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  أخ�قيات�الطبيب�و�واجباته •

الندوة�حول�تدوين�دستور�أخ�قيات�الطبيب�توصية� •

  من�ا'نظور�%س�مي

  )%يدز(مرض�نقص�ا'ناعة�ا'كتسب� •

  العرف�والعادة •

 



 

 

  :قرارات
  

- ٢٧: >ي�الفABة) الهند(انعقدت�هذه�الندوة�>ي�جامعة�ع�ي�جراه��س
مية�و;ية�أترابراديش�

 م،�ونوقشت�فGHا�١٩٩٥أكتوبر��٢٤-  ٢٢جمادى�)و&ى�ا�وافق�٢٩
ً
  :أربعة�موضوعات�مهمة�جدا

  . أخ�قيات�الطبيب*    

  .العرف�والعادة*    

  .Bش@?اط�=ي�النكاح����*

  .وحكمه�الشرCي) %يدز(مرض�نقص�ا'ناعة�ا'كتسب����  *

�الدينية� �الفقهاء�وا�مثلون�من�كافة�أنحاء�الهند�من�مدارسها وقد�حضر�هذه�الندوة

� �حضرها �كما �العصرية، �لدراسة�وجامعا_Gا �وذلك �والعلماء، �ا�سلمون �الحذاق )طباء

�الحديثة �الطبية ��س
مي،�. ا�شاكل �ا�نظور �من �لlطباء �)خ
قيات �دستور ولصياغة

�-دمشق�(وشارك�>ي�هذه�الندوة�سماحة�الشيخ�الع
مة�الدكتور�وهبة�مصطفى�الزحي�ي�

  .ة�ع�ي�جراه�بالهندوا�ؤرخ�الشه�AuالAtوفسور�خليق�أحمد�النظامي�من�جامع) سورية
  

  أخ�قيات�الطبيب�و�واجباته
  

�مسؤوليات� �تصبح �ولذلك ��نسانية، �الصحة �ع�ى �الحفاظ �واجب �بالطب ارتبط

�Atوالص� �والحلم �والنصح �ا�ساواة �الخلقي �واجبه �فيتضمن ،
ً
�جدا �وخطAuة �مهمة الطبيب

�>ي �والحذاقة ��جتماعية �ا�صالح �ومراعاة �الشخصية �و)سرار �العيوب الفن��وكتمان

رت�الندوة�والبصAuة�والتيقظ�وعواطف�خدمة�البشر،�وبعد�دراسة�ا�وضوع�بالتفصيل� قرَّ

  :ما�يGي

 
ً
Iأو: )� �وصادقت�) أ �فيه، �وتجربة �خAtة �وذا �بالفن

ً
�عارفا �يكون �من �با�داواة �للقيام يتأهل

�بدون� �بالع
ج �القيام �ف
�يجوز �وتجربته، �معرفته �ع�ى �ا�ختصة �ا�وثوقة الجهة

  . صحيح�والتجربةالعلم�ال

�للقيام�با�داواة�إذا�أصاب�ا�ريض�بمداواته�ضرر�غ�Auعادي  ) ب(    
ً
  .يضمن�من�لم�يتأهل�شرعا



 

 

 
ً
    :ثانيا

ً
  .إذا�قّصر�الطبيب�ا�وثوق�>ي�الع
ج�وأصاب�ا�ريض�ضرر�بتقصAuه�كان�الطبيب�ضامنا

 
ً
�   :ثالثا �بدون �ا�ريض �ع�ى �الجراحية �العملية �بإجراء �الطبيب �قام �أو�من�إذا �منه إذن

�كان� �بالضرر، �ا�ريض �ع�ى �العملية �وعادت ��ستئذان، �ع�ى �القدرة �مع أوليائه

 
ً
  .الطبيب�ضامنا

 
ً
�عليه�وأولياؤه�غ�Auموجودين،�ويرى�الطبيب�ضرورة�إجراء�   :رابعا �كان�ا�ريض�مغمً� إذا

