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 بدم الله الرحمن الرحيم
 ملخص البحث

 
ما : الخطأ الطبي من خالل طرح التساؤالت التالية تجمية حقيقة  تيدف ىذه الدراسة إلى

ىو الخطأ الطبي ؟ وما المعيار الذي يقاس بو الخطأ ؟ وىل ىناك أسباب ليذا الخطأ ؟ وما اآلثار 
 المترتبة عمى إثباتو ؟ وكيف يتم إثباتو؟؟

لمخطأ  مفيوم  ولإلجابة عمى ىذه التساؤالت فإن البحث يشرع أواًل ببيان تعريف الخطأ محاواًل بمورة 
األركان التي يقوم عمييا وجود الخطأ الطبي  ثم ينتقل موضحاً ,من واقع مينة الطب  الطبي منبثق  

. 
, ويحاول البحث إعطاء معيار مالئم لقياس الخطأ الطبي باالستناد إلى مفيوم الخطأ ذاتو 

  ,ب لممساءلة القضائيةوج  إلى بيان أنواع الخطأ رابطًا ليا بدرجة الخطأ الم م  ينتقل البحث من ث   و
 .ليصل بعد ذلك إلى بيان أىم األسباب لوقوع الخطأ الطبي 

ويقف البحث عمى اآلثار المترتبة عمى الخطأ الطبي مبتدئًا باستنتاج مبنى المساءلة في 
 .وينتيي بالوقوف عمى الواجب في خطأ الطبيب الخطأ ثم يعّرج عمى وسائل إثبات الخطأ

وأن  ,   عمى العرف قائم ,يار قياس الخطأ في الشريعة اإلسالمية معيار واقعيالبحث أن مع بي نو 
كما أن واقعيتيا , في ذلك مصمحة المجتمع إذ حاسبت عمى الخطأ جبرًا ال زجرًا راعت الشريعة 
وعدم االدعاء دون دليل وذلك حرصًا  حينما طالبت المريض بإثبات وقوع الخطأ الطبيظيرت 

فمم يكن لمطبيب أي , سمحت لممريض باالدعاء عمى الطبيب كذا عندما و ,  عمى مصمحة الطبيب
 .حصانة 

اإلخالل ) أو ( التعدي ) مسؤولية الطبيب عمى أساس أقاموا الفقياء  يخمص البحث إلى أنو 
ال عمى أساس الضرر الذي يمحق المريض , وىو ما أدى إلى إيجاد نوع من التوازن بين ( الميني 

الحفاظ عمى سالمتو ومصمحة الجماعة في بقاء مينة الطب , إذ إن إلقاء  مصمحة المريض في
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المسؤولية عن كل ضرر يصيب المريض عمى عاتق الطبيب يؤدي في النياية إلى العزوف عن 
 .مينة الطب 
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 بين يدي البحث
 

من يهد اهلل فبل ، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونستغفره، ونستعينو، إف اغبمد هلل ،كبمده
 .وعلى آلو وصحبو أصبعُت ونصلي ونسلم على اؼببعوث رضبة للعاؼبُت نبينا ؿبمد ، ومن يضلل فبل ىادي لو، مضل لو
 :وبعد 

وكاف من شأف ىذا التقدـ أف تغَتت وسائل العبلج ، فقد شهد عامل اليـو تقدماً مذىبلً يف العلـو الطبية 
 .أو الوقاية منها ، أو عبلجها ، ثة أكثر فاعلية يف تشخيص األمراض بدقة وظهرت وسائل فنية حدي، التقليدية 

وكاف من اؼبؤمل يف ظل ىذه التغَتات أف يصبح تشخيص األمراض وتقدمي العبلج وإجراء العمل اعبراحي أكثر صواباً 
وىناؾ طبيب ، طن مريضو طبيب ينسى قطعة شاش يف بفههنا ، لكن الواقع الذي كبياه يطالعنا بازدياد األخطاء الطبية 

 .اعبرعة فيدفع اؼبريض حياتو شبناً  وىذا طبيب زبدير خيطئ يف، يشق طرؼ اؼبخ األدين بدؿ األيسر 
مسؤولية طبية تشكيل  إىلالنظر  وإمنا، وإدانتهم األطباءال يعٍت بالضرورة التحامل على  الطبية، األخطاءاغبديث عن  إف
على  الطبيب يشجعو ،  فبن وضع ثقتو فيو يضمن للمريض حقو ،اؼبريض والطبيبمُت موقف عادؿ بُت ألت القضاء لدى

إذ إف اؼبعاينة ، لتحقيق توزف بُت ضمَت الطبيب وثقة اؼبريض فيو، والفنية الطبية والتزامو بالقواعد العلمية توتطوير فبارس
 . الطبية التقاء ضمَت بثقة

 :  أمرين مهمُتواغبقيقة إف نظر الباحث يف اػبطأ الطيب يًتدد بُت

األطباء عن اؼبعاعبة إذا مل يكونوا مستيقنُت بالنتائج  إحجاـخطأ الطبيب قد يؤدي إىل سؤولية على اؼبأف ترتيب : ماأوؽب
 .للمساءلة القطعية لعبلجهم لكيبل يتعرضوا 

طمعاً يف اؼباؿ من غَت  ،يتقنوعلى ما ال  إقداـ الطبيبقد يكوف نتيجة  اؼبريض أو أحد أعضائو أف إتبلؼ نفس: وثانيهما
وكاف خطؤه ديكن تبلفيو باغبذر واغبرص فقد قصر،  ،أداء الواجبلكنو قصر يف  يتقنوف، وقد يكوف فبن للنتائجتقدير 

 . ومن قصر وأتلف بتقصَته استحق العقاب

 .وحبيث ال يطغى أحد األمرين على اآلخر، وبُت ىذين النظرين البد من إجياد سبيل حملاسبة الطبيب

لكن ؼبا    ،والطبيب مستأمن والضماف على األمُت باطل ،والتطبيب فرض كفاية فبل يتقيد بشرط السبلمة 
فقد دعا ىذا إىل مساءلتو عن نتائج عملو الضارة ،   ،كانت طريقة أداء ىذا الواجب مًتوكة الجتهاد الطبيب وحده

 العبلج وكيفيتو ن السلطاف الواسع واغبرية يف اختيارو مباعتبار أنو يف عملو أشبو بصاحب اغبق منو دبؤدي الواجب ؼبا ل
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من النادر أف ينصرؼ كاف ومشيئة اهلل ، ؽبذا   كاف الناس ينظروف إىل حوادث العبلج على أهنا من نوازؿ القدروقد  ،  (ٔ)
 »:  طباءألعن اقيل عما يصيبهم من أفعاؿ ىؤالء من ضرر ، لذلك فقد  فكر اؼبرضى إىل أف يطالبوا األطباء بالتعويض

 . «واألرض تدفن أخطاءىم اغبظ يف أف الشمس تبسط أشعتها على قباحهم

 :التالية  ػبطةعلى اجاء حبثي يف اػبطأ الطيب  وقد

  اؼبقدمة
  حقيقة الخطأ الطبي: المبحث األول
  :  وفيو مطالب 

  طأ الطيبػػػػػاؼبطلب األوؿ تعريف اػب
  يبطأ الطػػػػػأركاف اػب: اؼبطلب الثاين 
  اؼبعيار اؼببلئم لقياس اػبطأ الطيب: اؼبطلب الثالث

  أنواع الخطأ الطبي وأسبابو: المبحث الثاني 
  :  وفيو مطالب 
  أ الطيبػػػػػػػػأنواع اػبط: اؼبطلب األوؿ 
  درجة اػبطأ الذي تًتتب عليو اؼبساءلة: اؼبطلب الثاين 
  اب اػبطأ الطيبػػػػػػػأسب: اؼبطلب الثالث

  اآلثار المترتبة على الخطأ الطبي: المبحث الثالث
  :  وفيو مطالب 
  اءلة يف اػبطأ الطيبػمبٌت اؼبس: اؼبطلب األوؿ 
  ات اػبطأ الطيبػػوسائل إثب: اؼبطلب الثاين 
  ب يف اػبطأ الطيبػػػالواج: اؼبطلب الثالث

  ات لعبلج اػبطأ الطيب ػػػػتوصي: اػباسبة 
وإف كانػػت األخػػرى فمػػن نفسػػي ، وقػػد اجتهػػدت رأيػػي فػػاف يكػػن مػػا توصػػلُت إليػػو صػػواباً ففضػػل مػػن اهلل ومنػػة ىػػذا 

 . ومن الشيطاف 
وإخبلصػاً يكللػو تػمؤ مػن حػو  ، وعمػبلً يزينػو إخػبلص ، وأخَتاً أسأؿ اهلل تبارؾ وتعاىل أف يػرزقٍت علمػاً يتبعػو عمػل 

 . إنو ظبيع قريب ؾبيب ، نفسي طرفة عُت وال أقل من ذلك وأال يكلٍت إىل ،  وقويت إىل حوؿ اهلل وقوتو

                                                 

 .           ٕٔ٘-ٕٓ٘/ٔإلسبلمي التشريع اعبنائي ا، عبد القادر عودة  (ٔ)
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 تاريخية نظرة
 األخبلقية اؼبسؤولية الطبية والتحلي بالضوابط أمهية إىلاؼبختلفة وصفحاتو اؼبتعددة  عم مراحلو اإلنساينالتاريخ يشَت  

وضعها الفقهاء واؼبشرعوف واغبكاـ لتقنُت مهنة ، تشريعية وأسسضوابط قانونية يف إطار ماية اؼبرضى، غبلدى اؼبعاًف 
 .الطب

 . حد اإلعداـإىل تصل  خطأ قدأكانت عقوبة الطبيب إذا   يةففي الحضارة الفرعون 

، وىذا لآلؽبةالعليا  اإلرادةمل ينجح يف عبلج مريض يتلمس لنفسو العذر من  أوخطأ الطبيب أ إذا اآلشوريين عندو  
 .عن خطئو الطبيب يكوف مسؤوالً  أفدليل على 

فقد جاء يف نصوص ، أطبائهممعاملة  بالتشديد يف البابليُت كانوا يتميزوف أفما يدؿ على  يحمورابفي شريعة و  
، أو شقَّ ورماً دببضع معدين، أصيب بو رجل دببضع معدين وسبب موتو، إذا عاًف الطبيب جرحاً بالغاً  »شريعة ضبورايب

 . « -أي يدا الطبيب –تقطع يداه ، وعطل ديُت الرجل

إذا كانت  ولكنو كاف ُيسأؿ جزائياً  ،اؼبريض رغما عنو يفُيسأؿ جزائيا إذا تو  كاف الطبيب عندىم الف:  اإلغريق أما
يف  األطباءيشكو عدـ الرقابة على  أفبلطوفوعلى الرغم من ذلك فقد كاف ، بسبب تقصَت الطبيب أو جهلو  الوفاة
 . « قتلوىم أوسواء شفوا المرضى  أجرىميأخذون  األطباءن إ »:  يقوؿ إذعصره 

زبلف وتأخر يف تلك العهود فقد كاف للنظاـ  لمة وعلى الرغم فبا فيها منوخبلؿ عهودىا اؼبظ أوروبافي  أما 
مات مريض بسبب عدـ  إذاعرفوا اؼبسؤولية الطبية، فكاف عند القوط الشرقيُت  األوروبيُت أفمؤثرات تدؿ على  الكنسي
لدى القوط الغربيُت  كاففيما   ،اً اؼبريض ويًتؾ ؽبا اػبيار بُت قتلو وازباذه رق أسرة إىلالطبيب وجهلو يسلم الطبيب  عناية
 . (ٔ) ورثتو باألجرة  أوللطبيب مطالبة اؼبريض  حيق للطبيب مقابل الشفاء وخبلفو ال األتعابتعطى  أف

 
 ضوابط لفقهاء باالستناد إىل النصوص واألصوؿ اؼبعنوية العامة للتشريعوضع ا األوؿ اإلسبلمييف العهد و         

وكاف لنظاـ اغبسبة دوره البالغ جنائي،  بُت من ديوت بسبب العبلج وبُت من ديوت بقصد وفرقوا ،للممارسات الطبية
 .األمهية يف متابعة أعماؿ األطباء والصيادلة والكّحالُت واغبجامُت والفصادين 

اؼبهنة  أصوؿعلى  حرصاً  وضوابط رظبية أسستنظيم اؼبمارسات الطبية وفق إىل ومن اؼبواقف اليت تشَت بوضوح 
 خيضعوا المتحاف أفبعد  إالمن اؼبعاعبة،  األطباءدبنع صبيع  أمر إذ( اؼبقتدر)العباسي مة اؼبرضى، ما روي عن اػبليفةوسبل

ؽبم دبزاولة اؼبهنة وقد امتحن  دبوجبها يسمح إجازةالذي دينحهم ( سناف بن ثابت بن قرة)يف عهده األطباءمن قبل رئيس 

                                                 

     . ٗٙ-ٖٙ: قضايا طبية معاصرة ، ؿبمود السرطاوي .ينظر  د( ٔ)
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وقد غـر الطبيب ومنع من  ،مريض بسبب خطأ يف مداواتو ثر موتإعلى طبيب، حدث ذلك ( ٓٓٛ)يف بغداد وقتذاؾ 
  .فبارسة عملو كطبيب

  :ا يليدب اإلسبلميةريعة شاليف ولية الطبيب ؤ انتفاء مس شروط ربددت وقد  

    .الشارع فإ ذ -ٔ
   .اؼبريض رضا -ٕ

  .الشفاء قصد -ٖ

  . (ٔ) وقوع اػبطأ من الطبيب دـع -ٗ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

     . ٔٙٗ: اعبردية ، ينظر ؿبمد أبو زىرة ( ٔ)
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 المبحث األول
 الخطأ الطبي حقيقة

 الطبيتعريف الخطأ : المطمب األول 
 :مغة في ال: أواًل 

 .ما يقابل العمد و ، ما يقابل الصواب علىطأ يف اللغة يطلق اػب
َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُُتْ بِِو  : وقد أخطأ ، ويف التنزيل . ضد الصواب : اػبطأ و اػبطاء  »: قاؿ ابن منظور 

أخطأ و ،  عداه بالباء ألنو يف معٌت عثرُت أو غلطتم  [٘: األحزاب ] ْن َما تَػَعمََّدْت قُػُلوبُُكْم وََكاَف اللَُّو َغُفورًا َرِحيًما َوَلكِ 
 إذا تعمد ، و أخطأ إذا مل يتعمد خطئ: دبعٌت أخطأ ، وقيل  خطئ: ويقاؿ ،  وسهواً  عمداً  اػبطأإذا سلك سبيل  خيطئ
» (ٔ)  . 
و ، اؼبخطئ من أراد الصواب فصار إىل غَته  »: بُت اؼبعنيُت فقاؿ ـبتار الصحاح صاحب ؽفرَّ القوؿ األخَت بناء على و 

