل هذه البياانت اليت تعتمد على الظواهر الطبيعية احلسية وخصائصها والعالقات بينهم واليت ميكن التحقق منها من 
خالل األحباث واألدلة التجريبية، وقد نشأت كنقيض لعلوم الالهوت وامليتافيزيقيا. وقد وضع الفيلسوف والعامل االجتماعي الفرنسي 
)أوغست كونت( )1798 - 1857( هذا املصطلح وهو يعتقد أبن العامل سيصل إلی مرحلة من الفكر والثقافة حبيث ينفي كل 
القضااي الدينية والفلسفية، وسوف تبقى القضااي العلمية اليت أُثبتت ابحلس، وعندها سيختفي الدين من ساحة اجملتمعات البشرية.

20. األشعرية أو األشاعرة نسبة إىل مؤسسها أيب احلسن األشعري )260 – 324هي( وينتهي نسبه إىل الصحايب أيب موسى 
األشعري، وهي مدرسة عقدية إسالمية سنية، يُطَلق على أتباعها أيضاً عنوان أهل السنة واجلماعة. 
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ويشرتك يف هذه القوة واملَلكة اخلُُلقية مجيع الّناس، يف كل زمان ومكان، وإن تفاوت حّظهم منها 
ضعفاً وقوة. وقد ذهب الشيعة اإلمامية إىل هذا القول؛ وعلى هذا األساس فقد أخضع أصحاب 
هذه الرؤية األفعال اإلنسانّية لقوانني عاّمة ومبادئ مطلقة ال حيّدها زمان وال مكان، ووضعوا لقياس 

ُحْسن األفعال وقُبحها مقاييس اثبتة، ال تتغري بتغرّي الظروف واألحوال، وال الزمان واملكان.
الناس إىل ما هو  الُبعد األخالقي، ويوّجه  الدين مييِّز بني هذه األفعال ذات  واعتربوا أبن 
قبيح منها وما هو حَسن، كنوع من املساعدة ال التشريع، على اعتبار أن الناس قد َتِشيع عندهم 
فتخلط  والتعّصبات  العوامل كاألهواء  بعض  تتدّخل  وقد  األمور،  عليهم  تلتبس  وقد  املقاييس، 
األوراق، وغري ذلك من العوامل املؤثّرة يف تكوين صورة ضبابية، أو تعمل على حجب دور العقل 
وتضييعه. كما ويقوم الدين بتفجري الطاقات اإلنسانية اخلرّية الكامنة يف الروح والعقل، من خالل 
حثّه الدائم على فعل ما هو َحَسن وترك ما هو قبيح، كما وينّبه على بعض األبعاد اجلميلة املضافة 
على مبادئ القيم األخالقية لريتقي هبا، وذلك حتت عنوان )مكارم األخالق(21، كما وجيعل لبعض 
التشريعات الدينية واملمارسات اليومية الطبيعية آداابً من قبيل الدعاء عند النوم، وعند االستيقاظ، 

وآداب اللباس وغري ذلك.
آلية احلكم على الفعل األخالقي:  

وآلية  متضاّدين،  أمرين  بني  التعارض  وقوع  مسألة  أحياانً،  واملعّقدة  احلرجة  القضااي  من 
الرتجيح بينهما.. فلو توقف احلفاظ على نفس بشرية، على قتل نفس بشرية أخرى، كما يف مسالة 
اإلجهاض أحياانً، فأيهما ترّجح؟ حتافظ على حياة األم اليت بلغت اخلمسني مثاًل، ولرمبا مل يبَق 
من حياهتا الكثري حبسب متوسط عمر اإلنسان، أم حتافظ على حياة اجلنني الذي لو عاش فإنه 

و-حبسب املعتاد واملعدَّل العام- ستمتد به احلياة سبعني سنة؟
وهكذا قد يقع التعارض بني احلفاظ على حياة جمموعة من الناس وبني قتل إنسان واحد، من 
قبيل ما لو كنت تقود سيارتك، وعرَب مخسة أشخاص الشارع من املكان املمنوع عبوره وبصورة مفاجئة، 
فإذا احنرفت عنهم لتحفظ أرواحهم، فإنك ستضطر إىل االجتاه حنو الرصيف حيث يقف شخص واحد 

ال عالقة له مبا قد حيدث، فهل تصدم اخلمسة املسّببني هلذا احلادث أو ترّجح صدم ذلك الرجل؟

21. سنشري إىل هذا املوضوع الحقاً.
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من الواضح أّن ملثل هذه احلاالت أبعاداً شرعية22 وقانونية، إال أننا ال هندف إىل خوض 
هذه األبعاد ومناقشتها، بل نريد أن نعاجلها بصورة أخالقية حمضة. ويف هذه احلالة، فإّن احلديث 
عن إلزامية األخالق وماهيتها وأمثال ذلك لن يكون جُمدايً ما مل ميكن أن نقّدم للناس آلية حتديد 
التصرف األخالقي املناسب حبسب الظرف القائم. وسنناقش الحقاً جانباً من هذا املوضوع أيضاً 

عند احلديث عن مبادئ )بوشامب(. وفيما أييت بعض األقوال اخلاصة بذلك:
القول األول: قد يُقال إن اآللية تتمّثل يف اعتماد )احلس اإلنساين(، كما ذهب إىل ذلك 
أرسطو، أي أن يستمع الناس إىل )صوت الفضيلة والضمري داخلهم، وهو الذي سيوّجههم إىل 
القرار الصائب. أنصار هذا االجتاه يقولون أن احلس اإلنساين الفاضل هو أقدر على توجيه اإلنسان 
ملا هو صائب من أية قواعد وإرشادات جاهزة، فالفضيلة عند أرسطو ليست علماً نظرايً يتم تعلمه 
يف أي وقت، بل هي عملية ممارسة، وملا كانت الفضيلة ُتكَتَسب عن طريق املمارسة، فإن من املهم 
جداً أن ُتكتَسب الطبيعة الفاضلة منذ الصغر؛ ألنه من السهل تكوين هذه الطبيعة يف الصغر، ألن 
الطفل الصغري ال يكون قد تلّوث ابملؤثرات القبيحة أواًل، وألن طول ممارسة الفضيلة عرب السنوات 
ترّسخ الطبيعة الفاضلة يف نفس اإلنسان اثنياً. وهنا تربز أمهية التعليم يف البناء األخالقي للمجتمع 
عند أرسطو، فعرب التعليم والرتبية السليمة ميكن أن نُنشيء جمتمعاً فاضاًل، الفضيلة هي حالة الوسط 
بني رذيلتني، فالشجاعة وسط بني اجُلب والتهّور، والكرم حالة الوسط بني الُبخل واإلسراف، ولكن 
حالة الوسط هذه ليست رايضية، مبعىن أهنا تقع يف نقطة الوسط متاماً بل هي حالة وسط اعتبارية، 

أي تقع يف أية نقطة بني الرذيلتني حبسب الظروف(23. 
وإذ ُوّجهت بعض االنتقادات إىل هذه النظرية يف تفسري آلية احلكم على القرار األخالقي، 
والسيما أن فكرة الوسط ال ميكن اعتمادها على طول اخلط، كما يف قيميت الصدق واألمانة، حيث 
إهنما ال ميّثالن حالة وسطية بني أمرين إما الكذب وإما الصدق، وإما اإلمانة وإما اخليانة، لذا فإن 
أصحاهبا حاولوا التكّلف يف تفسري وسطية الصدق واألمانة، دون أن يُقّدموا فكرة مقنعة، وأهنم 
عدوا أن مسألة احلكم املعتِمد على احلس اإلنساين مسألة نسبية تعتمد على الظروف ومتغرّياهتا، 

لذا فإنه ليس ابإلمكان تقدمي آلية حمددة للوصول إىل النتائج.

22. ميكن القول إن الشرع اإلسالمي يدفع ابجتاه تقدمي ما هو األوىل.
23. الفضلي، صالح، فلسفة األخالق اإلسالمية، ص: 27-26.
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القول الثاين: أما النفعيون الذين أشران إىل فلسفتهم مسبقاً، وربطهم األخالق ابلسعادة اليت 
تتمّثل عندهم يف حتقيق املنفعة واللذة ودفع األمل، فإهنم قالوا إنه يف حالة التعارض البد من اختيار 
التصّرف أو القرار الذي سيحقق لنا أكرب قدر من املنفعة واللذة ألكرب عدد من الناس، أو الذي 

ح الوحيد عندهم يف مثل هذه احلالة. سيمنع أكرب قدر من األمل ألكرب عدد منهم، وهذا هو املرجِّ
وحيث إن الفضيلة تؤّدي إىل نشر السعادة بني الناس، أي حتقيق اللذة واملنفعة وختفيف األمل 
أو إزالته، فإهنا أتيت على رأس سّلم املعايري األخالقية، ال لكوهنا قيمة بذاهتا، بل من خالل ما حتّققه 

من سعادة حبسب املفهوم املعتَمد هلا عندهم. 
ومبا أن السعادة أمر نسيب خيتلف من فرد إىل آخر كّماً ونوعاً، وألهنا ال تقتصر على فرد، بل 
ابجملموع أو ابلقدر األكرب من الناس -حبسب الفرض- وألنه من الصعوبة مبكان أن نقيس ونقارن 
البدائل املتوفرة لتحديد أيها أكثر نفعاً أو ضرراً، لذا فإنه من الصعب اعتماد النظرية النفعية كآلية 

للحكم على القرار األخالقي.
القول الثالث: يف الوقت الذي قال فيه النفعيون بتعّدد مستوايت القيم األخالقية، أي إن 
بعض القيم أوىل من بعض، وليست كلها يف درجة واحدة، ممّا سيدفعنا إىل األخذ مبا هو متقدِّم 
أن املبدأ  رتبة على املتأخر، ذهب إمانويل كانت24 إىل أن القيم األخالقية مبستوى واحد، عاداً 
األسى لألخالق معياراً للعقالنية الذي أطلق عليه مصطلح )الضرورة احلتمية(25. لقد وصف هذا 
الفيلسوف )الضرورة احلتمية( أبهنا هدف ومبدأ ضروري من الناحية املنطقية وبصورة غري مشروطة، 
وأنه جيب علينا أن نتبع هذا اهلدف دائماً، حىت لو خالف رغباتنا الطبيعية أو ميولنا الشخصية 

املخالفة له.
وعلى هذا األساس فإّن مجيع اإلجراءات والقرارات غري األخالقية هي إجراءات وقرارات غري 

عقالنية ألهنا تنتهك )الضرورة احلتمية(.

24. فيلسوف أملاين )1724م – 1804م(. ُعدَّ آخر الفالسفة املؤثرين يف الثقافة األوروبية احلديثة، وفلسفته أثرت وما تزال تؤثر 
يف الفلسفة األوروبية حىت اآلن. أكثر أعماله شهرة كتابه )نقد العقل اجملرد(. 

25. Categorical Imperative.
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إن اهلدف الرئيس للفلسفة األخالقية عند )كانت( هو البحث عن املبدأ األساس للُبعد 
امليتافيزيقي26 لألخالق، ابعتباره نظاماً أّولياً للمبادئ األخالقية اليت اشرتك فيها اإلنسان يف مجيع 

األوقات وعلى اختالف الثقافات27. 
تنطلق فلسفة )كانت( يف األخالق من املبادئ اآلتية:

1. األفعال تكون أخالقية فقط حينما تتم ألجل األخالق وحدها، دون أي دوافع أخرى 
خمتبئة.

2. األفعال تكون أخالقية فقط حينما تتم ألجل احرتام القانون األخالقي.
للحافز والدافع الذي أنتجها، وليس طبقاً  3. السمة األخالقية للفعل حُيكم عليها طبقاً 

للنتائج.
4. ينبغي لنا أن حناول قدر املستطاع السعي حنو استبعاد امليول والرغبات الشخصية من 
الفعل، وعندها حىت لو مل نتمكن من حتقيق الفعل اخلالص منها، فإن احملاولة حبد ذاهتا هي فعل 

أخالقي يف حد ذاته.
وحيث إنه ال مدخلية للمصاحل الشخصية وال للنتائج وال للظروف يف احلكم على الفعل 
األخالقي، لذا فإن القانون األخالقي جيب أن يكون قانوانً عاماً ينطبق على مجيع املواقف، وهذا 
القانون العام لن يّتجه حنو تبيّن أفعال حمدَّدة، بل يرّكز على منطلق األفعال ودوافعها اخلالصة، ومن 

املفيد للفلسفة أن حتدد القانون بوضوح لكي حيفظه الناس يف عقوهلم28. 
أما آلية حتقيق ذلك، فاالختبار الذي افرتضة )كانت( كوسيلة لتحديد الفعل وتقييمه ما إذا 
كان أخالقياً أم ال، ويتمّثل هذا االختبار يف أن يسأل اإلنسان نفسه: هل يصلح املوقف املفرَتض 
أن يكون قاعدة عامة يسلك على أساسها مجيع العقالء أم ال؟ إْن كانت اإلجابة مثبتة، فالفعل 

سيكون أخالقياً حينها، وإال فال.

26. الغييب أو ما وراء الطبيعة.
27. https://plato.stanford.edu/entries/kant-moral/#AimMetMor.
28. http://annabaa.org/arabic/authorsarticles/8407.
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وقد أاثرت هذه النظرية واآللية )الكانتية( للتقييم جدااًل واسعاً، وواجهت عدة انتقادات، 
من بينها صعوبة جتريد الفعل من كل النوازع الشخصية، بل خطأ هذا التجريد أحياانً، كما يف حالة 
ما لو كان الدافع هو الشفقة اليت يشعر هبا اإلنسان على حمتاج، فيندفع ملساعدته، فهل جيب عليه 
أن يتجّرد عنها حني يقدم على املساعدة كي نعد فعله أخالقياً حمضاً؟ بل كيف يصح أن نعدَّ 
مثل الشفقة مؤثراً سلبياً يف تقييم العمل من الناحية األخالقية؟ )فليس من املعقول أن يُطَلب من 
اإلنسان أن يكون ابرداً وجدانياً لكي يكون فعُله أخالقياً خالصاً، فهذا املعىن قد ال يكون ممكناً 
ابلنسبة لطبيعة اإلنسان اليت تنطوي على جمموعة من العواطف اجلياشة اليت ال ميكن التعامل معها 

بصورة آلية حبتة( 29.
القول الرابع: وأما من املنظور اإلسالمي30، فيمكن القول إن أوفق اآلراء -حبسب األدّلة 
العقلية والنقلية- يتمّثل يف اعتبار أّن للنّية مدخلية كبرية يف احلكم على الفعل األخالقي، وعلى 
رأسها نية التقّرب إىل هللا تعاىل، واإلخالص يف العمل لوجهه سبحانه، وهي أرقى صور الدافعية 
عند اإلنسان، ففي معرض وصف حال الناس يوم القيامة وانقسامهم على أهل النار وأهل اجلنة، 
قال عز وجل: )َوَسُيَجنيَّبيَُها اأْلَتيَْقى، الَِّذي ييُْؤيت َماَلُه ييَتيَزَكَّٰى، َوَما أِلََحٍد ِعنَدُه ِمن نِّْعَمٍة جُتَْزٰى، ِإالَّ 
ابِْتَغاَء َوْجِه َربِِّه اأْلَْعَلٰى(31، أي إن الذي بلغ الدرجة العليا يف تقواه سُيزحزَح عن النار، ومن صفته 
أنه يبذل ماله ابتغاء حتقيق املزيد من اخلري على مستوى اآلخرين مبساعدهتم بذلك املال، وعلى 
املستوى الشخصي بتطهري النفس من الُبخل والتعّلق ابملاّدة. وليس إنفاقه ذاك مكافأًة ملن أسدى 
إليه معروفاً، لكنه يبتغي بذلك وجه ربه األعلى ورضاه، فهو يعمل كل ما يعمله، ويقوم بكل ما يقوم 
به من فروض الطاعة والعبادة ابتغاًء لوجه هللا، وطلباً للحصول على مرضاته يف كل شيء. وقد أّكد 
النيب )ص( دور النية يف تقييم العمل حيث قال: )إمنا األعمال ابلنّيات، وإمنا لكل امرئ ما نَوى(32. 
ويعدُّ الدافع اإلنساين أو الوازع األخالقي الفطري والذايت أيضاً من عوامل اكتساب الفعل 
األخالقي للقيمة، حىت ولو مل يقصد اإلنسان من فعله هذا التقّرب إىل هللا، ومن هنا جاءت بعض 

29. الفضلي، صالح، فلسفة األخالق اإلسالمية، ص: 34.
30. ال تتفق املذاهب اإلسالمية الكالمية كلها على ما سنعرضه فيما يلي، وقد أشران إىل ذلك مسبقاً، حيث ترى بعض املدارس 

اإلسالمية الكالمية أن احَلَسن ما حكم الشرع حُبسنه، والقبيح ما أحكم بقبحه، وال يوجد ُحسن وقبح ذاتّيان.
31. سورة الليل:20-17.

32. املقدسي، عبد هللا، الكايف، )جيزة: هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن، ط1، ج2، 1997(، ص: 237. 
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قيمة،  اإلنسان هلا  األصيلة يف  القيم األخالقية  املتوافقة مع  الكافرين  أفعال  أن  لتؤّكد  األحاديث 
وحُيَكم حُبسنها، وسيرتّتب عليها أثٌر يف اآلخرة.

ومن شواهد ذلك، احلوار الذي جرى بني النيب حممد )ص( وسفانة بنت حات الطائي اليت 
وقعت أسرية بيد املسلمني، فقالت: )اي حممد إن رأيت أن خُتّلي عنا، وال ُتشمت بنا أحياء العرب، 
فإين ابنة سيد قومي، وإّن أيب كان حيمي الذِّمار، ويفك العاين، وُيشبع اجلائع، ويكسو العاري، 
ويُقري الضيف، ويُطعم الطعام، ويفشي السالم، ومل يرد طالب حاجة قط، أان ابنة حات طّيئ. 
نا عليه، َخّلوا  فقال رسول هللا )ص(: اي جارية، هذه صفة املؤمنني حقاً، لو كان أبوك مسلماً لرتمحَّ
عنها، فإنَّ أابها كان حيب مكارم األخالق، وهللا تعاىل حيب مكارم األخالق. فقام أبو بردة بن 
نيار فقال: اي رسول هللا، وهللا حُيّب مكارم األخالق؟ فقال رسول هللا )ص(: والذي نفسي بيده ال 

يدخل اجلنة أحٌد إال حُبسن اخللق(33.  
قال السيد كاظم اليزدي34: )ترتُّب الثواب موقوف على قصد القربة، مع أنه ميكن أن يقال 
برتتبه على األفعال احلسنة وإن مل يقصد هبا وجه هللا، فإن الفاعل هلا يستحق املدح عند العقالء 
وإن مل يقصد بفعله التقرب إىل هللا، فال يبعد أن يستحق من هللا التفضل ابلثواب، ويؤيده: ما يف 
األخبار املرّغبة من انتفاع امليت بولده الصاحل، مع أنه مل يقصد القربة يف طلبه، وإمنا قصد لذة النفس 

ابملقاربة أو بتحصيل األوالد(35.
وقد عاجل الشيخ مرتضى املطهري36 هذا املوضوع ابلتفصيل يف كتابه )العدل اإلهلي(، معترباً 
أنه ميكن ترّقب العطاء اإلهلي يف مقابل األعمال احلسنة النابعة من دوافع إنسانية دون قصد التقّرب 

33. البنا، أمحد، الفتح الرابين لرتتيب مسند اإلمام أمحد بن حنبل الشيباين، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ج20، سنة الطبع 
جمهولة(، ص: 165-164.

34. حممد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي احلسين اليزدي النجفي )ت 1337 هي(. مرجع شيعي، تّوىل القيادة الدينية والسياسية 
واحلواشي  الشروح  عشرات  وعليه  الشيعية  الفقهية  الكتب  أهم  من  يُعد  الذي  الوثقى  العروة  أّلف كتاب  األشرف،  النجف  يف 

والتعليقات.
35. الطباطبائي، حممد، العروة الوثقى، )قم: مؤسسة النشر اإلسالمي، ج2، ط1، 1423هي(، ص: 282.

36. الشيخ الشهيد مرتضى مطّهري )ت 1979 م(، عامل دين وفيلسوف إسالمي ومفكر وكاتب، كان العضو املؤسس يف شورى 
الثورة اإلسالمية يف إيران إابن األايم األخرية من سقوط نظام الشاه حممد رضا هبلوي، وهو أحد أبرز تالمذة املفسر والفيلسوف 
اإلسالمي حممد حسني الطباطبائي. له عشرات املؤلفات من بينها: العدل اإلهلي، وفلسفة األخالق، ونظام حقوق املرأة يف اإلسالم. 
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إىل هللا، إال أنَّ ذلك ال يبلغ مرتبة ما يكون خالصاً لوجهه سبحانه.
وانطلق يف توضيح الفكرة السابقة من خالل احلديث عن أنَّ احُلسن والقبح على نوعني: 
والُقبح حساب  احُلسن  بُعدان وانحيتان، ولكل انحية من حيث  له  ٌ وفاِعليٌّ، وكل عمل  ِفْعلّي،
مستقل، ومن املمكن أن يكون عمل واحد َحسناً بلحاظ أحد أبعاده ولكنه قبيح بلحاظ بُعده 
الثاين، وعكس ذلك ممكن أيضاً، ومن املمكن أن يكون كال بُعديه متَّصَفنْي ابحُلسن أو أن يتَّصف 

كالمها ابلُقبح. 
الُبعد األول يّتصل مبا للعمل من أثر مفيد أو ضاّر يف اخلارج، والُبعد الثاين هو انتساب العمل 
إىل فاعله مبا ينطوي عليه من دوافع نفسية وروحية حرّكته حنوه، وأراد العامل بواسطة ذلك العمل 

أن يصل إىل أهدافه وحيقق نياته.
فمن حيث الُبعد األول ال بدَّ أن ننظر إىل أي حد يكون ذلك العمل مفيداً أو مضرّاً، ومن 
حيث الُبعد الثاين البد أن حنّلل الوضع الروحي والفكري للعامل لننظر نوعية السلوك الذي قام به، 
وإىل أي األهداف هو قاصد. والزمان كفيل ببيان األول، بينما قد ال يكون مبِلكنا أن نصل إىل 

حقيقة الُبعد الثاين غالباً.
فحينما ُيشيد فرد مستشفى لعالج الناس جماانً، فال شك أن هذا العمل من وجهة النظر 
االجتماعية ويف مقياس الزمان والتأريخ عمل خري، وال يعنينا إن كان الدافع هو الرايء أو الروحية 
اإلنسانية اخلالصة. واألحكام التأرخيية حبق املنجزات البشرية دائماً تكون هبذا اللحاظ، فالتأريخ ال 
يهتم ابلنيات... إال أنه بلحاظ احُلسن الفاعلي، ال يُنَظر إىل اآلاثر اخلارجية للفعل، وإمنا إىل نوعية 
ارتباط العمل ابلفاعل، وحينئذ ال يكفي كون العمل مفيداً كي نعّده عمل خري، وإمنا ال بد من 

البحث عن نية الفاعل وأهدافه أيضاً.
وابلتايل فإن اإلميان ابهلل واليوم اآلخر شرط أساسي والزم لتحقق احُلسن الفاعلي، ولكن 
أيضاً إذا عمل شخص عمل خري بدافع وجدانه والرمحة املستولية على قلبه فذلك كاٍف ليتحقق 
لعمله احُلسن الفاعلي، ولكنه ال جيعله مبستوى العمل الذي يريد به اإلنسان وجه هللا وحده. ومن 

املتيقن أن هللا سبحانه ال يرتك هؤالء العاملني خلدمة اإلنسانية دون أجر.
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مث استشهد املطهري ببعض األحاديث املروية يف البني وعّلق عليها بعد ذلك قائاًل: )ويف 
نظري إذا ُوجد أفراد حُيسنون إىل الناس اآلخرين وحىت إىل األحياء عموماً ألن ]لكل كبٍد َحرّاء 
أجراً[37 دون انتظار ألي نفع، وحىت أهنم ال يُقدِّمون خدماهتم للبائسني خوفاً من يوم أييت ُيصبحون 
فيه من مُجلتهم، بل دافع اإلحسان واخلدمة يقوى يف أعماق وجداهنم حىت أهنم يُنِجزون اخلري ولو 
أهنم يعلمون أبنه ال عائد منه وال أحد يعلم به وال أحد يبارك له، وبشرط أن ال يكونوا واقعني حتت 

أتثري العادة، فال بد أن نقول إن هؤالء يقيناً يف أعماق ضمائرهم يوجد نوٌر من معرفة هللا(38.
احلكم  إىل  الدوام  على  يقودان  ال  األمور  ظواهر  مع  التعامل  أن  نالحظ  أن  هنا  وينبغي 
الصحيح على الفعل، فلو أننا نظران إىل شخص يضرب يتيماً، ولو تعاملنا مع ظاهر األمر فإننا 
لن نرتدد ابحلكم على عمله ابلُقبح، لكن لو اطَّلعنا على أن هذا الضرب هو بغرض التأديب ال 
التشّفي واالنتقام، لغرّيان رأينا وحَكمنا على فعله ابحُلسن. أال ترى يف املقابل لو أننا رأينا شخصاً 
يهّم بقتل إنسان مؤمن وقد أطلق النار أو السهام عليه، فإننا سوف نصف عمله ابلقبح حىت لو 
أن السهم أخطأ اهلدف وأصاب شخصاً جُمرماً مستحقاً للقتل؟ ويف ضوء ذلك فلو أننا أردان تقييم 
املكتشفات اليت قد ُيستفاد منها يف أعمال اخلري كما يستفاد منها يف أعمال الشر، كما احلال 
يف التقنية النووية مثاًل، فالذي حيدد اخلري من الشر يف هذا االكتشاف هو جهة االستخدام، هذا 
إنّه اكتشاف، أما ابلنظر إىل املكتشف واملخرتع فإن الذي حُيّدد  ابلنسبة لالكتشاف من حيث 
استحقاقه للمدح أو الذم هي دوافعه الكامنة وراء االكتشاف، فإْن كان َهَدف مكتشف الذرَّة 
استخدامها يف األنشطة السلمية فإنه يستحق املدح والثناء، حىت لو اسُتغلَّت استغالاًل سيئاً على 

خالف ما هدف إليه املكتشف39.

37. إشارة إىل احلديث املروي عن سراقة بن مالك قال: )سألت رسول هللا )ص( عن الضالة من اإلبل تغشى حياضي قد لطنها 
لإلبل، هل يل من أجر يف شأن ما أسقيها؟ قال: نعم، يف كل ذات كبد حراء أجر(. انظر نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار 
شرح منتقى األخبار حملمد بن علي بن حممد الشوكاين ، ج7، ص:90. وعن أيب هريرة أن رسول هللا )ص( قال: )بينا رجل ميشي 
فاشتد عليه العطش فنزل بئراً فشرب منها مث خرج فإذا هو بكلب يلهث أيكل الثرى من العطش. فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي 
بلغ يب، فمأل خفه مث أمسكه بفيه مث رقي فسقى الكلب. فشكر هللا له، فغفر له. قالوا: اي رسول هللا، وإن لنا يف البهائم أجراً؟ قال: 

يف كل كبد رطبة أجر(. انظر صحيح البخاري، ح: 2234.
38. املطهري، مرتضى، العدل اإلهلي، )بريوت: الدار اإلسالمية، ط1، 1981( ص: 356-337.

39. اخلشن، حسني، هل اجلنة للمسلمني وحدهم، )بريوت: املركز اإلسالمي الثقايف، ط1، 2011( ص: 218-217.



أخـالقيـاُت الطـبِّ وآدابُـُه

31

القرآن واألخالق:
وعلى العموم، فقد حّث القرآن الكرمي على تزكية النفس والتزام األخالق احلسنة يف عدة 
موارد، من أمّهها قوله تعاىل يف أّول سورة الشمس: )َوالشَّْمِس َوُضَحاَها، َواْلَقَمِر ِإَذا َتالَها، َوالنيََّهاِر 
َسوَّاَها،  َوَما  َونيَْفس  َطَحاَها،  َوَما  َواأَلْرِض  بيََناَها،  َوَما  َوالسََّماِء  ييَْغَشاَها،  ِإَذا  َوالَليِل  ِإَذا جالَها، 

فََأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوتيَْقَواَها، َقْد أَفيَْلَح َمن زَكَّاَها، َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَها(40.
ففي هذه اآلايت املباركات عّدة مالحظات مهّمة يربز من خالهلا مدى اهتمام القرآن الكرمي 

ابألخالق، ومنهجه يف الدعوة إىل األخالق احلسنة وحتذيره من األخالق السيئة، ومن بينها:
1ي من النوادر القرآنية أن يُقدَّم جلواب القسم بعدد كبري من األقسام، وقد قدم جلواب القسم 
هنا، أي قوله )تعاىل(: )َقْد أَفيَْلَح َمن زَكَّاَها، َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَها(41 بسبعة أقسام، األمر الذي 
يوضح مدى اهتمام القرآن الكرمي جبواب القسم هذا، والذي يتضّمن دعوة اإلنسان إىل االلتزام 

ابألخالق احلسنة، وجتّنب السيِّئ منها، ودفعه إىل تزكية نفسه وحتذيره من الدّس هلا.
2. أن مفردات »الشمس« و»القمر« و»النهار« و»الليل« و»السماء« و»األرض« يف 
اآلايت املباركات كلها معرفة، أما مفردة »نفس« فنكرة، إذ قال )تعاىل(: )َونيَْفس َوَما َسوَّاَها(42، 
ومل يقل »والنفس وما سواها«، وما ذلك إال لبيان عظمتها وفخامتها، كما هو مقرر يف علم البيان 

حول أسباب التنكري.
3. أّكدت اآليتان املباركتان: )َقْد أَفيَْلَح َمن زَكَّاَها. َوَقْد َخاَب َمن َدسَّاَها( حقيقة مهمة وهي 
أن إبمكان اإلنسان أن ينّمي نفسه ويكّملها من خالل طلبه لألخالق احلسنة، وإالّ لو مل يكن 
ذلك إبمكانه ملا أشارت اآليتان إىل فالح َمن يزّكي نفسه وخيبة من يّدسها. وهذه مسألة ترتبط 
ببحث اجلرب واالختيار، فلو قيل إن اإلنسان جمرب على أفعاله، فهذا يعين أنه لن يكون إبمكانه طلب 
األخالق احلسنة اختياراً، فال معىن ألن حُيّث على طلبها. غري أن هذا القول تفّنده اآليتان املباركتان 
من خالل حثهما اإلنسان على التخّلق ابألخالق احلسنة، وهو ما يدل على إمكانية ذلك من 

جهة، وعلى بطالن فكرة أن اإلنسان جمرب على أفعاله من جهة أخرى.
40. سورة الشمس: 9-1.
41. سورة الشمس: 9-8.

42. سورة الشمس:6.
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4. حني دعا القرآن الكرمي اإلنسان إىل األخالق احلسنة زّوده ابلوسائل اليت يستطيع من 
خالهلا طلب هذه األخالق، قال تعاىل: )َونيَْفس َوَما َسوَّاَها(43. فقد هّيأ هللا لإلنسان ما حيتاج 
إليه يف هذا الطريق حيث زّوده ابحلّجة الباطنة وهي العقل الباطن أو الفطرة املوجودة مع اإلنسان 
منذ بداية خلقه، مث بنّي له من خالل هذا العقل ما هو العمل احَلسن وما هو الَعمل القبيح، كما 
أهلمه يف فطرته ما التقوى وما الفجور؟ مث زّوده أيضاً ابحلجة الظاهرة، وهي الرسل واألنبياء واألئمة 
والعلماء الصاحلون. قال اإلمام موسى بن جعفر الكاظم44: )اي هشام إن هلل حجتني، حّجة ظاهرة 

وحّجة ابطنة، فأما الظاهرة فالرسل واألنبياء واألئمة، وأما الباطنة فالعقول(45.
واحلاصل أن آايت هذا املقطع من سورة الشمس املباركة أّكدت أمهية األخالق بصورة مميزة، 

فهي من أهم سبل حتقيق اإلنسان الغاية من خلقه ووجوده يف هذه احلياة46.
االرتباط بني الدين واألخالق ذلك االرتباط الوثيق الذي ال ميكن  ومما يؤكد أمهيتها أيضاً 
التفكيك بينهما حبال، فقد بنّي هللا تعاىل أن من مهام نبيه األكرم حممد )ص( اليت بُعث من أجلها: 
ْن أَنُفِسِهْم  ُ َعَلى اْلُمْؤِمِننَي ِإْذ بيََعَث ِفيِهْم َرُسواًل مِّ تزكية نفوس املؤمنني. قال )سبحانه(: )َلَقْد َمنَّ الَّ

ييَتيُْلو َعَلْيِهْم آاَيتِِه َوييُزَكِّيِهْم َوييَُعلُِّمُهُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوِإن َكانُواْ ِمن قيَْبُل َلِفي َضالٍل مُِّبنٍي(47.
وحنن جند يف احلديث اآليت ما يزيد األمر وضوحاً وأتكيداً، فاحلديث يتضّمن حبسب الظاهر 
رسالة إىل رجل غضوب، أراد النيب )ص( من خالهلا أن يبنّي له مدى االرتباط بني التدين واألخالق 
احلسنة، وأن من ال ُخُلق له ال دين له، قال الراوي: )جاء رجل إىل رسول هللا )ص( ِمن بني يديه 
فقال: اي رسول هللا، ما الدين؟ قال: ُحسن اخللق. فأاته ِمن ِقبل ميينه فقال: اي رسول هللا، ما الدين؟ 
قال: ُحسن اخللق. مث أاته ِمن ِقَبل مشاله فقال: ما الدين؟ فقال: ُحسن اخللق. مث أاته ِمن ورائه 

43. سورة الشمس:6.
44. اإلمام موسى بن جعفر بن حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب )ت 183هي( سابع أئمة أهل البيت عند الشيعة 

االثنا عشرية. قضى جزءاً من حياته يف السجن، وقضى فيه مسموماً على عهد اخلليفة العباسي هارون الرشيد.
45. الكليين، حممد، أصول الكايف، )طهران: دار الكتب اإلسالميةج1، 1986(، ص: 16.

46. مقتبس من حبث للسيد كمال احليدري بعنوان: )أمهية علم األخالق(، منشور على:
/http://alhaydari.com/ar/2011/09/4249 

47. سورة آل عمران:164.
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فقال: اي رسول هللا، ما الدين؟ فالتفت إليه وقال: أما تفقه؟ هو َأْن اَل تيَْغَضَب(48.
ومل يكتِف اإلسالم بذلك، بل سعى كي يرتقي اإلنسان يف أخالقه إىل مرتبة أخذت عنوان 
)مكارم األخالق(، انطالقاً من قول النيب )ص(: )بُعثت ألمتم مكارم األخالق(49، وهي مرتبة جتعل 

من الفعل األخالقي أرقى من جمرد أن يوصف أبنه موافق لألخالق اإلنسانية. 
ومن هنا اقرتنت بعض األخالق املذكورة يف القرآن الكرمي بعنوان اجلمال، كما يف الصرب، 
ر الصرب اجلميل أبنه الصرب الذي ال شكوى فيه،  ياًل(50. وقد ُفسِّ حيث قال تعاىل: )فَاْصربْ َصرْباً مجَِ
بل رضا؛ فقد ي   صرب اإلنسان ولكنه ساخط متربّم، وهذا يف حد ذاته مقبول، ولكن اجلميل 
أن يكون صربُه صرَب رضا. وأما التفسري الثاين للصرب اجلميل فهو الصرب الذي يَتقرَّب من خالله 

اإلنساُن إىل ربه.
وقد اشرتكت كل الرساالت السماوية يف أهنا جاءت -يف ضمن أهدافها-كي تستحث 
كوامن األخالق الفطرية، وتضفي عليها نواحي من الكماالت لرتتقي ابإلنسان يف سلوكه ومشاعره، 
ومن هذه الكماالت ما يتحقق من خالل )اآلداب اإلسالمية(، وهو ما يستدعي منا أن نتعّرف 

على املراد من اآلداب عموماً، واآلداب اإلسالمية على وجه اخلصوص. 
ماهية اآلداب:

اآلداب -مجع األدب- هي األفعال واألقوال اليت يُزيِّن هبا املرُء أفعاله وكالمه، وميكنها أن 
تشمل فنون التعامل مع اآلخرين، وخيّص موض حبثنا هنا التعامل مع املرضى وذوييهم، ومع الزمالء 
من األطباء وسائر العاملني يف احلقل الطيب51. وقد اشُتهر تقسيم اآلداب إىل قسمني رئيسني: أدب 

القول، وأدب الفعل. 

48. الغزايل، حممد، إحياء علوم الدين، )بريوت: دار األرقم، ج3، 1998(، ص: 63.
49. الغزايل، حممد، إحياء علوم الدين، )بريوت: دار األرقم، ج1، 1998(، ص: 2، 202.

50. سورة املعارج:5.
51. سنعرض يف املوضوعات القادمة جوانب من هذه الفنون، كما ت ختصيص موضوع منفصل بعنوان: )فنون التعامل مع املرضى 

وذويهم(.
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يراد من أدب القول: اخلصوصيات املوجودة يف كالم اإلنسان اليت جتعل منه كالماً حسناً مجياًل 
الفتاً لألنظار؛ ولذا يُطَلق على علوم الصرف والنحو والبالغة والبيان والبديع عنوان )أدب اللغة(. 

أما أدب الفعل: فيستعمل أحياانً حبيث يراد منه نفس )األخالق(، فيقال: )فالن مؤدَّب.. 
صاحب ُخُلق، أو فالن عدمي األدب، ال أخالق عنده(. وأحياانً يستعمل ويراد منه معىًن يقابل 
)األخالق( وخيتلف عنه، وحيث عّرفنا األخالق فيما سبق، فإننا نريد أْن نُعّرف املراد من أدب 
الفعل الذي يقابل األخالق، لنتعّرف بعد ذلك على شيء من اآلداب اإلسالمية اليت تتمم مكارم 

األخالق.
والعادات  السنن  من  عبارة عن جمموعة  األخالق،  مقابل  عليه ابآلداب يف  ُيصطَلح  فما 
والتقاليد وفنون التعامل اليت قد تكون جارية يف جمتمع ما، ويعتربها الُعرف القائم أو املتواَرث أو 

املشرَّع أمراً مراداً وحمبوابً وزينًة للفعل.
وُحسن هذه اآلداب ليس ذاتياً ابلضرورة، فقد تكون َحَسنة يف ذاهتا وقد ال تكون، والذي 
جيعلها حسنة، وابلتايل هو أدٌب من اآلداب أن تكون تشريعات ووصااي هبذا الشأن، أو التفاق 
الناس -أو شبه اتفاقهم- على ذلك. بينما عَرفنا فيما سبق أن ُحسن األخالق وقبحها ذايت حبسب 

الرأي الذي اخرتانه.
فقد يكون من أدب الطعام يف بعض اجملتمعات أاّل أيكل صاحب الضيافة إال بعد أن ينتهي 
الضيوف من تناول طعامهم، بينما ال ترى جمتمعات أخرى ُحسن هذا الفعل، بل قُبحه.. وقد يكون 
من أدب التحية بني الرجال أن يعتنق أحدمها صاحبه، ولرمبا قيَّبل كلٌّ منهما َخّد اآلخر، بينما قد 

يعدُّ ذلك يف جمتمعات أخرى من أفعال أهل الشذوذ! 
الواثئقية حول  الرّحالة، ويف الربامج والكتب  ولذا فإننا جند صوراً عديدة منقولة يف تراث 
عادات الشعوب وتقاليدها ما يُثري االستغراب، ولرمّبا االستهجان أحياانً، بينما نعدها تلك اجملتمعات 

من حماسن األفعال. 
نواحي  بعض  إىل  الذي رحَل  بن فضالن  أمحد  العباسي  الوزير  ما ذكره  ذلك  أمثلة  ومن 
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فنقل صوراً  امليالدي52،  الرابع اهلجري/العاشر  القرن  العباسي يف  املقتدر ابهلل  اخلليفة  أورواب أبمر 
من مشاهداته من بينها حديثه عن أدب الضيافة يف البيت الروسي، قال: )وال بد هلم يف كل يوم 
من َغسل وجوههم ورؤوسهم أبقذر ماء يكون وأطفسه53. وذلك أن اجلارية توايف كل يوم ابلغداة، 
ومعها قصعة كبرية فيها ماء، فتدفعها إىل موالها فيغسل فيها يديه ووجهه، وشعر رأسه فيغسله 
ويسّرحه ابملشط يف القصعة، مث يتمخط ويبصق فيها، وال يدع شيئاً من الَقَذر إال فعله يف ذلك 
املاء، فإذا فرغ مما حيتاج إليه محلت اجلارية القصعة إىل الذي جبانبه، ففعل مثل ِفْعل صاحبه، وما 
تزال ترفعها من واحد إىل واحد حىت تديرها على مجيع َمن يف البيت. وكل واحد منهم يتمخط 

ويبصق فيها ويغسل وجهه وشعره فيها(54.
   وهكذا حتدث عن أدب التعامل مع بعض أمواهتم، فقال: )وإذا مات الرئيس منهم قال 
أهُله جلواريه وغلمانه: »من منكم ميوت معه؟« فيقول بعضهم: »أان«. فإذا قال ذلك فقد َوَجب 

عليه، ال يستوي له أن ترجع أبداً، ولو أراد ذلك ما تُرِك، وأكثر من يفعل هذا اجلواري(55.
   مث أخذ ابن فضالن يف وصف مشاهدته إلحراق جارية حّية مع مالكها املتوىّف، قال: )واىف 
الناس ابخلشب واحلطب، ومع كل واحد خشبة قد أهلب رأسها، فُيلقيها يف ذلك اخلشب. فتأخذ 
النار يف احلطب، مث يف السفينة مث يف القبة، والرجل واجلارية، ومجيع ما فيها. مث هّبت ريح عظيمة 
هائلة فاشتد هلُب النار واضطرم تسعُّرها، وكان إىل جانيب رجل من الروسية فسمعته ُيكلِّم الرتمجان 
الذي معي، فسألُته عما قال له، فقال: »إنه يقول: أنتم اي معاشر العرب محقى«. فقلُت: »ملَ 
ذلك؟« قال: »إنكم تعمدون إىل أحب الناس إليكم وأكرمهم عليكم فتطرحوه يف الرتاب، وأتكله 
الرتاب واهلوام والدود، وحنن حنرقه ابلنار يف حلظة، فيدخل اجلنة من وقته وساعته«. مث ضحك 
ضحكاً مفرطاً، فسألُت عن ذلك فقال: »من حمبة ربه له، قد بعث الريح حىت أتخذه يف ساعة«. 

52. قال ابن فضالن يف بداية كتابه: )رحلنا من مدينة السالم يوم اخلميس إلحدى عشرة ليلة خلت من صفر سنة تسع وثالمثئة( 
وهذا يوافق 921/6/21م.
53. َطِفَس: َقِذَر واتََّسَخ.

54. البغدادي، أمحد، رسالة ابن فضالن يف وصف الرحلة اىل بالد الرتك واخلزر والروس، )دمشق: اجملمع العلمي العريب، 1959( 
ص: 104-103.

55. البغدادي، أمحد، رسالة ابن فضالن يف وصف الرحلة إىل بالد الرتك واخلزر والروس، ص: 104.
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فما مضت على احلقيقة ساعة حىت صارت السفينة واحلطب واجلارية واملوىل رماداً رماداً(56. 
وتنقل لنا بعض املصادر املشاهد التالية لعادات غريبة تصل إىل حّد االلتزام ِمن ِقَبل أبناء 

تلك اجملتمعات، ومن املعيب أو العار خمالفتها:
فقبيلة )اينومامو( اليت تعيش يف األمازون ما بني فنزويال والربازيل -على سبيل املثال- تلف 
جثة املّيت يف األوراق لتسمح للحشرات ابالنقضاض عليها، وبعد مرور 45 يوماً جتمع رفات اجلثة 
ويتم سحقها مث خُتلط بشوربة املوز، ويتم تناوهلا ِمن قبل أهايل القرية، اعتقاداً منهم أبن صاحب 

اجلثة سيدخل عن طريق ذلك اجلنة!
ويف منطقة )بورنيو( مباليزاي، مُينع العروسان من دخول احلمام قبل زفافهما بثالثة أايم، وذلك 

العتقادهم أبّن هذا الطقس جيلب هلم العمر املديد والزواج السعيد.
ويف بعض نواحي الصني، جُيرَب الزوج على املشي على فحم مشتعل قبل أن يُدِخل عروسه 

إىل بيت الزوجية، وهم يعتقدون أن التزام هذه العادة سيحّقق هلما حياة زوجية انجحة وموّفقة.
ويف اتيالند، يُقام سنوايً احتفال خاص ابلقرود يف حمافظة )وبوري( يف ابنكوك، وذلك بعمل 

وليمة كبرية تزن ألكثر من ثالثة أطنان من الفواكه واخلضراوات اليت حيبها القرود، لُتقدَّم إليهم.
هذه جمّرد مناذج من عادات وتقاليد غريبة ما زالت قائمة يف اجملتمعات اإلنسانية املختلفة، 
يراها  الذي  الوقت  أو الزمة وضروريّة، يف  قلوب أصحاهبا،  آداب ومراسيم حمبَّبة إىل  مبنزلة  وهي 

كثريون ينتمون إىل جمتمعات أخرى جمّرد تصّرفات غريبة أو عادات قبيحة أو أفعال مستهجنة.

56. البغدادي، أمحد، رسالة ابن فضالن يف وصف الرحلة اىل بالد الرتك واخلزر والروس، ص:10، ص: 109-108.
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اإلسالم واآلداب:
   عنايًة من اإلسالم إبمتام مكارم األخالق، كثيَُرت اآلداب اإلسالمية، سواء أكانت ذات 
عالقة ابلعبادات كالصالة والزكاة والصيام واحلج، أم بغريها كالتجارة والنكاح والقضاء والصداقة 
والطعام والذابحة والصدقة وغري ذلك. بل ونستطيع القول إنَنا لن جند ابابً من أبواب احلياة إال وله 

آدابه اخلاصة يف اإلسالم. 
واآلداب اإلسالمية تستهدف اترًة العالقة مع هللا )سبحانه وتعاىل( كآداب الصالة، والصيام، 
واحلج مبختلف مناسكه من طواف وسعي ووقوف بعرفات وغري ذلك، وآداب االعتكاف والوضوء 

والُغسل والتطهري، وكثرٌي غريها.   
وتستهدف اترة أخرى العالقات االجتماعية، من قبيل آداب احلياة الزوجية، وآداب الطالق، 
والسفر مع الرفقة، وآداب العالقة بني املعلم وتالميذه، والعالقة بني اآلابء واألبناء، وآداب استعمال 

الطريق، وبعض آداب دفن املوتى، وأمثال ذلك.
وهكذا، فإنَّ من اآلداب اإلسالمية ما خيص مظهر الفرد وصحته، من قبيل آداب تقليم 
األظافر وتسريح الشعر ونظافة امللبس واختيار ألوانه وتصاميمه، وما له عالقة ابللحية والشارب 

وشعر اإلبطني والعانة واستعمال السواك، وآداب احلّمام، وغريها.
وتستهدف اآلداب أيضاً ما له عالقة ابلبيئة وشؤوهنا، من قبيل آداب الصيد، واستعمال 

املوارد العامة للمياه، وأسباب التلّوث، وبعض آداب دفن املوتى، وغريها كثري.
وهي تستهدف كذلك املَِهن وطرق كسب الرزق، من قبيل آداب الطبابة، والتجارة، وتربية 

احليواانت، والزراعة، والصناعة والتأليف، والوظائف العامة، وما إىل ذلك.   
وقد صّنف علماء اإلسالم كتباً ورسائل متعددة يف هذا اجملال، منها ما هو خمصص لآلداب 
وشامل لكل األبواب، من قبيل كتاب )مكارم األخالق( للفضل بن احلسن الطربسي57، وكتاب 

57. يلقب أبمني اإلسالم، من أبرز علماء الشيعة اإلمامية يف القرن السادس اهلجري. له مصنفات كثرية منها تفسري جممع البيان 
الذي يعد من التفاسري املهمة عند الشيعة.
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)اآلداب الشرعية واملنح املرعية( لشمس الدين حممد بن مفلح املقدسي58، وكتاب )حلية املتقني يف 
اآلداب والسنن واألخالق( حملمد ابقر اجمللسي59. 

ومنها ما جاء يف جزء خمصص ضمن موسوعة لألخالق أو احلديث، ككتاب األدب من 
)سنن أيب داود(60، وكتاب )اجلامع يف السنن واآلداب واملغازي والتأريخ( البن أيب زيد القريواين61.

ما جاء يف موسوعة  قبيل  احلديث، من  أو  الفقه  أبواب كتب  متفرق على  ما هو  ومنها 
)تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشريعة( حملمد بن احلسن احلّر العاملي62، وكتاب )إحياء 

علوم الدين( أليب حامد حممد بن حممد الغزّايل الطوسي63.
ومنها هو متخصص يف جمال معني، من قبيل كتاب )ُمنية املريد يف آداب املفيد واملستفيد( 
لزين الدين بن علي العاملي64، وكتاب )أدب القضاء( إلبراهيم بن عبد هللا اهلمذاين65، وكتاب 
)التاج يف أخالق امللوك( لعمرو بن حبر الليثي الشهري ابجلاحظ66، وكتاب )أدب الكاتب( حملمد 

58. من فقهاء احلنابلة يف القرن الثامن اهلجري، تتلمذ على يد الذهيب والبزي وآخرين، وله ثالثة كتب، هي: كتاب الفروع يف الفقه 
احلنبلي، وكتاب أصول الفقه، وكتاب اآلداب الشرعية.

59. من علماء الشيعة اإلمامية يف القرن احلادي عشر اهلجري، له عدة مؤلفات أشهرها موسوعة حبار األنوار املؤلفة من 110 
جملدات.

60. سليمان بن األشعث بن إسحاق األزدي من منطقة سجستان املشهور أبيب داود، من أعالم أهل السنة يف القرن الثالث 
للهجرة، وصاحب إحدى الصحاح الستة عندهم.

61. إمام املالكية يف زمانه عبد هللا أبو حممد بن عبد الرمحن أيب زيد القريواين، من أعالم القرن الرابع اهلجري، له عدة مؤلفات، 
من بينها كتاب الرسالة.

62. فقيه وحُمدِّث من الشيعة اإلمامية، من أعالم القرن احلادي عشر اهلجري، وله مؤلفات كثرية جداً، من بينها: اجلواهر السنية 
يف األحاديث القدسية، والفصول املهمَّة يف ُأصول األئمَّة. 

63. أحد أشهر علماء املسلمني يف القرن اخلامس اهلجري، كان شافعياً أشعراًي، برع يف الفقه واألصول والفلسفة واألخالق، وله 
عشرات املؤلفات، من بينها كتاب االقتصاد يف االعتقاد، والتعليقة يف فروع املذهب، والترب املسبوك يف نصيحة امللوك.

64. يلقب ابلشهيد الثاين، من أشهر فقهاء اإلمامية وأعالم القرن العاشر اهلجري، أتقن الفقه ودّرسه على املذاهب اإلسالمية 
املختلفة، وأّلف كتباً متعددة من بينها الروضة البهية يف شرح اللمعة الدمشقية، وهو موسوعة فقهية استداللية تدرَّس يف احلوزات 

الدينية الشيعية. 
65. يعرف اببن أيب الدم، مؤرّخ ومن علماء الشافعية يف القرن السادس اهلجري، من مؤلفاته: التأريخ املظفري، وتدقيق العناية يف 

حتقيق الرواية.
66. من كبار أئمة األدب يف العصر العباسي، ولد يف البصرة وتويف فيها، وهو من أعالم القرن اهلجري الثالث. عّمر حنو تسعني 

عاماً وترك كتباً كثرية، من أشهرها: البيان والتبيني، وكتاب احليوان، والبخالء، وكتاب خلق القرآن.
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عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري67، وكتاب )أدب الندمي( لُكشاجم أيب الفتح بن احلسني68، 
وكتاب )أدب االختالف يف اإلسالم( لطه جابر فياض العلواين69.

   أما يف احلقل الطيّب فنجد من أمثلة ذلك: 
1. أدب الطبيب: إسحاق بن علي الرُّهاوي70.

2. بيان احلاجة إىل الطب وآداب االطباء: قطب الدين حممود بن مسعود بن مصلح الفارسي71
3. اتريخ الطب وآدابه وأعالمه: أمحد شوكت الشّطي72.

3. من اآلداب الطبية: حممد احلسيين الشريازي73.
4. الطبيب: أدبه وفقهه: زهري أمحد السباعي74 وحممد علي البار75.

67. أديب وفقيه وحمدث ومؤرخ من أعالم القرن الثالث اهلجري، ولد ببغداد وسكن الكوفة، وله عدة مؤلفات من بينها: تفسري 
غريب القرآن، والشعر والشعراء، واإلمامة والسياسة.

68. حممود بن احلسني الرملي، املعروف بكشاجم، شاعر وأديب، تنقل بني املدن مث استقر أخرياً يف حلب، فكان من شعراء 
سيف الدولة احلمداين. له ديوان شعر ومصنفات أخرى كأدب الندمي، واملصايد واملطارد، والرسائل، وخصائص الطرب، والطبيخ.

69. مفكر إسالمي عراقي معاصر تويف 2016م. كان رئيس اجمللس الفقهي أبمريكا، ورئيس جامعة العلوم اإلسالمية واالجتماعية 
يف فرجينيا. صّنف عشرات الكتب، من بينها: االجتهاد والتقليد يف اإلسالم، وأصول الفقه اإلسالمي: منهج حبث ومعرفة، وإصالح 

الفكر اإلسالمي.
70. طبيب من أهل الرُّها الواقعة حالياً يف تركيا. من أعالم القرنني الثالث والرابع اهلجريني. تتلمذ على يد الطبيب العباسي الشهري 

يوحنا بن ماسويه، وأّلف كتاب )أدب الطبيب( الذي سنتناول جانباً منه يف مقال الحق.
71. عامل وطبيب، ولد يف كازرون إبيران وتعلم الطب على يد والده وعمه، مث تتلمذ على نصري الدين الطوسي. مارس الشريازي إىل 
جانب نشاطه العلمي، القضاء والدبلوماسية حيث عني قاضياً يف إحدى مدن فارس، مث دخل يف خدمة ملوكها. تويف سنة 710 هي.

72. طبيب مارس املهنة والتدريس لنصف قرن، وكان أحد مؤسسي كلية الطب جبامعة دمشق، وكذلك اهلالل األمحر السوري 
وأصبح رئيساً له. تويف سنة 1979م. 

والعقيدة  والتفسري واألخالق  الفقه واألصول  املؤلفات ختصصية يف  الكثري من  له  إيراين. تويف سنة 1422هي.  73. مرجع ديين 
واالجتماع والتأريخ.

لي زهري  العملية  احلياة  الصحي،  التخطيط  املكرمة عام 1939 م، وحيمل درجة  دكيتوراه يف  74. طبيب معاصر، ولد يف مكة 
السباعي، مدير إدارة التخطيط والربامج بوزارة الصحة 1969م.

75. طبيب معاصر، واستشاري أمراض ابطنية ومستشار قسم الطب اإلسالمي، جبامعة امللك عبد العزيز جبدة. له عدة مؤلفات 
من بينها: أخالقيات التلقيح االصطناعي، املشاكل األخالقية والفقهية يف زرع األعيضاء، مسؤولية الطبيب بني الفقه والقانون.
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َقَسم أبقراط
Hippocratic Oath

ُولد أبقراط حوايل عام 460 ق.م. يف جزيرة كوس اليواننية، وعاش قرابة التسعني عاماً أو 
أقل1. كان أبوه إقليدس2 بن أبقراط طبيباً، فأخذ الولد الطب عن أبيه وجده وأطباء آخرين من قبيل 
هريودكس السلمربي3، ومارس مهنته بني آالف املرضى والسياح الذين وفدوا على كوس ألخذ املاء 
من عيوهنا الساخنة. فنبغ يف هذا اجملال، حىت طلبه احلكام مث غدا معلِّماً لولديه ثيسالوس وداركو4 

ولصهره بوليبوس. 
اعتقد أبقراط أبن األمراض تنتج عن أسباب طبيعية، وال تعود إىل أتثريات اآلهلة والسحر، 
وخّلص الطب من آراء الفالسفة ونظرايهتم5، ولذا جنده على سبيل املثال يهاجم يف رسالته املسماة 
علاًل  مجيعها  لألمراض  إن  ويقول  اآلهلة،  ترسلها  األمراض  إنَّ  القائلة  النظرية  املقدس(6  )املرض 
طبيعية، مبا يف ذلك الصَّرع نفسه الذي يفسره الناس أبنه تقمص الشيطان جسَم املريض، قال: )وما 
زال الناس يعتقدون أبنه من عند اآلهلة، لعجزهم عن فهمه... ويتوارى املشعوذون والدجالون وراء 
اخلرافات ويلجأون إليها ألهنم ال جيدون عالجاً انجعاً هلذا الداء، ومن أجل هذا يُطلقون عليه اسم 

املرض املقدس حىت ال ينكشف للناس جهلهم الفاضح(7.

1. عاش 83 عاماً حبسب ويل ديورانت يف موسوعته قصة احلضارة، ج7، ص: 186.
2. Heraclides.

