
 

 

  

  

  

  األطبــاء عـن الـعمـلإضراب 

  دراسـة فقـهيـة
  

  
  إعـداد 

  رضا عبد اخلالق إمساعيل علي

  مدرس الفقه يف كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

    للبنات بكفر الشيخ



 
 

 

    
 
 

١٠١٥

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  

 :  

z { | }  

ً                                                           الحمد هللا رب العالمین حمدا یلیق بجالله وكماله كما ینبغي لجالل 

  –ة والسالم على أكمل خلقه سیدنا محمد والصال، وجهه وعظیم سلطانه

  .ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین،  وعلى آله وصحبه أجمعین-

  .. أما بعد

  

وبینت أن ، ورغبت فیه، فقد حثت الشریعة اإلسالمیة على العمل

یسعى ، وأن المؤمن شخصیة بناءة مؤثرة في المجتمع، الدین عبادة وعمل

وقد وضع الشارع الحكیم الضوابط التي ، ربهلتحصیل الرزق الذي قدره له 

تنظم العالقة بین أرباب األعمال والعمال حتى ال یكون هناك مجال للتنازع 

، والمزارعة، واإلجارة، ویظهر ذلك جلیا في كثیر من العقود كالبیع، والشقاق

وأنه البد من تحقیق الرضا بین الطرفین حتى ، وغیرها، والجعالة، والمساقاة

ولكن قد ، والنفوس متشوقة للمزید من العمل والنجاح، لنتائج طیبةتكون ا

قد یكون بسبب ، یعكر صفو العالقة بین العامل ورب العمل طارئ ما

فیلجأ أصحاب المهن إلى ، وقد یكون بدافع خارجي، ظروف العمل نفسه

ولما انتشرت هذه ، اإلضرابات والتي هي صورة من صور التعبیر عن الرأي

ً                       كان لزاما أن تتضافر -ومنها المهن الطبیة–ي كثیر من المهن الظاهرة ف

وحمایة للمجتمع ، ً                وحفاظا على األمن، الجهود لتوضیح حكمه صیانة الدین

  .من تبعات اإلضراب



 
 

 

    
 
 

١٠١٦

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  :أسباب اختيار املوضوع 

ً                   فال یقف جامدا أمام ، بیان مدى الثبات والمرونة في الفقه اإلسالمي - ١

 . متطلبات ومستجدات العصر

ً                                   وصلته ثوابا وعقابا بالدنیا واآلخرة، ورة الموضوع وأهمیتهخط - ٢ ً. 

 .توضیح اآلثار المترتبة على إضراب األطباء عن العمل - ٣

وتفصیل هذا الموضوع في بحث ، مساهمة في خدمة العلم الشرعي - ٤

 .مستقل لتحصل منه الفائدة

  

  :   خطة البحث

  :وهي، أربعة فصول: قمت بتقسیم البحث إلى

  . ماهیة إضراب األطباء عن العمل :األول الفصل

  :یشتمل على خمسة مطالب

  .تعریف اإلضراب عن العمل: المطلب األول 

  .والطبیب، والتطبیب، مفهوم الطب: المطلب الثاني 

  . التكییف الفقهي لإلضراب عن العمل: المطلب الثالث 

  . أسباب إضراب األطباء عن العمل: المطلب الرابع 

  .إضراب األطباء عن العملصور : المطلب الخامس 

  .الحكم الشرعي إلضراب األطباء عن العمل: الفصل الثاني 

یشتمل ، اآلثار المترتبة على إضراب األطباء عن العمل: الفصل الثالث

  :على اآلتي

 .آثار ایجابیة - ١

 :آثار سلبیة - ٢

 ) اقتصادیة– نفسیة –صحیة (بالنسبة للمریض   - أ



 
 

 

    
 
 

١٠١٧

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

 ) معرفیة–نفسیة (بالنسبة للطبیب المضرب   - ب

  .  بالنسبة للمجتمع-ج

  .مسؤولیة الطبیب المضرب عن العمل: الفصل الرابع

  :   یشتمل على ثالثة مطالب 

  .مشروعیة تحمل المسؤولیة في الشریعة اإلسالمیة : المطلب األول

  . المسؤولیة األسریة-ب.             المسؤولیة عن النفس-أ

  .ولیة األممیة المسؤ-د.             المسؤولیة االجتماعیة-ج

  .ضوابط تحمل الطبیب للمسؤولیة في الشریعة اإلسالمیة: المطلب الثاني 

حكم ضمان الطبیب المضرب عن العمل لما نجم عن : المطلب الثالث

  .إضرابه

  

  : منهج البحث

مع توثیقها ، وصیاغتها صیاغة فقهیة، جمع المعلومات من المصادر - ١

 .من مصادرها

 .یمة إلى سورها عزو اآلیات القرآنیة الكر - ٢

واكتفیت بصحتها إن كانت من ،  تخریج األحادیث الشریفة - ٣

ٕ                                            وان كانت من غیرهما ذكرت الحدیث والحكم علیه ، الصحیحین

 .أو من كتب التخریج، حسب محقق الكتاب

 .واألبحاث المعاصرة،  الرجوع إلى أمهات الكتب - ٤

 . خالصة النتائج التي توصلت إلیها من خالل البحث - ٥

  .وفهرس للموضوعات، ادر والمراجع فهرس للمص - ٦



 
 

 

    
 
 

١٠١٨

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 



 
 

 

    
 
 

١٠١٩

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  

  

  

  األول الفصـل
  مـاهيـة إضـراب األطـباء عـن العمـل

  

  :يشتمل على مخسة مطالب

  .تعريف اإلضراب عن العمل: املطلب األول 

  .والطبيب، والتطبيب، مفهوم الطب: املطلب الثاين 

  . التكييف الفقهي لإلضراب عن العمل: املطلب الثالث 

  . أسباب إضراب األطباء عن العمل : املطلب الرابع

  .صور إضراب األطباء عن العمل: املطلب اخلامس 



 
 

 

    
 
 

١٠٢٠

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 



 
 

 

    
 
 

١٠٢١

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  املطلب األول

   تعريف اإلضراب عن العمل 

یا أیها : "قال تعالى، أمر الشارع الحكیم بالوفاء بااللتزامات والعقود

فإذا فرط صاحب العمل في حقوق ،  اآلیة)١(..."الذین ءامنوا أوفوا بالعقود

فإن اإلضراب عن العمل أحد الوسائل التي یمكن للعامل اتباعها ، عاملال

  .ً                  تعبیرا عن احتجاجه

 المعاصرة التي تلجأ إلیها الظواهرفاإلضراب عن العمل ظاهرة من   

، وأداته االمتناع، عنوانه االعتراض، األطراف الضعیفة للمطالبة بالحقوق

  .ومقوماته الروح االجتماعیة التضامنیة 

  

  :راب في اللغة اإلض

  :ٍ                     ویأتي بعده معان منها، مصدر أضرب

أضربت عن الشيء أي كففت : یقال: الكف عن الشيء أو اإلعراض  - ١

وأضرب فالن ، ً                               وضربت فالنا عن فالن أي كففته عنه، أو أعرضت

  )٢(. عن األمر فهو مضرب إذا كف

                                                 

 )١ (اآلیة من المائدة سورة) ١(

 منظور ابن الدین جمال، الفضل ابو، علي بن مكرم بن محمد، العرب لسان) ٢(

) ضرب (مادة ، ھـ١٤١٤ ٣ط، بیروت -صادر دار) ھـ٧١١:ت(األنصاري

)١/٥٤٧ ( 



 
 

 

    
 
 

١٠٢٢

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

ً                 رأیت حیة مضربا : یقال:  السكون - ٢  )١(. إذا كانت ساكنة ال تتحرك، ً

وما زال مضربا ،  )٢(أضرب الرجل في البیت أي أقام: یقال : إلقامةا - ٣

 )٣(فیه أي لم یبرح 

  

وعلى هذا فإن اإلضراب هو اإلقامة في البیت واالمتناع عن 

  .الخروج منه سواء كان الخروج من أجل العمل أو ألي شيء آخر

  

ً                              اإلعراض عن الشيء تركا واهماال: اإلضراب: " وعرفه المناوي بقوله  بعد ًٕ

  ) ٤(اإلقبال علیه 
  

، وأقرب هذه المعاني إلى المعنى االصطالحي هو المعنى األول  

فاإلضراب هو اإلعراض عن الشيء أو الكف ، وقریب منه المعنى الثالث 

  . عنه
  

                                                 

 )١/٥٤٧ (السابق المصدر)  ١(

 )١/٥٤٧ (السابق المصدر) ٢(

 أبو الحسیني الرازق عبد بن محمد بن محمد، القاموس جواھر من العروس تاج) ٣(

) ضرب (مادة، الھدایة دار) ھـ١٢٠٥ت (الزبیدي بمرتضى الملقب الفیض

)٣/٢٣٩( 

 تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدین زین، التعاریف مھمات على توقیفال) ٤(

 – الكتب عالم، )ھـ١٠٣١ت (القاھري المناوي الحدادي على بن العارفین

 )١/٥٤) (م١٩٩٠ - ھـ١٤١٠ (١ط، القاھرة



 
 

 

    
 
 

١٠٢٣

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  :اإلضراب في االصطالح

هو توقف أو امتناع العامل من أداء مهامه التي وكل بها دون   

لغرض الحصول على أخذ حقوقه ، لعملسابق إنذار من موكله أو رب ا

  .)١(بالعدل 

، امتناع شخص أو جماعة عن العمل: وقیل في تعریفه أیضا بأنه  

أو ، یعلنون عنها للمسئولین رسمیین، أو شروط، ً              تحقیقا لمطالب، أو الطعام

  )٢(.غیر رسمیین

اتفاق مجموعة من العمال فیما بینهم على : وعرف أیضا بأنه   

والغرض منه ، یام بالعمل المتفق علیه لوجود نزاع عملياالمتناع عن الق

  ) ٣(.الحصول على حقوقهم التي تتعلق بشروط العمل أو ظروفه

  

  

                                                 

 العمل قانون مع مقارنة اإلسالمیة الشریعة في وحقوقھم العمل واجبات) ١(

) م٢٠١٠ - ھـ١٤٣١(القدس جامعة، العواودة جمعة محمد سمیر، الفلسطیني

)١/١٩٢( 

 ٢ط، العتیبي البارودى العالى عبد بن سعود، اإلسالمیة الجنائیة الموسوعة) ٢(

 ) ١/١١٧(اإلضراب باب، ھـ١٤٢٧

 دار، ١ط، محمود سید، رمضان، الجدید األردني العمل قانون شرح في الوسیط) ٣(

 .٥٠٤ص، األردن، عمان، الثقافة



 
 

 

    
 
 

١٠٢٤

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  املطلب الثاين

  والطبيب، والتطبيب، مفهوم الطب

، لكونه یهدف إلى إصالح البدن، یعد علم الطب من العلوم السامیة

النبیلة التي تكسي صاحبها هیبة فهو من العلوم اإلنسانیة ، ً            والنفس أیضا

  . وعلى طالبه التحلي بالرحمة واألمانة، تلیق بعلمه ومكانته

  :مفهوم الطب -١

عالم : ٌ              ورجل طب وطبیب، عالج الجسم والنفس: الطب في اللغة

  )١(.الحاذق من الرجال الماهر بعلمه: َ              والطب والطبیب، بالطب

  )٢( الرفیق: والطبیب ، الرفق: والطب أیضا بمعنى 

  

  .      والمراد المعنى األول وهو عالج الجسم والنفس

علم یتعرف منه أحوال بدن اإلنسان من : والطب في االصطالح

جهة ما یصح ویزول عن الصحة لیحفظ الصحة حاصلة ویستردها 

  )٣(.زائلة

  

وجاء یستطب ، ً                     طب فالن فالنا أي داواه: یقال، المداواة: التطبیب -٢