 .(ٕ) « اػباطئ من تعمد ما ال ينبغي
 : في االصطالح: ثانيًا 

 :ومن ىذه التعريفات ،  «انتفاء القصد  »تعددت تعريفات األصوليُت للخطأ وإف كاف مدار صبيعها على 
 . (ٖ)قوؿ يصدر عن اإلنساف بغَت قصده بسبب ترؾ التثبت عند مباشرة أمر مقصود سواه  فعل أو ػ
 . (ٗ)  تاماً  من غَت أف يقصده قصداً  أف يفعل فعبلً  ػ 

  . (٘)أف يصدر منو الفعل بغَت قصد : ػ  وقاؿ الزركشي 
 إرادة الفعل دون النتيجة:  ىوعا ً شر تعريف اػبطأ  ن أف تناقش بو ىذه التعريفات فانٍت أرى أفوبغض النظر عما ديك

 :تعريف الخطأ الطبي : ثالثاً 
وقد أصبعوا أف اػبطأ ما مل  »: قاؿ ابن عبد الم ، جرى التناوؿ الفقهي ػبطأ الطبيب على األصل العاـ يف ربديد اػبطأ
ـ أف الطبيب يقصد إىل شفاء ومن اؼبعلو ،  (ٙ) « يقصده الفاعل ومل يرده وأراد غَته وفعل اػباتن والطبيب يف ىذا اؼبعٌت

 ؟؟ فهل زبلف فعلو عن ربقيق ىذا اؼبقصد يعد خطأً ، اؼبريض 
                                                 

 .     ٙٙ-٘ٙ/ ٔلساف العرب ، ابن منظور   (ٔ)
     . ٘ٚ/ٔـبتار الصحاح ، الرازي (  ٕ)
 .   ٖٗ٘ / ٗكشف األسرار  ،الرازي (  ٖ)
 .   ٕٕٚ/ٕالتقرير والتحبَت ، وابن أمَت اغباج ،  ٔٔٗ /ٕشرح التلويح على التوضيح ،التفتازاين    (ٗ)
 . ٕٖ٘/ٔالبحر احمليط يف أصوؿ الفقو ، الزركشي ( ٘)
    . ٕٙ/ٛاالستذكار ، ابن عبد الم (  ٙ)



 الخطأ الطبي                                                                                                                      ميادة الحدن                                           . د            

 9 

فقد يتخلف الفعل  ،طبياً  طأً خديكن عده  الشفاء للمريض ل إجراء طيب تقاعد عن ربقيقليس كاغبقيقة أنو 
خاصة تنبثق من توصيفو ذو طبيعة  إذ إف العمل الطيب، الطيب عن ربقيق غاية الشفاء للمريض وال يكوف شبة خطأ 

 .الشرعي ومن طبيعة االلتزاـ فيو 

التطبيب ضرورة اجتماعية أف ف دراسة الطب فرض من فروض الكفاية، وذلك باعتبار شرعا أمن اؼبتفق عليو ف
يف  اً وقد ينقلب عيني، كفائياً   فرضاً مزاولة مهنة الطب  اإلسبلميةاعتمت الشريعة  ومن ىذا اؼبنطلق فقد،  اعبماعة وربتاج
 . وىذا يعٍت عدـ مساءلة الطبيب عن نتائج فعلو، أحواؿ

وباعتبار التطبيب واجباً كفائياً يقتضي أال يكوف الطبيب مسؤوالً عما يؤدي إليو عملو  »: عبد الستار أبو غدة.ديقوؿ 
 . (ٔ) « قياماً بواجبو

 بل إف أداءه، لواجب ال يتقيد بشرط السالمةاالقاعدة أن و  ،بالعبلج أو عند طلبو يعد واجباً  اإلذفعمل الطبيب عند ف
  . العلمي والعملي مًتوؾ الختياره وحده والجتهاده وواجبل

اذا التـز الطبيب بأصوؿ اؼبهنة العلمية والعملية وترتب على عبلجو سراية ضرٍر ما فانو ال يتحملو، ألنو قاـ بفعل مأذوٍف ف
سراية اعبناية مضمونة باالتفاؽ، وسراية  »:  ىذا الباب حيث قاؿوذكر ابن قيم اعبوزية قاعدة بديعة يف، بو شرعاً 

  .ىذا من ناحية،  (ٕ)« الواجب مهدرة باالتفاؽ
والعمل الطيب سواء ، غاية الذي يقع على عاتق الطبيب ىو التزاـ ببذؿ عناية ال بتحقيقومن ناحية أخرى فاف االلتزاـ 

           .  (ٖ)وليس ربقيق غاية الشفاء بذؿ العناية البلزمة : عا ىو فاف اؼبعقود عليو قط اعتمناه إجارة أو جعالة
الظروف القائمة واألصول مع بذل الجهود الصادقة واليقظة التي تتفق أن يالواقع على الطبيب  ومقتضى االلتزاـ

لكنو  ،العناية الكافيةفعلى الطبيب العناية باؼبريض ،  (ٗ) العلمية الثابتة بهدف شفاء المريض وتحسين حالتو الصحية
 يبذؿ أفالواجب اؼبلقى عليو ىو إذ إف ،واغبوادث وال يتحمل تبعة األخطار، نع تطور اؼبرضدبال يلـز بشفاء اؼبريض و ال 

واجب الضمَت و يلتـز اغبيطة و  يف يراعأو  ،ه من مرضوؤ وسائل العبلج ما يرجى بو شفامن يصف لو فالعناية الكافية 
  . يثَت مسؤولية الطبيب وكل إخبلؿ هبذا االلتزاـ يشكل خطأ طبياً ، لمياغبذر و التتبع الع

                                                 

: الكويت( ؤسبر العاؼبي األوؿ عن الطب اإلسبلمييف أعماؿ اؼب( فقو الطبيب وأدبو)عن مقالة لو عن ، عبد الستار أبو غدة .د( ٔ)
ٜٔٛٔ.    

      . ٜٖٔ/ٗ زاد اؼبعاد، ابن القيم ( ٕ)
ربقيق غاية : والًتكيبات الصناعية إذ يكوف االلتزاـ فيها ىو  تستثٌت عمليات نقل الدـ والتحاليل الطبية وكذا استخداـ األدوات الطبية (ٖ)

     . ٕٛ: اػبطأ الطيب ، يلينظر وفاء أبو صب، ال بذؿ عناية 
          . ٛٗ: اػبطأ الطيب ، وفاء أبو صبيل. ينظر د(ٗ)
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وجد يف نفس الظروؼ  يقع من طبيب يقظٍ  تقصَت يف مسلك الطبيب ال »رِّؼ اػبطأ الطيب بأنو عُ  بناء على ما سبق
حالة التقصَت فقط مع القتصاره على  غير جامعواغبقيقة أف ىذا التعريف  (ٔ) «اػبارجية اليت أحاطت بالطبيب اؼبسؤوؿ 

 .وىي ليست من اػبطأ، من جهة مشولو غبالة التقصَت اؼبتعمد  غير مانعوىو ، أهنا أحد جزئيات اػبطأ الطيب 
دون قصد  مهنة الطبااللتزامات الخاصة التي تفرضها اإلخالل ب :بأنويكوف تعريف اػبطأ الطيب  لذا أرى أف

 .ما يجب فعلو أو فعل ما يجب اإلمساك عنو ترك اإلخالل بىذا ويكون ,  اإلضرار بالغير
مراعاة األصوؿ والقواعد العلمية اؼبتعارؼ عليها يف علم  ػبطأ الطيب يقـو على توافر ؾبموعة من العناصر تتمثل بعدـفا

 .بذؿ العناية اليت كاف باستطاعة الطبيب فعلها  وعدـاغبيطة واغبذر  اإلخبلؿ بواجباتبو  ،الطب
غَت  الطبيب عنو مسؤولية اقًتف ىذا العمل خبطأ ما سئل إذاحىت ولو ساءت حالة اؼبريض، ولكن الطبيب مشروع  عملف

خطأ الطبيب، فقد يفشل العبلج على الرغم من التزاـ الطبيب  على فشل العبلج يف حد ذاتو دليبلً  دوال يع،  عمدية
من األحياف يكوف للمريض أو  كثَتيف  و  ،طة واغبذراغبي بواجباتالتزامو  كذاوالعملية ؼبهنتو و  العلمية واألصوؿبالقواعد 

 .هل أو إرباؾ الطبيب اعبما بسبب العاطفة أو إ وذلك، دوف علم الطبيب أو تدخلوتكوين اػبطأ  أىلو دور يف

 أركان الخطأ الطبي : المطمب الثاني 

ىي ، إال بتوافر أركاف ثبلثة فيو  القضائية با للمساءلةسببا موجِ  ال يعد اػبطأ الطيبباستقراء كبلـ الفقهاء قبد أف 
والضرر  اػبطأ، واغبقيقة أف إثبات العبلقة السببية بُت  (ٕ)و اإلفضاء أي سببية اػبطأ للضرر  ،والضرر ،خطأً التعدي  :

وفيما . فهو إثبات لعدـ اؼبانع من ترتب الضرر على اػبطأ ، إحداث الضرر  أدى إىل سبب أجنيبوجود من قبيل نفي 
 :ىذه األركاف  يلي تفصيل

 »:وعرفو السنهوري بقولو ، (ٗ)ؾباوزة ما ينبغي أف يقتصر عليو شرعا أو عرفا : والتعدي ىو :  ( ) خطأً التعدي : أوال  
 . (٘) «اكبراؼ عن السلوؾ اؼبألوؼ للرجل اؼبعتاد : التعدي يف الفقو اإلسبلمي ىو 

لك كذىم  و  ، زاالحًتا قلةو ، واإلمهاؿ، والتقصَت، زة للمعتاداجملاو : على  على أف التعدي يطلق الفقهاء جارٍ  ؼُ رْ وعُ  
   . أو خطأً كاف  يطلقوف التعدي على ذباوز اغبد اؼبعتاد عمداً 

                                                 

         . ٜ: خطأ الطبيب ، وينظر أمَت يوسف، ٕٛ: اػبطأ الطيب ، وفاء أبو صبيل. د (ٔ)
 .  ٖٚ:مسؤولية الطبيب اؼبهنية ، عبد اهلل الغامدي . ود،  ٖٛٔ-ٖٛٔ/ٙ مصادر اغبق، السنهوري ينظر ( ٕ)
 .    ويكوف خطأً  التعدي يكوف عمداً (  ٖ)
 . ٕٜ: نظرية الضماف ، فيض اهلل .د(  ٗ)
 .   ٜٗٔ/ٙمصادر اغبق ، السنهوري (  ٘)
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وحيث إف تعدي الطبيب خطًأ ال حد لو يف الشرع فَتجع فيو إىل  (ٔ)ـبالفة ما حده الشرع أو العرؼ :  وضابط التعدي
  .  (ٕ)( العرؼ  م فيوكُ حيَْ ، غة ػوال يف الل، ابط لو فيوػوال ض، ورد بو الشرع مطلقا كل ما ) العرؼ اؼبهٍت لؤلطباء إذ إف 

وما يقتضيو من يقظة وتبصر  الطبيب عن السلوك الطبي االعتيادي والمألوف خروج : خطأً  اؼبقصود بالتعديفيكوف 
دوف قصد إحداث  مهنتوتفرضها أعراؼ  اليت  بالواجبات الخاصة أو باإلخالل ،ىمال والتقصير وقلة االحترازاإلإما ب

 .الضرر 

ما فانو ال يتحملو، ألنو  ضررٌ ترتب على عبلجو مث ، العلمية والعملية  مهنتوإذا التـز الطبيب بأصوؿ وعليو فانو 
قاؿ .                         وقد أصبع الفقهاء على أف الضماف يكوف عند التعدي  ، قاـ بفعل مأذوٍف بو شرعاً ومل يتعد

وقاؿ ابن              .  (ٖ) «ال أعلم خبلفا يف أف اؼبعاًف إذا تعدى فتلف اؼبريض كاف ضامنا :قاؿ اػبطايب »:الصنعاين 
وأصبعوا على أف قطع اػباتن إذا أخطأ فقطع الذكر واغبشفة ، وأصبعوا على أف الطبيب إذا مل يتعد مل يضمن  »: اؼبنذر 

    . (ٗ) «و عند العاقلة أو بعضها فعليو ما أخطأ بو يعقل

 :صورتاف خطأً وللتعدي 

وىو امتناع الطبيب عن تنفيذ أي التزاـ التـز بو يف العقد أو ألزمو بو الشرع دوف قصد : التعدي السليب : الصورة األوىل 
جوب ذلك أو امتناعو عن إسعاؼ اؼبريض مع و ،  مثل أف ديتنع الطبيب عن إسباـ العبلج بعد بدئو مع اؼبريض ، الضرر 
 .وىذا التعدي يكوف بسبب ترؾ الواجب ، عليو 

 ،وىو أف يتولد من فعل الطبيب اؼبهٍت ضرر إما مباشرة أو بالتسبب دوف قصد الضرر: التعدي اإلجيايب : الصورة الثانية 
                                       .  (٘)مثل أف يتجاوز اؼبوضع اؼبعتاد يف الشق اعبراحي أو يقطع يف غَت موضع القطع

                                                 

                                                        . ٕٕٕ/  ٕٛاؼبوسوعة الفقهية الكويتية (  ٔ)

 . ٜٖٔ/ ٕيف القواعد  اؼبنثور، الزركشي ( ٕ)

   . ٕٓ٘/ٖسبل السبلـ ، الصنعاين ( ٖ)

 . ٜٔٔ /ٔاإلصباع ، ابن اؼبنذر (  ٗ)

     ٜٔٔ: مسؤولية الطبيب اؼبهنية ، عبد اهلل الغامدي .د( ٘)
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                                                                                            :  التعدي خطأً ما يخرج عن 
 :ما يلي   الطيب ال يعد من اػبطأ

 من حق و إذ إن «االجتهاد الطيب»ا يندرج ربت ما يسمى بػ اػبطأ الراجع إىل ترجيح رأي علمي على غَته فب
اختيار الطبيب لطريقة عبلج دوف وإف ،  خيتار الوسيلة العبلجية اليت يراىا أكثر مبلئمة غبالة اؼبريض أفالطبيب 
 ، ومتبعة فعبلً يؤدي إىل مسؤوليتو عن طريقة العبلج اليت اتبعها ما دامت ىذه الطريقة صحيحة علمياً  أخرى ال

هر جهبل أظبلج ال تقـو على نوع العبلج الذي خيتاره إال إذا ومسؤولية الطبيب عن خطأ الع، يف عبلج اؼبرض 
، رأى الطبيب ضرورة استئصاؿ اؼبرارة ؼبريض فهناؾ عدة طرؽ الستئصاؿ اؼبرارة  إذافمثبل  بأصوؿ العلم الطيب،

 .ويًتؾ للمريض حرية االختيار ،وتكاليف ىذه البدائل ،يذكر البدائل ؼبريضو أفوبالتا  جيب على الطبيب 

 ػبطأ الناشئ عن تشابو األعراض اؼبرضية واختبلفها لدرجة زبفى فيها حقيقة اؼبرض عن أكثر األطباء خمة ا
 .ودراية 