Herodicus of Selymbria .3 وقد قام هذا األستاذ بتعويده االعتماد على نظام التغذية وعلى الرايضة اجلسمية أكثر 
من اعتماده على األدوية يف العالج.

4. Thessalus , Draco, Polybus. 
5. كان يشدد على قوله إن النظرايت الفلسفية ال شأن هلا ابلطب وال موضع هلا فيه، وإن العالج جيب أن يقوم على شدة العناية 
ابملالحظة وعلى تسجيل كل حالة من احلاالت وكل حقيقة من احلقائق تسجيال دقيقاً. ولكنه يف حقيقة األمر مل يستطع اخلالص 
يف هناية املطاف من أتثري املد الفلسفي الذي كان يشّكل املشهد الثقايف يف اليوانن آنذاك، ولذا كان يقول كما قال الفالسفة أبن 
البدن يتكون من الدم، والبلغم، والصفراء، والصفراء السوداء، وإن اإلنسان يستمتع ابلصحة الكاملة إذا امتزجت فيه هذه األركان 

بنسبها الصحيحة، وإن األمل ينشأ من نقص بعض هذه األخالط أو زايدهتا أو انفصاهلا عن األخالط األخرى.
6. اسم كان يُطلق على مرض الصرع.

7. ديورنت، ِول، قصة احلضارة، )بريوت: دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع، ج7، 1988(، ص: 186.
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ابلطبع، فإن هذا ال يعين أنه مل يكن مؤمناً ابلدين أصاًل8، حيث جند انعكاس ذلك جلياً يف 
بداية نص القَسم الطيب املنسوب إليه، بل إنه يف الوقت الذي كان يعرتف فيه بقيمة الدين، كافح 

لفهم ما يدور حوله على أساس العقل واملنطق والعلم.
وقلما اعتمدت الطريقة األبقراطية على استخدام العقاقري يف العالج، وأكثر ما اعتمدت 
النقي، واملقيئات، واألقماع، واحلقن الشرجية، واحلجامة، واإلدماء، والكمادات،  عليه هو اهلواء 

واملراهم، والتدليك، واملياه املعدنية.
وتدل عدة شواهد من حيث التفاصيل املذكورة يف الكتب الطبية الصادرة يف عهده على أن 
الطب اليوانين آنذاك كان قد تقّدم تقّدماً عظيماً من الناحيتني الفنية واالجتماعية، وكثرت الطبيبات 
للعالج(9  َصت عيادات أو )أمكنة  النساء، وخصِّ الالئي كّن ُيستخدمن عادة يف عالج أمراض 
يقصدها املرضى بداًل من تنقل األطباء من بيت إىل بيت، ومن بلد إىل آخر كما كان معهوداً يف 

السابق. 
وقد أّكد أبقراط أمهية البعد اإلنساين واألخالقي ملهنة الطب من خالل الَقَسم الطيب الذي 
حيمل اسه. وإن افرتضنا صحة بعض التحقيقات األخرية اليت تشكك يف هذه النسبة، وتشري إىل 
أن صياغته متت يف عصر الحق، فإّن هذا لن ال يُقّلل من حقيقة أن األخالق والقيم كانت حاضرة 

يف ذهن بعض من مارس هذه املهنة يف ذلك الزمان وضمريهم.
قراءة أترخيية:

إنَّ استحداث هذا الَقَسم ال يعين التفكيك بني ممارسة الطب والقيم األخالقية قبل هذا 
التأريخ، فقد حفظت لنا الكتاابت املسمارية البابلية، وبردايت مصر القدمية، واملوروث الثقايف الصيين 
القدمي ما يؤّكد التالحم الوثيق بينهما قبل العهد األبقراطي بعشرات القرون، وكان موضوع ضمان 
الطبيب والعقوابت عليه تشّكل املواد من 218 إىل 222 من قانون محورايب10، وظهرت يف احلضارة 

8. ونقصد ابلدين هنا املعتقد الذي كان يسود بالد اليوانن يف ذلك الوقت، وكانت معتقداهتم شركية كما ال خيفى.
9. Iatria.

10. حكم محورايب اببل بني عامي 1792 -1750 ق.م.
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املصرية القدمية تعليمات الطبيب احموتب11، واهتم الصينيون القدماء ابلقوانني واألخالقيات الطبية، 
حيث كان طلبة الطب يتلقون دروساً من احملاضرين الروحيني12 لتعليمهم حياة العفة والنظافة، وكان 
طالب الطب حُيَث على منح نفسه كلها خلري املريض، وأن ال خيدع املريض من أجل مصلحته 
اخلاصة، وأن يتعلم السلوك املتواضع والدقة والنظام، وأن حيصي كالمه يف كل األوقات، وأن يكون 
دمثاً ومتواضعاً يف بيت املريض عند زايرته، وأن جيعل جل انتباهه يف عافية املريض، وأن ال يفشي 

أسرار مرضاه13.
ومل ُيسمح للطبيب يف الرتاث الديين عند اليهود أن ميارس مهنته إال بعد أخذ إذٍن بذلك 
من جملس القضاء احمللي، حيث ُنصَّ يف )التلمود(14 على أنه: )من حيث إن الطبيب قد أعطى 
له اإلذن ألن يُعاِلج، ومن حيث إن عمله فيه جانب اخلري -أقصد الشفاء- فال حمل ألن خيشى 
اإلقدام على العالج، طاملا أنه سائر على أصول املهنة على قدر تفكريه(15. وقد اشتمل التلمود 
على الكثري من األحكام التشريعية اخلاصة مبمارسة الطب واألخطاء احملتمل وقوعها وآاثر ذلك من 

قبيل الديّة والتعويضات.
وعند اإلغريق، كانت اجلزاءات اليت توقع على األطباء أدبية أحياانً، ومادية أحياانً أخرى، 
فقد كتب أفالطون: )إّن الطبيب جيب أن خُيلى من كل مسؤولية إذا مات املريض رغم إرادته(، ويف 
الوقت عينه اشتكى من عدم الرقابة على األطباء حيث قال: )إّن األطباء أيخذون أجرهم سواء شفوا 
املرضى أو قتلوهم(. وقد روى )بلوانرك( كيف أن االسكندر األكرب، أمر بصلب الطبيب )غلوكبس( 
يف اإلسكندرية ألنه ترك صديقه أفستيون الذي أصيب ابحلمى فنصحه ابلصوم عن الطعام، بيد أن 

)أفستيون( خالف نصيحة الطبيب وجلس إىل املائدة، وأكل وشرب حىت شبع فمات16.
11. يعرف ابسم إله الطب. عاش يف القرن 30 ق. م. تقريباً.

12. يعرفون ابسم غورو.
13. من مقال بعنوان )الطب يف احلضارات اإلنسانية القدمية( للدكتور عبد الرمحن أقرع، منشور على موقع:

http://hmhistory.blogspot.com.
14. التلمود )תלמוד( كلمة عربية تعين الدراسة، وهو كتاب تعليم الداينة اليهودية، وبتعريف آخر هو تدوين لنقاشات حاخامات 
اليهود حول الشريعة اليهودية، كاألخالق، واألعراف، وقصص من الرتاث اليهودي، وهو أيضاً املصدر األساس لتشريع احلاخامات 
يف الدعاوى القانونية، وهو مركب من عنصرين، امليشناه משנה، وهي النسخة األوىل املكتوبة من الشريعة اليهودية اليت كانت 

تتناقل شفوايً، واجلمارا גמרא  والذي جاء كتعليقات على امليشناه وككتاابت للحاخامات.
15. http://www.ssfcm.org/public/arabic/Content/index/secId/124/cntId/12165/page/1/
16. http://www.ssfcm.org/public/arabic/Content/index/secId/124/cntId/12165/
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أما عند الرومان: فكانوا يعّدون اإلنسان مسؤواًل عن األضرار اليت يسبِّبها اآلخر يف ماله، أو 
يف شخصه، وكانوا يُفّرِقون بني اإلضرار ييي وهو إتالف مال اإلنسان عمداً أو نتيجة إمهال أو خطأ 
له عن التلف الذي يلحق  -واإليذاء- ويُقصد به األذى الذي يوجَّه إىل شخص اإلنسان متييزاً 
اخلاص  القانون  امليالد، وهو  قبل  الصادر عام 287  )أكوبليا(  قانون  ُمستمّد من  ابملال- وهذا 
جبرائم اإلضرار أبموال )الغري(، من رقيق وحيوان وديون، سواء أحدث اإلضرار عمداً أو بغري عمد 
عن طريق اخلطأ أو اإلمهال، وكان حُيكم على مرتكب اإلضرار مبوجب هذا القانون ابلتعويض مع 
الغرامة أو دوهنا حسب الظروف. وكان قانون كورنيليا مييز يف العقاب الذي يوقع على الطبيب 
الذي يرتكب جرمية من اجلرائم اليت ينصُّ عليها طبقاً ملركزه االجتماعي فقد نص على أنه: )إذا جنم 
عن دواء أُعطَي ألجل إنقاذ احلياة أو للشفاء من مرض إن تويف الذي أُعطَي إليه هذا الدواء ينفي 

املعطي يف جزيرة إذا كان من طبقة راقية، ويعدم إذا كان من طبقة وضيعة(17. 
   بيد أنه بعد تقدم املدينة عند الرومان متتع األطباء بنوع من احلصانة تكاد تكون اتمة من 
العقاب عن األضرار اليت حتدت نتيجة عالجاهتم وذلك بسبب الطبيعة التخمينية ملهنة الطب، وقد 
سلم القانون الروماين هبذه الطبيعة حيث قرر ماأييت: )إذا كان حادث املوت ال يصح أن ينسب 
إىل الطبيب فإنه جيب أن يعاقب على األخطاء اليت يرتكبها نتيجة جهله، وأن من يغشون أولئك 
الذين يكونون معرضني للخطر ال يصح أن خيلو من املسؤولية حبجة ضعف، املعارف البشرية(18.

تطّور صيغة القسم:
ويف حني أنه اندراً ما ابت َقَسم أبقراط ُيستخَدم بصيغته األصلية اليوم، إال أنه ييَُعد مبنزلة 
األساس لنصوِص َقَسٍم أخرى مماثلة، وملهماً لقوانني حتدد املمارسة الطبية اجليدة واألخالقية، ملا 
احتواه من مبادئ وقيم وأخالقيات وآداب جتعل من ممارسة مهنة الطب مسؤولية إنسانية ووظيفة 

أخالقية، ال جمرد وسيلٍة لكسب املال أو حتقيق الشهرة.   

page/1/
17. http://www.ssfcm.org/public/arabic/Content/index/secId/124/cntId/12165/
page/1/
18. http://www.ssfcm.org/public/arabic/Content/index/secId/124/cntId/12165/
page/1/
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النص األصلي:
تُرجم النص اليوانين األصلي لَقَسم أبقراط إىل اإلجنليزية كاآليت:

I swear by Apollo, the healer, Asclepius, Hygieia, and Panacea, and I take 
to witness all the gods, all the goddesses, to keep according to my ability 
and my judgment, the following Oath and agreement:

To consider dear to me, as my parents, him who taught me this art; to live 
in common with him and, if necessary, to share my goods with him; To 
look upon his children as my own brothers, to teach them this art.

I will prescribe regimens for the good of my patients according to my 
ability and my judgment and never do harm to anyone.

I will not give a lethal drug to anyone if I am asked, nor will I advise such a 
plan; and similarly I will not give a woman a pessary to cause an abortion.

But I will preserve the purity of my life and my arts.

I will not cut for stone, even for patients in whom the disease is manifest; I 
will leave this operation to be performed by practitioners, specialists in this art.

In every house where I come I will enter only for the good of my patients, 
keeping myself far from all intentional ill-doing and all seduction and 
especially from the pleasures of love with women or with men, be they free 
or slaves.

All that may come to my knowledge in the exercise of my profession or 
in daily commerce with men, which ought not to be spread abroad, I will 
keep secret and will never reveal.

If I keep this oath faithfully, may I enjoy my life and practice my art, 
respected by all men and in all times; but if I swerve from it or violate it, 
may the reverse be my lot.
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وتُرجم هذا النص إىل العربية أبلفاظ خمتلفة ومن بينها الرتمجة التايل:  
)أقِسُم أببلو الطبيب، وأبسكلبيوس، وهبجيائيا Hygiaea وابانسيا Panacea 19 وجبميع 
اآلهلة واإلهلات، وأشِهُدها مجيعاً على أن أنّفذ هذا القسم وأويف هبذا العهد بقدر ما تتسع له قدريت 
وحكميت، وأن أضع معلِّمي يف هذا الفن يف منزلة مساوية ألبَوي، وأن أشركه يف مايل الذي أعيش 
منه، فإذا احتاج إىل املال اقتسمت مايل معه، وأقسم أن أعد أسرته إخوة يل، وأن أعلمهم هذا الفن 
إذا رغبوا يف تعلمه، من غري أن أتقاضى منهم أجراً أو ألزمهم ابتفاق، وأن ألقن الوصااي والتعاليم 
الشفوية وسائر التعاليم األخرى ألبنائي، وألبناء أستاذي، وللتالميذ املتقاعدين الذين أقسموا ميني 

الطبيب، وال ألقنها ألحد سواهم. 
أستخدمه  املرضى حسب مقدريت وحكميت، ولكن ال  العالج ألساعد  أستخدم  وسوف 
لألذى أو لفعل الشر. ولن أسقي أحداً السم إذا طلب إيلَّ أن أفعل هذا، أو أشري بسلوك هذا 
السبيل. كذلك لن أعطي امرأة صوفة إلسقاط جنينها، ولكين سأحتفظ حبيايت وفين كليهما طاهرين 
مقدسني، ولن أستعمل املبضع ولو كنت حمقاً يف استعماله، ملن يشكو حصاة، بل أختلى عن مكاين 

ملن حيذقون هذا الفن. 
إساءة  عن كل  وسأمتنع  املرضى،  ملساعدة  فسأدخله  أايً كان،  إنسان  بيت  دخلت  وإذا 
مقصودة أو أذى متعمد، وسأمتنع بوجه خاص عن تشويه جسم أي رجل أو أية امرأة، سواٌء كاان 

من األحرار أو من األقرابء. 
ومهما رأيت أو سعت يف أثناء قيامي بفروض مهنيت، ويف خارج مهنيت يف خالل حديثي مع 

الناس، إذا كان مما ال جتب إذاعته، فلن أفشيه، وسأعد أمثال هذه األشياء أسراراً مقدسة. 
فإذا ما ألزمت نفسي إبطاعة هذا القسم ومل أحنث فيه، فإين أرجو أن أشتهر مدى الدهر 

بني الناس مجيعاً حبيايت وبفين، أما إذا نقضت العهد وحنثت ابلقسم فليحل يب عكس هذا(20.
وأضاف أبقراط إىل نص الَقَسم السابق تعاليم أخرى تتمّثل يف جمموعة من اآلداب وفنون 

19. أساء آهلة خرافية اعتقد هبا اإلغريق.
20. ديورنت، ِول، قصة احلضارة، )بريوت: دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع، ج7، 1988(، ص: 155-154.
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التعامل وهي تتلخص يف أّن ِمن واجب الطبيب أْن حيتفظ حُبسن مظهره اخلارجي، وأن ينظف 
الثقة  يبعث  يكون سلوكه حبيث  وأن  الدوام،  على  هادائً  يكون  وأن  ملبسه،  ويتأنق يف  جسمه، 
واالطمئنان يف املريض نفسه. وقال يف إحدى كتبه إّن على الطبيب أْن يعىن مبراقبة نفسه، وأال 
يقول إال ما هو ضروري، وإنه: )إذا دخلت حجرة مريض فتذكر طريقة جلوسك، وكن متحفظاً يف 
كالمك، معتنياً هبندامك، وصرحياً حاساً يف أقوالك، موجزاً يف حديثك، هادائً... وال تنس ما جيب 
أن تكون عليه أخالقك وأنت إىل جانب فراش املريض... واضبط أعصابك، وازجر من يقلقك، 
وكن على استعداد لفعل ما جيب أن يُفعل... وأوصيك أال تقسو على أهل املريض، وأن تراعي 
بعناية حال مريضك املالية، وعليك أيضاً أن تقّدم خدماتك من غري أجر، وإذا الحت لك فرصة 
ألن تؤدي خدمة إلنسان غريب ضاقت به احلال، فقّدم له معونتك كاملة، ذلك أنه حيث يوجد 

حب الناس يوجد أيضاً حب الفن(21.
وقد التفت األطباء املسلمون قدمياً إىل أمهية هذا الَقَسم، فرتمجه وكّيفه من اليواننية إىل العربية 
الطبيب ُحبيش بن احلسن الدمشقي امللقب ابألعسم22. وقد أثبته الطبيب ابن أيب أصيبعة  )595 
هي/1200 م ي 686هي/1270 م(23 يف فصل خاص من كتابه )عيون األنباء يف طبقات األطباء(، 
بعد مقّدمة قال فيها: )َوقَاَل أَبُو احْلسن َعلّي بن رضَوان: َكاَنت صناَعة الطِّّب قبل أبقراط كنزاً 
وذخرية يكنزها اآْلاَبء ويدخروهنا لألبناء، وََكاَنت يف أهل بَيت َواِحد َمْنُسوب ِإىَل أسقليبيوس، َوَهَذا 
ااِلْسم -َأعيِن أسقليبيوس- ِإمَّا َأن يكون اْساً مللك بَعثه هللا َفعلم النَّاس الطِّّب َوِإمَّا َأن يكون قيُوَّة 
هلل عز َوجل عّلمت النَّاس الطِّّب. وََكيف صرفت احْلَال فيَُهَو أول من عّلم صناَعة الطِّّب، َونسب 
املتعلم األول ِإلَْيِه على َعاَدة القدماء يف َتْسِمَية اْلمعلم َأاَب للمتعلم. وتناسل من املتعلم األول أهل 
َهَذا اْلبيَْيت املنسوبون ِإىَل أسقليبيوس. وََكاَن ُمُلوك اليواننيني والعظماء ِمنيُْهم َومل َيُكونُوا ميكنوا َغريهم 
َناَعة فيهم َخاصَّة يعلم الرجل ِمنيُْهم َوَلده أَو ولد َوَلده فيََقط،  من تيَْعِليم صناَعة الطِّّب بل َكاَنت الصِّ

21. ديورنت، ِول، قصة احلضارة، )بريوت: دار اجليل للطبع والنشر والتوزيع، ج7، 1988(، ص: 155.
22. لقب بذلك لُيبس يف ساعده. ومل تذكر املراجع عام والدته وعام وفاته، ولكن من املعروف أنه كان حياً يف العقد الثالث حىت 
العقد األخري من القرن الثالث اهلجري، إذ كان يف خدمة املتوكل العباسي الذي توىل اخلالفة سنة 232هي /847م، واستمر يف 

خدمة اخللفاء العباسيني من بعده إىل عهد املقتدر الذي توىل اخلالفة سنة 295هي /908م.
ين القاِسم السعدي اخلزرجي، َسليل أسرة عربيَّة ثَريَّة اشُتهرت ابلطب واألدب، يف أايم احُلكم األيُّويب.  23. اسه أمحد بن َسديد الدِّ
مارس الطب بدمشق ومصر وغريمها. اشُتهر بِكتابه الذي سَّاه )عيوَن األنباء يف طَبقات األطبَّاء( والذي يعدُّ من أمَّهات املصاِدر 

لدراسة أتريخ الطبِّ عنَد العرب. 
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وََكاَن تعليمهم ابملخاطبة َومل َيُكونُوا يدونوهنا يف اْلكتب، َوَما احتاجوا ِإىَل تدوينه يف اْلكتب دونوه 
بلغز َحىتَّ اَل يفهمُه أحد سواُهم فيفسر َذِلك اللغز اأْلَب لاِلْبن، وََكاَن الطِّّب يف اْلُمُلوك والزهاد 
ْحَسان ِإىَل النَّاس من غري ُأْجَرة َواَل َشرط، َومل يزل َكَذِلك ِإىَل َأن َنشأ أبقراط  فيََقط يقصدون ِبِه اإْلِ
من أهل قو ودمقراط من أهل أبديرا وََكااَن متعاصرين، فََأما دمقراط فتزّهد َوترك َتْدِبري مدينته، َوأما 
أبقراط فيََرأى أهل بَيته قد اْختلُفوا يف صناَعة الطِّّب وختوف َأن يكون َذِلك َسبباً لفساد الطِّّب َفعمد 
على َأن دونه إبغماض يف اْلكتب. وََكاَن َلُه ولدان فاضالن ومها اثسلس وذراقن، وتلميذ فَاضل 
َناَعة َوشعر أَنيََّها قد خترج َعن أهل أسقليبيوس ِإىَل َغريهم، َفوضع  َوُهَو فولوبس، فعلمهم َهِذه الصِّ
عهدا اْستْحلف ِفيِه املتعلم هَلَا على َأن يكون اَلزِماً للطََّهاَرة، والفضيلة، مثَّ وضع انموساً عرَّف ِفيِه 
يع َما حْيَتاج ِإلَْيِه الطَِّبيب  من الَِّذي ييَنيَْبِغي َلُه َأن يتعلم صناَعة الطِّّب، مثَّ وضع َوِصيَّة عّرف ِفيَها مجَِ

يف نَفسه. أَُقول: َوَهِذه ُنْسَخة اْلَعْهد الَِّذي َوضعه أبقراط(24. 
مث جاء على ذكر القسم كما أييت: )قَاَل أبقراط: ِإيّنِ أقسم اِبلَّ رب احْلََياة َواْلَمْوت وواهب 
َوالنَِّساء  الّرَِجال  من  أبولياء هللا  َوأقسم  أبسقليبيوس.  َوأقسم  وكل عالج.  َفاء  الشِّ وخالق  حَّة  الصِّ
َناَعة  يعاً على َأيّنِ َأيف هِبَِذِه اْلَيمني َوَهَذا الشَّْرط. َوأرى َأن اْلمعلم يل َهِذه الصِّ يعاً. وأشهدهم مجَِ مجَِ
مبَْنزَِلة آاَبِئي وأواسيه يف معاشي َوِإذا إحتاج ِإىَل َمال واسيته وواصلته من َمايل. َوأما اجْلِْنس املتناسل 
َناَعة إن احتاجوا ِإىَل تعلمَها ِبَغرْي ُأْجَرة َواَل َشرط.  ِمْنُه فَأرى أَنه مَساٍو إلخويت وأعلمهم َهِذه الصِّ
وأشرك أَْواَلِدي َوأَْواَلد اْلمعلم يل والتالميذ الَّذين كتب َعَلْيِهم الشَّْرط أَو حلفوا ابلناموس25 الطيب يف 
يع التدابري  َناَعة. َوأما غري َهُؤاَلِء فياََل أفعل ِبِه َذِلك وأقصد يف مجَِ اْلَوَصااَي والعلوم َوَسائِر َما يف الصِّ
ِبقدر طاقيت َمنيَْفَعة املرضى. َوأما اأْلَْشَياء الَّيِت تضرُّ هبم وتدين ِمنيُْهم ابجلور َعَلْيِهم فامنع ِمنيَْها حِبَسب 
رَأِْيي. َواَل أعطي ِإذا طلب مين َدَواء قتااًل َواَل ُأشري أَْيضاً مبثل َهِذه املشورة. وََكَذِلَك أَْيضاً اَل أرى َأن 
أدين من النْسَوة فرزجة تْسقط اجْلَِنني. وأحفظ نَفِسي يف تدبريي وصناعيت على الزََّكاة َوالطََّهاَرة َواَل 
أشق أَْيضاً َعمَّن يف مثانته ِحَجاَرة َوَلِكن أترك َذِلك ِإىَل من َكاَنت حرفته َهَذا اْلَعَمل. وكل اْلمَنازل 
إرادي  َوَفَساد  َخارَِجة َعن كل جور وظلم  حِبَال  َوَأان  املرضى  نيَْفَعة 

َ
مل ِإلَييَْها  أَدخل  َا  ِإمنَّ أدخلها  الَّيِت 

َمْقُصود ِإلَْيِه يف َسائِر اأْلَْشَياء َويف اجلَِْماع للنَِّساء َوالّرَِجال اأْلَْحرَار ِمنيُْهم َواْلَعِبيد. َوأما اأْلَْشَياء الَّيِت 

24. اخلزرجي، أمحد، عيون األنباء يف طبقات األطباء، )بريوت: دار مكتبة احلياة، جمهول السنة( ص: 45-44.
25. الناَُّموُس: القانوُن أو الشَّريعة.
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أعاينها يف أَْوقَات عالج املرضى أَو أسعها يف غري أَْوقَات عالجهم يف تصرف النَّاس من اأْلَْشَياء 
الَّيِت اَل يْنطق هبَا َخارِجا فَأْمسك َعنيَْها َوأرى َأن أَْمثَاهلَا اَل يْنطق ِبِه. َفمن أكمل َهِذه اْلَيمني َومل 
يع النَّاس  يْفسد َشْيئا َكاَن َلُه َأن يكمل َتْدبريه وصناعته على أفضل اأْلَْحَوال وأمجلها َوَأن حيمده مجَِ

ِفيَما أَيْيت من الزََّمان َداِئماً، َومن جَتاوز َذِلك َكاَن بضده( 26.
مث أرفق ابن أيب أصيبعة الَقسم مبا سّاه انموس الطب، قال: )َوَهِذه ُنْسَخة انموس الطِّّب 
ألبقراط. قَاَل أبقراط: ِإن الطِّّب أشرف الصََّناِئع كلَها، ِإالَّ َأّن نقص فهم َمن ينتحلها َصار َسبباً 
يع املدن َعيٌب غري جهل من يّدعيها ممَّن لَْيَس أِبَْهل  َها أِلَنَُّه مل يُوجد هَلَا يف مجَِ لسلب النَّاس ِإايَّ
للتسمي هبَا، ِإْذ َكانُوا يشبهون األشباح الَّيِت حيّضرها َأْصَحاب احلَِْكايَة ليلهوا النَّاس هبَا َفَكَما أَنيََّها 
أَرَاَد تعلم  َوييَنيَْبِغي ملن  صور اَل َحِقيَقة هَلَا َكَذِلك َهُؤاَلِء اأْلَِطبَّاء اِبالْسِم كثري وابلفعل قَِليل جداً، 
صناَعة الطِّّب َأن يكون َذا طبيعة َجيَِّدة مؤاتية وحرص َشِديد ورغبة اَتمَّة َوأفضل َذِلك ُكله الطبيعة، 
أِلَنيََّها ِإذا َكاَنت مؤاتية فيَييَنيَْبِغي َأن يقبل على التيَّْعِليم َواَل يضجر، لينطبع يف فكره ويثمر مثاراً َحَسَنة، 
مثل َما يرى يف نيََبات اأَلْرض، أما الطبيعة َفمثل الرتبة، َوأما َمنيَْفَعة التيَّْعِليم َفمثل الزَّرْع، َوأما تربية 
التيَّْعِليم َفمثل ُوُقوع البزر يف اأَلْرض اجليدة، َفَمىَت َقّدمَت اْلِعَنايَة يف صناَعة الطِّّب مبَا ذكراَن مثَّ َصاُروا 
ِإىَل املدن مل َيُكونُوا أطباء اِباِلْسِم بل اِبْلِفْعِل، َواْلعلم ابلطب كنز جيد وذخرية فاخرة ِلَمن َعلَمه مَمُْلوٌء 
ُسُروراً سراً وجهراً، َواجْلهل ِبِه ِلَمن انتحله صناَعُة سوء وذخريٌة رديٌّة عدمُي السُرور َدائُِم اجْلزع والتهّور، 

واجلزع َدلِيٌل على الضَّْعف، والّتهور َدلِيٌل على قلَّة اخِلربة ابلصناعة( 27.
   مث ثّلث ابن أيب أصيبعة بذكر َوِصيَّة أبقراط، قال: )َوَهِذه ُنْسَخة َوِصيَّة أبقراط اْلَمْعُروَفة 

برتتيب الطِّّب. قَاَل أبقراط: ييَنيَْبِغي َأن يكون املتعلم للطب:
• يف ِجنسه حرٌّ.	
• َويف طبعه جيداً.	
• َحِديث السن.	
• معتدل اْلَقاَمة.	

26. اخلزرجي، أمحد، عيون األنباء يف طبقات األطباء، ص: 45.

27. اخلزرجي، أمحد، عيون األنباء يف طبقات األطباء، ص: 46.
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• متناسب اأْلَْعَضاء.	
• جّيد اْلَفهم.	
• حسن احَلِديث.	
• َصِحيح الرَّْأي ِعْند املشورة.	
• عفيفاً.	
• شجاعا. 	
• غري حمب لِْلِفضَِّة.	
• َماِلًكا لَنفِسِه ِعْند اْلَغَضب.	
• َواَل يكون اَترِكاً َلُه يف اْلَغايَة.	
• َواَل يكون بليداً.	
• َوييَنيَْبِغي َأن يكون مشاركاً للعليل مشفقاً َعَلْيِه.	
• َحاِفظاً لألسرار؛ أِلَن كثرياً من املرضى يوِقفوان على أمراض هبم اَل حُيّبوَن َأن يقف َعَلييَْها 	

َغريهم.
• َوييَنيَْبِغي َأن يكون حُمْتِماًل للشتيمة أِلَّن قوماً ِمن املربسني28 َوَأْصَحاب الوسواس السوداوي، 	

يقابلوان بذلك، َوييَنيَْبِغي لنا َأن حنتملهم َعَلْيِه، ونعلم أَنه لَْيَس ِمنيُْهم َوَأن السََّبب ِفيِه اْلَمَرض اخْلَارِج 
َعن الطبيعة.
• َوييَنيَْبِغي َأن يكون َحْلُق رَأسه معتداًل مستوايً، اَل حيلقه َواَل َيدعه كاجلُّمة29.	
• َواَل يستقصي قّص أظافري َيَدْيِه، َواَل ييَتيْرُكَها تعلو على َأْطرَاف َأَصاِبعه. 	

28. مربسم : مصاب »ابلربسام«، وهو التهاب يف احلجاب بني الكبد والقلب.
29. اجلمة: شعر الناصية حني يكون جمتمعاً ومرتفعاً.
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• َوييَنيَْبِغي َأن تكون ثَِيابه بيَْيَضاء نقية لييَّنة.	
• َواَل يكون يف َمْشيه مستعجاًل، أِلَن َذِلك َدلِيل على الطيش، َواَل متباطئاً أِلَنَُّه يدل على 	

فتور النَّفس.
• َوِإذا ُدِعي ِإىَل اْلَمرِيض فليقعد مرتبّعاً.	
• وخيترب ِمْنُه َحاَله ِبُسُكون وأتّن اَل بقلق واضطراب، فَِإّن َهَذا الشكل والزي َوالتيَّْرتِيب ِعْنِدي 	

أفضل ِمن َغريِه(30.
   وعلى كل حال فقد متت ترمجة َقَسم أبقراط إىل الالتينية مث إىل اللغات األوروبية احلية، 

ورجع إىل العرب يف صيغته اإلجنليزية أو الفرنسية، لُيكّيف من جديد يف غالب البلدان العربية31.
   وأُِقرَّ النص التايل لَقَسم أبقراط ييي مع التعديل ييي يف املؤمتر العاملي األول للطب اإلسالمي 

فكان كالتايل: 
حياة  أصون  وأن  مهنيت.  يف  هللا  أراقب  أن  العظيم  ابهلل  أقسم  الرحيم.  الرمحن  هللا  )بسم 
اإلنسان يف أدوارها كافة، يف كل الظروف واألحوال، ابذاًل وسعي يف استنقاذها من املوت واملرض 
واألمل والقلق، وأن أحفظ للناس كرامتهم، وأسرت عوراهتم، وأكتم سّرهم. وأن أكون على الدوام من 
وسائل رمحة هللا، ابذاًل رعاييت الطبية للقريب والبعيد، الصاحل والطاحل، والصديق والعدو. وأن أاثبر 
ره لنفع اإلنسان ال ألذاه. وأن أوقر من علمين، وأعّلم من يصغرين، وأكون  على طلب العلم، أسخِّ
أخاً لكل زميل يف املهنة الطبية يف نطاق الرب والتقوى. وأن تكون حيايت مصداق إمياين يف سري 

وعالنييت، نقًيا مما يشينين أمام هللا ورسوله واملؤمنني. وهللا على ما أقول شهيد(32. 

30. اخلزرجي، أمحد، عيون األنباء يف طبقات األطباء، ص: 47-46.
31. عمار، سليم، “آداب الطب يف الرتاث العريب اإلسالمي”، آفاق الثقافة والرتاث، العدد 2، )ربيع الثاين 1414 هي، سبتمرب 

1993(، ص: 15.
32. http://www.jma.org.jo/Contents/Doctor_Sectionar.aspx
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قراءة يف كتابني
أخالق الطبيب وأدب الطبيب

تناول بعض أطباء العصر اإلسالمي موضوع أدب الطبيب وأخالقه، حيث ترمجوا ودّونوا 
بعض الكتب والرسائل هبذا الشأن. فبعد أن كتب أبقراط كتابه تُرمجت مضامينه من اليواننية إىل 
العربية ببغداد يف القرن الثاين والثالث اهلجريني، وتبىّن األطباء العرب تلك املضامني وعّدلوا عليها 

وأضافوا إليها عناوين أخرى، مث أفردوا هلا كتباً بكاملها.
وميتاز من بني أوائلها كتاابن، األول منهما كتاب )أخالق الطبيب( أليب بكر الرازي، والثاين 
هو كتاب )أدب الطبيب( للرهاوي. وفيما أييت استعراض سريع وإمجايل ملضامني الكتابني وأهم 

التوجيهات األخالقية واألدبية فيهما. 
أخالق الطبيب للرازي:

الكتاب األول كما ذكران هو للعامل والطبيب والفيلسوف اإلسالمي الكبري أبو بكر حممد بن 
حيىي بن زكراي الرازي )250هي/864 م -313هي/925م(.

قال عنه ابن الندمي1 يف كتابه الفهرست: )أوحد دهره وفريد عصره، قد مجع املعرفة بعلوم 
القدماء، وسيما الطب(2.    

مث نقل ابن الندمي عن شيٍخ كبري عاصر الرازي قوله: )كان جيلس يف جملسه، ودونه تالميذ، 
ودوهنم تالميذهم، ودوهنم تالميذ أخر... وكان كرمياً متفضاًل ابراً ابلناس، وحسن الرأفة ابلفقراء 
رأيته  إال  قط  عليه  دخلت  ما  وميّرضهم...  الواسعة4  اجلراايت  عليهم  جيري  واألعالء3 حىت كان 

1. أبو الفرج حممد بن إسحاق بن حممد بن اسحاق الوراق البغدادي تويف يف األول من شعبان من عام 384هي / 1047م. ويعد 
كتاب الفهرست الذي نشره عام 938م أشهر مؤلفاته، وقد قال عنه يف مقدمته إنه جامع لكل ما صدر من الكتب العربية وغري العربية.

2. الندمي، حممد، الفهرست، )لندن: مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي، 2009(، ص: 360.
3. أي أصحاب األمراض واإلعاقات.

4. أي ينفق ويوقف عليهم الصدقات الكثرية.
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ينسخ5، إّما يسود أو يبّيض(6.
وصفته )سيغريد هونكه(7 يف كتاهبا )مشس هللا تسطع على الغرب( بقوهلا: )أعظم أطباء 
اإلنسانية على اإلطالق، حيث ألف كتاب احلاوي يف الطب، الذي كان يضم كل املعارف الطبية 
منذ أايم اإلغريق حىت عام 925م، وظل املرجع الطيب الرئيس يف أورواب ملدة 400 عام بعد ذلك 

التأريخ(8.
صّنف الرازي 200 كتاب ومقال يف خمتلف جوانب العلوم، ومتت ترمجة كتبه إىل الالتينية، 
واللغات األوروبية احلديثة، مث ُدّرِست يف اجلامعات األوروبية، والسيما يف هولندا حيث كانت ُكتب 

الرازي من املراجع الرئيسية يف جامعات هولندا حىت القرن السابع عشر.
للرازي جاء عنوانه كاآليت: )رسالة أليب بكر حممد بن زكرايء  الطبيب(9  وكتاب )أخالق 
الرازي إىل بعض تالمذته، منقول من أصل خط اليد الروزي(10، حتدث فيه عن أمهية دور الطبيب 
ومهنته، وأن يكون حريصاً على وقته، فال يضيعه يف امللهيات، بل يصب جهده يف ممارسة املهنة 
اإلنسانية  والبواعث  واألخالقيات  اآلداب  على  الرازي  عرّج  مث  ذلك.  وأمثال  والتأليف  واملطالعة 
اليت جيب أن يتحلى هبا الطبيب يف تعامله مع مرضاه، من قبيل التواضع، وإعانة الفقراء، والعناية 
ابملرضى ومتابعة أحواهلم الصحية، واحلرص على كتمان أسرارهم، كل ذلك مقروانً ابلتوكل على هللا 

سبحانه وتعاىل.
بدأ الرازي كتابه ابلبسملة مث قال: )بلغين -أمتع هللا بك، وابلنعمة فيك- أنه دعاك األمري 
فالن إىل حضرته، واختّصك خلدمته، معتمداً يف ذلك عليك، وُملقياً أبسبابه إليك. وقد أحسن 
الظن بك من اختّصك لنفسه، واعتمد عليك من جعلك أمني روحه. وفقك هللا ملا ندبك إليه11 

5. أي يكتب ويؤلف.
6. الندمي، حممد، الفهرست، ص: 360.

7. سيغريد أو زيغريد هونكه )26 أبريل 1913 - 15 يونيو 1999( مستشرقة أملانية ختصصت يف جمال الدراسات الدينية، 
وحصلت على شهادة الدكتوراه عام 1941.

8. هونكه، سيغريد: مشس هللا تشرق على الغرب، ط8، دار اجليل، بريوت، ص: 243.
9. حققه الدكتور عبد اللطيف حممد العبد، وطبع الطبعة األوىل عام 1397هي، 1977م.

10. هكذا يف األصل وقد عّدله حمقق الكتاب لتصبح العبارة )منقول من أصل خط يد الرازي(.
11. يف األصل )فوقك هللا ال يديك( وقد عّدل احملقق العبارة إىل ما ثبتناه يف املنت.
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من خدمته ورعاية حقوقه، وحفظ صحته، إنه سيع قريب(12.
بعد هذه الديباجة، شرع الرازي ببيان أمهية دور الطبيب حيث قال: )اعلم، أنه من أصعب 
اشتغل  إذا  السرية  احلّر  الطبيب  فإّن  والنساء،  املرتفني  ومعاجلة  األمراء  خدمة  للطبيب:  األشياء 
بصناعته وحفظ اخلاصة والعامة فإنّه يعيش خبري، ويكون عليهم أمرياً، وإذا توّسم خبدمة امللوك رمبا 

صار خبدمتهم أمرياً، السيما إذا كان امللك عاّمياً...(13.
ومل تِغب عن الرازي حمورية إميان الطبيب أبن الشفاء بيد هللا، وأن يتوكل عليه، وأن يطلب 
التوفيق والسداد منه، وأن يتجّنب االعتداد ابلنفس ابملستوى الذي يُنسيه أن الفاعل واملؤثر احلقيقي 
يف الوجود هو هللا -سبحانه وتعاىل-، قال: )ويّتكل الطبيب يف عالجه على هللا )تعاىل(، ويتوقع 
الربء منه، وال حيسب قوته وعمله ويعتمد يف كل أموره عليه، فإذا فعل بضد ذلك ونظر إىل نفسه 

وقوته يف الصناعة وحَذِقه َحَرَمه هللا من الربء(14.
عناوين الوصااي: 

 قسَّم حمقق الكتاب وصااي الرازي وفق العناوين التالية:
 1.صيانة الطبيب نفسه.

 2. ثقافة الطبيب.
3. أنواع العلل.

4. الرفق وحفظ السر يف الطب.
5. واجب املريض حنو الطبيب.

 6. هني الطبيب عن الِكرب.

12. الرازي، حممد، أخالق الطبيب، )القاهرة: دار الرتاث، 1977(، ص: 16.
13. الرازي، حممد، أخالق الطبيب، ص: 18-17.
14. الرازي، حممد، أخالق الطبيب، ص: 39-38.
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 7. وجوب عالج الفقراء.
8. هني الطبيب عن الُعجب.

 9.توكل الطبيب على هللا.
10.معرفة احلالة السوية قبل املَرضّية.

11. النهي عن كثرة الكالم.
12. غذاء املريض.

13. استخدام الدواء.
14. النهي عن ذكر السموم لدى األمري.

15. وجوب تقريب الطبيب.
16. هني الطبيب عن السُّْكر.

17. مالزمة الطبيب للمريض بعد الدواء.
18. ضرر كتمان السر.

19. فصد املريض بعد معرفة حاله.
20. النهي عن التجربة يف املريض.

21. التحذير من أدعياء الطب.
22. تواضع الطبيب.
23. فضل األطباء.

24. ال كهانة يف الطب.
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مناذج من وصاايه: 
أول ما وّصى به الرازي األطباء صيانة النفس عن توافه األمور واحلرص على مواصلة املطالعة 
الطبيب يف عيون  أمهيته يف حفظ مصداقية  تربير ذلك، وسبب  بيان  يف جمال االختصاص، مع 
اآلخرين، قال: )فأول ما جيب عليك: صيانة النفس عن االشتغال ابللهو والطرب، واملواظبة على 
تصفح الكتب، فعساه15 أن يسألك عن شيء بغتة وال حتفظه، فَتعُسر عليك اإلجابة، فيضّرك 
ذلك عنده، فإّن ِمن األمراء وامللوك والرؤساء من يكون عاّمياً، وِمن األكابر َمن يكون يصادف 
أّمياً، فيحسبون بقلة علمهم وكثرة جهلهم أّن كل من ُنِسب إىل علم فهو خليق أبن جييب عن 
أنّه رمبا  كل ما ُيسأل من ذلك العلم، فإن غىب مبسألة فإهّنم ينسبونه إىل اجلهل. وليسوا يدرون 
أصاب األخرق، وأشوى16 احلاذق، ورمّبا ُأشِكل على العامل النحرير املسألة اليت جُييب عنها أقل 
تالمذته علماً، وأحلهم17 فهماً، ال أنه ليس حيفظها، أو مل يقرأها ومل يسمعها، لكن لِعَوز الكمال 

يف اإلنسان(18.
اجملال، وأن  الشرعية يف هذا  األحكام  والتقوى ورعاية  بعد ذلك ضرورة اإلخالص  وأّكد 
ال يسيء استغالل مهنته وشهرته وحاجة الناس إليه؛ إلشباع نزوة أو إلطفاء شهوة. قال: )على 
الطبيب أن يكون خملصاً هلل، وأن يغض طرفه عن النسوة ذوات احُلسن واجلمال، وأن يتجّنب ملس 
شيء من أبداهنن، وإذا أراد عالجهن أن يقصد املوضع الذي فيه معىن عالجه، ويرتك إجالة عينيه 

إىل سائر بدهنا(19. 
وتشجيعاً لألطباء على التزام ما ذَكر، قّدم الرازي مثااًل من واقع احلياة، ظهرت فيه اآلاثر 
اإلجيابية يف الدنيا قبل اآلخرة، فقال: )ورأيُت َمن يتجّنب ما ذكرت فكرُب يف أعني الناس، واجتمعت 

إليه أقاويل اخلاصة والعامة(20. 

15. الضمري يرجع إىل ذلك األمري الذي طلب أحد تالميذ الرازي ليكون طبيبه اخلاص.
16. أي أخطأ اهلدف.

17. األحل: الذي يف رجله اسرتخاء، كناية عن النقصان والضعف.
18. الرازي، حممد، أخالق الطبيب، ص: 23-19.
19. الرازي، حممد، أخالق الطبيب، ص: 30-29.

20. الرازي، حممد، أخالق الطبيب، ص: 30.
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مث قّدم مثااًل معاكساً فقال: )ورأيُت َمن تعاطى النساء فكثيَُرت قالُة الناس فيه21، فتجّنبوه 
ورفضوه، وُحرِم الدخول على امللوك وعلى اخلاصة والعامة. فليحذر املتطبب هذه األمور كما حّذرته 

إايها(22.
الِكْب والُعْجب: 

إدراكاً من الرازي ألمهية إصالح النفس قبل إصالح أبدان الناس، حتّدث غرَي مرة عن ضرورة 
والُعْجب يف  الِكرْب  مداخلة  من  اآلخرين، خشيًة  إىل  نظرهتم  األطباء ألنفسهم من جهة  هتذيب 
النفس، ملا هلما من آاثر سلبية على السلوك واملشاعر؛ وابلتايل على طريقة ممارستهم ملهنتهم ومن 
هنا قال: )واعلم اي بين أنَّ ِمن املتطببني َمن يتكرب على الناس، والسيما إذا اختّصه َمِلك أو رئيس. 
وقد قال احلكيم جالينوس23: رأيت من املتطببني َمن إذا داخل امللوك فبسطوه، تكرّب على العامة، 
وحرمهم العالج، وغّلظ هلم القول، وبَسر24 يف وجوههم! فذلك احملروم املنقوص. فدعا احلكيم إىل 

أضداد هذه اخلصال اليت ذكرها وحّث عليها(25.
وابلتايل رأى الرازي أّن ِمن مسؤولية الطبيب أن يعاجل الفقراء متاماً كما يعاجل األغنياء، معترباً 
عة، فاملطلوب من  أن التواضع يف هذه املهنة زينة ومجال، مع أتكيده على الفرق بني التواضع والضِّ
الطبيب أن يتواضع ال أن يّتضع ويذل نفسه. وقّدم الرازي أمثلة النعكاس تواضع الطبيب على 
سلوكه، ومن بينها: )ُحسن اللفظ وجّيد الكالم وليِّنه، وترك الفظاظة والِغلظة على الناس. فمىت 
كان كذلك فهو املسدد املوفَّق، وكذلك أَمَران هبذه اخلصال احملمودة اليت أشرت هبا عليك الفاضُل 

جالينوس(26.

21. أي انتشر كالم الناس طعناً فيه فافُتِضح.
22. الرازي، حممد، أخالق الطبيب، ص: 30ي31.

23. َجالِيُنوس )حنو 129 - 200 م( طبيب وفيلسوف يوانين، ويعدُّ أحد أعظم األطباء يف العصور القدمية. أثر جالينوس على 
تطور فروع علمية متعددة، ومنها علم التشريح، وعلم وظائف األعضاء، وعلم األمراض، وعلم األدوية، وعلم األعصاب، فضاًل 

عن الفلسفة واملنطق.
24. أي قّطب وجهه.

25. الرازي، حممد، أخالق الطبيب، ص: 36ي37.
26. الرازي، حممد، أخالق الطبيب، ص: 85-84.
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وحيث كان الُعْجب من اآلفات اليت ُتدّمر شخصية الطبيب وتتناىف مع الُبعد اإلنساين يف 
مهنته، حّذر منه وقال: )ورأيُت من املتطببني َمن إذا عاجل مريضاً شديد املرض، فربأ على يديه، 
دخله عند ذلك عجب، وكان كالمه كالم اجلبارين، فإذا كان كذلك، فال كان27، وال ُوفِّق، وال 

ُسدِّد(28.
التحذير من سوء االستغالل: 

ألغراض  حُتاك  اليت  واملؤامرات  الدسائس  بكثرة  والوالة  واألمراء  امللوك  بالطات  ُوعدَِّت 
متعددة، ومن بينها القضاء على منافس أو مسؤول، أو زوجة تتدّخل يف شؤون احلكم والسياسة، 

أو حمظّية ابتت تشّكل مصدر قلق أو إزعاج.
الرازي  أفرد  التخّلص من هؤالء وأمثاهلم، ولذا  واعُتربت االستعانة ابلسموم من أهم طرق 
ضمن وصاايه وصية خاصة طريفة هبذا الشأن تنزيهاً لألطباء من سوء استغالهلم من قبل املسؤولني، 
والسيما مع تداخل مهنة الطبابة ابلصيدلة وحىت الكيمياء يف كثري من األحايني يف ذلك الوقت. 

قال الرازي: )وإايك وِذكر شيء من السموم القاتلة بني يدي امللك، أو َسَوِقه29، وتقول: إين 
أعرفها، أو واقف على شيء منها، أو على ضررها، فهي مبعزل عن صناعة الطب. وليس حيتاج إىل 
ذكرها وال استعماهلا. وتيَْرُك ِذكرها أصلح من ِذكرها. وإن هو سألك عنها فال جتُِب عن ذلك، وال 

تشرَع يف ِذكرِها، والِق نفَسك منها جانباً(30.

27. هذا دعاء على املتطبب بعدم التوفيق يف جمال عمله وأن ُيسَلب عنوان الطبابة.
28. الرازي، حممد، أخالق الطبيب، ص: 38.

29. السََّوقة: الرعية.
30. الرازي، حممد، أخالق الطبيب، ص: 47-46.
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اخلامتة: 
ذكر الرازي العديد من الشواهد والقصص اليت أراد من خالهلا أتكيد املطالب اليت تعّرض 
هلا، وحتّدث عن جمموعة من التدابري العالجية والوقائية اليت ال بدَّ للطبيب من أن يتخذها خالل 
ممارسة املهنة، مع التحذير من مّدعي الطبابة واألفّاقني الذين كانوا يسعون إىل التكسب والشهرة 

على حساب صحة الفقراء واألثرايء واملسؤولني، وبيان البون الشاسع ما بني الطبابة والكهانة.
وختم كتابه قائاًل: )واعلم أنك إذا متلَّكَت هذه اخلصال والزمتها يف سائر األحوال، كنَت 
حرايً أبن خيّصك امللوك والسََّوقة، ويُقِبل عليك اخلاصة والعامة. وال ختلو يف خالل ذلك من ثواب 
وُذخر وجزيل مثوبة وُحسن ِذكر. وفيما أعلمُتك من هذا الباب هبذا القدر ما فيه كفاية وِغىًن ملن 
نظر فيه وتدبره بعقله. وهللا تعاىل يوفقك للسداد، فتسلك كل طريق الرشاد، مبَنِّه وجوِده، ولواهب 

العقل احلمد بال هناية كما هو أهله ومستحقه(31.
أدب الطبيب للرهاوي:

منه ابالستعراض والتعليق، كونه من الكتب  الثاين الذي سنتناول جانباً  هذا هو الكتاب 
وهو  فاملؤلف  وأخالقه،  الطبيب  أدب  موضوع  تناولت  اليت  والعريب  اإلسالمي  أترخينا  يف  الرتاثية 
إسحاق بن علي الرهاوي32 من أعالم القرنني الثالث والرابع اهلجريني، ويبدو أنه كتب كتابه هذا 
قبل أن يكتب أبو بكر الرازي كتابه )أخالق الطبيب(، إال أنَّ الرهاوي وكتابه )أدب الطبيب( أقل 

شهرة منه، فضاًل عن احتواء شخصيته شيء من الغموض.
فقد جاء يف مقدمة حمقَِّقي الكتاب، الدكتور كمال السامرائي والدكتور داود سلمان علي 
ما أييت: )مل نقف يف كتب الرتاجم على ما يكفينا عن هوية مؤلف كتاب أدب الطبيب إسحاق 
بن علي الرهاوي وسريته، فلم يذكره ابن الندمي املتوىف بعده بنحو قرن، ومل يذكره ابن القفطي املتوىف 

31. الرازي، حممد، أخالق الطبيب، ص: 94-93.
32. كانت مدينة الرُّها يف القرن اهلجري الثالث مركزاً حضاراًي المعاً مبا جتّمع فيها من آاثر اليواننيني والرومان والسراين والفرس، 
فاجتذبت إليها الناس، وسرعان ما أبدل هؤالء اسم املدينة من االسم اليوانين )أديسا( إىل اسم سرايين )أورهاي(. واستمرت املدينة 
حمتفظة هبذا االسم حىت يوم فتحها من قبل املسلمني يف القرن اهلجري األول. وتبدل اسها يف العهد العثماين إىل )شانلي أورفة( 
وكانت ضمن األقاليم السورية الشمالية اليت أخضعت لرتكيا مبوجب معاهدة لوزان، وهي اليوم عاصمة حمافظة أورفة وتقع يف جنوب 

شرق تركيا، ويبلغ تعداد سكاهنا حوايل 386 ألف نسمة. 
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سنة 646هي، أما ابن أيب أصيبعة املتوىف سنة 686هي فله مأثرة يف كونه املؤرخ الوحيد الذي لفَت 
نظر الباحثني إىل الطبيب إسحاق بن علي الرهاوي، غري أنه مل ُيِشر فيما كتبه عنه يف مصنفه الكبري 
»عيون األنباء يف طبقات األطباء« إىل حِنَلَته العقائدية والدينية، أو أتريخ مولده أو نشأته أو وفاته 
ولو احتمااًل حبدود السنني، ومل يذكر مستقرّه أو تطوافه وجتواله بني البلدان، غري أنه أخذ أكثر من 
مرة عن كتابه أدب الطبيب، فورد اسم هذا املؤلِّف واسم كتابه يف كتاب »عيون األنباء« البن أيب 
أصيبعة يف سبعة مواضع نقاًل عن عيسى بن ماسة، كان اثنان منها أن الرهاوي قد أخذ عن ابن 
ماسة مباشرة، ال نقاًل أو رواية، وفيها ما يفيدان أن الرهاوي عاصر يوحنا بن ماسويه املتوىف سنة 
243هي الذي كان من أطباء اخلليفة املتوكل املتوىف سنة 247هي. وهذا التأريخ يؤكد أّن الرهاوي من 
أطباء القرن الثالث للهجرة، إن مل يكن من أطّباء الثلث األخري منه ابلتحديد. ويف رواايت ابن أيب 
أصيبعة ما يدل على أن الطبيب الرهاوي قد عاصر أطباء اخللفاء العباسيني يف تلك احلقبة إال أنه 
مل يذكر شيئاً عن دوره العلمي بني أولئك األطباء لنعرف فيما إذا كان عهدئذ متعلماً يف بغداد أو 

معلماً فيها(33. 
واستقرب احملققان من خالل عدة مؤشرات إىل أّن الرهاوي كان يؤمن بفلسفة اليواننيني 
األقدمني، وأنه تبىن أفكار جالينوس يف الطب ومارسه مبوجبها، وأنه قد تفرغ للطب وحده، فضاًل 

إىل ممارسته الصيدلة وصناعة الدواء.
يؤكد احملققان أن الرهاوي مل يكن يهودايً، وأن اسه كان سبب توهم البعض ذلك، وأنه كان 
رجاًل تقياً بداللة: )كثرة ما يردد من ذكر هللا ]عز وجل[ وإميانه به وثقته بعونه وإجالله لعظمته... 
فال تفوته املناسبة دون أن يذكره ابملِنَّة واالسرتحام، ويَنِسب إليه النَِّعم يف تدبري أمور الكون وخلق 

اإلنسان وإبرائه من األمراض، كما يؤمن ابلثواب والعقاب(34. 
سنجده  فإننا  اإلسالمية،  العربية  األساء  من  وهو  )علي(  أبيه  اسم  ذلك  إىل  أضفنا  وإذا 
اإلمياين ابهلل وابلنبوة كأرضية  الُبعد  التأكيد على  يستغرق يف  الكتاب  األول من  الباب  يف  أيضاً 
وقاعدة مهمة يبين عليها األطباء مسريهتم العلمية واملهنية، مع احلث على التقوى والعبادة مستعماًل 
الكلمات والعبارات اليت درج عليها العلماء املسلمون يف احلديث عن هذه املوضوعات، وبعيداً 

33. الرهاوي، إسحاق، أدب الطبيب، )الرايض: مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، 1992(، ص: 7-6.
34. الرهاوي، إسحاق، أدب الطبيب، ص: 7.
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عن اصطالحات أهل الكتاب وأسلوهبم يف التعبري عن مثل هذه القضااي اإلميانية، وإْن أكَثر ِمن 
ذلك  منشأ  ولعل  اإلطار،  هذا  يف  وأطبائهم  وفالسفتهم  اليوانن  حكماء  بكلمات  االستشهاد 
االحرتام والتقدير الكبري الذي يكّنه األطّباء املسلمون يف ذلك العصر ألسالفهم الذين وضعوا هلم 

أسس علم الطب وأركانه وآدابه. 
وأايً كانت تفاصيل حياة طبيبنا هذا، فإنه قد قّدم يف كتابه )أدب الطبيب( جمموعة قّيمة من 
الوصااي والتعاليم واصفاً عمله هذا أبنه قد تكّلف فيه: )مجع ما قدرت عليه من اآلداب اليت ينبغي 

للطبيب أن يؤّدب هبا نفسه، واألخالق احملمودة اليت ينبغي أن يقوم هبا طبُعه(35.
أتديب  من  قصدان  أول  )كان  قال:  املوضوع  هذا  وأمهية  الكتاب  أتليفه  من  الغاية  وعن 
الطبيب إمنا قصدان لصالح نفسه وتقومي أخالقه أواًل، وقد قّدمنا ذلك على مصاحل جسمه لتقّدم 

النفس ابلشرف على البدن(36.
ابلطبع فإنه مل يُهِمل ذكر الوصااي اخلاصة بعناية الطبيب جبسده، بل قال: )إنه من الصواب 
بعد ما قدمته من هذه اجلَُمل أن أذكر مُجَاًل من الوصااي اليت حتث الطبيب على ما ُيصِلح بقية 
أعضاء البدن الكبار، وُيستَدّل هبا على إصالح ابقي األعضاء(. مث أتيَْبع ذلك بوْصف سرية الطبيب 

وكيف ينبغي أن يكون وكيف يرّتب تدابريه جلسمه يوماً يوماً، سائر أايم حياته37.
عناوين الوصااي: 

)إن  الكتاب ومؤلفه:  قال جامع  به )سبحانه(  والتوكل على هللا واالستعانة  البسملة  بعد 
أانساً من األطباء -أيها احلبيب- أسعدك هللا ببلوغ مطلوابتك وأعانك على درك احلق حني جهلوا 
أصول صناعة الطب، و فَاهَتم درك فروعها، وقّصروا عن أتمل الصواب يف طرقها، خرجوا إىل احليل 

والتلبيس حىت أفسدوا حماسنها، وأساءوا سعة أهلها...(38.

