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 ادعى كإذا.  اآلخر تأليف أك غَتم إبداع من زكرهتا كما بنفسي ككتبتها حضرهتا ، ماالنج
 ذلك على ا١تسؤكلية أٖتمل فأنا ْتثي من ليست فعبل أهنا كتبُت تأليفو من أهنا استقباالن  أحد
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 . ماالنج اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم
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  الكراـ أساتذٌب اللحظة ىذه إىل أصل لكي كعطاء جهدو  كل بذلوا الذين إىل
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ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب ُب األخطاء الطبية دراسة  ـ.ْتث بعنواف ، 2016،  األحَتش مصطفى حامد ٤تمد  
 بُت القانوف ا١تدٍل اللييب كالشريعة اإلسبلمية،مقارنة 

رسالة ماجستَت مقدمة لكلية الدراسات العليا قسم الشريعة كالقانوف، جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية  
 .اٟتكومية ماالنج. ا١تشرؼ األكؿ: الدكتور عباس عرفاف، ا١تشرؼ الثاٍل: الدكتور نصرا

___________________________________________________ 
ىدفت ىذه الدراسة ١تعرفة الطبيعة القانونية للمسؤكلية ا١تدنية للطبيب ُب األخطاء الطبية الذم ثار اٞتدؿ ُب ٖتديدىا 

ىل التزامو بتحقيق نتيجة أـ ببذؿ  ىل ىي مسؤكلية عقدية أـ تقصَتية كأيضا لتوضيح طبيعة التزاـ الطبيب ٕتاه ا١تريض
 ذاىب األربعة كموقفهم ٕتاه ا٠تطأ الطيب كأيضان موقف القانوف اللييب ُب ىذه األخطاء.١تك ١تعرفة أقواؿ اعناية، ككذل

حيث قاـ ّتمع ا١تعلومات من الكتب القانونية ، كاستخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي ا١تكتبِت ُب كتابة ىذا ا١توضوع
ا١تسؤكلية الطبية ُب ليبيا كأقواؿ كأراء فقهاء ا١تذاىب األربعة، كمن بشأف  17كنصوص القانوف ا١تدٍل اللييب كقانوف رقم 

  ٍب مقارنتها كاستخبلص النتائج منها.
أف مسؤكلية الطبيب تعترب عقدية كلما كجد رابط عقدم بُت الطرفُت،  فقد توصل الباحث من خبلؿ البحث ،

التزاـ ببذؿ عناية باألصل كليس  يكوفإتاه ا١تريض  أف طبيعة التزاـ الطبيب ، كماتعترب مسؤكلية تقصَتية كاستثناءان 
بتحقيق نتيجة كلكن ىناؾ حاالت استثنائية يلتـز فيها بتحقيق نتيجة. كىي اٟتاالت اليت يكوف ٤تلها ٤تددان بدقة  

يبة كعمليات التجميل، كاستعماؿ األدكات كاألجهزة الطبية كالًتكيبات الصناعية كاألدكية كنقل الدـ كالتحاليل الطب
 كالتطعيم.

االٕتاه السائد ُب الفقو كالقضاء، بأنو ٬تب النظر إىل كحدة ا٠تطأ الطيب، إلتفاقو مع حكم القانوف الذم مل كأيضان 
يفرؽ بُت نوع كآخر من األخطاء، ْتيث يسأؿ الطبيب عن أخطائو الضارة بالغَت أك ٔترضاه دكف تفرقة بُت خطأ 

لقانوف الوضعي اللييب مع حكم الشريعة اإلسبلمية حوؿ كحدة مفهـو جسيم أك غَت جسيم.. كبذلك يتفق حكم ا
عن األصوؿ  ال إذا ثبت خركجوإفبل مسؤكلية عليو كال ضماف.  ،ا٠تطأ أك كصفو ُب نطاؽ ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب

ماأكدتو الشريعة  )التعويض( كىذا كالضماف فيتعرض للمساءلة على كجو اليقُت أك التحقيق عندئذ يعترب ٥تطئان  العلمية 
كما أكرد الباحث بعض التوصيات اليت ٬تب أف يضعها ا١تشرع  ، كفقهاء ا١تذاىب األربعة القانوف الوضعيك  اإلسبلمية

اللييب ُب عُت االعتبار كاليت من أ٫تها أف يتم تعديل كاضافة بعض ا١تواد اليت يكوف التزاـ الطبيب فيها بتحقيق نتيجة مع 
   .إضافة مذكرات شارحو ٢تذه ا١تواد 
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ABSTRAK 
Mustafa Hamed Mohamed Alehirish , 2016. Tanggung Jawab Seorang Dokter 

dalam Kesalahan Medis (Studi Komparatif antara Hukum Pidana Libya  dan 

Hukum Islam), Tesis. Jurusan Syariah dan Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I: Dr. Abbas Arfan. 

Pembimbing II : Dr. Nasrullah. 

Kata Kunci : Tanggung Jawab Dokter, Kesalahan Medis, Hukum Pidana Libya, 

Hukum Islam. 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum yang terkait dengan 

tanggung jawab seorang dokter dalam suatu kesalahan medis (malpraktek) yang 

menjadi kontroversi dalam menentukan apa itu sebuah tanggung jawab yang mengikat 

atau sebuah bentuk kekeliruan, dan untuk menjelaskan kedisiplinan seorang dokter 

terhadap pasien; apakah kedisiplinan tersebut berupa kesembuhan pasien atau usaha 

yang maksimal dalam penyembuhan pasien. Begitu juga untuk mengetahui pendapat 

empat ulama mazhab fiqih dan sikap mereka terhadap kesalahan medis, dan sikap 

Hukum Libya terkait hal tersebut. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 

literatur, melalui pengumpulan data pustaka mengenai  hukum dan hukum Islam, serta 

beberapa teks hukum pidana Libya dan undang-undang nomor 17 tentang tanggung 

jawab medis di Libya, gagasan dan pemikiran empat ulama madzhab fiqih, kemudian 

mengkomparasikan dan mengambil kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab seorang dokter 

bersifat mengikat selama ada kontrak diantara kedua belah pihak. Adapun 

pengecualian dari hal tersebut apabila hal itu adalah sebuah kekeliruan. Sedangkan 

bentuk kedisiplinan seorang dokter terhadap pasien berupa usaha keras sesuai dengan 

prosedur, bukan pencapaian hasil, akan tetapi ada beberapa bentuk pengecualian yang 

menuntut pencapaian hasil; yaitu beberapa hal yang telah diatur secara ketat,  seperti  

operasi kecantikan, penggunaan obat dan alat-alat medis, peracikan obat, transfusi 

darah, analisis darah dan vaksinasi. 

Dan juga ada paradigma yang berkembang dalam fiqh dan peradilan, yaitu 

perlu peninjauan kembali terhadap kesalahan medis, karena hal tersebut sama dengan 

hukum yang berlaku saat ini; dimana tidak membedakan jenis kesalahan. Seorang 

dokter dituntut atas kesalahan yang dapat membahayakan orang lain atau pasien tanpa 

membedakan antara kesalahan fatal dengan kesalahan ringan. Oleh karena itu, hukum 

pidana Libya sejalan dengan hukum Islam dalam hal keutuhan konsep dan deskripsi 

kesalahan dalam ranah tanggung jawab seorang dokter. Seorang dokter tidak 

bertanggung jawab dan menjamin kecuali jika yang bersangkutan telah menyalahi 

prosedur keilmuan secara sadar dan terbukti bersalah,  maka hal tersebut akan 

dipandang sebagai kesalahan dan dia harus bertanggung jawab serta mengganti rugi. 

Hal ini telah ditegaskan oleh hukum Islam, hukum negara, dan empat ulama madzhab 

fiqih. Peneliti juga menyampaikan beberapa rekomendasi untuk pembuat kebijakan 

hukum Libya terkait perlu adanya amandemen dan penambahan beberapa materi 

tentang kedisiplinan seorang dokter melalui pencapaian hasil, dan menambahkan 

beberapa catatan yang menjelaskan beberapa materi tersebut. 
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ABSTRACT 

 

Mustafa Hamed Mohamed Alehirish , 2016. Doctor’s Responsibility in Medical 

Malpractice (A Comparative Study Studi on Libyan Criminal Law and Islamic 

Law), Thesis. Sharia and Law Department, Postgraduate Program of Maulana Malik 

Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor I: Dr. Abbas Arfan. Advisor II: 

Dr. Nasrullah. 

Keywords: Doctor’s responsibility, Medical Malpractice, Libyan Criminal Law, 

Islamic Law. 

 The study aims to find out the law on doctor’s responsibility related with 

medical malpractice. It becomes controversial since it has to determine whether it will 

be doctor’s responsibility or be a malpractice.  Furthermore, it explains doctors’ 

discipline on their patients; whether it is for patients’ recovery or it is a maximum 

effort done to achieve patients’ recovery.  In addition, the study also aims to find out 

the opinions and responds of four main fiqh ulemas and Libyan law on medical 

malpractice. 

In the study, the researcher employs a literature descriptive method. The data 

collection is done by library research on law and Islamic law, several Libyan criminal 

laws, Law number 17 concerning medical responsibility in Libya, and also ideas of 

four main fiqh ulemas. Then, the researcher compares them and draws conclusion.  

The result shows that doctors have responsibility since they oblige to their 

contracts. An exception to the case will be a total failure. Being disciplinary to their 

patients, doctors should show their hard work based on procedures, not on 

achievement, except tight procedures such as plastic surgery, medicine and medical 

tools use, drug making, blood transfusion, blood analysis and vaccine.  

The researcher also studies developing paradigm in fiqh and justice, which 

need review on medical malpractice since they are similar with the existing law: there 

is no malpractice classification. A doctor is sued for endangering the life of people or 

patients without classifying whether it is a major or minor mistake. Therefore, Libyan 

criminal law is in accordance with Islamic law in the aspect of concept unity and 

medical malpractice definition related with doctor’s responsibility. A doctor who fails 

the medical procedures consciously has to take the responsibility for it and pay the 

loss he causes. It is also emphasized by Islamic law, state law, and four main fiqh 

ulemas. The researcher also propose recommendation for Libyan law policy makers 

concerning the need of amendment and materials on doctor discipline through 

achievement and their further explanation.  
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 وتقدير شكر
  أشرؼ على كالسبلـ كالصبلة العا١تُت رب  اٟتمد ، الرحيم الرٛتن ا بسم         

 .كبعد ، أٚتعُت كأصحابو آلو كعلى كا١ترسلُت األنبياء
 يطيب العمل إال بذكرؾ ، كالإالىي ال يطيب الليل إال بشكرؾ ، كال يطيب النهار إال 

 يقدـ أف للماجستَت العلمية الرسالة ىذه كتابة إنتهاء بعد الباحث يسرف ،باإلخبلص لك 
 ىذه كتابة على كساعده ساىم قد ١تن التقدير كأٙتن الشكر أجزؿ العميق قلبو صميم من

 : كىم ، الرسالة
 إبراىيم مالك موالنا جامعة مدير ا١تاجستَت ، راىرجو موجيا اٟتاج الدكتور الربفيسور.  1

 .ٔتاالنج اٟتكومية اإلسبلمية
 موالنا امعةّت العليا الدراسات مدير ا١تاجستَت ، الدين ْتر اٟتاج الدكتور الربفيسور.  2

 .ٔتاالنج اٟتكومية اإلسبلمية إبراىيم مالك
 ، الثاٍل ا١تشرؼ بصفتو  ، ا نصر كالدكتور الدكتور عباس عرفاف بصفتو ا١تشرؼ األكؿ. 3

 .الرسالة ىذه كتابة ُب كحكمة كصرب اىتماـ بكل عليو كأشرفا كأرشداه الباحث كجها اللذاف
 ، ٛتيدة توتيك الدكتورة، ك. الدكتور منَت  العابدين ، بصفتو مسجل عاـ الكلية 4

 .كالقانوف الشريعة قسم رئيسة بصفتها ا١تاجستَت
 أف الباحث يستطيع ال كمن كاألصدقاء ، اًتمُت العليا الدراسات ُب األساتذة ٚتيع.  5

 .ىنا ٚتيعا يذكرىم
 نافعة ىذه ا١تاجستَت رسالة كتكوف ، كمثابة مقبولة أعما٢تم تكوف أف ا كأسأؿ ، ىذا

 .آمُت ، كالببلد للعباد كمفيدة
 .ـ 2016يوليو  ، ماالنج                                                                  

 الباحث،                                      
 مصطفى حامد ٤تمد األحَتش                
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 العام اإلطار :الفصل األول                                  
 

 خلفية البحث  .أ
تعترب مهنة الطب رسالة نبيلة، يؤديها الطبيب إتاه ٣تتمعو ك٨تو البيئة كالوسط الذم      

ا١تهنة الطبية كشبو الطبية بكثَت  حظيتيعيش فيو كيعمل بو حيث يتمتع بالثقة كاالحًتاـ، ك 
من الدراسات العلمية كاالىتماـ عرب األزمنة، منذ أف كاف الطبيب ىو نفسو الكيميائي صانع 

الطب مهنة إنسانية الطبيب كا١تريض ٖتكمها الثقة ، ك الدكاء، ما أنتج عنو عبلقة ٛتيمية بُت 
فقد مرت مهنة الطب ٔتراحل ٥تتلفة عرب التاريخ ، من حيث   كأخبلقية كعلمية مقدسة،
 كالقائمُت عليها كنطاؽ مسؤكليتهم ، كأيضان  ا١تهنة شرية ٢تذهبمدل معرفة اجملتمعات ال

هبذه ا١تهنة منذ كجود الطب  األساس القانوٍل ٢تذه ا١تسؤكلية ، فتًتتب ا١تسؤكلية على العاملُت
ك٧تد   بأم شكل أف يتحمل مسؤكلية عملو  ن ٯتارسهابصورة أك بأخرل ، كتًتتب على كل م

تدؿ على تنظيم األعماؿ الطبية كالتشدد ُب  ُب بابل نصوصان  1(ٛتورايبكذلك ُب قانوف )
معاملة الشخص القائم بالعمل الطيب إذا حدث منو أم خطأ يتعلق ٔتجاؿ ا١تهنة كالعمل ، 

                                                           
إىل  من أقدـ الشرائع ا١تكتوبة ُب التاريخ البشرم . كتعود -سادس ملوؾ ٦تلكة بابل القدٯتة -تعترب شريعة ٛتورايب 1

قبل ا١تيبلد كتتكوف من ٣تموعة من القوانُت. كىناؾ العديد من الشرائع ا١تشاهبة ١تثل شريعة حامورايب كاليت 1790العاـ 
نامو، ك٥تطوطة إشنونا، ك٥تطوطة -كصلتنا من ببلد آشور منها ٣تموعات القوانُت كالتشريعات تتضمن ٥تطوطة أكر

 ىي األكىل ُب التاريخ اليت تعترب متكاملة كومولية لكل نواحي اٟتياة ُب إشتار ملك آيسن إال أف تشريعات ٛتورايب-لبت
 بابل.

كىي توضح قوانُت كتشريعات كعقوبات ١تن ٮتًتؽ القانوف. كلقد ركزت على السرقة، كالزراعة أك رعاية األغناـ، كإتبلؼ 
كاإلصابات. كٗتتلف العقوبات على ا١تمتلكات، كحقوؽ ا١ترأة، كحقوؽ األطفاؿ، كحقوؽ العبيد، كالقتل، كا١توت، 

حسب الطبقة اليت ينحدر منها ا١تنتهك إلحدل القوانُت كالضحية. كال تقبل ىذه القوانُت االعتذار، أك توضيحو 
 لؤلخطاء إذا ما كقعت.

يل على العكس من بقية ملوؾ تلك الفًتة، فلم يزعم ٛتورايب أنو سليل آ٢تة أك ذك ذات إ٢تية، إال أنو كصف نفسو ٓتل
  اآل٢تة. كُب اٞتزء العلوم من العمود ظهر ٛتورايب أماـ عرش إلو الشمس.
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رايب ٓتصوص من يزاكؿ مهنة الطب "إذا عاِب ( من قانوف ٛتو 218قد نصت ا١تادة)ك 
خراجا  ُب موت الرجل أك فتح جرح خطَت ٔتشرط من الربكنز كتسببالطبيب رجبل حرا من 

، ك٧تد أف ىذا التشدد ُب ا١تسؤكلية على  2ُب عينو كتسبب ُب فقد عينو تقطع يداه "
ف اإلقباؿ على ا١تهنة ُب ك ضع القائمُت باألعماؿ الطبية كاف السبب الرئيسي ُب قلة األطباء

  . 3بابل

تكوف عبلقة قانونية لذالك  كتعترب العبلقة بُت الطبيب كا١تريض عبلقة إنسانية قبل أف     
كا١تريض الذم يسلم أمور جسمو  ،سؤكلية القانونيةا١تكلية األخبلقية للطبيب أسبق من فا١تسؤ 

 ُب ، ىو طرؼ ضعيف الطبييبٖتت تصرؼ ىذا  لرعاية الطبيب كعنايتو كيضع نفسو كليان 
 فإذا كانت التشريعات القدٯتة ٕتزئ ونو ٬تهل مايتضمنو العمل الطيب .ىذه العبلقة ، ك

الطبيب ُب حالة ا٠تطأ بقطع يده فإف التشريعات اٟتديثة ٖتاكؿ إ٬تاد نقطة توازف بُت حق 
 ماية كحق األطباء ُب الطمأنية .ا١ترضى ُب اٟت

ها للقواعد العامة ُب ا١تسؤكلية تتعرض للمسؤكلية الطبية بل تركتمل  التشريعات فبعض       
ا١تدنية، كىي غَت كاضحة ا١تعامل كخاصة ُب ظل التطور العلمي اٟتديث، كظهور االخًتاعات 
كاالكتشافات العلمية كالطبية، كعدـ كجود قوانُت متخصصة ُب ىذا ا١توضوع ُب الكثَت من 

     يعاٍل من اإلصابة ٓتطأ طيب يصعب عليو أك حىت  دكلنا العربية حيث أف ا١تريض الذم

                                                           
 .35ـ (.ص1984) دمشق ، دار االٯتاف  ا١تسؤكلية الطبية ا١تدنية كاٞتزائيو٤تتسب با  بساـ ،  2
رايب، حوايل كلمة بابل تعٌت باب اإللو كصارت بابل بعد سقوط السومريُت قاعدة إمرباطورية بابل، كقد أنشأىا ٛتو  3

عامنا ازدىرت فيها  43ؽ.ـ امتدت من ا٠تليج العريب جنوبنا إيل هنر دجلة وماالن. كقد داـ حكم ٛتورايب  2100
اٟتضارات البابلية حيث يعد عصره العصر الذىيب للببلد العراقية كهبا حدائق بابل ا١تعلقة اليت تعد من عجائب الدنيا 

كاف أفخم ىذه البوابات بوابة عشتار الضخمة كهبا معبد مردكخ ا١توجود داخل السبع ككاف يوجد هبا ٙتاٍل بوابات ك 
األسوار بساحة ا١تهرجاف الديٍت الكبَت، الواقعة خارج ا١تدينة كقد ٝتاىا األقدموف بعدة أٝتاء منها )بابلونيا( كتعٌت أرض 

 بابل ما بُت النهرين كببلد الرافدين كٝتيت بابل ْتسب الكتاب ا١تقدس:
مشتق ، بكلمة بلبل، كٝتيت هبذا االسم ْتسب ما كرد ُب الكتاب ا١تقدس بسبب حادثة شهَتة، عندما حاكؿ  االسم

 الناس أف يصنعوا برج عاؿ ضد ارادة ا، فبلبل ا السنتهم، لذلك ٝتيت ىذه ا١تنطقة بابل.
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   القانونية بعض النصوص  ا١تشرع اللييب أسردف  ، يستحيل عليو أحيانان اٟتصوؿ على التعويض
 .تتعلق بأحكاـ ا١تسؤكلية الطبيو كاليت سوؼ نتطرؽ إليها ُب اٟتديث ُب ىذا البحث اليت 

العلمي كالفٍت ُب ٣تاؿ الطب هبذا العصر بدأت تأخذ ا١تسؤكلية الطبية ُب ظل التقدـ ف     
أشكاالن ٥تتلفة، كتبدك أ٫تيتها األساسية بأهنا تتعامل مع أٙتن شيء لدل اإلنساف كىي 

  ُب بعض الدكؿ حياتو، كُب ظل عدـ كجود قواعد قانونية كاضحة تعاِب ىذه ا١تسألة ا١تهمة
طباء سواء ُب عياداهتم الشخصية أك ُب خاصة مع كثرة األخطاء الطبية ا١ترتكبة من قبل األ

 ا١تستشفيات العامة كا٠تاصة.

فا١تسؤكلية ا١تدنية ىي االلتزاـ بتعويض الضرر ا١تًتتب على اإلخبلؿ بالتزاـ أصلي سابق،     
كااللتزامات األصلية ينشأ بعضها من العقد، كالبعض اآلخر من القانوف، لذا فقد جرل الفقو 

من ا١تسؤكلية ا١تدنية، فتعرؼ ا١تسؤكلية الناشئة عن اإلخبلؿ بالتزاـ  على التمييز بُت نوعُت
عقدم مسؤكلية عقدية، كا١تسؤكلية ا١تًتتبة عن اإلخبلؿ بالتزاـ قانوٍل مسؤكلية تقصَتية، 

كؿ كا١تضركر، أما ا١تسؤكلية ؤكلية قياـ رابطة عقدية بُت ا١تسؤ كيفًتض النوع األكؿ من ا١تس
 4تنتفي ىذه الرابطة بينهما.التقصَتية فتقـو حُت 

فاالنساف معرض للمرض فقد يقع فيو ك٭تتاج للعبلج كالدكاء ، كذلك قد يصيب     
الطبيب ُب عبلج ا١تريض كقد ٮتطئ ،  كقد كثر اٟتديث حوؿ ا١تسؤكلية الطبية ُب ا١تيداف 

ية ا١تدنية كذلك أف ا١تسؤكلالطيب  حوؿ كيفية ٖتديدىا كماىيتها كمايًتتب عليها من نتائج ، 
لؤلطباء بكافة أنواعهم ) ا١تمارس العاـ االختصاصي ، طبيب األسناف كاٞتراح  كٚتيع 

من اٞتدؿ  كافران  العاملُت ُب ىذا ا١تيداف ) كالصيادلة كطبيب التخدير ( فقد نالت نصيبان 
ٟتساسية اتصاؿ ىذا اٞتدؿ باٞتسم اإلنساٍل كمايقتضيو ذلك من احًتاـ كتقدير ، ألف ا 

بحانو كتعاىل كرسولو الكرَل عليو الصبلة كالسبلـ قد أمرا باافظة على اٟتياة اإلنسانسة س

                                                           
 .٤37تتسب با  بساـ ، ا١تسؤكلية الطبية ا١تدنية كاٞتزائيو ،ص 4
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كاالىتماـ بالصحة كالتداكم من األمراض ، فنحن مأمركف بالتداكم  كاافظة على أجسامنا  
 ًمنٍ ﴿ال كفقا لشرعو  ، قاؿ تعاىلذل إكتعاىل  التعرض ٢تذا اٞتسم باأل كما حـر ا سبحانو

نىا ذىًَٰلكى  أىٍجلً  تىبػٍ  فىكىأى٪تَّىا اأٍلىٍرضً  ُب  فىسىادو  أىكٍ  نػىٍفسو  ًبغىٍَتً  نػىٍفسنا قػىتىلى  مىن أىنَّوي  ًإٍسرىائًيلى  بىًٍت  عىلىىَٰ  كى
يعنا النَّاسى  قػىتىلى  يعنا النَّاسى  أىٍحيىا فىكىأى٪تَّىا أىٍحيىاىىا كىمىنٍ  ٚتًى  ًإفَّ  ٍبيَّ  نىاتً بًاٍلبػىيػ   ريسيلينىا جىاءىتٍػهيمٍ  كىلىقىدٍ  ٚتًى

ًثَتنا  5﴾ لىميٍسرًفيوفى  اأٍلىٍرضً  ُب  ذىًَٰلكى  بػىٍعدى  م نػٍهيم كى

ملحوظ فلم يكن من ا١تتصور ُب السابق مساءلة  فقد تطورت قواعد  ا١تسؤكلية تطوران      
سؤكلية ا١تدنية أصبح من ا١تمكن ا استقرت مبادئ ا١تمالطبيب عن أخطائو ، كلكن عند

األخطاء العمدية ، حىت أصبح التطور بعد ذلك إىل أف يكوف رجاؿ  مساءلة الطبيب عن
ىذا يعٍت أف ا١تسؤكلية ا١تدنية تعاقدية الطب مسؤكلُت عن ٣ترد اإل٫تاؿ كعن ا٠تطأ اٞتسيم ، ك 

تقـو على اإلخبلؿ بالتزاـ عقدم  كما ذكر ُب السابق  كتقصَتية معا ، فا١تسئولية العقدية
َت ُب خ، أك التأ أك معيبان  ناقصان  االلتزاـ العقدم أك تنفيذه تنفيذان يتمثل ُب االمتناع عن تنفيذ 

ضرر الكأما ا١تسؤكلية التقصَتية ىنا تعٍت اإلخبلؿ بالتزاـ قانوٍل مؤداه عدـ إٟتاؽ ، تنفيذه 
 6بالغَت "

فتعترب ا١تسؤكلية ا١تدنية أكسع نطاؽ من ا١تسؤكلية اٞتنائية ، ألف جزاء ا١تسؤكلية ا١تدنية    
تعويض يطالب بو ا١تتضرر ٞترب الضرر الذم يلحق الشخص من جراء الفعل الضار الذم 

 ينشأ ُب الغالب عن اإل٫تاؿ كعدـ االحتياط العن العمد .

با١تسؤكلية إىل زيادة دعاكل ا١تسؤكلية ضد رجاؿ الطب الناس  بعضفأدل كعي      
هنة كقد ساعد ىذا الوعي أيضا ١تطالبتهم بالتعويض عما يصدر منهم من أخطاء ُب مزاكلة ا١ت

كماصاحب ذلك من ٧تاح كمضاعفة ا١تخاطر من  ،ادة التقدـ العلمي ، كطرؽ العبلجعلى زي
                                                           

 .32 ئدة ، األيةسورة ا١تا 5
رة: ) القاى 1مصادر االلتزاـ،ط نظرية االلتزاـ بوجو عاـ،  الوسيط ُب شرح القانوف ا١تدٍلعبدالرزاؽ أٛتد السنهورم،  6

  .847دار النهضة العربية(، ص 



6 
 

عد التزاـ الطبيب مقصورا ُب بعض يجهة ، كنشر الثقافة الطبية من جهة أخرل ، كمل 
كىي سبلمة  اٟتاالت على بذؿ العناية ، بل إف األمر قد ٖتوؿ إىل التزاـ بتحقيق نتيجة أال

كلية األطراؼ ١تسؤ  ٖتديدان ا١تريض ، كصحة العمل الطيب الذم يقـو بو ، كقد تطلب ىذا كلو 
لدقة البحث كأ٫تيتو ُب اٟتياة العملية  اا١تعنية ، حيث تتداخل مهاـ كل منهم ، كنظر 

 كماينطوم عليو من طبيعة خاصة فقد رأيت أف أسهم هبذا اٞتهد ا١تتواضع ُب ىذا اجملاؿ .

فبالتايل  صدكر قوانُت تنظم ىذه ا١تهنةاىتم ٔتجاؿ الصحة من خبلؿ  فالقانوف اللييب     
( 17عن قانوف رقم  ) طبيب ُب العديد من ا١تواد الصادرةأشارا للمسؤكلية ا١تدنية لل ٧تد أنو
ُب مادتو األكىل )تسرم أحكاـ ىذا  شأف ا١تسئولية الطبية ، كما أشارـ ب1986لسنة 

 109القانوف على كل من ٯتارس ا١تهن الطبية كا١تهن ا١ترتبطة هبا ا١تشار إليها ُب ا١تادتُت 
من القانوف الصحي ، كأية مهنة أخرل تضاؼ إىل ىذه ا١تهن بقرار من اللجنة  123ك

 (. 7الشعبية العامة للصحة

ج ا١ترضى أك تصنيع أك توريد ات اليت تتوىل عبلكما تسرم أحكاـ ىذا القانوف على اٞته   
 .8توزرع األدكية كا١تعدات الطبية ، ككذالك اٞتهات اليت تتوىل اإلشراؼ عليها أك 

ىذه ا١تادة األكىل أف ا١تشرع اللييب أدرج ُب ىذا القانوف  اٞتهات اليت  من يفهم الباحث    
ية ، ككذالك اٞتهات تتوىل عبلج ا١ترضى كاٞتهات اليت تصنع أك تورد األدكية كا١تعدات الطب

 إلشراؼ عليهااليت تقـو با

سوؿ عليو كعندما جاء اإلسبلـ كضع ضوابط كقوانُت ١تمارسة الطب كحيث قاؿ الر      
كبناءا على ىذا  9ب كمل يعلم منو الطب قبل ذلك فهو ضامن "بصبلة كالسبلـ " من تطال

                                                           
 اللجنة الشعبية العامة للصحو، ا١تعركفة اآلف بوزارة الصحة. 7
 ـ بشأف ا١تسئولية الطبية ُب ليبيا.1986لسنة  17 قانوف  رقم 8
 .78ص 8( ا١تكتبة الشاملة ، جفتاكل كرسائل ٤تمد بن إبراىيم آؿ الشيخركاه أبو داكد كالنسائي كابن ماجو. ) 9
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ألطباء القدامى من اٟتديث الصادر من خَت ا٠تلق فقد حدد علماء الشريعة اإلسبلمية كا
 نتفاء مسؤكلية الطبيب ُب حالة كقوع ا٠تطأ الطيب. كقد فصل ىذه الشركطالعرب شركطا إل

ابن قيم اٞتوزية ُب كتابو الطب النبوم كعندما ازداد عدد األطباء ا١تمارسُت ١تهنة الطب ُب 
 10البلداف العربية كاإلسبلمية ، كاف من ا١تلـز إنشاء نظاـ يتوىل مراقبة سبلمة ىذه ا١تهنة .

ُب تثَت ا١تسؤكلية الطبية عدة إشكاالت مازاؿ الفقو كالقضاء ٮتتلفاف بشأهنا فبالتايل     
، حيث يقدـ ا١تريض البحث ُب أحد جوانبها أل٫تيتو  ار الباحثالعديد من الدكؿ ، كقد اخت

أغلى ما يكسبو كىو جسده لشخص ال يعرفو إاٌل أنو يدعى طبيب، إاٌل أٌف ىذه العبلقة 
أصبحت ْتاجة إىل دراسة كفهم أعمق ١تا أصاهبا من تصدع كما أصبح يشوهبا من توتر 

ا١ترضى يعزفوف عن الذىاب للمستشفى إاٌل ُب اٟتاالت ا٠تطرة، أك  كنفور حىت أضحى بعض
الدراسات اليت قاـ هبا الباحثوف ُب  كاقعنا ك الوعكة ا١تفاجئة، كىذا ما الحظناه من خبلؿ

كمل يقتصر التوتر الذم أصاب العبلقة بُت ا١تريض كالسلك الطيب كشبو الطيب  ىذا ا١تيداف.
ا١تية ٘تيز معظم الدكؿ اليت تشهد مظاىر اإل٫تاؿ على دكلة فقط بل أصبح ظاىرة ع
كعليو فإف العنف الطيب كشبو الطيب ٯتكن أف يؤدم  كالبلمباالة اليت يكوف ضحيتها ا١ترضى.

إىل الضرر أك التشويو كرٔتا إىل ا١توت فالطبيب الذم يقدـ أدكية فاسدة، أك طبيب يوصف 
ها النعاس ما يسبب حوادث مركر أك أدكية للزكاـ تؤدم إىل تفاعبلت جانبية خطَتة، من

الزيادة ُب جرعات التحذير اليت تفضي إىل الشلل أك ا١توت ىنا يصبح الطبيب أك ا١تمرض 
حيث إنو ٬تب أف يعرؼ ا١تريض أنو إذا قصر الطبيب فنتج  خطَتان ٔتا أنو ٭تدث الضرر للغَت.

عن كل تقصَت ُب يب ا١تريض أك موتو ، كجبت عليو الدية كيسأؿ الطب فعن تقصَته تل

                                                           
من ا١تواقف اليت تشَت بوضوح إىل تنظيم ا١تمارسات الطبية كفق أسس كضوابط رٝتية حرصا على أصوؿ ا١تهنة  10

ا١ترضى ، ماركم عن ا٠تليفة العباسي )ا١تقتدر ( إذا أمر ٔتنع ٚتيع األطباء من ا١تعاٞتة ، إال بعد أف ٮتضعوا كسبلمة 
المتحاف من قبل رئيس األطباء ُب عهد )سناف بن ثابت بنن قرة( الذم ٯتنحهم إجازة ٔتوجبها يسمح ٢تم ٔتزاكلة ا١تهنة 

على أثر موت مريض بسبب خطأ ُب مداكلتو ، كقد غـر  ( طبيب ، حدث ذلك800كقد امتحن ُب بغداد كقتذاؾ)
 الطبيب كمنع من ٦تارسة عملو كطبيب.
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كم أف التقصَت اليقع من طبيب يقظ ُب أدئو ١تهنتو أم يكوف كجد ُب مسلكو الطيب ْت
ليس التزما  الظركؼ ا٠تارجية اليت أحاطت بالطبيب ا١تسؤكؿ ، ْتيث إف التزاـ الطبيب

بأف تكوف جهودا صادقة ببذؿ العناية ا١تطلوبة تبذؿ للمريض  بتحقيق نتيجة كا٪تا ىو التزاـ
كعندما كثر  يقظة تتفق ُب غَت الظركؼ االسثنائيو مع األصوؿ ا١تستقرة ُب علم الطب .

اٟتديث حوؿ ا١تسؤكلية الطبية ُب ا١تيداف الطيب  حوؿ كيفية ٖتديدىا كماىيتها كمايًتتب 
 عليها من نتائج فمن ىنا جاءت مشكلة البحث

لمسؤكلية ا١تدنية للطبيب ُب لفبالتايل ٬تب علينا أف نعرؼ ماىي الطبيعة القانونيو     
ٚتعها ككيف يعرؼ اف الطبيب قد بذؿ عناية فهذه كل التساؤالت ٯتكن أف  األخطاء الطبية

 . فقو ا١تذاىب األربعة لقانوف اللييب ك كمن ٍب نتطرؽ ١توقف ا ُب مشكلة البحث 

 أسئلة البحث .ب
 ؟  ُب األخطاء الطبية  الطبيعة القانونية ١تسؤكلية الطبيب ا١تدنية  ماىي .1
مامسؤكلية الطبيب ا١تدنية ُب األخطاء الطبية مقارنتان بُت فقو ا١تذاىب األربعة كالقانوف  . 2

 ؟ اللييب

  والتطوير أىداف البحث .ج
 لتوضيح الطبيعة القانونية ١تسؤكلية الطبيب ا١تدنية ُب األخطاء الطبية .. 1

كسار عليها  الشريعة االسبلميةك  عليها القانوف اللييب ١تعرفة األصوؿ كالقواعد اليت نص. 2
 .ُب األخطاء الطبية  ا١تذاىب األربعة 

الجابة عن ٚتيع التساؤالت لتحقيق ىذه األىداؼ اليت اكُب ىذا البحث سوؼ أحاكؿ    
 .أكضحتها كأتنمى أف أكوف قد كفقت فيو 
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 فوائد البحث  .د
كتعترب مهنة الطب من حديث كمهم ُب حياتنا ،تكمن أ٫تية البحث لكوف ىذا ا١توضوع    

٣تاؿ الطب من تقدـ كبَت ُب ٚتيع  كلكن بعد ماأحرز أشرؼ ا١تهن كأجلها على اإلطبلؽ،
ة دكره ُب ظهور االختصاصات فيو زاد من أ٫تي٣تاالتو كاتساع فركعو ٦تا أدل اىل تشعبو ، ك 

سة ىذه ا١تهنة االنسانية )الطب( كما حياة اجملتمعات االنسانية ، كبالتايل زاد  من ٥تاطر ٦تار 
 .التمسك بو ىو الذم شجع على ذلككلعل االٯتاف باالسبلـ ك ، مسؤكلية الطبيب تتضاعف

يب كا١تريض بكبَته تتعلق بالط  ةيأ٫ت لو من ١تا  وضوع إىل البحث ُب ىذا ا١تكاف الدافع ف    
قد حظى بدراسات متعددة  كجدت أف ىذا البحثبصحة اإلنساف بصفة عامو ك  أم

ىذا  ذت٢تذا السبب أخللمسؤكلية اٞتنائية للطبيب أكثر من ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب ، 
القانوف اللييب كالذم  كقمت ٔتقارنتو بُت الشريعة االسبلمية كا١توضوع ُب عُت اإلعتبار 

مزاكلة مهنة  يوضح ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب ُب األخطاء الطبية من خبلؿ قوانُت كأنظمة
١تا لو من أ٫تية كربل فمن ىذا  الطب ُب ٚتيع فركعو كاللوائح التنفيذية ٢تذه القوانُت كاألنظمو

 ا١تنطلق تربز أ٫تية ىذا البحث .

 األ٫تية العملية : 

 ا١توضوعانطبلقا من عنواف ىذا البحث يقـو الباحث ّتمع األحكاـ كالقوانُت ا١ترتبطة هبذا    
تباعها كل اكاألنظمة كاللوائح التنفيذية اليت يقـو بكاليت توضح ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب ، 

شخص يقـو ٔتزاكلة مهنة الطب ّتميع فركعها بعد ماتنطبق عليو ٚتيع ا١تعايَت ا١تطلوبة ، كمن 
ٍب يقـو الباحث ّتمعو ، كأيضا سيقـو الباحث بتحليل بعض القضايا اليت تتعلق هبذا 

ضوع على ضوء الدراسة النظرية ، كمن خبلؿ ىذا البحث سيتوصل الباحث إىل النتائج ا١تو 
كالتوصيات اليت تفيد ُب توضيح ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب ، كتوضيح سبب اختيار ىذا 
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بحث ُب ت احيث ستكوف ىذه الدراسة مهمة ُب حياة اجملتمع ألهنا١توضوع للدراسة ، 
 .ا ُب ليبيابلؿ القوانُت كاألنظمو ا١تعموؿ هبمن خ ة الطبيب ا١تدنية مسؤكلي

 حدود البحث  .ه
 اٟتدكد ا١توضوعية : 

ُب القانوف ا١تدٍل  عمد الباحث إىل تناكؿ ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب ُب األخطاء الطبية     
كماتوضحو   القانوف ا١تذاىب األربعة كفقهاء فقهاءأرآء ذكر  معالشريعة اإلسبلمية ك  اللييب

 ىذه القوانُت كاألنظمة ٓتصوص ىذا البحث.

 اٟتدكد الزمنيو : 

 2015.2016عاـ سيتم دراسة ىذا البحث ُب 

 الدراسات السابقة  .و 
 من خبلؿ إطبلع الباحث على الدراسات السابقة ُب ىذا ا١توضوع كجدت األٌب : 

رسالة دكتوراه بعنواف "ا٠تطأ الطيب أماـ القضاء اٞتنائي" جامعة  الشواء ٤تمد سامي  - 1
القاىرة . ٍب ُب ىذه الرسالة تناكؿ ا٠تطأ الطيب ُب كل من القانوف ا١تدٍل كاٞتنائي ا١تصرم 
بنوع من التفصيل ، حيث ًب الًتكيز على القانوف ا١تصرم كأحكاـ القضاء ا١تصرية ا١ترتبطو 

القانوف اللييب ال كىي ٗتتلف عن دراسيت  اليت تناكلت فيها موقف أهبذا ا١توضوع ، 
فيما يتعلق با١تسؤكلية ا١تدنية النإتة عن األخطاء كالشريعة اإلسبلمية كأراء ا١تذاىب األربعة 

 .الطبية للطبيب

رسالة ماجستَت واف " مسؤكلية الطبيب ا١تهنية " بعن دراسة عبدا بن سامل الغامدم  - 2
 مقدمة لكلية الًتبية / جامعة ا١تلك سعود ، الرياض منشورة 
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ىدفت ىذه الدراسة إىل الوصوؿ إىل الضوابط ا١تشركعة اليت ٯتكن التعويل عليها لتوضيح 
ا١تسؤكلية ا١تدنية كاٞتنائية الطبية للطبيب عن ا٠تطأ الذم يصدر منو سواء ُب الشريعة 

 سؤكلية الطبيب ُب النظاـ السعودم .اإلسبلمية أك النظم الوضعية ، مع توضيح كتقوَل م

 إىل النتائج التالية :  الكاتبكتوصل 

 .الطبيب فعلى الطبيب إثبات العكس عند قياـ قرينة بسيطة على خطأ كقع من جانب

 أف يكوف الفصل ُب تقرير مدل كقوع ا٠تطأ من عدمو إىل جهة طبية حيادية. -أ 

يسمى بالطبيب القاضي بأف يكوف طبيبا يدرس دراسات متخصصة  اقًتاح إ٬تاد من -ب 
 ببحث ىذه اٟتاالت.

إ٬تاد صناديق ٦تولة من اشًتاكات يدفعها األطباء تغطي حاالت ثبوت مسئوليتهم عن  -ج 
 استهتار. األخطاء إذا مل يكن ا٠تطأ نتيجة إ٫تاؿ أك

اف ىذه الدراسة تتفق مع  فالباحث استفاد من ىذا البحث من التعريفات الطبية حيث    
الدراسة اٟتالية ُب ٖتديد مسؤكلية الطبيب ا١تدنية كأركاهنا كمصدرىا كٗتتلف الدراسة اٟتالية 

السابق درس ا١تسؤكلية ُب ا١تملكة العربية السعودية ، ككجزء من دراستو  لكاتبُب أف ا
ة عن أخطاء األطباء من ١تسؤكلية الطبيب ا١تهنية ، كالدراسة اٟتالية تدرس ا١تسؤكلية ا١تدني

 ريعة اإلسبلمية كالقانوف اللييب. منظور الش

بعنواف )أحكاـ ا١تسؤكلية اٞتنائية عن أخطاء  دراسة ٤تمد بن عبدا الشارع الشهراٍل  - 3
مقدمة إىل قسم العدالة اٞتنائيو / ا١تعهد  األطباء ، كتطبيقاهتا ُب ا١تملكة العربية السعودية (

 األمنية / ا١تركز العريب للدراسات األمنية كالتدريبالعايل للعلـو 

إىل دراسة ا١تسؤكلية الطبية ُب ا١تملكة العربية السعودية من الناحيتُت النظرية  الكاتبتطرؽ 
كالتطبيقية على ضوء أحكاـ الشريعة اإلسبلمية كالنظاـ اٞتديد ١تزاكلة مهنة الطب من خبلؿ 
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ربية احث حدكد ا١تسؤكلية اٞتنائية لؤلطباء فيي ا١تملكة العالدراسة ا١تقارنة ، كذالك ليبُت الب
السعودية من الناحية العملية ، كما ارتكز الباحث على اإلجراءات األمنية ا١تتبعة حيا٢تا ، 
كتوضيح الرؤيا حوؿ التصنيف للقضايا ُب إطار االختصاص ُب تناك٢تا ، كطرؽ إحالتها 

 كإجراءات البحث كالتنفيذ.

اتبع ا١تنهج الوصفي التحليلي بالنسبة للقسم النظرم من البحث أما بالنسبة  فالكاتب      
كقاـ من خبللو بدراسة كٖتليل  إىل اٞتانب التطبيقي فاتبع الباحث منهج )دراسة اٟتالة(

مضموف بعض النماذج من القضايا الطبية بعد الرجوع إىل ملفات اللجنة الطبية الشرعية ،  
 احث ُب رسالتو .كما أكضح ذلك الب

إىل نتائج من أ٫تها ضركرة تطوير التشريعات ا٠تاصة ْتماية اإلنساف  الكاتبكتوصل       
من االثار الضارة للتقدـ الطيب ، كتوضيح حاالت ا١تسؤكلية الطبية من الناحية العلمية كدراسة 
أسباب نذرهتا ُب اٟتياة العلمية ، كما عرض الباحث بعض القضايا اليت ٖتكم فيها باألدلة 

 طائهم.على بعض األطباء عن أخ

فالباحث استفاد من ىذا البحث من تعريف ا٠تطأ الطيب ، كُب اإلطبلع على         
ايل يدرس ا١تسؤكلية ا١تدنية البحث اٟتبينما ، مسؤكلية األطباء ُب ا١تملكة العربية السعودية 

 لؤلخطاء الطبية بُت الشريعة كالقانوف اللييب.

بعنواف )اٟتماية اٞتنائية ضد األخطاء الطبية ارج سة عبدالرٛتن بن عبدالعزيز درا – 4
 كتطبيقاهتا ُب النظاـ السعودم(

دراسة مقدمة استكماال ١تتطلبات اٟتصوؿ على درجة ا١تاجستَت ُب العدالة اٞتنائية     
 ٗتصص التشريع اٞتنائي اإلسبلمي.
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الشرعي  كىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة كتوضيح األخطاء الطبية كآثارىا ، كالتأصيل    
مي ١تفهـو األخطاء الطبية ، كمعرفة الوسائل كاألساليب للوقاية من األخطاء الطبية كالنظا

كمعرفة مدل جواز تدخل جهات االختصاص ُب ا١تساءلة اٞتنائية كااكمة ُب ا١تملكة 
 العربية السعودية .

اسة اٟتالة لبعض ا١تنهج الوصفي االستقرائي التحليلي مع توظيف منهج در  لكاتبكاتبع ا     
 القضايا اليت ًب التوصل فيها إىل أحكاـ قضائية لعمـو العاملُت ُب اجملاؿ الطيب .

 للنتائج التالية :  كاتبكتوصل ال

 أ . الغالب ُب القضايا الطبية أف اٟتكم تعويض أك غرامة.

 ب . قلة القضايا الطبية نظرا ٞتهل الناس ْتقوقهم كاللجوء للشكاكم اإلدارية .

 ج . ٖتديد عنصر ا٠تطأ ٭تتاج إىل ْتث كجهد كقد اليتم بدقة . 

لك لسهولة إلقاء اللـو على اٞتراح يعد د . أكثر األقساـ تأثرا كظهور أقساـ اٞتراحة كذ
 انتهاء العملية . 

ق . النظاـ ا١تعموؿ بو ُب ا١تملكة العربية السعودية من خبلؿ ٞتنة رئيسة كٞتاف فرعية يتم 
 امها لدل ديواف ا١تظامل . التظلم من أحك

فالباحث استفاد من ىذه الدراسة من تعريف األخطاء الطبية كأنواعها ، كُب معرفة اٟتكم    
كمعرفة النظاـ ا١تعموؿ بو ُب ا١تملكة العربية السعودية ، كٗتتلف ىذه ُب القضايا الطبية 

ألخطاء الطبية كتطبيقاهتا ُب تعٍت باٟتماية اٞتنائية ضد االدراسة عن الدراسة اٟتالية ُب أهنا 
 النظاـ السعودم بينما البحث اٟتايل يدرس ا١تسؤكلية ا١تدنية عن األخطاء الطبية ُب الشريعة

 كالقانوف اللييب . اإلسبلمية
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، بعنواف ) ا١تسؤكلية اٞتنائية لؤلطباء عن نقل األعضاء بُت عبدا ظافر الشهرم دراسة  – 5
 من كاقع قرارات اللجنة الطبية ُب ا١تملكة العربية السعودية.الشريعة كالقانوف مع تطبيق 

رسالة ماجستَت ُب العدالة اٞتنائية مقدمة لقسم العدالة اٞتنائية / كلية الدراسات العليا / 
 .أكادٯتية نايف العربية للعلـو األمنية 

اء عن نقل ىدفت ىذه الدراسة إىل دراسة اٞتوانب ا١تتعلقة با١تسؤكلية اٞتنائية لؤلطب   
األعضاء بُت الشريعة كالقانوف مع تطبيقات من كاقع قرارات اللجنة الطبية الشرعية ُب 

 ا١تملكة العربية السعودية .

اعتمد ُب القسم النظرم على ا١تنهج اإلستقرائي الذم يقتضي ٚتع ا١تعلومات  لكاتبفا   
دة ا١تنهج التحليلي ذات الصلة ٔتوضوع الدراسة ، ٍب اتبع ُب عرض مإتمع لديو من ما

عن طريق ا١توازنة بُت ٥تتلف األدلة كاألقواؿ كا١تذاىب ، أما بالنسبة إىل القسم النقدم 
عرفة التطابق بُت التطبيقي اعتمد على أسلوب دراسة اٟتالة كٖتليل ا١تضموف كذلك ١ت

سب حكالتطبيقي اللذين يكمبلف بعضهما البعض كيدعم كل منها االخر  القسمُت النظرم
 رأيو.

 إىل نتائج عديدة من أ٫تها :  لكاتبكتوصل ا

 أ . أسباب ا١تسؤكلية اٞتنائية للطبيب ىو ارتكاب ا١تعاصي .

فيو كذلك يشمل   ب . يشًتط ُب الشخص لكي يكوف طبيبا أف يكوف عارفا بالطب حاذقان 
ة كل فركع الطب ، كما ٬تب أف يكوف لديو إذف من اٟتاكم أكترخيص قانوٍل ٔتمارسة ا١تهن

 كإال كاف مسئوال جنائيا .

 تتمثل موانع ا١تسؤكلية اٞتنائية للطبيب ُب العيب العقلي الضركرة كاإلكراه .ج . 
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ة د . الٗتتلف ا١تسؤكلية ُب االصطبلح القانوٍل كثَتا ُب مفهومها العاـ لدل فقهاء الشريع
أم ىي أومل  اإلسبلمية إال من حيث نطاقها فهي ُب القانوف الوضعي دنيوية كأخركية معا

 كأعم.

فتتفق ىذه الدراسة بالدراسو اٟتالية ُب تعريف ا١تسؤكلية الطبية ، كٗتتلف ُب أف ىذه    
الدراسة تبُت ا١تسؤكلية اٞتنائية لؤلطباء ُب نقل األعضاء من خبلؿ الشريعة كالقانوف ُب 

لؤلطباء ُب ضوء الشريعة ا١تملكة العربية السعودية ، بينما الدراسة اٟتالية تبُت ا١تسؤكلية ا١تدنية 
 ا ُب ليبيا.ُت كاألنظمة كاللوائح ا١تعموؿ هبكالقانوف اللييب من خبلؿ القوان

 تحديد مصطلحات البحث .ز 
ا١تسؤكلية ، الطبيب ،  ) سيقـو الباحث باستعراض ا١تفاىيم ا١تتعلقة ٔتصطلحات البحث   

 كذلك ١تقتضى خطة البحث. ( ا٠تطأ

 :  المدنية للطبيب المسؤولية 3

:"تعٍت التزاـ الشخص بالتعويض عن الضرر الذم سببو للغَت إمانتيجة  ا١تسؤكلية ا١تدنية   
 ٥.11تالفتو لقاعدة قانونية أكلبنود  االتفاؽ كااللتزاـ الذم ُب ذمتو"

: ىو ٖتمل الطبيب للتعويض حُت يقصر  للطبيب أما التعريف اإلجرائي للمسؤكلية ا١تدنية   
ُب أداء كاجبو ٕتاه ا١تريض ، كالتزامو بذلك حسب اٟتالة ، كالضرر الذم سببو كاٞتهو 

 ا١تختصو ىي اليت ٖتكم كتقدر التعويض.

 

 
                                                           

، سلسلة الطبيب  ا١تسؤكلية الطبية ا١تدنية كاٞتزئية كتأمُت األطباء من ا١تسئولية عن أخطائهمجوزيف ، داكد  11
 .21ـ( ص1987( ، ) مطبعة اإلنشاء1كالقانوف)
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 ألخظاء الطبية:. ا2

إخبلؿ بالتزاـ موجود كقائم ُب ذمة الشخص كجد أثره كمكانو ُب  : ا٠تطأ ُب القانوف   
 12نطاقو ا١تادم كا١تعنوم للمتضرر.

: فقد عرفو الفقهاء ا٠تطأ الطيب بأنو :"كل ٥تالفة أك خركج من  ا٠تطأ ُب اجملاؿ الطيب   
ا الطبيب ُب سلوكو على القواعد كاألصوؿ الطبية اليت يقضي هبا العلم ، أك ا١تتعارؼ عليه

كقت تنفيذه للعمل الطيب أك إخبللو بواجبات اٟتيطو كاٟتذر كاليقظة اليت  كعمليان  نظريان 
يفرضها القانوف ككاجبات ا١تهنة على الطبيب ، مىت ترتب على فعلو نتائج جسيمة ُب حُت 

   13.ُب تصرفو حىت اليضر با١تريض " كحذران  ظان قي كاف ُب قدرتو ككاجبا عليو أف يكوف

بأنو"عدـ اٗتاد اٞتاٍل اٟتيطة الكافية ١تنع النتيجة  الضارة اليت كاف ُب كسعو  أيضاكما عرفو  
 14توقعها كٕتنبها "

: يعرؼ بأنو " نشاط إرادم إ٬تايب أك سليب اليتفق مع كاجب اٟتيطة  ا٠تطأ غَت العمدم   
بطريق  الكاٟتذر ، ككذلك كل فعل أك ترؾ إرادم يًتتب عليو نتائج مل يردىا الفاعل مباشرة ك 

 15.غَت مباشر ، كلكنو سعى إىل ٕتنبها "

 . القانون المدني 1

بأنو؛ ٣تموعة القواعد اليت تنظم العبلقات ا٠تاصة بُت األفراد أيا كانت  القانوف ا١تدٍل يعرؼ
طبيعتها ، فهو الشريعة كا١تنهج العاـ الذم ٬تب إعماؿ احكامو فيما مل يرد بشأنو نص 

                                                           
) القاىرة ، دار الطبجي ، بدكف تاريخ (   ا٠تاص عن أخطاء الطبيب كمساعديومسؤكلية ا١تستشفى اٛتد سعد ،  12

 .371ص 
 .224( ،ص1990) القاىرة ، دار النهضة العربية. 2،طا١تسئولية اٞتنائية لؤلطباءأسامة عبدا  قايد ،  13
 .452ص  ـ.(1988 ،) القاىرة ، دار الكتب اٞتامعية ،األسس العامة لقانوف العقوباتٝتَت اٞتنزكرم ،  14
)اإلسكندرية ،  1،ط ا١تسئولية ا١تدنية لؤلطباء كاٞتراحُت ُب ضوء القضاء كالفقو الفرنسي كا١تصرممنَت رياض  جنا ،  15

 .34( ،ص2008دارالفكراٞتامعي 



07 
 

اليت انفصلت كاستقلت عنو ، كالقانوف التجارم  القانوف ا٠تاص خاص ُب فرع آخر من فركع
 .اك قانوف العمل مثبل قانوف ا١ترافعاتاك 

 :. الشريعة اإلسالمية 4

كيقصد الباحث بالشريعة اإلسبلمية ُب ىذا البحث اٞتزئية ا٠تاصة بأقواؿ فقهاء      
 لعباده ا شرعو ا١تذاىب األربعة بالشكل األخص، أما بالشكل األعم فيقصد هبا ما

 ُب كأمنهم الناس مصاّب كتصريف العادلة اٟتياة إلقامة كنظم كقواعد أحكاـ من ا١تسلمُت
 الناس عبلقة لتنظيم ا١تختلفة شعبها ُب اٟتياة، كنظم كا١تعامبلت خبلؽكاأل كالعبادات العقائد

 ىي كبتايل تكوف. كاآلخرة الدنيا ُب سعادهتم كٖتقيق ببعض بعضهم كعبلقاهتم برهبم
 الفقهاء استخلصها اليت األحكاـ كٗتتلف عن الفقو ُب ا، عند من ا١تنزلة  نفسها األحكاـ

 الفقو يكوف فحينئذ ٢تا  موافقة تكوف قد ىذه األحكاـالشريعة، ك حيث اف  نصوصها من
 منهم فا١تصيب الفقهاء فيها يتنازع كقد. الفقهي كاٟتكم الشرعي اٟتكم فيتفق الشريعة من

 قولو يكوف الشرعي اٟتكم يصب مل كالذم للشريعة، موافقان  قولو يكوف قررتو الذم اٟتكم
 16.ْتاؿ الشريعة من ليس كلكنو الفقو دائرة ُب داخبل

 

 

                                                           

) لبناف : بَتكت ، الناشر سلسة   شركاء ال أكصياءحامد بن أٛتد الرفاعي ، رئيس ا١تنتدل اإلسبلمي العا١تي ،   16
كحيث إف  1,2,3ميبلدم ( ص 2006ىجرم . 1427، سنة كتاريخ النشر  21العدد  2إصدارات لتعارفوا ،  ط

 عصر ُب األحكاـ من حكم على العلماء إٚتاع كمن النبوية، السنة كمن القرآف، أحكاـ الشريعو اإلسبلمية تستمد من
 كمن با٠تبلفة، بكر أىب مبايعة على اإلٚتاع مثل( كسلم عليو ا صلى) ا عبد بن ٤تمد النيب كفاة بعد العصور من

 باٟترؽ اليتيم ماؿ إتبلؼ جرٯتة إثبات مثل بينهما؛ جامعة لعلة أصلى حكم على قياسا فرعى حكم إثباتو ُب القياس
 ا١تختلف األدلة من ٣تموعة إىل باإلضافة. كل ُب اإلتبلؼ ّتامع ؛ بالقرآف الثابت باألكل، إتبلفو جرٯتة على قياسا
 مل حيث ؛ الصحايب كقوؿ ا١تستقر، كالعرؼ األصلية، كالرباءة الذرائع، كسد ا١ترسلة، كا١تصاّب االستحساف،: مثل فيها

.آخر صحايب قوؿ من ٮتالفو ما يوجد كمل شرعيا، نصا ٮتالف
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 المذاىب الفقهية األربعة .5

 إماـ كل عليو سار الذم االٕتاه ذلك: كاصطبلحا. الذىاب كمكاف الطريق،: لغة ا١تذىب
 على أك الرأم على اعتمادىم حيث من لؤلحكاـ، استنباطهم ُب االجتهاد أئمة من

 بُت معركفا بعد فيما عليو استقر الذم با١تفهـو ا١تذىب يكن كمل. معا عليهما أك النصوص،
 يكونوا مل االجتهاد أئمة من كغَته فمالك ا١تذاىب أصحاب األئمة عصر ُب ا١تسلمُت

 إف: قيل كلذلك كالتابعُت، الصحابة كفقو السنة علم ينشركف كانوا كا٪تا ا١تذىب معٌت يعرفوف
 .تسامح من ٮتلو ال صاحبو إىل ا١تذىب نسبة

 استنباط كُب الشرعية، النصوص فهم ُب علمية مدارس ىي الفقهية ا١تذاىب: أخرل بعبارة
 اٟتكم معرفة إىل حياهتم ُب يستجد كما نواز٢تم ُب ا١تسلموف ٭تتاج اليت الفقهية األحكاـ
 .٤17تكمة كضوابط علمية قواعد على اعتمادا ٢تا، ا١تناسب الشرعي

ا١تنورة  ا١تدينة اٟتجاز ُب ا١تذىب أنس تأسس بن مالك صاحبة اإلماـ :المالكي المذىب
 الصحابة، كالقياس كإٚتاع عليها ا١تتفق األصوؿ على كيعتمد " ىجرم 179 - 93 عاـ "
 كتب أشهر كمن .اٞتائر الظامل اٟتاكم عن ا٠تركج جواز كعدـ ا١تدينة، أىل عمل كعلى

 انتشر ا١تنورة، ٍب كا١تدينة اٟتجاز ُب قاعدتو توسعت. مالك لئلماـ"  ا١توطأ"  ا١تالكي ا١تذىب
كافقو  من منهم هبا تفرد كاجتهادات آراء كالعراؽ كلو كمصر كاألندلس وماؿ إفريقيا ُب سريعا

   18.كمنهم من خالو فيها 

ىجرم"  150 - 80النعماف عاـ"  حنيفة أيب اإلماـ صاحبو أسسو :الحنفي المذىب
 ا١تذىب، صاحب منهج على مقتصرا يكن كمل ا١تذىب شيوخ مناىج ٖتقيق على كيشمل

 الدكلة كمؤازرة ٔتباركة كذلك بغداد كصل حىت توسع ٍب الكوفة مدينة ُب ا١تذىب ىذا كنشأ
                                                           

17
 .63(،صم2110-هـ0422الخامسة)ط،0،جاإلسالميالتشريعتاريخ،القطانخليلبنمناع

) الكويت : بدكف سنة  رجاؿ كمناىج ُب الفقو اإلسبلمي "  األئمة األربعة "٤تمد زكي الدين ٤تمد قاسم ،  18
 .61. 60كتاريخ نشر ( ص 
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 كأقواؿ كالعرؼ كاالستحساف كالقياس النقلية األصوؿ على  يعتمد مذىب كىو. العباسية
 نظرا اٟتديث كضوابط العقلية األصوؿ اعتماد على كشدد السابقة، األمم كشرع الصحابة

 كالفلسفية.  العقلية كا١تذاىب السياسي باٟتراؾ تزخر بيئة ُب لنشأتو

 - 164"  عاـ بغداد العراؽ ُب تأسس حنبل بن أٛتد اإلماـ مؤسسو :الحنبلي المذىب
 كاٟتديث، الكتاب من النص على الفقو يقـو أف ٬تب أنو صاحبو كيرل"  ىجرم 241
 كمن الرأم، من أفضل اٟتديث كاعترب بالرأم أخذىم الفقو أئمة من سبقوه من على كأنكر

 اٟتنبلي ا١تذىب أتباع أشهر كمن حديث، ألف أربعُت ٭توم الذم"  ا١تسند"  كتبو أىم
 .اٞتوزية القيم كابن تيمية ابن بنشره قاموا الذين

 عاـ" الشافعي تأسس ُب العراؽ بغداد إدريس بن ٤تمد مؤسسو اإلماـ :الشافعي المذىب
 الرأم، على يعتمد الذم حنيفة أيب مذىب بُت كسطا مذىبا كيعد ىجرم " 204 -150
 ُب الشافعي مذىب يعتمد حُت على اٟتديث، على يعتمد الذم مالك مذىب كبُت

 19 .الرسالة كتابو ُب دكهنا كما األصوؿ على كاستداللو استنباطو

 

 

 

  

                                                           

 ،) السعودية : بدكف سنة نشر كطباعة ( ،سَتة أئمة ا١تذاىب السنية كأصو٢تم الفقهيةعبد ا بن علي صغَت ،  19
 . 6ص 



 
 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 .مفهوم المسؤولية المدنية  . المبحث األول:أ 

   .مشروعية األعمال الطبية في الشريعة اإلسالمية . المبحث الثاني:ب 

  .مشروعية العمل الطبي في القانون الوضعي . المبحث الثالث:ج 

 .صور الخطأ الطبي في الشريعة اإلسالمية   . المبحث الرابع:د 
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 : اإلطار النظريالفصل الثاني                                 


 مفهوم  المسؤولية المدنية :.المبحث األولأ

ة الطب لقد مرت ٔتراحل ٥تتلفة عرب التاريخ ، من حيث مدل معرفة اجملتمعات هنم   
البشرية ٢تذه ا١تهنة كالقائمُت عليها كنطاؽ مسؤكليتهم ، كاألساس القانوٍل ٢تذه ا١تسؤكلية ، 

على العاملُت هبذه ا١تهنة منذ كجود الطب بصورة أك بأخرل  ، كلقد كجدت ا١تسؤكلية 
الطب ، ككاف على كل من ٯتارسها بأم شكل اليت مرت هبا صناعة  كتقررت ُب ٚتيع ا١تراحل

 أف يتحمل مسؤكلية عملو .