  اػبطأ العائد إىل تضليل اؼبريض لطبيبو عن طريق إخفاء بعض اغبقائق اػباصة بو أو عدـ صحة البيانات اؼبعطاة
 .   (ٔ)من قبلو أو أوليائو للطبيب  

قياـ  اغبدث الناجم عن عدـ :ىنا اؼبرادو   (ٕ) إغباؽ مفسدة بالغَت مطلقاً : والضرر شرعا ىو:  ررحدوث الض :ثانيا
 . اؼبهٍت ومسلك الذي وقع يفتقصَت العن  أوعليو مهنة الطب،  تفرضهاالطبيب بااللتزامات اػباصة اليت 

مهما  ؾبرد حصوؿ اػبطأ إذ إف  ،للمساءلةل فاف مل يقع الضرر فبل ؿب ،  والً ؤ البد من وقوع الضرر كي يعتم الطبيب مسو  
ًً كاف   وال يعد               .أو مستقبل بشرط أف يكوف ؿبققاً ،  حاؿ   ال يرتب أية مسؤولية ما مل ينشأ عنو ضرر فاحشًا

ف كوِّ ال يعدـ شفاء اؼبريض شفاء تاماً أو جزئياً ألف  ،  ضرراً  اعبراح يف العبلج عدـ شفاء اؼبريض أو عدـ قباح الطبيب أو
منو بذؿ قصارى جهده يف  الطبيب يف عقد العبلج ال يلتـز بشفاء اؼبريض ، وإمنا اؼبطلوبإذ إف ذاتو ركن الضرر ،  يف

قد  عنايةألف التزامو ىو التزاـ ببذؿ  ،الشفاء على يديو سبيل الشفاء ، وال حرج عليو إذا بذؿ ما يف وسعو ، ومل يتحقق
 .ية معينة يؤدي إىل ربقيق غا يؤدي أو ال

أو يزداد ،  يتلف لو عضواً  كأف تذىب نفسو أو، يف جسمو وىو اإلخبلؿ حبق اؼبتضرر: ضرر مادي : والضرر نوعاف 
 .مرضو نتيجة الفعل اػبطأ 

 . أو فقداف اعبماؿ مثبلً  ، من آالـ جسيمة أثناء العبلج الطبيب بو للمريضسبب ت ما وىو:  (معنوي)أديب وضرر 

                                                 

      . ٖ٘و ٔ٘: اػبطأ الطيب ، وفاء أبو صبيل. ينظر د (ٔ)
 ( .٘ٙٔ)شرح القواعد الفقهية ، الزرقا (  ٕ)
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                                                                                        : (اإلفضاء )  بيةعالقة السب:ثالثاً 
 انتفت اؼبسؤولية  بينهما عبلقة السببيةالفاذا انتفت  ، اغبادث  اػبطأ و الضررالتعدي قياـ عبلقة السببية بُت البد من   

تعقد اعبسم اإلنساين وتغَت حاالتو بسبب  يعد من األمور الشاقة والعسرة  وربديد رابطة السببية يف اجملاؿ الطيب
طبيعة  إىلتعود أو خفية  أوعوامل بعيدة  إىلفقد تعود أسباب الضرر  ،وخصائصو وعدـ وضوح أسباب اؼبضاعفات

 .      تركيب جسم اؼبريض 

أف يبًت : مثل، أفضت إىل ضرر اؼبريض مباشرة فيسأؿ الطبيب عن أخطائو اليت ، وقد حيدث اإلفضاء مباشرة أو تسبباً 
وكذا يسأؿ عن أخطائو اليت تسببت يف ، أو خيلع السن السليمة بدال من الساؽ والسن اؼبريضتُت  الرجل السليمة

ومثل أف ، فيتضرر منو ، فيشًتي اؼبريض الدواء ويتناولو، أف يصف الدواء للمريض : مثل، إحداث الضرر للمريض
فيًتتب الضرر على تناوؿ  ،الدواء على ما فهمو من خط الطبيب الينط غَت واضح فَتكب الصيديكتب الوصفة خب
إذ ينبغي عليو مراجعة الطبيب واستيضاح ،  يشارؾ الطبيب يف اؼبسؤولية الينويبلحظ ىنا أف الصيد، اؼبريض ؽبذا الدواء 

أما                                                                                                               .مراده 
أو خطأ الغَت فاذا كاف اعبميع نفسو ر تضر فيساىم مع خطأ الطبيب سبب آخر كخطأ اؼب إذا تعددت أسباب الضرر

لى اآلخر منهما ع األكثر تأثَتانظر القاضي يف وإذا اجتمع مباشر ومتسبب ،  مباشرين أو متسببُت فهم مسؤولوف صبيعاً 
إذا اجتمعت "اذا قاـ بالعمل الطيب الواحد فريق طيب متكامل، ُيسأؿ كل واحد منهم عن خطئو تطبيقاً للقاعدة ف، 

ويكوف رئيس الفريق ". فاؼبسؤوؿ ىو اؼبباشر، ما مل يكن اؼبتسبب أوىل باؼبسؤولية منو ،مباشرة الضرر مع التسبب فيو
 .جيههم أو قصر يف الرقابة عليهممسؤوالً عن فعل معاونيو إذا أخطأ يف تو 

والضرر اغبادث إذا ثبت أف سبباً أجنبياً كاف علة الضرر ،  (ومن يف حكمو )  وتنتفي العبلقة السببية بُت فعل الطبيب   
 :أحد األمور التالية والسبب األجنيب قد يكوف 

ؼبريض أثناء العملية اعبراحية نتيجة التوقف كأف ديوت ا « اآلفة السماوية »بػ  فقهياً ما يسمى وىي :  قاىرةالقوة ػ ال
اّل أو ،وال دفعها  هايكوف يف اإلمكاف توقع أالّ  لتعليق حدوث الضرر صحيحاً  سبباً  ويشًتط لكوهنا،   اؼبفاجئ للقلب

 .  يكوف وقوعها مألوفاً 

بيب بشأف مقادير العبلج أو مل يتبع تعليمات الط، كما لو أدىل اؼبريض دبعلومات غَت صحيحة: ضرر تاؼباؼبريض خطأ ػ 
 .أو قطع العبلج من نفسو ، مرضووكيفية التعامل مع 
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كما لو قاـ الطبيب باجراء عملية جراحية يف ساؽ اؼبريض اؼبكسورة ووضع اعببس عليها بغية عبلج ما : ػ خطأ الغَت 
 . (ٔ)ب عن ىذا الضرر فبل يسأؿ الطبي، فيها من كسور مث جاء رجل فتشاجر مع اؼبريض فطرحو أرضا فتضررت الساؽ

  الطبي الخطأ المالئم لقياس معيارال:  لثالمطمب الثا
ال يقع من شخص يقظ وجد يف نفس الظروؼ  الطبيب تقصَت يف مسلكإخبلؿ و ىو دبا أف اػبطأ الطيب 

 افف ،اعال ديكن أف يقاس مسلك األطباء دبقياس مادي ؿبدد كاؼبًت والذر  وحيث إنو ، ت باؼبسؤوؿاػبارجية اليت أحاط
 .العرؼ الطيب  إىلستند ت أفللخطأ الطيب جيب  ؿباولة وضع معيار

يقيس الفعل على أساس سلوؾ معُت  اً موضوعي اً معيار ينبغي أف يكوف خطأ الطبيب  بواؼبعيار الذي يقاس ف 
مريض  وىو سلوؾ الشخص اؼبعتاد، أي أف القاضي يف سبيل تقدير خطأ الطبيب يف عبلج ،خيتلف من حالة إىل أخرى

 . (ٕ) اً أو ـبتص اً عام اً طبيبكاف معُت يقيس سلوكو على سلوؾ طبيب آخر من نفس اؼبستوى، سواء  

 »:قاؿ الزركشي يف اؼبنثور بتحكيم العرؼ فيما ال ضابط شرعي أو لغوي لو ، اإلسبلمية  وقد جاءت الشريعة
ومثلوه باغبرز ىف السرقة والتفرؽ  حكم فيو العرفيشرع مطلقا وال ضابط لو فيو وال ىف اللغة  هاء كل ما ورد بوققاؿ الف

وخيتلف اغبرز باختبلؼ  باختالف األحوال واألزمنة وومرادىم أنو يختلف حالىف البيع والقبض ووقت اغبيض وقدره 
  . (ٖ) « وبحالة األمن والخوفالسلطاف وجوره  ؿعد

 ما يفعل مثلوفاف كاف فعل ، ر دابتو فتلفوا من فعلوأو يبيط، و إذا أمر الرجل أف حيجمو أو خينت غبلمو: )قاؿ الشافعي
فبل ضماف عليو وإف كاف فعل ما ال يفعل مثلو من أراد الصبلح  مما فيو الصالح للمفعول بو عند أىل العلم بالصناعة

 ٕٚٔ/ٙاألـ ، الشافعي  (ٗ)( وكاف عاؼباً بو فهو ضامن

قاؿ ، ؼبا يعد العرؼ ضابطاً لووعمل اؼبثل واألزمنة  مراعاة األحواؿ ُت ضرورةالفقهي يف ىذين النصُتويبلحظ 
فما خرج عن اؼبعتاد  ( اؼبعتاد بُت الناس ) والعمة يف قياس السلوؾ اؼبألوؼ بػ ، فمعيار التعدي إذاً موضوعي »:السنهوري 

 . (٘) «وما كاف معتاداً ال يعد تعدياً فبل يكوف سبباً يف الضماف ، كاف اكبرافاً حيقق اؼبسؤولية 

                                                 

 .      ٖٔٔ-ٔٔٔ: مسؤولية الطبيب اؼبهنية  ،عبد اهلل الغامدي . ينظر د( ٔ)
 .   وما بعدىا  ٜٗ: اػبطأ اؼبهٍت واػبطأ العادي ، اغبلبوسي  ينظر ( ٕ)
 .      ٜٖٔ/ ٕيف القواعد  اؼبنثور، الزركشي ( ٖ)
 .ٕٚٔ/ٙاألـ ، الشافعي ( ٗ)
      .  ٜٗٔ/ ٙ مصادر اغبق، السنهوري ينظر  (٘)
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 وىيإىل الظروؼ اػبارجية ،  إضافة، للطبيب الشخصية جيب األخذ بعُت االعتبار الصفات إنو: أقوؿ  ؽبذا
واؼبتخصص يف  ،مثلو فيقارف الطبيب الريفي بطبيب ريفي ،( للطبيب المستوى المهني)االعتبارات اليت ترجع إىل 

ن مسن يف الريف مفروض فيو أنو يعلم بأنو بعيد ع طبيب اؼبريض الذي يلجأ إىلفاؼبدينة دبتخصص يف اؼبدينة مثلو ، 
 . القدديةكنو أف يلومو على استعماؿ الوسائل  ديالتطورات العلمية اغبديثة ، فبل

يفعلو طبيب يقظ في  يمكن أن يقيسو على ما بأفتقدير القاضي لسلوؾ الطبيب ، إمنا يكوف  فافلذلك 
 العلمية , وحالة المريض, والمستوى المهني في ذلك األصول يعتم فيهما العالج , ويرا نذيلالزمان والمكان ال

. 
اؼبخالفة الواضحة للمبادئ اؼبسلم هبا يف الفن و ، فالتزامات الطبيب مناطها القواعد اؼبهنية اليت ربددىا وتبُت مداىا   

اليت يصل إليها اؼبريض عن النتيجة  والً ؤ وال يكوف الطبيب مس، ولية الطبيبؤ الطيب ىي وحدىا اليت ديكن أف ربرؾ مس
  إذا تبُت أنو بذؿ العناية البلزمة وعبأ إىل صبيع الوسائل اليت يستطيعها من كاف يف مثل ظروفو لتشخيص اؼبرض وعبلجو

.  
ويبقى ، ويتمشى مع التطورات االجتماعية والتقدــبتلف اغباالت  معيار اػبطأ باؼبرونة البلزمة لكي يبلئم  حيتفظوبذا 

 . ة ربقيق اؼبناط يف كل واقعة على حدةللقاضي مسأل
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 المبحث الثاني

 أنواع الخطأ الطبي وأدبابه

 أنواع الخطأ الطبي :المطمب األول 

 .(ٔ) خطأ ؿبض وما جيري ؾبرى اػبطأ :يرى بعض الفقهاء أف اػبطأ يف الشريعة  على نوعُت 
يقصد الفعل ، فالفاعل ىنا  تاه الفاعل وىو يعتقد أنو مباحىو ما تولد عن فعل مباح أو فعل أ:  المحضالخطأ   -1

كالطبيب الذي خيطئ يف شق الدماغ فيشق اعبزء األدين بدؿ ،  تقصَته وعدـ احتياطو اؼبضرة بسببوتنشأ النتيجة 
  .أو يقع اػبطأ يف ملف اؼبريضة فيجري ؽبا غَت ما ربتاج لو ، األيسر 

ال يقصد الفعل ولكن الفعل يقع نتيجة تقصَته والفاعل ىنا  اػبطأ اؼبتولد، ىو كل ما عدا: ما جرى مجرى الخطأ -ٕ
أو كما لو وصف طبيب دواء ،  لو وصف العبلج دوف القياـ بالفحص الطيب وإجراءات التشخيص كما ،  أو تسببو

 .  ؼبريض فتسبب الدواء باحداث أزمة قلبية عنده 
 : (ٕ)  نوعُتالطيب إىلعلى تقسيم اػبطأ  علماء القانوفجرى و 
واغبذر العامة اليت ينبغي أف يلتـز هبا الناس كافة  اإلخبلؿ بواجبات اغبيطةوىو  :  (العادي ) الخطأ المادي  -ٔ

.   ؼبهنتو باعتباره يلتـز هبذه الواجبات العامة قبل أف يلتـز بالقواعد العلمية أو الفنية ومنهم الطبيب يف نطاؽ مهنتو
أف يُكّلف بالعناية ومثل ،  باجرائها يسمح لو وضعو الصحي ال ةعملية جراحية وىو ىف حالأف جيري الطبيب  :ومثالو

إدخاؿ أنبوبة  أو،  قطعة شاش أو آلة داخل جسم اؼبريض نسيافأو ،  بو حىت ديوت همل العنايةيدبريض أو طفل صغَت ف
األدين من اؼبخ بدؿ األيسر لقراءة  الطرؼشق أف يُ أو ، من القصبات اؽبوائية اؼبري بدالً  األكسجُت لغرض التنفس إىل

 .عكسية للصور الشعاعية 
األصوؿ الثابتة والقواعد اؼبتعارؼ عليها نظرياً  عنخيرج فيو الطبيب  الفعل الذي ووى: (المهني ) الخطأ الفني  -ٕ

االكبراؼ عن األصوؿ و : اػبطأ الفٍت ىوف  (ٖ) وعملياً بُت األطباء واليت جيب أف يلم هبا كل طبيب وقت العمل الطيب
 اػبطأ يف أو ،عدـ االلتزاـ بالتحاليل الطبية: ومن أمثلتو ،  طب وتقّيد أىلها عند فبارستهم لوالقواعد اليت ربكم مهنة ال