، فهو تشخیص الداء، ألدویة أیها یصلح لدائهأي یستوصف ا: لوجعه

  )٤(ومداواة المریض

                                                 

 ) ١/٥٥٣) (طبب (العرب لسان )١(

 ) ٣/٢٥٨) (طبب (العروس تاج) ٢(

: تحقیق، )ھـ٤٢٨ت (علي أبو، سینا بن هللا عبد بن الحسین، الطب في القانون) ٣(

 ) ١/١٣(الضناوي أمین محمد

 ) ١/٥٥٤(العرب لسان) ٤(



 
 

 

    
 
 

١٠٢٥

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

العالم ، وهو الذي یعالج المرضى ونحوهم، من حرفة الطب: الطبیب -٣

: والكثرة، أطبة:  وجمع القلة)١(،الرفیق اللبق، الحاذق الماهر، بالطب

  )٢(.الذي یتعاطى علم الطب: والمتطبب، أطباء

  

  

  

                                                 

، سوریا -دمشق، الفكر دار، حبیب أبو سعدي، ً        واصطالحا لغة الفقھي القاموس) ١(

 ) ١/٢٢٧)(م١٩٨٨ - ھـ١٤٠٨(٢ط

 )١/٥٥٣(العرب لسان) ٢(



 
 

 

    
 
 

١٠٢٦

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  

   املطلب الثالث

  ن العمللتكييف الفقهي لإلضراب ع ا

 فیما –ولم أعثر ، اإلضراب عن العمل ظاهرة اجتماعیة مستجدة 

ولعل السبب في ،  على خالف للفقهاء المتقدمین في حكمها–اطلعت علیه

  :ذلك

 أن التشریع اإلسالمي قد نظم العالقة بین العمال وأرباب األعمال -١

ً                     تنظیما دقیقا محكما ً  أبواب مختلفة في كتب الفقه وقد تضمنت ذلك، ً

، واالستصناع، والمساقاة، والمزارعة، واإلجارة، البیوع: اإلسالمي مثل 

  .وغیرها

ً                      إذا كان مستندا على – أن العقد الذي یكون بین العمال وأرباب األعمال-٢

ً                                          فإنه یكون متضمنا للشروط المنظمة للعالقة –أحكام الشریعة اإلسالمیة

ألن الشرع هو ، اجة لإلضراب عن العمل عند التنازعوعلیه فال ح، بینهما

  .الفاصل بینهما بحكم الشروط المنصوص علیها في العقد

  

 اإلضراب عن العمل وسیلة من وسائل التعبیر عن :ویمكن القول بأن

أو إلى ولي األمر ، یستخدمها العامل إلسماع صوته إلى رب العمل، الرأي

أو هو مظهر من ، شروط العملعند وقوع ضرر علیه جراء اإلخالل ب

  . مظاهر االحتجاج على ظلم وقع علیه أثناء العمل

  

  

  

  



 
 

 

    
 
 

١٠٢٧

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  

  املطلب الرابع

   أسباب إضراب األطباء عن العمل 

  :سوف أعرض بعض هذه األسباب

  : األجور المتدنیة-١

وأن أجر الطبیب ، هي أحد أبرز أسباب تدهور الخدمة الطبیة في مصر

وبالتالي ال ، أجر عامل في شركة قطاع خاصحدیث التخرج ال یساوي 

   )١(.یستطیع أن یقدم خدمة طبیة لمریضه

  

  : تأخر صرف الرواتب-٢

التابع لمستشفیات المؤسسة العالجیة ) المبرة(كما حدث في مستشفى

حیث أضرب العشرات من األطباء والعاملین عن العمل لعدم ، باإلسكندریة

، متوقفة على مدار شهرین ماضیینصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالیة ال

  )٢(.وتردي األوضاع اإلداریة بالمستشفى خالل الفترة األخیرة

  : زیادة مخصصات وزارة الصحة من المیزانیة -٣

إلى ، م ٢٠١٤،م٢٠١٢حیث دعت نقابة األطباء في مصر فى عامي 

وزیادة مخصصات وزارة ، إضراب جزئي عام من أجل تطبیق كادر لهم 

  )٣(.یزانیةالصحة من الم

  

                                                 

)١ (alwafd.org  

)٢( www.almasryalyoum.com  

)٣ (www.madamasr.com  



 
 

 

    
 
 

١٠٢٨

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  )١(: قلة األجهزة واألدوات الطبیة-٤

ویؤدي إلى ، إن توافر األجهزة والمعدات یساعد على سرعة إنجاز العمل

فقلة األدوات الطبیة في بعض البلدان العربیة كان له ، إنجاح هذا العمل

  .أكبر األثر في إضراب األطباء عن العمل

  

  : مل االعتداء على األطباء أثناء تأدیة الع-٥

حیث أضرب أطباء ، كما حدث في مستشفى المطریة التعلیمي بمصر

المستشفى عن العمل بعد قیام عدد من أمناء الشرطة باالعتداء على 

طبیبین بالمستشفى أثناء تأدیتهما عملهما بسبب رفضهما كتابة تقریر طبي 

 وبعد –م ٢٠١٦ ینایر ٢٨ بحسب بیان سابق أصدرته النقابة في –مزور 

أعلنت نقابة األطباء عن مطالبتها لوزیر الداخلیة ، وفي بیان آخر، یومین

واتخاذ كافة ، بإیقاف أمناء الشرطة المشتركین في االعتداء عن العمل

كما أعلن البیان عن استمرار ، واإلعالن عنها، اإلجراءات التأدیبیة تجاههم

ت اإلغالق االضطراري لمستشفى المطریة التعلیمي لحین إعالن قرارا

ٕ                                                           واضحة بضبط واحضار أمناء الشرطة واحالتهم للمحاكمة الجنائیة ٕ.)٢(  

  

                                                 

 غزة قطاع في الصحة واقع من وأرقام حقائق، العالمیة الصحة منظمة) ١(

 ) م٢٠/١/٢٠١٠(

)٢ (www.madamasr.com 



 
 

 

    
 
 

١٠٢٩

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  

  املطلب اخلامس

   صور إضراب األطباء عن العمل

  

  ): التقلیدي( اإلضراب العادي -١

وهو اإلضراب الذي یتم فیه ترك العمل بالكلیة من قبل األطباء مما   

لمضربین یتم العدول وبمجرد تحقیق أهداف ا، یمس حیاة المواطنین مباشرة

  )١(.عن اإلضراب والعودة للعمل

  

  : اإلضراب الدائري-٢

ال یقوم به في كل مرة سوى قسم من ، وهو توقف متتابع عن العمل  

أو یضرب قسم ، ً                                 فمثال تضرب بعض المستشفیات دون بعض، المستخدمین

، أو قسم النساء والوالدة، كما لو أضرب قسم الباطني، من أقسام المستشفى

وهذا النوع من اإلضراب له تأثیر ، وهكذا، أو قسم الحروق، أو قسم القلب

ً                                                              كبیر جدا على المرضى كل حسب القسم التابع له فمثال إذا أضرب قسم 

أو لو أضرب قسم الجروح فال تأثیر ، الباطني فال یؤثر على مرضى القلب

 ثم ،فالمتضرر األول هم مرضى القسم المضرب، على قسم النساء والوالدة

                                                 

، العالمیة المعارف دائرة عن بتصرف مترجمة، العالمیة العربیة الموسوعة) ١(

 عام بالریاض والتوزیع للنشر الموسوعة أعمال مؤسسة عن صدرت

 ) ٢١/٢٠٩(اإلضراب، م١٩٩٦،ھـ١٤١٦



 
 

 

    
 
 

١٠٣٠

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  )١(.بعد ذلك یضرب قسم آخر إلى أن یتم االستجابة إلى المطالب

  

  ):إضراب االندفاع أو الحماس( اإلضراب الفجائي-٣

ویتم ذلك في حاالت كثیرة ، هو إضراب یعلن بغتة دون سابق إنذار  

فهنا یتخذ اإلضراب ، منها االعتداء على أحد األطباء داخل مكان عمله

  )٢(.نصابهاإلى أن ترجع األمور إلى 

                                                 

، )مترجم(القاضي منصور، ) مؤلف( جیراركورنو، القانونیة المصطلحات معجم) ١(

 الفقرة، م١٩٩٨،لبنان-بیروت، والتوزیع والنشر للدراسات الجامعیة المؤسسة

  .  ١٩٦ ، ١٩٥ص) ٣,٤(

  . السابق المصدر) ٢(



 
 

 

    
 
 

١٠٣١

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

    

  

  

  

  

  الفصل الثاين

  

  حكم إضراب األطباء عن العمل

  احلكم الشرعي إلضراب األطباء عن العمل

  
    



 
 

 

    
 
 

١٠٣٢

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 



 
 

 

    
 
 

١٠٣٣

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

وهو وسیلة لالحتجاج ، إن اإلضراب عن العمل من النوازل الفقهیة

فمنهم من ، وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكمه، والتعبیر عن الرأي

  . أجازه ولكن بضوابط البد من توافرهاومنهم من، ً                     قال بعدم جوازه مطلقا

  

  : ً                                          القائلون بعدم جواز اإلضراب عن العمل مطلقا : ً    أوال

  :منهم 

اإلضراب عن العمل للمطالبة بالمزایا  : )١( الشیخ عبد الحمید الجهني-١

وهي ، والحقوق هي إحدى النظم األجنبیة التي تسللت إلى المجتمع المسلم

ثم إنها ،  والفوضى وقلة احترام المسئولتربي في أصحابها روح التمرد

، والحكمة ، والنصیحة، الصبر: هي، تصادم ثالثة أصول شرعیة معتبرة

ولم ، فالمتبع لطریقة اإلضراب عن العمل لم یصبر حیث أمر اهللا بالصبر

بل تمرد علیهم واستعمل معهم أسلوب ، ینصح لبلده وحكومته ووالة أمره

بل اتبع األسلوب ، لحكمة في معالجة األمورولم یتبع ا، الشقاق والعصیان

  .األهوج

فإن اإلضرابات من عادات الكفار : )٢( الشیخ محمد على فركوس-٢

ولیس ، ولیست من الدین اإلسالمي في شيء، وطرق تعاملهم مع حكوماتهم

من أعمال أهل اإلیمان المطالبة بالحقوق ولو كانت مشروعة بسلوك طریق 

والطعن في أعراض غیر ، ٕ             واثارة الفتن، وتأییدهاترك العمل ونشر الفوضى 

ویأباه خلق المسلم ، وغیرها مما ترفضه النصوص الشرعیة، المشاركین فیها

                                                 

 األوقاف بوزارة إسالمیة داعیة الرفاعي الجھني خلیوى بن الحمید عبد ھو) ١(

 . السعودیة العربیة بالمملكة واإلرشاد والدعوة

 لھ، جزائري عالم، القبي فركوس على بن بوزید بن على محمد المعز عبد أبو ھو) ٢(

 بالقبة م١٩٥٤عام نوفمبر ٢٥ في ولد ، ولیةاألص القواعد حول عدة مؤلفات

  ar.m.wikipedia.org الجزائریة



 
 

 

    
 
 

١٠٣٤

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

ٕ                                        وانما یتوصل إلى الحقوق المطلوبة بالطرق ، ً       وسلوكا، ً       ومنهجا، تربیة

  .)١(وذلك بمراجعة المسئولین ووالة األمر، المشروعة

أو أي موظف ،  الطبیب أو الممرضإن : )٢( الدكتور مروان أبو راس-٣

وعلى ، یضرب عن العمل یترتب عن هذا اإلضراب أذى على المواطنین

ً                                                               من یتضرر من وراء اإلضراب أن یالحق الجناة المضربون قانونا وشرعا  ً
ویجب أن یعاقب ویغرم وأن تقام بحقهم أقصى العقوبات لما یترتب على 

  .)٣(ر حیاة المواطنینهذا اإلضراب من هذا األذى البالغ من تدهو

  