فنجد بداية أف الشرائع القدٯتة مل تغفل قواعد ىذه ا١تهنة كقواعد ا١تسؤكلية فيها ، حيث     
لفراعنة كاف ٢تم فضل كبَت ُب تطور علم الطب ، فهم أكؿ من عرؼ كظائف ٧تد أف ا

األعضاء ُب جسم اإلنساف كمايصيبو من أمراض ، كمايهنا ُب ىذه اٟتقبة التارٮتية ىو أف 
التشريع الفرعوٍل اىتم ْتماية األفراد من القائمُت بالعمل الطيب ، كذلك بإلزامهم باتباع 

ىي القواعد اليت دكنت لكبار األطباء القدامى ، اليت تعرض من ماجاء ُب السفر ا١تقدس ، ك 
 20اليلتـز هبا من األطباء للمسؤكلية كالعقاب الذم قد يصل ُب بعض درجاتو إىل اإلعداـ .

للغَت يلـز من  ران اللييب  باآلتى : "كل خطا سبب ضر من القانوف ا١تدٌل  166ا١تادة كتنص 
 21.ارتكبو بالتعويض "

 

 

 
                                                           

 .٤35تتسب با بساـ، ا١تسؤكلية الطبية ا١تدنية كاٞتزائية ،ص 20
 .القانوف ا١تدٍل اللييب  21
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 المسؤولية المدنية تعريف:  األول.المطلب 1
ا١تسؤكلية مفهـو يستدؿ منو على معٌت مساءلة ، أم  قياس نتائج عمل ما ، كما أهنا تذكر   

أحيانا ٔتعٌت االلتزاـ أك الضماف ، كا١تسؤكلية مرتبطة بشكل كثيق باإلنساف ، فأم  عمل يقـو 
بو اإلنساف سواء على ا١تستول الفردم أك اٞتماعي تبلزمو مسؤكلية ، كبالتايل فقد عرفت 

ستاطعة الفاعل أف يسلك غَته ، كمن ٍب إىي لـو سلوؾ ٥تالف للقانوف كاف بلية ا١تسؤك 
  22.فبلكجو للمساءلة إذا كاف السلوؾ ا١تخالف مفركضا غَت ٥تتار

 23.كمسألة كتساؤؿ : من سأؿ يسأؿ سؤاالن فتعرؼ ا١تسؤكلية ُب اللغة 

كلية ؤ معُت )ا١تسبب عن عدـ تنفيذه عقد : ىي التزاـ بإزالة ضرر تس صطبلحكُب اال   
التعاقدية( أك"خرؽ كاجب عاـ لعدـ التسبب بأم ضرر للغَت بسبب فعل شخص أك فعل 

 24".األشياء اليت ٖتت حراستو أك بفعل أشخاص مسؤكؿ عنهم )ا١تسؤكلية عن الغَت (

ئ من ي: ىي حاؿ من يسأؿ عن أمر تقع عليو تبعتو فيقوؿ : أنا بر  كا١تسؤكلية بوجو عاـ   
 25العمل أم تبعتو . مسؤكلية ىذا

: ٢تا عدة مصطلحات كالكن ا١تعٌت كاحد فهي تثمتل ُب اإلخبلؿ  ا١تسؤكلية ُب القانوفأما   
 26بالتزاـ قانوٍل نتج عنو خطأ يتعرض مرتكبو ٞتزاء قانوٍل.

                                                           
 .34ـ ( ص1995، ٣تلة السماعة ) عماف ، نقابة األطباء األردنية  القانوف الطيبمنذرالفاضل ،  22
 .1906صـ( 1956ىػ ،711)دارصادر: بَتكت  لساف العرب٤تمد بن بكر بن منظور ا١تصرم ،    23
 .370،ص ـ( 1998 )دار ا١تناىج 2،ط معجم ٔتصطلحات الشريعة كالقانوفعبدالواحد كـر  ،  24
ـ( ،القسم األكؿ ُب األحكاـ 1988)بدكف دار نشر  2،ـ2،ج الواُب ُب شرح القانوف ا١تدٍلسليماف ، مرقس  25

 .1العامة ،ص
ـ( ، 1990)اإلسكندرية ، منشأة ا١تعارؼ 1،ج ا١تسئولية ا١تدنيةد ، الدينا صورم كالشوازم ، عز الدين ، عبداٟتمي 26
 .14ص
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: ىي التزاـ قانوٍل بتحمل التبعة ، كىي التزاـ تبعي ، فا١تسؤكلية التنشأ  كتعرؼ أيضا   
خر ىو االلتزاـ األصلي سواء  ٟتمايتو من أمستقلة بذاهتا ، بل تنشأ بالتبعية اللتزاـ قانوٍل 

 27عدـ التنفيذ أك ضماف الوفاء االختيارم بو .

: بأهنا حالة الشخص الذم ارتكب أمر يستوجب ا١تؤاخذة  أيضان  كتعرؼ ا١تسؤكلية  
كا١تساءلة كالتزاـ الشخص بضماف الضرر الواقع على الغَت نتيحة لتصرؼ قاـ بو كىي 

 صبلحية الشخص ا١تكلف لتحمل نتائج أفعالو.

: ىي أىلية اإلنساف لتحمل التعويض ا١تًتتب على الضرر الذم أٟتقو  كا١تسؤكلية ا١تدنية   
 نتيجة إخبللو بالتزاـ قانوف أكعقدم ، كيكوف الشخص مسؤكال مسؤكلية مدنية إذا بالغَت

 28ٕتاكز حدكد العقد ا١ترـب بينو كبُت شخص آخر.

: التعويض عن األضرار ا١تادية كا١تعنوية اليت ٟتقت با١تريض  كتعرؼ أيضا ا١تسؤكلية ا١تدنية   
الشرعية ، كٖتاؿ مسألة ا١تعاقبة للمحكمة  أك عائلتو إذا توُب نتيجة ا٠تطأ الطيب شاملة الدية

  29أمر تشكل ٞتاف التحقيق سواء من الطب الشرعي أك اٞتهات الطبية األخرل.

فإذا كاف األمر الذم ارتكب ٥تالفا لقواعد األخبلؽ كاآلداب ، كصفت مسؤكلية الفاعل    
على الفعل ، فإف بأهنا مسؤكلية أدبية ، أما إذا كاف القانوف يوجب ا١تؤاخذة كا١تساءلة 

مسؤكلية الفاعل التقف عند حدكد ا١تسؤكلية األدبية بل تكوف فوؽ ذلك مسؤكلية قانونية ، 
تستتبع جزاء قانونيا ، كىذا اٞتزاء القانوٍل الذم يستتبع قياـ ا١تسؤكلية القانونية قد يتمثل ُب 

                                                           
،)اإلسكندرية ، دار ا١تطبوعات  امتناع ا١تساءلة اٞتنائية ُب ضوء الفقو كقضاء النقض، عبداٟتكيم فودة 27

 .9ـ(،ص2003اٞتامعية
 .21، ص ا١تسؤكلية الطبية ا١تدنية كاٞتزئيةداكد  جوزيف ،  28
 .156ـ( ص 2003) الكويت  الوسيط ُب الطب كالقانوف٤تمد خالد ا١تشعاف فهد ا١تشعاف ،  29
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لى التعويض ، كىو العقوبة كاٞتزاء ، كىو مايقصد بو ا١تسؤكلية اٞتنائية ، أك قد يقتصر ع
 30مايقصد بو ا١تسؤكلية ا١تدنية كالذم سيتم دراستو ُب ىذا البحث.

 : أقسام المسؤولية . المطلب الثاني 2
فا١تسؤكلية نوعاف مسؤكلية أدبية كمسؤكلية قانونية ، فا١تسؤكلية األدبية يكوف الشخص    

 يسأؿ قانونان مسؤكال أماـ ربو كضمَته ، أما ا١تسؤكلية القانونيو فإف الشخص 

ا١تسؤكلية بصورة عامو تنقسم إىل مسؤكلية أدبية كمسؤكلية قانونية ، كالتدخل األكىل  ُب    
دائرة القانوف حيث اليًتتب عليها جزاء قانوٍل ، أما ا١تسؤكلية القانونية فتدخل ضمن دائرة 

خركجا أك  القانوف ، كيًتتب عليها جزاء قانوٍل ، كذلك ُب حالة اتياف الشخص فعبل يشكل
 ٥.31تالفة ألحكامها 

 والمسؤولية القانونية  م الفروق مابين المسؤولية األدبيةأى

ا١تسؤكلية األدبية تقـو على أساس ذاٌب ٤تض ، فهي مسؤكلية أماـ ا أك مسؤكلية أماـ  – أ(
الضمَت . أما ا١تسؤكلية القانونية فيدخلها عنصر موضوم . كىي مسؤكلية شخص أماـ 

 شخص آخر.
تتحقق ا١تسؤكلية األدبية حىت لو مل يوجد ضرر ، أك كجد كلكنو نزؿ با١تسؤؿ نفسو  – ب(

فيموف ىو ا١تسؤكؿ كا١تضركر ُب كقت كاحد . بل إف ىواجس النفس كخلجات الضمَت قد 
 ٖتقق إال إذا كجد ضرر ، كأحاؽ ىذا الضرر بشخص آخر غَت ا١تسؤكؿ .

ة أكسع نطاقا من ا١تسؤكلية القانونية ، فهي تتصل كينبٍت على ذلك أف ا١تسؤكلية األدبي – ج(
بعبلقة اإلنساف بربو . كبعبلقتو بنفسو ، كبعبلقتو بغَته من الناس . أما ا١تسؤكلية القانونية فبل 

 تتصل إال بعبلقة اإلنساف بغَته من الناس . 

                                                           
 .33ـ(،  ص200ىػ ، 1425) الرياض1،طا١تسؤكلية ا١تدنية كاٞتنائية ُب األخطاء الطبيةا١تعايطة ،  منصور عمر 30
 .83،  ص مصادر االلتزاـ و عاـنظرية االلتزاـ بوج،  الوسيط ُب شرح القانوف ا١تدٍلعبدالرزاؽ أٛتد السنهورم،  31
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ا تنقسم إىل نوعُت إذا كقفنا كنظرنا إىل ا١تسؤكلية القانونية كتركنا ا١تسؤكلية األدبية فنجدى   
 مسؤكلية جنائية كمسؤكلية مدنية .

 ومن ثم تقسم المسؤولية القانونية إلى :
 32أ ػ مسؤكلية جنائية        ك ب ػ مسؤكلية مدنية

 : 33ٍب تقسم ا١تسؤكلية ا١تدنية إىل

 ػ مسؤكلية تعاقدية  2ػ مسؤكلية تقصَتية            ك        1

اليت ٖتكم ا١تسؤكلية ا١تدنية  " أم التزاـ الشخص بالتعويض عن فقواعد القانوف ا١تدٍل ىي    
الضرر الذم سببو للغَت إما نتيجة ٥تالفتو لقاعدة قانونية أكلبنود االتفاؽ كااللتزاـ الذم ُب 

  .34ذمتو

 

 

 

 

 

 

                                                           
ىناؾ أيضا ا١تسؤكلية التأديبية مثل تأديب الطالب عند حصوؿ غش منو ُب االمتحاف كالعامل اك ا١توظف عند  32

 ارتكاب خطأ ُب تأدية العمل .
)ليبيا ، بنغازم ،دار الكتب الوطنية  2،ج أحكاـ االلتزاـ،  النظرية العامة لبللتزاـ٤تمد على البدكم األزىرم ،  33

 .261ـ(ص2013
 .21داكد  جوزيف ، ا١تسؤكلية الطبية ا١تدنية كاٞتزئية ، ص  34
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 بيان توضيحي لتقسيم المسؤولية

 ا١تسؤكلية                                          

 

 ا١تسؤكلية األدبية                               ا١تسؤكلية القانونية                      

 

 ةدنية       ا١تسؤكلية اٞتنائيا١تسؤكلية ا١ت                                                      

 

         

 ا١تسؤكلية التقصَتية                        ا١تسؤكلية العقدية                    
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 التمييز بين المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية : المطلب الثالث  .3 
 ىناؾ فرقاف جوىرياف مابُت ا١تسؤكليتُت اٞتنائية كا١تدنية     

قـو أما ا١تسؤكلية ا١تدنية فت  ،معة على أف ىناؾ ضرر أصاب اجملت: تقـو ا١تسؤكلية اٞتنائيأ(
 :كتًتتب على ذلك النتائج األتية  ،على أف ىناؾ ضررا أصاب الفرد

 جزاء ا١تسؤكلية اٞتنائية عقوبة ، أما جزاء ا١تسؤكلية ا١تدنية فتعويض. –

٦تثلة للمجتمع ، أما  النيابة العامة باعتبارىا يالذم يطالب باٞتزاء ُب ا١تسؤكلية اٞتنائية ى –
  .الذم يطالب باٞتزاء ُب ا١تسؤكلية ا١تدنية فا١تضركر نفسو ألف اٞتزاء حقو ىو

 الّتوز الصلح كال التنازؿ ُب ا١تسؤكلية ا١تدنية ألف اٟتق فيها خاص للفرد –

١تا كانت العقوبة ُب ا١تسؤكلية اٞتنائية تنطوم على معٌت اإليبلـ كاف من الواجب حصر  –
كال جرٯتة ببل نص ، أما ا١تسؤكلية ا١تدنية فتًتتب على  ببلجرٯتة اٞترائم كالعقوبات . فبلعقوبة

 35عمبل.ص تبُت األعماؿ غَت ا١تشركعة أم عمل غَت مشركع دكف حاجة لنصو 

كىنا تقًتب ا١تسؤكلية اٞتنائية من ا١تسؤكلية األدبية .   ،: النية ركن ُب ا١تسؤكلية اٞتنائيةب(
كلكن إذا كاف ٤تض النية يكفي ُب ا١تسؤكلية األدبية ، فهو اليكفي ُب ا١تسؤكلية اٞتنائية . بل 
٬تب أف يكوف للنية مظهر خارجي يصل إىل حد معُت من اٞتسامة : فالتصميم كاألعماؿ 

جانب ىذا  كإىلالفعل التاـ . يعاقب ، كيعاقبالتحضَتية العقاب عليها ، كالشركع قد 
ا١تظهر  ا٠تارجي ٬تب أف تكوف اٞترٯتة اٞتنائية عمبل يلحق الضرر باجملتمع ، بل إف جسامة 
الضرر قد يكوف ٢تا أثر ُب العقوبة، فتشتد ُب الضرب الذم يفضي إىل ا١توت أك الذم 

ة كاحدة ُب ىذه األعماؿ . ٭تدث عاىة مستدٯتة ٦تا ىي ُب الضرب البسيط ، مع أف الني
ها النية أك مل تصحبها ،  تبحرائم ألهنا ضارة باجملتمع سواء صكىناؾ أيضا أعماؿ تعد ج

                                                           
 .745ص  مصادر االلتزاـ نظرية االلتزاـ بوجو عاـ،  الوسيط ُب شرح القانوف ا١تدٍلعبدالرزاؽ أٛتد السنهورم،  35
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كا١تخالفات اليت ال تشًتط فيها النية كاٞترائم اليت يكفي فيها ٣ترد اإل٫تاؿ كلكن ، من جهة 
بالفعل ، كما ىو األمر اخرل ، قد يكفي ُب ا١تسؤكلية اٞتنائية احتماؿ كقوع الضرر ال كقوعو 

مر ، فالنية ُب ا١تسؤكلية أبالتدابَت ا١تانعة كمهما يكن من فيما يسمى اآلف ُب القانوف اٞتنائي 
 اٞتنائية إذا مل تكن كحدىا كافية فإف كجودىا ضركرم ُب أكثر اٞترائم .

ؿ العمد . أما ُب ا١تسؤكلية ا١تدنية فالنية التشًتط ، كأكثر مايكوف ا٠تطأ ا١تدٍل إ٫تا    
٭تدث ٬تب أف أك غَت عمد ، فإف  الضرر الذم  كسواء كاف العمل غَت ا١تشركع عمدان 

يعوض كامبل دكف تفريق مابُت اٟتالتُت ، كإف كاف القضاء ٯتيل ميبل طبيعيا إىل زيادة 
 . 36التعويض ُب الفعل العمد كإىل قياس التعويض ّتسامة ا٠تطأ ُب الفعل غَت العمد

العمل الواحد مسؤكلية جنائية كمسؤكلية مدنية ُب كقت معا ، كالقتل كالسرقة كقد يًتتب    
كالضرب كالسب كالقذؼ . فكل عمل من ىذه األعماؿ ٭تدث ضررا باجملتمع  كبالفرد ُب 

 مسؤكلية جزاؤىا العقوبة ، كمسؤالن  كقت كاحد فيكوف من ارتكب ىذا العمل مسؤكالن 
   .37مسؤكلية مدنية جزائها التعويض 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .746لقانوف ا١تدٍل ، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ مصادر االلتزاـ ص عبدالرزاؽ أٛتد السنهورم، الوسيط ُب شرح ا 36
 .747،ص الوسيط ُب شرح القانوف ا١تدٍل ، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ مصادر االلتزاـعبدالرزاؽ أٛتد السنهورم،  37
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 : مشروعية األعمال الطبية في الشريعة اإلسالمية ..المبحث الثاني  ب
معرض لئلصابة باآلفات كاألمراض  من ا١تعلـو بداىة أف اإلنساف ُب ٥تتلف العصور    

اٞتراحية ا١تختلفة ، كذلك بسبب كجود األشياء ا١توجبة ٟتدكثها من حركب كحوداث ، 
 ٭تتاج إىل عبلجها كتدبَتىا باٞتراحة البلزمة .كحيوانات مفًتسة ، لذلك فإنو 

عن تاريخ الطب أف اإلنساف ُب العصور  ت بعض ا١تراجع العلمية اليت ٖتدثتكقد ذكر    
القدٯتة كاف لو إ١تاـ بالعمليات الطبية ، كأنو قاـ بتطبيقها ، كلكن بصورة تعترب بداية ١تا 

 38.قي كازدىاكصلت إليو العمليات الطبية ُب العصر اٟتاضر من ر 

علم الطب يعد من العلـو ا١تهمة ُب اٟتياة البشرية ، كبتعلمو كتطبيقو تتحق الكثَت من    
ا١تصاّب العظيمة كا١تنافع اٞتليلة لئلنساف ، اليت منها حفظ الصحة كدفع ضرر األمراض عن 

الطبيب تاجوف إىل كجود بدف اإلنساف ، كالناس ُب ٥تتلف العصور كاألزمنة كاألماكن ٤ت
مرضاىم كٗتفيف آالمهم  ، كالٯتكن جملتمع ما أف يعيش سا١تا دكف  ةالذم يسع إىل معاٞت

كجود الطب ككجود األطباء كخاصة ُب حاؿ انتشار األمراض الوبائية اليت قد تفتك ُب زمن 
ة على الرٛتة ينانت الشريعة اإلسبلمية السمحة مبيسَت باألمم كاجملتمعات الكبَتة ، ك١تا ك

لق كدفع ا١تشقة كاٟترج عنهم ُب التكاليف كالتشريعات اليت جاءت هبا ، فإهنا راعت تلك با٠ت
اٟتاجة اليت البد من سدىا ُب اجملتمعات ا١تسلمة ، فأجازت تعلم الطب كتعليمو ، كمن 
ا١تتفق عليو بُت فقهاء اإلسبلـ ُب ىذا اٞتانب أف تعلم الطب ُب الشريعة اإلسبلمية فرض 

ية ، اليسقط عن الطبيب إال إذا قاـ بو غَته ، كقد قاؿ اإلماـ النوكم رٛتو من فركض الكفا
   39.ا ُب ذلك " كأما العلـو العقلية فمنها ماىو فرض كفاية كالطب كاٟتساب اتاج إليو

                                                           
، ك ببلكسبلند   7ىػ( ، ص1386)سوريا ،  مطبعة طربُت ،  تاريخ الطب كآدابو كعلومواٛتد شوكت الشطي ،   38

 .(1،2) ـ(.1958ترٚتة الدكتور : أٛتد زكي ، )ٞتنة البياف العريب  ة من تاريخ الطيب  ستنبز ،
 .145ـ(، ص1993،)عماف ، ا١تطابع التعاكنية ،  أحكاـ اٞتراحة الطبية بُت االلتزاـ كا١تسؤكلية٤تمد الشنقيطي ،  39
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كالسبب يعود ُب اعتبار تعلم الطب كتعليمو فرض من فركض الكفاية إىل حاجة اٞتماعة    
بلـ االجتماعية كأ٫تيتو ُب حياة اجملتمع ا١تسلم ، كقد اعترب فقهاء اإلسإىل التطبب لضركرتو 

ُب ذلك أف قياـ الطبيب اٟتاذؽ بأداء كاجب التطبيب  قركأأيضا أف التطبب كاجب ، ك 
اليًتتب عليو مسؤكلية عما يفضي إليو عملو من نتائج ضارة قد تلحق با١تريض أحيانا ، الف 

كما انو من ا١تتفق عليو بُت فقهاء اإلسبلـ ٚتيعا ضركرة   الواجب اليتقيد بشرط السبلمة ،
توافر عدة شركط إلباحة العمل الطيب ، كلكي يتمكن الطبيب من مباشرة عملو الطيب على 
ا١تريض دكف ترتب مسؤكلية عليو ، كقد ٚتع تلك الشركط ابن قيم اٞتوزية ُب قولو "أما 

لو ا١تريض ُب عبلجو ، كأعطى الصنعة حقها  ، إذا أذف الطبيب اٟتاذؽ فبلضماف عليو اتفاقان 
يطبو تلف النفس ف فيو من جهة الشارع كمن جهة من ، كمل ٬تن يده إذا تولد عن فعلو ا١تأذك 

  40.أك العضو أك  ذىاب ا١تنفعة "

فالسعي ُب أحياء النفس البشرية من ا٢تبلؾ من األمور ا١تباركة عند ا عز كجل ، كىو    
مة ا١تريض كدفع ضرر األطباء من بذؿ للعناية الطبية من أجل سبلمايتحقق ُب عمل 

األمراض عنو ، كقد دؿ القرآف الكرَل كالسنة النبوية ا١تطهرة على جواز ىذا العمل ، ككذالك 
  .أيضأ بأٚتاع العلماء كسوؼ نتكلم عن ا١تشركعية ُب ىذا ا١تبحث 

 ان الكريم : دليل مشروعية العمل الطبي من القرء .المطلب األول1
نىا عىلىىَٰ بىًٍت ًإٍسرىائًيلى أىنَّوي مىن قػىتىلى نػىٍفسنا ًبغىٍَتً نػىٍفسو أىٍك فىسىادو ُب ﴿قولو تعاىل  تىبػٍ ًمٍن أىٍجًل ذىًَٰلكى كى

يعنا كىلىقىٍد جىا يعنا كىمىٍن أىٍحيىاىىا فىكىأى٪تَّىا أىٍحيىا النَّاسى ٚتًى ءىتٍػهيٍم ريسيلينىا اأٍلىٍرًض فىكىأى٪تَّىا قػىتىلى النَّاسى ٚتًى
ًثَتنا م نػٍهيم بػىٍعدى ذىًَٰلكى ُب اأٍلىٍرًض لىميٍسرًفيوفى   41.﴾بًاٍلبػىيػ نىاًت ٍبيَّ ًإفَّ كى

 

                                                           
 .145،ص 2، ط  2، ج زاد ا١تعاٍل ُب ىدل خَت العبادقيم اٞتوزية ، ابن  40
 . 32 يةسورة ا١تائدة ، األ 41
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 كجو الداللة : 

كمعلـو أف  42أف ا تبارؾ كتعاىل امتدح من سعى ُب إحياء النفس كإنقاذىا من ا٢تبلؾ 
 العمل الطيب تنتظم ُب كثَت من صورىا إنقاذ النفس ارمة من ا٢تبلؾ اقق. 

فكثَت من األمراض الطبية اليت تستلـز العبلج باٞتراحة الطبية يكوف فيها ا١تريض مهددا 
با١توت ، إذا مل يتم إسعافة باٞتراحة ، فإذا قاـ الطبيب بفعلها كشفي ا١تريض ، فإنو يعترب 

لتلك النفس ارمة من ا٢تبلؾ ، فيدخل بذلك فيمن امتدحهم  –بإذف ا تعاىل  -ذا منق
 43.ا عز كجل ُب ىذه اآلية الكرٯتة ، كعلى ىذا فإنو يشرع لو فعلها ، كالقياـ هبا

 : دليل مشروعية األعمال الطبية من السنة .المطلب الثاني  2
دلت السنة النبوية ا١تطهره على جواز اٞتراحة الطبية كمشركعيتها ، كيظهر ذلك من خبلؿ    

 األحاديث الشريفة التالية : 

 

 

                                                           
 ُب معٌت ىذه االية الكرٯتة على أقواؿ : –رٛتهم ا  –اختلف ا١تفسركف  42

رٛتو  –، كىو مركم عن ابن مسعود ك٣تاىد كاٟتسن البصرم ، قاؿ األلوسي  ؾ١تراد بإحياءىا إنقاذىا من ا٢تبلكمنها ا
ُب تفسَته " كمن أحياىا " : أم تسبب لبقاء نفس كاحدة موصوفة بعدـ ماذكر من القتل كالفساد ، إما بنهي  –ا 

فسَت القرآف العظيم كالسبع ركح ا١تعاٍل ُب تقاتلها ، أك استفاذىا من سائر أسباب ا٢تلكة بوجو من الوجوه " ػ ، ينظر "
القاىرة :  -، )مصر 2ىػ ، ط.1427،للعبلمة أيب الفضل شهاب الدين ٤تمود اآللوسي البغدادم ا١تتوُب سنة  ا١تثاٍل

 ، لئلماـ أيب جعفر ٤تمد بن جرير بقية األقواؿ ُب جامع البياف ُب تفسَت القرآف ( ، كانظر 6/118ا١تطبعة ا١تنَتية (، )
ف "غريب القر ىػ( ، هبامشو1324القاىرة :ا١تطبعة الكربل األمَتية ،  -)مصر  1ىػ ، ط310ُب سنة الطربم ، ا١تتو 

ن بن علي بن ٛت، لئلماـ أيب الفرج عبدالر  لم التفسَتعكزاد ا١تسَتُب (، 204-6/200كرغائب الفرقاف " للنيسابورم،)
 .2/342ىػ(. 1387ي للطباعة كالنشر ،)دمشق : ا١تكتب اإلسبلم 1ىػ ، ط٤597تمد بن اٞتوزم ، ا١تتوُب سنة 

، رسالة  أحكاـ اٞتراحة الطبية كاالثار ا١تًتتبة عليها٤تمد بن ٤تمد ا١تختار بن أٛتد فريد اٞتكٍت الشنقيطى  ،  43
 .58الشارقة : مكتبة الصحابة (،ص –دكتوراه بقسم الفقو باٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة ، ) اإلمارات 
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 أحاديث اٟتجامة كمنها  – أ(

حديث عبدا بن عباس رضي ا عنو "أف النيب صلى ا عليو كسلم احتجم ُب  –
  44.رأسو"

أنو عاد مريضا ٍب قاؿ " ال أبرح حىت ٖتتجم ، فإٍل  حديث جابر بن عبدا رضي ا عنو –
 45.ٝتعت رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم يقوؿ : "إف فيو شفاء"

 كجو الداللة من ىذه األحاديث الشريفة :

أهنا نصت على مشركعية العمل الطيب ك التداكم باٟتجامة كفعلها ، كاٟتجامة تقـو علي 
، أك كيسان  الفاسد من داخلو ، سواء كاف عضوان  شق معُت من اٞتسم كشرطو ، ١تص الدـ

 46 .مائيان ، أك كرمان ، أك غَت ذلك

ثػىنىا – ب(  - لىوي  كىاللٍَّفظي  - ٭تىٍِتى  قىاؿى  كيرىٍيبو  كىأىبيو شىٍيبىةى  أىىًب  ٍبني  بىٍكرً  أىبيو كى  ٭تىٍِتى  ٍبني  ٭تىٍِتى  حىدَّ
ثػىنىا اآلخىرىافً  كىقىاؿى  أىٍخبػىرىنىا اًبرو  عىنٍ  سيٍفيىافى  أىىًب  عىنٍ  األىٍعمىشً  عىنً  ميعىاًكيىةى  أىبيو حىدَّ  بػىعىثى  قىاؿى  جى
 47.عىلىٍيوً  كىوىاهي  ٍبيَّ  ًعٍرقنا ًمٍنوي  فػىقىطىعى  طىًبيبنا كىٍعبو  ٍبنً  أيىبى   ًإىلى  -كسلم عليو ا صلى اللَّوً  رىسيوؿي 

 

                                                           

)مصر ،مطبعة دار إحياء صحيح البخارم "اٞتامع الصحيح "لئلماـ أيب عبدا ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم ،  44 
صحيح  ( ، ك مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم النيسابورم ، 4/11)الكتب العربية ، ٔتصطفى البايب اٟتليب (، 

 ( ، كمل يذكر موضع اٟتجامة ُب ركاية مسلم .4/22ىػ ، )مطبعة البايب اٟتليب(  )261ا١تتوُب سنة   اإلماـ مسلم
 .(4/11ركاه البخارم ُب "صحيحيو ") 45
تعترب اٟتجامة ُب العصر اٟتديث نوعان من اٞتراحة الطبية الصغرل ، حيث ٬ترم استعما٢تا ُب عبلج التطورات  46

بية كأعراض الركود التطورات االلتها االلتهابية ا١تختلفة ُب الدـ  فتساعد على نقص ضيق التنفس كاآلالـ بتأثَتىا على
ىػ( . 1407)منشورات جامعة حلب، كلية حلب ، سنة  اٞتراحة الصغرل.أنطوف دكيل، ُب الرئتُت ،. رضواف بابويل ، 

 (.24ص )
،)بَتكت ،  اٞتامع الصحيح ا١تسمى صحيح مسلمأبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم النيسابورم ،  47

 .22ص 7ج 5875بَتكت ،دار األفاؽ اٞتديدة( ،رقم اٟتديث  دار اٞتيل 
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 كجو الداللة :

ا عليو كسلم أقر الطبيب على قطعو للعرؽ ككيو كقطع العركؽ ضرب من  ىأف النيب صل
 العبلج اٞتراحي ، كىو مستخدـ ُب اٞتراحة الطبية اٟتديثة ، حيث يتم قطع مواضع من 

 48.العركؽ ُب حاؿ انسدادىا أك كجود آفة تستدعي قطع جزء منها 

"كنا مع النيب صلى ا عليو كسلم  حديث الربيع بنت معوذ رضي ا عنهما قالت : – ج(
 49.نسقي ، كنداكم اٞترحى " ، كُب ركاية :" كنا نغزك مع النيب صلي ا  عليو كسلم "

 كجو الداللة : 

أف النيب صلى ا عليو كسلم أقرىن على قيامهن ٔتداكاة اٞترحى ، فيعترب اٟتديث أصبلن      
حيث اٞتملة ، الشتماؿ ىذين النوعُت من ُب جواز اٞتراحة العامة كجراحة اٟتركب من 

اٞتراحة على نفس ا١تهمة ُب الغالب ، كتشتمل اٞتراحة العامة ، كجراحة اٟتركب ُب كثَت من 
صورىا على معاٞتة اٞتركح الداخلية كا٠تارجية الناٚتة عن فعل اٟتركب كا١تشاجرات 

كاٟتاؿ ُب مداكاة اٞترحى   كاٟتوادث ، فمهنة الطبيب ُب ىذه اٟتالة إصبلح الوضع ا١تتغَت ،
 50 .قدٯتان 

حديث سهل بن سعد الساعدم رضي ا عنو ُب قصة جرحو صلي ا عليو كسلم  –د(
         عليها السبلـ  –يـو أحد كفيو: "كجاءت فاطمة تغسل عن كجهو الدـ ، فلما رأت فاطمة 

                                                           
 .59، ص أحكاـ اٞتراحة الطبية كاالثار ا١تًتتبة عليها٤تمد بن ٤تمد ا١تختار بن أٛتد فريد اٞتكٍت الشنقيطى  ،  48
 .(2/15ركاه البخارم ُب "صحيحو " ) 49
جراحة ( ،ك"3،5،14،18ص ) ىػ (، 1399اء ،)سوريا: مطبعة اإلنشاٞتراحة العامة " جملموعة األطباءانظر :"  50

" )كتاب اٟتلف األطلسي عن اٞتراحة العسكرية ( ترٚتة : الدكتور ياسر الياغي،مراجعة : الدكتور نبيو اٟترب الطارئة
 (.157،158،176ـ (، ص)،1982)بَتكت: مؤسسة األْتاث العربية ،  1معمر ،ط
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جرح رسوؿ ا صلي الدـ يزيد على ا١تاء كثرة ، عمدت إىل حصَت فأحرقتها كألصقتها على 
 51.ا عليو كسلم فرقأ الدـ "

 بن سهل عن حاـز أيب عن القارم الرٛتن عبد بن يعقوب حدثنا عفَت بن سعيد حدثٍت   
   كأدمي البيضة سلم ك عليو ا صلى ا رسوؿ رأس على كسرت ١تا:  قاؿ الساعدم سعد
 الدـ كجهو عن تغسل فاطمة كجاءت اجملن ُب با١تاء ٮتتلف علي ككاف رباعيتو ككسرت كجهو
 فأحرقتها حصَت إىل عمدت كثرة ا١تاء على يزيد الدـ السبلـ عليها فاطمة رأت فلما

 52.الدـ فرقأ سلم ك عليو ا صلى ا رسوؿ جرح على كألصقتها

 كجو الداللة :
إيقاؼ  أف النيب صلى ا عليو كسلم أقر فاطمة رضي ا عنها على فعلها ا١تشتمل على    

النزيف ، فدؿ ىذا على مشركعية التدخل اٞتراحي كالعمل الطيب إليقاؼ النزيف ، سواء  
كاف ظاىران ُب جسد اإلنساف ، كما ىو اٟتاؿ ُب بعض جراحة األكعية الدموية ُب الصدر 

  53.كاٞتهاز ا٢تضمي
ثػىنىا– ق( ٍيبىةى  أىىًب  ٍبني  بىٍكرً  أىبيو حىدَّ يػٍري  النَّاًقدي  كىعىٍمرهك شى يعنا حىٍربو  ٍبني  كىزيىى  أىبيو قىاؿى  - سيٍفيىافى  عىنٍ  ٚتًى

ثػىنىا بىٍكرو  نىةى  اٍبني  حىدَّ  صلى- النًَّب   عىنً  ىيرىيٍػرىةى  أىىًب  عىنٍ  اٍلميسىيَّبً  ٍبنً  سىًعيدً  عىنٍ  الزٍُّىرًل   عىنً  - عييػىيػٍ

                                                           
ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب الشرح دـ أم انقطع جريانو ، ينظر :"(، كمعٌت رقأ ال4/14ركاه البخارم ُب "صحيحو") 51

لبناف : ا١تكتبة العلمية ( ، -ىػ ،)بَتكت 770للعبلمة أٛتد بن ٤تمد علي ا١تقرم الفيومي ، ا١تتوُب سنة  الكبَت ،
(1/236.). 

، ٖتقيق : ا١تختصراٞتامع الصحيح ( ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبدا البخارم اٞتعفي ، 5390صحيح البخارم )  52
بَتكث ، دار ابن كثَت  -)اليمامة  5جامعة دمشق،ج -د. مصطفى ديب البغا أستاذ اٟتديث كعلومو ُب كلية الشريعة 

 .2162( ا١تكتبة الشاملة ،ص. 1987 - 1407،الطبعة الثالثة ، 
 .60، ص ثار ا١تًتتبة عليها، أحكاـ اٞتراحة الطبية كاال٤تمد بن ٤تمد ا١تختار بن أٛتد فريد اٞتكٍت الشنقيطى   53
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ادي  ا٠ٍتًتىافي  - ٍطرىةً اٍلفً  ًمنى  ٜتىٍسه  أىكٍ  - ٜتىٍسه  اٍلًفٍطرىةي »  قىاؿى  -كسلم عليو ا  كىتػىٍقًليمي  كىااًلٍسًتٍحدى
 54.« الشَّاًربً  كىقىصُّ  اإًلٍبطً  كىنػىٍتفي  األىٍظفىارً 

 اللة : دكجو ال  

، كقد أقره الشرع كجعلو من خصاؿ الفطرة ، فدؿ  55أف ا٠تتاف ضرب من اٞتراحة الطبية    
 ذلك على مشركعيتو ، كجواز العمل اٞتراحي الطيب بالكامل .

ثػىنىا - ك( ثػىنىا اٍلميثػىٌتَّ  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ ثػىنىا الزُّبػىٍَتًلُّ  أىٍٛتىدى  أىبيو حىدَّ  حيسىٍُتو  أىىًب  ٍبنً  سىًعيدً  ٍبني  عيمىري  حىدَّ
ثىًٌت  قىاؿى   عليو ا صلى - النًَّب   عىنً  - عنو ا رضى - ىيرىيٍػرىةى  أىىًب  عىنٍ  رىبىاحو  أىىًب  ٍبني  عىطىاءي  حىدَّ

 56.« ًشفىاءن  لىوي  أىنٍػزىؿى  ًإالَّ  دىاءن  اللَّوي  أىنٍػزىؿى  مىا»  قىاؿى  - كسلم

ثػىنىا– ز( ثػىنىا قىاليوا ًعيسىى ٍبني  كىأىٍٛتىدي  الطَّاًىرً  كىأىبيو مىٍعريكؼو  ٍبني  ىىاريكفي  حىدَّ  أىٍخبػىرىًٌل  كىٍىبو  اٍبني  حىدَّ
- اللَّوً  رىسيوؿً  عىنٍ  جىابًرو  عىنٍ  الزُّبػىٍَتً  أىىًب  عىنٍ  سىًعيدو  ٍبنً  رىب وً  عىٍبدً  عىنٍ  - اٟتٍىاًرثً  اٍبني  كىىيوى  - عىٍمرهك
 كىجىلَّ  عىزَّ  اللَّوً  بًًإٍذفً  بػىرىأى  الدَّاءً  دىكىاءي  أيًصيبى  فىًإذىا دىكىاءه  دىاءو  ًلكيل  »  قىاؿى  أىنَّوي  -كسلم عليو ا صلى

.»57 

 كجو الداللة :  

أف اٟتديثُت الشريفُت دال على أنو مامن داء إال كقد جعل ا لو دكاء ، كإذا كاف األمر      
كذلك فإنو يشرع لئلنساف أف يستعمل الدكاء الذم عرؼ تأثَته ُب الداء بالعادة كالتجرية ، 

                                                           
اٞتامع الصحيح ا١تسمى صحيح ( أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم النيسابورم ،620ركاه مسلم ) 54

 .152دار اٞتيل بَتكت + دار األفاؽ اٞتديدة( ، ص -)بَتكث  1،ج مسلم
مي بوزارة التعليم العايل ّتمهورية مصر )ٞتنة النشر العل 2"ا١توسوعة الطبية اٟتديثو " جملموعة من األطباء،ط 55

 (.3/572( ، )1970العربية،
 5،ج اٞتامع الصحيح ا١تختصر، ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبدا البخارم اٞتعفي ، (5354)ركاه البخارم  56
 .2151ص
 .21،ص اٞتامع الصحيح ا١تسمى صحيح مسلم( ، 5871ركاه مسلم ) 57
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ككثَت من األمراض الطبية يصل فيها ا١ترضى إىل درجة الٯتكن عبلجو فيها ، إال باٞتراحة 
الشفاء بإذف ا تعاىل للمريض بسبب تلك اٞتراحة كمن أمثلة ىذه األعماؿ الطبية ك٭تصل 

: عبلج الفتق ّتميع أنواعها )األريب ، كالفخدم ، كالسرة ، كا٠تط األبيض ، كاٞتركح ( ، 
 فكل ىذه الفتوؽ ٯتكن عبلجها باٞتراحة ، حيث يتم رد ٤تتويات الفتق إىل موضعها  ، ٍب 

 يصار بعد ذلك إىل بعد ذلك إىل بناء جدار البطن من جديد كتقويتو يستأصل اٞتيب ، ٍب
 58 .بطبقات مثينة كيبل يتعرض الفتق لبلختناؽ

 ، كىسىلَّمى  عىلىٍيوً  ا صىلَّى النيب أىتيت:  قاؿ عىٍنوي  ا رىًضيى  شريك عن أيسامةحديث – ح(
 كىهنا، ىهنا من األعراب فجاء ، قعدتي  ٍب فسلَّمت ، الطَت رؤكسهم على كأى٪تا كأىصحابو

  دكاءن  لو إالَّ  داءن  يضع مل كجلَّ  عز ا فإفَّ  ، تداككا فقاؿ ؟ أنتىداكل ا رىسيوؿي  يا فقالوا

 59."  ا٢ترـي :  كاحدو  داءو  غَت 

 كجو الداللة :

و النيب صلى ا عليو كسلم عن التداكم فأجاهبم لىؤالء الصحابة رضي ا عنهم سأ أف   
صلى ا عليو كسلم ّتوازه كندهبم إليو بقولو : "تداككا" ، كىذا اللفظ عاـ، فيشمل  النيب

 التداكم بالعقاقَت كاٞتراحة .

                                                           
 133،134،182،175ص)،ـ(1986دار العلم للمبليُت   –ت ) ىبَتك  1،طحةجراالشفاء باؿ ٤تمود فاعور، 58
-23ىػ (،  ص )1401مطبعة اٞتاحظ ،  -) دمشق   جراحة البطن لطفي اللبابيدم ،ك   ٤تمد الشامي  ،.( 

65.). 
 -)مصر 1،ط سنن أيب داكد ،ىػ 275اٟتافظ  أيب داكد سليماف بن داكد بن األشعت السجستاٍل ا١تتوُب سنة  59

( ،كاٟتافظ أيب عيسى بن سورة الًتمذم  2/331ىػ ( ،تعليقات الشيخ أٛتد سعد علي ، )1371مطبعة البايب  
ـ ( ،بتحقيق :الشيخ أٛتد 1987ىػ /1398مطبعة البايب اٟتليب  -)مصر2،ط سنن الًتمذمق ، 279ا١تتوُب سنة

ٟتافظ أيب عبدا ٤تمد بن يزيد ين ماجو ( ، كقاؿ "ىذا حديث حسن صحيح " ، ك ا ٤3/258تمد شاكر،  )
مطبعة البايب اٟتليب ، -، بتحقيق : ٤تمد فؤاد عبدالباقي ، )مصر سنن ابن ماجوىػ ، 275القزكيٍت ا١تتوُب سنة 

 .(2/1137ىػ.(  )1372
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 : دليل مشروعية العمل الطبي من اإلجماع  .المطلب الثالث3
من ا١تعركؼ أف العمل الطيب ا١تتطور هبذا الشكل الذم توصلو إليو األطباء مل يكن موجود    

ور السابقة ، كإ٪تا كاف ا١توجود منها ٪تاذج من األعماؿ الطبية العامة تشمل على ُب العص
 قطع العركؽ ، كاٟتجامة ، كبًت األعضاء . 

كىذه النماذج من األعماؿ الطبية مل ينكرىا السلف الصاّب كمن بعدىم ، بلل أٚتعوا     
 ا . على جوازىا كإباحة فعلها ، طلبا لتحصيل ا١تصاّب ا١تًتتبة عليه

: " ال اختبلؼ -و ا ٛتر  – 60قاؿ اإلماـ أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد مب رشد "اٞتد"    
كأخذ الدكاء مباح ُب  اٟتجامة ، كقطع العركؽ ، –ٔتا عدا الكي  –أعلمو ُب أف التداكم 

 61.الشريعة غَت ٤تظور "

 

 

 

 

                                                           
نشأ هبا ، من ا٢تجرة ، ك  450بقرطبة عاـ  –رٛتو ا  -ىو اإلماـ أبو الوليد ٤تمد بن أٛتد بن رشد )اٞتد( كلد 60

 –كتلقى العلم على فقهاء األندلس كعلمائها ، ككاف مالكي ا١تذىب ، كيعًت من كبار فقهاء األندلس كأئمتها ، توُب 
الديباج من ا٢تجرة ، كمن مؤلفاتو : البياف كالتحصيل ، كا١تقدمات ا١تمهدات ، ينظر  520بقرطبة عاـ  –رٛتو ا 

)مصر : مطبعة الفجالة  1، لئلماـ إبراىيم بن علي ابن ٤تمد بن فرحوف ، ط. ا١تذىب ُب معرفة أعياف علماء ا١تذىب
، للشيخ ٤تمد بن ٤تمد ٥تلوؼ ،ط ،باألكفست  ا١تالكية كشجرة النور الزكية ُب طبقات(،  287ىػ  (ص)1350، 

 .129ىػ (، بَتكت،ص1349با١تطبعة السلفية ،)بَتكت :  دارالكتاب العريب، 1عن ط
ا١تقدمات ا١تمهدات  لبياف ما اقتضتو رسـو ا١تدكنة ىػ ، 520يد ٤تمد بن أٛتد بن رشد ا١تتوُب سنة لئلماـ أيب الول 61

 .(3/466) مصر:، مطبعة السعادة ( . )1،ط من األحكاـ الشرعيات
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على ذلك فقاؿ "كأما   –رٛتو ا  – 62كقد نص أيضا الشيخ أٛتد بن زركؽ ا١تالكي   
 63.الفصد كالكي فبل خبلؼ ُب جواز٫تا "

٦تا يؤكد ماسبق من  إٚتاع السلف الصاّب على مشركعية التداكم باٞتراحة الطبية "  كأيضان    
ية من حادثة اإلماـ التابعي اٞتليل عركة كاألعماؿ الطبية"ُب عصورىم ماتناقلتو ا١تصادر التارٮت

بسنده عن الزىرم  –رٛتو ا  – 65كاليت ركاىا أبو نعيم -رٛتو ا   – 64بن العواـ بن الزبَت
 قاؿ : " كقعت ُب رجل عركة األكلة ، قاؿ : فصعدت إىل ساقو ،

 
 
 

                                                           
بفاس  –رٛتو ا  –سي ، الفاسي ا١تالكي الشهَت بزركؽ ، كلد ند بن أٛتد بن ٤تمد بن عيسى الرب ىو الشيخ أٛت 62

من ا٢تجرة ،  899بتكرين ُب طرابلس ا١تغرب سنة  –رٛتو ا  –من ا٢تجرة ، كىو فقيو ، ٤تمدث توُب  846سنة 
معجم ،   كلو أيضا مؤلفات منها : شرح ٥تتصر خليل ُب فركع الفقو ا١تالكي ، كاغتناـ الفوائد ، ينظر عمر رضا كحالة

 (.1/155ق(ػ  )1377دمشق : مطبعة الًتيقي ،  -،)سوريا ا١تؤلفُت  تراجم مصنفي الكتب العربية
،  ا١تتوُب سنة  شرح زركؽ على رسالة ابن أيب زيد القَتكاٍلأٛتد بن أٛتد ابن ٤تمد بن عيسى الربنسي الفاسي ،  63

 .(2/409) كمعو شرح التنوخيىػ  899
عركة بن الزبَت بن العواـ بن خويلد القرشي  ، يتلقى مع النيب صلي ا عليو كسلم ُب جده  ىو اإلماـ أبو عبدا 64

قصي بن كبلب ، كأمو أٝتاء بنت أيب بكر الصديق رضي ا عنها كعن أبيها ، ككاف عركة أحد فقهاء ا١تدينة السبعة 
من ا٢تجرة ، كتوُب بالفرع من قرل  22سنة  –رٛتو ا  –ا١تشهورين ، كركل عن خالتو عائشة رضي ا عنها ، كلد 

كفيات ، ينظر أيب العباس ومس الدين أٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر بن خلكاف ،  94من ا٢تجرة كقيل 93ا١تدينة سنة 
،)مصر : مطبعة السعادة ،  1ىػ ، ٖتقيق :٤تمد  ٤تي الدين عبداٟتميد، ط681، ا١تتوَب سنة   األعياف كأنباء الزماف

 (.421-2/418،)ىػ ( 1367
 336سنة  –رٛتو ا  –ىو اٟتافظ أبو نعيم أٛتد بن عبدا بن إسحاؽ بن موسى األصبهاٍل الشافعي ، كلد  65

من ا٢تجرة ، كلو مؤلفات منها : حلية  430، ككاف ٤تدثا ، مؤرخا ، كتوُب بأصبهاف سنة 334من ا٢تجرة كقيل 
 (.283-1/282، ) معجم ا١تؤلفُتكحالة،  حيحُت ، ينظر :األكلياء ، كدالئل النبوة ، كا١تستخرج على الص
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القطع قاؿ : فقطعت ، فما تضور  طباء ، فقالو : ليس ٢تا دكاء إألاأل  66فبعث إليو الوليد
 67.كجهو"

إلماـ من األئمة ا١تربزين ا١تعركفُت ، كاشتهرت ُب زمانو كما بعده ، فهذه الواقعة كقعت      
أنكر على ىذا اإلماـ اٞتليل  –رٛتهم ا  –كمع ذلك فإننا مل ٧تد أحدا من أىل العلم 

 فعلو ، بل ٧تدىم ينصوف ُب كتبهم على جواز فعل ىذه األعماؿ الطبية عند اٟتاجة إليها .

صور اليت ازدىرت فيها الببلد اإلسبلمية ٪تاذج كثَتة من كقد عرؼ ا١تسلموف ُب الع     
األعماؿ الطبية ، ككانت ٕترم للناس من قبل األطباء ، بل ألف علماء الطب ا١تسلموف  
كتبهم ا١تشتملة على عدد كبَت من األعماؿ الطبية ، كمع ذلك فإننا مل ٧تد من أنكر عليهم 

يومنا ىذا ، كلو كجد ذلك لنقل إلينا ، ألف ذلك الُب عصرىم كالفيما بعده من العصور إىل 
الدكاعي ا١توجبة للعناية بنقلو متوفرة ، كمن أ٫تها حاجة الناس إىل بياف حكم الشرع ُب ىذه 

  68.األمور ، كحرصهم على التحذير منها لوكانت ٤ترمة

اإلٚتاع على مشركعية  –رٛتو ا  –كنقل اإلماـ موفق الدين عبداللطيف البغدادم     
 ، كىو عاـ يشمل التداكم بالعقاقَت كباٞتراحة ، كا أعلم . 69التداكم

 

                                                           
من  50سنة –رٛتو ا  –ىو الوليد بن عبدا١تلك بن مركاف بن اٟتكم بن أيب العاص بن أمية ، ا٠تليفة األموم كلد  66

ككسعو ، كاٞتامع من ا٢تجرة ، بٌت ا١تسجد النبوم  86ا٢تجرة كبويع لو با٠تبلفة بعد كفاة أبيو عبد ا١تلك بعهد منو سنة
ُب  –رٛتو ا  –األموم ، كفتح ا٢تند كالسند كاألندلس ، كدخلت اٞتيوش اإلسبلمية ُب عهده إىل الصُت توُب 

البداية كالنهاية ُب اٟتافظ عماد الدين أيب الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي ،   من ا٢تجرة ، ينظر : 96سنة
 (. 166-9/161ىػػ(  ، )1358ر : مطبعة السعادة ، ىػ ،)مص774ا١تتوَب سنة  التاريخ ،

، 1ىػ ، ط 430حلية األكلياء كطبقات األصفياء ، ا١تتوُب سنة  ٟتافظ أيب نعيم أٛتد بن عبدا األصبهاٍل ،ا 67
 ( ، كمعٌت "فما تضور كجهو  " أم مل يتغَت .  2/179ىػ( ،  ) 1351)مصر: مطبعة السعادة ، 

 .63، ص أحكاـ اٞتراحة الطبية كاالثار ا١تًتتبة عليهابن أٛتد فريد اٞتكٍت الشنقيطى  ، ٤تمد بن ٤تمد ا١تختار  68
)بَتكت :  1، ٖتقيق : عبدا١تعطي  فلعجي ، ط  الطب من الكتاب كالسنة موفق الدين عبداللطيف البغدادم  ، 69

 .179ىػ ( ، ص 1406دار ا١تعرفة ، 
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 : دليل مشروعية األعمال الطبية من العقل .المطلب الرابع 4
 فالعقل دؿ على جواز األعماؿ الطبية من اٞتوانب التالية :   

: ٭توز التداكم باألعماؿ الطبية)اٞتراحة الطبية ( ككما ّتوز التداكم  الجانب األول  
 بالعقاقَت الطبية ، ّتامع دفع مفسدة اآلالـ كاألمراض بكل منها . 

ـ ز : يشرع للمكلف دفع مشقة األمراض اٞتراحية بفعل العمل الطيب البل  الجانب الثاني  
يشرع لو دفع ضرر الصائل كاارب  -رٛتو ا –لعبلجو ، كما أٟتق اإلماـ الشاطيب 

 .70با١تقاتلة ، ّتامع دفع مشقة الضرر ُب الكل

،كُب  71: أف الشريعة اإلسبلمية راعت جلب ا١تصاّب ، كدرء ا١تفاسد الجانب الثالث 
 األعماؿ الطبية ما٭تقق ذلك ، فيجوز فعلها طلبا لتحصيل مقصود الشرع كمطلوبو .

الكتاب كالسنة كاإلٚتاع كالعقل يتبُت لنا جواز األعماؿ الطبية ، كهبذه األدلة الشرعية من    
إلنقاذ الناس من ا٢تبلؾ ،  كأف الشريعة اإلسبلمية ال٘تنع من فعلها ككاكبها مادامت سبيبلن 

كمشتملة على دفع األمراض عنهم ، كىذا ا١توقف من العمل الطيب يدؿ داللة كاضحة على 
حاء من رٛتة بالعباد ، كاف تشريعات الدين اإلسبلمي ما اشتملت عليو ىذه الشريعة السم

تراعي دفع ا١تشقة كالضرر عنهم كالتخفيف عليهم ، كما قاؿ اٟتق تبارؾ كتعاىل ُب قولو 

                                                           
من ا٢تجرة ، ط  790، ا١تتوَب سنة  ا١توافقات ي ا١تعركؼ بالشاطيب ،موسى اللخمي الغرناط نأيب إسحاؽ إبراىيم ب 70

ىػ( ، تعليق : الشيخ ٤تمد ا٠تضر حسُت التونسي ، ط. الشرؽ األردٍل بالوسكي ، 1341.)لبناف : دار الفكر ، 
 .(2/103بتعليق : الشيخ ٤تمد عبدا دراز. )

ىػػ 660،  ا١تتوَب سنة  قواعد األحكاـ  ُب مصاّب األناـ أيب ٤تمد عز الدين بن عبدالسبلـ السلمي الشافعي ، 71
 .(2/126)  ا١توافقات( ، ك الشاطيب ، 1/5ىػ(. )1388،)مصر :  دار الشرؽ للطباعة ،



40 
 

ينً  ُب  عىلىٍيكيمٍ  جىعىلى  كىمىا﴿  عىٍنكيمٍ  ٮتيىف فى  أىفٍ  اللَّوي  ييرًيدي ﴿كقولو عز كجل  72﴾ حىرىجو  ًمنٍ  الد 
ٍنسىافي  كىخيًلقى   73.﴾ ضىًعيفنا اإٍلً

  -:أرآء ا١تذاىب األربعة  ُب مشركعية العمل الطيب

على أف   78كاٟتنابلة 77كالشافعية 76كا١تالكية 75من  اٟتنفية 74ذىب ٚتهور الفقهاء   
 التداكم باألعماؿ الطبية مباح  كإف اختلفوا ىل األكىل فعلو أك تركو .

  80.أىل العلم إذا علم ٖتقق الشفاء. كحصره بعض  79كقاؿ بعض اٟتنابة أنو كاجب

 األدلة : 

 -استدؿ ٚتهور الفقهاء على إباجة التداكم باألعماؿ  الطبية بأدلة منها :

 النصوص الشرعية ا١تتكاثرة الدالة على التداكم 

                                                           
 .78 ، األيةسورة اٟتج 72
 .28ية أل ،سورة النساء 73
، ٖتقيق ، عبد ٣تموع الفتاكل، ىػ( 728تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية اٟتراٍل )ا١تتوَب:  74

الرٛتن بن ٤تمد بن قاسم )ا١تملكة العربية السعودية ،  ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف، ا١تدينة النبوية ، 
 ( .24/269ـ  ( )1995ىػ/1416

ي البابرٌب ٤تمد بن ٤تمد بن ٤تمود، أكمل الدين أبو عبد ا ابن الشيخ ومس الدين ابن الشيخ ٚتاؿ الدين الركم 75
 ( .8/500، )دار الفكر ، بدكف طبعة ، بدكف سنة نشر  ( ) العناية شرح ا٢تدايةىػ( ، 786)ا١تتوَب: 

الثمر الداٍل ُب تقريب ا١تعاٍل شرح رسالة ابن أيب زيد ىػ(  1335صاّب بن عبد السميع اآليب األزىرم )ا١تتوَب :  76
 .534ا١تكتبة الثقافية ( ص  –، ) بَتكت  القَتكاٍل

، ) ا١تكتبة الشاملة ،  مغٍت اتاج إىل معرفة ألفاظ ا١تنهاجىػ( ،  ٤977تمد بن أٛتد ا٠تطيب الشربيٍت )ا١تتوَب :  77
 ( .1/357موقع إسبلمي ( )

الركض ا١تربع شرح ىػ( ، 1051منصور بن يونس بن صبلح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى اٟتنبلى )ا١تتوَب:  78
 . 172مؤسسة الرسالة ، ببل سنة نشر (ص -ا١تؤيد  ،) دار زاد ا١تستقنع

 ( . دار ىجر .6/10( ، اإلنصاؼ )2/466)ا١تكتبة الشاملة ،  موقع إسبلمي ( ) اآلداب الشرعية 79
، ٞتنة علماء برئاسة نظاـ الدين البلخي ،)ا١تكتية الشاملة  الفتاكل ا٢تندية ]حنفي[( دار ىجر ، 6/10) اإلنصاؼ 80

 (.43/467، )،  موقع إسبلمي( 
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يىةن لًقىٍوـو ٮتىٍريجي ًمٍن بيطيوهًنىا شىرىابه ٥تيٍتىًلفه أىٍلوىانيوي ًفيًو ًشفىاءه لًلنَّاًس ًإفَّ ﴿كقولو تعاىل  ُب ذىًلكى آلى
 81.﴾يػىتػىفىكَّريكفى 

ثػىنىاكُب اٟتديث ،     ثػىنىا ًإٍٝتىاًعيلى  ٍبني  مىاًلكي  حىدَّ يػٍره  حىدَّ ثػىنىا زيىى ـه  حىدَّ  - عىاًئشىةى  عىنٍ  عيٍركىةى  عىنٍ  ًىشىا
 ، جىهىنَّمى  فػىٍيحً  ًمنٍ  اٟتٍيمَّى»  قىاؿى  - كسلم عليو ا صلى - النًَّب   عىنً  - عنها ا رضى

 82"  بًاٍلمىاءً  فىأىٍبرًديكىىا

 83.إىل غَت ذلك من النصوص الدالة على أف فعل التداكم باألعماؿ الطبية غَت ٦تنوع

 كاستدلو على عدـ الوجوب بعدة أدلة منها :

ثػىنىا    ثػىنىا عيمىرى  ٍبني  حىٍفصي  حىدَّ ًبيبي  أىٍخبػىرىًٌل  قىاؿى  شيٍعبىةي  حىدَّ ٍعتي  قىاؿى  ثىاًبتو  أىىًب  ٍبني  حى  ًإبٍػرىاًىيمى  ٝتًى
ٍعتي  قىاؿى  سىٍعدو  ٍبنى  ا ٭تيىد ثي  زىٍيدو  ٍبنى  أيسىامىةى  ٝتًى »  قىاؿى  - كسلم عليو ا صلى - النًَّب   عىنً  سىٍعدن
ٍعتيمٍ  ًإذىا  84.« ًمنػٍهىا ٗتىٍريجيوا فىبلى  هًبىا كىأىنٍػتيمٍ  بًأىٍرضو  كىقىعى  كىًإذىا ، تىٍدخيليوىىا فىبلى  بًأىٍرضو  بًالطَّاعيوفً  ٝتًى

 كلو كاف التداكم  كاجبا مل ينو صلى ا عليو كسلم عن الفرار من الطاعوف .

