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يهخص انثحث

إف البحث يناقش المشكلة األخطاء الطبية بين إىماؿ الطبيب في التشخيص
والصيدلي في صرؼ الدواء ليتابع بدقة ومن ناحية قانونية وفقهية المسؤولية المترتبة عن
األخطاء الطبية ومن المسؤوؿ عنها من خبلؿ تشخيص حاالت حدوث الخطأ وأسباب حدوثو
كاإلىماؿ الذي قد يقع فتترتب على اثره مسؤولية توجب التعويض وبياف حاالت التي توجب
المسؤولية والمتعلقة بالقائم بالفعل كاألىلية للصيدلي أو الطبيب بدراسة تشمل طرح ومناقشة
اآلراء الفقو قانوناً وفقهاً.
مفتاح البحث :
الخطأ الطبي ىو خطأ يحدث في مجاؿ ممارسة المهن الطبية نتيجة النعداـ الخبرة
والكفاءة من قبل الطبيب الممارس أو الفئات المساعدة أو نتيجة ممارسة عملية أو طرؽ
حديثة وتجريبو في العبلج أو نتيجة لحالة طارئة تتطلب السرعة على حساب الدقة أو نتيجة
لطبيعة العبلج المعقد.
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ادلقذيـــة

الحمد هلل رب العالمين والصبلة والسبلـ على محمد وآلو الطاىرين
لم تكن المسؤولية الشرعية وآثارىا التكليفية والوضعية الناشئة عن اإلىماؿ وليدة
متبنيات الفقو أو الشريعة اإلسبلمية  -تأصيبلً وأثراً  -فحسب ،بل ىي مزامنة للشرائع القديمة
كذلك سواء أكانت العراقية منها أـ المصرية أـ اليونانية والرومانية ونحوىا من الشرائع

الدنيوية ،أو القوانين الموسومة والعيسوية في جانبها السماوي ،والحاؿ ذاتو في التشريعات
الوضعية الحديثة والمقارنة كالمصرية واللبنانية في قوانينها الجنائية ،والتشريعات العراقية

الحديثة في قانوف الجزاء العثماني أو البغدادي(ٔ).

وبهذا التلميح يمكن أف نستكشف أىمية الموضوع  -التفاتاً وتنظيراً وتطبيقاً  -بشكل

يستحق أف نضع لبنتو األساسية فيما نعتقد؛ لتُعد دراسة شاملة حولو مستقببلً ممن ىم أطوؿ
باعاً منا بذلك.

والذي يبدو ألوؿ وىلة أف القانوف الوضعي قد سبق الفقو اإلسبلمي تنظيراً وتطبيقاً
حكماً وشرائط وموانع -والحاؿ أف موارد العمومات واالطبلقات خصوصاً على القوؿبشموؿ الشريعة لجميع أفعاؿ المكلفين مباشرة ،أو حتى على فرض التسليم بما أصطلح عليو

بمنطقة الفراغ التشريعي(ٕ) ،فيكوف تغطية للمواد بنحو غير مباشر.

إال أف ما ذىب إليو مشهور العلماء من كوف األحكاـ قد أخذت بنحو القضية الحقيقية
 كالشيخ األصفهاني والنائيني والعراقي(ٖ) ٍ -كاؼ في الشموؿ لموضوع البحث.
ولعل إطار الوظائف التقليدية للدولة الحديثة والمعاصرة التي تتضاعف فيها فرص
الخطر ووقوع الحوادث تبعاً للتطور التكنولوجي الهائل لكفيل بإبراز أىمية الموضوع كمصداؽ
ظاىر نسبة لمجالو التطبيقي.

ففي اإلطار الصناعي يعد إىماؿ المهندس المدور بطاقة كهربائية أو ذرية بل ونووية في
دوؿ متطورة لقوى ومعدات ميكانيكية ليترتب عليو أضرار فادحة باألنفس أو األمواؿ ونحوىما

مع عدـ أخذ الحيطة.
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وفي المجاؿ الطبي وآليات التطور الكبير في علم التشريح وأضرابو من فنوف العمليات
الجراحية ال يتعدى حدود اإلتقاف بقدر احتمالية حدوث خطأ ناتج عن تقرير أو وصف  -كما
سنشير في مطاوي البحث -قد يكوف منشأه اإلىماؿ تارة ،أو القصور تارة أخرى ،وتترتب
عليو آثار شرعية قد يكوف ذلك األثر ضماناً أو عقوبة حسب مقتضيات األمور.

وىكذا في إطار قانوف المرور وتطبيقو ،والتحليل المختبري ومدياتو التي على أساسها

يتم تشخيص الدواء من قبل الطبيب والمحلل ،ونحو ذلك.
ولربما يتم التشخيص الصحيح ولكن نقع بهفوة الصيدلي الذي يقوـ بصرؼ خاطئ
للدواء لتحصل بغفلتو أو بسبب إىمالو المقصود أو البلمباالة -إف صح التعبير -الكارثة كما
سيأتي في مطاوي المطالب البلحقة.
ومما تقدـ جاءت إنقداحة ىذا البحث بعد مناقشة مستفيضة مع الدكتور الصيدالني
علي البهادلي بحكم اطبلعو وباعو الطويل في قوانين الصيدلة في أوربا وممارستو العملية فيها
لئلجابة عن بعض االستفسارات والتساؤالت لبياف الموقف الفقهي منها كذلك.

وللوقوؼ على بعض ما في ىذا المضمار من معطيات آثرت سلوكو ضمن التخطيط اآلتي:
توطئة  :في مفهوـ اإلىماؿ لغة وإصطبلحاً.
المطلب األوؿ :ماىية اإلىماؿ دراسة في األركاف واألسباب والصور واألنواع.
المطلب الثاني :اآلثار المترتبة على اإلىماؿ في التشريع اإلسبلمي دراسة في الحكم
والتطبيق .وقد وزعت نماذج التطبيقات ضمن مباحث الفقو في التقسيم المشهور.
المطلب الثالث :وتم تخصيصو لقضية الضماف وعدمو الناشيء عن إىماؿ الطبيب والصيدلي
وصوالً إلى أىم نتائج البحث والتوصيات ومروراً بمصادر البحث لننتهي عند فهرستو.
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ادلطهة األول

ياهٍة اإلهًال

ً
ادلقصذ األول :يفهىو اإلهًال نغة واصطالحا.

ٔ .اإلىماؿ لغة  :يتمحور مفاد كلمة اإلىماؿ في بعض متوف اللغة على الترؾ ،أو عدـ
االعتبار ،أو إلى الضياع(ٗ).

وإلى ىذا المفاد اتجهت كلمات الفقهاء و أىل القانوف ،ولكن بشكل أكثر سعة.
وفي الفروؽ نجده مفسراً بالنقيض بقولو ( :نقيض الرعاية اإلىماؿ ،ونقيض الحفظ
اإلضاعة)(٘) ،واإلىماؿ ىو ما يؤدي إلى الضياع(.)ٙ
ٕ .اإلىماؿ اصطبلحاً :

أ .في اصطبلح فقهاء الشريعة اإلسبلمية :لم أجد في حدود التتبع تعريفاً اصطبلحاً لئلىماؿ

بشكل جلي ،بل اتجهت كلمات الفقهاء إلى التعبير عنو بشرح االسم تارة ،وبذكر البلزـ
أخرى ،سواء أكاف ذلك بعقد سلبي أـ عقد إيجابي ،أو بالضد أو بالبلزـ ثالثة وىكذا.

ومما وجدتو في ىذه الحدود اآلتي:
أوالً :ما يشير إلى العقد السلبي في التعريف وأنموذجو اآلتي :

ٔ  -اإلىماؿ ىو عدـ اإلنضباط(.)ٚ

ٕ  -اإلىماؿ ىو عدـ التقيد وااللتزاـ(.)ٛ
ٖ  -اإلىماؿ ىو البلمباالة(.)ٜ

ثانياً :ما يشير إلى العقد اإليجابي في التعريف وأنموذجو اآلتي:
ٔ  -اإلىماؿ ىو التفريط(ٓٔ).

وقيده بعض بكونو مع التمكن(ٔٔ).

ٕ  -اإلىماؿ ىو التفويض(ٕٔ).

ٖ  -اإلىماؿ ىو  :التساىل المقتضي للتضييع(ٖٔ).
44

مجلة العلوم القانونية والسياسية

املجلد السادس – العدد الثاني 7102/

ٗ  -اإلىماؿ ىو  :قلة االعتناء(ٗٔ).
عرؼ بالبلزـ :
ثالثاً  :ما ِّ

قالوا اإلىماؿ  :ما يلزـ منو الضماف(٘ٔ).

عرؼ بالضد :
رابعاً  :ما ِّ

قالوا اإلىماؿ  :ضد البياف(.)ٔٙ
تعقيب :

ٔ .ذكر الشيخ األنصاري إف مقاـ اإلىماؿ ىو مقابل السلب الكلي( .)ٔٚوال خبلؼ بين
العلماء أف ما يقابل السلب الكلي ىو اإليجاب الجزئي(.)ٔٛ

ٕ .إف اإلىماؿ غير اإلطبلؽ ،فاإلطبلقات صالحة لبلستدالؿ على العكس من اإلىماؿ.
نعم  :قد يراد من الماىية البل بشرط أو المطلقة بإحدى معانيها -غير التخيير بين مصاديقها-

اإلىماؿ غير الملحوظ معو شيء من اإلطبلؽ والتقييد( .)ٜٔإذ الماىية تنقسم إلى ثبلثة أقساـ:

أ-تارة تبلحظ الماىية من حيث ىي ويكوف النظر مقصوراً على ذاتها وذاتياتها من دوف النظر
إلى الخارج عن ذاتها.

ب-وأخرى تبلحظ مقيسة إلى الخارج عن ذاتها فيبلحظ معها شيء آخر خارج عن مقاـ
ذاتها.
والجامع بين القسمين الذي ال تحقق لو إال في ضمن أحدىما ىي الماىية المهملة غير
المقيدة بلحاظ حتى لحاظ قصر النظر على الذات والذاتي ،وىو الكلى الطبيعي ،كما
ستعرؼ .والقسم الثاني وىو الماىية الملحوظ معها شيء خارج عن مقاـ ذاتها وذاتياتها ،لو
أقساـ.
أحدىا  :ما لو كاف ذلك الشيء عنواف مقسميتها لؤلقساـ التالية دوف غيره ،ويسمى ذلك
بالماىية البل بشرط المقسمي.
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ثانيها  :لحاظ عدـ دخل شيء من الخصوصيات ،وعدـ أخذ شيء منها مع الماىية ورفض
القيود- ،وبعبارة أخرى -عنواف اإلطبلؽ واإلرساؿ ويسمى ذلك ،بالبل بشرط القسمي،
والماىية المطلقة والمرسلة ،والمحموؿ المترتب عليها يثبت لجميع األفراد الخارجية.
ثالثها  :ما لو كاف ذلك الشيء الخارج الملحوظ مع الماىية عنواف تجردىا في وعاء العقل عن
جميع الخصوصيات والعوارض ،ويسمى ذلك بالماىية المجردة ،والماىية بشرط ال،
والمحموؿ المترتب عليها حينئذ ال يثبت لشيء من األفراد الخارجية ،وال يصح حمل شيء
عليها سوى المعقوالت الثانوية ،مثل  :نوع ،وىذه تسمى باألسماء التالية ،النوع الجنس،
الفصل ،العرض العاـ ،العرض الخاص ،حيث إنها عناوين للماىيات الموجودة في أفق النفس
فبل تصدؽ على الموجود الخارجي.
رابعها  :ما لو كاف ذلك الشيء خصوصية من الخصوصيات الخارجية ،وتلك الخصوصية ،تارة
تكوف وجودية كلحاظ ماىية اإلنساف مع العلم ،وأخرى تكوف عدمية كلحاظها مع عدـ العلم،

وتسمى ىذه الماىية بالماىية المخلوطة ،والماىية بشرط شيء ،ببل فرؽ بين نوعيو .نعم في

اصطبلح األصوليين ربما يعبر عن النوع الثاني ،بالماىية بشرط ال(ٕٓ).
ب .في اصطبلح القانونيين :مما وجدتو في حدود التتبع اآلتي :

ٔ – ىو ( :إرادة لسلوؾ خطر مع خموؿ اإلرادة في منع ىذا الخطر من التحوؿ إلى
الضرر)(ٕٔ).

ٕ  -ىو ( :اختبلؿ اإلرادة في توجيهها للسلوؾ الذي تمارسو بشكل ال يتفق مع ما تقتضيو
واجبات الحيطة والحذر)(ٕٕ).

ٖ – ىو ( :سلوؾ سلبي مقتضاه إخبلؿ الجاني بواجبات الحيطة والحذر مما يترتب عليو
اإلضرار بالحقوؽ أو المصالح المحمية قانوناً)(ٖٕ).

ٗ  -ىو ( :سلوؾ سلبي ناشئ عن إخبلؿ الجاني بواجبات الحيطة والحذر التي تفرضها
قواعد القانوف أو الخبرة اإلنسانية العامة وعدـ حيلولتو تبعاً لذلك دوف أف يُفضي تصرفو
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إلى إحداث النتيجة الجرمية سواء توقعها أـ عليو توقعها لكنو لم يقبلها وكاف بإمكانو
الحيلولة دوف حدوثها)(ٕٗ).

تعقيب:
ٔ .إف كل التعريفات إنما ىي بصدد اإلىماؿ المتسبب للجناية فقط دوف التعميم .وعليو
يكوف أخص من المدعى.
ٕ .يعتبر رابع التعريفات أوسعها وىو ما يميل إليو الباحث.
ولكن يرد عليو  :إنو تعريف لفظي ليس بالحد أو الرسم فيكوف ميل البحث إليو في الجملة ال
بالجملة بمعنى بنحو الموجبة الجزئية ال الكلية .وىو مسلك عاـ لتعريفات القانونيين
بكل الموارد التي يطرحوىا وليس أمراً متعلقاً باإلىماؿ فحسب.

ٖ .ما يمكن استفادتو من كل ما تقدـ في االصطبلح أف ىناؾ فرقاً بين اإلىماؿ والبلمباالة،
فاألوؿ يدخل في الخطأ ،والثاني يدخل في نطاؽ القصد الجرمي.

ولعل نقطة ارتكاز البحث تكمن بهذا التشخيص بسبب الخلط بين المفادين الناجم عنو
االختبلؼ ببعض التحليل أو التوجيو بل الحكم المتباين تبعاً الختبلؼ الفهم في نطاؽ
الموضوع.
فمن يدخلو في المفاد األوؿ يعطيو حكم الخطأ ويرتب عليو لوازمو.
ومن يدخلو في مفاد المعنى الثاني يدخلو في القصد الجرمي ويرتب عليو كل ما يتعلق
بخصوصيات الجرـ والعقوبة المترتبة عليو كذلك.
وسيتضح الحقاً في النطاؽ الفقهي نوع من التحليل والتوضيح.

ادلقصذ انثاًَ  :اإلهًال تني األركاٌ واألسثاب وانصىر واألَىاع

أوالً :أركاف اإلىماؿ:

ذكر بعض الباحثين

(ٕ٘)

في المجاؿ القانوني أف أركاف المسؤولية الجنائية الناشئة عن

اإلىماؿ تتمثل في ركنين رئيسيين :
أ .الركن المادي :و يتكوف من ثبلثة عناصر ىي:
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ٔ .سلوؾ إجرامي سلبي صادر من الجاني.
ٕ .نتيجة إجرامية ضارة أو خطرة لهذا السلوؾ ذلك أف الغالب أف يترؾ الفعل أو االمتناع
تغييراً في العالم الخارجي.