  : القائلون بجواز اإلضراب عن العمل بضوابط: ثانیا

  : منهم 

ً                                قائال في حكم الشرع في المظاهرات : )٤( الدكتور نصر فرید واصل-١
الحكم الشرعي یتوقف على المصالح واألضرار الناجمة : " واإلضرابات 

 عنه فكل عمل سلمي ال ینتج، عن نوعیة المظاهرات أو اإلضرابات

                                                 

  www.assakina.com اإلعتصامات و المظاھرات في العلماء فتاوى)  ١(

 في ونائب داعیة، م١٢/٧/١٩٥٨ بغزة ولد راس أبو عایش محمد مروان ھو) ٢(

 علماء لرابطة سابق ورئیس، الفلسطیني التشریعي المجلس

  ar.m.wikipedia.orgنفلسطی

 إضراب بخصوص شرعیة فتوى، فلسطین علماء رابطة في اإلفتاء دائرة) ٣(

  www.rapeta.orgاألطباء

 عمل، الغربیة بمحافظة م١٩٣٧ سنة مارس في ولد، واصل محمد فرید نصر ھو) ٤(

 في السابق المصریة الدیار ومفتى، واإلصالح للحقوق الشرعیة للھیئة رئیسا

 ك٢٠٠٢ عام وحتى م١٩٩٦ سنة نوفمبر ١١ من الفترة

ar.m.wikipedia.org  



 
 

 

    
 
 

١٠٣٥

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

أو یكون وسیلة ، وال یكون بوسائل تخریبیة، اإلضرار بمصالح البالد والعباد

  )١(" لتدخل أعداء الوطن من الداخل أو الخارج فهو جائز

كلها ، أو االعتصام، أو التظاهر، اإلضراب: )٢( الدكتورة سعاد صالح-٢

وأال ، وسائل مشروعة للتعبیر عن الرأي بشرط أن یكون ذلك بطرق سلمیة

  )٣(أو الملكیات العامة والخاصة، تكون هناك أي اعتداءات على األرواح

أوضح أن الموقف الشرعي من : )٤( الدكتور حامد أبو طالب -٣

فإذا كان ، المظاهرات أو اإلضرابات مرتبط بتوفر السالمة لإلنسان والوطن

ٕ                                                               فیها خطر على حیاة الفرد واضرار بمصالح الوطن فیجب االبتعاد عنها 
ً                                                          ث عن وسائل تعبیر أخرى تكون أقل ضررا وتحقق الهدف الذي خرج والبح

  .)٥(هؤالء من أجله 

                                                 

 . ً     شرعا جائز الحاكم على السلمي االعتراض ، هللا أحباب) ١(

www.ahbabullah.com 

 الفقھ قسم ورئیس أستاذ عمل، م١٩٤٥ عام ولدت، صالح إبراھیم سعاد ھي) ٢(

 ومقررة، األزھر بجامعة للبنات والعربیة اإلسالمیة الدراسات بكلیة المقارن

 لقبت إسالمیة باحثة وھي، األزھر بجامعة الفقھ في االساتذة لترقیة العلمیة اللجنة

 " المرأة فقیھة " بـ اإلعالم ولقبھا " النساء مفتیة " بـ

www.ahbabullah.com  

 . ً     شرعا جائز الحاكم على السلمي االعتراض، هللا أحباب) ٣(

www.ahbabullah.com 

 ومن، اإلسالمیة البحوث مجمع وعضو، األسبق والقانون الشریعة كلیة عمید) ٤(

 والعلم واالعتدال بالوسطیة یتمیز ، اإلسالمیة الدعوة مجال في العاملین أبرز

  www.ahram.comالغزیر

 . ً     شرعا جائز الحاكم على السلمي االعتراض، هللا أحباب)  ٥(

www.ahbabullah.com 



 
 

 

    
 
 

١٠٣٦

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

جواز اإلضراب واالعتصام : )١( الدكتور عبد الصبور شاهین-٤

ألن اإلسالم مع ، والمظاهرات السلمیة مع المحافظة على السلم االجتماعي 

  .)٢(نت مبرراتهإال أنه یرفض التخریب مهما كا، حمایته لحریة التعبیر الجاد

الفتوى لها استقاللیتها ولها : )٣( الدكتور محمد عبد اللطیف البنا-٥

فیجیز ، احترامها وال یصح أن ینجر الفقیه أو المفتي ألغراض سیاسیة

وأمر اإلضراب كفله ، ویمنعه في أوقات أخرى، اإلضراب في لحظات 

  : هي ً                          وال بأس من صحته شرعا بشروط، القانون بضوابطه القانونیة

  .كما لو أضرب األطباء،  أال یتسبب اإلضراب في هالك أحد -١

كمن یمتنع عن الطعام والشراب ،  أال یتسبب المضرب في إهالك نفسه-٢

  .إلى الموت

، أو امالكه الخاصة،  أال یتم أثناء اإلضراب االعتداء على حقوق الغیر-٣

  .ومن یفعل ذلك فهو ضامن

ً                     ألنها ملك الناس جمیعا، مة أال تضار مرافق الدولة العا-٤
)٤(  

 من أقوال العلماء في حكم اإلضراب عن العمل بالنظر فیما سبق  

وهو عدم جواز ، نجد أن هناك قدر مشترك بین المانعین والمجیزین

                                                 

 مصري إسالمي مفكر، م٢٠١٠ سبتمبر في وفيوت م١٩٢٩ عام مارس في ولد) ١(

 ما ً      كتابا ٦٥ تبلغ عدیدة مؤلفاتھ، اإلسالمي والعالم مصر في الدعاة أشھر ومن

 Ar.m.wihipdia.com.  وتراجم مؤلفات بین

 . ً     شرعا جائز الحاكم على السلمي االعتراض، هللا أحباب )٢(

www.ahbabullah.com 

 . الین اون المبإس الشرعي النطاق تحریر مدیر) ٣(

 . ً     شرعا جائز الحاكم على السلمي االعتراض، هللا أحباب )٤(

www.ahbabullah.com  



 
 

 

    
 
 

١٠٣٧

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

أو كان الضرر الواقع ، اإلضراب عن العمل إذا تسبب في إهالك النفس

  .بسبب اإلضراب یربو على المصالح المترتبة علیه 

  

وبتطبیق ذلك على إضراب فئة األطباء عن العمل لوجد أن تحقق   

فتعریض النفس ، المفاسد منه أكبر بكثیر من األهداف المرجو تحقیقها

أو لزیادة تحقق المرض أعظم بكثیر من أي ، البشریة لخطر الموت

  .مصلحة قد تتحقق باإلضراب

  

اب األطباء      ومن هنا یمكن القول بإجماع العلماء على تحریم إضر

  .عن العمل 

  

  :األدلـة علـى تحریـم إضـراب األطبـاء عـن العمـل
  

  والقواعد الفقهیة، والمعقول، والسنة، یستدل على ذلك من الكتاب

  

  :دلیل الكتاب: ً    أوال

  .)١(" یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود: "  قوله تعالى-١

: قال " أوفوا بالعقود": وقال زید بن أسلم : " جاء في تفسیر ابن كثیر   

، وعقد النكاح، وعقد البیع، وعقد الشركة، وعقد الحلف، عقد اهللا: هي ستة 

  )٢(" وعقد الیمین

                                                 

 ) ١ (اآلیة من المائدة سورة) ١(

 ثم البصري القرشي كثیر بن عمر بن إسماعیل الفداء أبو، العظیم القرآن تفسیر) ٢(

) م١٩٩٩ -  ھـ١٤٢٠ (٢ط، والتوزیع للنشر طیبة دار) ھـ٧٧٤:ت (الدمشقي

 ) ٢/٨ (سالمة محمد بن سامي: تحقیق



 
 

 

    
 
 

١٠٣٨

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

فالمؤمنون ، أو العهد حتى مع األعداء، فلم یسوغ الشرع نقض العقد  

ٕ               واضراب األطباء ، واحترام العقود، قدوة حسنة للبشریة في صیانة المعاهدات

  .لعقد فال یجوزعن العمل إخالل با

  

  

یا أیها الذین آمنوا ال تخونوا اهللا والرسول وتخونوا أماناتكم : " قوله تعالى-٢

  )١(" وأنتم تعلمون

  )٢(أي ال تخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون أنها أمانة 

  

، ٕ                                   واضرابة عن العمل خیانة لتلك األمانة، والتزام الطبیب بعمله أمانة  

  .كریمةً                           فكان منهیا عنه بنص اآلیة ال

  

  :دلیل السنة: ً      ثانیا

  

ـــــرة - أ ـــــي هری ـــــه–                      مـــــا روى عـــــن أب ـــــي -          رضـــــي اهللا عن ـــــال -–           أن النب   :       ق

   )٣ ( "              وال تخن من خانك  ،              إلى من ائتمنك          أد األمانة  "

                                                 

  ٢٧/األنفال سورة) ١(

 الفراء مسعود بن الحسین محمد أبو السنة لمحیي القرآن تفسیر في التنزیل معالم) ٢(

 عبد تحقیق،بیروت-العربي التراث إحیاء دار) ھـ٥١٠ت(الشافعي البغوي

 ). ٢/٢٨٥(المھدي الرازق

، یده تحت من حقھ یأخذ الرجل في ب، البیوع ك – داود أبي سنن) ٣(

  )٢/٢٩٠(٣٥٣٤:ح

 ) ٣/٥٥٦(الترمذي سنن : یراجع ، غریب حسن حدیث ھذا: الترمذي قال



 
 

 

    
 
 

١٠٣٩

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

        بـــــــأداء –                   صـــــــلى اهللا علیـــــــه وســـــــلم –                           الحـــــــدیث الـــــــشریف أمـــــــر مـــــــن النبـــــــي 

        ألن تركـــــه   ،                                         والعمـــــل یـــــدخل فـــــي مفهـــــوم األمانـــــة فـــــال یجـــــوز تركـــــه  ،       األمانـــــة

   .     خیانة

ــــــــه  "                وال تخــــــــن مــــــــن خانــــــــك       : " -  –      وقولــــــــه     وال   ،                     أي ال تعاملــــــــه بمعاملت

   )١ (  .                     تقابل خیانته بخیانتك

  

ــــب مــــن جهــــة    ــــي حــــق الطبی ــــصیر ف ــــع تق ــــو وق ــــه ل ــــى أن ــــة عل ــــه دالل                                                    وفی

ـــــة ـــــك باإلضـــــراب عـــــن العمـــــل  ،       الدول ـــــة ذل ـــــه مقابل ـــــسوغ ل ـــــال ی ـــــل   ،                                       ف ـــــال تقاب          ف

ـــــــى  ،               اإلســـــــاءة باإلســـــــاءة ـــــــاوض والحـــــــصول عل ـــــــاك وســـــــائل أخـــــــرى للتف                                       وهن

   .                المطالب المشروعة

  

   :            دلیل المعقول  : ً     ً ثالثا

ـــــى مقاصـــــد    ـــــاظ عل ـــــاء عـــــن العمـــــل یحـــــول دون الحف                                                    إن إضـــــراب األطب

ــــــشریعة ــــــدین  ،        ال ــــــنفس  ،                               وهــــــي األهــــــداف الطبیــــــة مــــــن حفــــــظ ال ــــــسل  ،       وال   ،       والن

                                       فمهنـــــة الطـــــب تـــــساهم بنـــــصیب وآخـــــر فـــــي حفـــــظ تلـــــك   ،  )٢ (      والمـــــال  ،       والعقـــــل

   .               الضروریات الخمس

  

ــــدین  : ً    ًأوال  ً                                   ًنــــسان بــــصحة جــــسدیة وعقلیــــة یجعلــــه قــــادرا           فتمتــــع اال :         حفــــظ ال
             فـــــالعالج الطبـــــي   ،                                         علـــــى إقامـــــة شـــــعائر الـــــدین بخـــــالف المـــــریض الـــــضعیف