                                                 

 .    ٓٛٗ/ٔالتشريع اعبنائي يف اإلسبلـ  ،عبد القادر عودة  ينظر (  ٔ)
خطػػأ ، وأمػػَت يوسػػف،  ٓٗ:اػبطػػأ الطػػيب، وفػػاء أبػػو صبيػػل. ود. ومػػا بعػػدىا  ٕٓ: اػبطػػأ اؼبهػػٍت واػبطػػأ العػػادي ، اغبلبوسػػي .د ينظػػر  (ٕ)

    . ٛٔ:الطبيب 
   ٕٖٔ:أحكاـ اعبراحة الطبية ، الشنقيطي.د(  ٖ)
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التسّبب يف تلف عضو أو  إصابة اؼبريض لسوء استخداـ اآلالت واألجهزة الطبية وإحداث عاىة فضبًل عن وأ ،نقل الدـ
 .تفاقم علة 

   .اليت أبينها يف اؼبطلب التا  ،  درجة اػبطأ اؼبسبب ؼبسؤولية الطبيبهر أمهية ىذا التقسيم يف وتظ

 درجة الخطأ الذي تترتب عميو المسؤولية  : المطمب الثاني 

اػبطأ الذي يثَت مسؤولية الطبيب ومن يف مقدار ما : بعد استعراض أنواع اػبطأ يتبادر إىل الذىن سؤاؿ مفاده 
 وىل تقع اؼبسؤولية عن األخطاء اليسَتة ؟ أو البد من درجة للخطأ تثور معها اؼبسؤولية ؟؟حكمو ؟ 

 وفيما يلي تفصيل ىذه اآلراء ومناقشتها ، اختلفت أنظار أىل الفقو والقانوف يف درجة اػبطأ اؼبثَت للمسؤولية الطبية
  : الرأي األول

وال يقره أىل  الطبتقره أصوؿ  الذي الاػبطأ : بو  واؼبقصود،  الخطأ الفاحشالطبيب ال يسأل إال عن ن إ
يقع فيو  أفيسأؿ عن اػبطأ اليسَت الذي ديكن  الالطبيب  فاف ىذاعلى  ، وترتيباً فيو العلم والفن من ذوي االختصاص

 .آخر يف مثل ظرفو يقع فيو طبيب أف ديكنطبيب، ولكنو يسأؿ عن اػبطأ الذي ال  أي
الذي يرى أف اػبطأ احملض أشد فبا جيري ؾبرى  وعبد القادر عودة (ٔ)مد أبو زىرة الشيخ ؿبوقد أخذ هبذا الرأي 

  . وتبعهما على ىذا الرأي صباعة (ٕ) اػبطأ 
 .وقد نسب العاؼباف الفاضبلف ىذا الرأي إىل الشريعة اإلسبلمية

قطت من السطح سئل اغبلواين عن صبية س »:جاء يف ؾبمع الضمانات أنو واستند أصحاب ىذا الرأي إىل ما 
إف مل تشقوه اليـو سبوت وأنا أشقو  :وقاؿ واحد منهم .إف شققتم رأسها سبوت :فقاؿ كثَت من اعبراحُت ،فانتفخ رأسها

وكان إف كاف الشق باذف  ،ال يضمن : مث قاؿ،فتأمل مليا  ؟ىل يضمن،مث ماتت بعد يـو أو يومُت ،فشقو  ،وأبرئها
 ،ذلك ال يوقف عليو : فقاؿ؟ إمنا أذنوا بناء على أنو عبلج مثلها  :فقيل لو ،خارج الرسم ولم يكن فاحشاً  معتاداً 

لؤلطباء على  اً كما عللوا عدـ مسؤولية الطبيب عن أخطائو اليسَتة بأف يف ىذا تشجيع،  (ٖ) «فاعتم نفس اإلذف
 .وتطوير وسائل العبلج ، االستمرار يف مهنتهم 

 :ديكن أف يناقش ىذا الرأي من وجوه و 

                                                 

      ٓٙٗ: اعبردية ، ؿبمد أبو زىرة  ينظر  ( ٔ)
 .        ٕٛٗ/ٔالتشريع اعبنائي يف اإلسبلـ ، عبد القادر عودة  ينظر  (ٕ)
 .      ٚٗٔ/ٔؾبمع الضمانات ، البغدادي   (ٖ)
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أف اػبطأ الطيب يشمل حالة ما إذا بذؿ الطبيب أقصى ما ديكن بذلو للعناية  يروفف أصحاب ىذا الرأي أ: وؿ األ
الشيخ أبو زىرة أف الطبيب إذا  بل صرحبدليل أهنم قاسوه شبهياً على ؾبتهد الفتوى ،  ،مث مل تؤت جهوده شبرهتا باؼبريض

أنو ال  »بلؼ ما قدره ػرض ووصف الدواء لو مث تبُت لو أف األمر خبأخطأ يف التقدير دبعٌت أنو بذؿ جهده يف تشخيص اؼب
 .  فجعل ىذه اغبالة من اػبطأ، مل خيرج عن اؼبعتادأنو دبعٌت  (ٔ) « ضماف فيو، ما داـ الطبيب قد ثبتت كفايتو

   . ن تسميتو خطأً بل ىو بعيد ع، وال شك أف ىذا اؼبعٌت على حسب ما اخًتتو يف معٌت اػبطأ الطيب ال يعد خطًأ أبداً 

يعٍت أنو اػبروج عن ،  ما ال تقره أصوؿ فن الطب وال يقره أىل العمل بفن الطب:ف تفسَت اػبطأ الفاحش بأنو أ: الثاين 
دبعٌت أف اػبطأ يف ، للخطأ  وىذا اؼبعٌت ىو عُت ما اخًتتو تعريفاً ، سلوؾ الطبيب اؼبعتاد من الناحية العلمية والعملية 

 .وما عداىا فليس خبطأ، ال يكوف إال على اغباؿ اليت ُوِصفت بأهنا خطأ فاحش االصطبلح الطيب 

خارج  ولم يكن فاحشاً  وكان معتاداً  »جاء فيو والذي حش  اف النص الذي تشبث بو اؼبقيدوف للخطأ بالفأ: الثالث 
 من باب التأسيس ال، حش من باب التأكيد على كوف الشق معتاداً اعبارة الف نأل, ال يخدم مقصدىم  « الرسم

 .لشرط جديد 

اػبروج عن  »أو  «جناية اليد  »أو  «ذباوز اليد  » ف عبارات الفقهاء متفقة على أف خطأ الطبيب إمنا ىوأ: الرابع 
   .اؼبعتمة من اشًتط الفحش يف خطأ الطبيب  الفقوومل أجد فيما اطلعت عليو من كتب  «اؼبعتاد 

 :الرأي الثاني 

جسيمًا, أما بالنسبة للخطأ المهني أو  ون خطئو العادي في جميع درجاتو وصوره يسيراً كان أإن الطبيب يسأل ع
 . (ٕ)وىو رأي عامة القانونيُت .  الفني فإن الطبيب ال يسأل إال عن خطئو الجسيم

 :وديكن أف يناقش ىذا الرأي من وجوه 

خطأ الطبيب الذي ال يأمر بنقل ، فأ العادي للطبيب الفٍت واػبطاؼبهٍت بُت اػبطأ  دقيقة تفرقةنو ال توجد أ: األوؿ 
خطأ عادي أو خطأ فٍت، وكذلك إذا باشر من الصعب توصيفو ىل ىو اؼبريض إىل اؼبستشفى يف الوقت اؼبناسب 

 . ؽبا بالصحة إطبلقاً  تعلقالطبيب عملية جراحية خطَتة ال لغرض عبلجي بل جملرد إزالة عيوب طبيعية ال 

                                                 

 .          وما بعدىا  ٗ٘ٗ: اعبردية ، ؿبمد أبو زىرة  ينظر  (ٔ)
      ٙٛ: مسؤولية الطبيب ، ؿبمد البار . حساف مشسي ود. ينظر د (ٕ)
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 ف أضخم األضرار قد تنشأإإذ  ،لضررة اػبطأ بشدة اتقاس درجأف  وال ديكنوجد معيار عبسامة اػبطأ ، ال يأنو : الثاين 

 . عمداً ، كما تنشأ بامهاؿ جسيم أو يسَت 

 ، ألنو فن   يف ؾباؿ الطبالتقدـ العلمي ب وىي العناية، أف فكرة اػبطأ اعبسيم إمنا ىي وسيلة لتحقيق غاية معينة قيقة اغبو 
واغبالة ىذه من تشجيع  اغبضارة ، فبل بدَّ  وىو ضرورة ينعكس فيو رقي الشعب وتقدـ ،االستغناء عن تقدموال ديكن 

،   األطباء ، وإال شّل نشاطهم وخبت جرأهتم يف سبيل مكافحة األمراض الطب ، والعمل على التضييق من مسؤولية
 .الطيب  قلة تقدـ الفنعدـ عر منو ق حدود اػبطأ يف مسؤولية األطباء ، إمنا يقصد يضيفت

ديكن تعريف اػبطأ اعبسيم تعريفاً واضحاً ، بل  بلف ،إف فكرة اعبسامة غَت واضحة عند أىل القانوف أنفسهم  :الثالث 
اػبطأ من حيث القانوف ال زبتلف ف، ديكن إدراكها وتأكيدىا أكثر فبا يستطاع تعريفها  حقيقة -كما يقولوف   -ىو

االلتزاـ يوجب التعويض واؼبساءلة مهما كاف اػبطأ يسَتاً سواء  ، فاإلخبلؿ بتنفيذعنوالتعويض خيتلف مقدار  درجاتو إمنا
 .غاية أو ببذؿ عناية  أكاف االلتزاـ بتحقيق

  :االختيار 

 . قطعياً  ظاىراً الخطأ  يكونخطئو بشرط أف  يسأؿ عنأف الطبيب ومن يف حكمو  –واهلل أعلم  –الذي أراه 

ألف خطأ الطبيب ، زبتلف فيو اآلراء  الخطأ ظاىراً ال يحتمل نقاشاً فنياً  إن كانطئو يف العبلج يسأؿ الطبيب عن خػ ف
الطبيب اتباع  ىفيها األطباء وخيتلفوف عليها ورأ فاف وجدت مسائل علمية يتجادؿ، يبدأ حيث تنتهي اػببلفات العلمية
حق الطبيب أف يًتؾ لو قدر من  ومن، تبعها فبل لـو عليوولو مل يستقر الرأي فيها فا نظرية قاؿ هبا األطباء والعلماء ،

ؼبا ديليو ضمَته وفنو ، إال إذا ثبت أنو يف اختيار العبلج أظهر جهبًل  االستقبلؿ يف التقدير يف العمل وفبارستو ؼبهنتو طبقاً 
ب حىت يتمكن من القياـ أماـ الطبي ومن مصلحة اإلنسانية أف يًتؾ باب االجتهاد مفتوحاً ،  والفن الطيب بأصوؿ العلم

  .وىو آمن مطمئن  دبهمتو العالية من حيث خدمة اؼبريض وزبفيف آالمو

 أخل بأحد االلتزاماتثبت أنو  إذاالطبيب ف ، على وجو التحقيق  ثابت في حقو خطأ ػ وال يسأؿ الطبيب إال عن

 . امة خطئومسؤوالً ، وليس ىناؾ ؿبل للبحث يف جس اػباصة اليت تفرضها عليو مهنتو عدَّ 

أف يتثبت  القاضي جيب علىو  ، الظاىر أو الواضحالمؤكد الثابت  ىو الخطأفاػبطأ اؼبعوؿ عليو يف مسؤولية الطبيب 
جسيماً أو ، نوعو سواء أكاف فنياً أو غَت فٍت  ربقق وجود اػبطأ مهما كاف تنشأ إذامسؤولية الطبيب ف ،من وجود اػبطأ

 .ت اػبطأ يؤثر يف تقدير التعويض ، وإمنا ىذا النظر يف درجا يسَتاً 
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 أسباب الخطأ الطبي : المطمب الثالث 

وفيما ، تتعدد أسباب اػبطأ الطيب وال ديكن حصرىا وإف كاف باإلمكاف ردىا كلها إىل عدـ االلتزاـ بأصوؿ مهنة الطب
 : يلي أسرد أمهها على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر 

صوؿ الثابتة والقواعد اؼبتعارؼ عليها نظرياً وعملياً بُت األطباء وىي األ: األصوؿ العلمية للمهنةاإلخبلؿ ب -ٔ
 :فهي تشتمل على نوعُت ، واليت جيب أف يلم هبا كل طبيب وقت قيامو بالعمل الطيب 

وىي ما ال ينفك علم الطب عنو من اؼبسلَّمات كعلم التشريح ووظائف األعضاء : العلـو الطبية الثابتة. ٔ
ة إىل إمداد مستمر باألكسجُت، وأف النزؼ غَت اؼبسيطر عليو يؤدي إىل اؼبوت، وكمعرفة أف اعبسم حباج

فهذه ثوابت عامة معلومة ضرورة، ومن الثوابت اػباصة ما يتعلق مثبلً بعلم اعبراحة من ثوابت ككيفية إعماؿ 
اعبراحة وال تتغَت اؼببضع يف اعبسد وكيفية السيطرة على النزؼ أثناء العمل اعبراحي فهذه ال تتغَت بتغَت نوع 

بتغَت العصر، فهذه العلـو العامة واػباصة الثابتة تعتم علوماً مستقرة يؤاخذ كل من خيرج عنها، فهي أشبو 
 .القطعيات الطبية بالقواعد و

، ىذا وكبو ةأو نظرية عبلج جديد حديث كشف  من العلـو اليت تطرأ يومياً وىي : العلـو الطبية اؼبستجدة. ٕ
 :                                                                                             علمية بشرطُت  تبارىا أصوالً وإمنا ديكن اع

                                                                         .  أف تصدر ىذه العلـو عن جهة علمية معتمة( ٔ)
                                                       .  (ٔ) أىل اػبمة بالصبلح للتطبيق واؼبمارسةأف يشهد ؽبا ( ٕ)

،   (ٕ) تأىلو لتطبيق ىذه العلـو اؼبستجدة :فاذا اجتمع ىذاف الوصفاف لـز الطبيب أمٌر ثالث من جهتو ىو 
و حضور دورة تدريبية تؤىلو للقياـ هبا، جراحية جديدة فبل يبادر إىل تطبيقها دوف إشراؼ أ تقنيةكأف تكوف 

فاذا راعى الطبيب ىذه األمور، وكاف العمل الذي ديارسو معتماً عند أىل . وىذا كلو مقرر عند أىل الطب
 .عن اؼبسؤوليةباألصوؿ اؼبتبعة فيو فقد خرج الفن وكاف ىو مؤىبًل لو والتـز 

فاذا أظهر ، الطبيب إمنا ىو ببذؿ عناية ال ربقيق غاية وقد سبق البياف بأف التزاـ : اإلخبلؿ بواجب العناية  -ٕ
 -أ :ويكوف ىذا اإلخبلؿ دبا يلي ، ن يف حكمو ما يتناقض مع ىذا الواجب فقد ثبتت مسؤوليتو الطبيب ومَ 

