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  محمد صلى اهللا علیه وسلم.؛ وضیاء القلوب الشفیع لنا یوم ال ینفع مال وال بنون إلى قرة العیون ³

من غمراني بالحب في الصغر وبالدعاء في الكبر ، والدّي الحبیبین  إلى من أحبهم كلّ  الحب ³
  .أطال اهللا في عمرهما وأعانني على برهما

ورفیق عمري زوجي الغالي " أبو أحمد " الذي كان له كّل الفضل بعد اهللا عز  إلى أنیس دربي ³
  .وجل في سلوكي درب العلم ومساندتي فیه

أعانني اهللا على أن أجعل ، " أحمد وُأسید وسارة وسراء "  أحباب قلبي إلى فرحة الدنیا وزینتها ³
  .األمة تفخر بأمثالهم

  .وأخوالي وخاالتي في بالد الحرمین جمعني اهللا بهم عما قریب إلى جدتي الغالیة ³

" أهل زوجي " من ساندوني وتحملوا عني الكثیر من المسؤولیات فجزاهم اهللا  إلى عائلتي الثانیة ³
  .خیر الجزاء

  .في طریق العلم والدعوة الغراء من كانت تصلني دعواتهم في ظهر الغیب إلى أخواتي ³

 أو قدم لي عونًا ولو بالدعاء  لي خیراً  إلى كل من تمنى ³

  

  أهدي هذا اجلهد املتواضع
  

  

  

  



 

  ت

  
  

أحمد اهللا عز وجل حمدًا یلیق بجالل وجهه وعظیم سلطانه أن منَّ علّي وهّیأ لي سبل 
  .التوفیق إلتمام هذا البحث فله الحمد حتى یرضى وله الحمد إذا رضي وله الحمد بعد الرضى

فإنني أتقدم بجزیل الشكر والتقدیر إلى شیخي وأستاذي ؛ واعترافًا مني ألهل الفضل بفضلهم
والذي تكرم بقبول ، - حفظه اهللا ورعاه  –فضیلة األستاذ الدكتور / مازن إسماعیل هنیة الفاضل 

فلم یأُل جهدًا في مساعدتي وتقدیم النصح واإلرشاد لي أثناء عملي ؛ اإلشراف على هذه الرسالة
مما كان له كبیر األثر في إنجازها وٕاخراجها ؛ لمتین ووقته الثمینولم یبخل علي بعلمه ا، إلتمامها

  .فجزاه اهللا عني وعن كل طلبة العلم خیر ما جازا اهللا عباده الصالحین، بهذه الصورة

  كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى أستاذّي الكریمین : 
   .حفظه اهللا        بسام حسن العفالدكتور / ة فضیل

   .اهللا احفظه         العشيد رمضان محم نالم/  ةوفضیلة الدكتور 

  .اللذین تكرما وقبال مناقشة هذه الرسالة فجزاهما اهللا خیر الجزاء

بتقدیم النصح ؛ كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من ساعد وأعان على إتمام هذه الرسالة
عطفها وكریم نصحها  التي غمرتني بوافر الدكتورة الفاضلة / منال العشيوالمشورة وأخص بالذكر 

  .فلها مني كلُّ الحب والتقدیر

كذلك الشكر موصول إلى أساتذتي الكرام في كلیة الشریعة والقانون، وٕالى عمادة الكلیة 
فأسأله ، حفظها اهللا –الجامعة اإلسالمیة  –والدراسات العلیا وٕالى كل العاملین في جامعتي الحبیبة 

   .قدرهم في الدنیا واآلخرةعز وجل أن یكرمهم بكرمه وأن یرفع 
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 المقــدمــــة

  المقدمة
والحمد هللا على نعمة اإلیمان وكفى بها ، على نعمة اإلسالم وكفى بها من نعمةالحمد  هللا 

والصالة ، والحمد هللا على نعمة الرباط على هذه األرض المباركة وكفى بها من نعمة، من نعمة
ومن األمین وعلى اآلل واألصحاب والتابعین  الصادقِ  محمدٍ  لمرسلینبیاء واوالسالم على خاتم األن

  بعد :و ؛ اهتى بهداهم إلى یوم الدین

فإن اهللا عز وجل كرم بني آدم وفضلهم على سائر المخلوقات وأرسل لهم الرسل مبشرین 
بغضبه وشدید وینذرونهم ، وخضع ألوامره هیبشرونهم بنعیم اهللا وجزیل أجره لمن أطاع، ومنذرین

  .عقابه على من حاد منهم عن الصراط المستقیم

من األحكام ما  فیها وشرع الخالدة الكاملة الشاملة  برسالة اإلسالم rمحمدًا إلینا  أرسلف
    .ینظم حیاة المسلمین في الدنیا  واآلخرة

المساس بالنفس البشریة ومنع  حرمة من األحكام التي جاءت بها الشریعة اإلسالمیة و 
حیث یعتبر الحفاظ على روح اإلنسان وجسده  مقصدًا ؛ بأي شكل من األشكالاالعتداء علیها 

  .مهمًا من المقاصد الشرعیة والتي ألجلها كانت الرسالة المحمدیة

لكن قد یمر باإلنسان لحظات من الضعف والمرض ال یقوى معها على تحمل ما أصاب 
  .یعید لجسده الصحة والنشاطو  فیحتاج إلى من یخلصه من ذلك األلم، وأوجاعجسده من آالم 

أباحت الشریعة الغراء التداوي من األمراض والبحث عن سبل مقاومتها ودفعها ألجل ذلك 
على جزء منه  حفاظًا على  شيء من األذىجسد المریض ب مساسفأجازت للطبیب  عن األجساد 

ألمر مباحًا هكذا دون تقیید فوضعت  من الشروط والضوابط على لكنها لم تترك ا، بأكملهالجسد 
  .العمل الطبي ومن یمارسه ما یحقق الهدف من التداوي والعالج ویمنع الضرر عن المریض

فإذا ما خرج الطبیب عن تلك القیود أثناء العمل وترتب الضرر على المریض فإن له كامل 
   .تعویض عما أصابهینال اللوٕاثبات حقه  الحق في رفع الدعوى ضد الطبیب

  طبیعة الموضوع :  -أوًال 
لم یتناوله تطرق له القانونیون بكثیر إسهاٍب وتفصیل  في حین یتناول البحث موضوعًا 

مع كونه یتعلق بمهنة ال غنى عنها ، عن إثباتهفي المجال الشرعي سوى بإشارة موجزة  لباحثونا
بحث عبارة عن دراسة فقهیة مقارنة لحكم إثبات وقوع الف، وهي مهنة الطبللفرد والمجتمع المسلم 

  .ذلك اإلثباتواآلثار المترتبة على الطبیب نتیجة ، الخطأ الطبي
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 المقــدمــــة

  مشكلة البحث :  -ثانیًا 
تكمن مشكلة البحث في أن الطب مهنة إنسانیة وضروریة لسالمة المجتمع المسلم  ألجل 

ووقوع الخطأ الطبي یحول دون تحقیق هذا ؛ الحفاظ علیه وعلى أهم كنز فیه وهو الفرد المسلم
  .الهدف من المهنة الطبیة ویلحق الضرر بالمجتمع وأفراده

  ومن هنا نشأت مشكلة البحث فجاءت هذه الدراسة  لتجیب على األسئلة الآلتیة:
  ومعیاره ؟ ، أنواعه، أسبابه، ما هو مفهوم الخطأ الطبي –
  على المریض أم الطبیب ؟ ؛ على عاتق من یقع عبء إثبات الخطأ الطبي –
  ما هي أهم الوسائل التي یمكن من خاللها إثبات الخطأ الطبي ؟  –
    ؟المسؤولیة المدنیة والجنائیة للطبیب المترتبة على  ألحكاموما هي طبیعة ا –

  أهمیة الموضوع :  -ثالثًا 
  : اآلتي منتكمن أهمیة الموضوع 

و جزء من أ یدفع ثمنها المریض من حیاتهفي الوقت الذي كثرت فیه األخطاء الطبیة والتي  -1
 ن یعرف سببًا لهذا الخطأ وال من یتحمل تبعاته وآثاره.دون أعرضه  جسده أو ماله أو

عملیة إثبات الخطأ على الطبیب تعتبر من المسائل التي یصعب على المریض إنجازها أو  -2
نه في الغالب یتم لما لطبیعة العالقة بینهما وهي التقاء ضمیر بثقة خاصة وأ؛ تحقیقها

 .القضاء والقدر نكفي ب الطبیة صرف األخطاء
وطبیعة ما یستحقه المریض مقابل الضرر ، معرفة آلیات إثبات الخطأ الطبي على الطبیب -3

    .وما یتحمله الطبیب من عقوبة جزاء ذلك، الذي لحق به

  أسباب اختیار الموضوع :  -رابعًا 
  :تعود أسباب اختیار الموضوع لما یلي 

سید" إلى اختیاره حادثة خاصة حدثت مع طفلي الصغیر "أُ  أهم األسباب التي دفعتنيمن  -1
حیث شخص بعض األطباء أنه یعاني من مرض في القلب لنكتشف بعدها أنها مجرد 

 .تخمینات
 .لكتابة فیهیعد من األسباب التي دفعتني إلى اما سبق من بیان أهمیة الموضوع  -2
وعدم تعرض  بشكل مفصل الباحثین القانونیین لموضوع البحثتعرض  ما لفت نظري من  -3

فرد بالنسبة للضرورة الهمیة و األالباحثین في الجانب الشرعي له؛ مع ما یحمله من 
 .والمجتمع المسلم  بأكمله
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 المقــدمــــة

المجال الطبي وما وصل إلیه من الحاصل في التطور التكنولوجي والمهني الكبیر كذلك  -4
  .الحدوث قلیل اً مسألة االحتمال والتخمین أمر والذي جعل ، أبعاد وأفق

  الجهود السابقة :  -خامسًا 
أوردوه  حیث، القدامى موضوع الخطأ الطبي بشكل غیر مباشر في كتاباتهمالعلماء تناول 

كتاب "عالج  ضمنمثل إیراده  .متفرقة ولیس تحت عنوان صریح أو مستقل عناوینضمن 
، باب " خطأ الطبیب واإلمام یؤدب" ضمنالمرضى" أو  "ضمان األجیر" وقد تناوله اإلمام الشافعي 

حیث تناول بعض األحكام ، كذلك من الكتب التي تناولته كتاب المغني البن قدامة المقدسي
كما تكلم ، ه المتعلقة بالموضوع كحكم قطع جزء أو عضو من إنسان للعالج سواء بإذنه أو باإلكرا
أورد ذلك ، و أیضا عن حكم الضرر الواقع على نفس الشخص نتیجة تعدي الفاعل عمدًا أو خطأً 

   .كله تحت كتاب األشربة والجراح

ظهرت دراسات وأبحاث معاصرة تتحدث عن الخطأ الطبي إما بعنوان مستقل أو  وقد
اول الموضوع بعمومه دون تخصیص وأغلبها تن، لیة الجنائیةو أو المسؤ  تناولته تحت عنوان الجریمة

على دراسة فقهیة شرعیة تحدثت عن الباحثة في حدود اطالعها  قفتولم ؛ لموضوع اإلثبات فیه
   .إثبات الخطأ الطبي في الفقه اإلسالمي بشكل خاص أو مستقل

تحت أطروحة واحدة أسأل اهللا أن  فاحتاج الموضوع إلى من یلم شتات أمره ویجمع متعلقاته
   .أكون قد وفقت في ذلك

  :  ومن هذه األبحاث والدراسات
مصطفى  / للباحث"  ثاره في الشریعةوآالخطأ الطبي مفهومه رسالة ماجستیر بعنوان "  •

 أشرف الكوني 
نائل للباحث / " المسؤلیة الجنائیة عن خطأ التأدیب والتطبیب رسالة ماجستیر بعنوان "  •

 .محمد یحیى

سایكي  / " للباحثةإثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني رسالة ماجستیر بعنوان "  •
 .وزنة

   خطة البحث :  -سادسًا 
  اقتضت طبیعة الدراسة تقسیم الخطة إلى : 

وهي على النحو ، التوصیاتو  وخاتمة تحوي جملة من النتائج، وثالثة فصول، المقدمة السابقة
  التالي :
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 المقــدمــــة

  األولالفصل 
  مفهوم اخلطأ الطبي واإلثبات يف الفقه اإلسالمي

  ویشتمل على مبحثین : 

  .أنواعه ومعیارهو ، أسبابه، المبحث األول : مفهوم الخطأ الطبي

  .أنواعه وطرقه، المبحث الثاني : مفهوم اإلثبات
  

  الفصل الثاني
  عبء إثبات اخلطأ الطبي ووسائله يف الفقه اإلسالمي

  ویشتمل على مبحثین : 

  .المبحث األول : مسؤولیة عبء إثبات الخطأ الطبي

  .المبحث الثاني : وسائل إثبات الخطأ الطبي
  

  الفصل الثالث
  األحكام املرتتبة على إثبات اخلطأ الطبي يف الفقه اإلسالمي

  ویشتمل على مبحثین : 

  .الطبيالمبحث األول : األحكام المدنیة المترتبة على إثبات الخطأ 

  .المبحث الثاني : األحكام الجنائیة المترتبة على إثبات الخطأ الطبي

  : الخاتمة

  .وتتضمن أهم النتائج والتوصیات 
  

  منهج البحث :  -سابعًا 
اتبعت الباحثة المنهج الوصفي االستقرائي القائم على جمع المعلومات من المصادر 

 خطوتولتحقیق أهداف الدراسة والمراجع حول المشكلة المراد بحثها لبیان حكمها الشرعي 
  : الخطوات التالیة

عنیت بتوثیق ما جمعته من المعلومات والفوائد وعزوها ألصحابها متحریة في ذلك األمانة  -1
 .علمیة ما استطعت إلى ذلك سبیالً ال
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 المقــدمــــة

 .قمت بعزو اآلیات إلى سورها مع ذكر رقم اآلیة منها -2

قمت بتخریج األحادیث النبویة الشریفة من مظانها والحكم علیها إن كانت في غیر  -3
 .الصحیحین

فقدمت القول األقوى واألرجح في ، رتبت أقوال العلماء في المسائل بحسب القوة والضعف -4
 .أتبعته بالذي یلیه في القوةالذكر ثم 

ذكر اسم الشهرة للمؤلف ثم اسم الكتاب ثم ؛ اتبعت في طریقة توثیق المعلومة من مصدرها -5
 .رقم الجزء إن وجد یلیه رقم الصفحة التي وردت فیها المعلومة

    .راعیت في فهرستي لقائمة المصادر والمراجع الترتیب األبجدي لها -6

  

 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

   

  الفصل األول
  ثبات  مفهوم اخلطأ الطبي واإل

  سالمييف الفقه اإل
  

  ویشتمل على مبحثین:
سبابه، أنواعه  أول: مفهوم الخطأ الطبي، المبحث األ 

  ومعیاره.
  وطرقه. نواعهأ، فهوم اإلثباتم : المبحث الثاني
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 الفصل األول

  ول المبحث األ
  سبابه، أنواعه  ومعياره.أمفهوم الخطأ الطبي، 

  مفهوم الخطأ الطبي :  -أوًال 
یرنو الطب إلى صالح األبدان وتخلیصها مما یفسدها من العلل واألمراض، فإذا خرج عن 
هدفه وما یرنو إلیه ضاعت األبدان وهلكت األنفس، والشریعة اإلسالمیة من أعظم مقاصدها حفظ 

ن الخطأ من الطبیب أحدها، وحدیثي عن مفهوم الخطأ الطبي یهلكها، وقد یكو النفس من كل سبب 
    .التعرض لمفهوم الخطأ والطب في اللغة واإلصطالح یفرض علي

  مفهوم  الخطأ  : -أ 

ضد الصواب، والمخطئ من أراد الصواب فصار إلى غیره، وأخطأ الطریق عدل في اللغة:   -1
ُ ْ   َو َ َْ  [، ومنها  قوله تعالى: )1(عنه، والخطأ: الذنب واالثم 

ْ
  َ ْ

َ
َ  َ ُْ ْ  ُ َ  ٌح  ِ َ   أ

  ،  فالخطأ هو إرادة الصواب والعدول عنه.)2(]  ِ ِ 

 عرض لمفهومه عند القدامى والمحدثین : : وأ في االصطالح -2

 جد أنهم  لم یفردوا لهاء القدامى وكتاباتهم عن الخطأ، أبتتبع أقوال الفقه عند  القدامى : - 
، ویفسر ذلك بوضوح )3(، وٕانما تناولوه تحت مسائل مختفلة في فروع الفقه مستقالً  تعریفاً 

   .معناه لدیهم، إذ لم یخرج استعمالهم له عن معناه في اللغة

ن عن الخطأ وجدت أن  بعضهم قد سار بعد تتبع ما كتبه العلماء المحدثو عند المحدثین:  - 
 یدلُّ على خطى العلماء القدامى في عدم وضع حٍد للخطأ، والبعض اآلخر صاغ له تعریفًا 

  : علیه،  أذكر من تعریفاتهم

: ( الخطأ ما قصد فیه الجاني الفعل دون الشخص، ولكنه أخطأ  في فعله ولالتعریف األ      
 . )4(أو في ظنه) 

                                                           
)؛ 39: القاموس المحیط، مادة (خطء ) (ص ) ؛ فیروزابادي1/65) ابن منظور: لسان العرب، مادة (خطأ) (1(

  ) 92(خ ط أ ) (ص  مادةالرازي: مختار الصحاح، 
 ) 5یة (اآلحزاب: األ )2(
البغدادي: ارشاد السالك (ص  ؛)10/204: العنایة شرح الهدایة (بابرتي)؛ ال7/234) الكاساني: بدائع الصنائع (3(

النووي: روضة الطالبین  ؛)3/170لمهذب  (الشیرازي: ا ؛)6/232الحطاب: مواهب الجلیل ( ؛)110
 ) 4/168الحجاوي: االقناع ( ؛)8/260ابن قدامة: المغني ( ؛)9/123(

 ) 2/104) عودة: التشریع الجنائي (4(
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  .)1(أشار هذا التعریف إلى نوعي الخطأ وهما الخطأ في الفعل والخطأ في القصد وقد 
إلضرار بإنسان اكل ما یصدر عن اإلنسان بإرادته، فیؤدي إلى : ( الخطأ التعریف الثاني

  .)2() أو بغیره ممن لم یرد وقوع الفعل به

یشمل األفعال  رادة منه، ولمبمطلق اإلقید التعریف السابق الفعل الصادر من الشخص 
  .الصادرة  بغیر إرادته فال تعتبر من الخطأ بناًء على هذا التعریف

  .)3((هو ما یوجب الضرر من دون قصد ) التعریف الثالث:      

(هو ما  وهو : أختار من التعریفات السابقة للخطأ  التعریف الثالثالتعریف المختار:      
  :  لسببین، یوجب الضرر من دون قصد)

 ألفاظه جمیع أنواع الضرر وكل أنواع الخطأ. شملت -1

 قصر عبارته وداللتها على المعنى المراد.  -2

،  صطالحي للخطأالمفهوم اللغوي واالفي المعنى واأللفاظ مابین  أن هناك ارتباطاً  أالحظو 
  .دورانهما حول انتفاء القصد بالعدول عن الصوابهو ووجه اإلرتباط 

   مفهوم  الطبي :  - ب

: طبب أي عالج، ویقصد به عالج الجسم والنفس، ورجل طب وطبیب: عالم في اللغة -1
   )4(بالطب.