35. الرهاوي، إسحاق، أدب الطبيب، ص: 9.

36. الرهاوي، إسحاق، أدب الطبيب، ص: 9.

37. الرهاوي، إسحاق، أدب الطبيب، ص: 9.
38. الرهاوي، إسحاق، أدب الطبيب، ص: 16.



أخـالقيـاُت الطـبِّ وآدابُـُه

63

الصناعة أو حّلها  لتأميل هذه  أنعم هللا عليه مبعرفة، ووّفقه  أّن ِمن مهمة: )َمن  لذا اعترب 
والوقوف على ما فيها من ُلطف التدبري وصواب التقدير، أالّ يقّصر يف إظهار ما بلغه علمه من 
ذلك، بل يعهد يف نشره وإذاعته، ليقّوي به نفوس أهل احلقائق وجيتنب به سوء العمل يف تدابري 

األصّحاء واملرضى، حمتسباً للثواب يف ذلك، واثقاً مبعونة هللا تعاىل وأتييده إايه(39.
ومن هنا قام الرهاوي هبذا الدور من خالل أتليف هذا الكتاب ومجعه وتصنيفه ضمن أبواب: 
)فيسهل على طالب املعىن مطلبه، ويقّرب مأخذه. واألبواب عشرون ابابً، وجيب أن نعّددها أّواًل 

وما يتضمنه ابب ابب مث أنخذ يف شرحها بعون هللا وأتييده(40.
وجاءت األبواب ضمن مقالتني، اشتملت األوىل منهما على األبواب اآلتية:

الباب األول: يف األمانة واالعتقاد الذي ينبغي أن يكون الطبيب لعيه واآلداب اليت يصلح 
هبا نفسه وأخالقه.

الباب الثاين: يف التدابري اليت يصلح هبا الطبيب جسمه وأعضاءه، وهو ابب يشتمل على 
واجبات كثرية فلذلك جيب أن مييز أقوااًل مفصلة.

الباب الثالث: فيما ينبغي للطبيب أن حيذره ويتوقاه.
الباب الرابع: فيما جيب على الطبيب أن يوصي هبد خدم املريض.

الباب اخلامس: يف آداب ُعّواد املريض.
الباب السادس: فيما ينبغي للطبيب أن ينظر فيه من أمر األدوية املفردة واملركبة، وكيف 
ينبغي أن حيذر مما قد فسد منها بغري قصد أو بقصد من الصيدانين41 وغريه ممن يتوىل حفظها 

وتدبريها.
الباب السابع: فيما ينبغي للطبيب أن يسأل عنه املريض وغريه.

39. الرهاوي، إسحاق، أدب الطبيب، ص: 16.

40. الرهاوي، إسحاق، أدب الطبيب، ص: 17.
41. الصيدنة والصيدلة مبعىن واحد.
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أما املقالة الثانية فتتضمن األبواب التالية:
الباب الثامن: فيما ينبغي لألصحاء واملرضى مجيعاً أن يعتقدونه ويضمرونه للطبيب يف وقت 

الصحة ووقت املرض.
الباب التاسع: فيما جيب على املريض إبرامه من قبوله ألمر طبيبه وهنيه، وما تؤول إليه حاله 

عند خالفه له.
الباب العاشر: فيما ينبغي أن يعمله املريض مع أهله وخدمه.
الباب احلادي عشر: فيما ينبغي أن يعمله املريض مع عّواده.

الباب الثاين عشر: يف شرف صناعة الطب.
الباب الثالث عشر: يف أن الطبيب جيب له التشريف حبسب مرتبته من صناعة الطب من 

الناس كافة، ولكن تشريفه من امللوك واألفاضل جيب أن يكون أكثر.
الباب الرابع عشر: يف نوادر جرت لبعض األطباء، بعضها من جنس تقدمة املعرفة وهي 
حتث الطبيب على تعرفة طرف اإلنذار وبعضها مستظرفة تبعث الطبيب على اختيار حتصيل من 

يشاوره قبل مشورته عليه لئال ينسب فساد إن جرى إىل الطبيب.
الباب اخلامس عشر: يف أن صناعة الطب ال يصلح أن يعملها كل من التمسها، لكن 

الالئقة هبم يف خلقهم وأخالقهم.
الباب السادس عشر: يف حمنة األطباء.

الباب السابع عشر: يف الوجه الذي به يقدر امللوك على إزالة الفساد الداخل على األطباء، 
ومن جهتهم، واملرشد إىل صالح سائر الناس من جهة صناعة الطب وكيف كان ذلك قدمياً.

الباب الثامن عشر: يف التحذير من خدع احملتالني من الذين يتسّمون ابسم الطب والفرق 
بني خدعهم واحليل الطبية.
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الباب التاسع عشر: يف العادات املذمومة اليت قد اعتادها كثري من الناس، وهي تسوق إىل 
اإلضرار ابألصّحاء، واملرضى، وإىل ذم األطباء.

الباب العشرون: فيما ينبغي للطبيب أن يذخره ويعّده من وقت صحته لوقت مرضه، ومن 
زمان شبابه إىل زمان شيخوخته.

ومن الواضح من العناوين السابقة أن الكتاب أمشل من أن يكون جمرد كتاب يتحدث عن 
املرضى ومن  يوّجه رسائله إىل  املريض وأهله، فهو  تعامله مع  الطبيب، وأخالقه، وأسلوب  أدب 
حييطون هبم وأصحاب املقامات العليا، مبّيناً مسؤولياهتم مبا يُعني األطباء على أداء مهامهم أبحسن 

ثلى. 
ُ
صورة، ومبا ميكنهم من خالله أْن يُعينوا املرضى على تلّقي العالج والشفاء ابلصورة امل

ومبا أن الباب األول هو أكثر األبواب عالقة ببحثنا، لذا فإنه ستكون لنا إطاللة سريعة على 
ما جاء فيه من توصيات ساقها الرُّهاوي أبسلوب قشيب ولغة مجيلة.

اخلصال األربع: 
يرى الرهاوي أّن اخلصال اليت جيب أْن يتحّلى هبا الطبيب هي كل أو جل اخلصال اليت 
جيب أن يتحّلى هبا احلاكم مستشهداً بكالٍم ألرسطو طاليس42 حيث قال: )تفّقد من احلاكم أربع 
خصال: أن يكون حسيباً، وأن يكون عاملاً، وأن يكون ورعاً، وأن يكون غري عجول(43، وبقوله إّن 

احلاكم يزّين احلكم وهو يوِحشه. 
وابلتايل عدَّ الرهاوي أن هذه اخلصال الئقة أبن تكون لدى الطبيب أيضاً ألنه: )حاكم يف 

النفوس واألجسام، وال يشك أحد يف أن النفوس واألبدان أشرف من األموال(44.

42. أَرِْسطُو أو أَرِْسطُوطَالِيس أو أرسطاطاليس )384 ق.م - 322 ق.م(، فيلسوف يوانين، تلميذ أفالطون ومعلم اإلسكندر 
واملنطق  واملوسيقى  واملسرح  والشعر  وامليتافيزيقيا  الفيزايء  منها  تغطي كتاابته جماالت عدة،  املفكرين،  األكرب، وواحد من عظماء 

والبالغة واللغوايت والسياسة واحلكومة واألخالقيات وعلم األحياء وعلم احليوان. وهو واحد من أهم مؤسسي الفلسفة الغربية.
43. الرهاوي، إسحاق، أدب الطبيب، ص: 22.
44. الرهاوي، إسحاق، أدب الطبيب، ص: 23.
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الُبعد اإلمياين: 
بعد هذه الفكرة اإلمجالية عن تلك اخلصال انطلق الرهاوي يف بيان أمهية املنطلق اإلمياين 
لدى الطبيب وهو ميارس مهنته، إذ أن أول ما يلزم الطبيب اعتقاده صّحة األمانة، وأن أّول األمانة: 
)اعتقاده أن لكل مكوَّن خملوق خالقاً مكوِّانً واحداً قادراً حكيماً فاعاًل جلميع املفعوالت بقصد، 
حميي مميت مُمِرض ُمشفي، أنعم على اخلالئق منذ ابتداء خلقهم بتعريفهم ما ينفعهم ليستعملوه، إذ 

خلقهم مضطرّين وكَشف هلم عّما يضّرهم ليحذروه، إذ كانوا بذلك جاهلني(45.
ومل يتوقف الرهاوي يف بيان الُبعد اإلمياين لدى الطبيب عند هذا احلد، بل أخذ حيّلق يف 
وصف احلالة الشعورية اليت جيب أن يكون عليها الطبيب يف عالقته ابهلل ]سبحانه[، حيث ُعدَّ أّن 
من واجبات الطبيب أْن: )يعقد هلل جّل ِذكره احملبة الصحيحة، وينصرف إليه جبميع عقله ونفسه 

واختياره، فإنَّ منزلة احملب اختياراً أشرف من منزلة الطايع له خوفاً واضطراراً(46.
اإلميان ابهلل وابلنبوة  التالية يف حديثه عن ضرورة  الصفحات  الرهاوي يف  استغرق  وهكذا 
وبرساالت األنبياء، وأن هذا هو ديدن األمم، مهامجاً أصحاب مقوالت الزندقة والدهرية، معترباً 
أهنا انبعة عن جهل القائلني هبا، وداعياً األطباء إىل التنزّه عن ذلك، ومشّجعاً على حماورة أصحاهبا 
املعريف  املستوى  على  أفكارهم  عن  الناشئة  السلبية  اآلاثر  من  وحتذيراً  معتقدهم،  فساد  لكشف 
لإلميان ابهلل واالرتباط به ال عن خوف.. بل حباً وتصديقاً، مع استشهاده  والسلوكي، وتعميقاً 
ييي وال سيما أرسطو طاليس-واألطباء السابقني- وال سيما جالينوس يف ابب  مبقوالت الفالسفة 
اإلميان ابخلالق الذي ليس له مثيل وال عديل، ويف إبداعه يف خلق اإلنسان مما يكتشفه األطباء 

وحييطون به من خالل ممارستهم ملهنتهم.
الرهاوي عن األبعاد األخالقية يف ممارسة مهنة  بعد إعداد هذه األرضية اإلميانية، حتّدث 
الطب، اليت اعتربها من جتّليات عبادة هللا، وأن العبادة احلقيقية ال تكون: )دون أن ُتصلح أخالَقك 

وتعّدل أفعالك(47. 

45. الرهاوي، إسحاق، أدب الطبيب، ص: 24-23.
46. الرهاوي، إسحاق، أدب الطبيب، ص: 24.
47. الرهاوي، إسحاق، أدب الطبيب، ص: 33.
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القوى الثالث: 
على وفق نظرايت األطباء والفالسفة اليواننيني القدماء، قّسم الرهاوي أصول ِقوى النفس 

إىل ثالثة:
النفسانية: هي اليت تتم أفعاهلا ابلدماغ، واعتداهلا ُيكِسب اإلنسان  القوة  ييي القوة األوىل: 

التفكري السليم، واحلكمة، وجودة التحصيل، وُحسن االختيار. 
اهلدوء،  اإلنسان  ُيكِسب  واعتداهلا  ابلقلب،  تتم  وأفعاهلا  احليوانية:  القوة  الثانية:  القوة  يييي 

والرزانة، وقلة الغيظ.
ييي القوة الثالثة: القوة الشهوانية، وأفعاهلا تتم ابلكبد. واعتداهلا يكِسب اإلنسان العفة وضبط 

النفس عن اتّباع الشهوات واللذات.
وابلتايل فإن اعتدال هذه القوى يؤدي إىل أن تكون أخالق اإلنسان فاضلة ممدوحة، ونفسه 
طاهرة زكية، وهو ما جيب على الطبيب أن يسعى إىل حتقيقه وحتصيله وترويض النفس عليه. ومن 

مجيل ما ذكره الرهاوي يف هذا الباب احِلكم والوصااي التالية:
ييي اجتهد أال تكون واعظاً جبميل األقوال، لكن تكون وعظتك جبميل القول والِفعال.

يييي لّقح عقلك ابآلداب كما تلّقح الشجرة ابلشجر الكراب. 
يييي رّوض النفس ابحلكمة لُتدرك احلقيقة، واعلم أبن احلكمة تُفضي أبهلها إىل مراتب عظيٌم فضلها. 
يييي الفقر مع احلالل أصلح من الِغىن مع احلرام، والذِّكر احَلَسن مع بقائه خرٌي من نفيس املال 

مع فنائه.
يييي املال قد يوجد عند السفهاء واجلّهال، واحلكمة ال توجد إال عند أهل الفضل والكمال. 

يييي اجتِهد يف أن يكون سرورك وحزنك مجيعاً بتوّسط، وكن على ما زاد منهما بتسّلط48.

48. الرهاوي، إسحاق، أدب الطبيب، ص: 35-34.
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اخلامتة: 
ختم الرهاوي الباب األول بقوله: )فتأّدب مبا قّدمنا ِذكره ِمن هذه الوصااي واجلمل، ففيها 
كفاية للنفوس املسعودة، مث انصرف إىل االهتمام مبا ُيصِلح جسَمك، وحيفظ صحَتك، فإين ذاكر 

مُجَل ذلك يف الباب الثاين من هذا الكتاب...(49.

49. الرهاوي، إسحاق، أدب الطبيب، ص: 36.



أخـالقيـاُت الطـبِّ وآدابُـُه

69

مبادئ بوشامب1 وتشيلدريس2
مهنة  مبمارسة  املرتبطة  والقوانني  واآلداب  األخالقيات  أخذت   ،1803 عام  يف 
بريسيفال3  توماس  الدكتور  نشر  حني  جديداً  منحًى  شؤون،  من  هبا  يتعّلق  وما  الطب 

مدوَّنة أخالقيات مهنة الطب، وصف فيها الواجبات املهنية والسلوك املثايل ابلنسبة للمستشفيات  
واجلمعيات اخلريية األخرى.

األمريكية  الطبية  اجلمعية  أعمال  جدول  على  الرئيسيان  البندان  1847، كان  عام  ويف 
AMA وضع مدونة أخالقيات وتعداد احلد األدىن من املتطلبات للتعليم والتدريب الطيب. وقد 
اعتمدت املدونة الصادرة عن هذا االجتماع وبشكل كبري على مدّونة أخالقيات بريسيفال الطبية.

وقد حافظ القانون األصلي لعام 1847 على شكله ومضمونه ومبادئه من خالل املراجعات 
التمييز بني اآلداب  يف 1903 و1912 و1947، مث ظهر تغيري كبري يف عام 1957، بقصد 
الطبية واألخالقيات الطبية، ومل تتضمن هذه الوثيقة سوى عشرة أقسام قصرية هتدف إىل تقدمي تعبري 

موجز عن املفاهيم األساسية لسلفها.
املعايري  بني  الدينامي  التوتر  بني  التوازن  لتحقيق  حماولة   1980 عام  املبادئ  تنقيح  وكان 
املهنية واملتطلبات القانونية. وأدى تنقيح مبادئ األخالقيات الطبية لعام 2001 إىل إضافة مبدأين 

جديدين يتعلقان  مبسؤولية األطباء القانونية.
سنة 1947،  الصادر  نورمربغ  دستور  عن  فضاًل  املتعاقبة،  والدساتري  املدّوانت  هذه  وصارت 
وإعالن جنيف الصادر سنة 1948م على إثر ما جرى من فظاعات وجرائم ابسم البحوث الطبية والعلمية 
إابن احلرب العاملية الثانية، ُملهمة للنقاابت واجلمعيات الطبية العاملية كي تؤسس هلا دساتريها األخالقية 

واألدبية والقانونية اخلاصة ابلرعاية الصحية على وجه العموم، ومهنة الطب على وجه اخلصوص.

1. فيلسوف أمريكي معاصر متخصص يف فلسفة ديفيد هيوم، والفلسفة األخالقية، وأخالقيات علم األحياء، وأخالقيات احليوان. 
وهو أستاذ الفلسفة يف جامعة جورج اتون، وكبري ابحثي البحوث يف معهد كينيدي لألخالقيات يف اجلامعة.

2. فيلسوف والهويت معاصر، متخصص يف جمال األخالق، والسيما األخالق الطبية احليوية. وهو حالياً أستاذ ملادة األخالقيات 
يف قسم الدراسات الدينية يف جامعة فريجينيا، ويدّرس السياسة العامة يف مدرسة فرانك ابتن للقيادة والسياسة العامة.

3. طبيب ومؤلف إجنليزي اجلنسية )1740م-1804م(، ارتبط اسه ابلدستور األخالقي اجلديد لألطباء.
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 James تشيلدريس  وجيمس   Tom Beauchamp بوشامب  توم  افرتض  ومؤّخراً، 
 Principles of  Biomedical احليوي(  الطب  أخالقيات  )مبادئ  يف كتاهبما   Childress
العالقة؛  ذات  واآلداب  األخالقيات  لسائر  املرجع  هي  أساسية  أخالقية  مبادئ  أربعة   Ethics
وابلتايل فقد ُعدَّت منزلة األسس اليت من خالهلا نقّيم وحنكم على ما يقوم به العامل يف اجملال الطيب 
من ممارسة أو حبث أو جتربة قد تُثري جداًل يف كوهنا تتوافق أو تتعارض مع األصل الذي ت التوافق 

والتعاقد عليه، وهو االرتباط غري قابل االنفكاك بني الطب واألخالق. 
ابلطبع سيتبنّي معنا أن هذه املبادئ لن تُعطي إجاابت وتفاصيل عن كيفية التعامل مع كل 
حالة بعينها، ولكنها توفر إطاراً عاماً مفيداً لتكوين رؤية إمجالية تساعد العاملني يف احلقل الطيب كي 

ال حييدوا عن الُبعد األخالقي واإلنساين يف أثناء ممارسة املهنة. 
كما قد تتعارض بعض هذه املبادئ املذكورة أحياانً مع الُبعد الشرعي للحالة أو القانوين 
أو مع كليهما، من قبيل التعارض بني احرتام االستقاللية يف اختاذ املريض قرار عدم تلّقي العالج 
التهلكة ووجوب تلّقي  واالستسالم للموت، وبني احلكم الشرعي القاضي بعدم إلقاء النفس يف 

العالج ما أمكن4.
وهذه املبادئ حبسب بوشامب وتشيلدرس إمجالياً هي: 

1ي احرتام االستقاللية. 
2ي حتقيق املنفعة. 
3ي عدم اإليذاء.

4ي العدالة5.
إىل  الغرب  يف  الطبية  األخالق  وفلسفة  االختصاص يف جمال حبوث  أهل  بعض  وأضاف 

املبادئ السابقة مبدأن، ليكون اجملموع ستة مبادئ، ومها:

4. يف هذه املسألة تفاصيل واختالف يف االجتهاد بني الفقهاء، وما ذُكر يف األعلى عبارة عن جمرد إاثرة فكرية ال نريد الدخول يف 
تفاصيلها واألدلة اليت يقّدمها كل طرف انتصاراً لرأيه.

5. Gillon, R (1994). “Medical ethics: four principles plus attention to scope”. British Medical 
Journal. 309 (184). doi:10.1136/bmj.309.6948.184
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5ي احرتام األشخاص.
6ي الصدق واألمانة6.

بينما سنجد أن هناك املزيد من العناوين األخالقية اليت مّتت إضافتها يف مؤّلفات ومؤمترات 
ُعقدت يف العامل اإلسالمي هبذا اخلصوص، وهو ما سيتبنّي معنا بشكل أوضح عند عرض امليثاق 
اإلسالمي العاملي لألخالقيات الطبية، والئحة آداب املهنة الصادرة عن النقابة العامة ألطباء مصر.

أواًل: احرتام االستقاللية:
عن أتثري  بعيداً  واعي  قرار شخصي عقالين  اختاذ  الفرد على  قدرة  املبدأ:  واملراد من هذا 
الرعاية  مقدِّمي  دون  الطبية،  الرعاية  بشأن  قرارات  اختاذ  يف  املرضى  حق  آخر  وبتعبري  اآلخرين، 

الصحية الذين حياولون التأثري على القرار. 
وهذا املبدأ ينظر إىل حّقق الفرد يف تقرير مصريه، وينطلق من احرتام اجملتمع لقدرة األفراد 

على اختاذ قرارات واعية بشأن املسائل الشخصية. 
وقد أصبح احرتام حق الفرد يف االستقاللية الشخصية أكثر وضوحاً مع حتّول القيم االجتماعية 
يف اجملتمعات الغربية حنو حتديد اجلودة الطّبية من حيث النتائج ال من حيث ما يتحقق للطبيب 
نفسه من جناحات وشهرة، فبعد أن كان الرتكيز يف تلك اجملتمعات على ما حيققه املهنّيون يف اجملال 

الطيب من جناحات، أصبح الرتكيز قائماً على ما يعود على املريض ابملنفعة والشفاء. 
ولو عدان إىل األصول الشرعية يف اإلسالم وفتاوى الفقهاء، وإىل تركيز األطّباء املسلمني منذ 
الِقَدم على احرتام إرادة املريض وقراراته اليت ال تتجاوز احلدود الشرعية7، فإننا سنجد أن هذا املبدأ 
حاضر بوضوح يف املمارسة العملية للطب يف اجملتمعات اإلسالمية قدمياً وحديثاً، وال ميّثل االعرتاف به 
ضمن هذه املبادئ اليت حتّدث عنها بوشامب وتشيلدريس يف كتاهبما أمراً جديداً أو خمالفاً للمعهود. 
وسيأيت معنا عند عرض بعض املسائل الشرعية الطّبية حتت عنوان )املسؤولية الشرعية الطبية( 
أنه يُعدُّ العالج تصّرفاً من ِقَبل الطبيب جبسد املريض، فال جيوز له التصّدي لعالجه ِمن دون إذنه 

6. https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_ethics#cite_note-24.
7. حيث ال جيوز للمريض أن يطلب من الطبيب أن يعطيه دواء مميتاً مثاًل.
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ورضاه حىت لو كان امتناعه موجباً لوقوعه يف الضرر العادي، دون ما لو كان امتناعه موِجباً للهالك 
أو شبهه، فإنه جيوز -بل جيب حينئٍذ- تصّدي الطبيب ومبادرته لعالجه ِمن دون رضاه8.

وعلى أي حال، فإّن االستقاللية الفردية يف اختاذ القرارات -يف حّد ذاته- هو مبنزلة مؤشر 
عام على صحة الفرد. فاخلََرف9 على سبيل املثال مرض مزمن وتدرجيي يهاجم الدماغ ويؤثّر على 
التفكري  مستوى  يف  واخنفاض  الذاكرة،  فقدان  يسبب  أن  وميكن  األحكام،  إصدار  على  القدرة 
العقالين، ويؤثر على توجهات الفرد وميوله10، وهذا جيعل من االستقالل الذايت مؤشراً لكل من 

صحة الفرد، وسالمة املهنة. 
ومن الواضح أن إعمال االستقاللية الفرديّة أو إمهاله سيرتك آاثره على القرارات األخالقية 
اليت تيُّتَخذ يف مثل هذه احلاالت: فهل اهلدف من الرعاية الصحية أن تُتِقن العمل وتستفيد منه، أم 
أن اهلدف من الرعاية الصحية هو فعل اخلري لآلخرين، وأن تتحقق املنفعة هلم وللمجتمع من وراء 
ذلك؟ إذ علينا أْن نلحظ أّن األخالقيات -حبكم تعريفها- حتاول إجياد توازن إجيايب بني أنشطة 

الفرد وقراراته وبني آاثرها على اجملموع )اجملتمع(. 
مثال آخر: غالباً ما ُيطلب من األطباء النفسيني وعلماء النفس السريري تقييم قدرة املريض 
على اختاذ قرار احلياة واملوت يف أواخر عمره عن طريق إيقاف تلّقي العالج. فاألشخاص الذين 
يعانون من حاالت نفسية حمددة من قبيل االكتئاب اإلكلينيكي قد يفتقرون إىل القدرة على اختاذ 

قرار هبذا الشأن. فهل جيوز هلم تقدمي طلب رفض تلّقي العالج ابلنظر إىل حالتهم الصحية؟ 
نعم، ابلنسبة إىل األفراد الذين ال ميتلكون القدرة العقلية، فإهنم يُعاَملون هبذا الشأن وفقاً ملا 
هو األفضل ابلنسبة إليهم صحياً، إال إذا كان هناك توجيه مسبق واضح خيالف ذلك. وأنه ستتم 
االستعانة مبقرَّبني منهم يف حماولة الستكشاف ماهية القرار الذي كانوا سيتخذونه فيما لو كانوا يف 

كامل قواهم العقلية11.
ويف املقابل -حبسب هذا املبدأ- جيوز لألشخاص ذوي القدرة العقلية على اختاذ القرارات 

8. فضل هللا، حممد حسني، )بريوت: دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ج2، ط1، 2000(، ص: 169-168.
9. Dementia.
10. Burla, Claudia (2014). “Alzheimer, Dementia and the living will: a proposal”. Medicine, 
Healthcare and Philosophy. 17.3: 389–395. PMC 4078222 .
11. https://www.bma.org.uk/advice/employment/ethics/mental-capacity/assessing-mental-capacity.
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األطباء  يشارك  وقد  يقصر حياهتم،  قد  أنه  أساس  على  العالج  يرفضوا  أن  احلياة  بنهاية  املتعلقة 
النفسيون وعلماء النفس يف دعم عملية صنع القرار12. 

وقوع  إىل  يؤدي  قد  الصورة  هبذه  املبدأ  هذا  إقرار  فإن  املوضوع،  مقدمة  يف  ذكرت  وكما 
التعارض بينه وبني الُبعد الشرعي للمسألة، والقاضي بعدم جواز إلقاء النفس يف التهلكة، ووجوب 

تلّقي العالج ما أمكن، واحرتام حياة اإلنسان.
ولذا قال بعض الفقهاء إن القتل الرحيم -وابلتايل احرتام االستقاللية- يصطدم بنظرية احرتام 
حياة اإلنسان، وعلى احلياة أن تدافع عن نفسها أو أن تُنهي ذاهتا، وليس من حق اإلنسان أن يُنهي 
حياته أو حياة غريه بعنوان أنه طبيب، ففي النظرية األخالقية اإلسالمية، الّدين -مبعىن إرادة هللا 
من خالل املفاهيم اليت نطلع عليها يف الثقافة الدينية- كما حيمي اإلنسان من اآلخر، فإنه حيمي 
اإلنسان من نفسه. فكما ال جيوز قتل إنسان آخر، فإنه ال جيوز لإلنسان قتل نفسه، فاملبدأ واحد، 

وهو احرتام احلياة يف كال احلالني، وهذا األمر ال ينطبق على امليت أو النبات أو اجلماد.
حيرم قيَْتل إنسان ألنه حيرم قتل احلياة، والدين حيّرم اإلضرار ابلنفس، ويعدُّه خطيئة، سواء 

أكان الضرر صحياً أو غريه.
مث إن األخالق ال تتجزأ -أخالقيات اإلنسان ليست فقط يف ما ميارسه مع اآلخر- بل هي 
يف ما ميارسه أيضاً مع نفسه، وهذه هي مسألة التوازن، ولذلك فحينما يكف الطبيب عن معاجلة 
املريض املبَتلى ابملرض املستعصي، فإنه يقتله سلبياً، وال فرق بني القتل السليب والقتل اإلجيايب؛ ألن 

من الواجب احلفاظ على حياة اإلنسان اآلخر مبقدار وجوب احلفاظ على النفس.
وأما احلديث عن الرمحة بلحاظ اآلالم اجلسدية اليت تصيب املريض الذي يتطلب املوت، 
فيجّران إىل احلديث عن اآلالم النفسية اليت حتاصر البعض، وخيّيل هلم أن املوت أفضل من احلياة، 
فهل نفتح ابب املوت الرحيم للفتاة -مثاًل- اليت تصاب بصدمة عاطفية صعبة، أو الشاب الذي 
أو  عاطفية  ملن يصاب بصدمة  نُقّنن  هلا؟ هل  قيمة  أن حياته ال  أو  ابلقلق واالضطراب،  يشعر 
الناس  من  وعندها كم  رحيماً؟  مواتً  واالقتصادية  التجارية  األزمات  يف  أو  البورصة  يف  اقتصادية 
حيتاجون إىل موت رحيم بسبب األزمة االقتصادية اليت يعيشوهنا؟! إننا حينما نؤسس املبدأ، فال 
12. Ryan CJ (2010). “Ethical issues, part 2: ethics, psychiatry, and end-of-life issues”. Psychiatr 
Times. 27 (6): 26–27.Jump up ^.
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ميكننا أن حنصره يف دائرة، ألن املبدأ واحد؛ فكيف نشرِّع ونقنن ما يُهلك حياة اإلنسان ويُفقده 
قيمة وجوده13؟

مفهوم املوافقة الواعية )املستنرية(: 
عادة ما ُتشري املوافقة الواعية -أو املستنرية- يف املسائل األخالقية املرتبطة ابجملال الطيب إىل 
فكرة أّن الشخص جيب أْن يكون على ِعلم اتم وإدراك وفهم للمنافع واملخاطر احملتَملة للعالج 

الذي خيتاره. 
وأما َمن جيهلها فإنه سيكون معّرضاً للوقوع ييي وابخلطأ ييي يف خطر سوء اختيار عالٍج ال يعكس 
ِقَيمه أو رغباته. وهذا ال خيص على وجه التحديد إجراءات احلصول على موافقته، أو املتطلبات 

القانونية احملدَّدة -اليت ختتلف من مكان آلخر- واخلاصة ابحلصول عليها. 
املبادئ  العامة ألطباء مصر( حول  النقابة  وقد جاء يف الئحة )آداب املهنة الصادرة عن 
الطبية  التجارب  شرعية  شروط  من  أن  اإلنسان،  على  الطبية  األحباث  إلجراء  العامة  األخالقية 

والعلمية على اإلنسان: 
1. طلب الرضا احلر املستنري: يتعني توافر شرطني العتبار الرضا صحيحاً مها: الرضا احلر، 
والرضا املستنري. الرضا احلر املستنري هو تبصري الشخص بطبيعة وأهداف وآاثر التجربة بلغة سهلة 
والعلمية.  الطبية  املصطلحات  يتجنب  وأن  ثقافته،  الشخص ومستوى  تتفق مع ظروف  واضحة 
وكذلك املدة املتوقعة إلجراء التجربة، واملنفعة اليت ستعود على الفرد أو اجملتمع، واألضرار واملخاطر 

احملتملة، وإىل أي مدى ستكون سرية التقارير واملعلومات اليت يُديل هبا الشخص. 
2. إحاطة الشخص علماً أبنه حر ىف قبول أو رفض املشاركة أو عدم إمتامها يف أي وقت 

بدون أى عقاب أو فقد لالمتيازات اليت اتُِّفق عليها.
3. إعطاء الشخص الفرص الكافية لالستفسار عن كل ما يتعلق ابلتجربة.

4. كقاعدة عامة يستلزم أن يكون الرضا كتابة وموّقع من الشخص اخلاضع للتجربة ويكفي 
أن يكون العدول عنها أو عدم إكماهلا شفاهة. 

احلياة، )بريوت: دار املالك، ط1، 2002م(، ص: 32-29،  الطبية وأخالقيات  13. فضل هللا، حممد حسني، األخالقيات 
بتصرف.



أخـالقيـاُت الطـبِّ وآدابُـُه

75

تفويض  وميكنهم  اخلاصة هبم، كما  الطبية  القرارات  اختاذ  اختيار  للمرضى  وابلتايل، ميكن 
سلطة اختاذ القرار لطرف آخر. 

وإذا كان املريض عاجزاً عن ذلك، فإن القوانني يف مجيع أحناء العامل قد حدَّدت آليات خمتلفة 
للحصول على املوافقة القائمة على اإلدراك والوعي، وعادة ما يتم ذلك من خالل وجود شخص 

يُعّينه املريض أو أقرب أقرابئه ليتم اختاذ القرارات نيابة عنه. 
وسيأيت معنا يف الشرط اخلامس من شروط شرعية التجارب الطبية والعلمية على اإلنسان يف 
الئحة )آداب املهنة الصادرة عن النقابة العامة ألطباء مصر( أنه: )إذا كان الشخص من الُقصَّر أو 
من غري ذوي األهلية “املرَضى عقليًا”، يُطلب تفويض ابلرضا من األبوين أو الوصي تبعاً للقوانني 

احمللية لكل وطن(14.
اثنيًا: حتقيق املنفعة: 

يشري مصطلح حتقيق املنفعة إىل اإلجراءات اليت تُعّزز رفاهية اآلخرين. هذا يعين -يف السياق 
الطيب- اختاذ اإلجراءات اليت ختدم املصاحل العليا للمرضى. 

وقد ذكر توم بوشامب وجيمس تشيلدرس يف كتاهبما )مبادئ األخالقيات الطبية احليوية( 
ذكرا هذا املبدأ كونه أحد القيم األساسية ألخالقيات الرعاية الصحية. وبعض الباحثني، مثل إدموند 
بيلليجرينو15Edmund Daniel Pellegrino، جيادلون أبن مبدأ حتقيق املنفعة هو املبدأ األساسي 
الوحيد الذي تقوم عليه أخالقيات مهنة الطب، ويعدون أن الشفاء جيب أن يكون الغرض الوحيد 
من الطب، وأن املساعي الطبية من قبيل اجلراحة التجميلية والقتل الرحيم تقع خارج نطاق غاايت 

اجملال الطيب وأهدافه.
األطباء  ذكرها  احلاذق كما  الطبيب  الشّطي صفات  أمحد شوكت  الدكتور  مَجع  وقد     
املسلمون يف مؤلفاهتم، وميكن أن نلحظ يف أبرز تلك الصفات )العناية جبلب املنفعة( كما يّتضح 

من خالل البيان اآليت:

14. www.ems.org.eg/userfiles/file/kanon/leha.doc.
15. كان أخصائياً يف البيولوجيا احليوية األمريكية، تويف سنة 2013م. شغل منصب الرئيس احلادي عشر للجامعة الكاثوليكية 
األمريكية )كوا( من 1978 إىل 1982. عمل كأستاذ متميز يف الطب واألخالقيات الطبية، ومديراً ملعهد كينيدي لألخالقيات 

يف جامعة جورج اتون ملدة 35 عاماً.
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1. على الطبيب احلاذق أْن يلّم أبسباب املرض، والظروف اليت أحاطت به، مبا يف ذلك 
النظر يف نوع املرض، ومن أي شيء حدث وعله حدوثه.

2. االهتمام ابملريض، وبقوته، وابالختالف الذي طرأ على بدنه، وعاداته وبلده.
3. أال يكون كل قصد الطبيب إزالة تلك العلة فقط، بل إزالتها على وجه يؤمن معه عدم 

حدوث أصعب منها.
4. أن يعاجل ابألسهل فاألسهل، فال ينتقل من العالج ابلغذاء إىل الدواء، إال عند عذره، 

وال ينتقل إىل الدواء املركب إال عند تعذر الدواء البسيط.
5. النظر يف قوة الدواء ودرجته واملوازنة بينها وبني قوة املريض.

6. أن ينظر يف العلة، هل هي مما ميكن عالجها أو ال؟ فإن مل يكن عالجها ممكناً َحِفظ 
صناعته وحرَمته، وال حيمله الطمع على عالج ال يفيده شيئاً.

7. أن يكون له خربة ابعتدال القلوب واألرواح، وأدويتها، وذلك أصل عظيم يف عالج 
األبدان، فإن انفعال البدن وطبيعته وأتثري ذلك يف النفس والقلب، أمر مشهور. 

8. التلّطف ابملريض والرفق به كالتلطف ابلصيب.
9. أن يستعمل أنواع العالجات، ومنها العالج ابلتخييل. وإّن حِلّذاق األطباء يف التخييل 

أموراً ال يصل إليها الدواء.
الصحة  أركان هي،: حفظ  على عدة  دائراً  وتدبريه  أن جيعل عالجه  الطبيب  على   .10
املوجودة، ورد الصحة املفقودة حبسب اإلمكان، وإزالة العلة أو تقليلها، واحتمال أدىن املصلحتني 
إلزالة أعظمهما، وتقريب أدىن املصلحتني لتحصيل أعظمهما. فعلى هذه األصول مدار العالج، 

وكل طبيب ال تكون هذه أمنيته اليت يرجع إليها ليس بطبيب16.
   ومع األخذ ابحلسبان كل ما سبق، يبقى أّن نعرتف بوجود اختالف بني أهل االختصاص 
راِجع 

ُ
يف احُلكم على بعض املوارد، هل هي داخلة يف هذا املبدأ أو ال؟ فعلى سبيل املثال، لو رغب امل

يف التجّمل والتشّبب عن طريق بعض العمليات التجميلية واحلَُقن وشفط الدهون، فهل يُعد هذا 
16. السباعي، زهري، الطبيب أدبه وفقهه، )دمشق: دار القلم، ط1، 1993( ص: 88-87.
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مشمواًل مببدأ حتقيق املنفعة للمريض؟ وهل تشمل الرغبة يف تغيري اجلنس؟ 
كِلف مادايً بنحٍو كبري لضمان استمراره على 

ُ
   وماذا لو تعارض إخضاع املريض للعالج امل

قيد احلياة لبضعة أشهر أخرى، مع قدراته املادية واضطراره إىل االستدانة طويلة األمد وبيع أساسياته 
احلياتية ولرمبا اهنيار حياته األسرية بعد حتميل األسرة التبعات املادية للعالج؟ 

   فهل نلحظ املنفعة الصحية املؤقتة أم الضرر املادي الكبري؟
   فمثل هذه التساؤالت ختضع للجدل حول املفهوم الدقيق ملبدأ حتقيق املنفعة للمريض، 
كما وختضع للموقف الشرعي والقانوين أيضاً من مسألة وجوب إنقاذ النفس احملرتمة، وحرمة إلقائها 

يف التهلكة، اإلضرار ابلغري، تعارض املصاحل، وفقه األولوايت. 
اثلثا: عدم اإليذاء:

   هلذا املبدأ من األمهية ما جعل بعض أهل االختصاص يعتربه يف املقام األول يف سّلم 
األولواّيت بني مبادئ األخالق الطبية، فاأَلوىل واألهم هو عدم إحلاق األذى ابملريض، وليس أن 

حُتِسن إليه وحتقق له املنفعة. 
   واملربّرات عند أصحاب هذا االجتاه عديدة ومن بينها: وقوع الكثري من الضرر حبق املرضى 
نتيجة عدم مراعاة هذا املبدأ، كما هو احلال يف مقولة بعضهم: )كان العالج انجحاً، ولكن املريض 
مات!(، والسبب يف وقوع ذلك هو حتّمس بعض األطّباء الستخدام العالجات اليت يعتقدون أهنا 
ستؤدي إىل نتائج إجيابية، دون األخذ ابحلسبان عدم ترّتب نوٍع من األذى والتبعات السلبية، أو 

على األقل ترّتب مستوايت مقبولة ومعقولة منها فقط. 
   وقد يتمّسك بعض هؤالء أيضاً أتييداً للفكرة السابقة ابلتوّجه الشرعي الذي ينطلق من 
مثل قول النيب )ص(: )ال ضرر وال ضرار(17، ومن القاعدة الفقهية اليت تقول أبن دفع املفاسد أوىل 

ومقدَّم على جلب املصاحل. 

17. ت أتليف العديد من الكتب ملناقشة هذه القاعدة اإلسالمية املهمة، ومن بينها كتاب )ال ضرر وال ضرار، من أحباث السيد 
الذهبية يف  )القاعدة  والنشر، ط4، 2006(، وكتاب  للطباعة  فراقد  دار  )قم:  احليدري  السيد كمال  بقلم  الصدر(،  ابقر  حممد 
املعامالت اإلسالمية: ال ضرر وال ضرار( بقلم زين الدين عبد الرمحن بن أمحد الَسالمي احلنبلي )بريوت: دار الكتاب العريب، ط1، 
1990م(، وكتاب )قاعدة ال ضرر وال ضرار، تقريراً لبحث السيد حممد حسني فضل هللا( بقلم حممد أديب قبيسي )بريوت: دار 

املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 2000م(.
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قال الدكتور حممد مصطفى الزحيلي عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية جبامعة الشارقة 
يف كتابه: )القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة(: )إن مقاصد الشريعة العامة تنحصر 
يف حتقيق املصاحل ودرء املفاسد، وذلك جبلب النفع للناس، ودفع الضرر عنهم، حىت اعترب العز بن 
عبد السالم ]رمحه هللا تعاىل[ وغريه أن األحكام الشرعية كلها تنحصر يف هذه القاعدة »حتقيق 
املصاحل ودرء املفاسد«18، ألن كل حكم فرعي فرع أصاًل إما جللب مصلحة، أو لدرء مفسدة على 
اإلنسان، وهذا ما تؤكده النصوص الشرعية يف القرآن والسنة، ويبينه العلماء يف االستصالح، ويف 
مقاصد الشريعة، وأن عدَّ املصاحل من األدلة الشرعية الكلية والفرعية ضمن ضوابط دقيقة وقواعد 
حمكمة، سواء كانت املصاحل ضرورية، أو حاجية، أو حتسينية، أو تكميلية، أو جمرد منافع وزينة. 

وإن كثرياً من القواعد الفقهية وضعت لتحقيق املصاحل ودرء املفاسد(19. 
   وَضَرب أمثلة توضيحية على وضع القواعد الفقهية لتحقيق املصاحل ودرء املفاسد، ومن 

بينها: إذا ضاق األمر اتََّسع... الضرورات تبيح احملظورات. 
   وقال: )فإذا تعارضت مصلحة ومفسدة ُقدِّم دفع املفسدة غالباً؛ ألن الشرع حريص بدفع 

الفساد، ويعتين ابملنهيات أشد من اعتنائه ابملأمورات(20. 
   ورأى الدكتور حممد املبارك يف ورقة حبثية بعنوان )قاعدة درء املفاسد مقدم على جلب 
املصاحل وتطبيقاهتا الطبية( أنه: )ال ختلو كثري من األحباث الفقهية أثناء تناوهلا للمسائل الطبية من 

التعّرض هلا واالستناد إليها يف بيان حكمها الشرعي(21.
   إال أنه ُيالَحظ على هذه القاعدة وقوع خلل يف التطبيق يف األمثلة اآلتية: 

1. لو شاهدُت شخصاً يغرق، وكان وصويل إليه إلنقاذه ال ميكن إال بعبور أرٍض ال يسمح 
صاحبها يل بعبورها. وهنا يقع التزاحم ما بني املصلحة )إنقاذ الغريق(، واملفسدة )عبور أرٍض رغماً 
عن صاحبها(، فعلى القاعدة السابقة، سيكون من املفرتض يب أن أدرأ املفسدة، فال أعرب تلك 

األرض، وأترك الرجل يغرق!
18. هذه مبالغة منه، حيث هناك العديد من القواعد الفقهية اليت ال تندرج وال تنبثق عن هذه القاعدة.

19. الزحيلي، حممد، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، )دمشق: دار الفكر، ط1، ج1، 2006(، ص: 243.

20. الزحيلي، حممد، القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب األربعة، )دمشق: دار الفكر، ط1، ج1، 2006(، ص: 238.
21. http://dlibrary.mediu.edu.my/bib/23170.
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2. إذا احتجت إىل الدواء إلنقاذ مريض من املوت بلدغة أفعى، وامتنع مالك الدواء من 
إعطائي إايه، وسأضطر إىل سرقته منه أو أخذه غصباً. هنا يقع التزاحم ما بني املصلحة )إنقاذ 
املصاب(، واملفسدة )سرقة الدواء أو األخذ غصباً(، فعلى القاعدة السابقة، سيكون من املفرتض 

يب أن أدرأ املفسدة، فال أسرق الدواء وال آخذه غصباً، وأترك املصاب ليموت. 
أوافقنا  وسواء  نظر.  إعادة  إىل  حباجة  التعميم  حنو  على  ابلقاعدة  األخذ  فإن  هنا،  ومن 
أصحاب هذا االجتاه أم ال، فإنه ال ميكننا إنكار أمهية معرفة مدى احتمال اإلضرار ابملريض عن 
طريق العالج الذي ستقّدمه إليه؛ لذلك جيب على الطبيب أن يذهب إىل ما هو أبعد من جمرد 
عدم وصف األدوية اليت يَعرف أهنا ضارة، إذ ال ينبغي أن يصف األدوية-أو يعاجل املريض- إال إذا 
كان يعلم أّن من غري املرجح أْن يكون العالُج ضاراً؛ أو على أقل تقدير، أن يدرك املريض املخاطر 

والفوائد، وأن الفوائد احملتملة تفوق املخاطر احملتملة.
والواقع أن العديد من العالجات حتمل بعض خماطر الضرر، ويف بعض احلاالت -على سبيل 
املثال يف احلاالت اليت تكون نتائج عدم املعاجلة خطرية- فإن العالج احملفوف ابملخاطر اليت حتمل 
معها احتمالية كبرية إلحلاق األذى ابملريض سيكون له ما يربره. وابلتايل فإن مبدأ عدم اإليذاء ليس 
مبدأً مطلقاً،   وجيب موازنته مع مبدأ اإلفادة، ألن أخذمها معاً ابحلسبان سيساعد يف توضيح الصورة، 

واختيار القرار الطيب واألخالقي والشرعي والقانوين األنسب.
وهكذا يتضح لنا أن التعريف القانوين لعدم اإليذاء يعتمد يف الواقع على حتقيق اتفاق بني 
النظام االجتماعي والديين والسياسي والقانوين ألي جمتمع حول هذا األمر. وابلتايل فإن انتهاك هذا 
املبدأ والتقاضي فيه سيعتمد على ما هو مقرر ضمن اللوائح القانونية يف كل دولة، وهي ليست اثبتة 
على الدوام، بل معّرضة أن تتبّدل مع مرور الوقت وفقاً لتكّشف بعض احلقائق اليت كانت خافية، 

أو تقدمي دراسات حديثة تلغي الدراسات السابقة، وأمثال ذلك.
وميكن أن يقع التعارض بني مبدأي احرتام االستقاللية وحتقيق املنفعة أو دفع الضرر، وذلك 
عندما ال يوافق املريض على التوصيات اليت يعتقد خرباء الرعاية الصحية أهنا يف مصلحته. عندما 
تتعارض رغبات املريض مع رفاهه، فإن اجملتمعات املختلفة حتل هذا التعارض بلحاظات متباينة؛ 

وابلتايل تصل إىل نتائج متغايرة. 
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املؤهل عقلياً  املريض  ينزع إىل حتقيق رغبات  الغرب -بشكل عام-  ويستجيب الطب يف 
الختاذ قراراته اخلاصة، حىت يف احلاالت اليت يَعتقد فيها الفريق الطيب أن هذا املريض ال يتصّرف على 
وفق مصلحته الشخصّية. ومع ذلك، فإن العديد من اجملتمعات األخرى تعطي األولوية لتحقيق 

مصلحة املريض، وليس ملراعاة استقالليته يف اختاذ القرار.
وتشمل األمثلة على ما سبق حالة ما لو مل يرغب املريض يف تلّقي عالج معني بلحاٍظ ديين 
أو ثقايف. وهكذا يف حالة القتل الرحيم )قتل املرمحة(، فإّن رغبة املريض -أو أقاربه- قد تتمّثل يف 
إهناء حياته22. وأيضاً، قد يرغب املريض يف تلّقي عالٍج معنّي ال لزوم له، كأْن يطلب نوعاً من 

اجلراحة التجميلية، أو تكميم معدته دون ضرورة. 
فهنا، قد يكون مطلوابً من املماِرس حتقيق التوازن بني رغبات املريض اليت ستعّرضه ملخاطر 
طبية حمتملة واحرتام استقالليته يف اختاذ القرارات الشخصية؛ وقد يفّضل الطبيب تقدمي مبدأ احرتام 
استقاللية املريض يف اختاذ القرارات الشخصية، ألن عدم ذلك قد يُلِحق الضرر ابلعالقة فيما بينهما.
وحىت حينما تكون قدرة األفراد على اختاذ قرارات واعية موضع شك وتساؤل يف أثناء حل 
التعارض الواقع بني احرتام االستقاللية وبني حتقيق املنفعة، إال أن االجتاه الغريب لألخالقيات الطبية 
مييل إىل تقدمي مبدأ احرتام االستقاللية يف اختاذ القرارات الشخصية؛ ابعتبار هذا املبدأ ميّثل األولوية 

بني املبادئ األخالقية املختلفة.
ويتمسك أصحاب هذا االجتاه بضرورة األخذ ابحلسبان احتمال اخنفاض الثقة يف اخلدمات 
الطبية لدى عامة الناس عند خرق مبدأ استقاللية املرضى؛ وابلتايل التقليل من استعدادهم للحصول 
على املساعدة الطبية من اجلهات املختصة، وهو ما قد يؤدي بدوره إىل عدم القدرة على حتقيق 

22. هناك خالف واسع حول مسألة القتل الرحيم. ففي الوالايت املتحدة على سبيل املثال يوجد خالف بني األطباء األمريكيني 
العاصمة،  حالياً يف والايت واشنطن  قانونياً  يُعد  الرحيم  القتل  الرحيم.  القتل  اإليذاء يستثين ممارسة  إذا كان مبدأ عدم  حول ما 
وكاليفورنيا، وكولورادو، ووالية أوريغون، وفريمونت. ويف مجيع أحناء العامل هناك منظمات خمتلفة تعمل لتغيري التشريعات اخلاصة هبذا 
الشأن. ومن األمثلة على هذه املنظمات مجعية مهلوك Society  Hemlock يف الوالايت املتحدة، ومحلة )الكرامة يف املوت( 
Dignity in Dying يف اململكة املتحدة. وتعتقد هذه اجملموعات أنه ينبغي إعطاء األطباء احلق يف إهناء حياة املريض إال 
إذا كان املريض واعياً مبا فيه الكفاية الختاذ قراره بنفسه، وأن يكون على دراية إبمكانية الرعاية البديلة، وأن يطلب إهناء حياته أو 
التوصل إىل وسائل حتقيق ذلك عن رضا وطيب خاطر. وأما يف والية لويزايان مثاًل، فييَُعدُّ تقدمي املشورة أو توفري الوسائل إلهناء حياة 
الشخص عماًل إجرامياً، وميكن توجيه االهتام إىل الفاعل كونه مرتكباً جلناية. يف حماكم هذه الوالية تيَُعدُّ هذه اجلرمية مماثلة للقتل 

اخلطأ، وُتطّبق نفس هذه القوانني يف والييت ميسيسييب ونرباسكا.
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املنفعة هلم.
وقد تؤثر هذه املبادئ وتطبيقاهتا وتعارضها فيما بينها على أقرابء املرضى، بل وحىت املمارسني 

الطبيني، وجمموع السكان عموماً، وعلى األبعاد االقتصادية، وذلك عند اختاذ القرارات الطبية.
رابعًا: العـدالة: 

تيَُعدُّ  العدالة من أوضح املبادئ األخالقية يف احلياة، وحمور أساس يف األخالق ويف احلقوق 
ويف الفلسفة االجتماعية، وهي قاعدة تنطلق منها حبوث إجياد املقاييس واملعايري األخالقية والقانونية.   
العدالة الشاملة هي هدٌف للحياة كلِّها، وقد بنّي هللا -عز وجل- يف كتابه العزيز أن حركة 
كل الرساالت كانت يف اجتاه حتقيق العدالة يف األرض: )َلَقْد أرسلَنا ُرُسَلنا ابلبيِّنات وأنزلنا معهم 
الكتاَب وامليزاَن ليقوَم الّناُس ابلِقسط(23، والقسط من مفردات العدل ابملفهوم الشامل للعدل24.. 
العدل يف العقيدة والشريعة واملفاهيم، ويف الواقع يف عالقة اإلنسان بنفسه وبربِّه وابلناس من حوله 

وابحلياة. 
ولشدة أمهية هذا املبدأ فقد ورد احلث على االلتزام به ولو مع األعداء واخلصوم، فقد قال 
هللا تعاىل: )اَي أَييَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قيَوَّاِمنَي لَِِّ ُشَهَداَء اِبْلِقْسِط َواَل جَيْرَِمنَُّكْم َشَنآُن قيَْوٍم َعَلٰى َأالَّ 
تيَْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو أَقيَْرُب لِلتيَّْقَوٰى َواتيَُّقوا الََّ ِإنَّ الََّ َخِبرٌي مبَا تيَْعَمُلوَن(25. أي مهما كانت العداوات، 
سواء كانت دينية أو اجتماعية أو سياسّية، فعليكم أن تعدلوا مع الذين تعادوهنم وختاصموهنم، ألن 
العداوة شي ء والعدالة شي ٌء آخر، وألن العدالة مبدأ أصيل يف احلياة، إذا اهنار فإن تبعاته ستكون 

وخيمة.
ومن هنا تكرر التأكيد يف القرآن الكرمي على ضرورة إعمال العدالة يف كل األحول، ولو 
(26، )اَي أَييَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا  أضّر ذلك أبقرب املقرّبني إليك: )َوِإَذا قيُْلُتْم فَاْعِدُلوا َوَلْو َكاَن َذا قيُْرَبٰ
ُ أَْوىَلٰ  قيَوَّاِمنَي اِبْلِقْسِط ُشَهَداَء لَِِّ َوَلْو َعَلٰى أَنُفِسُكْم أَِو اْلَواِلَدْيِن َواأْلَقيَْرِبنَي ِإن َيُكْن َغِنيًّا أَْو َفِقريًا فَالَّ

23. سورة احلديد: 25.
24. لغويياً هنك فرق بني العدل والقسط، فالقسط أن تبادر إىل إعطاء كل ذي حق حقه ابتداء، وأما العدل فأن تُرجع احلقوق 

إىل أصحاهبا بعد وقوع الظلم عليهم.
25. سورة املائدة: 8.