                                                 

 )٤/٤٠٠(األحوذى تحفة) ١(

 الشھیر الغرناطي اللغمي محمد بن موسى بن البراھیم الموافقات) ٢(

 عبیدة أبو : تحقیق، م١٩٩٧-ھـ١٤١٧ ١ط، عفان ابن دار) ھـ٧٩٠ت(بالشاطبي

 ) ١٩ ، ٢/١٨(سلمان آل حسن بن شھورم



 
 

 

    
 
 

١٠٤٠

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

    وهــــــو   ،                                                 لــــــه دور فعــــــال فــــــي تحقیــــــق مقــــــصد عظــــــیم مــــــن مقاصــــــد الــــــشریعة 

   .         حفظ الدین

  

                        فعمــــل الطبیـــــب أساســــه انقـــــاذ   ،                وهـــــذا واضــــح جلـــــي :         حفـــــظ الـــــنفس  : ً     ً ثانیــــا

   .   مهم              والتخفیف من آال  ،                       أرواح المرضى والمصابین

  

                                حیـــــــث یعمــــــــل الطبیــــــــب علـــــــى عــــــــالج مــــــــشاكل  :         حفــــــــظ النــــــــسل   :ً     ً ثالثــــــــا

                وكـــــــذا صـــــــحة األطفـــــــال   ،          وبـــــــالمولود  ،                       والعنایـــــــة بالمـــــــأة الحامـــــــل  ،       اإلنجـــــــاب

   .                        حتى تتم تنشئتهم بشكل صحي

  

                                          حیــــث یعمــــل الطبیــــب علــــى العنایــــة بــــصحة اإلنــــسان  :         حفــــظ العقــــل  : ً     ً رابعــــا

ــــــسیة ــــــى منــــــع االضــــــطرابات  ،        النف            الــــــسلوكیة ً                                       ًواإلدراكیــــــة ویعمــــــل جاهــــــدا عل

   .                              المختلفة من خالل معالجة أسبابها

  ،                                   ألن الثــــــــــروة الحقیقیــــــــــة لألمــــــــــة هــــــــــي أفرادهــــــــــا  :          حفــــــــــظ المــــــــــال  : ً     ً خامــــــــــسا

ًفاإلنسان الصحیح بدنیا وعقلیا هو فرد منتج ً                                       ً     .            بخالف المریض  ، ً

  

ــــك ً                                           ًكــــان القــــول بجــــواز إضــــراب األطبــــاء عــــن عملهــــم حــــائال    :ٕ             ٕواذا تبــــین ذل
   .                     دون تحقیق تلك المقاصد

  

  



 
 

 

    
 
 

١٠٤١

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  

  : دلیل القواعد الفقهیة:ً      رابعا 

  

   )١(" قاعدة الضرر یزال: " ً     أوال 

  )٢(ومعناها أن الضرر تجب إزالته 

ٕ                                                            واضراب األطباء عن العمل ینتج عنه تعریض أرواح الناس للخطر أو   

وقد روي عن أبي ، مصالحهم األساسیة للخطر فكان ضررا یجب إزالته

:  قال- علیه وسلمصلى اهللا-اهللا أن رسول -رضي اهللا عنه–سعید الخدري 

  )٣(" ومن شاق شاق اهللا عليه، من ضار ضره اهللا، ال ضرر وال ضرار" 

  

وأرواح ، فإن تحصیل الحقوق باإلضراب یدخل في مسألة الحاجیات: ً      وأیضا

الناس ومصالحهم األساسیة من باب الضروریات التي یختل نظام الحیاة 

  .بتفویتها

  

  

                                                 

 دار) ھـ٧٧١ت(السبكي الدین تقى بن الوھاب عبد الدین لتاج والنظائر األشباه) ١(

 ) ١/٤١ (م١٩٩١ - ھـ١٤١١، ١ط، العلمیة اكتب

 سلمان بن علي الحسن أبو الدین لعالء الفقھ أصول في التحریر شرح التحبیر) ٢(

 ، ١ط، السعودیة-الریاض، لرشدا مكتبة، ) ھـ٨٨٥ت(الحنبلي المرداوى

 أحمد،، القرني عوض، الجبرین الرحمن عبد: تحقیق، م٢٠٠٠-ھـ١٤٢١

 ). ٨/٣٨٤٦(السراج

 ھذا: الحاكم قال، )٢/٦٦(٢٣٤٥:ح، البیوع ك – الصحیحین على المستدرك) ٣(

 . یخرجاه ولم مسلم شرط على اإلسناد صحیح حدیث



 
 

 

    
 
 

١٠٤٢

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  

  )١(" م على جلب المصالح درء المفاسد مقد" قاعدة : ً      ثانیا

  

بمعنى ،  قائمة على مراعاة مصالح العباد-عز وجل- إن شریعة اهللا  

كما تقضي أیضا ، أنها تقضي بتقدیم األهم من المصالح على ما هو دونه

وذلك حین تتعارض المصالح ، بالتزام المفسدة الدنیا التقاء المفسدة الكبرى

 بد إذن أن نستصحب فقه فال، أو مفسدتان في شيء واحد، والمفاسد

، الموازنة بین المصالح والمفاسد المترتبة على إضراب األطباء عن العمل

ٕ                                                                  فإنه وان كان هناك منافع متوقعة من ممارسة اإلضراب إال أن هناك مفاسد 
  .عظمى وهي إزهاق أرواح مرضى ینبغي العمل على عالجها قدر اإلمكان

                                                 

 ) ٦/٤٤٦(للشاطبي الموافقات) ١(



 
 

 

    
 
 

١٠٤٣

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  

  

  

  

  

  الـفـصـل الـثـالــث

  رتبة على إضراب األطباء عن العمل   اآلثار املت

  

  :يشتمل على         

 .آثار اجيابية -١

  .آثار سلبية - ٢



 
 

 

    
 
 

١٠٤٤

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 



 
 

 

    
 
 

١٠٤٥

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  :اآلثار املترتبة على إضراب األطباء عن العمل 

ومن ، إن إضراب األطباء عن العمل یكاد یهدد حیاة المواطنین جمیعا  

  .ً                                                            ثم كان لزاما بیان ما له من آثار سواء أكانت إیجابیة أم سلبیة

  

  :اآلثار اإلیجابیة إلضراب األطباء عن العمل: ً    وال أ

أو إزالة المعوقات التي ، تتمثل هذه اآلثار في تحقیق المطالب المطروحة

  .تؤثر على سیر العمل

  

  :اآلثار السلبیة إلضراب األطباء عن العمل : ً      ثانیا

ومنها ما یخص الطبیب ، منها ما یخص المریض، اآلثار السلبیة عدیدة

  .ومنها ما یخص المجتمع، المضرب

  

  :وهى متعددة:  اآلثار السلبیة لإلضراب على المریض-١

  

   :آثار صحیة-أ

، إن الهدف من مزاولة مهنة الطب هو إنقاذ حیاة المرضى من الهالك  

ٕ                        واضراب األطباء عن عملهم ، أو العمل على تخفف معاناتهم قدر اإلمكان

 قد یتضاعف المرض أو، قد یؤدي إلى هالك المریض بسبب شدة المرض

والشریعة اإلسالمیة بنیت على الرحمة ، إلى درجة یصعب العالج بعدها

، وحمایتها، فالبد من العمل على حفظ النفوس، والرفق في كل شيء

والتخلي عن المطالب حتى ولو كانت مشروعة إذا ما قوبل تحقیقها بهالك 

من :"  قال تعالى ،ً                                           فإن المتسبب في هالكها كأنما قتل الناس جمیعا، النفس

ً                                                              قتل نفسا بغیر نفس أو فساد في األرض فكأنما قتل الناس جمیعا ومن 



 
 

 

    
 
 

١٠٤٦

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

 –وقد روي عن عبد اهللا بن عمرو ، )١(" أحیاها فكأنما أحیا الناس جمیعا

لزوال الدنیا أهون عند اهللا من قتل :"  قال- – أن النبي -رضي اهللا عنهما

  . ً              ر قتال بالتسببوترك المریض بال عالج یعتب، )٢(" رجل مسلم

  

  :آثار نفسیة- ب

 فقد ینتاب المریض حالة من الهلع واالضطراب بسبب خشیته على   

ومعلوم أن الضرر ، أو اإلصابة بإعاقة نتیجة لإلهمال، نفسه الهالك

فقد یصاب االنسان بأمراض عضویة نتیجة ، النفسي كالبدني وربما أشد

  .لحالته النفسیة

  

   :آثار اقتصادیة-ج

  

یجة إلضراب األطباء في المستشفیات الحكومیة یلجأ بعض  فنت  

ً                                                                   المرضى إلى التوجه للعیادات والمراكز الخاصة والتي تسبب عبئا مالیا  ً
على األسرة السیما إذا كان هناك من یستغل الظرف الحاصل فیرفع سعر 

  .وكذا المختبرات قد ترفع من األسعار، الكشف الطبي

  

                                                 

 ) ٣٢(اآلیة من لمائدةا سورة) ١(

 الترمذي قال) ٣/٤١٧(٣٤٣٥:ح، الدم تعظیم-ب، المحاربة ك - النسائي سنن) ٢(

 الرافعي أحادیث تخریج في الخبیر التلخیص: یراجع  ً        وموقوفا ً       مرفوعا روي

) ھـ٨٥٢ت(العسقالني حجر بن محمد بن علي بن أحمد الفضل ألبي الكبیر

 بن حسن عاصم أبو: حقیقت، م١٩٩٥-ھـ١٤١٦ ١ط، مصر-قرطبة مؤسسة

 )  ٤/٢٨(قطب بن عباس



 
 

 

    
 
 

١٠٤٧

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

ً                             لذي ال یتلقى العالج یصبح فردا ومن جهة أخرى فإن المریض ا  
ً                               مستهلكا مشكال نوعا من البطالة ً ً         أو عامال ، ً                          فهذا المریض قد یكون موظفا، ً

، ولكن دون إنتاج یذكر نتیجة لما یعانیه من مرض، ونحوه، في مصنع

  . ً                                       وهذا بالطبع یؤثر سلبا على اقتصاد البالد

  

  : اآلثار السلبیة على الطبیب المضرب-٢

  

فالنظرة الیه ،  فالطبیب المضرب منبوذ من أغلبیة المجتمع:سیة آثار نف-أ

  .تحمل الغضب والسخط لتقصیره في عالج المرضى وتعریضهم للخطر

 فإضراب الطبیب یفوت علیه فرص التدریب واكتساب : آثار معرفیة- ب

  .المهارات والخبرات في مجاله

  

  : اآلثار السلبیة لإلضراب على المجتمع-٣

  

 :وذلك عن طریق، ألفراد للخطر تعریض حیاة ا - ١

 

 .ترك المرضى بال عالج مما یعرضهم للخطر   - أ

االمتناع عن تقدیم التطعیمات قد یؤدي إلى كارثة في المستقبل   -  ب

وانتشار األوبئة التي قد تؤدي إلى ، بظهور أمراض یصعب عالجها

 .الدمار

 

 بسبب عدم االستقرار النفسي والهلع الذي: انعدام األمن في المجتمع - ٢

 . قد یسود المجتمع سبب خوف المرض وانتشاء األوبئة



 
 

 

    
 
 

١٠٤٨

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 



 
 

 

    
 
 

١٠٤٩

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  

  

  

  

  الفـصـل الـرابـع

  مسؤولية الطبيب املضرب عن العمل

  

  :يشتمل على ثالثة مطالب

مشروعية حتمل املسؤولية يف : املطلب األول

  .الشريعة اإلسالمية

ضوابط حتمل الطبيب : املطلب الثاين

  .للمسؤولية

طبيب املضرب حكم ضمان ال: املطلب الثالث

  عن العمل ملا جنم عن اضراره 

  



 
 

 

    
 
 

١٠٥٠

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 



 
 