�ع�ى�حياته�أو�عضو�من�أعضائه�فقام�بالجراحية�
ً
العملية�الجراحية�بالفور�حفاظا

 ا�
ً
  .طلوبة�بدون��ذن،�وتضرر�ا�ريض،�لم�يكن�الطبيب�ضامنا

 
ً
إذا�خطب�امرأة�شخص�مصاب�بمرض�أو�عيب�;�تر ���بسببه�ا�خطوبة�بالنكاح�   :خامسا

�استفسرت� معه�إذا�اطلعت�عليه،�والطبيب�عارف�بمرِض�أو�عيِب�مريضه،�فإذا

� �با¦شارة �ا�ريض �أو�عيب �مرض �عن �الطبيب �أو�أولياؤها �خطبة�ا�خطوبة إ&ى

النكاح،�وجب�ع�ى�الطبيب�إخبار�ا�خطوبة�أو�أوليا¨Gا�بحقيقة�حال�ا�ريض،�أما�

�أو�إشعار� �إشعارها �عليه �فليس �الطبيب �أو�أولياؤها �تستفسر�ا�خطوبة �لم إذا

  .أوليا¨Gا�با�رض�أو�العيب

 
ً
يجب�ع�ى�الطبيب�إشعار�الجهة�ا�سؤولة�بضعف�بصر�السائق،�وكذلك�إذا�كان�   :سادسا

�للمخدرات،�ويخ»���خطر�ه
ك�الركاب،�الط
ً
يار�أو�سائق�القطار�والباصات�مدمنا

  .وجب�ع�ى�الطبيب�إشعار�الجهة�ا�ختصة�بذلك

 
ً
�>ي�  :سابعا �القبض�ع�ى�شخص�بريء �وتم�إلقاء �بجريمة�مريضه،

ً
�كان�الطبيب�عارفا إذا

�له� �و;�يجوز �الAtيء، �الطبيب�إفشاء�سر�مريضه�¦براء نفس�الجريمة�وجب�ع�ى

  .فاء�السرإخ

*  *  **  *  **  *  **  *  *        

  توصية�الندوة�حول�

  تدوين�دستور�أخ�قيات�الطبيب�من�ا'نظور�%س�مي
  

مما�;�شك�فيه�أن��يدز�يأتي�>ي�قمة�ما�نعرف�من�)مراض�الفتاكة�الخطAuة�ا�دمرة�



 

 

�جسمه،� �مناعة �قوة �تضعف ،
ً
�تدريجيا ��نسان �يأكل �ا�رض �هذا �فإن �العالم، �>ي اليوم

� �كل �إليه �والنشاط�ويتسرب �الطموح �عن �عبارة �الحياة �إن ،
ً
�جدا �بسهولة �جديد مرض

والحركية،�ولكن�الشخص�ا�صاب�بمرض��يدز�يتخ�ى�عن�هذه�الصفات�العالية،�ويتدهور�

بسرعة�إ&ى�البؤس�والكآبة،�فما��يدز�إ;�سفر�ا�وت�ا�وحش�وإع
ن�زوال�الحياة�كعAtة،�

�م
ً
̄لزل�كثAuا Bن�هذا�ا�رض،�و�)طباء�يتفكرون�>ي�أسباب�وعلل�ولذلك�تخاف�الدنيا�اليوم�وت

�عليه،� �والتغلب �بابه �سد �إ&ى �التوصل �>ي �وكفاءا_Gم �مجهودا_Gم �قصارى �ويبذلون ا�رض،

ولكن�الحقيقة�الصادقة�أن�)طباء�>ي�العالم�كله�مع�مستجدات�اخABاعا_Gم�واكتشافا_Gم�

  .ا�ا�رضودراسا_Gم�الطبية�لم�يتوصلوا�إ&ى�°ن�إ&ى�دواء�ناجع�لهذ

�قدم�من�نتائج�بعد� �توفر�من�معلومات�حول�مرض��يدز�وما �من�كل�ما
ً
ويبدو�جلّيا

�من�هللا�تعا&ى
ً
  .دراسة�م
بساته،�أن�هذا�ا�رض�ليس�إ;�عذابا

�خالق� رها �قرَّ ´µال� �الفطرية �الطريقة �عن �ا�رض�الخط�Auإ;�بالعدول �ينتشر�هذا ولم