، : لم یخرج المعنى اإلصطالحي للطب والطبیب عن المعنى اللغوي لهما في االصطالح -2
علم یتعرف منه أحوال بدن اإلنسان من جهة ما یصح ویزول عن الصحة (هو :  فالطب

هو( الشخص المؤهل الذي یمارس  والطبیب:  ،)5(لیحفظ الصحة حاصلة ویستردها زائلة) 
  .)6(الطب ویعالج المرضى ) 

  

                                                           
 ). 2/104عودة: التشریع الجنائي ( )1(
 ) 376(ص: في الفقه اإلسالمي  ) الشاذلي: الجنایات2(
 ) 481 :(ص الطبیة ) الشنقیطي: أحكام الجراحة3(
)؛ 188 :مادة  (ط ب ب) (ص، )؛ الرازي: مختار الصحاح1/553) ابن منظور: لسان العرب، مادة (طبب) (4(

 ) 368/ 2الفیومي: المصباح المنیر، مادة (ط ب ب ) (
 ) 1/2) ابن سینا: القانون في الطب (5(
 )   651 :(ص الفقهیة ) كنعان: الموسوعة الطبیة6(
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  مفهوم  الخطأ الطبي :   - ت

  وللوقوف على مقصوده  سأعرض له عند العلماء القدامى والمحدثین: 
یعتبر مصطلح الخطأ الطبي من المصطلحات الحدیثة، إذ لم یتعرض العلماء عند القدامى:  -1

ضمن كتاباتهم، وٕانما ذكروا ( مركب ) القدامى إلى مفهوم الخطأ الطبي كمصطلح مستقل 
أمثلة تبین صورة خطأ الطبیب ومن في حكمه، ویرجع السبب في ذلك إلى إسقاطهم  الخطأ 

  .)1(ولذلك لم یحددوا مفهومًا له، مالصادر من الطبیب على الخطأ بشكل عا
 أو تعریفٍ  مفهوم الخطأ الطبي  بوضع حدٍ  ن فلم  یحظَ أما العلماء المحدثو عند المحدثین:  -2

البعض قد سار على  نهج القدامى بذكر خطأ الطبیب ضمن  شرعي خاص به، إما ألنَّ 
مفهوم الخطأ بشكل عام، أو ألنه مصطلح حدیث فتناوله البعض اآلخر ضمن الكتابة  عن 

  من التعریفات التي وقفت علیها للخطأ الطبي:  مهنة الطب في العصر الحاضر، وأذكر بعضاً 
متعارف علیها من قبل الطبیب أو هو: (الخروج عن األصول الطبیة الالتعریف األول: 

  .)2(مساعدیه أثناء مزاولة األعمال الطبیة، دون قصد اإلضرار بالمریض) 
حیث  قصر خطأ الطبیب على األخطاء  ؛ ویؤخذ على التعریف أنه قاصر وغیر جامع

  .)3(المهنیة فقط، وغیر جامع  إذ لم یشمل األخطاء البشریة التي تصدر من الطبیب 
هو: ( اإلخالل باإللتزامات الخاصة التي تفرضها مهنة الطب دون قصد اني: التعریف الث

  . )4(اإلضرار بالغیر، ویكون هذا اإلخالل بترك مایجب فعله أو فعل ما یجب اإلمساك عنه) 
خالل الطبیب بالتزامات مهنة ویؤخذ علیه أنه قصر األسباب المؤدیة لوقوع الضرر في إ

  األسباب.ولم یشمل غیره من  ،الطب
( ما یصدر عن الطبیب من عمل أو عالج أثناء ممارسة مهنته، : هوالتعریف الثالث: 

  .)5(ویتسبب في ضرر صحي للمریض، دون أن یقصد الطبیب اإلضرار) 
حیث لم یشمل جمیع األضرار التي یسببها خطأ  ؛ویؤخذ على التعریف بأنه غیر جامع
  .تصر على األضرار الصحیة فقطالطبیب للمریض من أضرار نفسیة ومالیة واق

                                                           
 ) 5/229)؛ النووي: روضة الطالبین (4/18: بدایة المجتهد (ابن رشد الحفید)؛ ا9/127: العنایة (ابرتي) الب1(
" مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام محمد ابن  ثارهآالخطأ الطبي حقیقته و بحث بعنوان " ) سویلم: 2(

  )  . 4451 / 5(  سعود
  سیأتي الحدیث عن أنواع األخطاء الطبیة ضمن هذا االمبحث إن شاء اهللا.  )3(
 ).4428  /5( " مقدم امؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام محمد ابن سعودالطبي أالخطبحث بعنوان ") الحسن: 4(
ؤتمر قضایا طبیة مقدم لم وأهمیتها في السالمة من األخطاء الطبیة "  هلیة الطبیببحث بعنوان "أ) جعفر: 5(

  .)4657 / 5( معاصرة، جامعة اإلمام محمد ابن سعود
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وخالصة التعریفات السابقة أنها جعلت السبب الرئیس في تحدید مفهوم الخطأ الطبي هو 
  .مخالفة الفعل الصادر من الطبیب لألصول والقوانین الخاصة بمهنة الطب في العصر الحاضر

حیث جعلت تعلمه من  ؛جد أنها أولت الطب اهتمامًا بالغاً سالمیة أوبالنظر إلى الشریعة اإل
ووضعت له من الشروط واألحكام  ما یضبط العمل الطبي ویضمن حقوق  )1(الفروض الكفائیة
  .)2(الطبیب والمریض

انتفاء قصد الطبیب بأنه :  جامعاً  تعریفاً  تعریفه خطأ الطبي، یمكنوبعد عرض تعریفات ال
شروط  العمل الطبي في   مخالفتهض عند ممارسته لعمله بسبب المعالج إیقاع الضرر بالمری

   .الشریعة االسالمیة

  شرح التعریف: 

  قید خرج به الفعل المقصود المتعمد من الطبیب. انتفاء قصد الطبیب المعالج): ( –
(إیقاع الضرر بالمریض):  شمل كل أنواع الضرر الذي قد یقع على المریض سواء الصحي  –

  أو النفسي أو المالي. 
: قید خرج به ما یصدر من الطبیب من أخطاء خارج العمل فال یطلق (عند ممارسته لعمله) –

   .علیها أخطاء طبیة
(بسبب مخالفته شروط العمل الطبي) : أي وقوع فعله على خالف الضوابط والشروط التي  –

  .صاغتها الشریعة االسالمیة لضبط عمل الطبیب أثناء عالجه للمرضى
  

  أسباب الخطأ الطبي : - ثانیاً 
  ومن هذه األسباب:  إن لوقوع الخطأ من الطبیب حال ممارسته ألعمال الطب  أسباب عدة، 

من تطبیب  rویعد أخطر األسباب المؤدیة لوقوع الخطأ الطبي، حیث حذر النبي  :)3(الجهل   - أ
 .   ) ")4"الجاهل بقوله: 

                                                           
الفرض الكفائي هو: الذي ان قام به جماعة من المسلمین سقط عن الباقین، الغزالي: إحیاء علوم الدین  )1(

)1/16(  
  .)398/  5ابن قدامة: المغني ( )2(
والطبیب الجاهل هو (من تنقصه الخبرة ) 1/113مادة (جهل) ( ،الفیومي: المصباح المنیروهو نقیض العلم؛ ) 3(

 ) 4724 / 5خضیر: اآلثار المترتبة على الخطأ الطبي (أنظر / والتدریب) 
؛ ابن ماجة: سنن ] )6/643( ، ) 4585ح: (كتاب الدیات، باب فیمن تطبب ..، [ سنن أبي داود  :داود ي) أب4(

 في ذات المصدر،  حسنه االلباني]؛  )5/136)، (3466ح (كتاب الطب، باب من تطبب، [ابن ماجة، 
  واللفظ البن ماجة .
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  صورة الجهل الطبي : 

. )1(وصورة الجهل  كما ذكرها العلماء كون الطبیب من غیر أهل المعرفة بمهنة الطب 
  : هذا وقد یكون الجهل

  كأن یقوم ممرض أو عامي بممارسة الطب. ، ویدعیه بالكلیة وهو الذي لم یتعلم الطب أصالً  -1

بیب باطني كأن یقوم ط ، بالجزئیة وهو الذي علمه لكن جهل الفرع الذي عالج فیه المریض -2
 .)2(بإجراء جراحة في العیون 

على وجوب تضمین الطبیب   )3(واتفق الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة
r :الجاهل إذا تولد عن فعله ضرر لحق بالمریض، لقول النبي 

( )4( .  

تتمثل في عدم حصول الطبیب على شهادة وصورة جهل الطبیب في عصرنا الحاضر 
ترخیص مزاولة المهنة المعتمدة من وزارة الصحة في الدولة، ، وشهادة  تثبت دراسته للعلوم الطبیة

  . )5(كذلك عدم إتمامه لدورات علمیة وعملیة تخصصیة في مهنة الطب

 إخالل الطبیب بواجب االهتمام والعنایة تجاه المریض:   -  ب

  ویتمثل اإلخالل في واحد مما یأتي :  
: ویقصد به ترك الطبیب واجبه في بذل الرعایة واإلهتمام تجاه وعدم اإلنتباه )6(اإلهمال -1

اح ، مثل أن یترك الطبیب الجرَّ أو مالیاً  أو نفسیاً  جسمانیاً  المریض مما یسبب له ضرراً 
 .)7(القطن بعد العملیةمن  من العظم في لحم المریض أو یترك في جوفه قطعةً  فتاتاً 

اتخاذ التدابیر والخطوات  : ویكون  بتقصیر الطبیب في )8(عدم االحتیاط وترك التحرز -2
مثل الجراح الذي الیتحقق من خلو  ؛الوقائیة في حق المریض لمنع تدهور حالته الصحیة

                                                           
  ) 4/28) الدسوقي: حاشیة الدسوقي (1(
  ) 636ص: الشاذلي: الجریمة ( ؛)448 :حكام الجراحة الطبیة (صأ)  الشنقیطي: 2(
)؛ الرملي: نهایة المحتاج 8/439)؛ المواق: التاج واالكلیل (6/147( حاشیة رد المحتار ) ابن عابدین:3(

  ) 4/35)؛ البهوتي: كشاف القناع (8/35(
 ) 4/39) الخطابي: معالم السنن (4(
  )  12 :ص/  52البحوث الفقهیة المعاصرة ،(ع  مجلةطباء، خطاء المدنیة والجنائیة لأل: األبن أحمد) 5(
 ) 328 :ازي: مختار الصحاح، مادة (ه م ل) (ص؛ الر اإلهمال یعني الترك) 6(
  ). 4373 /5("مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام محمد ابن سعود الطبي أالخطبحث بعنوان ") الجبیر:7(
  ) 1/166(مادة ( ح ر ز ) ، الزیات وعدة مؤلفین: المعجم الوسیط، هو ترك الحفظ وعدم المبالغة فیه) ترك التحرز: 8(
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الطبیب للمرضى  معالجةالعملیة الجراحیة، أو إجراء معدة المریض من الطعام قبل 
 .)1(لإلستخدام  یعلم أنها غیر صالحةٍ  بأجهزةٍ 

مثل أن یقوم الطبیب  على الفعل دون التفكیر بالعواقب؛ حیث اإلقداموالطیش:  )2(الرعونة -3
 . )3(بإجراء عملیة جراحیة دون االستعانة بطبیب تخدیر 

  لمهنة الطب:  )4(عدم مراعاة الطبیب لألصول العلمیة  -  ت
بین األطباء والتي یجب أن یلم بها  وعملیاً  الثابتة والقواعد المتعارف علیها نظریاً وهي األصول 

 .لوقوع األخطاء الطبیة مخالفة الطبیب لها سبباً  عدّ وی ،)5(كل طبیب وقت قیامه بالعمل الطبي

 مهنة الطب:  )6(مخالفة الطبیب ألنظمة وقواعد   -  ث

لإلضرار  یعتبر مسوغاً واعد التي تقوم علیها مهنة الطب فمخالفة الطبیب لألنظمة والق
  . )7(من أسباب وقوع الخطأ الطبي  بالمریض وسبباً 

  

                                                           
  ) 335) الزحیلي: الفقه والفكر المعاصر (ص: 1(
 ) 13/182( ، مادة ( رعن )لسان العرب :ابن منظور؛ التسرع والحمق) الرعونة: 2(
  ) 669/ ص:  18/ م:  3بحاث الیرموك (ع: مجلة أثره في المجال الطبي، أ) الصالح: الخطأ و 3(
تتنوع هذه األصول والقواعد بین جانبین لمهنة الطب: جانب علمي نظري وجانب عملي تطبیقي، ولهذین ) 4(

ا، وحدیثً  من العلوم: النوع األول/علوم طبیة ثابتة: وهي العلوم التي أقرها علماء الطب قدیماً  عانالجانبین نو 
ا من نظریات ث العلمیة الطبیة یومیً النوع الثاني/علوم طبیة مستجدة: وهي العلوم التي تكشف عنها البحو 

مفهومه  الطبي أ)؛ الكوني: الخط473 :(ص الطبیة حكام الجراحةأالشنقیطي:  /وعالجات جدیدة، للمزید
م)  2009دهم طه (جامعة النجاح د/ أ ؛ رسالة ماجستیر باشراف: دكتور محمد الصلیبي ووآثاره في الشریعة

  )66 :(ص
؛ رسالة مفهومه وآثاره في الشریعة الطبي أ)؛ الكوني: الخط473 :(ص الطبیة حكام الجراحةأ) الشنقیطي: 5(

   )66(ص  م) 2009دهم طه (جامعة النجاح د/ أ محمد الصلیبي و :  د/ماجستیر باشراف
فشاء إحرمة  -3عدم االمتناع عن عالج المریض،  -2ذن بالعالج، الحصول على اإل - 1) من هذه األنظمة: 6(

نهاء إعدم  -5جراء التجارب الطبیة على المرضى لغرض غیر العالج، إالمنع من  -4بي، الطبیب للسر الط
عضاء المریض دون علمه، أالمنع من نقل  -6حیاة المریض المیؤس من شفائه بما یعرف بقتل الرحمة، 

الصالح:  ؛)1/87عودة: التشریع الجنائي ( ؛)37: (ص لألطباء والجراحین حنا: المسؤولیة المدنیة للمزید/
وما بعدها)؛ أبو زهرة: الجریمة والعقوبة  668: ص / 18/ م:  3 :ع(الخطأ عند األصولیین، مجلة الیرموك، 

 ) 645 :)؛ الشاذلي: الجریمة (ص206 :)؛  القاضي: االمتناع عن عالج المریض (ص451 :(ص
بو لبة: مسؤلیة أ ؛)327 :صر(ص)؛ الزحیلي: قضایا الفقه والفكر المعا52 :)  كنعان: الموسوعة الطبیة (ص7(

 48 -31 :ص / 52مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة(ع:  ،خطاء المدنیةاألبن أحمد: )؛ 163ص: الطبیب (
 ) 142 :ص/  8ع: المبادئ الشرعیة للتطبیب، مجلة  مجمع الفقه االسالمي (: )؛ أبو غدة50 –
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  أنواع الخطأ الطبي في الفقه اإلسالمي : -ثالثاً 
إلى  لتنوع األسباب والظروف التي أدت إلى وقوعه، إضافةً  یتنوع الخطأ الطبي تبعاً 

وما یصاحبها من مضاعفات وآثار جانبیة للدواء  مهنة الطب؛الخطرة التي تمتاز بها الطبیعة 
، نواع الطبي منهألعام ثم  نواع الخطأ بشكلٍ ألعرض أوالعالج، وللوقوف على أنواع الخطأ الطبي  

  : على النحو التالي
 أنواع الخطأ العام:   - أ

  : )1(الخطأ على ثالثة أنواع  
 .)2(فإذا هو آدمي  یظنه صیداً  : كأن یرمي طیراً النوع األول: خطأ في الفعل

 .)3(: كأن یقصد إصابة من یعتقد أنه حربي فیتبین أنه مسلم النوع الثاني: خطأ في القصد

، فأخطأ فأصاب غیره یظنه صیداً  ما لو رمى آدمیاً ك: النوع الثالث: خطأ في الفعل والقصد معا
مثله إذا  ، و في الحقیقة آدمي ولكنه اً ظنه صیدی إلى هدفٍ  من الناس، فإن الرمیة كانت موجهةً 

 .)4(بدون إذن اإلمام فسقط فیها إنسان ومات سقط إنسان على آخر وهو نائم فقتله، أو حفر حفرةً 

ومن تقسیمات العلماء للخطأ یبدو لي أنها تتمثل في اإلهمال مع ترك اإلحتیاط والتحرز وٕایقاع 
  لقواعد الشریعة في اإلذن بالتصرف.    الفعل مخالفاً 

  أنواع الخطأ الطبي:  - ب
وبإسقاط أنواع الخطأ بشكل عام على األفعال الصادرة من األطباء والعاملین في المجال 

  الطبي تكون أنواعه هي : 
 : الخطأ البشري - النوع األول 

إذ  یرد على الطبیب وغیره من البشر  ؛ وهو الخطأ الذي یؤثر في سلوك وطبیعة اإلنسان
  . )5(وال یتعلق بمهنة الطب، والسبب المباشر  فیه  اإلهمال والتقصیر وترك االحتیاط والتحرز

                                                           
) هذا التقسیم اشتهر به الحنفیة والحنابلة وقد تعرض الشافعیة والمالكیة له ضمن حدیثهم عن صور الخطأ، 1(

  النووي: روضة الطالبین  ؛)281م  12الذخیرة ( :القرافي ؛)94/ 7انظر: الحصكفي: الدر المحتار (
 ) 8/271المغني ( :ابن قدامة ؛)123/ 9(

  ) 10/213: العنایة (ابرتي) الب2(
  ) 8/272) ابن قدامة: المغني (3(
  ) 378 :(صفي الفقه اإلسالمي  الشاذلي: الجنایات؛ )7/283) الكاساني: بدائع الصنائع (4(
بحث بعنوان " )؛ الجبیر:  670- 668ص  / 3بحاث الیرموك (ع: أ) الصالح: الخطأعند األصولیین، مجلة 5(

  ) 4373 / 5( قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام محمد ابن سعود " مقدم امؤتمر الخطأ الطبي حقیقته وآثاره
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  ومن أمثلته قدیما : 

  . )1(فعلیه نصف الدیة) ، وكان غیر حاذق فعمیت ، من عینیه الحجام لحماً  قطع ( -1

  ( تزل ید الخاتن أو القاطع فیتجاوز في القطع، أو الكاوي فیتجاوز في الكي، أو ید الحجام  -2

 .)2(فیقطع غیر الضرس التي أمر بها، فإن كان من أهل المعرفة ولم یغر من نفسه فذلك خطأ)    
  ومن أمثلته في الطب الحدیث: 

التخدیر أو الممرض أو المصور باألشعة : أن تزل ید الطبیب الجراح أو أخصائي المثال األول
 والمنظار، وینشأ عن ذلك ضرر بجسم المریض.

: ترك الطبیب الجراح بعض األدوات المتعلقة بالعملیات الجراحیة داخل جسد المریض المثال الثاني
 كالشاش أو المشرط أو المقص.

 یسر. یمن بدل االطبیب في شق الدماغ فیشق الجزء األ: خطأ الالمثال الثالث

في حالة الیسمح له وضعه  یكونو للمریض : أن یجري الطبیب عملیة جراحیة المثال الرابع
 الصحي بإجرائها. 

: تباطؤ الطبیب في تلبیة نداء المریض في المستشفى بسبب نومه أو انشغاله بغیر المثال الخامس
  . )3(العالج 

 :  الخطأ المهني -النوع الثاني
  .)5(الطبیب نتیجة ممارسته لمهنة الطبالواقع من   )4(وهو الضرر

  ویرجع هذا النوع من الخطأ إلى أمرین : 
بین  وعملیاً  : مخالفة الطبیب ألصول وقواعد مهنة الطب والمتعارف علیها نظریاً األمر األول

   .)6(األطباء 
                                                           

 ) 6/567) ابن عابدین: الدر المختار (1(
  ) 560/ 7) المواق: التاج واالكلیل (2(
" مقدم امؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة التنظیم األخالقي لعالقة الطبیب بمریضهبحث بعنوان " الشیخلي:  )3(

  ).3480 / 3( اإلمام محمد ابن سعود
  )206/ 5الضرر هو: نقص الشيء حقه وقیل ما تضر به صاحبك وتنتفع به، الجمل: حاشیة الجمل ( )4(
" مقدم امؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام محمد ابن  الخطأ الطبي حقیقته وآثارهبحث بعنوان ")  سویلم: 5(

  )4468/  5 ( سعود
)؛ أحمد: مسؤلیة 142 :ص /8 :ع(بیب، مجلة  مجمع الفقه االسالمي، أبو غدة: المبادئ الشرعیة للتط )6(

  )188 :ص / 8: ع(الطبیب، مجلة مجمع الفقه االسالمي 
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  .)1(: مخالفة الطبیب لضوابط وشروط ممارسة المهنة في الشریعة اإلسالمیةاألمر الثاني
  

 :ویتمثل األمر األول والمتعلق بمخالفة الطبیب ألصول وقواعد مهنة الطب 

في خطأ الطبیب بالتشخیص والعالج، حیث إن نجاح العمل الطبي  یتمركز حول ركنین 
أساسیین، هما تشخیص المرض والوقوف على أعراضه الحقیقیة ووصف العالج المناسب له، فإذا 

في وصف عالج مالئم ینتهي بالمریض  للمرض سیفشل حتماً فشل الطبیب في التشخیص السلیم 
   .) 2(إلى الشفاء

ووقوع هذا الفشل سببه خروج الطبیب ومخالفته ألصول وقواعد الطب والتي البد لكل 
ألنها من صمیم مهنته، ومن أساسیات عمله، فالعلوم الطبیة إما ثابتة  ؛ طبیب أن یلم بها ویتقنها

الخطأ الفاحش)، إذ الیغتفر حیث یطلق علیه العلماء (، وٕان الخطأ في الثابتة منها  )3(أو مستجدة 
  .)4( ال یتصور صدوره من طبیب متمرس في مهنة الطب

  :  ومن األمثلة على الخطأ في التشخیص والعالج
 إعطاء المریض دواء ال یالئم األعراض التي یشعر بها.  -1
الطبیب آلالت أو أجهزة طبیة دون أن یكون على درایة كافیة بطریقة استعمالها، أو  إستعمال -2

 دون أن یتخذ اإلحتیاطات الكفیلة لمنع حدوث أضرار جراء هذا اإلستعمال. 
 التقصیر في اإلشراف والرقابة على من یخضعون تحت إشرافه من المساعدین.  -3
ضروریة بعد اإلنتهاء من المعالجة أو العملیة عدم قیام الطبیب بتزوید المریض بالتعلیمات ال -4

 .الجراحیة
  .أن یقوم الطبیب بتشخیص المرض عن طریق الحدس والتوقع والتخمین -5
من األطباء في المسائل الالزمة للتشخیص  عدم استشارة الطبیب لمن یفوقه خبرة وتخصصاً  -6

  .والعالج
                                                           

 ؛)7/427)؛ الماوردي: الحاوي الكبیر (2/117)؛ النفراوي: الفواكه الدواني (8/33ابن نجیم: البحر الرائق ( )1(
وما بعدها)؛ أبو زهرة: الجریمة والعقوبة  1/87)؛ عودة: التشریع الجنائي (129 :بو النجا: زاد المستقنع (صأ

  )؛ كنعان: الموسوعة الطبیة الفقهیة 327ص:)؛ الزحیلي: قضایا الفقه والفكر المعاصر(452 :(ص
  )142 :ص/ 8ع ( سالميمجمع الفقه اإل )؛ أبو غدة: المبادئ الشرعیة للتطبیب والعالج، مجلة52 :(ص

  " مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام محمد ابن سعود  الخطأ الطبيبحث بعنوان "جبیر: ال )2(
مجلة البحوث الفقهیة والجنائیة لألطباء في الفقه اإلسالمي،  خطاء المدنیة: األبن أحمد)؛ 5/4373(

  ) 14 :ص / 52ع: (المعاصرة، 
 ) من هذا البحث 12 :ص(هامش  انظر) 3(
النووي: روضة الطالبین  ؛)8/111( الخرشي: شرح الخرشي ؛)1/145) البغدادي: مجمع الضمانات (4(

  ) . 398/ 5ابن قدامة: المغني ( ؛)5/184(
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خیص من عمل التحالیل عدم طلب الطبیب من المریض كافة اإلجراءات الالزمة للتش -7
 والفحوصات المخبریة وصور األشعة، أو یحیله إلى من هو غیر أهل لعمل هذه الفحوصات. 