 

    
 
 

١٠٥١

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  

  " :املضرب عن العمل" مسؤولية الطبيب املمتنع عن العالج 

أو ، إذا امتنع الطبیب عن العالج فأدى ذلك إلى هالك المریض  

فهل یالحق الطبیب ، أو ذهاب منفعته، إلى تلف عضو من أعضائه

  مسؤولیة ذلك؟

  :لیة التاالمطالبیتضح الحكم من خالل   

  

  املطلب األول

   مشروعية حتمل املسؤولية يف الشريعة اإلسالمية 

ً                بل جعل له هدفا ، ً                      لم یخلق اإلنسان عبثا-إن الحق سبحانه وتعالى  
ٕ          واقامة - عز وجل–وحمله أمانة عظیمة وهي تحقیق توحید اهللا ، ً      سامیا

إنا عرضنا األمانة على : "قال تعالى ، شریعته التي ارتضاها لعباده

سماوات واألرض والجبال فأبین أن یحملنها وأشفقن منها وحملها ال

  )٢(" وما خلقت الجن واإلنس إال لیعبدون: " وقال تعالى ، )١("اإلنسان

  

ومن هنا كان كل فرد من أفراد األمة مسؤول عما قدمت یداه إن   

ً             وان شرا فشر، ً          خیرا فخیر   )٣(" وقفوهم إنهم مسؤولون: " قال تعالى، ٕ

  

  

                                                 

  ٧٢ اآلیة من األحزاب) ١(

  ٥٦ /الذاریات) ٢(

  ٢٤/الصافات) ٣(



 
 

 

    
 
 

١٠٥٢

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  :تقسیم المسؤولیة إلى ویمكن   

  :المسؤولیة عن النفس -١

، فكل فرد مسؤول عن فعل نفسه بعد أن بینت الشریعة سبل النجاة  

ً                                                    وحددت منهاجا قویما تستقیم به الحیاة في شتى مجاالتها وقد أكد القرآن ، ً

كل : " قوله تعالى : الكریم على المسؤولیة الفردیة في مواطن مختلفة منها

ووفین كل نفس ما كسبت وهم : " وقوله تعالى  ، )١(" رهینةنفس بما كسبت 

  )٣(". وال تزر وازرة وزر أخرى: " وقوله تعالى ، )٢(" ال یظلمون

   : المسؤولیة األسریة-٢

وقال ، )٤(" ً                                           یا أیها الذین آمنوا قو أنفسكم وأهلیكم نارا: " قال تعالى  

 عبد اهللا بن عمر وروى عن، )٥(" وألو األرحام بعضهم أولى ببعض:"تعالى

 یقول -صلى اهللا علیه وسلم– أنه سمع رسول اهللا -رضي اهللا عنهما–

، فاإلمام راع وهو مسؤول عن رعیته، كلكم راع ومسؤول عن رعیته:"

والمرأة في بیت زوجها راعیة ، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعیته

ؤول عن والخادم في مال سیده راع وهو مس، وهى مسؤولة عن رعیتها

 وأحسب -صلى اهللا علیه وسلم-فسمعت هؤالء من رسول اهللا: قال، رعیته

 والرجل في مال أبیه راع وهو مسؤول عن -صلى اهللا علیه وسلم–النبي 

  )٦(" وكلكم مسؤول عن رعیته، فكلكم راع، رعیته

                                                 

  ٣٨/المدثر) ١(

  ٢٥ اآلیة من عمران آل) ٢(

  ١٨اآلیة من فاطر) ٣(

  ٦ اآلیة من التحریم) ٤(

  ٧٥ اآلیة من األنفال) ٥(

، بإذنھ إال یعمل وال سیده مال في راع العبد ب، المكاتب ك -البخاري صحیح) ٦(

 ) ٣/١٢٠(٢٤٠٩:ح



 
 

 

    
 
 

١٠٥٣

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

فهذه النصوص الكریمة واضحة الداللة على محاسبة كل مسؤول   

  .عمن هم تحت رعایته

  

  

  : المسؤولیة اإلجتماعیة  -٣

  

فكل فرد من أفراد المجتمع مسؤول عما ینبغي علیه تقدیمه لمجتمعه   

، والمحافظة على الملكیات العامة، والتعاون على البر، من إتقان العمل

ونشر الفضیلة ، واالنتهاء عن الفواحش والمنكرات، والعمل على نشر الخیر

  .والحض علیها

  -                  الحــــق ســــبحانه وتعــــالى-            منهــــا مــــا ذكــــره                     واألدلــــة علــــى ذلــــك كثیــــرة   

ـــــي معـــــرض ذم الیهـــــود ـــــئس مـــــا    : "                 ف ـــــوه لب ـــــاهون عـــــن منكـــــر فعل                                       كـــــانوا ال یتن

                یـــــــأمرون بـــــــالمعروف    : "                     وقـــــــال فـــــــي مـــــــدح المـــــــؤمنین   ،  )١ (  "             كـــــــانوا یفعلـــــــون

                  وتعــــــــــاونوا علــــــــــى البــــــــــر    : "  ى          وقــــــــــال تعــــــــــال    ،  )٢ (  "                 وینهــــــــــون عــــــــــن المنكــــــــــر

ـــــــوى   -–   بـــــــي         أن الن--                          وقـــــــد روي عـــــــن حذیفـــــــة بـــــــن الیمـــــــان  ،  )٣ ( "       والتق

                                                   لتـــــــأمرون بـــــــالمعروف ولتنهـــــــون عـــــــن المنكـــــــر أو لیوشـــــــكن اهللا أن     : "     قـــــــال 

   )٤ (  "                        ثم تدعونه فال یستجاب لكم  ،                     یبعث علیكم عقابا منه

  

  

                                                 

  ٧٩ /المائدة )١(

  ٧١ اآلیة من التوبة) ٢(

  ٢اآلیة من المائدة) (٣

 بالمعروف األمر في جاء ما ب،   – هللا رسول عن الفتن أبواب -الترمذي سنن) ٤(

 .  حسن حدیث ھذا: الترمذي قال، )٤/٤٦٨(٢١٦٩:ح، المنكر عن والنھي



 
 

 

    
 
 

١٠٥٤

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  :المسؤولیة األممیة -٤

  

ــــــــاس   ــــــــر أمــــــــة أخرجــــــــت للن ً           ًفكــــــــان لزامــــــــا   ،                                    فاألمــــــــة اإلســــــــالمیة خی
ــــدین الحــــق ــــدعوة ل ــــیهم ال ــــاع األرض  ،                       عل ــــشره فــــي شــــتى بق ــــى ن   ،                                 والعمــــل عل

                                                      وتحقیــــــق التوحیــــــد هللا عــــــز وجــــــل ومــــــن ثــــــم شــــــرع الجهــــــاد الــــــذي هــــــو بــــــذل 

         رضــــــــي اهللا -                    روى عــــــــن عبــــــــد اهللا بــــــــن عمــــــــر  ، ً                   ًالـــــــنفس إعــــــــالء لكلمــــــــة اهللا

        أمـــــــــرت أن    : "     قـــــــــال-                صــــــــلى اهللا علیـــــــــه وســــــــلم–             أن رســـــــــول اهللا –      عنهمــــــــا 

  ، ً                                                       ًأقاتــــــــل النــــــــاس حتــــــــى یــــــــشهدوا أن ال إلــــــــه إال اهللا وأن محمــــــــدا رســــــــول اهللا

                                فـــــإذا فعلـــــوا ذلـــــك عـــــصموا منـــــي دمـــــاءهم   ،         الزكـــــاة      ویؤتـــــوا  ،              ویقیمـــــوا الـــــصالة

     )١ (  "                                      وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم على اهللا 

                                                 

 فخلوا الزكاة وآتوا الصالة وأقاموا تابوا فإن ب ، اإلیمان ك - بخاريال صحیح) ١(

 ) ١/١٤(٢٥:ج، سبیلھم



 
 

 

    
 
 

١٠٥٥

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  

  املطلب الثاين

   ضوابط حتمل الطبيب للمسؤولية

  

إن الطبیب في حال ممارسة مهنته إذا فعل ما یجوز له فال یسأل   

وال ، فالجواز الشرعي ینافي الضمان، ً                                عن الضرر الحادث ولو كان سببا له

وال یطلب منه إال القیام بالمعتاد من ، یتقید عمل الطبیب بشرط السالمة

ً                             والرضا بالشيء رضا بما یتولد ، ُ                          وال یسأل إال عن تقصیره فیها، العنایة
ً                                                      فال یسأل الطبیب مدنیا عن الضرر الذي یصیب المریض الذي ، عنه ُ

ً                  اختار عالجا معینا صول مهنة أو رضي به متى كان الطبیب قد راعى أ، ً

  )١(الطب في عمله 

  

وعلى هذا فإن الطبیب ال یتحمل المسؤولیة إال في إحدى الحاالت   

  :التالیة

  

 كأن یتعمد الطبیب االعتداء على المریض فیعاقب بما : اإلعتداء-١

فإن أدى اعتداؤه إلى إزهاق روح المریض كان ، یستحقه من عقاب شرعي

  .أو ما دون ذلك ففیه الدیة، القصاص

  

أو أن یقدم الطبیب على ،  كأن یدعى الطب وهو ال یعرفه: الجهل-٢

  .عمل ال یتقنه ولم یتخصص فیه

  

                                                 

  . ٨٤ص، م١٩٨٧ ٢ط ، الدین شرف أحمد، الطبیة لألعمال الشرعیة األحكام) ١(



 
 

 

    
 
 

١٠٥٦

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

 فإنه وان لم یتعمد إضرار المریض إال أن إتالف النفس ال : الخطأ-٣

ً                                 ً           وما كان لمؤمن أن یقتل مؤمنا إال خطأ  ومن قتل :"قال تعالى ، ً          یذهب هدرا
  )١(" مسلمة إلى أهله إال أن یصدقواً        ً                          مؤمنا خطأ  فتحریر رقبة مؤمنة ودیة 

  

ً                                          وهي األصول المتعارف علیها نظریا وعملیا : مخالفة أصول المهنة-٤ ً
فالخروج على األصول الطبیة فیه الضمان إذا حدث تلف أو ، بین األطباء

  )٢(. ضرر

                                                 

  ٩٢ اآلیة من النساء) ١(

 على محمد، المریض وإذن الطبیب وضمان الطبیب وأخالقیات الطبیة المسؤولیة) ٢(

 . ٥٧ص،م١٩٩٨ ١ط، المنارة مؤسسة، رالبا



 
 

 

    
 
 

١٠٥٧

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  :رأي مجمع الفقه اإلسالمي الدولي بشأن ضمان الطبیب

  

  :ضرر بالمریض في الحاالت التالیةً                             ویكون الطبیب ضامنا إذا ترتب  -١

  . إذا تعمد إحداث الضرر-أ

  .أو بالفرع الذي أقدم على العمل الطبي فیه، ً                     إذا كان جاهال بالطب-ب

  . إذا كان غیر مأذون له من قبل الجهة الرسمیة المختصة-ج

  . إذا أقدم على العمل دون إذن المریض أو من یقوم مقامه-د

  . إذا غرر بالمرض-هـ

أو یقع منه ، ذا ارتكب خطأ ال یقع فیه أمثاله وال تقرره أصول المهنة إ-و

  .إهمال أو تقصیر

  . إذا أفشى سر المریض دون مقتضى معتبر-ز

 إذا امتنع عن أداء الواجب الطبي في الحاالت اإلسعافیة وذلك في -ح

  .حاالت الضرورة 

  

ً                                                     ویكون الطبیب ومن في حكمه مسؤوال جزائیا في الحاالت ا-٢ لسابق ً

ُ         فال یسأل ، ذكرها إذا توافرت شروط المسؤولیة الجزائیة فیما عدا حالة الخطأ
ً                               جزائیا إال إذا كان الخطأ جسیما ً.  