ٖ .عبلقة سببية بين سلوؾ الجاني والنتيجة اإلجرامية التي تحققت ،فبل يرتكب صاحب
السلوؾ جريمة ما لم تكن النتيجة الضارة أو الخطرة مترتبة على سلوكو.
وكل ما ذكره ىذا الباحث الجليل صحيح نسبياً مع عنواف بحثنا؛ إذ أف دراستو تتمحور
حوؿ الجناية وموضوعنا في اإلطار العاـ الشامل حتى ألمثاؿ العبادات التي سيأتي

التطبيق فيها.
وعليو  :فأنا اتفق معو في الجملة ال بالجملة.
ويميل الباحث إلى ع ّد ىذا األمر عامبلً من عوامل اإلىماؿ وليس ركناً ،وسيأتي توضيح ذلك

عن قريب.

ب .الركن المعنوي :ويقصد بو ( :الخطأ غير العمدي).
يرى الباحث المذكور أف الركن المعنوي يقوـ على الصلة بين النشاط الذىني والنشاط
المادي.
ويضيف في المصدر نفسو  :بأف الركن المعنوي للجريمة يأخذ إحدى صورتين ىما :
أ .القصد الجنائي.
ب .الخطأ غير العمدي.
فعلى الصورة األولى  :تكوف الجريمة عمدية إذ تتجو إرادة الجاني إلى السلوؾ اإلجرامي
الذي باشره ،وإلى النتيجة المترتبة عليو مع علمو بها وبكافة العناصر التي يشترطها القانوف
لقياـ الجريمة.
وعلى الصورة الثانية  :فإف إرادة الجاني تتجو إلى السلوؾ اإلجرامي دوف إرادة تحقق

النتيجة سواء لم يتوقع حدوثها أو توقع إمكانية حدوثها ولكنو لم يتخذ االحتياط الكافي

لتبلفي حدوثها(.)ٕٙ
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وبعبارة مغايرة يقوؿ الباحث القانوني في نفس المصدر ( :إنهما ينطوياف على إرادة

أثَّمها القانوف بالنظر إلى الوجهة التي انصرفت إليها ،غير أف ىناؾ فرقاً أساسياً بينهما يكمن
في المدى الذي تنسحب عليو ىذه اإلرادة ،فاإلرادة تشمل الفعل والنتيجة في حالة القصد،

بينما ال تشمل سوى الفعل دوف النتيجة في حالة الخطأ غير العمدي(.)ٕٚ

وىذا قريب مما اتجو لو فقهاء الشريعة بالحديث حوؿ سد الذرائع في قسمها الرابع
تحديداً –وسيلة مشروعة والغاية غير مشروعة -ونظرية القانونيين في الدافع غير المشروع؛ إذ
تتجو النظرية التقليدية إلى أف السبب لو ثبلثة أنواع:

ٔ -السبب المنشئ (سبب الحقوؽ وااللتزامات) كالبيع والعارية والهبة وغيرىا من عقود
المعاوضات والتبرعات.
ٕ -السبب القصدي (الغرض المباشر) للمتعاقدين  :كالمبيع بالنسبة للمشتري والثمن
بالنسبة للبائع.

ٖ -السبب الباعث الدافع (الغرض غير المباشر)  :في ذلك نظريتاف :
أ /النظرية الحديثة :وتعتبر الباعث الدافع ىو السبب في العقد.
ب /النظرية التقليدية  :تعتبر الغرض المباشر (السبب القصدي) ىو السبب في عقود
المعاوضات.

ولسنا بصدد الخوض في تفصيبلت الموضوع لعدـ مساسها الكبير بموضوعنا(.)ٕٛ
تعقيب :
إف ع ّد الركن المادي والمعنوي -في تعبيرات القانونيين -أركاناً بغض النظر عن كوف
محور كبلمهم أخص من المدعى غريب جداً؛ لمنافاتو صريح اللغة.
فقد ذكر الراغب األصفهاني( ،)ٕٜبأف ركن الشيء ىو ( :جانبو الذي يسكن إليو .ويستعار
َف لِي بِ ُكم قُػ َّوةً أو آ ِوي إلى رْك ٍن َش ِد ٍ
للقوة(ٖٓ) ،قاؿ تعالى ( :لَْو أ َّ
يد)(ٖٔ).
ْ
ُ
بل ترقى الجوىري على ما نسب إليو بقولو :

(ركن الشيء جانبو األقوى وىو يأوي إلى ركن شديد أي عز ومنعو)(ٕٖ).
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المجلسي(ٖٗ).
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في عدـ خروجو عن المعنى اللغوي ،مضافاً للشيخ

وسواء أكاف الركن ىو ما يسكن إليو ،ويستعار للقوة -كما أيد ذلك السيد

الطباطبائي(ٖ٘) موافقاً الراغب في مفرداتو ،-أـ ىو الجانب األقوى كما تقدـ ذلك ،أـ ىو
(ما يقوـ بو أصلو)( ،)ٖٙفالكل يتفق على أف (ماىية الشيء أو جزء منها يتوقف تقومها
عليو)

()ٖٚ

ال بالمعنى المتبادر مثل العامل النفسي أو غيره ،بل بمعنى متى فقد أحدىا إنهدـ

العنواف أصبلً؛ ولذا أميل إلى أف أركاف اإلىماؿ ىي :
ِٔ .
المهمل.
المهمل.
َٕ .

ٖ .دواعي وعوامل اإلىماؿ.
أما النتيجة كما رجحت عند الباحث فهي ليست ركناً وإنما ىي حصيلة األركاف
المجتمعة بعد خروجها إلى نطاؽ الفعلية والتطبيق بل الحدوث بمعنى االسم المصدري .نظير
النتيجة في القياس األصولي أو المنطقي في أمور معينة والتي ينظر فيها للنتيجة أنها

خارجة(.)ٖٛ

وعطفاً على ما تقدـ وبناء عليو فاف ما ذكره بعض الفقهاء القدامى من أف ركن الشيء

عينو أمر غريب ال يستحق مزيد تعليق بعد اتضاح ما سبق(.)ٖٜ
ثانياً  :أسباب اإلىماؿ :
وتتمثل في إطارين :

أ .اإلطار النفسي  :ويعود إلى اإلنساف نفسو ومثلوا لو بالنسياف وعدـ إتباع الحاجات المادية
مما تدفعو إلى اإلىماؿ تعجيبلً بتحصل الموارد المالية أو الغفلة عما يترتب على ذلك
مقدماً على فعلو.

ب .اإلطار االجتماعي  :ومرجعو إلى الظروؼ المحيطة بالمهمل نفسو وطبيعة تعاملو معها
سلباً أو إيجاباً محاولة منو إلشباع الحاجات المعنوية لو بين صفوؼ المجتمع ارتكازاً على
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المقصر أخرى  -إلى رتبة يتخيلها ىي
وإرتقاء  -وفق تصوره القاصر حيناً أو
اإلطار األوؿ
ّ
ً

األكمل بالنسبة لو  -مع التفاتو لؤلبعاد أو عدـ التفاتو  -محقاً كاف أو مخطأً.

ثالثاً  :صور اإلىماؿ :

يعد البحث القانوني أوسع من الفقهي في مجاؿ التنظير لصور اإلىماؿ ،ولما كاف

لصورتي العبلقة النفسية بين اإلرادة والنتيجة  -كما يشير لذلك بعض الباحثين(ٓٗ) توجب أف
مدى من
يكوف تحقق النتيجة راجعاً إلى خطأ المهمل عموماً بلحاظ أخذ المهمل طرفاً أوسع ً
الجاني فقط.

وحيث أف الخطأ يمكن أف يأخذ صورة اإلىماؿ ،فأنا أميل مع ما ماؿ إليو الباحث
القانوني المذكور بتقسيم اإلىماؿ إلى كونو مع التوقع تارة ومع غيره أخرى.
وعليو فما سأعرضو إنما ىو تلخيص بتصرؼ لتلك األفكار محيبلً التوسعة على جهد

الباحثين.

أ .اإلىماؿ مع عدـ التوقع  :إذا كاف خموؿ اإلدراؾ البُعدي يجعل من يتخذ موقفاً سلبياً
جاىبلً بنتائجو فمن الطبيعي أف يترتب على مثل ىذا التصور التساؤؿ اآلتي كتحرير
لموضوع يختلف الحكم واألثر الشرعي لو تبعاً؛ لتجدد واختبلؼ حيثيات الموضوع
المؤدية إلى تجدد موضوع مغاير.

وبعبارة مغايرة :ال يوجد موضوع ثابت تترتب عليو كل األحكاـ بل للمتغيرات الموضوعية
مجاؿ ٍ
رحب.
ولذا نقوؿ  :ىل تترتب العقوبة عليو أوالً ،كما ننظر ىل الخموؿ بسبب القصور أو
التقصير ،ومما ىو معلوـ أف األحكاـ تختلف فيهما ،فالقاصر عن معرفة مسافة الكيلو متر
ال يتمكن من معرفة مسافة القصر والتماـ تحديداً أو مسافة حد الترخص حتى مع فرض
معرفتو بالرقم الحسابي لهما.

أما المقصر في حسابها على أرض الواقع فحكمو مختلف.
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عموماً ىكذا تطرح المسألة ،وخصوصاً في الجانب الجنائي تذكر شروط مع التقصير ووفق
اآلتي :

ٔ .ىل باستطاعة الجاني توقع النتيجة وما معياره .وىل االستطاعة الشخصية أو النوعية.
والنوعي ىل ىو مجرد توسط الحاؿ بعزؿ الخصوصيات أو بعزلها النسبي بمبلحظة
الظروؼ االجتماعية والمهنية التي ينتمي إليها المهمل.
ٕ .عدـ توقع حوؿ النتيجة الواقعة من قبل الجاني.
ٖ .أف يكوف باستطاعة الجاني تجنب حدوث النتيجة.
ب .اإلىماؿ مع التوقع  :وقد ذكروا لو صور كذلك ،و بالنحو اآلتي:
ٔ .توقع النتيجة واعتقاده باستخفاؼ أنها لن تحدث أو تؤثر.
ٕ .توقع النتيجة مع عدـ اتخاذه االحتياطات الكافية للحيلولة دونها بشرط قدرتو على تلك
االحتياطات ،ويصطلح عليو قانوناً (القصد االحتمالي)(ٔٗ).

ثم أف علينا التمييز بين عدـ االكتراث واإلىماؿ ،والفارؽ ىو:
إف األوؿ :يعي الضرر وال يعمل على تبلفيو.

والثاني  :ال يعيو ،وعليو فمهما كانت جسامة اإلىماؿ ال يمكن أف يتحوؿ إلى عدـ اكتراث ؛
لعدـ توفر عنصر التوقع والتبصر في اإلىماؿ وأثره في عدـ االكتراث(ٕٗ).
تتمة:
يذىب بعض القانونيين إلى إقامة نظاـ تدريجي لصورتي اإلىماؿ معتبراً اإلىماؿ مع التوقع
أشرىا ،وفي االتجاه ذاتو تقسم درجات الخطأ غير العمدي إلى ثبلث فئات :
ٔ .اإلىماؿ مع توقع النتيجة.
ٕ .اإلىماؿ مع عدـ توقع النتيجة.
ٖ .توقع النتيجة مع أخذ االحتياطات ،ومع ذلك تقع النتائج.

علماً أف القضاء اإليطالي قضى بأنو ( :يتعين جسامة الخطأ على أساس ما يتوقع من تصرؼ
الرجل العادي في نفس الظروؼ)(ٖٗ).
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رابعاً .أنواع اإلىماؿ ودرجاتو:

لئلىماؿ تقسيمات من حيثيات مختلفة تتباين على أساسها األنواع وكاآلتي:

أ .من حيث مقدار الخطورة والمسؤولية  :ذكر الفاروقي(ٗٗ) إف اإلىماؿ قد يكوف قياسياً أو

نسبياً .وقد سمي كذلك نظراً لتفاوتو من حيث الخطورة والمسؤولية المترتبة عليو وتباين
درجاتو وآثاره وقياسو بما ىو أخطر منو أمراً وىو األبسط كاإلىماؿ البسيط والعادي
والجسيم أو الشديد.

ب .من حيث درجة الخطأ المنشئ لئلىماؿ :فقد ذكر أف ىناؾ خطراً جسيماً وغيره.

وقد ع ّد قانوف العقوبات العراقي الخطأ الجسيم ظرفاً مشدداً للعقاب في جريمتي القتل
واإلصابة الخطأ.
ويمكن حصر الحاالت التي أوردىا المشرع العراقي وع ّد فيها الخطأ الجسيم ظرفاً مشدداً
للعقاب في ثبلث حاالت :

الحالة األولى :ظروؼ ترجع إلى جسامة الخطأ وتتمثل في الحاالت اآلتية:
أ .اإلخبلؿ الجسيم بما تفرضو أصوؿ الوظيفة أو المهنة أو الحرفة.

ب .نكوؿ الجاني عن مساعدة المجني عليو أو عن طلب المساعدة لو مع تمكنو.
ج .وقوع الجاني تحت تأثير مسكر أو مادة مخدرة وقت ارتكابو الجريمة(٘ٗ).

الحالة الثانية :ظروؼ ترجع إلى جسامة الضرر وتتمثل في حالة ما إذا نشأ عن الجريمة موت

ثبلثة أشخاص أو أكثر ،أو إذا نشأ عنها عاىة(.)ٗٙ

الحالة الثالثة :ظروؼ ترجع إلى جسامة الخطأ والضرر معاً(.)ٗٚ

وتتمثل في ظروؼ مشددة ترجع لجسامة الخطأ ،وظروؼ ترجع لجسامة الضرر.

وعلى النحو اآلتي :
أ .ظروؼ مشددة ترجع لجسامة الخطأ :

ٔ .إذا ارتكب الجريمة أثناء القيادة برعونة.
ٕ .إذا ارتكب الجريمة وكاف السائق تحت تأثير المسكر.
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ٖ .الهروب من مكاف الحادث دوف إخبار السلطة.
ٗ .إذا وقعت الحادثة في المناطق المخصصة لعبور المشاة.
ب .ظروؼ ترجع لجسامة الضرر :وتتمثل في ما إذا نشأ عن الجريمة موت أكثر من شخص
واحد أو إلحاؽ أذى بكثيرين(.)ٗٛ

منحى آخر ،فاإلىماؿ في حد ذاتو ىو
ج .من حيث أخذه بذاتو أو بغيره  :وىو تقسيم لو
ً
المسمى باإلىماؿ الجلي والذي يرتكب حين يكوف واجب االحتراز من الوضوح بحيث
يخل بو من كاف على نصيب معقوؿ من الذكاء والبصيرة( .)ٜٗوالذي بغيره غير ذلك.
ال ّ

تعقيب :

ٔ .ذكر بعض الباحثين أف اإلىماؿ من (أىمل بمعنى ترؾ الشيء بغير عناية)(ٓ٘) وىو مسا ٍو
إلى (عدـ بذؿ ما يستحقو الشيء من االىتماـ)(ٔ٘).