عدم وضوح البیانات والمعلومات التي یكتبها الطبیب على الوصفة الطبیة والمتعلقة  بعمر  -8
  .المریض ومقدار الدواء وطریقة استعماله والشروط المصاحبة لذلك

الجراحة دون التأكد من وجود علة أو مرض جراحي، مع عدم فحصه لقدرة قیامه بعملیة  -9
  )1( .المریض على تحمل مضاعفات وأخطار هذه الجراحة

أما األمر الثاني والمتعلق بمخالفة الطبیب لضوابط وشروط ممارسة المهنة في الشریعة 
  اإلسالمیة فیتمثل في  : 

 :معتبر في الشرع  )2(ممارسة الطبیب لألعمال الطبیة دون إذن -1
بإرادة االنسان ورضاه بأي تصرف یخصه، وأوقف إنجاز  بالغاً  فقد أولى الشارع اهتماماً 

كثیر من األفعال والتصرفات على رضا أصحابها، ومن ضمنها األعمال التي یمارسها الطبیب 
ولیه إن أثناء عالجه للمریض، حیث إن إتمامها مرهون برضى المریض صاحب األهلیة الكاملة أو 

  .)3(كانت أهلیته ناقصة 
د الذي لم یطلق الحریة ألحد  في التصرف بجس ؛ فاإلذن الطبي یرجع بأصله إلى الشرع

لهذا التصرف، فإذا ما خالف الطبیب وباشر األعمال الطبیة  اإلنسان  وحیاته، بل وضع ضوابط
صریح من المریض بالموافقة على  بالعلوم الطبیة أو بغیر إذنٍ  دون إذن من الشرع بأن كان جاهالً 

                                                           
في الشریعة،  الكوني: الخطأ الطبي مفهومه وآثاره ؛)238 –  231: (ص الطبیة ) الشنقیطي: أحكام الجراحة1(

؛ )112 – 103ص: ) (2009جامعة النجاح ( ؛بو طهد/أدهم أالصلیبي و محمد /: دشرافإرسالة ماجستیر، 
سویلم:  ؛)128 :ص) (2اح ویحي: المسؤولیة الجنائیة عن خطأ التطبیب، مجلة الجامعة االسالمیة (ع:صبّ 

 ؛)4618 / 5الطبي بین الشرع والقانون ( أ)؛ العیدوني والعلمي: الخط4467/ 5( الخطأ الطبي حقیقته وآثاره
 )  669 :ص ) ( 18( م /  ) 3 ع:بحاث الیرموك (أصولیین، مجلة  الصالح: الخطأ عند األ

ذن عام إول/األ )، وهو نوعان: 13/9( ، مادة ( أذن )ابن منظور: لسان العرب ؛طالقعالم واإلمن اإل :ذن) اإل2(
فراد أعمال التطبیب على من یحتاجها من أمر بالتصریح للطبیب بممارسة وینفذه ولي األمن الشرع: 

ذن خاص من إالثاني/،المجتمع، ویوازیه في عصرنا الحاضرما یعرف بشهادة رخصة مزاولة المهنة الطبیة 
ذ یكون تدخل الطبیب المعالج بناء على رضاه أو ولیه إن كان صغیرا أو مجنونا، حیث یعطي إ: المریض

جراء ما یراه  مناسبا من كشف سریري وتحالیل مخبریة ووصف الدواء وغیره إالمریض موافقته للطبیب على 
طبیعة مرضه جراءات الطبیة التي تلزم لتشخیص المرض وعالجه، ویطالب الطبیب بإعالم المریض بمن اإل

)، أحمد، مسؤلیة الطبیب، 641 :الشاذلي: الجریمة (صثار ومضاعفات نتیجة العالج: آوما ینتج عنه من 
 ) 188 :ص / 3/ م: 8 :ع(مجلة مجمع الفقه االسالمي، 

  ) 133/ 6)؛ ابن قدامة: المغني (6/65م () الشافعي: األ3(



  اٍإلسالميمفهوم الخطأ الطبي واإلثبات في الفقه 

17 

 الفصل األول

فإن الطبیب في هذه الحالة یكون متعدیًا على حق من  ،عالجه وٕاجراء العملیات الجراحیة له
الحقوق التي كفلتها الشریعة وحذرت من المساس بها، فیتحمل الطبیب ما یتولد عن فعله غیر 

الت یتعذر نى من ذلك حاویستث  ، المأذون فیه من ضرر یلحق بنفس المریض أو عقله أو ماله
  : على النحو التالي، وهي )1(معها الحصول على اإلذن

من  سریعاً  أن یكون المرض المصاب به المریض من األمراض المعدیة فیستدعي تدخالً  -1
 الطبیب للعالج واجراء الالزم لمنع انتشاره. 

عضاء تلف عضو من أبفقد حیاته أو  أن یكون المریض في حالة حرجة یكون فیها مهدداً  -2
فیكون من الواجب على الطبیب  التدخل السریع النقاذ حیاة المریض وتقلیل الضرر  ، جسده

كما في حاالت الحوادث المروریة أو حوادث القصف واالغتیال في الحروب  ،الواقع علیه
  )2(والصراعات.

نتظار حتى ومما سبق فإنه یتعذر على الطبیب أخذ إذن مباشر من المریض، كما أن اال
الحصول علیه فیه مفسدة عظیمة إذ قد تهدر حیاته خاللها أو تتلف أعضاء من جسده، فوجب 

 للمریض، ودرءاً  أن یباشر العالج دون انتظار اإلذن إنقاذاً طبیب في مثل تلك الحاالت على ال
  .)3(للمفسدة عن المجتمع 

  ومن األمثلة على مخالفة الطبیب لشرط الحصول على اإلذن عند الفقهاء :  
  . )5(أو العضو المتآكل... بغیر إذنه فمات)  )4(: ( لو قطع السلعةالمثال األول

بغیر إذن ولیه أو قطع سلعة من رجل بغیر إذنه أو من صبي  : ( وٕان ختن صبیاً المثال الثاني
بغیر إذن ولیه فسرت جنایته ضمن، ألنه قطع غیر مأذون فیه، وٕان فعل ذلك الحاكم أو من له 

  . )6(والیة علیه، أو فعله من أذن له، لم یضمن ألنه مأذون فیه شرعا) 

المریض، حتى یكون العمل فهذه النصوص وغیرها تدلل على اشتراط االذن المسبق من 
  الطبي مشروعا، وتقل معه فرصة حدوث خطأ من الطبیب فال یعود ذلك على المریض بالضرر.

                                                           
 ) 52 :الفقهیة (صالطبیة ) كنعان: الموسوعة 1(
/محمد الصلیبي، : درسالة ماجستیر، اشرافمفهومه وآثاره،  الطبي أ)، الكوني: الخط638الشاذلي: الجریمة () 2(

  ) 89 :(ص م ) 2009؛ جامعة النجاح ( بو طهأدهم د / أ
  ) 54 :(ص الفقهیة ) كنعان: الموسوعة الطبیة3(
: مغني المحتاج ، الشربینيإلى البطیخة  ة: خراج كهیئة الغده یخرج بین الجلد واللحم یكون من الحمصالسلعة) 4(

)5 /536(  
  ) 386/ 7روضة الطالبین ( :) النووي5(
 ) 6/133المغني ( :) ابن قدامة6(
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 إفشاء الطبیب للسر الطبي:  - 2

یعتبر السر في الشریعة االسالمیة من األمانة التي أمر الشارع  بالحفاظ علیها وصیانتها 
َ   َ  ِ ِْ  وََ ْ ِ  ِْ  َراُ  نَ وَ  [ من الضیاع، یقول تعالى في مدحه للمؤمنین:

َ
 ِ  ْ ُ  َ ِ    )1( ]ا  

  والسر على ثالثة أنواع: 

  : ما أمر الشرع بكتمانه. األول

  : ما طلب صاحبه كتمانه. الثاني

  . )2(: ما من شانه الكتمان واطلع علیه بسبب الخلطة أو المهنةالثالث

  علیه بحكم المهنة. وما یختص ببحثنا منها هو النوع الثالث الذي یطلع
ومن جملة المهن التي یطلع من خاللها على األسرار المهنة الطبیة، حیث إن طبیعة 
العمل الطبي تستدعي إطالع الطبیب على خصوصیات المریض وما یحمله من أسرار سواء 

ه والتي قد یتعلق جزء كبیر منها بمرضه، ویطلق علی ، بالنسبة لمرضه أو بالنسبة لحیاته الشخصیة
  بیان مفهومه على النحو التالي: و  السر الطبي،

  : مفهوم السر -  أوالً 
: السر ما یكتم وهو خالف اإلعالن، والجمع أسرار، یقال أسررت الحدیث إسرارا: في اللغة  - أ

 .)3(خفیته أ
 : ونتناول مفهومه في اصطالح العلماء  القدامى والمحدثین: في االصطالح   - ب

حیث   صطالح العلماء عن معناه في اللغة ؛السر في اعند القدامى:  لم یخرج معنى  -1
 له.    أو تعریفاً  وألجل ذلك لم یضعوا حداً  ؛ )4(استخدموه فیما یكتم وما یخالف اإلعالن 

الذي یفضي به إنسان إلى غیره، أو یطلع علیه  بأنه: ( هاني الجبیرعند المحدثین: عرفه  -2
دلت القرائن على طلب الكتمان، أو كان من بحكم معاشرته أو مهنته  ویستكتم علیه، أو 

یكره إطالع الناس علیه، أو تضمن  أو عیباً  شأنه في العادة أن یكتم، أو تضمن ضرراً 
  .)5(إفشاؤه اإلفساد بینه وبین غیره) 

                                                           
 )  8یة (اآل :المؤمنونسورة ) 1(
 ) 2/166داب الشرعیة ()؛ ابن مفلح: اآل2/236) الدسوقي: حاشیة الدسوقي (2(
  ) 1/273(ر ) مادة  ( س ر ) الفیومي: المصباح المنیر، 3(
  ) 6/442ولي النهى (أ)؛ السیوطي: مطالب 2/26) الحطاب: مواهب الجلیل (4(
  www.islamtody.net) الجبیر: السر المهني، موقع االسالم الیوم 5(

http://www.islamtody.net
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أمر الشرع بكتمانه وما طلب صاحبه كتمانه وما  : ماوهيوقد ظهر في التعریف أنواع األسرار  
  . )1(من شأنه الكتمان واطلع علیه بسبب الخلطة أو المهنة 

  .)2( كررهفال أ  مفهوم الخطأ الطبيتقدم إیضاحه سابقًا في مفهوم الطبي:  -  ثانیاً 

  عدة منها:  وردت للسر الطبي تعریفاتٌ  مفهوم السر الطبي: - ثالثاً 

هو الذي یعلمه الطبیب بإرادة المریض أو أثناء التشخیص وكان : (التعریف األول –
  .)3(للمریض وألسرته مصلحة مشروعة في كتمانه)

هو كل معلومة تتعلق بالمرض وتصل إلى الطبیب أو أحد العاملین في : (التعریف الثاني –
  . )4(المؤسسة الطبیة، وتوجب علیهم حفظها وكتمها) 

ومات التي یطلع علیها الطبیب من مریضه، سواء منها هو جمیع المعل: (التعریف الثالث –
  .)5(المتعلقة بمرضه أو بحیاته الخاصة)

جد أن التعریفین األول والثاني قد ركزا على األثر أوبالنظر إلى التعریفات السابقة 
المترتب نتیجة إطالع الطبیب على السر الطبي وهو وجوب الكتمان، أما التعریف الثالث 

  .وأنه  یشمل المعلومات التي یطلع علیها الطبیب ، ماهیة السر الطبيفركز على 

بعد عرض تعریفات العلماء للسر الطبي یمكنني أن أجمع بین من التعریف المختار:  –
المعلومات ركز على أثر السر الطبي ومن ركز على ماهیته فأعرف السر الطبي بأنه: (

  ) بحكم مهنته ویتعین علیه كتمانهاالمرضَیة والشخصیة التي یطلع علیها الطبیب 

  ما یترتب على السر الطبي : -رابعًا 

ویقع على عاتق الطبیب إخفاء ما اطلع علیه من أسرار خاصة بالمریض، والذي كان على 
استعداد أن یبذل أي شيء مقابل تخفیف ألمه وشفائه، لكونه یمر بأشد حاالته ضعفًا أثناء المرض، 

على عاتق طبیبه، والطبیب في هذه الحالة مطالب بتحمل مسؤلیته  فهي أمانه وضعها المریض
تجاه هذه األمانة التي أوكلت إلیه، بتأدیتها على الوجه الذي یرضي اهللا ورسوله ویحقق الطمأنینة 
واألمن لمریضه الذي استأمنه على حیاته، وما كان له ذلك إال لثقته بأن الطبیب صاحب رسالة 

                                                           
   ) من هذا البحث18انظر: ( ص:  1)(

 . هذا البحث) من 8ص:   ( أنظر) 2(
  www.ssfcm.org) محمد: مسؤلیة الطبیب، موقع الجمعیة السعودیة لطب األسرة والمجتمع 3(
  www.karmel.co.il) منصور: اخالقیات طبیة، بحث على االنترنت 4(
 ) 557 :(ص الفقهیة  ) كنعان: الموسوعة الطبیة5(

http://www.ssfcm.org
http://www.karmel.co.il
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فوجب علیه أن یقوم بدوره اإلیجابي في تخفیف آالم  ؛قبل األجساد سامیة فهو طبیب للقلوب
المریض وٕازالتها ولیس مضاعفتها باللعب بأسراره وكشفها على المالء، كذلك من واجب الطبیب أال 

أفضل من غیره أو طریقة طبیة  معیناً  یبخل بأسراره ونصائحه الطبیة على المریض بوصفه عالجاً 
على األصل في حرمة إفشاء سر  فاء، لكن یوجد حاالت تعد استثناءً بالش تخفف ألمه وتحقق مراده

  .)1(المریض، إذ یجوز فیها للطبیب إفشاء السر الطبي 

  السر الطبي: إفشاء  حاالت –خامسًا 

  أبلغ من ضرر اإلفشاء:   أن یكون في كتمان السر ضررٌ  - ولى الحالة األ 

أو یكون مضمون السر ارتكاب جریمة أو كأن یكون المریض مصاباً بمرض خطیر ومعٍد، 
من العدالة، فهنا یتعین على الطبیب اإلخبار  فارٌ  جنایة، أو یكتشف الطبیب أن المریض مجرمٌ 

  . )2( درءًا للمفسدة وحفاظًاعلى المصلحة العامة ، وٕافشاء السر
  : )3(الشهادة -الحالة الثانیة 

الطبیة وما یمر به المریض من حالة حتاج إلى شهادة الطبیب وخبرته في األمور قد یُ 
  .)4(مرضیة، وذلك عند حدوث جنایة أو جریمة فیجوز له حینها أن یفشي ما یحمله من سر طبي

  : )5(الدفاع الشرعي -الحالة الثالثة 

إذا كان اإلفشاء من أجل دفاع الطبیب عن نفسه ودفعه التهمة الموجهة إلیه أمام أهل 
  .)6(المریض، فیجوز له ذلك بشرط أال یتجاوز حد الضرورة التي تقتضیها حالة الدفاع

  إفشاء المریض لسره أو طلب إفشائه:  - الحالة الرابعة 

الطبیب إخباره بنوع مرضه أو بأن أذاع المریض سره بین الناس وجاهر به، أو طلب من 
 ، نتیجة فحصه، فیجاب لطلبه إال إذا خاف الطبیب أن یؤدي ذلك إلى سوء حالته وتأخر شفائه

  . )7(من أهله  فعلى الطبیب أن یكتمه عنه ویخبر شخصاً 
                                                           

كنعان:  ؛)145 – 139ص :أبو لبة: مسؤلیة الطبیب ( ؛)327ص:) الزحیلي: قضایا الفقه والفكر المعاصر (1(
  ) 559 – 558ص: ( الفقهیة الموسوعة الطبیة

    ) 558ص: ( الفقهیة الطبیة ) كنعان: الموسوعة2(
  ) 7/364خبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة، البابرتي: العنایة (إ) الشهادة هي: 3(
  ) 144 :بو لبة: مسؤلیة الطبیب (صأ) 4(
 ) 1/212بطال دعواه، ابن فرحون: التبصرة (إ ) الدفاع الشرعي هو: رد خصومة المدعي و 5(
  ) 558ص: ( الفقهیة )؛ كنعان: الموسوعة الطبیة145 :بو لبة: مسؤلیة الطبیب (صأ) 6(
  ) 331 :خالقیات المهنة الطبیة (صأ) الزحیلي: 7(
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 امتناع الطبیب عن عالج المریض:  - 3

المریض، اذ ال یتصور قد یعرض مانع قوي یمنع الطبیب من تقدیم المساعدة التي یحتاجها 
من الطبیب وهو الذي یحمل الكثیر من معاني اإلنسانیة والرحمة في تخفیف اآلالم أن یمتنع  عن 

على  ستثناءً إال في حاالت تعد ا ؛لم ویحتاج إلى المساعدة العاجلةعالج مریض ضعیف یتأ
  ، وهي:)1(األصل

إلیه، أو یشكل الوصول أن یصل الطبیب أن یكون المریض في مكان خطر ال یستطیع   - أ
 على حیاة  الطبیب. خطراً 

 فیخاف الطبیب من عالجه.  ،معدٍ  كون المریض حامًال لمرضٍ    - ب
فیتبین خالف  ،أن یقع في ذهن الطبیب أن هناك من األطباء من قام بالمهمة عوضًا عنه   - ت

 ذلك. 
أن یمتنع الطبیب عن وضع أجهزة التنفس واإلنعاش على المریض الذي في حالة الموت    - ث

 .)2(السریري العتقاده أنه میئوس منه وهو ما یعرف بقتل الرحمة
ومهما كانت األسباب فإن على الطبیب أن یبذل قصارى جهده في تقدیم اإلسعاف العاجل 

ألن هذا هو دوره األساسي وواجبه الذي حمل الشهادة ألجله  ؛للمریض ومساعدته في تخفیف ألمه
  .)3(وأدى القسم علیه

امتناع الطبیب عن عالج المریض دون عذر جریمة یعارضها الشرع والعرف الطبي  ویعدُّ 
بل واألعراف اإلنسانیة كلها، كأن یرفض عالجه في المشفى الحكومي ویطلب منه القدوم إلى 

ألنه لم یِف بمستحقاته المالیة، أو یتركه ینزف العتقاده أن  ؛ع عن عالجهعیادته الخاصة، أو یمتن
  الجرح غیر خطیر. 

جریمة  فهذه الصور وغیرها مما قد یحدث نتیجة امتناع الطبیب عن عالج مریضه تعدُّ 
یحاسب علیها ویطالب بتعویض المریض عن الضرر الذي لحقه نتیجة هذا االمتناع، حیث أجمع 

  .)4(ضمین من یمنع وسائل النجاة عن إنسان یحتاجها فأدى ذلك إلى موتهالفقهاء على ت
                                                           

  ) 654 :(ص الفقهیة )  كنعان: الموسوعة الطبیة1(
: بن أحمد)؛ 163: بو لبة: مسؤلیة الطبیب (صأ)؛ 202 :) القاضي: االمتناع عن عالج المریض (ص2(

  ) 32 :ص/  52ع:(مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة، طباء في الفقه اإلسالمي، والجنائیة لأل خطاء المدنیةاأل
التكییف بحث بعنوان " )؛ ضمرة والعبري: 163: (صبین الفقه اإلسالمي والقانون  بو لبة: مسؤلیة الطبیبأ) 3(

  ) .4555 / 5( " مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام محمد ابن سعودالطبي أالفقهي للخط
الشربیني: نهایة المحتاج ؛ )4/242الدسوقي: حاشیة الدسوقي ( ؛)7/234( ) الكاساني: بدائع الصنائع4(

والجنائیة لألطباء في الفقه  خطاء المدنیة: األبن أحمد)؛ 5/507البهوتي: كشاف القناع ( ؛)7/304(
 ) 31 :ص/ 52: ع(، مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة، اإلسالمي
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وهنا یتضح جلیًا مدى حجم الجریمة التي یرتكبها األطباء في سجون االحتالل الصهیوني 
في حق األسرى الفلسطینیین، بامتناعهم عمدا عن تقدیم العالج الكافي والمناسب لهم وتركهم 

كتفى بإعطائهم بعض المسكنات التي تؤدي إلى أمراض ومضاعفات بالشهور والسنوات یتألمون، وی
لدیهم، وقد تنهي حیاتهم وتؤدي إلستشهادهم، فهذه الجریمة المنظمة التي تمارس على األسرى من 
قبل من یوصفون بمالئكة الرحمة وسفراء الراحة، تظهر الوجه البشع لالحتالل وجرائمه النكراء في 

  وم یرزح تحت ظلمه.حق األسرى وفي حق شعب مظل
 الخطأ الطبي في الفقه االسالمي:   )1(معیار - رابعاً 

كن أي هذه االفعال یوصف كثیرة حال ممارسته لمهنة الطب، ل تصدر من الطبیب أفعال
  بأنه صواب قد أحسن فیه أو أنه خطأ توجب علیه حمله ؟؟ 

فیصنف على إثره أنه صواب أو خطأ،   هذا وذاك هو معیار نقیس به الفعل؛إن الذي یمیز لنا بین 
  والخطأ في الشریعة اإلسالمیة یقاس بمعیار له قاعدتین : 

وتركه الشخص الذي  صدر منه الفعل أعتبر  )2(ز منه: كل ضرر یمكن التحرُّ  القاعدة األولى
  فعله خطًأ. 