أف يقدـ الطبيب على إجراء عملية : ومثالو  ،دبعٌت اإلقداـ على الفعل دوف التفكَت بعواقبو: الرعونة والطيش 
 –ب .                                                               دوف االستعانة بطبيب زبدير جراحية 

 -ج.                   بأجهزة يعلم أهنا معيبة   كأف جيري الطبيب عبلجاً : عدـ االحتياط واالحًتاز 
أو يًتؾ يف جوؼ اؼبريض قطعة من ،  مثل أف يًتؾ اعبراح يف اللحم فتاتاً من العظم: اإلمهاؿ وعدـ االنتباه 

                                                 

 .      ٕٕٖ-ٕٖٔ: أحكاـ اعبراحة الطبية ، الشنقيطي . د  ينظر( ٔ)
  .   ٘ٔ: مفهومو وآثاره ، اػبطأ الطيب ، ينظر وسيم فتح اهلل ( ٕ)
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 –د                                                                              .                  الشاش 
مثل االمتناع عن معاعبة اؼبريض ،  (ٔ)عدـ اتباع اللوائح اليت تصدرىا اعبهات اإلدارية اؼبنظمة للعمل الطيب 

باإلجراء  ىوعدـ اغبصوؿ على اؼبوافقة اؼبتبصرة من اؼبريض وإمنا يكتف، جراء ىذا االمتناع حبيث يًتتب ضرر 
         .الشكلي من التوقيع على ورقة تعم عن موافقة إذعانية 

إذا ُعرف منهم حذق الصنعة وال ضماف على حجَّاـ وال ختَّاف وال متطبب  » : اػبرقي يف ـبتصرهوحوؿ ىذا يقوؿ 
ال ضماف على من ذكر واغباؿ ىذه ، ألهنم فعلوا فعبًل مباحاً مأذوناً   »: قاؿ الزركشي شارحاً  «  يديهمولم تجِن أ

أما إذا مل يكن ؽبم معرفة بذلك فيضمنوف ، لتحرمي اؼبباشرة عليهم إذاً ، وكذلك إف   فيو ، أشبو قطع اإِلماـ يد السارؽ
 (ٕ)«إىل بعض اغبشفة ، أو قطع الطبيب سلعة فتجاوزىا  عرؼ منهم حذؽ لكن جنت أيديهم ، كأف ذباوز اػبتاف

 .(بقولو مل ذبِن أيديهم) الجانب التطبيقي العمليعن و ( حبذؽ الصنعة) الجانب العلميعن فقد عم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .   ٜٖٔ-ٖٙٔ: مسؤولية الطبيب اؼبهنية ، عبد اهلل الغامدي . د ينظر ( ٔ)

 . ٛٛٔ / ٕشرح ـبتصر اػبرقي ، الزركشي  (ٕ)
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 المبحث الثالث

 آلثار المترتبة على الخطأ الطبيا
وأف العيوب اليت تطرأ على اإلرادة  ، رادة اإل اؼبؤاخذة واؼبسؤولية ىواألصل يف الشريعة اإلسبلمية أف مناط 

 (ٔ) « ِإفَّ اللََّو َوَضَع عن أُمَّيِت اػبَْطَأَ َوالنِّْسَياَف وما اْسُتْكرُِىوا عليو »:  اؿ ػػق، كاإلكراه والنسياف واػبطأ تلغي اؼبسؤولية 
قاؿ  ولكنو ال ُيسقط حق العباد يف الضماف،اإلمث،   مسقٌط غبق اهلل تعاىل من جهةػبطأ أف امن اغبديث اتفاقاً واؼبراد 

 . (ٕ) «وأطبقوا على أف اػبطأ والعمد يف أمواؿ الناس سواء  »: الزركشي 
 َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُُتْ ِبِو َوَلِكْن َما تَػَعمََّدْت قُػُلوبُُكْم وََكاَف اللَُّو َغُفورًا َرِحيًما   :ولو تعاىلوقد دّؿ قػ

َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍن َأْف يَػْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإالَّ َخطَأً َوَمْن قَػَتَل  :قولو تعاىلبينما دّؿ ، عند اػبطأ سقوط اإلمث على (٘:األحزاب) 
ُقوا  ثبوت الضماف على  على (ٕٜ: اء النس)  ُمْؤِمًنا َخطًَأ فَػَتْحرِيُر َرقَػَبٍة ُمْؤِمَنٍة َوِديٌَة ُمَسلََّمٌة ِإىَل أَْىِلِو ِإالَّ َأْف َيصَّدَّ

ضمنت اؼبخطئ مراعاة إمنا  الشريعةو .وعلة التخفيف عن اؼبخطئ أف جرديتو غَت كاملة لغياب قصده يف الفعل اؼبخطئ،
فهناؾ من جرائم اػبطأ ما لو خطورتو ويكثر وقوعو، كالقتل واعبرح خطأ، وؼبا كاف أساس اػبطأ ىو  »،العاـ  لصاٌفل

ياط فقد عاقب الشارع على اعبرائم اػبطأ اليت يكثر وقوعها وال خيفى خطرىا؛ ألف العقاب عليها التقصَت وعدـ االحت
 . (ٖ) «حيقق مصلحة عامة إذ حيمل األفراد على التثبت واالحتياط فيقل ىذا النوع من اعبرائم

ال على أساس  -سابقاً كما مر -( اإلخبلؿ اؼبهٍت ) أو ( التعدي ) وقد أقاـ الفقهاء مسؤولية الطبيب على أساس 
الضرر الذي يلحق اؼبريض ، وىو ما أدى إىل إجياد نوع من التوازف بُت مصلحة اؼبريض يف اغبفاظ على سبلمتو ومصلحة 
اعبماعة يف بقاء مهنة الطب ، إذ إف إلقاء اؼبسؤولية عن كل ضرر يصيب اؼبريض على عاتق الطبيب يؤدي يف النهاية إىل 

 .وىذا ببل ريب يورث ضرراً باعبماعة ، ألهنا ستكوف مهنة خطرة ، العزوؼ عن مهنة الطب 
  الطبي الخطأالمساءلة في  مبنى :المطمب األول 

 :تنيب اؼبساءلة يف اػبطأ الطيب على أمرين اثنُت 
صَت ، ولكن ال يشًتط مع ىذا ؼبسئولية اؼبخطئ أف يقع منو تقصَت يف كل األحواؿ، فالتقالتثبت واالحتياط ترك:  أوالً 

ولية إال إذا ثبت أنو أعبئ إليو ؤ من اؼبس ىوال يعف ،اؼبخطئ ما داـ خرج عن األصوؿ العلمية أو العملية ؼبهنتومفًتض يف 
 .  إعباءً 

                                                 

وابػن حبػاف يف ،  ٜ٘ٙ/ٔ، ٕ٘ٗٓ: حػديث رقػم، باب طبلؽ اؼبعتوه والصػغَت والنػائم ، كتاب الطبلؽ ، ابن ماجة يف سننو  أخرجو( ٔ)
      . ٕٕٓ/ٙٔ،  ٜٕٔٚ: حديث رقم ، ذكر اإلخبار عما وضع اهلل بفضلو عن ىذه األمة ، صحيحو 

      . ٖٕٔ-ٕٕٔ/ٕاؼبنثور يف القواعد ، الزركشي  (ٕ)
    .  ٜٚٗ/ٔائي اإلسبلمي التشريع اعبن، عبد القادر عودة ( ٖ)
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 « (عدـ التثبت ) أي اعبناية ( قلنا ىي )  »: جاء يف التقرير والتحبَت حوؿ نوع اعبناية يف اػبطأ 
(1)

 .  
فهو بأصل الفعل مباح  ،وىو ترؾ التثبت واالحتياط ،عن ضرب تقصَت -أي اػبطأ  -إذ ال ينفك  »:وجاء يف التلويح 

 .  (ٕ) «عبزاء قاصر فيكوف جناية قاصرة يصلح سبباً  ،وبًتؾ التثبت ؿبظور
 
إف طبيعة العبلقة بُت الطبيب واؼبريض تقـو على التعاقد بُت الطرفُت على :  العقدية للمسؤولية الطبية الطبيعة: ثانياً  

قاـ دبعاعبة  إذاالطبيب ف،( إجارة أو جعالة)يف مقابل أجر أو جائزة ( التشخيص أو العبلج)بذؿ مصلحة معينة للمريض 
الطبيب دبوجب  عادية فغالبا ما يكوف ذلك بناًء على اتفاؽ مسبق بينهما، وغالباً ما يرتبط اؼبريض مع اؼبريض يف ظروؼ

لعيادتو وتعليقو  الطبيبغَتموثقة، فمجرد فتح  أوغَت مكتوبة  األحياف ف كانت صيغة ىذا العقد يف غالبإعقد، حىت و 
جل أاؼبريض ؽبذا الطبيب من  يتوجوفعندما  ، يف موقع من يعرض اإلجياب يضع نفسوفانو تدؿ على ذلك،  الفتة
اؼبريض  عقد يطلبودبوجب ىذا ال ،وبالتا  انعقاد العقد الطيب بينهما ،على قبوؿ اؼبريض لئلجياب فهذا يدؿ ، العبلج
بو ويف العادة وكما ىو معموؿ  ، واالتفاؽ علي شفائو مقابل بدؿ معُت يتم إىليقدـ لو العناية اليت تؤدي  أف ومن طبيب
 . مسبقاً  والعبلج ور الكشفأجيتم ربديد  مهنياً 
، ماىراً فيو  ،حاذقاً عاؼباً بطبويلـز الطبيب باألصوؿ اؼبهنية اؼبعتمة حبيث يكوف  العقد اؼبهٍت بُت الطبيب واؼبريض إذاً 

ومطبقاً ؽبذا العلم واغبذؽ واؼبهارة على أفضل وجو فبكن، فاذا أخل الطبيب جبانب العلم أو اؼبهارة أو االلتزاـ هبما وقبم 
 . عن ذلك وقوع الضرر أو التسبب فيو وقعت اؼبسؤولية الطبية

    
 إثبات الخطأ الطبي وسائل : المطمب الثاني 

ألف اؼبريض  إف عبء إثبات اػبطأ الطيب يقع على عاتقو ، دليل دوف  الطبيبقبوؿ دعوى اؼبريض خبطأ  ال ديكن
تباع كل وسائل اإلثبات من شهود اغبق اؼبطلق بااؼبريض ديلك و ،   (ٖ)«البينة على اؼبدعي واليمُت على من أنكر  »

الذي أوقع ذلك  طأ بالضرر وأف ىذا اػبطأ ىووقوع الضرر مث يثبت عبلقة اػبو وقوع اػبطأ  وخمة ومستندات ليثبت
 .الضرر وأف ىذا الضرر ما كاف ليقع لوال وقوع ذلك اػبطأ

                                                 

 . ٕٕٚ/ٕالتقرير والتحبَت ، ابن أمَت اغباج (  ٔ)
     .ٕٔٗ/ٕشرح التلويح على التوضيح  ، التفتازاين ( ٕ)
  .   ٕٕ٘/ٓٔ، ٜٜٕٓٓ:حديث رقم ، باب البينة على اؼبدعي ، أخرجو البيهقي يف سننو الكمى ( ٖ)
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ليس بالعملية السهلة خاصة بالنسبة لعامة الناس الذين يعتموف مهما الطيب عملية إثبات وقوع اػبطأ ف أ والشك
ذا فاف إلقاء عبء إثبات اػبطأ على اؼبريض مهمة شاقة ل ، بالنسبة لؤلطباء يف ؾباؿ اؼبهنة أميُتبلغ مستواىم العلمي 

 . خاصة أف مهنة الطبيب مهمة صعبة ومعقدة وواسعة

 :ىي وسائل اإلثبات اليت ينبغي التعويل عليها و 

َواْسَتْشِهُدوا   :قاؿ تعاىل  ، (ٔ)وىي إخبار صادؽ إلثبات حق بلفظ الشهادة يف ؾبلس القضاء :الشهادة  -ٔ
وجيب  ( ٕٕٛ: البقرة ) رَِجاِلُكْم فَِاْف مَلْ َيُكونَا َرُجَلُْتِ فَػَرُجٌل َواْمرَأَتَاِف فبَّْن تَػْرَضْوَف ِمَن الشَُّهَداِء  َشِهيَدْيِن ِمْن 

شهادة ، وقد اتفق الفقهاء على أف   من الصفة والعدد بعد توافر شروطها على القاضي القضاء دبوجب الشهادة
حيث إف أغلب العاملُت يف قطاع التمريض ومساعدي و طلع عليو غَتىن  ، فيما ال يتقبل النساء منفردات 

وكذا تقبل ، قد ال يوجد من يثبت حق اؼبريض إال النساء فاف شهادهتن تقبل إذ  ،األطباء ىم من النساء 
 .شهادة غَت اؼبسلمُت إذا مل يكن سواىم للضرورة

فبل ، نو اعًتاؼ من اؼبدعى عليو لصاٌف اؼبدعي وأل ،  (ٕ)إخبار عن ثبوت حق للغَت على نفسو وىو : اإلقرار  -ٕ
  ،ألنو حجة قاصرة،  (طبيباً كاف أو من يف حكمو)  اؼبقر فقط فيد اإلقرار ثبوت اػبطأ يف جانبوي، شبهة فيو

فاف إقراره ال ينسحب على غَته إال أف يقروا أو يشهد ، طبيب خبطأ وقع منو ومن غَته يف الفريق الطيب  أقرفلو 
 .عليهمشهود 

 

واألصل يف شهادة اػبماء أهنا إخبار من العارؼ اػببَت ، حقائق علمية عن وىم الذين خيموف : شهادة اػبماء   -ٖ
فيكتفى فيها بشاىد واحد ذكٍر أو أنثى  بل ، لذا عدىا الفقهاء من باب الرواية ال الشهادة ، عن حقيقة ما 

                                                                .  (ٖ)وذبوز شهادة غَت اؼبسلم إذا مل يوجد غَته 
وتنشأ اغباجة إىل رأي اػبماء إذا كاف اػبطأ مهنياً ، فاػبطأ اؼبادي كأف يتم إدخاؿ أنبوب األكسجُت إىل اؼبري 

لكن اػبطأ ، ل ال حيتاج يف إثباتو إىل أكثر من إقرار الفاعل أو شهادة من عاين الفع، بدؿ القصبات اؽبوائية
الذي  اػبللحيتاج إىل رأي اػبماء الذين يثبتوف  ،اؼبهٍت دبعٌت أف يأيت الطبيب بفعل ال يأتيو مثلو بنفس الظروؼ

باؼبسائل الطبية أف يتصدى مباشرة ؼبناقشة  ضي بسبب عدـ اؼبعرفة الكافية لديوبل يستطيع القاف ،وقع طبياً 
أىل الطب من  منلك على القاضي أف يتوجو إىل اؼبختصُت من اػبماء ىذا اجملاؿ، لذوتقديره يف طأ الطبيب خ