وعليو البد لكل مكلف شرعاً أو قانوناً من إغبلؽ باب اإلىماؿ وأثره عليو إذ اإلىماؿ
والتقصير ذا أثر مانع أو حجة على المهمل إذا كاف ىذا الشخص ملزماً قانوناً نحو من لحقو
الضرر ،أو نحو العامة بأف يتدبر أمراً أو يحتاط لو فلم يفعل شيئاً من ذلك كما ىو الحاؿ في

موضوع بحثنا التطبيقي ،فكاف تقصيره وباالً على الغير وسبباً في تضليلو وحملو على تغيير
موقفو أو خطتو تغييراً جلب لو األذى(ٕ٘) .أو أدى إلى إيقاع الكارثة بحقو نتيجة لئلىماؿ كما
سيأتي الحقاً تفصيلو.

ٕ .ذكر الفاروقي في معجمو جملة من األحكاـ ،منها :
أ .إف اإلىماؿ الجسيم واإليذاء القصدي سياف(ٖ٘).

ب .إف اإلىماؿ الجسيم والخديعة سياف(ٗ٘).

ج .إف اإلىماؿ الجسيم كالخطأ ،والخطأ الجسيم كالغش(٘٘).
وىذه األحكاـ الثبلثة كلها تشير إلى ما ارجح من انو حكم تكليفي شرعي وىو الحرمة.
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ادلطهة انثاًَ

اَثار ادلرتتثة عهى اإلهًال دراسة يف احلكى وانتطثٍق

ذكر في بعض األبواب الفقهية كلمات يمكن اإلفادة منها تصريحاً أو تلميحاً ،ونحاوؿ

ىنا عرض نماذج منها موزعة وفق التقسيم المشهور للمباحث الفقهية ،وعلى النحو اآلتي:
 .1انعثادات:

وأنموذجها اآلتي:
أ .ما ذكره العبلمة الحلي :

()٘ٚ

ٔ .قاؿ في النهاية(( :)٘ٙال يجوز االجتهاد للقادر على اليقين  -في تحصيل القبلة

-

وإنما يسوغ لو لم يتمكن فحينئذ يجب عليو االجتهاد في إصابة القبلة).
وجو االستفادة :
رخص مسوغ المشرع لغير المتمكن من تحصيل اليقين اللجوء إلى االجتهاد بمفاده

الظني لتحصيل اتجاه القبلة وتأدية صبلتو ،ومفاد ىذا عدـ جواز إتباع ما دوف اليقين رتبة مع
إمكانية تحصيل اليقين بها فمن باب أولى -بمفهوـ الموافقة -أف يؤخذ من أىمل حتى الظن
بل لم ِ
يباؿ بمراعاة ذلك وتترتب عليو اآلثار الشرعية تبعاً.

والجدير بالذكر أف قضية القبلة ىي مور االستشهاد ال الحصر وخصوصية المورد ال تخصص

الوارد.

ٕ .قاؿ في التذكرة(( :)٘ٛالمهمل مكلف وىو غير المكره أو الناسي أو الجاىل فهم غير
مكلفين فبل يحصل منهم ذنب فبل يستحق العقوبة).
وجو االستفادة :
ما داـ الشخص مكلفاً فهو ممن يكوف موضوعاً الستحقاؽ الثواب والعقاب وفي
المقاـ حيث أىمل ما ىو مكلف بو فهو مستحق للعقوبة ويترتب عليو كل أثر كالقضاء والذي
ىو بدوره يكوف اإلخبلؿ بو مورداً إلستحقاؽ العقوبة.
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ما ذكره الشيخ العاملي  :قاؿ في مفتاحو(( :)ٜ٘وجاىل الكسوفين لو علم بو بعد
انقضائو تسقط عنو إال مع اإلستيعاب ،وال يجب القضاء على جاىل غيره ،والناسي والمفرط
عمداً يقضياف) .وجو اإلستفادة :

إف المفرط مهمل وقد ترتبت اآلثار عليو كالقضاء في حين نجد غير العالم لم يترتب

عليو شيء لو علم بعد إنقضاء الكسوؼ.

نعم :لو علم أثناءه وأىمل فحكمو حكم الناسي والمفرط(ٓ.)ٙ

 .2انعقىد :

أ .ما ذكره الشيخ الطوسي :

قاؿ في المبسوط(ٔ( :)ٙلو تساكتا من غير مطالبة بتمكين وال إنفاؽ فإف النفقة ال تجب ولو

بقيا سنين على ىذه الصورة سواء كاف كل واحد منهما على صفة متى طولب بما يجب من

جهتو بادر بو أو لم يكن كذلك ؛ ألف النفقة إنما تجب بوجود التمكين ال بإمكاف التمكين).
وجو اإلستفادة  :التساكت إىماؿ التنصيص المترتب عليو عدـ وجوب النفقة وىذا أمر ال
يحتاج مزيد بياف.

ب .ما ذكره الشيخ النجفي(ٕ:)ٙ
قاؿ ( :البد من تعيين المهر بما يرفع الجهالة ،فلو أصدقها تعليم سورة وجب تعينها
رفعاً للجهالة ضرورة اختبلؼ أفرادىا اختبلفاً شديداً ،وحينئذ لو أبهم فسد المهر وكاف لها مع
الدخوؿ ال بدونو مهر المثل).

وجو االستفادة :
ال يخفى على المتأمل أف اإلىماؿ موجب للجهالة ،وحيث يستوجب بأي عقد أف
يكوف متعيناً فسيكوف المهمل محتمبلً كل ما يترتب بسبب إىمالو.

ثم أف مفهوـ األولوية ىنا لو مجاؿ في االستدالؿ ؛ إذ لو أبهم يفسد العقد فبحكم

مفهوـ أو لحن الخطاب أف اإلىماؿ يوجب فساداً .وىذا في غاية الوضوح بما ال يحتاج مزيد
منم البياف.
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 .3اإلٌقاعات  :يا ركر يف ادلختهف(:)33

(المشهور أف تعيين المطلقة شرط في صحة الطبلؽ ،فلو كاف لو أكثر من زوجة فقاؿ إحداكن
طالق أو إحدى زوجاتي طالق كاف باطبلً).

ووافقو جملة من العلماء كالسيد المرتضى وغيره(ٗ.)ٙ

وجو االستفادة :
إف إىماؿ التعيين فَػ ْقد للشرط وإعداـ لو ،وقد قرر في محلو أف المشروط عدـ بانعداـ

شرطو(٘.)ٙ

 .4األحكاو:

أ .ما ذكره المحقق األردبيلي :

قاؿ تعالى ( :من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أىلو إال أف
يصدقوا)(.)ٙٙ
وجو االستفادة :
مجرى آخر
القاتل من حقو القتل قصاصاً ،وحيث كاف القتل ىنا خطأ فالحكم أخذ
ً
ومما ىو معلوـ أف القتل الخطأ يأخذ أشكاالً مختلفة:
ٔ .القتل الخطأ :وىو أما خطأ في القصد بأف يرمي إنساناً يظنو صيداً فإذا ىو آدمي ،وأما

خطأ في الفعل بأف يرمي الصيد فيصيب إنساناً.
ٕ .القتل الذي أجري مجرى الخطأ :ومثلوا لو بالنائم ينقلب فيقتل طفبلً( )ٙٚفمن جهة عدـ
قصده األولي للقتل رفع عنو القصاص ،ومن جهة إىمالو تعين عليو الدية حفظاً للدماء.

فائدة :القتل بما يقتل ولو نادراً :ذكر بعض العلماء أف العمد يتحقق بالقصد إلى القتل
بما يقتل ولو نادراً.

ففي الشرائع( ،)ٙٛوكتب الفاضل( ،)ٜٙومحتمل السرائر(ٓ ،)ٚوصريح الفاضل

المقداد(ٔ ،)ٚوعن ابن حمزة(ٕ ،)ٚوىو ظاىر الغنية(ٖ ،)ٚنافياً الخبلؼ عنو ،وىو ما عليو
الشهيد الثاني في كتابيو(ٗ.)ٚ
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(٘)ٚ
قواه.
بل ادعى صاحب الرياض عدـ وجداف الخبلؼ في ذلك وإف ّ

نعم :ظاىر اللمعة التردد فيو حيث نسب ما في العبارة بتمريض القوؿ ،أو متردداً فيو كحد

أدنى كما ىو المفهوـ من عبارات المتقدمين بحكم المراس الفقهي فيها.

ولعلو ينشأ من أف العمد يتحقق بقصد القتل لغة وعرفاً من غير نظر إلى اآللة.

واضيف إلى ما تقدـ:

فإف باب الضماف في الفقو عموماً جل أحكامو مترتبة على قضية التعدي أو التفريط
واإلىماؿ ،وىو باب واسع عبّر بعض مجتهدي مدرسة النجف األشرؼ عنو بأنو ( :موضوع

شائك يتسع بالباحث إلى مديات قد ال يكوف ناظراً إليها في أوؿ بحثو)( ،)ٚٙولذا اقتصرت
على تلك النماذج من باب اإلشارة ال الدراسة التفصيلية التي محلها وقت آخر بل ألشخاص
يتمتعوف بالذوؽ والفراسة الفقهية.
مضافاً إلى مبلحظة موارد باب الوديعة ونحوىا.

ادلطهة انثانث

اخلطأ انُاشئ عٍ إهًال انطثٍة يف انتشخٍص وانصٍذيل يف
صرف انذواء

ادلقصذ األول  :ضًاٌ ادلستأجر واألجري تني انثثىت وعذيه

المعروؼ بين الفقهاء بل ادعي عليو اإلجماع

()ٚٚ

ىو  :أنَّو ال يضمن المستأجر العين

المستأجرة لو تلفت في يده من دوف تفريط ،وكذا األجير كالخياط لو تلف الثوب مثبلً في

يده ،وذلك لقاعدة ( :ال ضماف على مؤتمن)( .)ٚٛوفي عبارة (ال ضماف على صانع وال على

أجير)( )ٜٚيشمل األجير المشترؾ كالخياط والنجار ......الخ.

ومع ذلك قضى بعض الخلفاء بضمانهم رعاية لمصلحة أصحاب المواد بقولهم ( :ال يصلح
الناس إال ذلك).
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مضافاً إلى جملة من النصوص الخاصة ومنها( :باب أنو ال غرـ على الضامن ،بل يرجع على
المضموف عليو):

ٔ -عوالي الآللي  :عن النبي (صلى اهلل عليو وآلو) ،قاؿ ( :الزعيم غارـ) اخرجو احمد
والطاليسي .

ورواه في درر الآللي  :عنو (صلى اهلل عليو وآلو) ،مثلو(ٓ.)ٛ
ٕ -وفي فقو الرضا (عليو السبلـ) :روي( :ليس على الضامن غرـ ،الغرـ على من أكل
الماؿ)(ٔ.)ٛ

فرط فيكوف ضامناً.
نعم لو تعدى أو َّ
ثم إذا اشترط صاحب العين على المستأجر أو األجير الضماف لو تلفت أو تعيبت ففي صحتو
وعدمو قوالف :
األوؿ  -عدـ الضماف .وىو المعروؼ .باعتباره خبلفاً لؤلصل والنص.

الثاني  -الضماف .وىو المنسوب إلى السيد المرتضى والمحققين  :األردبيلي والسبزواري،
وصاحب الرياض ،وصاحب العروة(ٕ.)ٛ

ولعل الوجو فيو أنو شرط معتبر لم يحرـ حبلالً أو يحلل حراماً(ٖ .)ٛمضافاً إلى ما ورد من أف
المؤمنوف عند شروطهم(ٗ.)ٛ

قاؿ النبي (ص) ( :المسلموف عند شروطهم)(٘ .)ٛوفي بعض النصوص (( :المؤمنوف عند

شروطهم))( .)ٛٙوقد ورد في بعض المصادر ( :المشروط عرفاً كالمشروط لفظاً)( .)ٛٚأو :
(المعروؼ عرفاً كالمشروط نصاً)( )ٛٛأو ( :المعروؼ عرفاً كالمشروط شرطاً)(.)ٜٛ
ومجموع ىذه النصوص ونحوىا يعطي تصوراً عن مستند القاعدة .

ومن تطبيقات القاعدة  :لو تبايع شخصاف ولم يذكر المتعاقداف أجرة نقل السلعة ىل

ىي على البائع أو على المشتري فالمح ّكم ىنا العرؼ ما لم يتعارض مع العقد .وحيث لم
ينصا على شيء فيجب األخذ بو.

ووجو االستفادة :تحق مورد اإلىماؿ بعدـ التعيين كما ىو واضح.
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والبحث فعبلً في مقامين :

ً
ادلقاو األول :ضًاٌ األجري وانصاَع عًىيا إرا أفسذا عًههًا:

يبدو أنَّو ال خبلؼ فػي َّ
أف األجيػر والصػانع ضػامناف لمػا يفسػداه فػي عملهمػا .وقػد نقػل

عدـ الخبلؼ واإلجماع في ذلك عن جملة من العلماء.
وأنموذج ذلك اآلتي:

الصنّاع ضامنوف لما جنتو
ٔ -قاؿ الشيخ المفيد ّ ( :
والقصار والخيّاط والصبّاغ وأشباىهم من ُ
أيديهم على السلع.)ٜٓ()...

ٕ -وقاؿ السيد المرتضى ( :ومما انفردت بو اإلمامية َّ
بأف الصنّاع كالقصار والخياط ومن
أشبههما ضامنوف للمتاع الذي يسلم إليهم .وىم أيضاً ضامنوف لما جنتو أيديهم على
المتاع بتعد وغير تعد)(ٔ.)ٜ
ٖ -وقاؿ العبلمة في القواعد( :ويضمن الصانع ما يجنيو وإف كاف حاذقاً كالقصار يخرؽ
الثوب.)ٜٕ()...
ٗ -وعلّق عليو المحقق الثاني قائبلً ( :للنص واإلجماع في ذلك كلو سواء قصر أـ ال ؛ َّ
ألف
إتبلؼ ماؿ الغير بغير حق وال إذف ال يسقط وجوب ضمانو عدـ التقصير في حفظو)(ٖ.)ٜ

٘ -قاؿ السيد اليزدي في العروة  :إذا أفسد األجير الخياطة أو القصارة أو التفصيل للثوب
ضمن ..،وكل من آجر نفسو لعمل في ماؿ المستأجر إذا أفسده يكوف ضامناً إذا تجاوز
عن الحد المأذوف فيو وإف كاف بغير قصده(ٗ.)ٜ

واستدؿ على قولو بأمرين :

أ -عموـ (من أتلف ماؿ الغير فهو لو ضامن)(٘.)ٜ
ب -الصحيح عن أبي عبد اهلل (ع)( :في الرجل يعطى الثوب ليصبغو فيفسده فقاؿ (ع):
كل عامل أعطيتو أجراً على أف يصلح فأفسد فهو ضامن)(.)ٜٙ

بل ظاىر المشهور ضمانو وإف لم يتجاوز عن الحد المأذوف فيو .ولكنو مشكل(.)ٜٚ
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ىذا وعلق في المستمسك على كبلمو األخير قائبلً ( :بل في محكي التحرير  :نفي
الضماف ،وعن الكفاية  :إنَّو غير بعيد ،وماؿ إليو في الجواىر ،وجزـ بو بعض المحققين ،لئلذف
الرافعة للضماف وإف صدؽ اإلتبلؼ.)ٜٛ()..