�اليوم �يشاهد �فما �من��خت
ط�الحّر�بuن��الكون�لتحقيق�الشهوات�، �الغربية �البلدان >ي

�تدرب� ´µال� �السنيمائية �التلفاز�و)ف
م �شاشات �ع�ى �الخليعة �وا�شاهد ،� �وا�رأة الرجل

�مرض� �ليس �)ذهان، �تدنس ´µال� �و�ع
نات �ا�اجنة �والكتب �الفواحش، �ع�ى ا�شاهدين

�من �يمكن �و; �الذميمة، �الدعارات �لهذه �;زمة �نتيجة ��يدز�إ;��يدز�إ; �مرض �شيوع ع

�ا�حرضة� �ا�شاهد �لجميع �الجريء �وا�نع �الجنس�´ �التحرر �ع�ى �والقضاء �ا�جتمع بتنظيف

ل
نح
ل�الجنس�´،�والدعوة�إ&ى�الس�Auع�ى�الطريقة�الµ´�اختارها�الشرع�لتحقيق�الشهوات،�

�ومنظم �والصحفيuن اب �والكتَّ �وا�صلحuن �والعلماء �)طباء �جميع �الندوة �هذه ة�وتناشد

�وأن� �الجهود، �بذل �كلها �والحكومات �الخAuية �وا�ؤسسات ��ع
م �ووسائل �العا�ية الصحة

  .يس¸ى�كل�بحسب�وسعه،�للتصدي�لهذا�ا�رض�والتغلب�عليه

�عصارة� �العلمان�هما �وهذان �كبAuة، �أهمية �لعلم�)ديان�وعلم�)بدان �أن والحقيقة

�إ&ى�ذلك�تشتد�الحاجة�إ
ً
&ى�إعداد�وتدوين�دستور�)خ
قيات�وخ
صة�العلوم�كلها�،�ونظرا

�هنة�الطب�من�ا�نظور��س
مي،�وºجل�هذا�تم�تشكيل�لجنة�لتقوم�G¹ذه�ا�همة،�وتتألف�

  :هذه�اللجنة�من



 

 

  .الطبيب�أمان�هللا

  . الطبيب�مسعود�أشرف

  .الطبيب�عبد�القادر

  . الAtوفيسور�ظل�الرحمن

  .الطبيب�يوسف�أمuن

  . الشيخ�سلطان�أحمد��ص
«ي

  .الدكتور�سعود�عالم�القاسم´

*  *  **  *  **  *  **  *  *        

  )%يدز(مرض�نقص�ا'ناعة�ا'كتسب�
  

 
ً
Iا�مرضه�حق�لها�فسخ�نكاحها   :أوGHإذا�نكح�ا�صاب�بمرض��يدز�امرأة،�وأخفى�عل.  

وإذا�أصاب�الزوج�مرض��يدز�بعد�النكاح�وتوصل�ا�رض�إ&ى�مرحلة�خطAuة�جاز�  

  .لها�فسخ�النكاح

 
ً
ا�رأة�ا�صابة�بمرض��يدز�و�غلب�ع�ى�ظن�)طباء�ا�وثوقuن�أن�الطفل�إذا�حملت�   :ثانيا

��جهاض�قبل�نفخ� �لها �يجوز �الصورة �ففي�هذه �ا�رض، �يتعرض�لهذا �قد
ً
أيضا

 
ً
  .الروح�>ي�الحمل،�وقد�حدد�الفقهاء�هذه�ا�دة�بمائة�وعشرين�يوما

 
ً
  .ياته�اعت�Atمرضه�مرض�ا�وتإذا�أحيط�أحد�با¦يدز�إحاطة�كاملة،�وعجز�عن�أداء�فعال   :ثالثا