ثػىنىا      ثػىنىا اٍلقىوىارًيرًلُّ  عيمىرى  ٍبني  اللَّوً  عيبػىٍيدي  حىدَّ ثػىنىا قىاالى  اٍلميفىضَّلً  ٍبني  كىًبٍشري  سىًعيدو  ٍبني  ٭تىٍِتى  حىدَّ  حىدَّ
ثىًٌت  بىٍكرو  أىبيو ًعٍمرىافي   أىٍىلً  ًمنٍ  اٍمرىأىةن  أيرًيكى  أىالى  عىبَّاسو  اٍبني  ىًل  قىاؿى  قىاؿى  رىبىاحو  أىىًب  ٍبني  عىطىاءي  حىدَّ

 .بػىلىى قػيٍلتي  اٞتٍىنَّةً 

                                                           
 .69 النحل ، األيةسورة  81
،  3،ج اٞتعفي ، اٞتامع الصحيح ا١تختصر٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبدا البخارم (  3090صحيح البخارم ) 82
 . 1190ص
زاد ا١تعاد ُب ىىٍدم خَت ىػ( ، ٤751تمد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد ومس الدين ابن قيم اٞتوزية )ا١تتوَب :   83

 ( .4/10موقع اإلسبلـ ( ) ، )ا١تكتبة الشاملة ،  العباد
)بَتكت  5، ٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبدا البخارم اٞتعفي ، اٞتامع الصحيح ا١تختصر ،ج 5396صحيح البخارم 84

 .2163( ، ص1987 - 1407: دار ابن كثَت ، اليمامة ، الطبعة الثالثة ، 



43 
 

ٍرأىةي  ىىًذهً  قىاؿى      أىتىكىشَّفي  كىًإٌل   أيٍصرىعي  ًإٌل   قىالىتٍ  -كسلم عليو ا صلى- النًَّبَّ  أىتىتً  السٍَّودىاءي  اٍلمى
 قىالىتٍ . يػيعىاًفيىكً  أىفٍ  اللَّوى  دىعىٍوتي  ًشٍئتً  كىًإفٍ  اٞتٍىنَّةي  كىلىكً  صىبػىٍرتً  ًشٍئتً  ًإفٍ »  قىاؿى . ىًل  اللَّوى  فىادٍعي 
. كلو كاف دفع ا١ترض  85 .٢تىىا فىدىعىا. أىتىكىشَّفى  الى  أىفٍ  اللَّوى  فىادٍعي  أىتىكىشَّفي  فىًإٌل   قىالىتٍ . أىٍصربي 

 .86كاجبا مل يكن للتخيَت موضع

 كأما أصحاب  القوؿ الثاٍل فاستدلو بأدلة  منها : 

أف ترؾ العبلج إلقاء بالنفس إىل التهلكة كىو منهي عنو ، فيكوف نظَت ترؾ الطعاـ  –
 87.﴾ التػٍَّهليكىةً  ًإىلى  بًأىٍيًديكيمٍ  تػيٍلقيوا كىالى  ﴿كالشراب ا١تفضي للموت . كقد قاؿ تعاىل 

أف رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم قاؿ : ) إذا  –رضي ا عنهما  –عن أسامة بن زيد 
 88.ٝتعتم بالطاعوف ُب أرض فبل تدخلوىا ، كإذا كقع بأرض كأنتم هبا فبل ٗترجوا منها (

 ففي اٟتديث دليل على أنو ينبغي على ا١تسلم أف يتعاطى األسباب ا١توجبة لنجاتو من   
  89.ا٢تبلؾ ، كالتداكم كاإلذف بو منها

 كجو الداللة  
 -:بغَت التداكم ا١تعتاد قاؿ تعاىلأف النصوص الشرعية دلت على أف الشفاء ٭تصل  :أكالن    
  90.﴾ لًٍلميٍؤًمًنُتى  كىرىٍٛتىةه  ًشفىاءه  ىيوى  مىا اٍلقيٍرآفً  ًمنى  كىنػينػىز ؿي ﴿

                                                           
النيسابورم ، اٞتامع الصحيح ا١تسمى صحيح مسلم  ) بَتكت : أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم  85

 .16، ص 8، ج 6736دار اٞتيل بَتكت + دار األفاؽ اٞتديدة ( رقم اٟتديث
فتح البارم ُب شرح زين الدين أيب الفرج عبد الرٛتن ابن شهاب الدين البغدادم ٍب الدمشقي الشهَت بابن رجب ،  86

لدماـ ، دار ابن اٞتوزم ، طارؽ بن عوض ا بن ٤تمد ، )السعودية : ا ، ٖتقيق : أبو معاذ صحيح البخارم
 ( .10/120) ،ىػ1422

 .195 األية سورة البقرة، 87
 سبق ٗتر٬تو . 88
 .259ص  أحكاـ اٞتراحة الطبيٌة٤تمد بن ٤تمد ا١تختار بن أٛتد فريد ،  89
 .82سورة اإلسراء ،األية: 90
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فليس الدكاء ىو ا١تتعُت لرفع ا١ترض كعليو فبليكوف تركو إلقاء بالنفس  للتهلكة كىو هبذا    
 يفارؽ الطعاـ كالشراب . 

: أف اٟتديث مل يعم ٚتيع األمراض كإ٪تا خص الطاعوف ، كما أنو يأمر باجتناب ثانيان 
 يشملو اٟتديث األسباب اليت قد تفضي إىل ا١ترض ، كحديثنا عمن كقع ُب ا١ترض . فبل

فَتل الباحث ٦تا سبق أف الرأم األكؿ ىو الراجح فاألعماؿ الطبية  األصل فيها اإلباحو 
ىا النيب دليل على كا١ترأة اليت كانت تصرع كخَت  ،نيب صلي ا عليو كسلم للتداكملفعل ال

 .عدـ الوجوب 
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 : مشروعية العمل الطبي في القانون الوضعي. .المبحث الثالثج
يأٌب األطباء عند ٦تارستهم ا١تهنة أفعاال على أجساـ ا١ترضى قد تعد من قبيل اٞترائم إذا    

مارسها أك أتاىا أشخاص عاديوف ، كذلك ١تا قد تفضي ىذه األعماؿ من التعرض إىل 
اٞتراحي كإعطاء األدكية  أجساـ ا١ترضى كما ٭تدث ُب الفحص الطيب كالتشخيص كالعبلج

كاستخداـ األشعة على اختبلؼ أنواعها كاخذ العينات من أجل إجراء الفحوص ا١تخربيو ، 
كتوصية ا١ترضى أحيانا بنوع معُت من التغذيو كالطلب منهم أحيانا أخرل االمتناع عن تناكؿ 

ا إىل حد طعاـ معُت كٗتفيف أكزاهنم ، كإجراء العمليات اٞتراحية اليت قد تصل أحيان
استئصاؿ بعض أعضاء من اٞتسم ، كقد يًتتب على تلك األعماؿ ٖتقيق الشفاء للمريض 

تحقيق الشفاء للمريض أحيانا كما قد ينتج بأحيانا كما قد ينتج عنها مضاعفات قد تنتهي 
عنها مضاعفات قد تنتهي بوفاة ا١تريض أحيانا أخرل . كىنا يثَت التساؤؿ ا١تشركع حوؿ 

الطبيب ُب إقدامو على تلك األعماؿ كاألفعاؿ كاحداث اٞتركح كالعمليات  أساس مشركعية
عن تلك األعماؿ ، فما ىو األساس القانوٍل ٢تذا اٟتق الذم  جنائيان   دكف أف يكوف مسؤكالن 

 91 .بتلك األعماؿ على جسم ا١تريض ـٮتوؿ األطباء القيا

فالقوانُت بصورة عامة هتدؼ إىل ٛتاية الفرد كاٞتماعة عن طريق فرض أكامر أكنواه يلتـز       
هبا الناس ُب سلوكهم كتصرفاهتم ، كمن بُت األىداؼ الكثَتة اليت رعتها القوانُت ُب نصوصها 
سبلمة اٞتسم اإلنساٍل كٛتايتو ، فسبلمة جسم اإلنساف مصلحة  ٭تميها القانوف من خبلؿ 

فعاؿ الضرب كاٞترح كاإلعتداء كاإليذاء كاعطاء ا١تواد الضارة كغَتىا من األفعاؿ اليت ٕترٯتو أ
٘تس اٞتسم البشرم ، كمن الثابث كا١تستقر قانونا أف أم مساس ْترمة اٞتسد اإلنساف 
يشكل جرٯتة اجتماعية توصف ّترٯتة اإليذاء ُب بعض القوانُت كّترٯتة الضرب كاٞترح ُب 

من قانوف العقوبات  333تطبيقا على ذلك  مثبل ماجاء ُب ا١تادة  بعضها األخر ، فنجد
األردٍل الذم ينص على أف " كل من أقد على ضرب شخص أك جرحو أك إيذاءه بأم فعل 
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مؤثر من كسائل العنف كاإلعتداء ٧تم عنو مرض أك تعطيل عن العمل مدة تزيد على عشرين 
من  412ات " ككذلك ٧تد أف ا١تادةيوما عوقب باٟتبس من ثبلثة أشهر إىل ثبلث سنو 

من ا١تشرع اللييب تندرج ُب نفس السياؽ ، حُت يتبُت  379قانوف العقوبات العراقي كا١تادة 
 92.لنا من خبلؿ تلك ا١تواد أف إحداث اٞترح أك ماشاهبو يشكل جرٯتة يعاقب عليها القانوف

ٞتسم اإلنساٍل سول استثناءين لى ىذا األصل القانوٍل ُب ٛتاية سبلمة اعفبالتايل مل يرد     
 : ا٫ت

إذا كاف اإليذاء تنفيذا لعقوبتو )بًت عضو أك اإلعداـ ( كذلك بعد صدكر حكم هنائي  – 1
 كأصبح ذلك هبدؼ مكافحة الظاىرة اإلجرامية .

إذا مرض اإلنساف ككجب التدخل الطيب أك اٞتراحي من أجل عبلج ا١تريض كإنقاذ  – 2
 كسبلمة جسده .  حياتو كاافظة على صحتو

نرل أف ىذا االستثناء األخَت ىو الذم يعد األساس القانوٍل ١تشركعية العمل الطيب ،     
 الذم لواله لعوقب الطبيب ا١تتدخل عن جرٯتة ا١تساس أك اإليذاء ّتسم ا١تريص ، كتطبيقان 

 أنو : من قانوف العقوبات األردٍل نصت ُب ذلك اٞتانب على  62لذلك ٧تد مثبل أف ا١تادة 

 اليعد الفعل الذم ٬تيزه القانوف جرٯتة  – 1

 ٬تيز القانوف :  – 2

 ضركب التأديب اليت ينز٢تا باألكالد آباؤىم على ٨تو مايبيحو العرؼ العاـ . –أ 

 أعماؿ العنف اليت تقع أثناء األلعاب إذا ركعيت قواعد اللعب  –ب 
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على أصوؿ الفن شريطة أف ٕترم برضى العمليات اٞتراحية كالعبلجية الطبية ا١تنطبقة  –ج 
 العليل أك ٦تثلو الشرعي أك حاالت الضركرة ا١تاسة.

من   185من قانوف العقوبات اللبنائي كا١تادة  186كذلك ٧تد ُب نفس ا١تعٌت ا١تادة   
قانوف العقوبات السورم كغَتىا من التشريعات ُب ٥تتلف دكؿ العامل ، اليت أباجت لؤلطباء 

ات اٞتراحية كإعطاء األدكية كا١تواد الضارة كإجراء الفحوص الطبية كا١تخربية ٦تارسة العملي
كالشعاعية كمل تعاقب األطباء على تلك األفعاؿ ، كلكن اتفقت تلك التشريعات على أنو 

 93.البد من توافر عدة شركط إلباحة ىذا العمل الطيب دكف ٤تاسبة الطبيب على أفعالو ىذه

 األعمال الطبية في القانون الليبي مشروعية المطب األول :.1
تنبط أحكامو من القوانُت األخرل كمن ا١تعركؼ أف القانوف اللييب مسالقانوف اللييب كغَته     

بشركط معينة اليت ٬تب   ، كالشريعة اإلسبلمية أجازت العمل الطيب ةمن الشريعة اإلسبلمي
على كل شخص أف يتبعها ُب حالة مباشرتو العمل الطيب ، كأيضا القانوف اللييب أجاز 

ُب بشأف ا١تسؤكلية الطبية  1986لسنة  17قانوف رقم المشركعية العمل الطيب ك سرد ُب 
 ككضع شركطا خاصة على كل شخص يريد مباشرة العمل الطيب ك أنشأ أيضان  ليبيا عدة مواد

قانوف ٝتي بقانوف التأمُت الصحي يتوىل ٛتاية األطباء من الناحية ا١تالية إذا أخطأ الطبيب 
كمع ىذا تبقى بعض األمور غَت كاضحة ُب حالة إذا أخطأ الطبيب  كىو يعاِب إنساف أخر  
كيف تكوف طبيعتو القانونية ككيف يعرؼ ىل الطبيب حقا بذؿ العناية الكافيو أـ بذؿ 

 زمة كقدنص القانوف اللييب  ُببل، ألف من ا١تعركؼ أف يبذؿ الطبيب العناية اللتحقيق نتيجة 
ال إذا إيكوف التزاـ الطبيب ُب أداء عملو التزما ببذؿ عناية  ىذا الشأف " ا١تادة السابعة ُب

 94.نص القانوف على خبلؿ ذلك "
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 : شروط إباحة العمل الطبي في القانون الوضعي.المطلب الثاني  2
 رضا المريض  : أ(

 الرضا ىو التعبَت عن اإلرادة الصادرة من شخص عاقل قادر على أف يكوف رأيا صحيحان     
، ك٬تب أف يكوف من الناحية  القانونية صادرا عن حرية بغَت  عن الرضا أك من ٯتثلو قانونان 

، كالشخص ا١تريض ىو إنساف حر لو  95 إكراه أك غش كأف يكوف صر٭تا ك٤تلو مشركعان 
ؽ مقدسة ُب جسمو ال٬توز ا١تساس هبا بغَت رضاه ، ككل اعتداء على حرية ا١تريض ، حقو 

ىو اعتداء على حق من حقوقو ٯتاثل االعتداء على جسمو ،حىت إذا كاف الدافع إليو 
مصلحة ا١تريض ، كذلك يرتب مسؤكلية على من ارتكبو مىت كاف ُب استطاعتو أف ٭تصل 

تقر عليو ُب الفقو كالقضاء كبُت األطباء أف الرضا اٟتر على ذلك الرضا ، كما أنو من ا١تس
إلباحة العمل الطيب  ضركريان  يعد شرطان  الواضح من ا١تريض الراشد أك من ينوب عنو قانونان 

بعد علمو بالتدخل الطيب كآثاره . كلقد أكدت غالبية التشريعات كاللوائح ا١تنظمة ١تزاكلة مهنة 
الطبيب على رضا ا١تريض بعد تبصَته بالتدخل الطيب ، الطب ُب دكؿ العامل ضركرة حصوؿ 

فنجد مثبل أف ا١تادة اٟتادية كالعشرين من نظاـ مزاكلة مهنة الطب ُب دكؿ العامل ضركرة 
حصوؿ الطبيب على رضا ا١تريض بعد تبصَته بالتدخل الطيب ، فنجد مثبل  ا١تادة اٟتادية 

العربية السعودية ا١تشار إليها سابقا ُب ا١تادة كالعشرين من نظاـ مزاكلة مهنة الطب ُب ا١تملكة 
من الدستور الطيب األردٍل تقوؿ ُب ذلك اٞتانب أيضا"إذا استدعي الطبيب بصورة  38

مستعجلة ١تعاٞتة قاصر أكعاجز أك معتوه كتعذر اٟتصوؿ على موافقة الويل الشرعي فعليو أف 
 قف عن ٖتمل ا١تسؤكلية ".يعمل على إجراء ا١تعاٞتة ا١تستعجلة الضركرية قبل التو 

سؤكلية الطبية من قانوف ا١ت (ب)القانوف اللييب نص ُب ا١تادة السادسة فقرة  فبالتايل ٧تد أف   
ال إذا كانت حالتو التسمح بالتعبَت عن إ٭تظر على الطبيب" معاٞتة ا١تريض دكف رضاه 
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طبية أف رفضو للعبلج إرادتو أك كاف مرضو مهددا للسبلمة العامة أك معديا أك قررت ٞتنة 
 96.يسبب مضاعفات يتعذر أك يصعب معها العبلج "

كيتبُت لنا من ىذا أف الرضا شرط من شركط إباحة العمل الطيب من الناحية القانونية ،    
ك٬تب على الطبيب اٟتصوؿ على موافقة ا١تريض أك من ٯتثلو قانونا ليصبح عملو ٣تازا من 

، كإف كاف القانوف بصورة عامة مل يتطلب  اإلستثنائيةت االٟتالناحية القانونية ، إال ُب ا
 شكبل خاصا ُب الرضا ، إال أف القضاء  كضع شركطا لصحة الرضا .

 شروط صحة الرضا :

 أف يكوف الرضا حر  –

كيقصد بالرضى اٟتر أف حرية ا١تريض ُب قبوؿ التدخل الطيب العبلجي أك رفضو ، كمبدأ    
ثٌت القضاء حًتاـ إرادة اإلنساف كحقوقو على جسمو ، كيستإل تأكيدان عاـ استقر عليو القانوف 
ستعجاؿ كالضركرة كفقداف الوعي أك عدـ كجود من ٯتثل ا١تريض إلُب ىذا الشرط حاالت ا

ا١تريض ُب اافظة على شرعا ، إذ إف تدخل الطبيب ُب مثل تلك اٟتاالت تربره مصلحة 
 حياتو . 

 األىلية القانونية للمريض  –

ف تكوف إرادة أعن إرادة يعتد هبا القانوف ، ب كيعٍت ىذا أف يكوف قبوؿ ا١تريض صادران      
ثار اليت  قد تنجم عنو بعد إجراء التدخل ألر ىذا القبوؿ كتصرؼ قانوٍل ، كباكاعية ٦تيزة بقد

الطيب ، كىذا يعٍت أف يكوف ا١تريض بالغا عاقبل ، كينبغي ىنا أف يكوف بالغا لسن األىلية 
اإلجرائية اليت حددهتا القوانُت اٞتنائية ) سن ا٠تامسة عشر ُب بعض الدكؿ ( ، فا١تريض ُب 
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يوازم بُت  أفإذا كانت لو أـ عليو ، ك  ىذه السن يستطيع أف ٯتيز التدخل الطيب كأثاره فيما
 اإلقداـ أك اإلحجاـ عن ىذا التدخل الطيب بعد تبصَته من قبل الطبيب.

 أف يكوف موضوع الرضا مشركعا  –

حياتو فيعد  ىا١تريض بإذف ا أك اافظة علإذا كاف التدخل الطيب بقصد ٖتقيق شفاء    
أف توافر قصد الشفاء لدل الطبيب من أىم الرضا مشركعا ، كالسائد ُب الفقو كالقضاء 

الشركط البلزمة لنفي  مسؤكلية الطبيب اٞتنائية عن أعماؿ الطبيب ، ك٧تد أف ىذا يتفق 
ألطباء ، حيث ٧تد الطبية كالتزامات أعضائها كىم ا أيضا مع اللوائح كآداب ككاجبات ا١تهن

ا١تملكة العربية السعودية تنص ُب  ة عشر من نظاـ مزاكلة مهنة الطب ُبيأف ا١تادة اٟتاد مثبلن 
مصلحة ا١تريض كعلى الطبيب  دائمان  ىذا اٞتانب على أنو "٬تب أف يستهدؼ العمل الطيب

 أف يبذؿ جهده لكل مريض .

 ترخيص مزاولة مهنة الطب )ترخيص القانون( ب( :

باستعماؿ بعض اليسمح القانوف كالتشريعات ا١تنظمة للمهن الطبية ُب كثَت من األحواؿ     
اٟتقوؽ اليت ٘تس حياة األشخاص كسبلمة أجسامهم كصحتهم أك مصاٟتهم إال ١تن تتوفر 

 فيو شركط خاصة كصفات معينة تطلبها ا١تشرع ُب كثَت من دكؿ العامل.

" ٭تظر ٦تارسة أم عمل ُب مادتو الثانية  قد نص اللييب بشأف ا١تسؤكلية الطبيةالقانوف ف    
  97.ترخيص بذلك من اٞتهات ا١تختصة " بية كا١تهن ا١ترتبطة هبا بدكفمن أعماؿ ا١تهن الط

كمن ىذه اٟتقوؽ حق مزاكلة مهنة الطب ، إذ إف عمل األطباء على اختبلؼ     
اختصاصاهتم ٯتارس على جسم اإلنساف لذلك تطلب ا١تشرع ١تن يزاكؿ ىذا اٟتق أف يكوف 

للمصلحة اليت  ٢تا ا١تشرع ، كذلك ٖتقيقان على قدر من الكفاية العلمية كالفنية اليت يطمئن 
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مع ذلك كضعت الدكؿ على اختبلؼ  استهدفها ا١تشرع من تقرير ىذا اٟتق ، كانسجامان 
متماثلة  الشركط الواجب توافرىا لًتخيص مزاكلة مهنة الطب ، كىي تقريبان  أنظمتها القانونية

 إىل حد كبَت ُب ٥تتلف بقاع األرض .

 يمة : اتباع األصول العلج( 

يقصد باألصوؿ العلمية ُب الطب كما عرفتها بعض ا١تصادر الطبية ىي األصوؿ الثابتة      
طباء ، اليت ٬تب أف يلم هبا كل طبيب كقت  األكالقواعد ا١تتعارؼ عليها نظريا كعلميا بُت

  98.تنفيذ العمل الطيب 

لؤلصوؿ العليمة ا١تتعارؼ  فمن ا١تعركؼ كا١تتعارؼ عليو ٬تب أف يكوف الطبيب متبعان     
فقرة ج "  من القانوف اللييب بشأف ا١تسؤكلية الطبية فقد نضت ا١تادة الثالثة عليها ُب ببلده  ، 

نص ُب   ٬تب على كافة العاملُت الذين لعملهم صلة با١تريض مراعات أصوؿ ا١تهنة " كأيضان 
مادتو ا٠تامسة ُب نفس القانوف فقرة أ " توخي الدقة كااللتزاـ باألصوؿ العلمية الثابتة ، 

 ا١تعًتؼ هبا من قبل أمانة الصحة سواء ُب الكشف أك العبلج أك اٞتراحة "

لتزمُت باألصوؿ باء أف يكونو حرصُت كمطفنجد أف القانوف اللييب كضع ضوابط على األ    
 هبا من قبل أمانة الصحة الليبية. فة كا١تعًتؼالعلمية ا١تعرك 
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 : صور الخطأ الطبي في الشريعة اإلسالمية .المبحث الرابعد
، كييعترب ىذا من مقاصد الشرع حفظ النفس ، كمهنة الطب ٢تا تعلق كبَت هبذا ا١تقصد    

إنسانيان عامان ال ٮتتلف أحد على أ٫تيتو كأ٫تية ىذه ا١تهنة كنبل القائمُت  مشًتكان القصد 
عليها، مهما كاف جنسهم كدينهم كفلسفتهم للحياة اإلنسانية. كإف امتداد آثار التطور 
العلمي الطيب إىل بعض اجملتمعات قد يفضي إىل كجود افًتاؽو ما بُت طبيعة ا١تمارسة الطبية 

ليـو كبُت القوانُت كالضوابط اليت ٖتكم العبلقة ا١تهنية بُت الطبيب ا١تتقدمة كا١تتشعبة ا
كا١تريض، كلعل ىذا أظهر ما يكوف ُب الدكؿ كاجملتمعات اليت تكوف التقنات الطبية فيها 
مستوردة ال أصيلة، ْتيث ال يكوف ىناؾ ٣تاؿ زمٍت جملاراة التطور العلمي بالضبط القانوٍل 

مع كجود أصوؿ أك كليات قانونية شرعية ٖتكم ىذه العبلقة ُب كاألخبلقي، كال يتعارض ىذا 
اٞتملة، غَت أف اٟتاجة اليـو ىي للتقنُت التفصيلي الذم ٯتك ن من فض ا٠تصومات كحسم 
النزاعات بصورة منضبطة مطردة ُب اجملتمع الواحد على كجو ٭تفظ األصوؿ االعتقادية 

 جملتمع الواحد.ُت أفراد اكيراعي ا٠تصوصيات االجتماعية ك٭تقق العدالة ب

 أقسام المسؤولية الطبية في الشريعة اإلسالمية   :لالمطلب األو .1
الركن األكؿ : السائل : كىو الشخص الذم ٯتلك اٟتق ُب مسالة الطبيب ، كمساعديو ،  

 كالقاضي ك٨توه .

،  الركن الثاٍل : ا١تسؤكؿ : كىو الذم يوجو إليو السؤاؿ ، كيكلف باٞتواب عن مضمونو
 .كا١تستشفى ء كاف الفرد كالطبيب ، أك  سوا

٤تل ا١تسؤكلية كا١تراد بو : الضرر كسببو ، الناشئاف عن الركن الثالث : ا١تسؤكؿ عنو :  كىو 
 فعل الطبيب أك مساعديو أك عنهم ٚتيعا .

ؿ الوارد من السائل إىل ا١تسؤكؿ ، االركن الرابع : صيغة السؤاؿ : كىي العبارة ا١تتضمنة للسؤ 
فإذا كجدت ىذه األركاف األربعة ، ترتبت ا١تسؤكلية الطبية  كقد ذىب بعض الباحثُت 
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ا٠تطأ الطيب ، كالضرر ،  ىي  99ا١تعاصرين إىل أف ا١تسؤكلية الطبية تقـو على ثبلثة أركاف
 .رب ىذه أركاف ُب الواقع تكالرابطة السببية بُت ا٠تطأ كالضرر ، كال تع

اٟتقيقة يعترب سببا موجبا للمسؤكلية ال ركنا من أركاهنا ، لعدـ  فأما ا٠تطأ الطيب: فإنو ُب   
توقف ماىية ا١تسؤكلية عليو ، فإذا أخطأ الطبيب أك مساعده كاف خطؤ٫تا موجبا للمسؤكلية 

 كليس موجدا ٢تا ، حيث يتوقف كجود ا١تسؤكلية ُب ا٠تارج على ىذا السبب

يقول بو اعتبار السبب ا١توجب للمسؤكلية ، كأما الضرر : فهو أثر من آثار ا٠تطأ الطيب ،    
 فهو هبذه الصورة التتوقف عليو ماىية ا١تسؤكلية.

كأما الرابطة السببية بُت ا٠تطأ كالضرر فهي شرط ُب اعتبار٫تا ، كليست من أركاف    
 100ا١تسؤكلية أيضا.

ر على ٦تا تقدـ أف مدار ا١تسؤكلية الطبية يتعلق بوقوع الضرر أك سبب الضر  نستنتجك    
ا١تريض من الطبيب أك مىن ُب حكمو ُب سياؽ العبلقة ا١تهنية الطبية بينهما. كىذه ا١تسؤكلية 
تندرج ٖتت قسمُت اثنُت ٯتكن أف تصنف فيهما كل أنواع ا١تسؤكلية الطبية، فأقساـ ا١تسؤكلية 

 الطبية ىي : 

ا١تسؤكلية الطبية األخبلقية كالسلوكية : ىي اليت تتعلق بالنواحي األدبية للعبلقة الطبية، أ .
تتعلق بسلوكهم ، كآداهبم ، فهي فإنو يسأؿ فيو الطبيب كمساعدكه  عن القضايا ا١تتعلقة 

ة من ٚتيع األفراد، غَت أهنا ُب عبلقة الطبيب كا١تريض بملة من ا١تبادئ األخبلقية ا١تطلو ّت

                                                           
. بساـ 116.117،الشركة العا١تية للكتاب ب.ص ا١تسؤكلية ا١تدنية عن األخطار ا١تهنية ،عبد اللطيف اٟتسيٍت 99

ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب ُب الشريعة اإلسبلمية  ،التو٧تي السبلـ عبد.117ص ، اٞتزائية الطبية ا١تسؤكلية ،٣تتسب با
مسؤكلية األطباء كاٞتراحُت ا١تدنية ُب التشريع  ،اإلبراشي. 254.255ص،كُب القانوف السورم كا١تصرم كالفرنسي

 .108.109، ص ا١تصرم كالقانوف ا١تقارف
، ص أحكاـ اٞتراحة الطبية كاالثار ا١تًتتبة عليها٤تمد بن ٤تمد ا١تختار بن أٛتد فريد اٞتكٍت الشنقيطى  ،  100

300.301. 
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حرجان كأ٫تية، كىي تشمل الصدؽ كالنصيحة كحفظ السر كحفظ العورة كالوفاء  أشد
فيتهم الطبيب بغش ا١تريض بأف يدعي إصابتو ٔترض جراحي ، أك يقـو الل أك بالعقد، 

ا١تصور باألشعة أك ا١تناظَت الطبية بالتزكير كالكذب ُب التقارير اليت قاـ بكتابتها ، كل 
 شخصية .ذلك طلبا ألغراض كمطامع 

بيب كمساعديو عن صحة دعواىا كعند فهذه القضايا كأمثا٢تا ٕتب فيها مساءلة الط    
ا يستحقوف ، كما ٭تكم بتضمينهم ، كم بإدانتها أخبلقيا  فيتم تعزيرىم ٔتثبوهتا ٭ت

 أكالقصاص منهم ، إذا ترتبت أضرار على ىذا الكذب كالتزكير.

تتعلق بالنواحي العملية لنفس مهنة الطب، كتتعلق . ا١تسؤكلية الطبية ا١تهنية: ىي اليت ب
ا١تسؤكلية ُب ىذا القسم بإخبلؿ الطبيب بواحد أك أكثر من ا١تبادئ ا١تتفق عليها ُب عرؼ 
ا١تهنة بصورة تؤدم إىل كقوع الضرر على ا١تريض أك التسبب ُب ذلك. فالعقد ا١تهٍت بُت 

تربة ْتيث ال بد من أف يكوف حاذقان عا١تان الطبيب كا١تريض  يلـز الطبيب باألصوؿ ا١تهنية ا١تع
بطبو )كىذا ىو اٞتانب النظرم( ماىران فيو ) كىذا ىو اٞتانب العملي(، كمطبقان ٢تذا العلم 
كاٟتذؽ كا١تهارة على أفضل كجو ٦تكن، فإذا أخل الطبيب ّتانب العلم أك ا١تهارة أك االلتزاـ 

عت ا١تسؤكلية الطبية، كسوؼ نعرج الحقان هبما ك٧تم عن ذلك كقوع الضرر أك التسبب فيو كق
 على ا١توجبات اليت تثبت كقوع ىذه ا١تسؤكلية ْتيث تًتتب عليها آثارىا.

 :  األحكام التي تنبني عليها المسؤولية الطبية في الشريعة اإلسالمية  .المطلب الثاني2
لية الطبية يعتمد على إذا تأملنا  إىل كاقع ا١تمارسة الطبية اليـو كجدنا أف مستند ا١تسؤك     

القوانُت ا١تعموؿ هبا ُب كل ٣تتمع، كىي كإف كانت تعترب من حيث ا١تبدأ ٚتلةن األمور 
      ا١تشًتكة ا١تتفق عليها، فإننا ٧تد تفاكتان كاضحان ُب تقوَل كتقرير موجبات كآثار ىذه ا١تسؤكلية؛ 

مىن مل يتأىل لذلك، كلكننا ٧تد تفاكتان فالنظم القانونية ا١تعموؿ هبا اليـو ٘تنع من مزاكلة ا١تهنة 
بُت ٣تتمع كآخر ُب آلية ٖتديد ىذه األىلية، كال تسمح النظم القانونية للطبيب بالتعدم 
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على ا١تريض بعبلج أك تشخيص بدكف إذنو أك إذف سلطة ٢تا صبلحية ككالية خاصة أك 
تعدم، ففي بعض الببلد عامة، غَت أف ىناؾ تفاكتان بُت ٣تتمع كآخر ُب ٖتديد ضوابط ىذا ال

يؤاخذ الطبيب الذم يقـو بإسعاؼ مريضو ُب كضع ال يسمح بانتظار اإلذف أك الًتخيص  
كما ُب بعض الكوارث ك٨توىا، ُب حُت ٕتد بعض الببلد األخرل ال تكاد تبحث ُب مسائل 

يكي ا٠تطأ الطيب، كىكذا ٧تد ىذا التفاكت حىت ُب أكثر الببلد تطوران كما كرد ُب تقرير أمر 
عن ا٠تطأ الطيب كرد فيو بياف التفاكت ُب نظاـ ٖتديد ا١تسؤكلية الطبية ُب الواليات ا١تتحدة 

فالبحث عن موجبات كآثار ا١تسؤكلية  نفسها، حيث تتفاكت آليات إثبات اإل٫تاؿ الطيب،
الطبية ال بد من أف ينبٍت على أصوؿ كقواعد تقرر جوازه كاعتباره، كتضع اإلطار العاـ 

كمعايَته، كٯتكن القوؿ بأف األصل العاـ الذم تنبٍت عليو مباحث ا١تسؤكلية الطبية  لضوابطو
تقـو على حديث عمرك بن شعيب عن أبيو عن جده قاؿ: قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو 

، فهذا اٟتديث ىو حديث الباب  101كسلم :"من تطبَّب كمل ييعرؼ منو طب فهو ضامن"
، كموجب ا١تسؤكلية ىنا يدكر على 102الطبيب اٞتاىلكما يقاؿ، كىو أصله ُب تضمُت 

جهل الطبيب سواء أكاف جهبلن علميان أـ عمليان كما سنوضح، كلقد نبو ىذا اٟتديث على 
 أمور ٭تسن تقريرىا ُب ىذا ا١توضع منها :

. تقرير كجود ا١توجب للمسؤكلية : كىو ىنا اإلقداـ على ٦تارسة الطب مع اٞتهل هبذه أ
ابن قيم اٞتوزية رٛتو ا:" كقولو صلى ا عليو كسلم )من تطبب( كمل يقل : ا١تمارسة، قاؿ 

، ألف لفظ التفعل يدؿ على تكلف الشيء كالدخوؿ فيو بعسر ككلفة، كأنو ليس من  من طبَّ
 103.أىلو"

                                                           
(، كأبو 3466( كقاؿ اٟتاكم: ىذا حديث صحيح اإلسناد، كأخرجو ابن ماجة )4/236ا١تستدرؾ للحاكم ) 101

 (، كغَت٫تا4586داكد ) 
 كيقاس على اٞتهل باقي موجبات ا١تسؤكلية الطبية كما يتبُت الحقان. 102
 .4/127( ، زاد ا١تعاد )كتاب الطب النبومابن قيم اٞتوزية ، 103
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. تقرير ترتب آثار كقوع ا١توجب : حيث قاؿ صلى ا عليو كسلم )فهو ضامن(، قاؿ ابن ب
ا األمر الشرعي )أم ُب اٟتديث( فإ٬تاب الضماف على الطبيب قيم اٞتوزية:"كأم

، فمىت كقع ا١توجب كىو اٞتهل كترتب الضرر كاف أثر ذلك ضماف الطبيب ١تا 104اٞتاىل"
 أتلفو من النفس أك األعضاء. 

. ٖتكيم العرؼ ُب اٟتكم على الطبيب باٟتذؽ: حيث قاؿ صلى ا عليو كسلم )كمل ج
ييعرؼ منو طب(

ود بالعرؼ ىنا العرؼ ا٠تاص بُت األطباء، كىذا مندرج ٖتت ، كا١تقص105
، أم أف األمور اليت مل يأت الشرع ٢تا ْتدو معُت 106ادة ٤تكَّمة"القاعدة الفقهية الكلية :" ا١ت

فإنو ييرجع فيها إىل العرؼ، كا١تقصود بالعرؼ ا٠تاص العرؼ الذم يكوف سائدان بُت أرباب 
 كاألطباء كغَتىم.ا١تهن ا٠تاصة كاٟتدادين كالتجار 

كقاؿ اإلماـ ابن قيم اٞتوزية إٚتاع أىل العلم على تضمُت الطبيب اٞتاىل، ككذلك    
بالنسبة للتعدم فقد حكى عن اإلماـ ا٠تطايب قولو:"ال أعلم خبلفان ُب أف ا١تعاِب إذا تعدل 

إال خطأن ، كما قاؿ ا تعاىل:"كما كاف ١تؤمنو أف يقتل مؤمنان 107"فتلف ا١تريض كاف ضامنان 
، فهذا 108كمن قتل مؤمنان خطأن فتحرير رقبة مؤمنة كدية مسلَّمة إىل أىلو إال أف يصَّدقوا "

أصل ُب تضمُت الضرر الواقع با٠تطأ، كىكذا اجتمع لنا من األدلة ما يقرر مشركعية ا١تساءلة 
ات ُب االعتداء، كسنفصل ىذه ا١توجب –ا٠تطأ  –الطبية ا١تهنية من ثبلثة أكجو ىي : اٞتهل 

ا١تطلب التايل بإذف ا. كأما مشركعية ا١تساءلة الطبية األدبية فأدلتها ىي عمـو األدلة الدالة 
 على كجوب التزاـ ىذه اآلداب،  كسوؼ نشَت إليها يسَتان فيما يأٌب.

                                                           
 .4/127 (،د ا١تعاد )كتاب الطب النبومزاابن قيم اٞتوزية ،  104
 سبق ٗتر٬تو . 105
 .151،  القواعد الفقهية٤تمد بكر إٝتاعيل ،  106
 .4/128 ،(زاد ا١تعاد )كتاب الطب النبومابن قيم اٞتوزية  ،  107
 .92ية األ ،سورة النساء 108
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فعن طريق ماتقدـ من تقرير أصل ا١تساءلة الطبية من جهة، كبياف التفاكت الكبَت اٟتاصل    
جبات كآثار ىذه ا١تساءلة ليعود بنا إىل التأكيد على أ٫تية ٖترير ا١ترجعية التشريعية ُب تقرير مو 

كالقضائية ا١تتعلقة هبذه ا١تسألة لتكوف صادرة عن الشريعة منضبطة بقيودىا كمنساقة ضمن  
كلياهتا كأصو٢تا العامة، ال سيما كأف فقهاء ا١تسلمُت قد أبدعوا ُب ٖترير كضبط ٦تارسة الطب 

 ن بعيد، كبلغوا ُب ذلك شأكان بعيدان يغنيهم عن الركوف إىل غَت الشريعة الغراء.منذ زم

 موجبات المسؤولية الطبية في الشريعة اإلسالمية :.المطلب الثالث 3
تقرر معنا  أف ا١تسؤكلية الطبية قسماف أحد٫تا سلوكي أديب كاآلخر مهٍت عملي، كإف    

ك٥تتلفة، كفيما يلي ٖترير موجبات كل منهما مع الًتكيز موجبات ا٠تطأ ُب كل منهما متعددة 
 على القسم ا١تهٍت العملي ألنو ٤تور البحث من حيث ما ٗتتص بو ا١تهنة من ضوابط.

 : موجبات المسؤولية الطبية األدبية في الشريعة اإلسالميةأ

أخل يعترب الطبيب مسؤكالن عن الضرر اٟتادث للمريض من الناحية السلوكية إذا    
باإللتزامات األدبية اليت يفرضها العقد مع ا١تريض، كلقد أشرنا إىل ىذه اإللتزامات اليت تشمل 
الصدؽ كالوفاء بالعقد كالنصيحة كحفظ السر كحفظ العورة، كعليو فإف موجبات ا١تسؤكلية 

 األدبية ىي :

فسو، . الكذب: فإذا تبُت أف الطبيب قد كذب على مريضو كترتب على ذلك ضرر ُب نأ(
فإف الطبيب يعترب مسؤكالن عن ىذا الضرر، كصورة ا١تسألة تتضح با١تثاؿ: فلو أف الطبيب  
كذب على مريضو فأخربه أف بو مرضان يستلـز جراحةن معينة، كأك٫تو بأف األمر طارئ 
فاستسلم ا١تريض كأذعن لؤلمر كأذف للطبيب باٞتراحة، ٍب ترتب على ىذه اٞتراحة سريافه إىل 

سم  أدل إىل تلف ىذا العضو، فإذا أقر الطبيب بكذبو أك أقاـ ا١تريض البينة عضو من اٞت
على كذبو، كاف كذب الطبيب ىو ا١توجب للمسؤكلية، كىذا من أفحش ما يكوف. كما 
يدخل ُب الكذب عدـ إعبلـ ا١تريض ْتقيقة مرضو، كىنا إشكالية تتمثل فيما لو خاؼ على 
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علم ٔترضو، فهنا قد يلجأ الطبيب إىل إخبار أكلياء مريضو الضرر من الناحية النفسية إف 
ا١تريض ْتقيقة األمر حىت يتمكنوا من الًتفق ُب إببلغ ا١تريض، أما كتم األمر بالكلية فليس 
ٔتستقيم، كليعلم الطبيب أف مريضو قد استأجره ليكشف لو عن مرضو، فبل يكوف الطبيب 

أك ٭تيل ا١تريض إىل من لو خربة ُب  قد كَب بالعقد حىت ٮترب عن حقيقة ما توصل إليو،
 تشخيصو كإخباره ْتقيقة ا١ترض.

. الغش كعدـ النصح: النصيحة إخبلص الطبيب ُب بذؿ اٞتهد لكشف ا١ترض كرسم ب(
 ىذا قولو صلى ا عليو كتطبيق خطة العبلج مع بذؿ كل ما يلـز لتحقيق ذلك، كاألصل ُب

ثػىنىاكسلم : ثػىنىا اٍلمىك ىُّ  عىبَّادو  ٍبني  ٤تيىمَّدي  حىدَّ ٍيلو  قػيٍلتي  قىاؿى  سيٍفيىافي  حىدَّ ثػىنىا عىٍمرنا ًإفَّ  ًلسيهى  عىنً  حىدَّ
ٍعتيوي  فػىقىاؿى  قىاؿى  رىجيبلن  عىٌت   ييٍسًقطى  أىفٍ  كىرىجىٍوتي  قىاؿى  أىبًيكى  عىنٍ  اٍلقىٍعقىاعً  عىوي  الًَّذل ًمنى  ٝتًى  أىىًب  ًمٍنوي  ٝتًى

ثػىنىا ٍبيَّ  بًالشَّاـً  لىوي  صىًديقنا كىافى  ًيمو  عىنٍ  يىزًيدى  ٍبنً  عىطىاءً  عىنٍ  سيهىٍيلو  عىنٍ  سيٍفيىافي  حىدَّ  أىفَّ  الدَّارًل   ٘تى
 كىلًرىسيولًوً  كىًلًكتىاًبوً  لًلَّوً »  قىاؿى  ًلمىنٍ  قػيٍلنىا«  النًَّصيحىةي  الد يني »  قىاؿى  -كسلم عليو ا صلى- النًَّبَّ 

 على يستأمنو فإنو طبيبو يستشَت حُت ا١تريض إف ٍب ،109« كىعىامًَّتًهمٍ  اٍلميٍسًلًمُتى  كىألىًئمَّةً 
فاإلخبلؿ هبذا  مؤ٘تن ا١تستشار:"اٟتديث ُب كسلم عليو ا صلى النيب قاؿ كقد نفسو،

اإللتزاـ يتضمن الغش ا١تنهي عنو شرعان، كصورة ا١تسألة تتضح با١تثاؿ: فلو أف الطبيب 
عند ا١تريض ككانت ٖتتاج ُب عرؼ ا١تهنة إىل العبلج اٞتراحي  مرض مستعصيشخَّص حالة 

كالدكائي معان لتحقيق أفضل فرص الشفاء، فاقتصر الطبيب على إخبار مريضو بالعبلج 
الدكائي كمل ٮتربه بضركرة اقًتانو بالعبلج اٞتراحي مع علمو بذلك، فإنو مل ينصح مريضو بل 

ف ينكس السرطاف أك ال يربأ أصبلن كاف ىذا غشو كغرر بو، فإف ترتب على ذلك الضرر كأ
 موجبان للمسؤكلية كتًتتب عليو آثار ىذه ا١تسؤكلية.

                                                           
صحيح مسلم رقم  أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم النيسابورم ، اٞتامع الصحيح ا١تسمى 109

 .53دار اٞتيل بَتكت + دار األفاؽ اٞتديدة(، ص -بَتكت )1،ج 205اٟتديث
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: إف تعاقد الطبيب كا١تريض على الطبابة إذا كاف ( اإلخبلؿ بالعقدعدـ الوفاء بالعقود ). ج(
 إجارةن فهو من العقود البلزمة، كال ٭تل ألحد الطرفُت فسخ العقد بدكف رضا اآلخر، كىذا

اإللتزاـ لو جانب سلوكي أديب من جهة الطبيب ألنو قد باشر ُب التشخيص كالعبلج، 
فإخبللو بالعقد مظنة الضرر با١تريض، فإذا ترتب على ىذا اإلخبلؿ كقوع الضرر كثبت ىذا 

 يىا ) اإلخبلؿ كاف موجبان للمسؤكلية، كقد نص القرآف الكرَل على أصل ا١تسألة ُب قولو تعاىل
 110.( بًاٍلعيقيودً  أىٍكفيوا آمىنيوا ًذينى الَّ  أىيػُّهىا

. إفشاء السر: إف طبيعة العبلقة بُت الطبيب كا١تريض تتيح لؤلكؿ اإلطبلع على د(
خصوصيات كأسرار مريضو اليت ال يبوح هبا األخَت إال مضطران، كسواء أكاف السر متعلقان 

فإف ىذا السر أمانة ال بنفس ا١ترض أـ ٓتصوصيات أخرل اطلع عليها الطبيب ْتكم ا١تهنة، 
٭تل لو البوح هبا بدكف إذف أك ضركرة، فعن النيب صلى ا عليو كسلم قاؿ:" إذا حدَّث 

فهنا ٧تد توافقان تامان بُت ُب النظم ا١تعاصرة  كأيضان   ،111"الرجل اٟتديثى ٍب التفت فهي أمانة
ا١تهٍت، بل إف ىذه االستثناءات النظرة الشرعية كبُت النظرة ا١تعاصرة ُب عرؼ ا١تهنة ٕتاه السر 

الواردة ُب اللوائح ا١تشار إليها معتربة شرعان، أما من جهة إذف ا١تريض فببل إشكاؿ، كأما من 
 ،112"جهة حكم القانوف فإف القاعدة ُب الشريعة :"٭تتمل الضرر ا٠تاص لدفع ضرر عاـ

أكرب كأف يكوف فإفشاء سر ا١تريض ضرره خاص، كلكنو ٭تتمل إذا تعلقت بو مصلحة عامة 
مصابان ٔترض كبائي خطَت، كعندىا ال يكوف الطبيب مؤاخذان بإفشاء السر بل يؤاخذ بعدمو، 
كلكن يراعى ىنا أف يكوف اإلفشاء بالقدر البلـز لتحقيق ا١تصلحة كال يتجاكز ذلك، ألف ما 

ذلك أبيح لضركرة بقدر بقدرىا. كاٟتاصل أف الطبيب إذا أفشى السر بدكف مربر كترتب على 
 كثبت ذلك كاف موجبان للمسؤكلية الطبية.  –كلو كاف ضرران معنويان  –ضرر با١تريض 

                                                           
 .1ية األ ،سورة ا١تائدة 110
 .( كقاؿ الًتمذم: ىذا حديث حسن1959حديث ) ،سنن الًتمذم  111
 .26ا١تادة  ،٣تلة األحكاـ العدلية  112
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: إف حفظ العورات حق شرعي كحق كشف العورات كالنظر إليها بدكف حاجة. ق(
شخصي، كإف إطبلع الطبيب على عورة ا١تريض للضركرة أك اٟتاجة منوط يتحقيق مصلحة 

فإف على الطبيب التزاـ أديب باٟتد من اإلطبلع على  أعظم كىي العبلج كاالستشفاء، كعليو
العورة بالقدر البلـز لتحقيق ىذه ا١تصلحة، كٔتراعاة الضوابط الشرعية ٢تذا اإلطبلع من 
اجتناب ا٠تلوة كأسباب الفتنة كالريبة ككتماف ما يطلع عليو الطبيب، كإف األصل الشرعي ُب 

 أىٍبصىارًًىمٍ  ًمنٍ  يػىغيضُّوا لًٍلميٍؤًمًنُتى  قيلٍ ﴿قولو تعاىل:ىذا أعرؼ من أف ييعرَّؼ كلعلنا نشَت إليو ب
من حديث أيب ىريرة –كُب الصحيح عنو عليو الصبلة كالسبلـ ، 113﴾ فػيريكجىهيمٍ  كى٭تىٍفىظيوا

رضي ا عنها أف النيب صلى ا عليو سلم قاؿ " الينظر الرجل إىل عورة الرجل ، كال ا١ترأة 
إف اللوائح ا١تهنية األخبلقية ا١تعاصرة باتت تعَت ىذا األمر انتباىان بل  114إىل عورة ا١ترأة"

 .كأ٫تية نظران ١تا بدأ يستشرم من ٦تارسات الأخبلقية ناٚتة عن عدـ مراعاة ىذه األمور

فتعترب ىذه ٣تمل اآلداب الشرعية كينبغي على األطباء ، كمساعديهم التزامها عند قيامهم    
 .با١تهاـ الطبية ُب اٞتراحة كغَتىا 

                     ة المهنية في الشريعة اإلسالميةبي: موجبات المسؤولية الطب
موجبات ا١تسؤكلية ُب ىذا القسم  تتعلق بنفس ا١تهنة الطبية، كتدكر حوؿ ثبلثة ٤تاكر ىي    

كىذا ما نشَت اٞتهل كا٠تطأ كالتعدم، كٖتتاج ىذه ا١توجبات إىل كثَت من الضبط كالتفصيل، 
 إليو ُب ىذا ا١توضع

 : عدم اتباع األصول العلمية للمهنة:   أ(
علماء ا١تختصوف ، كىي ُب ٚتلتها ٖتدد الطريق الذم لؤلعماؿ الطبية  أصوؿ كضعها ال   

ينبغي على األطباء كمساعديهم اتباعها ، كالتقيد هبا أثناء قيامهم ٔتهامهم ا١تتعلقة باألعماؿ 

                                                           
 .30 يةألا، سورة النور 113
، غاية ا١تراـ ُب ٗتريج أحاديث اٟتبلؿ كاٟتراـ  ( ، ٤تمد ناصر الدين األلباٍل،185كالًتمذم)راكاه مسلم كابوداكد  114
 .132،ص1ج ق(1405، )بَتكت : ا١تكتب اإلسبلمي ، 3ط
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الطبية ، كعدـ اتباع ىذه األصوؿ العلمية أك ا٠تركج منها فهو أمر خطَت يعرض حياة ا١ترضى 
 للهبلؾ .

األصوؿ كالتقيد هبذه الضوابط مسؤكلية جسيمة ، كا٠تركج منها  فا١تسؤكلية عن اتباع ىذه   
 إىل ذلك .  آلت أمر يثَت اٞتدؿ ا١تستفيض عن أسباب ذلك ا٠تركج كالدكاعي اليت

لك ىذه القضية تعترب من أىم القضيا الطبية اليت يعاٍل منها القضاة ُب العصر اٟتاضر لذ   
ألختبلؼ األطباء ُب حكمهم ، مع عظم األثار كالنتائج السلبية ا١تًتتبة على ذلك  ، نظران 

األصوؿ العلمية عرفتها بعض ا١تصادر  تعريف األصول العلمية:ا٠تركج ا١تختلف فيو ،  
علميا بُت األطباء ، كاليت الطبية " ىي األصوؿ الثابتة ، كالقواعد ا١تتعارؼ عليها نظريا ، ك 

 115.الطيب " كل طبيب كقت قيامو بالعمل  لم هباي ف٬تب أ

عرفها أخركف بقو٢تم " ىي تلك األصوؿ الثابتة اليت يعًتؼ هبا أىل العلم ، كاليتسا٤توف    
 116.مع من ٬تهلها أكيتخطاىا ٦تن ينتسب إىل علمهم أك فنهن "

كبناء ماتضح لنا من ىذا التعريف اف ألصوؿ مهنة الطب جانبُت؛ علمي نظرم، كعملي    
: تط  بيقي، كلكل من اٞتانبُت نوعاف من العلـو

العلـو الطبية الثابتة: كىي اليت أقرىا علماء الطب قدٯتا كحديثا ُب فركع الطب ك٣تاالتو   -
 ا١تختلفة ، كمن أمثلتها ا١تواد العلمية ا١تقرره ُب اٞتامعات كا١تعاىد الطبية.

كاالختصاص ، فبالسَت على طريقتها فتعترب ىذه ا١تواد علوما أقرىا أصحاب ا١تعرفة   
 كتطبيقها يعترب اتباعا لؤلصوؿ العلمية ، بشرط أف يبقى اعتبارىا طبيا إىل حُت تنفيذىا .

العلـو الطبية ا١تستجدة: كىي ما تتفتق عنو البحوث العلمية الطبية يوميان من كشف أك   -
اليت يصعب ضبطها،  نظرية أك عبلج جديد ك٨توه، كتكوف حديثة عند األطباء كىذه ىي

                                                           
 .160( ، ص1987دار النهضة العربية ،   ،، ط . )مصر  ،  ا١تسؤكلية اٞتنائية لؤلطباءأسامة عبدا قايد  115
 .159ص،  ا١تسؤكلية اٞتنائية لؤلطباءأسامة عبدا قايد ، 116 
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كمن أمثلتها: النظريات كاألساليب اليت يتوصل إليها الباحثوف ا١تختصوف من خبلؿ ْتوثهم 
علمية ،  كدراساهتم ، فهذه العلـو كإف كانت طارئة على الساحة الطبية إال أهنها تعترب أصوالن 

فيها، كىذاف  كال بد للطبيب من مراعاة أمرين اثنُت ُب ىذه العلـو حىت ٮترج من العهدة
 -:األمراف ٫تا 

مثل ا١تدارس الطبية ا١تختصة باألْتاث  أف تصدر ىذه العلـو عن جهة علمية معتربة، -
 كالدراسات الطبية .

أىل ا٠تربة بالصبلح للتطبيق كا١تمارسة. فإذا اجتمع ىذاف الوصفاف لـز  أف يشهد لو - 
 117ه العلـو ا١تستجدة.الطبيب أمره ثالث من جهتو ىو أال كىو تأىلو لتطبيق ىذ

فإذا أثبت الطبيب ا١تتهم با٠تركج عن األصوؿ العلمية التباعو لنظرية حديثة كجود ىذين 
الشرطُت ، حكم القاضي بسقوط الدعول ا١توجهة ضده بذلك ، كيعترب صدكرىا من ىذه 
اٞتهات كشهادة أصحاب ا٠تربة بصبلحيتها كافيا ُب تربئتو ، ما داـ أنو على خلل فٍت 

 ب رد تلك النظرية كسقوطها .يوج

كقد ذىبت بعض القوانُت الوضعية إىل اعتبار شرط ثالث كىو :" إجراء التسجيل العلمي    
 118.لؤلسلوب ، أك الطريقة العبلجية قبل استخدامها على اإلنساف

الشرط األخَت ٤تل نظر ، فإف كاف ا١تراد منو أنو : ال٭تكم القاضي باعتبار األسلوب أك  ك   
رية من األصوؿ العلمية إال بعد إجراء التسجيل العلمي لذلك األسلوب قبل استخدامو ،  النظ

 كما يفهم من ظاىر الشرط ، فهو أمر مردكد.

                                                           
رٛتهم ا  –ىذاف الشرطاف أشار إليهما الدكتور أسامة عبدا قايد ، فهن يتفقن مع األصل الذم قرره الفقهاء  117

 160،ص  ا١تسؤكلية اٞتنائية لؤلطباءُب الشريعة اإلسبلمية . انظر أسامة عبدا قايد ،  
 ( نقبل عن ا١تصادر األجنبية. 161ص ، 160،  ) ا١تسؤكلية اٞتنائية لؤلطباءدا قايد ، أسامة عب 118
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، كشهادة ا١تختصُت  أصحاب العلمكذلك ألف العربة بصدكر النظرية كالدراسة من    
بصبلحيتها ، فهذاف األمراف ٫تا ٤تور القضية من الناحية ا١تهنية العلمية ، أما إجراء التسجيل 
فهو أمر شكلي خارج عن جوىر القضية فبل يتوقف اٟتكم برباءة األطباؽ كمساعديهم على 

 للتطبيق.كجوده ، ماداـ قد ٖتقق الشرطاف اللذاف يثبتاف صحة تلك النظرية كصبلحيتها 

كأما إف كاف ا١تراد هبذا الشرط : األحواؿ ا٠تاصة اليت العبلقة ّتوىر النظرية مثل أف تعتذر    
اٞتهات الطبية عن تسجيلها علميا ، لظهور خلل فٍت يوجب ردىا ، فإنو حينئذ يعترب شرطا 

ت اٞتهاعلى األطباء كمساعديهم اتباع أم نظرية اعتذرت  ، كمن ٍب فإنو ٭تـر شرعان  الزمان 
هبا ألسباب فنية توجب ردىا ، فإذا قامو بتطبيق مثل  ؼالعلمية عن تسجيلها ، كاالعًتا

، كحدث الضرر ا١تتوقع منها ، فإهنم يعتربكف آٙتُت  ةذه النظريات ، كالدراسات ا١تردكدى
شرعا ، كللقاضي أف ٭تكم ٓتركجهم عن األصوؿ العلمية ا١تتبعة عند أصحاب اإلختصاص 

 119.هم بضماف ماأتلفوهكمن ٍب يلزم

فاألصوؿ العلمية ليست منحصرة ُب ا١تواد ، كالقواعد الثابتة اليت اشتهرت ُب حقبة معينة    
من الزمن ، بل إهنا تشملها كتشمل غَتىا من النظريات كالدراسات اٞتديدة اليت يستفيد 

 منها كأقرىا أصحاب اإلختصاص كا١تعرفة ، فهذا ىو ا١تقصود .

لك فإنو الحرج على األطباء كمساعديهم ُب أخذىم باٞتديد ا١تفيد ، بشرط كبناء على ذ   
 يتب عليهم ذالك خاصة ُب اٟتاالت الأف يثبت اعتباره عند أصحاب االختصاص ، ك٬ت

ف ذلك يتفق مع مقاصد من سابقو ، أل ران كأخف ضر  يكوف فيها ذلك اٞتديد أكثر أمانان 
 121.ركدفع الضر  120الشريعة ا١توجبة ٟتفظ األنفس

                                                           
 .323، ص أحكاـ اٞتراحة الطبية كاالثار ا١تًتتبة عليها٤تمد بن ٤تمد ا١تختار بن أٛتد فريد اٞتكٍت الشنقيطى  ،  119
مطبعة  ،) مصر 1، ط  ١تستصفى( ،  أيب حامد بن ٤تمد بن ٤تمد الغزايل ، ا2/10،  ) ا١توافقاتالشاطيب   120

 (.1/27ىػ ( )1356البايب اٟتليب ، 
 .85، ص  األشباه كالنظائر، كابن ٧تيم  ،  83،  ص األشباه كالنظائرالسيوطي ،  121
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فالعمل هبذه ا١تمارسات غَت العلمية يعترب خارجان عن أصوؿ ا١تهنة، كىذا الذم ذكرناه قد     
قرره الفقهاء ُب شركط ا١تمارسة الطبية، فقاؿ اإلماـ ابن قدامة رٛتو ا :" كال ضماف على 

فهذا ،   122حجَّاـ كال ختَّاف كال متطبب إذا عيرؼ منهم حذؽ الصنعة كمل ٕتًن أيديهم"
الذم ذكره رٛتو ا يتضمن اٞتانب العلمي النظرم )كالذم عرب عنو ْتذؽ الصنعة( كاٞتانب 
التطبيقي العملي )كعرب عنو بقولو مل ٕتًن أيديهم(، فتبُت لنا أف خبلصة األمر ُب ثبوت 

 موجب ا١تسؤكلية ىنا يتعلق بأحد األمرين التاليُت أك هبما معان:

 ١تعترب  .   ٥تالفة األصل العلمي ا

 .   ٥تالفة التطبيق العملي ا١تعترب

كضابط ىذين األمرين ُب كاقعنا ا١تعاصر ما يطلق عليو )معيار ا١تمارسة الطبية( كيسمى    
"، كيعرفو البعض بأنو:" اإلجراء التشخيصي أك العبلجي Standard of careباألجنبية "

ظرؼ سريرم معُت"، كمن الذم يتوجب على الطبيب اتباعو ُب حالة مريض أك مرض أك 
جهة قانونية ىو:"مستول ا١تمارسة الوسط الذم يتبعو الطبيب عادة ُب ٣تتمع معُت"، كىذا 
التعريف يعود إىل ما قررناه سابقان من ٖتكيم "العرؼ ا٠تاص". كما برز مؤخران مفهـو "الطب 

لى "، كىو مبٍت عevidence based medicineا١تسند بالدليل" كيسمى باألجنبية "
 123.أْتاث موثقة أجريت ُب مراكز متعددة كفق منهج يزيد مصداقية التجارب السريرية

أما إذا التـز الطبيب بأصوؿ ا١تهنة العلمية كالعملية كترتب على عبلجو سراية ضررو ما فإنو    
ال يتحملو، ألنو قاـ بفعل مأذكفو بو شرعان كمل يتعد كما نص عليو ابن قدامة كغَته من 

                                                           
اإلماـ أٛتد بن حنبل  ا١تغٍت ُب فقوعبد ا بن أٛتد بن قدامة ا١تقدسي أبو ٤تمد ابن قدامة ،  122

 .7/468ق( ، 1405)بَتكت : دار الفكر ،1،طالشيباٍل
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كذكر ابن قيم اٞتوزية قاعدة بديعة ُب ىذا الباب حيث قاؿ:" سراية اٞتناية  الفقهاء،
 124.مضمونة باالتفاؽ، كسراية الواجب مهدرة باالتفاؽ"

 : الجهل:ب(

إف ٦تارسة الطب مع اٞتهل موجبة للضماف سواء أكاف اٞتهل كليان كأف يقـو ٦ترض أك     
ان كأف يقـو طبيب باطٍت بإجراء جراحة عامي ٔتمارسة الطب كالتطبيب، أـ كاف جهبلن جزئي

ُب العيوف، كا١تتطبب اٞتاىل يضمن اتفاقان، كىو نص حديث رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم 
ا١تتقدـ، كضابط اٞتهل ُب كاقعنا ا١تعاصر يتمثل ُب اإلخبلؿ ٔتتطلبات الطبيب من حيث  

صاصو الطيب ك٭تمل ترخيص كونو مؤىبلن علميان كعمليان ْتيث ٭تمل الشهادة العلمية ُب اخت
ا١تزاكلة ُب ىذا التخصص، حيث يراعى ُب ىذه الًتاخيص اجتماع ا١تؤىل العلمي كالعملي 

أعٍت الًتخيص  –للطبيب كل ْتسب اختصاصو. كمن اللطيف أف نذكر أف ىذا اإلجراء 
ىجرية أمر ا٠تليفة العباسي  319قد عرفو ا١تسلموف منذ زمن بعيد، ففي عاـ  –كالشهادة 

١تقتدر ٤تتسبو إبراىيم بن بطحا بن أيب أصيبعة ٔتنع ٚتيع األطباء من ا١تعاٞتة إال من امتحنو ا
رئيس األطباء ُب ذلك العهد كىو )سناف بن ثابت بن قرة( ككتب  لو رقعة ٔتا ييطلق لو 

طبيب عدا الذين مل  800التصرؼ فيو من الصناعة، كقد امتحن ُب بغداد كحدىا كقتذاؾ 
 .125.حاف لشهرهتم كعلو شأهنم ُب الطبيدخلوا االمت

فا١تراد من اٞتهل ىو أف يقدـ اإلنساف على فعل أم مهمة من ا١تهمات ا١تتعلقة     
باألعماؿ الطبية دكف أف يكوف أىبل لفعلها، كهبذا ا١تعٌت يشمل اٞتهل بنوعيو الكلي ، 
كاٞتزئي ، كبالتايل ينحصر الكبلـ ىنا ُب من يقدـ على فعل األعماؿ الطبية كىو جاىل ببها 

                                                           
 4/128 –زاد ا١تعاد  124
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، أخدا من قوؿ الرسوؿ عليو  126با١تتطبب –رٛتهم ا -و العلمابالكلية ، كىو مايسمي
كىذا النع من ا١توجبات  127ذلك " الصبلة كالسبلـ : "من تطبب كمل يعرؼ منو طب قبل

  .يعترب من أشدىا كأعظمها جرما بعد موجب العدكاف

 : الخطأ:  ج(

تعاىل من جهة  اإلٍب، ، كىو مسقطه ٟتق ا 128ا٠تطأ ىو :"ما ليس لئلنساف فيو قصد"   
 ًفيمىا جينىاحه  عىلىٍيكيمٍ  كىلىٍيسى  كلكنو ال ييسقط حق العباد ُب الضماف، بدليل قولو تعاىل:")

، فهذا دليل سقوط اإلٍب، 129(رىًحيمنا غىفيورنا اللَّوي  كىكىافى  قػيليوبيكيمٍ  تػىعىمَّدىتٍ  مىا كىلىًكنٍ  ًبوً  أىٍخطىٍأًبيٍ 
 رىقػىبىةو  فػىتىٍحرًيري  خىطىأن  ميٍؤًمننا قػىتىلى  كىمىنٍ  خىطىأن  ًإالَّ  ميٍؤًمننا يػىٍقتيلى  أىفٍ  ًلميٍؤًمنو  كىافى  كىمىاكقولو تعاىل:)

ثبوت الضماف على  خَت دليل على، فهذا 130( يىصَّدَّقيوا أىفٍ  ًإالَّ  أىٍىًلوً  ًإىلى  ميسىلَّمىةه  كىًديىةه  ميٍؤًمنىةو 
 بضماف صاحبو يلـز كلكن األخرة، مسؤكلية بو التتعلق ٍب كمنا١تخطئ، كىذا غاية العدؿ.