                                                 

 .     ٙ٘٘/ٙ الفقو اإلسبلمي وأدلتو، وىبة الزحيلي . د( ٔ)
 . ٓٔٙ/ٙالفقو اإلسبلمي وأدلتو ، وىبة الزحيلي . د (ٕ)
  .    ٕٜٕ: التداوي واؼبسؤولية الطبية ، قيس الشيخ مبارؾ . د( ٖ)
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ف كاف يتفق مع سلوؾ الطبيب الوسط إ وبالتا  إلقاء الضوء على سلوؾ اؼبدعى عليو ، جل استيضاح األمرأ
وكوف الدواء ال يتناسب يف جرعاتو ،  ؟ كوف العمل اعبراحي ُت على وجهو أو ال: فمثبًل ،  اغبريص يف مهنتو

                                                                                                . كلها من األمور اليت يفتقر فيها القاضي إىل رأي اػبماء ، مع اؼبريض اؼبصاب بضغط الدـ
 اؼبهنيةالكاملة بالقضايا الطبية  ديلك اؼبعرفة والدراية تنوير القاضي الذي الاػببَت الطيب ىو دور ويبلحظ ىنا أف 

اػببَت ف ، وال يستند إليو يف اإلثبات مطلقاً ، رأي يسهم يف تكوين قناعة القاضي بوقوع اػبطأ من عدمووىو  ،
 لكنيف األخبلؽ الطبية،  ويقـو دبساعدة القاضي باستنباط اػبطأ يف اجملاؿ الطيب، سواء يف اؼبسائل التطبيقية أ

األخذ بو  يقررو  ،للطبيب وىو الذي يقـو بتقدير رأي اػببَتاؼبهٍت لسلوؾ ل الفقهيف يتكيالقاضي يستقل يف ال
بات أعطي سلطة تقديرية يف تقدير الضرر وإثالذي فالقوؿ الفصل يف النهاية ىو للقاضي ، أو عدـ األخذ بو

  .اػبطأ 

لف اؼبريض من وصف وتشمل ما يتم كتابتو من قبل الطبيب ومن يف حكمو يف م : اؼبستندات اػبطية -ٗ
كما تشمل توقيعات ، واألدوية اؼبوصوفة ، تشخيصي للمرض وتاريخ بدء العبلج وتطورات اؼبرض إف حصلت 

                                                                 .      (ٔ) اؼبريض أو وليو على العبلج أو العمل اعبراحي
فيما لو كاف ىناؾ تقصَت أو إمهاؿ أو  ،هبا لبلستئناس كن التعويل عليها كقرينةوبذا يكوف اؼبلف الطيب وثيقة دي

  .مستقلة الحتماؿ التبلعب فيو وال يعد ىذا اؼبلف بينة، خروج عن سنن األطباء 

جيب على القاضي عند تقديره ػبطأ الطبيب أف يكوف يف غاية وقبل أف أختم الكبلـ عن وسائل اإلثبات أشَت إىل أنو 
أو هتاوف األصوؿ  تقصَتأف الطبيب قد خالف عن  قاطعاً  اً ذا ثبت ثبوتإبوجود ىذا اػبطأ إال  يعًتؼيطة واغبذر، فبل اغب

 .واليت يفًتض يف كل طبيب من مستواه العلمي أف يعرفها ، خبلؼ فيهاالفنية الثابتة والقواعد العلمية األساسية اليت ال 

ليت تنسب إىل الطبيب تتصل دبسائل علمية ؿبل خبلؼ، وال يزاؿ يدور حوؽبا النقاش أما إذا كاف الفعل أو اؼبسألة الفنية ا
واعبدؿ، فليس للقاضي أف يقحم نفسو يف ىذا النقاش العلمي بالًتجيح بُت وجهات النظر، وازباذ موقف معُت فيها، 

 . إمنا جيب اعتبار الطبيب غَت ـبطئ وغَت مسؤوؿ يف ىذه اغبالة

 خطأ الطبيب عمى  ا يترتبم: المطمب الثالث 

أو تلف عضو منو  بأف ماتاتفق الفقهاء على أف الطبيب إذا باشر عملو فحدث تلف باؼبريض كلياً أو جزئياً 
، وىذا مل يكن حباؿ نتيجة أف يقدره وحيتاط لو مع حذقو ومل يكن باستطاعة الطبيب،بسبب أمر مل يكن يف اغبسباف

                                                 

 . ٜٕٙ: التداوي واؼبسؤولية الطبية ، قيس الشيخ مبارؾ . ينظر  د (ٔ)
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وألنو لو وجب   إذ مل يوجد سبب الضماف من تعمد أو خطأ ، ال ضمان عليوف ،خطأ وقع من الطبيب أو تقصَت منو
 .الضماف ىنا لكاف فيو تعويق لؤلطباء عن القياـ بواجبهم

 .  (ٔ) (أي دية )  ليس عليو عقل :قاؿ ؟ ط اعبرح فيموت يف يدهبُ الطبيب يػَ  : قلت لعطاء :بن جريج قاؿاعن 

ألنو التزمو بالعقد فصار واجباً ( لم يتعدَّ الموضع المعتادـ أو فصاد أو بزاغ حجا وال يضمن)   »:جاء يف البحر الرائق 
إال  لم يضمنالكحاؿ إذا صب الدواء يف عُت رجل فذىب ضوؤه  »مث قاؿ  «والفعل الواجب ال جيامعو الضماف ،عليو 

 .  (ٕ) « إذا غلط

الطبيب يسقي اؼبريض فيموت من سقيو أو يكويو  اػباتن خينت الصيب فيموت من ختانو أو »: جاء يف التاج واإلكليل و 
فال ضمان فيموت من كيو أو يقطع منو شيئا فيموت من قطعو أو اغبجاـ يقلع ضرس الرجل فيموت اؼبقلوعة ضرسو 

  (ٖ) «وىذا إذا مل خيطىء يف فعلو ...  على واحد من ىؤالء في مالو وال على عاقلتو

فيموت من  ....أف يأمر الرجُل بو الداء الطبيَب أف يَػُبط َجرحو : قط فيو العقل والوجو الثاين الذي يس »: قاؿ الشافعي 
إف حسنت نيتو إف شاء اهلل تعاىل ، وذلك أف  ولم يتعدَّ المأموُر ما أمره بو فال عقل وال مأخوذيةشيء من ىذا 

 . (ٗ) «الطبيب واغبجاـ إمنا فعبله بأمر اؼبفعوؿ بو 

 . (٘) «  ال , إالَّ أن يتعدى: قاؿ . يف يده يغـر ( فاف مات ) الطبيب يَػُبطُّ ، ( :  ألضبدَ ) قلت  »: قاؿ اؼبروزي 

 :فإنو تترتب على خطئو األحكام التالية  , وقع خطأ من الطبيب بالمعنى الذي قررتو سابقاً  لوأما 
 

                                                 

    . ٕٚٗ /ٜمصنف عبد الرزاؽ  ( ٔ)

      . ٖٖ/ٛالبحر الرائق ، ابن قبيم   (ٕ)

     . ٖٔٗ/٘التاج واإلكليل ،  اؼبواؽ (ٖ)

     . ٙٚٔ -٘ٚٔ/ٙاألـ ، الشافعي  (ٗ)

     . ٜٕٕ /ٕمسائل اإلماـ أضبد بن حنبل وابن راىويو ، اؼبروزي ( ٘)
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تضمينو ما حصل من : الطبيب ىنا واؼبراد بتضمُت ، على سبيل اإللزاـ  عن الضرر اؼبا  التعويضوىو  : الضمان: أوالً 
 . تلف ربت يده سواء كاف ىذا التلف لنفس أو عضو أو منفعة

ويهدؼ إجياب الضماف عند حصوؿ التعدي خطًأ إىل اعبم ال الزجر ، واذباه الفقو اإلسبلمي واضح يف أف اػبطأ يوجب 
 .د إحداث الضرر وال قبد العقوبة إال يف حاالت العمد وقص، الضماف والتعويض ال العقوبة 

تأكيد حق الفرد يف سبلمة نفسو وبدنو ومالو ذباه : غايتو ( ضماف العدواف ) أقاـ الفقهاء نظاماً أطلقوا عليو اسم وقد 
 . (ٔ)وىو متجو إىل كل من حيتمل أف يؤدي فعلو إىل اإلضرار بالغَت ، الكافة 

 :وقد اختلف الفقهاء يف تضمُت الطبيب اؼبخطئ على قولُت  

 .وىو قوؿ اعبمهور  ,يحكم بتضمين الطبيب إذا ثبت خطؤه : ول األول الق

ف بعد أف كاف متعدياً ، وألف اؼبباشرة وال يرفع عنو ضماف اؼبتلَ  ،اػبطأ يرفع عنو إمث مباشرة اإلتبلؼ »وعللوا ذلك بأف  
وىو الضماف عن اؼبباشر  علة صاغبة وسبب مستقل لئلتبلؼ ، فبل يصلح عدـ التعمد أف يكوف عذراً مسقطاً للحكم ،

 .  (ٕ)« اؼبتعدي

) المعتاد ( فإن جاوز وفصاد مل جياوز اؼبوضع اؼبعتاد ) أي بيطار ( وال ضماف على حجاـ وبزاغ  »: قاؿ اغبصكفي 
 .(ٖ) «ضمن 

 أمن اػبطف عليو العقل وأف ذلك أاألمر اجملتمع عليو عندنا أف الطبيب إذا خنت فقطع اغبشفة  :قاؿ مالك  »:ويف اؼبوطأ 
  (ٗ) «وأن كل ما أخطأ بو الطبيب أو تعدى إذا لم يتعمد ذلك ففيو العقلالذي ربملو العاقلة 

وأما إذا أخطأ مثل أف يسقي الطبيب اؼبريض ما ال يوافق مرضو أو تزؿ يد اػباتن أو القاطع  »: جاء يف التاج واإلكليل و 
غبجاـ فيقطع غَت الضرس اليت أمر هبا فاف كاف من أىل اؼبعرفة ومل فيتجاوز يف القطع أو الكاوي فيتجاوز يف الكي أو يد ا

 . (٘)« ون في مالوكفذلك خطأ يكون على العاقلة إال أن يكون أقل من الثلث فييغر من نفسو 
                                                 

 .   ة عشرة حبث مقدـ جملمع الفقو اإلسبلمي يف دورتو اػبامس، ضماف الطبيب يف الفقو اإلسبلمي ، ؿبمد السراج .ينظر  د(  ٔ)

     . ٖ٘ٗ/ٔشرح القواعد الفقهية ، الزرقا  (ٕ)

     .ٛٙ/ٙالدر اؼبختار، اغبصكفي ( ٖ)

     . ٕ٘ٛ /ٕموطأ اإلماـ مالك ( ٗ)

    . ٖٔٗ/٘التاج واإلكليل ،   اؼبواؽ (٘)
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وكذا من تطبب بغَت  ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منو التلف وجبت الدية على عاقلتو »: وقاؿ الرملي 
 . (ٔ) «و يف األنوار علم كما قال

  (ٕ) « ضمنوفقلع غَت ما أمر بقلعو  فإن أخطأ »:وقاؿ ابن قدامة 

واختاره بعض أىل القانوف  والشافعي وىذا القوؿ رواية يف مذىب مالك ,ال يضمن الطبيب ما أخطأ بو : القول الثاني 
(ٖ)  . 

مثل أف يقطع اغبشفة يف اػبتاف وما أشبو ذاؾ ألنو يف ، وأصبعوا على أف الطبيب إذا أخطأ لزمتو الدية »: قاؿ ابن رشد  
   (ٗ) « وذلك عنده إذا كاف من أىل الطب وعن مالك رواية أنو ليس عليو شيء، معٌت اعباين خطأ 

رَُه فَػَهْل َيْضَمُن َغيػْ  ُسِئَل نَػَفَع اللَُّو تَػَعاىَل بُِعُلوِمِو اْلُمْسِلِمَُت َعمَّا إَذا َداَوى طَِبيبٌ و  »: جاء يف فتاوى ابن حجر اؽبيتمي و 
َواِء بَِقْوِؿ َعْدَلُْتِ َضِمَن ػِبََمِ أيب : ضِبَُو اللَُّو تَػَعاىَل بَِقْولِِو رَ فََأَجاَب  إْف كاف غَت َعاِرٍؼ بِالطِّبِّ َوتَػَولََّد اؽْببََلُؾ من ذلك الدَّ

من يُطَبُِّب ومل يَػْعِرْؼ الطِّبَّ فَػُهَو َضاِمٌن َوِبَذِلَك َجَزـَ َصاِحُب  َداُود يف ُسَنِنِو َواْبِن َماَجْو أَنَُّو صلى اللَُّو عليو وسلم قاؿ
صْبَاَع  رُُه َبْل نَػَقَل ابن ُسَرْيٍج فيو اإْلِ رُُه َوَخصَُّو ابن   َوِإْن َعَرَف الطِّبَّ َوَأْخطَأَ لم َيْضَمنْ اأْلَنْػَواِر َوَغيػْ كما ذََكرَُه ابن ُسَرْيٍج َوَغيػْ

اَل َيْضَمُن اْلَعاِرُف إَذا قاؿ َداَواين هبذا أَمَّا إَذا قاؿ َداَواين من َغَْتِ تَػْعِيٍُت فَػَيْضَمُن َواْعَتَمَد بَػْعُضُهْم اأْلَوََّؿ فقاؿ  الصَّبَلِح دبَا
  (٘) « ُمْطَلًقا َحْيُث َأْخطَأَ 

 
قتلوه قتلهم اهلل :  فقاؿ  ،سل فمات واستدؿ ابن حجر اؽبيتمي على قولو حبديث اؼبشجوج الذي أمره أصحابو بالغُ 

 .أنو ضمنهم  ل عنو حيث مل ينق (ٙ)اغبديث ..
 .فبل يضمن  واستدلوا كذلك بأف الطبيب مأذوف لو من اغباكم

                                                 

     . ٖ٘/ٛهناية احملتاج ، الرملي (ٔ)

   . ٖ٘ٔ/٘اؼبغٍت ، ابن قدامة (ٕ)

      . ٚٚ: سرطاوي ، قضايا طبية معاصرة ؿبمود ال. ينظر د (ٖ)
     . ٖٖٔ/ٕبداية اجملتهد ، ابن رشد ( ٗ)
 .     ٕٕٓ/ٗالفتاوى الفقهية الكمى ، اؽبيتمي ( ٘)
كتػػاب ، وابػػن ماجػػة يف سػػننو ،   ٖٜ/ٔ، ٖٖٙحػػديث رقػػم ، بػػاب يف اجملػػروح يتػػيمم ، كتػػاب الطهػػارة، أخرجػػو أبػػو داود يف سػػننو ( ٙ)