26. سورة األنعام: 152.
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هِبَِما فياََل تيَتَِّبُعوا اهْلََوٰى َأن تيَْعِدُلوا(27. 
وقد عرض أفالطون28 يف كتابه )اجلمهورية( مفهوم العدالة كخري إنساين، وابعتبارها تُنري 
وتُرشد السلوك األخالقي؛ ألن العدالة واألخالق مرتابطان بشكل وثيق، فالسمو واخلريية يف احلياة 
اإلنسانية -ومها أفضل طريقة ليعيش اإلنسان حياته- معتمدان بقوة ومتداخالن مع األشياء اليت 

جندها مرغوبة بذاهتا وبنتائجها.
واملراد هبا يف إطار مناقشة األخالق الطبية على وجه اخلصوص:

1ي العدالة يف توزيع اخلدمات الصحية حبيث ال تكون مقصورة على األغنياء وذوي النفوذ 
واجلاه وأصحاب الوساطات، بينما حُيرم منها الفقراء والضعفاء واملساكني، وأن ال يُفّضل أحد على 

آخر من خالل تلك املعايري يف حال شّح املوارد وحمدوديّتها. 
تستهلك  اليت  الضخمة  املستشفيات  على  والصحية  الطبية  اخلدمات  يف  الرتكيز  عدم  2ي 
ميزانيات وزارة الصحة والقطاع اخلاص، فهي وإن كانت تقدم خدمات طبية مهمة، إال أن هذه 
اخلدمات ال تصل إال لعدد حمدد من أفراد اجملتمع وبكلفة عالية جداً، بينما ال تصل أي خدمة على 

اإلطالق للماليني يف األرايف والقرى البعيدة، وإذا وصلت فهي خدمة رديئة وضئيلة وحمدودة. 
يييي وبداهتها، إال أن الربوفيسور  ييي حبسب الظاهر  وعلى الرغم من وضوح األفكار السابقة 
يف  العدالة  مراعاة  بشأن  يناقش  بعضهم  إن  يقول   29RAANAN GILLON ِغيلون  رعنان 
اجملال الطيب، وإن وظيفة كل طبيب أن يؤدي كل أمكنه جتاه مرضاه، سواء أثّر ذلك سلباً على 

االحتياجات العالجية لسائر املرضى أم ال.
وال  املمكن  ابألمر  ليس  احلاالت  ويف كل  الدوام  على  العدالة  مبدأ  تطبيق  أن  هو  ويرى 
املعقول، وأن إقصار عالقة العدالة مبهنة الطب على قضية توزيع الدواء واخلدمات الطبية ميّثل قصوراً 
يف تصّور املسألة، ضارابً على ذلك مثال ما لو انشغل الطبيب لساعات طويلة يف غرفة العمليات 

27. سورة النساء: 135.
28. أفالطون )427 ق.م - 347 ق.م( فيلسوف يوانين، كاتب لعدد من احلوارات الفلسفية، وهو مؤسس ألكادميية أثينا اليت 

هي أول معهد للتعليم العايل يف العامل الغريب، تتلمذ على يد سقراط، وتتلمذ على يديه أرسطو.
29. عمل أستاذا لألخالقيات الطبية يف إمربايل كوليدج لندن )1995-1999( حيث يشغل اآلن كرسياً فخراًي. وعمل طبيباً 

عام حىت تقاعده يف عام 2002، وقد حرَّر جملة اآلداب الطبية من 1980 إىل 2001.
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إلجراء جراحة مهمة وصعبة ألحد مرضاه، وكان ذلك على حساب مرضى آخرين ينتظرونه يف 
املرضى وإلغاء  أولئك  التشاغل عن  تتناىف مع  العدالة  إن  يقال  قد  اخلارجية.. فمن جهة  العيادة 
مواعيدهم أو أتجيلها، ومن جهة أخرى فمن غري املقبول أيضاً أن يرتك هذا الطبيب مريضه يف غرفة 

العمليات قبل االنتهاء من مسؤوليته يف العملية اجلراحية القائمة فعاًل. 
الطبية وذلك  العدالة ابملمارسة  أمثلة أخرى حول ارتباط مبدأ  ويضيف الربوفيسور غيلون 
من قبيل ما يقوم به األطباء النفسانيون -على سبيل املثال- من تقييم نفساين للمتهمني ابرتكاب 
جرائم حول مدى مسؤوليتهم عقلياً ونفسياً عن تلك اجلرائم، فهم هبذا التقييم يتداخلون مع العدالة 
اإلجرائية من خالل التقرير الذي يقّدمونه، مما قد يعفي اجملرم احلقيقي من العقوبة يف الوقت الذي 

يكون فيه مستحقاً هلا.. والعكس صحيح.
أية عملية  الطبية يف  املشاركة  الذي حيظر مطلقاً  مثال آخر، وله عالقة إبعالن طوكيو30 
تعذيب لتنايف ذلك مع حقوق اإلنسان، بينما ميكن انتقاد ذلك أبّن استخراج املعلومات ممن يقع 
عليه التعذيب ذا فائدة كبرية للمجتمع، مما جيعل املسألة يف دائرة الُبعد األخالقي ملمارسة مهنة 

الطب وعالقة ذلك ابلعدالة. 
بل حىت اختيار طلبة الطب أو تعيني األطباء اجلدد يف مواقع طبية معّينة له عالقة ابلعدالة.
وبعد استعراض عدة رؤى وأمثلة حول العدالة، اعترب الربوفيسور غيلون أن املسألة أشد تعقيداً 
وأوسع مدًى وتنّوعاً مما يتم تناوله عادًة عند احلديث عن عالقة الطب مببدأ العدالة األخالقي، وأن 

من املستحيل اقرتاح موقف فيّن موحَّد يكون مقبواًل يف كل األحوال31.
خامساً، احرتام األشخاص:

ال خيفى أن اخلطاب اإلسالمي أّكد على القيمة العليا لإلنسان واإلنسانية، بل طاملا قيل 
أن: )اإلسالم دين اإلنسانية(، ويف البني نصوص عديدة تدل على هذه احلقيقة، من أمهها قوله 
تعاىل: )َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم َومَحَْلَناُهْم يف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقيَْناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَلٰى َكِثرٍي ممَّْن 

30. إعالن طوكيو أصدرته اجلمعية الطبية العاملية، وهو حيظر أي مشاركة إجيابية أو سلبية لألطباء يف التعذيب أو أي شكل آخر 
من أشكال املعاملة الوحشية، أو غري اإلنسانية أو املهينة.

31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1416385/واملقالة جاءت يف ،  
BRITISH MEDICAL JOURNAL VOLUME 291 20 JULY 1985.
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َخَلْقَنا تيَْفِضياًل(32، ونالحظ أن اآلية مل تكتِف ابلفعل )فضَّْلنا( بل جاءت بعد ذلك ابملفعول املطلق 
)تفضياًل(. قال ابن عاشور يف التحرير والتنوير: )واإلتيان ابملفعول املطلق يف قوله تفضياًل إلفادة ما 
يف التنكري من التعظيم، أي تفضياًل كبرياً(33. ولعل هللا -عز وجل- حني كّرم بين آدم تكوينياً، فإنه 
يريد هلم أن يؤّكدوا هذه الكرامة على مستوى احلياة، ويف عالقاهتم االجتماعية اليت حتكم تصرف 

كل واحد منهم جتاه اآلخر. 
وموضوع حقوق اإلنسان ليس من املواضيع الدخيلة على املفاهيم اإلسالمية، وإن تصوَّر 

بعضهم أهنا مفردة مستوردة يف زمن قريب، وهذا خطأ بنّي. 
وسواء أكانت لدينا نصوص تذكر األمر بعنوانه ومضامينه كما يف رسالة احلقوق لإلمام علي 
بن احلسني زين العابدين34، أو تذُكره مبضامينه كما نشهد ذلك يف الكثري من آايت القرآن الكرمي 
ويف األحاديث الشريفة، فاحلقيقة تبقى أن موضوع حقوق اإلنسان حاضر بقوة يف اإلسالم على 

مستوى الفكر والتشريع واألخالق. 
بل إننا جند أن اإلسالم يتعامل حبساسية مع هذا املوضوع حىت يف اإلطار العبادي، ففي 
احلج مثاًل جند أن أداء حقوق الناس وقضاء حوائجهم من العناوين اليت تسمح بقطع شعرية عبادية 
كالطواف الذي أييت به الفرد خالصاً لوجه هللا )سبحانه( كما يف خرب أابن بن تغلب الذي سأل 
اإلمام جعفر بن حممد الصادق: )فأقطع الطواف؟ قال: نعم. قلت: وإن كان طواف فريضة، قال: 
نعم، فذهبت معه(35، وهكذا األمر يف احلث على االمتناع عن مزامحة الناس لتقبيل احلجر األسود 
كما يف احلديث أن رجاًل أتى اإلمام الصادق يف الطواف فقال: )ما تقول يف استالم احلجر؟ فقال: 

استلمه رسول هللا )ص( فقال: ما أراك استلمته؟! قال: أكره أن أوذي ضعيفاً أو أأتذى( 36. 

32. سورة اإلسراء: 70.
html.4511-04-1447-http://arabicmegalibrary.com/pages .33 نقاًل عن بن عاشور، حممد الطاهر، 

حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب اجمليد، يف تفسري اآلية.
34. هو علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب )38هي ييي 95هي(، رابع األئمة عن الشيعة اإلمامية. لُقب ابلسجاد لكثرة سجوده، 
وبزين العابدين لكثرة عبادته واهتمامه بذلك. عاش يف املدينة املنورة، قال بشأنه الزهري: )ما كان أكثر جمالسيت مع علي بن احلسني، 

وما رأيت أحداً كان أفقه منه(.
35. احلر العاملي، حممد، وسائل الشيعة، )قم: مؤسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث، ج13، السنة جمهولة(، ص: 384.

36. احلر العاملي، حممد، وسائل الشيعة، ج13، ص: 327.
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وقد عَرْضت حتت عنوان )الدين.. الطب.. والكرامة اإلنسانية( من هذا الكتاب جانباً من 
مفهوم الكرامة اإلنسانية من املنظور اإلسالمي مبا ال حيتاج إىل إطالة وتكرار.

ويف هذا العصر، بدأت حقبة جديدة تُعىَن حبقوق اإلنسان عندما ت إطالق اإلعالن العاملي 
حلقوق اإلنسان عام 1948، الذي كان مبنزلة أول وثيقة معاصرة ورئيسة تعمل على تعريف حقوق 

اإلنسان. 
وإذ يتحمل األطباء واجباً أخالقياً حلماية حقوق اإلنسان وكرامة اإلنسان املريض، لذلك فإن 
ظهور تلك الوثيقة كان له أثره على تطوير بنود وتفاصيل أخالقيات مهنة الطب. وتتطلب معظم 

مدوانت أخالقيات مهنة الطب اآلن بند ضرورة احرتام حقوق اإلنسان املريض.
وقد عزَّزت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسكو( محاية حقوق اإلنسان 
وكرامة اإلنسان، واعتمدت اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان والطب احليوي للنهوض بتطبيق القانون 
الطبية. ويوفر اإلعالن محاية خاصة حلقوق األفراد  الدويل حلقوق اإلنسان يف جمال األخالقيات 

فاقدي األهلية.
وتُقّرِر املنظمة أنه ينبغي يييي لدى تطبيق املعارف العلمية واملمارسة الطبية والتكنولوجية املرتبطة 
هبا والقائمة عليها يييي مراعاة الضعف البشري، كما وينبغي محاية األفراد واجلماعات املعرَّضة للخطر 

ييي بصفة خاصة ييي واحرتام السالمة الشخصية هلؤالء األفراد37.
تُثار قضااي من قبيل مدى إمكانية استخدام  الكرامة اإلنسانّية يربز أكثر عندما  فاحلديث عن 
اإلنسان أو إجباره أو إيذائه أو االعتداء عليه، ألن هذه املفردات متّس جانب الكرامة لديه بشكل مباشر.

وكذلك تزداد القضّية أمهية عندما تتعّلق حباالت الضعف اإلنساين كالصغر أو الشيخوخة 
أو اإلعاقة أو اخلرف، بل وحىت احلالة اجلنينية )عند رغبة األم مثاًل يف اإلجهاض دون سبب مقبول 
أو مشروع( وأمثال ذلك، مما يوجب توفري احلماية هلذا اإلنسان الضعيف، ومنع حلوق األذى به 

ما أمكن38.

37. http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31058&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html.
38. من مقال بعنوان )الكرامة اإلنسانية وتطبيقاهتا يف القضااي الطبية( للدكتور غياث حسن األمحد، بتصّرف. نقاًل عن موقع: 

www.cilecenter.org
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والصحية:  الطبية  لألخالقيات  العاملي  اإلسالمي  الدستور  من  األول  املبدأ  يف  جاء  وقد 
)اإلنسان مكرَّم ]َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم[39 بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده، ويقتضي تكرميه 
واحرتام  احرتام شخصيته،  تكرميه  يقتضي  ومعافاة كاملة، كما  اتمة  عليه يف صحة  احملافظة  هذا 
خصوصياته وأسراره، واحرتام حقه يف احلصول على مجيع املعلومات اليت ختتص أبي إجراء طيب 
سوف يتعّرض له، واحرتام حقه يف كونه هو وحده صاحَب القرار فيما يتعلق بشؤونه الصّحّية مادام 

ذلك يف إطار هذه القيم40.
وجاء يف مقّدمة الئحة آداب املهنة الصادرة عن النقابة العامة ألطباء مصر أن رعاية حقوق 
اإلنسان هي إحدى الدوافع الرئيسة لصدور الالئحة: )إدراكاً من النقابة العامة ألطباء مصر أبن 
مهنة الطيب مهنية إنسانية وأخالقية وتقوم أساساً على العلم.... وإمياانً أبن الرعاية الصحية هيي 
أحيد حقيوق اإلنسان األساسية اليت يعمل اجملتمع على الوفاء هبيا جتياه مجييع أبنائه...(41 مث تستطرد 

الالئحة يف ذكر بنودها.
الســـّرِيَّة:

وينبثق عن احرتام حقوق األفراد احرتام خصوصياهتم وأسرارهم؛ ومن هنا فقد نوقش هذا 
العنوان ضمن العناوين اخلاصة أبخالقيات مهنة الطب.

قيام  لوازم  من  يُعّد  إمجايل-  -بنحٍو  الغري  أسرار  فإّن حفظ  وأخالقية،  مبدئية  انحية  من 
واستمرار العالقات االجتماعية السليمة واحرتام خصوصيات اآلخرين، وهي من العهود واألماانت، 
ولذا فهي مشمولة يف قول هللا )تعاىل(: )َوأَْوُفوا اِبْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئواًل(42، وقوله )تعاىل(: 
أنه قال: )أربع  النيب األكرم حممد )ص(  َأْهِلَها(43، وعن  ِإىَل  اأَلَمااَنِت  تيَُؤدُّوا  َأْن  أَيُْمرُُكْم  )ِإنَّ الََّ 
َمن كنَّ فيه كان منافقاً خالصاً، وَمن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حىت 
يَدعها: إذا ائُتِمن خان، وإذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر(44. وقد ترد بعض 

39. سورة اإلسراء: 70.
40. https://www.ye1.org/forum/threads/87712/.
41. www.ems.org.eg/userfiles/file/kanon/leha.doc.

42. سورة اإلسراء: 34.
43. سورة النساء: 58.

44. العيين، حممود، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )بريوت: دار الكتب العلمية، ج13، ط1، 2001م(، ص: 9. 
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االستثناءات اليت قّررها الفقهاء وعلماء األخالق بلحاظ املهم وما هو أهم، وذلك من قبيل ما لو 
دار األمر بني حفظ السر، وإحلاق األذى ابألبرايء، فمن الواضح أن كشف سر َمن يريد إيذاءهم 

أوىل ييي بل هو من الواجبات يييي حفاظاً على أرواحهم وسالمتهم.
   أما يف جمال األخالق الطبية: )فإّن مسألة أن َيطَّلع الطبيب على سّر مريضه وسّر مرضه، 
ميزان  يف  تعين  مبريضه؛  حتيط  اليت  واالجتماعية  الذاتية  والسلبيات  مبرضه،  احمليطة  الظروف  وسّر 
األخالق اإلنسانية: سرّية األمانة، وأن سّر املريض أمانة.   ويف األخالق، ومنها األخالق الدينية، 
]أن السّر أمانة[، حيث ليس ألحد أن يذيع -أليِّ إنسان ويف أية مسألة- سراً يكتمه، إال أن 
يكون ِذكراً له خبري، كما يقول بعض احلديث الشريف، إنَّ هذا اخلط األخالقي ال يتصل ابلطب 
فحسب، ولكنها مسألة كل علم يّتصل ابإلنسان، وحيرتم خصوصياته، بعيداً عن ذهنية املهنة اليت 
تتجّمد أمام الربح، وال شي ء إال الربح. مث حينما ننطلق لنتحدث يف واقع التفاصيل فإننا نقول: هل 
ميكن للطبيب أن يعطي املريض سّر مرضه، وقد يكون خطرياً، ويتعلق حبياته وتتوقف عليه، أو ال 
جيوز له أن يعطيه سّر مرضه؟ إذا كان إعطاء السر مما يزيد يف مرض املريض، فال جيوز لك أخالقياً 
ودينياً أن تعطيه هذا السر، بل البد لك أن حتتفظ به لنفسك، وإذا أمكن أن تستعني مبن حوله 

من أجل تطوير معاجلتك له من خالهلم، فال مانع من إفشائه هلم(45.
وهل ميكن َخرق هذا املبدأ فيما لو طلبت أطراف رسية أو قانونية -كالشرطة أو احملاكم- 
الصحية األولية؟ االجتاه  الرعاية  اليت جُتَمع عادة يف  الكبرية  الطّبية  البياانت  معلومات من قاعدة 

السائد جييب بنعم، بل إّن بعض اللوائح املنظِّمة ألخالق مهنة الطب تصرّح بذلك.
فمثاًل: تنص املادة 30 من الئحة آداب املهنة الصادرة عن النقابة العامة ألطباء مصر وبقرار 
وزير الصحة على أنه: )ال جيوز للطبيب إفشاء أسرار مريِضه اليت اطّلع عليها حبكم مهنته، إال إذا 
كان ذلك بناء على قرار قضائي أو يف حالة إمكان وقيوع ضيرر جسييم ومتييَقَّن يصيب الغري، أو 

يف احلاالت األخرى اليت حيددها القانون(. 
ويف املادة 58 منها: )يلتزم الباحث ابلتوقف فوراً عن إكمال أي جتارب على اآلدميني إذا 
ما ثبت أن املخاطر املصاحبة تفوق الفوائد املتوقعة من البحيث، كميا يليزم ضمان محاية خصوصية 
األفراد وسرية النتائج واحلفاظ عليها واحلد من اآلاثر السلبية على سالمة املتطوعني اجلسدية والعقلية 

45. فضل هللا، حممد حسني، األخالقيات الطبية وأخالقيات احلياة، )بريوت: دار املالك، ط1، 2002م(، ص:  17-16.



البيان جامعة 

88

والنفسية(46.
نعم، كانت القواننُي املقرَّرة يف املاضي متنع األطباَء من الكشف عن املناقشات اليت جتري مع 
املرضى، حىت لو كان الطبيب حتت القسم يف احملكمة، إال أنّه -على مّر السنني- ُوضعت العديد 

من االستثناءات هلذه القوانني. 
إبالغ  األطباء  الوالايت من  العديد من  َتطلب  املثال،  املتحدة على سبيل  الوالايت  ففي 
الشرطة عن أية حالة إلصابة بطلق انري، و)إدارة املركبات( يف حالة ثبوت قيادة مركبة من قبل 

شخص وهو يف حالة غري واعية )ُسكر أو حتت أتثري املخدرات(.
القابلة  األمراض  تشخيص  على  تنطوي  اليت  احلاالت  يف  املبدأ  هبذا  خُيَْرق  االلتزام  وابت 
لالنتقال جنسياً يف حال ما لو رفض املريض أن يكشف هذا التشخيص لشريكه )الزوج أو الزوجة(، 
أو حينما يتم تشخيص حالة محل لدى فتاة قاصر دون علم والديها حبصول احلمل، كما أن للعديد 
من الوالايت األمريكية قوانني تنظم مسألة إخطار الوالدين حول وقوع اإلجهاض من قبل َمن هّن 

دون السن القانونية47.   
هذه اخلروقات دفعت بعض النّقاد ِمن قبيل جاكوب أبيل Jacob Appel للمطالبة بنهٍج 
أكثَر تشدُّداً يف االلتزام بواجب احلفاظ على السرية48، وميكن للمثال التايل أن يوّضح سبب هذه 

املخاوف. 
فعلى سبيل املثال: قد ُقدِّمت ورقة حبثية يف مؤمتر القمة العاملي الثالث لالبتكار يف الرعاية 
الصحية بعنوان )علم اجلينوم يف منطقة اخلليج: إدارة النتائج الَعَرضية من منظور أخالقي إسالمي(49، 
وقد جاء فيها التأكيد على متّيز علم اجلينوم والتقنيات املرتبطة به ابلقدرة على إنتاج كم هائل من 
املعلومات ال ترتبط فقط ابحلالة الصحية للشخص صاحب اجلينوم، بل وتتجاوز كثري من هذه 
املعلومات ييي كّماً وكيفاً يي ما ت التخطيط للكشف عنه من ِقبل الشخص صاحب اجلينوم أو من ِقبل 

46. www.ems.org.eg/userfiles/file/kanon/leha.doc.
47. National Conference of State Legislatures > Abortion Laws > Parental 
Involvement in Minors’ Abortions.
48. Appel, JM. Must My Doctor Tell My Partner? Rethinking Confidentiality in 
the HIV Era, Medicine and Health Rhode Island, Jun 2006.

49. شارك يف كتابة البحث الذي أصدره هذا املنتدى فريق من الباحثني املتخصصني يف جماالت خمتلفة.
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الطبيب املعاِلج أو الباحث العلمي، وتُعَرف هذه املعلومات ابلنتائج العرضية. 
وُتشكِّل اإلدارة األخالقية هلذه النتائج العرضية وكيفية التعامل معها واحدة من أهم املعضالت 
احليوية  البنوك  نظراً ألن  العقد األخري؛  الغرب خالل  اليت شغلت علماء األخالق يف  األخالقية 
ومشروعات اجلينوم ال تستطيع إجراء أحباثها دون وجود إطار أخالقي واضح يف التعامل مع مثل 
هذه النتائج واإلجابة على أسئلة مركزية من قبيل: مىت جيب ومىت ميتنع الكشف عن هذه النتائج 
العرضية؟ ويف حال الكشف عنها، فمن الذي يتم إخباره هبا )الشخص صاحب اجلينوم مثاًل، أو 
أقاربه الذين يشاركونه جزًء كبرياً من تركيبته اجلينية أو بعض أجهزة الدولة( ومىت جيب أن يكون هذا 
اإلخبار؟ وهل ختتلف اإلجابة على مثل هذه األسئلة يف حال كان الشخص صاحب اجلينوم حّياً 
أو مّيتاً أو ابلغاً أو قاصراً، أو يف حال كانت النتائج متعّلقة حبالته الصحية أو أبمور اجتماعية أخرى 

مثل النََّسب واألصل العرقي أو القبلي؟ 
لتناول هذه األسئلة من منظور أخالقي إسالمي كما عربَّ عن ذلك  وهناك حاجة ملحة 
القائمون على مشاريع اجلينوم اليت انطلقت ابلفعل يف عدد من دول اخلليج العريب. وميكن إجياز 

أهم ما َخُلص إليه املنتدى يف النقاط التالية:
* ال بد من إعالم األشخاص الذين يتربعون بعيناهتم للمشاركة يف أحباث اجلينوم ابحتمال 
وجود النتائج العرضية، وذلك قبل إجراء البحوث على هذه العينات. فدون هذا اإلعالم ال ميكن 

أن نسمي املوافقة اليت يتم احلصول عليها من هؤالء األشخاص موافقة مستنرية أو واعية.
* هناك عدد حمدود من النتائج العَرضية جيب أن يتم الكشف عنها يف كل األحوال وإبالغ 
الشخص صاحب اجلينوم هبا. ومن ذلك النتائج اليت تكشف عن قابلية الشخص لإلصابة أبمراض 
فتاكة لكن من املمكن تالفيها عن طريق عمل بعض اإلجراءات الطبية الضرورية أو اتباع تعليمات 
وإرشادات حمددة. وهذا واجب أخالقي ألنه متعلق مبقصد حفظ النفس وهو أحد مقاصد الشريعة 
اليت تقع يف مرتبة الضرورايت. وإنقاذ اإلنسان من التهلكة -بصرف النظر عن دينه وعرقه- واجب 
ِلَك  أخالقي وديين يف اإلسالم، كما أوضحت اآلية القرآنية الكرمية يف سورة املائدة: )ِمْن َأْجِل ذَٰ
يًعا  َا قيََتَل النَّاَس مجَِ َكتيَبيَْنا َعَلٰى َبيِن ِإْسرَائِيَل أَنَُّه َمن قيََتَل نيَْفًسا ِبَغرْيِ نيَْفٍس أَْو َفَساٍد يف اأْلَْرِض َفَكَأمنَّ

يًعا(50. َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

50. سورة املائدة:32.
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* هناك عدد حمدود أيضاً من النتائج العَرضية جيب االمتناع عن كشفها، سواء كان ذلك 
للشخص صاحب اجلينوم أو لغريه. ومن ذلك النتائج املتعلقة ابألنساب؛ ألن قضااي النسب تقع 
خارج إطار التداوي أو البحث العلمي الذي يرسم حدود العالقة بني صاحب اجلينوم وبني الطبيب 
أو الباحث العلمي، ومكان البحث عنها وتقصيها هو القضاء وأروقة احملاكم وفق ضوابط شرعية 
وقانونية حمددة ال مؤسسات البحث العلمي. كما ينبغي التنويه أيضاً إىل أن مسائل النََّسب يف 
املنظومة الشرعية اإلسالمية ال تنبين فقط على وجود عالقة بيايولوجية بني الطفل وَمن يُنسب إليهما 
من والدين، وإمنا ال بد من وجود عالقة نكاح شرعية أو ما يسمى بيي )الفراش(. ويف حال وجود 
هذا الفراش الشرعي، ال يتم نفي النسب إال بطرق حمدودة جداً حّددها الشرع، والنتائج العرضية 

ليست واحداً من هذه الطرق.
* غالب النتائج العرضية تقع يف دائرة رمادية بني الواجب واحملظور الشرعيني، ويتوقَّف احلكم 
األخالقي على الكشف أو عدم الكشف عنها على عدة عوامل وعناصر متشابكة ومعّقدة، منها 
مدى توافر الرعاية الصحية يف البلد الذي يعيش فيه الشخص حىت يتمّكن من متابعة ما كشفت 
عنه النتائج العرضية، ومنها احلالة النفسية واالجتماعية للشخص، ومنها طبيعة اجلهة اليت توصلت 
إىل هذه النتائج العرضية إذا كانت مؤسسة متخصصة يف إجراء البحوث فقط أو مؤسسة طبية تقدم 
العالج للمرضى، ومنها درجة اليقني أو الظن أو الوهم اليت تفصح عنها النتائج العرضية ..وغريها.
* ضرورة التنسيق بني عدة أطراف وِجهات خمتلفة لالتفاق حول الطرق املثلى لإلدارة األخالقية 
للنتائج العرضية من منظور إسالمي. ويشمل هذا التنسيق خرباء ومتخصصني من قطاعات خمتلفة 
مثل وزارات الصحة والعدل واألوقاف فضاًل عن الباحثني واألكادمييني يف جماالت الطب والعلوم 
البيولوجية واألخالق الطبية اإلسالمية، وذلك هبدف وضع سياسات واضحة وإرشادات توجيهية 

خاصة ابحتياجات واهتمامات كل مؤسسة تنخرط يف حبوث اجلينوم وتقنياته املختلفة51.    
الصدق واألمانة: 

   أّكد القرآن الكرمي على هذين املبدأين بنحٍو واسع، ومن ذلك قوله )سبحانه وتعاىل(: 
)ِإنَّ اّلَ أَيُْمرُُكْم َأن تُؤدُّواْ اأَلَمااَنِت ِإىَل َأْهِلَها(52، وقوله )عزوجل( يف وصف عباده املتَّصفني وامللَتزِمني 
51. www.cilecenter.org/ar/articles-essays.

52. سورة النساء: 58.
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ابملنهج اإلهلي: )َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمااَنهِتِْم َوَعْهِدِهْم رَاُعوَن(53. بل واعُتربا يف اإلسالم املعيار احلقيقي 
الكتشاف مدى التزام اإلنسان بدينه، كما ورد يف كلمة أخرى لإلمام الصادق: )ال تنظروا إىل طول 
ركوع الرجل وسجوده، فإن ذلك شيٌء اعتاده، فلو تركه استوحش لذلك، ولكن انظروا إىل صدق 

حديثه وأداء أمانته( 54.
وقد اتفقت كل الرساالت السماوية على أتكيد هذين املبدأين األخالقيني، وجعلتهما جزًء 
الدينية واإلنسانية، ففي احلديث املروي عن اإلمام جعفر بن حممد الصادق  من تعليماهتا  مهّماً 
َوالفياِجِر(55،     الربِّ  ِإىَل  اأَلميانَِة  َوأَداِء  احِلِديِث  ِبِصدِق  إالّ  نَِبّياً  يَبَعث  مَل  أنه قال: )إّن هللَا َعزَّ َوَجلَّ 
وارتباط هذين العنوانني ببعضهما بعضاً يعود يف جانب منه إىل أنَّ األمانة تدعو اإلنسان إىل صدق 
احلديث، كما أنَّ صدق احلديث يدعو اإلنسان إىل األمانة؛ ألّن صدق احلديث نوع من األمانة 
يف القول، واألمانة نوع من الصدق يف العمل، وعلى هذا األساس فإّن هاتني الصفتني ترتبطان 
جبذر مشرتك، وبتعبري اإلمام علي: )األميانَُة تُؤدِّي ِإىل الصُّدِق(56، وعنه أيضاً أنّه قال: )إذا َقوَيْت 

اأَلميانَُة َكثيَُر الّصدُق(57.
وأما يف إطار األخالق الطبية، فقد أضاف بعض أهل االختصاص هذين املبدأين بشكل 
منفصل ضمن مناقشاهتم العامة اخلاصة ابملبادئ األخالقية ملهنة الطب، بينما قام بعٌض آخر منهم 
إبدراجهما ضمن املبدأ األول، أي مبدأ احرتام االستقاللية، والذي ينبثق عنه شرط املوافقة املستنرية 

الذي انقشناه مسبقاً.
وسواء أوافقنا على جعلهما مبدأً منفصاًل أو اتبعاً للمبدأ األول، فإن املطلوب هو مراعاة 
الطبيب: )األمانة والدقة يف مجيع تصيرفاته(58، مبا يشمل ضرورة قيامه إببالغ املريض بطبيعة مرضه، 
وأن يكون أميناً يف الوصف الذي يقّدمه، فال مبالغة وال تبسيط وال هتوين، مع جتنب التعقيد يف 

البيان، وتوضيح أساليب العالج املتاحة وخماطر وفوائد كل منها. 

53. سورة املؤمنون: 8.
54. حممد، الكليين، أصول الكايف، )طهران: دار الكتب اإلسالمية، ط4، ج2، 1986(، ص: 105.
55. حممد، الكليين، أصول الكايف، )طهران: دار الكتب اإلسالمية، ط4، ج2، 1986(، ص: 104.

56. ريشهري، حممد، ميزان احلكمة، )قم: دار احلديث للطباعة والنشر والتوزيع، ج2، 1422هي(، ص: 215.

57. ريشهري، حممد، ميزان احلكمة، )قم: دار احلديث للطباعة والنشر والتوزيع، ج2، 1422هي(، ص: 215.
58. www.ems.org.eg/userfiles/file/kanon/leha.doc.
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ويضاف إىل ذلك ما جاء يف املادة 84 من امليثاق اإلسالمي العاملي لألخالقيات الطبية 
والصحية من أنه جيب على الطبيب أن: )يتوخى الدقة واألمانة يف تقوميه ألداء َمن يعملون معه 
أو يتدربون حتت إشرافه، فال يبخس أحداً حقه، وال يبالغ يف مدحه والثناء عليه، وال يساوي يف 

التقييم بني اجملتهد واملقّصر(59.
ولنالحظ أنه يف بعض اجملتمعات، مل يكن يُوىَل اهتمام كبري بشأن إبالغ املريض خبصوص 
يف  النادر  من  وقد كان  السرطان.  مبرض  متعلقاً  األمر  يكون  عندما  وخاصة  حالته،  تشخيص 
الوالايت املتحدة -على سبيل املثال- حىت عام 1970 أن ُيصارَح املريض بشأن وضعه الصحي يف 
مثل هذه احلاالت. أما اآلن، فإن االلتزام مببدأ احرتام االستقاللية -وبشرط املوافقة املستنرية املنبثق 
عنه وابلتزام األمانة والصدق يف ممارسة املهنة-كأولوية يف سّلم القيم األخالقية الطبية، غرّي الصورة، 

وصار من الضروري على األقل أن ُيسأل املريض ما إذا كان يريد أن يعرف التشخيص أم ال.
وإن قول الصدق يتمّثل أيضاً يف اعرتاف الطبيب ابرتكاب خطٍأ إجراءّي أو تشخيصي يف 
أثناء العملية اجلراحية مثاًل، ومصداقيته يف بيان وتوضيح النتائج املرتتبة على املريض بسبب هذا 

اخلطأ.
مث إنَّ امليثاق العاملي لألخالق الطبية الصادر عن اجلمعية الطبية العاملية WMA ينص على 
أنه: )جيب على الطبيب أن يُقّدم إىل السلطات املختصة تقريراً عن األطباء الذين ميارسون املهنة 

بصورة تتناىف مع األخالقيات، أو فاقدي الكفاءة، أو املتورطني يف الغش أو اخلداع(60. 
وميكن أن ُيضاف إىل ما سبق احلاالت اليت يقوم فيها األطباء ابإلبالغ عن حوادث ومهية 
املقابل، قد يكون  أو بتضخيم صورة حادٍث ما ونتائجه، وذلك ألهداف شخصية. وهكذا يف 
الطبيب مرتدداً يف اإلبالغ عن حادث ما بسبب عالقة الصداقة الشخصية اليت قد تربطه بزميل 
له.. كل هذه احلاالت تستدعي ضرورة تقدمي التقارير للسلطات املختصة الختاذ اإلجراءات الالزمة 

حبق األطباء غري امللتزمني ابألمانة واملصداقية.
عناوين أخالقية إضافية: 

59. http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Islamic-Code-Ethics-Cover-2004.html.
60. Williams, John (2015). Medical Ethics Manual (PDF) (3rd ed.). Ferney-Voltaire Cedex, 
France: World Medical Association. ISBN 978-92-990079-0-7. Retrieved February 11, 2016.
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للقائمة السابقة من  العناوين  أشار بعض األطباء املسلمني إىل ضرورة إحلاق جمموعة من 
املبادئ األخالقية ملهنة الطب، وذلك من قبيل: 

أشرف . 1 )من  أبهنا:  الطبابة  أصيبعة يف وصف  أيب  ابن  قال  وكما  املهنة:  بشرف  اإلميان 
الصنائع، وأربح البضائع، وقد ورد تفضيلها يف الكتب اإلهلية، واألوامر الشرعية، حىت ُجعل علم 
األبدان قريناً لعلم األداين(61. وإذا ما آمن الطبيب ورفاقه من العاملني يف اجملال الصحي بشرف 
املهنة، حتّتم عليهم أن ال ينظروا إليها ييي فقط ييي على أهنا أداة للكسب، ولكنها فوق ذلك، وأهم من 
ذلك، وسيلة للعطاء واإلصالح، اإلميان بشرف املهنة هو أهم دافع للعاملني يف اخلدمات الصحية 

ألن يراعوا اخللق احلَسن يف تعاملهم مع الناس62.
اإلحسان والرمحة: وذلك إنطالقاً من قول هللا )تعاىل(: )َوَأْحِسُنوا ِإنَّ الََّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننَي(63. . 2

ومنه ُحسن االستماع لشكوى املريض وفهم معاانته، وسنعرض هلذه اجلزئية بشكل أوسع عند عرض 
بعض فنون التعامل مع املرضى وذويهم.

جتّنب التعايل على املريض، واالستهزاء به، بغض النظر عن مستواه العلمي أو املادي أو . 3
الثقايف أو انتماءاته العرقية أو القومية أو الوطنية أو القَبلية. قال أبو حامد الغزّايل: )وما أسرع الِكرب 
إىل بعض العلماء! فال يلبث أن يستشعر يف نفسه كمال العلم، فيستعظم نفَسه ويستحقر الناس، 
ويتجهلهم ويستخدم َمن خالطه منهم، وقد يرى نفسه عند هللا ]تعاىل[ أعلى وأفضل منهم... 
وسبب كربه ابلعلم أمران: أحدمها أن يكون اشتغاله مبا يسّمى علماً، وليس علماً يف احلقيقة، فإّن 
العلم احلقيقي ما يَعرف به العبد ربَّه ونفَسه، وخطر أمرِه يف لقاء هللا، واحلجاب منه، وهذا يوِرث 
اخلشية والتواضع دون الِكرب. واثنيهما: أْن خيوض يف العلم وهو خبيث الدخيلة رديء النفس سيء 
األخالق، فإنّه مل يشتغل أّواًل بتهذيب نفسه وتزكية قلبه أبنواع اجملاهدات، فبقي خبيث اجلوهر، 
فإذا خاض يف العلم، صادف العلم من قلبه منزاًل خبيثاً، فلم َيِطب مثرُه، ومل َيظهر يف اخلري أثرُه(64.

التخفيف عن املريض وطمأنته وإعطائه من االهتمام والوقت ما يستحقه، وإشعاره ابألمان . 4
حني تشخيص حالته أو حني إخباره بنتائج الفحص، والسيما يف احلاالت املستعصية واخلطرية.

61. السباعي، زهري، الطبيب أدبه وفقهه، )دمشق: دار القلم، ط1، 1993(، ص: 39.
62. السباعي، زهري، الطبيب أدبه وفقهه، )دمشق: دار القلم، ط1، 1993(، 41.

63. سورة البقرة:195.
64. السباعي، زهري، الطبيب أدبه وفقهه، )دمشق: دار القلم، ط1، 1993( ص: 65-64.
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قال الرازي: )ينبغي للطبيب أن يوهم املريض أبداً ابلصّحة، ويرّجيه هبا، وإن كان غري واثق بذلك، 
فمزاج اجلسم اتبع ألخالق النفس(65.

توفري الرعاية الشاملة للمريض، ابالعتناء آبالمه اجلسدية والنفسية قدر اإلمكان، والدقَّة يف . 5
توضيح اجلرعات الدوائية وأوقات تناوهلا، وشرح األعراض اجلانبية اليت قد يعاين منها املريض نتيجة 

هذا الدواء، وأمثال ذلك.
براءة صدر الطبيب من الغلِّ والُبغض واحلسد جتاه زمالئه، ودفع املواقف السيئة والسلبية . 6

الصادرة عنهم مبا هو خري انطالقاً من قول هللا )عز وجل(: )َواَل َتْسَتِوي احلََْسَنُة َواَل السَّيَِّئُة اْدَفْع 
يٌم، َوَما ييَُلقَّاَها ِإالَّ الَِّذيَن َصبيَُروا َوَما  اِبلَّيِت ِهَي َأْحَسُن فَِإَذا الَِّذي بيَييَْنَك َوبيَييَْنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َويلٌّ محَِ

ييَُلقَّاَها ِإالَّ ُذو َحظٍّ َعِظيٍم، َوِإمَّا يَنَزَغنََّك ِمَن الشَّْيطَاِن نيَزٌْغ فَاْسَتِعْذ اِبلَِّ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم(66.
التعلم واملمارسة . 7 املعلوم أن سياق  العلم والعمل. فمن  الطبيب أسبقيَّة زمالئه يف  احرتام 

الطبية يستلزم نوعاً من العرض العلمي أحياانً، ومراجعة بعض احلاالت املرضية النادرة وحنو ذلك، 
وهذا قد أييت يف صورة َعْرض حالة مرضية أو مراجعة حالة مستعصية. ومن هنا كان من الضروري 
مراعاة املبدأ األخالقي القاضي ابحرتام أسبقيَّة الزمالء يف العلم والعمل، فضاًل عن عدم السرقة 

العلمية جلهد الغري.
النقد واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، من حيث أن طبيعة تصرفات الطبيب وما يرتتَّب . 8

عليها من أموٍر تؤثِّر على كثرٍي من الناس، توجب على األطباء أن يكون كلٌّ منهم عوانً لزمالئه، 
، وما ذلك إال تفادايً للعواقب الوخيمة النامجة عن رؤية اخلطأ  ينبِّهه حني يغفل ويصوِّبه حني يَزِلُّ

والسكوت عنه، على أن ال أن يكون نقداً جملرَّد النقد، أو هبدف التسقيط.
جتّنب كتم العلم67، فاجملال الطيب على وجه اخلصوص جمال يهدف يف املقام األول إىل . 9

خدمة اإلنسانية، ومن الواضح أن كتم العلم قد خيُِل ويتعارض مع شرف هذه املهنة ومهّمتها الراقية. 

65. السباعي، زهري، الطبيب أدبه وفقهه، )دمشق: دار القلم، ط1، 1993( ص: 86.
66. سورة فصلت: 36-34.

67. ت استقاء بعض هذه العناوين وتفاصيلها ي بتصرف ي من ورقة حبثية بعنوان )حلية الطبيب املسلم( لوسيم فتح هللا، ص: 29، 
منشورة على املوقع اإللكرتوين: 

 www.saaid.net/tabeeb/55.doc.
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مراقبة النفس: فهي احملك الذي من خالله يعرف اإلنسان صدق الفضائل من زيفها يف . 10
الواقع شعور زائف مؤّداه  أو أكثرها، ولكنه يكون يف  الفضائل  أنه ميلك هذه  نفسه، فقد يظّن 
العجب ابلنفس والتعايل على احلقيقة والعزة ابإلمث. والطبيب من أكثر الناس حاجة إىل هذا احملك، 
حبكم عمله ومسؤوليته عن أرواح الناس وأعراضهم، وألهّنم ُعرضة أكثر من غريهم لالعتقاد الزائف 
بصالحهم ملا يظّنونه من علمهم أبسرار احلياة واملوت، وملا قد حييط هبم من هالة اجتماعية. إنه 
حباجة إىل رقابة الضمري أكثر من حاجته إىل الرقابة اخلارجية، ولو أضيفت إليها الرقابة املرتبطة 
خبشية هللا )تعاىل( والتقوى، هنالك يصبح أثُرها أبعد مدًى، ودورها يف تصحيح املسار وهتذيب 

اخللق والسلوك أكثر وقعًا68.
النظافة: فكثري من األمراض اليت قد تصيب اإلنسان هي نتاج إمهال النظافة يف البدن أو . 11

املأكل أو املشرب أو امللبس أو البيئة احمليطة. ولو مل يُراِع الطبيب هذا العنصر يف نفسه وملبسه 
وعيادته وحميط عمله ويف األدوات اليت يكشف هبا على املرضى ويف أغطية سرير الكشف وما إىل 
ذلك، فإنه سيساهم يف نقل العدوى إليهم، وتوريطهم مبرض جديد، لرمبا يكون أشّد وأخطر من 
املرض الذي جاءوا لعالجه، وكم تتكرر مثل هذه الصورة املؤِسفة يف املستشفيات وعيادات األطباء 
نتيجة إمهال املعايري الالزمة للنظافة، كأن أييت املريض لفحص درجة النظر، فإذا به ُيصاب يف عينه 
بفايروس أو مرض بكتريي نتيجة عدم تعقيم جهاز الفحص بعد استعماله مع املريض السابق! وعلى 
هذا املثال فِقس. ومّر بنا كيف أوصى قدامى األطباء برعاية هذا اجلانب حىت دخلوا يف التفاصيل 

كالتوصية بتقليم األظافر.
العّفة: وقد ذكران كالم الطبيب العريب إسحاق الرهاوي حول ضرورة السيطرة على القوة . 12

الشهوات  اتّباع  النفس عن  العفة وضبط  اإلنسان  ُيكِسب  فيها  والتوازن  اعتداهلا  الشهوانية، وأن 
واللذات. كما سبقه أبقراط إىل االهتمام بذكر العّفة كأساس من األسس األخالقية لدى الطبيب 
حيث قال حبسب نقل ابن أيب أصيبعة: )ييَنيَْبِغي َأن يكون املتعلم للطب يف ِجنسه ُحرّاً، َويف طبعه 
احَلِديث، َصِحيح  اْلَفهم، حسن  اأْلَْعَضاء، جّيد  متناسب  اْلَقاَمة،  السن، معتدل  َحِديث  جّيداً، 

الرَّْأي ِعْند املشورة، عفيفاً، شجاعاً غري حمب لِْلِفضَِّة، َماِلًكا لَنفِسِه ِعْند اْلَغَضب...(69.
الصرب: والذي ال يعين فقط القدرة على مواجهة الشدائد، وإمنا أيضاً القدرة على حتّمل . 13

68. السباعي، زهري، الطبيب أدبه وفقهه، )دمشق: دار القلم، ط1، 1993( ص:  68.
69. اخلزرجي، أمحد، عيون األنباء يف طبقات األطباء، ص:  47-46.
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املسؤولية واملثابرة على العمل، والتغّلب على كثري من العقبات واملصاعب.
احلِلم: فقدان السيطرة على النفس عند الغضب يوقع الطبيب يف مواقف لو راجعها يف . 14

ظرف آخر لوجد أهّنا ال تتناسب وشخصّيته وقيمته العلمّية على األقل، ومن هنا كان التزّين ابحلِلم 
نفسه وكماالهتا  يتحّلى هبا أي طبيب حيرَتم مهنته ويَرَقب  أن  اليت جيب  املهّمة  من األخالقيات 

األخالقية. 
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امليثاق اإلسالمي العاملي لألخالقيات الطبية والصحية 
Islamic Code of Health Ethics

أقرَّ املؤمتر العاملي الثامن للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف القاهرة الذي انعقد يف 10 
من كانون األول 2004م وملدة أربعة أايم، أول ميثاق إسالمي لألخالقيات الطبية متفق عليه بني 
الدول اإلسالمية، واصطُلح على تسميته )امليثاق اإلسالمي العاملي لألخالقيات الطبية والصحية(، 
وقد أعدَّه خنبة من العلماء املسلمني يف جماالت العلوم الطبية والشريعة اإلسالمية، حيث ُعقد اللقاء 
ابلتعاون والتنسيق مع املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط ملنظمة الصحة العاملية، واملنظمة اإلسالمية 
للعلوم  الطبية، وشبكة جامعة عجمان  للعلوم  الدولية  املنظمات  والثقافة، وجملس  والعلوم  للرتبية 
والتكنولوجيا، وقد سبقته مشاورات تقنية مع الربانمج املشرتك التابع لألمم املتحدة اخلاص ابإليدز، 
والربانمج اخلاص للبحوث والتدريب يف جمال األمراض االستوائية، ومشاركات من مستشارين تقنيني 
من حكوميت فنلندا وسويسرا، ومن األكادميية السويسرية للعلوم الطبية، ومن مركز فوجاريت الدويل 
الطبية ابململكة  البحوث  األمريكية، ومن جملس  املتحدة  القومية ابلوالايت  الصحة  التابع ملعاهد 

املتحدة، وقد شّكل هؤالء املستشارون جلنة للتوجيه وأخرى إلدارة املناقشات اإللكرتونية.
وتعود جذور إصدار هذا امليثاق لتبيّن املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية إصدار مرجع أخالقي 
لألخالقيات  اإلسالمية  )الوثيقة  عام 1981 إبصدار  ومبادرهتا  اإلسالمية،  الشريعة  من  مستمد 
األول  ربيع  الكويت يف  ُعقد يف  الذي  اإلسالمي  للطب  األول  العاملي  املؤمتر  وذلك يف  الطبية( 
1401هي- كانون األول 1981 م يف إطار الدستور اإلسالمي للمهنة الطبية، وانقش املشاركون 

يف املؤمتر الثامن ثالثة حماور رئيسة مهمة:
احملور األول: الرؤية اإلسالمية آلداب املهن الطبية وأخالقياهتا، وإصدار امليثاق اإلسالمي 

العاملي لألخالقيات الطبية والصحية الذي يضم 180 مادة موّزعة على عشرة أبواب هي:
أخالق الطبيب.. 1
واجبات الطبيب حنو املريض.. 2
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السر الطيب.. 3
واجبات الطبيب جتاه اجملتمع، وحنو املؤسسة اليت يعمل هبا، وجتاه مهنته، وعالقاته مع . 4

الزمالء، وحقوقه.
القضااي االجتماعية مثل مرضى اإليدز وسائر األمراض السارية.. 5
تيسري املوت أو قتل املرمحة. . 6
اإلجهاض. . 7
نقل األعضاء. . 8
حاالت العنف.. 9
اإلعالن واإلعالم.. 10

احملور الثاين: القواعد اإلرشادية األخالقية العاملية ألحباث الطب احليوي املتعلقة ابجلوانب 
اإلنسانية.

احملور الثالث: الرؤية اإلسالمية لبعض املستجدات الطبية، مثل:
بنك احلليب البشري املختلط.. 1
التحكم يف جنس اجلنني )االستصفاء(.. 2
االستنساخ النبايت واحليواين والبشري.. 3
أطفال األانبيب )اإلخصاب املعملي ونقل األجّنة(.. 4
الرحم الظئر )شتل اجلنني( وتعيني األم يف الرحم الظئر.. 5
املنع اجلراحي للحمل )التعقيم(.. 6
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اإلجهاض.. 7
نظرة اجلنس لعورة اجلنس اآلخر لدواعي الكشف واملعاجلة والتعليم الطيب.. 8
بداية احلياة يف اإلنسان. . 9
تعريف املوت الذي يُنهي حياة اإلنسان.. 10
إسعاف َمن مات قلبه دون دماغه.. 11
رفع أجهزة اإلنعاش عن امليت دماغياً.. 12
سّر املهنة.. 13
اختالف القانون أو األمر اإلداري مع الشريعة يف املمارسة الصحية.. 14
الوسائل املشروعة للحصول على األعضاء البشرية.. 15
نقل وزراعة خالاي املخ واجلهاز العصيب.. 16
االستفادة الطبية من األجّنة اجملَهَضة والزائدة عن احلاجة واملولود العدمي الدماغ.. 17
زرع الغدد واألعضاء التناسلية وعمليات تغيري اجلنس.. 18
عمليات رتق غشاء البكارة.. 19
جراحة التجميل.. 20
أقل مدة احلمل واحليض والنفاس وأكثرهاأمناط احلياة اإلسالمية.. 21
مشكالت الشيخوخة وحقوق املسّنني.. 22
قتل املرمحة واحلق يف إهناء احلياة.. 23
احلرمان من العناية الفائقة. . 24
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االعتماد على املشروابت الكحولية واملخدِّرات.. 25
األحكام املتفّرِعة على اكتشاف مرض اإليدز.. 26
الرتقيع اجللدي وبنوك اجللد اآلدمي.. 27
املواد اإلضافية احملرَّمة والنجسة يف صناعة الغذاء والدواء.. 28
حكم املفطِّرات ابالستعماالت الطبية املعاصرة غري األكل والشرب.. 29
قراءة اجلينوم البشري وآاثره الشرعية.. 30
اهلندسة الوراثية وأثرها على اإلنسان وطعامه.. 31
البصمة الوراثية وأثرها يف إثبات النََّسب.. 32
اإلرشاد الوراثي يف اجملال األَسري.. 33
حقوق املعّوقني واملرضى النفسانيني والتزاماهتم.. 34
التكييف الشرعي للعلوم الطبية واحلياتية.. 35

وبعد املراجعة واستقبال املقرتحات َصدر أّواًل )الدستور اإلسالمي العاملي لألخالقيات الطبية 
والصحية( الذي حتّدث عن الُبعد التأرخيي لعناية اإلسالم ابألخالق الطبية، حيث ذكر أنه قد ّت 
تطبيق هذه املبادئ منذ َصْدر هذه احلضارة اليت ننتمي إليها ونعتز هبا، وأّن من األمثلة البّينة الداللة 

على ذلك، ضماهنا أن للمرضى حّق الرعاية على اجملتمع ممثَّاًل يف الدولة.
بن  عمر  اخلليفة  أن  من  البلدان2  فتوح  يف  البالُذري1  ذكره  مبا  الدستور  نصُّ  واستشهد 
اخلطاب مّر عند َمقَدِمه اجلابية من أرض دمشق على قوم جمّذمني3 من النصارى، فأمر أن يُعَطوا 
1. أبو احلسن، أمحد بن حيىي بن جابر بن داود البالذري. والبالذر هو الكاجو أو الكازو )من أنواع املكّسرات( تويف أواخر أايم 
البلدان، وأنساب  العباسيني. من مؤلفاته: فتوح  العباسي )284 هي( مؤرخ وراوية نسابة وشاعر، عمل يف بالط اخللفاء  املعتمد 

األشراف.
2. العقاد، عباس، موسوعة عباس حممود العقاد، )بريوت: دار الكتاب العريب، ج4، 1971(، ص: 772.

3. Lepers.
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من الصدقات4، وأن جُيرى عليهم الُقوت5.
وهكذا ت االستشهاد مبا ذكره ابن سعد الزُّْهري البغدادي6 حول تكّفل الدولة برعاية كل 
طفل، إذ أّن اخلليفة عمر كان يفرض للمنفوس )الوليد( مائة درهم، فإذا ترعرع بلغ به مائيت درهم، 
فإذا بلغ زاده، وكان إذا ُأيتَ ابللقيط فرض له مائة درهم، وفرض له رزقاً أيخذه وليُّه كل شهر مبا 
يصلحه، مث ينقله من سنة إىل سنة، وكان يوصي هبم خرياً، وجيعل نفقتهم ورضاعهم من بيت املال7.

واملسّن حّق  واملعاق  للضعيف  اإلسالمية كانت تضمن  الدولة  أن  الدستور  نّص  وأضاف 
الرعاية على اجملتمع ممّثاًل ابلدولة، كما ورد يف عقد الذمة بني خالد بن الوليد وبني أهل احلرية8: 
ا شيٍخ ضعف عن العمل أو أصابته آفة من اآلفات، أو كان غنياً فافتقر وصار  )وجعلُت هلم: أميُّ
أهل دينه يتصّدقون عليه، طرحت جزيته9، وعيل من بيت مال املسلمني وعياَله ما أقام بدار اهلجرة 

ودار اإلسالم10(11. 
وجاء يف ذيل الدستور أيضاً أنه يّتضح من األمثلة السابقة أن حضارتنا اإلسالمية تعدُّ حق 
الصحة هذا حقاً )لإلنسان(، دون متييز بسبب اللون أو اجلنس أو الدين، وأن رعايتها لإلنسان تبدأ 
منذ الوالدة بتأمني الرضاع الصحي، وتستمر حىت الشيخوخة بتأمني ما يكفل العيش الصحي، وأهنا 

بني هذا وذاك ال تغادر مريضاً أو عاجزاً أو ُمقَعداً أو مصاابً إال غمرته ابلرعاية الالزمة.
عبد  بن  العّز  قال  املسلمني، حىت  علماء  عند  مكانة كربى  للطب  ذلك كان  أجل  ومن 

4. أي من الزكاة.
5. أي أن يُوفَّر هلم الغذاء.

6. حممد بن سعد بن منيع الزهري البغدادي، تلميذ حممد بن عمر الواقدي، وأستاذ البالذري، )ت230هي أو بعد ذلك(. ولد 
ابلبصرة، وتنّقل بني البلدان، وصار أحد أشهر احملدثني واملؤرخني يف عصر. له مؤلفات أشهرها الطبقات الكبري )الطبقات الكربى(.

7.  البغدادي، حممد، الطبقات الكربى، )بريوت: دار الكتب العلمية، ج3، ط1، 1990(، ص: 226.
8. احلرية مدينة كانت تقع ابلقرب من النجف األشرف والكوفة، وكانت عاصمة دولة املناذرة.

9. يعين أعفي من الضرائب.
10. أي يف الدولة اإلسالمية.

11. الغنوشي، راشد، حقوق املواطنة حقوق غري املسلم يف اجملتمع اإٍلسالمي، )بريوت: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، 1993(، ص: 90.
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السالم12 يف كتابه )قواعد األحكام يف مصاحل األانم(: )فإن الطب كالشرع، ُوضع جللب مصاحل 
السالمة والعافية، ولدرء مفاسد املعاطب واألسقام... والذي وضع الشرع هو الذي وضع الطب، 

فإّن لكل واحد منهما موضوع جللب مصاحل العباد ودرء مفاسدهم(13. 
اليت حتكم  األخالقية  ومبادؤه  الرسالة ضوابطُه  منذ عهد  للطب  ُوِضعت  ذلك  أجل  ومن 
سلوكيات األطباء. فالنيب )ص( يقول: )من تطبب ومل يكن ابلطب معروفاً فأصاب نفساً فما دوهنا، 

فهو ضامن(14. 
ابتكرته هذه األمة هو نظام )ضمان اجلودة(  ونظام )احِلسبة( الذي هو من عبقرايت ما 
مبعناه الواسع الشامل الكامل، وقد بدأ تطبيقه منذ عهد اخلالفة الراشدة، بل إن أول حمتسب يف 
اإلسالم كان سيدة اسها الشفاء، واّلها اخلليفة عمر بن اخلطاب السوق. مث تواَصل نظام احلسبة 
اكتمااًل واّتساعاً، وكان من أهم وظائف احملتسبني مراقبة األطباء، وحتّري انضباطهم يف سلوكياهتم 
والتزامهم للخلق الفاضل الكرمي. وال تكاد ترى كتاابً يف الطب إال مشتماًل على أخالقيات هذه 

املهنة الشريفة.
مثال ذلك ما أورده صالح الدين بن يوسف الكحال15 احلموي قبل سبعة قرون يف كتابه 
)نور العيون وجامع الفنون( وهو كتاب يف طب العني، يوصي كل تلميذ من تالميذه أيخذ عنه 
الصناعة منحة من هللا تعاىل، يعطيها ملستحقها ألنه يصري  صناعة الطب: )... واعلم أن هذه 
العافية له حىت جتري على يديه، ويشار  واسطة بني املريض وبني احلق سبحانه وتعاىل يف طلب 
إليه يف صناعته، ويطمأن إليه فيما يعتمده، ويف اآلخرة األجر واجملازاة من رب العاملني؛ ألن النفع 
املتعدي خللق هللا عظيم، خصوصا للفقراء العاجزين مع ما حيصل لنفسك من كمال األخالق، 
والرأفة،  والنقاء،  والعفة،  الطهارة  ثوب  تلبس  أن  فيجب عليك حينئذ  والرمحة،  الكرم  وهو خلق 
ومراقبة هللا تعاىل، وخاصة يف عبورك على حرمي الناس، كتوماً على أسرارهم، حمباً للخري والدين، 

12. أبو حممد عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسم بن حسن السَُّلمي الشافعي )ت 660هي( يلقب بسلطان العلماء 
وابئع امللوك وشيخ اإلسالم، هو عامل وقاٍض مسلم، برع يف الفقه واألصول والتفسري واللغة. له مؤلفات من بينها: الغاية يف اختصار 

النهاية ، مسائل الطريقة يف علم احلقيقة، امللحة يف اعتقاد أهل احلق.
13. جملة جممع الفقه اإلسالمي الصادرة عن جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، ع13، 1422هي، ص: 1409.