نعم  :استشكل في العروة في قضية الختاف فلو مات الولد بسبب الختاف مع كوف الختاف
حاذقاً من غير أف يتعدى عن محل القطع بأف كاف أصل الختاف مضراً بو في ضمانو إشكاؿ.
واستظهر السيد الخوئي الضماف في المورد وخالفو بذلك السيد روح اهلل(.)ٜٜ

األقوى في نظر السيد الكلبايكاني التفصيل  :فعدـ الضماف إف لم يكن وظيفة الختاف
إال الختاف بأف ال يكوف بصيراً في كوف الختاف مضراً أو ال .وأما مع بصيرتو في ذلك بحيث
يعتمد عليو فيو مثل الجراحين في زماننا فاألقوى الضماف إال مع التبرئة (ٓٓٔ).
ادلقاو انثاًَ  :ضًاٌ انطثٍة وانصٍذيل :

أفردت ىذا المقاـ لهذا الموضوع لكونو محل ابتبلء وتساؤؿ ،و لربما قلة الطرح فيو

بشكل ظاىر وإف كاف طرحو ضمن العمومات أو الخصوص في مظانو لم يغفل ،ولكن وددت
إظهاره بشكل بارز .وسيتم تناولو في محورين :
ُجراء
المحور األوؿ :ضماف الطبيب :إذا باشر الطبيب المريض فأتلف؛ فحالو حاؿ سائر األ َ
والصنّاع في أصل الضماف مع تفصيل في الموضوع ،وحاصلو َّ :
إف الطبيب إما أف يكوف قد

أخذ البراءة من المريض ،أو وليو ،أو ال ؟ .ولكل من القسمين حكمو الخاص .وسنستعرضو

وفق نقاط وكما يلي :
أوالً  -إذا لم يأخذ البراءة من المريض أو وليو فهنا تفصيل:

شربو الدواء ،أو أجرى إليو عملية
ٔ  -تارة يكوف الطبيب ىو المباشر في العبلج بأف َّ
جراحية ،فالظاىر َّ
أف المعروؼ ىو الضماف(ٔٓٔ) ،وال فرؽ بين أف يكوف المريض بالغاً أو
عاقبلً أو ال ؟.

ٕ  -وتارة يكوف آمراً بشرب الدواء بأف يقوؿ للمريض  :اشرب الدواء الفبلني ،فشرب
فهنا:
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أ -قد استشكل في العروة(ٕٓٔ) في ذلك إال أف يكوف سبباً أقوى بحيث ينتسب التلف إليو
ال إلى المباشر وىو شارب الدواء.

وتبعو على ذلك صاحبا المستمسك والمستند(ٖٓٔ).
ب-الضماف كما ىو مختار مفتاح الكرامة(ٗٓٔ).

ٖ  -وثالثة أف يكوف واصفاً للدواء كأف يقوؿَّ :
إف دواءؾ كذا وكذا .وىنا :

أ-ماؿ في العروة(٘ٓٔ) إلى عدـ الضماف أيضاً ،ووافقو صاحبا المستمسك والمستند(.)ٔٓٙ

ب-اختار في مفتاح الكرامة الضماف.

قاؿ العاملي ( :وكذلك  -أي يضمن  -إذا شرب بوصفو ،كما إذا قاؿ لو  :مرضك كذا
ودواؤه النافع لو كذا ،كما ىو المتعارؼ من أحواؿ األطباء يشخص المرض ويصف لو

الدواء)(.)ٔٓٚ

وبناء على ىذا المتعارؼ تتفرع مسألة الصيدلي اآلتي بحثها بعد وصف الطبيب وتبني

الصيدلي عملية صرؼ الدواء بمختلف صور الصرؼ مع اإلىماؿ وعدمو كما سيأتي.
ج-التفصيل:

قاؿ السيد الخميني في تحرير الوسيلة  -بعد نفي الضماف في صورة توصيف الدواء فقط -:

(نعم ال يبعد الضماف في التطبب على النحو المتعارؼ)( .)ٔٓٛأي المتداوؿ حالياً.
وىناؾ تفصيل آخر رتبوا عليو الحكم و حاصلو َّ :
إف الطبيب:
ٔ  -إذا كاف قاصراً أي غير عالم بالفن.

ٕ  -أو كاف مقصراً في العبلج مع علمو في فنو .وىو موطن اإلىماؿ.

ٖ  -أو كاف قد عالج من دوف إذف المريض أو وليو ،مع علمو وعدـ تقصيره ،فأدى عبلجو
إلى التلف فهو يضمن في ىذه الصور الثبلث .وقد نقل العاملي عدـ الخبلؼ بذلك في

مفتاحو(.)ٜٔٓ

ٗ  -وأما إذا كاف الطبيب ماىراً ولم يكن قد قصر في عبلجو ،وأخذ اإلذف من المريض في
عبلجو ،فقد وقع الخبلؼ باآلتي:
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أ -بين ابن إدريس وغيره من الفقهاء ،فالمنقوؿ عن ابن إدريس ىو عدـ الضماف.
ب -المعروؼ من سائر الفقهاء قديماً وحديثاً  -إال من تردد على أثر كبلـ ابن إدريس -ىو
الضماف.

ومفاد عبارتو في السرائر في لحاظين وكاآلتي :
اللحاظ األوؿ  :إذا كاف الذي جنى عليو الطبيب غير بالغ ،أو مجنوناً.
قاؿ :ومن تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من ولي من يطببو ،أو صاحب الدابة وإال فهو ضامن
إذا ىلك بفعلو شيء من ذلك.
اللحاظ الثاني  :إذا كاف عاقبلً مكلفاً فأمره الطبيب بفعل شيء ففعلو على ما أمره بو ،فبل
يضمن الطبيب سواء أخذ البراءة من الولي أو لم يأخذ.
مستدالً على ذلكَّ :
بأف األصل براءة الذمة ،والولي ال يكوف إال لغير المكلف.
ثم قاؿ :فأما إذا جنى على شيء لم يؤمر بقطعو وال بفعلو ،فهو ضامن سواء أخذ البراءة من

الولي أو لم يأخذ(ٓٔٔ).

وال بد من اإلشارة إلى َّ
أف كلمة " اإلذف " قد خلت عنو كثير من العبارات ،ولكن ظاىرىم

ذلك.

قاؿ صاحب مفتاح الكرامة( :وليعلمَّ :
أف التقييد بكوف العبلج بإذنو قد خلت عنو

عبارات القدماء صريحاً ،لكنو ظاىرىم  -كما في غاية المراد  -وىو الذي فهمو ابن إدريس

منهم .والمحقق ومن تأخر عنو جعلوا النزاع بين ابن إدريس والجماعة مع اإلذف .وقد قلنا :
إف الظاىر َّ
َّ
أف ابن إدريس حمل كبلـ المتقدمين على صورة عدـ اإلذف وجعلهم موافقين

لو)(ٔٔٔ) .ثم ذكر الكتب المصرحة بالضماف مع عدـ التقييد باإلذف ،والكتب المصرحة
بالضماف معو.
ثانياً  -إذا باشر مع أخذ البراءة من المريض أو وليو :بحث الفقهاء حوؿ صحة أخذ الطبيب
البراءة من المريض أو وليو .ووجد البحث َّ
أف في المسألة قولين :
القوؿ األوؿ  -صحة اإلستبراء .فإذا أخذ الطبيب البراءة قبل العبلج وعالج فاتفق التلف فبل
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ضماف عليو؛ لما في رواية السكوني عن أبي عبد اهلل عليو السبلـ قاؿ  :قاؿ أمير المؤمنين ع
( :من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليو وإال فهو ضامن)(ٕٔٔ).

قاؿ األنصاري(ٖٔٔ) ونسب ىذا الرأي إلى كثير من أساطين الفقهاء كالشيخين وأتباعهما ،وأبي

الصبلح ،وابن البراج ،والمحقق اآلبي ،وفخر المحققين ،والشهيد العاملي ،وأبي العباس،
والمقداد ،والمحقق األردبيلي ،وصاحب الرياض ،واختاره صاحب الجواىر(ٗٔٔ) ،والسيد

اليزدي ،والسيد الحكيم ،والسيد الخميني ،والسيد الخوئي ،وغيرىم(٘ٔٔ).
القوؿ الثاني  -عدـ صحتو؛ ألنَّو إبراء عما لم يجب وإسقاط حق قبل ثبوتو(.)ٔٔٙ
قاؿ األنصاري  :وقيل َّ :
إف أوؿ من قاؿ بو ىو ابن إدريس ،ولكن لم تثبت ىذه النسبة.

وعبارتو في السرائر خالية عن ذلك(.)ٔٔٚ
نعم يظهر من الجواىر َّ :
إف أوؿ من نسب ذلك إلى القوؿ ىو المحقق حيث قاؿ ( :وىل يبرأ
باإلبراء قبل العبلج ؟ قيل  :نعم ..وقيل  :ال يبرأ)( .)ٔٔٛوعلَّق عليو في الجواىر قائبلً ( :ولكن
لم نتحقق القائل قبل المصنِّف وإف حكي عن ابن إدريس ..................نعم يظهر من

الفاضل التردد فيو كالمصنف ىنا حيث اقتصر على نقل القولين.)ٜٔٔ()...
وىناؾ بعض المحاوالت للتخلص من المشكلة منها :
ٔ  -ما ذكر في مستند العروة

(ٕٓٔ)

وحاصلو َّ :
إف ىذا الحكم (أي اإلبراء قبل العبلج

والتلف) وإف كاف مخالفاً للقواعد العامة التي منها :عدـ صحة اإلبراء عما لم يثبت بعد،
ولكن لما ورد النص الخاص في ىذا المورد الخاص فينبغي التعبد بو وإف خالف القاعدة.

وال يخفى أف ال اجتهاد في مورد النص.
ٕ – ما ذكره صاحب المستمسك من َّ
أف االشتراط على نحوين :النحو األوؿ :شرط النتيجة
و ىنا  -إنما ىو بمنزلة شرط السقوط في العقد مثل شرط سقوط الخيار في العقد،وىو وإف كاف من قبيل شرط النتيجة ،ولكن ال بأس بو إذا كاف المقصود منو إنشاء

النتيجة أي (السقوط) في ضمن العقد(ٕٔٔ) .ىذا إذا كاف الشرط على نحو شرط
النتيجة.
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النحو الثاني :شرط الفعل بأف يشترط الطبيب في ضمن العقد أف يبرئو الولي أو المريض
عن الجناية الحاصلة بسبب عبلجو ؛ فالظاىر ال إشكاؿ فيو لمطابقتو للقواعد ،وإف لم
أعثر على من صرح بو فعبلً بحدود التتبع.

ادلقاو انثانث  :اجتاهات انفقهاء يف يربئ انطثٍة :

اختلفت كلمات الفقهاء حوؿ المبرئ للطبيب أىو المريض أو الولي أو كبلىما ؟ .ىذا

فيما إذا كاف المريض بالغاً وعاقبلً وكامبلً.
وأما إذا كاف صبياً أو مجنوناً (أي مولى عليو) فبل خبلؼ في َّ
أف المبرئ ال بد وأف

يكوف الولي ال المريض .ومهما يكن فقد قاؿ السيد العاملي في مفتاح الكرامة  -بعد نقل

عدـ الضماف في صورة االستبراء عن جماعة  ...( : -وىذا منهم على اختبلؼ كبلمهم في

المبرئ أىو الولي ،أـ المريض ،أـ ىما.)ٕٕٔ()...

ٔ -ما صرح بو صاحب الجواىر من لزوـ إذف المريض حيث قاؿ ( :والظاىر اعتبار إذف
المريض في ذلك مع فرض كونو كامل العقل ،وال يكفي إذف الولي ،إذ ال ولي لو في ىذا
الحاؿ ،وإنما ىو أولى بنفسو ،وكوف الولي ىو المطالب بعد ذلك ال يرفع سلطنتو اآلف
على نفسو .وما في الخبر المزبور محموؿ على إرادة الولي في ذلك ،الشامل للمريض

ورب الماؿ.

ٕ -قوؿ الشهيد في غاية المراد وغيره باعتبار إذف الولي أو المريض ،محموؿ على التفصيل
الذي ذكره صاحب الجواىر آنفاً ،ال َّ
أف المراد االكتفاء بإذف الولي مع كماؿ عقل
المريض .)ٕٖٔ()........ومع ذلك فقد قاؿ السيد اليزدي في العروة ( :إذا تبرأ الطبيب
يقصر في االجتهاد واالحتياط برئ على
من الضماف وقَبِ َل المريض أو وليو ولم ّ
األقوى.)ٕٔٗ()...
ولم يعلق صاحبا المستمسك و المستند على ىذا الترديد ،فبل بد من حمل ذلك إما
على ما قالو صاحب الجواىر ،أو على التخيير.
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مافصلو السيد الخميني  -في تحرير الوسيلة – إذ قاؿ ( :الظاىر براءة الطبيب ونحوه
َّٖ -

من البيطار والختاف باإلبراء قبل العبلج .والظاىر اعتبار إبراء المريض إذا كاف بالغاً عاقبلً
فيما ال ينتهي إلى القتل ،والولي فيما ينتهي إليو ،وصاحب الماؿ في البيطار ،والولي في
القاصر ،وال يبعد كفاية إبراء المريض الكامل العقل حتى فيما ينتهي إلى القتل ،واألحوط
االستبراء منهما)(ٕ٘ٔ).

احملىر انثاًَ :ضًاٌ انصٍذيل انُاشئ عٍ اإلهًال واخلطأ:

توطئة  :إطبللة حوؿ خطأ الصيادلة  :األخطاء الدوائية في الممارسات الصيدالنية تعد من

المشاكل المتجذرة المقترنة بأخطاء األطباء.
وتشير إحصائيات المعهد الطبي األمريكي ) (IOMإلى موت ما بين ٗٗ ألف

شخص إلى  ٜٛألف مواطن أميركي سنوياً بسبب األخطاء الدوائية ،حيث يتم صرؼ ٖ ببليين
وصفة طبية في الواليات المتحدة بمعنى أنو إذا كانت الوصفات تصرؼ بدقة تصل إلى

 %،ٜٜ.ٜىذا يعني حدوث ٘ ٖ.ٚمليوف خطأ .إف نسبة ٔ  %من ٘ ٖ.ٚمليوف تعني
أذى ٓٓ٘ ٖٚمريضاً (.)ٕٔٙ

ويموت بسبب األخطاء الدوائية أشخاص أكثر من الذين يموتوف في حوادث السير أو

بسبب سرطاف الثدي أو اإليدز.
وبالرغم من صحة استنتاجات  IOMفاألىم ىو أف الوفيات التي تحدث بسبب
األخطاء الدوائية والتي يمكن تجنبها ال تزاؿ تحدث رغم كل اإلجراءات واالحتياطات
والتدابير ،وربما يعود ذلك ألمور تتعلق باآلتي:
ٔ -الثقافة الصحية وسلوكيات الناس اليومية.