لم یتحرز كان  : كل ضرر تولد عن فعل غیر مأذون فیه شرعًا، سواء تحرز منه أمالقاعدة الثانیة
   )3(. هذا الفعل من الخطأ

وكون الخطأ الطبي یرجع مبناه في األصل إلى الخطأ بشكل عام، فال یخرج المعیار الذي 
یقاس به فعل الطبیب حال ترتب الضرر علیه عن معیار الخطأ في الشرع، وهذا ما قرره الفقهاء 

الضمان بترك التحرز والتقصیر،  عندما تحدثوا عن ضمان الطبیب ومن في حكمه، إذ علقوا سبب
لقیاس فعل الطبیب  وكون الفعل الذي أتى به الطبیب غیر مأذون فیه، فكأنما جعلوا ذلك معیاراً 

  . )4(حال ترتب الضرر علیه 

  

                                                           
 ) 222: (ص مادة ( وزن ) عیار: المیزان الذي یوزن به االشیاء، الرازي: مختار الصحاح،) الم1(
عبد المحسن: النظام  له، أنظر / إذا لم یهمل أو یقصر في االحتیاط الشيء نه تحرز منأ) یعتبر الشخص 2(

  ) 1/366الجنائي (
  ) 367-  1/366()؛ عبد المحسن: النظام الجنائي 2/111) عودة: التشریع الجنائي (3(
)؛ المواق: 12/257)؛ القرافي: الذخیرة (48 :)؛  البغدادي: مجمع الضمانات (ص9/127) البابرتي: العنایة (4(

)؛ ابن قدامة: المغني 5/229)؛ النووي: روضة الطالبین (6/65)؛ الشافعي: االم (8/439التاج واالكلیل (
  ) 4/447)؛ ابن مفلح: المبدع (5/398(
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  المبحث الثاني
   سالميثبات أنواعه وطرقه في الفقه اإلاإل

  

  مفهوم اإلثبات : -أوالً 
)، ویطلق في اللغة على عدة َأْثَباتٌ (، والجمع وثُُبوًتا ثَباتاً  ثََبتَ : اإلثبات من  اإلثبات في اللغة  - أ

  .)1( منها: االستقرار والحبس والتأني واإلقامة والحجة معانٍ 
، وعلیه فإن اإلثبات هو إقامة الحجة  )2(آلخر) فاإلثبات في اللغة  هو: ( الحكم بثبوت شيءٍ 

  والبرهان وٕاستقرار الحق لصاحبه .
للوقوف على المعنى االصطالحي لإلثبات  أعرض له عند العلماء  :اإلثبات في االصطالح   - ب

 القدامى والمحدثین : 
إن المفهوم اإلصطالحي لإلثبات عند العلماء القدامى لم یخرج عن مفهومه  :عند العلماء القدامى -1

به، لوضوح  خاصاً  في اللغة وهو إقامة الحجة والبرهان، وهذا ما یفسر سبب عدم رصدهم تعریفاً 
   .مقصوده لدیهم

تقاربت ألفاظ العلماء المحدثین في تعریفهم لإلثبات، ودارت معظمها حول عند المحدثین:   -2
  أنه : فقد عرفه الزحیلي ب إقامة المدعي للدلیل على دعواه،

إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشریعة على حق أو واقعة تترتب علیها (
  . )3( شرعیة)آثار 

فالمقصود من اإلثبات وصول المدعي إلى حقه أو منع التعرض له، فإذا أثبت دعواه لدى 
القاضي بوجهها الشرعي، وتبین أن المدعى علیه مانع لحقه أو متعرض له بغیر وجه حق، یمنعه 

   . )4(القاضي عن تمرده في منع الحق ویوصله إلى مدعیه 

  أنواع اإلثبات : -ثانیًا 
  القضاء البد من طریق  تعین القاضي في ترجیح جانب للوصول إلى الحق المدعى به أمام 

                                                           
؛ )1/80( مادة ( ثبت ) )؛ الفیومي: المصباح المنیر،19/ 2( مادة ( ثبت )ابن منظور: لسان العرب، )1(

 ) 1/93خرون: المعجم الوسیط (آمصطفى و 
  ) 9 :) الجرجاني: التعریفات (ص2(
 ) 23: ) الزحیلي: وسائل اإلثبات (ص3(
  ) 321 :) مجلة األحكام العدلیة: (ص4(
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سالمیة على الحق لصاحبه، وقد نصت الشریعة اإلالصدق على جانب الكذب في الدعوى حتى یثبت 
  . )1(بعض طرق إثبات الحقوق وتوثیقها كالشهادة  واإلقرار والیمین 

لكن السؤال هنا، هل یقتصر القاضي في الحكم وٕاثبات الحق على تلك الطرق التي حددتها 
فقد الشریعة ویتقید بها فقط ؟  أم أن له مطلق اإلثبات فیستعین بطرق أخرى لم ینص الشارع علیها؟ 

  على قولین: ، )2(وقع الخالف بین الفقهاء في ذلك بین مطلق ومقید

الحنفیة والمالكیة والشافعیة جمهور العلماء من قال به اإلثبات، و یقضي بتقیید  :القول األول
  .)3(والحنابلة

  ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم والشوكاني یقضي بإطالق اإلثبات، وقال به  :القول الثاني
  .)4(وابن فرحون

ü  األدلة :  
بتقیید اإلثبات استدل أصحاب القول األول من جمهور العلماء على قولهم لقول األول : اأدلة    - أ

  : وهالمعقول من وجب
إن الشارع الحكیم قد حدد الطرق التي یستعین بها القاضي في اإلثبات الوجه األول:  ²

بنصوص محددة في القرآن الكریم والسنة فوجب الوقوف علیها وعدم التعدي إلى غیرها، ألنه 
  . )5( ال اجتهاد مع وجود النص

                                                           
)، 11/186)؛ النووي: روضة الطالبین (6/150)؛ الحطاب: مواهب الجلیل (1/226( ) الحلبي: لسان الحكام1(

  ) .7/369الزركشي: شرح الزركشي (
  ) 35 :وما بعدها)؛ بك وابراهیم: طرق االثبات الشرعیة (ص 11 :صول االثبات (صأ)  بسیوني: 2(
: ابن رشد ؛)468/ 4مالك: المدونة (؛ )4/175الزیلعي: تبیین الحقائق (؛ )6/231) الكاساني: بدائع الصنائع (3(

المرداوي: اإلنصاف  ؛)9/60الهیثمي: تحفة المحتاج ( ؛)6/244الشافعي: األم ( ؛)4/245بدایة المجتهد (
  ) .10/32ابن قدامة: المغني (؛ )11/238(

األوطار الشوكاني: نیل )؛ 11: ص (ابن القیم: الطرق الحكمیة ؛)35/392) ابن تیمیة: مجموع الفتاوى (4(
 ) 1/12ابن فرحون: تبصرة الحكام (؛ )8/332(

)، 282اآلیة: (:قوله تعالى: (واستشهدوا شهیدین من رجالكم ...) البقرة ك) ومن هذه النصوص: آیات الشهادة 5(
كتاب الحدود، باب من [  صحیح مسلم : مسلم :على من أقر عنده بالزنا بناءا على إقراره rكذلك حكم النبي 

 - شعث بن قیس ومنه قوله علیه الصالة والسالم أل] )  3/1318 ) (1691 :نفسه بالزنى (ح اعترف على
باب  ،كتاب الشهادات[  صحیح البخاريالبخاري،  : " شاهداك أو یمینه " –وقد اختصم مع رجل على بئر 
  ]) 3/178 (،) 2668 :موال والحدود (حالیمین على المدعى علیه في األ
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وعدم تقییده بطرق معینة فیه تعریض لحقوق الناس أن في إطالق اإلثبات  الوجه الثاني: ²
وأموالهم للضیاع والتفریط، مما یجعلها عرضة للظالمین من الحكام وضعاف النفوس من 
البشر، حیث ال یتورع حاكم ظالم بأن یغصب حقوق الناس بادعاء أنها ثبتت لدیه من طریق 

  . )1( كذا وكذا
القول الثاني على قولهم بإطالق اإلثبات بالمعقول استدل أصحاب وقد لقول الثاني : اأدلة   - ب

  :وهمن وج

فكل  ة والدلیل والبرهان؛بمعنى الحج هي والسنة البینة في القرآن الكریملفظة : أن الوجه األول ²
 .  )2( بینة أظهرت الحق وأثبتته كانت طریقًا من طرق اإلثبات

والحفاظ علیها من الضیاع،  ن الغایة العظمى للقضاء هي صیانة الحقوق: إالوجه الثاني ²
وتحقیق العدل وطمس الظلم فأي طریق یؤدي إلى هذه الغایة ویحققها ضمن ضوابط الشریعة 

یقول ابن القیم في ذلك : ( إذا ظهرت أمارات  ووسائله ؛ اإلسالمیة فهو من طرائق اإلثبات
تخرج بها العدل العدل وأسفر عن وجهه بأي طریق كان فثم شرع اهللا ودینه..... وأي طریق اس

 .)3(والقسط فهي من الدین ولیست مخالفة له) 

  سبب الخالف: 

یرجع اختالف العلماء في المسألة السابقة إلى اختالفهم في المعنى المراد من لفظة (البینة) 
، فالجمهور على أن المراد )r ) : ()4في قول النبي 
فتتعین بهم وبكل طریقة دلت علیها مصادر الشریعة من (الكتاب والسنة والمصادر بها هم الشهود 

باإلطالق فیرون أن البینة هي كل ما  ئلوناالجتهادیة االخرى)  فال تتعدى إلى طرق أخرى، أما القا

                                                           
ابن قدامة: المغني  ؛)5/303الشافعي: األم ( ؛)2/353مالك: المدونة ( ؛)6/282ع الصنائع ()  الكاساني: بدائ1(

الرجوب: التعارض والترجیح في طرق اإلثبات،  ؛)41 :)؛ بك، وابراهیم: طرق االثبات الشرعیة (ص8/48(
  )19 :م) (ص 2006 –محمد منصور، الجامعة األردنیة (آب  /د: شرافإماجستیر، 

الشوكاني: نیل األوطار )؛ 11:ص (ابن القیم: الطرق الحكمیة؛ )35/392یة: مجموع الفتاوى () ابن تیم2(
)؛ الرجوب: 43ثبات الشرعیة (ص: بك  و ابراهیم: طرق اإل؛ )1/12ابن فرحون: تبصرة الحكام (؛ )8/332(

م)  2006 –(آبمحمد منصور، الجامعة األردنیة /د: شرافإالتعارض والترجیح في طرق اإلثبات، ماجستیر، 
  ) 20 :(ص

 )  13 :) ابن القیم: الطرق الحكمیة (ص3(
"  في والحدیث"  الفتح"  في الحافظ إسناده حسن)؛ 10/427()  21201 ح:() البیهقي: السنن الكبرى 4(

 )  183/  10/ ابن األثیر: جامع األصول (  " علیه المدعى على الیمین لكن: " بلفظ"  الصحیحین
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یبین الحق ویظهره فال تخصص بطریق دون أخرى، فهم یرون قبول أي حجة تؤید دعوى المدعي، 
   . )1( للقاضي التوسع في طرق اإلثبات دون تقییدویبیحون 

  : مناقشة أدلة القولین    -  ت
  مناقشة أدلة القول األول:  –أوًال 
نوقش استداللهم بوجوب الوقوف على اآلیات واألحادیث التي نص قد و مناقشة الوجه األول : ²

  :باعتراضینعلیها الشارع 
:  عدم وجود نص صریح  یحدد طرق اإلثبات  ویحصرها في عدد معین، وال األول اإلعتراض

یوجد في النصوص ما یشیر إلى ذلك، بل وجد من النصوص ما یدل على ثبوت غیرها من 
(  :فقال rالطرق مثل ما ثبت في الصحیح أن عقبة بن الحارث جاء النبي 

         
()2( ففیه قبول شهادة المرأة الواحدة على فعل نفسها وٕان كانت أمة، وفي  .

ذلك یقول ابن القیم: ( وقد ذكر اهللا سبحانه نصاب الشهادة في القرآن في خمسة مواضع، 
اما في غیر الزنا فذكر شهادة فذكر نصاب شهادة الزنا أربعة في سورة النساء وسورة النور، و 

.... فهذا في التحمل والوثیقة التي یحفظ بها صاحب .الرجلین والرجل والمرأتین في األموال،
  )3( .المال حقه، ال في طرق الحكم وما یحكم به، فإن هذا شيء وهذا شيء )

: إن ثبوت الحق من قبل القاضي في الواقعة غیر متحقق في الغالب، وٕانما  الثاني إلعتراضا
هو ترجیح لجانب الصدق على جانب الكذب فیها، ولو ترك الحكم بما تراءى له صدقه وجزم 

مده وهو ألللظلم وٕاطالة  لكان ذلك إقراراً  مال للذي ال دلیل علیه في الظاهر؛به مع قیام اإلحت
  .)4(لظلم حرم امحرم كما 

  
  

                                                           
  وما بعدها)  11: ثبات (صل اإلصو أ) بسیوني: 1(
وباب شهادة  ؛)3/173 ) ( 2659 :ح(كتاب الشهادات، باب شهادة اإلماء  صحیح البخاري [) البخاري: 2(

 ]) 173/ 3 )( 2660  :ح(المرضعة 
  ) 1/72( عالم الموقعینإ) ابن القیم: 3(
رسالة  ،والترجیح في طرق االثبات)، الرجوب: التعارض 91ص: ) أبو صفیة: فقه القضاء وطرق اإلثبات (4(

)، أبو الحاج: دور القرائن 20 :م ) (ص2006محمد منصور، الجامعة األردنیة (آب  /د: شرافإماجستیر، 
– ماهر الحولي، الجامعة اإلسالمیة : د/شرافإماجستیر  ، رسالةالحدیثة في اإلثبات في الشریعة اإلسالمیة

  ) 12 :م) (ص 2005 – 1426( -غزة 
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  الثاني:  وجهمناقشة ال ²

بأن ضیاع الحقوق وأجیب على قولهم بأن في إطالق اإلثبات ضیاع للحقوق وتفریط بها ؛ 
والتفریط فیها یكون بالتقیید والحصر ال باإلطالق ألنه ربما لم یثبت الحق بإحدى الطرائق 

تكون أقوى وأصح من المحصورة  والتي قد یعجز القاضي بالحكم بها مع وجود أخرى تثبته قد 
  .)1(المقیدة

  مناقشة أدلة القول الثاني :  –ثانیًا 
اعترض على قولهم بأن إطالق أدلة اإلثبات فیه حفاظ على الحقوق من الضیاع بأن األمر على 
خالف ذلك حیث سیعرض  اإلطالق حقوق الناس للضیاع ویجعلها عرضة للظالمین من الحكام 

  .)2(وضعاف النفوس
 الراجح:القول    -  ث

بعد استعراض أقوال العلماء في مسألة إطالق أو تقیید طرق إثبات الحقوق ومناقشة األدلة فیها  
  : لألسباب التالیةیظهر لي الجمع بین القولین، 

 أن لكل قول منهما وجهة حق یستند إلیها ووجه صواب یعتمد علیه.   -1

لكثیر منها، فقد یثبت الحق أن القول بالتقیید وحده فیه إجحاف ألصحاب الحقوق وتضییع  -2
 .بطریق غیر التي وقفت علیها النصوص الشرعیة

إن اإلعتماد على ما جاء في الشریعة من طرق وحدها في هذا الزمن الذي فسدت فیه   -3
الذمم وساد الشر على الخیر، حیث ال یتورع الشهود عن قول الزور، وال یتورع المدعى 

 .یر، یقع به ظلم كبعلیهم عن الحلف كذباً 

أن القول باإلطالق وحده فیه تجرئة للعامة على ادعاء حقوق وأموال وأعراض أشراف  -4
 وللظلمة على سلب حقوق ضعاف الناس وفقرائهم.    ؛ الناس ووجهائهم

ال یمكن التعامي عن الوسائل واألدوات التي ظهرت في عصرنا الحاضر والتي ال یتداخل   -5
 ة والتحالیل المخبریة والتشریح الجنائي وغیرها.معها الشك في اإلثبات كالبصمة الوراثی

على هذه المعطیات یترك األمر للقاضي في الموازنة بین اإلطالق والتقیید فال  وبناءاً  
  یعطل وسائل فتضیع الحقوق، وال یطلق العنان ألخرى فتسلب  الحقوق.  

                                                           
شنیور: اإلثبات  ؛)41 :)؛  بك و ابراهیم: طرق اإلثبات الشرعیة (ص11:بن القیم: الطرق الحكمیة (ص) ا1(

  ) 21 :بالخبرة (ص
 )  282/  6الكاساني : بدائع الصنائع ( ) 2(
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  طرق اإلثبات : - ثالثاً 
أو طریقة تؤكده وتوصله إلى مستحقه وقد إن الحق حتى یثبت لصاحبه البد له من وسیلة 

ا وداللتها على انقسمت طرق اإلثبات للحقوق في كتب الفقهاء إلى طرق متفق على مشروعیته
وأخرى مختلف فیها بینهم  في المشروعیة والداللة، أما المتفق علیها  فهي: الحقوق واألحكام 

القسامة  –علم القاضي  -القرائن   –كتابة الیمین)، والمختلف فیها هي: ( ال –الشهادة  –(اإلقرار 
  .)1(المعاینة والخبرة)  - 

  : على النحو التاليیجاز لبعض هذه الطرق  ض بإوفي هذا المطلب سأعر 
  اإلقرار:  -الطریق األول 

 مفهوم اإلقرار في اللغة واالصطالح:   - أ

  .)2(واإلقرار إثبات الشيء: أقر به أي اعترف ، یقال: هو اإلذعان للحق واإلعتراف بهفي اللغة -1

  .)3(: ( هو إخبار عن حق ثابت للغیر على المخبر) في اإلصطالح -2

    أدلة مشروعیة اإلقرار:   -  ب

  وقد ثبتت مشروعیة اإلقرار بالكتاب والسنة واإلجماع  والمعقول: 
  :  الكتاب •

ُ  ِ  َ َق ا   ِّ َِ   ََ   آ َ ْ ُُ ْ   ِْ   ِ َ ٍب وَِ ْ َ ٍ   ُ    [: قول اهللا تعالى -1 َ َ  ا  
َ
 ذْ أ

 َ َ  ْ ُ ْ َ
َ
 َْ ْرُ ْ  َوأ

َ
أ
َ
ْ ِ ُ    ِ ِ َوَ َ ُْ ُ  ُ   َ َل أ ٌق  َِ   َ َ ُ ْ  َ ُ َ  َءُ ْ  رَُ  ٌل ُ َ ّ ِ

 َْ ْر َ   َ َل 
َ
ي  َ  ُ ا أ َ  ا     ِِ   َ ذَ ُِ ْ  إِْ ِ ِ   ْ ُ َ َ  َ 

َ
  )4( ] َ ْ َ ُ وا َو 

ونصرته،  rطلب اهللا تعالى من النبیین اإلقرار على عهدهم باإلیمان بمحمد  :وجه الداللة
  وبهذا اإلعتراف أقام اهللا الحجة علیهم وعلى أتباعهم من بعدهم على وجوب اإلیمان

  )r .)5بمحمد 

                                                           
  ) 155 :) زیدان: نظام القضاء (ص1(
 ) 13/395( مادة ( قرر )، )؛ الزبیدي: تاج العروس5/88( ، مادة ( قرر ))  ابن منظور: لسان العرب2(
 ؛)268/ 3الشربیني: مغني المحتاج ( ؛)9/257القرافي: الذخیرة (؛ )265/ 1) الحلبي: لسان الحكام (3(

 ) 12/125: اإلنصاف (رداويالم
 ) 81 ( اآلیة :آل عمرانسورة  )4(
 ) 4/124) القرطبي: تفسیر القرطبي (5(
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َ َر  ُ  َوَ  َ  َْ ْ   ِ ُْ  َ  ْ ً َوْ ُْ  ِِ  [: قول اهللا تعالى -2 ي َ  َ ْ ِ اْ َ   َوْ َ  ِ  ا   ِ  . )1(]ا  

طلب اهللا عزوجل في هذه اآلیة من المدین أن یملي على الكاتب  مقدار الدین وجه الداللة: 
  الذي في ذمته 

  . )2( فیكون حجة عند النزاعالذي علیه، بالدین  اً منه وٕاقرار  اً لتوثیقه، فیكون إمالؤه هذا اعتراف
  السنة النبویة:  •

rقال:  tعن أبي هریرة   -1 
         

r
r .")3(  

بإقرار الرجل بالزنا ورجمه تبعًا لذلك اإلقرار دلیل على  rإن في أخذ النبي وجه الداللة: 
 من طرق اإلثبات  تترتب علیها األحكام في الشریعة االسالمیة.  اعتبار اإلقرار طریقاً 

t  r عن عمران ابن حصین  -2
    r    

 r 
 r  :


  ()4(.  

أمر برجم المرأة بناًء على اعتراف صریح وواضح منها بالزنا، وهذا  rأن النبي وجه الداللة:  
  دلیل قوي على حجیة اإلقرار ومشروعیته في ثبوت الحقوق واألحكام. 