ُ                    فیسأل كل واحد منهم ، إذا قام بالعمل الطبي الواحد فریق طبي متكامل -٣
إذا اجتمعت مباشرة الضرر مع المتسبب فیه "ً                        عن خطئه تطبیقا للقاعدة 

   )١(" ما لم یكن المتسبب أولى بالمسؤولیة منه، المباشرفالمسؤول هو 

                                                 

، )٨/١٥) (١٤٢(رقم قرار، عشر الخامسة الدورة، اإلسالمي المؤتمر منظمة) ١(

-٦ الموافق ١٤٢٥ محرم ١٩ إلى ١٤ من عمان سلطنة-مسقط

  ٢٠٠٤)مارس(١١



 
 

 

    
 
 

١٠٥٨

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  املطلب الثالث

  رب عن العمل ملا جنم عن إضرابه  حكم ضمان الطبيب املض

  

  :صورة المسألة

فأدى ذلك إلى هالك المریض أو تلف ، إذا امتنع الطبیب عن العالج

  فهل یلزم الطبیب الضمان؟، عضو من أعضائه أو فوات منفعته

  

  :تحریر محل النزاع

 وال -دون مبرر سائغ-اتفق الفقهاء على أن الطبیب إذا امتنع عن العالج

  .فإنه یأثم، فهلك المریض، یوجد طبیب غیره

  

ویفترض على الناس إطعام المحتاج في الوقت " جاء في المبسوط   

فإذا لم یكن عند من یعلم بحاله ما ، الذي یعجز فیه عن الخروج والطلب

ُ        ویفترض ، لكنه قادر على الخروج على الناس فیخبر بحاله لیواسوهو، یعطیه
والطاعة ، ألن علیه أن یدفع ما یزیل ضعفه بحسب اإلمكان، علیه ذلك

ٕ          واذا قام ، فإن امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا في المأثم، بحسب الطاقة

  )١(" به البعض سقط عن الباقین

  

اعته تقدیم العون یتضح من النص السابق أن من كان باستط  

  .وهذا ینطبق على الطبیب المضرب، یأثم، للمحتاج ولم یفعل

  

                                                 

 دار) ھـ٤٨٣ت (السرخسي األئمة شمس سھل أبي بن أحمد بن محمد، المبسوط) ١(

 ). ٣٠/٢٧١(م١٩٩٣-ـھ١٤١٤،بیروت – المعرفة



 
 

 

    
 
 

١٠٥٩

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

من صور العمد ما ذكره ابن یونس عن : " وقال ابن عرفه المالكي  

ً                                                      إن منع فضل مائة مسافرا عالما أنه ال یحل له منعه وأنه ، بعض القرویین ً
  .)١(" ٕ                 وان لم یقتل بیده، قتل به، یموت إن لم یسقه

، ن عاقبة كل من كان بمقدوره أن یمد ید العون إلى غیره وامتنعففیه بیا

  .ویدخل فیه الطبیب المضرب

  

 - أي الطعام–فإن عجز عن أخذه منه : "وجاء في مغنى المحتاج  

لكن ، إذ لم یحدث منه فعل مهلك، على الممتنعً                   ومات جوعا فال ضمان 

  .والطبیب الممتنع عن العالج في معناه )٢(" یأثم

  

ً                                            كل من رأى انسانا في مهلكة فلم ینجه منها مع : " في المغنيوجاء  
   )٣(" وقد أساء، لم یلزمه ضمانه، قدرته على ذلك

  

هذا بالنسبة لوقوع الطبیب المضرب في اإلثم بتركه للعالج ومداواة 

، فیجب التفریق بین حالتین، أما بالنسبة لوجوب الضمان، المریض

  .وكلتاهما تتعلق بحال المریض

  

                                                 

 هللا عبد أبو علیش محمد بن أحمد بن محمد، خلیل مختصر شرح الجلیل منح) ١(

 ). ٩/١٩(م١٩٨٩-ھـ١٤٠٩، بیروت – الفكر دار) ھـ١٢٩٩ت(المالكي

 أحمد بن محمد الدین شمس، المنھاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغنى) ٢(

-ھـ١٤١٥ ١ط، العلمیة بالكت دار) ھـ٩٧٧ت(الشافعي الشربیني الخطیب

 ) . ٦/١٦٢ (م١٩٩٤

 الحنبلي المقدسي قدامة بن أحمد بن هللا عبد الدین موفق محمد، المغني) ٣(

 ) .٨/٤٣٣ (القاھرة مكتبة) ھـ٦٢٠ت(



 
 

 

    
 
 

١٠٦٠

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

أن یكون المریض لیس لدیه قدرة مالیة على العالج في : حالة األولىال

، المراكز والمستشفیات الخاصة فهو مضطر للمستشفیات الحكومیة

إذ یتعین علیه ، فالطبیب المضرب في هذه الحالة متسبب في هالكه

عالجه لعدم وجود الطبیب البدیل السیما إذا كانت حالة ذلك المریض 

ً                                     أو عملیة جراحیة مثال تتطلب سرعة تمنع ، رعة العالجحرجة تحتاج إلى س
  . من االنتقال إلى مستشفى آخر 

  

  .ً                                                          فالطبیب الممتنع عن العالج في هذه الحالة یعتبر قاتال بالتسبب  

  

ً                               هو أن یفعل فعال یكون سببا لإلتالف: والقتل بالتسبب  
أو هو ، )١(

 فوقع فیها انسان ً                         كمن حفر بئرا في غیر ملكه، ما انعدمت فیه المباشرة

وتقدیم الطعام ، وشهادة الزور في القصاص، أو اإلكراه على القتر، )٢(فمات

، ما تشهد العادة أنه ال یكفي في زهوق الروح: وضابطه، المسموم للضیف

ً                وأن له مدخال فیه
)٣(.  

  

  : حكم القتل بالتسبب

، ةاختلف الفقهاء في حكم القاتل بالتسبب هل یجب علیه القصاص أم الدی

  :وجاء الخالف على مذهبین

  

                                                 

 ) ٨/٨(للخرشي خلیل مختصر شرح) ١(

 للطباعة النفائس دار، قنیبي صادق حامد، قلعجي رواس محمد، الفقھاء لغة معجم) ٢(

 ) ١/٣٥٧(م١٩٨٨-ھـ١٤٠٨ ٢ط، والتوزیع والنشر

 ). ١٢/٢٨٢(للقرافي الذخیرة) ٣(



 
 

 

    
 
 

١٠٦١

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  )١( ذهب الحنفیة إلى أنه یجب علیه الدیة دون القصاص:المذهب األول 

  

والقصاص ال یتعلق إال ،  أنه مسبب للقتل ولیس مباشر-١ :واستدلوا

وال مماثلة ، ً                                 ألن ضمان العدوان مقید بالمثل شرعا، ً                     بالقتل مباشرة ال سببا

فالقتل بالتسبب هو ، تل على وجه التسبببین القتل على وجه المباشرة والق

  .أما القتل مباشرة فهو قتل معنى وصوره، قتل معنى ال قتل صورة

  

ً                                                         فمن شهد على آخر زورا أنه ارتكب جریمة عقوبتها القتل فحكم   
ألن ، ً                                                               علیه بالقتل اعتبارا بهذه الشهادة ونفذ به فیلزم عدم االقتصاص منه

عدام إال أنها لم تؤدي إلى إعدام الشهادة وان كانت سبب الحكم باإل

  .)٢(المشهود علیه مباشرة

  

 أن القصاص نهایة العقوبة فال یجب إال بنهایة الجنایة وهو القتل -٢

  .)٣(فلم یوجد القتل حقیقة لعدم المباشرة، ً                       مباشرة عمدا بآلة صالحة

  

وهذا ما ذهب ،  إن القاتل بالتسبب یجب علیه القصاص:المذهب الثاني

أنه : وكذا المالكیة إال أن لهم تفصیل فقالوا، )٥(والحنابلة، )٤(افعیةإلیه الش
                                                 

 دار) ھـ٥٤٠ت(السمرقندى الدین عالء بكر أبو أحمد بن محمد، الفقھاء تحفة) ١(

 ). ٣/١٠٤ (م١٩٩٤-ھـ١٤١٤ ٢ط، لبنان-بیروت، العلمیة الكتب

 زیلعيال البارعي محجن بن علي بن عثمان، الدقائق كنز شرح الحقائق تبیین) ٢(

 ) ٣/١٧٩(العلمیة الكتب دار) ھـ٧٣٤ت(الحنفي

 ) ٣/١٠٤ (الفقھاء تحفة) ٣(

 یوسف بن علي بن إبراھیم اسحاق أبي، الشافعي اإلمام فقھ في المھذب) ٤(

 ). ٣/١٧٩(العلمیة الكتب دار) ھـ٤٧٦ت(الشیرازي

 ). ٨/٢٦٦(المغني) ٥(



 
 

 

    
 
 

١٠٦٢

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

، یجب علیه القصاص إذا قصد الضرر لشخص معین وهلك ذلك المعین

  .)١(فإن كان یقصد شخص معین فهلك غیره وجبت الدیة

  

جاء رجالن برجل إلى علي بن :  ما روي عن الشعبي قال-١ :واستدلوا

ثم جاءوا بآخر ،  فشهدا علیه بالسرقة فقطعه-رضي اهللا عنه–أبي طالب 

، فلم یقبل شهادتهما على اآلخر، َ                   هذا هو غلطنا باألول: فقاال، بعد ذلك

  )٢(" لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما: "وقال، وغرمهما دیة األول

فقد تسبب الشاهدان في ، هذا األثر ظاهر الداللة على المؤاخذة بالتسبب

ً                                          ولو ثبت تعمدهما الشهادة زورا لوجب علیهما ، شهادةثم رجعا عن ال، القطع
  )٣(.وال فرق بین القصاص في األطراف والنفس، القصاص

ألن التسبب في ،  أن القتل بالتسبب هو قتل عمد یستوجب القصاص-٢

، ً                                 ألنه توصل إلى قتله بما یقتل غالبا، باب القصاص له منزلة المباشرة

  .)٤(فكان كالقتل بالمحدد

  

                                                 

 ). ٨/٨(للخرشي خلیل مختصر شرح) ١(

 رواه األثر ھذا) ٤/٢٤٠(٣٣٩٤:ح، وغیره والحدود الدیات ك -الدارقطني سنن) ٢(

 واآلثار األحادیث تخریج في المنیر البدر: یراجع" باب ترجمة " في البخارى

 بن على بن عمر حفص أبو الدین سراج الملقن ابن، الكبیر الشرح في الواقعة

 بن هللا عبد، الغیط أبو مصطفى: تحقیق) ھـ٨٠٤ت(المصري الشافعي أحمد

 ١ط، السعودیة -الریاض، والتوزیع للنشر الھجرة دار، كمال بن یاسر، سلیمان

 ) .  ٨/٣٩٥(م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥

 بالمغربي المعروف سعید بن محمد بن الحسین، المرام بلوغ شرح التمام البدر) ٣(

 ).  ٨/٤١٥ (١ط، ھجر دار، الزین هللا عبد بن على: تحقیق) ھـ١١١٩ت(

 بن یحیى الدین محیي، والمطیعي السبكي تكملة عم المھذب شرح المجموع)  ٤(

 ) .١٨/٣٩١(الفكر دار) ھـ٦٧٦ت(النورى شرف



 
 

 

    
 
 

١٠٦٣

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

 مما سبق یتبین رجحان المذهب القائل بأن القتل بالتسبب موجب :الترجیح

للدیة ولیس القصاص إال أن یتعمد بالتسبب شخص معین فحینئذ یتعین 

  .القصاص لتحقق تعمد القتل وألن موجب العمد هو القصاص

  

  ،،وعلى هذا   

فإن الطبیب المضرب عن العمل هو قاتل بالتسبب ألن تركه للعالج   

ألن عدم قصده ، ف المریض إال أنه ال یجب علیه القصاصأدى إلى إتال

ألن ، ً                                                          مریضا بعینه یقدح في القصد فكان شبهة تسقط القصاص دون الدیة