ٕ -االعتراؼ بالمشكلة يعد فهماً واقعياً للخطوات البلزمة لجعل استعماؿ الدواء أكثر أمناً
بما يساعد الصيادلة من خبلؿ خدماتهم واىتمامهم بجزء مهم وفعاؿ جداً في اإلقبلؿ
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من الحوادث العكسية للدواء ،وبفهمهم آللية حدوث الخطأ وكيفية تجنب حدوثو فإف
لهم الدور الحيوي في ضماف سبلمة مرضاىم.
وبغية استعراض الموضوع بشكل منهجي سيتم الحديث فيو ضمن أمور وكاآلتي:

األير األول  :يصطهحات تعرٌفٍة(:)ٕٔٚ

ٔ -الصيدلي :ىو عضو النقابة المجاز بموجب قانوف الصيادلة.
ٕ -المفتش :ىو الطبيب أو الصيدلي المعين بقرار من الوزير أو من يخولو مجلس النقابة؛
لمراقبة تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف.
ٖ -مهنة الصيدلة  :تركيب أو تجزئة أو تجهيز أو حيازة أي دواء أو عقار أو أي مادة يقصد
بيعها و استعمالها لمعالجة اإلنساف أو الحيواف أو وقايتهما من األمراض التي توصف بأف
لها ىذه المزايا أو تدريس العلوـ الصيدالنية أو االشتغاؿ في مصانع مستحضرات
التجميل أو القياـ باإلعبلـ الدوائي .وبوجو عاـ مزاولة األعماؿ التي تخولها شهادة
الصيدلة الجامعية للصيدلي.

ٗ -الصيدلية :المحل الذي تحضر وتصرؼ فيو بالفرد الوصفات واألدوية والمواد الكيمياوية
والسموـ والمستحضرات الجاىزة المعترؼ بها في العراؽ.
٘ -المكتب العلمي لدعاية األدوية  :المحل المجاز باإلعبلـ عن األدوية.
 -ٙمذخر األدوية  :المحل المجاز بخزف وبيع األدوية للصيدليات والمحبلت المجازة فقط.
 -ٚالمدير  :الصيدلي المسؤوؿ الذي يقوـ بإدارة المحل.
 -ٛالمستحضر :الشخص الذي سبق واف منح حق ممارسة الصيدلة بموجب قانوف الصيدلة
لسنة ٖٕٜٔـ دوف أف يقوـ بالتحليبلت.
 -ٜالمستحضرات الدستورية :األدوية والتراكيب المذكورة في أحد دساتير األدوية والمعترؼ
بها في العراؽ.

ٓٔ -المخدرات :المواد المدرجة في قانوف المخدرات رقم  ٙٛلسنة ٜ٘ٔٙـ المعدؿ.
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ٔٔ -الخطأ الدوائي :ىو أي حادث يمكن تجنبو ،والذي قد يسبب أو يؤدي إلى استعماؿ
غير مبلئم للدواء أو إلى وقوع ضرر ما على المريض ،في الوقت الذي يكوف فيو الدواء
تحت رقابة المسؤولين في الرعاية الصحية أو المريض أو المستهلك .ويتعلق ىذا النوع
من الحوادث بكل ما يخص الدواء من عمليات تداوؿ فقد يكوف متعلقاً بالمزاولة
المتبعة ،أو
المهنية ،أو بما تقدمو الرعاية الصحية من خدمات ومنتجات ،أو باإلجراءات ُ

باألنظمة .ويشمل ذلك وصف الدواء ،وطريقة تداوؿ الوصفات الطبية بين األشخاص

المعنيين “الممرض والصيدلي والفني وغيرىم” ،واللصاقات الموجودة على عبوات
األدوية ،وتعبئتها ،وأسماؤىا ،كما يشتمل على طريقة تحضير األدوية ،وصرفها ،وتوزيعها،
وإعطائها للمريض ،وتعليم المريض ،والرقابة ،واالستعماؿ .
ً

األير انثاًَ :آداب ادلهُة قاَىَا :تعرض قانوف مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٓٗ لسنة ٜٓٔٚـ
المعدؿ في الفصل الخامس منو لجملة من اآلداب نحيل إليها إجماالً؛ لطولها وتفريعاتها ربما
البعيدة عن مطلبنا ونقف على بعض منها المرتبط بالمقاـ وكاآلتي:

ٔ -الفقرة ٘ٔ( :ال يجوز للصيدلي تغيير الدواء المدرج بالوصفة الطبية باالسم التجاري
بصرؼ دواء من إنتاج شركة أخرى إال بموافقة الطبيب الذي حرر الوصفة وللصيدلي

حرية إعطاء دواء يعود ألي شركة في حالة كوف الدواء موصوؼ باالسم العلمي).

ويمكن تحقق مورد اإلىماؿ ىنا المرتبط بمحل الكبلـ بمقتضى مفهوـ المخالفة أي لو

غير الدواء بخبلؼ الوصفة الطبية حاؿ كونها وصفت باالسم التجاري(.)ٕٔٛ

ٕ -الفقرة ( :ٔٙيلتزـ الصيادلة بصرؼ األدوية وفقاً لما مدرج في الوصفة الطبية وال يجوز
إعطاء دواء آخر مشابو بالمفعوؿ إال بمعرفة الطبيب الذي حرر الوصفة) .والكبلـ ذاتو
ينطبق ىنا كما في الفقرة السابقة فلو صرؼ الدواء بدوف إرجاع المريض للطبيب وأىمل
ىذا اإلجراء القانوني الملزـ شرعاً بحكم القاعدة التي سنتحدث عنها قريباً ولحق ضرر
فهو ضرر ناشئ عن إىماؿ ببل ريب.
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ٖ -الفقرة ( :ٔٛال يجوز للصيدلي المرخص أف يبدؿ أو يحذؼ أو يغير شيئاً مما ورد في
تركيبة الوصفة الطبية إال بعد موافقة الطبيب الذي حررىا) .وىنا مورد اإلىماؿ في صورة
مخالفتو باالستبداؿ ببل إحالة للطبيب المختص بل التعدي في صورة ممارستو العمل ببل
ترخيص رسمي.
ٗ -الفقرة ( :ٜٔإذا وجد الصيدلي خطأً أو سهواً في الوصفة الطبية أو خامره شك في بعض
بياناتها فعليو االتصاؿ سراً بالطبيب وأف يعيدىا إليو إذا لم يقبل اإليضاحات .وفي ىذه
الحالة يتعين على الطبيب أف يضع خطاً تحت المادة موضوع الخبلؼ في الوصفة الطبية
واف يوقع إزاءىا).

ويعتقد الباحث أف ىذه الفقرة ىي موطن الموضوع واساسو فلو أىمل مع ىذه المعرفة
مع وجوده واستكشافو للخطأ أو السهو ولم يتصل بالطبيب المختص بصفتو واصفاً للعبلج
فهو مورد واضح للتقصير ويستحق المحاسبة.

األير انثانث :يا ٌرتثط مبحم انثحث يٍ انقاَىٌ:

ٔ -ما يجوز وما ال يجوز فعلو إدارياً:
أ -المادة ٔٔ الفقرة ٕ( :ال يجوز للمدير أف يتغيب عن الصيدلية أو مصنع األدوية ما لم
يقم مقامو صيدلياً مجازاً يوكل إليو أمر اإلدارة أثناء غيابو).

ب -المادة ٕٔ الفقرة ٕ( :ال يجوز لغير الصيدلي القياـ ببيع األدوية أو تحضيرىا أو تعبئتها
أو قيدىا في سجبلت الوصفات الطبية).
ت -المادة ٕٔ الفقرة ٖ( :يجوز لمعاوني ومساعدي الصيادلة والموظفين الصحيين وطبلب
كلية الصيدلة الذين ىم تحت التدريب القياـ بتحضير األدوية أو تعبئتها أو كتابة
البطاقات أو لصقها على غبلفاتها أو أوعيتها أو قيدىا في سجبلت الوصفات الطبية
تحت إشراؼ المدير) .والذي يراه الباحث أف ال تنافي بين الفقرتين أعبله من المادة
ذاتها؛ إذ األولى عامة والثانية خاصة ومشروطة فيراد بالغير غير ما ذكر من جهة ،ومن
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أخرى مشروطة بكونها تحت إشراؼ المدير ال االستقبللية بالفعل .وقد جرت سيرة

األصوليين على حمل العاـ على الخاص في ىكذا موارد كما ثبت بمحلو(.)ٕٜٔ
وبناء عليو  :كل مخالفة لما ذكر أعبله تتحقق المسؤولية التقصيرية.

ٕ -ما ال يجوز للصيدلي فعلو بموجب القانوف المادة ٗٔ( :مصاديق يتحقق فيها اإلىماؿ).
أ -أف يصرؼ وصفة ما لم تكن صادرة من طبيب أو طبيب بيطري أو طبيب أسناف مجاز
بممارسة مهنتو في العراؽ .ويجب التثبيت من صحتها قبل صرفها.
ب -أف يمتنع عن صرؼ وصفة صادرة من األشخاص المذكورين في الفقرة أ من ىذه المادة
إال إذا كانت غير مستوفية للشروط المتطلبة في ىذا القانوف.
ت -أف يغير كميات المواد الواردة في الوصفة أو يستبدؿ بأحدىا مادة غير دستورية أو صنفاً
بآخر إال بعد الموافقة التحريرية من كاتب الوصفة.
ث -أف يصرؼ بدوف وصفة المواد المضادة للحياة والمواد السامة التي تعينها الوزارة.

ج -أف يصرؼ دواء يحتوي على المخدرات إال بمقتضى أحكاـ قانوف المخدرات وتعديبلتو
وبموجب وصفة خاصة يعين شكلها بتعليمات يصدرىا الوزير.
ح -أف يصرؼ وصفة مكتوبة بعبارات أو عبلمات غير مصطلح عليها في فن الصيدلة .وعليو
وبمقتضى كلمة ال يجوز أو االشتراط بأف ونحوىما فكل مخالفة لها تعد خطأً مقصوداً
بغض النظر عن العمد أو اإلىماؿ أو غير ذلك كعدـ المباالت.

ٖ -ما يجب مع اكتشاؼ المخالفة الفنية وفقاً للمادة  ٔٙقانوناً ( :إذا وجد الصيدلي أف في
الوصفة المراد صرفها مخالفة فنية أو أنها تحتوي من الدواء أكثر مما ىو معين في دستور
األدوية أو كانت لدواء غير مستورد إلى العراؽ وجب عليو تنبيو محررىا ويطلب إليو تصحيحها
أو تأييدىا مع التوقيع إذا أصر على صحتها.
وبمقتضى مفهوـ المخالفة مع عدـ التنبيو يتحقق اإلىماؿ.

وتطبيقاً على ما ذكرنا :
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فقد نشرت إحدى المواقع في شبكة األنترنت حوؿ مقاضاة طبيب وصيدلي وصيدلية
بعد حدوث حالة وفاة بسبب تعليمات غير واضحة ،فقد أراد الطبيب وصف إيزورديل
(إيزوسوربيد دي نيترات) ٕٓ مغ كل ست ساعات ولكن بسبب الخط الرديء أخطأ
الصيدلي في قراءة الوصفة فقرأىا بلبنديل (فيلوديبين :حاصر قنوات كالسيوـ مديد
المفعوؿ) ٕٓ مغ كل ست ساعات ،ونتيجة لذلك فقد مات المريض بذبحة قلبية .فقد
ذكر المدعي العاـ المدني أف الطبيب والصيدلي والصيدلية أخفقوا في تقديم الرعاية
الطبية والصيدالنية بالمعايير المنطقية ،كاف الصيدلي مسؤوالً؛ ألنو لم يسأؿ عن الخط
غير الواضح أو عن الجرعة العالية رغم أف الجرعة القصوى للفيلوديبين وىي ٓٔ مغ كل
يوـ .وقد ذكرت الصيدلية أيضاً في القضية أنها أخفقت في تقديم الضوابط التي يمكن

أف تمنع حدوث الخطأ مثل نظاـ كمبيوتر يمكن أف يعطي تحذيراً في حاؿ تجاوز الجرعة
اليومية القصوى(ٖٓٔ).

ب .ما ذكره األستاذ إحساف األسدي في بعض صفحات التواصل ( :تعليقاً على منشور
الدكتور البهادلي...إذ يقوؿ :
إنا بشخصي ذىبت إلى صيدلية في النجف االشرؼ...أعطيت الوصفة الدوائية إلى
الصيدالني ....ومن بعدىا قاـ بتجهيزي بكبسوؿ وحبوب !...فأخذتني الدىشة؛ ألف
الوصفة لطفل عمره سنة واحدة وليس من المعقوؿ يتناوؿ حبوب وكبسوؿ...؟ ولذا
أخبرت الصيدالني بأني أتوقع اشتباه واتصلت بالطبيب المختص مباشرة وتكلم مع
الصيدالني .بعدىا غير العبلج ...وقدـ االعتذار متصوراً الوصفة لشخص كبير) .محل
اإلشكاؿ ىنا إىماؿ وعدـ كتابة عمر المريض أو وجوده وعدـ التفات الصيدلي الذي
كادت حياة المريض بخطر بسبب اإلىماؿ.
ج -ما ذكره األستاذ مصطفى عقيل األسدي في بعض صفحات التواصل ( :مرضت أختي

الصغيرة وعمرىا كاف ما يقارب السنتين ...فكاف مرضها فطريات .في الفم .وبعد أف

كتب إلينا الدكتور العبلج ..ذىبنا إلى الصيدالني ألخذ العبلج .فكاف الصيدالني .معلم
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تربوي وليس صيدلياً مختصاً ..يعمل في الصيدلية .فبدالً من أف يعطينا عصارة
فطريات...توضع في الفم  ..أعطانا عصارة حروؽ .تحتوي على مواد سامة شديدة
الخصوصية .فرجعت إلى الدكتور ألتعلم صرؼ العبلج وطريقة استعمالو فشاىد العصارة
فوقف على قدميو منبهراً .قاؿ َمن أعطاكم ىذه العصارة ..لو كنتم استعملتموىا لكاف
نصيبها الموت(.
ٗ -ما أشارت إليو المادة  ٔٚحوؿ محل اإلعبلف في القانوف العراقي ( :ال يجوز اإلعبلف
عن األدوية إال في المجبلت العلمية الطبية أو الصيدلية ويجب ذكر التأثيرات الجانبية
لها إف وجدت) .وبمقتضى المفهوـ كذلك مع اإلىماؿ بعدـ ذكر التأثيرات يكوف مورداً
لئلىماؿ.
٘ -ما يجب فعلو من قبل الصيدلي وفقاً للمادة ٖٕ وٕٗ من القانوف:

أ -المادة ٖٕ( :يجب أف تلصق بطاقة مطبوعة على كل دواء مستحضر من قبل الصيدلي
يذكر فيها ما يلي:

ٔ-اسم الصيدلية وعنوانها.
ٕ-اسم الشخص المجهز لو الدواء.
ٖ-اسم الطبيب الذي حرر الوصفة.
ٗ-تاريخ التجهيز.
٘-رقم الدواء في سجل الوصفات الطبية.
-ٙكيفية استعماؿ الدواء حسبما ذكر في الوصفة الطبية.
-ٚاألمور األخرى التي تصدر بشأنها تعليمات من النقابة.
والمبلحظ للباحث أف التقصير واإلىماؿ بغالب ىذه الفقرات متوافر في عالم اليوـ ويعد من
أبرز مواطن اإلىماؿ في عصرنا وىو ظاىر بالوجداف لكل مراجع لهم.

ب -المادة ٕٗ( :تكوف ألواف البطاقات التي تلصق على الدواء المجهز كما يلي :
ٔ-بطاقة بيضاء لكل دواء معد لبلستعماؿ الداخلي :
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ٕ-بطاقة بيضاء أسفلها بطاقة خضراء مكتوب عليها عبارة (ال تتجاوز المقدار) لكل دواء
يحتوي على مخدر أو مواد سامة.
ٖ-بطاقة حمراء للدواء المعد لبلستعماؿ الخارجي مكتوب عليها كلمة (سم) إذا كاف الدواء
يحتوي على مادة آكلة أو سامة.
ٗ-بطاقة صفراء للدواء المعد لبلستعماؿ البيطري سواء كاف داخلياً أو خارجياً مكتوب عليها
عبارة (لبلستعماؿ البيطري).