 
ً
�و�)خذ�   :رابعا �بمرضه �وذويه ��يدز�إخبار�أهله �بمرض �للمصاب �الخلقي �الواجب من

  .بالتداب��Auحتياطية

 
ً
إذا�أصر�ا�صاب�بمرض��يدز�ع�ى�إخفاء�مرضه�ورجح�عند�الطبيب�تضرر�أهل�   :خامسا

  .مة�وا�سؤولuنا�ريض�وذويه�ومجتمعه،�وجب�عليه�إخبار�الجهة�الصحية�للحكو 

 
ً
�بل�علGHم�   :سادسا

ً
من�واجب�عائلة�ا�صاب�با¦يدز�وذويه�ومجتمعه�أن�;�يABكوه�مخذو;

�Auوتقديم�التعاون�الكامل�إليه�>ي�توف� ´Àالقيام�برعايته�مع�مراعاة��حتياط�الط

  .الع
ج�والتداب��Auحتياطية



 

 

 
ً
التعليم،�بل�يوفر�لهم�التعليم��;�يجوز�حرمان�)طفال�ا�صابuن�بمرض��يدز�من   :سابعا

  .مع�مراعاة�تداب�Auالطب��حتياطية�ال
زمة

 
ً
�حا;ت�   :ثامنا �مGÁا �Âيدز�ويستث�� �بمرض �ا�نكوبة �ا�نطقة �إ&ى �الدخول �منع يستحسن

  .الضرورة�و)عذار

 
ً
،�فإن�ذلك�  :تاسعا

ً
يحرم�ع�ى�ا�صاب�بمرض��يدز�نقل�مرضه�إ&ى�الشخص�°خر�عمدا

�كبAuة �°خر�أو��معصية �تضرر �جسامة �حسب �عقوبة �ذلك �فاعل �ويستوجب ،

  .ا�جتمع�بذلك

*  *  **  *  **  *  **  *  *        

  العرف�والعادة
  

�والخصيصة�الكAtى�للشريعة��س
مية�Äي�العدل�والوسطية،�فليس� ̄ة uا�م� ̄ة uإن�ا�

من�طبيعة�الشريعة��س
مية�أن�تستجيب�ºي�نوع�من�أنواع�التغAuات�>ي�كل�حuن�وآن،�و;�

�مع�ا�صالح�أن�تعABف�بك
ً
�ومتناقضا

ً
�وسار�عليه�الناس�ح��µولو�كان�مغايرا

ً
ل�أمر�أصبح�رائجا

�بل�هو�استس
م� �ا�صالح��نسانية، �ºن�ذلك�ليس�من�مراعاة �والقيم�الخلقية، البشرية

،�ولكن�القانون�ا�رتسم�للبقاء�هو�النظام�
ً
وخضوع�للمفاسد،�و�س
م�;�يسمح�بذلك�قطعا

�الناس�م �قبول�أعراف�الذي�يعيش�مع �ولتحقيق�ذلك�يلزمه �حلها، شك
_Gم�ويعيGÁم�ع�ى

�الفقه� �أحكام �كث�Auمن �بنيت �ذلك �ع�ى �وبناًء �إطار�خاص، �>ي ��جتماÇي �وتعاملهم الناس

�وآثار�الصحابة� �والسنة �الكتاب �اعتبار�العرف �ع�ى �ويدل �العصر، �أعراف �ع�ى �س
مي

 
  .موالقياس،�كما�يتفق�ع�ى�اعتباره�جميع�فقهاء��س

رت�الندوة�ما�يGيو>ي�هذه�الخلفية�   :قرَّ
  

 ا'حور�Lول 
  

  :حقيقة�العرف�و�أنواعه�ا'ختلفة
  

 
ً
Iي: العرف�>ي�اللغة   :أوÇح�الشر
كل�ما�سار�عليه�الناس�و�: ال»�´ء�ا�عروف،�و>ي��صط



 