 .خطئو عن مانشأ

 : االعتداء:  د(

ا١تراد هبذا ا١توجب اإلقداـ على فعل مايوجب الضرر با١تريض سواء باألعماؿ الطبية أك ٔتا     
تسلتزمو من مهاـ ، كالفحص ، كالتخدير ، مع قصده ، فيقـو الطبيب بإجراء عمل طيب 

دعائو إصابة إه ٢تا ، أك يقـو الطبيب الفاحص ببأثارىا السيئة كقصديضر الطبيب مع علمو 

                                                           
 .109،ص الطب النبومابن القيم ،  126
 .سبق ٗتر٬تو  127
ىػ(  ، 1325ا١تطبعة الكربل األمَتية ،سنة   -) مصر  1أيب عبدا ٤تمد بن إدريس الشافعي ، األـ ،  ط  128

 (.6/166كهبامشو كتاب اختبلؼ اٟتديث لئلماـ  الشافعي )
 .5 سورة األحزاب ، األية 129
 .92 سورة النساء ، االية 130
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ا١تريض ٔترض يستلـز التدخل بعمل طيب إذا أجريت لو ، ىلك أك تضرر ُب جسده ، مع 
 131علمو  بتلك العواقب السيئة ، كقصده ٢تا.

د كاألركاح  ١تا يتضمنو من االستهتار ْترمة األجسا كيعترب ىذا النوع أشنع ا١توجبات ، نظران    
 كما أنو من الصعب إثباتو ، نظرا الرتباطو بالقصد الباعث على فعل جرٯتتو.

لصعوبة االطبلع على القصد ا١توجود ُب القلب  كالغالب اثباتو أف يكوف بدليل اإلقرار ، نظران 
ؿ ، إال أنو ٯتكن االىتداء إليو بواسطة القرائن القوية اليت تشَت إىل كجود قصده مع داللة اٟتا

الظاىرة من حصوؿ الضرر بطريقة كاضحة ، من أمثلة تلك القرائن : أف تقع ا٠تصومة 
 بت بالبينة سبق التهديد من الشخصكا١تنازعة بُت الشخص ا١تتهم ، كا١تريض أك ذكيو ، أك يث

 132.ا١تتهم، كا١تريض كمثل ذلك من القرائن

 

 

                                                           
 .329، ص  أحكاـ اٞتراحة الطبية كاالثار ا١تًتتبة عليها ٤تمد بن ٤تمد ا١تختار بن أٛتد فريد اٞتكٍت الشنقيطى  ، 131
132
.329 ص عليها، ا١تًتتبة كاالثار الطبية اٞتراحة أحكاـ ،  الشنقيطى اٞتكٍت فريد أٛتد بن ا١تختار ٤تمد بن ٤تمد



 
 

 

 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 نوع البحث   – أ 

  مصادر البيانات  – ب

  أدوات جمع البيانات  – ج

 طرق تحليل البيانات  – د

  ىيكل البحث  -ه
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 ث: منهجية البحالفصل الثالث                             


   ومنهجو نوع البحث .أ 
يقـو بو  فالبحث العلمي  ىو كسيلة لبلستعبلـ كاالستقصاء ا١تنظم كالدقيق الذم      

الباحث بغرض اكتشاؼ معلومات أك عبلقات جديدة باإلضافة إىل تطوير أك تصحيح 
ا١تعلومات ا١توجودة فعبلن، على أف يتبع ُب ىذا الفحص كاالستعبلـ الدقيق، خطوات ا١تنهج 

كا١تعلومات الواردة ُب ”العلمي، كاختيار الطريقة كاألدكات البلزمة للبحث كٚتع البيانات
 كأدلة كبراىُت كمصادر كافية. العرض ْتجج

إجراء عملي منظم كمنضبط كموضوعي إل٬تاد  كٯتكن تعريف البحث العلمي أيضا بأنو    
حلوؿ ١تشكبلت ، أك ٕتمع بيانات عن مقًتحات ، أكمقوالت ، للتأكد من الظواىر 

 133الطبيعية ، اإلجتماعية ، كالنفسية ، هبدؼ التنمية كالتطوير.

طريقة يستخدمها الباحث ٞتمع البيانات البحثية ، ك١تقارنتها با١تعيار منهج البحث : ىو    
خدـ الباحث عدة أدكات للبحث اليت تدخل ضمن ىذه تُت ، كبالتايل  ُب ىذه اٟتالة يسا١تع

 لحصوؿ على أقصى قدر من النتائج .األساليب البحثية  ل

ألف استخداـ ا١تكتبة أمر ضركرم مع كل  ،باتباع ا١تنهج الوصفي ا١تكتيبسيقـو الباحث     
  واقع الظاىرة اليت يريد دراستها كصفا دقيقان لصف الباحث كا١تنهج الوصفي ىو ك منهج ْتث 

قة عن الظاىرة ، كيفة كانت ىذه يعلى ما٬تمعو من معلومات دق كما ىي ، معتمدان 
 134.ا١تعلومات أـ كمية إحصائية ، كمن العوامل ا١تؤثرة فيها 

                                                           
، )إدارة التعليم ،  دليل الباحث ُب توضيح كتنظيم البحث العلمي ُب العلـو السلوكيةداككد  بن دركيش حلس ،  133

 .15ـ( ، ص2006شقراء ، منطقة الرياض التعليمية )سابقا( 
 .199ـ ( ،ص2012،) مكتبة الفبلح ،الكويت ،  مناىج البحث الًتبوية بُت النظرية كالتطبيقالقوسي ،  134
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ذات العبلقة  للسجبلت ىو ٚتع ا١تعلومات كالوثائق ا١تتوفرةكمنهج البحث ا١تكتيب    
كمن ٍب التحليل الشامل  -كوف ىذا اٞتمع بشكل دقيق  مشكلة البحث.كي-ٔتوضوع  

إليو من أدلة  تصل ٔتشكلة البحث عن طريق مايتم التوصل توياهتا هبدؼ استنتاج ماي
  135ة البحثلؤلجابة على أسئلكبراىُت تربىن 

كا١تنهج التحليلي فهو ليس منهجا قائما بذاتو كإ٪تا ىو أيضا خطوة من خطوات إعداد أم 
كُب أم منهج . كبالتايل يقـو الباحث بتحليل ما ٍب ٚتعو من بيانات كمعلومات ٖتليبل  ْتث 

 136كميا اك ٖتليبل كيفيا.

من  أصوؿ الكتب الفقهية يعتمد الباحث ُب كامل ْتثو على تتبع آراء الفقهاء كأقوا٢تم كس
 كمناقشتها كٖتليلها كمقارنتها بأحكاـ القواعد الفقهية كالقانونية ، كقواعد القانوف ا١تدٍل اللييب

 –سجبلت  –كثائق  –كتقارير  –ْتوث  –كتب )  ّتمع ا١تعلومات من  ، حيث سيقـو 
 كغَتىا.......( –إحصائات رٝتية  –أحكاـ  –قوانُت 

التعريف با١تصطلحات من كتب ا١تصطلحات ا١تعتمدة أك من  كتب الفن الذم يتبعو 
 ا١تصطلح .

االعتناء بقواعد اللغة العربية كاإلمبلء كعبلمات الًتقيم كالتنصيص لآليات الكرٯتة كاألحاديث 
 الشريفة ، كألقواؿ العلماء ك٘تيز األقواس ، فيكوف لكل منها عبلمتو ا٠تاصة .

 ا١تعلومات : ليهيئ الباحث ا١تعلومات للتحليل الكيفي .تبويب 

 .مراجعة ا١تعلومات ) النقد كالتقوَل (

                                                           
، قسم ادارة كٗتطيط  تربوم مقدـ إىل ٚتاعة  منهج البحث الوصفي الوثائقيىند عبدالعزيز الربيعة ، ْتث بعنواف  135

 .20اإلماـ ٤تمد بن سعود ، ا١تستول الثانسي ، ص
ق(  1421الرياض ) –، )مكتبة العبيكاف   ا١تدخل اىل البحث ُب العلـو السلوكيةالعساؼ صاّب بن ٛتد ،  136
 . 206ص
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ٖتليل ا١تعلومات : بإستخراج األدلة كالرباىُت اليت تربىن على اإلجابات العلمية لكل سؤاؿ 
 من أسئلة البحث .

 ث (.تفسَت ا١تعلومات : بعرض اإلجابات اليت ًب التوصل إليها ) أسئلة البح

 لك التوصيات ُب ىذا البحث .نتائج  اليت ًب التوصل إليها ككذأذكر ُب ا٠تا٘تة أىم ال

 مصادر البيانات  .ب 
ال عن طريق عملية ٚتع البيانات كا١تعلومات ، إكن أف يتم البحث العلمي كخطواتو الٯت

تلف باختبلؼ مناىج البحث اليت اعتمدىا ٗتفجمع البيانات البد ٢تا من أدكات ٤تددة 
 الباحث 

 ا١تصادر األساسية كالثانوية  ىكاعتمد الباحث ُب ىذا البحث عل

 ا١تصادر األساسية : أكال 

يقـو الباحث ّتمع بيانات ْتثو بنفسو ، عن ا١تصادر اليت تتضمن معلومات تنشر ألكؿ مرة 
حقيقة ، فيعترب كثَت من الباحثُت ىذه كتعترب معلومات ا١تصادر األساسية أقرب ماتكوف لل

ا١تصادر من أىم األشياء اليت الغٌت لو عنها ُب ْتثو ألهنا ٘تده ٔتعلومات كبيانات ذات 
 مصداقية عالية .

كما أف ىذه ا١تصادر مهمة من جانب إجراء ا١تقارنات بُت ا١توضوعات ذات العبلقة بدراسة 
كمن ىذه ا١تصادر ا١تراجع كالكتب :  كىي  كالنوعية ،الباحث ، سواء منها الزمنية أك الكمية 

، ككذالك الفهارس ا١تتوفرة ُب إيداع الرسائل  مصادر يرجع إليها الباحث ُب ا١تقاـ األكؿ
اٞتامعية ، كتفيد الباحث ُب الدراسات السابقة بصورة رئيسية ، ككذلك اجملبلت كالدكريات 

 -:العملية اكمة ، كمن ىذه ا١تصادر
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 ـ .1953وف ا١تدٍل اللييب لسنة القان

 . ُب ليبيا ـ بشأف ا١تسئولية الطبية1986( لسنة 17قانوف رقم  )

عبدالرزاؽ أٛتد السنهورم، الوسيط ُب شرح القانوف ا١تدٍل ، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ   
 العربية.مصادر االلتزاـ ، القاىرة: دار النهضة 

النظرية العامة لبللتزاـ ، اٞتزء الثاٍل ، أحكاـ االلتزاـ ،  ٤تمد على البدكم األزىرم ،   
 ليبيا . –، دار الكتب الوطنية ،  بنغازم  2013طبعة

 ا١تذىب علماء أعياف معرفة ُب ا١تذىب الديباج ،  بن فرحوف ٤تمد ابن علي بن إبراىيم     
 .  ىػ1350  ، 1ط ، مصر ، الفجالة مطبعة ،

 ُب اٞتراح عقل باب ،العقوؿ كتاب ا١توطأ، ، األصبحي عبدا أبو أنس بن مالك     
 .ـ 1991 - ىػ 1،1413ط القلم،دمشق، دار ا٠تطأ،

 ا١تقنع، شرح ا١تبدع ،ى884: ا١تتوُب اٟتنبلي مفلح ابن ٤تمد بن إبراىيم إسحاؽ أبو      
 .ـ5،1980ج بَتكت، اإلسبلمي، ا١تكتب

 قواعد ، ىػػ660 سنة ا١تتوَب ، الشافعي السلمي عبدالسبلـ بن الدين عز ٤تمد أيب       
 . ىػ 1388 ، مصر ، للطباعة الشرؽ دار ، األناـ مصاّب ُب  األحكاـ

: ا١تتوَب) اٟتنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمُت ٤تمد عابدين، ابن       
 ـ1992-ق1412 9،ج2الفكر،بَتكت،ط دار ، ا١تختار الدر على اتار رد ،(ىػ1252

 ثانيا : ا١تصادر الثانويو 

سيستعُت الباحث إىل ا١تصادر الثانوية  ُب كتابة ىذا البحث كمن أمثلتها التقارير     
كا١تنشورات الرٝتية ، كالتقارير كا١تنشورات شبو الرٝتية كالتقارير كا١تنشورات ا٠تاصة كالرسائل 
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كبعض األْتاث الذم يراىا الباحث اٞتامعية للماجستَت كالدكتوراه اليت ٘تت مناقشتها ، 
ستعانة إ أتاحتها تكنولوجيا ا١تعلومات كمفيدة ، كأيضا ا١تصادر اإللكًتكنية كىي ا١تصادر اليت

األقراص ا١ترنة كاألقراص الصلبة كبعض  الباحث بالشبكة اإللكًتكنية )اإلنًتنت ( كأيضان 
 ا١توسوعات الفقهية ككافة كسائل ا١تعلومات اٟتديثو . 

ادر الثانوية ىي اليت تزكد الباحث بتفسَتات للبيانات األكلية كمل تأٌب من قبل خربات ا١تص
شخصية ٯتارسها األفراد كىذا اليعٍت أهنا ليس ٢تا قيمة ، بل بالعكس فإف ٢تا قيمة كبَتة جدا 

 ، كقد تكوف أ٫تية ا١تصادر األساسية.

 أدوات جمع البيانات . ج 
ث تعتمد على استخداـ الدراسة الوصفية التحليلية ، كذلك فجمع البيانات ُب ىذا البح    

ٞتمع ا١تواد الفقهية كالقانونية أك بيانات البحث اليت سيستخدمها الباحث ُب ْتثو ، سواء 
ن طريق ٖتقيق ا١توضوعات ا١تتعلقة بالبحث ، ككضع األدلة عن طريق تعيُت البيانات أك ع

يقة منطقية ، كأيضا قراءة الكتب ا١تتعبقة ا١تأخوذه من الوثائق كالكتب مع بعضها بطر 
بالبحث ، ككضع أدلتها ُب تكوين النتائج اليت تؤسس حقائق جديدة ، كاستخراج النتيجة 

 منها .
كتعترب ىذه ا١ترحلة مهمة ، حيث سيتم التجميع الفعلي للبيانات كا١تعلومات البلزمة    

الباحث كىي الوثائق كالتقارير كالدراسات للبحث بواسطة أدكات ٚتع البيانات اليت اختارىا 
السابقة ، كعلى الباحث أف يتوخى ا١توضوعية كاألمانة العلمية ُب ٚتع ا١تادة العلمية لدراستو 

 سواء اتفقت مع كجهة نظره أـ مل تتفق.
ُب عملية ٚتع البيانات  كليان   أما الوثائق فهي الطريقة اليت سيعتمد عليها الباحث اعتمادان    

سَتجع إىل أصوؿ البيانات ُب الكتب كا١تراجع اليت تتناكؿ موضوع البحث حيث 
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كاستخراجها كمقارنتها بالبيانات ا١تستخرجة أيضا من الكتب القانونية لنصل إىل الغاية 
 ا١ترجوة كا٢تدؼ ا١تنشود من دراسة ىذا البحث .

 طرق تحليل البيانات  .د 
الذم سيستخدمو الباحث ُب ٖتليل البيانات  ا١تقصود بطرؽ ٖتليل البيانات ىو االسلوب   

 هج االستقرائي كا١تنهج التحليلي ُب ىذه الدراسو كالذم سيعتمد الباحث على ا١تن

 ا١تنهج االستقرائي :  :أكال

 كىو ىو ا١تنهج الذم ينتقل فيو الباحث من اٞتزء إىل الكل، أك من ا٠تاص إىل العاـ..   
كىو يقـو ُب كل خطواتو  يسَت متدرجنا ُب التعميم حىت يصل إىل حكم عاـ أك قضايا كلية..

على ا١تبلحظة كالتجربة، كاستقراء اٞتزئيات الواقعية، كا١تقايسة بينها حىت يصل إىل القوانُت 
تدؿ منها على حقائق تعم على كبالتايل  سيعتمد الباحث على ىذا ا١تنهج ليس العامة.

 .الكل

كيتحقق االستقراء من خبلؿ ا١تبلحظة كالتجربة، ك٥تتلف تقنيات البحث ا١تتبعة، كمعيار    
الصدؽ ُب ىذا النوع من االستدالؿ يكوف من خبلؿ التطابق الفعلي للنتائج ا١تتوصل إليها 

 مع الواقع.

 ستنباطي ا١تنهج اال :ثانيا

ا١تنهج اإلستنباطي ا١تعركؼ ُب الدراسات القانونية با١تنهج التحلييب ، كىو عكس ا١تنهج    
االستقرائي ، فاالستنباط ىو عملية استخبلص منطقي ٔتقتضاىا ينتقل الباحث من العاـ إىل 
 ا٠تاص. يبدأ بوضع مقدمات عامة ينزؿ منها متدرجا إىل عناصر تندرج ٖتت ىذه ا١تقدمات.
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ج تنطلق من اٟتقائق العامة أك القواعد العامة ا١تتفق عليها ذات القوة التشريعية فكلها مناى  
ك٢تذا   137للوصوؿ إىل ا١تسائل الواقعية الفرعية اليت تستمد حلو٢تا من تلك اٟتقائق العامة

فالنتيجة اليت يتوصل إ٢تا الباحث تكوف متضمنة ُب ا١تقدمة، كبالتايل تعترب نتائج االستنباط 
 قدماتو.أخص من م

كيلتـز الباحث ُب ىذا ا١تنهج باتباع دراسة ٖتليلية متعمقة لكل جزئية من جزئيات البحث    
كىذا ، فبليكتفي بعرض ماىو كائن ، بل يتوجب عليو  أف يتناكؿ كل جزئية بالتحليل ، 

 حُت قيامو باتباع التحليل البلـز .  ةيستلـز أف يطرح الباحث كجهة نظره الذاتي

 ا١تنهج ا١تقارف  ثالثا :

ا١تنهج ا١تقارف : ىو الذم يعتمد على ا١تقارنة ُب دراسة الظاىرة حيث يربز أكجو الشبو    
كاالختبلؼ فيما بُت ظاىرتُت أك أكثر، كالباحث يعتمد  من خبلؿ ذلك على ٣تموعة من 

العلـو ا٠تطوات من أجل الوصوؿ إىل اٟتقيقة العلمية ا١تتعلقة بالظاىرة ا١تدركسة. كتستعُت 
القانونية با١تنهج ا١تقارف ُب الكثَت من الدراسات، كذلك من خبلؿ مقارنة مؤسسات قانونية 

 ٔتؤسسات قانونية ُب نظم قانونية أخرل.'

 : التحليل خطوات

 ىذه ٕتهيز من بد فبل العلمية البحوث ُب ا١تعركفة الطرؽ كفق ا١تعلومات ّتمع القياـ ٬تب
 فهم علينا يسهل لكي كذلك  الصحيحة العلمية الطريقة على بتحليلها كالقياـ البيانات
 : التالية ا٠تطوات خبلؿ من كذلك مصادرىا من عليها ا١تتحصل البيانات

 أخذه عند الباحث يراعي بأف كذلك معينة حوادث ُب بالبحث ا١تتعلقة ا١تعلومة أخذ-1
 . بو كاتصا٢تا  با١توضوع تعلقها مدل يبلحظ أف ا١تعلومات من ىائل لكم

                                                           
 .107ـ ، ص2010 ق،1431،  3، ط قواعد أساسية ُب البحث العلمي سعيد إٝتاعيل صيٍت ، 137
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 . فحصها ٍب كمن ٕتميعها ًب اليت البيانات دراسة ُب ا١ترحلة ىذه كتستخدـ: التحرير-2

 ا٠تاصة العلمية مكوناهتا كما الرصُت العلمي ٤تتواىا ١تعرفة ا١تعلومات ٕتزئة كىو:  التحليل-3
 . بالبحث

 ببعض أك بالبحث ا١تتصل الختيار عليها ا١تتحصل ا١تعلومات بُت التفريق كىو:  التقسيم-4
 .  الدراسة مع ا١تتطابقة اٞتزئيات

 من للتأكد األكيل اٞتمع ّتمعها الباحث قاـ اليت البيانات فحص تكرار كىو: التحقيق-5
 . ١تظاهنا نسبتها كمن صحتها

 ُب كتقدٯتها  عرضها لتسهيل هنائيا ٕتهيزان  اجملهزة البيانات من ا٠تبلصة أخذ كىو االستناج-6
 . كاستنتاجان  كعرضان  كصياغة ٚتعا الصحيح، العناصر متكامل علمي كْتث قالب شكل

 ىيكل البحث  .ه 
فبعد البحث كالتأٍل ُب ىذه الدراسة كصلت إىل أف متطلبات الدراسة العلمية كطبيعة    

 ا١توضوع فقد جعلٍت أف اقسم ىذا ا١توضوع إىل : 

لقد تطرؽ الباحث ُب ىذا اإلطار إىل ك  كالدراسات السابقة الفصل األكؿ : اإلطار العاـ 
خلفية البحث كاليت أعطا من خبل٢تا مفهـو عاـ عن ا١توضوع ، ليسهل على القارئ اإل١تاـ بو 

كقد سردت ُب ا١تقدمة أبرز ا١تشاكل اليت تضمنو ىذا ا١توضوع  كسبب من ٚتيع جوانبو ، 
واهبا ُب الفصل الرابع ، اختيارم ٢تذا ا١توضوع ، كمنها بينت أسئلة البحث كاليت سيكوف ج

كبعد ذلك ذكرت أىداؼ ىذا البحث ، كأيضا أكضحت كيف تكوف أ٫تية ىذا البحث ، 
كبينت حدكده ا١توضوعية كا١تكانية ، كبعد ذلك بينت الدراسات السابقة ، كمن ٍب تطرقت 

 إىل ٖتديد مصطلحات البحث ، كبينتو من الناحية الشرعية كالقانونية .
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،  ربعة مباحثأىذا الفصل إىل  الباحث فقد قسم  : اإلطار النظرمفصل الثاٍلالكأما 
كذلك ُب اللغة كاإلصطبلح الشرعي كالقانوٍل ، أما  بحث األكؿ مفهـو ا١تسؤكلية ا١تدنيةفا١ت

ا١تبحث الثاٍل فبينت فيو مشركعية العمل الطيب من ناحية القرءاف الكرَل كالسنة النبوية  
صور ضعي كأما ا١تبحث الرابع و العمل الطيب من ناحية القانوف الكا١تبحث الثالث مشركعية 

 .ا٠تطأ الطيب ُب الشريعة اإلسبلمية 

كتشمل على منهج كنوع البحث الذم اتبعو الباحث  الثالث : منهجية البحث  لالفصكأما 
ُب ىذه الدراسة أال كىو ا١تنهج الوصفي التحليل كمصادر ٚتع البيانات كىي مصادر أساسية 

 كمصادر ثانوية ، ك٭تتوم أيضا ىذا الفصل على طرؽ ٚتع البيانات ٍب طريقة ٖتليل البيانات
 كىيكل البحث .

كأما الفصل الرابع: عرض البيانات كالتحليل اليت ٍب فيها اإلجابة عن أسئلة البحث اليت 
 ا١تطلوبة.  ذكرىا الباحث ُب الفصل األكؿ فثم عرضها كٖتليلها ٖتليبل دقيقا للوصوؿ إىل الغاية

كأما الفصل ا٠تامس: فذكر الباحث النتائج اليت توصل إليها عن طريق ٖتليل بيانات اسئلة 
 البحث كمن ٍب ذكر الباحث أىم التوصيات اليت ٯتكن اإلستفادة منها من ىذا البحث.

                                                                   



 
 

 

 الفصل الرابع

 عرض البيانات والتحليل

 .الطبية األخطاء في للطبيب المدنية للمسؤولية  القانونية الطبيعة: األول المبحثأ .  

 ب . المبحث الثاني : موقف فقو المذاىب األربعة والقانون الليبي من األخطاء الطبية.
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 : عرض البيانات والتحليلالرابعالفصل                          


 في األخطاء الطبية  لطبيبل المدنية لمسؤوليةلالطبيعة القانونية   مبحث األول:أ.ال
سندرس ُب ىذا ا١تبحث الطبيعة القانونية ١تسؤكلية الطبيب ا١تدنية ُب األخطاء الطبية      

كلية تقصَتية ؟ لذلك كذلك ١تا أصاهبا من ثوثر ُب ٖتديدىا ىل ىي مسؤكلية عقدية أـ مسؤ 
سوؼ نبحث ُب ىذا ا١توضوع حوؿ اٞتدؿ ُب ٖتديد طبيعتها كأيضا سنبحث عن طبيعة 

ء القانونية آر ؿ العناية أـ بتحقيق نتيجة كاألالتزاـ الطبيب ٕتاه ا١تريض ، ىل ىو التزاـ ببذ
 حوؿ ذلك .

عليو تبعتو يقاؿ أنو أمر تقع تعرؼ ا١تسؤكلية لغة : بأهنا حالة أك صفة من يسأؿ عن      
 138.منو مسؤكلية كذا  ئبري

 139.يوجب ا١تؤاخذة كا١تسؤكلية  بوجو عاـ ىي  : حالة الشخص الذم ارتكب أمران 

كما أكضحنا ُب اإلطار النظرم أف ا١تسؤكلية قد تكوف أدبية أك قانونية . فإذ خالف     
، كىي التتعدل سول سؤكلية أدبية مرتكب الفعل قاعدة من القواعد األخبلقية كانت ا١ت

 ستنكار كاستهجاف اجملتمع ٢تذا الفعل.إ

للغَت ،  أما ا١تسؤكلية القانونية : فهي اٟتالة اليت يرتكب فيها الشخص فعبل يسبب ضرران     
فيستوجب ٤تاسبة القانوف لو ، كىي تقسم إىل نوعُت كما ًب إيضاحها ُب اإلطار النظرم 

 140.)مسؤكلية جنائية ، مسؤكلية مدنية (

                                                           
 .411(، ص1960، )القاىرة،   1، ج ا١تعجم الوسيطإبراىيم أنيس ،  138
 .411، ص ا١تعجم الوسيطإبراىيم أنيس ، 139
 .1( ،ص1992، )مكتبة مصر اٞتديدة ،5،ط1،ج الواُب ُب شرح القانوف ا١تدٍلسليماف مرقس ،  140
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الدكلة بإعتبارىا ٦تثلة  ـأما مسؤكالن  ا١تسؤكلية اٞتنائية : حيث يكوف مرتكب الفعل الضار    
 للمجتمع كٮتتص القانوف اٞتنائي هبا ُب كل دكلة.

ا١تسؤكلية ا١تدنية : كىي التزاـ ا١تدين بتعويض الضرر الذم ترتب على إخبللو بإلتزاـ يقع 
 عليو.

ة كمسؤكلية تقصَتية ، فإذا كاف بصفة عامة إىل مسؤكلية عقديكتقسم ا١تسؤكلية ا١تدنية     
لتزاـ الذم حصل اإلخبلؿ  بو مصدره العقد كانت ا١تسؤكلية عقدية ، كإذا كاف االلتزاـ اال

كانت   مصدره العمل غَت ا١تشركع كالفعل الضار ، أك كاقعة مادية رتب عليها القانوف التزامان 
ف نقوؿ أف ا١تسؤكلية العقدية ىي اٟتالة اليت ٮتالف هبا ا١تسؤكلية تقصَتية لذلك نستطيع أ

الشخص التزاـ مصدره العقد كٮتل بشركطو ، أما ا١تسؤكلية التقصَتية فهي حالة الشخص 
 الذم ٮتالف التزاـ فرضو عليو القانوف .

فهناؾ إتاىُت ٥تتلفُت أحدىم يعترب أهنا مسؤكلية  عقدية ، كاآلخر يعتربىا مسؤكلية     
ية كلتحديد الطبيعة القانونية ١تسؤكلية الطبيب ا١تدنية ُب األخطاء الطبية فيجب دراسة  تقصَت 

سيذكر  كأيضان  ككل إتاه على حدل كأدلتو على ذل  كبل منهما كا١تقارنو بينها  كعرض
 .الباحث الرأم الراجح للوصوؿ إىل الطبيعة القانونية 

 المسؤولية العقدية .المطلب األول:1
لتزامو أك قاـ بتنفيذه إية العقدية تتحقق بشكل عاـ إذا امتنع ا١تدين عن تنفيذ فا١تسؤكل   

بشكل معيب كأدل ىذا إىل إٟتاؽ الضرر بالدائن ، كىذا يستوجب بداية كجود عقد 
 صحيح حصل اإلخبلؿ بو .

إىل   من أىلو مضافان  كالعقد الصحيح ىو العقد ا١تشركع بأصلو ككصفو بأف يكوف صادران    
قابل ٟتكمو كلو غرض قائم كصحيح كمشركع  كأكصافو صحيحة كمل يقًتف بو شرط ٤تلو 

 .مفسد لو 
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 أركاف ا١تسؤكلية العقدية  

 العبلقة السببية بُت ا٠تطأ كالضرر 3الضرر   2ا٠تطأ العقدم    1

 مالتـز بو ُب العقد  كىو سلوؾ ا١تتعاقد على ٨تو يتناَبا٠تطأ العقدم  :  :أكالن 

بالعقد فينشأ عن ذلك ا١تسؤكلية العقدية عن ا٠تطأ الشخصي  يالشخصفيسأؿ عن إخبللو 
 ،إذا توافرت بقية األركاف كقد يسأؿ الشخص عن الغَت أك عن األشياء اليت ٖتت اٟتراسة

بالتزامو إذا مل يبذؿ  كا١تلتـز بالعقد قد يكوف التزامو ببذؿ عناية أك ٖتقق نتيجة فيعد ٥تبلن 
سبب أجنيب أدل إىل عدـ تنفيذ  طلوبة منو دكف أف يكوف ىناؾالعناية أك ٭تقق النتيجة ا١ت

 لتزاـ العقدم .اإل

ثانيا : الضرر العقدم : كىو األذل أك التعدم الذم ينشأ عن اإلخبلؿ بالتزاـ عقدم ارتبط 
ا١تتعاقد ا١تتضرر مع آخر أخل بو على شكل عدـ قيامو بااللتزاـ اك التأخر ُب التنفيذ أك 

  141.بة أك جزئيةتنفيذه بصورة معي

 اؾ أنواع للضرر الناتج عن اإلخبلؿ بالتزاـ عقدم ىي كىن

الضرر اٞتسدم : كىو األذل الذم يقع على جسم اإلنساف كينتج عن ذلك ضررا ماليا .1
 أك معنويا كىو على نوعُت :

 أ . ضرر جسدم ٦تيت يوقف ٚتيع أعضاء اٞتسم عن العمل كيؤدم إىل الوفاة.

٦تيت : يؤدم إىل تعطيل بعض أعضاء اٞتسم عن العمل كيسبب ب . ضرر جسدم غَت 
  142.ا١تضركر نتج عنو عجز جزئي أك كلي لئلنسافأذل ُب جسم اإلنساف ، كي

                                                           
،)عماف، مكتبة دار الثقافة للنشر كالتوزيع  1ج، النظرية العامة لئللتزاـ ،مصادر اإللتزاـمنذر الفضل،  141

 .292.287(،ص1994،
 .302.300،ص النظرية العامة لئللتزاـمنذر الفضل،  142
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لتزاـ إلتعاقد بسبب اإلخبلؿ با.  الضرر ا١تايل : كىو ا٠تسارة اليت تصيب الشخص ا١ت ج
 خر.ا١تتعاقدين من الطرؼ اآل

. الضرر ا١تعنوم : كىو األذل أك التعدم الذم يصيب حق أك مصلحة مشركعة لئلنساف 2
ك  أكينتج عن ذلك أ١تان معنويا للمتضرر  كمن أمثلة ذلك مايصيب اإلنساف ُب شرفو أك حريتو 

 143.ك ٝتعتو أك عاطفتو أك مكانتو اإلجتماعيةأكرامتو 

ىو السبب ُب الضرر أم ٬تب قياـ  ثالثا : عبلقة السببية : كىي أف يكوف ا٠تطأ العقدم
 144.عبلقة السببية بُت ا٠تطأ كالضرر

، كالبد من توفر األركاف السابقة ٣تتمعة كلذلك فإنو  حىت  تًتتب ا١تسؤكلية العقدية البد  
 أف يكوف ىناؾ نوعُت من االلتزاـ  ك٫تا التزاـ ببذؿ عناية أك التزاـ بتحقيق نتيجة .

كىو الذم يلتـز فيو ا١تتعاقد ببذؿ اٞتهد للوصوؿ إىل غرض ٖتقق  . االلتزاـ ببذؿ عناية :( 1
ىذا الغرض أف لو يتحقق فهذا يعٍت أنو التزاـ بعمل كلكن مع عدـ ضماف النتيجة كلكن يقع 
على عاتق ا١تدين أف يبذؿ مقدار معُت من العناية كىذا ىو ا١تطلوب من الشخص العادم ، 

١تستأجر ىنا عليو أف يبذؿ العناية ا١تطلوبة منو ُب شخص إستأجر ٤تبل أك سكنا  فا فمثبلن 
 145.اافظة على العُت)ا١تكاف( ا١تستأجرة كأف ٭تافظ عليها كما ٭تافظ الشخص ا١تعتاد

. االلتزاـ بتحقيق نتيجة : كيكوف على عاتق من يقع عليو االلتزاـ ٖتقيق نتيجة ٤تددة ( 2
بالتزامو ٔتجرد ٗتلف ىذه النتيجة ، كاليكوف ككاضحة كيعترب ا١تتعاقد ُب ىذه اٟتالة أنو أخل 

 الوصوؿ إىل النتيجة يعترب كافيان  أـ ال ، ألف عدـ ىنالك ضركرة للبحث فيما إذا كاف ٥تطئان 

                                                           
 .302، ص النظرية العامة لئللتزاـ ،مصادر اإللتزاـمنذر الفضل ،  143
 .78ـ ( ص1984،دمشق ، دار اإلٯتاف -)بَتكت 1،ط ا١تسؤكلية الطبية ا١تدنية كاٞتزائية٤تتسب با بساـ ،  144
)القاىرة ، عامل الكتب للنشر  2، جموسوعة القضاء ُب ا١تسؤكلية التقصَتية كالعقديةعبدا١تعُت لطفي ٚتعة ،  145

 .15.14(، ص1979،
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مامل يثبت أف عدـ ٖتقق النتيجة كٗتلفها راجع إىل سبب أجنيب ال يد لو فيو ،   العتباره ٥تطئان 
نو القياـ بتقدَل أحد الطعوف خبلؿ ا١تدة كما ىو اٟتاؿ بالنسبة للمحامي الذم يطلب م

خبلؿ ىذه ا١تدة يكوف مسؤكؿ عن تقصَته على اعتبار أف  كالقانونية ، فإذا مل يقم بذل
، كىو الذم  نتيجة نتيجة ، كعليو فإف عبء اإلثبات ُب االلتزاـ بتحقيق التزامو ىو بتحقيق

يكوف فيو ا١تدين دائنو بشيء معُت ، سواء كاف عمل أك امتناع عن عمل أك نقل حق ، 
كعدـ تنفيذ االلتزاـ بتحقيق نتيجة ىو خطأ مفًتض غَت قابل إلثبات العكس ، كيتحمل 

 146 .ا١تدين عبء اإلثبات ُب ىذا االلتزاـ

  الفرع األول : االتجاه القائل بأن مسؤولية الطبيب عقدية

الطبيب يرتبط با١تريض ، كا١تريض يرتبط بالطبيب  ، فكبل٫تا يرتبطاف مع بعضهما ٔتوجب  
 عقد ، منذ اللحظة اليت يبدأ هبا الطبيب عبلج ا١تريض ُب الظركؼ العادية كيكوف ذلك بناءان 

على اتفاؽ مسبق بينهما ، فمجرد قياـ الطبيب بفتح عيادتو ككضع الفتو على العيادة فإنو 
كعند قبوؿ ا١تريض ٢تذا العرض يتم إبراـ العقد،  ،سو ُب موقف يعرض اإل٬تابيضع نف

 147.فا١تريض يطلب العناية كالطبيب يتقبل األجر كيقدـ العناية ا١تطلوبة منو

فمن ىنا كاف ىناؾ إتاه قانوٍل يعترب أف مسؤكلية الطبيب ىي عقدية، كلديو أدلة على    
 رأيو يستند إليها.

د قرر القضاء الفرنسي أف طبيعة العبلقة اليت تربط بُت الطبيب كا١تريض ق 1839ُب عاـ    
 148.ىي عقدية كالتزاـ ا١تريض بدفع األجر للطبيب التزاـ تعاقدم

                                                           
 .395، ص الواُب ُب شرح القانوف ا١تدٍلسليماف مرقس ،  146
رسالة دكتوراه  منشورة،) جامعة ، مسؤكلية ا١تستشفى ا٠تاص عن أخطاء الطبيب كمساعديوأٛتد ٤تمود سعد،  147

 .215( ،ص 1983القاىرة ،
 .216، صمسؤكلية ا١تستشفى ا٠تاص عن أخطاء الطبيب كمساعديوأٛتد ٤تمود سعد ،  148
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كعلى الرغم من أف ااكم الفرنسية كانت طواؿ الفًتة السابقة ٢تذا القرار تعترب أف    
مسؤكلية الطبيب إتاه ا١تريض ىي تقصَتية إال أهنا ُب القرار السابق عدلت عن رأيها كاستمر 

القرار رقم  1936.7.20صدر ُب ك  ،ا٠تبلؼ ُب الرأم إىل أف حسم ا١توقف
اللوز دكرية كالذم نص على أنو يقـو بُت الطبيب كمريضو كا١تنشور ُب د 1936.1.88

عقد حقيقي يتضمن التزاـ الطبيب ، إف مل يكن بالشفاء فبتقدَل العناية البلزمة كىذه العناية 
التكوف كسائر العنايات كإ٪تا ٬تب أف يستمد أصو٢تا من نقاكة الضمَت كحسن االنتباه 

 149 .كا١تطابقة ١تبادئ العلم

اليت صدر ٓتصوصها القرار الشهَت السابق تتعلق ُب أف سيدة كانت تشكو  كالقضية      
فعاٞتها  1925من حساسية ُب األنف كقامت ٔتراجعة طبيب اختصاصي باألشعة عاـ 

كنتج عن عبلجو، تلف ُب األنسجة ا١تخاطية ُب كجهها ، فقاـ زكجها برفع    Xبأشعة 
ا بالتعويض عن األضرار اليت ٟتقت بمطال ، أم 1929قضية بالنيابة عنها أما القضاء عاـ 

 150.بزكجتو

حكما تضمن رد الدفع  1931.1.16فأصدرت ٤تكمة استئناؼ إكس الفرنسية ُب    
كجاء ُب القرار "أف الدفع بالتقادـ  ،سقاط الدعولال١تقدـ من قبل الطبيب ا١تعاِب ابالتقادـ 

نطبق على ىذه الدعول ألهنا ( ُب أصوؿ ااكمات اٞتزائية ، الي638طبقا لنص ا١تادة)
ليست سول دعول مسؤكلية مدنية ناشئة عن عقد سبق إبرامو بُت الطبيب كا١تريضة كيلتـز 

                                                           
،)اإلسكندرية، منشأة  مسؤكلية األطباء كالصيادلة كا١تستشفيات ا١تدنية  كاٞتنائية كالتأديبيةعبداٟتميد الشواريب ،  149

 .99،ص(1998دار ا١تعارؼ ،
( ،  2005،)عماف ، دار الثقافة للنشر كالتوزيع، ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب ، دراسة مقارنةأٛتد اٟتيارم ،  150
 .38ص
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بل للتقادـ ٔتركر ثبلثُت عاما طبقا ألحكاـ بذؿ عناية دقيقة كمستقرة كمعينة"فيو الطبيب ب
 151 .( من القانوف ا١تدٍل الفرنسي2262ا١تادة )

كمنذ اٟتكم السابق استقر القضاء ُب فرنسا على أف مسؤكلية الطبيب عن أخطائو عقدية،    
، كإتهت كذلك ٤تكمة النقض الفرنسية إىل أنو 152كالتسقط بسقوط الدعول العمومية

 153.عبلقات الصداقة كاجملاملة بُت الطبيب كا١تريض أيضا عبلقة عقدية

-ـ أماـ ٤تكمة بنغازم االبتدائية1996نةلس 1658كما أف سيدة أقامت دعوىا رقم     
قالت شرحان ٢تا: إهنا أدخلت ا١تستشفى لغرض الوالدة إال أف الطبيبة أخطأت ُب عملية  ليبيا،

ا٠تياطة بعد الوالدة ٦تا أدل إىل فكها كإعادهتا من جديد، كما أف ا٠تياطة الثانية مل تكن 
رضية كًب إجراء عملية أخرل أفضل من األكىل كقد سببت ٢تا تشوىان كأحداث حالة م

ٔتستشفى اٞتبلء كانتهت إىل طلب إلزاـ ا١تتعدم عليها بدفع مبلغ ٜتسُت ألف دينار تعويضا 
 عن األضرار اليت ٟتقت هبا كاكمة قضت ٢تا بكامل طلباهتا.

تكوف عبلقة الطبيب با١تريض عبلقة عقدية ككما نصت القاعدة القانونية ُب القانوف  فبالتايل
 ا١تدٍل " أف كل خطأ سبب ضرران للغَت يلتـز من ارتكبو بالتعويض"

مع اإلشارة  كما ذكرنا إىل كجود إتاه آخر يعترب أف مسؤكلية الطبيب ا١تدنية ذات طبيعة    
 لرأم الحقا .تقصَتية ، كسيتم التفصيل ُب ىذا ا

 

 

                                                           
 .98، صمسؤكلية األطباء كالصيادلة كا١تستشفيات ا١تدنية  كاٞتنائية كالتأديبيةعبداٟتميد الشواريب ،  151
 .115، ص اٞتزائيةا١تسؤكلية الطبية ا١تدنية ك ٤تتسب با بساـ،  152
 .22، صمسؤكلية ا١تستشفى ا٠تاص عن أخطاء الطبيب كمساعديوأٛتد ٤تمود سعد ،  .153
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 الفرع الثاني : حجج االتجاه القائل بأن مسؤولية الطبيب عقدية 

فاالٕتاه القانوٍل الذم يعترب أف مسؤكلية الطبيب ىي عقدية يوجد لديهم ٣تموعة من    
 اٟتجج اليت يبٍت عليها رأيو كىي :

: الرابطة العقدية : فالقائلُت بأف مسؤكلية الطبيب ىي عقدية اعتربكىا حىت ُب اٟتاالت  أكالن 
العاجلة اليت يقـو هبا الطبيب بعبلج ا١تريض فإنو يكوف ْتالة إ٬تاب دائم، كمستمر إتاه 
اٞتمهور كأف البلفتو ا١توضوعو علي عيادتو كالبيانات التفصيلية ا١تتعلقة بالطبيب من حيث 

ٗتصصو كدرجتو العلمية كعضويتو ُب نقابة األطباء تدؿ على ذلك، كأيضا فإف دعوة اٝتو ك 
 154.ا١تريض لعبلجو يعد قبوال للعقد

: النظاـ العاـ : ىنالك إتاه يعارض الرأم القائل بأف مسؤكلية الطبيب ىي عقدية انيان ث
اليتفق مع جعل  ياة اإلنساف التكوف ٤تبل للتعاقد كىذا العملحكيعتمد ُب رأيو بالقوؿ أف 

ا١تريض كجسمو ٖتت رٛتة كسيطرة الطبيب الذم ٯتكن أف يتصرؼ با١تريض كما يريد، كأف 
ىذا ا١تريض موجود ٖتت ٛتاية النظاـ العاـ ُب القانوف ا١تطبق كليس من حق الطبيب االتفاؽ 

 155.كالعمل على خبلؼ ذلك

االتفاؽ اٟتاصل بُت الطبيب كلكن االٕتاه القائل با١تسؤكلية العقدية فَتكف أصحابو أف    
كا١تريض اليعطي اٟتق للطبيب ا١تعاِب أف يضر با١تريض كأف التزامو إتاه ا١تريض ىو التزاـ ذات 

، كالعقد الطيب ا١ترـب بُت الطرفُت يضع على الطبيب التزاـ بأصوؿ كقواعد 156طبيعة تعاقدية

                                                           
 .35،ص ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيبأٛتد اٟتيارم ،  154
 .234،صمسؤكلية ا١تستشفى ا٠تاص عن أخطاء الطبيب كمساعديوأٛتد ٤تمود سعد ،  155
، )القاىرة، دار النهضة فقهية كقضائية ُب مصر كفرنساا٠تطأ الطيب، دراسة ٖتليلية كفاء أبوٚتيل ،  156

 .19ـ(،ص1987العربية،
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زامات الطبيب إتاه ا١تريض كمل اللت ا١تهن الطبية، كأف مسألة النظاـ العاـ تقرر اٟتد األدٌل
  157.تقرر أف يتم تطبيق أحكاـ ا١تسؤكلية التقصَتية على ا١تسائل الطبية

: ا١تهن الطبية: فا١تريض عندما يقـو بالتعاقد مع الطبيب لعبلجو فإف الطبيب يلتـز ثالثان    
كفق ماىو اٗتاذ ا١تريض بكل ماتقتضيو مهنة الطبيب كالعلم من خبلؿ بدؿ العناية البلزمة 

مقرر ُب مثل حالة ا١تريض كأف يلتـز بكل مايطلب منو أف يقدـ إتاه مريضو كعن اٞتهود 
 158.ا١تطلوبة من الطبيب فإهنا موجودة ُب القواعد كاألصوؿ العلمية ١تزاكلة ا١تهن الطبية

ح : بالرغم أف القوؿ ىذا صحي: ا٠تدمات اليت يقدمها الطبيب الٯتكن تقديرىا ماديان رابعان     
كلكن ال٬توز اعتباره أساس ُب ٖتديد الطبيعة القانونية ١تسؤكلية الطبيب ُب ظل أف األمر يقـو 
با١تطالبة بأجره كيلتـز  بعمل يتفق مع قواعد ا١تهن الطبية ك٤تل التزامو مشركع كىو االلتزاـ 

ىو التزاـ بالعبلج، كيقع على عاتق ا١تريض االلتزاـ بدفع األجر ا١تشار إليو ُب العقد الطيب ك 
، كيقع على الطبيب التزاـ  159ببذؿ عناية كىذا يلتقي مع إثبات ذلك با١تسؤكلية التقصَتية

عاـ يفرضو القانوف عليو كأخر موجود ُب العقد كأف ا١تسؤكلية الطبية ىي عقدية كليست 
 لبللتزاـ القانوٍل، ألنو بدكف كجود جديدان  تقصَتية ، ألف االتفاؽ بُت الطرفُت أضاؼ شيئان 

العقد ليس فيو حق ا١تريض أف يلـز الطبيب ا١تعاِب أف يقدـ لو العناية الطبية البلزمة، كحيث 
أف الطبيب إذا مل يقم ٔتا يطلب منو كيهمل ُب ذلك تتحق ا١تسؤكلية العقدية كىذا يؤكد 

 160.القوؿ بأف مسؤكلية الطبيب ىي عقدية

                                                           
،)القاىرة،  دار النشر للجامعات مسؤكلية األطباء كاٞتراحيُت ا١تدنية ُب التشريع ا١تصرم كا١تقارفحسن األبراشي،  157

 .56ـ(،ص1981ا١تصرية،
 .35،صا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيبأٛتد اٟتيارم،  158
 .212،صمسؤكلية ا١تستشفى ا٠تاص عن أخطاء الطبيب كمساعديوسعد،  أٛتد ٤تمود 159
 .280(، ص 1996، )دمشق، مطبعة جامعة دمشق، 8،ط1،جالنظرية العامة لبللتزاـ٤تمد كحيد الدين سوار،  160
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 المطلب الثاني: المسؤولية التقصيرية. 2
التقصَتية بشكل عاـ ىي اٟتالة اليت تنشأ خارج دائرة العقد كيكوف مصدر  تعرؼ ا١تسؤكلية

للغَت يلتـز بالتعويض لذلك  ان سبب ضرر  ذا سلك الشخص سلوكان إااللتزاـ هبا ىو القانوف، ف
، 161فهي تقوؿ على اإلخبلؿ بالتزاـ قانوٍل كاحد اليتغَت ىو االلتزاـ بعدـ اإلضرار بالغَت

 سؤكلية التقصَتية كىي:كىنالك ثبلثة أركاف للم

 .عبلقة السببية بُت ا٠تطأ كالضرر.3.الضرر 2ا٠تطأ التقصَتم)الفعل الضار (  .1

 : ا٠تطأ التقصَتم)الفعل الضار(أكالن 

 كيقصد بو اإلخبلؿ بالتزاـ مصدره القانوف، كيتكوف ا٠تطأ التقصَتم من عنصرين:   

كفقا ١تعيارين أحد٫تا شخصي على أساس  أك متعديان  أ . التعدم: فيعترب الشخص متجاكزان 
للوصوؿ للعمل ا٠تاطئ،  أك يقظان  النظر للفعل من خبلؿ شخص الفاعل إذا كاف حريصان 

كمعيار موضوعي على أساس النظر إىل اال٨تراؼ دكف االىتماـ باألمور كالظركؼ الشخصية 
نص القانوٍل أك أف للفاعل مع ضركرة اإلشارة إىل أف ىناؾ حاالت يتم فيها التعدم كفقا لل

 162.كما ُب حالة الدفاع الشرعي، كتنفيذ أمر الرئيس كحالة الضركرة  يكوف مشركعان 

ب . عنصر معنوم كىو اإلدراؾ كالتمييز: فالدكؿ اليت تقيم ا١تسؤكلية على أساس ا٠تطأ فإنو 
اليكفي أف ينحرؼ الشخص عن سلوكو بل يلـز اإلدراؾ كالتمييز من قبل الشخص ا١تعتدم 

الصيب اجملنوف ُب نظرىم التتقر عليو مسؤكلية عن أفعالو ألنو اليتوفر لديو اإلدراؾ ، ف
 163.كالتمييز

                                                           
)بَتكت، منشورات اٟتليب  3،ط1، اجمللد األكؿ،جالوسيط ُب شرح القانوف ا١تدٍل اٞتديدعبدالرزاؽ السنهورم،  161

 .847(، ص1998اٟتقوقية،
 ..342، صالنظرية العامة لبللتزامات، مصادر االلتزاـمنذر الفضل ،  162
 .881، صالوسيط ُب شرح القانوف ا١تدٍلعبدالرزاؽ السنهورم،  163
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 : الضررثانيان 

فالضرر ىو األذل الذم يصيب الشخص ٦تا يلـز تعويضو ألنو ٯتس حق من اٟتقوؽ أك  
أكبعدـ مصلحة مشركعة، سواء تعلق اٟتق أك ا١تصلحة باٟتياة أك اٟتق بالسبلمة اٞتسمية، 

 164.ا١تساس بالعواطف أكالشرؼ أك ا١تاؿ أك اٟترية كغَت ذلك

أ . شركط الضرر ُب ا١تسؤكلية التقصَتية: ىناؾ شركط ٬تب توفرىا للضرر ُب ا١تسؤكلية 
 التقصَتية حىت يتم التعويض كىي:

أم يشمل  كلو كاف ذلك مستقببلن  ككاقعان  : أم أف يكوف ثابتان . أف يكوف الضرر ٤تققان  1
 165.ر اٟتايل كا١تستقبليالضر 

. أف يكوف الضرر مباشر: كىو ماكاف نتيجة طبيعية للخطأ الذم أحدثو ، كيعترب كذلك  2
 166.إذا مل يكوف ُب مقدكر الدائن أف يتوخاه ببذؿ جهد معقوؿ

. أف يصيب الضرر مصلحة مشركعة أك حق مكتسب، يشًتط للتعويض عن الضرر ُب  3
ميو القانوف أك على مصلحة مشركعة ٭تسب تا١تسؤكلية التقصَتية أف يقع على حق مك

كلكنها الترتقي إىل حق ثابت كبكل األحواؿ تكوف غَت ٥تالفة للنظاـ العاـ أك اآلداب 
 167.العامة

١تن يطلب التعويض: التقبل ا١تطالبة بالتعويض إال من قبل  . أف يكوف الضرر شخصيان  4
ا١تتضرر نفسو أك أم شخص آخر لو صفة قانونية كوكيلو أك خلفو العاـ، أم أف يكوف 

التعويض عنو قصد أصاب شخص ا١تتضرر سواء ْتق جسده أك مالو أك باألذل ا١تطالب 

                                                           
 .133، صالواُب ُب شرح القانوف ا١تدٍلسليماف مرقس،  164
 .279، ص، النظرية العامة لبللتزامات، مصادر االلتزاـمنذر الفضل  165
 .90، صالوسيط ُب شرح القانوف ا١تدٍلعبدالرزاؽ السنهورم،  166
 .389،صالنظرية العامة لبللتزامات، مصادر االلتزاـمنذر الفضل ،  167
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ه فقظ بل يشمل أناس آخرين فإف األذل اليقف عند ا١تتضرر لوحد جانبو ا١تعنوم كأيضان 
 168.كىو ماٯتس الضرر ا١ترتد، كىو ضرر شخص بالتبعية

. أف يكوف الضرر مل يتم تعويضو ُب السابق: فا٢تدؼ من التعويض ىو جرب الضرر كليس  5
ايقاع األذل بالفاعل، كىدفو ٤تو األذل كالتقليل منو، ْتيث ال٬توز للمتضرر أف ٭تصل علة 

األذل إال ُب حالة عدـ استقرار األذل، كىذا ا١تعٌت أنو ال٭تق أكثر من تعويض على نفس 
 169.للمتضرر أف يقضي أكثر من تعويضو على نفس الضرر الثابت

 ب . أنواع الضرر ُب ا١تسؤكلية التقصَتية :

ذىب أغلب فقهاء القانوف ا١تدٍل إىل العمل على تقسيم الضرر إىل ثبلث أنواع كىي :     
 ا١تعنوم.  ا١تايل، كالضرر اٞتسدم، كالضرر الضرر

اٞتسدم : كىو األذل الذم يصيب جسد اإلنساف فإما أف يسبب إزىاؽ ركح  . الضرر 1
اإلنساف أك أف يصيب اٞتسم باألذل كاليسبب ا١توت بل إصابة اٞتسد بأذل أك عاىة 

 .170فتعطل بعض أعضاء اٞتسم كيكوف إما عجز مؤقت أك دائم

ا١تايل: كىو الذم يصيب ا١تاؿ فيسبب تلفو اٞتزئي أك الكلي فتنقص قيمتو أك  . الضرر 2
منفعتو كمثاؿ ذلك تلف ااصيل الزراعية أك األذل الذم يصيب األمبلؾ الشخصية  

 171.كاألثاث أك السيارات

                                                           
 .395، صالنظرية العامة لبللتزامات، مصادر االلتزاـمنذر الفضل ،  168
 .399، صالنظرية العامة لبللتزامات، مصادر االلتزاـمنذر الفضل ،  169
 .407، صالنظرية العامة لبللتزامات، مصادر االلتزاـمنذر الفضل ،  170
 .138.137، صالواُب ُب شرح القانوف ا١تدٍلسليماف مرقس،  171
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. الضرر ا١تعنوم: كىو الضرر الذم يصيب اإلنساف حريتو أك شرفو أك ٝتعتو أكعاطفتو  3
مركزه اإلجتماعي أك ا١تايل كيشمل اٟتزف كاألسى، كمايفتقده اإلنساف من اٟتب  أكشعوره أك

 172.كاٟتناف كموت قريب لو كاإلصابة بالعجز

 : رابطة السببية بُت ا٠تطأ كالضررثالثان 

لكي تتحقق ا١تسؤكلية التقصَتية، أم أف  ٬تب توافر عبلقة السببية بُت ا٠تطأ كالضرر   
أدل إىل كقوع الضرر، فإذا مل تتوفر ىذه العبلقة التنهض  يكوف ا٠تطأ ىو السبب الذم

عبلقة السببية مع اإلشارة إىل أنو ُب كثَت من األحواؿ يصعب تقدير الرابطة نتيجة لتعدد 
الظركؼ كتداخلها، ْتيث يصعب تعيينها عند تعدد األسباب اليت اجتمعت على حدكث 

 قطع عبلقة السببية كتندرج ٖتت كأيضا توجد عوامل معينة قد ٖتدث كتؤدم إىل.173الضرر
مايسمى بالسبب األجنيب الذم يعرؼ بأنو كل فعل أك حادث معُت الينتسب إىل الفاعل 

 كيؤدم إىل أف يصبح حدكث الضرر مستحيبل، كأبرز صور السبب األجنيب ُب :

. اٟتادث الفجائي أك القوة القاىرة فهذا السبب ٬تعل التنفيذ مستحيبل ، فهو حادث  أ
 مستقل عن إرادة ا١تديُت كالٯتكن توقعو أك مقاكمتو.

. خطأ ا١تضركر: ْتيث من ا١تمكن أف يكوف عمل ا١تصاب أك تصرفو ىو الذم أدل  ب 
ضركر الٯتكن توقعو أك دفعو أك ٟتصوؿ الضرر ْتيث تنتفي ا١تسؤكلية كالعربة أف يكوف خطأ ا١ت

 174.إدراكو ْتيث اليوجد كسيلة لتبلُب كقوع اٟتادث

. خطأ ا١تضَت: لكي تزكؿ ا١تسؤكلية عن ا١تدعي عليو فيجب أف يكوف ىو السبب الذم ج
إذا استحاؿ كقوع الضرر كغَت متوقع كالٯتكن  أجنبيان  أدل ٟتصوؿ الضرر كيصبح سببان 

                                                           
 .864، صالوسيط ُب شرح القانوف ا١تدٍلعبدالرزاؽ السنهورم،  172
 .450، صالواُب ُب شرح القانوف ا١تدٍلسليماف مرقس،  173
 .474، صئللتزامات،مصادر اإللتزاـالنظرية العامة لمنذر الفضل،  174
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 الغَت من األشخاص الذين يعترب ا١تدعي عليو مسؤكالن تبلفيو، ك٬تب أيضا أف اليكوف 
 175.عنهم

 الفرع األول: االتجاه القائل بأن مسؤولية الطبيب تقصيرية

فالسؤكلية التقصَتية كما ذكرنا سابقا ىي اٟتالة اليت تنشأ خارج دائرة العقد كمصدر    
 االلتزاـ هبا ىو القانوف.