ويرى الباحث أف ال يخفى أف الصيدليات اليوـ جلها إف لم نقل كلها غير ملتزمة بل أىملت
المراد ىنا جملة وتفصيبلً.
 -ٙما يجب فعلو من اإلداري في الصيدليات قانوناً وفقاً للمادة ٕ٘ و:ٕٙ
أوالً :المادة ٕ٘:

ٔ-يجب أف يمسك في كل صيدلية سجل للوصفات الطبية ترقم صفحاتو باألرقاـ المتسلسلة
وتختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيو ما يلي:

أ -كل دواء جهز في الصيدلية.
ب -رقم التسلسل الذي خصص لو في السجل.
ت -الوصفة الكاملة.
ث -كيفية استعماؿ الدواء.
ج -اسم المريض المجهز لو.
ح -ثمنو.
خ -اسم الطبيب الذي حرر الوصفة.
د -تاريخ التجهيز.
ذ -تاريخ تحرير الوصفة.

ٖ -على المدير أف يحتفظ بقوائم شراء مدة ال تقل عن السنة الواحدة.
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ٗ -يجب أف يجري التسجيل في األسبوع الذي يجهز فيو الدواء بصورة واضحة وال يتخلل
الكلمات أو السطور فراغ .وال يجوز استعماؿ الحك مطلقاً كما ال يجوز التسجيل

بعبارات أو عبلمات أو مصطلحات خاصة.

ثانياً  :المادة( :ٕٙيحتفظ المدير بالوصفات مدة سنة واحدة على األقل من تاريخ تجهيزىا
وإذا طلب المريض أو الطبيب من المدير صورة من الوصفة فعليو أف يزوده بها بدوف عوض
مختومة بختم الصيدلية).
أقوؿ :عدلت بالقانوف رقم ٕٕٔ لسنة ٜٓٔٚـ .وال أظن من يلتزـ بهذا بأرض الواقع.
٘ -ما يجب فعلو من المذاخر الطبية قانوناً  :أشارت لو المادة ٖٖ من قانوف الصيادلة
العراقي.
(ٔ-كل مذخر ملزـ بمسك سجل خاص بختم السلطة الصحية ويسجل فيو ما يلي :
أ -أنواع المواد الواردة إليو والصادرة منو وتقديرىا.

ب -تاريخ الشراء أو الورود إلى المذخر وتاريخ البيع.
ت -ثمن الشراء وثمن البيع.
ث -اسم البائع واسم المشتري وعنوانيهما.
ٕ-للوزير أف يقرر ببياف ينشر في الجريدة الرسمية وجوب استعماؿ سجبلت أخرى حسبما
تقتضيو المصلحة العامة).
وسيأتي نوع ارتباط لهذه المادة في الفقرة  ٛمن ىذا المطلب.
 -ٙاستيراد الدواء وضوابطو وما يسمح باستيراده وعرضو وحيازتو  :أشارت لو المادتين :
ٖٗو ٖٜوٖٗ من القانوف أعبله .واغلب الظن أف المعنيين أىملوا المطلوب بحكم
استقرائي الناقص.
 -ٚما يتعلق بمصانع األدوية االلتزاـ بو .وفقاً للمادة ٖ٘ من القانوف أعبله.

 -ٛما يتسامح بو من النقص وفقاً للمادة  ٗٙمن القانوف أعبله( :يقيد الوارد و الصادر من
األدوية والمستحضرات المنصوص عليها في ىذا القانوف في السجبلت المعنية في
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المادة الثالثة والثبلثوف منو وللسلطة الصحية أف تتسامح في النقص الحادث فيها بسبب
التطاير أو التبخر أو التزىر أو التبلور أو التميع ما دامت محفوظة في علبها األصلية).
وىذا يعني أف التسامح مفترض مع االلتزاـ باللوازـ المنصوص عليها فلو لم تحفظ وفق
الشروط المرادة كالتبريد أو أخرجت من علبها األصلية أو تم تعريضها للحرارة فبل يغتفر
النقص فيها .وكل مورد تقدـ ذكره تعد مخالفتو وإىماؿ االلتزاـ بو تقصيراً يحاسب عليو
القانوف وكذلك يحرمو الشرع للوازمو الباطلة.

ً
األير انراتع  :انعقىتات ادلرتتثة عهى ادلخانفة قاَىَا :

أشارت المواد ٔ٘ و ٕ٘ و ٖ٘ والمعدلة بالقانوف  ٕٚلسنة ٜٜٔٙـ والمادة ٗ٘

و٘٘ إلى العقوبات المترتبة والتي تتنوع حسب مقتضى ونوع المخالفة بين السجن والغرامة
المتدرجة وحسب صبلحيات الوزير وكذلك اإلحالة إلى لجاف انضباط النقابة.
نحيل عليها اختصاراً ولعدـ مساسها المباشر بمورد البحث وإشارتنا إليها لترتبها على المخالفة

واإلىماؿ إتماماً للبحث.

األير اخلايس :انتأثريات انعكسٍة وانىصفة اَيُة:

ٔ -التأثيرات العكسية :يشير الصيدلي عمر عبدالعزيز الجوىري إلى أىم األخطاء المتعلقة
بصرؼ واستعماؿ الدواء وأنها تتعلق بأمور نجملها باآلتي :

أ -التأثيرات العكسية للدواء الموصوؼ ،فأحياناً تكوف استجابة المريض للدواء مضرة لو،

ولكنها غير مقصودة ،وقد تحدث أحياناً تأثيرات عكسية عند سحب الدواء كما يحدث
في متبلزمة سحب البنزوديازيين ،ارتفاع الضغط االرتدادي الناجم عن وقف تناوؿ

الكلونيدين الفجائي ،أو في حالة الجرعة الزائدة.
وعملية استعماؿ الدواء عامة تتعلق بالعنصر البشري نفسو الذي تقع عليو المسؤولية عند
النسياف أو اإلىماؿ أو عدـ االنتباه .وعلى الرغم من أف السبب الرئيسي لؤلخطاء
الدوائية يكمن في النظاـ ،فإف مسؤولية كل من المهنيين العاملين في العناية الصحية ىي
اتخاذ كل االحتياطات البلزمة لمنع حدوث األخطاء ،والصيادلة ىم محور النظاـ في
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عملية استعماؿ الدواء ويجب تشجيعهم على أف يصبحوا فعالين أكثر في الحد من وقوع
األخطاء.
ب -استعماؿ اختصارات غير مناسبة ،فاالختصارات الطبية توفر الوقت بشكل كبير لكنها
تزيد من خطر وقوع خطأ دوائي عندما ال تستخدـ بشكل صحيح .ويتم تأويل
االختصارات بشكل خاطئ ،فمن الممكن أف يكوف ىناؾ أكثر من معنى لبلختصار ،أو
يكوف االختصار غير مألوؼ بالنسبة لقارئو ،أو يمكن تفسيره بمعنى آخر إذا لم يكن
الخط واضحاً.
ت -استعماؿ “الفاصلة العشرية” والتي قد تتسبب بجرعة زائدة من الدواء.
ث -االعتماد على التعليمات الشفهية التي يجب تجنبها ما أمكن ،بالنسبة لبعض الصيادلة
ال سيما الذين يعملوف في صيدليات معينة فإف ىذا جزء من عملهم اليومي ،وفي ىذه
الحالة يجب ما يلي :

أوالً :أف يكوف األطباء والصيادلة والممرضين لديهم الرخصة لتلقي وتلقين التعليمات الشفهية.
فقد تتشابو أسماء بعض األدوية لفظياً.
ثانياً :يجب اللفظ ببطء وبشكل واضح ومميز في حالة التعليمات الشفهية.

ثالثاً  :تهجئة األسماء الصعبة لبعض األدوية.

رابعاً :أف ينقل المتلقي األوامر حاالً ويتحقق منها ويكررىا ثانية للملقن.

خامساً :من األفضل أف يعيد المريض بنفسو التعليمات كي يتم التأكد من أنو فهمها جيداً.
ويتحمل الصيادلة مسؤولية قانونية عن دورىم في صرؼ األدوية التي تكتب بشكل غامض أو
ملتبس أو غير مقروء ،وفي أحياف كثيرة يصعب االتصاؿ بالطبيب المعالج فضبلً عن مشاكل

تعدد اللغات واللهجات واستعجاؿ المريض ،وربما لعدـ وجود ساحة انتظار للسيارات فقد

يحدث خطأ.
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لكن بشكل عاـ يجب على الصيدلي عدـ وصف دواء بديل أو تغيير الوصفة إال بعد الرجوع
إلى الطبيب المعالج ،وفي حالة عدـ وجود نوع معين من الدواء ينبغي من الصيدلي التأكد
تماماً من تأثير الصنف البديل.

ٕ -الوصفة اآلمنة :يتفق الباحث ويرى صحة ما أشارت لو بعض المواقع االلكترونية بخصوص
الوصفة اآلمنة والتي تتمحور في:
أ -أف تُكتب من قبل الطبيب المعالج وفق االسم العلمي للعقار أو الدواء وليس االسم
الفعالة في الدواء تجنباً إلشكاليات عدة.
التجاري أي وفق المادة ّ
أما إذا كانت المادة الفعالة في الدواء غير موجودة ففي ىذه الحالة البد من العودة إلى

الطبيب لوصف عبلج بديل ،لكن من حق الصيدلي صرؼ الدواء حسب االسم التجاري
من أي شركة بشرط وجود نفس المادة الفعالة.
ب -إف خبرة المريض وثقافتو مهمة في ىذا الصدد ،ويُراعى سؤاؿ المريض عن تاريخو
المرضي أو وجود أمراض معينة تُشكل محاذير تجاه أدوية بعينها ،ويُفترض على المريض
بصر المريض بأي
أف يُخبر الطبيب بتاريخو المرضي ،ومن ثم يجب على الطبيب أف يُ ِّ
أعراض جانبية محتملة للدواء.

ويفضل أف تُجبر كافة األطباء والسيما في المراكز الصحية والمستوصفات الصغيرة أف

تُدوف كتابة الوصفات “بالكمبيوتر” واالبتعاد عن الكتابة بخط اليد كما يتم في
المستشفيات الكبرى؛ لتجنب األخطاء اللغوية في الكتابة ؛ولتحقيق المزيد من الوضوح؛
واختصار للوقت والجهد بما يُسهل على الصيدلي التعرؼ على المرض والعبلج نظراً
لصعوبة االتصاؿ بالطبيب المعالج في كل األوقات.
ويكمل الدكتور باسم سمير“ :يجب أف تتضمن وصفة الدواء التعليمات الكاملة كاسم
المريض ،والمعلومات المتعلقة كالعمر ،واالسم العلمي أو التجاري للدواء بشكل مثالي.

وعيار اؿ-دواء ،والجرعة وشكلها ،والكمية الواجب صرفها معبراً عنها بالوحدات المترية

(يجب عدـ استعماؿ وحدات التعبئة مثل زجاجة ،أمبولة ،أنبوب) .وتعليمات االستعماؿ
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وتتضمن طريق االستخداـ وتكرار الجرعات؛ ألف (عبارة تناوؿ الدواء حسب التعليمات
يمكن أف تكوف مبهمة إذا لم تترافق مع تعليمات أخرى من الصيدلي للمريض) .والهدؼ
من استعماؿ الدواء.
إف كتابة سبب وصف الدواء يزود الصيدلي بمؤشر إضافي على انو يعطي الدواء
الموصوؼ الصحيح .ومدة العبلج وتعليمات تكرار الدواء.
ويجب أف يضع الطبيب في اعتباره خصوصية كل مريض عند اختياره للدواء .وإف إنقاص
أي معلومات مثل عمر المريض ،الوزف ،وظائف الكبد والكلية ،المرض المترافق ،نتائج
التحاليل المختبرية ،األدوية المترافقة (الموصوفة وغير الموصوفة) والحساسية يمكن أف
تؤدي إلى أخطأ وتأثيرات دوائية عكسية .وىذا ما يخشى منو وىو موطن البحث.
ٖ -أقواؿ أىل الخبرة في الموضوع المرتبط باإلىماؿ :
أ -يقوؿ مستقيم غبلـ “موظف :أحرص على تدوين أي مبلحظة إضافية تُسهل فهم كافة
المعلومات عن الدواء لجميع أفراد األسرة حتى ال تحدث مشاكل .وأقوـ بشرح ذلك
لزوجتي إذا كانت ىي التي تتولى مساعدة األطفاؿ في تناوؿ الدواء واالنتظاـ فيو.
ب -ويقوؿ أمجد شلبي“ ،موظف”“ :عادة ما يصعب مراجعة الطبيب المعالج بعد صرؼ
العبلج ،لكن ىناؾ تدابير احترازية ووقائية أحرص دائماً على األخذ بها ،مثل سؤاؿ
الصيدلي ،والتأكد من الدواء والمعلومات المتعلقة بو ،والكتابة على العلب ،والبد من
مراجعة الطبيب المعالج في حالة عدـ الحصوؿ على دواء معين ،كما أنني أتجنب
األخطاء المحتملة في حالة ازدواج صرؼ الدواء ألكثر من طفل في األسرة في وقت
واحد بالكتابة الواضحة على العلب حتى ال يحدث خطأ ،وأعتقد أف معظم األخطاء تنتج
من اإلىماؿ ،أو عدـ االكتراث ،ونقص الثقافة الصحية عند البعض.
ت -يقوؿ الصيدلي بارديب .س :معظم المرضى ال يعودوف لمراجعة الطبيب بعد أخذ الدواء
إال عندما يكوف ىناؾ خطأ ما ،لكن نحرص دائماً على شرح الدواء للمريض وجرعتو
وتوقيتها أكثر من مرة حتى نتأكد من فهمو تماماً ،كما نقوـ بكتابة الوصفة على العلبة
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باستخداـ اإلشارات المفهومة ،لكن تصادفنا أحياناً مشاكل في كيفية التواصل مع بعض

المرضى من جنسيات مختلفة .بلحاظ اختبلؼ اللغة أو سفرىم القريب المانع من

المتابعة.
ج -يرى الصيدلي شمس الدين محمد أف معظم األخطاء الدوائية تنتج عن عدـ ثقافة
المريض ووعيو وال مباالتو أحياناً رغم أنني أحرص على شرح الجرعة وفاعلية الدواء
وتوقيتات تعاطيو بما يضمن استيعاب المريض لما أنصحو بو .واألخطاء عادة تكوف
بسبب السرعة ،أو اإلىماؿ ،أو عدـ وضوح الوصفة ،أو الستعجاؿ المرضى بسبب عدـ
وجود أماكن انتظار للسيارات ،أو ألنهم ال يطيقوف االنتظار.
وىذا يعني تعود النتائج سلبية على المريض وقد يتحمل الصيدلي أو الطبيب التبعات من
حيث ال يشعر.
األير انسادس  :انرأي انشرعً يف ادلىضىع :

أفتى مراجع التقليد بضرورة االلتزاـ بالقوانين الصادرة من الدولة حفاظاً على النظاـ العاـ
لتحقيق مصالح الناس.
وتعد المخالفة أو إىماؿ التطبيق وعد المباالة مخالفة صريحة للقانوف وبالتبع للشرع وبالتالي

الحكم بالحرمة .وىذا واضح ال يحتاج إلى مزيد من البياف لشهرتو بين الناس.
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اخلامتـــــــة

مدى من اإلطار الشرعي إال أف
ٔ .إف المدار القانوني في تنظيره لمسألة اإلىماؿ أوسع ً
الشريعة ثرية في تغطية تلك المفردات من حيث األحكاـ عموماً.
ٕ .المسؤولية الشرعية وآثارىا الناشئة عن اإلىماؿ لم تكن وليدة متبنيات الشريعة اإلسبلمية
أو الوضعية المتأخرة بل قد زامنت الشرائع القديمة كذلك.
ٖ .تتمحور العقود  -السلبية وااليجابية  -المعرفة لئلىماؿ على كونو بمعنى عدـ بذؿ ما
يستحقو الشيء من االىتماـ ،وىو مورد دقيق للغاية إذ أف إىماؿ كل شيء سيكوف
بحسبو.
ٗ .إف ما ذكره القانونيوف من أركاف لئلىماؿ بعيد نسبياً بل دخولها في العوامل أولى.
٘ .إف األسباب في اإلىماؿ ترجع إلى إطارين نفسي واجتماعي.