 . ٖٖٓ/ٔ،  ٖٚ٘ٓحديث رقم ، وأضبد يف مسنده ،   ٜٛٔ/ٔ،  ٕٚ٘حديث رقم ،  اجملروح تصيبو اعبنابة باب يف، الطهارة 
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عندما اختار الطبيب ؼبعاعبتو فانو اختاره حبريتو ، فاذا أخطأ الطبيب وأصابو ضرر من ذلك ، فبل ينبغي كما أف اؼبريض 
 .  (ٔ)ريض ىو اؼبتسبب يف اػبطأ باختياره ألف اؼب ،تضمُت الطبيب

  
 .ف ما استدلوا بو ضعيف للغاية أواغبقيقة 

مل يكن نتيجة خطأ طيب بل كاف نتيجة اؼبشجوج  فاغبديث الذي استندوا إليهم ال خيدـ مقصدىم إذ إف موت الرجل 
وإمنا عم ، طأ وال كانوا متسببُت فيو فلم يباشر أصحاب اؼبيت اػب، التمسك باغبكم الشرعي األصلي للطهارة من اعبنابة 

 .  بالرخص الشرعيةؼبقصد حفظ النفس وأنو ذبب مراعاتو على سبيل التغليظ ، قتلوه : عن فعلهم بقولو  النيب 
يعطي الطبيب  الىذا اإلذف  و، فهو من قبيل اإلذف العاـ دبمارسة اؼبهنة، أما كوف الطبيب مأذوناً لو من قبل و  األمر 

فاذا خرج الطبيب عن أصوؿ مهنتو دوف ، بدليل أنو يشًتط رضا اؼبريض بالعبلج وال يكتفى باذف و  األمر ،انةأي حص
أال ترى أف إذف ، وال يعتم إذف و  األمر العاـ مؤثراً يف الضماف وعدمو ، فبل شك أنو يكوف مسؤوالً ، قصد الضرر 

فهذه  ، وال يعفي ىذا اإلذف أصحابو من أخطائهم ( الًتخيص ) اإلماـ يشًتط اليـو يف سائر اؼبهن وىو ما يسمى بػ 
  .كتلك

ف ارتباط اؼبريض بالطبيب فاغبقيقة أ، يتحمل نتيجة اختياره وأما عن كوف اؼبريض ىو الذي اختار الطبيب فيجب أف 
شأنو صاحبو للضماف  يعرض( بذؿ العناية ) وىذا يعٍت أف أي إخبلؿ باؼبعقود عليو ( إجارة أو جعالة ) ارتباط تعاقدي 

  .يف ىذا شأف أي عقد تعرض لئلخبلؿ بالتزاماتو 
 .واهلل أعلم ،  اؼبخطئ قوؿ ضعيف بيتضح فبا سبق أف القوؿ بعدـ تضمُت الطبي

 :مقدار بدل الخطأ 
 :تنقسم تعويضات أو أروش اػبطأ إىل قسمُت 

حيث ذبب الدية عند فوات النفس أو ، بالدية  وذلك يف األضرار اليت جاءت مقدرة:  (الديات ) أ ـ األروش المقدرة 
وجيب عشرىا يف ، وجيب نصفها يف األعضاء اؼبثناة كاليدين والرجلُت، ذىاب منفعة عضو ال نظَت لو يف اعبسم كاللساف 

 .إحدى األصابع 
 ،ف يف النػَّْفِس مائة ِمَن اإِلِبلِ أُعُقوِؿ ِلَعْمرِو بن َحْزـٍ يف الْ  ف يف اْلِكَتاِب الذي َكَتَبُو رسوؿ اهلل أ  »:الك يف موطئو ػأورد م

يَةِ   (ٕ) ويف اْلَمْأُموَمةِ  ،ويف األَْنِف إذا أُوِعَى َجْدًعا مائة ِمَن اإِلِبلِ  ويف  ،ويف اْلَعُْتِ طَبُْسوفَ  ،ِمثْػُلَها  (ٖ) ويف اعْبَائَِفةِ  ،ثُػُلُث الدِّ
  (ٗ) «ويف السِّنِّ طَبٌْس ويف اْلُموِضَحِة طَبٌْس  ،ْصُبٍع فبَّا ُىَناِلَك َعْشٌر ِمَن اإِلِبلِ ويف كل أُ  ،ِل طَبُْسوفَ ػويف الرِّجْ  ،اْلَيِد طَبُْسوفَ 

                                                 

      .  ٗٙٔ: التداوي واؼبسؤولية الطبية ، قيس الشيخ مبارؾ . ينظر د (ٔ)
      .اعبرح يف الرأس يبلغ أـ الدماغ  (ٕ)
 .الطعنة اليت تصل إىل عظم اعبمجمة ( ٖ)
  .    ٜٗٛ/ٕموطأ مالك ( ٗ)
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فيكوف تقدير الواجب فيها ، وىي فيما مل يرد فيو نص من اإلصابات :  (حكومة عدل ) ب ـ األروش غير المقدرة 
 .للقاضي أو من يوكلو يف ذلك 

  .فاف كبل قسمي التعويضات راجع إىل سلطة القاضي التقديرية ، ه األياـ تقدر بالنقودوعلى العمـو ودبا أف الدية يف ىذ
 : بدل الخطأمن يدفع 

.أو على عاقلتو  الطبيب ىل الضماف يكوف يف ماؿ الفقهاء ختلفا  
  (ٔ) «ب ومن أىل العلم من جعلو يف ماؿ الطبي،والدية فيما أخطأه الطبيب عند اعبمهور على العاقلة »:قاؿ ابن رشد

:على قولُتفاؼبسألة   
، وكاف اإلتبلؼ ثلث الدية فما فوؽ ،إذا أتلف نفسا أو عضوا أو منفعةن الضمان يكون على العاقلة إ: القوؿ األوؿ

.وىو قوؿ اعبمهور، فاف كاف أقل من الثلث ففي مالو    
من حديث أيب أهنا على العاقلة نصاً  وجناية اػبطأ ثابت فيها، بأف خطأ الطبيب فرد من أفراد جناية اػبطأ  واستدلوا  

. (2) «َوَقَضى َأفَّ ِديََة اْلَمْرأَِة على َعاِقَلِتَها »:وفيورضي اهلل عنو ىريرة    
وجعل  !؟أال أبقيت كذا :فقاؿ ؽبا عمر ،فماتت ،ختنت جارية ،أف ختانة باؼبدينة »:رضي اهلل عنو وكذلك ورد عن عمر
. (3)« ديتها على عاقلتها  

.، وىذا ذكره بعض اؼبالكية  ن الضمان يكون في مال الطبيبإ: الثانيالقول   
. (4)«فضمنو ،فمات ،فخنت صبياً  ،كاف خينت الصبياف  ضمن رجبلً  »أنو واستدلوا دبا ورد عن عمر رضي اهلل عنو   

معٌت ضمنو فيما  مث إف، رضي اهلل عنو ىذا معارض دبا تقدـ من ضربو الضماف على العاقلة ونوقش دليلهم بأف فعل عمر 
   .دوف بياف عبهة ربمل ىذا الضماف، استدلوا بو أي ألزمو الضماف

.وعلى ىذا فالراجح أف ضماف خطأ الطبيب على العاقلة    

 من ىي العاقمة ؟
 على ونظاـ العاقلة يف التشريع اإلسبلمي جارٍ ،  (ٕ)القرابة العصبية : وعند اعبمهور  (ٔ) أىل الديواف: ىي عند اغبنفية 

وحفظاً لدـ أف ، شرعت مواساة للمخطئ ومناصرتو وإعانتو  لكنها، خبلؼ األصل من أنو ال يؤاخذ إنساف جبريرة غَته 
 .يضيع يف اإلسبلـ 

                                                 

      . ٖٖٔ/ٕ بداية اجملتهد، ابن رشد ( ٔ)
ومسػػػػػلم يف ،ٕٖٕ٘/ٙ، ٕٔ٘ٙ:حػػػػػديث رقػػػػم ’ بػػػػاب جنػػػػػُت اؼبػػػػرأة ،كتػػػػاب الػػػػػديات،أخرجػػػػو البخػػػػاري يف صػػػػػحيحو( ٕ)

 .   ٜٖٓٔ/ٖ،ٔٛٙٔ:حديث رقم، باب دية اعبنُت ، كتاب القسامة واحملاربُت والقصاص والديات ، صحيحو 
  .   ٕٓٗ/٘،ٕٓٓٙٚ:حديث رقم  ،مصنف ابن أيب شيبة  ( ٖ)
      . ٓٚٗ/ٜ،  ٘ٗٓٛٔ:حديث رقم ، مصنف عبد الرزاؽ  (ٗ)



 الخطأ الطبي                                                                                                                      ميادة الحدن                                           . د            

 30 

أنا َواِرُث من اَل َواِرَث لو َأْعِقُل عنو  »:  قاؿ رسوؿ اللَِّو وإذا مل توجد عاقلة للمخطئ فعقلو يف بيت ماؿ اؼبسلمُت  
 . (ٗ)فاف مل ينتظم األمر يف بيت ماؿ اؼبسلمُت ففي ماؿ اؼبخطئ نفسو ،  (ٖ) «َوأَرِثُُو 

وقد كانت ، كاف على أىل النصرة ػ أي الدية ػ   العقل »: فقد قاؿ ابن قبيم  ،ويرى اغبنفية أف نظاـ العاقلة قد تطور
صارت بالديواف فجعلها على أىلو قد  ويف عهد عمر ، أف يعد الرجل من قبيلة وىو باغبلف والوالء والعدِّ : بأنواع 

 .  (٘) « الحرفةفعاقلتهم أىل , لو كان اليوم قوم يتناصرون بالِحَرف: وؽبذا قالوا، اتباعاً للمعٌت 
فمن ىذا النص قبد أنو ديكن تقـو نقابات األطباء يف ىذا الزماف بدور العاقلة حبيث تنشئ صندوقاً للتأمُت التعاوين 

فاذا حدث خطأ مع أحد األعضاء ولزمتو ، ل عضو مبلغ بشكل دوري يوضع يف الصندوؽ يؤخذ من كو ، ضمن اغبرفة 
  .  أمكن الدفع من الصندوؽ لو ، دية 
 

فقد أوجب اهلل تبارؾ وتعاىل على ، وذلك إذا كاف خطأ الطبيب قد أدى إىل فوات النفس :  وجوب الكفارة: ثانياً 
 ِإالَّ  ُمْؤِمًنا يَػْقُتلَ  َأفْ  ِلُمْؤِمنٍ  َكافَ  َوَما :قاؿ تعاىل ، عليو جبامع اػبطأ  فيقاس الطبيب اؼبخطئ ، القاتل خطأً الكفارة 

ُقوا َأفْ  ِإالَّ  َأْىِلوِ  ِإىَل  ُمَسلََّمةٌ  َوِديَةٌ  ُمْؤِمَنةٍ  َرقَػَبةٍ  فَػَتْحرِيرُ  َخطَأً  ُمْؤِمًنا قَػَتلَ  َوَمنْ  َخطَأً   َوُىوَ  َلُكمْ  َعُدو   قَػْوـٍ  ِمنْ  َكافَ  فَِافْ  َيصَّدَّ
َنُكمْ  قَػْوـٍ  ِمنْ  َكافَ  َوِإفْ  ُمْؤِمَنةٍ  َرقَػَبةٍ  فَػَتْحرِيرُ  ُمْؤِمنٌ  نَػُهمْ  بَػيػْ  جيَِدْ  ملَْ  َفَمنْ  ُمْؤِمَنةٍ  َرقَػَبةٍ  َورَبْرِيرُ  أَْىِلوِ  ِإىَل  ُمَسلََّمةٌ  َفِديَةٌ  ِميثَاؽٌ  َوبَػيػْ
   .( ٕٜ: النساء )  َحِكيًما َعِليًما اللَّوُ  َكافَ َو  اللَّوِ  ِمنَ  تَػْوبَةً  ُمَتَتاِبَعُْتِ  َشْهَرْينِ  َفِصَياـُ 

وقد يكوف التعزير جسدياً أو مالياً ، وىو عقوبة غَت مقدرة يقررىا اغباكم إذا ثبت نوع اعتداء أو ذباوز  :التعزير :ثالثاً 
أكاف منعاً مطلقاً أـ مقيداً  أال وىو اؼبنع من اؼبمارسة سواءهنة الطب أو معنوياً، وأشَت إىل نوع ؿبدد من التعزير خيتص دب

وىذا غاية ما يكوف يف ،  دائماً أـ مؤقتاً، وقد نبو الفقهاء على ىذا يف القدمي يف مسألة اغبجر على الطبيب اعباىل، 
 .ربصيل مصاٌف الناس ودفع اؼبفاسد عنهم

 
 
 

                                                                                                                                                                  

 .  ٖ٘ٗ/٘الدر اؼبختار ، اغبصكفي ( ٔ)
     . ٕٖٗ/ٙالفقو اإلسبلمي ، وىبة الزحيلي . ينظر د( ٕ)
، وأضبػػد يف مسػػػنده ، ٜٚٛ/ٕ ، ٖٕٗٙ: حػػديث رقػػم .. بػػػاب الديػػة علػػى العاقلػػة ، كتػػاب الػػديات ، أخرجػػو ابػػن ماجػػة يف سػػننو  (ٖ)

      . ٖٖٔ/ٗ،  ٖٕٗٚٔ: حديث رقم 
     . ٕٖٙ-ٕٖ٘/ٙالفقو اإلسبلمي ، وىبة الزحيلي . انظر د( ٗ)
 .    ٙ٘ٗ/ٛ  البحر الرائق ، ابن قبيم  (٘)
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 : وصايا لعالج الخطأ الطبي 
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التعليم الطيب يقـو بتقدمي  التعليم العا  ـأ لوزارة الصحة اً كاف تابعأسواء لبلختصاص الطيب  علىأؾبلس  إجياد  -ٔ 
  . الطب مستوىيرسم سياسة صحية جيدة للبلد تؤدي لرفع و الطبية،   األخطاء يقلل منللمختصُت فبا  اؼبستمر

 لتجديد الرخصة (كل ثبلث سنوات مثبل ) اختبار متجدد  ، حبيث يعدُّ  الطبية ذبديد رخصة مزاولة اؼبهنةفرض   -ٕ
                                                                                                                                     .    وفق أحدث ما ظهر يف ؾباؿ زبصص الطبيب 

 أف ومع، وذلك لعرض حاالت التداخل اؼبرضي عليو :  لكافة التخصصات مركز طيبكل توفَت استشاري يف   -ٖ
ىناؾ حاالت استشارية  أف إال طبيب آخر أكثر منو خمة أو زبصصاً  باستشارةيلـز  الطبيب ال أفالقاعدة العامة 
 .تستدعي ذلك 

د من ضروري وحيوي والب أمروىو ، على سبيل التأمُت التعاوين ، صندوؽ التكافل ضد أخطاء اؼبهنة إنشاء   -ٗ
 . إنشائوقق اؽبدؼ من حبيث حي، بالطريقة اليت يريدوهنا إلقراره وعلى األطباء أف يفكروا دبوضوعية  ،حصولو