حكم صادر عنها أف مسؤكلية الطبيب  1830قررت ٤تكمة النقض الفرنسية ُب عاـ   
بًت ذراعو، تقصَتية كبتعلق القرار بقضية مريض أ٫تل الطبيب ُب عبلجو كنتج عن ذلك 

 176.من القانوف ا١تدٍل الفرنسي كما بعدىا 1382على أساس ا١تادة ْتيث ًب مسائلتو مدنيان 

طبيب يتم أكد أف ال 1913ككذلك ىناؾ قرار صدر عن ٤تكمة السفن الفرنسية عاـ   
عن الفعل الضار الذم أصاب ا١تريض ككل ذلك العبلقة لو باٟتاالت  مسائلتو تقصَتان 

 177.العقدية بُت الطبيب كا١تريض

فااكم الفرنسية استقرت لفًتة من الزمن على أف مسؤكلية الطبيب تقصَتية على أساس    
أف االلتزاـ ا١تهٍت ليس لو عبلقة باإلتقاف مع العميل ألنو ٬تهل االلتزامات اليت كقعها كىذا 
األمر يطبق على األطباء كا١ترضى فبليفًتض أف ىذه االلتزامات تدخل دائرة التعاقد كىي 

ب كجهة نظرىم من االلتزامات اليت يفرضها القانوف كليس االلتزامات التعاقدية، تقًتب حس
ككذلك أف االلتزاـ ا١توقع بُت الطرفُت بو إلتزاـ كاحد كىو دفع ا١تريض للطبيب األجر كاليوجد 

                                                           
 .496، صالواُب ُب شرح القانوف ا١تدٍلسليماف مرقس،  175
 .333، صمسؤكلية ا١تستشفى ا٠تاص عن أخطاء الطبيب كمساعديوأٛتد ٤تمود سعد،  176
 .24، صا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب أٛتد اٟتيارم، 177
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فيو التزاـ آخر على الطبيب، كقد لقي ىذا االٕتاه تأييد من القضاء الفرنسي ُب الفًتة 
 178.آنذاؾ

كذلك إتو أيضا جانب من الفقهاء الفرنسي نفس االٕتاه على أساس أف األخطاء اليت ك     
يرتكبها األطباء إتاه ا١تريض فإف مسؤكليتو ا١تدنية ىي تقصَتية كأف مدل التزامو بذؿ العناية، 

رغم كجود عقد بُت الطبيب كا١تريض كيطالب ىذا القوؿ بتطبيق أحكاـ ا١تسؤكلية التقصَتية 
أف القرار الصادر عن ٤تكمة النقض الفرنسية صحاب ىذا الرأم عترب أكا

ليس لو أم فائدة للمجٍت عليو كأف العقد مفًتض كغَت موجود ُب  1936.5.20بتاريح
ٚتيع اٟتاالت، كأف القوؿ بأف مسؤكلية الطبيب عقدية كليس تقصَتية غَت صحيح ألف 

لق بالتقادـ الثبلثي ئي الفرنسي ا١تتعمن القانوف اٞتنا ٤636تكمة النقض ٕتنبت تطبيق ا١تادة 
صدر منها، حيث أرادت اٟتكم بإخضاع الدعول ا١تدنية للتقادـ الطويل كذلك بقرار 

حد لواااقض، فالعمل الذم ارتكبو الطبيب كاليوجد سبب آخر لقرارىا كأدل ذلك إىل  تن
ز بُت ا١تسؤكلُت مكوف ٞترٯتة ذات مسؤكلية جنائية كمسؤكلية حديثة معا كاليوجد أساس للمتي

 179.عن الفعل اٟتاصل
 ين بأن مسؤولية الطبيب تقصيريةالفرع الثاني: حجج القائل

  كىي عليها اعتمدك حج لديهم كاف فالذين اعتربكا أف مسؤكلية الطبيب  تقصَتية  

: حياة اإلنساف ليست ٤تبل للتعاقد:كىذا غَت كاقعي ألف كضع ا١تريض ٖتت سيطرة أكالن     
ليتصرؼ ّتسمو كما يريد ال٬توز، كحياتو كسبلمتو ٭تميها القانوف كالنظاـ العاـ كأم الطبيب 

 180.شيء غَت ذلك يعرض الطبيب للمسؤكلية طبقا ألحكاـ ا١تسؤكلية التقصَتية

                                                           
 .24، صا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيبأٛتد اٟتيارم،  178
نظرية حديثة إىل خطأ الطبيب ا١توجب للمسؤكلية ا١تدنية ُب ظل القواعد القانونية ٤تمد حسن عبداٟتميد البينة،  179

 .13(، ص1993،)الكويت، مطبوعات جامعة الكويت،التقليدية
 ..19، صا٠تطأ الطيبكفاء أبو ٚتيل،  180
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: كجود البلفتة على مدخل عيادة الطبيب: ٘تثل دعوة للتعاقد كيدؿ على ذلك أف ثانيان     
يها إال بعد حديث الطرفُت كتفاكضهم كمعرفة سابقة على شركط العبلج اليتم االتفاؽ عل

إبرامهم العقد كغَت ذلك فيو إىدار كاعتداء على حرية الطبيب كأيضا حاالت اإلستعجاؿ 
  181.تدخل ضمن ا١تسؤكلية التقصَتية

: ا١تهن الطبية ٢تا طبيعة فنية: فطبيعة التزاـ ا١تهن الطبية التدخل ضمن العقد ا١ترـب ثالثان     
 الطبيب كا١تريض، فليس من العدؿ أف نكوف ٣تاؿ للتعاقد ألهنا معركفة من قبل األطباء بُت

فقظ، كالعلم باألمور الطبية تكوف من قبل الطبيب فقظ كا١تريض ٬تعل ىذه األمور كاليعلم 
 182.عنها إال القليل جدا

ُب حالة الغيبوبة  : حاالت إصابة ا١تريض ا١تفاجئة: فا١تريض ىنا يكوف فاقد الوعي أكرابعان     
ٕتعل من ا١تستحيل كجود عبلقة تعاقدية بينو كبُت الطبيب، ألف ا١تريض يكوف غَت قادر عن 

لعدـ  خطأ الطبيب ىنا يعترب خطأ تقصَتمالتعبَت عن إرادتو باإل٬تاب أك الرفض، ْتيث أف 
 183.كجود العبلقة التعاقدية كما ذكرنا سابقا

: إخبلؿ الطبيب باإللتزاـ بعبلج ا١تريض ىو اخبلؿ بالتزاـ قانوٍل ألف القاضي خامسان     
عند مسائلتو للطبيب اليفسر البيئة ا١تشًتكة بُت الطرفُت كإ٪تا يؤسسها على االلتزامات الطبية 

، كىذه االلتزامات التدرج ضمن العقد ا١ترـب بُت كعلم الطبكقواعد ا١تهنة كعبلقتها بالضمَت 
 184.ا١تريض، كلذلك ٬تب إقامة ا١تسؤكلية التقصَتيةالطبيب ك 

                                                           
 .35، صا٠تطأ الطيب ُب القانوف األردٍلكجداف ارثيمة،  181
 .232، صمسؤكلية ا١تستشفى ا٠تاص عن أخطاء الطبيب كمساعديوسعد،  أٛتد ٤تمود 182
 .233،صمسؤكلية ا١تستشفى ا٠تاص عن أخطاء الطبيب كمساعديوأٛتد ٤تمود سعد،  183
 .140.(، ص1999، )اإلسكندرية، دار اٞتامعة اٞتديدة، ا١تسؤكلية الطبية٤تمد حسُت منصور،  184
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 المطلب الثالث: الرأي الراجح للطببيعة القانونية لمسؤولية الطبيب المدنية .3
الصادر عن ٤تكمة النقض  1936.5.20ُب  1936.1.188بصدكر القرار رقم  

با١تباشرة ُب  الفرنسية استقر الرأم لدل القضاء كالفقو الفرنسي، على أف الطبيب عندما يقـو
عبلج مريضو بالظركؼ الطبيعية، يكوف ُب الغالب قد أبـر عقدا مع ا١تريض بإتفاؽ الطرفُت، 
لذلك تكوف مسؤكلية الطبيب عن أخطائو ا١تهنية ككذلك أخطاء كافة العاملُت باجملاالت 

ية الطبية من جراحُت كأطباء األسناف كٗتدير كأشعة ك٘تريض كصيدلة ك٥تتربات كغَتىم مسؤكل
 185.عقدية حىت لو ًب العبلج باجملاف كعلى سبيل الصداقة كاجملاملة

إال أنو قد تنشأ حاالت استثنائية تكوف مسؤكلية الطبيب فيها تقصَتية كباألخص ُب حالة 
 عدـ كجود رابطة عقدية كسوؼ يتم تفصيلها الحقا.

تقصَتية إال أنو ٬تب كلكن مع استقرار الرأم ُب فرنسا إف مسؤكلية الطبيب عقدية كاإلستثناء 
 توفر شركط معينة حىت تعترب ا١تسؤكلية عقدية:

 . كجود العقد الطيب بُت الطرفُت 1

كيعٍت اتفاؽ إرادتُت على أحداث أثر قانوٍل ْتيث يكوف ىناؾ عقد بُت الطبيب      
 186.كا١تريض

 . أف يكوف العقد صحيحان 2

٬تب أف يشمل العقد  الطيب على األركاف اليت كردت ُب القانوف كىي الرضا كال      
كالسبب، حيث يتم ىذا العقد بعد أف يتبادؿ الطرفُت الطبيب كا١تريض كالتعبَت عن إرادهتما 

                                                           
 .140، صا١تدنية كاٞتزائية ا١تسؤكلية الطبيةاتسب با بساـ،  185
 .41، ص1،جالنظرية العامة لئللتزاـ٤تمد كحيد الدين سوار،  186



96 
 

كٓتصوص العقد الطيب جرل العمل على أف يكوف غَت مكتوب ْتيث يتم بشكل 
 187.شفهي

 للمريض كالطبيب. توفر شركط الرضا  3

فا١تريض من حقو الذم يرغب باٟتصوؿ على العبلج اٟترية الكاملة ُب اختيار الطبيب      
ا١تعاِب لو، كلكن ىناؾ حاالت يكوف فيها من الصعب اٟتصوؿ على موافقتو فيتم اللجوء 
للشخص الذم اختاره لينوب عنو، أك إىل كيل أمره إذا كاف قاصرا أك فاقدا للوعي. أما 

، كُب حالة رفضو لعبلج 188وص رضا الطبيب فإف الطبيب لو اٟتق ُب الرفض أك ا١توافقةٓتص
ا١تريض ألسباب مهنية أك شخصية يفقد حقو ىذا عندما يكوف ا١تريض ُب حالة خطرة هتدد 
حياتو أك ُب حالة االستعجاؿ ْتيث أف على الطبيب تقدَل العبلج للمريض ضمن إمكانياتو 

الظركؼ ايطة بو، كعكس ذلك فإنو ٮتضع للمسائلة ا١تدنية ككذلك  ا١تتاحة مع مراعاة ٚتيع
 189.اٞتزائية

 . توفر األىلية لدل ا١تريض كالطبيب 4
فيجب أف تكوف ىناؾ إرادتُت متوافقتُت صدرت من ذكم أىلية لكي يكوف العقد      

 190.الطيب صحيحا، ك٬تب أف يتوفر لدل الطبيب األىلية البلزمة ١تمارستو ا١تهنة
كأما أىلية ا١تريض فإف كل شخص آىل للتعاقد مىت بلغ سن الرشد اددة قانونا كمل    

كم القانوف فتنتقل إىل من ينوب عنو للقياـ أىليتو أك يفقدىا بسبب عارض أك ْتتسلب 
 191.هبا
 

                                                           
 .59، ص، ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيبأٛتد اٟتيارم 187
 .60، صا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيبأٛتد اٟتيارم،  188
 .89-86، صالنظرية العامة لئللتزامات، مصادر اإللتزاـمنذر الفضل،  189
 .136، صالنظرية العامة لئللتزامات، مصادر اإللتزاـمنذر الفضل،  190
 .61، صا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيبأٛتد اٟتيارم،  191
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 . أف يكوف ا٠تطأ نتيجة لعدـ التزاـ الطبيب بالعقد 5

ا٠تطأ ا١تنسوب للطبيب لو عبلقة بالعقد ا١ترـب بُت  تعترب ا١تسؤكلية الطبية عقدية إذا كاف     
 192.الطرفُت، كأيضا ٬تب أف يكوف ا١تتضرر من ا٠تطأ ىو ا١تريض

 الحاالث اإلسثنائية التي تكون فيها ذات طبيعة تقصيرية :

 . إذا كاف تدخل الطبيب دكف كجود عقد طيبأ

ىناؾ حاالت معينة قد يصعب فيها أك يستحيل اٟتصوؿ على موافقة ا١تريض للعبلج،       
للوعي  مثل أف يتم إحضاره للطبيب نتيجة إصابتو ْتادث سَت أك أف يكوف غريقا كفاقدان 

كيكوف ذلك من قبل اٞتمهور ْتيث تكوف حالتو الصحيو تستدعي تدخل الطبيب بشكل 
ب يقـو بواجبو اإلنساٍل كا١تهٍت دكف اٟتصوؿ على موافقة فورم كعاجل كىناؾ فإف الطبي

 ا١تريض كىناؾ تكوف ا١تسؤكلية الطبية ذات طبيعة تقصَتية. 

 . إذا امتنع الطبيب عن عبلج ا١تريضب

فالطبيب لو اٟترية ُب عبلج ا١تريض كلكن إذا امتنع الطبيب عن عبلج ا١تريض دكف      
كوف كضع حرج أك حالة طارئة كطبيعية كضعو سبب سول اإلساءة إليو كخاصة عندما ي

الطيب تقتضي تدخلو ْتيث أف امتناعو أيضا فيو ٥تالفة لقواعد مهنة الطبيب، كتغَت 
 مسؤكليتها الطبية ذات طبيعة تقصَتية كىو هبذا العمل أيضا يعترب متعسفا باستعماؿ حقو.

 . الطبيب ا١تعاِب ُب ا١تستشفى العاـ ج

من يعاٞتو كبذلك الينعقد العقد بينهما العاـ ليس لديو حرية الختيار فق ا١تريض ُب ا١تر      
داخل ا١ترفق الطيب كالتوجد عبلقة تعاقدية بينو كبُت ا١تريض  تنظيميان  ألف الطبيب ٯتثل مركزان 

                                                           
 .50، صا٠تطأ الطيب ُب القانوف ا١تدٍل األردٍلكجداف ارتيمية،  192
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فبالتايل ا١تريض يستفيد من ا٠تدمات اليت يقدمها ا١ترفق العاـ دكف عقد مباشر بينو كبُت 
ك يتم تطبيق أحكاـ ا١تسؤكلية التقصَتية على األخطاء الطبية اٟتاصلة الطبيب ا١تعاِب كلذل

 داخل ا١تستشفيات كا١ترافق الطبية العامة كيتم ا١تسائلة على أساسها.

 . أف يتم ا١تطالبة بالتعويض عن الضرر من شخص غَت ا١تريض د

ن الضرر اٟتاصل تعترب ا١تسؤكلية الطبية ذات طبيعة تقصَتية إذا ٘تت ا١تطالبة بالتعويض ع  
 من قبل شخص آخر غَت ا١تريض ا١تتعاقد مع الطبيب ا١تعاِب.

 . أف يكوف غَت ا١تريض ا١تتعاقد مصاب بضرر ق

ىنالك حاالت معينة ينجم عنها تدخل ا١تريض إصابة الغَت بقدر فتكوف ا١تسؤكلية      
عقلي فينتج عن الطبية تقصَتية، فعندما يهمل الطبيب ا١تعاِب رعاية مريضو ا١تصاب ٔترض 

ذلك ضرر للغَت أك يهمل ُب صيانة جهاز طيب فينقل للغَت العدكل أك يعطي تقرير طيب 
٥تالف للواقع كيصاب الغَت بضرر فتكوف ىنا مسؤكلية الطبيب إتاه الغَت ذات طبيعة 

 تقصَتية.

 . كُب حالة كجود عبلقة تبعية بُت ا١تتسبب بالضرر كا١تسؤكؿ عن التعويض ك 

يث تكوف عبلقة تبعية بُت شخصُت اٟتالة تكوف مسؤكلية الطبيب تقصَتية ْت ُب ىذه   
حد٫تا خاضع لآلخر، كيكوف للمتبوع على تابعو سلطة فعلية ُب الرقابة، كالتوجيو، كمثاؿ أ

ذلك تبعية ا١تمرضة للطبيب داخل العيادة ا٠تاصة، كتبعية الطبيب إلدارة ا١تستشفى كتبعية 
 الصيديل ١تالك الصيدلية.

حيث إف  20/2014ا رقمليبي –كما أكد ذلك اٟتكم الصادر من ٤تكمة سبها اٞتزئية   
 كبعد خركجها، أجريت عملية جراحية داخلية ُب أحدل العياداتدعوىا بأهنا سيدة أقامة 

بدأت ا١تعاناة كا١تأساة للمدعية، حيث ظهرت أالـ شديدة كقد ازدادت االالـ  من العيادة
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علي العيادات ا١تختلفة  علها تبدأ ُب رحلة العبلج كالًتددذا ماجْتيث أصبحت التطاؽ كى
السيما العيادة اليت أجرت العملية اٟتراحية هبا ، ككاف التشخيص ُب كل مرة ىو تقلصات ُب 

 ُب عدة عيادات داخل ليبيا،القولوف كبعض الغازات كبعد اف فقدت األمل ُب عبلجها 
قررت تبحث عن العبلج ُب ا٠تارج فسافرت إىل تونس كىناؾ حصلت على اٞتواب الكاُب ف

كتطلب  ذكر التقرير الطيب ٟتالت ا١تدعية كإجراء الفحوصات البلزمة، حيثبعد معاينتها 
حالتها الصحية إجراء عملية جراحية مستعجلة على البطن بعد أف تبُت بالصورة ا١تقطعية 

ة ٤تاطة باألمعاء اليت أحاطت هبا ، فاستوجبت اٟتالة قص حوايل كجود فوطة جراحية منسي
سنتمًت من األمعاء مع خياطة لربط األمعاء ببعضها. ىكذا ًب إجراء العملية للمدعية 70

كإخراج الفوطة ا١تنسية. كتأكد اإل٫تاؿ كعدـ مراعات األصوؿ كاألساليب الطبية ُب توخي 
أدل إىل فقد جزء من أجهزة اٞتسم منها كاف ا٠تطأ قد اٟتدر أثناء اجراء العملية اٞتراحية ف

عدـ التمتع ّتهاز ىظمي سليم كمتكامل كبالتايل فإف الضرر كعبلقة السببية قائمة . ك١تا كاف 
ت ا١تدعية بالقانوف ا١تدٍل ينص" اف كل خطأ تسبب ُب ضرر يلتـز مرتكبو بالتعويض" فطال

  .بالتعويض كحكم ٢تا بذلك 

إحدل ا١تصحات بغية  ، دخلت مورثة ا١تدعُت 21.12.2000بتاريخ كأيضا إنو      
عبلجها من اإلصابات البلحقة هبا نتيجة حادث مركر، كحددت إصابتها ُب قدمها اليسرل 
ككجها فقظ، كنصحت باٟتركة، كأجريت ٢تا عملية على رجلها كقد أساءت حالتها 

أهنا تعاٍل من نزيف داخلي ُب  كاحتاجت إىل نقل دـ أكثر من مرة، كذكر الطبيب ا١تعاِب
األثٌت عشر أكدل ْتياهتا كًب عرض اٞتثة على الطبيب الشرعي تبُت أف هبا كسور ُب 

، بسبب 23.12.2000اليسرل كقد توفيت بتاريخاألضبلع أدل إىل نزيف كهتتك بالرئة 
بسبب إ٫تاؿ كعدـ عناية أطباء ا١تصحة التابعُت للمدعي عليو األكؿ، كقد ٟتقهم ضرر بالغ 

ذلك، كطلبو اٟتكم بإلزاـ ا١تدعي عليهما بأف يدفعا متضامنُت للمدعي األكؿ مبلغ ٜتسة 
 عشر ألف دينار  كتعويض لو عما ٟتقو من ضرر مادم كأديب من جراء كفاة كالدهتم.
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مع مراعات حاالت اإل٫تاؿ  كالتقصَت من فهذا تأكيد على أف مسؤكلية الطبيب  عقدية 
 فيسألو عن ىذا اإل٫تاؿ. بعض األطباء

 جدول مقارنو يوضح الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية للطبيب

 مسؤكلية بأف القائلُت حجج
 عقدية الطبيب

 مسؤكلية بأف ئلُتاالق حجج
 تقصَتية الطبيب

 للمسؤكلية القانونية الطبيعة
 للطبيب ا١تدنية

 با١تريض، يرتبط الطبيب
 بالطبيب، يرتبط كا١تريض
 بعضهما مع يرتبطاف فكبل٫تا
 قياـ فمجرد عقد، ٔتوجب
 ككضع عيادتو بفتح الطبيب

 يضع فإنو العيادة على الفتو
 يعرض موقف ُب نفسو

 ا١تريض قبوؿ كعند اإل٬تاب
 العقد، إبراـ يتم العرض ٢تذا

 العناية يطلب فا١تريض
 كيقدـ األجر يتقبل كالطبيب

 .منو ا١تطلوية العناية

 ٤تبل ليست اإلنساف حياة
 القانوف ٭تميها فحياتو للعقد،
 كجود كأيضان  العاـ، كالنظاـ

 العيادة مدخل على الفتو
 ذلك دعكي للتعاقد دعوة ٙتتل
 اليتم العبلج شركط أف على

 بعد إال عليها اإلتفاؽ
 كطبيعة ، الطرفُت حديث

 فنية طبيعة ٢تا الطبية ا١تهن
 ا١ترـب العقد ضمن التدخل

 كُب كا١تريض، الطبيب بُت
 ىنا ا١تفاجئة اإلصابة حاالت

 غيبوبة حالة ُب ا١تريض يكوف
 من ٕتعل الوعي أكفاقد

 عبلقة كجود ا١تستحيل
 .تعاقدية

 عن الطبيب مسؤكلية تكوف
 ككذلك ا١تهنية أخطائو
 العاملُت كافة أخطاء

 جراحُت من الطبية باجملاالت
 كأشعة كٗتدير األسناف كأطباء

 ك٥تتربات كصيدلة ك٘تريض
 حىت عقدية مسؤكلية كغَتىم

 كعلى باجملاف العبلج ًب لو
 مع كاجملاملة الصدقة سبيل
 اإلستثنائية اٟتاالت مراعاة

 مسؤكلية فيها تكوف اليت
 .تقصَتية
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 : طبيعة التزام الطبيب تجاه المريضرابعالمطلب ال. 4
باستيفاء كاقعة ٤تددة، فيكوف االلتزاـ حينئذ التزاما ٤تددا بدقة،  قد يكوف ا١تدين ملتزمان     

كاليكوف قد أكَب بو إال إذا ٖتققت النتيجة ا١تطلوبة، كقد يكوف ملتزما فقط بأف يقدـ عنايتو، 
كأف يبذؿ ُب سبيل ذلك حرصو من أجل الوصوؿ إىل النتيجة، كقد جرت غالبية الفقو على 

 .ـ بنتيجة، كعلى تسمية النوع الثاٍل بااللتزاـ العاـ بالعناية كاٟترصتسمية النوع األكؿ بااللتزا

بالغ  فإف تقدـ العلـو الطبية ا١تتعلقة ّتسم اإلنساف جعل من مسؤكلية الطبيب أمران      
األ٫تية كا٠تطورة ُب ظركؼ يقدر فيها ا١تريض صحتو ٔتعزؿ عن نظرة الطبيب ا١تعاِب، خاصة 

داث مضاعفات من شأهنا ا١تس بسبلمة جسمو البدنية األمر ُب حالة عدـ الشفاء أك إح
الذم أدل إىل ظهور ٣تموعة من ا١تشاكل العلمية كالقانونية بُت الطبيب كا١تريض خاصة 
مدل التزاـ الطبيب عن األفعاؿ اليت كقعت للمريض كاليت مل تؤدم إىل ٖتقيق النتيجة ا١ترجوة 

 193.ُب الشفاء

 .ٕتاه ا١تريض ؟ ىل ىي التزاـ ببذؿ عناية أـ التزاـ بتحقيق نتيجةفماىي طبيعة التزاـ الطبيب ا

 الفرع األول : التزام الطبيب ببذل عناية

ببذؿ عناية  يكاد ٬تمع الفقو على أف األصل العاـ ىو أف يكوف التزاـ الطبيب التزاما عامان    
كاستثناء من ذلك يكوف ُب بعض اٟتاالت فقظ التزاما بتحقيق نتيجة أم التزما ٤تددا، 
فالطبيب اليلتـز بشفاء ا١تريض ألف الشفاء من ا عز كجل ، كإ٪تا عليو فقظ أف يبذؿ ُب 

 194.سبيل ذلك عنايتو كحرصو

                                                           
األردنية )أيار،اٞتامعة 1، ٣تلة العلـو كالشريعة كالقانوف،العددمسؤكلية األطباء اٞتزائيةنائل عبدالرٛتن صاّب،  193

 .152( ،ص1999،
، ْتث منشور،)جامعة جرش، ا١تؤ٘تر خطأ الطبيب كأحكامو ُب الفقو اإلسبلميأٛتد بن يوسف الدريويش،  194

 .88( ص1999العلمي األكؿ،
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 كجهدان ١تهنتو عناية أف يبذؿ ُب ٦تارستو كأف عقد العبلج يوجب على الطبيب ُب األصل 
 195.لتخفيف أمل مريضو ليصل إىل الشفاء ، كالتزامو بالقواعد ا١تهنية

حيث تربأ ذمتو ٔتجرد أف يبذؿ العناية ا١تطلوبة لو مل ٭تقق نتيجة الشفاء، ألف ىذا     
الشفاء يتوقف على عوامل كاعتبارات كثَتة الٗتضع دائما لسلطاف الطبيب، كالوراثو، 

ا١تريض من الناحية اٞتسمانية، كدرجة استهدافو، كحالة العلـو كالفنوف الطبية اليت كاستعداد 
قد تقصر ُب عبلج ا١ترض، كعدـ ٖتسن ا١تريض أك تدىور حالتو الصحية أك موتو اليعٍت 
دائما إخبلؿ الطبيب بواجب بذؿ عناية  كالعلة ُب تكييف التزاـ الطبيب بأنو التزاـ ببذؿ 

 يتضمن نسبة كبَتة من االحتماؿ كاٟتدس كالتخمُت، فاقتصار ٤تل عناية، فالعمل الطيب
، اليت هتيمن على نتيجة مهمتو اليت ؿ العناية يقـو على فكرة االحتماؿالتزاـ الطبيب على بذ

 196.تتدخل فيها عوامل عديدة الٗتضع لسيطرتو، فالطبيب يعاِب كا يشفي

 لطبيب كمنها :كىناؾ عدة ظركؼ كعوامل تدخل ُب ٖتديد التزاـ ا

: ا١تستول ا١تهٍت : حيث يتم قياس كاجبات ىذا الطبيب با١تقارنة بطبيب آخر ُب  أكالن    
يتم مقارنة أخصائي قلب بآخر ٭تمل نفس الدرجة العلمية  نفس ظركفو كٗتصصو، مثبلن 

 كنفس التخصص كبنفس الظركؼ.

ع العبلج كالوسائل ا١تتاحة : الظركؼ ا٠تارجية: كىي اليت فيها عبلج ا١تريض، كموقثانيان    
للمعاِب، مثبل قد يعاِب ا١تريض ُب مستشفى لديو أجهزة طبية كامكانات علمية كبَتة أك قد 
يعاِب ُب مكاف التوجد بو االمكانات السابقة، كتكوف حالتو تتطلب عبلجو ُب مكاف 

                                                           
 .70، ص. ا٠تطأ الطيب ُب القانوف ا١تدٍل األردٍلو، مكجداف ارثي 195
الة دكتوراه مقدمة إىل كلية اٟتقوؽ ّتامعة فؤاد ، رسا١تسؤكلية الطبية ُب قانوف العقوباتفائق اٞتوىرم،  196

 .131األكؿ،)مصر، دار اٞتوىرم للطباعة كالنشر ( ص
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ع خطأ دكف نقلو للمستشفى أك العيادة، ككل ماسبق يأخد بعُت االعتبار عند كقو  هكجود
 طيب.

: اٞتهود الطبية ا١تبذكلة من قبل الطبيب ُب معاٞتة ا١تريض: ٬تب أف تكوف ىذه ثالثان    
األمور متفقة مع األصوؿ العلمية الواضحة، عدا الظركؼ االستثنائية ا٠تاصة، كاليقبل منو 
استخداـ كسائل طبية قدٯتة ُب ظل التطور العلمي الكبَت، كعليو استعماؿ كسائل علمية 

١تتوفرة ستقر عليها العلم، كأف ٮتتار أفضلها كأكثرىا مبلئمة ٟتالة ا١تريض ضمن اإلمكانيات اا
عد ٖتدد التزامات الطبيب عند عبلجو ا١تريض سواء كجد بينهما عقد كايطة بو، كىذه القوا

دليبل على أـ مل يوجد ، كُب االلتزاـ ببذؿ العناية التقـو مسؤكلية الطبيب إال إذا أقاـ الدائن 
 جبة.اتقصَت أك إ٫تاؿ ُب بذؿ العناية الو 

كلذلك فإف مهنة الطب مهنة إنسانية كأخبلقية كعلمية قدٯتة قدـ اإلنساف من الزمن    
البعيد من تقاليد كمواصفات، ٖتتم على من ٯتارسها احًتاـ الشخصية اإلنسانية ُب ٚتيع 

مبلتو مستقيما ُب عملو، ٤تافظا الظركؼ كاألحواؿ كأف يكوف قدكة حسنة ُب سلوكو كمعا
جهده ُب خدمتهم كتقـو ا١تسؤكلية الطبية بُت  هبم، كباذالن  على أركاح الناس كأعراضهم رحيمان 

 197.الطبيب كا١تريض على بذؿ العناية كعدـ اإل٫تاؿ كليس الشفاء

االلتزاـ  ذا كانت الغاية منكيستند العقد ُب ٖتديد العناية البلزمة إىل معيار" االحتماؿ فإ    
 ٤.198تققة الوقوع أك احتمالية يكوف االلتزاـ دائما ببذؿ العناية ا١تمكنةغَت 

 

 

                                                           
 .1الدستور الطيب األردٍل، ا١تادة األكىل.ص 197
 .115، صمسؤكلية األطباء كالصيادلة كا١تستشفيات ا١تدنية كاٞتنائية كالتأديبيةعبداٟتميد الشواريب،  198
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٤تلو بذؿ  ان يرئيس كالعقد بُت الطبيب كا١تريض يعترب أحد العقود النادرة اليت ترتب التزامان     
الطيب من العناية البلزمة ، خبلؿ األصل ُب االلتزامات التعاقدية كذلك ١تا يتميز بو ىذا العقد 

 199.ٝتات خاصة ٗتتلف عن غَته من العقود

بأف  22/106ـ ُب القرار رقم 1969.11.26كقد قضت ٤تكمة النقض ا١تصرية بتاريخ   
التزاـ الطبيب ىو التزاـ ببذؿ عناية ُب سبيل شفاء ا١تريض البتحقيق غاية ىي الشفاء، كأف 

 أكساط زمبلئو علما كدراية ُب كاجب الطبيب ُب بذؿ العناية مناطة ٔتا يقدمو طبيب يقظ ُب
الظركؼ ايطة بو أثناء ٦تارستو لعملو، مع مراعاة ا١تهنة كاألصوؿ العلمية الثابتة كبصرؼ 

ك بالقوؿ" إف استحقاؽ الطبيب اختلف هبا أىل ا١تهنة، كعربت كذل النظر عن ا١تسائل اليت
على كجود تقصَت يستتبع ألجوره يتم ٔتجرد قيامو بعملو)عملية جراحية( مامل يقم الدليل 

مسائلتو" كعللت اكمة ذلك بالقوؿ أنو من حيث أف الطاعن الذم مل يقدـ ىذا الدليل 
جاء يدفع االلتزاـ بعدـ ٧تاح العملية اٞتراحية ُب حُت أف استحقاؽ الطبيب أجر  خدمتو 

 200.ليس رىنا بالشفاء بل بأداء العمل الطيب بصورة فنية

للمريض جهودان صادقة كمتناسبة ُب غَت الظركؼ االستثنائية مع فعلى الطبيب أف يبذؿ    
األصوؿ العلمية ا١تقررة كىي األصوؿ اليت يعرفها أىل العلم كاليتسا٤توف مع من ٬تهلها أك 
يتخطاىا ٦تن ينتسب إىل عملهم أك فنهم، كليس معٌت ىذا أف على الطبيب أف يطبق العلم  

ف يًتؾ على قدر من االستقبلؿ ُب التقدير فبليكوف كما يطبقو غَته من األطباء فمن حقو أ
إال إذا أتبت أنو ُب اختياره للعبلج قد أظهر جهبل بأصوؿ العلم أك الفن الطيب كعلى  مسؤكالن 

إذا أجرل عملية جراحية كىو ُب حالة سكر أك أجراىا مع كوف  ذلك يكوف الطبيب مسؤكالن 
أغفل عن ربط اٟتبل السرم كترؾ الطفل بغَت  يده اليمٌت مصابة بعجز عن اٟتركة، أك مثبلن 

                                                           
 .370(، ص 1978)القاىرة، مطبعة جامعة القاىرة، 1، طمشكبلت ا١تسؤكلية ا١تدنية٤تمد ٚتاؿ الدين ،  199
، دراسة مقارنة، رسالة ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيبنقبل عن كائل تيسَت ،  1969.11.26نقض مدٍل مصرم 200

 .43(،ص2008ماجستَت منشورة )فلسطُت ، كلية  الدراسات العليا ُب جاامعة النجاح الوطنية ُب نابلس، 
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إذا  عناية، أك ترؾ سهوا أداة من أدكات اٞتراحة ُب جسم ا١تريض، ككذلك يكوف مسؤكالن 
أغفل بعد إجراء عملية استخراج حصوة من ا١تثانة عن العناية البلزمة كأدل ذلك للوفاة، 

ية اليقظة أك إذا كانت العناية اليت بالتزامو إذا مل يبذؿ العناية الوجدان فالطبيب يكوف ٥تبلن 
 201.يبذ٢تا ٥تالفة نتيجة جهلو أك هتاكنو للحقائق العلمية ا١تستقرة أك ا١تكتسبة

 الفرع الثاني : التزامات الطبيب بتحقيق نتيجة

إذا كانت القاعدة ىي التزاـ الطبيب ببذؿ العناية ا١تطلوبة ، إال أف ىناؾ حاالت استثنائية    
 ـ الطبيب التزامان ٤تددا ىو التزاـ بتحقيق نتيجة تتمثل ُب سبلمة ا١تريض.يقع فيها التزا

كااللتزاـ بالسبلمة اليعٍت االلتزاـ بشفاء ا١تريض، بل بأال يعرضو ألم أذل من جراء 
مايستعملو من أدكات أك أجهزة أك مايعطيو من أدكية، كبأال ينقل إليو مرضا آخر نتيجة 

ينقلو من دـ أك غَت ذلك، كىذا يدفعنا إىل اٟتديث عن التزاـ العدكل من جراء ا١تكاف أك ما
الطبيب بصدد الًتكيبات الصناعية، كالتزامات األطباء، كمن أمثلة ذلك : األعماؿ ا١تخربية، 

ات كاألجهزة الطبية، كعدد ٤تدكد ك كعمليات نقل الدـ، كجراحة التجميل، كاستعماؿ األد
ف من قبيل العمليات العادية اليت الٖتتمل صعوبة من العمليات اٞتراحية اليت أصبحت اآل

 خاصة الستبعاد عنصر االحتماؿ، كعمليات ا٠تتاف.
 أواًل: الجراحة التجميلة

تعرؼ اٞتراحة التجميلة بأهنا" ٣تموعة العمليات اليت تتعلق بالشكل كاليت يكوف الغرض     
ثر ُب القيمة الشخصية أك منها عبلج عيوب طبيعية أك مكتسبة ُب ظاىرة اٞتسم البشرم، تؤ 

                                                           
 .93، صا١تسؤكلية الطبية ا١تدنية كاٞتزائيةسب با  بساـ، ٤تت 201
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االجتماعية للفرد" ك٬تب أف يتوفر لدل جراح التجميل التخصص الطيب الدقيق ُب ىذا 
 202.اجملاؿ

فهذا النوع من اٞتراحة اليقصد بو شفاء ا١تريض من علة ُب جسمو، كإ٪تا إصبلح تشويو    
 .اليعرض حياتو ألم خطر

كتعاِب ىذه اٞتراحة أنواع معينو منها: تطويل األنف أك ضخامة الساقُت أك األسناف    
ا١تعوجة ككذلك استئصاؿ اللحميات كالعظاـ البارزة كالتجاعيد ُب الوجو كتشوىات اٟتركؽ 

 203.كآثار اٟتركب كاإلنفجارات كاٟتوداث كغَت ذلك من أنواع اٞترحة التجميلة

فرنسي يركف أف جراحة التجميل تعد فرعا من فركع اٞتراحة كلكن بعض رجاؿ الفقو ال   
كٗتضع للقواعد العامة اليت ٗتضع ٢تا، ك٬تب ا١تبلئمة بُت درجة العيب كا٠تطر ا١تمكن تعرض 

 ا١تريض لو.

 فإذا كاف التشويو شديدا ْتيث يغلق أماـ صاحبو أبواب الرزؽ كالزكاج ك٬تعلو ٤تبلن    
للسخرية كاالستهزاء على ٨تو يعرضو ُب النهاية لبلضطرابات العصبية أك النفسية كٕتعل 
حياتو صعبة كقد  يدفعو ذلك لئلنتحار فإف جراحة التجميل ترتقي إىل مقاـ اٞتراحة 

 العبلجية.

١تصاب، كمن ا١تمكن معاٞتتو اكلكن إذا كاف  السبب بسيطان كأثره صغَت على نفسية     
خطره، فإف ذلك اليبيح للطبيب تعريض مريضو للخطر ُب سبيل إزالة العيب  بوسائل غَت

                                                           
، رسالة دكتوراة،)القاىرة، جامعة الدكؿ العربية، معهد األخطاء الطبية بُت الشريعة كالقانوفعصاـ عابدين،  202

 .87ـ(، ص2005البحوث كالدراسات العربية، 
 .142، صا١تدٍل األردٍل، ا١تسؤكلية الطبية  ُب القانوف كجداف ارثيمة 203
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عن العمل اٞتراحي التجميلي كلو كاف أجراه بناء على رضى للمريض أك  كإال كاف مسؤكالن 
 204.حىت رجائو

كذىب اآلف جانب من رجاؿ الفقو إىل اعتبار أف التزاـ اٞتراح ُب جراحتو التجميلية ىو    
نتيجة، حيث يسأؿ اٞتراح عن الفشل ُب العملية، مامل يقم الدليل على انتفاء التزاـ بتحقيق 

العبلقة السببية بُت مافعلو كالضرر الناتج كىو فشل العملية، كخاصة حُت تكوف ىذه العملية 
 205.التفرضها ضركرة عبلجية فيقع على عاتقو ٖتقيق نتيجة

يشَت إىل أف فكرة ا١ترض قد  كلكن ىذا الرأم تعرض إلنتقادات عديدة، ألف الوضع   
اتسعت مع تقدـ علم الطب، فلم تعد مهمة الطبيب تقتصر على عبلج العلة اٞتسمية اليت 
قد تصيب الفرد، بل أصبح من كاجبو أف يعاِب كل حالة نفسية قد يكوف ٢تا انعكاس على 

ىل عض الدكؿ إا١تشوىُت من جراء اٟتركب قد اضطرت ب صحتو أك سبلمة أعضائو، فمثبلن 
اٞتمهور منظرىم ا١تركع كحىت اليؤدم ذلك إىل ا٠توؼ كاٞتنب ُب  إخفائهم حىت اليؤذك

 206.الدفاع عن الوطن

إذ أف ىؤالء ْتاجة إىل عبلج كىذا العبلج ىو اٞتراحة التجميلة ْتيث تصبح ىنا بنفس    
د مستول اٞتراحة العادية، كقديعًتض البعض ٓتصوص اٞتراحة التجميلة بالقوؿ أف القواع

العامة تستلـز أف يكوف تدخل اٞتراح مقصوران بو ٖتقيق غرض عبلجي، كليس إصبلح تشويو 
جسماٍل، كحىت يكوف ىذا االعًتاض صحيحا البدا من قيامهم بإثبات أف جراحة التجميل 

أف التشوىات اٞتسمانية ٢تا أثر  عبلجية، كالرد على ذلك كما قلنا سابقان  التباشر أغراضان 

                                                           
 .30.31، ص النظرية العامة لبللتزامات، مصادر  االلتزاـمنذر الفضل،  204
، ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب ُب الشريعة اإلسبلمية كُب القانوف السورم كا١تصرم كالفرنسيعبدالسبلـ التوتنجي،  205

 . 410.401ـ( ص1966)القاىرة ، بدكف دار نشر، 
، ، ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب ُب الشريعة اإلسبلمية كُب القانوف السورم كا١تصرم كالفرنسيالتوتنجيعبدالسبلـ  206
 .411ص
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ى نفسية  اإلنساف، كمن ٍب على صحتو فكيف ٘تنع اٞتراح أف يعاِب شخص اؿ كسليب علفعٌ 
يشعر باألمل ُب حياتو االجتماعية كنسمح لو أف يعاِب شخص من أم أمل جسماٍل مهما  

  207.كاف ىذا األمل تافها

كىناؾ اعًتض آخر ٓتصوص تطبيق القواعد العامة على اٞتراحة التجميلية كىو القوؿ بأف    
امة تستلـز أف يكوف تناسب بُت خطر ا١ترض كخطر العبلج، كتطبيق ىذا ا١تبدأ القواعد الع

حسب قو٢تم يؤدم إىل استبعاد اٞتراحة التجميلية، ألف ا١تفركض أف التشويو ا١تراد إصبلحو 
اليعرض حياة اإلنساف للخطر، كالرد على ذلك بالقوؿ" أنو ليس ٢تذا االعًتاض من أثر كبَت 

حية التجميلية إىل اٟتد الذم اليتعرض معو ا١تريض ألخطار التربرىا ُب تضييق دائرة اٞترا
 208.حالتو الصحية

كأما عن القوؿ بأف اٞتراحة التجميلية تعرض حياة اإلنساف للخطر ُب ٚتيع اٟتاالت     
ليس ٢تا مايربرىا كذلك، ٯتكن الرد على ذلك  بالقوؿ أف ا١ترجع ُب تقدير التناسب بُت 

ده إ٪تا يتمثل ُب ظركؼ كمبلبسات كل حالة على حدة، كىذا يؤدم إىل أخطار العبلج كفوائ
عدـ ا٠تلط بُت اٟتاالت اليت يكوف فيها التشويو شديدا لدرجة تصبح معها حياة من يشكو 

قد يدفعو إىل التخلص منها، كبُت تلك اٟتاالت اليت يكوف الغرض منها ٣ترد  منو عبئان 
 209.التشبث بالبقاء عكس إرادة الزمنإصبلح ما أفسده الدىر من ٚتاؿ ٭تاكؿ 

ففي النوع األكؿ من اٟتاالت يكوف للطبيب حرية كاسعة ُب اختيار كسائل العبلج اليت     
يراىا مناسبة ١تريضو، طا١تا أهنا تندرج ُب القواعد كاألصوؿ ا١تعركفة ُب الفن الطيب، كخصوصا 

                                                           
 .315-299، صحُت ا١تدنية ُب التشريع ا١تصرم كا١تقارفامسؤكلية األطباء كاٞتر حسن اإلبراشي،  207
، ُب القانوف السورم كا١تصرم كالفرنسيا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب ُب الشريعة اإلسبلمية ك عبدالسبلـ التوتنجي،  208
 .408ص
 .298، صحُت ا١تدنية ُب التشريع ا١تصرم كا١تقارفامسؤكلية األطباء كاٞتر حسن اإلبراشي،  209
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اٞتسمانية كالعضوية، بل وملت كأف فكرة ا١ترض اتسعت كمل تعد قاصرة على األمراض 
 األمراض النفسية كما ذكرنا سابقا.

أما ُب النوع الثاٍل، فبليكوف تدخل الطبيب مربران إال إذا كانت كسيلتو ُب إزالة التشويو     
اٞتسماٍل التنطوم على خطر ما على حياة ا١تريض أك سبلمة أعضائو أما إذا كانت ٥تاطر 

، فإنو يكوف مسؤكالن عن النتائج الضارة اليت قد تلحق العملية اليتناسب مع فوائدىا
بالشخص من جرائها، حىت كإف حصل على رضائو مسبقا كحىت لو قاـ بذلك طبقا ألصوؿ 

 210.الفن الطيب

 536/22كتطبيقا ١تا قيل فقد قضت ٤تكمة ليوف الفرنسية ُب القرار رقم   
ة الشعر الغزير من جسم سيدة ٔتا يلي " إف الطبيب الذم يقـو بإزال 1937.3.17بتاريخ

بالعبلج الكهربائي، فإذا مل ٭تدث منو أم تقصَت ُب العبلج، فبليسأؿ عن الضرر اٟتادث 
لتلك السيدة مىت ثبت أنو مل يكن ىنالك عدـ تناسب بُت النتيجة ا١ترجوة كا١تخاطر العادية 

 211.للعبلج الكهربائي
القواعد العامة كىو ضركرة أخذ  كباإلضافة إىل ذلك ىناؾ شرط ضركرم كمهم تفرضو   

رضا ا١تريض بالعبلج، كىذا الرضاء ٬تب أف يكوف عن بينة كاختيار كعلى الطبيب اخبار 
ا١تريض ٔتخاطر العبلج، كلكن عندما تكوف اٟتاجة ملحة كتفرضها حالة الضركرة كمصلحة 

ن كبشكل ا١تريض فبل تكوف مسؤكلية عليو عند عدـ احاطتو بتفصيبلت حالتو الصحية، كلك
عاـ ٬تب تنبيو ا١تريض إىل النتائج اتملة لتدخل اٞتراحي حىت يكوف على بينة من ا١تخاطر 

 212.اليت قد يتعرض ٢تا
                                                           

 .299، صحُت ا١تدنية ُب التشريع ا١تصرم كا١تقارفامسؤكلية األطباء كاٞتر حسن اإلبراشي،  210
، ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب ُب نقبلن عن عبدالسبلـ التوتنجيـ، 1937.3.17حكم ٤تكمة ليوف الفرنسية، بتاريخ 211

 .409، صالشريعة اإلسبلمية كُب القانوف السورم كا١تصرم كالفرنسي
، ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب ُب الشريعة اإلسبلمية كُب القانوف السورم كا١تصرم كالفرنسيعبدالسبلـ التوتنجي،  212
 .404ص
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 : التركيبات واألعضاء الصناعية  ثانياً  

أدل التقدـ العلمي إىل إمكاف اإلنساف الذم فقد أحد أعضاء جسمو بأعضاء صناعية،    
ن فقدىا كتؤدم لو كلو بقدر بعض كظائف األعضاء لتزيل عيب الشكل الذم نتج ع

 الطبيعية كاألسناف كاألطراؼ الصناعية.

كطب األسناف يعترب من اجملاالت الطبية اليت أثارت كذلك خبلفا ُب الفقو كالقضاء،     
حوؿ طبيعة التزاـ طبيب األسناف، كبصفة خاصة أخصائي أمراض الفم 

stomatologiste   كجراح األسنافchirurgien- dentist   فيما يتعلق بًتكيب
فهل يكوف التزاـ الطبيب  213denterأك مايطلق عليو   prosthesesاألسناف الصناعية 

 ُب ىذا اجملاؿ، ببذؿ عناية أك بتحقيق نتيجة؟

كيتعُت ىنا التفرقة بُت العمل الطيب ك٤تل التزاـ الطبيب ُب بذؿ العناية كالعمل الفٍت      
ُب خصوصو بتحقيق نتيجة كيشمل العمل الطيب تقدير ا١تبلئمة ُب كضع العضو  ك٤تل التزامو

أكعدـ كضعو كهتيئة اٞتسم لو ككضعو فيو كيعترب الطبيب مسؤكال ك٥تبل اللتزامو إذا كانت 
صناعة العضو رديئ ا١تادة أك سيئ أك مل يكن نوعو كحجمو متفق مع جسم ا١تريض أك عجز 

و كأحدث ضرر باٞتسم كالٯتكن دفع ذلك من قبل الطبيب إال عن تأدية الوظائف ا١ترجوة من
 بإثبات السبب األجنيب .

كفيما يتعلق باألسناف الصناعية إتو القضاء إىل أف تركيب الطبيب لؤلسناف الصناعية    
 ينطوم على جانبُت أك٢تما طيب كثانيهما فٍت .

هود الصادقة اليقظة ُب اختيار ككضع فاإللتزاـ الطيب ىو التزاـ ببذؿ عناية كتكوف ببذؿ اٞت    
 األسناف كهتيئتها لتتبلئم مع حالة ا١تريض.

                                                           
 .17(، ص 1997،)جدة،  دار األندلس ا٠تضراء، كلية الطبيب ا١تهنيةمسؤ عبدا سامل الغامدم،  213
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أما التزامو الفٍت فيكوف الطبيب ملـز بتحقيق نتيجة، قوامها تقوَل األسناف الصناعية بالشكل 
كاألكصاؼ ْتيث ٯتكن معها أف تؤدم كظيفة األسناف الطبيعية، فإذا مل تؤدم ىذه األسناف 

بالتزامو كتقـو ا١تسؤكلية  وة منها أك سببت للمريض أ١تا كبَتان اعترب الطبيب ٥تبلن الوظائف ا١ترج
إال أنو يستطيع دفعها بإثبات السبب األجنيب الذم حاؿ بينو كبُت التنفيذ، ككذلك يسأؿ 
طبيب األسناف عن اآلآلت كاألجهزة اليت يستخدمها شأف الطبيب العادم، كيسأؿ عن 

مريض خبلؿ عملية العبلج ، فالقضاء الفرنسي أداف طبيب األسناف األضرار اليت يسببها لل
كأقاـ مسؤكليتو عن األضرار با١تريض  حيث )خرؽ لسانو ك٘تزقت أغشية الفم عنده( بسبب 
انقبلب ألة من يده أثناء عملية العبلج، كيسأؿ عن عدـ كضع األدكات ُب جهاز التعقيم 

 قبل كل عبلج ٔتدة معينة.

ٌت أف يكوف التزاـ طبيب األسناف ىنا بتحقيق نتيجة، ىو أف يلتـز تقدَل كىكذا فإف مع   
طاقم أسناف للمريض يوفر لو اإلشباع ا١تطلوب، بأف تؤدم األسناف الصناعية كظيفة األسناف 

 214.الطبيعية دكف أالـ أك أضرار جانبية كيكوف الطبيب ىنا ملـز بضماف العيوب ا٠تفية

 لتحاليل الطبية والتطعيمثالثاً: نقل الدم والسوائل وا

يعد نقل الدـ من العمليات ا١تألوفة ُب الطب منذ كقت طويل، كتؤدم دكران مهما ُب إنقاذ    
حياة العديد من األشخاص، كتقتضي ىذه العملية كجود شخص ينقل منو الدـ، كىو متربع، 

تحليل الدـ، كشخص آخر ينقل إليو الدـ، مىت كاف ٤تتاجا إليو، كتكوف مسبوقة بالضركرة ب
سواء للمعطي أك للمنقوؿ إليو، من أجل معرفة فصائل الدـ، كالتوافق بينها كخلوىا من 

. كيتوىل تنفيذ ىذه اإلجراءات أطباء متخصصوف، خاصة بعد أف أصبحت 215األمراض

                                                           
 .215، ص، خطأ الطبيب كأحكامو ُب الفقو اإلسبلميأٛتد بن يوسف الدريويش،  214
 .213ص ، خطأ الطبيب كأحكامو ُب الفقو اإلسبلميأٛتد بن يوسف الدريويش،  215
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ٖتاط عمليات نقل الدـ بضوابط كقيود مشددة، من أجل ضماف سبلمة األشخاص، على 
 216.طَت كالفتاؾ، ا١تعركؼ باسم فقداف ا١تناعة اإليدزإثر اكتشاؼ ذلك ا١ترض ا٠ت

كيذىب ٚتهور الفقو كالقضاء ُب نقل الدـ أف التزاـ الطبيب ا١تتخصص بنقل الدـ التزاـ    
بتحقيق نتيجة كعليو أف يضمن عدـ ترتيب أية آثار ضارة على عملية نقل الدـ بالنسبة 

 للمتربعُت بدمائهم.

كقد ثار ُب ىذا الصدد قضية مهمة: حيث أدخلت إحدل السيدات مستشفى الركيس     
التابع لشركة بًتكؿ أبوظيب)أدنوؾ( كاليت تشرؼ عليها إحدل الشركات األمريكية إلجراء 

، كفعبلن ًب نقل الدـ إليها ، كلكن بعد تاجت إىل نقل دـجراحة بالرحم، كخبلؿ العملية اح
عراض تبُت بالفحص أهنا أصيبت ٔترض اإليدز)فقداف ا١تناعة العملية ظهرت عليها أ

ا١تكتسبة( بسبب الدـ الذم نقل ٢تا حيث تبُت أنو مأخوذ من مساعد طبيب شاذ جنسيان 
يعمل با١تستشفى ك٭تمل ا١ترض، كقامت ا١تريضة برفع دعول أما ٤تكمة أبوظيب اإلبتدائية 

الدـ ا١تلوث كعلى الشركات األمريكية  على الطبيب ا١تعاِب كمساعد الطبيب الذم أخذ منو
ا١تشرفة على ا١تشفى حيث أسست دعواىا على أف ماقامت بو الشركة ا١تدعي عليها 
كالعاملوف فيها من نقل دـ ملوث بفَتكس ا١ترض من ا١تدعي عليو مساعد الطبيب للمريضة 

كحدة الدـ قد ًب دكف مراعات األصوؿ الطبية كاٟتيطة كاٟتذر الواجبة عليها بعدـ فحص 
ا١تأخوذة من مساعد الطبيب كاليت نقلت ٢تا رغم توافر أجهزة الفحص داخل ا١تستشفى ٦تا 
أدل إلنتقاؿ الفَتكس إليها، كقد أحالت ٤تكمة ا١توضوع القضية إىل ذكم ا٠تربة كحكمة 
بإلزاـ ا١تدعي عليهم بالتضامن كشركة التأمُت بأف يؤدكا للمدعية مبلغ عشرة مبليُت درىم 

 217.ها ٤تكمة اإلستئناؼ ُب أبوظيب إىل ستة مبليُتخفضت

                                                           
 .156( ص2004)لبناف، ا١تؤسسة اٟتديثة للكتاب، طبلؿ عجاج، ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب "دراسة مقارنة"  216
 .420، صا١تسؤكلية الطبيةاجملموعة ا١تتخصصة ُب ا١تسؤكلية القانونية للمهنيُت،  217
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كللتعرؼ على فصيلة الدـ للمريض، يعهد الطبيب ا١تعاِب بذلك إىل ٥تتص أك معمل    
للتحاليل الطبية، أك بنك دـ ْتيث يتعهد ا١تختص أك صاحب ا١تعمل بتقدَل نتيجة صحيحة 

يقدـ دـ خايل من جراثيم  للتحاليل، حيث يطلب منو أف ٭تدد فصيلة الدـ بشكل دقيق كأف
ا١ترض عندما يطلب منو ذلك، حيث أف التزامو ىو بتحقيق نتيجة، كأم تقصَت منو يتحمل 

 218.ا١تسؤكلية

ُب عقد نقل الدـ عن تقدَل  كقد قررت ٤تكمة استئناؼ باريس أف مركز الدـ يعد مسؤكالن    
كوف بصدد نقل دـ دـ خاؿو من أية عيوب كىو التزاـ بتحقيق نتيجة، ْتيث يستوم أف ي

طبيعي أك أحد مشتقات الدـ أك مكونات ا١تعاٞتة الصناعية على أف اليثبت مركز الدـ 
 219.السبب األجنيب

تطبيقا لذلك فإف ٤تكمة النقض الفرنسية ك٣تلس الدكلة الفرنسي ألزمتا مركز نقل الدـ    
بالعمل على أف يكوف مايقدمو من دـ أك ماشابو ذلك أم درجة من ا٠تطورة بالنسبة 
للمرضى ٔتا يهددىم ْتدكث تداعيات مأساكية، كقد بسط ٣تلس الدكلة الفرنسي على 

دـ ملوث كقرر انعقاد مسؤكلية مركز الدـ دكف خطأ، أم  مسؤكلية مراكز الدـ عن تقدَل
ٔتجرد حدكث تداعيات ضارة ذات صلة بعملية نقل الدـ أك مشتقاتو، كقضت ٤تكمة 
النقض الفرنسية بأف مراكز نقل الدـ تلتـز بأف تقدـ إىل ا١تتعاملُت معها منتجات خالية من 

بإثبات كجود سبب أجنيب الصلو لو أم عيب، كالٯتكن أف تعفى من االلتزاـ بالسبلمة إال 
 220.بو

                                                           
 .83-80، ص ا٠تطأ الطيب ُب القانوف ا١تدٍل األردٍلكجداف ارتيمو،  218
مشكبلت ا١تسؤكلية ُت، ـ، نقبل عن ٤تمد عبدالظاىر حس1991.11.28حكم ٤تكمة استئناؼ باريس، بتاريخ 219

 .74(، ص 1995، )القاىرة: دار النهضة العربية ،ا١تدنية ُب ٣تاؿ نقل الدـ
، تعويض اٟتوداث ، نقبل عن ثركت عبداٟتميد 1995.4.12، بتاريخ2016/95نقض مدٍل فرنسي 220

 .44(، ص 2007)القاىرة، دار اٞتامعة اٞتديدة، الطبية
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أثناء خضوعو  كأحيانان قد تقتضي حالة ا١تريض الصحية اٟتقن بواسطة الوريد أك الفم    
للعبلج الطيب بسوائل طبية ٥تتلفة كاٞتلوكوز كاألمصاؿ كغَتىا، إذا يبقى على عاتق الطبيب 

نتيجة، كأف اليسبب ىذا العمل  مسؤكلية إعطاء ىذه السوائل بالتزاـ ٤تدد بالسبلمة كبتحقيق
للمريض أية مضاعفات ضارة، كيتحقق الطبيب قبل اٟتقن من سرياف مفعو٢تا كقابلية جسم 

، كىو مايعرؼ ُب ليبيا ْتقن التجربة للتأكد من قابلية استقبا٢تا ٞتسم 221ا١تعطي إلستقبا٢تا
 ا١تريض.