وألن المریض نفس محترمة فال ، المال یجب مع الشبهة بخالف القصاص

  .فتجب الدیة كما في القتل الخطأ، ً          یضیع هدرا

  

                        قــــــال إلــــــى مراكــــــز ومستــــــشفیات                    أن یمكــــــن للمــــــریض االنت  :               الحالــــــة الثانیــــــة

                                  فالطبیــــــب المــــــضرب فــــــي هــــــذه الحالــــــة یــــــدخل   ،              ولكنــــــه لــــــم یفعــــــل  ،     خاصــــــة

ـــــه   "           تحـــــت مـــــسألة  ـــــم ینجـــــه منهـــــا مـــــع قدرت ـــــي مهلكـــــة فل ـــــسان ف                                              مـــــن رأي إن

ً                            ًوقــــــــد اختلــــــــف فیهــــــــا الفقهــــــــاء تبعــــــــا   "                           علــــــــى إنقــــــــاذه هــــــــل علیــــــــه الــــــــضمان؟
                 فمــــــن قــــــال إن التـــــــرك   "                   هــــــل التـــــــرك فعــــــل أم ال؟  "                  الخــــــتالفهم فــــــي مــــــسألة 

                                ومــــن قــــال إن التــــرك لــــیس بفعــــل اكتفــــى   ،                     رتــــب علــــى التــــرك الــــضمان    فعــــل 

   .                باإلثم دون الضمان

  

  :مذاهب الفقهاء في المسألة 

  

        عــــــــــدا أبــــــــــي -         والحنابلــــــــــة  ،          والــــــــــشافعیة  ،              ذهــــــــــب الحنفیــــــــــة :           المــــــــــذهب األول

                                                إلـــــــى أنـــــــه ال ضـــــــمان علـــــــى الممتنـــــــع مـــــــن إنقـــــــاذ الواقـــــــع فـــــــي -      الخطـــــــاب



 
 

 

    
 
 

١٠٦٤

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

ـــم یكـــن ســـببا فـــي هال  ،  )١ (     مهلكـــة ـــه لـــم یهلكـــه ول ـــم یـــضمنه كمـــا لـــو ً                               ًألن                     كـــه فل

   . )٢ (         لكنه یأثم  ،           یعلم بحاله

أبو الخطاب من الحنابلة إلى القول و،  ذهب المالكیة:المذهب الثاني

كما لو ، ألنه لم ینجه من الهالك مع إمكانه فیضمنه، )٣(بوجوب الضمان

  )٤(منعه الطعام والشراب

  

    راب                                                    بـــأن هنــــاك فــــرق بـــین الــــصورتین ألنــــه لـــو منعــــه الطعــــام والــــش :     وأجیــــب

ــــذي  ــــه ال ــــضمنه بفعل ــــي هالكــــه فی ــــع كــــان ســــببا ف ــــإن هــــذا المن ــــك ف                                                          حتــــى هل

ً                                                   ًأمـــا فـــي صـــورة االمتنـــاع مـــن إنقـــاذه حتـــى هلـــك لـــم یفعـــل شــــیئا   ،        تعـــدى بـــه
   )٥ (  . ً               ًیكون سببا للهالك

  

  

                                                 

 بن زكریا، الطالب روض شرح المطالب أسنى، )٣٠/٢٧١(للسرخسي المبسوط) ١(

 الكفال، ) ١/٥٧٢ (اإلسالمي الكتاب دار) ھـ٩٢٦ت(األنصاري زكریا بن محمد

 قدامة بن أحمد بن هللا عبد الدین وفقم محمد أبو، حنبل بن أحمد اإلمام فقھ في

 ). ٤/٧١(بیروت-اإلسالمي المكتب) ھـ٦٢٠ت(المقدسي

 ) ٨/٤٣٣(المغني)  ٢(

، المقنع متن على الكبیر الشرح، )٤/٣٣٩ (الصغیر الشرح على الصاوي حاشیة) ٣(

 للنشر العربي الكتاب دار) ھـ٦٨٢ت (المقدسي قدامھ بن محمد بن الرحمن عبد

 ). ٩/٥٠٢(والتوزیع

 )٨/٤٣٣(المغني) ٤(

 منصور، أحمد اإلمام مفردات شرح الشافیات المنح، )٨/٤٣٣ (المغني: یراجع) ٥(

 كنوز دار) ھـ١٠٥١ت(الحنبلي البھوتى ادریس بن الدین صالح بن یونس بن

، م٢٠٠٦- ھـ١٤٢٧ ١ط، السعودیة العربیة المملكة، والتوزیع للنشر إشبیلیا

 ) ٢/٧٠٦(المطلق محمد هللا عبد: تحقیق



 
 

 

    
 
 

١٠٦٥

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  : الترجیح

  

                                                   ممـــــــا ســـــــبق یتبـــــــین رجحـــــــان المـــــــذهب القائـــــــل بعـــــــدم وجـــــــود الـــــــضمان   

ًرك أمــــرا عــــدمیا ولــــیس                                            علــــى الممتنــــع مــــن إنقــــاذ الواقــــع فــــي مهلكــــة ألن التــــ ً                   ً ً
ـــــضمان ـــــه ال ـــــب علی ـــــى یترت ـــــا حت ـــــل إنمـــــا   ، ً                            ًوجودی ـــــي للقات                                وألن المفهـــــوم العرب

             وفــــــي صــــــورة عــــــدم   ،                                         یتحقــــــق فیمــــــا لــــــو صــــــح انتــــــساب القتــــــل إلــــــى الفاعــــــل

                           والـــــــضمان إنمـــــــا یترتـــــــب علـــــــى صـــــــدق   ،                         اإلنقـــــــاذ لـــــــم تـــــــصح هـــــــذه النـــــــسبة

   .            عنوان القاتل

  

ــــع الطبیــــب مــــن عــــالج المــــریض   ــــو امتن ــــك ل ــــى ذل ٕ        ٕفهــــو وان   ، ً                                           ًوبنــــاء عل
ــــــب  ًتــــــرك إنقــــــاذ نفــــــس محترمــــــة وارتكــــــب بــــــذلك جرمــــــا كبیــــــرا لكنــــــه ال یطال ً                                                         ً ً

       وهـــــو لـــــم   ،                                                  بالقـــــصاص أو الدیـــــة ألنهمـــــا مرتبـــــان علـــــى صـــــدق القاتـــــل علیـــــه

   .ً          ً یتحقق عرفا

إال أنه ینبغي على اإلمام فرض عقوبة تعزیریة على الطبیب الممتنع   

ه أتي معصیة وألن، ً                                              عن العالج لتركه واجبا وهو إنقاذ النفس المحترمة

  )١(" من أتى معصیة ال حد فیها وال كفارة عزر: " ً             إعماال لقاعدة

                                                 

) ھـ٩١١ت(السیوطي الدین جالل ، بكر أبي بن الرحمن عبد، والنظائر األشباه) ١(

 ). ١/٤٨٩(١٩٩٠-ھـ١٤١١ ١ط، العلمیة الكتب دار



 
 

 

    
 
 

١٠٦٦

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

   

  

  

  

  

  

  اخلـــاتـمــة

  وتشتمـل علـى أهـم النتـائج



 
 

 

    
 
 

١٠٦٧

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  اخلامتة

    الحمد هللا والصالة والسالم على سیدنا رسول اهللا 
  

   :فهذه أهم النتائج التي توصلت إلیها من هذا البحث
  

 من الظواهر المعاصرة التي تلجأ إلیها  اإلضراب عن العمل ظاهرة-١

، وأداته االمتناع، عنوانه االعتراض، األطراف الضعیفة للمطالبة بالحقوق

  .ومقوماته الروح االجتماعیة التضامنیة

 إضراب األطباء عن العمل له أسباب ودوافع قویة البد من أخذها بعین -٢

نها طالما أنها أسباب وعلى الدولة االستجابة وتحقیق ما أمكن م، االعتبار

  .ً                            وذلك حفاظا على كیان المجتمع، مشروعة

ألن المفاسد الناجمة عنه أكبر ، ً                                  إضراب األطباء عن العمل یحرم شرعا-٣

فتعریض النفس البشریة ، بكثیر من المصالح المترتبة على تحقیق أهدافه

أعظم بكثیر من أي مصلحة قد تتحقق ، أو لزیادة المرض، لخطر الموت

  .ضرابباإل

وذلك بمراجعة ،  یمكن التوصل إلى الحقوق المطلوبة بالطرق المشروعة-٤

، وعلى الدولة سن وفرض القوانین التي تیسر ذلك، المسؤولین ووالة األمر

  .والقضاء على ظاهرة اإلضراب، حتى یكون هناك مجال للتفواض



 
 

 

    
 
 

١٠٦٨

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

لب  إضراب األطباء عن العمل له آثار إیجابیة متمثلة في تحقیق المطا-٥

والطبیب ، والمجتمع، ولكن له آثار سلبیة فادحة على المریض، المطروحة

  .المضرب نفسه

فالطبیب المضرب عن ،  الشریعة اإلسالمیة قائمة على تحمل المسؤولیة-٦

  .فعلیه تحمل تبعاته، العمل مسؤول عن نتائج هذا اإلضراب

ن  ینبغي على الدولة فرض عقوبة تعزیریة على كل طبیب امتنع ع-٧

ً                                 ألنه ترك واجبا وهو إنقاذ النفس -حتى ولو لم یهلك المریض-العالج

ً                                    ولیكون ذلك رادعا یحول دون إضراب أي ، وألنه أتى بمعصیة، المحترمة

  . طبیب عن العالج



 
 

 

    
 
 

١٠٦٩

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  

  فـهـرس الـمصـادر
  

  . كتب اللغة:    ً أوال  

محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسیني أبو ، تاج العروس من جواهر القاموس -١

 .دار الهدایة) هـ١٢٠٥ت(َ                          فیض الملقب بمرتضى الزیدي ال

زین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج ، التوفیق على مهمات التعاریف -٢

،  القاهرة- عالم الكتب) هـ١٠٣١ت(العارفین بن على الحدادي الناوى القاهري

 )م١٩٩٠- هـ١٤١٠(١ط

، سریا-دمشق، كردار الف، سعدي أبو حبیب، ً                           القاموس الفقهي لغة واصطالحا -٣

 ).م١٩٨٨- هـ١٤٠٨(٢ط

دار النفائس ، حامد صادق قتیبي، محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء -٤

 ) .م١٩٨٨- هـ١٤٠٨ (٢ط، للطباعة والنشر والتوزیع

محمد بن مكرم بن على أبو الفضل جمال الدین ابن منظور ، لسان العرب  -٥

 .هـ ١٤١٤ ٣ط،  بیروت- دار صادر) هـ٧١١:ت(األنصاري

    

  :    ً           انيا  كتب التفسريث

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم ،  تفسیر القرآن العظیم -١

) م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ (٢ط، دار طیبة للنشر والتوزیع) هـ٧٧٤:ت(الدمشقي 

 )   ٢/٨(سامي بن محمد سالمة : تحقیق

 الفراء محیي السنة أبو محمد الحسین بن مسعود، معالم التنزیل في تفسیر القرآن -٢

عبد :تحقیق، بیروت- دار إحیاء التراث العربي) هـ٥١٠ت(البغوى الشافعي 

 .الرازق المصري

  

  



 
 

 

    
 
 

١٠٧٠

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  :كتب احلديث والتخريج وشروح احلديث:      ًثالثا 