  اإلجماع : •
إلى یومنا هذا على مشروعیة اإلقرار وحجیته في ثبوت  rأجمعت األمة من زمن محمد 

  .)5(عرف مخالف فیه الحقوق واألحكام وال یُ 
                                                           

  ) 282 ( اآلیة :البقرةسورة ) 1(
 ) 1/344الشوكاني: فتح القدیر ( ؛)1/228تفسیر النسفي () النسفي: 2(
  ]) 9/68 )( 7167ح: (كتاب االحكام، باب من حكم في المسجد،  [ ) البخاري: صحیح البخاري3(
 ]) 3/1324 ) (1696ح: (كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا  [ )  مسلم: صحیح مسلم4(
ابن  ؛)7/4الماوردي: الحاوي الكبیر ( ؛)9/257( القرافي: الذخیرة؛ )8/321( ) البابرتي: العنایة شرح الهدایة5(

  ) 5/109قدامة: المغني (
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  المعقول :  •
بما أن اإلقرار إخبار متردد بین الصدق والكذب، فكان محتمًال لهذین األمرین، إال أنه 

ألن اإلنسان غیر متهم ؛ جعل حجة بدلیل معقول: وهو أنه ظهر رجحان الصدق على الكذب فیه
اإلقرار  فیما یقر به على نفسه، فالمال محبوب المرء طبعًا، فال یقر به لغیره كاذبًا، فلم یكن في

  )1(.تهمة أو ریبة
  حكم اإلقرار  :  -  ت

إذا وقع اإلقرار من المقر فإنه یلزم بالحق الذي أقر به، فاإلقرار حجة كاملة بنفسه، حیث 
یطلق علیه بأنه سید األدلة، ال یحتاج إلى طریق أخرى لتؤیده، بل یترتب أثره على الفور وبهذا 

ویكون دور القاضي في هذه الحالة تسلیم الحق لصاحبه الذي أعفي  ، ینقطع النزاع في الخصومة
من عناء استجالب ما یثبت به حقه من وسائل وطرق، لكن اإلقرار في نفس الوقت یعتبر حجة 

ومعنى ذلك أن أثره في اإلثبات ال یتعدى المقر إلى غیره، فلو أن رجال أقر بأنه زنى  ،قاصرة 
  . )2( ه یرجم بإقراره وال شيء علیهابامرأة، فأنكرت ولم تعترف فإن

 مایثبت باإلقرار من الحقوق:   -  ث
للبشر كاألموال  هللا تعالى كالحدود أو حقوقاً  تثبت باإلقرار جمیع الحقوق؛ سواء كانت حقوقاً 

ق والنسب والرجعة والرضاع حوال الشخصیة كالنكاح والطالما یؤول إلى مال، كذلك األبدان أو واأل
  . )3( والعدة

  الشهادة :  - الطریق الثاني 

  مفهوم الشهادة في اللغة واالصطالح:   - أ

  وتأتي في اللغة بعدة معان:  في اللغة:   -1

ْهَر فَلْيَُصْمهُ  [وله تعالى: ــــور لقــــــى الحضـــــأتي بمعنـــفت –   )4( ]َ َمْن َشِهَد ِمنُْ ُم ا ش 

  
                                                           

الشربیني: مغني المحتاج  ؛)7/219المواق: التاج واالكلیل ( ؛)2/172: االختیار لتعلیل المختار (ابن مودود) 1(
  ) 5/271بو الفرج: الشرح الكبیر (أ ؛)3/268(

: االنصاف مرداوي)؛ ال3/470)؛ الشیرازي: المهذب (2/51)؛ ابن فرحون: التبصرة (9/428یة () العیني: البنا2(
   )462ص: ( )؛ بك وابراهیم: طرق اإلثبات الشرعیة12/127(

: مرداوي)؛ ال6/166الشافعي: االم ( ؛)2/53)؛ ابن فرحون: التبصرة (7/46بدائع الصنائع ( ) الكاساني:3(
 ) 10/284االنصاف (

  ) 185(یة اآل :البقرةورة س)  4(
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  .)1( أي من كان حاضرا رمضان وجب علیه الصوم

ن ُه َال إَِ َ إِال  ُهو[ :Uح ومنه قوله ن ووضَّ شهادة  بمعنى بیَّ وشهد  –
َ
  ُ ، أي )2( ]َشِهَد ا  

  .)3( وَضح وبَین للناس أنه ال إله إال هو
ْر ََع [وقد تكون بمعنى الحلف  مثل قوله تعالى:  –

َ
ْن  َْشَهَد أ

َ
 َ نَْها الَْعَذاَب أ

ُ
َو َْدرَأ

ِ إِن ُه     .أي تحلف أربعًا أنه من الكاذبین ،)4( ] َِمَن الَْ ِذ ِ َ َشَهاَداٍت بِا  

  فالشهادة  في اللغة تعني حضور الدلیل  وبیانه ووضوحه . وعلیه
 : في االصطالح -2

، )5(تنوعت تعریفات الشهادة في اصطالح الفقهاء تبعا لتنوع األحكام المتعلقة بها لدیهم
  لها في كل مذهب : وسأذكر تعریفاً 

 . )6(: ( إخبار صادق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة)عند الحنفیةالتعریف األول  –
: (إخباُر عدٍل حاكمًا بما علم ولو بأمر عام لیحكم التعریف الثاني عند المالكیة –

  .)7(بمقتضاه)
  . )8(: ( إخباٌر بحق للغیر على الغیر  بلفظ أشهد)  عند الشافعیة التعریف الثالث –
  .)9(:  ( اإلخبار بما علمه بلفظ خاص)عند الحنابلة  التعریف الرابع –

، والحضور والبیان والتعریفات السابقة دلت في مجملها على أن الشهادة تأتي بمعنى اإلخبار 
 اللغوي بالتعریف االصطالحي لها .ارتباط التعریف وبذلك یظهر 

وأختار من التعریفات السابقة تعریف الحنفیة، وهو: ( إخبار صادق في التعریف المختار:   –
نه قید الشهادة بمجلس الحكم  في حین أن التعریفات وذلك ألمجلس الحكم بلفظ الشهادة)، 

 .یخدم بحثنا في إثبات الخطأ الطبياألخرى قد  أطلقتها، وهو المفهوم الذي 

                                                           
  ) 1/292(مادة ( شهد ) ) فیروزآباي، القاموس المحیط، 1(
 )  18اآلیة ( :آل عمرانسورة ) 2(
  )1/324( ) الفیومي: المصباح المنیر، مادة (ش ه د؛ )3/239) ابن منظور: لسان العرب، مادة (شهد) (3(
   )  8یة (اآل :النورسورة ) 4(
  ) 35 :بالقرائن (صدریس: االثبات إ) 5(
  ) 7/364: العنایة (ابرتي) الب6(
  ) 4/238)  الصاوي: حاشیة الصاوي (7(
 ) 3/3حاشیة قلیوبي وعمیرة (: ) قلیوبي وعمیرة8(
  ) 4/430) الحجاوي: االقناع (9(
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  أدلة مشروعیة الشهادة :  -  ب

  من الكتاب والسنة واإلجماع: بأدلة وقد ثبتت مشروعیة الشهادة في الشرع 
  : الكتاب •

  وردت نصوص عدة في القرآن الكریم تدلل على مشروعیة الشهادة كطریق من طرق اإلثبات منها:  

َ ٍ  ُ َ     [: Uقول اهللا  -1
َ
ْ   َِ  ٍْ  إَِ  أ ِ َ  آَ  ُ ا إذا  ََ ا َ ْ ُ َ   ا     

َ
إلى  ].... َ ْ  ُ ُ هُ  َ   

 َ ِن  [قوله: 
َ
ْ  رَِ   ُِ ْ   َ ِْن  َْ   َُ   َ  رَُ  َْ ِ  َ َُ ٌ  َواْ َ   َواْ  َْ  ُِ وا َ  ِ َ  ِْ   ِ

َ َ اءِ  َ  ا    ْ   َ َْ ْ َن  ِ    ِ[.)1( 
بعد الفراغ من  أمر اهللا المؤمنین في هذه اآلیة بإشهاد رجلین أو رجل وامراتینوجه الداللة: 

كتابة الدین، وذلك لتوثیقه والرجوع إلیه عند النزاع، فدل ذلك على مشروعیة الشهادة في 
 .)2(اإلثبات

ِ ذَ ُِ ْ   ُ َ ُ   ِ ِ َ ْ  [وقوله تعالى:  -2 َ  َدةَ ِ    ِ ُ  ا ا   
َ
ْ ِ ُ وا ذََوْي َ ْ ٍل  ِ ُْ ْ  َوأ

َ
َوأ

ِ َواْ َ ْمِ   . )3(]َ َن  ُْ ِ ُ   ِ   
للمؤمنین باإلشهاد على مشروعیة الشهادة كطریق من  Uدل األمر من اهللا وجه الداللة: 

  طرق اإلثبات في الشریعة اإلسالمیة. 

  السنة النبویة  : •
ُروي عن األشعث بن قیس أنه قال: ( كان بیني وبین رجل خصومة في شيء، فاختصمنا إلى  -1

 :r"، فقلت له: إنه إذن یحلف وال یبالي، فقال النبي "، فقال: rرسول اهللا 
"  فأنزل ،"

و َ َِ  [اهللا تصدیق ذلك، ثم اقترأ االیة: 
ُ
ْ  َ َ  ً   َ ِ ً  أ ِ ِ   َ ْ

َ
ِ َو  وَن  َِ ْ ِ  ا   ُ َ َْ   َ ِ إِن  ا  

َ  َ  ِ َوَ   َُ ّ ِ  ِْ  َ   ْ   َ َْم ا ْ ِ ُ َوَ  َ  ُْ ُ  إَِ ْ ِ َ َ َق  َُ ْ  ِ  اْ ِ َ ةِ َوَ   َُ  ُِّ ُ ُ  ا  
 ٌ  ِ
َ
  )5( )4( ] َو َُ ْ  َ َ اٌب أ

                                                           
 )  282یة (اآل: البقرةسورة ) 1(
الجصاص: أحكام  ؛)1/249( ابن عبد السالمتفسیر العز بن عبد السالم: ؛ )1/721) ابن كثیر: تفسیر القران (2(

  ) 2/205القرآن (
 )  2 یة (اآل: الطالقسورة ) 3(
 ) 77یة (اآل: آل عمرانسورة ) 4(
 ]) 1/123) ( 138ح:  (كتاب االیمان، باب وعید من من اقتطع حق مسلم،[ مسلم: صحیح مسلم  5)(
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 ؛ الحدیث واضح الداللة في مشروعیة الشهادة كطریق من طرق إثبات الحقوجه الداللة: 
من ابن قیس أن یأتي بالبینة والحجة على دعواه وخصها بالشاهد داللة  rحیث طلب الرسول

  منه علیه الصالة والسالم على أهمیتها كطریق من طرق اإلثبات في الفقه اإلسالمي. 

r ن النبي أ tما جاء عن ابن عباس  - 2
 ")1( . 

على مشروعیة الشهادة في إثبات الحقوق حیث   rفي الحدیث إقرار من النبي وجه الداللة: 
على  أدائها وقت طلبها ولم یعترض على سؤاله عنها فكان دلیالً  مفتاحالسائل على  دلَّ 

  مشروعیتها.
  اإلجماع:  •

إلى یومنا هذا على اعتبار الشهادة من طرق حفظ  rاجتمعت األمة من عهد النبي محمد 
  .)2( الحقوق وٕاثباتها، ولم یخالف أحد، حیث اعتبر األمر توقیفیا

  حكم الشهادة :    -  ت

یتمثل حكمها في وجوب قضاء القاضي  بموجبها بعد توافر شروطها، وثبوت ما  یترتب  
واعتبرتها من أهم وسائل إثبات  ،علیها من أحكام، فالشریعة اإلسالمیة قد حرصت على الشهادة 

ها على ووضعوا لها الشروط التي تضمن أداءالحقوق وتوثیقها، وألجل ذلك اهتم الفقهاء بضبطها 
  .  )3(أكمل وجه

 ما یثبت بالشهادة من الحقوق:   -  ث

یثبت بالشهادة كل الحقوق سواء ما تعلق منها بحقوق اهللا عزوجل  أو بحقوق العباد، مع 
 –عدا الزنا  - ب الشهادة بما تتعلق به من حقوق وأحكام، إذ تثبت الحدود اختالف مراتب نصا

والقصاص بنصاب الرجلین، ویثبت الزنا بنصاب األربعة رجال، أما األموال فتثبت بشهادة رجلین 
  . )4(أو رجل وامراتین

                                                           
  ]  )13/349 ) (10469ح: (كتاب الزهد، باب الجود والسخاء، [ ) البیهقي: شعب اإلیمان، 1(
)؛ الشربیني: 7/46الشافعي: االم (؛ )7/57)؛ ابن نجیم: البحر الرائق (4/207ن الحقائق  (ی) الزیلعي: تبی2(

  ) 6/404البهوتي: كشاف القناع (؛ )10/128ابن قدامة: المغني (؛ )6/339مغني المحتاج (
الشربیني: مغني المحتاج  ؛)4/165: الشرح الكبیر(الدردیر؛ وما بعدها) 6/266الصنائع () الكاساني: بدائع 3(

  ) .10/195ابن قدامة: المغني ( ؛)6/387(
)؛ البهوتي: كشاف 4/339سنى المطالب (أنصاري: )؛ األ4/9مالك: المدونة (؛ )9/37) السرخسي: المبسوط (4(

 ) 6/405القناع (
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  الیمین:   -الطریق الثالث  
 : مفهوم الیمین في اللغة واالصطالح  - أ
ألن العرب  ؛ الیمین على القوة، والید، والجهة، والقسم والحلف، وسمیت بذلكتطلق في اللغة:  -1

ألنها تحفظ الشيء  ؛في الجاهلیة كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم یمین صاحبه، وقیل
على الحالف كما تحفظه الید، وسمي الحلف باهللا یمینا، ألن به یتقوى أحد طرفي 

  . )1(الخصومة
 في االصطالح:  - 2

لم یخرج تعریف الیمین عند الفقهاء القدامى عن معناها في اللغة، حیث عند القدامى:  - 
كید الشيء أو الحق أو الكالم إثباتًا أو نفیًا أت دارت تعریفاتهم حول  مفهومها العام وهو

، أما ما یقصد بها كطریق إلثبات الحق أو نفیه فلم )2(بذكر اسم اهللا أو صفة من صفاته
  . )3(احة وٕانما ذكروها ضمن أبواب القضاء والدعاوى والبیناتیتعرضوا له صر 

 العلم على فیحلف الدین كدعوى الوارث على الوصیة : (ودعوى فقد ورد في البحر الرائق
 وكذبه العلم على فاحلف ورثتها علیه المدعى فقال میراثا كونها في تنازعا وٕاذا أنكرها، لو

  .) 4(البتات)  على حلف المدعي
، ومن )5(أما المحدثون فقد خصصوها بالیمین القضائیة إلثبات الدعوىعند المحدثین:  -

تأكید ثبوت الحق ( الزحیلي، حیث عرف الیمین القضائیة بأنها: الدكتور تعریف  عریفاتهمت
  .)6() أو نفیه أمام القاضي بذكر اسم اهللا أو بصفة من صفاته

  

                                                           
  ) 681/ 2(مادة (ي م ن) الفیومي: المصباح المنیر،  ؛)305(ص:مادة (ي م ن) ) الرازي: مختار الصحاح، 1(
بو النجا: أ ؛)6/180الشربیني: مغني المحتاج ( ؛)82/ 1خلیل: مختصر خلیل ( ؛)59/ 5) البابرتي: العنایة (2(

 ) 4/329االقناع (
)؛ ابن 3/425الشیرازي: المهذب ()؛ 4/249)؛ ابن رشد: بدایة المجتهد (7/218) ابن نجیم: البحر الرائق (3(

یمین تقع في خصومة  وهي  -لى: إتنقسم الیمبن في الفقه االسالمي  هذا و ) )،10/202قدامة: المغني (
األسیوطي:  /نظرأیمان، موضع بحثنا ویمین تقع في غیر خصومة، وهي ما اعتاده الناس من اللغو في األ

  ) .254/ 2جواهر العقود (
  )7/217بحر الرائق (ابن نجیم: ال) 4 (

قه ف)، الزحیلي: ال133 :بو صفیة: فقه القضاء (صأ)، 58 :(ص في الفقه اإلسالمي ) الزحیلي: االثبات5(
 ) 8/6063( دلتهأسالمي و اإل

   ) 8/6063دلته (أسالمي و قه اإلف) الزحیلي: ال6(
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  أدلة مشروعیة الیمین:  -  ب

من طرق إثبات الحقوق في الشریعة اإلسالمیة بالكتاب والسنة  ثبتت الیمین كطریق
   )1(واالجماع:

  :  الكتاب •

ْ َ   ُ   َو َِ    َُ اِ  ُ    َِ         [كقوله تعالى: 
َ
   ِ ِ  ْ

َ   َُ اِ  ُ   ا   ِ    
ْ َ  ن

َ
    )2( ]...اْ 

الیمین المقصودة وهذا دلیل على أن اهللا سبحانه وتعالى قد رتب األحكام على وجه الداللة : 
  .اعتبار الیمین في اإلثبات واألحكام

  السنة النبویة :  •

  وردت أحادیث عدة في مشروعیة الیمین منها: 

أنه قال: (  rما رواه ابن عباس عن النبي  - 1
 ()3(. 

الیمین للمدعى علیه، فدل ذلك على مشروعیتها كطریق من طرق  rثبت النبي أ: الداللةوجه 
 الحفاظ على الحقوق واثباتها.

عن االشعث ابن قیس قال: (  - 2   
 r ،       

  
 ()4( . 

من المدعي إال البینة أو یمین المدعى علیه، حتى وٕان كان  rلم یقبل النبي وجه الداللة:     
  كاذبًا، فدل ذلك على اعتبار الیمین طریقًا لفض الخصومة واثبات الحق. 

  

                                                           
بو النجا: ؛ أ)6/180المحتاج ( الشربیني: مغني؛ )82/ 1خلیل: مختصر خلیل ( ؛)59/ 5) البابرتي: العنایة (1(

 ) .4/329قناع (اإل
 ) 225یة (اآل :البقرةسورة ) 2(
 ]) 3/1336 ) (1711ح: (كتاب االقضیة، باب الیمین على المدعى علیه  [ )  مسلم: صحیح مسلم3(
  ) من هذا البحث 32 :ص() سبق تخریجه 4(
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  اإلجماع:  •
أجمعت األمة على مشروعیة الیمین كطریق من طرق اإلثبات وٕانهاء الخصومة  عند فقد 
  .)1(عرف مخالف في ذلكالنزاع، ولم یُ 

  حكم الیمین:   -  ت
اتفق الفقهاء على أن الیمین تتعین على المدعى علیه إذا عجز المدعي عن اإلتیان بدلیل 

، لكنهم )2(الدعوى وینتهي النزاعقاطع على دعواه، وبیمین المدعى علیه تنقطع الخصومة وتسقط 
وهل تبرأ ذمة المدعى علیه، أم أن في وسع المدعي  ،اختلفوا في سقوط الحق بسقوط الدعوى

قوال، وبیانها على ثالثة أ )3( معاودة الطلب ورفع الدعوى، إذا ظهر له دلیل یثبت الحق المدعى به؟
  :على النحو التالي

بأداء المدعى  وأن الخصومة قد سقطت مؤقتاً  ،بسقوط الدعوى:  أن الحق ال یسقط القول األول
  .)6(والحنابلة )5(والشافعیة  )4(لجمهور من الحنفیةقال به او علیه للیمین، 

أن الحق یسقط بسقوط الدعوى، ولیس للمدعي أن یقیم البینة بعد الحكم بالیمین، إال  القول الثاني: 
  .)7(وقال به المالكیةعلم بالدلیل، فتقبل منه ویحلف على عذره،  لعذر كنسیان أوعدم

في الدنیا، وال یحق للمدعي أن یقیم الدلیل أو  أن الحق یسقط بسقوط الدعوى نهائیاً القول الثالث: 
وبعض  )8(وقال به الظاهریةالحجة بعد ذلك، إال إذا كانت الحجة یقینیة أو متواترة، 

  .)9(المالكیة
ü دلة: األ 

 بالمعقول: بأن الحق ال یسقط بسقوط الدعوى  القائل لقول: استدل أصحاب ااألول قوللأدلة ا  - أ
 .)10(حكم الخلفأن البینة هي األصل في اإلثبات والیمین خلف عنها فإذا حضر األصل بطل 

                                                           
  ) 65جماع (ص: ) ابن المنذر: اإل1(
)؛ االسیوطي: جواهر العقود 4/255)؛ ابن رشد: بدایة المجتهد (8/170) البابرتي: العنایة شرح الهدایة (2(

 ) .9/487ابن قدامة: المغني ( ؛)2/253(
  ) 54م: مراتب االجماع (ص: ) ابن حز 3(
 ) 3/15) الكاساني: بدائع الصنائع (4(
 )3/94)  الشیرازي: المهذب (5(
 ) 10/201) ابن قدامة: المغني (6(
  ) 4/256)؛ ابن رشد: بدایة المجتهد (11/9) القرافي: الذخیرة (7(
 )447/ 8) ابن حزم: المحلى (8(
  ) 2/342حاشیة العدوي ( :العدوي )9(
  372/ 11)؛ المرداوي: االنصاف (6/180الشربیني: مغني المحتاج ( ؛ )4/300نجیم: البحر الرائق () ابن 10(
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بأن الحق یسقط بسقوط الدعوى لكن یمكن  القائل استدل أصحاب القول:   الثاني القولأدلة   -  ب
  بالمعقول: للمدعي اإلتیان بالدلیل إن كان له عذر 

الغیاب، فیجوز  أن الیمین ال تبرئ الذمة، فإذا وجد المدعي بینة غائبة ال یسقط حقه بعذر 
  . )1( تنتهي الخصومة ویثبت الحق لصاحبهل إقامتها مرة اخرى

 القول القائل بأن الحق یسقط نهائیا بسقوط الدعوى أصحابقد استدل و  الثالث : القولأدلة   -  ت
 : على النحو التالي؛  والقیاس بالسنة

 السنة:  •

: (َعْلَقَمَة ْبِن َواِئِل ْبِن ُحْجٍر َقالَ ما روي عن      r   
  r  
      r  

()2(.  

جعل البینة للمدعي، فإن لم یكن له بینة فله حق تحلیف  rن النبي قالوا إوجه الداللة: 
  )3(بنص الحدیث.، ولیس له كال االمرین معًا المدعى علیه

 القیاس:   •

ن كلیهما من بجامع أحیث قاسوا سقوط الدعوى والحق بالیمین على سقوطهما بالشهادة، 
  . )4( وسائل اإلثبات، ویترجح فیهما جانب الصدق على الكذب

  الراجح: 

  لألسباب التالیة: یظهر لي رجحان القول األول القائل بعدم سقوط الحق بعد سقوط الدعوى، 

أن الیمین شرعت حتى ال تبقى الخصومة معلقة، فمتى ما ثبتت بینة صالحة بعد یمین  -1
 المدعى علیه  كان على القاضي اعتبارها والحكم بموجبها. 

وهذه هي المهمة االساسیة  ،للحق واحقاقٌ  وعدلٌ  القول بعدم سقوط الحق فیه انصافٌ  -2
 للقضاء في االسالم. 

                                                           
 ) 2/342) العدوي: حاشیة العدوي (1(
   ] )1/87 ) ( 276ح: (یمان، باب وعید من اقتطع حق مسلم ....، كتاب األصحیح مسلم [ ) مسلم: 2(
  ) 8/442) ابن حزم: المحلى (3(
  لسابق نفس المصدر ا )4(



  اٍإلسالميمفهوم الخطأ الطبي واإلثبات في الفقه 

38 

 الفصل األول

صحاب الحقوق، في زمن فسدت فیه أل وظلماً  أن القول بسقوط الحق نهائیا یعتبر اجحافاً  -3
 عن حقوق العباد. وتجرأت فیه النفوس على حقوق اهللا عوضاً  ، الذمم

 ما یثبت بالیمین من الحقوق :  -  ث

 وبیان ذلك كالتالي:   ،خربت بها البعض اآلحقوق بینما ال یثیثبت بالیمین بعض ال
 الحقوق التي تثبت بالیمین:  - أوًال 

للعباد في األموال وما یؤول إلى مال،  أجمع العلماء على أن الیمین یثبت بها  ماكان حقاً 
  . )1(سواء باالثبات أو النفي 

  لى مال كاألبدان واألحوال الشخصیة فتثبت الحقوق التي لیست بمال وال تؤول إما أ
)4(واالستیالد )3(والوالء )2(بالیمین إال في بعض المسائل منها كالنكاح والنسب والرجعة

  

 ، فقد اختلفت اتجاهات الفقهاء في ثبوت الیمین بها من عدمه:  )6(والفيء في االیالء )5(والعتق

 )8(والمالكیة والشافعیة ، بالتحلیف فیها على العمومعلى عدم الجواز  )7(فالحنفیة والحنابلة 
  على جواز التحلیف فیها، واستثنى المالكیة منها النكاح فلم یجیزوا التحلیف فیه. 