يارم كاآلخر اجبارم، كبالنسبة للحقن كالتطعيم، فهول يقسم إىل قسمُت أحد٫تا اخت 
فاالختيارم كىو الذم يطلبو ا١تريض كيصفو الطبيب كتطبق عليو القواعد العامة مع إلتزاـ 
بنتيجة تقع على كاىل القائم بعملية التطعيم، أما النوع االجبارم فهو الذم تقرره الدكؿ من 

لية الدكلة بغض خبلؿ الصحة العامة فيها، كاألضرار اليت تًتتب عليها تؤدم إىل قياـ مسؤك 
 222.النظر عن اٞتهة ا١توزعة ٢تا

كيبقى أيضا التزاـ الطبيب ا١تعاِب التزامان ببذؿ عناية إذا تعلق األمر بفاعلية ا١تصل من     
ف التزامو بتحقيق نتيجة يقتصر على عدـ اإلضرار ُب الشفاء من ا١ترض األصلي، إذ أ عدمو

 223.صلبا١تريض من صبلحية جسم ا١تريض الستقبالو ا١ت
كمن ا١تمكن أف يتوجو أكلياء األمور لوحدىم لتطعيم أطفا٢تم من األمراض السارية قبل    

 من الدكؿ. خاصة، كىذا ما٬ترم عليو ُب العديدكقوعها كذلك ُب عيادات 
 رابعاً: إعطاء األدوية 

عادةن الطبيب يعُت الدكاء  للمريض ُب تذكره ليصرفها من الصيديل، كلكن ٭تصل ُب    
ستشفيات ا٠تاصة كالعيادات أحيانان أف يقـو بتقدَل ىذا الدكاء كبالتايل عليو أف ٭تقق ا١ت

                                                           
 .232-231، ص، ا١تسؤكلية الطبية٤تمد حسُت منصور 221
 .50، ص، ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبينبأٛتد اٟتيارم 222
 .233-232، ص، ا١تسؤكلية الطبية٤تمد حسُت منصور 223
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نتيجة كأف يقدـ أدكية غَت ضارة كتتوافر فيها الصفات ا١تطلوبة، كإذا سببت األدكية اليت 
يتناك٢تا ا١تريض أضراران لو فإف ذلك يزيد مسؤكلية الطبيب أك الصيديل أك الصانع ٢تا أك 

تمعو ٢تم، كلذلك فإنو يقع على عاتق الطبيب التزاـ بالسبلمة يتمثل ُب عدـ منح مسؤكلية ٣ت
ا١تريض أدكية ضارة أك فاسدة أك أهنا التؤدم ْتكم طبيعتها كخصائصها ا١تألوفة إىل ٖتقيق 

غيو ا١تقصودة منها، باإلضافة اللتزامو العاـ ببذؿ العناية كيسأؿ عن ىذا اإلخبلؿ باعتباره بال
حقيق نتيجة مامل يثبت السبب األجنيب، فا١تفًتض أنو يصف الدكاء الذم لو أثر التزاـ بت

 .224إ٬تايب ْتكم اختصاصو
دكية اليت صر دكره أحيانان على ٣ترد بيع األكأما ٓتصوص الصيديل الذم يبيع األدكية فيقت   

يستطيع من تورد لو من مصانع االدكية أك ا١تستودعات، كىذا الٯتنع من إقامة مسؤكليتو ألنو 
الناحية العملية التحقق من سبلمة ىذه األدكية اليت تباع للجمهور، كيعترب شريكان للصانع إذا 
علم بفسادىا أك عدـ صبلحيتها، كاليضمن الصيديل أك الصانع فعالية األدكية كمدل 
٧تاحها ُب العبلج، كقد يسأؿ صاحب الصيدلية عن خطأ الصيديل الذم يعمل لديو 

 225.عان لو حىت لو مل يكن صاحب الصيدلية فنيان إذ أنو اختاره كعليو رقابتوباعتباره تاب

 

 

 

 

 

                                                           
 .428، صا١تسؤكلية الطبيةاجملموعة ا١تتخصصة ُب ا١تسؤكلية القانونية للمهنيُت،  224
 .90-87، ص ا٠تطأ الطيب ُب القانوف ا١تدٍل األردٍلكجداف ارتيمو،  225
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 جدول يوضح طبيعة التزام الطبيب تجاه المريض
 ٕتاه الطبيب التزاـ طبيعة نتيجة بتحقيق التزاـ عناية ببذؿ التزاـ

 ا١تريض
 أف على الفقو ٬تمع يكاد

 يكوف أف ىو العاـ األصل
 عاما التزاما الطبيب التزاـ
 ذلك من كاستثناء عناية ببذؿ
 فقظ اٟتاالت بعض ُب يكوف
 أم نتيجة بتحقيق التزاما
 اليلتـز ٤تددا،فالطبيب التزاما

 الشفاء ألف ا١تريض بالشفاء
 عليو كإ٪تا كجل، عز ا من

 ذلك سبيل ُب يبذؿ أف فقظ
 .كحرصو عنايتو

 التزاـ ىي القاعدة كانت إذا
 العناية ببذؿ الطبيب

 حاالت ىناؾ إال وبة،لا١تط
 التزاـ فيها يقع استثنائية
 ىو ٤تددا التزاما الطبيب

 ُب تتمثل نتيجة بتحقيق التزاـ
 أمثلة كمن ا١تريض سبلمة

 ا١تخربية، األعماؿ ذلك
 كجراحة الدـ، نقل كعمليات
 األدكات كاستعماؿ التجميل،
 كعدد الطبية، كاألجهزة

 اٞتراحية العمليات من ٤تدكد
 قبيل من اآلف أصبحت اليت

 الٖتتمل اليت العادية العميات
 الستبعاد خاصة صعوبة
 كعمليات االحتماؿ، عنصر
 .ا٠تتاف

 ٤تددا الطبيب التزاـ يكوف
 قد كاليكوف ا١تريض ٕتاه بدقة
 ٖتققت إذا إال بو أكَب

 كقديكوف ا١تطلوبة، النتيجة
 عنايتو، يقدـ بأف فقظ ملتزما

 ذلك سبيل ُب يبذؿ كأف
 إىل الوصوا أجل من حرصو
فعلى الطبيب أف  ،النتيجة

يبذؿ جهودان صادقة كمتناسبة 
ُب غَت الظركؼ اإلستثنائية 
مع األصوؿ العلمية ا١تقررة 
كىي األصوؿ اليت يعرفها أىل 
العلم. فيكوف الطبيب ٥تبلن 
بإلتزامو إذا مل يبذؿ العناية 
الوجدانية اليقظة.أك إذا  
كانت ٥تالفة نتيجة جهلو 

 ائق العلمية.أكهتاكنو للحق
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بين فقو  مامسؤولية الطبيب المدنية في األخطاء الطبية مقارنتاً المبحث الثاني: ب.
  المذاىب األربعة والقانون الليبي

 عدادىاأ صبحتأ الطب مهنة مزاكلة ُب ا١تهنية خطائهمأ عن األطباء كليةمسؤ  قضايا اف    
 العبلج كطرؽ اٞتراحي كالتدخل الفحوصات ُب اٟتديثة التقنيات بعد خاصة مطرد ازدياد ُب

 تقرير ُب الشرعي الطب فدكر حواؿاأل ام كعلي منها با١تزيد ك٭تفل اال يـو ٯتر يكاد ال كاليت
 السادة كعلي القاضي ٟتكم ك٤ترؾ كرئيسي بل ساسيأ دكر االحياف ىذه ُب كليوا١تسؤ 

 .القضايا ىذه ١تثل التصدم حاؿ اٟتذر كل اٟتذر يتوخوا اف الشرعيُت االطباء

 بدا كإف ا١تستعملة كاآلالت ا١تعدات ككانت ككاضحة بسيطة الناس بُت العبلقة كانت    
 ككاف اٟتديثة كالتقنيات العلـو تقدـ من اليـو يعرؼ ٔتا با١تقارنة بدائية كاإلبداع االبتكار فيها

 مع عبلقات ُب للدخوؿ هبا يتمتعوف اليت ا١تعارؼ حيث من ا١تساكاة قدـ على يقفوف الناس
 ىي ٔتا تقارف ال الناس ٢تا يتعرض كاف اليت ا١تخاطر أف ذلك من كاألىم البشر من نظرائهم

 حيث من كال حجمها حيث من ال عظيمة حضارة من اإلنساف صنعو ما بفعل اليـو عليو
 حضارة من اإلنساف صنعو ما كبفعل اليـو كالفواجع فالكوارث ينقص ال الذم تسلسلها

 مس كقد مرات عدة الضرر حجم فيها يتضاعف حلقات ُب للتسلسل قابلة ا٠تطر عظيمة
 القانوف عامل ُب تؤثر اليت ا١تتغَتات كيتجنب اٞتديد اٟتاؿ ليواجو كليةللمسؤ  القانوٍل التطور
 عليو يقع كمن كليةا١تسؤ  أساس إىل امتدت ٥تتلفة كبطرؽ ٣تاالت عدة ُب ذلك حدث كلقد

 ككظيفة كاألحواؿ الظركؼ كل ُب الضرر تعويض عن كؿمسؤ  كإ٬تاد التعويض عبء
 226.؟.. ا١تسئولية ٚتاعية معٌت فما ذاهتا، حد ُب كليةا١تسؤ 

 بالتعويض فا١تدين ا١تضركر ٕتاه كا١تسئولية ا١تديونية من الفردية إلغاء تعٍت ا١تسئولية ٚتاعية   
 كليةفا١تسؤ  ٚتاعية ذمم عدة بواسطة اجملتمع ىو بل ا١تخطئ الفرد يعد مل ا١تضركر مواجهة ُب

                                                           
 .1،2،3(، ص  1991،  )بنغازم ،منشورات جامعة قاريونسُب ٚتاعية ا١تسئولية ا١تدنيةعمراف إبراىيم حسُت ، 226
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 بالذكر كاٞتدير كحده كؿا١تسؤ  على أثرىا يقتصر كال اٞتماعة هتم اجتماعية مسألة أصبحت
 ىذه معظم بأف العربية البلداف تشريعات ُب ا١تدنية كليةا١تسؤ  تطور بشأف القوؿ ٯتكن أنو

 سيطرة ٖتت كقوعها حىت قوانينها ُب أساسا اإلسبلمية الشريعة تأخذ كانت البلداف
 عن التشريعات ىذه حادت كبالتايل القانونية ثقافتو يفرض أخذ الذم الغريب االستعمار

 تقع دكلة أكؿ مصر ككانت الغربية القوانُت ٤تلها كأحلت اإلسبلمية الشريعة أحكاـ تطبيق
 كُب ـ،1883 عاـ األىلي كالتقنُت ـ،1875 عاـ ا١تختلط بالتقنُت يعرؼ فما ٢تذا فريسة
 اللييب ا١تدٍل كالقانوف ـ،1913 سنة ا١تغريب كالتقنُت ـ،1906 سنة التونسي التقنُت تونس

 كبَتا شوطا العربية البلداف بعض قطعت كقد ـ،1965 سنة كاٞتزائرم ـ،1953 سنة
 ٞتاف شكلت ـ1969 سنة ففي ليبيا كمنها القانونية تشريعاهتا ُب اإلسبلمية لؤلصالة للعودة
 ىذا كأخذ اإلسبلمية الشريعة مبادئ مع يتفق ٔتا كتعديلها القائمة القوانُت ُب النظر إلعادة
 القرآف كإعبلف 1977 مارس 2 ُب الشعب سلطة قياـ عن اإلعبلف حىت يتعمق التوجو
 العراقي ا١تدٍل كالقانوف األردٍل ا١تدٍل القانوف سار هنجها كعلى اللييب اجملتمع شريعة الكرَل

 227.الكوييت ا١تدٍل كالقانوف

 أـ عقدية) ا١تدنية كليةللمسؤ  كأساس با٠تطأ اللييب ا١تشرع أخذ ا١تدنية كليةا١تسؤ  ٣تاؿ كُب    
 من يلـز للغَت ان ضرر  سبب خطاء كل" مدٍل( 166) ا١تادة نص ُب جاء فقد( تقصَتية

 ا١توضوعية الناحية من الطبية ا١تسئولية سأتناكؿ فأنٍت تقدـ ما كعلى "بالتعويض ارتكبو
 .ا١تسئولية ىذه ٖتكم اليت كالقوانُت اللييب التشريع ُب كالقانونية

                                                           
أ. سعد ا١تصراٌب مؤمن. ا١تستشار ُب ٤تكمة اٞتبل األخضر،  ا١تسؤلية الطبية َب القاتوف الليب، مقاالت  ُب  227

 القانوف 
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=13720&s=07722a09cc

6567a4cece9f6f6d02b6b1 15.5.2016تاريخ اإلطبلع 

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=13720&s=07722a09cc6567a4cece9f6f6d02b6b1
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=13720&s=07722a09cc6567a4cece9f6f6d02b6b1
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 أكؿ كىو الطبية ا١تسؤكلية حوؿ 1986 لسنة 17 رقم القانوف ليبيا ُب صدرفبتايل      
 ا١تتحدة العربية اإلمارات دكلة منو استفادتك  ، العامل ُب الطبية ا١تسؤكلية ُب متخصص قانوف

 228.اإلمارات بدكلة الطبية ا١تسؤكلية شأف ُب 10 رقم القانوف فأصدرت 2008 عاـ

 في األخطاء الطبية للطبيب والقانون الليبي المطلب األول: موقف المذاىب األربعة
 قانوٍل اصطبلح ا١تسؤكلية، كلمة أف إىل ىنا نشَت أف بد ال با١توضوع الدخوؿ قبل     
 يستعملها مل 229مستحدثة كلمة ا١تسؤكلية، ككلمة. اإلسبلمي الفقو ُب الضماف كلمة يقابل

 كإف القانوف، كرجاؿ ا١تعاصرين الفقهاء بعض استعماالت ُب جاءت كإ٪تا األقدموف، الفقهاء
 فقهاء لساف على التعبَت كرد كقد. 230ا١تبدأ هبذا جاءت اليت الشرعية األحكاـ أساسو كاف

 من ذمتو ُب بو يلتـز كما غَته، ٕتاه الشخص مسؤكلية على للداللة 231الضماف بلفظ الشريعة
خطأ الطبيب كأيضا  ُب ، كسوؼ نتطرؽ ُب ىذا ا١تطلب إىل رأم الفقهاء232عمل أك ماؿ

ُب الفقو كالقانوف ككذلك سنتطرؽ إىل اٟتديث حوؿ ا٠تطأ اٞتسيم كا٠تطأ أساس ا١تسؤكلية 
سنتطرؽ إىل طبيعة اليسَت كا١تعيار العاـ ُب تقدير ا٠تطأ الطيب بُت الفقو كالقانوف كمن  ٍب 

 ا١تسؤكلية الطبية أماـ الفقهاء.

 

 
                                                           

228 mostakbal.org/news/clicked/19273-al-http://www.libya  مقاؿ منشورللدكتور
 16.5.2016فوزم بن عمراف  تاريخ اإلطبلع

مادة  411ىػ (، ص1400، )مصر، نشر معجم اللغة العربية،1،ج ا١تعجم الوسيط٣تموعة من أىل العلم،  229
 سأؿ.

، التو٧تي . عبد السبلـ289ـ(، ص1997،)دار النهضة العربية، ا١تسؤكلية اٞتنائية لؤلطباء، قائد أسامة عبد ا 230
 .47-46ـ(، ص1967،) لبناف، دار ا١تعارؼ، 1، دراسة مقارنة، طمسؤكلية الطبيب ا١تدنية

)ا١تكتبة الشاملة، ببلسنة نشر(، 3، جكبَتالشرح الأبو الربكات أٛتد بن ٤تمد العدكم ، الشهَت بالدردير ،  231
 .329ص
 .6.(، ص1982،)دمشق،  دار الفكر 2.كىبو  الزحيلي،  نظرية الضماف ُب الفقو اإلسبلمي، ط2 232

http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/19273%20مقال%20منشورللدكتور%20فوزي%20بن%20عمران%20%20تاريخ%20الإطلاع16.5.2016
http://www.libya-al-mostakbal.org/news/clicked/19273%20مقال%20منشورللدكتور%20فوزي%20بن%20عمران%20%20تاريخ%20الإطلاع16.5.2016
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 الفرع األول: رأي الفقهاء في خطأ الطبيب

 موجبا للضماف. ديعالرأم األكؿ: إف خطأ الطبيب 

 235، ُب ا١تعتمد من مذىبهم، كالشافعية 234كا١تالكية 233كإىل ىذا الرأم ذىب اٟتنفية
 236.كاٟتنابلة

من ا٠تطأ، فبل مسؤكلية كال ضماف على الطبيب حُت الرأم الثاٍل: إف خطأ الطبيب مستثٌت 
 تزؿ يده أك تتحرؾ بدكف قصد.

كىذا الرأم ىو قوؿ ُب ا١تذىب ا١تالكي، حيث عزاه للمذىب شيخاف من شيوخ ا١تذىب 
 ا١تالكي:

األكؿ: ىو القاضي عبد الوىاب: "قاؿ القاضي أبو ٤تمد: ما أتى على يد الطبيب ٦تا مل 
 د٫تا: أنو يضمن ألنو قتل خطأ، كاآلخر: أنو ال يضمن ألنو تؤبد عن يقصده فيو ركايتاف: أح

 

                                                           
. اٟتصكفي، 14ـ(، ص1989،)بَتكت، دار ا١تعرفة،  1،ج، ا١تبسوطأبو بكر ٤تمد بن أيب سهل السرخسي  233

 .ك نظاـ كٚتاعة من علماء ا٢تند ،69، ص6(، هبامش رد ا١تختار، ج1386)بَتكت، دار الفكر، 6الدر اتار،ج
 .34ـ(، ص1991،)دار الفكر،6،جالفتاكل ا٢تندية ُب مذىب اإلماـ األعظم أيب حنيفة النعماف 

)دمشق، دار 1ا١توطأ، كتاب العقوب، باب عقل اٞتراح ُب ا٠تطأ،طمالك بن أنس أبو عبدا األصبحي ،  234
بداية اجملتهد كهناية  ابن رشد )اٟتفيد(،  . ٤تمد بن أٛتد القرطيب614ـ( ص 1991 -ىػ  1413القلم،

شرح الزرقاٍل . عبد الباقي بن يوسف الزرقاٍل، 418ـ(، ص1997، )ا١تنصورة،  مكتبة اإلٯتاف، 1، ط2،جا١تقتصد
 .29نشر(، ص)مصر، مطبعة ٤تمد أفندم مصطفى، ببل سنة 7، هبامشو حاشية البناٍل ،جعلى ٥تتصر خليل

. ٤تمد 523)القاىرة،  مطبعة ا١تدٍل، ببلسنة نشر(،ص2،ج، األنوار ألعماؿ األبراريوسف بن إبراىيم األردبيلي 235
، نقل كتصحيح ركبن ليوم، )كمربج،  مطبعة  معامل القربة ُب أحكاـ اٟتسبةبن ٤تمد بن أٛتد ابن األخوة القرشي، 

 .164ـ( ص1937دار الفنوف ،
)الرياض،  نشر مكتبة الرياض اٟتديثة، 2،ج اآلداب الشرعية كا١تنح الرعية٤تمد ا١تقدسي ابن مفلح، أبو عبد ا  236

،)القاىرة، ا١تطبعة  الركض الندم شرح كاُب ا١تبتدم. ، أٛتد بن عبد ا بن أٛتد البعلي، 474(، صى  1391
 .217السلفية، ببل سنة نشر(، ص 
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  237.فعل مباح مأذكف لو فيو، كاإلماـ إذا قد إنسانا فمات"

الثاٍل: ىو اإلماـ ا١تازرم، حيث ذكر أف ُب ا١تذىب طريقتُت ُب خطأ اإلماـ كمن أذف لو ُب 
 238.شيء فأتلفو غلطا، كاألجَت كا٠تاتن"

عوا على أف الطبيب إذا أخطأ، لزمتو الدية، مثل أف يقطع اٟتشفة ُب يقوؿ ابن رشد: "كأٚت
ا٠تتاف، كما أشبو ذلك، ألنو ُب معٌت اٞتاٍل خطأ. كعن مالك ركاية، أنو ليس عليو شيء، 

 239.كذلك عنده إذا كاف من أىل الطب"

 ما ٬تب ُب خطأ الطبيب:

 الدية على العاقلة. -1

 تكاليف العبلج. -2

٬تب على الطبيب ا١تخطيء إذا أدل خطؤه إىل تلف كضرر، الدية فقط، ذكر الفقهاء أنو 
 ميٍؤًمننا يػىٍقتيلٍ  كىمىنٍ ﴿ألف ا٠تطأ الطيب، يعد من قبيل جناية ا٠تطأ، يدؿ على ذلك قولو تعاىل: 

ا ا جىهىنَّمي  فىجىزىاؤيهي  ميتػىعىم دن اًلدن ابنا لىوي  كىأىعىدَّ  كىلىعىنىوي  عىلىٍيوً  اللَّوي  كىغىًضبى  ًفيهىا خى ا عىذى حيث  240﴾عىًظيمن
دلت اآلية الكرٯتة على إ٬تاب الدية على من أتلف نفسا مؤمنة على كجو ا٠تطأ، كاآلية عامة 

 241.كشاملة للخطأ الناتج من األطباء أك غَتىم

                                                           
 .46ـ(، ص1995،)بَتكت ، دار الفكر، 2جسالك ،بلغة السالك ألقرب ا١تأٛتد الضاكم،  237
، ٖتقيق الشيخ الشاذيل النيفر  ا١تعلم بفوائد مسلما١تازرم،  أبو عبد ا ٤تمد بن علي بن عمر التميمي 238
 .305ـ(، ص1987،)تونس، الدار التونسية للنشر، 1،ج
 .313، ص2، ج بداية اجملتهد كهناية ا١تقتصد ٤تمد بن أٛتد القرطيب ابن رشد، 239
 .  92 يواأل، سورة النساء 240
،)الطائف، طباعة مكتبة الصديق، أحكاـ اٞتراحة الطبية كآثارىا الًتتبة عليها٤تمد ا١تختار بن أٛتد الشنقيطي،  241

 .508(، ص 1993
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كعند الفقهاء، أنو ال يصح تعزيره، ألف خطأه مل يكن مقصودا، كليس لو فيو اختيار، حىت 
 242.فيو بالدية على عاقلتو، بل نصوا على عدـ تأديبو يلزمو األدب، كإ٪تا يكتفي

قاؿ ابن فرحوف: "قاؿ ابن عبد السبلـ: كينفرد اٞتاىل باألدب )التعزير( كال يؤدب    
 243.ا١تخطيء"

كاتفق اٞتمهور من الفقهاء، على أف الطبيب إذا أخطأ فتلف ٓتطئو نفس فما دكنو، فعليو    
 244.دية، ٖتملها العاقلة عنو

ابن ا١تنذر: "كأٚتعوا أف من قطع ا٠تاتن إذا أخطأ، فقطع الذكر أك اٟتشفة أك بعضها، قاؿ    
 245.فعليو ما أخطأ بو، يعقلو عنو العاقلة"

اإلماـ مالك: "األمر اجملتمع عليو عندنا أف الطبيب إذا خنت فقطع اٟتشفة أف عليو  يقوؿ   
العقل، كإف ذلك من ا٠تطأ الذم ٖتملو العاقلة، كأف كل ما أخطأ بو الطبيب أك تعدل، إذا 

 246.مل يتعمد ذلك ففيو العقل"

نو التلف، كجبت كجاء ُب هناية اتاج للرملي: "كلو أخطأ الطبيب ُب ا١تعاٞتة، كحصل م   
 247.الدية على العاقلة"

                                                           
،)دمشق، مكتبة الفارايب،  1، طالتداكم كا١تسؤكلية الطبية ُب الشريعة اإلسبلميةقيس بن ٤تمد آؿ الشيخ مبارؾ،  242

 .302-301(، ص1991
،)مصر، 1، ط2،جتبصرة اٟتكاـ ُب األقضية كمناىج اٟتكاـ إبراىيم بن علي بن ٤تمد اليعمرم  ابن فرحوف، 243

 .243ىػ(، ص1301ا١تطبعة العمرة الشرقية، 
 ، مادة: "عقل"،لساف العرب العاقلة: ُب اللغة: ىم العصبة، كىم القرابة من قبل األب،٤تمد بن مكـر ابن منظور، 244

 .462-458، ص11ج
 .151ىػ(، ص1401، )قطر، مطابع الدكحة، اإلٚتاعأبو بكر ٤تمد بن إبراىيم ابن ا١تنذر،  245
 .853، ص2مالك بن أنس أبو عبدا األصبحي ، ا١توطأ، كتاب العقوؿ، باب عقل اٞتراح ُب ا٠تطأ، ج 246
، كمعو حاشية الشرباملسي كالرشيدم نهاجهناية اتاج إىل شرح ا١ت ومس الدين ٤تمد بن أٛتد بن شهاب الرملي، 247
 .35ص ى (1386)مصر، مطبعة مصطفى البايب اٟتليب، 8،ج
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كُب ا١تبدع البن مفلح: "فلو كاف فيهم حذؽ الصنعة، كجنت أيديهم، بأف ٕتاكز ا٠تتاف    
إىل بعض اٟتشفة، أك ٕتاكز الطبيب فقطع السلعة موضعها، أك بآلة كآلة يكثر أ١تها، كجبت. 

 248.اقلة خاتنتها"كحكى ابن أيب موسى: إذا ماتت طفلة من ا٠تتاف، فديتها على ع

قاؿ ا٠تطايب: "ال أعلم خبلفا ُب أف ا١تعاِب إذا تعدل فتلف ا١تريض، كاف ضامنا،    
كا١تتعاطي علما أك عمبل ال يعرفو متعد، فإذا تولد من فعلو التلف ضمن الدية كسقط عنو 

 249.القود، ألنو ال يستبد بذلك دكف إذف ا١تريض، كجناية ُب قوؿ عامة الفقهاء على عاقلتو"

 تكاليف العبلج:

إذا أخطأ الطبيب أثناء ٦تارسة كمزاكلة مهنتو، كأدل خطؤه إىل إضرار با١تريض، فإنو ال 
يستحق األجرة النإتة عن العقد الطيب، بل يستعاد منو ما أخذه من ا١تريض، ألف ما قاـ بو 

إتة عن . إضافة إىل ذلك، فإنو يتحمل النفقات الطبية األخرل الن250مل ٭تقق النفع للمريض
٤تاكلة إزالة األضرار اليت يعرض ٢تا ا١تريض. كالرسوؿ صلى ا عليو كسلم يقوؿ: "ال ضرر كال 

. كىذه قاعدة من قواعد الشريعة العامة، ألف من أحدث ضررا، يتعُت عليو ٖتمل 251ضرار"

                                                           
ـ(، 1980)بَتكت، ا١تكتب اإلسبلمي 5، ا١تبدع شرح ا١تقنع ،جأبو إسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد ابن مفلح اٟتنبلي 248
 .111-110ص
)مطبعة أنصار ٥6تتصر أيب داكد ا١تنذرم ،ج، بذيل ، معامل السننأبو سليماف ٛتد بن ٤تمد ألبسيت ا٠تطايب 249

 .379-38ـ( ،ص1948السنة،
، ٣تلة اٟتقوؽ كالشريعة، العدد الثاٍل، )الكويت، السنة ا١تسؤكلية الطبية من الوجهة ا١تدنية٤تمد ىشاـ القاسم ،  250

 .79ـ(،ص1981ا٠تامسة ، ، يونيو 
)بَتكت،  1،ط2رؾ على الصحيحُت، كتاب البيوع، ج٤تمد بن عبدا أبو عبدا اٟتاكم النيسابورم ، ا١تستد 251

. كقاؿ اٟتاكم: ىذا حديث صحيح اإلسناد على شرط مسلم كمل 58ـ( ،ص1990-1411دار الكتب العلمية ، 
. كأخرجو اإلماـ مالك ُب ا١توطأ، كتاب األقضية، باب القضاء 335ٮترجاه. ابن ماجو، سنن، أبواب األحكاـ، ص

 .1234 . رقم745، ص2با١ترافق، ج
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التدبَت  تبعاتو كنتائجو. فالنيب صلى ا عليو كسلم ينهى عن مقابلة الضرر ٔتثلو، كبالتايل فإف
 252ر.السديد يكوف بالتضمُت عن الضر

جاء ُب الدر ا١تختار: "للمجٍت عليو أف يرجع على اٞتاٍل ٔتا أنفقو من ٙتن الدكاء كأجرة    
 253.األطباء"

كُب فتح ا١تعُت: "أما غَت ا١تاىر، فبل يستحق أجره، كيرجع عليو بثمن األدكية لتقصَته    
ط عنو حق األجر، كألزمو ما أخذه من أجر على ٔتباشرتو ٔتا ليس ىو لو بأىل". فأسق

 254.األدكية

 كٍب قضية ىامة ال بد من التنويو إليها كىي، قلع السن خطأ ىل يضمن الطبيب أـ ال؟   
 اختلف فيها الفقهاء:

 إىل أف القوؿ قوؿ ا١تريض، كيضمن القالع أرش السن. 256كاٟتنابلة 255ذىب اٟتنفية -أ
 

                                                           
بدائع الصنائع ُب ترتيب  انظر شرح ىذه القاعدة، ُب: عبلء الدين أبو بكر بن مسعود اٟتنفي الكاساٍل، 252

األشباه . زين العابدين بن إبراىيم ابن ٧تيم،165ـ( ، ص1997)بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب، 1، ط6،جالشرائع
. جبلؿ الدين عبد الرٛتن 85ـ(، ص 1980كتب العلمية، )بَتكت، دار ال كالنظائر على مذىب أيب حنيفة النعماف

)بَتكت، دار الكتب العلمية، 1السيوطي، األشباه كالنظائر ُب قواعد كفركع فقو الشافعية، ج بن أيب بكر الشافعي
 .165ـ( ، ص1998،)دمشق،  دار القلم، شرح القواعد الفقهية. أٛتد بن ٤تمد  الزرقا، ، 178ـ(، ص1998

 .415(، ص1386،)بَتركت، دار الفكر،5لدر ا١تختار، جاٟتصكفي، ا 253
،)مصر، مطبعة عيسى فتح ا١تعُت شرح قرة العُت ٔتبهمات الدينزين الدين شهيد العزيز بن زين الدين ا١تليبارم،  254

 .254البايب اٟتليب (، ص
ـ( 1973ا١تطبعة األمَتية، )مصر، 5،جالفتاكل البزازية، أك اٞتامع الوجيز٤تمد بن ٤تمد بن شهاب الدين  البزاز،  255

 .90، ص
 .476، ص7ابن قدامة، ا١تغٍت كالشرح الكبَت، ج 256
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قاؿ ابن عابدين: "كلو أمر حجامان ليقلع سنو ففعل، فقاؿ أمرتك أف تقلع غَت ىذا فالقوؿ 
قولو. كاٟتجاـ ضامن، ألف اإلذف يستفاد من جهتو، كلو أنكره كاف القوؿ قولو. فكذلك إذا 

 257.أنكر اإلذف ُب السن"
 .258كقاؿ ابن قدامة: "فإف أخطأ فقلع غَت ما أمر بقلعو ضمن، ألنو من جنايتو"

إىل القوؿ: أف ال شيء على اٟتجاـ، ألف ا١تقلوع ضرسو يعلم ما  259ذىب ا١تالكية -ب
يقلع منو، كللحجاـ أجره كامبل، إال أف يصدؽ اٟتجاـ على ما قالو فبل أجر لو، كعليو 

 القصاص ُب العمد كالعقل ُب ا٠تطأ.

ٖتت تأثَت البنج كالسؤاؿ الذم يطرح نفسو ىنا ىو: كيف يعلم ا١تريض ما يقلع منو كىو كاقع 
 أك األمل. لذلك يبدك أف ا١تيل للرأم األكؿ ىو الذم تطمئن لو النفس ُب ىذه القضية.

أما موقف الفقو اإلسبلمي، فإنو ٬تب على الطبيب االلتزاـ باألصوؿ العلمية الثابتة ُب     
نيا كال ٦تارسة العمل الطيب، فإذا أدل عملو هبذه الصورة، فبل يسأؿ عنو ال جنائيا كال مد

تأديبيا. ىذا إذا مل ٮتطئ ُب فعلو. فإذا أخطأ ُب فعلو فقد اختلف العلماء ُب حكم ىذا 
 ا٠تطأ على النحو التايل:

 

 

                                                           
 الدر على اتار رد ،(ىػ1252: ا١تتوَب) اٟتنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمُت ٤تمد 257

 .98، صـ1992-ق1412 الفكر، دار بَتكت،) ،9ج،2ا١تختار،ط
دار  ،)7قدامة ا١تقدسي اٞتماعيلي اٟتنبلي، أبو الفرج، ، ا١تغٍت كالشرح الكبَت، جعبد الرٛتن بن ٤تمد بن أٛتد بن  258

 .476الكتاب العريب للنشر كالتوزيع(، ص
٤تمد بن عبد ا بن علي ا٠ترشي، حاشية ا٠ترشي على ٥تتصر سيدم خليل مع حاشية الشيخ علي العدكم،  259

)بَتكت ، دار الغرب 1، ط5،جالذخَتةُب، . أبو العباس أٛتد بن إدريس الصنهاجي القرا29، ص7ج
 .448ـ(، ص1994اإلسبلمي،
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 :260.ذىب ا١تالكية إىل التفرقة بُت حالتُت -1

اٟتالة األكىل: إذا أخطأ الطبيب ُب فعلو ككاف من أىل ا١تعرفة، فإف الدية تكوف على     
 عاقلتو.

اٟتالة الثانية: إذا أخطأ الطبيب ُب فعلو كمل يكن من أىل ا١تعرفة، فإنو يعاقب بالضرب    
 كالسجن  كالدية.

أما ا١تذىب اٟتنفي فقد ذىب بأف الطبيب إذا جاكز ا١تعتاد ضمن، بشرط أال يًتتب  -2
على ىذا التجاكز ىبلؾ اجملٍت عليو، فإف ترتب عليو ا٢تبلؾ ضمن نصف الدية، ألف ىذه 

 261.فس تلفت ٔتأذكف فيوالن

 262.أما ا١تذىب الشافعي، فَتل أف الطبيب ضامن ٠تطئو، ألنو ضامن ١تا جنت يده -3

أما ا١تذىب اٟتنبلي، فَتل أف الطبيب ال ضماف عليو إذا عرؼ منو حذؽ الصنعة، أما  -4
 إذا مل يعرؼ عنو حذؽ الصنعة ضمن، ألنو ال ٬توز لو ٦تارسة الطب ُب ىذه اٟتالة، ألنو 

 263.فعل فعبل ٤ترما، كلذا فإنو ضامن
الرابع: أف يكوف ا٢تدؼ من العمل الطيب ىو العبلج، فإذا قاـ الطبيب باستئصاؿ إصبع 
ألحد الناس هبدؼ التهرب من ا٠تدمة العسكرية، فإنو يساؿ عن إحداث عاىة مستدٯتة 

 . 264عمدا

                                                           
 .379ابن رشد، بداية اجملتهد، ص٤تمد بن أٛتد القرطيب 260
 .43اٟتصكفي، الدر ا١تختار، ص 261
، اجملموع شرح ا١تهذب، الكتاب موافق للمطبوع )ا١تكتبة الشاملة( أبو زكريا ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ النوكم 262 
 .100ص
، )القاىرة، ا١تطبعة الشرقية،  كشاؼ االقناع عن منت اإلقناعمنصور بن يونس بن صبلح الدين  البهوٌب،  263

 .35ىػ(، ص1319
 .252ـ(، ص1956)القاىرة ، ا١تسؤكلية ا١تدنية،حسن عكوش،  264
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 265.لفضيحةأك قاـ بعملية تفريغ المرأة حامل من زنا هبدؼ التخلص من العار كا

من ىنا نبلحظ أنو ٬تب أف يكوف الباعث على عمل الطبيب ىو عبلج ا١تريض، أك      
بصفة عامة رعاية مصلحة شرعية. كىذا ىو السبب الذم من أجلو رخص لو الشارع 

 266.ٔتمارسة عملو، كيسأؿ الطبيب إذا استهدؼ بعملو غرضا آخر غَت عبلج ا١تريض

ينزع عن العمل الطيب طابع الشرعية لتعلقها بالنظاـ  إف نقص أم شرط من تلك الشركط    
 العاـ، كمن ٍب ال ٬توز االتفاؽ على ٥تالفتها.

أما إذا اكتملت تلك الشركط، فبل يسأؿ الطبيب حىت كلو ترتب على عملو موت     
ا١تريض، حيث أف الطبيب يلتـز باتباع كسيلة، أك بتعبَت أخر بذؿ جهد ال بتحقيق نتيجة، 

 يساير الطبيعة االحتمالية للعمل الطيب.كىذا ما 

من  166أما القانوف اللييب فهو يلـز كل من ارتكب خطأ بالتعويض كما أكدتو ا١تادة 
 للغَت يلـز من ارتبكو بالتعويض" ١تدٍل اللييب " كل خطأ سبب ضراراالقانوف ا

 والقانون الفقو في المسؤولية أساس: الفرع الثاني 

 فيما ٮتضع ال للمريض العبلج يباشر باعتباره الطبيب أف ذلك، على قد رتبو اء الفقه   
 طا١تا أذل، أك ضررا لو سبب كإف حىت الضماف، ُب ا١تباشرة: قاعدة إىل أعماؿ من بو يقـو
 الضماف، يناُب الشرعي اٞتواز: لقاعدة كفقا التطبيب، مهنة أصوؿ حسب خطأ منو يقع مل

 ضماف فبل منو االحًتاز ٯتكن ما كألف السبلمة، بشرط يتقيد ال الواجب أداء أف: كقاعدة
 خطأ كقوع: ا١تدنية الطبيب مسؤكلية لقياـ تشًتط اإلسبلمية الشريعة أف نبلحظ ىنا من. فيو

                                                           
 .200ـ(، ص1992،)القاىرة ،جرٯتة الزنا "دراسة مقارنة"٤تمد البطراكم،  265
،)الكويت، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، ـ الشرعية لؤلعماؿ الطبيةاألحكاأٛتد شرؼ الدين،  266

 .48ىػ(، ص1403
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 ُب لسبب ىو ا٠تطأ يكوف كأف ضرر، ا٠تطأ ىذا على يًتتب كأف للمريض، معاٞتتو ُب منو
 .كالضرر ا٠تطأ بُت السببية عبلقة أم الضرر

 ا١تدنية ا١تسؤكلية أساس ا٠تطأ اعتبار ُبالفقو  مع يتفق فهو الوضعي القانوف ُب أما     
 باعتبارىا ا٠تطأ بقاعدة يأخذ الوضعي، القانوف أف جهة من معو ٮتتلف كلكن للطبيب،

 .ذلك خبلؼ على القانوف ينص مل ما نوعها، كاف أيا ا١تدنية للمسؤكلية عاما أساسا

 ُب للخطأ العامة ا١تفاىيم من كمعناه أساسو يستمد اللييب القانوف ُب الطيب فا٠تطأ     
 كليةللمسؤ  كأساس با٠تطأ اللييب ا١تشرع أخذفقد  الشخصي العمل عن ا١تدنية ا١تسؤكلية

 ارتكبو من يلـز للغَت ضررا سبب خطأ كل: لقاعدة كفقا  (تقصَتية أـ عقدية) ا١تدنية
 قواعد عن ٔتعزؿ االنفراد كجو على الطيب ا٠تطأ نظم خاص تشريع أم يبلحظ كمل بالتعويض،
   267.األجنبية التشريعات ُب أك العربية التشريعات ُب سواء ا١تسؤكلية،

 الطبيب مسؤكلية عدـ حيث من اإلسبلميكالفقو   اءالفقه مع الوضعي القانوف كيتفق    
 عليها ا١تتعارؼ أك الثابتة باألصوؿ عبلجو ُب الطبيب التـز إذا با١تريض يلحق ضرر أم عن
 حاالت ُب إذهنما بغَت أك كليو، أك ا١تريض كمن الدكلة من مأذكنا ككاف الطب، مهنة ُب

 .ا١تستعجلة ا٠تطورة أك الضركرة
 
 
 
 
 

                                                           
عياد،   . كللمزيد انظر: مصطفى عبد اٟتميد133، صا١تسؤكلية ا١تدنية، مسؤكلية الطبيبعبد السبلـ التو٧تي،  267

ميزاف الشريعة كالقانوف، ا١تؤ٘تر العلمي لكلية الشريعة، ، مؤ٘تر األخطاء الطبية ُب ا٠تطأ الطيب ُب ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب
 .9-8ـ(، ص1999)األردف، جامعة جرش األىلية، 
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 والقانون الفقو في اليسير والخطأ الجسيم الخطأ: الفرع الثالث 
 بعض اليسَت، كا٠تطأ اٞتسيم ا٠تطأ كفكرة ا٠تطأ ىذا أنواع بُت التفرقة ٔتعيار أخذ لقد   

 ُب كاف إذا يتوافر اٞتسيم ا٠تطأ أف الفريق ىذا أصحاب كيرل. 268ةالوضعيالقوانُت 
 الشخص استطاعة ُب كاف إذا يتحقق اليسَت كا٠تطأ النتيجة، توقع شخص كل استطاعة

 269.توقعها ا١تعتاد
 ىذا كحجة اليسَت، ا٠تطأ دكف اٞتسيم ا٠تطأ عن الطبيب مسؤكلية يركف الرأم ىذا كأصحاب

 على دكرانا األكثر العلـو من الطب ألف طبيب كل على جائز ا١تهٍت ا٠تطأ أف مفادىا الرأم
 .الظركؼ على كاعتمادا االحتماؿ

 ٔتا دائم هتديد ٔتثابة يعد اليسَتة، األخطاء عن الطبيب مسائلة أف إىل باإلضافة ىذا    
 الصدد ىذا ُب الطبيب يسأؿ فبل. يبتكر كال ٬تتهد فبل العقلية، ١تلكاتو ىدـ من عليو يًتتب

 .اٞتسيم خطئو عن إال

 إال يسَتا، أـ كاف جسيما أخطائو، ٚتيع عن الطبيب مسؤكلية أنصاره فَتل الثاٍل، الرأم أما
 ا٠تطأ أك األطباء بُت الرأم اختبلؼ اليسَت ا٠تطأ نطاؽ من أخرجوا الرأم ىذا أنصار أف

 أك الًتجيح دكف كالقطع اليقُت كجو على ا٠تطأ ثبوت بوجوب قائلُت فيو، ا١تشكوؾ
 270.الشك

                                                           
 مسؤكلية الطبيب ا١تهنية، دراسة تأصيلية مقارنة بالشريعة اإلسبلمية كالقوانُت ا١تعاصرة،عبد ا بن سامل الغامدم،  268
مسؤكلية األطباء ا١تدنية كاٞتنائية ُب د زكي عويس ، .  أٛت205ىػ( ، ص1418)جدة، دار األندلس ا٠تضراء، 1ط

شرح قانوف . ٤تمود ٧تيب حسٌت،  71ـ(، ص 199) مكتبة جامعة طنطا،  الفقو اإلسبلمي كالقانوف الوضعي
 .21،) دار النهضة العربية، ببلسنة نشر(صالعقوبات، القسم العاـ

 .72، صمسؤكلية األطباء ا١تدنية كاٞتنائيةأٛتد زكي عويس،  269
ما بعدىا. عبد  183ـ(، ص1965، )دار الفكر العريب،جرائم االعتداء على األشخاص كاألمواؿعبيد،  رؤكؼ 270

 .18ـ( ، ص1988، )اإلسكندرية، مكتبة نشر الثقافة، ا١تسؤكلية القانونية للطبيبداكد،   ا١تنعم ٤تمد



031 
 

 ككاف بإذف ا١تريض بشق قاـ إذا يضمن ال الطبيب أف يرل فإنو اإلسبلمي، الفقو أما     
 قياـ إىل يؤدم الذم ا٠تطأ أف ٔتعٌت فاحشا، يكوف ال أف اشًتط الفقهاء بعض كلكن معتادا،

 .فاحشا يكوف أف ٬تب للطبيب ا١تدنية ا١تسؤكلية

 غَت كخطئو الفاحش الطبيب ٓتطأ ا١تراد توضيح ا١تعاصرين الشريعة فقهاء حاكؿ كلقد    
 طبيب فيو يقع أف ٯتكن ال الذم ا٠تطأ كىو اٞتسيم، ا٠تطأ ىو الفاحش فا٠تطأ. الفاحش

 قياـ إىل يؤدم كاألكؿ ٦تاثل، طبيب فيو يقع أف ٯتكن الذم ا٠تطأ فهو اليسَت ا٠تطأ أما. آخر
 .الثاٍل دكف الطبيب مسؤكلية

"، اٞتسيم" الفاحش ا٠تطأ بُت التفرقة من ا١تعاصرين الشريعة فقهاء إليو ذىب ما إف    
 ىو الثاٍل، دكف األكؿ عن الطبيب فيسأؿ الطبية، ا١تسؤكلية ُب ،"اليسَت" الفاحش غَت كا٠تطأ

 يكن كمل بالتطبيب قاـ إذا الطبيب ٔتسؤكلية اٟتديث نص ألف الشرع، ُب لو أساس ال قوؿ
 .كمطلقا عاما جاء بالطب، معركفا

 بو يقصدكا مل" فاحشا" لفظ إىل إشارهتم ُب القدامى الفقهاء بعض أف ذلك إىل أضف    
 أف بو قصدكا كإ٪تا كا١تسؤكلية، ا٠تطأ من النوعُت بُت بالتمييز ا١تعاصركف الفقهاء إليو ذىب ما

 كانت إذا إال مساءلتو يوجب خطأ تشكل ال ا١تريض لعبلج الطبيب هبا يقـو اليت األعماؿ
 .الطب ١تهنة العملية أك الفنية لؤلصوؿ ٥تالفة

 هبا يقـو اليت األعماؿ على الفاحش غَت أك اليسَت ا٠تطأ كصف إطبلؽ التناقض من إف    
 أثناء الطب مهنة ُب عليها ا١تتعارؼ باألصوؿ التـز أنو طا١تا ا١تريض، معاٞتة ُب الطبيب
 يكوف فبل كليو، أك ا١تريض كمن الشرع من هبا ا١تأذكف ا١تباحة األعماؿ من ألهنا معاٞتتو،
 .الضارة آثارىا عن مسؤكالن 

 الطبية ا١تسؤكلية لقياـ يسَت كخطأ جسيم خطأ بُت للتمييز حاجة ال بأنو تقدـ، ٦تا ٩تلص   
 :أمرين أحد عن ٮترج ال ا١تريض معاٞتة ُب الطبيب عمل ألف الثاٍل، دكف األكؿ عن
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 تعترب اٟتالة ىذه كُب الطب، مهنة ُب كالثابتة عليها ا١تتعارؼ باألصوؿ الطبيب التزاـ: األكؿ
 .مات أك ا١تريض يشف مل كمل ا١تريض كمن الشرع من هبا مأذكف ألنو مباحة أعماال

 خطأ يعترب كىذا الطب، مهنة ُب كالثابتة عليها ا١تتعارؼ األصوؿ عن الطبيب خركج: الثاٍل
 ".فاحشا" جسيما كاف أك يسيػران  ا٠تطأ كاف سواء كالتعويض، للمساءلة يعرضو منو

 بُت التفرقة ألف ةشديد اتنتقادال السابق الرأم تعرض فقد الوضعي، القانوف ُب أما    
 سند ال جسيما كاف إذا إال خطئو عن الطبيب مسؤكلية كعدـ اليسَت كا٠تطأ اٞتسيم ا٠تطأ

 من الكاُب القدر بتوفَت الطبيب مصلحة إف ٍب. أيضا يربرىا من ٢تا كليس ،271القانوف ُب ٢تا
 ٠تطأ تعرضو بعدـ نفسو ا١تريض مصلحة تقابلها الطب مهنة مزاكلة ُب كالطمأنينة اٟترية

 .عقاب أك حساب ببل رٛتتو ٖتت تركو أك الطبيب

 يتطلب ذلك ألف جسيما، خطأ أك يسَتا خطأ يعد ما بُت التمييز صعوبة كأيضان      
 لوجود عسَتا بينهما كالفصل بسيطا أك سهبل عمبل ليس كىذا كحصرىا، األخطاء تصنيف

 272.الوصفُت كبل عليها ينطبق األعماؿ بعض

 إىل النظر ٬تب بأنو كالقضاء، الفقو ُب السائد االٕتاه أف إىل ىنا ٩تلص أف نستطيع    
 األخطاء، من كآخر نوع بُت يفرؽ مل الذم القانوف حكم مع التفاقو الطيب، ا٠تطأ كحدة
 غَت أك جسيم خطأ بُت تفرقة دكف ٔترضاه أك بالغَت الضارة أخطائو عن الطبيب يسأؿ ْتيث

 ا٨ترؼ إذا إال يسَتا أـ كاف جسيما يتحقق ال ا١تهٍت ا٠تطأ أف الواضحة فاٟتقيقة. جسيم
 لدل جداؿ أك خبلؼ ٤تل تعد مل كاليت الطب، علم ُب ا١تستقرة األصوؿ عن ا١تعاِب الطبيب
 .الوضعي القانوف أك اإلسبلمي الفقو أك األطباء

                                                           
 .13، صا٠تطأ الطيب ُب ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيبمصطفى عبد اٟتميد ،  271
 .13-12، صا٠تطأ الطيب ُب ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيبمصطفى عبد اٟتميد ،  272
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 ا٠تطأ مفهـو كحدة حوؿ اإلسبلمية الشريعة حكم مع الوضعي القانوف حكم يتفق كبذلك
 .للطبيب ا١تدنية ا١تسؤكلية نطاؽ ُب كصفو أك

 شرعا هبا مأذكف ألنو مباحة أعماؿ ىي ا١تريض عبلج ُب الطبيب هبا يقـو اليت فاألعماؿ    
 كال عليو مسؤكلية فبل الطب، مهنة ُب عليها ا١تتعارؼ أك الثابتة باألصوؿ التـز طا١تا كقانونا،
 ٥تطئان  يعترب عندئذو  التحقيق أك اليقُت كجو على خركجو كثبت عليها خرج فإف. ضماف

 .كالضماف للمساءلة فيتعرض

 والقانون الفقو في الطبي الخطأ تقدير في العام المعيار: الفرع الرابع 

 غَت االلتزامات من" الطب مهنة ُب عليها ا١تتعارؼ أك الثابتة باألصوؿ الطبيب التزاـ يعد    
 معرضة فهي لذلك الشفاء، ا١تظنونة األعماؿ من ا١تريض بعبلج الطبيب كاجب ألف اددة،
 273."ا١تهنة بأصوؿ ا١تريض عبلج ُب الطبيب التـز كإف حىت الفشل، أك للنجاح

 الماىذا ما أكدتو ا١تادة السابعة ا نتيجة بتحقيق كليس عناية ببذؿ تزاـلاال الطبيب علىك 
 ـ1986 لسنة/17:رقم القانوف صها كفق مواد ن جاء حيث خاص بنص غَت ذلك استثٌت
 :كالتايل  الطيبة ا١تسؤكلية بشأف

 "ا١تادة السابع  ذلك خبلؼ على القانوف نص إذا إال عناية ببذؿ الطبيب التزاـ يكوف" 

 ّتسم الرتباطها ا٢تُت باألمر يكن مل للطبيب اٞتنائية كليةا١تسؤ  أمر ُب البحث إف  
 274.اإلنساف

 عن الناتج الضرر عن كالن مسؤ  القضاء أماـ نفسو الطبيب ٬تد أف يتصور ذلك كعلى    
 من يصدر قد ٦تا ا١ترضى ٟتماية ا١تسئولية قوانُت شٌرعت كلذلك نية ْتسن ارتكبو خطاء

                                                           
 .16، صا٠تطأ الطيب ُب ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيبمصطفى عبد اٟتميد عياد،  273
 .1ـ(، ص 2004،)دار الفكر اٞتامعي ، ا١تسئولية اٞتنائية للطبيب٤تمود القببلكل،  274
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 إرىاب خشية دكف مرضاىم معاٞتة ُب لؤلطباء البلزمة اٟترية لتوفَت ككذلك األطباء أخطاء
 عدـ ترل كالقانونية الفقهية ا١تدارس بعض ككانت،  كاالطمئناف الثقة من جو كَب ليةا١تسؤك 
 لو ا١تمنوحة العلمية الشهادة قيمة كانعداـ شأنو من التقليل ْتجة خطئو عن الطبيب مسألة

 الناتج الضرر عن التعويض فأكجب لذلك اللييب ا١تشرع تنبو كقد الطبية ا١تهن بسمعة كاألضرار
 الشخصية ٢تا تكوف الطيب التأمُت ىيئة قياـ أقرٌ  نفسو الوقت كَب الطبية ا١تهن ٦تارسة عن

 إصابة أية أك الوفاة عن الناٚتة ا١تدنية كليةا١تسؤ  بتغطية تلتـز ا١تستقلة ا١تالية كالذمة األعتباريو
 :_ أمراف بتحقق كبذلك شخص لأ ْتق معنوم أك مادم ضرر الٌ  أك بدنية

 . ا١تناسب التعويض من حقو على ا١تتضرر ٭تصل` أك٢تما:

 الشعور كخلق أدائهم من كالرفع الطبية ا١تهن من كغَتىم األطباء لدل الوعي خلق : ثانيهما
 . ا١تهنية الطبية كاجباهتم أداء ُب كالطمأنينة باألماف

 لسنة 17 رقم القانوف من األكىل ا١تادةفهناؾ فئة ٥تاطبوف هبذه األحكاـ كىو مأكدتو      
 كا١تهن الطبية ا١تهن ٯتارس من كل على تسرل أحكامو فأب يةالطب ا١تسئولية بشاف ـ1986
 مهنة:  كىى (123، 109 ا١تادتاف)  الصحي القانوف ُب إليها ا١تشار تلك كىى هبا ا١ترتبطة
 الطبية الكيمياء) ا١تعملية كالفحوص كاألْتاث،  كالصيدلة،  األسناف كطب،  الطب

 القانوف اٌقر كم، الصحة كزير من بقرار أخرل مهن كأية،،،(  كا١تيثافولوجيا.. كالبكتَتكلوجيا
 كىم الطب ٔتهنة ا١ترتبطة ا١تهن( 123) ا١تادة ُب ـ1973 لسنة106: _ رقم الصحي
 مزاكلتهم أثناء األسناف كأطباء كالصيادلة،  لؤلطباء ا١تساعدة كاألعماؿ فنية بأعماؿ القائموف
 كالعبلج،  كاألشعة،  ا١تختربات كفٍت كالقاببلت،  كا١تمرضات إشرافهم كٖتت مهامهم
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 الٌصحيُت كا١تفتشُت،  الطبية النظارات كفٍت األسناف كفٍت الصيادلة كمساعدم الطبيعي
  275.كغَتىم

 ٖتذيرية عبلمات على اشتمل ـ1986\17 رقم القانوف إف بالذكر اٞتدير كمن     
 ُب نص كقد خاصة صفوب الطبيب ٥تاطبان  ،بأحكامو ا١تخاطبُت ىعل األمور بعض كأكجب

 معاٞتة عدـ ك نسافاال ركح إزىاؽ عدـ أ٫تها اظورات من ٚتلة على منو السادسة ا١تادة
 طيب تقرير ٖترير كعدـ ا١تشركعة كغَت الطبية غَت الوسائل استعماؿ كعدـ رضاه دكف ا١تريض
 إجهاض على القانوف هنى كقد،276كاذبة شهادة أك ٔتعلومات كاآلدالء للحقيقة ٥تالف
 اليت التعليمات من ذلك غَت إىل األـ حياة أنقاض ذلك أقتضى إذا إال اٞتنُت قتل أك اٟتامل

  كتابعيهم ا١توظفُت من الفئة ىذه إىل بالضركرة معلومة تكوف أف ٬تب

 الصادقة اٞتهود بذؿ أم عناية، ببذؿ الطبيب بالتزاـ يقضي الطيب، اجملاؿ ُب العاـ كا١تبدأ    
 كٖتسُت ا١تريض شفاء هبدؼ الثابتة، العلمية كاألصوؿ القائمة كالظركؼ تتفق اليت كاليقظة،

 277.الطبيب مسؤكلية عليو يًتتب خطأ يعد االلتزاـ هبذا إخبلؿ كأم الصحية، حالتو

 سلوؾ أساس على الفعل يقيس الذم ا١توضوعي ا١تعيار ىو الصدد، ىذا ُب ا٠تطأ كمعيار    
 سبيل ُب القاضي أف أم. ا١تعتاد الشخص سلوؾ كىو أخرل إىل حالة من ٮتتلف ال معُت

                                                           
عقوبات لييب باٟتبس مدة ال ٕتاكز سنتُت أك غرامة ال تزيد على ٜتسُت جنيها.كىى ٖتت با  354ا١تادة  تعاقب 275

من القانوف ذاتو باٟتبس من ستة أشهر إىل ثبلث سنُت كىى  251ب انتحاؿ األلقاب ، كالرتب ، كتعاقب ا١تادة 
  ف.ٖتت باب ، تزكير األكراؽ العرقية ا١توقعة على بيا

ـ بإصدار القانوف الصحي / 1973لسنة 106من القانوف رقم  109، 123الك كلو با١تادتُت مشار إىل ذ 276
 .ـ / اجمللد ا٠تامس1973ا١توسوعة التشريعية الليبية سنة 

،) القاىرة، جامعة الدكؿ العربية، معهد ٤تاضرات ُب ا١تسؤكلية ا١تدنية ُب تقنيات الببلد العربيةسليماف مرقس،  277
، ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب، دراسة مقارنة. طبلؿ عجاج قاضي،  397ـ(، ص1958العالية، الدراسات العربية 

 .217ص
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 ا١تستول نفس من آخر طبيب سلوؾ على سلوكو يقيس مريض، عبلج ُب طبيب خطأ تقدير
 .278الطب ُب أستاذان  أـ متخصصا، طبيبا أـ عاما، طبيبا كاف سواء

ٕتاه  كحرص عناية ذؿأف يب الطبيب على األصل أف ُب الوضعي القانوف مع الفقو كيتفق    
 ٯتكن ال اٟتالية ا١تعطيات ألف كذلك بالشفاء للمريض يتعهد أف للطبيب ٯتكن فبل ،ا١تريض

 279.الشفاء كىي نتيجة إىل الوصوؿ معها ٯتكنو كاليت الفنيُت كاٟترص العناية من

 :كالقانوف الشريعة بُت الطيب ا٠تطأ إثبات

 األخَت على فإنو كبذلك عناية، ببذؿ التزاـ ىو مريضو ٕتاه الطبيب التزاـ ُب األصل إف    
 ا٨تراؼ على تربىن اليت األدلة يقدـ أف ا١تريض على ٬تب ْتيث الطبيب، خطأ ثباتإ عبء

 280.ا١تستقرة الفنية القواعد خالف أنو أك ا١تطلوبة، العناية بذؿ ُب كهتاكنو كإ٫تالو الطبيب

 ا١تدعي على البينة قاعدة كىي اإلثبات، ُب العامة القواعد تطبق اإلسبلمي الفقو ففي    
 خطأ بإثبات ا١تكلف ذكيو، أك ا١تريض كىو فا١تضركر،. العدلية اجمللة من 76 للمادة كفقا

 281.بالضماف كإلزامو الطبيب مسؤكلية لقياـ السببية، كعبلقة للضرر إثباتو جانب إىل الطبيب

                                                           
، )الكويت، جامعة مسؤكلية الطبيب، مشكبلت ا١تسؤكلية ا١تدنية ُب ا١تستشفيات العامةأٛتد شرؼ الدين،  278

مطبعة جامعة القاىرة، )القاىرة، 1، طمشكبلت ا١تسؤكلية ا١تدنية. ٤تمود ٚتاؿ زكي، 43ـ( ص1986الكويت، 
 .370ـ(، ص1978

. ٤تمد أٛتد بن عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، 300، ص1. ا١توسوعة الفقهية، ج542، ص5ا١تغٍت، ج 279
)مصر، مطبعة مصطفى البايب 5حاشية ابن عابدين، ا١تسماة: )رد اتار على الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار(،ج

، ج . الى،50ـ(، ص1966اٟتليب،  . كشاؼ القناع، 406، ص1. ا١تهذب، للشَتازم، ج196، ص8ابن حـز
٣تمع الضمانات ُب . غياث الدين أبو ٤تمد بن غاًل بن ٤تمد البغدادم،  194، ص2. ا٢تداية، ج302، ص2ج

. كقارف ب: ٤تمود 48-47ـ(، ص1999،)مصر، دار السبلـ، 1، ط1،جمذىب اإلماـ األعظم أيب حنيفة النعماف
، مسؤكلية الطبيب كمسؤكلية إدارة ا١تستشفى.سليماف مرقس، 32، صمشكبلت ا١تسؤكلية ا١تدنيةن زكي،  ٚتاؿ الدي

 .264ـ (، ص1975) مؤسسة دار التعاكف كالنشر ،176، رقممصادر االلتزاـ. أٛتد سبلمة ، 164ص
 .132، صا١تسؤكلية الطبية٤تمد حسُت منصور،  280
 .54، صلؤلعماؿ الطبية األحكاـ الشرعيةأٛتد شرؼ الدين،  281
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 الفقو مع يتفق ا١تقارف كالقضاء الفقو ُب السائد فاالٕتاه الوضعي، القانوف ُب أما    
 على إثباتو عبء كيقع الطيب، ا٠تطأ إلثبات ا١تدعي، على البينة: قاعدة بتطبيق اإلسبلمي

 عن ا١تسؤكلية كألف ما، ضرر لو سبب ٦تا الطبيب خطأ يدعي الذم ىو باعتباره ا١تريض
 الطبيب التزاـ ُب سيما ال ا١تضركر على اإلثبات كاجب خطأ على تقـو الشخصية األعماؿ

 282.ا١تريض لعبلج ا١تطلوبة العناية ببذؿ

 الثالثة كالعشركف من قانوف ا١تسؤكلية الطبية ا١تادة بنص جاءأما ُب القانوف اللييب  فقد   

 ضررا يسبب طيب نشاط ٦تارسة عن ناشئ مهٍت خطأ كل على الطبية ا١تسئولية تًتتب)   
 العلمية األصوؿ اك النافذة التشريعات تفرضو بالتزاـ إخبلؿ كل" مهنيا" خطأ كيعترب،  للغَت

 الضرر نشوء كيعد ا١تتاحة كاألمكانيات ايطة الظركؼ مراعاة مع ذلك كل للمهنة ا١تستقيمة
 ا١تسئولية من التخفيف أك اإلعفاء ٬توز كال بااللتزاـ كاإلخبلؿ ا٠تطأ ارتكاب على قرينة

 ( ذلك على اتفاؽ كل" باطبل كيقع الضرر كقوع قبل الطبية

)  كىى عناصر ثبلث على تقف الطبية كليةا١تسؤ  اف لنا يتضح السابق النص استقراء من    
 ( السببية كعبلقة،  كالضرر، ا٠تطاء

 هبذا القائم إخبلؿ ىو الطيب ا٠تطاء جوىر:  طيب نشاط ٦تارسة عن ناشئ مهٌت خطاء – 1
 سلوكو ُب الطبيب خركج كىو عليها القانوف يفرضهما اللذين كاٟتذر اٟتيطة بواجب العمل

 كقت" كعلميا" نظريا عليو ا١تتعارؼ أك العلم هبا يقضى اليت الطبية كاألصوؿ القواعد عن
 283 .الطيب العمل تنفيذ

                                                           
) بَتكت،لبناف،  منشورات اٟتليب 1،جالوسيط ُب شرح القانوف ا١تدٍل اٞتديدعبد الرزاؽ السنهورم، ،  282

. ٤تمد ىشاـ القاسم، 27، صا٠تطأ الطيب ُب ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب. مصطفى عياد، 661ـ(، ص1998اٟتقوقية،
 .14-13(، السنة الثالثة، العدد األكؿ، ص 1979كالشريعة، مارس، )الكويت، ٣تلة اٟتقوؽ ا٠تطأ الطيب

ـ(، 1996)الدار اٞتماىَتية للنشر ، 1مشار إليو ُب موقف القانوف اللييب من التطبيقات اٟتديثة ، فرج ا٢تريش ،ط 283
 .125، 124كمابعدىا 123ص.
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 لكي الضرر كجود تتطلب كليةؤ للمس العامة النظرية شأف شأهنا الطبية كليةؤ ا١تسف:الضرر - 2
 ىذا يؤدل أف ٬تب بل بالتزامو الطبيب إخبلؿ ٣ترد يكفى فبل طائلتها ٖتت الطبيب يقع

 . بالغَت الضرر بإٟتاؽ اإلخبلؿ

 الضرر عنصرم جانب إىل مستقل كعنصر السببية عبلقة توافر ٬تب:  السببية عبلقة - 3
 ارتكاب على قرينة يعد الضرر نشؤ فأب أفادت الثالثو كالعشركف  ا١تادة فأ حيث كا٠تطأ
 القانوف نظر ُب يظل ذلك يثبت كحىت،  ا٠تطأ ىذا توافر نفى للطبيب فأ يعٌت كىذا ا٠تطأ
 فحص إجراء ُب أ٫تل الذم الطبيب كليةٔتسؤ  حكم ٢تذا"كأيضان تطبق  كالن ؤ كمس" ٥تطئا

 الذم اٞتراح الطبيب كليةٔتسؤ  حكم كما"  ذلك تتطلب ا١تريض أالـ كانت بينما األشعة
 عنو ٧تم ٦تا صحيح غَت" كضعا العمليات منضدة فوؽ حادث ُب ا١تصاب ا١تريض بوضع قاـ

 عقاب كال إحكامها معظم ُب العليا اكمة أكدتو ما ىو ا١تعيار كىذا ذراعو ُب شلل بداية
 . للمريض اٟتاصلة كالنتيجة الطبيب فعل بُت السببية عبلقة انقطعت إذا

 للعبلج ا١تريض رفض عن ناشئان  الضرر كاف إذاف : للعبلج ا١تريض رفضأما ُب حالة     
)التقـو ا١تسؤكلية الطبية إذا كاف  الرابعة كالعشركف ا١تادة أفادت للتعليمات إتباعو اكعدـ

غم نصحو بالقبوؿ الضرر ناشئان عن رفض ا١تريض للعبلج أكعدـ إتباعو للتعليمات الطبية ر 
 كذلك كلو دكف اإلخبلؿ ْتكم البند)ب( من ا١تادة السادسة من ىذا القانوف.