 .ٙلئلىماؿ صور ركزت الدراسات القانونية على اثنتين وأتممناىا بثالثة مزيجة.
 .ٚلئلىماؿ أنواع ودرجات تختلف اآلثار الشرعية المترتبة عليها تبعاً لها.

وانتهاء بالديات صالحاً الف يكوف محبلً لتطبيق
ابتداء بباب الطهارة
 .ٛمدى األبواب الفقهية
ً
ً
موارد اإلىماؿ كأحكاـ .وقد ألمح البحث لنماذج منها.

 .ٜيعد خطأ الطبيب ببعض صوره والصيدلي في صرفو الدواء إىماالً ال يمكن الغض عنو ،بل
وإحداثو الكارثة كفيل بدراستو لتعلقو بأرواح الناس .وليس حالو حاؿ التعويضات المالية

الصرفة أو العبادية المحضة التي يمكن تداركها ؛ولذا فإف بحث الموردين في جانبهما
التطبيقي يكوف ىاماً وحساساً.
ٓٔ .تعد مسؤولية الصيدلي كبيرة أيضاً وال تقل شأناً عن خطأ الطبيب مع االلتزاـ بكافة
اللوازـ.

ٔٔ .المريض تقع على عاتقو بعض المسؤوليات التي ألمحنا لها من خبلؿ وصف تاريخ
المرض والتحسس من بعض الدواء ونحو ذلك.
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ٕٔ -لكل من العناصر األربعة الرئيسية لممارسة الصيدلة الجيدة يجب إرساء معايير وطنية
متصلة .وىذه المعايير يجب أف تعزز بين أفراد المهنة.
انتىصٍات

ٔ -تأسيس اتفاقات مع تجمعات المهن الطبية األخرى ألنشطة تعزيز الصحة على مستوى
السكاف وتشمل التقليل من إساءة استخداـ األدوية واالستخداـ الخاطئ.
ٕ -التقييم المهني للمواد الدعائية لؤلدوية والمنتجات المتصلة بالرعاية الصحية.
ٖ -نشر المعلومات المقيمة عن األدوية والمناحي األخرى للرعاية الصحية.
ٗ -االشتراؾ في كل مراحل التجارب السريرية.
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اذلــىايــش

(ٔ) د  :عادؿ الشكري  :المسؤولية الجنائية الناشئة عن اإلىماؿ دراسة مقارنة  :رسالة ماجستير -
جامعة بابل  -كلية القانوف ٕٓٓ٘ :ـ.
(ٕ) د  :جواد البهادلي  :الثابت والمتغير في الشريعة اإلسبلمية  :الفصل األوؿ.
(ٖ) د  :محمد حسين األصفهاني  :نهاية الدراية جٔ ص: ٜٙ٘أبو القاسم الخوئي  :أجود
التقريرات  :جٕ صٖ : ٖٛأغا ضياء العراقي  :مقاالت األصوؿ جٔ صٖ٘ٓ  +نهاية األفكار
 :جٔ ص ٕٙؽٕ.
(ٗ) ابن منظور  :لساف العرب  :ج : ٛصٖٕٔ.
(٘) أبو ىبلؿ العسكري  :الفروؽ اللغوية  :صٕ.ٜٔ
( )ٙالمصدر والصفحة نفسيهما.
( )ٚالسيد المرتضى  :رسائل المرتضى  :جٕ  :صٗ.ٕٜ
( )ٛالمحقق الحلي  :المختصر النافع  :صٓٔ.
( )ٜالعبلمة الحلي  :تذكرة الفقهاء  :جٔ  :ص : ٙمقدمة التحقيق.
(ٓٔ) المحقق الحلي  :شرائع اإلسبلـ  :جٕ  :صٗٔٗ.
(ٔٔ) الشيخ األنصاري  :كتاب الطهارة  :جٕ  :ص.ٜٗٙ
(ٕٔ) العبلمة الحلي  :تحرير األحكاـ  :جٖ صٕ + ٘ٙمحمد حسن النجفي  :جواىر الكبلـ :
جٖٔ ص.ٜٗ
(ٖٔ) محمد جواد العاملي  :مفتاح الكرامة  :جٕٔ شرح ص.ٗٓٙ
(ٗٔ) د  :كاشف الغطاء  :كشف الغطاء  :جٔ صٔ + ٚأحمد فتح اهلل  :معجم ألفاظ الفقو الجعفري
صٕ٘.
(٘ٔ) الشهيد الثاني  :مسالك االفهاـ جٗ صٓ + ٔٙالمحقق االردبيلي  :مجمع الفائدة  :جٓٔ
صٔ.ٚ
( )ٔٙمحمد كاظم اليزدي  :العروة الوثقى جٗ صٖٕٓ  +ضياء العراقي  :تعليقة على العروة الوثقى
ص.ٜٔٛ
( )ٔٚالشيخ األنصاري  :كتاب الطهارة  :جٔ ص.ٙٛ
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( )ٔٛالعبلمة الحلي  :األلفين  :ص .ٔٗٚ

( )ٜٔعلي القزويني  :ينابيع األحكاـ :جٔ صٕ٘٘  +محمد حسين األصفهاني  :حاشية المكاسب
 :جٗ ص.ٖٕٛ
(ٕٓ) محمد صادؽ الروحاني  :زبدة األصوؿ  :ج 2ص .383
(ٕٔ) رمسيس بهناـ  :النظرية العامة للقانوف الجنائي  :ص.ٜٕٚ
(ٕٕ) عادؿ يوسف الشكري  :المسؤولية الجنائية الناشئة عن اإلىماؿ  :ص.ٗٛ
(ٖٕ) سليماف عبد المنعم  :النظرية العامة لقانوف العقوبات  :ص + ٜ٘٘عبد الفتاح.
(ٕٗ) مصطفى الصيفي  :قانوف العقوبات  -النظرية العامة  -صٖٔ٘.
(ٕ٘) د  :عادؿ يوسف الشكري  :المسؤولية الجنائية الناشئة عن اإلىماؿ  :إذ تجد دراسة شاملة
مستوفية للركنين معاً بعشرات الصفحات فليرجع إليها لمزيد الفائدة .إذ ال نزيد عليو وىو الخبير
الباحث في االختصاص الجنائي ونحن عياؿ عليو.

( )ٕٙد  :عادؿ يوسف الشكري  :المسؤولية الجنائية الناشئة عن اإلىماؿ  :ص.ٜٔٙ-ٔٙٛ
( )ٕٚالمصدر نفسو  :ص.ٜٔٙ
( )ٕٛد مصطفى الزلمي  :أصوؿ الفقو في نسيجو الجديد  :ص ٗ.ٔٛ
( )ٕٜالراغب األصفهاني  :مفردات ألفاظ القرآف الكريم  :صٖٕٓ.
(ٖٓ) ويراد باالستعارة :اللفظ المستعمل فيما شبو بمعناه األصلي لعبلقة المشابهة كأسد في قولنا
رأيت أسداً يرمي.

ظ  :سعد الدين التفتازاني  :مختصر المعاني  :ص.ٕٜٔ
(ٖٔ) ىود .ٛٓ :
(ٕٖ) والناسب لو الشيخ المجلسي  :بحار األنوار جٖ ٛصٕٖٔ.
(ٖٖ) ابن عابدين  :حاشية رد المحتار  :جٔ صٖ.ٖٙ
(ٖٗ) محمد باقر المجلسي  :بحار األنوار  :جٖٖ ص٘ + ٜ٘ج٘ ٙصٕٖ٘.
(ٖ٘) محمد حسين الطباطبائي  :الميزاف في تفسير القرآف  :جٔٔ صٓ٘.
( )ٖٙأبو بكر السرخسي  :أصوؿ السرخسي  :جٔ صٖٖٓ  +جٕ صٗ.ٔٚ
( )ٖٚابن عابدين  :حاشية رد المحتار  :جٔ صٖ.ٖٙ
( )ٖٛال تتم عملية القياس ما لم تتوفر لها أمور أربعة :وىي:
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األصل :وىو الواقعة التي ثبت حكمها بالنص كشرب الخمر الذي ثبت تحريمو بالكتاب والسنة.
ويسمى أيضاً المقيس عليو.

ٕ .الفرع  :وىو الواقعة التي يراد تسويتها  -في الحكم  -بالواقعة المنصوصة مثل شرب النبيذ
حيث ال نص على تحريمو .ويسمى أيضاً المقيس.

ٖ .الحكم  :وىو االعتبار الشرعي الذي ورد بو نص أو إجماع في المقيس عليو مثل التحريم لشرب
الخمر.
ٗ.

العلة :وىي الجهة المشتركة بين األصل والفرع من حيث إلحاؽ الفرع باألصل في الحكم مثل
اإلسكار.
وتعتبر العلة من أىم أركاف القياس لذا اعتبرىا األحناؼ الركن الوحيد للقياس.
وللعلة تسميات متعددة منها  :السبب والمؤثر والمقتضي والباعث والداعي والدليل واألمارة
ومناط الحكم والمستدعي والحامل.
ّأما إثبات حكم الفرع على أساس عملية القياس فهو نتيجة القياس وليس من أركانو.

د  :جواد أحمد البهادلي  :مختصر المفتاح في أصوؿ الفقو المقارف  :صٔ + ٕٚمصطفى
الزلمي  :أصوؿ الفقو في نسيجو الجديد  :ص ٗٔٔ.
( )ٖٜابن عابدين  :حاشية رد المحتار :ج٘ ص.ٛ
(ٓٗ) د  :عادؿ يوسف الشكري  :المسؤولية الجنائية الناشئة عن اإلىماؿ  :ص.ٖٗ - ٖٜ
(ٔٗ) د  :محمد صبحي نجم  :قانوف العقوبات  -النظرية العامة للجريمة  :ص.ٕٜٚ
(ٕٗ) د  :محمد محي الدين عوض  :المبادئ األساسية التي يقوـ عليها القانوف الجنائي  :ص- ٜٚ
ٓٓٔ.
(ٖٗ) عادؿ عازر  :النظرية العامة في ظروؼ الجريمة  :صٖ.ٕٙ
(ٗٗ) د  :حارث سليماف الفاروقي  :المعجم القانوني  :ص.ٔٗٙ
(٘ٗ) المادة  / ٗٔٔ :ؼٕ /ٗٔٙ +ؼٕ من قانوف العقوبات العراقي  +المادة /ٕٖٛ :ؼٕ +
ٕٗٗ/ؼٕ من قانوف العقوبات المصري  +المادة  ٕٜٓ :من قانوف العقوبات الجزائري +
المادة  ٖٗٗ :من قانوف العقوبات المغربي.
( )ٗٙقانوف العقوبات العراقي  :المادة ٔٔٗ/ؼٖ /ٗٔٙ +ؼٕ.
( )ٗٚكما نص على ذلك قانوف إدارة المرور رقم  ٛٙلسنة ٕٗٓٓـ  :المادة ٖٕ/ؼٕ  +المادة
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ٕ٘/ؼٔ قانوف إدارة المرور النافذ.
( )ٗٛالمصدر السابق نفسو.
( )ٜٗحارث سليماف الفاروقي  :المعجم القانوني  /ص٘.ٗٚ
(ٓ٘) محمد قلعجي  :معجم لغة الفقهاء ص.ٜٙ
(ٔ٘) المصدر نفسو والصفحة.
(ٕ٘) حارث سليماف الفاروقي  :المعجم القانوني  :ص٘.ٔٛ
(ٖ٘) المصدر نفسو  :ص.ٔٛٙ
(ٗ٘) المصدر نفسو  :ص.ٗٓٛ
(٘٘) المصدر نفسو  :ص.ٖٗٙ

( )٘ٙنهاية األحكاـ  :جٔ صٗ : ٖٜقرض مكتبة أىل البيت عليهم السبلـ.
( )٘ٚما بين الشارحتين توضيح منا ال قوؿ العبلمة.
( )٘ٛتذكرة الفقهاء  :ج ٛصٓٔ .قرص مكتبة أىل البيت عليهم السبلـ.
( )ٜ٘محمد جواد العاملي  :مفتاح الكرامة  :ج ٜصٖٔٔ.
(ٓ )ٙأبو القاسم الخوئي  :منهاج الصالحين  :جٔ ص : ٜٚوغيره.
(ٔ )ٙج ٙصٔٔ.
(ٕ )ٙمحمد حسن النجفي  :جواىر الكبلـ  :جٖٔ صٖٓ.
(ٖ )ٙالعبلمة الحلي  :مختلف الشيعة  :ج ٚصٓ.ٖٜ
(ٗ )ٙالسيد المرتضى  :االنتصار :ص : ٖٜٔالشيخ الطوسي  :المقنعة صٕ٘٘.
(٘ )ٙابن فهد الحلي  :المهذب البارع  :جٖص + ٖٔٙالمحق الكركي  :جامع المقاصد  :جٕص
ٕٕٔ  +محمد حسن النجفي  :جواىر الكبلـ  :جٕٕ ص  + ٕٔٛاألنصاري  :كتاب الطهارة
 :جٔصٕٗ.
( )ٙٙزبدة البياف  :ص٘ : ٙٚوىو مضموف النص القرآني الكريم.
( )ٙٚأحمد الكبيسي  :األحواؿ الشخصية  -الوصايا والمواريث  :ص.ٚٙ
( )ٙٛالمحقق الحلي  :شرائع اإلسبلـ  :جٗ ص٘.ٜٔ
( )ٜٙاإلرشاد  :صٗ : ٜٔالقواعد  :جٖ صٕ.٘ٛ
(ٓ )ٚابن إدريس  :جٖ صٕٖٔ.
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(ٔ )ٚكنز العرفاف  :جٕ ص.ٖٙٙ
(ٕ )ٚالوسيلة إلى نيل الفضيلة  :ص.ٕٜٗ
(ٖ )ٚصٕٓٗ.