  الحقوق التي ال تثبت بالیمین:  - ثانیًا 

  .)9(حلف بهاوهي حقوق اهللا تعالى من عبادات وحدود، ألنها مبنیة على الستر والدرء فال یُ 

  

                                                           
 ) 66 :جماع (ص) ابن المنذر: اإل1(
 وأدلته سالمي) هي: إعادة المطلَّقة طالقًا غیر بائن إلى الزواج في العدة بغیر عقد، الزحیلي: الفقه اإل2(

)9/6986 (  
 ) 10/7706( وأدلته ) هو: قرابة حكمیة أنشأها الشارع من العتق.، الزحیلي: الفقه االسالمي3(
 ) 4/123م ولده، الكاساني: بدائع الصنائع (أم ولد، یقال: فالن استولد جاریته إن صیرها أ) هو: تصییر الجاریة 4(
  ) 147 :) هو: قوة حكمیة یصیر بها العبد أهًال للتصرفات الشرعیة، الجرجاني: التعریفات (ص5(
)، والفيء: 3/439بن مازة: المحیط (، اشهر فصاعداً أربعة أیالء هو: الیمین على ترك وطء المنكوحة ) اإل6(

  ) 3/451( السابق نفس المرجع/  الرجوع 
 ) 12/110: االنصاف (مرداويال؛ )2/341) المولى: درر الحكام (7(
 ) 3/52)؛ الشیرازي: المهذب (3/294) الخرشي: شرح مختصر خلیل (8(
)؛ ابن قدامة: 6/165م (الشافعي: األ)؛ 8/234: التاج واالكلیل (لمواق)؛ ا16/117) السرخسي: المبسوط (9(

 ) 4/81المغني (
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  اإلثبات بالكتابة : - الطریق الرابع 

  مفهوم الكتابة في اللغة واالصطالح:    - أ

  . )1(  : معناها الخط، یقال: كتب الشيء أي خطهفي اللغة -1

 : في االصطالح  -2
ن المتتبع لمفهوم الكتابة عند الفقهاء القدامى یجد أنهم یسقطونها إء القدامى: قهافعند ال - 

فرادهم لها مباحث وهذا یفسر سبب عدم إعلى المعنى اللغوي والعرفي لها وهو ما یخط بالید، 
بواب بواب الدعوى والبینات أو أها ضمن أمستقلة أو تعریف خاص، وٕانما اكتفوا بذكر 

لصك والمحضر والسجل والوثیقة وكتاب القاضي قضیة والحكم، تحت مسمیات عدة كااأل
  .)2(ودیوان القضاء

فمنهم من سلك مسلك القدامى في التعامل مع مفهوم  حدثونما الفقهاء المأعند المحدثین:  - 
  ظهر المقصود بها في الفقه، أذكر من تعریفاتهم: خاصا یُ  الكتابة، ومنهم من أفرد لها تعریفاً 

وما یتعلق بها للرجوع الیه  ،یعتمد علیه في توثیق الحقوق (هي الخط الذيول: التعریف األ 
  . )3( عند اإلثبات)

لیه عند ه الحقوق بطریقة مخصوصة، للرجوع إ: (هي كل خط توثق بالتعریف الثاني
  .)4( الحاجة)

وأجد أن التعریفین السابقین یدوران حول ذات المعنى، وهو أن الكتابة تعني الخط الذي  
  توثق به الحقوق حتى یعتمد علیها وقت الخصومة. 

  مشروعیة اإلثبات بالكتابة :

  ثبتت مشروعیة أصل الكتابة  بالكتاب والسنة واالجماع والمعقول:  
  : الكتاب •

َ ٍ  ُ َ     َ ْ  ُ ُ هُ َوْ َْ  ُْ   [قوله تعالى: 
َ
ْ   َِ  ٍْ  إَِ  أ ِ َ  آَ  ُ ا إذا  ََ ا َ ْ ُ َ   ا     

َ
   َ 

ْ  َوْ ُْ  ِِ   ُ  َْ ْ َ  ُ ْن  َْ ُ َ  َ َ   َ   َ ُ  ا  
َ
َب َ  ٌِ  أ

ْ
ُ ْ  َ  ٌِ   ِ  َْ ْ ِل َوَ   َ  َ ْ َ   

                                                           
)؛ ابن 159 – 5/158( الرازي: مقاییس اللغة، مادة (كتب)؛ )1/209) الفارابي: الصحاح، مادة (كتب)(1(

 ) 1/698منظور: لسان العرب، مادة (كتب) (
)؛ الكرمي: دلیل 3/401ب ()؛ الشیرازي: المهذ2/212)؛ الثعلبي: التلقین (220 :) الحلبي: لسان الحكام (ص2(

  ) 349 :الطالب (ص
 ) 417:ثبات (ص وسائل اإل: ) الزحیلي3(
 ) 212 :فقه القضاء وطرق االثبات (ص :) السوسي4(
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ي َ  َ ْ ِ اْ َ   َوْ َ    ِ َ َر  ُ  َوَ  َ  َْ ْ   ِ ُْ  َ  ْ ً ا      )1(]◌ٌ  ِ  ا  

من اهللا سبحانه وتعالى بكتابة المعامالت ومنها الدین  مرٌ في اآلیة الكریمة أوجه الداللة: 
همیة التنازع، ولو لم یكن للكتابة من أوتوثیقها بالخط، حتى تكون حجة یثبت بها الحق وقت 

أن ینزل أو یأمر بما  Uمر من معنى، وحاشاه لما كان لهذا األریعة االسالمیة، وأصل في الش
  . )2( ال فائدة له وال معنى

  السنة النبویة:  •

في استخدامه للكتابة في كثیر من المجاالت في حیاته، فقد استخدمها  rثبت عن النبي 
الة والسالم  اعتماده علیه الصحكام والقضاء مما یدلل بال شك على البیوع والصلح والمعاهدات واأل

أذكر بعضًا من و  )3(الكتابة وجعلها وسیلة من وسائل اإلثبات في الشریعة االسالمیة،  على
  النصوص النبویة التي تدلل على ذلك :

r :) عن النبي  tعن أبي هریرة  -1


 r : "  )4(. 

نها مشروعیة الكتابة وأبي شاه على أصل للصحابة بالكتابة أل rأمر النبي  دل  وجه الداللة: 
  سؤال الرجل له. rبها في إثبات الحقوق، حیث لم ینكر النبي  وسیلة یعتدُّ 

قال:  rأن رسول اهللا  عن ابن عمر  -2    
 ()5( . 

ألمته على كتابة الوصیة على أصل مشروعیة الكتابة  rحث النبي  دل  یوجه الداللة: 
 واالعتماد علیها كطریق من طرق اإلثبات للحقوق في الفقه.  

                                                           
  ) 282 (یةاآل :البقرةسورة ) 1(
 ) 3/383( تفسیر القرطبي) القرطبي: 2(
المدینة المنورة،  –سالمیة الجامعة اإلثبات، مجلة بو بكر: نظام اإلأ )؛92 :ثبات (ص) بك وابراهیم: طرق اإل3(

 ) 112 :ص/  64-  63ع: (
 ]) 3/125 ) ( 2434ح: (هل مكة، أباب كیف تعرف لقطة  ،كتاب في اللقطة[  صحیح البخاريالبخاري: ) 4(
)  2738ح: (كتاب الوصایا، باب الوصایا وقول النبي وصیة الرجل مكتوبة عنده،[ صحیح البخاري البخاري: )5(

) 4/2( [  



  اٍإلسالميمفهوم الخطأ الطبي واإلثبات في الفقه 

41 

 الفصل األول

  جماع: اإل •

وأصحابه من بعده بالكتابة واعتمادها في المعامالت والصلح  rعمل النبي الكریم  دل
حیث نقل غیر واحد من العلماء  جماع منهم على أصل مشروعیتها والعمل بها؛ على اإلوالتوثیق

دلت الكتب والمصنفات التي تركها العلماء قد ، وأما من بعد الصحابة ف)1(جماع الصحابة على ذلكإ
على االعتماد على الكتابة في كثیر من المسائل وذكرهم لها في صورة الصكوك والدواوین وكتب 

دلیل إجماع  rالنبي  للكتابة في النقل عنوالمحدثین  ن اعتماد الرواة، كما أ)2( القضاة وغیرها
  . )3(مة على مشروعیة الكتابة والعمل بها األ
  المعقول : •

  بالمعقول من وجهین :   ثبتت مشروعیة الكتابة
إن الخط والكتابة كاللفظ في الداللة على القصد واإلرادة، بل إن الخط أكثر ثباتًا الوجه االول:  ²

فاظ التي نطقها، لكن الخط ن یعید كالمه بنفس األلیستطیع أنسان ال اإلن حیث إ ؛من اللفظ
قد جعل  لخط كل إنسان مایتمیز به عن خط غیره كتمیز  Uیبقى على حاله دون تغیر، واهللا 

عمى فیما طریقه قد تظافرت على قبول شهادة األ دلةوته، فإذا كانت األصورته ونبرة ص
نسان ورسمه إذا كان معروفًا ل خط اإلعرف الصوت، فمن باب أولى أن ُیقبالسمع، إذا 

صوات تتشابه بل قد یكون تشابهها أعظم من تشابه األنه خطه، حیث إن أ ومشهوراً 
 .)4(الخطوط

لى في استجالب الشهود تقتضي اللجوء إإن حاجة الناس ودفع المشقة عنهم الوجه الثاني:  ²
أو  لشهود أو یغیبون لمرضٍ الكتابة، خاصة مع تفرعهم وكثرة المعامالت بینهم، وقد ینسى ا

لى ضیاع الحقوق ویسبب حرجًا بین الناس عند ت وقت النزاع والخصومة مما یؤدي إمو 
التعامل؛ فالكتابة ترفع هذا الحرج عنهم وتؤدي مهمة صیانة الحقوق والحفاظ علیها بكل یسر 

اس من وسهولة، خاصة في وقتنا الحاضر حیث فسدت الذمم وانتشر الفساد، فكان البد للن
 .)5( قوي رسمي یدفع عنهم الفساد وأهلهطریق 

                                                           
 ) 105 :ظي (صالخان: الظفر المحمد )؛ 4/416) الرازي: المحصول (1(
 : ابن قدامة؛ )3/401الشیرازي: المهذب ( ؛)4/14مالك: المدونة ( ؛)35/434ابن عابدین: رد المحتار ( )2(

  )65 :جماع (صابن المنذر: اإل؛ ) 601:تیمیة: مختصر الفتاوى المصریة  (ص  ابن؛)10/80(المغني
 ) 175 :القیم: الطرق الحكمیة (ص ) ابن3(
ابن فرحون: تبصرة الحكام   ؛)175 :ابن القیم: الطرق الحكمیة (ص؛ )6/361كشاف القناع ( البهوتي: )4(

)1/440  (  
المجموع تكملة : مطیعي ال ؛)4/463مالك: المدونة ( ؛)35/434( رد المحتار ) ابن عابدین: حاشیة5(

  ) 91:بك وابراهیم: طرق االثبات الشرعیة (ص ؛)20/164(
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  حكم الكتابة:   -  ب
جد من اختالف عند العلماء في حكم ن الكتابة مشروعة في أصلها، وما وُ تقرر معنا أ

نواعها والجهة التي تصدرها ت األحكام بها، خالف ظاهري  یرجع  إلى اختالفهم في أالكتابة، وثبو 
نهم  یتفقون على العمل بالكتابة إذا كل مذهب، ومجمل القول  أ تي وضعهاوفي الشروط والقیود ال

  .  )1(كانت موثقة وغیر مزیفة 
حیث یعتمد العالم بأسره على الكتابة في توثیق الحقوق بطرق وفي عصرنا الحاضر 

ي ورقة إال إذا كانت صادرة عن جهة حكومیة ووسائل ال یدخلها الشك أو الریبة ؛ إذ ال یعتد بأ
تحمل هذه الشروط والمواصفات، بل مذیلة بالتوقیع والختم، فال یعترف بأي وثیقة ال رسمیة، و 

  صبح ذلك من المعلوم والمعروف بالضرورة في معامالت الناس وعقودهم وفض نزاعاتهم. أ
ت وفقًا لشروط وضوابط ذا كانفإ؛ اً ومشروع اً فیكون حكم العمل باألوراق المكتوبة جائز 

  .)2(توجب على القاضي العمل بمقتضاها وترتیب األحكام علیهاسالمیة  الشریعة اإل
 ما یثبت بالكتابة من الحقوق:   -  ت

  : ذ هي على قسمین قوق التي تثبت بالكتابة باختالف أقسامها، إتختلف الح
 : ول:  الوثائق الكتابیة الرسمیةسم األ الق

دارة الشؤون المختصة بإلجهات الحكومیة العلیا وهي الوثائق الصادرة من الحاكم أو من ا
 . )3( الداخلیة للدولة

  منها وما یثبت بها من الحقوق: وقد بین العلماء حكم نوعین 
  : البراءات السلطانیة - ول النوع األ 

هم وامر التي یصدرها الحاكم على الرعیة حیث یفرض علیوهي مجموعة القوانین واأل
  .)4( االلتزام بها والعمل بمقتضاها

 

                                                           
ابن  ؛)3/401المهذب ( :الشیرازي ؛)4/14مالك: المدونة ( ؛)35/434( رد المحتار حاشیة ) ابن عابدین:1(

  الزحیلي: فقه القضاء وطرق االثبات  ؛)105: الظفر الالظي (ص :محمد خان ؛)10/80المغني ( :قدامة
   )1/131حكام في المحاكم الشرعیة (القضایا واأل :داود ؛)275 :(ص

صول أ)؛ بسیوني: 91 :ثبات الشرعیة (صبك وابراهیم: طرق اإل ؛)436 :) الزحیلي: وسائل االثبات(ص2(
 ) 51ص :بات (ثاإل

 ) 2/183) داود: القضاء والدعوى (3(
 ) .395:) الزحیلي: التنظیم القضائي (ص 4(
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  .)1( مام القاضيبها في كل الحقوق واعتبروها حجة أجاز العلماء اإلثبات وقد أ
 : لى القاضيكتاب القاضي إ -النوع الثاني

صدرها في حق ام أحكألیها أو بینات استمع إویقصد به ما یرسله القاضي من دعاوى أو 
 .)2( ر فیرسل له ما یتعلق بالدعوى ضدهخخص غائب یوجد تحت سلطة القاضي اآلش

ما یثبت به من الحقوق ، لكنهم اختلفوا فی)3(خذ به في اإلثباتالعلماء مجمعون على األو 
  قوال: على ثالثة أ

نها تدرء بالشبهات، وقال أل ؛ الحقوق ما عدا الحدود والقصاص نه یقبل في كل: أولالقول األ  - 
 . )4( به الحنفیة

وذلك لجواز الشهادة علیها، وهو  ،نه یقبل في جمیع الحقوق بال استثناء: أالقول الثاني - 
 .)5( للمالكیة وأحد قولي الشافعیة

نها مبنیة على الستر ا الحدود والعبادات هللا تعالى، أل: یقبل في كل الحقوق ما عدالقول الثالث - 
 . )6( شافعیة في القول اآلخروالدرء، وقاله الحنابلة وال

  الراجح :
 الحقوق ما عدا الحدود والعبادات؛ بثبوته في جمیعویظهر لي رجحان القول الثالث القائل 

  لألسباب التالیة: 
على النسیج الجماعي للمجتمع  أنه یتسم مع روح الشریعة في درء الحدود وسترها حفاظاً   -1

 المسلم. 
 .أنه أظهر حرص الشارع في الحفاظ على الحقوق وصیانتها ضد من یعتدون علیها  -2

  القسم الثاني :  الوثائق الكتابیة غیر الرسمیة: 
وهي األوراق والوثائق التي یحررها االشخاص بمفردهم، وال تكون صادرة من جهات 

  نواعها:  ، وأهم أ)7(حكومیة 

                                                           
 ) 4/480: درر الحكام (المولى )1(
 ) 118 :ابلسي: معین الحكام (صالطر  )2(
 ) 65 :) ابن المنذر: االجماع (ص3(
 ) 16/97) السرخسي: المبسوط (4(
 ) 7/53م (الشافعي: األ ؛)8/150) المواق: التاج واالكلیل (5(
 ) 7/53م (الشافعي: األ ؛)11/321نصاف (: اإلمرداوي) ال6(
دریس: إ)؛ 116ص / 64 – 63المدینة المنورة (ع:  -بو بكر: نظام االثبات، مجلة الجامعة االسالمیةأ) 7(

 ) 60 :ثبات بالقرائن (صاإل
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 صكوك العقود  والتصرفات:   - أ

شهاد قود بین االطراف المتعاقدة مع اإلوالصك هو الورقة التي یدون فیها التصرفات والع
  .)1(الشروط علیها وتوقیعها، وهو ما یعرف عند العلماء  بعلم الوثائق أو

ذا ثبت الصك أو الوثیقة عند القاضي كان حجة لصاحب الحق في استیفاء حقه عند فإ
  .)2(لیهلخصمه برد الحق إ ماً ملزِ  ویعتبر دلیالً  ،الخصومة

 نواع  : عدة أصكوك الحقوق والدیون، وتتمثل في   -  ب

  : خط المورث - ول النوع األ 

أو ورقة بخط شخص متوفى فیها إقرار بدین  أو وصیة، فهل یعتد بهذه  جد صكّ ذا وُ إ
 الوثیقة في إثبات ما تنص علیه ؟ 

  راء الفقهاء على قولین: اختلفت آ

فة خط الكاتب نه یعتمد على هذه الوثیقة وتعتبر حجة بما ورد فیها، بشرط معر أ: ولالقول األ  –
بر بمثابة إقرار من المورث بما علیه من حقوق، واستثنوا منها تنها تعأ حیثخرین، وشهرته لآل

وهو للحنفیة  ،نه ال یعتد بها في ذلك عندهمبحقوق المورث على غیره فإ ما كان متعلقاً 
 . )3(  والشافعیة والحنابلة

 وٕان تمّ  ،ال في الوصیة إذا لم ُیشِهد علیها قبل موتهیعتد بها في كل ما أقر به إ: القول الثاني –
  . )4(  للمالكیة كد من خطه وهوالتأ

  الراجح: 

   سباب التالیة:وذلك لأل ذي لم یقبل خط المورث في الوصیة ؛رجحان القول الثاني الوترى الباحثة 

وصى له أو البنه شیئًا ویكون األمر هم بأن المورث قد أحدعلى مال الورثة فقد یدعي أ حرصاً  -1
 على خالفه. 

 .  rمر النبي أل على تأمین الوصیة قبل الموت تطبیقاً  اً ن فیه حثأ -2

 
                                                           

 ) 400 :) الزحیلي: التنظیم القضائي (ص1(
 ) 4/159) حیدر: درر الحكام (2(
)؛ البهوتي: كشاف القناع 5/421)؛  الجمل: حاشیة الجمل على فتوحات لوهاب (4/165) حیدر: درر الحكام (3(

)4/183 ( 
  ) 6/371: مواهب الجلیل () الحطاب4(
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   الرسائل:  -النوع الثاني 

اتفق الفقهاء على ثبوت  جمیع الحقوق بها  ما عدا الحدود والقصاص، إذا كانت الرسالة 
  .)1(موثقة  ومعنونة وموقعة وفق العرف

الغائبین كحكم النطق بین نهم اعتبروا حكم الكتابة بین ووجه اعتمادها عند الفقهاء، أ
  .)2(الحاضرین، ومنها القاعدة الفقهیة: ( الكتاب كالخطاب)

  دفاتر التجار والبیاعین والصرافین والسماسرة:  -النوع الثالث 

لى اآلخرین، وأجازها المالكیة ى الحقوق والدیون التي في ذمتهم إویقتصر إثباتها عل
تعارف علیه عند التجار أن لهم دفاتر یكتبون ما لهم وما والحنفیة، ووجه إجازتها عندهم أنها مما 

  .)3(علیهم
  

  اإلثبات بالقرائن:  - الطریق الخامس 

 :  مفهوم القرائن في اللغة واالصطالح  - أ

: مفردها قرینة، مأخوذة من قرن، بمعنى جمع، یقال: قرنت بین الحج والعمرة بإحرام في اللغة  -1
 ، ألنها تقارن بزوجها أي تجمع به،الزوج، والقرینة: الزوجةواحد أي جمعت بینهما، والقرین: 

  . )4( ألنها تالزمه وتصاحبه ؛وتأتي بمعنى المالزمة والمصاحبة، فالنفس قرینة صاحبها

  القرینة في اللغة هي الجامعة لكل ما یصاحب الشيء ویالزمه.فإذن 
  في االصطالح:   - 2

القدامى تعرف بالعالمة واألمارة ومعناها ن القرینة في مصطلح الفقهاء إعند  القدامى:  –
 فرادهم تعریفاً ذا ما یفسر صمتهم عنها وعدم إلدیهم، وه جلیاً  المراد منها یكاد یكون واضحاً 

  لمصطلح القرینة لوضوح مقصده لدیهم.  خاصاً 

 ن فقد تعددت تعریفاتهم  وتنوعت لمصطلح القرینة أذكر بعضاً أمَّا المحدثو : عند المحدثین –
  منها: 

                                                           
)؛ 8/44)؛ النووي: روضة الطالبین (2/51)؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام (6/218) الزیلعي: تبیین الحقائق (1(

  ) 4/349بو النجا: االقناع (أ
 ) 1/70) حیدر: درر الحكام (2(
    )2/311)؛  علیش: فتح العلي (5/437المختار ( رد حاشیة ) ابن عابدین:3(
 ) 2/500( ، مادة ( ق ر ن )المصباح المنیر: )؛ الفیومي13/336( مادة ( قرن ) لسان العرب، :منظور) ابن 4(
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فتدل علیه، وهي مأخوذة  خفیاً  ( القرینة هي كل أمارة ظاهرة تقارن شیئاً  ول: التعریف األ 
  . )1(من المقارنة بمعنى المرافقة والمصاحبة) 

  . )2(:  ( هي أمارات معلومة تدل على أمور مجهولة) التعریف الثاني

على وجود الشيء أو ( القرینة هي األمارات والعالمات التي یستدل بها  التعریف الثالث: 
  .)3(نفیه) 

: (هي األمارة التي نص علیها الشارع أو استنبطها أئمة الشریعة باجتهادهم التعریف الرابع
 . )4(أو استنتجها القاضي من الحادثة وظروفها وما یكتنفها من أحوال) 

الذي التعریف الرابع:  أختار من بین ما سبق ذكره من تعریفات للقرینة ؛التعریف المختار: 
(األمارة التي نص علیها الشارع أو استنبطها أئمة الشریعة باجتهادهم أو  عرفها بأنها:

  .استنتجها القاضي من الحادثة وظروفها وما یكتنفها من أحوال) 
  سبب اختیاره: 

  أنه اقتصر على القرائن الفقهیة دون غیرها. -1
 .  )5(یشمل جمیع أشكال وضروب القرائن الفقهیة  -2

بخالف التعریفات األخرى والتي كانت مطلقة  مانعاً  فكان التعریف لهذین األمرین جامعاً 
  .)6(صحاب العلوم األخرى نة عند فقهاء الشریعة وغیرهم من أحیث شملت القری

  مشروعیة القرائن:   -  ب
  : )7( إن األصل في مشروعیة القرائن في اإلثبات مأخوذ من الكتاب والسنة والمعقول

                                                           
 ) 2/936) الزرقا: المدخل الفقهي العام (1(
 ) 489 :) الزحیلي: وسائل االثبات، (ص2(
  ) 219 :) زیدان: نظام القضاء في الشریعة (ص3(
  ) 9 :)  دبور: القرائن ودورها في االثبات (ص4(
  نواع: أ) للقرینة  ثالثة 5(

 م في السنة . أالقرائن التي نص علیها الشارع، سواء وردت في القران  - أ
 القرائن التي استنبطها االئمة المجتهدون من علماء الشریعة، وذكروها في مؤلفاتهم . -ب
  ) 9: دبور: القرائن (ص القرائن التي یستنبطها القضاة من الوقائع والظروف والمالبسات المحیطة بها .  -ت

  ) 9 :) دبور: القرائن  (ص6(
  )، الطرابلسي: معین الحكام 2/101)، ابن فرحون: تبصرة الحكام (3 :) ابن القیم: الطرق الحكمیة (ص7(

  ) 4/139)؛ القرافي: الفروق (166 :(ص
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  :  الكتاب •

وََ  ُءوا َ َ  َِ  ِ  ِ  َِ ٍ  َ ِ ٍب  َ َل  َْ  َ    َْ  [قوله تعالى في قصة یوسف علیه السالم:  -1
َ  ُن َ َ َ    َِ ُ  نَ  ُ ا ُْ ْ  َ ْ ً ا  ََ ْ ٌ َ ِ ٌ  َوا  

َ
 ُْ ُ ُ ْ  أ

َ
   ْ َُ [ )1( .  