 284كيثبت رفض ا١تريض للعبلج بإقراره كتابةن أك باإلشهاد عليو ."

 ا١تريض رفض كيثبت بالقبوؿ نصحو رغم الطبية ا١تسئولية التقـو أنوبإستقراء لنص ا١تادة ف    
 . عليو باألشهاد أك كتابة بإقراره للعبلج

                                                           
 بشأف ا١تسؤكلية الطبية. 1986لسنة 17ا١تادة السادسة من القانوف رقم 284
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العاشرة ) ا١تادة جسدتحيث  ،العملية إجراء على سبقةم موافقةكأيضان ٬تب أف تكوف ىناؾ 
 ..ٔتراعاة إال جراحية عملية إجراء ال٬توز بأنو نفس القانوف من،د فقرة

 اذامل قانونا عنو كؿا١تسؤ  أك ا١تريض من العملية إجراء على كتابية موافقة ىناؾ تكوف أف"
 على طبيباف يقرر مامل كلو كذلك إرادتو عن بالتعبَت التسمح حالتو كانت أك راشدا يكن
 "متعذرا ا١توافقة على اٟتصوؿ ككاف كمستعجلة ضركرية العملية فأ األقل

 ترفع كلكي اٞتراح الطبيب كليةمسؤ  يستوجب اٞتراحية العملية إجراء على ا١توافقة فانعداـ    
 ا١توافقة كانت إذا أما عنو ا١تسئوؿ أك ا١تريض من كتابية ا١توافقة تكوف أف البد عنو كليةؤ ا١تس

 يكوف فأ مثل كذلك الضركرة أك االستعجاؿ حالة ذلك من استثٌت كقد هبا يعتد فبل شفهية
كلكن " قانونا عنو ا١تسئوؿ موافقة أك موافقتو اخذ باإلمكاف كني كمل غيبوبة حالة ُب ا١تريض
  .كمستعجلة ضركرية العملية فأ األقل على طبيباف يقرر أف بشرط

 كاف كلو الطبيب كليةمسؤ  يستوجب األمر فإف االستعجاؿ أك الضركرة انعداـ ثبت فإذا    
 285.عليها ا١تتعارؼ العلمية لؤلصوؿ" كفقا اٞتراحة سبيل سلك قد

 ؟ الطبية كليةا١تسؤ  بتقرير ا١تختص من السؤاؿ الذم يطرح نفسو كلكن

 قياـ مدل بتقرير ٮتتص" بقو٢تا من نفس القانوف السابعة كالعشركف ا١تادة ذلك إىل أشارت   
 كا١تهن الطبية  التخصصات ذكل من عدد من الصحة كزارة يتبع طيب ٣تلس الطبية ا١تسئولية
 كوملت ـ182/1989/ رقم الصحة كزارة بقرار الطيب اجمللس إنشاء ًب كلقد"  هبا ا١ترتبطة

 الطبية با١تهن ا١تتعلقة القضايا ُب بالنظر الطيب اجمللس ٮتتص" مايلى لقرار ا ىذا من ا١تادة
 مدل كتقرير فنيا كتقييمها كدراستها القضائية ا٢تيئات من إليها ٖتاؿ كاليت هبا ا١ترتبطة كا١تهن

                                                           
)بنغازم ، ليبيا، منشورات جامعة قار 1،ط١تسئولية ا١تدنية عن النشاط الطيب ُب القانوف اللييباسعد العسبلى ، 285

 .كما بعدىا 160ـ (، ص1994يونس، 
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 كإعداد العكس إثبات أك ٣ترد بشكل عنها الناجم الطيب ا٠تطأ على ا١تًتتبة الطبية ا١تسئولية
 . القضية منها ااؿ اٞتهة إىل يرفع بذلك تقرير

فاجمللس الطيب غايتو ْتسب األصل قيامو ٔتساءلة األطباء كأعواهنم تأديبان عن ا٠تطأ الذم     
 17يرتكب أثناء ٦تارستهم للمهنة، فهو الذم يقرر أسباب ا٠تطأ كفقان ألحكاـ القانوف رقم

 ـ بشأف ا١تسؤكلية الطبية.1986لسنة

  الفقهاء:طبيعة المسؤولية الطبية أمام الفرع الخامس   

الشريعة اإلسبلمية اىتمت باإلنساف اىتماما عظيما كخاصة ُب ٣تاؿ ٛتايتو من األمراض     
بالتداكم كالتطبيب من أجل اافظة على صحتو كقوة جسمو، ذلك ألف صحة اإلنساف ىي 

إال بالصحة، فإذا كاف  أساس التقدـ كالسعادة، إذ أنو العلم كالماؿ كالجهاد كالسلطاف
اإلنساف قويا سليما كخاليا من األمراض كاف اجملتمع قويا كمًتاصان تسوده العفة كالطهر 
كالتعاكف كا١تودة بُت أفراده كبعكس ذلك فإف اجملتمع يكوف ىشان كضعيفان تسيطر عليو الرذيلة 

نها كنبو من العدكل كا١تعصية كالشهوات. كقد أمر اإلسبلـ بالوقاية من األمراض كالتداكم م
 286.كقد حض على عزؿ ا١تصابُت عن غَتىم

حيث ُب اٟتديث الشريف قاؿ الرسوؿ صلي ا عليو كسلم:" إذا ٝتعتم الطاعوف بأرض    
  287."فبل تدخلوىا، كإذا كقع بأرض كأنتم فيها فبل ٗترجو منها

 288.ألسد"كيقوؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم أيضا" كفر من اجملذـك كما تفر من ا 

 289.﴾التػٍَّهليكىةً  ًإىلى  بًأىٍيًديكيمٍ  تػيٍلقيوا كىالى  اللَّوً  سىًبيلً  ُب  كىأىٍنًفقيوا ﴿كيقوؿ ا عز كجل  
                                                           

 27،صا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيبصفاء خربوطلي،  286
 صحيح البخارم، سبق ٗتر٬تو. 287
 .116(، ص1957)القاىرة، دار إحياء الكتب العربية ،، الطب النبومومس الدين بن القيم اٞتوزية،  288
 . 195األية  ،قرةبسورة ال 289
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 290.﴾رىًحيمنا ًبكيمٍ  كىافى  اللَّوى  ًإفَّ  أىنٍػفيسىكيمٍ  تػىٍقتػيليوا كىالى ﴿ كيقوؿ سبحانو كتعاىل ُب آية أخرل 

فبينت السنة النبوية أف لكل داء دكاء حيث يقوؿ النيب صلى ا عليو كسلم " ماأنزؿ ا   
كبالرجوع إىل نصوص القرآف الكرَل كالسنة النبوية تبلحظ أهنا  291داء إال أنزؿ لو شفاء"

 دلت على حرمة جسد اإلنساف كجعلت اافظة عليها من أىم مقاصد الشريعة اإلسبلمية .

ٍنسىافي  أىيػُّهىا يىا ﴿قاؿ تعاىل   صيورىةو  أىم   فػىعىدىلىكى ُب  فىسىوَّاؾى  خىلىقىكى  الًَّذم اٍلكىرَلً  ًبرىب كى  غىرَّؾى  مىا اإٍلً
 292.﴾رىكَّبىكى  شىاءى  مىا

نىا﴿ كقاؿ تعاىل      كىاأٍليذيفى  بًاأٍلىٍنفً  كىاأٍلىٍنفى  بًاٍلعىٍُتً  كىاٍلعىٍُتى  بًالنػٍَّفسً  النػٍَّفسى  أىفَّ  ًفيهىا عىلىٍيًهمٍ  كىكىتىبػٍ
 أىنٍػزىؿى  ٔتىا ٭تىٍكيمٍ  ملىٍ  كىمىنٍ  لىوي  كىفَّارىةه  فػىهيوى  ًبوً  تىصىدَّؽى  فىمىنٍ  ًقصىاصه  كىاٞتٍيريكحى  بًالس ن   كىالس نَّ  بًاأٍليذيفً 

 293.﴾الظَّاًلميوفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  اللَّوي 

فعبلج اإلنساف كجراحتو قد أباحتو الشريعة اإلسبلمية كأخذ جزء منو من باب الضركرة    
حيث ٬تب تدارؾ ىبلؾ النفس بإتبلؼ جزء أك عضو منها كا١تعاٞتة ٬تب أف تقتصر عل 

 قدر الضركرة .

كما أنو ال٬توز اإلقداـ على ا١تعاٞتة إال من قبل العارفُت بالطب كذلك حفاظا على النفس     
لبشرية من الضرر، كالقاعدة الشرعية تنص على أف كل من يزاكؿ عمبل أك علما اليعرفو ا

 294.يكوف مسؤكال عن الضرر الذم يصيب اآلخرين نتيجة ىذا العمل
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حيث قاؿ الرسوؿ صلى ا عليو كسلم" من تطبب كمل يكن بالطب معركفان فأصاب نفسان   
ن تطبب كمل يقل كم طب كذلك ألف لفظ دكهنا فهو ضامن"، كنبلحظ أف الرسوؿ قد قاؿ م

التفعل إ٪تا يدؿ على تكلف الشي كالدخوؿ فيو بعسر ككلفة، كأنو ليس من أىلو، كتحكم 
 295.كتبصر كغَتىا

فمن ىذا اٟتديث  ٬تب أف نعرؼ بشكل أكسع موضوع الطبيب اٞتاىل كالطبيب اٟتاذؽ    
 يب.كأيضا ٬تب أف نعرؼ كاجبات الطبيب ُب اإلسبلـ كٗتصص الطب

 : الطبيب الجاىلأوالً    

الطبيب ىو ذلك اإلنساف العارؼ بًتكيب البدف كعمل األعضاء كاألمراض اٟتادثة فيها      
كأسباهبا، كأعراضها، كعبلماهتا، فاألدكية النافعة منها كاألعتياض عما مل يوجد منها، كالوجو 
ُب استخراجها كطريق مداكاهتا، ليساكم بُت األمراض كاألدكية ُب كمياهتا كٮتالف بينها كبُت  
كيفيتها فمن مل يكن كذلك فبل ٬تعل لو مداكاة ا١ترضى كال٬توز لو اإلثداـ على عبلج ٮتاطر 

 فيو كاليتعرض ١تا العلم لو فيو .  

كعلى ضوء اٟتديث الشريف" من تطبب كمل يكن بالطب معركفان فأصاب نفسان دكهنا     
بأنو طبيب كخطأه  فهو ضامن "فإف الطبيب اٞتاىل ىو الذم العلم لو بالطب كأكىم مريضو

يوجب ضماف أم ضرر ٭تدث للمريض كخدعو بدعول معرفتو بعلم الطب حىت سلم نفسو 
كجسده ليعاٞتو ىذا الطبيب اٞتاىل الذم غر ا١تريض كخدعو بدعول معرفتو بعلم الطب 
حىت سلم نفسو كجسده ليعاٞتو كىذا اٟتديث كإف كاف يوجب الضماف على الطبيب اٞتاىل 

ُب تضمُت الطبيب حُت يرتكب أمران يوجب الضماف كالعمد  اعتربكه أصبلن إال أف الفقهاء 
 كا٠تطأ كاٞتهل.

                                                           
 .138، ص4، جىدل خَت العبادزاد ا١تعاد ُب ابن القيم اٞتوزيو،  295
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فإذا باشر الطبيب اٞتاىل عبلج ا١تريض ككاف ا١تريض يعلم أنو جاىل كالعلم لو، كأذف لو     
ُب عبلجو فبلضماف عليو إذا حصل للمريض أم تلف، حيث أنو يشًتط لتحقيق الضماف 

. كللطبيب 296أال يعلم جهل ىذا الطبيب أك أنو أخفى جهلو عنوعلى الطبيب اٞتاىل 
 اٞتاىل ثبلث حاالت:

حالة مدعي الطب أم "اٞتاىل بالكلية" ْتيث اليكوف لو معركفا هبذا العلم كمل يسبق لو  –أ 
 ٦تارسة العبلج، كإ٪تا أكىم ا١تريض كخدعو بزعمو ا١تعرفة كا٠تربة.

لم الطب كلكنها التؤىلو ١تزاكلتو أمثاؿ الطلبة ُب  حالة الذم يكوف لو معرفة بسيطة يع –ب 
 كلية الطب الذين مل يستكملو الدراسة النظرية كالعملية.

حالة من يكوف ٥تتصان بطب األسناف أك جراحة العظاـ كٯتارس األعماؿ الطبية ُب باقي  –ج 
 297.التخصصات كىو مايسمى الطبيب اٞتاىل جزئيان 

سو يعترب من أشنع موجبات ا١تسؤكلية الطبية بعد تعمد كأف اٞتهل بالطب لدل من ٯتار    
 اٟتاذؽ الضرر با١تريض كىذا الشك فيو فالطبيب اٞتاىل ارتكبو ّتهلو مايلي:

على نفوس ا١ترضى كحياهتم كتعريضها للمخاطر كىو أمر ٤تـر شرعا ذلك ألف  اإلقداـ –أ 
 الشريعة اإلسبلمية قد أباحت العمل الطيب إذا كاف الطبيب عارفان بو كقادران على مزاكلتو 

 298.معاٞتة ا١ترضى بعكس ذلك فإف حكم ا١تعاٞتة يبقى على أصلو كىو التحرم

عدـ حصوؿ مدعي الطب على موافقة ا١تريض لعبلجو كإف كقعت ا١توافقة فإهنا غَت  –ب 
 معتربه شرعان، إذ يستوم كجوده كعدمو كال أثر لو ُب رفع ا١تسؤكلية عن الطبيب اٞتاىل.
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يض التلف الذم أصاب ى الطبيب اٞتاىل دية النفس أك تعو كعلماء الشريعة رتبو عل    
كىو من فقهاء اٟتنابلة ) ال أعلم خبلفان ُب أف ا١تعاِب إذا ا١تريض، حيث يقوؿ ا٠تطايب 

تعدل، فتلف ا١تريض، كاف ضامنان، كا١تتعاطي علمان اليعرفو متعدو فإذا تزلد من فعلو التلف 
 299.ضمن(

كالكن ىناؾ رأم ّتهل مسؤكلية الطبيب اٞتاىل مسؤكلية مطلقة كيًتتب على ذلك أنو     
بات أنو تصدل للعبلج سواء باٞتراحة أك كصف الدكاء، سواء اليلـز إثبات خطأه بل يلغي إث

علم ا١تريض ّتهلو أـ مل يعلم، كأيضا ىناؾ من علماء الشريعة اإلسبلمية ينفوف ا١تسؤكلية 
ا١تدنية عن الطبيب اٞتاىل إذا كاف ا١تريض يعلم ّتهلو ُب العلـو الطبية كأنو العلم لديو، كقد 

فيما يتعلق با١تسؤكلية الناٚتة عن ٦تارسة مهنة الطب من ىم  أٟتق الفقهاء ا١تسلموف باألطباء
ُب حكمهم، كاٟتجاـ كالعضاد كالكحاؿ كالبزاغ كغَتىم من أصحاب الصنعة 

 300.كاإلختصاص

كلكن فبل بد من القوؿ أخَتان أف ىناؾ إٚتاع من أىل العلم كا١تعرفة على تضمُت الطبيب    
إيهامو كتغريره با١تريض. كيقوؿ إبن رشد" الطبيب اٞتاىل عما تسبب ُب إتبلفو نتيجة جهلة ك 

كما أشبو إذا أخطأ ُب فعلو ككاف من أىل ا١تعرفة، فبل شيء عليو، إال أف يعلم أنو تعدل، 
 كإف مل يكن من أىل ا١تعرفة، فعليو الضرب كالسجن كالدية". 

ضماف ما أتلف  ك٦تا تقدـ فإف الطبيب اٞتاىل تقع عليو ا١تسؤكلية الكاملة عن فعلو كعليو   
من مالو، كليس من ماؿ عاقلتو، كعليو عقوبة يقررىا كيل األمر، لتكوف عقابان على ما اقًتفت 

 301.يداه من ٦تارسة ١تهنة الطب دكف علم كدراية
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 : الطبيب الحاذقثانيا

ىو الذم يعطي مهنتو حقا بسبب إحاطتو باألصوؿ الفنية ١تمارسة الطب كعدـ خركجو     
على ىذه األصوؿ حىت اليتعرض للمسؤكلية، فالطبيب اٟتادؽ مىت قاـ بواجبو كأتقن عملو، 
كمارسو بأمانو كإخبلص ٕتاه مريضو، كمل ٮتطئ أك يقصر أك يتهاكف، فإنو اليضمن شريطة أف 

 302.عبلج من ا١تريض أك من كليويكوف مأذكنان بال

كبالتايل فالطبيب اٟتاذؽ فإنو المسؤكلية عليو، كلو كقع الضرر على ا١تريض من جراء     
ا١تعاٞتة ماداـ الطبيب مأذكنان لو بالعبلج، كمل يقع منو خطأ أثناء العبلج، بل حصل الضرر أك 

اعتربك أف ا١توت إذا حصل  ا١توت نتيجة أمر الٯتكن توقعو أك تفاديو كمن ىنا فإف الفقهاء
نتيجة لفعل كاجب مع أخذ اٟتيطة كعدـ التقصَت فبل يًتتب أم مسؤكلية على الطبيب، 
كلذلك فإف الفقهاء قد اتفقوا على أف الطبيب اٟتاذؽ الذم مارس مهنتو بإذف ا١تريض أك 

بل كليو اليضمن نتائج مأذكف فيها، كقد قامو بالقياس على ذلك ختاف الصيب ُب كقت قا
للختاف، ُب سن تتحمل ذلك، كأعطى الطبيب الصنعة حقها فتلف العضو أك الصيب 

 303.فبليضمن الطبيب

كرغم إٚتاع الفقهاء على عدـ ضماف الطبيب اٟتاذؽ إال أهنم اختلفو ُب تفسَت رفع     
 ا١تسؤكلية إىل ثبلثة آراء:

ماف لسببُت، األكؿ الضركرة أكالن: رأم أليب حنيفة الذم يرجع العلة ُب ترتيب ا١تسؤكلية كالض
االجتماعية ألف اٟتاجة ماسة لعمل الطبيب حىت ال٭تملو ا٠توؼ من ا١تسؤكلية إىل عدـ 

                                                           
 .32، صا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيبصفاء خربوطلي،  302
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مباشرة عملو الطيب، كثانيهما إذف ا١تريض أك كليو، ذلك أف اإلذف مع الضركرة االجتماعية 
 304.يؤدياف إىل رفع ا١تسؤكلية

قد ردا األمر أف العلة برفع ا١تسؤكلية ىي بإتياف : رأم لئلماـ الشافعي كاإلماـ أٛتد، ك ثانيان 
 305.الطبيب فعلو بإذف ا١تريض إضافة إىل أف يقصد إصبلح ا١تفعوؿ ال االحًتازية

: رأم اإلماـ مالك الذم قاؿ بأف العلة ىي إذف اٟتاكم لو بالتطبيب أكالن، إضافة إىل ثالثان 
 306.وإذف ا١تريض ثانيان مامل ٮتالف الفن أك أف ٮتطئ ُب فعل

كٯتكن القوؿ على ذلك بأف سبب انتفاء ا١تسؤكلية عن الطبيب ُب الشريعة اإلسبلمية يقع    
 ضمن أربع:

 إذف اٟتاكم)الشارع(    

 إذف ا١تريض)رضائو(

 قصد الشفاء  

 عدـ كقوع خطأ من الطبيب

ذا أذف كقد أكردىا إبن القيم اٞتوزية ُب قولو" أما الطبيب اٟتاذؽ فبلضماف عليو اتفاقا، إ    
 ده إذا تولد من فعلو ا١تأذكف من جهة جو كأعطى الصنعة حقها، كمل ٕتن يلو ا١تريض بعبل

 307.الشارع، كمن جهة من يطببو، تلف النفس أك العضو أك ذىاب صفة
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كأما إذا كانت ا١تعاٞتة حاصلة بدكف رضى ا١تريض، أك إذف كليو إذا كاف ناقص األىلية أك     
 عدٯتها، فإف آراء الفقهاء انقسمت إىل ثبلثة إتاىات:

االٕتاه األكؿ: يقرر مسؤكلية الطبيب عن الضرر اٟتادث، ألنو تولد عن فعل مرخص بو 
 الضماف. يًتتب عليوك 

عدـ مسؤكلية الطبيب ُب حاؿ حصل الطبيب اٟتاذؽ على إذف أك مل الٕتاه الثاٍل: يقرر ا 
٭تصل على اعتبار أف الطبيب ٤تسن، كما عليو من سبيل كمعيار ا١تسؤكلية ليس اإلذف أك 

ى بالفعل على أكمل كجو، كبذؿ غاية لفعل فما داـ الطبيب اٟتاذؽ قد أتعدمو، كلكن ىو ا
 308.جهده فبل تبعة كالمسؤكلية عليو

الثالث: فيقضي ىذا االٕتاه ٔتسؤكلية الطبيب بشرط اف يكوف الضماف ُب بيت ماؿ  االٕتاه
 خىطىأن  ًإالَّ  ميٍؤًمننا يػىٍقتيلى  أىفٍ  ًلميٍؤًمنو  كىافى  كىمىا ﴿ا١تسلمُت، لكي اليضيع دـ امرئ خطأ قاؿ تعاىل

 309.﴾ يىصَّدَّقيوا أىفٍ  ًإالَّ  أىٍىًلوً  ًإىلى  مىةه ميسىلَّ  كىًديىةه  ميٍؤًمنىةو  رىقػىبىةو  فػىتىٍحرًيري  خىطىأن  ميٍؤًمننا قػىتىلى  كىمىنٍ 

كىذا االٕتاه الفريد لفت انتباه الكثَت من األطباء ا١تعاصرين اليت تدعو إىل أف يكوف    
الضماف من صفة عاـ يكوف ُب كل دكلة مصدره رسـو سنوية تدفع من قبل األطباء ١تواجهة 

 310.اٟتاالت الطارئة النإتة عن األخطاء الطبية

 كبالتايل ٬تدر اإلشارة إىل أف ىناؾ من يرل أف الطبيب اٟتاذؽ يضمن ُب اٟتاالت التالية:

ُب حالة عدـ اإلذف من ا١تريض أك كليو قبل التدخل اٞتراحي، ٓتبلؼ حالة ما لو أذف  – 1
 لو فإنو اليًتتب عليو ضماف.

                                                           
 . 35-34، صا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيبصفاء خربوطلي،    308
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صفو دكاء للمريض حالة ما إذا اجتهد الطبيب اٟتاذؽ كأخطأ ُب ىذا االجتهاد عند ك  – 2
 عن طريق ا٠تطأ، فمات ا١تريض فإف الطبيب يكوف ضامنان. 

إذا أخطأ الطبيب ُب اٞتراحة كامتدت يده إىل عضو صحيح، أك إىل شرياف أك عصب  – 3
ليس ٤تبلن للجراحة فقطعو، ففي اٟتالة ىذه يكوف ضامنان كالدية تكوف ُب مالو أكمن بيت 

 311.ماؿ ا١تسلمُت أك على العاقلة

ك٦تا سبق ذكره نبلحظ أف فقهاء ا١تسلمُت قد فرقو ُب ْتث القواعد كاألحكاـ ا١تتعلقة     
 باألعماؿ الطبية بُت"الطبيب اٞتاىل كالطبيب اٟتاذؽ"

فالطبيب اٟتاذؽ عندىم ىو الطبيب الذم بذؿ غاية جهده، كأعطى الصنعة حقها، كمل     
اٟتذؽ، ككذلك فإف فقهاء  كسُب البحث كاإلجتهاد كاٞتهل ىو ع٭تصل عنده تقصَت 

ا١تسلمُت قد انتبهو إىل الطبيعة العقدية اليت ٖتكم العبلقة بُت األطباء كمن ىم ُب حكمهم 
كبُت ا١ترضى خبلؿ مراحل العمل الطيب كمن أبرزىا ماقيل ماكرد عن السرخسي كىو من 

 األحناؼ حيث قاؿ:"فعل العضاد كالبزاغ مضموف ضماف العقد".

ماـ الشافعي قاؿ" أف الطبيب اليستحق األجر إذافعل ما اليفعلو مثلو، كىذا ككذلك فاإل    
. كلكن ىناؾ صفات ٬تب توافرىا ُب 312دليل على أف ا١تسؤكلية الطبية ُب نظرىم عقدية

الطبيب كمن أ٫تها: معرفة أجزاء أك أعضاء اٞتسم كتركيباتو، كمعرفة األمراض كتشخيصها، 
عاتو ككمياتو بشكل مناسب كيتبلءـ مع مرضو، كلذلك  ككصف الدكاء البلـز للمريض كجر 

كاف من البلـز عقد امتحاف خاص لؤلطباء قبل مزاكلتهم لعملهم على يد كبَت األطباء ككاف 
يسمى آنذاؾ ريس حرفة الطب أك شيخهم كٯتاثل ُب عصرنا اٟتاضر نقيب األطباء، حىت أف 
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وف عليو األطباء ك٬ترم ٢تم امتحانا ملوؾ اليوناف كانوا ٬تعلوف ُب كل مدينة حكيمان يعرض
 313.خاصان هبم، فمن كجده مقصران ُب عملو هناه عن مزاكلة مهنة الطب

فا١تسلموف اىتمو ٔتبدأ ا١تسؤكلية بتطبيقهم لنظاـ اٟتسبة كىي رقابة إدارية تقـو هبا الدكلة     
ألخبلؽ، عن طريق موظفُت خاصيُت عن نشاط األفراد ُب شىت مناحي اٟتياة، كُب ٣تاؿ ا

كالدين كاالقتصاد، كذلك ٖتقيقا للعدؿ كالفضيلة، حيث أف ىذا اتسب ٯتارس سلطاتو 
على ٥تتلف حقوؽ الصناع كالتجار، ككاف من كاجباتو النظر ُب أعماؿ األطباء كالصيادلة 

 كالكحالُت كاٟتجامُت، كالفصادين، ككل ذلك من أٚتل منع الضرر قبل حدكثو.

العباسي ا١تقتدر با إىل طبيبو)سناف بن ثابت بن قرة( مهمة القياـ كقد اشتهر ا٠تليفة    
بامتحاف األطباء قبل السماح ٢تم ببمارسة مهنة الطب كقد رتب الفقو اإلسبلمي ا١تعاصر 

 كاجبات على الطبيب ٨تو مريضو كٯتكن إٚتا٢تا فيما يلي:

فيده إفادة تامة كأف ييث يبذؿ لو النصح كا١تشورة اإلخبلص للمريض بصورة أمينة ْت – 1
 عن كل مايتعلق با١تريض.

مصارحة الطبيب ١تريضو بنوعية مرضو كعلتو كأف يعمل على ٗتفيف حزنو كالتعامل مع  – 2
 ا١تريض بوجو بشوش.

 314.ا١تساكاة بُت ا١ترضى فبليفرؽ بُت العدك كالصديق كالقريب كالبعيد كالغٍت كالفقَت –3

 اليت كصلت إليو سواء بالقوؿ أك بالرؤيا أك االستنتاج. اافظة على أسرار ا١تريض –4
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 أف اليصف األدكية اليت تقتل ا١تريض أكتضره أك تسقط األجنة أك تؤدم إىل العقم من  – 5

 315.غَت كجود الضركرة إليو

٭تـر على الطبيب إهناء حياة ا١تريض ا١تيؤكس من شفائو ألف مثل ىذا الفعل يعترب قتبل  – 6
 ًإالَّ  اللَّوي  حىرَّـى  الَّيًت  النػٍَّفسى  تػىٍقتػيليوا للنفس بغَت حق كىذا األمر ٤ترما شرعان لقولو تعاىل﴿ كىالى 

 316.﴾ بًاٟتٍىق  

لطبيب كاليت ٬تب عليو اافظة فهذه أىم الواجبات اليت سبق ذكرىا  كتقع على عاتق ا   
عليها بكل أمانة كإخبلص كأف من شأنو قيامو بأم إخبلؿ فإنو يعرض نفسو للمسائلة ا١تدنية 

 كاٞتزائية عما ٟتق با١تريض أك ذكيو)ُب حالة كفاة ا١تريض( من أضرار.

الثامنة  ا١تادةكتتوىل ٤تاكمة من ٮتالف أحكاـ ىذا القانوف ٤تكمة مهنية كىذا ماجسدتو     
 ىذا أحكاـ ٮتالف من ٤تاكمة تتوىل" على ـ1986لسنة 17رقم القانوف منكالعشركف 

 رئيس عن درجتو تقل ال يقاض برئاسة  بلدية كل ُب تشكل مهنية ٤تكمة" تأديبيا القانوف
 مندكب يرشحهما طبيبُت كعضوية ا١تختصة للمحكمة العمومية اٞتمعية ٗتتاره ابتدائية ٤تكمة

 كقد 317العالية التخصصات ذكل من يكونا أف اإلمكاف بقدر كيراعى بالبلدية الصحة كزارة
 القانوف ىذا ألحكاـ ا١تخالفُت على توقيعها ٬توز اليت العقوبات إىل الثبلثوف ا١تادة أشارت
 ىي :

 اإلنذار. –أ 

. -ب   اللـو
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ا٠تصم من ا١ترتب ١تدة الٕتاكز تسعُت يومان ُب السنة كال٬توز أف ٬تاكز ا٠تصم تنفيذا  –ج 
 ٢تذه العقوبة ربع ا١ترتب شهريان بعد الربع اٞتائز اٟتجز عليو أك التنازؿ عنو قانونا.

 اٟترماف من العبلكة السنوية. –د 

 اٟترماف من الًتقية مدة التقل عن سبعة أشهر كالٕتاكز ثبلث سنوات. –ق 

 اإليقاؼ عن مزاكلة ا١تهنة ١تدة الٕتاكز سنة. –ك 

 خفض الدرجة. –ز 

 318العزؿ من الوظيفة أك اٟترماف من مزاكلة ا١تهنة." –ح 

م لتلك ا١تهن فا١تخاطبوف هبذا القانوف عليهم أيضان أف يلتزموا بالتأمُت على ٥تاطر ٦تارسته    
الطبية كىذا ما أكدتو ا١تادة اٟتادية كالثبلثوف من ىذا القانوف كاليت تنص " تنشأ ىيئة 
تسمى)ىيئة التأمُت الطيب( تكوف ٢تا الشخصية االعتبارية، يلتـز األشخاص القائموف با١تهن 

 الطبية كا١تهن ا١ترتبطة هبا بالتأمُت لديها عن ٥تاطر ٦تارستهم لتلك ا١تهن."
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 أوجو الشبو واإلختالف بين فقو المذاىب  األربعة والقانون الليبيالمطلب الثاني : 

سنتطرؽ ُب ىذا ا١تطلب عن أكجو الشبو  كاالختبلؼ بُت الفقهاء كالقانوف اللييب ُب    
جدكؿ توضيحي يوضح قوؿ الفقهاء كالقانوف اللييب  ُب كل مسألة ٍب اٟتديث عنها ُب 

كأيضا من حيث جسامة  ،ا١تطلب السابق  ابتداءن من  حيث خطأ الطبيب  كأساس ا١تسؤكلية
الطبيب اٟتاذؽ كالطبيب اٞتاىل كماذا يًتتب  طأ كمن ٍب سنتطرؽ إىلا٠تطأ كمعيار تقدير ا٠ت

 على كل منهما.

 

 القانوف اللييب الفقهاء من حيث
 
 
 

 خطأ الطبيب 

إف خطأ الطبيب يعد 
 .موجبا للضماف

ىذا الرأم  كإىل 
ذىب اٟتنفية  
كا١تالكية  ، ُب 
ا١تعتمد من مذىبهم، 

 كالشافعية  كاٟتنابلة.

اف خطأ الطبيب   
  كفقأض يوجب التعوي
  من 166لنص ا١تادة 

القانوف ا١تدٍل اللييب :  
كل خطأ سبب ضررا 
للغَت يلـز من ارتكبو 

 بالتعويض
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 القانوف اللييب الفقهاء من حيث
 
 
 
 
 
 

 أساس ا١تسؤكلية 

 العبلج يباشر باعتباره الطبيب أف
 من بو يقـو فيما ٮتضع ال للمريض
 ُب ا١تباشرة: قاعدة إىل أعماؿ

 أك ضررا لو سبب كإف حىت الضماف،
 حسب خطأ منو يقع مل طا١تا أذل،
: لقاعدة كفقا التطبيب، مهنة أصوؿ
 الضماف، يناُب الشرعي اٞتواز

 يتقيد ال الواجب أداء أف: كقاعدة
 ٯتكن ما كألف السبلمة، بشرط

 ىنا من. فيو ضماف فبل منو االحًتاز
 تشًتط اإلسبلمية الشريعة أف نبلحظ

 كقوع: ا١تدنية الطبيب مسؤكلية لقياـ
 كأف للمريض، معاٞتتو ُب منو خطأ

 كأف ضرر، ا٠تطأ ىذا على يًتتب
 أم الضرر ُب لسبب ىو ا٠تطأ يكوف
 .كالضرر ا٠تطأ بُت السببية عبلقة

 ا٠تطأ اعتبار ُب الفقو مع يتفق فهو
 للطبيب، ا١تدنية ا١تسؤكلية أساس
 أف جهة من معو ٮتتلف كلكن

 ا٠تطأ بقاعدة يأخذ الوضعي، القانوف
 للمسؤكلية عاما أساسا باعتبارىا

 ينص مل ما نوعها، كاف أيا ا١تدنية
 فا٠تطأ  ذلك، خبلؼ على القانوف

 أساسو يستمد اللييب القانوف ُب الطيب
 ُب للخطأ العامة ا١تفاىيم من كمعناه

 الشخصي العمل عن ا١تدنية ا١تسؤكلية
 با٠تطأ اللييب ا١تشرع أخذ فقد

 أـ عقدية) ا١تدنية للمسؤكلية كأساس
 (تقصَتية
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 القانوف اللييب  الفقهاء من حيث
 
 
 
 
 
 

 جسامة ا٠تطأ

ال حاجة للتمييز بُت خطأ جسيم 
كخطأ يسَت لقياـ ا١تسؤكلية الطبية عن 
األكؿ دكف الثاٍل، ألف عمل الطبيب 
ُب معاٞتة ا١تريض ال ٮترج عن أحد 

 أمرين:
األكؿ: التزاـ الطبيب باألصوؿ 
ا١تتعارؼ عليها كالثابتة ُب مهنة 
الطب، كُب ىذه اٟتالة تعترب أعماال 
مباحة ألنو مأذكف هبا من الشرع كمن 

 ا١تريض كمل مل يشف ا١تريض أك مات.
الثاٍل: خركج الطبيب عن األصوؿ 
ا١تتعارؼ عليها كالثابتة ُب مهنة 
الطب، كىذا يعترب خطأ منو يعرضو 

لمساءلة كالتعويض، سواء كاف ا٠تطأ ل
 يسيػران أك كاف جسيما "فاحشا".

مل يفرؽ بُت نوع كآخر من األخطاء، 
ْتيث يسأؿ الطبيب عن أخطائو 
الضارة بالغَت أك ٔترضاه دكف تفرقة 
بُت خطأ جسيم أك غَت جسيم. 

الواضحة أف ا٠تطأ ا١تهٍت ال  فاٟتقيقة
يتحقق جسيما كاف أـ يسَتا إال إذا 
ا٨ترؼ الطبيب ا١تعاِب عن األصوؿ 
ا١تستقرة ُب علم الطب، كاليت مل تعد 
٤تل خبلؼ أك جداؿ لدل األطباء 
أك الفقو اإلسبلمي أك القانوف 

 الوضعي.
كبذلك يتفق حكم القانوف الوضعي 
مع حكم الشريعة اإلسبلمية حوؿ 

مفهـو ا٠تطأ أك كصفو ُب  كحدة
 نطاؽ ا١تسؤكلية ا١تدنية للطبيب.
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 القانوف اللييب  الفقهاء من حيث
 
 
 
 
 
 
 

 معيار تقدير ا٠تطأ

ا١تبدأ العاـ ُب اجملاؿ الطيب، يقضي   
بالتزاـ الطبيب ببذؿ عناية، أم بذؿ 
اٞتهود الصادقة كاليقظة، اليت تتفق 
كالظركؼ القائمة كاألصوؿ العلمية 
الثابتة، هبدؼ شفاء ا١تريض كٖتسُت 
حالتو الصحية، كأم إخبلؿ هبذا 
االلتزاـ يعد خطأ يًتتب عليو مسؤكلية 

 الطبيب. 
طأ ُب ىذا الصدد، ىو كمعيار ا٠ت   

ا١تعيار ا١توضوعي الذم يقيس الفعل 
على أساس سلوؾ معُت ال ٮتتلف 
من حالة إىل أخرل كىو سلوؾ 
الشخص ا١تعتاد. أم أف القاضي ُب 
سبيل تقدير خطأ طبيب ُب عبلج 
مريض، يقيس سلوكو على سلوؾ 
طبيب آخر من نفس ا١تستول سواء  
كاف طبيبا عاما، أـ طبيبا متخصصا، 

 ـ أستاذان ُب الطب .أ
اما ُب الفقو اإلسبلمي تطبق القواعد 
العامة ُب اإلثبات، كىي قاعدة البينة 

من  76على ا١تدعي كفقا للمادة 
 اجمللة العديل

فاالٕتاه السائد ُب الفقو كالقضاء    
ا١تقارف يتفق مع الفقو اإلسبلمي 
بتطبيق قاعدة: البينة على ا١تدعي، 

قع عبء إلثبات ا٠تطأ الطيب، كي
إثباتو على ا١تريض باعتباره ىو الذم 
يدعي خطأ الطبيب ٦تا سبب لو ضرر 
ما، كألف ا١تسؤكلية عن األعماؿ 
الشخصية تقـو على خطأ كاجب 
اإلثبات على ا١تضركر ال سيما ُب 
التزاـ الطبيب ببذؿ العناية ا١تطلوبة 
لعبلج ا١تريض، فقد جاء بنص ا١تادة 

١تسؤكلية الثالثو كالعشركف من قانوف ا
الطبية ) تًتتب ا١تسئولية الطبية على  
كل خطأ مهٍت ناشئ عن ٦تارسة 
نشاط طيب يسبب ضررا للغَت ، 
كيعترب خطأ" مهنيا" كل إخبلؿ بالتزاـ 
تفرضو التشريعات النافذة اك األصوؿ 
العلمية ا١تستقيمة للمهنة كل ذلك مع 
مراعاة الظركؼ ايطة كاألمكانيات 

الضرر قرينة على ا١تتاحة كيعد نشوء 
ارتكاب ا٠تطأ كاإلخبلؿ بااللتزاـ كال 
٬توز اإلعفاء أك التخفيف من 
ا١تسئولية الطبية قبل كقوع الضرر كيقع 

 باطبل" كل اتفاؽ على ذلك(
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 القانوف اللييب  الفقهاء من حيث 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطبيب اٟتاذؽ كالطبيب اٞتاىل 

فإف الفقهاء قد اتفقوا على أف 
الطبيب اٟتاذؽ الذم مارس مهنتو 
بإذف ا١تريض أك كليو اليضمن نتائج 
مأذكف فيها، كقد قامو بالقياس على 
ذلك ختاف الصيب ُب كقت قابل 
للختاف، ُب سن تتحمل ذلك، 
كأعطى الطبيب الصنعة حقها فتلف 

 العضو أك الصيب فبليضمن الطبيب 
كعلى ضوء أما الطبيب اٞتاىل 

اٟتديث الشريف" من تطبب كمل يكن 
بالطب معركفان فأصاب نفسان دكهنا 
فهو ضامن "فإف الطبيب اٞتاىل ىو 
الذم العلم لو بالطب كأكىم مريضو 
بأنو طبيب كخطأه يوجب ضماف أم 
ضرر ٭تدث للمريض كخدعو بدعول 
معرفتو بعلم الطب حىت سلم نفسو 
كجسده ليعاٞتو ىذا الطبيب اٞتاىل 

ذم غر ا١تريض كخدعو بدعول ال
معرفتو بعلم الطب حىت سلم نفسو 
كجسده ليعاٞتو كىذا اٟتديث كإف  
كاف يوجب الضماف على الطبيب 
اٞتاىل إال أف الفقهاء اعتربكه أصبلن 
ُب تضمُت الطبيب حُت يرتكب أمران 
يوجب الضماف كالعمد كا٠تطأ 

 كاٞتهل.

جاء ُب نص ا١تادة الثانية من قانوف 
ة الطبية " ٭تظر ٦تارسة أم ا١تسؤكلي

عمل من أعماؿ ا١تهن الطبية كا١تهن 
ا١ترتبطة هبا بدكف ترخيص بذلك من 

 اٞتهات ا١تختصة.
كال ٬توز اٞتمع بُت أم من تلك 

 ا١تهن كمهنة أخرل.
كما ال٬توز للمرخص لو مزاكلة ا١تهنة 
إال ُب حدكد ٗتصصو، كال يسرم 
ذلك ُب حالة إذا مل يوجد أخصائي 

ناؾ خطر على حياة أك كاف ى
 ا١تريض.
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ك٩تلص ٦تا تقدـ أف ا١تسؤكلية الطبية ُب اإلسبلـ ىي موضوع مهم كدقيق كخاصة أف الطب 
ُب اإلسبلـ كاف سباقا بفكره كعلمائو كابتكاراهتم اليت كجدت ٠تدمة األمة اإلسبلمية 

كالقوانُت الوضعيو اىتمت بو أيضان رغم التطورات اٟتديثة اليت ٯتر هبا ىذا  كالبشرية ٚتعاء
كبصمات  العلم  كل  يـو كاليت ٬تب أف تأخد بعُت االعتبار كمواكبت القوانُت الوضعيو لو ،

العلماء ا١تسلمُت مازالت كاضحة ُب ٣تاؿ الصحة كالرعاية الصحيحة كالطبية اليت أخذ منها 
 319.لت تدرس ُب اٞتامعات كمن أ٫تها مناىج ابن سيناء كالرازمالعامل أٚتع كمازا

 

                                                           
 .21،  صخطأ الطبيب كأحكامو ُب الفقو اإلسبلميأٛتد بن يوسف الدركيش،  319



 
 

 

 الخامس الفصل

 والتوصيات النتائج

 الخاتمة والنتائجأ . 

 ب . التوصيات
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 : النتائج والتوصياتالفصل الخامس                             


 الخاتمة 

 أما كا١ترسلُت، األنبياء خاًب على كالسبلـ كالصبلة الصاٟتات، تتم بنعمتو الذم  اٟتمد
 :بعد

ٖتديد الطبيعة القانونية ١تسؤكلية الطبيب  افيه أظهر أف تحاكل الذم ةلاسر لا هذى اختم     
ذه هب كمقارنتهم ا١تدنية ُب األخطاء الطبية كأيضان موقف الفقهاء األربعة كالقانوف اللييب

  مقصرا كنت كاف ا توفيق فمن صوابان  كاف فإف فيو أجدت اكوف أف كأ٘تٌت  األخطاء،
 .  كالشيطاف نفسي فمن

 من حضها تأخد مل اليت ا١تواضيع من يبقى، للطبيب ا١تدنية ا١تسؤكلية موضوع فا     
 تناكؿ ُب بكثَت أسهبت اليت ا١تشرقية الدكؿ عكس على، ليبيا ُب التمحيص ك الدراسة
  جوانبو كافة من ا١توضوع

يز اليت العامة ا٠تطوط ٖتليلك  فبعد ٚتع   ُب الطبية ا١تدنية ُب األخطاء ا١تسؤكلية كٖتكم ٘تي
لية الطبيب ا١تدنية ىل ىي مسؤكلية ك القانوف ا١تدٍل اللييب كالشريعة االسبلمية أكضحنا مسؤ 

  .عقدية أـ تقصَتية 

 ا١تدنية با١تسؤكلية يتعلق فيما ا٢تامة اٞتوانب أتناكؿ أف حاكلت ىذه دراسيت خبلؿ فمن
 الطيب كا٠تطأ ا١تدنية الطبيب ١تسؤكلية القانونية الطبيعة ١توضوع كبَتان  جزءان  كأفردت للطبيب،

 فقهاء أرآء كأيضان  السببية كعبلقة الطيب الضرر إىل باإلضافة العملية كتطبيقاتو(  الضار الفعل)
 .األخطاء ىذه ٕتاه كموقفهم األربعة ا١تذاىب
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  النتائج أ . 
 العقدية ا١تسؤكلية تناكلت كٍب ا١تدنية، الطبيب ١تسؤكلية القانونية الطبيعة تناكلت فقد - 1

 القانوية طبيعتها ككذلك للطبيب ا١تدنية ا١تسؤكلية شركط كٚتيع عاـ، بشكل كالتقصَتية
 كجد كلما عقدية تعترب الطبيب مسؤكلية أف كٖتليلها البيانات عرض خبلؿ من كأكضحت

 بذلك، ا١تتعلقة اٟتاالت كعرضت تقصَتية مسؤكلية تعترب كاستثناءن  ،الطرفُت بُت عقدم رابط
 هبذا 20.5.1936بتاريخ الفرنسي القضاء قرار العقدية،كأيضان  ا١تسؤكلية شركط كبينت

 ا١تريض إتاه الطبيب التزاـ طبيعة أف كأكضحت.كالذم أرل بأنو ىو الصواب ٢تذا  ا٠تصوص
 حاالت ىناؾ كلكن نتيجة بتحقيق كليس باألصل عناية ببذؿ التزاـ عاتقو على يقع حيث

 عمليات بدقة ٤تددان  ٤تلها يكوف اليت اٟتاالت كىي. نتيجة بتحقيق فيها يلتـز استثنائية
 الدـ كنقل كاألدكية الصناعية كالًتكيبات الطبية كاألجهزة األدكات كاستعماؿ التجميل،
  كالتطعيم، الطبيبة كالتحاليل

 مع تفاقوإل الطيب، ا٠تطأ كحدة إىل النظر ٬تب بأنو كالقضاء، الفقو ُب السائد االٕتاه -2
 أخطائو عن الطبيب يسأؿ ْتيث األخطاء، من كآخر نوع بُت يفرؽ مل الذم القانوف حكم

 أف الواضحة فاٟتقيقة. جسيم غَت أك جسيم خطأ بُت تفرقة دكف ٔترضاه أك بالغَت الضارة
 األصوؿ عن ا١تعاِب الطبيب ا٨ترؼ إذا إال يسَتان  أـ كاف جسيمان  يتحقق ال ا١تهٍت ا٠تطأ

فقهاء ا١تذاىب  أك األطباء لدل جداؿ أك خبلؼ ٤تل تعد مل كاليت الطب، علم ُب ا١تستقرة
 الشريعة حكم مع اللييب الوضعي القانوف حكم يتفق كبذلك ،الوضعي القانوف أك األربعة

ككما أخد  للطبيب ا١تدنية ا١تسؤكلية نطاؽ ُب كصفو أك ا٠تطأ مفهـو كحدة حوؿ اإلسبلمية
 .ا١تشرع اللييب بنشوؤ الضرر يعد قرينة على ارتكاب ا٠تطأ

 شرعا هبا مأذكف ألنو مباحة أعماؿ ىي ا١تريض عبلج ُب الطبيب هبا يقـو اليت فاألعماؿ   
 كال عليو مسؤكلية فبل الطب، مهنة ُب عليها ا١تتعارؼ أك الثابتة باألصوؿ التـز طا١تا كقانونا،
 ٥تطئا يعترب عندئذ التحقيق أك اليقُت كجو على خركجو كثبت عليها خرج ال إذاإ. ضماف
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 للغَت ضرر سبب خطاء كل" مدٍل( 166) ا١تادة نص كأيضا كالضماف، للمساءلة فيتعرض
  فتعرض كل من سبب خطأ  للغَت بأف يلتـز بدفع  التعويض "بالتعويض ارتكبو من يلـز

 ككضع ـ1986لسنة 17 رقم خاصا قانوف ٢تا فأصدر  الطبية با١تسؤكلية اىتم اللييب كا١تشرع
 .القانوف ٢تذا ٥تالف كل ٖتكم كضوابط أحكاـ
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 التوصياتب . 
نأمل من اٞتهات ا١تختصة العمل على إضافة مادة قانونية يدرسها الطلبة ُب كليات  – 1

القانوف تتعلق ٔتهنة الطب كضوابطها ، ككذلك العمل على إصدار دكريات كنشرات على 
أساس علمي كفقهي تناقش فيو موضوعات طبية متخصصة لتحسُت معلومات رجاؿ القانوف 

 الطب. حوؿ ا١تسؤكلية الطبية كتطور علم

مزاكلة مهنة الطب دكف ترخيص  توصية اٞتهات الرقابية ٔتمارسة دكر فعاؿ بقضية – 2
ككذلك اإلىتماـ ٔتشكلة األطباء، الذين ٯتارسوف اإلختصاصات الطبية دكف أف يكونوا 
مؤىلُت لذلك كالعمل على إلزاـ األطباء بضركرة تقدَل أْتاث علمية عند ٕتديد مزاكلتهم 

 ١تهنة الطب

ُب آثار ا١تسؤكلية ا١تدنية  نوصي فقهاء القانوف كالتشريع بإجراء دراسة خاصة تتعلق – 3
ُب القانوف  للطبيب كالنظاـ القانوٍل ٢تا  من تأديب األطباء كالتعويض ككيف يكوف اإلجراء

 ا١تسؤكلية ُب أيضان  البحثك ع من أ٫تية كبَتة إلرتبطو هبذه الدراسة١تا ٢تذا ا١توضو  اللييب
 . .  اإلسبلمية بالشريعة كمقارنتها اللييب القانوف ُب للطبيب اٞتنائية

٬تب توعية األطباء القائمُت بالعمل الطيب بالواجبات كااللتزامات اليت تفرضها القوانُت  – 4
كاللوائح اليت تنظم ىذه ا١تهنة اإلنسانية، كذلك ألف معرفة األنظمة كمراعاهتا كالتقيد هبا 

 بلن ضماف سبلمة ا١توقف الذم اليقـو أصاسيان للعمل الطيب كالضركرم ليشكل منطلقان أس
 ا١تؤ٘ترات أك بااضرات التثقيفية .ببدكهنا. كتكوف التوعية سواءا بالندكات العلمية أك 

حث على القائمُت بالتشريع كسن القوانُت بأف يقومو بتطوير القوانُت بشكل يوصي البا – 5
ٔتا يتبلئم مع التطورات كا١تشكبلت اليت ٖتدث ُب ىذا  دكرم ُب كل عشر سنوات مثبل

 اجملاؿ.
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يوصى الباحث ا١تشرع اللييب بإنشاء مذكرات مفسرة كشارحة  لنصوص القانوف رقم  – 6
 ـ بشأف ا١تسؤكلية الطبية ُب ليبيا .1986لسنة  18

ضركرة كجود لوائح تنظم عمل األطباء أك الكادر الطيب ُب القطاع العاـ )ا١تستشفيات  –7
العامة التابعة للدكلة (، كالقطاع ا٠تاص)العيادات كا١تصحات ا٠تاصة(،ٖتت مظلة رقابية 

  شاملة لكليهما.

يوص الباحث ا١تشرع اللييب أف يأخد بعُت االعتبار اٟتاالث اإلستثنائية اليت يكوف التزاـ  -8
الطبيب فيها بتحقيق نتيجة  كإضافة اٟتاالت األخرل الذم ذكرىا الباحث ُب ىذا البحث 

كاليت يكوف نسبة ٧تاح العمل سؤكلية الطبية ُب ليبيا ا١تادة  السادسة عشر من قانوف ا١تلنص 
 . فيها ٦تكنالطيب
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 والمصادر  مراجعال
 القرءاف الكرَل 

)ٞتنة النشر العلمي بوزارة التعليم  2"ا١توسوعة الطبية اٟتديثو " ،ط٣تموعة من األطباء،    
 (.3/572( ، )1970العايل ّتمهورية مصر العربية،

 كا١تقارف، ا١تصرم التشريع ُب ا١تدنية كاٞتراحيُت األطباء مسؤكلية ، حسناألبراشي،    
 .ـ1981القاىرة، ا١تصرية، للجامعات النشر دار  القاىرة،

 صادر، العرب،دار لساف ، ا١تصرم ريقياألغ منظور بن مكـر بن ٤تمد منظور، ابن   
 .11،ج1بَتكت،ط

 أحكاـ ُب القربة معلم ،ى 729 وُبتا١ت ابن األخوة،  أٛتد بن ٤تمد بن ٤تمد القرشي،    
 ـ.1937كمربج، الفنوف، دار مطبعة،  ليوم ركبن كتصحيح نقل،  اٟتسبة

القاىرة، ، العربية الكتب إحياء دار، النبوم الطب ، الدين ومسابن القيم اٞتوزية،   
1957. 

 الدكحة، مطابع،  اإلٚتاع ،ى318 وُب:تا١ت إبراىيم بن ٤تمد بكر أبو ا١تنذر، ابن    
 ى.1401قطر،

، ابن      العلمية، الكتب دار باآلثار، الى ،ى456 وُبت،ا١ت سعيد بن أٛتد بن علي حـز
 ق.1356، 7ج ،2طبَتكت،

 ، الدمشقي ٍب البغدادم الدين شهاب ابن الرٛتن عبد الفرج أيب الدين زينابن رجب ،     
 ، ٤تمد بن ا عوض بن طارؽ معاذ أبو:  ٖتقيق ، البخارم صحيح شرح ُب البارم فتح
 .ق1422 السعودية : الدماـ ،  ، اٞتوزم ابن دار
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 كهناية اجملتهد بداية ،ى604 وُب:تا١ت ،القرطيب أٛتد بن ٤تمد ،(اٟتفيد) رشد ابن    
 ـ.1997، 1، ط2ج ا١تنصورة، اإلٯتاف، مكتبة ا١تقتصد،

 ابن حاشية ،ى 1252 وُبت، ا١ت العزيز عبد بن عمر بن أٛتد ٤تمد عابدين، ابن    
 البايب مصطفى مطبعة ،(األبصار تنوير شرح ا١تختار الدر على اتار رد: )ا١تسماة عابدين،
 ـ.1966، 5ج مصر، اٟتليب،

: ا١تتوَب) اٟتنفي الدمشقي عابدين العزيز عبد بن عمر بن أمُت ٤تمدابن عابدين،     
 ـ1992-ق1412 9،ج2بَتكت،طالفكر، دار ، ا١تختار الدر على اتار رد ،(ىػ1252

 ُب اٟتكاـ تبصرة ،ى799 وُب:تا١ت اليعمرم ٤تمد بن علي بن إبراىيم فرحوف، ابن     
 ق.1،1،1307،ط2جمصر  الشرقية، العمرة ا١تطبعة ،اٟتكاـ كمناىج األقضية

 بن أٛتد اإلماـ فقو ُب ا١تغٍت،  ٤تمد أبو ا١تقدسي قدامة بن أٛتد بن ا عبدابن قدامة ، 
 ق.1405، 1،ط بَتكت – الفكر دار،الشيباٍل حنبل

 ، ىػ751:  ا١تتوَب،  الدين ومس سعد بن أيوب بن بكر أيب بن ٤تمدابن قيم اٞتوزية ،    
 ، ببلسنة نشر . الشاملة ا١تكتبة ، العباد خَت ىىٍدم ُب ا١تعاد زاد

، ا١تقنع شرح ا١تبدع ،ى884 وُب:تا١ت ٤تمد بن إبراىيم إسحاؽ أبو اٟتنبلي، مفلح ابن    
 ـ.5،1980ج بَتكت، اإلسبلمي، ا١تكتب

 ،الرعية كا١تنح الشرعية اآلداب ،ى884 وُب:تا١ت ا١تقدسي ٤تمد ا عبد أبو مفلح، ابن     
 ىػ.1391، 2ج الرياض،اٟتديثة، الرياض مكتبة نشر

ابن منظور ، ٤تمد بن بكر بن منظور ا١تصرم  لساف العرب ، دارصادر ، ببَتكت ،    
 ـ.1956ىػ ،711
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 أيب مذىب على كالنظائر األشباه ،ى970 وُب،ت،ا١ت إبراىيم بن العابدين زين ٧تيم، ابن   
 ـ.1980بَتكت، العلمية، الكتب دار، النعماف حنيفة

 ا١تغٍت ، الفرج، أبو اٟتنبلي، اٞتماعيلي ا١تقدسي أٛتد بن ٤تمد بن الرٛتن ابن قدامة، عبد    
 .7، جكالتوزيع للنشر العريب الكتاب دار الكبَت، كالشرح

 النهضة دار ،كفرنسا مصر ُب كقضائية فقهية ٖتليلية دراسة الطيب، ،ا٠تطأ كفاءأبوٚتيل،   
 .ـ1987،،القاىرةالعربية

 مطبعةالقاىرة،  األبرار، ألعماؿ األنوار ،ى 779 وُب:ت،ا١تإبراىيم بن يوسف األردبيلي،    
 ببلسنة نشر.  ،2ا١تدٍل،ج

 تقريب ُب الداٍل الثمر  ، ىػ1335:  ا١تتوَب اآليب، السميع عبد بن صاّب ، األزىرم   
 . نشر ببلسنة ، بَتكت ، الثقافية ا١تكتبة ، القَتكاٍل زيد أيب ابن رسالة شرح ا١تعاٍل

  ليبيا ، بنغازم ،٤تمد على البدكم ، النظرية العامة لبللتزاـ ، أحكاـ االلتزاـ األزىرم ،    
 .ـ2013  2،ج ،دار الكتب الوطنية

حلية األكلياء  ، ىػ430 سنة ا١تتوُب، اٟتافظ أيب نعيم أٛتد بن عبدا األصبهاٍل ،    
  . ىػ 1351 ،  1مصر ، طكطبقات األصفياء ، مطبعة السعادة ،

 1ط اإلسبلمية، الشريعة ُب الطبية كا١تسؤكلية التداكم ٤تمد، بن قيس مبارؾ، الشيخ آؿ    
 .1991،.1دمشق ،ط الفارايب، مكتبة، 

 ا١تكتب ، كاٟتراـ اٟتبلؿ أحاديث ٗتريج ُب ا١تراـ غاية ، الدين ناصر ٤تمد ، األلباٍل
 .ق1405النشر سنة. 3ط،  ،بَتكت اإلسبلمي

  ،(1960  القاىرة،) ، 1ج ، الوسيط ا١تعجم ، إبراىيمأنيس ، 
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 ابن الدين ومس الشيخ ابن ا عبد أبو الدين أكمل ٤تمود، بن ٤تمد بن ٤تمدالبابرٌب ،     
ببل سنة  ، الفكر دار ، ا٢تداية شرح العناية ، ىػ786: ا١تتوَب،  الركمي الدين ٚتاؿ الشيخ
 نشر .

منشورات جامعة حلب، كلية ، أنطوف ، اٞتراحة الصغرل  دكيل ،  .رضواف بابويل ،    
 .ىػ1407حلب ، 

مطبعة دار إحياء ،  أيب عبدا ٤تمد بن إٝتاعيل البخارم ، اٞتامع الصحيح البخارم ،    
 بدكف سنة نشر.  ، ، مصر  ٔتصطفى البايب اٟتليب  الكتب العربية ،

٤تمد بن إٝتاعيل أبو عبدا ، اٞتامع الصحيح ا١تختصر، ٖتقيق : د. البخارم اٞتعفي ،    
، دار ابن كثَت  دمشقجامعة  -كلية الشريعة مصطفى ديب البغا أستاذ اٟتديث كعلومو ُب  

 ـ. 1987 - ق1407،  3ط 5ج ،، اليمامة : بَتكت 

 اٞتامع أك البزازية، الفتاكل ،ى827 وُب:تا١ت الدين شهاب بن ٤تمد بن ٤تمد البزاز،    
 ـ.5،1973ج مصر، األمَتية، ا١تطبعة، الوجيز

ا١تسؤكلية الطبية ا١تدنية كاٞتزائيو دار االٯتاف ، بَتكت ،   ،٤تتسب با  بساـ ،      
 .ـ1984

 ـ1992) القاىرة ،"مقارنة دراسة" الزنا جرٯتة ٤تمد، البطراكم،

، ا١تبتدم كاُب شرح الندم الركض ،ى1189 وُب:تا١ت ،أٛتد بن ا عبد بن أٛتد البعلي،    
 ببلسنة نشر. القاىرة،السلفية، ا١تطبعة ،

ركح ،   ىػ1427 سنة ا١تتوُب  اآللوسي ٤تمود الدين شهاب الفضل أيبالبغدادم ،     
،  2، ط القاىرة مصر : ، ا١تعاٍل ُب تفسَت القرآف العظيم كالسبع ا١تثاٍل ، ا١تطبعة ا١تنَتية

   ببلسنة نشر.
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عبدا١تعطي  موفق الدين عبداللطيف  ، الطب من الكتاب كالسنة ، ٖتقيق : البغدادم ،     
 .ىػ 1406 ،  1بَتكت ، ط فلعجي ، دار ا١تعرفة ،

 الضمانات ٣تمع  ،ى1027 وُب:ت،ا١ت ٤تمد بن غاًل بن ٤تمد أبو الدين غياث البغدادم،   
 ـ.1999، 1ج ،1طمصر، السبلـ، دار النعماف، حنيفة أيب األعظم اإلماـ مذىب ُب

 ، ىػ728: ا١تتوَب،  اٟتليم عبد بن أٛتد العباس أبو الدين تقيبن تيمية اٟتراٍل ،      
 ا١تصحف لطباعة فهد ا١تلك ٣تمع ، قاسم بن ٤تمد بن الرٛتن عبد ، ٖتقيق الفتاكل، ٣تموع

 .  ـ1995/ىػ1416 ،  السعودية العربية ا١تملكة ، النبوية ا١تدينة الشريف،

،   العساؼ صاّب ، ا١تدخل اىل البحث ُب العلـو السلوكية  ، مكتبة العبيكاف بن ٛتد ،    
 .ق 1421، الرياض 

    ىػ681 سنة ا١تتوَبأيب العباس ومس الدين أٛتد بن ٤تمد بن أيب بكر  ،بن خلكاف ،      
 كفيات األعياف كأنباء الزماف  ، ، ٖتقيق :٤تمد  ٤تي الدين عبداٟتميد، مطبعة السعادة ،

 .ىػ 1367،  1مصر ، ط

ىػ ، ا١تقدمات ا١تمهدات  لبياف 520ا١تتوُب سنة  ،أيب الوليد ٤تمد بن أٛتد بن رشد ،      
، بدكف 1 ، مصر ، ط ما اقتضتو رسـو ا١تدكنة من األحكاـ الشرعيات ، مطبعة السعادة

 سنة نشر .