14. املدخلي، زيد، األفنان النديّة، )اإلسكندرية، دار علماء السلف، ج6، ط2، 1993( ص: 160.
15. الكحال: طبيب العيون.
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مكّباً على االشتغال يف العلوم، اتركاً للشهوات البدنية، معاشراً للعلماء، مواظباً للمرضى، حريصاً 
على مداواهتم، متحّياًل يف جلب العافية إليهم. وإن أمكنك أن تؤثر الضعفاء من مالك فافعل(16. 
بل لقد أفرد بعض األطباء املسلمني الكبار كتباً خاصة أبخالقيات املهنة، كالرازي الذي 
أّلف قبل ألف عام كتاابً خاصاً أساه )أخالق الطبيب(، وهو رسالة بعث هبا إىل بعض تالميذه ويف 
ما أييت نبذة منها: )... ينبغي للطبيب أن يكون رفيقاً ابلناس، حافظاً لغيبهم، كتوماً ألسرارهم... 
فإنه رمبا يكون ببعض الناس من املرض ما يكتمه عن أخصِّ الناس به، مثل أبيه وأمه وولده، وإمنا 
أو غلمانه18   أو جواريه17  نسائه  الطبيب ضرورًة. وإذا عاجل من  إىل  يكتمونه خواصَّهم ويُفشونه 
فيجب أن حيفظ َطْرَفُه وال جياوز موضع العلة..  ويتَّكل الطبيب يف عالجيه على هللا تعاىل، ويتوقيع 

الربء منه، وال حيسب قوته وعمله، ويعتمد يف كل أموره عليه(19.
هذا  يف  وجاءت  أِقرَّت  اليت  والصحية  الطبية  لألخالق  اإلسالمية  الدستورية  املبادئ  وأما 

الدستور، فهي:
املبدأ األول: اإلنسان مكرَّم )َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبيِن آَدَم(20 بغض النظر عن لونه وجنسه ومعتقده، 
احرتام  تكرميه  يقتضي  ومعافاة كاملة، كما  اتمة  صحة  يف  عليه  احملافظة  هذا  تكرميه  ويقتضي 
شخصيته، واحرتام خصوصياته وأسراره، واحرتام حقه يف احلصول على مجيع املعلومات اليت تتعلق 
أبي إجراء طيب سوف يتعّرض له، واحرتام حقه يف كونه هو وحده صاحَب القرار يف ما يتعلق 

بشؤونه الصّحّية مادام ذلك يف إطار هذه القيم.
املبدأ الثاين: احلياة حق لكل إنسان، وهي مقّدسة حمرتمة مدافع عنها، وقيمة النفس البشرية 
يًعا(21.  َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ الواحدة َتعِدل قيمَة البشر مجيعاً. يقول هللا )عز وجل(: )َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

القانونية، ط1، 2014(،  القومي لإلصدارات  16. مرسي، عالء، األدلة اجلنائية يف الطب الشرعي املعاصر، )القاهرة، املركز 
ص: 259.

.Girl :17. اجلارية: الفتاة
. Boy : 18. الغالم: الفىت

19. الرازي، حممد، أخالق الطبيب، )القاهرة: دار الرتاث، 1977(، ص:  29-27.
20. سورة اإلسراء: 70.
21. سورة املائدة: 32.
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واالعتداء على حياة أي نفس بشرية، ولو كانت جنيناً أو شيخاً أو معّوقاً... عدوان على البشر 
يًعا(22، علماً أبن هذا  َا قيََتَل النَّاَس مجَِ مجيعاً: )َمن قيََتَل نيَْفًسا ِبَغرْيِ نيَْفٍس أَْو َفَساٍد يف اأْلَْرِض َفَكَأمنَّ
النفسي  اإلحياء  إىل  يتعّداه  بل  البدين،  اإلحياء  على  مقصوراً  ليس  اإلسالم  مفهوم  يف  اإلحياء 

والروحي واالجتماعي.
املبدأ الثالث: العدل، وهو قيمة جوهرية وغاية أساسية من غاايت إرسال الرُّسل: )َلَقْد 
أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا اِبْلبيَيَِّناِت َوأَنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميزَاَن لِييَُقوَم النَّاُس اِبْلِقْسِط(23. وقد أمر هللا الناس هبا 
ْحَساِن(24؛ )أََمَر َريبِّ اِبْلِقْسِط(25؛ )ْعِدُلوا ُهَو أَقيَْرُب لِلتيَّْقَوٰى(26؛  أمراً عاماً: )ِإنَّ الََّ أَيُْمُر اِبْلَعْدِل َواإْلِ
)َوأَْقِسطُوا ِإنَّ الََّ حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنَي(27. وذكر يف كتابه الكرمي ما يدل عل أن العدل ينبغي أن يتخّلل 
ُكُموا  حتَْ َأن  النَّاِس  بينيَْ  َحَكْمُتم  )َوِإَذا  احلكم:  فَاْعِدُلوا(28؛ يف  قيُْلُتْم  )َوِإَذا  القول:  كل شيء، يف 
اِبْلَعْدِل( 29؛ يف اإلصالح: )فََأْصِلُحوا بيَييْنيَُهَما اِبْلَعْدِل َوأَْقِسطُوا(30؛ يف الِقوامة: )َوَأن تيَُقوُموا لِْلييََتاَمٰى 
َوٰى َأن تيَْعِدُلوا(32؛ )َواَل  ّل ابملوقف العادل: )فياََل تيَتَِّبُعوا اهلَْ اِبْلِقْسِط(31؛ وحّذر من كل ما ميكن أن خيُِ
جَيْرَِمنَُّكْم33 َشَنآُن قيَْوٍم َعَلٰى َأالَّ تيَْعِدُلوا(34. والعدل يف اللغة اليت نزل هبا القرآن يتضّمن معىن املساواة 
ِلَك ِصَياًما(35، أي ما يساوي ذلك صياماً، وقد وردت  أيضاً، كما يف قوله )تعاىل(: )أَْو َعْدُل ذَٰ
اإلشارة إىل ذلك يف الصحيفة )دستور املدينة املنورة( مبا يدل على املعاملة ابملساواة والعدل جلميع 
املنتمني إىل اجملتمع اإلسالمي، مسلمني كانوا أو غري مسلمني: )... وأنه َمن تبعنا من يهود فإن 

22. سورة املائدة: 32.
23. سورة احلديد: 25.
24. سورة النحل: 90.

25. سورة األعراف: 29.
26. سورة املائدة: 8.

27. سورة احلجرات: 9.
28. سورة األنعام: 152.

29. سورة النساء: 58.
30. سورة احلجرات: 9.

31. سورة النساء: 127.

32. سورة النساء: 135.
33. جيرمنكم: حيملّنكم.

34. سورة املائدة: 8.
35. سورة املائدة: 95.
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له النصر واإلسوة غري مظلومني وال ُمَتناصر عليهم...( واإلسوة هي املساواة، تقول العرب: )هو 
 Equity إسوتك أي أنت مثله وهو مثلك(. فمن األمور اليت ال جدال فيها ضرورة حتقيق العدالة
واملساواة Equality يف تقدمي الرعاية الصحّية، على الصعيد الفردي واجملتمعي واحلكومي. واملقصود 
بذلك املساواة قدر اإلمكان يف توزيع املوارد الصحية على أفراد اجملتمع، ويف إيتائهم الرعاية الوقائية 
والعالجية، من دون أدىن متييز بينهم بسبب اجلنس أو الِعرق أو العقيدة أو االنتماء السياسي أو 
بسبب أي اعتبار اجتماعي أو قضائي أو غري ذلك من األسباب، وهذا هو ما يعرّب عنه الشعار 

املشهور ملنظمة الصحة العاملية: )حتقيق الصحة للجميع(.
املبدأ الرابع: اإلحساُن قيمة من القيم اجلوهرية اليت أمر هللا )عز وجل( هبا بقوله: )ِإنَّ الََّ 
ْحَساِن(36؛ ولفظة اإلحسان يف املفهوم اإلسالمي تتضمن جمموعة من املعاين يف  أَيُْمُر اِبْلَعْدِل َواإْلِ
وقت واحد. فهي تتضمن أواًل معىن )اجلودة( Quality فاحَلسن هو اجلّيد، وقد بّشر )سبحانه( 
عباده )َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فيَييَتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه(37، وهذه اجلودة مطلوبة يف كل شيء فالنيب )ص( يقول: 
)إن هللا كتب اإلحسان على كل شيء(38؛ ومن هنا ينبع مفهوم ضمان اجلودة يف تقدمي الرعاية 
الصحية. ولكن كلمة اإلحسان تتضّمن أيضاً تلك اللمسة الرفيقة احلانية اليت افتقدانها أو كدان 
نفقدها يف ممارسة الطب احلديث.. تتضمن نفسية العطاء حيث حيب املرء ألخيه ما حيب لنفسه، 
بل ويؤثِر على نفسه، ولو كان به خصاصة. ويتضّمن اإلحسان كذلك صحوة الضمري ومراقبة هللا 

)عز وجل( يف كل تصّرف وسلوك كما يقول النيب )ص(: )اإلحسان أن تعبد هللا كأنك تراه(39.

36. سورة النحل: 90.
37. سورة الزمر: 18.

38. احلنبلي، عبد الرمحن، جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثاً من جوامع الكلم، )القاهرة: دار السالم للطباعة والنشر 
ووالتوزيع، ج1، ط2، 2004(، ص: 426.

39. العيين، حممود، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )بريوت: دار الكتب العلمية، ج1، ط1، 2001(، ص: 445.
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املبدأ اخلامس: ال ضَرَر وال ِضرار40، وهذا املبدأ نصُّ حديث شريف صحيح جامع، يُراد 
به عدم جواز اإلضرار ابلنفس، أو اإلضرار ابلغري، أو اإلضرار ابجملتمع، أبي شكل من األشكال. 
وال ختفى أمهية هذا املبدأ يف اجملال الصحّي، والسّيما من حيث عدم جواز إقدام الطبيب أو غريه 
من أرابب املهن الصحية، على تعريض املريض إىل أي إجراء تشخيصي أو عالجي يكون من شأنه 

تعريضه إىل الضرر أو اخلطر41.
أبواب امليثاق ومواده:

يتشّكل امليثاق اإلسالمي العاملي لألخالقيات الطبية والصحية من )10( أبواب، تتضمن 
)108( مواد، وجاءت كاآليت:

 الباب األول: أخالق الطبيب
املادة 1

على الطبيب أن يكون خملصاً يف عمله، متحلياً مبكارم األخالق، معرتفاً ابجلميل ملعلميه 
ومدربيه، وأن ال يكتم علماً، وال يتجاهل جهد اآلخرين، كما أن عليه أن يكون قدوة يف رعاية 
صحته والقيام حبق بدنه ومظهره العام، وأن يتجنب كل ما من شأنه أن خُيل ابحرتام املهنة داخل 

مكان العمل وخارجه. 
 الباب الثاين: واجبات الطبيب حنو التمريض

املادة 2
على الطبيب أن حيسن االستماع لشكوى املريض ويتفهم معاانته وأن حُيسن معاملته ويرفق 
به أثناء الفحص. وال جيوز له أن يتعاىل على املريض أو ينظر إليه نظرة يستهزئ به أو يسخر منه، 
مهما كان مستواه العلمي واالجتماعي. وأايً كان انتماؤه الديين أو العرقي وعليه أن حيرتم وجهة 
40. ت أتليف العديد من الكتب ملناقشة هذه القاعدة اإلسالمية املهمة، ومن بينها كتاب )ال ضرر وال ضرار، من أحباث السيد 
الذهبية يف  )القاعدة  والنشر، ط4، 2006(، وكتاب  للطباعة  فراقد  دار  )قم:  احليدري  السيد كمال  بقلم  الصدر(.  ابقر  حممد 
املعامالت اإلسالمية: ال ضرر وال ضرار( بقلم زين الدين عبد الرمحن بن أمحد الَسالمي احلنبلي )بريوت: دار الكتاب العريب، ط1، 
1990م(، وكتاب )قاعدة ال ضرر وال ضرار، تقريراً لبحث السيد حممد حسني فضل هللا( بقلم حممد أديب قبيسي )بريوت: دار 

املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 2000م(.
41. https://www.ye1.org/forum/threads/87712/.
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نظر املريض، والسيما يف األمور اليت تتعلق به شخصياً، على أن ال حيول ذلك دون تزويد املريض 
ابلتوجيه املناسب. 

املادة 3
على الطبيب أن حيرص على املساواة يف املعاملة بني مجيع املرضى، وأن ال يفرق بينهم يف 
الرعاية الطبية بسبب تباين مراكزهم األدبية أو االجتماعية أو بسبب مشاعره الشخصية جتاههم، 

أو بسبب انتمائهم الديين أو العرقي أو جنسهم أو جنسيتهم أو لوهنم. 
املادة 4

على الطبيب أن يتقي هللا يف مرضاه، وأن حيرتم عقيدة املريض ودينه وعاداته أثناء عملية 
اخللوة  مثل  شرعية،  خمالفات  أّي  ارتكاب  عدم  على  أن حيرص  والعالج،  والتشخيص  الفحص 
بشخص من اجلنس اآلخر، أو الكشف على عورة املريض إال ابلقدر الذي تقتضيه عملية الفحص 

والتشخيص والعالج، وبوجود شخص اثلث، وبعد استئذان املريض. 
املادة 5

على الطبيب أن حيرص على إجراء الفحوص الطبية الالزمة للمريض، دون إضافة فحوص ال 
تتطلبها حالته املرضية. وعليه أن يبين كل إجراءاته التشخيصية والعالجية على ما أفضل ما ميكن من 
البّينات، وأن ميتنع عن استخدام طرق تشخيصية أو عالجية غري معتمدة، أو غري متعارف عليها، 
أو غري معرتف هبا علمياً. كما أن عليه أن يقتصر يف وصف الدواء أو إجراء العمليات اجلراحية 

على ما تتطلبه حالة املريض. 
املادة 6 

ابحلالة  عنه  ينوب  من  أو  املريض  إخبار  يف  الصدق  حتّري  على  أن حيرص  الطبيب  على 
املرضية وأسباهبا ومضاعفاهتا، وفائدة اإلجراءات التشخيصية والعالجية، وتعريفهم ابلبدائل املناسبة 
للتشخيص أو العالج، أبسلوب إنساين والئق وميّسر وواضح، وذلك ابلقدر الذي تسمح به حالة 

املريض اجلسمية والنفسية. 
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املادة 7 
على الطبيب أن ال يرتدد يف إحالة املريض إىل طبيب خمتص بنوع مرضه، أو إىل طبيب 
لديه وسائل أكثر فعالية، إذا استدعت حالة املريض ذلك، أو إىل طبيب آخر يرغب املريض يف 
استشارته. وال جيوز للطبيب أن يتباطأ يف اإلحالة إذا كان ذلك يف مصلحة املريض. وعليه أن يتيح 
املعلومات املدّونة بسجله الطيب اليت يعتقد أهنا الزمة لعالج املريض، عند إحالته إىل طبيب آخر، 

وأن يزوده ابلتقرير الطيب الوايف عن حالته املرضية. 
املادة 8 

جيوز للطبيب أو أهله دعوة طبيب كفء آخر أو أكثر على سبيل االستشارة بعد موافقة 
الطبيب املعاجل، وجيوز للطبيب املعاجل أن ال يستمر يف عالج احلالة -دون إبداء األسباب- إذا أصّر 

املريض أو أهله على استشارة من ال يقبله. 
املادة 9 

ال جيوز للطبيب االمتناع عن عالج املريض يف احلاالت الطارئة، وال االنقطاع عن عالجه يف 
مجيع األحوال، إال إذا رفض التعليمات اليت حددها الطبيب، أو استعان بطبيب آخر دون موافقة 
الطبيب املشرف على عالجه. وال جيوز للطبيب أن ميتنع عن عالج مريض، ما مل تكن حالته خارجة 

عن اختصاصه. 
املادة 10 

على الطبيب أن يستمر يف تقدمي العالج الالزم للمريض يف احلاالت اإلسعافية حىت تنتفي 
احلاجة إليه، أو حىت تنتقل رعايته إىل طبيب كفء. 

املادة 11 
املصابني أبمراض غري  للمرضى  املناسبة،  الطبية  الرعاية  الطبيب أن يستمر يف تقدمي  على 
قابلة للعالج أو مستعصية أو مميتة، ومواساهتم وفتح ابب األمل أمامهم حىت اللحظات األخرية 

من حياهتم. 
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املادة 12 
أن يعمل الطبيب على ختفيف آالم املريض بكل ما يستطيعه وما يتاح له من وسائل وقائية 
وعالجية مادية ونفسية، وعليه إشعار املريض حبرصه على العناية به ورعايته، وعليه أن يستخدم 

مهاراته يف طمأنة املريض والتخفيف عنه. 
املادة 13 

على الطبيب أن يعمل على تثقيف املريض حول مرضه خصوصاً، وحول صحته عموماً، 
وحول كيفية حفظه لصحته ووقايته من األمراض ابلطرق املناسبة والفعالة، وذلك ابلتثقيف املباشر 

وجهاً لوجه، أو ابستخدام الوسائل الفعالة األخرى مىت توافرت له. 
املادة 14 

ال جيوز معاجلة املريض دون رضاه، إال يف احلاالت اليت تتطلب تدخال طبياً طارائً ويتعذر 
فيها احلصول على املوافقة، أو إذا كان مرضه معدايً، أو مهدداً للصحة العمومية، أو كان يشكل 
خطراً على اآلخرين وفقاً للقوانني النافذة. ويتحقق رضاء املريض مبوافقته الصرحية أو الضمنية، إن 
كان كامل األهلية، أو مبوافقة من ينوب عنه قانوانً يف حالة كونه قاصراً أو فاقداً للوعي أو فاقداً 
ألي شرط من شروط األهلية، وجيب أن تكون املوافقة كتابية مستنرية مبنية على املعرفة يف العمليات 

والتدخالت اجلراحية. 
املادة 15 

الطبيب مؤمتن على حتّري الربامج العالجية املناسبة حلالة املريض، وعليه أن يتأكد من جدوى 
الربانمج العالجي قبل تنفيذه أو تطبيقه على املريض. ويف حالة طلب املريض لربانمج عالجي غري 

ذي جدوى، فعلى الطبيب أن يقنعه بعدم جدواه. 
املادة 16 

مع مراعاة ما ورد يف املادة 4 على الطبيب أن حيرص على ما أييت عند فحص املريض:
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قبل  وذلك  به،  اخلاصة  الشخصيةوالعائلية  املرضية  والسرية  للمريض،  الصحية  احلالة  تسجيل  أ( 
الشروع يف التشخيص أو العالج.

ب( التزام الدقة واإلتقان يف الفحص الطيب والتشخيص وختصيص الوقت الضروري لذلك. 
أو ذويه  املريض  العالج كتابة وبوضوح، مع حتديد مقاديره وطريقة استعماله، وتنبيه  ج( وصف 
اجلانبية  للعالج، وإىل اآلاثر  الطبيب  الذي حدده  التقيد ابألسلوب  حبسب األحوال إىل ضرورة 

املهمة واملتوقعة لذلك العالج الطيب أو اجلراحي. 
د( رصد املضاعفات النامجة عن العالج الطيب أو اجلراحي، واملبادرة إىل معاجلتها مىت أمكن ذلك. 

املادة 17 
اجلراحية:  العمليات  إلجراء  اآلتية  الشروط  توافر  على  حيرص  أن  الطبيب   على 
أ( أن يكون الطبيب الذي جُيري اجلراحة مؤهاًل إلجرائها، حبسب ختصصه العلمي وخربته العلمية 

ونوعية العملية اجلراحية.
 ب(  أن جترى اجلراحة يف مؤسسة عالجية أو منشأة صحية مهيأة هتيئة كافية إلجراء اجلراحة املقصودة. 
ج( أن جترى الفحوصات والتحاليل املختربية والشعاعية الالزمة للتأكد من أن التدخل اجلراحي 
ضروري ومناسب لعالج املريض، والتحقق من أن احلالة الصحية للمريض تسمح إبجراء اجلراحة. 
أن  وجيوز  له.  الالزمة  اجلراحية  العملية  إبجراء  اجلراحي  املريض  عن  املسؤول  اجلراح  يلتزم  أن  د( 
يساعده أحد األطباء املقيمني ابملستشفى أو غريهم من اجلراحني، ولو من دون موافقة املريض. كما 
جيوز للجراح أن يفّوض مساعده أبداء جوانب معينة من العملية شريطة أن يتم ذلك حتت إشراف 

اجلراح ومساعدته. 
املادة 18

على الطبيب تبصري املريض حبالته الصحية والبدائل املتاحة للعالج إذا كان املريض مدركاً، 
وال جيوز للطبيب إرغام املريض على معاجلة معينة. وال جيوز له أن يرغم املريض على التوقيع على 
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بياانت يف امللف الطيب دون رضاه. 
املادة 19 

العالج أن يشرح له اآلاثر املرتتبة على عدم تعاطيه  الطبيب يف حالة رفض املريض  على 
للعالج، والتطورات املرضية املرتتبة على ذلك بصدق وعدم مبالغة، كما أن عليه أن يسجل إقرار 
املريض، ويف حالة رفضه يوقييّع الطبيب وأحد أفراد هيئة التمريض على ذلك يف امللف الطيب، حىت 

خُيلي الطبيب مسؤوليته. 
املادة 20 

يف حالة حتويل املريض إىل أي من املؤسسات اليت يشارك فيها الطبيب عليه مراعاة ما أييت: 
أن تقدم هذه املنشأة خدمات متميزة ال تقل عن غريها من حيث نوعيتها أو جودهتا؛أ. 
حلالة ب.  العالجية  اإلمكاانت  توافر  لعدم  ضرورايً  املنشأة  تلك  إىل  التحويل  يكون  أن 

املريض، وأن ال ميكث املريض يف املنشأة وقتاً أكثر من املطلوب. 
ويف مجيع األحوال على الطبيب أن حيرص على إعطاء املريض حرية االختيار. 

املادة 21 
إذا كانت حالته  إال  العالج،  فيها  يتلقى  اليت  الصحية  املنشأة  املريض من  ال جيوز ختريج 
الصحية تسمح بذلك، أو كان ذلك بناًء على رغبته يف اخلروج رغم تبصريه بعواقب خروجه، على 
أن يؤخذ إقرار كتايب منه أو من أحد أقاربه حىت الدرجة الرابعة إن كان انقص األهلية، ويُثبت ذلك 

يف السجل الطيب للمريض. 
املادة 22 

ال جيوز للطبيب إهناء حياة املريض، ولو بناًء على طلبه أو طلب ولّيه أو وصّيه، حىت ولو 
كان السبب وجود تشّوه شديد، أو مرض مستعص ميؤوس من شفائه، أو آالم شديدة مربحة ال 
ميكن تسكينها ابلوسائل املعتادة، وعلى الطبيب أن يوصي املريض ابلصرب، ويذّكره أبجر الصابرين. 
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املادة 23 
على الطبيب أن يتعاون مع غريه من أعضاء الفريق الصحي الذين هلم صلة ابلرعاية الصحية 
للمريض، وإاتحة ما لديه عن حالته الصحية والطريقة اليت اتبعها يف عالجه كلما طلب منه ذلك. 

املادة 24 
على الطبيب إبالغ مريضه مسبقاً بسفره أو بغيابه ملدة معينة، وابلتصرف الذي يستطيع 
الطبيب  املناسب يف حال غياب  الطبيب  توافر  األحوال جيب  غيابه. ويف مجيع  إتباعه يف حالة 

املعاجل، مبا يضمن استمرار تقدمي العالج للمريض. 
املادة 25 

اآلتية:  ابلقواعد  التقيد  فعليه  آخر  زميل  يعاجله  مريض  ملعاينة  الطبيب  دعي   إذا 
أ( أن يستجيب لطلب االستشارة إذا كانت الدعوة من الطبيب املعاجل حىت لو مل تتبني له مسّوغات 

ذلك، وعلى الطبيب املستشار أن يبلغ نتيجة فحصه إىل الطبيب املعاجل ال إىل املريض.
ب( أن يقوم بطمأنة املريض والتقليل من قلقه واستعمال احلكمة يف حتديد ما ينبغي أن يطّلع املريض 

عليه بنفسه وما يرتكه للطبيب املعاجل.
ج( أن يتوخى احلذر من أي كلمة أو إحياءه قد يُفهم منها انتقاص الزميل املعاجل أو احلط من قدره 
أو التقليل مما بذله للمريض، ويتأكد ذلك عند اختالف وجهة نظره عن وجهة نظر الطبيب املعاجل. 
د( إذا   كان طلب   االستشارة   من   املريض  أو من ذويه، فعلى الطبيب املستشار التأكد من 
علم الطبيب  املعاجل   بذلك  قبل  موافقته على املعاينة، وال يسوغ  اإلطالع على ملف املريض 

إال بعد  إذن الطبيب  املعاجل.
هي( إذا كان املريض عازماً على االستغناء عن الطبيب األول فيجب التأكد من إعالم  الطبيب 

األول بذلك.
و( حيق للطبيب املعاجل عند احلاجة أن يستشري زمياًل آخر يف التخصص نفسه أو غريه، بعد إمتام 
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املستشار األول ملرئياته وتوصياته. 
املادة 26

ابآليت:  يلتزم  أن  حريتهم  املقّيدة  لألشخاص  الطبية  ابلرعاية  املكّلف  الطبيب   على 
 أ( أن يّوفر هلم رعاية صحية من النوعية واملستوى املتاحني نفسيهما لألشخاص غري املقيدة حريتهم. 

ب( أن ال يقوم بطريقة إجيابية أو سلبية، أبية أفعال متثيّل مشاركة يف عمليات التعذيب وغريها من 
 ضروب املعاملة القاسية أو الال إنسانية، أو متثل تواطؤاً أو حتريضاً على هذه األفعال، أو سكواتً عليها. 

املقيدة  املهنية للمساعدة يف استجواب األشخاص  ج( أن ال يقوم ابستخدام معلوماته ومهاراته 
 حرايهتم على حنو يضر ابحلالة الصحية اجلسمية أو النفسية هلم، أو املشاركة يف أي إجراء لتقييدهم. 
د( يبلغ السلطات املعنية إذا الحظ أن الشخص املقيدة حريته قد تعّرض أو يتعرض لتعذيب أو 

سوء معاملة. 
املادة 27 

يعمل األطباء الذي يقدمون العالج ملرضى مل يبلغوا سن الرشد على تبصريهم بطبيعة اإلجراء 
أو التدخل الطيب، كلٌّ على وفق قدراته. 

املادة 28 
على الطبيب عند معاجلته لطفل أن يكون مدافعاً عن مصلحته إذا قّدر أن حالته الصحية 

مل يتم استيعاهبا من قبل أهله أو أقاربه، أو مل يقوموا بواجبهم حنوه. 

املادة 29 
على الطبيب التعامل مع املريض الذي يتعاطى إحدى مواد اإلدمان حبرص وجدية، وعليه 
حتري أفضل السبل لعالجه، سواء يف املؤسسات املخصصة لذلك، أو يف عيادته اخلاصة إذا توافرت 

لديه إمكاانت العالج. ويلتزم يف ذلك ابلقوانني النافذة. 
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 الباب الثالث: السر الطيب
املادة 30

ال جيوز للطبيب أن يفضي سراً وصل إىل علمه بسبب مزاولته املهنة، سواء كان مريضاً قد 
عهد إليه هبذا السر، أو كان الطبيب قد اطّلع عليه حبكم عمله وذلك فيما عدا احلاالت اآلتية، 

وأمثاهلا مما تنص عليه التشريعات الوطنية:
أو  للمريض  إفشائه مصلحة  أو كان يف  بناًء على طلب صاحبه خطياً  السر  إفشاء  إذا كان  أ( 

مصلحة للمجتمع.
ب( إذا كانت القوانني النافذة تنص على إفشاء مثل هذا السر، أو صدر قرار إبفشائه من جهة 

قضائية.
ج( إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جرمية، فيكون اإلفشاء يف هذه احلالة للسلطة الرسية 

املختصة فقط.
د( إذا كان إفشاء السر لدفع الضرر عن الزوج أو الزوجة، على أن يبلغ به يف حضورمها معاً، وليس 

ألحدمها دون اآلخر.
هي( إذا كان الغرض من إفشاء السر هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة قضائية وبناًء على طلبها 

حبسب ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و( إذا كان الغرض من إفشاء السر منع تفشي مرض يضر أبفراد اجملتمع. ويكون إفشاء السر يف 

هذه احلالة للسلطة الصحية املختصة فقط. 
املادة 31

على الطبيب حينما يطلب منه املرضى القصر تلقي العالج سراً دون إخبار أولياء أمورهم، 
أن يعمل على التعرف على سبب رغبة املريض يف عدم إطالع أهله على حالته، وأن يشجعه على 

إشراك األهل، وأن يعمل على تصحيح املفاهيم اخلاطئة لديه. 
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املادة 32
من حق الطبيب أن يعاجل املرضى القّصر، ومن حقه أن حُيجم عن التصريح أبي معلومات 

قد تؤدي إىل إحلاق ضرر ابلقاصر، إال إذا كانت القوانني النافذة تقضي بغري ذلك. 
املادة 33 

على الطبيب إخطار املريض واحلصول على موافقته املستنرية املبنية على املعرفة، كتابة، قبل 
تقدمي أية معلومات عنه ألطراف أخرى، مثل الباحثني، أو شركات األدوية، أو مؤسسات مجع 

البياانت. 
املادة 34 

من حق املريض أن حيصل على تقرير تفصيلي حبالته الصحية من الطبيب املعاجل ومن واقع 
أو يديل بشهادة يف موضوع بعيد عن  معاينته الشخصية. وال جيوز للطبيب أن حيرر تقريراً طبياً 

ختصصه، أو بنحٍو خمالف للواقع الذي توصل إليه من خالل فحصه الشخصي للمريض. 
املادة 35 

جيوز للطبيب مناقشة حالة املريض والتشخيص والعالج والتوقعات اخلاصة بتطور احلالة مع 
حمامي املريض، شريطة موافقة املريض أو ويل أمره على ذلك. 

املادة 36 
التأمني، شريطة  املريض ملندوب شركة  للطبيب الكشف عن معلومات خاصة حبالة  جيوز 
املعلومات  على  الكشف  يقتصر  أن  وعلى  ذلك كتابة،  على  قانونياً  ميثله  من  أو  املريض  موافقة 
ر املريض مبا يرتتب على كشفها قبل أن  املتعلقة ابلبند التأميين فقط. وعلى الطبيب أن يقوم يبصِّ

يقوم بذلك. 
املادة 37 

على الطبيب وسائر العاملني يف اجملال الصحي بذل كل جهد ممكن للمحافظة على سرية 
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مجيع التقارير الطبية، مبا يف ذلك التقارير اليت ختزن يف ذاكرة أجهزة احلاسوب. وال جيوز أن يتم 
إدخال املعلومات إىل سجل احلاسوب إال من قبل األشخاص املخولني بذلك وحدهم. ويراعى 
حتديد أتريخ أي إضافة ملعلومات جديدة، كما يراعى تسجيل اسم من قام ابلتعديل أو اإلضافة. 

املادة 38 
جيب إخبار املريض أو من ينوب عنه بوجود نظام ختزين البياانت على احلاسوب ابملنشأة 
احلاسوب  لقسم  املعلومات  املعاجل إبرسال  الطبيب  يقوم  أن  قبل  ذلك  يكون  أن  على  الصحية، 
إىل  الوصول  اليت ميكنها  األفراد واجلهات  مجيع  أن حتدد مسبقاً  ينبغي  يتوىل ختزينها. كما  الذي 
موافقته.  على  للحصول  ضرورايً  أمراً  للمريض  املعلومات  هذه  بكل  التصريح  ويعد   املعلومات. 

وتبعاً ملدة حساسية بياانت املريض، يراعى اختاذ االحتياطات األمنية اليت متنع تسرب املعلومات أو 
وصول أفراد آخرين إليها. 

املادة 39 
جيب إخبار املريض أو من ينوب عنه من قبل توزيع أية تقارير تشتمل على بياانت خاصة 
به. كما جيب احلصول على موافقة املريض، وإخطار الطبيب املعاجل، قبل إرسال أي بياانت أو 
معلومات خاصة ابملريض إىل أفراد أو منظمات خارج نطاق مؤسسات الرعاية الصحية، حبيث ال 

يصرّح إبفشاء مثل هذه البياانت ألية جهة دون موافقة املريض. 
املادة 40 

يقتصر التصريح أبي بياانت طبية سرية على األفراد واهليئات اليت ستتناوهلا بكتمان شديد، 
حسب األنظمة واللوائح النافذة. كما يقتصر إرسال املعلومات الطبية السرية على الوفاء ابلغرض 
الذي حتدد عند طلبها، وتكون حمددة ابإلطار الزمين هلذا الغرض. وجيب إخطار مجيع تلك اهليئات 
واألفراد أن إفشاء تلك البياانت هلم ال يعين السماح بتمريرها جلهات أخرى، أو استخدامها يف 

أغراض غري اليت ُحددت عند طلبها. 
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املادة 41 
جيب تزويد األجهزة احلاسوبية أبنظمة حفظ واسرتجاع املعلومات، لتجنب ضياعها حال 
حدوث خلل يف الربامج أو عطل يف خمدم احلاسوب server. وإذا ت إلغاء أحد امللفات فيجب 

إعطاء صورة مطبوعة منها للطبيب املعاجل أواًل. 
املادة 42 

جيوز حمو املعلومات املخزنة على احلاسوب أو التخلص منها، حال التأكد من حيازة الطبيب 
لصورة هلا )مطبوعة أو خمتزنة على حاسوب أو على أسطوانة(. وعند حمو امللفات جيب أن يقوم 
قسم احلاسوب إبخطار الطبيب كتابياً إبمتام عملية احملو، وحيق للمريض طلب حمو بعض املعلومات 

اخلاصة به يف إطار القوانني النافذة. 
املادة 43 

جيب اختاذ التدابري كافة الصارمة اليت متنع الوصول إىل قاعدة البياانت، مبا يف ذلك وضع 
النظم الرقابية الالزمة الكتشاف حماوالت النفاذ إىل قاعدة البياانت من جانب أي فرد أو جهة 

ليس هلم احلق يف ذلك. 
 الباب الرابع: واجبات الطبيب جتاه اجملتمع

املادة 44
على الطبيب أن يكون عضواً حيوايً يف اجملتمع، يتفاعل معه ويؤثر فيه ويهتم أبموره، وأن 
يوظف كل طاقاته وإمكانياته خلدمة اجملتمع يف اجملال الصحي، وأن يكون عمله دائماً ابتغاء مرضاة 

هللا، وأن ال ينخرط يف أية ممارسات أو سلوكيات غري أخالقية أو تضر ابجملتمع. 
املادة 45 

املرض  والوقاية من  الصحة  تعزيز  التعامل مع عناصر  اجملتمع يف  أن يساعد  الطبيب  على 
ومحاية البيئة الطبيعية واالجتماعية، وأن يكون على مستوى املسؤولية يف قيامه ابلتوعية والتثقيف 
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الصحي للمجتمع. 
املادة 46 

أن جيتهد الطبيب يف استخدام مهاراته ومعلوماته وخرباته لتحسني جودة اخلدمات الصحية 
املقدمة للمجتمع. 

املادة 47 
وعلى  واملادية،  منها  البشرية  الصحية،  املوارد  على  احملافظة  على  أن حيرص  الطبيب  على 

استخدامها ابلطريقة املثلى. 
املادة 48 

على الطبيب -والسيما إذا كان يف موقع املسؤولية- أن يشارك بفاعلية وإجيابية يف سن 
األنظمة، ورسم السياسات الصحية، وحل املشكالت الصحية. 

املادة 49 
أن يلتزم الطبيب يف حاالت األمراض السارية ابتباع التنظيمات الصحية املوضوعة لذلك، 

مبا يف ذلك اإلبالغ عن هذه احلاالت للجهة املختصة واختاذ ما يلزم من إجراءات.
الباب اخلامس: القضااي االجتماعية

استثمار املوارد الصحية 
املادة 50 

على األطباء توظيف ما لديهم من خربات مهنية للمشاركة يف عملية اختاذ القرارات اخلاصة 
بتوزيع املوارد الطبية احملدودة أو ترشيد استهالكها، مبا يكفل محاية مصلحة املريض ومبا يضمن حتقيق 

مبدأ العدالة واملساواة. 
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املادة 51 
جيب أن تستند عملية اختاذ قرارات توزيع املوارد الصحية احملدودة على معايري طبية وأخالقية، 
ترتبط مبا تستدعيه احلالة الصحية للمريض. وتتضمن هذه املعايري: مدى االحتياج هلذه املوارد، ومدة 

العالج، واحتمال وقوع الوفاة، ويف بعض احلاالت حجم املوارد الالزمة لنجاح العالج. 
املادة 52 

جيب أن يتمسك الطبيب بدوره كراع للمريض مهمته محاية مصلحته، ابذاًل اجلهد يف الدفاع 
عن املريض يف احتياجه للعالج. 

املادة 53 
حيق للمرضى الذي حُيرمون من احلصول على بعض املوارد الصحية أن يطلعوا على سبب 
ذلك. فسياسات التحكم يف املوارد الصحية النادرة اليت تتبناها بعض املؤسسات جيب أن تكون 
معلومة للجميع. كذلك ينبغي أن ختضع مثل هذه السياسات ملراجعة اجلهات الرقابية من وقت 

إىل آخر. 
املادة 54 

أبي  القيام  أو  املستشفى  إىل  املريض  إبدخال  املتعلقة  قراراته  يتخذ  أن  للطبيب  جيوز  ال 
إجراءات تشخيصية أو عالجية بغرض الربح املادي دون النظر إىل حاجة املريض الفعلية. 

املادة 55 
أشكال  من  وغريها  الطبية  والتجهيزات  واألدوات  األدوية  يصفوا  أن  األطباء  على  يتعنيَّ 
العالج املعتمدة، استناداً إىل االعتبارات الطبية واحتياجات املرضى فقط، وليس حتت أي نوع من 

الضغوط. وال جيوز للطبيب أن يقبل عروضاً من طرف آخر. 
املادة 56 

جيدر بكل طبيب أن يعمل على اقرتاح السياسات اليت ترمي إىل حتقيق العدالة يف توفري 
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املستوى املالئم من الرعاية الصحية جلميع أفراد اجملتمع. 
املادة 57 

من  مالئم  مستوى  حتقيق  تضمن  اليت  والعالجية  الوقائية  والطرق  اإلجراءات  اختيار  عند 
الرعاية الصحية، يلتزم األطباء مبراعاة االعتبارات األخالقية اآلتية:

أ( مدى استفادة املريض من الربانمج العالجي.
ب( احتمال استفادة املريض من العالج.

ج( مدة هذه االستفادة.
د( تكلفة العالج.

هي( عدد املرضى الذين سيستفيدون من العالج.
مرضى اإليدز وسائر األمراض السارية 

املادة 58
من حق املصاب بعدوى من مرض اإليدز أو غريه من األمراض السارية، أن ميّكن من العالج 
والرعاية الصحية اللذين تتطلبهما حالته الصحية، مهما كان سبب إصابته ابلعدوى، وعلى الطبيب 

أن يلتزم بعالجه متخذاً من االحتياطات ما يقي به نفسه وغريه. 
املادة 59 

على الطبيب توعية املصاب بعدوى اإليدز أو غريه من األمراض السارية، بكيفية احلفاظ 
على حالته من مزيد من التدهور، وكف العدوى عن اآلخرين. 

املادة 60 
على الطبيب الذي يعلم أنه إجيايب املصل ملرض اإليدز أو غريه من األمراض السارية، أن ال 
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ينخرط يف أي نشاط من شأنه اجملازفة الواضحة بنقل املرض إىل اآلخرين. 
املادة 61 

الزوجني  أحد  إبالغ  الطبيب  على   ،28 املادة  من  )د(  الفقرة  أحكام  مراعاة  مع 
املّتبعة.  األنظمة  حسب  السارية،  األمراض  من  غريه  أو  ابإليدز  اآلخر  الزوج  إصابة  حالة   يف 

تيسري املوت أو قتل املرمحة 
املادة 62 

حلياة اإلنسان ُحرمتها، وال جيوز إهدارها إال يف املواطن اليت حددها الشرع والقانون، وهذه 
مجيعاً خارج نطاق املهنة الطبية متاماً. وال جيوز للطبيب أن يساهم يف إهناء حياة املريض ولو دافع 

الشفقة، وال سيما يف احلاالت اآلتية مما يُعرف بقتل املرمحة:
أ( القتل العمد ملن يطلب إهناء حياته مبلء إرادته ورغبته.

ب( االنتحار مبساعدة الطبيب.
ج( القتل العمد للولدان املولودين بعاهات خلقية قد هتدد حياهتم أو ال هتددها. 

املادة 63 
ال تندرج احلاالت اآلتية )على سبيل املثال( يف مسّمى قتل املرمحة:

أ( وقف العالج الذي يثبت عدم جدوى استمراره بقرار من اللجنة الطبية املختصة مبا يف 
ذلك أجهزة اإلنعاش االصطناعي.

ب( صرف النظر عن الشروع يف معاجلة يُقطع بعدم جدواها.
 )ج( تكثيف العالج القوي لدفع أمل شديد، رغم العلم أبن مثل هذا العالج قد يُنهي حياة املرض. 
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اإلجهاض
املادة 64 

األم  اقتضت ذلك دواع طبية هتدد صحة  إذا  إال  امرأة حامل  إجهاض  للطبيب  ال جيوز 
وحياهتا. ومع ذلك جيوز اإلجهاض إذا مل يكن احلمل قد أت أربعة أشهر وثبت بصورة أكيدة أن 
استمراره يهدد صحة األم بضرر جسيم، على أن يتم إثبات هذا األمر بقرار من جلنة طبية ال يقل 
عدد أعضائها عن ثالثة أخصائيني، يكون بينهم أخصائي ملم بنوعية املرض الذي أوصي من أجله 
إبهناء احلمل، يقومون إبعداد تقرير يوضحون فيه نوع اخلطورة املذكورة املؤكدة اليت هتدد صحة األم 
فيها لو استمر احلمل. ويف حالة التوصية بضرورة اإلجهاض يوّضح ذلك للمريضة وزوجها أو وليها، 

مث تؤخذ موافقتهم اخلطية على ذلك.
نقل األعضاء
املادة 65

عملية نقل األعضاء من متربع حي أو من جثة ميت، من أهم وسائل إحياء النفس اليت 
يتجلى فيها تواد أفراد اجملتمع وترامحهم وتعاطفهم، على أن تيُراعى فيها الضوابط األخالقية. 

املادة 66 
ال جيوز لألطباء الذين أعلنوا وفاة شخص حيتمل تربّعه أبعضائه، أن يشاركوا بشكل مباشر 
يف استخراج هذه األعضاء منه، أو يف إجراءات زرعها بعد ذلك يف غريه، أو أن يكونوا مسؤولني 

عن رعاية املرضى الذين حُيتمل أن يتلقوا هذه األعضاء. 
املادة 67 

على الطبيب قبل إجراء عمليات نقل األعضاء على وفق التشريعات الناظمة لذلك، أن يقوم 
بتبصري املنقول منه ابلعواقب واملخاطر اليت قد يتعرض هلا نتيجة لعملية النقل، وعليه أن حيصل منه 

على اإلقرار الكتايب الذي يفيد علمه ابلعواقب كافة يف هذا الشأن قبل إجراء العملية. 
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املادة 68 
ال جيوز أخذ أي عضو من جسد حي قاصر لزرعه يف شخص آخر. وقد تستثىن من ذلك 

األنسجة املتجددة إذا نصت على ذلك القوانني الوطنية النافذة. 
املادة 69 

ال جيوز أن يكون اجلسد البشري وأجزاؤه حماًل ملعامالت جتارية، وحيظر االجتار يف األعضاء 
أو األنسجة أو اخلالايت أو اجلينات البشرية. كما حُيظر اإلعالن عن احلاجة إىل أعضاء أو عن 
توافرها لقاء مثن يُدفع أو يُطلب. وال جيوز للطبيب أبي حال من األحوال املشاركة يف أي من 
هذه األعمال. كما حُيظر على األطباء وسائر املهنيني الصحيني القيام بعمليات لنقل األعضاء أو 

املشاركة فيها، إذا ُوجد رجح لديهم أن األعضاء املطلوب نقلها كانت حماًل ملعامالت جتارية. 
املادة 70 

الكاملة  الطبية  الرعاية  توفري  يضمن  أن  األعضاء  نقل  عملية  إبجراء  القائم  الطبيب  على 
للشخص املنقول منه، مبا يكفل عدم اإلضرار به نتيجة هذا النقل أبي شكل من األشكال. 

املادة 71 
حُيظر على األطباء زرع اخلصية أو املبيض.

حاالت العنف
املادة 72

للطبيب إبالغ السلطات املعنية عن حاالت العنف اليت يطلع عليها حبكم عمله، والسيما 
التقدم يف السن أو  إذا كان املريض قاصراً، أو امرأة، أو شخصاً عاجزاً عن محاية نفسه بسبب 
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بسبب املرض اجلسمي أو النفسي، إذا قّدر أن ذلك سيمنع مزيداً من العنف اجلسمي أو النفسي. 
 الباب السادس: اإلعالن واإلعالم

املادة 73 
يقصد ابإلعالن واإلعالم أن يقوم الطبيب، مباشرة أو ابلواسطة، ابستخدام وسائل اإلعالم 
املرئية واملسموعة واملقروءة، املتعارف عليها )كاجلرائد واجملالت واإلذاعة املرئية واملسموعة والربيد 
ابلطبيب  التعريف  غايتها  معلومات  لبث  اإلعالن  وسائل  من  ذلك  وغري  واإللكرتوين(  العادي 

واختصاصه وخربته. 
املادة 74 

جيوز أن يشمل اإلعالن على الشهادات والتخصصات اليت حصل عليها الطبيب، وعلى 
أترخيه املهين وخرباته السابقة وما إىل ذلك من املعلومات املوضوعية غري املضللة. 

املادة 75 
ال جيوز أن يشتمل اإلعالن أو اإلعالم على معلومات هتدف إىل تضليل املتلقي، أو تزييف 

احلقائق، أو إخفاء اآلاثر اجلانبية للعالج، أو أن يكون فيه ما خُيل ابآلداب العامة. 
املادة 76

ال جيوز للطبيب أن يّدعي نفسه أو منشأته مهارات وخدمات تشخيصية أو عالجية ليس 
مؤهاًل هلا وليس مرخصاً له مبزاولتها. 

املادة 77 
ال جيوز للطبيب أن يستغل جهل املرضى ابملعلومات الطبية، فيضللهم ابّدعاء إمكانه القيام 
بعض  بشفاء  بعرض ضماانت  أو  علمي،  دليل  إىل  تستند  أو عالجية ال  تشخيصية  إبجراءات 
األمراض. وجيب أن تقتصر املادة اإلعالنية على املعلومات احلقيقية فقط دون مبالغة، وأن ختلو من 

عبارات توحي ابلتفوق على اآلخرين أو احلط من قدراهتم أبي شكل كان. 
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املادة 78
الطبيب أن يضيف إىل اسه مؤهالته وعنوانه وطريقة االتصال به يف أي دليل طيب  على 
حملي أو وطين أو يف غري ذلك من املطبوعات املشاهبة. وجيوز لألطباء واالختصاصني العاملني يف 
القطاع اخلاص، إبالغ زمالئهم واملنشآت الصحية األخرى عن اخلدمات اليت يقدموهنا واملمارسة 

اليت يزاولوهنا. 
املادة 79 

مع أن من الواجب تشجيع التوسع يف استخدام وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة واملرئية 
يف التثقيف الصحي والتوعية الصحية، فإن من الضروري اختاذ مجيع االحتياطات اليت تكفل عدم 

إساءة استعمال هذه الوسائل يف الدعاية للطبيب بشكل ينايف ضوابط اإلعالن األنفة الذكر. 
املادة 80 

الدعاية  جتنب  متخصصة،  عيادات  أو  صحية  منشآت  يف  يعملون  الذين  األطباء  على 
للخدمات اليت تقدمها اجلهات اليت يعملون هبا أثناء احلديث يف وسائل اإلعالم أو كتابة املقاالت 

أو ما إىل ذلك. 
 الباب السابع: واجبات الطبيب حنو املؤسسة اليت يعمل هبا

املادة 81 
على الطبيب أن حيافظ على سعة وكرامة املؤسسة اليت يعمل هبا، وأن يشارك مشاركة فاعلة 

يف تطوير أدائها واالرتقاء هبا. 
املادة 82 

على الطبيب أن يكون ملتزماً ابلقوانني واللوائح واألنظمة والتعليمات النافذة فيها. 
املادة 83 

على الطبيب أن حيافظ على ممتلكات املؤسسة وأن يستخدمها االستخدام األمثل الرشيد. 
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 الباب الثامن: العالقات مع الزمالء
املادة 84 

على الطبيب أن حيرص على ُحسن التصرف مع زمالئه، وأن يبين عالقته هبم على الثقة 
املتبادلة والتعاون البّناء وأن يتجنب نقدهم املباشر أمام املرضى، وأن يبذل جهده يف تعليم األطباء 
الذين يعملون ضمن الفريق الطيب أو من هم حتت التدريب، وعليه أن يتوخى الدقة واألمانة يف 
تقوميه ألداء من يعملون معه أو يتدربون حتت إشرافه، فال يبخس أحداً حقه، وال يبالغ يف مدحه 

والثناء عليه، وال يساوي يف التقييم بني اجملتهد واملقّصر. 
املادة 85 

إذا اعتقد الطبيب أن التدخل الطيب من أحد زمالئه أو رؤسائه من شأنه التأثري على سالمة 
ممارسته الطبية، أو خشي حصول ضرر للمريض من قبله، فعليه إبداء رأيه للزميل أو الرئيس مشافهة. 

ويف حالة عدم االتفاق يُرفع األمر كتابة إىل اجلهة املختصة للنظر فيه واختاذ القرار املناسب. 
املادة 86 

ال ينبغي للطبيب أن يتقاضى أجراً مقابل عالج زميل له. 
املادة 87 

ال جيوز للطبيب أن يسعى إىل مزامحة زميل له بطريقة غري شريفة يف أي عمل متعلق ابملهنة. 
املادة 88 

على الطبيب تسوية أّي خالف قد ينشأ بينه وبني أحد زمالئه بسبب املهنة ابلطرق الودية، 
فإن مل ُيسو اخلالف، يبلغ األمر إىل اجلهة املختصة للفصل فيه. 

املادة 89 
إذا حل طبيب حمل زميل له يف عيادته بصفة مؤقتة، فعليه أن ال حياول استغالل هذا الوضع 
لصاحله الشخصي، كما جيب عليه إبالغ املريض قبل بدء الفحص بصفته، وأنه حيل حمل الطبيب 
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صاحب العيادة بصفة مؤقتة. 
املادة 90 

إذا ُدعي طبيب لعيادة مريض يتوىل عالجه طبيب آخر تعذرت دعوته، فعليه أن يرتك إمتام 
املعاجلة لزميله مبجرد عودته، وأن يبلغه مبا اختذت من إجراءات، ما مل يَر املريض أو أهله استمراره 

يف املعاجلة. 
املادة 91 

ال جيوز للطبيب أن يفرض على أي من زمالئه أجراً إال إذا اشرتك معه يف االستشارة أو 
العالج ابلفعل. 

املادة 92 
على الطبيب أن حيرتم زمالء املهنة من غري األطباء، وأن يقّدر دورهم يف عالج املريض أو 
العناية به، وأن يتجنب نقدهم أمام املرضى، وأن يبين عالقته هبم على الثقة املتبادلة والتعاون البّناء 
مبا خيدم مصلحة املرضى، وأن يبذل اجلهد يف تعليمهم وتدريبهم والتأكد من التزامهم أبخالقيات 

املهنة. 
املادة 93 

على الطبيب يف تعامله مع أفراد اهليئة الطبية املساعدة أن يلتزم مبا أييت:
أ( أن حيرتمهم ويوقرهم وأن يبدي مالحظاته هلم بطريقة الئقة.

ب( أن يقوم إبصدار تعليماته العالجية كتابة، وبصورة واضحة، وأن يتأكد من تنفيذها ما 
أمكن ذلك.

ج( أن يستمع إىل مالحظاهتم ونقدهم وحتفظاهتم ابلنسبة لتعليماته العالجية بنظرة موضوعية 
ومن دون تعاٍل.

د( أن يساعد يف تقدمهم العلمي واملهين. 
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 الباب التاسع: حقوق الطبيب
املادة 94

اليت  النظم  العلمي، ووضع  التدريب والتأهيل  له اجملتمع وسائل  الطبيب أن يوفر  من حق 
تكفل ضمان جودة املؤسسات الصحية وأدائها على وفق املعايري العاملية املتعارف عليها. 

املادة 95 
خالل  من  وذلك  املستمر،  الطيب  والتدريب  التعليم  فرص  له  تتاح  أن  الطبيب  حق  من 
املؤمترات، والندوات، واللقاءات العلمية، واملكتبات، والبعثات الدراسية، ودورات صقل املعلومات 

واملهارات وغريها. وعليه أن حيرص على متابعة أحداث التطورات املهنية يف جمال ختصصه.
املادة 96 

من حق الطبيب أن يُعامل مبا يستحقه من احرتام وتقدير، وأن توفر له مجيع احلقوق املدنية 
اليت يتمتع هبا غريه من األشخاص الطبيعيني، وأن ال يُوقف عن ممارسة املهنة إال يف حدود القانون، 
وأن تصان كرامته يف أثناء أي إجراء حتقيقي أو قضائي، وأن تّوفر له احلماية القانونية، وحق الدفاع 

عن نفسه يف حالة ارتكابه ألي خرق ألحكام القانون. 
املادة 97 

الطبيب مسؤول جتاه املريض عن بذل العناية الالزمة وليس مسؤواًل عن حتقيق الشفاء. 
املادة 98 

بينه وبني املريض على ربط  يف حالة أداء الطبيب عمله مقابل أجر مباشر جيوز االتفاق 
استحقاق املقابل حبصول الربء. 

املادة 99 
ال جيوز إكراه الطبيب مادايً أو معنوايً أو إجباره على أداء عمل أو االمتناع عن عمل يتعلق 

مبمارسة مهنته إال يف حدود القانون. وال جيوز إرغامه على الشهادة مبا خيالف ضمريه. 
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املادة 100 
للطبيب أن يقوم إبحالة املريض من أجل التشخيص أو العالج إىل طبيب آخر أو إىل منشأة 

صحية أخرى على وفق اللوائح الناظمة هلذا التحويل مع مراعاة ما أييت:
أ( أن ميتلك الطبيب الذي سيحال إليه املريض خربة يستفيد منها املريض.

ب( أن يديل، -كتابًة أو مشافهة- إىل الطبيب الذي حييل إليه ابملعلومات اليت يعتقد أهنا 
الزمة الستمرار العالج.

ج( أن ال يكون إحالة املريض بسبب التيقُّن من عدم شفائه أو ألسباب مالية. 
املادة 101

من حق الطبيب على أفراد اهليئات الصحية املساعدة يف تنفيذ توجيهاته ومناقشته لالستيضاح 
كلما أمكن هلم ذلك، وأن يلتزموا حبدود املهنة يف جمال ختصصهم دون جتاوز. 

 الباب العاشر: واجبات الطبيب جتاه مهنته
املادة 102

على الطبيب أن حيافظ على شرف مهنته، ويلتزم مبعايري مزاولتها ويعمل على االرتقاء هبا، 
وأن يشارك بصورة فعالة يف تطويرها علمياً ومعرفياً من خالل األحباث، والدراسات، وكتابة املقاالت 

والتعليم، والتدريب املستمر. 
املادة 103

 أن يتجنب  الطبيب يف تعامله مع املريض كل ما خيل أبمانته ونزاهته، وكل ما من شأنه 
التدليس، أو إقامة  اإلساءة ملهنة الطب، وأن ال خيسر ثقة املريض ابستخدام أساليب الغش أو 
عالقات غري طبيعية معه أو مع أحد من أفراد عائلته، أو التكسب املادي بطرق غري مشروعة. وعليه 

أن يتجنب السعي إىل الشهرة على حساب أخالقيات املهنة وأصوهلا. 
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املادة 104 
على الطبيب أن يُديل بشهادته أمام السلطات املختصة كلما طلب منه ذلك. وعليه أن يقوم 

بتحرير التقارير الطبية أبمانة ودقة على وفق النظم املعمول هبا. 
املادة 105 

على الطبيب املصاب مبرض من األمراض السارية communicable أن يتوقف عن مزاولة 
أي نشاط من شأنه اجملازفة بنقل املرض إىل مرضاه أو زمالئه أو غريهم، وعليه يف هذه احلالة أن 

يستشري السلطة املختصة ابملنشأة الصحية لتحديد املهام اليت يقوم هبا. 
املادة 106 

على الطبيب أن ال حييل املريض إىل معاجل ابلطب التكاملي ما مل يكن هذا املعاجل حاصاًل 
على ترخيص ملمارسة املهنة من السلطة الصحية املختصة. 