 

  .تعارفوه�من�قول�أو�فعل

 
ً
Äي�تكرير�الفعل�ح��µيص�Au: )مر�ا�تكرر،�و>ي��صط
ح�الشرÇي: العادة�>ي�اللغة   :ثانيا

�كالطبع
ً

  .تعاطيه�سه

 
ً
  .العرف�والعادة�بمع��Âواحد�من�حيث�ا�صداق،�وإن�اختلفا�من�حيث�ا�فهوم   :ثالثا

 
ً
الفرق�بuن�العرف�و�جماع�أن�العرف�يتحقق�بتعارف�عامة�الناس،�و�جماع�هو�   :رابعا

  .عبارة�عن�اتفاق�ا�جGÉدين

 
ً
  . عرف�قو&ي�وعرف�فع�ي: العرف�نوعان   :خامسا

�بuن�الناس�استعمال�بعض�)لفاظ�أو�الABاكيب�>ي�: العرف�القو&ي   هو�أن�يشيع

مع��Âمعuن�بحيث�يصبح�ذلك�ا�ع��Âهو�ا�فهوم�ا�تبادر�إ&ى�أذهاGÊم�عند��ط
ق�

  .ب
�قرينة�و;�ع
قة�عقلية

  .هو�ما�اعتاده�الناس�من�أعمال: والعرف�العم�ي  

 سادس
ً
العرف�القو&ي�و�العرف�العم�ي�ك
هما�معت�At>ي�أحكام�الشرع،�والعرف�الذي�يكون�   :ا

�أو� �مدينة �والعرف�الرائج�>ي �معظم�مناطق�ا�سلمuن�هو�العرف�العام، �>ي
ً
فاشيا

  .و;ية�أو�منطقة�سكانية�خاصة�أو�>ي�طبقة�مخصوصة�هو�العرف�الخاص

 
ً
�من�نصوص�الشريعة�أ   :سابعا

ً
�كل�عرف�يخالف�نصا

ً
و�يفّوِت�مصلحة�معتAtة�يكون�فاسدا

�الدوطة �رواج ��رث،��١مثل �من �البنات �وحرمان �النكاح، �>ي �النقود �طلب أو

  .و�نتفاع�باºرا �´�ا�رهونة
  

 ا'حور�الثاني
  

  :شروط�اعتبار�العرف
  

  :يشABط�;عتبار�العرف�أربعة�شروط

،�وسL:   �Auول 
ً

،�ويعÂ´�ذلك�شيوع�العرف�>ي�ا�جتمع�كام

ً
�أو�أكAÌيا

ً
أن�يكون�العرف�كليا

                                                           
١

المراد بالدوطة المبلغ الذي تدفعه العروس في مجتمع الهند المسلم لقاء الزواج، وهي قضية متفشية في سكان الهند، وهي قضية الهندوس .  

ولــى دخلــت علــى المســلمين بســبب احتكــاكهم 
ٔ
ت الحكومــة الهنديــة كــذلك بالدرجــة ا;

ٔ
بالهنــدوس، ويحــارب قــادة المســلمين هــذه العــادة وبــدا

 
ً
خيرا

ٔ
 .تستنكر هذه العادة ا



 

 