الديباج ا١تذىب ُب معرفة أعياف علماء ،   ٤تمد ابن علي بن إبراىيمبن فرحوف ،      
 .ىػ  1350 ،  1مصر ، ط مطبعة الفجالة ،، ا١تذىب 

 منت عن االقناع كشاؼ ،ى1051 وُب:تا١ت الدين صبلح بن يونس بن منصور البهوٌب،     
 ق.1319،القاىرة الشرقية، ا١تطبعة ،(ى1319) اإلقناع
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 ا١تدنية للمسؤكلية ا١توجب الطبيب خطأ إىل حديثة نظرية ، عبداٟتميد حسن ٤تمد البينة،    
 .1993الكويت،الكويت، جامعة مطبوعات التقليدية، القانونية القواعد ظل ُب

جملموعة  ،اٞتراحة العامة ،   معمر نبيو الدكتور:  الياغي،مراجعة ياسر الدكتور:  ترٚتة      
 .  ىػ 1399 ، سوريا ،  مطبعة اإلنشاء  ، األطباء

جراحة اٟترب الطارئة" ،   معمر نبيو الدكتور:  الياغي،مراجعة ياسر الدكتور:  ترٚتة     
 1، بَتكت ، ط مؤسسة األْتاث العربية  ،  )كتاب اٟتلف األطلسي عن اٞتراحة العسكرية

 .ـ 1982 ، 

 بتحقيقق ، سنن الًتمذم ،279ا١تتوُب سنة ، اٟتافظ أيب عيسى بن سورة الًتمذم ،      
   .ـ  1987ىػ /1398 ،  2مصر ، ط مطبعة البايب اٟتليب ، شاكر ٤تمد أٛتد الشيخ:

 القانوف كُب اإلسبلمية الشريعة ُب للطبيب ا١تدنية ا١تسؤكلية ،عبدالسبلـ التوتنجي،     
  .ـ1966 القاىرة نشر، دار بدكف  ،كالفرنسي كا١تصرم السورم

  كلية ، منشورة ماجستَت رسالة مقارنة، دراسة للطبيب، ا١تدنية ا١تسؤكلية ، كائلتيسَت،   
 .2008 فلسطُت، نابلس، ُب الوطنية النجاح معةجا ُب العليا الدراسات

، ا١تستدرؾ على الصحيحُت،   النيسابورم اٟتاكم عبدا أبو عبدا بن اٟتاكم، ٤تمد    
 ـ.1990-ق1411،  2،ج1بَتكت، ط ، دار الكتب العلمية، كتاب البيوع

 ق.1386،، 5،بَتكت، جالفكر دار ، ا١تختار، الدر اٟتصكفي،     

اٞترحاٍل ، على بن ٤تمد السيد الشريف )ب،ت( معجم التعريفات ٖتقيق : ٤تمد صديق    
 .، القاىرة دار الفضيلة ، ا١تنشاكم 
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 العلمية، الكتب دار ، األربعة ا١تذاىب على لفقو، ا عوض ٤تمد بن الرٛتن عبداٞتزيرم 
 .2003ـ - 1424ق 2،ط لبناف – بَتكت

 1القاىرة، ط القاىرة، جامعة مطبعة ا١تدنية، ا١تسؤكلية مشكبلت ، ٤تمدٚتاؿ الدين،   
،1978 . 

 عامل ،) 2ج كالعقدية، التقصَتية ا١تسؤكلية ُب القضاء موسوعة ، لطفي عبدا١تعُتٚتعة،   
 .1979،  2القاىرة، ج، شرلنالكتب ل

 ، القاىرة ، العامة لقانوف العقوبات ، دار الكتب اٞتامعيةاٞتنزكرم ، ٝتَت ، األسس    
 . ـ1988

لم عُب  زاد ا١تسَت،  ىػ597 سنة ا١تتوُب،  ٤تمد بن علي بن نعبدالرٛت الفرج أيباٞتوزم ،   
 . ىػ1387،  1دمشق ، ط ا١تكتب اإلسبلمي للطباعة كالنشر ،، التفسَت 

 كلية إىل مقدمة دكتوراه رسالة العقوبات، قانوف ُب الطبية ا١تسؤكلية ، فائقاٞتوىرم،     
 ،مصر، ببلسنة نشر. كالنشر للطباعة اٞتوىرم دار، األكؿ فؤاد ّتامعة اٟتقوؽ

 .العربية النهضة دار العاـ، القسم العقوبات، قانوف شرح ٧تيب، ٤تمود حسٌت،

العا١تية للكتب  الشركةا١تهنية ،  را١تسؤكلية ا١تدنية عن األخطا اٟتسُت ، عبداللطيف ،   
 .ببلسنة نشر .

 النهضة دار الدـ، نقل ٣تاؿ ُب ا١تدنية ا١تسؤكلية مشكبلت ، عبدالظاىر ٤تمدحسُت،   
 .1995القاىرة، ، العربية

 العلـو ُب العلمي البحث كتنظيم توضيح ُب الباحث دليل ، دركيش بن  داككدحلس ،     
 (ـ2006( سابقا) التعليمية الرياض منطقة ، شقراء ، التعليم إدارة ، السلوكية
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حنا ،  منَت رياض ، ا١تسئولية ا١تدنية لؤلطباء كاٞتراحُت ُب ضوء القضاء كالفقو الفرنسي     
 .( 2008 ، 1، اإلسكندرية ، ط كا١تصرم ، دارالفكراٞتامعي

 ، البهوتى إدريس بن حسن ابن الدين صبلح بن يونس بن منصوراٟتنبلي ،     
ببل سنة  ، الرسالة مؤسسة - ا١تؤيد دار ، ا١تستقنع زاد شرح ا١تربع الركض ،  ىػ1051:ا١تتوَب
 نشر.

 للنشر الثقافة دار ، مقارنة دراسة ، للطبيب ا١تدنية ا١تسؤكلية ، أٛتداٟتيارم،    
 . 2005عماف، كالتوزيع،

 مع خليل سيدم ٥تتصر على ا٠ترشي حاشية،علي  بن ا عبد بن ٤تمد ا٠ترشي،    
 ، ببلسنة نشر.7ج العدكم، علي الشيخ حاشية

 ٥تتصر بذيل السنن معامل ،ى388 وُب:تا١ت ،ألبسيت ٤تمد بن ٛتد سليماف أبو ا٠تطايب،    
 ـ.6،1948ج السنة، أنصار مطبعة ، ا١تنذرم داكد أيب

ا١تسؤكلية الطبية ا١تدنية كاٞتزئية كتأمُت األطباء من ا١تسئولية عن  جوزيف ،  ، داكد   
 . ـ 1987،مطبعة اإلنشاء،  ( 1)أخطائهم ، سلسلة الطبيب كالقانوف

 اإلسكندرية، الثقافة، نشر مكتبة ، للطبيب القانونية ا١تسؤكلية ٤تمد، ا١تنعم عبد داكد،    
 ـ.1988

، القاىرة، الكبَت الشرح ،ى1201 ، ا١تتوُب: ٤تمد بن أٛتد بن بركات أبو الدردير،    
 ق.1377، 5ج اٟتليب، مصطفى مطبعة

 ْتث اإلسبلمي، الفقو ُب كأحكامو الطبيب خطأ، يوسف بن أٛتد الدريويش،  
 .1999األكؿ، العلمي ا١تؤ٘تر جرش، منشور،جامعة
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،  ، منشأة ا١تعارؼالدينا صورم كالشوازم ، عز الدين ، عبداٟتميد ، ا١تسئولية ا١تدنية    
 . ـ1990 ،1اإلسكندرية،ج

 شرح إىل اتاج هناية ،ى 1004 وُبتا١ت شهاب بن أٛتد بن ٤تمد الدين ومس الرملي،    
 ى.8،1386ج مصر، اٟتليب، البايب مصطفى ا١تنهاج،مطبعة

 الناشر،  أكصياء ال شركاء،  العا١تي اإلسبلمي ا١تنتدل رئيس،  أٛتد بن حامد ، الرفاعي
 ق، 1427 النشر كتاريخ سنة،  21 العدد 2ط بَتكث: لبناف،  لتعارفوا ت إصدارا سلسة

 .ـ2006.

 القلم، دار الفقهية، القواعد شرح ،ى 1357 وُبتا١ت ،٤تمد بن أٛتد الزرقا،    
 ـ.1998دمشق،

 خليل، ٥تتصر على الزرقاٍل شرح ،ى1099 وُب:ت،ا١ت يوسف بن الباقي عبد الزرقاٍل،    
 ، ببلسنة نشر.7ج مصطفى، أفندم ٤تمد مطبعةمصر، 

 ـ.1978، 1،طالقاىرة جامعة مطبعة ا١تدنية، ا١تسؤكلية مشكبلت ٚتاؿ، ٤تمود زكي،   

ة من تاريخ الطيب  ترٚتة الدكتور : أٛتد زكي ، )ٞتنة البياف العريب ،  كسبلند ستنبز ،     
 .ـ1958

ىػ ، 275ا١تتوُب سنة  ،اٟتافظ  أيب داكد سليماف بن داكد بن األشعت   السجستاٍل ،     
 .ىػ1371 ،  1، مصر ، ط مطبعة البايب ،علي سعد أٛتد الشيخ تعليقاتسنن أيب داكد ،

 ، بَتكت، دار ا١تعرفة،ا١تبسوط ،ى349 ا١تتوُب: ،سهل أيب بن ٤تمد بكر أبو السرخسي،    
 .ـ1،1989ج
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 الوضعي، كالقانوف اإلسبلمية الشريعة ُب للطبيب ا١تدنية ا١تسؤكلية،٤تمود السرطاكم،   
 ..1،1982،ع2ج،،األردفاألردنية اٞتامعة دراسات ٣تلة: األردف

 ليبيا، ، بنغازم اللييب، القانوف ُب الطيب النشاط عن ا١تدنية ،ا١تسئولية العسبلى سعد   
 . ـ1994 ،1ط،بنغازم، ليبيا  ،قاريونس جامعة منشورات

دار الطبجي ،  ، مسؤكلية ا١تستشفى ا٠تاص عن أخطاء الطبيب كمساعديوسعد، اٛتد     
 . بدكف تاريخالقاىرة ، ، 

 رسالة كمساعديو، الطبيب أخطاء عن ا٠تاص ا١تستشفى مسؤكلية ، ٤تمود أٛتدسعد،    
 .1983، القاىرة جامعة منشورة،  دكتوراه

 ـ.176،1975 رقم ،كالنشر التعاكف دار مؤسسة االلتزاـ، مصادر أٛتد، سبلمو، 

،القسم األكؿ ُب  ،  بدكف دار نشر ،الواُب ُب شرح القانوف ا١تدٍل  مرقس ،  سليماف ،    
 ـ1988، 2، ـ 2جاألحكاـ العامة ،

 ـ.1،1992،ج5،طاٞتديد مصر مكتبة) ، ا١تدٍل القانوف شرح ُب الواُب ، مرقس سليماف  

السنهورم ، عبدالرزاؽ أٛتد ، الوسيط ُب شرح القانوف ا١تدٍل ، نظرية االلتزاـ بوجو عاـ    
 ، ببلسنة نشر.1ار النهضة العربية، القاىرة ، طمصادر االلتزاـ ، د

 منشورات األكؿ، اجمللد اٞتديد، ا١تدٍل القانوف شرح ُب الوسيط عبدالرزاؽ، السنهورم،       
 .3،1998،ط1،جلبناف - بَتكت اٟتقوقية، اٟتليب

 جامعة مطبعة دمشق، ،8،ط1لبللتزاـ،ج العامة النظرية ، الدين كحيد ٤تمدسوار،   
 .1996 ،8،ط1دمشق،جدمشق،
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 األشباه ،ى911 وُبتا١ت الشافعي بكر أيب بن الرٛتن عبد الدين جبلؿ السيوطي،    
 ـ.2،1998ج ،1طبَتكت، العلمية، الكتب دار الشافعية، فقو كفركع قواعد ُب كالنظائر

 ،ق  790 سنة ا١تتوَب،موسى اللخمي الغرناطي  نبأيب إسحاؽ إبراىيم  الشاطيب ،     
:  بتعليق ، بالوسكي األردٍل الشرؽ. ط ، التونسي حسُت ا٠تضر ٤تمد الشيخ:  تعليق

 .ىػ1341 لبناف ،  ا١توافقات ، دار الفكر ،  دراز عبدا ٤تمد الشيخ

قواعد  ، ىػػ660 سنة ا١تتوَب أيب ٤تمد عز الدين بن عبدالسبلـ السلمي ،الشافعي ،        
 . ىػ 1388مصر ،  دار الشرؽ للطباعة ، األحكاـ  ُب مصاّب األناـ ،

 1مصر ، ط  أيب عبدا ٤تمد بن إدريس ، األـ ،  ا١تطبعة الكربل األمَتية ،الشافعي ،      
 . ىػ1325سنة ، 

،  : دمشق  مطبعة اٞتاحظ، لطفي  ، جراحة البطن  اللبابيدم ، ٤تمد  ، ك  الشامي ،    
 .ىػ 1401

 ألفاظ معرفة إىل اتاج مغٍت  ،  ىػ977:  ا١تتوَب،  ا٠تطيب أٛتد بن ٤تمدالشربيٍت ،    
 ، ببلسنة نشر . إسبلمي موقع ا١تكتبة الشاملة ،  ، ا١تنهاج

 كالفنوف للثقافة الوطٍت اجمللس ، الطبية لؤلعماؿ الشرعية األحكاـ أٛتد، الدين، شرؼ    
 ق.1403،الكويت كاآلداب،

 العامة ا١تستشفيات ُب ا١تدنية ا١تسؤكلية مشكبلت الطبيب، مسؤكلية أٛتد، الدين، شرؼ    
 ـ.1986،الكويت الكويت، جامعة،

سوريا ، اٛتد شوكت ، تاريخ الطب كآدابو كعلومو ،  مطبعة طربُت ، الشطي ،      
 . ىػ1386
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ا١تطابع التعاكنية ، ، أحكاـ اٞتراحة الطبية بُت االلتزاـ كا١تسؤكلية ٤تمد ،  الشنقيطي ،  
 .ـ1993عماف ، 

ار ٤تمد بن ٤تمد ا١تختار بن أٛتد فريد اٞتكٍت  ، أحكاـ اٞتراحة الطبية كاالثالشنقيطي ،    
ا١تًتتبة عليها ، رسالة دكتوراه بقسم الفقو باٞتامعة اإلسبلمية با١تدينة ا١تنورة ، مكتبة 

  ـ . 2004ق ، 1424،  3، اإلمارات : الشارقة ، ط الصحابة

 طباعة ،عليها ًتتبةا١ت كآثارىا الطبية اٞتراحة أحكاـ أٛتد، بن ا١تختار ٤تمد الشنقيطي،   
 ـ.1993 الطائف الصديق، مكتبة

 كاٞتنائية  ا١تدنية كا١تستشفيات كالصيادلة األطباء مسؤكلية ، عبداٟتميدالشواريب ،     
 .1998، اإلسكندرية ،ا١تعارؼ دار منشأة ،كالتأديبية

، 1كالقانوف،العدد كالشريعة العلـو ٣تلة اٞتزائية، األطباء مسؤكلية ، عبدالرٛتن نائلصاّب،   
 .1999، األردنية أيار،اٞتامعة

بَتكت  الفكر، ،دار ا١تسالك ألقرب السالك بلغة ،ى965 وُب:تا١ت ،أٛتد الضاكم،    
 ـ.1995، 2ج،

ُب جامع البياف  بقية األقواؿ،  ىػ310 سنة ا١تتوُب ،  جرير بن ٤تمد جعفر أيبالطربم ،    
 .ىػ1324 ،1القاىرة ، ط مصر ، ، ا١تطبعة الكربل األمَتية ،ُب تفسَت القرآف

 الدكؿ جامعة ، دكتوراة رسالة كالقانوف، الشريعة بُت الطبية األخطاء ، عصاـعابدين،   
 .ـ2005 القاىرةالعربية، كالدراسات البحوث معهد العربية،

بتصرؼ   -عبد ا منجود ،  ا١تماراسات الطبية بُت خطأ الطبيب كمضاعفات ا١ترض      
Eastern Mediterranean Health Journal, Volume 10, 

Noa1/2, January /March 2004, Pages 198-207 
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 . 2007 القاىرة،اٞتديدة، اٞتامعة دار ، الطبية ثدااٟتو  تعويض ، ثركتميد، عبداٟت  

، امتناع ا١تساءلة اٞتنائية ُب ضوء الفقو كقضاء النقض ، دار ا١تطبوعات  فودةعبداٟتكيم ،   
 . ـ2003، اإلسكندرية ،  اٞتامعية

 القاتوف َب الطبية ا١تسؤلية  األخضر، اٞتبل ٤تكمة ُب ا١تستشار ، ا١تصراٌب سعدمؤمن، 
  القانوف ُب  مقاالت الليب،

http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=1372
0&s=07722a09cc6567a4cece9f6f6d02b6b1 تاريخ 

 .15.5.2016اإلطبلع

 ق.1965،العريب الفكر دار ، كاألمواؿ األشخاص على االعتداء جرائم رؤكؼ، عبيد،

 لبنافللكتاب، اٟتديثة ا١تؤسسة ،" مقارنة دراسة" للطبيب ا١تدنية ا١تسؤكلية ، طبلؿعجاج،   
2004. 

 .ـ1956) القاىرة ا١تدنية، ا١تسؤكلية حسن، عكوش،    

 الوضعي كالقانوف اإلسبلمي الفقو ُب كاٞتنائية ا١تدنية األطباء مسؤكلية زكي، أٛتد عويس،    
 ـ.1990طنطا، جامعة مكتبة ،

 األخطاء مؤ٘تر للطبيب، ا١تدنية ا١تسؤكلية ُب الطيب ا٠تطأ اٟتميد، عبد مصطفى عياد،    
 األىلية، جرش جامعة الشريعة، لكلية العلمي ا١تؤ٘تر كالقانوف، الشريعة ميزاف ُب الطبية

 .ـ1999 نوفمرب الثاٍل، تشرين األردف،

 بالشريعة مقارنة تأصيلية دراسة ا١تهنية، الطبيب مسؤكلية سامل، بن ا عبد الغامدم،    
 ق.1،1418،طجدة ا٠تضراء، األندلس دار ا١تعاصرة، كالقوانُت اإلسبلمية
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 . 1997 جدة،ا٠تضراء، األندلس دار  ،ا١تهنية الطبيب مسؤكلية، سامل عبدا الغامدم،  

مصر ،  أيب حامد بن ٤تمد بن ٤تمد  ، ا١تستصفى ،  مطبعة البايب اٟتليب ، الغزايل ،    
 .ىػ 1356 ،  1ط

شرح زركؽ  ،  ىػ899 سنة ا١تتوُبأٛتد بن أٛتد ابن ٤تمد بن عيسى الربنسي ، الفاسي ،   
 بدكف سنة نشر . على رسالة ابن أيب زيد القَتكاٍل ،

 ، عماف  نقابة األطباء األردنية ،لسماعة الفاضل ، منذر، القانوف الطيب ، ٣تلة ا    
 .ـ1995

 . ـ1986  ،  1، بَتكت ، ط دار العلم للمبليُت الشفاء باٞتراحة،،  ٤تمود  فاعور ،    

  .ا١تكتبة الشاملة ،  فتاكل كرسائل ٤تمد بن إبراىيم آؿ الشيخ  

ا١تصباح ا١تنَت ُب غريب ،    ىػ770 سنة ا١تتوُب ، ا١تقرم علي ٤تمد بن أٛتدالفيومي ،     
 ، بَتكت : لبناف . الشرح الكبَت ، ا١تكتبة العلمية 

، األكؿ العدد الثالثة، السنة كالشريعة، اٟتقوؽ لة٣ت الطيب، ا٠تطأ ىشاـ، ٤تمد القاسم،   
 .ـ1979الكويت ، مارس 

 السنة كالشريعة، اٟتقوؽ ٣تلة ا١تدنية، الوجهة من الطبية ا١تسؤكلية ىشاـ، ٤تمد القاسم،    
 ـ.1981،يونيوالكويت الثاٍل، العدد ا٠تامسة،

 مقارنة دراسة للطبيب، ا١تدنية ا١تسؤكلية عجاج، طبلؿ قاضي،

 .  ُب ليبيا الطبية ا١تسئولية بشأف ـ1986 لسنة 17 رقم  قانوف   

 القانوف ا١تدٍل اللييب    
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 الليبية التشريعية ا١توسوعة/  الصحي القانوف بإصدار ـ1973 لسنة106 رقم القانوف    
 .ا٠تامس اجمللد/  ـ1973 سنة

،  2، القاىرة ، طدار النهضة العربية قايد ، أسامة عبدا ، ا١تسئولية اٞتنائية لؤلطباء،    
1990 . 

 اإلسبلمي، الغرب دار ،1ط الذخَتة، الصنهاجي، إدريس بن أٛتد العباس أبو القراُب،    
 ـ.5،1994ج،1ط بَتكت،

 .ـ2001-ىػ1422 ،5ط 1اإلسبلمي،ج التشريع تاريخ ، خليل بن مناع ، القطاف

 ق774 سنة ا١تتوَب ،اٟتافظ عماد الدين أيب الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي ،     
 . ىػػ1358 مصر ،  مطبعة السعادة ، البداية كالنهاية ُب التاريخ ، ،

ىػ ، سنن ابن 275ا١تتوُب سنة ، ن ماجو باٟتافظ أيب عبدا ٤تمد بن يزيد القزكيٍت ،     
 .ىػ1372 مصر ،  ماجو ، بتحقيق : ٤تمد فؤاد عبدالباقي ، مطبعة البايب اٟتليب ،

القوسي ، مناىج البحث الًتبوية بُت النظرية كالتطبيق ، مكتبة الفبلح ،الكويت ،   
 ـ.2012

 الشرائع، ترتيب ُب الصنائع بدائع اٟتنفي، مسعود بن بكر بوأ الدين عبلء الكاساٍل،    
 ـ.6،1997ج بَتكت، العريب، الًتاث إحياء دار ،1ط

مطبعة الًتيقي ، ،  عمر رضا ،  معجم ا١تؤلفُت  تراجم مصنفي الكتب العربية كحالة ،     
 .ق1377سوريا : دمشق

  ـ1998. 2،ط ، دار ا١تناىجعبدالواحد ، معجم ٔتصطلحات الشريعة كالقانوف كـر ،      
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  ، الشاملة ا١تكتية)، ،[ حنفي] ا٢تندية الفتاكل،   البلخي الدين نظاـ برئاسة علماء ٞتنة   
  ببل سنة نشر 

 مسلم بفوائد ا١تعلم ،ى536 وُبتا١ت التميمي عمر بن علي بن ٤تمد ا عبد أبو ا١تازرم،   
 ـ.1،1987ج تونس للنشر، التونسية الدار النيفر، الشاذيل الشيخ ٖتقيق

  ٣تلة األحكاـ العدلية  

 .420ص الطبية، ا١تسؤكلية للمهنيُت، القانونية ا١تسؤكلية ُب ا١تتخصصة اجملموعة  

 ،1،طدمشق-، بَتكت اإلٯتاف دار كاٞتزائية ا١تدنية الطبية ا١تسؤكلية ،  با ٤تتسببساـ،   
 . ـ1984

باألكفست ،      1شجرة النور الزكية ُب طبقات ا١تالكية ، ، ط،  ٤تمد بن ٤تمد٥تلوؼ ،     
 .ىػ 1349بَتكت ،  ، الكتاب العريب دار  ،با١تطبعة السلفية 

 الدكؿ جامعة ، العربية الببلد تقنيات ُب ا١تدنية ا١تسؤكلية ُب ٤تاضرات سليماف، مرقس،    
 ـ.1958القاىرة، العالية، العربية الدراسات معهد العربية،

 .ـ2003، الكويت  ،ا١تشعاف ، ٤تمد خالد ا١تشعاف فهد ، الوسيط ُب الطب كالقانوف   

 1، ط ، الرياض منصور عمر ، ا١تسؤكلية ا١تدنية كاٞتنائية ُب األخطاء الطبيةا١تعايطة ،   
 .ـ2000ىػ ، 1425

 قرة شرح ا١تعُت فتح ،ى987 وُب:تا١ت الدين زين بن العزيز شهيد الدين زين ا١تليبارم،    
 ببلسنة نشر. مصر، اٟتليب، البايب عيسى مطبعة الدين، ٔتبهمات العُت

 للنشر الثقافة دار مكتبة ،  اإللتزاـ ،مصادر لئللتزاـ العامة النظرية ، منذرالفضل ،     
 ـ.1994، 1،عماف،جكالتوزيع
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 .1999 اإلسكندرية،اٞتديدة، اٞتامعة دار الطبية، ا١تسؤكلية ،حسُت ٤تمدمنصور،   

 ا٠تطأ، ُب اٞتراح عقل باب العقوب، كتاب ا١توطأ، ، األصبحي عبدا أبو أنس بن مالك،
 .ـ 1991 - ىػ 1،1413ط القلم،دمشق، دار

القاىرة  حسٍت ٤تمود ، شرح قانوف العقوبات العاـ ، دار النهضة العربية ،٧تيب ،     
 .ـ 1986،

 موافق الكتاب ا١تهذب، شرح اجملموع ، النوكم شرؼ بن ٭تِت الدين ٤تيي زكريا النوكم ، أبو
 .الشاملة ا١تكتبة،   للمطبوع

أبو اٟتسُت مسلم بن اٟتجاج بن مسلم القشَتم  ، اٞتامع الصحيح النيسابورم ،     
  بدكف سنة نشر. ،، بَتكت  ، دار اٞتيل بَتكت ،دار األفاؽ اٞتديدة ا١تسمى صحيح مسلم

، صحيح اإلماـ   ىػ261 سنة ا١تتوُببن مسلم القشَتم  مسلم بن اٟتجاجالنيسابورم ،    
 ، بدكف سنة نشر .   .مسلم  ، مطبعة البايب اٟتليب 

  ـ1996 ، 1،ط للنشر اٞتماىَتية الدار، اٟتديثة التطبيقاتا٢تريش، فرج،    

  كٗتطيط ادارة قسم ، الوثائقي الوصفي البحث منهج بعنواف ْتث ، الربيعة عبدالعزيز ىند   
 .الثاٍل ا١تستول ، سعود بن ٤تمد اإلماـ ٚتاعة إىل مقدـ تربوم
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 بشأن المسؤولية الطبية في ليبيا م 1891 لسنة11 ملحق قانون رقم        
 

 

 

 

 





 

 مؤتمر الشعب العام،

 

دٝس اٗؼوبدٛب اُؼـبد١  ر٘ل٤زاً ُوشاساد أُؤرٔشاد اُشؼج٤خ األعـبع٤خ ك٢

ّ. اُز٢ طبؿٜب  1985ٖٓ ٝكبح اُشعٍٞ أُٞاكن  1394/ 93اُضبُش ُؼبّ 

أُِزو٠ اُؼبّ ُِٔؤرٔشاد اُشؼج٤خ ٝاُِغبٕ اُشؼج٤خ ٝاالرؾبداد ٝاُ٘وبثبد 

ٝاُشٝاثؾ ا٤ُٜ٘ٔخ )) ٓؤرٔش اُشؼت اُؼبّ (( ك٢ دٝس اٗؼوبدٙ اُؼبد١ اُؼبشش 

 26ٖٓ ٝكبح اُشعٍٞ أُٞاكن  1394ش عٔبد ا٥خ 19إ٠ُ  15ك٢ اُلزشح ٖٓ 

 ّ. 1985/  3/  2إ٠ُ  2/ 

 ٝثؼذ االؽالع ػ٠ِ اُوبٕٗٞ أُذ٢ٗ ٝهبٕٗٞ أُشاكؼبد.

 ّ. ثئطذاس اُوبٕٗٞ اُظؾ٢. 1973( ُغ٘خ 106ٝػ٠ِ اُوبٕٗٞ سهْ )

 ّ. ثئٗشبء ٗوبثخ ُِٜٖٔ اُطج٤خ. 1973( ُغ٘خ 107ٝػ٠ِ اُوبٕٗٞ سهْ )

 ّ. ثئطذاس هبٕٗٞ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ. 1976( ُغ٘خ 55ٝػ٠ِ اُوبٕٗٞ سهْ )

ّ. ثشإٔ عٞاص رشش٣ؼ اُغضش ٝاالعزلبدح  1982( ُغ٘خ 4ٝػ٠ِ اُوبٕٗٞ سهْ )

 ٖٓ صسع أػؼبء أُٞر٠.

 ط٤ؾ اُوبٕٗٞ ا٥ر٢:

 المادة األولى

رغش١ أؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٣ٔبسط أُٜٖ اُطج٤خ ٝأُٜٖ 

ٖٓ اُوبٕٗٞ اُظؾ٢،  123ٝ  109أُشرجطخ ثٜب أُشبس إ٤ُٜب ك٢ أُبدر٤ٖ 

ٝأ٣خ ٜٓ٘خ أخشٟ رؼبف إ٠ُ ٛزٙ أُٜٖ ثوشاس ٖٓ اُِغ٘خ اُشؼج٤خ اُؼبٓخ 

 ُِظؾخ.

ًٔب رغش١ أؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ ػ٠ِ اُغٜبد اُز٢ رز٠ُٞ ػالط أُشػ٠ أٝ 

رظ٤٘غ أٝ رٞس٣ذ أٝ رٞص٣غ األد٣ٝخ ٝأُؼذاد اُطج٤خ، ًٝزُي اُغٜبد اُز٢ 

 رز٠ُٞ اإلششاف ػ٤ِٜب.





 

 ادة الثانيةالم

٣ؾظش ٓٔبسعخ أ١ ػَٔ ٖٓ أػٔبٍ أُٜٖ اُطج٤خ ٝأُٜٖ أُشرجطخ ثٜب ثذٕٝ 

 رشخ٤ض ثزُي ٖٓ اُغٜبد أُخزظخ.

 ٝال ٣غٞص اُغٔغ ث٤ٖ أ١ ٖٓ رِي أُٜٖ ٜٝٓ٘خ أخشٟ.

ًٔب ال٣غٞص ُِٔشخض ُٚ ٓضاُٝخ أُٜ٘خ إال ك٢ ؽذٝد رخظظٚ، ٝال ٣غش١ 

 ٛ٘بى خطش ػ٠ِ ؽ٤بح أُش٣غ.رُي ك٢ ؽبُخ إرا ُْ ٣ٞعذ أخظبئ٢ أٝ ًبٕ 

 

 المادة الثالثة

 ٣غت ػ٠ِ ًبكخ اُؼب٤ِٖٓ اُز٣ٖ ُؼِْٜٔ طِخ ثبُٔش٣غ ٓب ٢ِ٣:

 أ ( أُغبٝاح ث٤ٖ أُشػ٠ ك٢ أُؼبِٓخ رجؼبً ألؽٞاُْٜ اُظؾ٤خ.

ة( رأد٣خ ٝاعجبد اُؼَٔ ػ٠ِ اُ٘ؾٞ اُز١ ٣ٌلَ ساؽخ أُش٣غ ٝرؾو٤ن 

 خظٞص.اُؼ٘ب٣خ ثٚ ٝارجبع اُزؼ٤ِٔبد اُظبدسح ثبُ

 ط( ٓشاػبح أطٍٞ أُٜ٘خ.

 

 

 المادة الرابعة

٣ؾظش ػ٠ِ ًَ ٖٓ ٣ٔبسط أ٣بً ٖٓ أُٜٖ اُطج٤خ ٝأُٜٖ أُشرجطخ ثٜب 

 اعزـالٍ ؽبعخ أُش٣غ ُزؾو٤ن ٓ٘لؼخ ُ٘لغٚ أٝ ُـ٤شٙ.

 

 

 





 

 المادة الخامسة

 ٣غت ػ٠ِ اُطج٤ت ٓب ٢ِ٣:

أ( رٞخ٢ اُذهخ ٝاالُزضاّ ثبألطٍٞ اُؼ٤ِٔخ اُضبثزخ، أُؼزشف ثٜب ٖٓ هجَ أٓبٗخ 

 اُظؾخ عٞاء ك٢ اٌُشق أٝ اُؼالط أٝ اُغشاؽخ.

ة( اُزؼبٕٝ ٓغ ؿ٤شٙ ٖٓ األؽجبء أُز٤ُٖٞ ػالط أُش٣غ ٝروذ٣ْ ٓب ُذ٣ٚ 

ٖٓ ٓؼِٞٓبد ػٖ ؽبُزٚ أٝ اُطش٣وخ اُز٢ ارجؼٜب ك٢ ػالعٚ ًِٔب ؽِت ٓ٘ٚ 

 رُي.

 غغ٤َ اُؾبُخ اُظؾ٤خ ٝاُغٞاثن أُشػ٤خ أٝ اُٞساص٤خ ُِٔش٣غ.ط( ر

د( ٝطق اُؼالط ًزبثخ ٓغ رؾذ٣ذ ٓوبد٣شٙ ٝؽش٣وخ اعزؼٔبُٚ ٝر٘ج٤ٚ أُش٣غ 

أٝ ر٣ٝٚ إ٠ُ رُي أٝ إخجبس أُش٣غ ثأ١ ٜٓ٘بط آخش ُِؼالط ٣ؼزجش ثذ٣ال 

 ٓزؼبسكبً ػ٤ِٚ ٝٗظؾٚ ثبُٜٔ٘بط األسعؼ ك٢ سأ٣ٚ.

ْ إ٠ُ اُٞعبئَ اُٞهبئ٤خ ٖٓ األٓشاع اُز٢ ٣خش٠ ٛـ( إسشبد ٖٓ ٣وّٞ ثلؾظٜ

 إطبثزْٜ ثٜب ٝرؾز٣شْٛ ٖٓ ػٞاهت ٓخبُلزٜب.

ٝ( إثالؽ أُش٣غ ثٔشػٚ اُخط٤ش أُغزؼظ٢ إرا اهزؼذ رُي ٓظِؾزٚ 

ٝعٔؾذ ؽبُزٚ اُ٘لغ٤خ، ًٝزُي اخطبس ر٣ٝٚ ٓب ُْ ٣ٔبٗغ أُش٣غ أٝ ٣ؾذد 

 ٖٓ ٣شؿت إخطبسٙ.

 ّ أُش٣غ ا٤ُٔئٞط ٖٓ شلبئٚ أٝ ؽ٤برٚ.ص( ثزٍ اُغٜذ ٝاُؼ٘ب٣خ ُزخل٤ق ا٥

 ػ( ػالط أُؼبػلبد اُ٘بعٔخ ػٖ اُزذخَ اُؼالع٢ أٝ اُغشاؽ٢.

 

 

 

 





 

 المادة السادسة

 ٣ؾظش ػ٠ِ اُطج٤ت ٓب ٢ِ٣:

أ( اعزخذاّ اُطت إلصٛبم سٝػ اإلٗغبٕ أٝ األػشاس ثغغٔٚ ٓب ُْ ٣غض 

 اُوبٕٗٞ رُي.

أُش٣غ دٕٝ سػبٙ إال إرا ًبٗذ ؽبُزٚ ال رغٔؼ ثبُزؼج٤ش ػٖ  ة( ٓؼبُغخ

إسادرٚ أٝ ًبٕ ٓشػٚ ٜٓذداً ُِغالٓخ اُؼبٓخ أٝ ٓؼذ٣بً أٝ هشسد ُغ٘خ ؽج٤خ 

 إٔ سكؼٚ ُِؼالط ٣غجت ٓؼبػلبد ٣زؼزس أٝ ٣ظؼت ٓؼٜب اُؼالط.

ط( االٓز٘بع ػٖ ػالط أُش٣غ أٝ االٗوطبع ػٖ ػالعٚ إال إرا خبُق 

زؼبٕ ثطج٤ت آخش دٕٝ ٓٞاكوخ اُطج٤ت أُششف ػ٠ِ ػالعٚ اُزؼ٤ِٔبد أٝ اع

 أٝ أُؤعغخ اُؼالع٤خ اُز٢ ٣زْ ك٤ٜب اُؼالط.

ٝك٢ ع٤ٔغ األؽٞاٍ ال ٣غٞص االٓز٘بع أٝ االٗوطبع إرا ًبٗذ ؽ٤بح أُش٣غ 

 أٝ عالٓزٚ ٓؼشػز٤ٖ ُِخطش.

 د ( إعزؼٔبٍ اُٞعبئَ ؿ٤ش اُطج٤خ أٝ ؿ٤ش أُششٝػخ ك٢ ٓؼبُغخ أُش٣غ.

أ١ ػالط هجَ إعشائٚ اٌُشق ػ٠ِ أُش٣غ ٝرشخ٤ظٚ ُٔشػٚ  ٛـ( ٝطق

ًٝزُي ٝطق ػالط ال رز٘بعت خطٞسرٚ ٓغ كبئذرٚ ُٝٞ ًبٕ ثٔٞاكوخ 

 أُش٣غ.

ٝ ( رؾـش٣ش روش٣ش ؽج٢ ٓخبُق ُِؾو٤وخ أٝ اإلدالء ثٔؼِٞٓـبد أٝ شٜبدح 

 ًـبرثخ ٓغ ػِٔٚ ثزُي.

 

 المادة السابعة

ٓـبً ثجزٍ ػ٘ب٣خ إال إرا ٗض اُوبٗـٕٞ ٣ٌٕٞ اُزضاّ اُطج٤ت ك٢ أداء ػِٔٚ اُزضا

 ػ٠ِ خالف رُي.





 

 المادة الثامنة

٣غت ػ٠ِ أُؾَِ ٝأُشخض ٝأُؼبُظ ثبألشؼخ أٝ اُطبهبد اُؾشاس٣خ أٝ 

 أُٞعبد اٌُٜشثبئ٤خ أٝ ٓب ك٢ ؽٌٜٔب ٓشاػبح اُذهخ ٝثزٍ اُؼ٘ب٣خ ٝارخبر

 أعجبة اُٞهب٣خ ك٢ أداء اُؼَٔ، ٝرُي ًِٚ ؽجوبً ُألطٍٞ اُؼ٤ِٔخ.

 

 المادة التاسعة

٣غت اعزؼٔبٍ األدٝاد ٝاألعٜضح اُطج٤خ ثٌَ ٣وظخ ٝاٗزجبٙ ٝكوبً ُألطٍٞ 

 اُؼ٤ِٔخ ٝثٔب ال ٣ؼش ثغالٓخ اإلٗغبٕ.

 

 المادة العاشرة

 ال ٣غٞص إعشاء اُؼ٤ِٔبد اُغشاؽ٤خ إال ثٔشاػبح ٓب ٢ِ٣:

 أ( إٔ رزْ اُؼ٤ِٔخ داخَ ٓؤعغخ ػالع٤خ أٝ ػ٤بدح ؽج٤خ ٓؼذح ُزُي.

اُو٤بّ ثبُلؾٞطبد ٝاُزؾب٤َُ اُالصٓخ ٝاُزأًذ ٖٓ إٔ ؽبُخ  ة( إٔ ٣زْ

 أُش٣غ رغٔؼ ثئعشاء اُؼ٤ِٔخ.

ط( إٔ رٌٕٞ اُؾبُخ اُظؾ٤خ ُِٔش٣غ رذػٞ إلعشاء اُؼ٤ِٔخ ػذا ؽبُخ ثزش 

 أعضاء أٝ أػؼبء ٖٓ اُغغْ.

د( إٔ رٌٕٞ ٛ٘بى ٓٞاكوخ ًزبث٤خ ػ٠ِ إعشاء اُؼ٤ِٔخ ٖٓ أُش٣غ أٝ 

ا ُْ ٣ٌٖ ساشذاً أٝ ًبٗذ ؽبُزٚ ال رغٔؼ ثبُزؼج٤ش ػٖ أُغئٍٞ ػ٘ٚ هبٗٞٗبً إر

إسادرٚ، ٝرُي ًِٚ ٓب ُْ ٣وشس ؽج٤جبٕ ػ٠ِ األهـَ إٔ اُؼ٤ِٔخ ػشٝس٣خ 

 ٝٓغزؼغِخ ًٝـبٕ اُؾظـٍٞ ػ٠ِ أُٞاكوخ ٓزؼزساً.

 

 





 

 المادة الحادية عشرة

ال ٣غٞص إخشاط أُش٣غ ٖٓ أُؤعغخ اُؼالع٤خ إال إرا ًبٗذ ؽبُزٚ اُظؾ٤خ 

 ُي أٝ ًبٕ رُي ث٘بء ػ٠ِ سؿجزٚ.رغٔؼ ثز

 

 المادة الثانية عشرة

ُزش٣ٞٚ أٝ ُٔشع  –ُٝٞ ث٘بء ػ٠ِ ؽِجٚ  –ال ٣غٞص إٜٗبء ؽ٤بح أُش٣غ 

ؽز٠ ٝإٕ  ٓغزؼض أٝ ٤ٓئٞط ٖٓ شلبئٚ أٝ ٓؾون ثٚ ٝكبح أٝ ٥الّ شذ٣ذح

 ًبٗذ ؽ٤برٚ هبئٔخ ػ٠ِ اُٞعبئَ اُظ٘بػ٤خ.

 

 المادة الثالثة عشرة

٣غٞص إكشبء أعشاس أُش٣غ اُز٢ ٣طِغ ػ٤ِٜب ثغجت ٓضاُٝخ أُٜ٘خ إال  ال

 ُِغٜبد اُوؼبئ٤خ ٝكوبً ُِوبٕٗٞ.

 

 المادة الرابعة عشرة

ال ٣غٞص ُـ٤ش اُطج٤ت روش٣ش صجٞد اُٞكبح، ٝػ٠ِ اُطج٤ت إٔ ٣زأًذ ٖٓ رُي 

عٞاء ثبٌُشق اُظبٛـش أٝ ثئعزؼٔـبٍ اُٞعبئَ اُؼ٤ِٔخ اُؾذ٣ضخ أُزبؽـخ أٝ 

 عزؼبٗخ ثطج٤ت آخش.ثبال

 

 المادة الخامسة عشرة

ال ٣غٞص أُغبط ثغغْ اإلٗغبٕ أٝ ٗوَ ػؼٞ أٝ عضء ٓ٘ٚ ٓب ُْ ٣ٌٖ رُي 

ثٔٞاكوخ خط٤خ ٝثؼذ اُزأًذ ٖٓ ػذّ ؽظٍٞ ػشس ُٚ إٕ ًبٕ ؽ٤بً أٝ ًبٕ 

 ّ. أُشبس إ٤ُٚ إٕ ًبٕ ٤ٓزبً. 1982( ُغ٘خ 4رُي ٝكوبً ألؽٌبّ اُوبٕٗٞ سهْ )





 

إعشاء اُزغبسة اُؼ٤ِٔخ ػ٠ِ عغْ اإلٗغبٕ اُؾ٢ إال ثشػبٙ  ٣ٝؾظش

ُٝـشع رؾو٤ن ٓ٘لؼخ ٓشعٞح ُـٚ ٝثٔؼشكخ أؽجـبء ٓشخض ُْٜ ثئعشائٜب 

 ؽجوـبً ُألعظ اُؼ٤ِٔخ أُزؼبسف ػ٤ِٜب.

 

 المادة السادسة عشرة

ال ٣غٞص رش٤ًت األػؼبء اُظ٘بػ٤خ ك٢ اُغغْ إال ثؼذ اُزأًذ ٖٓ ٓالءٓزٜب 

 سٛب ثٚ ٝر٤ٜئخ عغٔٚ ُوجُٜٞب.ُِٔش٣غ ٝػذّ إػشا

 ٣ٌٕٝٞ اُزضاّ اُطج٤ت ثزش٤ًت األع٘بٕ اُظ٘بػ٤خ اُزضآب ثزؾو٤ن ٗز٤غخ.

 

 المادة السابعة عشرة

ال ٣غٞص رِو٤ؼ أُشأح ط٘بػ٤بً أٝ صسع اُغ٤ٖ٘ ثبُشؽْ إال ػ٘ذ اُؼشٝسح 

 ٝثششؽ إٔ ٣ٌٕٞ اُِوبػ ك٢ اُؾبُز٤ٖ ٖٓ اُضٝع٤ٖ ٝثؼذ ٓٞاكوزٜٔب.

 

 عشرة المادة الثامنة

ال ٣غٞص اُو٤بّ ثأ١ ػَٔ أٝ رذخَ ثوظذ اُؾذ ٖٓ اُز٘بعَ ٓب ُْ ٣زلن 

اُضٝعبٕ ػ٠ِ رُي ٝثٔب ال ٣خَ ثٔظِؾخ أُغزٔغ أٝ روشسٙ ُغ٘خ ؽج٤خ 

ٓخزظخ ثٔوزؼ٠ اُؼشٝسح اُوظٟٞ ثبُ٘غجخ ُِٔش٤ٖٛٞ خِو٤بً أٝ أُزخِل٤ٖ 

 ٔشأح.ػو٤ِب أٝ ٓشاػبح ُِخطش أُؾون ٖٓ اُؾَٔ أٝ اُٞالدح ػ٠ِ ؽ٤بح اُ

 

 

 المادة التاسعة عشرة

 ال ٣غٞص إعٜبع اُؾبَٓ أٝ هزَ اُغ٤ٖ٘ إال إرا اهزؼ٠ رُي إٗوبر ؽ٤بح األّ.





 

 المادة العشرون

ال ٣غٞص ُِوبثِخ ٝطق أ١ دٝاء أٝ ٓجبششح ر٤ُٞذ اُؾبَٓ اُز٢ رغزِضّ ؽبُزٜب 

 رذخال ؽج٤بً.

 

 المادة الحادية والعشرون

 ٣غٞص إسؿبّ شخض ػ٠ِ إػطبء ٤ًٔخ ٖٓ دٓٚ. ال

ٝال ٣زْ ٗوَ اُذّ ٖٓ أُزجشع إال ثٔؼشكخ ؽج٤ت ٓخزض ٝثؼذ إعشاء اُلؾض 

ٝاُزؾ٤َِ ٝكوبً ُألطٍٞ اُل٤٘خ أُزجؼخ ُِزأًذ ٖٓ طالؽ٤خ اُذّ ٝػذّ 

 األػشاس ثظؾخ أُزجشع.

الد ٝال ٣غٞص إػطبء أُش٣غ ٤ًٔخ ٖٓ اُذّ أٝ ٓشزوبرٚ أٝ ثذائِٚ إال ك٢ ؽب

اُؼشٝسح اُوظٟٞ ٝثؼذ اُزأًذ ٖٓ ٓالءٓزٜب ٝطالؽ٤زٜب ٝخِٞٛب ٖٓ أ٣خ 

 ٓغججبد ُِٔشع ٝٓطبثوزٜب ُلظ٤ِزـٚ.

 

 المادة الثانية والعشرون

ال ٣غٞص طشف اُذٝاء إال ثٔٞعت ٝطلخ ؽج٤خ ٌٓزٞثخ ٖٓ ؽج٤ت ٓشخض 

ُٚ، ك٤ٔب ػذا األد٣ٝخ أُجبػ طشكٜب ٖٓ هجَ أٓبٗخ اُظؾخ ثذٕٝ اُٞطلخ 

ح ٝال ٣غٞص طشف أد٣ٝخ ؿ٤ش طبُؾخ ثطج٤ؼزٜب أٝ خٞاطٜب أٝ أُزًٞس

 ٓوبد٣شٛب أٝ اٗزٜذ طالؽ٤زٜب أٝ ٓخبُلخ ُِٞطلخ اُطج٤خ.

 

 

 

 





 

 المادة الثالثة والعشرون

رزشرت أُغئ٤ُٞخ اُطج٤خ ػ٠ِ ًَ خطأ ٢ٜ٘ٓ ٗبشئ ػٖ ٓٔبسعخ ٗشبؽ ؽج٢ 

 عجت ػشساً ُِـ٤ش.

اُزشش٣ؼبد اُ٘بكزح أٝ األطٍٞ  ٣ٝؼزجش خطأ ٤ٜ٘ٓب ًَ إخالٍ ثبُزضاّ رلشػٚ

اُؼ٤ِٔخ أُغزوشح ُِٜٔ٘خ، ًَ رُي ٓغ ٓشاػبح اُظشٝف أُؾ٤طخ ٝاإلٌٓب٤ٗبد 

 أُزبؽخ.

 ٣ٝؼذ ٗشؤ اُؼشس هش٣٘خ ػ٠ِ اسرٌبة اُخطأ أٝ اإلخالٍ ثبالُزضاّ.

ٝال ٣غٞص اإلػلبء أٝ اُزخل٤ق ٖٓ أُغئ٤ُٞخ اُطج٤خ هجَ ٝهٞع اُؼشس، ٣ٝوغ 

 ُي.ثبؽال ًَ ارلبم ػ٠ِ ر

 

 المادة الرابعة والعشرون

ال روّٞ أُغئ٤ُٞخ اُطج٤خ إرا ًبٕ اُؼشس ٗبشئبً ػٖ سكغ أُش٣غ ُِؼالط 

أٝ ػذّ إرجبػٚ ُِزؼ٤ِٔبد اُطج٤خ سؿْ ٗظؾٚ ثبُوجٍٞ ٝرُي ًِٚ دٕٝ اإلخالٍ 

 ثؾٌْ اُج٘ذ )ة( ٖٓ أُبدح اُغبدعخ ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ.

 بإلشٜبد ػ٤ِٚ.٣ٝضجذ سكغ أُش٣غ ُِؼالط ثئهشاسٙ ًزبثخ أٝ ث

 

 المادة الخامسة والعشرون

رٌٕٞ اُغٜخ اُز٢ رز٠ُٞ ػالط أُشػ٠ ٝاُطج٤ت أُؼبُظ اُز١ ُٚ ؽن 

اُزٞع٤ٚ ٝاإلششاف ٓغئ٤ُٖٞ ثبُزؼبٖٓ ٓغ أُٔشػ٤ٖ ٝاُل٤٤ٖ٘ ٝؿ٤شْٛ 

ٖٓٔ رشرجؾ أػٔبُْٜ ثبُٜٖٔ اُطج٤خ ػٖ األػشاس اُز٢ رِؾن ثبُٔش٣غ ثغجت 

 خطئْٜ ا٢ُٜ٘ٔ.

 





 

 سة والعشرونالمادة الساد

٣ٌٕٞ ٓغئٞال ثبُزؼبٖٓ ػٖ األػشاس اُز٢ ر٘غْ ػٖ اعزؼٔبٍ األدٝاد 

ٝاألعٜضح اُطج٤خ ٝاألد٣ٝخ ًَ ٖٓ أٓبٗخ اُظؾخ ٝاُغٜبد أُٞسدح 

 ٝأُظ٘ؼخ ٝأُٞصػخ ٝأُغزؼِٔخ.

 

 المادة السابعة والعشرون

٣خزض ثزوش٣ش ٓذٟ ه٤بّ أُغئ٤ُٞخ اُطج٤خ ٓغِظ ؽج٢ ٣زجغ أٓبٗخ اُظؾخ 

ٕ ٖٓ ػذد ٖٓ ر١ٝ اُزخظظبد اُؼب٤ُخ ك٢ أُٜٖ اُطج٤خ ٝأُٜٖ ٣ٝزٌٞ

 أُشرجطخ ثٜب.

ٝرظذس اُِغ٘خ اُشؼج٤خ اُؼبٓخ ث٘بء ػ٠ِ ػشع أ٤ٖٓ اُِغ٘خ اُشؼج٤خ اُؼبٓخ 

ُِظؾخ اُوشاساد أُزؼِوخ ثزش٤ٌَ أُغِظ أُزًٞس ٝر٘ظ٤ٔٚ ٤ًٝل٤خ 

 ٓجبششرٚ الخزظبطٚ.

أُزؼِوخ ثبُخجشاء أُ٘ظٞص ٝرغش١ ك٢ شإٔ أُغِظ أُزًٞس األؽٌبّ 

ػ٤ِٜب ك٢ هبٕٗٞ أُشاكؼبد ٝاإلعشاءاد اُغ٘بئ٤خ ٝرُي ثٔب ال ٣زؼبسع ٓغ 

 أؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ.

 

 المادة الثامنة والعشرون

( ٖٓ هبٕٗٞ اُخذٓخ 84، ٖٓ أُبدح )2ٝ  1ٓغ ػذّ اإلخالٍ ثأؽٌبّ اُج٘ذ٣ٖ 

اُوبٕٗٞ رأد٣ج٤بً  أُذ٤ٗخ أُشبس إ٤ُٚ رز٠ُٞ ٓؾبًٔخ ٖٓ ٣خبُق أؽٌبّ ٛزا

ٓؾٌٔخ ٤ٜ٘ٓخ رشٌَ ك٢ ًَ ثِذ٣خ ثوشاس ٖٓ اُِغ٘خ اُشؼج٤خ ُِجِذ٣خ ثشئبعخ 

هبع ال روَ دسعزٚ ػٖ سئ٤ظ ٓؾٌٔخ اثزذائ٤خ رخزبسٙ اُغٔؼ٤خ اُؼ٤ٓٞٔخ 

ُِٔؾٌٔخ أُخزظخ ٝػؼ٣ٞخ ؽج٤ج٤ٖ ٣ششؾٜٔب أ٤ٖٓ اُِغ٘خ اُشؼج٤خ ُِظؾخ 

 ر١ٝ اُزخظظبد اُؼب٤ُخ. ك٢ اُجِذ٣خ ٣ٝشاػ٠ ثوذس اإلٌٓبٕ إٔ ٣ٌٞٗب ٖٓ





 

 المادة التاسعة والعشرون

رغش١ ػ٠ِ اُذػٟٞ اُزأد٣ج٤خ اُز٢ رشكغ أٓبّ أُؾٌٔخ ا٤ُٜ٘ٔخ أُشبس إ٤ُٜب 

ك٢ أُبدح اُضبٓ٘خ ٝاُؼشش٣ٖ ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ األؽٌبّ أُزؼِوخ ثبُذػٟٞ 

اُزأد٣ج٤خ أُ٘ظٞص ػ٤ِٜب ك٢ هبٕٗٞ اُخذٓخ أُذ٤ٗخ ٝرُي ك٤ٔب ُْ ٣شد ثشأٗٚ 

 ٗض ك٢ ٛزا اُوبٕٗٞ.

٣ٝظذس اُوشاس ثبإلؽبُخ إ٠ُ أُؾبًٔخ اُزأد٣ج٤خ ٖٓ اُِغ٘خ اُشؼج٤خ اُؼبٓخ 

 ُِظؾخ أٝ ٖٓ رلٞػٚ ك٢ رُي.

 

 المادة الثالثون

اُؼوٞثبد اُزأد٣ج٤خ اُز٢ ٣غٞص رٞه٤ؼٜب ػ٠ِ أُخبُل٤ٖ ألؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ 

:٢ٛ 

 أ( اإلٗزاس.

 ة( اُِّٞ.

غبٝص رغؼ٤ٖ ٣ٞٓبً ك٢ اُغ٘خ، ٝال ٣غٞص إٔ ط( اُخظْ ٖٓ أُشرت ُٔذح ال ر

٣غبٝص اُخظْ ر٘ل٤زاً ُٜزٙ اُؼوٞثخ سثغ أُشرت شٜش٣بً ثؼذ اُشثغ اُغبئض 

 اُؾغض ػ٤ِٚ أٝ اُز٘بصٍ ػ٘ٚ هبٗٞٗبً.

 د( اُؾشٓبٕ ٖٓ اُؼالٝح اُغ٣ٞ٘خ.

ٛـ( اُؾشٓبٕ ٖٓ اُزشه٤خ ٓذح ال روَ ػٖ عجؼخ أشٜش ٝال رغبٝص صالس 

 ع٘ٞاد.

 ٓضاُٝخ أُٜ٘خ ُٔذح ال رغبٝص ع٘خ.ٝ( اإل٣وبف ػٖ 

 ص( خلغ اُذسعخ.

 ػ( اُؼضٍ ٖٓ اُٞظ٤لخ أٝ اُؾشٓبٕ ٖٓ ٓضاُٝخ أُٜ٘خ.





 

 المادة الحادية والثالثون

ر٘شأ ٤ٛئخ رغ٠ٔ))٤ٛئخ اُزأ٤ٖٓ اُطج٢(( رٌٕٞ ُٜب اُشخظ٤خ االػزجبس٣خ، 

ذ٣ٜب ٣ِزضّ األشخبص اُوبئٕٔٞ ثبُٜٖٔ اُطج٤خ ٝأُٜٖ أُشرجطخ ثٜب ثبُزأ٤ٖٓ ُ

 ػٖ ٓخبؽش ٓٔبسعزْٜ ُزِي أُٜٖ.

 

 المادة الثانية والثالثون

رظذس اُِغ٘خ اُشؼج٤خ اُؼبٓخ ث٘بء ػ٠ِ ػشع اُِغ٘خ اُشؼج٤خ اُؼبٓخ ُِظؾخ 

هشاس ثز٘ظ٤ْ ا٤ُٜئخ أُشبس إ٤ُٜب ك٢ أُبدح اُغبثوخ ٤ًٝل٤خ ٓجبششرٜب 

ُذ٣ٜب  الخزظبطبرٜب ٝأٝعٚ اعزضٔبسٛب ُٔٞاسدٛب ٝاُلئبد أُِضٓخ ثبُزأ٤ٖٓ

 ٝه٤ٔخ أهغبؽ اُزأ٤ٖٓ ٝؽش٣وخ عذادٛب، ٝؿ٤ش رُي ٖٓ األؽٌبّ أُ٘ظٔخ ُٜب.

 

 المادة الثالثة والثالثون

٣ؼبهت ثبُغغٖ ًَ ٖٓ هبّ ثؼَٔ أٝ رذخَ ثوظذ ؽشٓبٕ شخض ٖٓ اُز٘بعَ 

ك٢ ؿ٤ش األؽٞاٍ أُغٔٞػ ثٜب ٝكوبً ُؾٌْ أُبدح اُضبٓ٘خ ػشش ٖٓ ٛزا 

 اُوبٕٗٞ.

 

ٝاُـشآخ اُز٢ ال رغبٝص ٓبئز٢ د٣٘بس أٝ ثئؽذٟ ٛبر٤ٖ  ٝرٌٕٞ اُؼوٞثخ اُؾجظ

 اُؼوٞثز٤ٖ إرا ًبٕ اُؾشٓبٕ ٖٓ اُز٘بعَ ثظلخ ٓؤهزخ.

 

 المادة الرابعة والثالثون

٣ؼبهت ثبُغغٖ ٓذح الرض٣ذ ػ٠ِ ػششح ع٘ٞاد ًَ ٖٓ ٣خبُق ؽٌْ أُبدح 

 اُضب٤ٗخ ػششح ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ.





 

 المادة الخامسة والثالثون

ثبُؾجظ ٓذح ال روَ ػٖ ع٘خ ٝثـشآخ ال رغبٝص أُق د٣٘بس ًَ ٖٓ  ٣ؼبهت

٣خبُق أؽٌبّ أُٞاد اُشاثؼخ، ٝاُج٘ذ )ٝ( ٖٓ أُبدح اُغبدعخ، ٝأُبدح اُؼبششح 

ٝاُلوشح اُضب٤ٗخ ٖٓ أُبدح اُخبٓغخ ػششح ٝأُبدح اُغبثؼخ ػششح ٖٓ ٛزا 

 اُوبٕٗٞ.

 

 المادة السادسة والثالثون

ض٣ذ ػ٠ِ عزخ أشٜش ٝثـشآخ ال رغبٝص خٔغٔبئخ ٣ؼبهت ثبُؾجظ ٓذح ال ر

د٣٘بس أٝ ثئؽذٟ ٛبر٤ٖ اُؼوٞثز٤ٖ ًَ ٖٓ ٣خبُق أؽٌبّ أُٞاد اُضب٤ٗخ ٝاُضبُضخ 

ٝاُج٘ٞد )أ( ٝ )ة( ٝ )د( ٝ )ػ( ٖٓ أُبدح اُخبٓغخ ٝاُج٘ذ٣ٖ )ط( ٝ )ٛـ( ٖٓ 

أُبدح اُغبدعخ ٝأُٞاد اُضبُضخ ػششح ٝاُشاثؼخ ػششح ٝاُؼشش٣ٖ ٝاُؾبد٣خ 

 ُؼشش٣ٖ ٝاُلوشح اُضب٤ٗخ ٖٓ أُبدح اُضب٤ٗخ ٝاُؼشش٣ٖ ٖٓ ٛزا اُوبٕٗٞ.ٝا

 

 المادة السابعة والثالثون

 ٣ِـ٠ ًَ ؽٌْ ٣خبُق أؽٌبّ ٛزا اُوبٕٗٞ.

 

 المادة الثامنة والثالثون

 ٣ؼَٔ ثٜزا اُوبٕٗٞ ثؼذ عز٤ٖ ٣ٞٓبً ٖٓ ربس٣خ ٗششٙ ك٢ اُغش٣ذح اُشع٤ٔخ.

 

 ٓؤرٔش اُشؼت اُؼبّ

 ٖٓ ٝكبح اُشعٍٞ. 1395األٍٝ سث٤غ  21طذس ك٢ 

 ّ.1986/  11/  24أُٞاكن 





 