ن یعقوب علیه السالم استدل على كذب أبنائه في قضیة قتل الذئب لیوسف بقرینة أوجه الداللة: 
ضروا بیوسف، إنه اعتمد القرینة في الحكم على أبنائه بأنهم أسالمة القمیص وعدم تمزقه، حیث 

مسائل الفقه كالقسامة  مارات في:( استدل الفقهاء بهذه اآلیة في إعمال األوفي هذا یقول القرطبي
لى استدل على كذبهم بصحة القمیص، وهكذا یجب عuن یعقوب وأجمعوا على أ ،وغیرها 

  . )2(مارات والعالمات إذا تعارضت... وال خالف بالحكم بها)الناظر أن یلحظ األ

ْن  َْ  ُْ  َ  [قوله تعالى:  -2
َ
 ُْ ِ  ِ    ََ  ََ   ُُ وٍء َوَ  َ ِ    َُ    أ

َ
َ    َوا ُْ َ   َ  ُت َ َ َ  ْ َ   ِ 

َ     َِ ّدِ ِ   ِ  
َ
ِ َواْ َ ِْم اْ ِ  ِ َو ُُ  َ ُُ    أ رَْ   ِ ِ   إِْن ُ     ُْ  ِ    ِ   

َ
ُ ِ  أ َ  ا   َ  َ 

ي َ  َ ْ ِ    ِ  َْ ْ ُ وِف َو ِ  َِّ  ِل َ  َ ْ ِ   َدرََ ٌ   ِ َراُدوا إِْ َ ً   َو َُ     ِ ُْ  ا  
َ
ذَ َِ  إِْن أ

ُ َ  ِ ٌ  َ ِ   ٌ وَ   )3( ]ا  

ستدل على على عدم الحمل، ومنه یُ  قد جعل القرء دلیًال وعالمةً  Uن الشارع أوجه الداللة: 
  .)4( خذ بالقرینة واالستدالل بها في االحكاممشروعیة األ

  السنة النبویة : •
   أحادیث عدة منها:  rدل على مشروعیة العمل بالقرینة في السنة النبویة من قوله وفعله 

  rقال:  عن ذكوان مولى السیدة عائشة  - 1
 r) : 

 r )  ( )5( . 
 ، على رضاها وموافقتها بالنكاح دالةً  سكوت البكر عالمةً جعل   rالنبي  أنوجه الداللة: 

 .  )6(وهذا دلیل على مشروعیة العمل بالقرائن في الشرع 
                                                           

 ) 18(  یة اآل :یوسفسورة  )1(
 ) 9/150( تفسیر القرطبي) القرطبي: 2(
 ) 228 ( یةاآل: قرةالبسورة ) 3(
  ) .3/115(تفسیر القرطبي) القرطبي: 4(
) 1420ح:  (ذان الثیب في النكاح  بالنطق والبكر بالسكوت،ئباب است،كتاب النكاح  [ ) مسلم: صحیح مسلم5(

)2/1037([  
 ) 9/204)  النووي: شرح النووي (6(
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 ، r» :َعْن َعاِئَشَة ما روي  - 2
             

« )1( . 

لقائمة وهي ثبوت لى ابن زمعة بالقرینة اقد حكم بثبوت النسب إ  rالنبي أن وجه الداللة: 
وعلى سكب ماء الزوج في رحم  المخالطة بین الزوجینالفراش یدل على أن ذ الفراش بینهما، إ

 خذت قرینة دالة علیها وهي الفراش؛طلع علیها فأمور المستورة والتي ال یُ زوجه؛ وألنها من األ
  .)2( فثبت النسب به

  المعقول:  •
بالوسائل المقررة في الشریعة  إثباتها من تمكنإن كثیرًا من المسائل والقضایا قد ال یُ 

ال یقوى على اإلثبات، فقد  فقد فیها الدلیل أو یكون ضعیفاً قرار والیمین، أو یُ كالشهادة واإلاإلسالمیة 
على الحقوق من الضیاع وصیانة لها من الظلمة والمفسدین الذین یتقوى  خذ بالقرائن حفاظاً شرع األ

دعهم وصیانة الحقوق وفض في ر  هاماً  خذ بالقرائن دوراً ند فقدان الدلیل القاطع، فكان لألجانبهم ع
  .)3( النزاع وٕانهاء الخصومة 

  حكم العمل بالقرائن:   -  ت
 ،تبعًا الختالف أنواع القرائن وأحوالها والظروف المحیطة بهایختلف حكم العمل بالقرینة 

ن أصل القرائن مشروع وجائز العمل بها، فمتى ثبتت عند القاضي لقوتها وضعفها، وبما أ وتبعاً 
قوال الفقهاء بها والحكم بمقتضاها، والمتتبع ألخذ وصریحة في داللتها تعین علیه األقرینة قاطعة 

  . )4( د أنهم اعتمدوا القرینة كطریق لإلثبات وبنوا علیها األحكام في كثیر من المسائل الفقهیةیج
 مایثبت  بالقرینة من الحقوق :  -  ث

من حدود وقصاص وتعزیر  الحقوق في الفقه اإلسالمي؛خذ بالقرینة في جمیع ثبت األلقد 
حوال شخصیة، على اختالف بین الفقهاء في قوة القرینة أو ضعفها في موضع ومعامالت وأ

  .)5(اإلثبات بها
                                                           

  ]) 8/165 (،) 6817ح: (باب للعاهر الحجر، ،كتاب الحدود  [) البخاري: صحیح البخاري1(
  ) .12/34) ابن حجر: فتح الباري (2(
  ) 98 :صول االثبات (صأ)؛ بسیوني: 2/104)؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام (4:) ابن القیم: الطرق الحكمیة (ص3(
)؛ الحجاوي: 8/64م ()؛ الشافعي: األ11/66القرافي: الذخیرة ( ؛)5/354(رد المحتار) ابن عابدین: حاشیة 4(

 ) 3/24قناع (اإل
طالب مسنى الأ)؛ السنیكي: 2/146ابن فرحون: تبصرة الحكام ( ؛)7/225) ابن نجیم: البحر الرائق (5(

  ) 11/373نصاف (الماوردي: اإل ؛)2/229(
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  من المسائل التي  كانت القرینة فیها موضع إثبات وطریقًا من طرقه الشرعیة:  بعضاً  وأورد

 .)1(ثبوت الزنا على المرأة غیر المتزوجة بقرینة الحمل -1

 . )2(مارات الدالة على التراضياد التبایع بالمعاطاة ؛ اكتفاًء بالقرائن واألانعق -2

دفع اللقطة لواصف عفاصها ووكائها اعتمادًا على مجرد القرینة وظهور الداللة بها على  -3
 .)3(صدقه بأنها ملكه

وٕان كانا مفصولین، وادعى كل منهما أن المتاع له وال  إذا اختلف الزوجان في متاع البیت؛ -4
بینة لهما، فلكل منهما ما یصلح له، فما یصلح للرجال یكون للزوج كالعمامة والسالح، وما 

  .)4(یصلح للنساء یكون للزوجة كالخمار والحلي بشهادة الظاهر لكل منهما 

                                                           
 ) 1/100عالم الموقعین (إ)؛ ابن القیم: 4/482) مالك: المدونة (1(
 ) .4/5الشرح الكبیر ()؛ ابن قدامة: 125/ 2) ابن فرحون: تبصرة الحكام (2(
)؛ المقدسي: العدة 4/69م ()؛ الشافعي: األ4/456)؛  مالك: المدونة (6/202) الكاساني: بدائع الصنائع (3(

  ) 289 :(ص
)؛   10/328الهیتمي: تحفة المحتاج ( )؛1/143)؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام (8/235) البابرتي: العنایة (4(

  ) 5/329ابن النجار: منتهى االرادات (



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  

  الثانيالفصل 
عبء إثبات اخلطأ الطبي ووسائله يف 

  قه االسالميفال
  

  ویشتمل على مبحثین:
  .الطبي الخطأ إثبات عبء مسؤولیةول: المبحث األ 

  .وسائل إثبات الخطأ الطبيالمبحث الثاني:  
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  المبحث األول
  إثبات الخطأ الطبيمسؤولية عبء 

  : مفهوم عبء إثبات الخطأ الطبي -أوًال 
منهما على  عرض لكل ٍ أسعبء اإلثبات مصطلح مركب یشمل لفظي (عبء) و(إثبات) و 

  حدا انتهاًء بمفهوم عبء إثبات الخطأ الطبي، على النحو التالي: 
 مفهوم العبء في اللغة واالصطالح:  -أ 
 جمع على أعباء، ویستعمل في معاٍن عدة منها:عبئًا ویُ العبء من عبأ العبء في اللغة:  -1

     .)1(أ الجیش أي جهزه یقال عبَ  التجهیز: - 
 . )2(: یقال هذا عبء هذا أي مثله ونظیره المثیل والنظیر - 
  .)3(فالعبء هو الحمل والثقل من أي شيء كان  مل والثقل:الحِ  - 

 عد حمالً إثبات الحق على الغیر یُ ن إ، حیث بموضوع بحثيیتعلق  والمعنى األخیر هو ما
    .)4(على من یكلف به ثقیالً 

 العبء في االصطالح:  - 2
في اللغة وهو الحمل  تهلم یخرج المعنى االصطالحي للفظ العبء عن المعنى الذي اختر 
ة من المسائل الفقهیة فوالثقل، ویظهر ذلك في استعماالت العلماء لكلمة ثقل في مواضع مختل

 ومنها: 
جر من زیادة الحمل أ: في بیان أحكام إجارة الظهر للركوب، حیث منعوا المستولاأل الموضع  - 

 . )5(على الظهر وٕاثقاله، ألن ذلك قد یؤدي إلى إتالفه 
: في حكم دیة اللسان، حیث لم یفرقوا في وجوب الدیة بین ما خَف من الحروف الموضع الثاني - 

 .)6(على اللسان وما ثقل

                                                           
  ) 579/   2(مادة ( عبأ ) ) مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط، 1(
 ) 118/  1(  ، مادة ( عبأ )) ابن منظور: لسان العرب2(
 ) 47 :(ص ، مادة ( عبء ) ) فیروز آبادي: القاموس المحیط3(
 ) 366: ) عالیة: نظام الدولة والقضاء (ص4(
 ) 359/  2)؛ السمرقندي: تحفة الفقهاء (8/  11( المجوع تكملة :السبكي) 5(
 ) .448/  8) ابن قدامة: المغني (6(
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مد االستثناء في الطالق عند من یعتبره، حیث قالوا أنه لو طال األ : في مسألةالموضع الثالث - 
فیجوز وٕان طال  ؛بین الطالق واالستثناء وكان بسبب ثقل في لسان منشئه وقد ُعلم عنه ذلك

  .)1(الفصل

 فیكون مفهوم العبء في اصطالح العلماء ما ثقل أو صعب من األمور.   
  مفهوم اإلثبات في اللغة واالصطالح:  - ب

ر هنا بما خاصتُ إلیه من معنى على وأذكِّ ؛ سابقًا عن مفهوم اإلثبات بالتفصیل تحدثتُ 
  النحو التالي: 

 .)2(: هو إقامة الحجة وثبوتها اإلثبات في اللغة -1

على حق : هو (إقامة الحجة أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشریعة اإلثبات في االصطالح -2
  . )3( أو واقعة تترتب علیها آثار شرعیة)

  مفهوم عبء اإلثبات:  - ت

عرض لمفهوم المصطلح الشامل لهما عند أ بعد التعریف بلفظي (العبء) و(اإلثبات)
  العلماء القدامى والمحدثین على النحو التالي: 

ویرجع السبب  ؛لم یرد مصطلح عبء اإلثبات في كالم العلماء القدامى عند العلماء القدامى:  -1
وهو  ،حیث لم یخرج عن المعنى اللغوي لهمافي ذلك إلى وضوح المعنى المراد منه لدیهم 

  الثقل في إقامة الحجة.

أدرجه العلماء  حیث ؛ مصطلح عبء اإلثبات من المصطلحات الحدیثة :  یعدُّ عند المحدثین -2
المحدثون ضمن كتاباتهم عن القضاء اإلسالمي بغیة مجاراة الكتابات الوضعیة إلظهار السبق 

 .)4( اإلسالمي لها

أو   االكتفاء بذكره ضمن الحدیث عن اإلثبات ووسائلهبفقد كان ذكرهم لهذا المصطلح إما 
عما تقرر من مفهوم  دیهم ل وفي العموم لم یخرج المعنى المراد منهالتعریف له بشكل خاص، 

  وأذكر من تعریفاتهم:  العبء واإلثبات

                                                           
 ) 142/  3: االختیار (ابن مودود )، 287/  3) ابن مازة: المحیط (1(
 ) من هذا البحث23) انظر (ص 2(
 )  من هذا البحث 23) انظر (ص3(
 )  4327/  6(وأدلته )؛ الزحیلي: الفقه اإلسالمي 47 :) بك وٕابراهیم: طرق اإلثبات الشرعیة (ص4(
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أنه: (تكلیف أحد الخصوم بإقامة بف د. الزحیلي عبء اإلثبات : عرَّ التعریف األول –
  .)1(الحجة والدلیل على دعواه)  

أنه: (تكلیف أحد المتداعین بإقامة بف الباحث الربیش عبء اإلثبات : عرَّ التعریف الثاني –
  . )2( على صحة ما یدعیه)الدلیل 

ن لم یختلفا في اإلشارة إلى المعنى المراد من عبء اإلثبات وهو التكلیف یفان السابقاوالتعر 
  بإقامة الدلیل والحجة أمام القاضي. 

  : مفهوم عبء إثبات الخطأ الطبي -ث

عبء إثبات الخطأ الطبي بأنه: (تكلیف أحد الخصوم بإقامة  تعریفومما سبق یمكن 
  وقوع الخطأ الطبي).  دعوى الحجة والدلیل على دعواه في 

فالقاضي عندما تعرض له دعوى بالخطأ الطبي فالبد أن یحدد أحد الخصوم لیكلفه بعبء 
  اإلثبات لیتحمل المسؤولیة عن إقامة الدلیل أمامه.  

  

  مسؤولیة عبء إثبات الخطأ الطبي:  -ثانیًا 
إن مهمة إقامة الحجة والدلیل إلثبات الخطأ الطبي أمام القاضي تحتاج إلى من یتحمل 

ثقلها، ولتحدید المسؤول عن هذه المهمة أعرض للمسؤول عن عبء اإلثبات بشكل عام ثم و  ئهاعب
  للمسؤول عن عبء إثبات الخطأ الطبي بشكل خاص، على النحو التالي: 

  : المسؤول عن عبء اإلثبات - 1

إن ترتب اآلثار الشرعیة على حق أو واقعة نتج عنها ضرر ألحد طرفي الخصومة ال یتم 
إال بعد حكم عادل من قبل القاضي، والذي یرفع له الطرف المضرور الدعوى بهذا الحق، وحتى 
یكون الحكم عادًال ومنصفًا البد للقاضي من تحدید المسؤول عن تحمل عبء إثبات الحق المدعى، 

الدعوى التي یصل بها العلم إلى القاضي بحق ضاع عن صاحبه، ومن هما طرفا فما مفهوم 
الخصومة فیها، وكیف للقاضي أن یمیز بینهما لیكلف أحدهما بعبء اإلثبات، وما أهمیة ذلك 

مفهوم الدعوى والمدعي والمدعى علیه وكیف  بعرضبالنسبة للحكم الصادر منه؟ والجواب  
   على النحو التالي: والبیان  ، ة ذلكللقاضي أن یمیز بینهما وأهمی

                                                           
 ) 646/  2) الزحیلي: وسائل اإلثبات (1(
 العربیة المملكة في وتطبیقاتها والقانون الشریعة بین اإلثبات أدلة تقدیر في ) الربیش: سلطة القاضي الجنائي2(

  - هـ1423 (-الریاض–، أكادیمیة نایف الحربیة الخضري إبراهیم/ د: : إشراف، رسالة ماجستیرالسعودیة
 ) 173ص: (هـ) 1424
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 مفهوم الدعوى في اللغة واالصطالح:  -أ 

 : الدعوى في اللغة

وادعیت الشيء زعمته لي حقًا كان أو باطًال، ، دعوى اسم مفعول من ادعى یدعي ادعاءً 
 .)1(وادعى على فالٍن كذا نسبه إلیه وخاصمه فیه، وتجمع على دعاوى أو دعاوي

 : االصطالحالدعوى في 

 ذكر منها: أ؛ تعددت تعریفات العلماء لمفهوم الدعوى 
 . )2( في مجلس من له الخالص عند ثبوته) حقٍ  (مطالبةُ : الدعوى هيول: التعریف األ  - 

 .)3( هي: (طلب معینٍ  أو ما في ذمة معین)التعریف الثاني:  - 

 . )4( هي: (إخباٌر عن وجوب حق على غیره عند حاكم)التعریف الثالث: - 

  .)5(و في ذمته)ألى نفسه استحقاق شيء في ید غیره هي: (إضافة اإلنسان إالتعریف الرابع:  - 

قد  لثالثیظهر من التعریفات السابقة لمفهوم الدعوى أن التعریفین األول وا مما سبق
بمكان المطالبة واإلخبار بها وهو مجلس الحكم  بتقییدهاتقاربت ألفاظهما في الداللة على الدعوى 

  . )6(أو القضاء
فلم یقیدا الدعوى بمكان المطالبة بها فدخل المعنى اللغوي  رابعن الثاني والاأما التعریف

وهما دعوى العین ودعوى  ،كما اجتمعت عباراتهما على ذكر نوعین من أنواع الدعوى  .)7(امفیه
    . )8(الدین، ولم یشمال أنواعًا أخرى للدعاوى

  الخالصة:  

  وأخلص مما سبق إلى أن العلماء قد اتجهوا اتجاهین في تفسیرهم لمفهوم الدعوى: 

                                                           
  ) مادة (دعا، فیروز آبادي: القاموس المحیط ؛)261/ 14مادة (دعا) (، ) ابن منظور: لسان العرب1(

 ) 194/  1مادة (د ع و) ( ، الفیومي: المصباح المنیر؛ )1283: (ص
 ) 152/  8) البابرتي: العنایة (2(
 ) 5/  11) القرافي: الذخیرة (3(
 ) 399/  6) الشربیني: مغني المحتاج (4(
 ) 242/  10) ابن قدامة: المغني (5(
 ) 26 :) الدغمي: دعوى التناقض  (ص6(
 ) 26 :)؛ الدغمي: دعوى التناقض (ص83 :الدعوى (ص) یاسین: نظریة 7(
 ) 35 :) بني بكر: نظریة الدفع  الموضوعي (ص8(
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  والهدف من رفعها وهو رفعها أمام القاضي. وىز على حقیقة الدعركّ : االتجاه األول

  التي یتم رفعها أمام القاضي.  وىأنواع الدعز على ركّ : االتجاه الثاني

ن أومن التعاریف السابقة لمفهوم الدعوى أختار التعریف الثالث الذي ینص على التعریف المختار: 
  : لألسباب التالیة ؛الدعوى هي: (إخباٌر عن حق على غیره عند حاكم)

 عن إثبات الخطأ الطبي. يد الدعوى بمجلس الحكم، وهو ما یخدم بحثقیَّ أنه  -1

 .)1(بإطالقه لكلمة (إخبار) شمل اإلخبار بالحق في الدعوى بالقول والكتابة واإلشارة أنه  -2

وٕانما شمل كل  ؛لحقهاإلنسان  التي یرفعها دعوىالبإطالق كلمة (حق) لم یقتصر على كما أنه  -3
  .)2(أنواع الدعوى 

حقه عند الخصومة والنزاع، فقد  إلىلوصول اإلنسان  مهمةً  تعتبر الدعوى وسیلةً هذا و 
  . )3( اآلخرین عدوانمجتمع السترداد حقه وحمایته من باحتها الشریعة لكل فرد من أفراد الأ

  ولتتحقق هذه الغایة من الدعوى كان البد من جهة تتحمل عبء رفعها إلى القاضي.