والقانوين يف   واؼبهٍت والعلميالشرعي من أطباء وفقهاء تكوف مهمتهم إبداء الرأي تتألف  عباف طب شرعية تكوين   -٘
قانوف خاص حيدد األخطاء  بغية إجياد، ومدى مسؤولية الطبيب  ،وربديد نوع اػبطأ الطيب، كل مسألة طبية طارئة 

 القضايا اليت تتشابك فيها اؼبصطلحات واؼبفاىيم بُت اػبطأ الطيب واؼبضاعفات الطبية يكوف فيصبلً يف تلكو الطبية 

القضاء فاف ألحواؿ بعاد القضاء ففي كل اإ يعٌتال وىذا ، ومداخبلت اؼبريض وأىلو واغباالت العائدة إىل القضاء والقدر
 . وإمنا ىذه اللجنة ؼبساعدة القاضي   ،واألخَتة األوىل الكلمة صاحب

ليتم على ضوء ذلك وتصنيفها بعد دراستها وربليلها إحصائياً، إنشاء سجل وطٍت غبصر اؼبخالفات الطبية اؼببلغ عنها -ٙ
دبا يضمن تثقيف ،  وطرؽ تفاديهامصنفة حسب التخصص،  شيوعاً األكثر  خاصة باألخطاء الطبية اتنشر  إعداد

  .اجملتمع أفراد الطبيب و 
الدكتور إبراىيم الناصر يف حبثو الذي قدمو باؼبلتقى فقد دلت دراسة قدمها : ت الطبية توثيق اغباالعملية ضبط  -ٚ

طباء من األ% ٔٗفقط أنو  حوؿ توثيق األطباء يف سجبلت اؼبرضى دبدينة اؼبلك فهد الطبية الدو  لشؤوف اؼبرضى
من ملفات اؼبرضى منظمة ومقسمة أجزاؤىا بشكل مقبوؿ % ٕٖو،  يلتزموف بتوثيق إجراءات اؼبرضى بشكل مقبوؿ

بكتابة هم التزامو ، التزاـ األطباء بتوثيق األمل الذي يشعر بو اؼبريض وفق اؼبعايَت فيما يتعلق ب% صفربينما كانت النتيجة ،
بتوثيق وقت وصوؿ اؼبريض وخروجو وموعده هم التزاموكذا ،لمريض وأسرتو ما قاموا بو من تثقيف وتعليمات أعطيت ل

وبأشياء عديدة ال يتسع اجملاؿ ،بشكل صحيح وباستخداـ اؼبختصرات  ،الصحيحةة الكتابباألطباء غَت ملتزمُت معظم 
 . أساسيات توثيق كل ما خيص اؼبريضبذكرىا وتتعلق 

  . الطبيب عندتأصيل اؼبراقبة الذاتية ل يف الكليات الطبية يبو الطبوفق اؼبهنة أخبلقيات اعتماد تدريس مادة  -ٛ
وإف تناولنا للخطأ الطيب ال يعٍت الشك ، مل حاؿ اؼبسلم على الصبلح ما أمكن حي النهاية البد من التأكيد على أنوويف 

ب اؼببالغة واإلفراط يف مساءلة من عواقوالبد من التحذير ، والطبيب مؤسبن ف األصل براءة ذمة الطبيب، إذ إ، باألطباء 
بغَت دليل أو شبهة قوية ؼبا لذلك من آثار سلبية على اجملتمع، كما وقع يف بعض الدوؿ من عزوؼ بعض األطباء األطباء 
 وبسبب اؼببالغة يف الدعاوى القضائية غَت اؼبمرة،، بسبب التكاليف الباىظة للتأمُت اؼبهٍت ضد اػبصومات  مهنتهمعن 
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ا جير على اجملتمع تبعات مالية فب، الفحوصات الطبية بغية دفع اللـو عن أنفسهم  من اإلكثاراألطباء إىل  وقد يلجأ
 .اجملاؿ ضخمة، وال يعٍت ىذا ترؾ األطباء وشأهنم، وإمنا يعٍت مراعاة الوسطية وعدـ اإلفراط أو التفريط يف ىذا 

 

 ىذا ما أردت بيانو وأعاف اؼبوىل على إيراده

 ا أف اغبمد هلل رب العاؼبُتوآخر دعوان

  

 

 ميادة ؿبمد اغبسن. د                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 راجع البحثم
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 ،دار الدعوة  ، فؤاد عبد اؼبنعم أضبد. د: ؿبمد بن إبراىيم بن  اؼبنذر النيسابوري أبو بكر ربقيق   ،اإلصباع  -ٔ

 . ٖط،  ٕٓٗٔ ،سكندرية اإل

 ، االستذكار اعبامع ؼبذاىب فقهاء األمصار ، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد الم النمري القرطيب -ٕ
 .ٔطـ ، ٕٓٓٓ ،بَتوت  ،دار الكتب العلمية  ، ؿبمد علي معوض-سامل ؿبمد عطا: ربقيق 

 . ٕط، ٖٜٖٔ، بَتوت  ،دار اؼبعرفة ،  األـ ،  ؿبمد بن إدريس الشافعي  -ٖ

 . ٕطبَتوت ، ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زين الدين ابن قبيم اغبنفي دار اؼبعرفة  -ٗ

ؿبمد ؿبمد . د: ربقيق ، لبحر احمليط يف أصوؿ الفقو ، بدر الدين ؿبمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي ا -٘
  .ٔطـ ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔ،بَتوت  ،دار الكتب العلمية ،   تامر

 . بَتوت، دار الفكر ،اية اؼبقتصد ، ؿبمد بن أضبد بن ؿبمد بن رشد القرطيب أبو الوليد بداية اجملتهد وهن -ٙ

بَتوت  -دار الفكر ، لتاج واإلكليل ؼبختصر خليل ، ؿبمد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري أبو عبد اهلل ا -ٚ
 . ٕط، ٜٖٛٔ ،

 . ٖط ،ـٕٙٓٓ، ق دمش، دار الفارايب ، قيس الشيخ مبارؾ ، التداوي واؼبسؤولية الطبية  -ٛ

 : ، دار النشر  ٖٖٚٔ: التشريع اعبنائي يف اإلسبلـ ، عبد القادر عودة  الوفاة -ٜ
 .ـٜٜٙٔ -ىػ ٚٔٗٔ ،بَتوت  ،دار الفكر ،   يف علم األصوؿ ، ابن أمَت اغباجبَتالتقرير والتح -ٓٔ

مصطفى ديب . د: ربقيق  ،ؿبمد بن إظباعيل أبو عبداهلل البخاري اعبعفي  ،اعبامع الصحيح اؼبختصر  -ٔٔ
 .ٖط،  ٜٚٛٔ - ٚٓٗٔ ،بَتوت ،اليمامة ، دار ابن كثَت  ،البغا

 .ـٜٚٛٔ، القاىرة ، دار النهضة العربية ، وفاء أبو صبيل ، اػبطأ الطيب  -ٕٔ

 .مقاؿ على الشبكة العنكبوتية ، وسيم فتح اهلل ، مفهومو وآثاره ، اػبطأ الطيب  -ٖٔ

 .ـٕٚٓٓ،فرج يوسف  أمَت، خطأ الطبيب من الناحية اعبنائية واؼبدنية  -ٗٔ

منشورات ، إبراىيم علي اغبلبوسي : اسم اؼبؤلف ، اػبطأ اؼبهٍت واػبطأ العادي يف إطار اؼبسؤولية الطبية  -٘ٔ
 .   ٔط، ـ ٕٚٓٓ، بَتوت ، اغبليب اغبقوقية 

 . ٕط،  ٖٙٛٔ ،بَتوت  ،دار الفكر  ،    ؿبمد عبلء الدين اغبصكفي الدر اؼبختار ، -ٙٔ
 -شعيب األرناؤوط : ربقيق ، لعباد ، ؿبمد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد اهلل زاد اؼبعاد يف ىدي خَت ا -ٚٔ

 ٜٙٛٔ - ٚٓٗٔ ،الكويت  -بَتوت  ،مكتبة اؼبنار اإلسبلمية  ومؤسسة الرسالة ،  عبد القادر األرناؤوط
  . ٗٔط، 

ؿبمد عبد : ربقيق  ،ؿبمد بن إظباعيل الصنعاين األمَت  ،سبل السبلـ شرح بلوغ اؼبراـ من أدلة األحكاـ  -ٛٔ
 . ٗط، ٜٖٚٔ،بَتوت  ،دار إحياء الًتاث العريب  ، العزيز اػبو 
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 بَتوت  ،دار الفكر  ،ؿبمد فؤاد عبد الباقي: ربقيق  ،سنن ابن ماجو ، ؿبمد بن يزيد أبو عبداهلل القزويٍت  -ٜٔ

فعي، التفتازاين الشسعد الدين مسعود بن عمر ا  ، شرح التلويح على التوضيح ؼبنت التنقيح يف أصوؿ الفقو -ٕٓ
 .   ـٜٜٙٔ -ىػ ٙٔٗٔ ،بَتوت  ،دار الكتب العلمية  ، زكريا عمَتات: ربقيق 

، شرح الزركشي على ـبتصر اػبرقي ، مشس الدين أيب عبد اهلل ؿبمد بن عبد اهلل الزركشي اؼبصري اغبنبلي  -ٕٔ
  .ٔطـ ، ٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔ ،بَتوت  ،دار الكتب العلمية  ، عبد اؼبنعم خليل إبراىيم : ربقيق 

 ،دمشق  ،دار القلم، علق عليو مصطفى أضبد الزرقا ، رح القواعد الفقهية ، أضبد بن الشيخ ؿبمد الزرقا ش -ٕٕ
 . ٕط، ـ ٜٜٛٔ -ىػ ٜٓٗٔ

شعيب : ربقيق ، صحيح ابن حباف بًتتيب ابن بلباف ، ؿبمد بن حباف بن أضبد أبو حاُت التميمي البسيت  -ٖٕ
 . ٕط،  ٖٜٜٔ - ٗٔٗٔ ،وت بَت  ،مؤسسة الرسالة  ،ؤوط ااألرن

 دار، ؿبمد فؤاد عبد الباقي : مسلم بن اغبجاج أبو اغبسُت القشَتي النيسابوري ، ربقيق ،صحيح مسلم  -ٕٗ
 .بَتوت  ،إحياء الًتاث العريب 

 .دار الفكر  ،ابن حجر اؽبيتمي  ،لفتاوى الكمى الفقهية ا -ٕ٘

 . ٖط، ـ ٜٜٛٔ، شق دم، دار الفكر ، وىبة الزحيلي ، الفقو اإلسبلمي وأدلتو  -ٕٙ

يف أعماؿ اؼبؤسبر العاؼبي األوؿ عن الطب اإلسبلمي مقاؿ ، عبد الستار أبو غدة ، فقو الطبيب وأدبو   -ٕٚ
 ٜٔٛٔ: الكويت

 . ٔط، ـ ٕٚٓٓ، عماف ، دار الفكر ، ؿبمود علي السرطاوي : اؼبؤلف ، قضايا طبية معاصرة  -ٕٛ

كماؿ : هلل بن ؿبمد بن أيب شيبة الكويف، ربقيق الكتاب اؼبصنف يف األحاديث واآلثار ، أبو بكر عبد ا -ٜٕ
  .ٔط،  ٜٓٗٔ ،الرياض  ،مكتبة الرشد ،يوسف اغبوت 

: ربقيق  ،عبلء الدين عبد العزيز بن أضبد البخاري   ،كشف األسرار عن أصوؿ فخر اإلسبلـ البزدوي  -ٖٓ
 . ـٜٜٚٔ -ىػ ٛٔٗٔ ،بَتوت ، دار الكتب العلمية ،  عبد اهلل ؿبمود ؿبمد عمر 

 .ٔطبَتوت ،  ،ؿبمد بن مكـر بن منظور األفريقي اؼبصري ، دار صادر  ،ساف العرب ل -ٖٔ

 ،ؾبمع الضمانات يف مذىب االماـ األعظم أيب حنيفة النعماف ، أيب ؿبمد بن غامن بن ؿبمد البغدادي -ٕٖ
 .بدوف دار نشر ،  د علي صبعة ؿبمد .د ؿبمد أضبد سراح، أ.أ: ربقيق 

 ،مكتبة لبناف ناشروف  ، ؿبمود خاطر: ربقيق  القادر الرازي ، بكر بن عبد ـبتار الصحاح ، ؿبمد بن أيب -ٖٖ
 .  ٜٜ٘ٔ - ٘ٔٗٔ ،بَتوت 

مسائل اإلماـ أضبد بن حنبل وابن راىويو ، إسحاؽ بن منصور بن هبراـ الكوسج أبو يعقوب التميمي  -ٖٗ
 ،الرياض  ،ؽبجرة دار ا، صبعة فتحي. د -وئاـ اغبوشي  -خالد بن ؿبمود الرباط : ربقيق  ،اؼبروزي 
  . ٔط،ـ  ٕٗٓٓ-ىػ  ٕ٘ٗٔ

  ٕط، ـ ٕٛٓٓ، دار القلم ، حساف مشسي باشا وؿبمد علي البار ، مسؤولية الطبيب بُت الفقو والقانوف  -ٖ٘
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 . مصر، مؤسسة قرطبة  ،مسند اإلماـ أضبد بن حنبل ، أضبد بن حنبل أبو عبداهلل الشيباين  -ٖٙ

 ـٜٗ٘ٔ،بَتوت، اجملمع العلمي العريب اإلسبلمي، ؽ السنهوريعبد الرزا، مصادر اغبق يف الفقو اإلسبلمي  -ٖٚ
، اؼبكتب اإلسبلمي ، حبيب الرضبن األعظمي: ربقيق  ،اؼبصنف ،  أبو بكر عبد الرزاؽ بن مهاـ الصنعاين  -ٖٛ

 . ٕط، ٖٓٗٔ ،بَتوت 

 ،دار الفكر ،  اؼبغٍت يف فقو اإلماـ أضبد بن حنبل الشيباين ، عبد اهلل بن أضبد بن قدامة اؼبقدسي أبو ؿبمد -ٜٖ
  . ٔط،  ٘ٓٗٔ ،بَتوت 

 تيسَت فائق أضبد ؿبمود. د: ربقيق  ،اؼبنثور يف القواعد ، ؿبمد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي أبو عبد اهلل  -ٓٗ
  . ٕط،  ٘ٓٗٔ ،الكويت  ،وزارة األوقاؼ والشئوف اإلسبلمية ، 

دار إحياء ، ؿبمد فؤاد عبد الباقي : ربقيق  ، موطأ اإلماـ مالك ، مالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحي -ٔٗ
 .مصر  ،الًتاث العريب 

مشس الدين ؿبمد بن أيب العباس أضبد بن ضبزة ابن شهاب الدين الرملي  ،هناية احملتاج إىل شرح اؼبنهاج -ٕٗ
 .ـٜٗٛٔ -ىػ ٗٓٗٔ،بَتوت  ،دار الفكر ، الشهَت بالشافعي الصغَت

 

 
 
 
 
 