  .غالبية�سكان�ا�جتمع�عليه

�عند�التصرف  :الثاني
ً
�من�قبل�وقوع�التصرف،�ويبقى�باقيا

ً
  .أن�يكون�العرف�موجودا

  .أن�;�يكون�هناك�تصريح�من�ا�تعاقدين�بخ
ف�العرف   :الثالث

ِ    :الرابع
ّ
�من�نصوص�الشارع�الصريحة�القطعية�أو�قاعدة�أن�;�يعط

ً
ل�العمل�بالعرف�نصا

  .من�القواعد�)صولية
  

 ا'حور�الثالث
  

  :تعارض�العرف�مع�Lدلة�الشرعية
  

 
ً
Iللنص،�   :أو�

ً
إذا�تعارض�العرف�العام�مع�نص�عام�بحيث�;�يكون�العمل�بالعرف�العام�تركا

  .النص�بالعرف�العام�بل�يخصص�النص�فقط،�جاز�>ي�هذه�الصورة�تخصيص�

 
ً
�ترك�   :ثانيا �العام �اعتبار�العرف �من �يلزم �بحيث �للنص

ً
�معارضا �العام �العرف �كان إذا

 
ً
  .النص�ف
�يعت�Atهذا�العرف�شرعا

 
ً
�بتغ�Auذلك�العرف�،�   :ثالثا �يجوز�تغي�Au)حكام�فGHا

ً
النصوص�ا�بنية�ع�ى�العرف�قطعا

��ع ´Âمب� �هو
ً
�معينا

ً
�شرعيا

ً
�حكما �أن �تقرير �للغاية�ولكن Auأمر�خط� �العرف ى

��س
م� �بعلوم �ا�تضلعون �الفقهاء �إ; �به �القيام �يستطيع ;� �كبAuة، ومسؤولية

  .ا�تصفون�بدقة�النظر�وكمال�الحيطة�والتقوى،�وبأسلوب�التفك�AuالجماÇي

 
ً
  .إذا�تعارض�العرف�العام�مع�ما�ثبت�بالقياس�رجح�العرف�العام�وترك�القياس   :رابعا

 
ً
�>ي�إطار�صغ�Auلم�يصح�ترك�القياس�بسببهإذا�كا   :خامسا

ً
  .ن�العرف�الخاص�محدودا

 
ً
�جاز�ترك�القياس�بسببه�  :سادسا

ً
�جدا

ً
  .إذا�كان�إطار�العرف�الخاص�واسعا

 
ً
�مع�)هداف�وا�صالح�)ساسية�للشرع�لم�يعتAt   :سابعا

ً
  .إذا�كان�العرف�متعارضا

  

 ا'حور�الرابع
  

  :تغU?�الحكم�بتغU?�العرف

 
ً
Iأو:   �´Íإذا�كانت�مسائل�ظاهر�الرواية�ثابتة�بالنصوص�الصريحة�من�الكتاب�والسنة�ف



 

 

  .;�تABك�بالعرف،�وتABك�مسائل�أخرى�لكتب�ظاهر�الرواية�بسبب�العرف

 
ً
�آخر�قول�   :ثانيا ´Íوُوجد�>ي�مذهب�فق� �للعرف،

ً
�كان�قول�>ي�مذهب�فقÍ´�معارضا إذا

�عن�ا�ذهب�) اعتبارهمع�مراعاة�شروط�(مطابق�له،�فالحكم�بالعرف�
ً
ليس�عدو;

  .بل�هو�اختيار�العرف

 
ً
�النصوص،�حكم�   :ثالثا �تغ�Auالعرف�>ي�)حكام�الفقهية�ا�بنية�ع�ى�العرف،�;�ع�ى إذا

  .بالعرف�الجديد
  

 ا'حور�الخامس
  

  :Bش@?اط�=ي�النكاح
  

 
ً
Iى�النكاح�من�واجبات�وحقو    :أو��يABتب�ع �اشABطت�>ي�النكاح�شروط�تؤكد�ما ق،�إذا

  .فÍ´�شروط�معتAtة�،�ويجب�ع�ى�الزوج�الوفاء�G¹ا

 
ً
�فÍ´�   :ثانيا �الشرع، �أو�منعها �النكاح �مقتضيات �تنا>ي �شروط �النكاح �>ي �اشABطت وإذا

أي��)DOWRY(شروط�غ�AuمعتAtة،�مثل�شرط�الزوج�عدم�النفقة،�أو�شرط�الدوطة�

  .طلب�النقود�و)موال�من�ذوي�الزوجة

 
ً
  .النكاح�شروط�لم�توجGÏا�الشريعة�ولم�تمنعها،�وجب��يفاء�G¹اوإذا�اشABطت�>ي�   :ثالثا

*  *  * 