الحسین بن محمد بن سعید المعروف بالمغربي ،  البدر التمام شرح بلوغ المرام -١

  . علي بن عبد اهللا الزین : تحقیق ، ١ط، دار هجر) هـ١١١٩ت(

ابن الملقن ، البدر المنیر في تخریج األحادیث واآلثار الواقعة في الشرح الكبیر -٢

دار ) هـ٨٠٤ت(یراج الدین أبو حفص عمر بن على بن أحمد الشافعي المصري

: تحقیق ) م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥ (١ط، السعودیة- الریاض، الهجرة للنشر والتوزیع

  .  الیاسر بن كم، عبد اهللا بن سلیمان، مصطفى أبو الغیط

أبو العال محمد بن عبد الرحمن بن عبد ،  تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي -٣

 . بیروت-دار الكتب العلمیة) هـ١٣٥٣ت(الرحیم المباركفوري

أبو عبد اهللا الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن ،  المستدرك على الصحیحین -٤

) م١٩٩٠-هـ١٤١١(١ط،  بیروت–دار الكتب العلمیة ) هـ٤٠٥ت(حمدویه النیسابوره

  .مصطفى عبد القادر عطا: تحقیق

أبي الفضل أحمد بن علي ، التلخیص الجبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر -٥

- هـ١٤١٦(١ط، مصر- مؤسسة قرطبة) هـ٨٥٢ت(بن محمد بن حجر العسقالني

  .أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب: تحقیق، )م١٩٩٥

 - صلى اهللا علیه وسلم–سول اهللا  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور ر -٦

، محمد بن اسماعیل أبو عبد اهللا البخاري الجعفي) صحیح البخاري(وسننه وأیامه

  . محمد زهیر بن ناصر الناصر : تحقیق ، هـ١٤٢٢ ١ط، دار طوق النجاة

محمد بن عیسى بن سورة بن موسى بن الضحاك الترمذي أبو ،  سنن الترمذي -٧

 ٢ط، مصر-مطبعة مصطفى البابي الحلبيشركة مكتبة و) هـ٢٧٦ت(عیسى 

إبراهیم ، محمد فؤاد عبد الباقي، أحمد محمد شاكر: تحقیق) م١٩٧٥-هـ١٢٩٥(

  .عطوة عوض

أبو الحسن على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي ،  سنن الدارقطني -٨

) م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤ (١ط، لبنان-بیروت، مؤسسة الرسالة) هـ٣٨٥ت(الدارقطني 

أحمد ، عبد اللطیف حرز اهللا، حسن عبد المنعم شلبي، ؤوطشعیب األرن: تحقیق

  .برهوم



 
 

 

    
 
 

١٠٧١

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

) هـ٢٧٥ت(أبو داود سلیمان بن األشعث بن اسحاق السجستاني، سنن أبى داود -٩

محمد ، شعیب األرنؤوط: تحقیق) م٢٠٠٩- هـ١٤٣٠ (١ط، دار الرسالة العالمیة

  .كامل قرة بالى

 الخراساني أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن على، السنن الكبرى -١٠

: تحقیق) م٢٠٠١- هـ١٤٢١(١ط،  بیروت–مؤسسة الرحالة ) هـ٣٠٣ت(النسائي

  .حسن عبد المنعم شلبي

  

  :كتب الفقه: رابعا

  

 كتب الفقه الحنفي  - أ

) هـ٤٨٣ت(محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي، المبسوط  -١١

  ) .م١٩٩٣- هـ١٤١٤(بیروت-دار المعرفة

) هـ٥٤٠ت(بو بكر عالء الدین السمرقنديمحمد بن أحمد أ،  تحفة الفقهاء -١٢

  ).م١٩٩٤-هـ١٤١٤ (٢ط، لبنان- بیروت، دار الكتب العلمیة

عثمان بن علي بن محجن البارعي الزیلعي ،  تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق -١٣

  .هـ ١٣١٣ ١ط، القاهرة - بوالق، المطبعة الكبرى األمیریة) هـ٧٤٣ت(الحنفي 

  

 الفقه المالكي  -  ب

، رب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیربلغة المسالك ألق - ١

دار ، )هـ١٢٤١ت(أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي الهیر بالصاوي المالكي

 . المعارف

محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا ، شرح مختصر خلیل للخرشي - ٢

 .بیروت- دار الفكر للطباعة) هـ١١٠١ت(

حمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا م، شرح مختصر خلیل للخرشي - ٣

 .بیروت- دار الفكر للطباعة) هـ١١٠١ت(



 
 

 

    
 
 

١٠٧٢

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا ، شرح مختصر خلیل للخرشي - ٤

 .بیروت- دار الفكر للطباعة) هـ١١٠١ت(

محمد بن أحمد بن محمد علیش أبو عبد اهللا ، منح الجلیل شرح مختصر خلیل - ٥

 ).م١٩٨٩- هـ١٤٠٩(بیرون- دار الفكر) هـ١٢٩٩ت(المالكي

  

   الفقه الشافعي-ج

زكریا بن محمد بن زكریا ، أسنى المطالب شرح روض الطالب -١

  .دار الكتاب اإلسالمي) هـ٩٢٦ت(األنصاري

محیي الدین یحیى بن شرف ، المجموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطیعي -٢

  .دار الفكر) هـ٦٧٦ت(النووي

شمس الدین محمد بن أحمد ، إلى معرفة ألفاظ المنهاج مغنى المحتاج  -٣

  )م١٩٩٤- هـ١٤١٥ (١ط، دار الكتب العلمیة) هـ٩٧٧ت(الخطیب الشربینى الشافعي

أبي إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف ، المهذب في فقه اإلمام الشافعي -٤

  .دار الكتب العلمیة) هـ٤٧٦ت(الشیرازي

  

   الفقه الحنبلي-د

  

عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة ،  المقنع الشرح الكبیر على متن -١

دار الكتاب العربي ) هـ٦٨٢ت(المقدسي الجماعیلي الحنبلي أبو الفرج شمس الدین

 .للنشر والتوزیع

أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن ،  الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل -٢

  .بیروت-المكب اإلسالمي) هـ٦٢٠ت(قدامة المقدسي

محمد موفق الدین عبد اهللا بم أحمد بن قدامة المقدسي ، مغني ال -٣

  .مكتبة القاهرة) هـ٦٢٠ت(الحنبلي



 
 

 

    
 
 

١٠٧٣

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

منصور بن یونس بن صالح الدین ، المنح الشافیات شرح مفردات اإلمام أحمد  -٤

المملكة ، دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع) هـ١٠٥ت(بن ادریس البهوتي الحنبلي

 .عبد اهللا محمد المطلق: تحقیق) م٢٠٠٦- ـه١٤٢٧ (١ط، العربیة السعودیة

  

  :كتب أصول الفقه والقواعد الفقهية :      ًخامسا 

  

دار ) هـ٧٧١ت(تاج الدین عبد الوهاب بن تقى الدین السبكي،  األشباه والنظائر -١

  ).م١٩٩١- هـ١٤١١ (١ط، الكتب العلمیة

دار ) هـ٩١١ت(عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین السیوطي ، األشباه والنظائر -٢

  ) . م١٩٩٠- هـ١٤١١ (١ط، الكتب العلمیة

عالء الدین أبو الحسن على بن سلیمان ، التحبیر شرح التحریر في أصول الفقه -٣

- هـ١٤٢١ (١ط، السعودیة- الریاض، مكتبة الرشد ) هـ٨٨٥ت(المرداوى الحنبلي 

  .أحمد السراج، عوض القرني، عبد الرحمن الجبرین: تحقیق) م٢٠٠٠

 بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهیر بالشاطبي إبراهیم،  الموافقات -٤

أبو عبیدة مشهور بن : تحقیق ) م١٩٩٧- هـ١٤١٧ (١ط، دار ابن عفان) هـ٧٩٠(

  .حسن آل سلمان

  

  :كتب عامة متنوعة:      ً سادسا  

  . م١٩٨٧ ٢ط، أحمد شرف الدیم، األحكام الشرعیة لألعمال الطبیة -١

  . م ١٩٩٧ ١ط، دار االسالم، یز أمیر عبد العز،  الفقه الجنائي في اإلسالم -٢

: تحقیق) هـ٤٢٨ت(الحسین بن عبد اهللا بن سینا أبو على ،  القانون في الطب -٣

  . محمد أمین الضناوى

، )مترجم(منصور القاضي، )مؤلف(جیراركورنو،  معجم المصطلحات القانونیة -٤

  .م١٩٩٨، لبنان- بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع

 ٢ط، مسعود بن عبد العالي البارودي العتیبي، ة الجنائیة اإلسالمیة الموسوع -٥

  ).هـ١٤٢٧(



 
 

 

    
 
 

١٠٧٤

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

صدرت ، مترجمة بتصرف من دائرة المعارف العالمیة، الموسوعة العربیة العالمیة -٦

  .م١٩٩٦- هـ١٤١٦عن مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر والتوزیع بالریاض عام 

دار ، ١ط، سید محمود، انرمض،  الوسیط في شرح قانون العمل األردني الجدید -٧

  .األردن، عمان، الثقافة

محمد على ، ٕ                                                            المسؤولیة الطبیة وأخالقیات الطبیب وضمان الطبیب واذن المریض -٨

  .م١٩٩٨ ١ط، مؤسسة المنارة، المبار

 واجبات العمال وحقوقهم في الشریعة اإلسالمیة مقارنة مع قانون العمل  -٩

  ).م٢٠١٠-هـ١٤٣١(ة القدسجامع، سمیر محمد جمعه العواودة ، الفلسطیني

  

  :املواقع اإللكترونية :      ًسابعا 

١٠-   alwafd.org 

١١-  com.almasryalyoum.www 

١٢-   com.madamasr.www 

زة حقائق وأرقام من وقائع الصحة في قطاع غ،  منظمة الصحة العالمیة -١٣

  ).م٢٠/١/٢٠١٠(

١٤-  net.abumalik.www  

١٥-  Wikipedia.org  

١٦-  com.assaking.www  

١٧-  org.org.rapeta.www  

١٨-  com.ahbabullah.www 

١٩-  eg.org.ahram.www 
 



 
 

 

    
 
 

١٠٧٥

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

  الفهرس
 الصفحة الـمـوضـوع

 ١٠١٥ المقدمة

 ١٠١٩ .ماهیة اإلضراب عن العمل: الفصل األول

 ١٠٢١ .تعریف اإلضراب عن العمل: المطلب األول

 ١٠٢٤ .مفهوم الطب والتطبیب والطبیب:المطلب الثاني

 ١٠٢٦   التكییف الفقهي لإلضراب عن العمل:المطلب الثالث

 ١٠٢٧ .أسباب إضراب األطباء عن العمل: المطلب الرابع

 ١٠٢٩ .صور إضراب األطباء عن العمل: المطلب الخامس

الحكم الشرعي إلضراب األطباء عن : الفصل الثاني

 .العمل

١٠٣١ 

باء اآلثار المترتبة على إضراب األط: الفصل الثالث

 .عن العمل

١٠٤٣ 

 ١٠٤٥ .اآلثار اإلیجابیة

 ١٠٤٧ .اآلثار السلبیة

 ١٠٤٩ . مسؤولیة الطبیب المضرب عن العمل: الفصل الرابع



 
 

 

    
 
 

١٠٧٦

 لثاين والثالثني حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةاملجلد الثامن من العدد ا

 دراسـة فقـهيـة إضـراب األطبــاء عـن الـعمـل 

 الصفحة الـمـوضـوع

مشروعیة تحمل المسؤولیة في : المطلب األول

 .الشریعة اإلسالمیة

١٠٥١ 

ضوابط تحمل الطبیب المسؤولیة في : المطلب الثاني

 . اإلسالمیةالشریعة

١٠٥٥ 

حكم ضمان الطبیب المضرب عن : المطلب الثالث

 .العمل لما نجم عن إضرابه

١٠٥٨ 

 ١٠٦٦ الخاتمة

 ١٠٦٩ فهرس المصادر

 ١٠٧٥ فهرس الموضوعات

 