(ٗ )ٚالمسالك  :ج٘ٔ ص : ٙٙالروضة البهية  :جٓٔ ص.ٔٚ
(٘ )ٚعلي الطباطبائي  :رياض المسائل  :جٗٔ ص.ٖٙ
( )ٚٙلقاء خاص مع آية اهلل السيد محمد رضا السيستاني بتاريخ ٕٓٓٛ/ٖ/ٕٛـ.
( )ٚٚالحكيم  :مصدر سابق  :ج ٕٔ ص  + ٜٙالبروجردي  :مصدر سابق .ٕٕٕ :
( )ٚٛمحسن الحكيم  :نهج الفقاىة  :صٖٓٔ  +أبو القاسم الخوئي  :كتاب اإلجارة  :صٖٖٗ.
( )ٜٚالبيهقي  :السنن  :ج ٙص  + ٕٜٛالبيهقي  :معرفة السنن واآلثار  :جٗ صٓٔ٘.
(ٓ )ٛعوالي الآللي  :ج  2ص  + 257عوالي الآللي  :ج  1ص .222
و الزعيم ىو الكفيل .والغارـ ىو الضامن نهاية ابن األثير  :ج  2ص . 303
(ٔ )ٛالمحدث النوري  :مستدرؾ الوسائل  :جٖٔ صٖ٘ٗ  +فقو الرضا عليو السبلـ ص .34
(ٕ )ٛمستند العروة  :ص ٕٕ٘.
(ٖ )ٛالصدوؽ  :الهداية  :ص + ٕٛٙالطوسي  :المبسوط  :ص + ٕٛٛابن ادريس  :السرائر :جٕ
ص ٗ.ٙ
(ٗ )ٛالنعمػ ػ ػػاف المغربػ ػ ػػي  :دعػ ػ ػػائم اإلسػ ػ ػػبلـ  :جٕ صٗ٘  +النػ ػ ػػوري  :مسػ ػ ػػتدرؾ الوسػ ػ ػػائل  :جٖٔ
صٖٓٓ ،الكلين ػػي  :الك ػػافي  :ج ٙص + ٔٛٛالبخ ػػاري  :ص ػػحيح البخ ػػاري  :جٖ صٕ٘ +
البيهق ػػي  :س ػػنن البيهق ػػي  :ج ٚص + ٕٜٗالح ػػر الع ػػاملي  :وس ػػائل الش ػػيعة  :ج٘ٔ صٖٓ +
الطوسي  :تهذيب األحكاـ  :ج ٚصٔ + ٖٚاالستبصار  :جٖ صٕٖٕ.
(٘ )ٛالمصادر نفسها.
( )ٛٙالحػػر العػػاملي  :مصػػدر سػػابق  :ج٘ٔ صٖٓ  +الطوسػػي  :تهػػذيب األحكػػاـ  :ج ٚصٔ+ ٖٚ
االستبصار  :جٖ صٕٖٕ.
( )ٛٚسيد سابق  :فقو السنة  :جٕ صٖٔٔ.
( )ٛٛابن عابدين  :حاشية رد المختار  :ج٘ صٗ.ٙ
( )ٜٛالمصدر نفسو  :ج ٙص٘ + ٕٙمحمد تقي الحكيم  :مصدر سابق  :صٕ٘ٗ.
(ٓ )ٜظ  :المقنعة  :ص ٖٗ.ٙ
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(ٔ )ٜاالنتصار  :ص ٕٕ٘.
(ٕ )ٜالكركي  :جامع المقاصد  :ج  ٚص .ٕٙٚ
(ٖ )ٜالمصدر نفسو.
(ٗ )ٜاليزدي  :العروة الوثقى  :ج٘ ص .ٙٚ
(٘ )ٜمحمد حسن البجنوردي  :القواعد الفقهية  :ج ٕص .ٜ
( )ٜٙالحر العاملي  :الوسائل  :ج ٖٔ ص ٘.ٕٚ
( )ٜٚالبروجردي  :مصدر سابق  :اإلجارة  :ؽٗ مس ٗ.
( )ٜٛالحكيم :جٕٔ ص .ٜٚ
( )ٜٜتعليقتهما على العروة الوثقى  :ج٘ شرح ص .ٙٚ
(ٓٓٔ) تعليقتو على العروة الوثقى  :ج٘ شرح ص .ٙٚ
(ٔٓٔ) المصدر السابق نفسو.
(ٕٓٔ) ؼ ٗ مس ٘.
(ٖٓٔ) الحكيم  :جٕٔ ص ٓ + ٛالبروجردي  :ص .ٕٜٗ
(ٗٓٔ) العاملي  :مفتاح الكرامة  :ج  ٚص ٗ.ٕٙ
(٘ٓٔ) اإلجارة :ؼٗ مس ٘.
( )ٔٓٙالبروجردي  :اإلجارة  :ص .ٕٜٗ
( )ٔٓٚالعاملي  :مفتاح الكرامة  :ج  ٚص ٗ.ٕٙ

( )ٔٓٛالخميني :مصدر سابق  :جٕ ص ٓ / ٘ٙالديات – موجبات الضماف  :مسٗ.
( )ٜٔٓالعاملي  :ج  ٚص ٗ.ٕٙ
(ٓٔٔ) ابن إدريس  :جٖ ص ٖ.ٖٚ
(ٔٔٔ) ج  ٚص ٗ.ٕٙ
(ٕٔٔ) الحر العاملي  :الوسائل  :ج  ٔٛص ٘.ٜٔ
(ٖٔٔ) محمد علي األنصاري  :الموسوعة الفقهية  :ج ٔصٖٕٗ.
(ٗٔٔ) حكى ذلك عنهم صاحب الجواىر :ج ٕٗ ص .ٗٙ
(٘ٔٔ) العروة  :اإلجارة  :فصل ٗ – مس  + ٙالمستمسك  :ج ٕٔ ص ٔ + ٛتحرير الوسيلة  :جٕ
ص  + ٘ٙمستند العروة  :اإلجارة  :ص ٕٓ٘.
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( )ٔٔٙتجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ نزاع بين الفقهاء في أصل اإلبراء أىو إسقاط أو تمليك .ومن شاء
الرجوع لذلك فلينظر بحثنا بعنواف  :اإلبراء بين اإلسقاط والتمليك.
( )ٔٔٚمحمد علي األنصاري  :الموسوعة الفقهية  :جٔ ص ٖٕٗ.
( )ٔٔٛالجواىر :ج ٕٗ ص .ٗٚ
( )ٜٔٔالمصدر نفسو .ويقصد صاحب الجواىر بالمصنف ىو المحقق الحلي صاحب شرائع اإلسبلـ؛
إذ الجواىر شرح لها.
(ٕٓٔ) ص ٕٓ٘.
(ٕٔٔ) الحكيم :المستمسك :ج ٕٔ ص ٔ + ٛالجواىر :ج ٕٗ ص .ٗٚ
(ٕٕٔ) العاملي  :مفتاح الكرامة  :ج ٓٔ ص ٕ.ٕٚ
(ٖٕٔ) الجواىر :ج ٕٗ ص .ٗٛ
(ٕٗٔ) العروة :ؼ ٗ – مس .ٙ
(ٕ٘ٔ) ج ٕ ص ٓ.٘ٙ
( )ٕٔٙخورشيد حرفوش  :األخطاء الدوائية مسؤولية حائرة بين المريض والطبيب والصيدلي  :شبكة
االنترنت  :نشر بتاريخ  ٕٛيونيو ٕٔٔٓـ.
( )ٕٔٚظ  :قانوف مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٓٗ لسنة ٜٓٔٚـ المعدؿ  +األخطاء الدوائية مسؤولية
حائرة بين المريض والطبيب والصيدلي.
( )ٕٔٛاالسم التجاري ىو :االسم أو اللقب المستعمل في آية تجارة سواء بصفة شركة عادية أـ بغير
ذلك ،وقد فرؽ قرار الديواف األردني بين العنواف التجاري واالسم التجاري في قانوف  ٜٔٙٙو
ٓ.ٜٔٚ
ظ  :جماؿ عبد الغني مدغمش  +محمد محمود شحادة  :موسوعة التشريع األردني  :ص.ٜ٘٘
( )ٕٜٔظ  :جواد أحمد البهادلي  :مختصر المفتاح في أصوؿ الفقو المقارف  :ص .ٕٗٛ
(ٖٓٔ) ظ  : :خورشيد حرفوش  :األخطاء الدوائية مسؤولية حائرة بين المريض والطبيب والصيدلي :
شبكة االنترنت  :نشر بتاريخ  ٕٛيونيو ٕٔٔٓـ.
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ادلصـــــــادر

ٔ .ابن حمزة  :الوسيلة إلى نيل الفضيلة  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
ٕ .ابن عابدين  :حاشية رد المحتار  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.ابن ادريس الحلي :
السرائر  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
ٖ .ابن منظور  :لساف العرب  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
ٗ .أبو القاسم الخوئي  :أجود التقريرات  -تقريراً ألبحاث الشيخ النائيني  /قرص مكتبة أىل
البيت الليزري.أبو القاسم الخوئي  :منهاج الصالحين ط ،ٕٜبغداد.

٘ .أبو بكر السرخسي  :أصوؿ السرخسي  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
 .ٙأبو ىبلؿ العسكري  :الفروؽ اللغوية  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
 .ٚأحمد األردبيلي  :زبدة البياف  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.

 .ٛأحمد األردبيلي  :مجمع الفائدة والبرىاف  /قرص المكتبة المشار إليها سابقاً.
 .ٜأحمد الكبيسي  :األحواؿ الشخصية  -الوصايا والمواريث  -جامعة بغداد  -ببل.
ٓٔ .أحمد فتح اهلل  :معجم ألفاظ الفقو الجعفري  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
ٔٔ .أغا ضياء العراقي  :تعليقة على العروة الوثقى  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
ٕٔ .أغا ضياء العراقي  :مقاالت األصوؿ  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
ٖٔ .تقرير اجتماع منظمة الصحة العالمية في طوكيو الياباف ٖٔ أوغسطس –ٖ سمبتمبر
ٖ.ٜٜٔ
ٗٔ .جعفر كاشف الغطاء  :كشف الغطاء  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
٘ٔ .جواد أحمد البهادلي  :الثابت والمتغير في الشريعة اإلسبلمية  /رسالة ماجستير ،جامعة
الكوفة ،كلية الفقوٕٓٓٚ ،ـ.
 .ٔٙحارث سليماف الفاروقي  :المعجم القانوني  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
 .ٔٚالحلي  -العبلمة  :تحرير األحكاـ  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
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 .ٔٛالحلي  -العبلمة  :تذكرة الفقهاء  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
 .ٜٔالحلي  -العبلمة  :مختلف الشيعة  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
ٕٓ .الحلي  -العبلمة  :نهاية األحكاـ  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
ٕٔ .الحلي  -المحقق  :المختصر النافع  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
ٕٕ .الحلي  -المحقق  :شرائع اإلسبلـ  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
ٖٕ .دور الصيدالني في جهاز الرعاية الصحية  :تقرير لمجموعة استشارية تتبع منظمة الصحة
العالمية في نيودلهي ٖٔ –  ٔٙديسمبر.
ٕٗ .الراغب األصفهاني  :مفردات غريب ألفاظ القرآف الكريم  /قرص مكتبة أىل البيت
الليزري.
ٕ٘ .رمسيس بهناـ  :النظرية العامة للقانوف الجنائي ،طٖٜٜٔٚ ،ـ.
 .ٕٙسليماف عبد المنعم  :النظرية العامة لقانوف العقوبات ،دار الجامعة الجديدة للنشر،
االسكندريةٕٓٓٓ ،ـ.

 .ٕٚالسيستاني االبن  :السيد محمد رضا  /لقاء خاص بتاريخ ٕٓٓٛ/ٖ/ٕٛـ.
 .ٕٛالشهيد الثاني  :الروضة البهية  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
 .ٕٜالشهيد الثاني  :مسالك االفهاـ  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
ٖٓ .الشيخ الطوسي  :المبسوط  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
ٖٔ .الشيخ الطوسي  :المقنعة  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
ٕٖ .عادؿ عازر  /النظرية العامة في ظروؼ الجريمة  /القاىرةٜٔٙٚ ،ـ.
ٖٖ .عادؿ يوسف الشكري  :المسؤولية الجنائية الناشيءة عن اإلىماؿ دراسة مقارنة  /رسالة
ماجستير ،جامعة بابل ،كلية القانوفٕٓٓ٘ ،ـ.
ٖٗ .عبد الفتاح مصطفى الصيفي  :قانوف العقوبات النظرية العامة ،دار الهدى ٕٔٓٓـ.
ٖ٘ .علي الطباطبائي  :رياض المسائل  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
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 .ٖٙعلي القزويني  :ينابيع األحكاـ في مسائل الحبلؿ والحراـ  /قرص مكتبة أىل البيت
الليزري.
 .ٖٚقانوف مزاولة مهنة الصيدلة رقم ٓٗ لسنة ٜٓٔٚـ المعدؿ محمد صبحي نجم  :قانوف
العقوبات النظرية العامة للجريمة ،طٖ ،مكتبة دار الثقافة للنشر ،األردفٜٜٔٙ ،ـ.
 .ٖٛمحمد باقر المجلسي  :بحار األنوار  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
 .ٖٜمحمد تقي البروجردي  :نهاية األفكار ،تقريراً ألبحاث الشيخ العراقي  /قرص مكتبة أىل
البيت الليزري.

ٓٗ .محمد جواد العاملي  :مفتاح الكرامة  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
ٔٗ .محمد حسن النجفي  :جواىر الكبلـ  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري..
ٕٗ .محمد حسين األصفهاني  :حاشية المكاسب  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
ٖٗ .محمد حسين األصفهاني  :نهاية الدراية في شرح الكفاية  /قرص مكتبة أىل البيت
الليزري.

ٗٗ .محمد حسين الطباطبائي  :الميزاف في تفسير القرآف  /قرص مكتبة أىل البيت
الليزري.
٘ٗ .محمد قلعجي  :معجم لغة الفقهاء  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
 .ٗٙمحمد كاظم اليزدي  :العروة الوثقى  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
 .ٗٚمحمد محي الدين عوض  :المبادئ االساسية التي يقوـ عليها القانوف الجنائي االنجلو
أمريكي ،مطبعة القاىرةٜٖٔٙ ،ـ.
 .ٗٛالمرتضى  -السيد  :االنتصار  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
 .ٜٗالمرتضى  -السيد  :رسائل المرتضى  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
ٓ٘ .مرتضى األنصاري  :كتاب الطهارة  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
ٔ٘ .المقداد السيوري  :كنز العرفاف  /قرص مكتبة أىل البيت الليزري.
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وثيقة غير منشورة  ٜٗ.ٜ٘ٙwho/pharma/جينيف منظمة الصحة العالمية ٜٜٗٔ

ويمكن الحصوؿ عليها بطلبها من قسم إدارة وسياسة الدواء من منظمة الصحة العالمية.
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Medical Mistakes Amongst the Negligence of Both Physician’s
Diagnosis and the pharmacist’s Prescription
Comparative study in Jurisprudence and Iraqi law
Assistant Prof. Dr. Jawad Ahmed Kadhim Al-Bahadli
College of Law - University of Kufa

Abstract
The research discusses the problem of medical mistakes
amongst the negligence of the physician’s diagnosis and pharmacist’s
prescription. As it follows up closely the responsibility arisen from
such mistakes in terms of law and jurisprudence and detects the
responsible person by means of determining the cases of mistakes’
incidence and the causes such as negligence. Consequently, there will
be a liability of compensation upon the person who is in charge. In
addition to indicate the aspects of responsibility such as the eligibility
of the pharmacist or the physician including a study that involves the
discussion over various opinions according to law and jurisprudence.
Research Key:
Medical mistake is a mistake that occurs throughout the
practice of medical professions due to the lack of experience or
efficiency of the physician or of his co-workers as a result of
exercising modern methods of treatment, an emergency which
requires speed at the expense of accuracy or due to the nature of
a complex treatment.
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