املادة 107 
أن يكون الطبيب أمنوذجاً يف احملافظة على صحته وكل سلوكياته وأن يتخذ مجيع االحتياطات 

الالزمة حلماية نفسه من مجيع األخطار احملتملة يف أثناء ممارسته للمهنة. 
املادة 108 

ال جيوز للطبيب أن أييت عماًل من األعمال اآلتية:
أ( االستعانة ابلوسطاء أو الوسائل غري املشروعة يف مزاولة املهنة سواء كان ذلك أبجر أو 

دون أجر.
ب( السماح ابستعمال اسه يف ترويج األدوية أو العقاقري أو خمتلف أنواع العالج أو ألغراض 

جتارية على أي صورة من الصور.
ج( طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان، نظري التعهد أو القيام بوصف أدوات 
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أو أجهزة معينة للمرضى، أو نظري إرساهلم إىل منشأة صحية أو مصحة عالجية أو دار للتمريض 
أو صيدلية أو أي مكان حمدد إلجراء الفحوص والتحاليل الطبية، أو لبيع املستلزمات أو املعينات 

الطبية، أو أن يعمل وسيطاً أبجر لطبيب آخر أو منشأة صحية أبي صورة من الصور.
د( إجراء استشارات طبية يف حمال جتارية أو ملحقاهتا مما هو معد لبيع األدوية أو األجهزة 

أو التجهيزات الطبية، سواء كان ذلك ابجملان أو نظري مرتب أو مكافأة.
هي( القيام ابستشارات طبية من خالل شركات االتصاالت احملرتفة هلذا النوع من االستشارات.
و( بيع أي أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية يف عيادته -أو أثناء ممارسته 

للمهنة- بغرض االجتار42.

42. http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Islamic-Code-Ethics-Cover-2004.html
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الئحة آداب املهنة الصادرة عن النقابة العامة ألطباء مصر
الصادرة بقرار وزير الصحة1

أصدرت بعض وزارات الصحة والنقاابت واجلمعيات الطبية يف الدول العربية لوائح بشأن 
آداب العاملني يف احلقل الطيب وحقوقهم وواجباهتم. وفيما أييت أمنوذٌج منها، وهي الالئحة الصادرة 
يف عام 2003م عن النقابة العامة ألطباء مصر، اليت اشتملت على الكثري من التفاصيل والتفريعات 
مواّدها،  والقانونية يف  واألخالقية  والدينية  اإلنسانية  األبعاد  واليت الحَظت  العالقة،  ذات  املهمة 

وجاءت كاآليت:
مقدمــــة:

إدراكاً من النقابة العامة ألطباء مصر أبن مهنة الطيب مهنية إنسانية وأخالقية وتقوم أساساً 
على العلم، وحُتتِّم على َمن ميارسيها أن يكون ملماً هبا، ومدرَّابً تدريباً كافياً على ممارسيتها، وأن حيتيرم 
الشخصية اإلنسانية يف مجيع الظروف واألحوال، وأتكيداً عليى أنَّ كل عمل طيب يستهدف مصلحة 
ره، وإميااًن أبن الرعاية الصحية هي أحيد حقيوق اإلنسان  املريض املطَلقية، وأن تكيون ليه ضرورة تربِّ
األساسية اليت يعمل اجملتمع على الوفاء هبيا جتياه مجييع أبنائه، وبناء على قراري جملس النقابة واجلمعية 
العمومية ألطبياء مصر، صدرت هذه الالئحة بقيرار رقيم 238 لسينة 2003 فيي2003/9/5 من 

السيد األستاذ الدكتور/ وزير الصحة والسكان. تعدياًل لالئحة السابقة الصادرة عام 1974م.
الباب األول: َقَســم األطباء

مادة )1(
جيب على كل طبيب قبل مزاولته املهنة أن يؤدي الَقَسم اآليت أميام نقيب األطباء أو من 
ينوب عنه: )أقسم ابهلل العظيم أن أراقب اهلل يف مهنتيي، وأن أصيون حيياة اإلنسان يف أدوارها كافة 
يف كل الظروف واألحوال، ابذاًل وسعي يف استنقاذها من اهلالك واملرض واألمل والقليق، وأن أحفيظ 
الدوام من وسائل رمحة هللا، ابذاًل  للناس كرامتهم، وأسرت عورهتم وأكتم سرهم، وأن أكيون عليى 
العليم،  للقريب والبعيد، للصاحل واخلاطئ، والصديق والعدو. وأن أاثبر على طلب  الطبية  رعاييت 
1. www.ems.org.eg/userfiles/file/kanon/leha.doc.
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ره لنفع اإلنسان ال ألذاه، وأن أوقِّر َمن علَّمين وأعلِّيم َمن يصغرين، وأكون أخاً لكل زميل يف  أسخِّ
املهنة الطبية، متعاونني على الرب والتقوى، وأن تكون حيايت مصيداق إميياين فيي سيري وعالنييت، نقية 

مما يشينها جتاه اهلل ورسله واملؤمنني، واهلل على ما أقول شهيد(.
الباب الثاين: واجبـات الطبيـــب

أواًل: واجبات الطبيب حنو اجملتمع
مادة )2(

يلتزم الطبيب يف موقع عمله الوظيفي أو اخلاص أبن يكيون عمليه خالصاً ملرضاة اهلل وخدمة 
اجملتمع الذي يعيش فيه بكل إمكانياته وطاقاته يف ظروف السلم واحلرب ويف مجيع األحوال.

مادة )3(
على  أميناً  العليا،  الطبيب أن يكون قدوة حسنة يف اجملتمع اباللتزام ابملبادئ وامليُُثل  على 
حقوق املواطنني يف احلصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزَّهاً عن االستغالل جبميع صوره ملرضاه 

أو زمالئه أو تالميذه.
مادة )4(

على الطبيب أن يساعد يف دراسة سبل حل املشكالت الصحية للمجتميع، وأن يدعم دور 
النقابة يف دعم السياسة الصحية وتطويرها واالرتقاء هبا للصاحل العام، وأن يكون متعاوانً مع أجهزة 

الدولة املعنية فيما يطلب من بياانت الزمة لوضع السياسات واخلطط الصحية.
مادة )5(

على الطبيب أن يبّلغ السلطات الصحية املختصة عند االشتباه يف مرض وابئي حىت تتخذ 
اإلجراءات الوقائية حلماية اجملتمع.



أخـالقيـاُت الطـبِّ وآدابُـُه

135

اثنياً: واجبات الطبيب حنو املهنة
مادة )6(

على الطبيب أن يراعي األمانة والدقة يف مجيع تصيرفاته، وأن يلتيزم السلوك القومي، وأن حيافظ 
على كرامته وكرامة املهنة مما يشينها على وفق ما ورد يف َقَسم األطباء ويف الئحة آداب املهنة.

مادة )7(
ال جيوز للطبيب أن حيّرِر تقريراً طبياً أو ييديل بشيهادة بعييداً عين ختصصه أو خمالفة للواقع 

الذي توّصل إليه من خيالل فحصيه الشخصيي للمريض.
مادة )8(

ال جيوز للطبيب أن أييت عماًل من األعمال اآلتية:
أ. االستعانة ابلوسطاء يف مزاولة املهنة، سواء كان ذلك بيأجر أو من دون أجر.

ب. السماح ابستعمال اسه يف ترويج األدوية أو العقاقري أو خمتلف أنيواع العالج أو ألي 
أغراض جتارية على أي صورة من الصور. 

ج. طلب أو قبول مكافأة أو أجر من أي نوع كان نظيير التعهيد أو القييام بوصف أدوية أو 
أجهزة معينة للمرضى أو إرساهلم إليى مستشيفى أو نصح عالجي أو دور للتمريض أو صيدلية أو 

أي مكان حميدد إلجيراء الفحوص والتحاليل الطبية أو لبيع املستلزمات أو املعدات الطبية.
د. القيام إبجراء استشارات طبية يف حمال جتارية أو ملحقاهتا مما هو ُمَعد لبيع األدوية أو 

األجهزة أو التجهيزات الطبية سواء كان ذلك ابجملان أو نظري مرتب أو مكافأة.
هي. القيام ابستشارات طبية من خالل شركات االتصاالت.

و. القيام ببيع أى أدوية أو وصفات أو أجهزة أو مستلزمات طبية يف عيادته -أو يف أثناء 
ممارسته للمهنة-ي بغرض االجتار.
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ز. أن يتقاسم أجره مع أي من زمالئه إال إذا أشرتك معه يف العالج فعاًل، أو أن يعمل وسيطاً 
لطبيب آخر أو مستشفى أبي صورة من الصور.

مادة )9(
ال جيوز للطبيب تطبيق طريقة جديدة للتشخيص أو العالج إذا مل يكن قد اكتمل اختبارها 
ابألسلوب العلمي واألخالقي السليم، وُنِشرت يف اجملالت الطبية املعتَمدة، وثبتت صالحيتها وت 
الرتخيص هبا من اجلهات الصحية املختصية. وال جيوز له أيضاً أن ينسب لنفسه دون وجه حق أي 

كشف علمي أو يدعي انفراده به.
مادة )10(

ال جيوز للطبيب أن يقوم ابلدعاية لنفسه على أية صورة من الصيور، سواء كان ذلك بطريق 
النشر أو اإلذاعة املسموعة أو املرئية أو عرب وسائل اإلنرتنت أو أي طريقة أخرى من طرق اإلعالن. 

مادة )11(
جيوز للطبيب عند فتح عيادة أو نقلها أن يعلن عن ذلك ابلصحف فيي حدود ثالث مرات، 
كما جيوز له إذا غاب عن عيادته أكثر من أسبوعني أن ينشر إعالنني، أحدمها قبل غيابه والثاين 

بعد عودته.
مادة )12(

جيب على الطبيب أن يلتزم يف الالفتة واملطبوعات والتذاكر الطبية وما يف حكمها ابلتشريعات 
والقوانني واللوائح املنظمة لذلك.

مادة )13(
ال جيوز للطبيب أن يستغل وظيفته بقصد حتقيق منفعية شخصيية أو احلصول على كسب 
مادي من املريض، كما ال جيوز ليه أن يتقاضيى مين املريض أجراً عن عمل يدخل يف اختصاص 

وظيفته األصلية اليت يؤجر عليها.



أخـالقيـاُت الطـبِّ وآدابُـُه

137

مادة )14(
على الطبيب أن يغتنم كل مناسبة للقيام بيالتثقيف الصيحي ملريضيه، وتعريفه أبمناط احلياة 
دائم ومستمر، وأن حيافظ على كفاءته  بنحٍو  الطيب  والتدريب  التعلم  الصحية، وأن حيرص على 

العلمية واملهارية املؤهلية ملمارسية املهنة.
مادة )15(

ال جيوز للطبيب اجلزم بتشخيص مرض أو التوصية بعالج من خيالل بياانت شفهية أو كتابية 
أو مرئية دون مناظرة املريض وفحصه شخصياً. 

مادة )16(
جيوز للطبيب االشرتاك يف حلقات تبادل الرأي العلميي التيي يكيون أطرافها أطباء متخصصون، وجيوز 

له املشاركة يف نقل معلومات طبية مين زميل آلخر، سواء كانت كتابة أو عرب وسائل االتصال األخرى.
مادة )17(

إذا ت االتصال أو االستشارة بني طبيب وآخير بشأن أي عالج أو تشخيص ملريض تكون 
املسؤولية الكاملة على الطبيب الذي يباشير املريض يف العالج والتشخيص.

مادة )18(
جيب على الطبيب التنّحي عن إبداء أي نصح أو رأي طيب أو علميي كتابة أو شفاهة عند 
مناقشة أمر ينبين عليه مصلحة شخصية، أو يعود علييه بنفع مادي خارج إطار ممارسته للمهنة 

الطبية.
مادة )19(

عند خماطبة اجلمهور يف املوضوعات الطبية عرب وسائل اإلعالم، يلتزم الطبيب ابلقواعد اآلتية:
أ. جتّنب ذكر مكان عمله وطرق االتصال بيه واإلشيادة خبرباتيه أو إجنازاته العلمية، ويكتفي 
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فقط بذكر صفته املهنية وجمال ختصصه.
ب. أن تكون املخاطبة أبسلوب ميّسر يالئم املستمع أو املشياهد غيير املتخصص.

ج. جتنَّب ذكر اآلراء العلمية غري املؤكدة أو غري املقطوع بصحتها، أو تناول املوضوعات 
املختلف عليها اليت يكون مناقشتها فقط فيي اجللسات العلمية اخلاصة غري املوجهة للعامة.

اثلثاً: واجبات الطبيب حنو املرضى
مادة )20(

   على الطبيب أن يبذل كل ما يف وسعه لعالج مرضاه، وأن يعميل على ختفيف آالمهم، 
وأن حُيِسن معاملتهم، وأن يساوي بينهم يف الرعاية دون متييز.

مادة )21(
   على الطبيب أن يوفر ملريضه املعلومات املتعلقة حبالته املرضيية بطريقة ميسرة ومفهومة، 
وجيوز للطبيب ألسباب إنسيانية عيدم إطْيالع املريض على عواقب املرض اخلطرية، ويف هذه احلالة 
عليه أن يُنهي إىل أهل املريض بطريقة إنسانية الئقة خطورة املرض وعواقبه اخلطرية، إال إذا أبدى 
املريض رغبته يف عدم إطالع أحد على حالتيه، أو حيدد أشخاصياً معينيني إلطالعهم عليها، ومل 

تكن هناك خطورة على من حوله.
مادة )22(

   على الطبيب أن يلتزم حبدود مهاراته املهنية، وأن يستعني خبربة َمن هم أكفأ منه ِمن 
األطباء يف مناظرة وعالج مريضه عند اللزوم.

مادة )23(
   على الطبيب أن يراعي اآليت:

أ. عدم املغاالة يف تقدير أتعابه وأن يقدر حالة املريض املالية واالجتماعية.
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ب. أن يلتزم ابألدوية الضرورية مع مراعاة أن تكيون األولويية للدواء احمللي واألقل سعراً بشرط 
الفاعلية واألمان.

ج. أن يقتصر على طلب التحاليل املعملية أو وسائل التشيخيص الضرورية.
مادة )24(

   يف احلاالت غري العاجلة، جيوز للطبيب االعتذار عن عالج أي مريض ابتداًء أو يف أي 
مرحلة، ألسباب شخصية أو متعلقة ابملهنة، أما يف احلياالت العاجلة فال جيوز للطبيب االعتذار.

مادة )25(
   ال جيوز للطبيب املتخصص رفض عالج مريض إذا اسيتدعاه ليذلك الطبيب املمارس العام 

ومل يتيسر وجود متخصص غريه.
مادة )26(

   إذا ما كفَّ طبيٌب عن عالج أحد مرضاه ألي سبب من األسباب، فيجيب عليه أن 
يُديل للطبيب الذي حيل حمله ابملعلومات الصحيحة اليت يعتقد أهنا الزمة الستمرار العالج كتابًة 

أو مشافهة.
مادة )27(

   على الطبيب أن ينّبه املريض ومرافقيه إىل اختياذ أسيباب الوقايية، ويرشدهم إليها وحيّذرهم 
مما ميكن أن يرتتب على عدم مراعاهتا، وجيوز ليه طلب توقيعهم على إقرار كتايب منهم مبعرفتهم بذلك 

يف بعض احلياالت التيي تستدعي ذلك.
مادة )28(

   ال جيوز للطبيب إجراء الفحص الطيب للمريض أو عالجه دون موافقة )مبنية على املعرفة( 
من املريض أو َمن ينوب عنه قانونياً إذا ليم يكين املريض أهاًل لذلك، ويعدُّ ذهاب املريض إىل الطبيب 
يليزم  اجلراحي  ِشيبه  أو  اجلراحي  التدخل  يف مكان عمله موافقة ضمنية على ذلك، ويف حاالت 
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احلصول على موافقة )مبنّية على املعرفة( ِمن املريض أو َمن ينوب عنيه قانوانً كتابًة، إاّل يف دواعي 
إنقاذ احلياة. وعلى الطبيب الذي يُدعى لعيادة قاصر أو انقص األهلية أو مريض فاقد الوعي يف 
حالة خطرة أن يبذل ما يف متناول يديه إلنقاذه، ولو تعذر عليه احلصول يف الوقت املناسيب على 
املوافقة )املبنية على املعرفة( ِمن وليه أو الوصي أو القيم عليه، وجيب عليه أال يتنحى عن عالجه 

إال إذا زال اخلطر أو إذا عهد ابملريض إىل طبيب آخر.
مادة )29(

   ال جيوز للطبيب إجراء عملية اإلجهاض إال لدواٍع طبية هتدد صيحة األم، ويكون ذلك 
بشهادة كتابية من طبيبني متخصصني، ويف احلاالت العاجلية اليت تتم فيها العملية لدواعي إنقاذ 

احلياة، جيب على الطبيب املعاجل حتريير تقرير مفصل عن احلالة يُرَفق بتذكرة العالج.
مادة )30(

   ال جيوز للطبيب إفشاء أسرار مريِضه اليت اطّلع عليها حبكم مهنته، إال إذا كان ذلك 
بناًء على قرار قضائي، أو يف حالة إمكان وقيوع ضيرر جسييم ومتييَقَّن يصيب غريه، أو يف احلاالت 

األخرى اليت حيددها القانون.
مادة )31(

   ال جيوز للطبيب استغالل صلته ابملريض وعائلته ألغراض تتناىف مع كرامة املهنة.
مادة )32(

   إذا تُويّف املريض داخل املنشأة الطبية اخلاصة يبلغ الطبيب املسؤول اجلهات املختصة كونه 
مبلِّغاً عن الوفاة.

مادة )33(
الشبهة  ذات  واحليوادث  اإلصاابت  عن  املختصة  اجلهات  إبالغ  الطبيب  على  جيب     
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اجلنائية، مثل حاالت اإلصابة أبعرية انرية أو جروح انفذة أو قطعية أو غريها، مع كتابة تقرير طيب 
مفصَّل عن احلالة وقت عرضها عليه، وميكين للطبيب دعوة زميل آخر للمشاركة يف مناظرة احلالة 

وكتابة التقرير.
مادة )34(

   للطبيب إبالغ النيابة العامة عن أي اعتداء يقع عليه بسبب أداء مهنته، ويف الوقت نفسه 
عليه إبالغ نقابته الفرعية يف أقرب فرصة حىت ميكين هلا التدخل يف األمر متضامنًة مع الطبيب. 

مادة )35(
   على الطبيب املكلف ابلرعاية الطبية للمقيدة حريتهم أن ييوفر هليم رعاية صحية من النوعية 
واملستوى املتاحني نفسيهما لغري املقيدة حيريتهم. وحيظر عليه القيام بطريقة إجيابية أو سلبية أبية 
أفعال تشكل مشياركة فيي عمليات التعذيب وغريها من ضروب املعاملية القاسيية أو الال إنسيانية 
أو التواطؤ أو التحريض على هذه األفعال، وكذلك حيظر عليه استخدام معلوماته ومهاراته املهنية 
للمساعدة يف استجواب املقيَّدِة حريُتهم عليى حنيو يضير ابلصحة أو احلالة البدنية أو العقلية هلم، أو 
املشاركة يف أي إجيراء لتقييد حركة املقيَّدة حريتهم إال إذا تقرر ذلك على وفق معايري طبية حمضة 

حلماية الصحة البدنية أو العقلية للمقيدة حريُتهم.
مادة )36(

حيظر على الطبيب إهدار احلياة بدعوى الشفقة أو الرمحة.
رابعاً: واجبات الطبيب حنو الزمالء

مادة )37(
   على الطبيب تسوية أي خالف قد ينشأ بينه وبني أحد زمالئيه بسيبب املهنة ابلطرق 
الودية، فإذا مل ُيسّو اخلالف، يُبّلغ األمر إىل جمليس النقابة الفرعية املختصة للفصل فيه بقرار يصدر 
من جملس النقابة الفرعية، ويف حالة تظّلم أحد الطرفني من القرار يُعرض األمر على جملس النقابة 
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العامة.
مادة )38(

   ال جيوز للطبيب أن يسعى إىل مزامحة زميل له بطريقة غري كرمية يف أي عمل له عالقة 
ابملهنة أو عالج مريض.

مادة )39(
   ال جيوز للطبيب أن يُقلِّل ِمن قدرات زمالئه، وإذا كان هناك ما يستدعي انتقاد زميل له 

مهنياً فيكون ذلك أمام جلنة علمية حمايدة.
مادة )40(

   إذا حلَّ طبيب حمل زميل له يف عيادته بصفة مؤقتة، فعليه أال حيياول استغالل هذا الوضع 
لصاحله الشخصي، كما جيب عليه إبالغ املريض قبل بيدء الفحص بصفته، وأنه حيل حمل الطبيب 

صاحب العيادة بصفة مؤقتة.
مادة )41(

أن  فعليه  استحالت دعوته،  يتوىل عالجه طبيب آخر  لعيادة مريض  ُدعي طبيب  إذا     
يرتك إمتام العالج لزميله مبجرد عودته، وأن يبلغه مبا اختيذه مين إجراءات، ما مل ير املريض أو أهله 

استمراره يف العالج.
مادة )42(

   يف حالة اشرتاك أكثر من طبيب يف عالج مريض، هناك أمور جيب األخذ هبا، هي:
أ. ال جيوز للطبيب فحص أو عالج مريض يعاجله زمييل ليه فيي مستشفى إال إذا استدعاه 

لذلك الطبيب املعاجل أو إدارة املستشفى. 
ب. جيوز للمريض أو أهله دعوة طبيب آخر أو أكثير عليى سيبيل االستشارة بعد إعالم 
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الطبيب املعاجل، وجيوز للطبيب االعتذار عن استمرار عالج احلالة إذا أصر املريض أو أهله على 
استشارة َمن ال يقبله من دون إبداء األسباب.

ج. إذا رفض الطبيب املعاجل عالج املريض على وفق ميا قيرره األطباء املستشارون، فيجوز 
له أن ينسحب اتركاً مباشرة عالجه ألحد هؤالء األطباء املستشارين.

الباب الثالث: التدخالت الطبية ذات الطبيعة اخلاصة
أواًل: إجراء تصحيح اجلنس

مادة )43(
   حيظر على الطبيب إجراء عمليات تغيري اجلنس، أما ابلنسبة لعملييات تصحيح اجلنس 
فإنه ُيشرتط موافقة اللجنة املختصة ابلنقابة، وتيتم عملييات التصحيح بعد إجراء التحليالت اهلرمونية 
وفحص اخلريطة الكروموزومية، وبعد قضاء فرتة العالج النفسي واهلرموين املصاحب ملدة ال تقل 

عن عامني.
اثنياً: عمليات اإلخصاب املساعد

مادة )44(
   ختضع عمليات اإلخصاب املساعد لبويضة الزوجة من نطفة اليزوج داخل جسم الزوجة أو 
خارجه )تقنيات اإلخصاب املعملي أو احلقن اجملهري( للضوابط األخالقية اليت تستهدف احملافظة 
على النسل البشرى وعالج العقم، مع احلرص على نقاء األنساب وعلى املعايري القانونية الصادرة 

من اجلهيات املختصة.
مادة )45(

    ال جيوز إجراء عمليات اإلخصاب املساعد داخيل أو خيارج جسيم الزوجة إال ابستخدام 
نطفة زوجها حال قيام العالقة الزوجية الشرعية بينهميا. كما ال جيوز نقل بويضات خمصبة لزرعها 

يف أرحام نسياء غيير األمهيات الشرعيات هلذه البويضات.
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مادة )46(
ال جيوز إنشاء بنوك للبويضات أو احليواانت املنوية أو األجنَّة.

مادة )47(
ال يُرخَّص مبمارسة عمليات اإلخصاب املساعد إال يف املراكز اجملهزة واملرخَّص هلا مبمارسة 

تلك العمليات.
مادة )48(

يلزم أن حيتفظ املركز بسجل مفصل عن كل حالة به كافة البياانت على حدة، ملدة ال تقل 
عن عشر سنوات، ويلزم أن حيتوى امللف على العقد واإلقرار من الزوجني.

اثلثاً: عمليات استئصال ونقل األعضاء واألنسجة البشرية
مادة )49(

   ختضع عمليات نقل األعضاء واألنسجة البشرية للمعايري األخالقيية والضوابط املنصوص 
عليها يف التشريعات واللوائح املنظِّمة لذلك.

مادة )50(
على الطبيب -قبل إجراء عمليات نقل أعضاء على وفق التشريعات املنظِّمية لذلك- أن 
ر املتربع ابلعواقب الطبية واألخطار اليت قد يتعرض هلا نتيجية لعملية النقل، وأخذ اإلقرارات  يُبصِّ

الالزمة اليت تُفيد علمه ابلعواقب كافة فيي هيذا الشأن قبل إجراء العملية.
مادة )51(

حيظر االجتار يف األعضاء واألنسجة واخلالييا البشيرية واجلينيات البشرية، وال جيوز أبى حال 
من األحوال للطبيب املشاركة يف هذه العمليات، وإالَّ تعرض للمساءلة التأديبية.
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الباب الرابع: إجراء التجارب والبحوث الطبية على اآلدميني
أواًل: أحكــام عامــة

مادة )52(
يلتزم الطبيب مبراعاة تنفيذ املعايري والضوابط األخالقية والقييم االجتماعية والدينية كافة اليت 

تضعها السلطات املختصة إلجراء البحوث الطبية على اآلدميني.
مادة )53(

حيظر على الطبيب إجراء أية جتارب لألدوية والتقنيات على اآلدمييني قبل إقرارها من اجلهات 
املختصة.

اثنياً: إجراءات جيب اختاذها قبل إجراء أي حبث على آدميني
مادة )54(

   مبراعاة أحكام املادتني السابقتني يلتزم الطبيب الباحث قبل إجيراء أي حبث طيب على 
اآلدميني أن تتوافر لديه دراسة وافية عن املخاطر واألعبياء اليت يتعرض هلا الفرد أو اجلماعة، ومقارنتها 
صيني امليؤهلني  ابلفوائد املتوقع احلصول عليها ِمن البحث، ويقتصر إجراء هذه البحوث على املتخصِّ
علميياً إلجراء البحث حتت إشراف مباشر لطبيب على درجية عاليية مين الكفياءة والتخصص، وتقع 

مسؤولية احلماية الصحية للمتطوعني إلجراء البحيث عليى الطبيب املشرف عليه.
مادة )55(

والطرق  البحث  أبهداف  واضحة  وبطريقة  تعريفاً كاماًل  املتطوعني  بتعريف  الباحث  يلتزم 
البحثية اليت سُتستخَدم يف البحيث، والفوائيد املتوقعية منيه، واملخاطر احملتمل حدوثها، ومدى إمكانية 
املسؤول  الباحث  وهوية  البحث  متويل  مبصادر  املتطوعني  تعريف  ويليَزم  املتطوعني،  على  أتثريها 
وانتمائيه املؤسسي، وأتكيد حق املتطوع يف التوقف عن تطوعيه إلجيراء التجيارب واالختبارات، أو 

االنسحاب الكامل من البحث دون أن يلحق به أية عواقب سلبية نتيجة توقفه أو انسحابه.
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مادة )56(
   يلتزم الطبيب الباحث ابحلصول على موافقة كتابية )مبنية على املعرفة( من املتطوع على 
إجراء البحث عليه، وأن يتم احلصول على هذه املوافقية بطريقة رسية ويف حضور شهود إثبات، 
ويف حالة ما إذا كان املتطوع قاصراً أو معاقاً أو انقصاً لألهلية، فإنه يلزم احلصول على املوافقة من 

الوصي الرسي أو القيِّم، ويشرتط أن يكون البحث خاصاً حبالته املرضية.
مادة )57(

الباحث إبعداد تقرير مفصل وواضح عن أهداف البحث ومربرات إجرائه على     يلتزم 
اآلدميني، ويُقدَّم هذا التقرير إىل اجلهة املختصة للحصيول عليى موافقتها على إجراء البحث. 

اثلثاً: إجراءات يلزم اختاذها يف أثناء إجراء البحث على اآلدميني وبعده
مادة )58(

   يلتزم الباحث ابلتوقف فوراً عن إكمال أي جتارب على اآلدميني إذا ما ثبت أن املخاطر 
املصاحبة تفوق الفوائد املتوقعة من البحيث، كميا يليزم ضمان محاية خصوصية األفراد وسرية النتائج 

واحلفاظ عليها واحلد من اآلاثر السلبية على سالمة املتطوعني اجلسدية والعقلية والنفسية.
مادة )59(

   يلتزم الباحث ابلتأكد من توافر الوسائل الوقائية والتشخيصيية والعالجية كافة لكل مريض 
إلجراء الدراسة.

مادة )60(
   حيظر على الباحث إجراء البحوث واملمارسات اليت تنطيوي عليى شبهة اختالط األنساب 
أو املشاركة فيها أبية صورة، وكذلك حيظر عليه إجراء أو املشاركة يف البحوث الطبية اليت هتدف إىل 

استنساخ الكائن البشيرى أو املشاركة فيها.
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مادة )61(
   يلتزم الطبيب أبخذ التعهد املطلوب من اجلهة املمولة للبحث أبن تيوفر الدواء -الذي يتم 

جتربته على املرضى وتثبت فعاليته- إىل هنايية برنيامج العالج دون مقابل.
الضوابط األخالقية للبحوث الطبية

   يعدُّ التقدم العلمى سة من سات احلياة وذلك ملواجهة املشكالت اليت حتيق ابإلنسان، 
خاصة تلك اليت تؤثر يف صحته أو حياته، وما نتج عنها من إجراء العديد من البحوث الطبية 
ملواجهتها، فكان لزاماً على اجملتمعات أن تضع الضوابط األخالقية هلذه البحوث حىت ال تنحرف 

عن مسارها الصحيح.
أنواع البحوث الطبية:

1. حبوث جتريبية جُتَرى على اإلنسان.
2. حبوث غري جتريبية ولكنها جُتَرى على البشر، مثل اإلحصائيات والوابئيات2.

3. حبوث جتريبية جُتَرى على احليواانت.
4. حبوث جُترى خارج جسم اإلنسان أو احليوان، كتلك اليت تتم على مزارع األنسجة.

5. أحباث على األجنة.
األحباث اليت جُترى على اإلنسان تشمل اآليت:

1. أحباث عالجيه إكلينيكية: 
   يلجأ األطباء إىل هذا النوع من األحباث هبدف الوصول إىل عالج لألمراض اليت فشلت 
األساليب الفنية واملعرفة العلمية املستقرة يف عالجها ويطلق عليها )جتربة عالجية( إذا كان أحد 

مكوانهتا تصحيحاً للتشخيص أو الوقاية أو العالج، وجُتَرى على املرضى. 

2. هكذا يف املصدر، ولعل الكلمة الصحيحة هي )االستباانت(.
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2. أحباث طبية غري عالجية:
أ. دراسة التغريات الفسيولوجية والكيمياء الطبية واملرضيه اليت حتدث

على  نفسية وهي جترى  أو  أو كيميائية  فيزايئية  املؤثرات سواء  لبعض  استجابة  اجلسم  يف 
األشخاص األصحاء أو املرضى.

ب. دراسة تتعلق ابلصحة السلوكية لإلنسان يف الظروف البيئية املختلفة.
املبادئ األخالقية العامة إلجراء األحباث الطبية على اإلنسان:

وهي تشمل ثالث نقاط:
1- احرتام حرية الشخص: ضرورة احلصول على رضا الشخص الذي جُترى عليه التجربة، 
وإعطائه حرية االختيار للمشاركة، كما له حق التوقف عن االستمرار يف التجربة أبي وقت، دون 

أن يلحق به أي ضرر، وال مَيس ذلك العالقة القائمة بني الطبيب واملريض.
2- املنفعة: ال تكون هذه التجارب مشروعة إال إذا كانت هلا فوائد تعود على الفرد واجملتمع.
3- العدالة واإلنصاف: ال بد من املوازنة بني منافع البحث واألخطار الناشئة عنه حبيث 

تكون املنفعة املرجوة تفوق األخطار.
القواعد األساسية إلجراء التجارب الطبية والعلمية على اإلنسان:

1. جيب أن يكون إجراء التجربة على اإلنسان على وفق مبادئ علمية صحيحة، وأن جُترى 
التجربة بعد الفحوص املعملية والتجارب على احليواانت ملدة طويلة.

2. جيب أن يقوم إبجرائها أشخاص مؤهلون علمياً.
3. جيب على الطبيب أن يكون قادراً على توقع األخطار احملتملة قبل إجراء التجربة، ويتعني 

عليه أن يوقف التجربة إذا كانت األخطار اليت تتكشف له تفوق الفوائد املتوقعة.
4. جيب اختاذ االحتياطات كافة لتقليل نتائج التجربة على التكامل اجلسدي والعقلي أو 
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على شخصية اخلاضع للتجربة.
التجارب الطبية غري العالجية على اإلنسان:

1. جيب أن يكون اخلاضعون للتجربة من املتطوعني األصّحاء أو املرضى املصابني مبرض 
ليس له عالقة ابلتجربة.

2. جيب على الطبيب أن يكفل محاية حياة اخلاضع للتجربة وصحته.
3. جيب وقف التجربة إذا وجد أن االستمرار فيها خطر على صحة الفرد اخلاضع هلا.

4. ال جيب أن يُرجَّح يف البحث الطيب فوائد العلم واجملتمع على منفعة الفرد.
شروط شرعية التجارب الطبية والعلمية على اإلنسان:

احلر،  الرضا  الرضا صحيحاً:  توافر شرطني العتبار  يتعني  املستنري:  احلر  الرضا  1. طلب 
والرضا املستنري. الرضا احلر املستنري هو تبصري الشخص بطبيعة التجربة وأهدافها وآاثرها بلغة سهلة 
والعلمية.  الطبية  املصطلحات  يتجنب  وأن  ثقافته،  الشخص ومستوى  تتفق مع ظروف  واضحة 
وكذلك املدة املتوقعة إلجراء التجربة، واملنفعة اليت ستعود على الفرد أو اجملتمع، واألضرار واملخاطر 

احملتملة، وإىل أي مدى ستكون سرية التقارير واملعلومات اليت يُديل هبا الشخص. 
2. إحاطة الشخص علماً أبنه حر يف قبول أو رفض املشاركة أو عدم إمتامها يف أي وقت 

من دون أي عقاب أو فقد لالمتيازات اليت اتُِّفق عليها.
3. إعطاء الشخص الفرص الكافية لالستفسار عن كل ما يتعلق ابلتجربة.

4. كقاعدة عامة يستلزم أن يكون الرضا كتابة وموّقع من الشخص اخلاضع للتجربة ويكفي 
أن يكون العدول عنها أو عدم إكماهلا شفاهة.

يُطلب  عقلياً(،  )املرَضى  األهلية  ذوي  غري  من  أو  الُقصَّر  من  الشخص  إذا كان  أما   .5
تفويض ابلرضا من األبوين أو الوصي تبعاً للقوانني احمللية لكل وطن.
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مسئووليات اللجنة العلمية املتخصصة املهنية )جلنة أخالقيات البحث العلمي(:
1. مجيع التجارب اليت جُترى على اإلنسان ال بد من أن ختضع ملوافقة جلنة علمية ممتخصصة 

ومستقلة ومعنية، أو أكثر من جلنة حسب طبيعة البحث.
2. ال بد للباحث أن حيصل على املوافقة من قبل البدء يف إجراء التجربة، واملوافقة تكون 

مبنية علمياً على النتائج اليت حصل عليها الباحث من إجراء التجربة على احليواانت.
3. إذا رأى الطبيب )الباحث( أنه ليس من الضرورى طلب الرضا من الشخص املشرتك 
يف البحث جيب أن يتضمن بروتوكول التجربة على األسباب العلمية هلذا، ويبلغ هبا اللجنة العلمية 

املستقلة اخلاصة.
حقوق امللكية الفكرية

امللكية الفكرية: هي حق امتالك شخص ما ألعمال الفكر اإلبداعية اليت يؤلفها أو ينتجها.
قانون محاية امللكية الفكرية املصري رقم 2002/82

مادة 140
   تتمتع حبماية هذا القانون حقوق املؤلفني على مصنفاهتم، ما أييت:

1. الكتب والكتيبات واملقاالت والنشرات وغريها من املصنفات املكتوبة.
2. برامج احلاسب اآليل.

3. قواعد البياانت.
4. احملاضرات.

5. املصنَّفات السمعية والبصرية.
   وتشمل احلماية عنوان املصنف إذا كان مبَتكراً.
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مادة 171
حيق للمؤلف بعد نشر مصنفه منع غريه من القيام دون إذنه أبي من األعمال اآلتية:

1. نسخ أو تصوير كل أو جزء جوهرى ملصنف أو قاعدة بياانت أو برامج حاسب آيل.
2. نسخ أجزاء قصرية من املصنف يف صورة مكتوبة أو مسجلة تسجياًل سعياً أو بصرايً، 
وذلك ألغراض التدريس؛ هبدف اإليضاح أو الشرح، وبشرط أن يكون النسخ يف احلدود املعقولة، 

وأال يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم املؤلف املصنَّف وعنوانه.
3. نسخ مقال أو مصنَّف قصري أو مسَتخرج ِمن مصنَّف إذا كان ذلك ضرورايً ألغراض 

التدريس يف منشآت تعليمية، وذلك ابلشرطني اآلتيني:
أ- أن يكون النسخ ملرة واحدة يف أوقات منفصلة غري متصلة.

ب- أن يشار إىل اسم املؤلف وعنوان املصنَّف على كل نسخة.
4. تصوير نسخة وحيدة من املصنف بواسطة املكتبات اليت ال تستهدف الربح -بصورة 

مباشرة أو غري مباشرة- وذلك يف أي من احلالتني اآلتيتني:
أ- أن يكون الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي الستخدامها يف دراسة أو حبث 

على أن يتم ذلك ملرة واحدة أو على ُمدد متفاوتة.
ب- أن يكون النسخ هبدف احملافظة على النسخة األصلية أو لتحل النسخة حمل نسخة 
فقدت أو تلفت أو أصبحت غري صاحلة لالستخدام، ويستحيل احلصول على بديل هلا بشروط 

معقولة.
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فنون التعامل مع املرضى وذويهم ومع زمالء املهنة
   من مبادئ فن التعايش أن نتقّبل الناس كما هم، وأن ندرك أّن هناك فوارق طبيعية بينهم، 
اكتسبوها إما ابلوراثة أو بتأثري البيئة؛ وابلتايل علينا أن ال نقيس البشر مبقاييسنا اخلاصة، اليت هي 

نفسها ُعرضة للخطأ والصواب.
   قال الشاعر:

ومن ذا الذي ترضى سجاايه كلها         كفى املرء أن تعد معايبه
وقال ابن الرومي:

يلم بعني أو يكّدر مشراب هم الناس والدنيا وال بد من قذى       
ومن قلة اإلنصاف أنك تبتغي املهذب        يف الدنيا ولسَت املهّذاب

وقال بشار بن برد:
صديَقك مل تلَق الذي تُعاتبه إذا كنت يف كل األمور معاتِبًا   

ظمئت وأّي الناس تصفو مشاربه؟ وإن أنت مل تشرب مراراً على القذى  
مقارُف ذنٍب َمرًّة وجمانبه فِعش واحداً أو ِصْل أخاك فإنّه  

أواًل، فن التعامل والتواصل مع املريض:
   ذكران عند احلديث عن اآلداب أّن ِمن مصاديقها فنون التعامل مع الناس، ويف دائرة 
حبثنا تعدُّ فنون التعامل مع املرضى وذويهم من القضااي املهمة واحلساسة، فمهما كان الطبيب ماهراً 
وحاذقاً يبقى أسلوبه يف التعامل معهم عالمة فارقة يف تقييم الناس له ويف ارتياحهم النفسي وجتاوهبم 

مع العالج الذي قّدمه إليهم.
   فبعض األطباء-حىت املشهورين بعلمهم وخربهتم الواسعة- ال يُتقنون أساليب التواصل مع 
املريض، وقد خيرج املريض نتيجة ذلك من عند هذا الطبيب وهو يشعر بعدم االرتياح، بل وقد يقرر 



أخـالقيـاُت الطـبِّ وآدابُـُه

153

اًل طبيباً آخر عليه.    عدم العودة جمدداً إليه مفضِّ
   مث إن الطبيب يتعامل مع جنسيات خمتلفة وثقافات متعّددة، وبصرف النظر عّما تواضع 
عليه الناس من تصنيف بعضهم لبعض تبعاً للفوارق الطبقية، واجلنسية، والِعرقية، عليه أن يركن أّواًل 

وقبل كل شيء إىل ميزان أن اجلميع َخلق هللا وعياله.
   وفيما أييت بعض األفكار والنصائح لتجّنب الوقوع يف هذه السلبية:

1ـ التعامل مع املريض أبسلوب حمرتف: 
استشارايً  ابعتبارك  عنده،  يعاجل  مريض  على  تدخل  أن  الزمالء  أحد  منك  طلب  لو     
وصاحب اختصاص، لتبنّي له التشخيص الدقيق لوضعه الصّحي واملتطّلبات العالجية حلالته واآلاثر 

السلبية املرتتبة وما إىل ذلك، فماذا يعين أن تتعامل مع هذا املريض أبسلوب حمرتف؟
مع وضع  األبيض،  املعطف  مرتدايً  تكون  أن  ذلك  يستدعي  وقد  املناسب،  الزي  مراعاة 

البطاقة الشخصية اليت حتمل اسك يف مكان ظاهر على الصدر.
 إلقاء التحية والتعريف بنفسك.. أان الدكتور )س ص( ختصص كذا وكذا، وقد طلب مين 

زميلي الدكتور )ع ف( أن ألتقي بك، وأحب أن أتعّرف عليك أّواًل.
اآلن للجلوس معه للدردشة حول وضعه الصحي وبرانجمه   تسأله إن كان الوقت مناسباً 

العالجي أم ال.
2ـ طريقة اجللوس مع املريض:

   أي ينبغي أن تنظر يف عيين املريض، وأن تكون عيناك يف املستوى نفسه الذي عليه عينا 
املريض، فمن اخلطأ أن تتحدث أو تستمع إليه وعيناك يف اجتاه آخر أو يف حالة من الرتكيز على 
بعض جسده، أو متنّقلة هنا وهناك، أو أن تكون واقفاً واملريض يف حالة جلوس، حبيث يشعر أبنك 

أعلى منه، أو أبنه يف حالة ضعف أو استضعاف.
   ب ي أن تكون املسافة بينكما معقولة، أي يف حدود مرت واحد أو أكثر من ذلك بقليل.
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3ـ الصوت:
   قد يكون صوتك أحياانً -كطبيب-ي منخفضاً يصعب سعه ِمن قبل املريض أو ختتفي 
معه بعض الكلمات، كما قد يكون نطقك ببعض الكلمات أو احلروف غري واضح أو غري مفهوم، 
ولرمبا تكلمت بسرعة حبيث ال يستطيع املريض متابعة وإدراك كل ما تقوله له، وعلى العكس من 
ذلك، قد ترفع صوتك أو تستعمل نربًة تبدو معها وكأّنك تُعنِّف املريض؛ لذا ينبغي أن يكون ارتفاع 

الصوت معقواًل، والنربة بعيدة عن التعنيف وأسلوب الزَّجر.
4ـ مباذا تبدأ؟

   بعض األطباء يبدأ ابلتساؤل عن بعض خصوصيات احلالة املرضية: ما أخبار السعال؟ ما 
أخبار ارتفاع احلرارة؟ كيف أصبح األمل؟ واألنسب أن تبدأ أبسئلة مفتوحة، من قبيل: كيف صحتك 

اليوم اي أاب فالن؟ هل من جديد تود أن حتّدثين عنه؟  
   حينما تبدأ ابلسؤال املفتوح، فإن املريض سيشعر أبرحيية وأنك هتتم به كإنسان وليس 

كحالة مرضية، أو وكأّنك مهتم جبزئية معّينة فيه، وليس به ككل.
5ـ االستماع اإلجيايب: 

   إنَّ الطبيب الناجح هو الذي يُعطي اجملال للمريض أبن يتحّدث أكثر منه، ويقوم الطبيب 
بدوره بتوجيه األسئلة وإببداء التفاعل مع كالم املريض، فلو اشتكى من أمل ما خُتربه أنك تدرك مدى 
املعاانة من مثل هذا األمل، مث تطلب منه أن خيربك املزيد عن ذلك، ومىت يزداد ومىت ينقص، وعن 
مشاعره جتاه وجود هذا األمل، وأمثال ذلك. وبعد ذلك تسأله كيف ميكنك أن تساعده يف ذلك.. 
ماذا يتوّقع منك املريض هبذا الشأن. من خالل ذلك تكون قد أرسلت إليه رسالة اطمئنان وأرحيية 
وُتشعره أبنه األهم يف هذه اجللسة، وأنك هتتم به كإنسان صاحب مشاعر، وأنك قريب منه، وأنك 

على استعداد لتفعل كل ما أمكن لتخّلصه من معاانته.
6ـ قبل أن خيرج املريض، حاول أن تقّدم إليه ملّخصاً حول حالته املرضية والعالج، فاملريض 
قد ال يستوعب الكالم الكثري الذي قلته خالل املراجعة، أو قد ينسى بعضه، ولرمبا فقد الرتكيز يف 
األثناء، وقد تكون هناك أمور مهمة بني تلك اليت نساها أو مل ينتبه إليها، وقد خيجل أن يسألك 
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عما مل يفهم، أو عما فاته؛ لذا فإن التلخيص ابلرتكيز على النقاط املهمة يعدُّ أمراً حيوايً وضرورايً 
العالجية  اإلجراءات  يف  عليه  االتفاق  ت  عما  تسأله  أن  املناسب  من  يكون  وقد  إليه.  ابلنسبة 
لتستكشف بنفسك مدى فهمه وإدراكه ملا قلت له آنفاً، وتستدرك على وفق ذلك ما نسي أو 

أساء فهمه أو غفل عنه.
اثنياً: خطوات تبليغ املريض أو ذويه األخباَر السّيئة:

1. اختيار املكان أو الطريقة اجليدة للتعارف مع املريض أو ذويه أو الزوج أو الزوجة.. وميكن 
حتقيق ذلك مبراعاة األمور اآلتية:
أ. أن تكون الغرفة هادئة.

ب. جتنُّب ما يقاطع حديثك معهم، من قبيل االتصاالت اهلاتفية أو دخول املرضى، أو 
بعض أفراد الطاقم الطيب، أو راّنت رسائل برامج التواصل االجتماعي وأمثال ذلك.

ج . اجللوس قريباً من املريض ورفع أية حواجز مادية بينك وبينه.
د . تسأله أّواًل عن أخباره ووضعه بنحٍو عام.

2. تسأله عما يعرفه عن حالته املرضية، وماذا أخربه األطباء عن مرضه، وإىل أي مدى 
بلغت حالته املرضية ومدى جتاوب جسمه مع العالج.. فلرمبا ال يكون املريض ُمدركاً لألبعاد اليت 

وصل إليها مرضه.
3. تسأله عّما حُيب أن يعرف عن مرضه وما إذا كان يوّد معرفة التطّورات السلبية منك 
سواء  املرضية،  حبالتهم  متعّلق  يعرفوا كل شيء  أن  حيّبون  املرضى  فبعض  ال؟  أم  مباشر  وبشكل 
ابلنسبة إىل وضعهم احلايل، أو خبصوص ما قد يتبنّي للطبيب الحقاً من خالل تطّور احلالة ونتائج 
الفحوصات والتحاليل واألشعات، بينما هناك نوعية أخرى من املرضى يطلبون من الطبيب أن ال 

يُطلعهم مباشرة على األخبار غري السارّة، بل أن خُيرب ذويهم بذلك.
4. لو كانت إجابة املريض تعكس رغبته يف التعّرف على وضعه املستقبلي، فينبغي أن تبدأ 
وتتدرج  املطلوبة،  الفحوصات  أجريت  وأنك  الفالين،  املرض  بوجود  شاّكاً  أبنك كنت  ابلشرح، 
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معه إىل يف الكالم إىل أن تُبِلغه أبنه مصاب ابملرض الفالين-كالسرطان مثاًل- وجتّنب استعمال 
مسّميات بديلة حتمل أكثر من معىن واحتمال قد ُيسيء فهمها، من قبيل )املرض اخلبيث( أو 
)Cancer( أو )لديك ورم( وأمثال ذلك، بل عليك أن تبلغه أنه مصاب مبرض السرطان.. أو 
سرطان الدم مثاًل. مث تلتزم الصمت التام؛ ألن كل ما ستقوله له بعد ذلك لن يفهمه املريض، فلقد 
أخربته للتو مبا قد يكون أسوأ خرب سعه يف حياته، وينبغي أن تفسح له اجملال ليعرّب عن رّدة فعله 
وينّفس عن مشاعره، وقد يسأل، وقد يبكي، وقد ينفعل، وقد ينهار، وقد ُيشكِّك، وقد يغضب.

5. التفاعل اإلجيايب مع مشاعره والتجاوب مع أسئلته.
6. ال ترتك ملريض يف حالة من الضياع، بل بنّي له وجود العالج الذي قد يُعطي نتيجة، 
واخلطّة العالجية، حبيث ميتلك بعض األمل بتحقق الفائدة منه، وأن هناك ما ميكن أن يعمله يف 

االجتاه الصحيح.
   وكل ما ذكران سابقاً ينطبق على إخبار ذوي املريض أو الزوج أو الزوجة.

اثلثاً: تعزيز اجلانب املعنوي للمريض:
   قد يقوم الطبيب أو أقرابء املريض مبواساته يف احلاالت املرضية الشديدة أو املزمنة )كمرضى 

السرطان مثاًل( بطريقة خاطئة؛ ولذا من املهم األخذ ابحلسبان النقاط اآلتية:
أ. املريض ليس حباجة إىل مواعظ، فلرمبا شعر أبنَّ َمن يعظه يستهني مبشاعره.  

ب. اعِط للمريض الفرصة للحديث عن مشاعره مع االستماع اإلجيايب  
ج. من الطبيعي أن يكون املريض خائفاً وقد يصعب عليه الكالم، ومن اخلطأ أن تقول   

له: ال ختف؛ ألن اخلوف يف مثل هذه احلاالت شيء طبيعي.
د. االعرتاف مبشاعره، أن تتفّهم مشاعره، وأن يُدرك هو أنك تتفّهمها.  

هي. تعزيز اجلوانب املعنوية عند املريض، من خالل االستفسار منه عّما يلجأ إليه عادًة يف   
مثل هذه احلاالت الصعبة، كالعبادة، واخللوة، والقراءة، واللجوء إىل األهل أو األصدقاء، واعمل 

على حثّه على اللجوء إليها؛ اآلن لتعزيز اجلانب املعنوي لديه.
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و. إجياد نوع من االنسجام بني القيم اليت يتبّناها سرية حياته وممارساته يف احلياة، فاملرض 
الذي ت اكتشافه اآلن أحدث شرخاً يف حياته االعتيادية، ولرمبا يتصّور أنه سُيقعده هنائياً عن ممارسة 
حياته كما كانت يف السابق، وعلى الطبيب أن يقنعه أبن إبمكانه أن يعود إىل حياته ولو تدرجيياً، 
ولو من على فراش املرض، مع جتّنب األسلوب اإلمالئي والتلقيين، واالستعاضة عنه ابألسلوب 
االستدراجي الذي حتاول من خالله أن تدفعه الختاذ قراراته بنفسه من خالل األسئلة اليت توّجهها 

إايه، وإفساح اجملال له كي يفّكر ويكتشف ويقّرر بنفسه.
رابعاً: التعامل مع املريض العدواين أو اهلائج أو العنيف:

   قد يتعّرض الطبيب أو بعض أفراد الطاقم الطيب إىل موقف يكون فيه املريض عدوانيًا1 أو 
هائجًا2 أو عنيفًا3 ، فكيف يتم التعامل مع مثل هذا املريض؟

   ال بدَّ أواًل من التعّرف على أسباب احلالة العدوانية أو اهليجان أو العنف. 
1. فقد يكون السبب معاانة املريض من مرض نفسي من قبيل: 

.Dementia اخلرف -  
.Delirium  اهلذاين -  

 .Schizophrenia and Acute Psychosis الفصام الذهاين احلاد -  
.Mania اهلوس -  

.Depression االكتئاب -  
،Borderline والبني بينية Antisocial اضطراابت الشخصية، والسيما: السيكوابتية -  

   والتعامل مع املريض املصاب بواحدة من األمراض السابقة سيتطّلب طريقة من التعامل 
قد تكون خمتلفة عن املرض اآلخر.

1.  العدوان: أي سلوك مؤذي وحياول اإلنسان جتنبه، قد يكون كلمات أو إشارات وقد يكون ابتسامة ساخرة.
2.  التهيج: زايدة خارجة عن السيطرة يف السلوك احلركي.

3.  العنف: أي سلوك مؤذي بواسطة استخدام القوة املادية.
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   ففي حالة اخلرف واهلذاين قد يكون سبب العدوان أو اهليجان أو العنف هو:
أ. عدم القدرة على احلكم على األمور بصورة جيدة.

ب. أو عدم اإلدراك السليم للزمان أو املكان أو األشخاص.
ج. أو نتيجة األعراض اجلانبية لبعض العقاقري اليت يتناوهلا.

د. وجود أعراض ذهانية.
   ويف حالة الفصام الذهاين احلاّد قد يكون سبب العدوان أو اهليجان أو العنف هو:

أ ي وجود هالوس وأفكار مضلِّلة )ساع أصوات ومهية حتريضية أو ختّوفه من آتمر بعضهم على 
قتله أو اعتقاله أو االعتداء عليه، وغري ذلك(

ب. سلوكيات غري مربَّرة واحلكم على األمور ضعيف.
ج. أعراض ختّشبية.

د. التأثريات اجلانبية لبعض األدوية بسبب زايدة جرعتها أو لغري ذلك.
ه. رفض العالج واالمتناع عن البقاء يف املستشفى.

   ويف حالة اهلوس قد يكون سبب العدوان أو اهليجان أو العنف هو:
أ. زايدة السلوك احلركي.

ب. وجود هالوس وأفكار مضلِّلة.
ج. عدم القدرة على احلكم على األمور بصورة جيدة.

د. التأثريات اجلانبية لبعض األدوية بسبب زايدة جرعتها أو لغري ذلك.
هي. رفض العالج واالمتناع عن البقاء يف املستشفى.

ما يُوجَّه إىل  النفس، واندراً  يُوّجه إىل  العنف واللوم عادًة ما     ويف حالة االكتئاب فإن 
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اآلخرين، ولكن قد يكون سبب العدوان أو اهليجان أو العنف هو:
أ. زايدة السلوك احلركي.

ب. الرغبة يف املوت واالنتحار.
ج. وجود هالوس وأفكار مضلِّلة.

   ويف حالة الشخصية ضد االجتماعية فإن رّدة الفعل عادًة ما تكون عدوانية، واندراً ما 
تكون هيجاانً أو نوعاً من العنف، وينتج العنف عن:

أ. اإلحباط والفشل يف حتقيق الرغبات.
ب. عند انكشاف أمره وعدم وجود مفّر وال مهرب.

   وأما الشخصية بني البينية فإهنا عادًة ما تكون عنيفة مع نفسها ومع اآلخرين، وينتج 
العنف من:

أ. االندفاعية الشديدة حبيث ال يستطيع أن يضبط سلوكه.
ب. عد قدرته على ضبط غضبه.

ج. الشعور السريع ابمللل.
د. السرعة يف الشعور ابإلحباط.

هي. وجود أمراض ذهانية.
2. وقد يكون السبب وجود أمراض جسدية من قبيل: 

- ارتفاع درجة احلرارة.  
- نوابت الصرع.  

- وجود أمل شديد كجلطة القلب.  
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- نزول سكر الدم بنحٍو كبري.
- الغيبوبة الكبدية قد تدخله يف هذاين.

- االلتهاب السحائي.
3. وقد يكون سبب العدوان أو اهليجان أو العنف هو تناول بعض العقاقري:

- كل املواد املخدِّرة وخاصة املنّشطات والبنزودايزبني والكحوليات.
- بعض األدوية اليت تؤدي إىل اهلذاين من قبيل: )كوجنتني، أراتن، تريبتيزول(.

- األدوية اليت تقّلل نسبة السّكر يف الدم، والسيما اإلنسولني.
- مضاّدات الذُّهان التقليدية، والسيما يف األايم األوىل.

4. أسباب غري مرضّية، والسيما اإلحباط:
- متمارض يطلب إجازة من العمل أو تقرير طيب.

- إحلاح أهل املريض على إدخاله املستشفى للمعاجلة والطبيب رافض لذلك، وأمثال ذلك 
من أسباب ال عالقة هلا ابحلالة الصحية للمريض.

وصف احلالة:
- قد يبدأ الشخص ابحلالة العدوانية مث يهتاج )يزداد سلوكه احلركي( مث يتحّول إىل العنف   
املاّدي كالضرب والتكسري، وقد يتوّقف األمر عن املستوى األول )العدوان( ولرمبا يتجاوز ذلك إىل 

املرحلة الثانية، بل والثالثة أيضاً.
.Escalation Process تطور املريض يف هذه املراحل يسّمى: الصعود حلالة االنفجار -

- التطور يف هذه املراحل قد يكون سريعاً، وقد يكون ببطء. فإن كان سريعاً فقد ال نستطيع 
جتّنب هذا التطّور؛ وابلتايل نواجه شخصاً عنيفاً يف فرتة زمنية قياسية، إال إذا كّنا منتلك اخلربة يف 
التعامل مع مثل هذه احلاالت؛ فالسبب يف بعض احلاالت اليت يكون فيها العنف مفاجئاً ودون 
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سابق إنذار هو وجود اهلالوس السمعّية اليت حتّرض املريض على العنف للدفاع عن النفس من أمر 
هو يف احلقيقة جمّرد وهم، فإذا كّنا منتلك اخلربة يف التعامل مع مثل هذه احلاالت، فإن متتمة املريض 
ستكون مؤّشراً على وجود هذه اهلالوس واحتمالية أن يفاجئنا بسلوك عنيف وخطري، وهو ما جيعلنا 

نبادره ابإلجراء املناسب الذي من خالله مننع وقوع العنف.
الوقاية من العنف: 

1. الفهم السليم ملسبباته.
2. االكتشاف املبّكر للحالة من خالل التوّقع واملالحظة.

3. التعامل السليم مع احلاالت املتوقَّعة.
4. اختيار األدوية املناسبة للمريض حبسب التشخيص السليم.

5. التأّكد من التزام املريض ابلعالج.
اكتشاف حالة الصعود إىل االنفجار:

1. شكل املريض:
- انتصاب الشَّعر.
- إمحرار يف الوجه.
- رعشة يف اليدين.

- اّتساع يف حدقة العني.
- حّدة يف نظرات العني. 

- التعّرق الشديد.
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   2. كالم املريض:
- الكثرة. 

- السرعة مع عدم الوضوح.  
- ارتفاع الصوت.  

- العدوانية من خالل السب والبصق، وغريها.  
3. السلوك احلركي للمريض:

- زايدة حركة اجلسم كله وخاصة إشارات اليدين.
- عدم االستقرار يف أي وضع.

- حماولة اإلمساك أبي سالح أو وسيلة الرتكاب العنف.
4. تفكري املريض:

- إبداء الشعور ابالضطهاد من قبل املستشفى والعاملني فيه.
5. مزاج املريض:

- اخلوف والقلق والشعور ابلتهديد.
6. وجود هالوس:

- كثرة الكالم مع نفسه وبصوت عاٍل.
7. احلالة اإلدراكية:

- غري مدرك للزمان واملكان واألشخاص.
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كيفية التعامل مع املريض يف مثل هذه احلاالت:
اختاذ موقف جّيد.. 1

- احتفظ هبدوئك.

- ال ُتظهر اخلوف.
- كن مبتسماً.

- حاول إبعاد أي شيء ميكن استخدامه كوسيلة لالعتداء والعنف.
- كن حذراً يف التعامل معه. 

- كن قريباً من الباب.
- بعيداً عن متناول يديه.

- مستعداً الستدعاء ابقي أعضاء الفريق يف أية حلظة.
2.  إزالة أسباب اهليجان واإلاثرة:

- الزحام.
- الضوضاء: صوت التلفاز ي جرس اهلاتف، وغري ذلك.

- وجود شخص آخر.
3. التحّدث مع املريض:

- شّجع املريض على احلديث والفضفضة.
- اشغله من خالل استمراره يف الكالم وال تسمح له ابلتوقف عن ذلك.

- أظِهر له اهتمامك ابملوضوع وتقديرك ملوقفه.
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- خّلص له ما تكّلم به، كأن تقول: )أان فهمت منك أنك تعاين من ....(
املريض  منه  يعاين  الذي  املضطرب  الوضع  هذا  وراء  ما  األثناء  تكتشف يف  أن  - حاول 
على أساس ذلك.. هل هي هالوس؟ هل هو انتج عن  التعامل مبنياً  ليكون  لتشّخص حالته، 

اخلرف، وغريها.
- اسَع من خالل احلديث أن هتّدئه وجتعله جيلس وتطلب له كأساً من عصري أو ما شابه، 

وتطمئنه أنك ستسعى إىل حل مشكلته.
- حاول الوصول إىل اتفاق معه لنزع فتيل األزمة.

- يف بعض احلاالت، كما لو كان سبب احلالة هو املرض العضوي، لن يكون احلديث 
جمدايً، وجيب أن يتوقف يف الوقت املناسب.

4. يف حالة ما لو مل تثمر حماوالت احلديث معه والوصول إىل اتفاق، فسيكون أمام الطبيب 
اختاذ قرار:

جدران  خاصة:  مواصفات  )ذات  الغرض  هلذا  مهّيأة  خاصة  غرفة  يف  املريض  عزل  أ-   
مطاطية، ال توجد فيها أزرار كهرابء، عدمية األسالك املكشوفة، ال توجد هبا أدوات ميكن أن يؤذي 

هبا نفسه(.
- االستعانة آبخرين من الطاقم.

- رسائل طمأنة للمريض.
- البدء يف اختاذ اإلجراءات الطبية املطلوبة من قبيل قياس الضغط.

- ال يصح عزله يف احلاالت اآلتية:
- حينما ال يُعرف سبب احلالة العدوانية.

- حينما يكون السبب عضوايً.
- األمراض اجلسدية.
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ب- ربط املريض:  
- ال تلجأ إىل ربط املريض إال يف احلاالت االستثنائية ويف أقل احلدود، وبغرض محاية املريض 
من نفسه، ومحاية اآلخرين منه، وال يصح أن يكون وسيلة عقابية، فهو يف هناية املطاف تصّرف ال 

إنساين، ولن ينساه املريض.
- للربط درجات: )يف مخس نقاط: األطراف األربعة والوسط ي يف أربع نقاط: األطراف 
األربعة وهو يستخدم عادة للنساء وضعاف البُنية ي يف ثالث نقاط: عادًة ما يكون خالل الفك 
التدرجيي للمريض ي يف نقطتني: يف اليدين فقط، وهو يستخدم عادًة مع األطفال واحلاالت العضوية 

والرعاية املرّكزة(.
- توجد أدوات خاصة )أحزمة-شاش( وال يصح استخدام األسالك أو السالسل أو احلبال

- للربط طرق وآلّيات معّينة:
- ضرورة تواجد 4 إىل 5 أفراد.

- شل حركة املريض يف أقل وقت ممكن.
- توزيع املهام بني أعضاء الفريق للسيطرة على األعضاء املختلفة.

- التحدث مع املريض يف أثناء عملية الربط لطمأنته وبيان سبب اختاذ هذا اإلجراء.
- جتّنب الربط املانع من رجوع الدم الوريدي إىل القلب.
- رؤية الدورة الدموية يف الشعريات الدموية يف األصابع.

- قياس نبض كل األطراف.
- فحص ظاهري للتأكد من خلو أو وجود إصاابت.

- توفري وضعية مرحية للجسد على السرير.
- تفتيش السرير للتأكد من خلّوه من أية أداة ميكن للمريض استخدامها بشكل سلبياً، 
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وإبعاد أية أدوات من هذا القبيل عن متناول يده.
- متابعة حالة املريض الحقاً من حيث: )الضغط والنبض واحلرارة، وقرح الفراش، وسوائل 
اجلسم، والطعام، واخلروج، والعالج، ودرجة الوعي، واإلدراك، واحلالة النفسية، ومحايته من سائر 

املرضى(.
- يتم اختاذ قرار فك املريض من قبيل الطبيب نفسه، ويفّضل أن يقوم بذلك نفس األفراد 

الذين قاموا بربطه، وال بدَّ من توافر عدد 4 إىل 5 أفراد للقيام بذلك. 
ج ي استعمال األدوية املهّدئة من قبل الطبيب وذلك من قبيل: )دورميكم، فاليوم، زيربسكا، 
هالدول،كلوبيكسول، فنرجان( علماً أبن بعض هذه األدوية غري مناسبة لبعض احلاالت ككبار 

السن مثاًل.
التعامل مع زمالء املهنة4:

بعد احلديث عن فنون التعامل مع املرضى وذويهم، ننتقل للحديث عن فنون التعامل مع 
الفريق الصّحي، فالعالقة اليت تربط الطبيب هبم عالقة متشّعبة ومتداخلة، وجناحه فيها يرتكز إىل 
دعامات ثالث: احملّبة، واالحرتام، والتعاون، ومجيعها تستند إىل القاعدة األخالقية اليت جاءت يف 
قول النيب )ص(: )اّتِق هللا حيث كنت، وأتِبع السيئة ابحلسنة مُتِحها، وخاِلق الناس خبُُلق حَسن(5. 

ونستعرض هذه العالقة هنا من جوانب ثالثة، عالقته برؤسائه، ومبرؤوسيه، وبزمالئه يف العمل.
أواًل: عالقة الطبيب برؤسائه:

يف بعض الدراسات النفسية اليت أجريت، ُوجد أن العالقة الناجحة بني الرئيس واملرؤوس 
ُتضفي على حياة املرؤوس قدراً كبرياً من الرضا، أما العالقة السيئة فإهنا قد تؤثّر سلباً على حياته مبا 
يف ذلك عالقاته األسرية. وإىل جانب الدعامات الثالث اليت ذكرانها -احملبة، واالحرتام، والتعاون 

وهناك ركائز أخرى هلذه العالقة:
جيب أن يدرس الطبيب اخلريطة اإلدارية يف اجلهاز الذي يعمل فيه؛ حىت يُدرك مسؤولياته، . 1

4. السباعي، زهري، الطبيب أدبه وفقهه، )دمشق: دار القلم، ط1، 1993( ص: 140-143 بتصّرف.

5. املدين، حممد، أوجز املسالك إىل موطّأ مالك، )دمشق: دار القلم، ج16، ط1، 2003(، ص: 53.
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وصالحياته، وخّط السلطة يف إدارته. هذه املعرفة ضرورية ليتجّنب سوء التفاهم، واحتمال التصادم 
مع رئيسه.

على الطبيب أن يُراعي االلتزام خبط السلطة، وأن ال يتجاوز رئيسه املباشر إىل من هو . 2
أعلى منه، إال يف حالة الضرورة القصوى اليت يستنفد فيها كل الوسائل املتاحة، فهذا التجاوز -لو 

حدث- سيكون من أهم أسباب االحتكاك بني املرؤوس ورئيسه.
إذا اختلف املرؤوس يف وجهة نظره مع رئيسه، فِمن حقِّه أن يُعربِّ عن وجهة نظره بوضوح . 3

وأمانة وموضوعية، فهذا أدعى إىل أن يكسب احرتام رئيسه، على أنه من احلكمة مبكان أن يراعي 
يف هذه املصارحة شيئني:

أن يعرّب عن اختالفه يف وجهة النظر مع رئيسه يف جلسة خاصة بينهما، وأن ال يُعلن أ. 
عن هذا االختالف أمام املأل يي ما استطاع إىل ذلك سبياًل يييي هذا التصرف حرّي أبن يبقي حبال 

املوّدة موصولة بينهما، مع ما قد يكون بينهما من اختالف يف وجهات النظر.
أن يدرك أن الرئيس هو الذي ميلك القرار النهائي، فإذا ما اختلفت وجهات النظر، ب. 

كان من حق الرئيس أن ُيصِدر القرار النهائي وأن يتحّمل مسؤوليته.
من واجب املرؤوس أن يكون صادقاً مع رئيسه يف القول والعمل، وأالّ يتحّدث عنه يف . 4

حضوره أو غيابه مبا يسوء، وأن يقوم مبا يكّلفه به من عمل إبخالص وإتقان.
اثنياً: عالقة الطبيب مبرؤوسيه:

على الرئيس أن يضع مع مرؤوسيه األهداف املطلوب حتقيقها، وكلما كانت هذه األهداف . 1
واضحة وحمددة وقابلة للقياس ومرتبطة جبدول زمين حمدد، كانت أدعى إىل التحقيق.

كل جهد يُبذل يف حتديد خط السلطة ومسؤوليات وصالحيات املرؤوس سيكون له مردود . 2
إجيايب يف طبيعة العالقة بني الرئيس واملرؤوس.

على الرئيس أن يتحنّي الفرصة لتشجيع مرؤوسه كلما أحسن عمله، أو أّدى ما عليه من . 3
واجبات إبتقان، والتشجيع أدبياً أو مادايً جيعل املرؤوس أشد محاساً يف عمله، وأكثر والًء لرئيسه.
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النقد . 4 يكون  وأن  ملرؤوسه،  املستمر  التوجيه  أو  الشديد  النقد  يتفادى  أن  الرئيس  على 
موضوعياً وقصرياً، وأن يهدف إىل البناء ال اهلدم.

مشاركة الرئيس ملرؤوسه يف وضع األهداف، وخطة العمل أدعى النتماء املرؤوس لعمله.. 5
للرئيس أن يفّوض ما يراه مناسباً من صالحياته ملرؤوسه. والتفويض أحد عناصر اإلدارة . 6

اجليدة، شريطة أن يصاحبه أمران: أوهلما، أن يدّرب الرئيس مرؤوسه على القيام بعمله، واثنيهما، 
أن يتابع ويقّيم ما يقوم به مرؤوسه.

اثلثاً: عالقة الطبيب بزمالئه:
   إىل جانب احملبة واالحرتام والتعاون اليت جيب أن تسود عالقة الزميل بزميله، فإن هناك 
عاملني أساسيني جيب أن حيرص عليهما الطبيب يف معاملته مع زمالئه: أوهلما أن يتمّتع بشيء من 

إنكار الذات، واثنيهما قدرته على العطاء.
   إنكار الذت ال نعين به املثالية املطلقة، بل االبتعاد -ما أمكن- عن األاننية واإلحساس 
املبالغ فيه ابلذات. أما العطاء بشّقيه املاّدي واألديب، فإذا اهتّم به الطبيب قبل اهتمامه )ابألخذ( 

فسوف تفتح له األبواب املغلقة، ويكسب من خالله احملبة واملوّدة. 
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املسؤولية الشرعية للطبيب1
   التطبيب -َتعّلمًا- ِمن فروض الكفاية، فيجب أن يتوافر يف بالد املسلمني َمن يعرف 
أصول حرفة الطب، أما التطبيب -مزاولًة- فاألصل فيه اإلابحة، وقد يصري مندوابً إذا اقرتن بنية 
التأّسي ابلنيب )صلى هللا عليه وآله( يف توجيهه لتطبيب الناس، أو نوى نفع املسلمني لدخوله يف 
يًعا(2، إال إذا تعنّي شخص لعدم وجود غريه  َا َأْحَيا النَّاَس مجَِ مثل قوله -تعاىل-: )َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأمنَّ

أو تعاقد فتكون مزاولته واجبة3.
بتسليمه . 1 األجرة  يستحق  والطبيب  للعالج،  الطبيب  استئجار  جواز  على  الفقهاء  اتّفق 

نفسه مع مضي زمن إمكان املداواة، فإن امتنع املريض من العالج مع بقاء املرض استحق الطبيب 
األجر، ما دام قد سّلم نفسه، ومضى زمن املداواة؛ ألن اإلجارة عقد الزم وقد بذل الطبيب ما 

عليه4.
ال جتوز مشارطة الطبيب على الربء، وإذا زال األمل وشفي املريض قبل مباشرة الطبيب كان . 2

ُعذراً تنفسخ به اإلجارة5.
ينحصر عمل الطبيب يف إطار دفع الضرر ورفع األذى عن املريض، ومن أجل ذلك فإنه . 3

حيّل -يف اجلملة-كل عمل يتوقف عليه عالج املريض ورفع الضرر عنه ضمن مراتب الضرر اليت 
يعتين العقالء بدفعها عن أنفسهم، وصواًل إىل مرتبة دفع ما يوجب اهلالك واملوت، فيحل للطبيب 
القيام مبقتضيات العالج حىت لو كان ذلك العمل حراماً يف غري مقام العالج؛ من قبيل اجلرح، 

والبرت، وقلع السن وأمثال ذلك6. 
مث إنه ملا كانت مجيع فروع الطب مهمة، وعلى الرغم أن بعضها أقل إشكااًل من غريه، . 4

فإنه ال جيب على طالب الطب أن يالحظ يف اختياره لنوع ختصصه الفرع الذي هو أقل إشكااًل 
1. قد خيتلف الفقهاء يف تفاصيل بعض املسائل اآلتية، وهندف مما نعرضه تكوين رؤية وثقافة فقهية أّولية.

2. سورة املائدة:32.
3. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت، املوسوعة الفقهية، )الكويت: ذات السالسل، 1988(، ص: 135.
4. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت، املوسوعة الفقهية، )الكويت: ذات السالسل، 1988(، ص: 138.
5. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت، املوسوعة الفقهية، )الكويت: ذات السالسل، 1988(، ص: 139.

6. فضل هللا، حممد حسني، )بريوت: دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ج2، ط1، 2000(، ص: 168-167.
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من غريه، بل جيوز له أن خيتار التخصص يف مثل األمراض النسائية أو األمراض اجللدية أو أمراض 
العقم واملسالك البولية، وحنوها مما يستلزم التعرض لرؤية العورة أكثر من غريه، وذلك بغض النظر 

عن مدى كون ذلك االختصاص ضرورة جملتمعه الذي سيعمل فيه7.
إذا انعقدت نطفة اجلنني واستقّرت يف الرحم مل جيز إسقاطه من الرحم، سواء من ِقبل أحد . 5

الوالدين أو إبذهنما أو من قبل الطبيب أو غريه، سواًء انعقدت نطفته من نكاح أو من سفاح، 
وسواًء ُعلم أنَّه َخْلٌق سوي أو مشّوه أو مل يُعلم، وسواًء كان قد وجلته الروح أو مل تلجه، لكافر كان 

اجلنني أو ملسلم، ويف بلد تسمح قوانينه ابإلجهاض أو ال تسمح، ما عدا موردين:
أن يكون يف بقاء اجلنني هالك األم أو ضرر شديد يشبه اهلالك، كالشليل أو اجلنيون أو أ. 

نفسها، بل جيب  إسقاطه وحفظ  فيجيوز هلا -حينئذ-  اخلطييرة،  األميراض  مين  أو حنوهيا  العميى 
عليها ذلك. ومن ذلك ما لو خافت املرأة على نفسها القتل بسبب بعض العادات املستحكمة 
يف جمتمعها، وتوّقف دفع القتل على إسقاطه؛ وذلك من دون فرق بني ما لو كان قد وجلته الروح 

أو مل تلجه.
أن يكون يف بقاء اجلنني حرج شديد على املرأة بسبب العار الذي سوف يلحقها، ويكون ب. 

على درجة من الشدة أنه يربك حياهتا ويهدد استقرارها بنحو ابلغ، لكن ال جيوز إسقاطه يف هذه 
احلالة إال قبل ولوج الروح فيه، فإْن وجلته الروح حرم إسقاطه رغم ذلك ما دامت ال ختشى القتل. 
أما لو أصاب الرجَل حرٌج بسبب محل ذلك اجلنني، كما لو كان من زواج سّري، وحيرجه انكشاف 

أمره أمام أهله أو زوجته، فإّن مثل هذا احلرج ال يربر إسقاط اجلنني، ولو كان ما يزال علقة8.
يف كل مورد جاز فيه للمكّلف إسقاط اجلنني، فإنه جيوز للطبيب ارتكابه ما دام واثقاً . 6

بكون املكلف معذوراً فيه، لكنَّ ذلك ال يعفيه من دفع الديّة، إال أن يشرتط على طالب اإلجهاض 
حتّملها عنه9.

7. فضل هللا، حممد حسني، )بريوت: دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ج2، ط1، 2000(، ص: 168-167.

8. فضل هللا، حممد حسني، )بريوت: دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ج3، ط1، 2000(، ص: 533-532.
9. فضل هللا، حممد حسني، )بريوت: دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ج3، ط1، 2000(، ص: 533.



أخـالقيـاُت الطـبِّ وآدابُـُه

171

إذا تسبب شخص إبسقاط اجلنني10، وجب عليه دفع دية اجلنني اليت سنبّينها، سواًء كان . 7
عن عمد والتفات أو بدون تعمد وال التفات، كالذي حيدث يف حالة النوم أو اخلطأ، وسواًء كان 
من أحد األبوين أو من أجنيب، وسواء يف ذلك الطبيب الذي يطلب منه األبوان ذلك أو غريه، 
وسواًء يف ذلك ما لو كانت األم معذورة يف إسقاطه أو غري معذورة؛ نعم إذا كانت األم معذورة 

فاشرتط عليها الطبيب حتمل الدية عنه سقطت عنه11.
ذهبيًا12، وإن كان )علقة( فديته . 8 فِديُته عشرون ديناراً  فُأسقط،  إذا كان احلمل )نطفة( 

أربعون ديناراً، وإن كان )مضغة( فديته ستون دينارًا13، وإن كان قد نشأ عَظم فثمانون ديناراً، وإن 
ُكسي حلماً فمائة دينار، وإن وجلته الروح فديته ألف دينار إن كان ذكراً، ومخسمئة دينار إن كان 

أُنثى14.
ُتدفع الدية لورثة اجلنني، وهم أبواه، ابلدرجة األوىل مع حياهتما وإمكان توريثهما، فإْن كان . 9

اجلاين يف إسقاطه هو أحدمها، وكان غري معذور وال خمطئاً، انفرد اآلخر جبميع الدية، وإن كانت 
أمه هي اجلانية، وكان أبوه ميتاً، ورثه سائر أقرابئه على حسب طبقات املرياث. ويف مجيع احلاالت 
فإنه جيوز ملن له الدية أن يسامح اجلاين هبا، فتسقط عنه حينئذ، فإن كان غري معذور كان عاصياً 

هلل تعاىل، وتلزمه التوبة واالستغفار عسى أن يغفر هللا له ويتوب عليه15.
ال جيوز تشريح جسد امليت املسلم من حيث املبدأ، وجيوز يف بعض احلاالت االستثنائية . 10

اليت تُلجيء إليها الضرورة، مثل توّقف تعلم مهنة الطب ابملقدار الضروري عليه، ومثل ما لو توقف 
عليه دفع هتمة القتل عن املتهم، وحنو ذلك من الضرورات16.

10. إما ابملباشرة، أبن فعلت األم بنفسها أو فعل غريها هبا ما يوجب إسقاط اجلنني، مبثل ضرهبا على بطنها أو دفعها بقوة لتقع 
ويسقط جنينها أو بوضع دواء يف فمها أو إبدخال آلة فيها أو غري ذلك من األسباب املوجبة لإلجهاض، وإما ابلقيام مبا ينتج عنه 
اإلجهاض مما يعد كاملباشرة، وذلك كأن حيفر هلا حفرة لتسقط فيها، أو يزين هلا شرب دواء موجب لإلجهاض دون أن تعلم أبثره 

ذلك، أو حنو ذلك مما يكون السبب فيه أقوى من املباشر.
11. فضل هللا، حممد حسني، )بريوت: دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ج3، ط1، 2000(، ص: 533 – 534.

12. يقدَّر دينار الذهب حبدود 3.45 جم من الذهب عيار 24. 
13. الفرتة اليت يكون فيها نطفة هي أربعون يوماً منذ انعقاده، مث يكون علقة أربعني يوماً، مث يكون مضغة أربعني يوماً.

14. فضل هللا، حممد حسني، )بريوت: دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ج3، ط1، 2000(، ص: 534.

15. فضل هللا، حممد حسني، )بريوت: دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ج3، ط1، 2000(، ص: 534.
16. فضل هللا، حممد حسني، )بريوت: دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ج2، ط1، 2000(، ص:  168.
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يعدُّ العالج تصّرفاً من ِقَبل الطبيب جبسد املريض، فال جيوز له التصدي لعالجه ِمن دون . 11
إذنه ورضاه حىت لو كان امتناعه موجباً لوقوعه يف الضرر العادي، دون ما لو كان امتناعه موِجباً 
للهالك أو شبهه، فإنه جيوز يييي بل جيب حينئٍذ يييي تصّدي الطبيب ومبادرته لعالجه ِمن دون رضاه17.

ال حيرم العمل يف طّب التجميل مبا يف ذلك تقومي األسنان وغريه من فروع هذا العلم مما . 12
ال يدخل حتت عنوان )رفع الضرر(، فيجوز لإلنسان فعله يف نفسه كما جيوز للطبيب تلبية رغبة 
الراغبني به من النساء والرجال، نعم ال بد من مالحظة موضوع املماثلة يف الذكورة واألنوثة وحنوها 
مما له عالقة ابلنظر واللمس. وبغّض النظر عن ذلك، فإن العمل يف أصله حالل وأخذ األجرة عليه 

جائز18.
أحكام اللمس والنظر بني اجلنسني كاآليت: . 13

واألخ أ.  وابنته  حَمْرمنْي كاألب  أو  زوجني  يكوان  ليم  -ما  واملرأة  الرجل  من  على كل  حَيرم 
وأخته- أْن ميّس أحُدمها بكل عضو منه كل عضو من اآلخر مع التعمد وااللتفات -ولو من دون 

شهوة- إذا كان اللمس مباِشراً وبدون حاجز من ثياب وحنوها. 
جييوز للَمْحَرم يييي رجياًل كان أو اميرأة يييي أن ميس جسد اآلخر من حمارمه بدون شهوة ما عدا ب. 

العورة اخلاصة.
جيوز أن ميس كل من الرجل واملرأة األجنبيني من اآلخر، من فوق الثياب، ما هو متعارف ج. 

يف بعض البلدان، مثل وضع بعض النساء يدها على كتف الرجل حني السالم عليه، أو حنو ذلك، 
شرط أن يكون بغري تلذذ وشهوة. هذا، وال فرق يف حرمة املس ابلنحو املذكور آنفاً بني ما لو كان 

األجنيب مسلماً أو كافراً، وال بني ما لو كان شاابً أو شيخاً هرماً.
يستثىن من حرمة املس املذكور يف املسألة السابقة موردان:د. 

األول: حالة االضطرار املبيحة جلواز ملس جسد غري امليَْحَرم مبا يف ذلك العورة، كحاالت 

17. فضل هللا، حممد حسني، )بريوت: دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ج2، ط1، 2000(، ص: 169-168.
18. فضل هللا، حممد حسني، )بريوت: دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ج2، ط1، 2000(، ص: 169.
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العالج واإلنقاذ من الغرق واإلكراه وحنوها من موارد الضرر19 أو االضطرار اليت ال ميكن فيها جتنب 
اللمس ابملقدار الذي يتوقف عليه أتدي الضرورة. )أنظر يف حتديد الضرر املسألة: 1200 من اجلزء 

األول، ويف حتديد اإلكراه: فقرة »الثالث« من الصفحة: 446، من اجلزء الثاين(. 
اآلخر: موارد احلرج الشديد الذي يصعب على املكلف حتمله، وذلك كما يف املوارد اليت 

خَيْشى فيها من العار والفضيحة، أو اليت تسبب للمؤمن ذاًل موجباً هلتك حرمته بني الناس. 
جيوز للمرأة أن تنظر إىل ما عدا العورة من جسد الرجل الذي ليس بزوج هلا بدون تلذذ ه. 

وشهوة، سواء كان هذا الرجل أجنبياً أو حمرماً. أما العورة فال جيوز النظر إليها ال من امليَْحرم وال من 
غريه ما عدا حاالت االضطرار اليت ذكرانها يف املسألة السابقة.

ال جيوز للرجل أن ينظر إىل: و. 
غري الوجه والكفني والقدمني من جسد املرأة األجنبية امللتزمة ابلسرت الواجب عليها إذا . 1

ابن غفلة منها لريح وحنوه، سواًء يف ذلك العورة وغريها، وسواًء كان النظر بشهوة أو دوهنا.
حكم ما تلتزم املرأة غري املسلمة بسرته من جسدها.. 2
املسلمة السافرة اليت ال تنتهي إذا هُنيت عن سفورها وأُمرِت ابلسرت، فإنه ال جيوز -أيضًا- . 3

للرجل أن ينظر، ولو بدون شهوة، إىل ما تلتزمان بسرته من جسديهما يف أحواهلما العادية وإن 
كشفتاه يف أوقات خاصة، كأوقات السباحة أو ممارسة الرايضة. 

ما اعتادت غري املسلمة -أو املسلمة السافرة- كشفه من جسدها، حىت لو أفرطت، . 4
فإنه جيوز النظر إليه بدون شهوة.

جيوز لسائر الناس النظر إىل ما تكشفه املرأة امللتزمة عليهم من جسدها لضرورة العالج . 5
مبقدار ما تقتضي الضرورة، وذلك كما لو منعها من احلجاب مانٌع صحي واضطّرت للخروج أمام 

19. ويراد ابلضرر: مطلق املخاطر الصحية اليت يَعَتدُّ هبا العقالء وَيسَعْون لتجنبها، حىت لو كان األمل مما ميكن الصرب عليه، فضاًل 
عما يكون موجباً للهالك أو ما يشبه اهلالك، كفقد األعضاء احليوية واألمراض اخلطرية. ويراد ابإلكراه: ما يتحّقق ابلتهديد ابهلالك 
أو مبا يشبهه أو مبا هو أقل من ذلك من اآلآلم اجلسدية أو املعنوية الواقعة على جسده أو عرضه أو جسد أو عرض من يهمه أمره، 

كرِه لتهديده فضاًل عما لو جزم بوقوع ذلك األذى عليه.
ُ
حيث يكفي جمرد اخلوف من تنفيذ امل
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الناس، وإن كان األفضل للمؤمن غض النظر، والسيما عن تكراره. 
َمْن هي من احملارم، كاألم واألخت والبنت وغريهن، وذلك إىل مجيع . 6 النظر إىل  جيوز 

جسدهن ما عدا العورة دون تلذذ وشهوة، وإن كان األحوط استحباابً ترك النظر إىل ما بني السرة 
والركبة منهن20.

لو فرض أّن الطبيب خالل عمله قد ارتكب النظر أو اللمس احملرَّم، فإّن ذلك ال يؤثر يف . 14
حّلية ما أيخذه أجرًة، بل وال يؤثّر على صحة عقد العمل القائم بينه وبني املريض21.

ال أبس وال إشكال يف عمل الصيدلة وتركيب األدوية ما دامت العقاقري واألدوية إمنا تعطى . 15
للمريض ِمن أجل أْن يتداوى هبا بناًء لتشخيص الطبيب أو رغبته هو، فيصّح إعطاء أدوية مثل منع 
احلمل واملهدائت املشتملة على املخدِّرات واألدوية اليت تسبب اإلجهاض واألدوية املثرية للشهوة 
يييي أنَّ املشرتي سوف يستخدم هذا الدواء يف غري  يييي أحياانً  اجلنسية وحنوها حىت لو علم الصيديل 
موارده احملللة. نعم قد حيرم من جهة بعض العناوين الثانوية، وال سيما منها األدوية املخدِّرة أو املسبِّبة 
لإلجهاض أو بعض السموم وحنو ذلك، حيث جيب على أمثال األطباء والصيادلة االلتفات إىل 

تلك العناوين الثانوية ومراعاة موجباهتا من األحكام الشرعية والقوانني احمللية أو الدولية22.
سائر األعمال اليت هلا عالقة ابلطب، كالتحاليل املخربية والتصوير ابألشعة وحنومها، فإن . 16

جواز االشتغال فيها أوضح منه فيما سبقها23.
وأتلفه . 17 فداوى مريضاً  فيها،  أو كان غري حاذق  الطب  قواعد  الطبيب إن جهل  يضمن 

مبداواته، أو أحدث به عيباً. أو علم قواعد التطبيب وقّصر يف تطبيبه، فسرى التلف أو التعييب. 
أو علم قواعد التطبيب ومل يقّصر ولكنه طّبب املريض بال إذن منه، كما لو خنت صغرياً بغري إذن 
وليه، أو كبرياً قهراً عنه، أو وهو انئم، أو أطعم مريضاً دواًء قهراً عنه فنشأ عن ذلك تلف وعيب، أو 
طبَّب إبذٍن غري معترب ييي لكون اإلذن من صيب- فأّدى إىل تلف أو عيب، فإنه يف ذلك كله يضمن 

20. فضل هللا، حممد حسني، )بريوت: دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ج3، ط1، 2000(، ص:  404-402.
21. فضل هللا، حممد حسني، )بريوت: دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ج2، ط1، 2000(، ص 169.

22. فضل هللا، حممد حسني، )بريوت: دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ج2، ط1، 2000(، ص: 169.
23. فضل هللا، حممد حسني، )بريوت: دار املالك للطباعة والنشر والتوزيع، ج2، ط1، 2000(، ص:  170-169.
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ما ترّتب عليه. أما إذا أذن له يف ذلك، وكان اإلذن معترباً، وكان حاذقاً، ومل جَتِن يُده، ومل يتجاوز 
ما أُِذن فيه، وسرى إليه التلف فإنه ال يضمن، ألنه فعل فعاًل مباحاً مأذوانً فيه24.

َمن وصف دواء ملريض فشربه ومات بسببه فال ضمان على الواصف، طبيباً كان أو غري . 18
طبيب25.

24. وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بدولة الكويت، املوسوعة الفقهية، )الكويت: ذات السالسل، 1988(، ص: 138-
.139

25. مغنية، حممد جواد، فقه اإلمام جعفر الصادق، )بريوت: دار البالغ للصحافة والطباعة والنش، ج3، 2002(، ص: 284.





أخـالقيـاُت الطـبِّ وآدابُـُه

177

املسـؤولية املدنية )القانونية( للطـبيب
   إمتاماً للفائدة، والرتباط اجلوانب القانونية مبا قّدمناه من أبعاد أخالقية وأدبّية ذات عالقة 
مبمارسة مهنة الطب، والسّيما عند احلديث عن احتمال وقوع التعارض أحياانً بني اجلوانب القانونية 
واألبعاد األخالقية، لذا كان البد من عرض سريع ملوضوع املسؤولية املدنّية للطبيب يف القوانني 

املعمول هبا يف بعض الدول العربية. 
مقدمة1:

   يُقصد ابملسؤولية املدنّية بوجه عام املسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن اإلخالل ابلتزام 
مقرَّر يف ذّمة املسؤول، وقد يكون مصدر هذا االلتزام عبارة عن عقد يربطه ابملتضّرِر، وقد يكون 
مصدره القانون الصادر يف صورة تكاليف عامة، كالتزام عدم جماوزة سرعة معّينة عند قيادة سيارة.

املسؤولية املدنية للطبيب:
   أما فيما خيصُّ املسؤولية املدنية للطبيب فهي عبارة عن تعويض املريض عّما حلَّ به من 
أضرار ماديّة أو أدبّية بسبب اخلطأ الطيب، والدعوى املدنية اليت يرفعها املتضرر أو ذووه هي وسيلة 
مت املسؤولية املدنية للطبيب إىل مسؤولية عَقدية وأخرى تقصريية. احلصول على التعويض. وقد ُقسِّ

تقع  التزامات  إنشاء  إىل  أفضى  عقد  نتيجة وجود  عامة أتيت  بصفة  العقدية  املسؤولية  1ي 
على كاهل كلٍّ ِمن طرفيه. فإْن مل يقم املتعاقد بتنفيذ التزامه عيناً، وطلبه الدائن، ُأجرب املدين على 

تنفيذه.
2. طُرحت املسؤولية العقدية للطبيب ألول مرة يف قرار حمكمة النقض الفرنسية الذي صدر 

عام 1936م حيث جاء فيه: )ينعقد بني الطبيب وعميله عقد حقيقي(.
3. ومع هذا، فمن الصعب حتديد الطبيعة القانونية للعقد الطيب ما دام القانون املدين ال 
يتضمن أحكاماً خاصة به، وال ميكن مماثلته ابلعقود املعروفة؛ فبالتايل العقد الطيب هو عقد غري 

مسّمى، تتطرق خصائصه إىل معرفة التزام الطبيب يف مواجهة املريض.

1. عمدة ما سيأيت يف اجلانب القانوين منقول بتصّرف من مقال بعنوان )املسؤولية املدنية للطبيب( لألستاذ: إبراهيم العناين منشور 
.www.mohamah.net/law :على موقع
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4. يقوم العقد على االعتبار الشخصي، ذلك أن املريض حينما خيتار طبيبه يراعي يف ذلك 
مؤهالته وصفاته، هلذا جند أنه جيب األخذ ابحلسبان الصفات الشخصية ونضيفها إىل الظروف 
اخلارجية، وليس معىن ذلك أن أنخذ كافة االعتبارات الشخصية املتعلقة بشخص املسؤول، وإمنا 
نكتفي ابلعوامل الشخصية اليت هلا صلة وثيقة مبهنة الطبيب ومركزه يف تلك املهنة، فيختار املريض 
للثقة املوضوعة يف هذا الطبيب، حىت يطمئن  أيضاً  الطبيب نسبًة لكفاءته العلمية احلقيقة ونظراً 
ألوامره وتعليماته ونستبعد احلاالت اخلاصة كأن يكون هذا االختيار حاصاًل عن انئب املريض أو 

عن رب العمل أو عن املستشفى.
ومنِشئة  مرتبطة  مراحل  عدة  خالل  يتحقق  لكونه  مستمراً؛  عقداً  الطيب  العقد  يعدُّ   .5
اللتزامات جديدة يتحّلى هبا كل من املريض والطبيب، لكن عند قيام العقد الطيب فالطبيب يلتزم 
أبن ال يتخّلى عن التزامه، وأن يبذل العناية الكافية، وأن ال ينقطع عن معاجلة املريض إال إذا كان 

له مربراً مسّوغاً قانونياً.
6. العقد شريعة املتعاقدين، فال جيوز نقضه وال تعديله إالَّ ابتفاق الطرفني ولألسباب اليت 
لذلك فإنَّ الطبيب  ملا اشتمل عليه وحبسن نية، وطبقاً  العقد طبقاً  القانون، وجيب تنفيذ  يقررها 
عندما يعرض خدماته على املرضى ييَُعد موِجباً، فإْن استجاب املريض هلذا اإلجياب وقَِبَله انعقد 
بتزويد مريضه ابلعالج والعناية  الطبيب ملَزماً  بينهما؛ وابلتايل فهو عقد معاوضة، ويكون  العقد 
الالزمتني، ويف املقابل يكون املريض ملَزماً بدفع املال )األتعاب(، وهو مقابل هذه اخلدمة، كما قد 

تكون هذه اخلدمة جمانية، وكل إخالل هبذا االلتزام يؤدي إىل ميالد املسؤولية العَقدية.
7. العقد الطيب عقد مدين ال ميكنه أبداً أن يّتصف ابلصفة التجارية، وذلك ألن الطبيب أو 
حىت املستشفيات قد تُقدِّم خدماهتا جماانً، والغاية منها معاجلة املريض ابلدرجة األوىل ليس أكثر، 
ومبا أن العقد الطيب يعترب ُملزماً للجانبني، فاملبدأ هو اعتبار هذا االلتزام التزاماً ببذل عناية، مبعىن أن 
الطبيب ُملَزم ابلعناية ابملريض عنايًة كافية، وأن يصف له من وسائل العالج ما يُرجى به شفاؤه من 
مرضه. أما التزام الطبيب بتحقيق نتيجة فُيعّد استثناًء، ومن جهة أخرى فإن على املريض االلتزام 

ابلوفاء واالستماع لألوامر ودفع األتعاب.
8. حيق لكل من الطبيب أو املريض أن يطلب اإلبطال إذا أخلَّ أحُدمها ابلتزامه يف تنفيذ 
العقد، ولكن جيب أن يكون الفسخ من طرف الطبيب غري مسبِّب ألي خطر ابلنسبة للمريض. 



أخـالقيـاُت الطـبِّ وآدابُـُه

179

قبوله  املريض عن  يُعربِّ من خالله  إرادي  اتفاق  الكلمة، فهو  الطيّب عقٌد مبعىن  العقد   .9
العالج، والطبيب على منحه هذا العالج، وحىت تُرّتب آاثره القانونية جيب على العقد الطيب احرتام 

شروط إبرام العقود وهي كالتايل:
أي األهلية: اإلرادة سلطان ذايت، فهي تكفي إلبرام العقود طاملا ال تتم خمالفة النظام العام أو 

اآلداب العامة، كما أهنا ال حتتاج إىل شكل معني، عماًل مببدأ رضائية العقود. 
   فللفرد احلرية الكاملة يف أن يتعاقد على وفق ما يريد، وابلشروط اليت خيتارها، كما أنّه حر 
لة إلرادة الطرفني.  رة أو املكمِّ يف األخذ ابلتنظيم الشرعي الذي يكون عادة عن طريق القواعد املفسِّ
ولكي يتوفر الرضا يف العقد، البد أن توجد اإلرادة يف كل ِمن الطرفني، أبن يكون الشخص مدرِكاً 

ملا هو ُمقِدم عليه. 
   وينبغي من حيث هذا املبدأ أن يصدر الرضا من املريض نفسه، طاملا أنه يف حالة تسمح 
له بذلك وأن يُعَتّد برضاه قانونياً. أما إذا كان يف حالة ال تسمح له القيام بذلك، أي يف التعبري عن 
رضاه يف الوقت الذي تستدعي حالته التدخل السريع )ومثال ذلك وجود املريض يف مكان انء ومل 
يكن هناك سوى طبيب ُمعنيَّ إلنقاذه أو عالجه يف ساعة معّينة من الزمان ال يوجد فيها غريه( أو 

مل يكن يتمتع ابألهلية الكاملة، فإنه يُعَتّد برضا ممثّليه القانونيني أو أهله األقربني.
   وميكن االستغناء عن رضا املريض يف الوضع الذي تقتضي فيه حالته التدخل السريع، 
العمليات اجلراحية حيث  املمثلني واألقرابء، كما يف حالة إجراء  انتظار أخد رأيه أو رأي  وعدم 
تقتضي الضرورة أحياانً إجراء عملية جراحية أخرى مالزمة وال حتتمل االنتظار، أو إجراء عملية 

قيصرية يف أثناء تعّسر الوالدة الطبيعية. 
   أما من جهة أهلية الطبيب فُيشرتط فيه أن يكون متمتِّعاً ابلكفاءة العلمية.

ب ي الرضا: العقد يتم مبجرد تطابق إرادتني، وهذا طبقاً ملبدأ رضائية العقود، ولكي يوجد 
الرتاضي ال بدَّ من وجود إرادة لدى كل من طريف العقد، إرادة أوىل توجب وهي اإلجياب وإرادة 
اثنية تقبل، وهي القبول. فاإلجياب هو الَعْرض املوجَّه من شخص حمدد إىل شخص آخر أو عدة 
ه إليه اإلجياب حبيث  أشخاص آخرين بقصد إبرام عقد معني، أما القبول فهو تعبري عن إرادة َمن ُوجِّ
يثري موافقته على اإلجياب؛ ويؤدي القبول إىل إمتام العقد مىت وصل إىل علم املوجب وكان اإلجياب 
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ما زال قائماً. 
   يف العقد الطيب جيب على الطبيب أن حُييط املريض مبا له عالقة مبرضه وعالجه وابلشكل 
الصحيح، وإال كان الطبيب مسؤواًل عن كافة النتائج الضارّة من جرّاء تدّخله، ولو مل يرتكب خطأ 
يف عمله، لكنه ال ُيسأل عن تلك النتائج قليلة االحتمال، اليت يكون وقوعها اندراً عملياً ويصعب 
على الطبيب توّقعها. املفروض إذاً أن تؤّدي عملية اإلعالم من قبل الطبيب إىل أن تكون املعلومات 

مستوَعبة من قبل املريض، وإال كان الرضا مشوابً بعيب.
بطبيعة العالج  الكافية للمريض وذلك إبحاطته علماً  التفاصيل  الطبيب إبعطاء  يلتزم     
وخماطر العملية اجلراحية، وإال كان مسؤواًل عن كافة النتائج الضارة من جرّاء تدّخله، ولو مل يرتكب 
من  هبا  ما  الرغم  على  مريض  لعالج عني  معّينة  مادة  استخدم  الذي  فالطبيب  عمله،  خطأ يف 
حساسية خاصة ميكن أن تتعارض مع استخدام هذه املادة الفعالة فيرتتب على ذلك فقد املريض 
لعينه، هذا الطبيب يُعدُّ مسؤواًل رغم فعالية املادة املستخدمة من جهة، وعدم ارتكابه أي خطأ أو 
إمهال يف العمل العالجي من جهة أخرى، لكن مسؤوليته تنبع من أنه مل حيُِط املريض علماً مبدى 
اخلطورة احملتملة الستخدام املادة املذكورة حىت يكون على بيِّنة بذلك، ويقّرر حبريّة قبول العالج ِمن 
عدمه، والسيما أن األمر يُعّد ذا حيوية خاصة ابلنسبة له، ألنه ال يرى إال هبذه العني املفقودة نظراً 

لسبق فقده األخرى، ومن مَثّ فإّن تقدير مدى خطورة العالج ابلنسبة له أيخذ أمهية كربى.
   غري أنه ال يُلَزم الطبيب إبعطاء كل التفاصيل الفنية اليت يستطيع هو كمتخّصص استيعاهبا 
أن  ما ميكن  له  املستخدمة، كأن يشرح  العالج  أو طرق  املرض  بنتائج  يتعلق  فيما  علمياً، سواء 
التخدير أو الصدمات الكهرابئية، طاملا أهنا أصبحت عادية ومل تعد حَماّلً  حيصل لدى عمليات 
للتجارب حول صالحيتها األّولية، إال إذا كانت هذه الوسائل تسبِّب للمريض نتائج ضارة خاصة 

حبالته اجلسمية.
   وقد تستدعي احلالة النفسية للمريض أحياانً قيام الطبيب إبخفاء بعض النتائج أو طرحها 
بطريقة عامة تفادايً ملا له من أثر على نفسّية املريض، ولرمّبا تعّمد الطبيب الكذب على املريض طاملا 
أنه يؤدي دوراً حاسا يف حالته النفسية وابلتايل اجلسدية، ولكن جيب أن ال يكون الكذب هبدف 
تضليل املريض ومحله على قبول طريقة معينة للعالج لغرض مادي أو جتاري، وإال يُعّد سبباً يف قيام 
مسؤولية الطبيب، كالطبيب الذي جُيري جراحة جزئية ملريض دون أن حُييطه علماً مسبقاً أبّن تلك 
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العملية سيعقبها ابلضرورة عملية جراحية أخرى وأكرب وأشد خطورة إذا كان أمام املريض عرض 
آخر للعالج من قبل طبيب اثن اقرتح عليه إجراء عملية واحدة، فهنا تقوم مسؤولية الطبيب على 

أساس غرضه املادي يف العالج.
   ومع ذلك، هل ميكن أن نقوًل أن رضا املريض يكفي لتحّمله مسؤولية قراره؟ إذا كان 
رضا املريض يف األصل ضرورايً، فهذا ال يعين إعفاء الطبيب ِمن املسؤولية إطالقاً، ألنه يبقى مقّيداً 
ابلصحة العلمية للعالج؛ وابلتايل يقع على عاتق الطبيب أن يُقّدر عقالنية قرار املريض، كأن يوافق 

املريض على ما يعرِّضه إىل أكثر من املخاطر الالزمة.
ج ي احملل: يُعد العقد ابطاًل إذا كان حمل االلتزام خمالفاً للنظام العام وُحسن اآلداب، فالعقد 
الطيب يكون حملُّه جسم اإلنسان، ويكون حماًل للنظام العام وُحسن اآلداب إذا مل يؤّد إىل رفاهية 
مصلحة  تقتضيه  أمر  ومحايته  العام،  النظام  من  تُعد  اإلنسان  وراحة صاحبه، ألن سالمة جسم 

اجملتمع.
   ومثال ذلك حالة الطبيب غري املختص يف اجلراحة، فال جيوز له أن يتصدى لعالج حالٍة 
ما، دون أن يكون حميطاً أبصول هذا العالج وأساليبه اجملمع عليها. وكذلك ابلنسبة للطبيب الذي 
ُيسّلم املريض دواء مضى على إنتاجه وقت طويل، دون أن يتثبَّت من مدى فاعليته وما ميكن أن 

ميثّله من خماطر بعد أن تغرّي لونه، فهذا يعد إمهااًل جسيماً من جانبه.
   فالعقد الطيب يكون ابطاًل إذا ابتعد عن اهلدف الذي قام من أجله وهو التخفيف عن 
آالم املريض، أما ما دام ملتزماً بذلك، فإّن العقد يبقى قائماً ولو كان تدخل الطبيب يعّد اعتداًء 
على الوحدة اجلسمية، كبرت عضو من اجلسد، ألن األصل يتجّلى يف بذل اجلهود الصادقة واليِقَظة 
اليت تتفق والظروف القائمة واألصول العلمية الثابتة هبدف شفاء املريض وحتسني حالته الصحية، 
ولو ساءت حالة املريض، مادام أنه مل يقع منه خطأ معنّي مُيِكن أن ترتتب عليه مسؤولية انجتة عن 

تقصري من جانبه.
   علماً أبن قانون العقوابت ينّص على أن العمليات اجلراحية وبرت األعضاء ال تكتسب 
صفة جنحة الضرب واجلرح العمدي، لكوهنا تتمتع ابلتربير القانوين طاملا أهنا هتدف إىل أغراض 

عالجية حمضة.
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10. السبب هو الركن الثالث يف العقد، ويرتتب عن ختلفه أو عن عدم مشروعيته بطالن 
العقد بطالانً مطلقاً. والسبب هو الذي يسعى املتعاقد إىل الوصول إليه نتيجة تعاقده. وُيشرتط فيه 
أن يكون موجوداً وصحيحاً ومشروعاً. وإذا ختّلف السبب انعدم العقد. وتقتضي مشروعية السبب 
أال خيالف النظام العام أو اآلداب العامة وأال يتعّلق األمر بشيء غري قابل للتعامل، سواء بطبيعته 

أو حبكم القانون، كأن يلتزم شخص حنو شخص آخر بدفع مبلغ من املال مقابل ارتكابه جرمية.
   والسبب متوافر عادًة يف العقد الطيب؛ ألنه قائم على رغبة املريض يف معرفة املرض واإلقبال 
على العالج، وأيضاً على قبول الطبيب دعوة املريض وتقدمي املساعدة الطبية للتخفيف من آالمه. 

وتنتفي مشروعية السبب يف مثل حالة اإلجهاض العمدي دون وجود سبب صّحي أو شرعي. 
التزاماً.   يسمى  قانوين  واجٌب  واملريض  الطبيب  بني  الطيب  العقد  انعقاد  عن  ينشأ   .11
وكقاعدة عامة، فإن التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية، وليس بتحقيق غاية، يتمثل التزام بذل 
العناية يف اليقظة وبذل اجملهود الصادق مبا يتفق واألصول العلمية الثابتة هبدف شفاء املريض أو 
يُرتِّب مسؤولية؛ ولذا ُيسأل الطبيب عن كل تقصري يف مسلكه  حتسني حالته، واإلخالل بذلك 
الطيب مهما كانت درجة جسامته. مث إن إابحة عمل الطبيب مشروطة أبن يكون ما جيرّبه مطابقاً 
لألصول العلمية املقرَّرة، فإن فّرط يف إتَباعها أو خالَفها حقَّت عليه املسؤولية اجلنائية حبسب تعّمده 

الفعل ونتيجته أو تقصريه أو عدم حتّرزه يف أداء عمله.
وإذا فشل العالج أو ساءت حالة املريض، فال يعين هذا أن الطبيب أخّل ابلتزامه إال إذا قام 

الدليل على تقصريه يف العناية، أي الدليل على خطئه كي ترتتب عليه املسؤولية.
ومثال ذلك: عند إجراء طبيب عملية جراحية ملريض يف ساقه، تشتد العّلة ابملريض مما يدعو 
الطبيب إىل زايرته، إال أنه تباطأ يف القيام بواجبه، مث اقتضى األمر برت ساق املريض، ففي هذه احلالة 
يثبت إمهال الطبيب، وِمن املرّجح أنّه لوال تباطؤه ألمكن إسعاف املريض وملا دعت احلاجة إىل برت 

ساقه، وبذلك يكون الطبيب مسؤواًل.
ويؤخذ يف احلسبان عند حتديد مدى التزام الطبيب الظروَف اخلارجية اليت يوجد فيها ويُعاِلج 

فيها املريض، كاملكان واإلمكانيات املتاحة والتجهيزات ووسائل التعقيم والعناية.
وأخرياً، يدخل يف حتديد مدى التزام الطبيب أن تكون اجلهود املبذولة متَِّفقة مع األصول 
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العلمية الثابتة، إذ ال يُعقل استعماله لوسائل طّبية بدائية ختاِلف التطور العلمي احلديث، فهو وإن 
كان ال يلتزم ابتّباع تلك الوسائل، إال أنه ينبغي له اللجوء إىل تلك اليت استقر عليها الطب احلديث، 
وله االجتهاد يف اختيار أنسب الوسائل حسب حالة املريض واإلمكاانت املتاحة وتطويعها حبيث 

تتفق وظروفه اخلاصة.
ومن هنا قضت املادة 13من قانون تنظيم مهنة الطب الصادر برقم 25 لسنة 1981 بدولة 
الكويت أنه: )ال يكون الطبيب مسؤواًل عن احلالة اليت يصل إليها املريض إذا تبني أنه بذل العناية 
الالزمة وجلأ إىل مجيع الوسائل اليت يستطيعها َمن كان يف مثل ظروفه لتشخيص املرض والعالج. 

وما ذلك يكون مسؤواًل يف احلالتني اآلتيتني:
أ. إذا ارتكب خطأ نتيجة اجلهل أبمور فنية يفرتض يف كل طبيب اإلملام هبا، سواء من حيث 

تشخيص املرض أو وصف العالج املناسب، وترتَّب على هذا اخلطأ اإلضرار ابملريض.
على مرضاه، وترتَّب على ذلك  فنياً  معتمدة  علمية غري  أحبااثً  أو  إذا أجرى جتارب  ب. 

اإلضرار هبم(2.
12. يلتزم الطبيب بعدم تعّرض املريض ألي أذى انتج عن استعمال األدوات واألجهزة أو 

األدوية، وأاّل يَنقل إىل املريض مرضاً آخر نتيجًة للعدوى.
وال تُرفع مسؤولية الطبيب يف االلتزام بتحقيق نتيجة، حىت ولو كان العيب موجوداً ابآللة 
املستعملة ويصعب كشفه، إال أنه يستطيع أن يَرفع -طبقاً للقواعد العامة- املسؤولية إبقامة الدليل 

على أن الضرر راجع لسبب أجنيب ال يد له فيه. وفيما أييت بعض األمثلة واحلاالت:
أ ي قد نثري مسؤولية الطبيب أو الصيديل أو الصانع لألدوية )أو مسؤوليتهم معاً جمتمعني( عن 
األضرار اليت تصيب املريض بسبب األدوية اليت يتعاطاها. فالطبيب عند كتابته الدواء بتذكرة العالج 

خيضع لاللتزام ببذل العناية اليِقظة يف أن يكون الدواء انجعاً وإن كان ال يلتزم بشفاء املريض.
وال تقوم مسؤولية الطبيب يف هذا الصدد إال إذا ثبت تقصريه، إما إبمهاله يف اختيار الدواء، 
أو خطئه يف وصفه، أو يف طريقة تعاطيه، كالطبيب الذي يصف مادة ذات خصائص سامة دون 
اللبس لدى  الدواء بصيغة غري مقروءة وتثري  الذي يكتب  تعاطيها وشروطها، وذلك  بيان كيفية 

2. الكندري، فايز، الطب والقانون، )الكويت: وزارة الصحة، ط1، 2001(، ص: 55.
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الصيديل فيصرف دواء خمتلفاً يرتتب عليه وفاة املريض. فإذا كان الصيديل يضمن سالمة األدوية 
اليت يبيعها أو يرّكبها، الشيء نفسه ابلنسبة للصانع، إال أهنما ال يضمنان فّعالية تلك األدوية ومدى 
جناحها يف العالج، فهو التزام بعناية يلتزمان بصدده تقدمي الدواء املتِّفق مع األصول العلمية السائدة 

هبدف شفاء املريض.
يشرتك الصيديل مع الصانع يف املسؤولية إذا كان على علم بفساد األدوية أو عدم صالحيتها، 
ولكّنهما استمرّا مع ذلك يف صنعها وبيعها، إذ إهنما قادران من الناحية العلمية من التحقق من 
سالمة هذه األدوية. ومثال ذلك حالة قيام الصيديل برتكيب الدواء بنسب معينة، إذ ُيسأل عن 
أي خلل يف الرتكيب أو فساد عناصره وما يرتتب على ذلك من أضرار أو تسمم من أي نوع قد 

حيدث للمريض.
ب ي التزام الطبيب يف حالة التحصني الوقائي يقضي بسالمة املريض، إذ جيب أن ال يكون 
تلقيحه حماًل ألضرار أخرى كالعدوى، وأن يلقِّح بطريقة صحيحة. أما عملية التلقيح أو فعاليتها 
فهذا يُعّد التزاماً ببذل العناية واجلهود الصادقة واليِقظة يف اختيار الدواء املستعمل، وكيفية استعماله 
فَشى عنه، وغالبا ما 

ُ
متفقاً يف ذلك مع األصول العلمية احلديثة املتوقعة نتيجة التلقيح ضد املرض امل

يكون التحصني إجبارايً تقوم به الدولة، فهنا ُتسأل عن املضار واحلوادث اليت قد تنتج عن عملية 
ا املكلَّفة بضمان سالمة املواطنني يف هذا الصدد. التحصني، إذ إهنَّ

ج. تُعدُّ التحاليل الطبية من العمليات العادية اليت تقع على حمل حمدَّد حتديداً دقيقاً، وال 
حتتمل صعوابت خاصة ابلنسبة للطبيب، وال تنطوي على َقَدر من املخاطر كغريها من األعمال 
الطبية؛ لذلك يتجه القضاء بصددها إىل اعتبار الطبيب مكلَّف بسالمة التحليل ودقّته، ويستوي يف 
ذلك أن يكون موضوع حتليل الدم معرِفة مكّوانته أو أشياء أخرى يف جسم اإلنسان كالبول وغريه. 
فعملية حتليل الدم ونقله تُعّد هي األخرى التزاماً بتحقيق نتيجة، وهي سالمة التحليل ودقّته، مث نقله 
إىل املريض الذي يّتفق مع فصيلته، كل هذا مع استبعاد أي خطر، كأن يكون الدم مصدر عدوى.
وال  بذلك،  امللتزِم  الطبيب  مسؤولية  قيام  املريض  بسالمة  اباللتزام  اإلخالل  على  ويرتتب 
يستطيع التخلص من املالحقة إال إذا أثبت وجود سبب أجنيب ال َيَد له فيه، وال يكفي يف إثبات 

ذلك جمّرد القيام ببذل العناية الواجبة.
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13. املسؤولية التقصريية للطبيب: حتّدثنا آنفاً عن املسؤولية العَقدية للطبيب، وسنتحدث 
هنا عن النوع اآلخر من املسؤولية وهي املسؤولية التقصريية. ولتوضيح الفرق نذكر أن حمكمة النقض 
الفرنسية بتأريخ 1969/7/3 قَضت أبنه ال ميكن مساءلة الطبيب يف املستشفى العام إال على 
أساس املسؤولية التقصريية، ألنه ال ميكن القول يف هده احلالة إن املريض قد اختار الطبيب لعالجه 
حىت يكون هناك عقد بينهما، كما ال ميكن القول بوجود عقد اشرتاط ملصلحة املريض بني إدارة 
املستشفى العام وبني أطبائها، ألن عالقة الطبيب املوظف ابجلهة اإلدارية اليت يتبعها هي عالقة 
تنظيمية وليست تعاقدية؛ وبذلك يكون الطبيب مسؤواًل عن تعويض الضرر املرتكب عن خطئه 
يف املعاجلة يف إطار املسؤولية التقصريية فقط، وبعيداً عن املسؤولية العقدية. وللمسؤولية التقصريية 

أركان:
- الركن األول: اخلطأ، وهو: )الفعل الذي ينشأ عنه ضرر غري مشروع للغري، سواء أكان 
هذا الفعل عمداً أم غري عمد، إذا صدر عن عدم احتياط أو تبّصر(، وإذا انتفى اخلطأ فال مسؤولية 
وال تعويض، واخلطأ يقع كلما أتى اإلنسان عماًل ينبغي له أن يتحاشاه أو امتنع عن عمٍل كان يتعنّي 
عليه القيام به. وبتعبري آخر اخلطأ الطيب هو احنراف الطبيب عن السلوك املألوف ملهنته مع إدراكه 
هبذا االحنراف. ومن خالل ذلك نرى أبن اخلطأ يف هذا اإلطار يقوم على ركنني أحدمها مادي وهو 

االحنراف أو التعّدي، واآلخر معنوي وهو اإلدراك.
ـ الركن الثاين: الضرر، وهو: )األذى الذي يصيب الشخص يف حق أو مصلحة مشروعة 
أو معنوايً(. فالدعوى اليت يرفعها املتضرر ليست دعوى عامة،  له، وقد يكون هذا الضرر مادايً 
دعواه  ُردَّت  ضرر  ُيِصبه  مل  فإْن  أصابه،  ضرر  عن  بتعويٍض  للمطالبة  يرفعها  خاصة  دعوى  وإمنا 
استناداً للقاعدة القانونية: )ال دعوى بال مصلحة(. ويشرتط يف الضرر لكي يصلح أساساً للمطالبة 

ابلتعويض الشروط اآلتية:
1. أن يكون حمقَّقاً: فال يكفي أن يكون الضرر حمتماًل أو جائز الوقوع. بل أن يكون قد وقع 
فعاًل أو سيقع يف املستقبل، وكمثال على الضرر احلال هو أن ميوت املضرور أو يصاب يف جسمه 
أو أية مصلحة مالية له. ومثال الضرر الذي سيقع حتماً يف املستقبل هو املصاب بفريوس انتقل إليه 
فريوس خطري كفريوس اإليدز ِمن جراء استعمال األدوات الطبية غري املعقَّمة عند مباشرة اجلراحة.

2. أن يكون الضرر قد أصاب طالب التعويض شخصياً، وليس له أن يطالب بتعويض عن 
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ضرر أصاب غريه. فينطبق على حالة املساس جبسم اإلنسان أو إصابته حبيث ترتتب عليه خسارة 
مادية، من قبيل حتّمله نفقات العالج، أو إضعاف قدرته على الكسب، أو انعدام هذه القدرة 
أصاًل، كما ينطبق على حالة حلوق ضرر مادي بذوي املريض املضرور، كاألبوين والزوجة واألوالد 

نتيجة عجز املضرور عن الكسب، أو وفاته.
3. ُيشرتط يف الضرر أن يكون قد أصاب حّقاً مكتسباً، واحلق هنا هو الفائدة اليت حيميها 
القانون. ومن ذلك تفويت الفرصة، فالقانون ال مينع من أن يدخل يف عناصر التعويض ما كان 
للمضرور من رجحان كسٍب فّوته عليه العمل غري املشروع. وتبدو الفرصة ابلنسبة للمريض من عدة 
وجوه، سواء ما كان أمامه من فرصة للكسب أو النجاح يف حياته العامة، أو فيما يتعلق بسعادته 
فيما كان  أيضاً  الضرر  يبدو  تشّوهات. وقد  متمّثاًل يف  أصاهبا  ما  إذا كان  الفتاة  وتوازنه، كزواج 

للمريض من فرصة للشفاء لو مل يُرَتكب اخلطأ الطيب.
ومن أمثلة الضرر املادي: 

أ ي ترك أشياء يف جوف املريض بعد اجلراحة، ولرمبا متادي الطبيب يف اخلطأ إبخفاء احلقيقة 
عند اكتشافها وتدهور صّحة املريض، واضطراره إىل إجراء عملية جراحية أخرى، مّدعياً أن حالة 

العالج تقتضيها، بينما كان السبب احلقيقي إلجرائها هو إخراج الضمادة.
ب ي قيام الطبيب بعملية إجهاض نتيجة تصّوره حدوث وفاة للجنني، وبعد العملية ظهرت 
يزال حياً حال إجراء عملية  جَهض، مما يشري إىل أن اجلنني كان ما 

ُ
امل آاثر حيوية برأس اجلنني 

اإلجهاض ومل يكن متعفناً كما قّرر الطبيب.
استئصال كليته  استهدفت  عملية  يف  للمريض  معاً  للكليتني  املغذي  الشراين  قطع  ي  ج 

اليسرى، تسبب يف استئصال الكلية اليمىن السليمة.
ي ربط احلالب األيسر للمريضة يف عملية والدة قيصرية نتيجة النزول بغرزة جراحية إىل  د 

أسفل، فاشتبك احلالب وقت خياطة اجلرح.
هي ي تعجيل الطبيب حالة الوالدة بتفجري جيب املياه مما تسبب يف تسلل السائل األمنيويت 
)األمينوسي( إىل دم املريضة، وإعطائها -دون مربر- مادة سينتوسينون على الرغم من خطورهتا، 
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واستخدام طريقة تقليدية قدمية ت العدول عنها يف سبيل إيقاف النزيف، وهي حشو الرحم ابلشاش 
رغم ما ثبت من مضار هذه الوسيلة، وإغفال اللجوء إىل وسائل أخرى انجحة يف إيقاف النزيف.  
و ي امتناع الطبيب عن وصف العالج املعهود ملريض ابلسرطان رغم تعليمات معهد السرطان، 
مما أدى إىل إجراء جراحة أصبحت حتمية للمريض بعد عدة شهور، فهذا االمتناع أفقد املريض 
بعض الفرص يف الشفاء أو يف التحّسن، وهذه الفرص وإن كانت ضئيلة إال أهنا مع ذلك ليست 
افرتاضية بل حمقَّقة، ويلتزم الطبيب ابلتايل بتعويض الضرر الناتج عن ذلك، ولكّن التعويض الذي 

فاء أو التحسن يكون جزئياً وليس كاماًل. يقضي به القضاء ِمن ضياع فرصة احلياة أو الشِّ
ز ي اكتفاء الطبيب بوصف العالج الدوائي )مضادات حيوية ومسّكنات( ملريضة ترددت 
عليه مرتني لشعورها آبالم حادة يف اجلهة اليمىن من البطن، وعدم إجراء اختبار محل عن طريق 
الدم للتأكد من وجود حالة محل أو عدمها بداًل من العودة إىل العالج نفسه، والسيما أن املريضة 
أخذت العالج وعادت تشكو من اآلالم عينها، مما ترّتب عليه أتخري يف التشخيص والعالج الذي 

كان يستلزم التدّخل اجلراحي املناسب.
وميكن رغم حدوث األضرار أن ال متسَّ املسؤولية الطبية، إذا مل يثبت أي تقصري أو إمهال 
من جانب الطبيب املعاجل أو إدارة املستشفى أو العيادة. كما ميكن ثبوت مسؤوليته؛ وابلتايل ُيشرتط 

التعويض عنه، حيث يكون التعويض إما عن الضرر املادي أو عن الضرر املعنوي. 
وال بدَّ أن نذّكر أبن الضرر املقصود هنا ليس هو الضرر الناجم عن عدم شفاء املريض أو 
عدم جناح الطبيب أو اجلرّاح يف العالج، ألّن جمّرد عدم شفاء متاماً أو جزئياً ال يكون يف ذاته ركن 
الضرر، ألّن الطبيب يف العالج ال يلتزم بشفاء املريض وإمنا املطلوب منه بذل قصارى جهده يف 

سبيل الشفاء وال حرج عليه إذا بذل ما يف وسعه ومل يتحقق الشفاء على يديه.
املساس بسالمة جسم  األديب:  واملراد ابلضرر  مادايً،  أدبياً، وقد يكون  قد يكون  والضرر 
املستشفى، ويبدو ذلك يف اآلالم اجلسيمة  أو  الطبيب  نتيجة خطأ  أو عجزه  أو إصابته  املريض 
وظائف  يف  وعجز  تشّوهات  من  ينشأ  فيما  أيضاً  ويتمّثل  هلا،  يتعرَّض  أن  ميكن  اليت  والنفسية 

األعضاء.
ويبدو الضرر األديب يف حالة وفاة املريض ابلنسبة ألقاربه كوالديه وأوالده وزوجته من خالل 
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ما يصيبهم يف عواطفهم وشعورهم الشخصي من جرّاء الوفاة.
وخيتلف الضرر األديب بطبيعة احلال من شخص آلخر، فالشاب ليس كاملسن، والفتاة ليست 
كالولد، فاألمر يُقدَّر على ضوء اآلاثر اليت ترتكها اإلصابة أو العجز على حالة املريض، مع األخذ 
ابحلسبان عمله أو مهنته أو ظروفه االجتماعية أو اجلسمانية إىل غري ذلك. ويدخل يف عناصر 
الضرر بطبيعة احلال تفويت الفرصة، ذلك أنه إذا كانت الفرصة أمراً حمتماًل، فإن تفويتها أمر حمقَّق 

جيب التعويض عنه. 
- الركن الثالث: العالقة السببية بني اخلطأ والضرر، أي أن يكون هناك رابطة تربط اخلطأ 
ابلضرر، ويُعربَّ عنها ابلعالقة السببية، وتعين عالقة السببية هنا أن تكون نتيجة مباشرة لإلخالل 

ابلواجب القانوين. 
لتعقيد اجلسم  وحتديد رابطة السببية يف اجملال الطيب يعد من األمور الشاقة والعسرية نظراً 
اإلنساين وتغرّي حاالته وخصائصه وعدم وضوح أسباب ظهور املضاعفات احلاصلة، إذ قد ترجع 
املريض واستعداده؛ مما  تركيب جسم  ترجع إىل طبيعة  أو خفيَّة  بعيدة  الضرر إىل عوامل  أسباب 

يصعب معه تبّينها.
مثال: طبيب املدرسة كشف على أحد الطلبة للنظر يف إعفائه من األلعاب الرايضية، فقّرر 
أن قلبه سليم وال داعي إلعفائه، مث تويّف الطالب يف أثناء قيامه ابلتمرينات البدنية، وقّرر الطبيب 
الشرعي بعد تشريح اجلثة أنه كانت لدى الطالب حالة من االستعداد للوفاة الفجائية ملا له عالقة 
ابحلالة الليمفاوية لديه مما أّدى إىل وجود ثقب بيضاوي يف القلب، وأنه من املمكن أن تكون الوفاة 
قد نشأت عن هذه احلالة املرضية فقط دون أن يكون لأللعاب الرايضية دخل يف حدوثها، فقضت 

احملكمة أمام هذا التقرير إعفاَء الطبيب من كامل املسؤولية.
إال أن هذا ال يعين عدم البحث يف مسؤولية الطبيب وخطئه وال يُعفى الطبيب منها إال إذا 
أثبت أن النتائج الضارّة لتدخله تُعّد غري متوقَّعة وضعيفة االحتمال طبقاً للمجرى العادي لألمور.
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ملحق:
فيما أييت مرسوم ابلقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب 
األسنان واملهن املعاونة هلما )25 / 1981( الصادر بدولة الكويت كأمنوذج على تنظيم القوانني 

اخلاصة مبمارسة هذه املهنة واملهن امللحقة هبا3. 
 الباب األول

يف مهنة الطب )1 - 13(
املادة رقم 1

يعدُّ ممارساً ملهنة الطب البشرى ويتحمل مسؤولية ممارسته، كل من ابشر بنفسه أو بواسطة 
غريه أو أبية وسيلة أخرى يف شخص إنسان أحد األمور اآلتية:

1- الفحص أو التشخيص أو تقدير سري املرض.
2- وصف أو إعطاء عالج شاف أو واق مهما كان نوعه تركيباً أو مستحضراً.

3- مباشرة أي عمل طيب أو جراحي أو نفساين على اإلنسان.
4- أخذ مواد من جسم اإلنسان ألجل الفحص الطيب.

5- طلب إجراء فحوص خمربيه وتقييم نتائجها بقصد التشخيص أو العالج.
6- استخدام األشعة واملواد املشعة أبنواعها بقصد التشخيص أو العالج.

7- استخدام املواد الفيزايئية كاملوجات الصوتية والضوئية وغريها من املواد بقصد 
التشخيص أو العالج.

8- إعطاء شهادة أو تقرير طيب يتعلق بصحة اإلنسان أو بتعطله عن العمل.
9- إجراء الفحوص الطبية الشرعية أو إجراء الصفة التشرحيية جلثث املوتى أو إعطاء 

3. http://www.gcc-legal.org/LawAsPDF.aspx?country=1&LawID=3373.
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تقارير طبية هبذا الشأن.
املادة رقم 2

يعدُّ ممارساً ملهنة طب األسنان ويتحمل مسؤولية ممارسة هذه املهنة كل من ابشر بنفسه أو 
بواسطة غريه أو أبية وسيلة أخرى يف شخص إنسان أحد األمور اآلتية:
1- فحص الفم واألسنان أو التشخيص أو تقدير سري املرض.

2- وصف أو إعطاء عالج شاف أو واق للفم واألسنان مهما كان تركيبا أو مستحضراً.
3- مباشرة أي عمل طيب أو جراحي للفم.

4- حتضري األسنان بغرض تزويد الفم أبسنان صناعية أو عمل حشوات أو تيجان أو 
جسور أو غري ذلك.

5- أخذ قياسات ابلفم بغرض تركيب أسنان صناعية.
6- طلب إجراء فحوص خمربيه وتقييم نتائجها بقصد تشخيص أو عالج الفم واألسنان.

7- استخدام األشعة واملواد املشعة أبنواعها بقصد تشخيص أو عالج الفم واألسنان.
8- استخدام املواد الفيزايئية كاملوجات الصوتية والضوئية وغريها من املواد بقصد 

التشخيص أو العالج.
9- إعطاء شهادة أو تقرير طيب يتعلق بصحة إنسان فيما خيص الفم واألسنان.

املادة رقم 3
ال يسمح مبزاولة مهنة الطب إال للحائزين على املؤهالت العلمية الصادرة من إحدى كليات 
الطب، ويصدر قرار من وزير الصحة العامة بتحديد هذه الكليات واملؤهالت العلمية املطلوبة ومدة 
اخلربة الالزمة يف كل فرع من الفروع، وشروط اللياقة الصحية والسن وغري ذلك من الشروط اليت 

ختول مزاولة املهنة، وينظم عالقة العمل بني فئات األطباء املختلفة.
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املادة رقم 4
جيب على كل طبيب رخص له مزاوله مهنة الطب يف الكويت أن يتوخى يف أداء عمله 

احملافظة على صحة اإلنسان، وعليه تسخري كل معلوماته وضمريه وما تقتضيه آداب املهنة لبلوغ 
هذا اهلدف، وأن يطلب املشورة املناسبة إذا دعت الضرورة إىل ذلك.

املادة رقم 5
جيب أن تقوم العالقة بني أعضاء املهنة الطبية على أساس من االحرتام املتبادل والتعاون 

الوثيق يف خدمة املرضى بتجنب كل مزامحة غري مشروعة أو جتريح غري بريء، واالمتناع بوجه عام 
عن كل ما من شأنه احلط من كرامة أي زميل ابنتقاص مكانته العلمية أو األدبية.

املادة رقم 6
جيب على الطبيب أال يفشي سراً خاصاً وصل إىل علمه عن طريق مهنته سواء أكان هذا 
السّر مما عهد به إليه املريض وائتمنه عليه أم كشفه الطبيب بنفسه أم سع به إالّ أبمر من احملكمة 

لتحقيق سري العدالة، ومع ذلك جيوز اإلفشاء السّر يف احلاالت اآلتية:
أ- إذا كان اإلفشاء ملصلحة الزوج أو الزوجة ويكون اإلفشاء هلما شخصياً.

ب- إذا كان اإلفشاء بقصد منع حدوث جرمية ويكون اإلفشاء مقصوراً على اجلهة الرسية 
املختصة.

الشأن،  الصادرة هبذا  للقوانني  التبليغ عن مرض سار طبقاً  بقصد  اإلفشاء  إذا كان  ييي  ج 
ويكون اإلفشاء يف هذه احلالة مقصوراً على اجلهات املختصة اليت تعينها وزارة الصحة العامة.

د يييي إذا وافق صاحب السر على إفشائه إىل جهة أخرى حيددها.
املادة رقم 7

ال جيوز ألي طبيب أن ميتنع عن عالج مريض، ما مل تكن حالته خارجة عن اختصاصه، 
أو قامت لديه أسباب واعتبارات تربر هذا االمتناع. أما يف احلاالت الطارئة، فيجب على الطبيب 



البيان جامعة 

192

العناية ابملصاب وإجراء ما يراه الزماً من اإلسعافات األولية وأال يتخلى عن واجبه املهين -أاي كانت 
الظروف-إالَّ إذا أتكد من وجود آخرين ميلكون القدرة واإلمكاانت األفضل ألداء العناية املطلوبة.

املادة رقم 8
ال جيوز للطبيب أن يتنحى عن عالج مريض إال إذا كان ذلك لصاحله، ويشرتط توافر الرعاية 

الطبية له عند غريه.
املادة رقم 9

إذا اشتبه الطبيب يف إصابة مريض أبحد األمراض السارية، وجب عليه التحقق من عنوانه 
الوقائية  اإلجراءات  الختاذ  حتددها  اليت  املواعيد  يف  العامة  الصحة  بوزارة  املختصة  اجلهة  وإبالغ 

الالزمة، وعليه إتباع ما تصدره وزارة الصحة العامة من تعليمات هبذا الشأن.
املادة رقم 10

ال جيوز للطبيب أن يقوم ابلدعاية لنفسه أبية طريقة كانت، ويصدر وزير الصحة العامة قرارا 
بتنظيم وسائل اإلعالن عن املؤسسات العالجية.

املادة رقم 11
بدافع  معينة  طبية  مؤسسات  أو  ملنتجات  يروج  أن  املهنة  ميارس  الذي  للطبيب  جيوز  ال 

املصلحة الشخصية املباشرة أو غري املباشرة.
املادة رقم 12

حيظر على الطبيب إجهاض امرأة حامل إال إلنقاذ حياهتا، ومع ذلك إذا مل يكن احلمل قد 
أت أربعة أشهر، جيوز يف احلالتني اآلتيني:

أ- إذ كان بقاء احلمل يضر بصحة األم ضررا جسيما.
ب- إذا ثبت أن اجلنني سيولد مصاابً -على حنو جسيم- بتشوه بدين أو قصور عقلي، 
ال يرجى املرء منهما، ووافق الزوجان على اإلجهاض. وجيب أن جترى عملية اإلجهاض -يف غري 
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حاالت الضرورة العاجلة- يف مستشفى حكومي، وبقرار من جلنة طبية مشكلة من ثالثة أطباء 
اختصاصني أحدهم على األقل متخصص يف أمراض النساء والتوليد، ويصدر قرار من وزير الصحة 
العامة ابلشروط الواجب توافرها يف أعضاء اللجنة الطبية املشار إليها واإلجراءات الواجب اختاذها 

إلجراء هذه العملية.
املادة رقم 13

ال يكون الطبيب مسؤواًل عن احلالة اليت يصل إليها املريض إذا تبني أنه بذل العناية الالزمة 
وجلأ إىل مجيع الوسائل اليت يستطيعها من كان يف مثل ظروفه لتشخيص املرض والعالج ومع ذلك 

يكون مسؤواًل يف احلالتني اآلتيتني:
أ يييي إذا ارتكب خطأ نتيجة اجلهل أبمور فنية يفرتض يف كل طبيب اإلملام هبا سواء من حيث 

تشخيص املرض أو وصف العالج املناسب وترتب على هذا اخلطأ اإلضرار ابملريض.
علمية غري معتمدة فنياً على مرضاه، وترتب على ذلك  ييي إذا أجرى جتارب أو أحبااثً  ب 

اإلضرار هبم.
 الباب الثاين

يف املهن املعاونة ملهنة الطب )14 - 15(
املادة رقم 14

تعترب املهن التالية مهناً معاونة ملهنة الطب:
1- مهنة التمريض.

2- مهنة فين صحة الفم وخمتربات األسنان.
3- مهنة العالج الطبيعي والعالج ابلعمل.

4- مهنة فين البصرايت.
5- مهنة فين األشعة والطب النووي والوقاية من اإلشعاع.
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6- مهنة املختربات الطبية والصحية.
7- مهنة فين األطراف الصناعية.

8- مهنة الطوارىء الطبية.
9- مهنة فين النطق والسمع.

10- مهنة فين الصحة العامة.
11- مهنة التغذية العالجية واإلطعام.

12- مهنة فين العالج النفسي واالستشارات النفسية.
13- وظائف اخلدمات الطبية األخرى اآلتية: )زراعة األنسجة، وحفظ األعضاء، وختطيط 
الفحوصات  وفين  التنفسي،  والعالج  الصناعي  والقلب  التخدير  وفين  والعضالت،  والقلب  املخ 
الوراثية، وفين عالج القدم، وفين جتهيز ورقابة األدوية(. وجيوز لوزير الصحة بقرار منه إضافة مهن 
معاونة أخرى ملهنة الطيب البشري وطب األسنان، وجيوز له أن يصدر قراراً بتعريف كل مهنة من 

املهن املشار إليها وحتديدها.
املادة رقم 15

يصدر وزير الصحة العامة -بعد أخذ رأي جلنة الرتاخيص الطبية- قراراً بتنظيم املسائل اآلتية: 
أ- املؤهالت واخلربة والشروط الواجب توافرها فيمن برخص له يف مزاولة مهنة من املهن 

املعاونة ملهنة الطب. 
ب- واجبات من يزاول مهنة معاونة ملهنة الطب وآداهبا واألعمال احملظورة على مزاوليها.
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 الباب الثالث
يف ممارسة مهنة الطب واملهن املعاونة هلا )16 - 25(

املادة رقم 16
حيظر ممارسة الطب البشرى وطب األسنان أو إحدى املهن املعاونة هلما إال بعد احلصول 
على ترخيص يف ذلك من وزارة الصحة العامة. وعلى من يرغب ابحلصول على ترخيص يف ممارستها 
ابلكويت أن يقدم طلبا بذلك للوزارة مدفوعا ابملستنجدات اليت يقررها وزير الصحة العامة. أن يقدم 

طلباً بذلك للوزارة مدفوعا ابملستندات اليت يقررها وزير الصحة العامة.
املادة رقم 17

تنشأ جلنة تسمى جلنة الرتاخيص الطبية ختتص ابلنظر يف طلبات الرتخيص مبمارسة املهن 
املنصوص عليها يف هذا القانون وهلذه اللجنة أن تتخذ اإلجراءات الالزمة للتحقق من كفاية الطالب 
بيبان  الفنية والسلوكية واخللقية عند طلب الرتخيص أو جتديده. ويصدر وزير الصحة العامة قراراً 

تشكيل هذه اللجنة وإجراءات العمل هبا واألغلبية الالزمة النعقادها وإلصدار قراراهتا.
املادة رقم 18

متنح تراخيص مزاولة مهنة الطب حسب الفئات اآلتية: 
أ- ترخيص دائم ومينح لألطباء الكويتيني، وجيدد كل مخس سنوات. 

ب ييي ترخيص مؤقت ألطباء القطاع األهلي غري الكويتيني وجيدد كل سنتني. 
ج ييي ترخيص استثنائي لألطباء احلكوميني غري الكويتيني وينتهي ابنتهاء اخلدمة يف احلكومة. 
املهن  تراخيص  فئات  العامة  الصحة  وزير  وحيدد  الزائرين.  لألطباء  استثنائي  ترخيص  ييي  د 

املعاونة ملهنة الطب ومدهتا كما حيدد الرسوم اخلاصة بكل فئة من فئات الرتاخيص.
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املادة رقم 19
جيدد الرتخيص عند انتهاء مدته بناء على طلب املرخص له وموافقة الوزارة بعد أخذ رأي 
جلنة الرتاخيص الطبية، وجيب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بشهر واحد على األقل، 
وحيدد وزير الصحة العامة بقرار يصدر منه موعد رسوم طلب التجديد وشروطه وإجراءاته ورسومه.

املادة رقم 20
املنصوص  املهن  املرخص هلم يف ممارسة إحدى  لقيد  العامة سجالت  الصحة  بوزارة  ينشأ 
عليها يف هذا القانون يتضمن البياانت اليت حيددها وزير الصحة العامة. ويعطى املرخص هلم نسخة 
عليها صورهم وعليهم حفظها يف مكان ابرز يف حمال عملهم،  التسجيل ملصقاً  جمانية من هذا 

وتقدميها عند أي طلب ملن خيوهلم وزير الصحة العامة سلطة التفتيش على هذه األماكن.
املادة رقم 21

ال جيوز للمرخص له يف ممارسة إحدى املهن املنصوص عليها يف هذا القانون العمل لدى 
الغري إال بعد احلصول على موافقة وزارة الصحة العامة، وأداء الرسم الذي يقرره وزير الصحة العامة 

أداء الرسم عند تغيري حمل العمل.
املادة رقم 22

جيب على املرخص له يف ممارسة إحدى املهن املنصوص عليها يف هذا القانون إخطار اجلهة 
املختصة بوزارة الصحة العامة بكتاب مسجل بعلم الوصول قبل مغادرته الكويت ألية مدة كانت 

وتنظيم جلنة الرتاخيص الطبية إجراءات ومدة قيام املرخص هلم يف اإلجازات.
املادة رقم 23

املهن  إحدى  مبمارسة  هلم  املرخص  يتقاضاها  اليت  األجور  حيدد  أن  العامة  الصحة  لوزير 
املنصوص عليها يف هذا القانون وفقا ملقتضيات املصلحة العامة.
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املادة رقم 24
لوزير الصحة العامة وقف إصدار تراخيص مبمارسة إحدى املهن املنصوص عليها يف هذا 

القانون أو قصرها على الكويتيني أو على فئات متخصصة على وفق مقتضيات املصلحة العامة.
املادة رقم 25

على غري الكويتيني املرخص هلم يف ممارسة إحدى املهن املنصوص عليها يف هذا القانون يف 
القطاع األهلي يف اتريخ نفاذ هذا القانون التقدم للوزارة بطلبات للحصول على تراخيص جديدة 
مبزاولة املهنة طبقا ألحكام هذا القانون خالل مدة ال تتجاوز ستة شهور من اتريخ العمل به وإال 

اعتربت تراخيصهم السابقة كأن مل تكن.
الباب الرابع

يف العيادات اخلاصة وحمالت ممارسة املهن املعاونة ملهنة الطب )26 - 37(
املادة رقم 26

ال جيوز فتح عيادة خاصة أو حمل أو فرع اتبع له ملمارسة إحدى املهن املعاونة ملهنة الطب إال 
بعد احلصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة العامة بعد موافقة جلنة الرتخيص الطبية املنصوص 

عليها يف املادة 17 من هذا القانون.
املادة رقم 27

فيها  تتوافر  أن  السابقة  املادة  يف  إليها  املشار  واحملال  العيادات  فتح  يف  للرتخيص  يشرتط 
املكان  من  احملل  أو  العيادة  نقل  جيوز  وال  أغراضها.  لتحقيق  الالزمة  واملواصفات  االشرتاطات 
املرخص به أو إجراء أي تعديل فيه إال مبوافقة مسبقة من وزارة الصحة العامة. ويصدر قرار من 
وزير الصحة العامة أخذ رأي جلنة الرتاخيص الطبية ابلشروط واملواصفات الواجب توافرها يف هذه 
العيادات، واحملالت واملهمات واألدوات اليت يلزم وجودها هبا وحيدد إجراءات الرتخيص يف فتحها 
ومدته وشروط جتديده والرسوم الواجب أداؤها واملستندات الواجب تقدميها عند طلب الرتخيص 

أو جتديده.
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املادة رقم 28
أية  تنفيذ  الطب  ملهنة  املعاونة  املهن  ممارسة  وحمالت  عيادات  فتح  يف  هلم  املرخص  على 
الواجب  واملواصفات  االشرتاطات  إدخاهلا على  العامة  الصحة  تقرر وزارة  إضافات  أو  تعديالت 
توافرها يف هذه العيادات واحملالت وذلك خالل املهلة اليت حتددها هلم الوزارة وإال تعرضوا للمساءلة 

التأديبية طبقاً حلكم املادة 39 من هذا القانون.
املادة رقم 29

ال جيوز الرتخيص يف فتح عيادة طبية إال ملن صرح له مبمارسة مهنة الطب يف الكويت.
املادة رقم 30

يشرتط فيمن يرخص له يف فتح حمل من حمال ممارسة املهن املعاونة ملهنة الطب ما أييت: 
1- أن يكون كوييت اجلنسية سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارايً.

2- أن يكون حسن السمعة غري حمكوم عليه بعقوبة جناية أو جرمية خملة ابلشرف 
واألمانة. 

3- أن يكون مرخصاً له مبمارسة املهنة يف الكويت فإذا مل يكن مرخصاً له مبمارستها فيجب 
أن يعني إلدارة احملل -بعد احلصول على موافقة جلنة الرتاخيص الطبية- مديراً فنياً مرخصاً له يف 

ممارسة املهنة. 
4- أن تثبت لياقته الصحية على وفق الشروط اليت يقررها وزير الصحة العامة.

املادة رقم 31
ال جيوز تشغيل احملل إذا ترك املرخص له يف مزاولة املهنة العمل أو قام أبجازة، وجيوز لوزارة 
الصحة العامة يف هذه احلالة املوافقة على استمرار تشغيل احملل إذا عني له املرخص يف فتحه مديراً 

فنياً أخر مرخصاً له يف ممارسة املهنة.
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املادة رقم 32
جيب غلق العيادة اخلاصة خالل غياب الطبيب املرخص له يف فتحها ألي سبب كان إال إذا 
قدم طلباً ابإلذن لطبيب آخر مرخص له ممارسة املهنة ابلعمل يف عيادته مدة غيابه، ووافقت وزارة 

الصحة العامة على ذلك كتابة.
املادة رقم 33

إذا أغلق الطبيب العيادة املرخص له يف فتحها مدة متصلة تزيد على ستة أشهر، من دون 
عذر تقبله جلنة الرتاخيص الطبية، يلغى الرتخيص الصادر له يف فتحها.

املادة رقم 34
ال جيوز للطبيب فتح أكثر من عيادة واحدة كما ال جيوز له فتح فرع هلذه العيادة. وال جيوز 
للمرخص له يف ممارسة إحدى املهن املعاونة ملهنة الطب أن يكون مديراً ألكثر من حمل واحد أو 

ألكثر من فرع من فروع هذا احملل.
املادة رقم 35

على األطباء وأصحاب ممارسة املهن املعاونة ملهنة الطب ومديريها أن حيتفظوا يف عياداهتم أو 
حماهلم بسجالت تتضمن البياانت اليت يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العامة.

املادة رقم 36
جيوز أن حيتفظ األطباء يف عياداهتم بكمية مناسبة من األدوية ويصدر وزير الصحة العامة قرارا 
بتحديد أنواع وكميات هذه األدوية وتنظيم طرق استعماهلا مع مراعاة أحكام القانون اخلاص مبزاولة 
مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات والقانون اخلاص مبراقبة االجتار يف العقاقري املخدرة واستعماهلا يف 
اليت يصدرها  الوصفات  الواجب توافرها يف  ابلشروط  العامة قراراً  الكويت. ويصدر وزير الصحة 

األطباء.
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املادة رقم 37
لوزارة الصحة العامة التفتيش يف أي وقت على العيادات اخلاصة واحملالت اليت متارس املهن 
املعاونة ملهنة الطب ويكون ملوظفي الوزارة الذين يندهبم وزير الصحة العامة هلذا الغرض إثبات ما 
يقع من خمالفات ألحكام هذا القانون. ويكون لألطباء الذين يندهبم للغرض نفسه االطالع على 

سجالت املرضى ابلعيادات اخلاصة.
 الباب اخلامس

العقوابت )38 - 42(
املادة رقم 38

يعاقب ابحلبس مدة ال جتاوز ثالث سنوات وبغرامة ال جتاوز ثالثة آالف دينار أو إبحدى 
هاتني العقوبتني مع وجوب غلق العيادات واحملال اليت يزاول فيها املخالفون أعماهلم ومصادرة ما 

يكون فيها من مهمات وآالت والفتات وغري ذلك:
1- كل من زاول املهنة أو أدار عيادة أو حماًل ملزاولتها دون ترخيص.

2- كل من قدم بياانت غري صحيحة أو جلأ إىل طرق غري مشروعة ترتب عليها منحه 
ترخيصا مبزاولة املهنة بدون وجه حق.

3- كل شخص غري مرخص له يف ممارسة املهنة أو فتح عيادة أو حمل ملمارستها يستعمل 
نشرات أو الفتات أو لوحات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن حيمل 
اجلمهور على االعتقاد أبن له احلق يف مزاولة املهنة، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو 
غري ذلك من األلقاب. اليت تطلق عادة على مزاويل مهنة الطب أو املهن املعاونة هلا. كل شخص 
غري مرخص له ممارسة إحدى هذه املهن أو إدارة ملارستها وجدت عنده آالت أو عدد طبية مما 
يستعملها أصحاب هذه املهن عادة بغرض مزاولة املهنة ما مل يثبت أن جودها لديه كان بسبب 
آخر مشروع، ويف مجيع األحوال تغلق العيادات واحملال اليت يزاول املخالفون فيها أعماهلم إدارايً 

حلني الفصل يف الدعوى اجلزائية.
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املادة رقم 39
ابحملاكمة  الطبية  الرتاخيص  جلنة  ختتص  املدنية،  أو  اجلزائية  ابملسئولية  اإلخالل  عدم  مع 
التأديبية للمرخص هلم يف ممارسة إحدى املهن املنصوص عليها يف هذا القانون واملرخص هلم يف 
فتح عيادة أو حمل ملمارستها وذلك فيما يرتكبونه من خمالفات ألحكام هذا القانون أو ألصول 

ومقتضيات وآداب املهنة.
املادة رقم 40

ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وكيل وزارة الصحة العامة، وتفصل اللجنة يف الدعوى بعد 
إعالن املخالف ابحلضور أمامها قبل املوعد احملدد النعقاد اجللسة أبسبوع على األقل وذلك بكتاب 
موصى عليه مبيناً فيه ملخص التهم املنسوبة، إليه وأتريخ انعقاد اللجنة ومكاهنا. وعلى اللجنة أن 
حتقق يف التهم املنسوبة إىل املخالف، أو أن تندب لذلك أحد أعضائها، ويكون للجنة أو ملن تندبه 
للتحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب املخالف أن تكلف الشهود ابحلضور لسماع أقواهلم 
وجيوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفواي أو كتابة؛ وإذا مل حيضر املتهم أمام اللجنة رغم إعالنه، جاز 

توقيع العقوبة عليه يف غيبته.
املادة رقم 41

العقوابت التأديبية اجلائز توقيعها على املخالف هي: أواًل: ابلنسبة للمرخص له يف مزاولة 
املهنة:

أ- اإلنذار وجيوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة إىل استدعاء املخالف أمام اللجنة. 
ب- الوقف عن العمل ملدة ال جتاوز سنة واحدة.

ج- إلغاء الرتخيص مبزاولة املهنة. ويرتتب على توقيع إحدى العقوبتني األخريتني غلق 
العيادة أو احملل املرخص للمخالف يف فتحه إن وجد.

 اثنياً: ابلنسبة ألصحاب احملال غري املرخص هلم يف مزاولة املهنة:
أ- اإلنذار وجيوز توقيع هذه العقوبة دون حاجة إىل استدعاء املخالف أمام اللجنة. 
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ب- غلق احملل ملدة ال جتاوز سنة واحدة.
 ج- غلق احملل هنائياً وإلغاء ترخيصه.

املادة رقم 42
ال جيوز ملن صدر ضده قرار إبلغاء ترخيص مزاولة املهنة أو غلق حمله هنائياً - على وفق حكم 
املادة السابقة- أن يتقدم بطلب ترخيص جديد مبزاولة املهنة أو فتح حمل إال بعد مضي سنتني من 

أتريخ صدور القرار املشار إليه.
 الباب السادس

أحكام ختامية )43 - 46(
املادة رقم 43

ال تتخذ قرارات جلنة الرتاخيص الطبية إال بعد اعتمادها من وزير الصحة العامة، أو مبضي 
ثالثني يوماً على أتريخ إبالغها إليه دون أن يبدي اعرتاضًا عليها.

املادة رقم 44
يصدر وزير الصحة العامة القرارات الالزمة لتنفيذ هذا القانون.
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قضااي للمناقشة
هذه جمموعة من املوضوعات ذات العالقة ابألخالق واآلداب الطبية، ولبعضها أبعاد شرعية 
وقانونية، وكل طبيب مُعّرض على األقل لبعض هذه احلاالت احلرجة واحلساسة، فكيف سيتعامل 
إىل فك  السبيل  وما  احلاالت؟  مثل هذه  تطبيقها يف  مُيكن  اليت  املبادئ واإلجراءات  وما  معها؟ 
التعامل مع بعض  املبادئ األخالقية مع بعضها بعضاً؟ وكيف ميكن  بني  القائم أحياانً  التعارض 
احلاالت ذات األبعاد الشرعية والقانونية اليت قد يظهر منها التعارض مع اجلوانب األخالقية عند 

ممارسة املهنة؟ 
   القضااي اآلتية موضوعة على طاولة احلوار واملناقشة مع بيان احملاَورين سبب أو أسباب 

اختيار إحدى اإلجراءات أو افرتاض إجراء آخر غري مذكور يف القوائم اآلتية لكل حالة:
1ـ التعامل مع مريض مكتئب:

   لو راجعك مريض مصاب ابالكتئاب الشديد، وبعد قليل من تبادل احلديث معه تبنّي أنه 
تدور يف ذهنه فكرة قتل زوجته، فما اإلجراء الذي ميكن أن تتخذه يف هذا املوقف؟ 

أي هل تراعي جانب احملافظة على أسرار املريض الذي يُعّد من املبادئ األخالقية املّتفق عليها، 
وتُبقي ما ابح به املريض بينكما، والسيما وأهنا جمّرد فكرة تدور يف ذهنه، ولرمبا ال يُقِدم عليها، وقد 

يقّرِر ذلك يف حلظة ضعف ويرتكب جرميته؟ 
بي أم تُقدِّم احملافظة على حياة الزوجة -ولو من جهة احتمال وقوع اجلرمية- على مبدأ احلفاظ 

على السرّيّة؟    
   وإن اخرتت )ب(، فهل سيكون إجراؤك:

ييي مقتصراً على التوجيه والنصيحة واالتصال ابلزوجة لتحذيرها؟
يييي أم تقوم إببالغ إدارة املستشفى-أو اجلهة الصحّية اليت تعمل هبا- لتتخذ إجراءاهتا على 

وفق القوانني واإلرشادات املّتبعة واملعمول هبا يف مثل هذه احلاالت؟ 
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يييي أم تعمل على حتويل املريض إىل طبيب نفسي بعد إبالغ املريض هبذه اخلطوة وبشرط 
كسب رضاه وموافقته؟ 

يييي أم تقوم بتحويله إىل مستشفى الطب النفسي دون علمه ورغماً عن إرادته؟ 
يييي أم تُبلغ اجلهات األمنية املختّصة -الشرطة مثاًل- لتقوم مبنع اجلرمية احملتملة قبل وقوعها، 

ولتتخذ هي اإلجراءات الالزمة وأبسلوهبا اخلاص يف التعامل مع مثل هذه احلاالت؟ 
   مث لو وقع التعارض ما بني القوانني املّتبعة يف اجلهة الصحّية اليت تعمل هبا ويف كيفية 
التنفيذ مع بعض املبادئ األخالقية وآداب املهنة، كاألمانة والصدق والشفافية مع املريض واحرتام 

اختياراته، فأيّها تُقدِّم؟ 
   وهل سيتأثّر قرارك ابلتبعات اإلدارية والقانونية واجلزائية احملتمل ترتُّبها عليك حينما يكون 

هذا القرار خمالفاً للنظم واللوائح؟  
2ـ حتديد األولواّيت:

والدقيقة  املكِلفة  اجلراحية  العملية  هلذه  االستعداد  وبعد  زراعة كبد،  إىل  مريض حيتاج     
مبا  اخلاصة  النهائية  الفحوصات  إجراء  أثناء  ويف  مباشرة،  التنفيذ  وقبل  املتطّلبات كافة،  وأتمني 
قبل إجراء العملية اجلراحية، اكتشفت أن قلب هذا املريض يعاين من مشكلة صحية، وأن هذه 
العملية اجلراحية قد تعّرضه خلطر املوت، وحني مصارحة املريض هبذا اخلرب املفاجئ أبدى استعداده 
للمجازفة، بل وتوسل بك أن ال تُعطي الكبد الذي ّت توفريه للعملية ملريض آخر، فكيف تتصّرف؟
أ- متضي يف إجراء العملية اجلراحية وتقبل اجملازفة اليت قد تُعرِّض املريض إىل املوت ما دمت 
أنك قد حصلت على موافقته احلاسة وإمضائه على القرار الطيب واإلذن إبجراء العملية اجلراحية 

وابختيار مستنري منه.
ب- ترفض إجراء العملية ألن احتمال موت املريض الثاين يف أثناء العملية اجلراحية أو بعدها 
-وبسببها- يعين إهدار ذلك الكبد؛ وابلتايل تضييع الفرصة على مريض آخر جاء الحقاً ولكّنه ال 

يعاين من مشكالت صحّية يف القلب تعّرضه للخطر؟
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   وهل سيكون قرارك ابملضي يف العملية اجلراحية للمريض األول متنافياً مع العدالة وحّق 
املريض اآلخر يف احلصول على هذا الكبد وذلك بلحاظ أن احتماالت النجاة والنجاح لديه أكرب 

بكثري من املريض األول؟
   وهل سيتبّدل قرارك الطيب ما لو هدد املريض األول ابالنتحار يف حال امتناعك عن إجراء 

العملية اجلراحية؟
3ـ بني خيارين كالمها سّيئ:

   فتاة حامل، راجعتك بغرض إجهاضها من محل ّت عن طريق عالقة غري شرعية، أو عالقة 
شرعية سرّية، وأخربتك أن علم أهلها ابحلمل يعين موهتا احملتوم، فكيف ستتصرف؟

أ ي ختالف مبدأ تقدمي املساعدة الطبية واإلنسانية الالزمة للمرضى، وتعتذر هلا ومتتنع عن اختاذ 
أي إجراء، وتعّرضها ابلتايل إىل خطر القتل لو كشف أهلها األمر؟

ب ي تطردها من عيادتك وتوّجه هلا نقداً الذعاً وهتّددها يف جالة ما لو عادت إليك جمدداً 
أو فيما لو سعت إىل أحد زمالئك يف نفس اجلهة أو املركز الصحي الذي تعمل به؟

ج ي ختالف مبدأ احملافظة على السرّية وتُبِلغ أهلها حبملها وتنصحهم ابلتعامل مع املوضوع 
حبكمة وبعيداً عن العنف ومعاجلة األمر من خالل تزوجيها بوالد اجلنني.

د ي ترشدها إىل بعض اجلهات -اليت تعمل بنحٍو قانوين أو خمالف للقانون- اليت تقبل أبن 
جُتري هلا عملية اإلجهاض؟

هي ي ترسلها إىل بعض املنظمات أو اجلمعيات اخلريية اإلنسانية اليت تعتين مبثل هذه احلاالت 
إرشاداً وتوجيهاً وتعاماًل مع األهل مبا جيّنبها احتمال القتل أو اإليذاء اجلسدي؟

و ي جُتري عملية اإلجهاض بنفسك وتتحّمل التبعات احملتملة على املستوى القانوين الرسي،   
وكذلك تبعة ذلك من الناحية الشرعية واملرتبطة بدفع الديّة والتزام الكّفارة؟
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4ـ خمالفة الشرع:
   زوجان حمرومان من الذرّيّة، طلبا منك إجراء عملية تلقيح صناعي حبيث يتم تلقيح بويضة 
الزوجة حبيوان منوي خاص بطرف اثلث -غري الزوج- حبيث يتم زرع البويضة امللّقحة الحقاً يف 
رحم طرف رابع -غري الزوجة- مع العلم أبن هذا اإلجراء الطيب ال خيالف القانون املعمول به يف 

ذلك البلد.
تقدمي  مبدأ  بذلك  فتخالف  للشرع،  ملخالفتها  هذه  التلقيح  عملية  إجراء  عن  متتنع  ي  أ   

املساعدة للمرضى وَمن حبكمهم؟
ب ي تعتذر عن إجراء العملية بنفسك وحتيلهم أو ترشدهم إىل طبيب آخر؟  

ج ي متتنع عن اختاذ أي إجراء هبذا الشأن، كون جمرد اإلرشاد والتوجيه أو التحويل على   
طبيب آخر يعّد من اإلعانة على اإلمث ومبا خيالف التزامك الشرعي.

د ي تقوم إبجراء العملية متاشياً مع املبدأ األخالقي املهين الذي يُلزمك بذلك ما دام األمر   
موافقاً للقانون الوضعي ويتم برضا األطراف األربعة؟

5ـ االلتزام ابللوائح أم إنقاذ حياة؟
   طفل يتعّرض إىل حادث مروري، وحباجة ماّسة إىل نقل دم فوري، القانون املعمول به يف 
ذلك البلد يُلزم الطبيب أخذ اإلذن واملوافقة من الفرد البالغ أو من ويل أمر الطفل-األب أم األم-
قبل أية عملية لنقل الدم، إال أن ويّل األمر رفض رفضاً اباتً القيام بنقل الدم إىل طفله ولو كانت 
الفرضية حقيقية  أبن هذه  الطفل، فكيف ستتصّرف؟ علماً  احلتمية والطبيعية هي موت  النتيجة 

ووقعت يف إحدى الوالايت األمريكية وحتّولت إىل قضية رأي عام ودخلت أروقة احملاكم. 
أ ي تلتزم ابلقانون، وخُتلي مسؤوليتك بوضوح ِمن تبعات هذا اإلجراء، وحَتكم ِمن خالل   
ذلك ابملوت على هذا الطفل املصاب الذي كان إبمكانك إنقاذ حياته عن طريق نقل الدم إليه يف 

أسرع وقت ممكن؟
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ب ي تبادر إىل خمالفة القانون ورغبة ويّل أمر الطفل، وأتمر بنقل الدم إىل الطفل املصاب،   
عماًل مببدأ تقدمي املساعدة الطبّية واحلفاظ على حياة اإلنسان ما أمكن كأولويّة وكاختيار مقدَّم 

على االلتزام حبرفية مادة من مواد القانون؟ 
ج ي تراجع جهة قانونية الستشارهتا بشأن احتمال إقدامك على نقل الدم وخمالفة رغبة   
ويّل أمر الطفل وتبعات ذلك، مع مالحظة أن أتّخرك يف اختاذ قرار نقل الدم حلني حصولك على 
االستشارة القانونية قد يعّرض الطفل إىل احتمال املوت أو إىل عاهة مستدمية كان ميكن جتّنبهما 

فيما لو أسرعت يف اختاذ القرار الطيّب بنقل الدم إليه؟
دي تراجع إدارة اجلهة الصحّية اليت تعمل هبا لتقوم هي ابختاذ القرار الذي يُعفيك من أية   

مسؤولية، سواء مبوافقتها على نقل الدم إىل الطفل املصاب أو برفضها ذلك؟
هي ي حتيل ويّل األمر إىل االختصاصي النفسي أو االجتماعي املتوافر يف اجلهة الصحّية اليت   

تعمل هبا يف حماولة إلقناعه ابملوافقة؟  
6ـ التعامل مع مرضى اإليدز:

   اكتشفت أن الزوج يعاين من مرض اإليدز، وأنه ال علم هلا بعالقاته غري املشروعة اليت 
سّببت له هذا املرض املعدي، والزوج يطلب منك احملافظة على سرّية املعلومة وكتمان األمر وميتنع 

عن دخول أي مصّح عالجي أو تلّقي العالج لئال ينفضح أمره، فكيف تتصّرف؟
أ- تلتزم مببدأ احملافظة على السريّة، وحق املريض يف رفض املعاجلة، وتلتزم بوعدك له بعدم   
إخبار الزوجة أو أي شخص آخر بنتائج التحليل املخربي، وهتمل األخذ ابحلسبان اخلوف من 

إصابة الزوجة ابلعدوى الحقاً، وذلك الحتمال أهنا قد أصيبت هبا فعاًل.
هبا،  ومصارحته  عليه  قبل عرضها  حبالته  املسؤولة  اإلدارية  أو  الصحية  اجلهات  ب- خترب 
استباقاً ألي احتمال لرفضه الكشف عن حالته أو تلّقي العالج، ولتقوم تلك اجلهات بدورها ابختاذ 
اإلجراءات الالزمة جتاه الزوجة واملريض مبا يُعفيك من أية مسؤولية قانونية أو إدارية حمتملة، وحبيث 

تقي الزوجة من احتمال نقل العدوى إليها. 
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ج- خترب اجلهات الصحية أو اإلدارية املسؤولة حبالته قبل عرضها عليه ومصارحته هبا، لُتخلي 
مسؤوليتك، مع علمك املسبق أبن تلك اجلهات لن تتخذ أّي إجراء، وأن زوجة املريض قد ُتصاب 

ابلعدوى نتيجة هذا القرار اإلداري.
د- حتاول إقناع املصاب أبن خيرب زوجته، وأن يُقِدم على الدخول إىل املصح العالجي، ويف 

حالة رفضه تقوم بنفسك إبخبارها لتقيها احتمال إصابتها ابلعدوى القاتلة.
هي - يف حال عدم تعاونه معك، تقوم إببالغ اجلهات األمنية لتتخذ اإلجراءات الكفيلة 

ابحلد من انتشار العدوى عن طريق هذا املصاب. 
و- تستبق األحداث، وتستدعي الزوجني معاً وتبلغهما بنتيجة التحاليل، وتطالب الزوجة 

أبن تقوم أيضاً بعمل حتليل للدم، خوفاً من إصابتها فعاًل ابإليدز عن طريق زوجها.
7ـ معاجلة إرهايب:

   لو جيء إليك إبرهايب أصيب بشدة يف أثناء عملّية قام هبا، وراح ضحّيتها عدد كبري 
من األبرايء، ومن بينهم بعض أقرابئك وأعز أصدقائك، وكان بقاؤه على قيد احلياة ومن مَثّ شفاؤه 

يتطّلبان منك جهداً كبرياً ومتابعة وعناية فائقة، فكيف تتصّرف؟
أي تلتزم بشرف املهنة وتعاجله كأي مريض أو مصاب آخر، بغض النظر عن مشاعر البغض   
والكراهية والرغبة يف االنتقام منه، وما قد ينتج عن شفائه من احتمال هروبه أو ختّلصه من العقوبة 
ضمن صفقة سياسية أو غري ذلك، ليعود جمّدداً -ولو من ابب االحتمال- الرتكاب جرمية إرهابية 

أخرى.
ب ي تعاجله جزئياً وابملقدار الذي جيعله قادراً على الكالم واإلجابة على أسئلة احملّققني   
بغرض انتزاع االعرتافات منه وكشف بعض الشبكات اإلرهابية وأساليب عملها وخططها املستقبلية 
وإفشال أعمال إجرامية أخرى حمتملة وقبل وقوعها، مث هُتمله مبا يعّرضه إىل املوت نتيجة إصاابته 

الشديدة؟
بل وتثري  الغاضبة جتاهه،  السلبية  متتنع عن معاجلته شخصياً، وتستجيب ملشاعرك  ي  ج   
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مشاعر زمالئك األطباء سلبياً ضّده، بغرض منع أي احتمال لتلّقيه العالج وشفائه وعودته إىل 
عمله اإلجرامي من خالل احتماالت اإلفراج عنه يف صفقة تبادل مع أسرى أو ما شابه.

ل يف موته بفعل ما يؤدي إىل ذلك من خالل إعطائه جرعة عالجية  أو خمدِّرة زائدة  د ي تُعجِّ
عن القدر املسموح به، أو وصف الدواء غري املناسب له، أو غري ذلك، غري مكرتث إبمكانية انتزاع 
اعرتافات منه قد تفيد اجلهات األمنية يف احلصول على معلومات حساسة ومهمة قد تؤدي إىل 

نتائج إجيابية على صعيد حماربة اإلرهاب؟
8ـ عملية جتميل مضرة:

   سيدة ثريّة ومدمنة على عمليات جتميل، جاءت إليك وابختيار اتمٍّ منها ووعي، تطلب 
أو  التوصيات  مع  وتتعارض  صاحلها،  يف  وليست  بل  ضرورية،  غري  أخرى  جتميل  عملية  إجراء 
املقّررات الطبية، وقد تؤّدي إىل فقداهنا بعض حواّسها، كحاسة الشم أو التذّوق، وعَرضت عليك 
مبلغاً جمزايً من املال وأنت يف أمّس احلاجة إليه. جلأت إليك ألن غالبية زمالئك امتنعوا عن القيام 
بتلك العملية لعلمهم ابلنتائج السلبية احملتملة، وخلوفهم من املالحقة القانونية يف حال فشل العملية 
أو تركها نتائج صحية سلبية مع قيام املريضة بتقدمي شكوى، أو جتّنباً للسمعة السّيئة اليت قد ترتكها 
نتائج تلك العملية التجميلية وآاثر ذلك على مستقبلهم املهين، ولرمبا جلأت إليك ألنك األمهر 

وصاحب الشهرة األكرب يف هذا اجملال، فما القرار الذي تتخذه؟
أ ي َتقبل عرضها ما دام األمر ابختيارها وهي تريد أن تُقِدم عليه عن وعي وإرادة، مث جتعلها   
تكتب أو مُتضي على تعّهد بعدم حتميلك أية مسؤولية قانونية يف حال ترّتب أية نتائج سلبية على 

العملية التجميلية أو فشلها.
ب ي متتنع هنائياً عن إجراء تلك العملية التجميلية ملنافاهتا مع املبادئ األخالقية للمهنة،   
ومن بينها عدم اإلضرار ابملريض، وجعل الغاية اإلنسانية مقدَّمة على أية غاية أخرى كالكسب 

املادي أو الشهرة وما شابه ذلك.
ج ي حتيلها إىل زميل أو عيادة معيَّنة وأنت ُتدرِك أو حتتمل احتمااًل قواّيً أبن األمور ستسري   
كما تريد هذه املراِجعة، أو تعمل بنفسك على متهيد األمور مع الطبيب اآلخر أو تلك العيادة، فال 
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ختسرها كزبونة مستقباًل، وحُتّملها مجياًل، وحُتّقق هلا رغبتها، دون أن تكون قد قمت بشكل مباشر 
وبنفسك مبا خيالف أخالقيات املهنة وشرفها.

د- تنصحها مبراجعة طبيب نفسي لتخليصها من حالة اإلدمان على عمليات التجميل   
اليت وصلت إىل حدٍّ ستتعّرض معه إىل خماطر متعّددة، وقد تندم عليها حني تبدأ املعاانة احلقيقية.. 
ومبثل هذه اخلطوة تُعرِّض نفسك الحتمال خسارة زبونة ثريّة قد يتمّلكها الغضب من هذا االقرتاح، 

وتقطع عالقتها بعيادتك هنائياً، بل ولرمّبا تثري جّواً من الدعاية السلبية حبقِّك.
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 - www.gcc-legal.org

 - www.jma.org.jo

 - www.mohamah.net/law

 - www.ncbi.nlm.nih.gov

 - www.ncsl.org

 - www.saaid.net/tabeeb/55.doc

 - www.ssfcm.org

 - www.ye1.org

 - www.ye1.org







albayanuni

albayanuni

albayanuni.iq

info@albayanuni.iq

Mobile : + 9647716282222  - + 9647508176777

Call Center: 6111

www.albayanuni.iq