 مفهوم المدعي والمدعى علیه:   -  ب

تحتاج الدعوى إلى من یتحمل عبء إثباتها أمام القاضي، لیحمل لواء الحق فیرجع إلى 
مستحقه، وقد أشارت الشریعة إلى حامل هذا اللواء بإقرار قاعدة عامة لعبء اإلثبات تتمثل  في 

فقد أظهرت هذه القاعدة   )r :( )4قول النبي 
أن المدعي هو صاحب األولویة في أن یكون المسؤول عن عبء إثبات الحق المدعى به، ضمن 

  حتى یصل القاضي إلى تمییزه عن المدعى علیه. شرعیة  ضوابط وشروط

شروط والضوابط لبیان مفهوم المدعي والمدعى علیه هذه الوقد اجتهد العلماء في وضع 
ذكروا تعریفات عدة للمدعي  إذمنهما في مهمته،  ا فینطلق كلالسابقة علیهموتطبیق القاعدة 

  ذكر منها: أوالمدعى علیه 

                                                           
 )35 :بني بكر: نظریة الدفع  الموضوعي (ص )1(
  )؛ یاسین: نظریة  الدعوى 192 :) كدعوى الوصي والوكیل  وغیره، للمزید: الزحیلي: فقه القضاء (ص2(

 ) 85 :(ص
 )  5980/  8: الفقه اإلسالمي () الزحیلي3(
ححه ص]؛ )618/  3(، ) 1341ن البینة على المدعي (ح = أباب ما جاء ب[ ) الترمذي: سنن الترمذي، 4(

 األلباني في ذات المصدر.
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أن المدعي هو من إذا (ـ: المدعي والمدعى علیه بالمولى من الحنفیة  عَرفالتعریف األول:  -
 والمدعى علیه من إذا َترك ال ُیترك أي یجبر على، َترك ُترك أي ال یجبر على الخصومة

    )1( الخصومة)

وظاهر من التعریف أن الضابط في التفریق بین المدعي والمدعى علیه راجع إلى طبیعة 
الدعوى باعتبارها مرتبطة بإرادة اإلنسان، والذي یملك بدوره صالحیة إقامتها أو تركها فیكون هو 

    .)2(المدعي، ومن ال یملك ذلك فهو المدعى علیه 
أن المدعي من خالف : (ـالمدعي والمدعى علیه ب القرافي من المالكیة  وعَرف التعریف الثاني: - 

  .)3( قوله أصًال أو عرفًا، والمدعى علیه من وافق قوله أصًال أو عرفًا)
، فمن وافق قوله به المدعى قولموافقة األصل أو العرف لل أنهالضابط في التعریف یظهر و 

  .)4(كان مدعیاً األصل أو العرف كان مدعًا علیه ومن خالفهما 
أن المدعي من : (ـالمدعي والمدعى علیه ب األسیوطي من الشافعیة عَرفالتعریف الثالث:  -

   .)5( یدعي أمرًا باطنًا، والمدعى علیه من یدعي أمرًا ظاهرًا)
  .)6(والضابط هنا هو مخالفة أو موافقة الظاهر فمن وافقه كان مدعًا علیه ومن خالفه كان مدعیاً 

المدعي هو  أن: (ـالمدعي والمدعى علیه بالماوردي من الحنابلة عَرف بینما التعریف الرابع:  -
من یطالب غیره بحق یذكر استحقاقه علیه وٕاذا سكت ُترك، والمدعى علیه الُمطاَلب وٕاذا سكت 

  . )7( لم ُیترك)
                                                           

 ) 329/ 2) المولى: درر الحكام (1(
 ) 177: ) یاسین: نظریة الدعوى (ص2(
 ) 8/  11) القرافي: الذخیرة (3(
المراد به هنا هو استصحاب الحال األول، وقد ذكروا أنواعًا منه كاألصل براءة الذمة، والصحة من ) األصل 4(

المرض، وعدم اإلضرار بالغیر وغیر ذلك، والمقصود بالعرف  هنا ما استقر في النفوس من جهة العقول، 
القرائن وغلبة الظن، وٕاذا  ویطلقون علیه المعهود والغالب والعادة   أیضا، ویكون هو الظاهر من األحوال مع

)؛ ابن 140/  1ما تعارض األصل والعرف فإنهم یقدمون العرف العتبارات عدة، ابن فرحون: تبصرة الحكام (
 وما بعدها)  181 :)؛ للمزید انظر: یاسین: نظریة الدعوى (ص197الجزي: القوانین الفقهیة (ص 

 ) 395/  2) األسیوطي: جواهر العقود (5(
لظاهر عند أصحاب هذا التعریف ما كان نوعان: األول وهو الظاهر بنفسه وهو مبني على األصول ) یقصد با6(

كأصل براءة الذمة، والثاني الظاهر بغیره ویستفاد من أمرین: أحدهما العرف والعوائد والثاني  القرائن ودالئل 
فق لالصل، ابن عبد السالم: قواعد الحال، وعند التعرض بین الظاهر بنفسه والظاهر بغیره فإنهم یقدمون الموا

 ) 187(ص  )، وللمزید انظر: یاسین: نظریة الدعوى6/404)؛ الشربیني: مغني المحتاج (2/32األحكام (
 ) 419/  4) الماوردي: اإلقناع (7(
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نفسها،  ویظهر في هذا التعریف أن الضابط في التفریق بینهما  مشتق من تعریف الدعوى
  .)1(فالمدعي هو مقدم الدعوى بفعله، والمدعى علیه من تقدمت ضده الدعوى

عل الضابط فیهما في جانب ویبدو لي من التعریفات السابقة أن األول والرابع منها جُ 
عل المدعي من طرفي الخصومة ومن خالفه فهو مدعًا علیه ال یطالب بعبء اإلثبات، في حین جُ 

والثالث منها في جانب المدعى علیه ومن خالفه كان مدعیًا یطالب بعبء الضابط في الثاني 
  اإلثبات.

  التعریف المختار: 

بعد ذكر تعریفات العلماء لكٍل من المدعي والمدعى علیه یظهر أنه وٕان اختلفت عباراتهم 
ه نها تتفق من حیث المعنى، فالمقصود من اجتهاد العلماء في تعریف المدعي والمدعى علیأإال 

   .)2(هو وضع معیار شامل یحدد الفرق بینهما حال الخصومة 

وهذا ال یعني صالح البعض من هذه الضوابط والمعاییر دون البعض اآلخر لكن  العلماء 
ركزوا  في بیانهم لمفهوم طرفي الخصومة على ما ترجح لدیهم أنه المعیار أو الضابط للتفریق 

أمل ونظر القاضي لیختار منها ما یناسب الدعوى أو بینهما، إذ تعتبر كلها عالمات خاضعة لت
  .)3(الموضوع الماثل أمامه

وعلیه فال أرى ترجیح أي تعریف منها كونها تصلح كلها معیارًا وضابطًا یعتمد علیه 
  القاضي  للتفریق بین المدعي والمدعى علیه.

  الخالصة: 

أي من التعریفات التي علیه وعدم ترجیح  بعد العرض السابق لمفهوم المدعي والمدعىو 
ب بالبینة هو من یدعي خالف األصل أو أن المدعي الذي یطالَ  تكون الخالصةذكرها العلماء 

ب بالیمین یكون بخالفه، أي من الظاهر أو العرف أو الكثیر الغالب، والمدعى علیه الذي یطالَ 
انبه بواحد منها كان ، فمن ترجح ج)4(یوافق قوله األصل أو الظاهر أو العرف أو الكثیر الغالب

  مدعًا علیه یعفى من عبء اإلثبات  وعلى اآلخر المسؤولیة عن ذلك.

                                                           
 ) 652/  2)؛ الزحیلي: وسائل اإلثبات (192 :) یاسین: نظریة الدعوى (ص1(
 ) 654/  2؛ الزحیلي: وسائل اإلثبات ()37 :) الدغمي: دعوى التناقض (ص2(
 ) 176: )؛ یاسین: نظریة الدعوى (ص655/  2) الزحیلي: وسائل اإلثبات (3(
 ) 4 :) حسان: مقدمة في معنى الضمان (ص4(
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هذا ویصح أن یعتبر كال الخصمین مدعیًا من جانب ومدعًا علیه من جانب آخر، 
أو حقه في الحفاظ على  )1(فالمدعى علیه والذي یوافق قوله األصل هو مدٍع بطلبه دفع التعرض

ءة ذمته، ویرجع األمر في ذلك كله إلى نظرة القاضي وحنكته فیما یعرض سمعته أو استمرار برا
     .)2( من قضایا ونزاعاتأمامه 

 أهمیة التمییز بین المدعي والمدعى علیه:  -  ت

لم تغفل الشریعة عن أهمیة التمییز بین طرفي الخصومة بالنسبة لعمل القاضي، وما كان 
للتمییز بینهما إال مساهمة منهم في تسهیل المهمة اجتهاد العلماء في وضع الضوابط والشروط 

علیه، حیث یستطیع القاضي بعد تعرفه على المدعي والمدعى علیه أن یكلف كًال منهما بما یدعم 
جانبه ویقویه، فیكلف المدعي بعبء إثبات الحق المدعى به فإن نجح استحقه وٕان لم ینجح كلف 

     .)3(ینهما ولو مؤقتاالمدعى علیه بالیمین حتى تنقطع الخصومة ب

أن المدعي  ؛ل العلماء السبب في كون المدعي هو المسؤول عن عبء اإلثباتویعلّ 
وهو براءة الذمة من الحقوق للغیر، فجعل هذا  ،بادعائه الحق على غیره یدعي خالف األصل العام

فأوكلت  ،ضعفهیقوي ویدعم  الموقف الضعیف بین طرفي النزاع، فاحتاج  إلى ماهو األمر موقفه 
   .في إظهار الحق فناسبه ذلك له المهمة األثقل وهي إحضار البینة على دعواه، والتي تملك قوةً 

موقف القوي بین طرفي الخصومة لموافقته األصل العام، ال ه صاحبأما المدعى علیه فإن
   .)4(فأوكلت له المهمة األخف وهي الیمین هج إال إلى تدعیمافلم یحت

القاضي في التمییز بین المدعي والمدعى علیه، ترتب على ذلك تكلیفه لكل  أفإذا ما أخط
   .)5(صدر الحكم على إثر ذلك مجانبًا للعدل ومجافیًا له یطرف بما ال یتناسب مع موقفه ف

 المسؤول عن عبء إثبات الخطأ الطبي:  - 2

  خطأ طبي فإن طرفي الخصومة فیها هما المریض والطبیب، حیث  وقوعفي حال الدعوى ب

                                                           
) دفع التعرض یعني الدفاع الشرعي وهو: رد خصومة المدعي وٕابطال دعواه باإلتیان بالبینة المضادة، ابن 1(

 ) 212/  1(فرحون: التبصرة 
)؛ بك وٕابراهیم: طرق اإلثبات 220 :)؛ عثمان: النظام القضائي (ص655/  2) الزحیلي: وسائل اإلثبات (2(

 ) 48 :(ص
 ) 24 :)؛ زرواتي: أحكام االدعاء (ص166 :) شموط: العدالة القضائیة (ص3(
)؛ 12/7)؛ النووي: روضة الطالبین (2/339)؛ العدوي: حاشیة العدوي (221/  6: بدائع الصنائع () الكاساني4(

 ) 248/  8ابن مفلح: المبدع (
 ) 196 :) یاسین: نظریة الدعوى (ص5(
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وأن  ؛ الخطأالطبیب، بینما یدعي الطبیب عدم  لفعل یدعي المریض وقوع الضرر علیه نتیجةً 
   الضرر الناتج لیس من فعله. 

   جانبین:بمراعاة  مطالٌب  في هذه الحالةفالقاضي 

عما تسبب له الطبیب من ضرر أو أضرار المریض وحقه في التعویض جانب  : مراعاة ولاأل 
  نتیجة لخطئه. 

جتماعیة وسمعته المهنیة والطبیعة الحساسة التي یمتهنها الطبیب ومكانته اإلجانب : مراعاة الثاني
  في عمله كونه یقع على جسد اإلنسان.

وٕاذا ما أعملنا القاعدة العامة في اإلثبات وما تقرر معنا من ضوابط وشروط للتمییز بین 
المدعي والمدعى علیه یكون المریض بادعائه الضرر نتیجًة لممارسة العمل الطبي علیه هو 

الذمة   على الطبیب وهذا مخالف ألصل براءةالضرر یدعي  ذلك أنهالمدعي من طرفي الخصومة، 
   .)1(إلى شفاء المریض ودفع األلم عنه في الظاهر  نهم یقصدونإاألطباء حیث  والظاهر من

ن یأخذ أوعلیه یكون المسؤول عن تحمل عبء إثبات الخطأ الطبي المریض نفسه، فله 
بكل الوسائل والطرق التي كفلتها الشریعة لإلثبات حتى یستطیع أن یحصل على الحق الذي رفع 

  . )2( الدعوى ألجله

في أثناء  طریقه إلثبات الخطأ الطبي تكون  ومعیقاتٍ  یواجه المریض بصعوباتٍ قد لكن 
  : وتتمثل هذه الصعوبات في ؛ قة بل شبه مستحیلةآمهمته فیها ش

الطبیعة الخطرة للعمل الطبي وما یكتنفها من صعوبات واحتماالت تجعل من الصعب على  -1
 .)3(الوقوف على دلیٍل لإلثبات المریض الوقوف على تفاصیله وحیثیاته، وبالتالي صعوبة

ام من جانب المریض بكل ما یتصل بالعمل الطبي من إجراءات وعالجات وأدوات الجهل التّ  -2
ال یفهم مالبسات استخدامها أو تأثیرها یجعله بعیدًا عن مسرح العمل الطبي وما یجري على 

  .)4( خشبته
أو أثناء العالج   اإلغماء الذي یصیبهالحالة الصحیة التي یكون علیها المریض واأللم أو  -3

في حالة العملیة الجراحیة، كل ذلك یفقده التواصل مع كما  تحت تأثیر التخدیر الكامل كونه 
                                                           

طبیب  )؛ منار: مسؤولیة545 :(ص لألطباء حنا: المسؤولیة المدنیة؛ )53 :) أبو لبة: مسؤولیة الطبیب (ص1(
 ) 336 :(صمدنیة التخدیر ال

 ) 54 :)؛ أبو لبة: مسؤولیة الطبیب (ص94 :(صبین الفقه والقانون ) البار وباشا: مسؤولیة الطبیب 2(
 ) 458 :) الجمیلي: الخطأ في المسؤولیة الطبیة (ص3(
 ) 98 :حنا: المسؤولیة المدنیة لألطباء (ص ؛)263 :(ص النخدیر المدنیة ) منار: مسؤولیة طبیب4(
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من حوله أو الشعور بهم ناهیك عن أن یالحظ اإلجراءات التي اتبعها الطبیب ومارسها أثناء 
 .)1(عمله
ریض على أدلة أو حجج  تساعده في الصعوبات السابقة تزید من مشقة حصول المهذه ف

  إثبات دعواه.
المنهك أصًال من تبعات وآثار الضرر الذي  -فهل یمكن القول بالتخفیف عن المریض 

ب بالبینة على فننقل عبء اإلثبات إلى جانب الطبیب لیطالَ   -سببه له خطأ الطبیب أو تجاوزه 
ي كل األحوال دون االلتفات إلى تلك عدم وجود الخطأ، أم نطبق القاعدة العامة في اإلثبات ف

  الصعوبات ؟ 
العالقة بین الطبیب  لطبیعة ضعر أقبل ذلك أن  يلإلجابة على هذا التساؤل یلزمن

ومریضه وعلى نوعیة األعمال الطبیة التي یقدمها الطبیب إلیه أو یطلبها المریض منه لتتحدد تبعًا 
  وبیان ذلك على النحو التالي:  لذلك طبیعة المسؤولیة عن عبء إثبات الخطأ الطبي،

 رابط العالقة بین الطبیب والمریض:   - أ
ثنان المنافع بینهما، فیقدم الطبیب إن ما یربط الطبیب بمریضه هو عقد یتبادل فیه اال

بینما یقدم األخیر األجرة المستحقة للطبیب، ویطلق  ،منفعة العمل والجهد بالعالج الطبي للمریض
  .)2( على هذا العقد (عقد إجارة األعمال)

استثنوا الطبیب من بعض أحكامه وذلك للطبیعة  قد العقد والعلماء في كتاباتهم عن هذا
عمله وهو جسد اإلنسان وأعضائه، فقد استرعى هذا االمر  فیه الطبیبالخاصة للمكان الذي یباشر 

  هم رعایة فائقة توازي ما یجب على الطبیب أن یبذله من رعایة تجاه المریض.من

ویظهر ذلك في تفریقهم لطبیعة األعمال التي یقدمها الطبیب للمریض أو یستأجره المریض 
    .)3(ألجلها

 أنواع األعمال الطبیة:   -  ب

لكن  ، األمراضإن الغرض األهم من المهنة الطبیة هو الحصول على العالج والشفاء من 
وٕانما  ، قد یلجأ الناس إلى األطباء ألغراض أخرى ال یكون الهدف منها الحصول على العالج

                                                           
 ) 568 :المسؤولیة المدنیة لألطباء (ص) حنا: 1(
وتنقسم إلى قسمین إجارة  ،)74/  15) اإلجارة هي: عقد على المنفعة بعوض وهو مال، السرخسي: المبسوط (2(

 ) 209 :عین وٕاجارة عمل، األسیوطي: جواهر العقود (ص
" المسائلة عن الخطأ الطبيشروط بحث بعنوان " )؛ الشویعر: 3851/  5( وأدلته ) الزحیلي: الفقه اإلسالمي3(

 ) 4981/  5( مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام محمد ابن سعود
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الحصول على زیادة منفعة أو فائدة أو خدمة یقدمها الطبیب لهم، بمعنى حصولهم على عمل 
  . )1(ینتهي بنتیجة یراد الحصول علیها من إجرائه

  عین: وبذلك تتنوع األعمال الطبیة بین نو 

  .)2(لغرض االستشفاءالنوع األول: أعمال طبیة 

  . )3(غرض االستشفاء غیرلالنوع الثاني: أعمال طبیة 

  بیان نظرة العلماء للمسؤول عن عبء اإلثبات في كل نوع منها كالتالي: یمكن و 
  : غرضها االستشفاء التي المسؤول عن عبء اإلثبات في األعمال الطبیة - أوًال 

أن العالقة بین الطبیب ومریضه مبنیة على عقد بینهما یتبادالن فیه المنفعة، ُعلم مما سبق 
وفي هذا النوع من األعمال یكون هدف الطبیب والمریض معًا هو العالج ألجل الشفاء والسالمة، 
فیتخذ الطبیب جمیع اإلجراءات الممكنة أمامه من أجل تحقیق هذا الهدف، لكن في حال لم یتحقق 

ج ضرر للمریض بسبب مضاعفات أو عدم تحمل جسده للعالج فإن الطبیب ال یسأل الشفاء أو نت
ن ذلك إإذ  ؛ألن مثلها ال یمكن أن یلتزمه الطبیب بالعقد ؛ عن هذه النتیجة إال إذا قصر أو أهمل
وعلى المریض عبء إثبات الدعوى  كما تقدم معنا في ، لیس في مقدوره فالشفاء بید اهللا وحده

   .)4(والمدعى علیهتحدید المدعي 
                                                           

  )؛ ابن قدامة: المغني 930/  3)؛ السعدي: عقد الجواهر الثمینة (361/  2) السمرقندي: تحفة الفقهاء (1(
حسین  : د/ة ماجستیر، إشراف)؛ طردة: المسؤولیة الجنائیة المترتبة على عمل الطبیب، رسال402/ 5(

 ) 78 :م (ص 2011 - جامعة الخلیل -الترتوري
) تكون هذه األعمال احتمالیة أكثر ألنها تحتمل النفع والضرر فال تكون النتیجة فیها مضمونه من المضاعفات 2(

ل الطبیة واآلثار  وتتمثل في العالج من األمراض الخطیرة وٕاجراء العملیات الجراحیة وغیر ذلك من األعما
التي یكون الغرض منها عالج المریض من مرض یشكو فیه األلم وشفائه منه للمزید: حنا: المسؤولیة المدنیة 

 )  95 :)؛ أبو لبة: مسؤولیة الطبیب (ص123 :(ص
) وتتعلق باإلجراءات الطبیة التي تهدف الى تحقیق نتیجة معینة تكون نسبة االحتمال فیها ضعیفة كما أن 3(

إجرائها ال یكون لغرض الشفاء أو إزالة المرض مثل عملیات التجمیل والختان والتحالیل المخبریة  الهدف من
  وتركیب األطراف الصناعیة وتركیب األسنان وتقویمها وغیر ذلك، للمزید: أبو لبة: مسؤولیة الطبیب 

في ولیة والتزام الطبیبطبیعة المسؤ بحث بعنوان ")؛ آل الشیخ: 199 :)؛ حنا: المسؤولیة المدنیة (ص97 :(ص
)؛ سنوسي: 2843 /3( الجراحة التجمیلیة" مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام محمد ابن سعود

ي عزري الزین، جامعة قاصد /د :، رسالة ماجستیر بإشراففي التشریع واالجتهاد القضائيالخطأ الطبی
 ) 62 :م (ص2006مرباح_

  )؛ قلیوبي وعمیرة: حاشیة قلیوبي 203 :؛ ابن خلیل: معین الحكام (ص)16/11) السرخسي: المبسوط (4(
 ) 447/  4)؛ ابن مفلح: المبدع (79/ 3(
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من األمناء الذین یكون  -عند إجرائه لعمل طبي احتمالي  -لذلك اعتبر العلماء الطبیب 
األصل فیه أنه صاحب  إذالقول قولهم في حال الخصومة واالدعاء علیهم باإلتالف أو الخطأ 

بافتراض خطئهم  –سواء تعدوا أم ال  - )1( نوا الصناعأن بعض العلماء قد ضمَ  ومعصنعة ومهنة، 
غیر أن العلماء ، )2(ومطالبتهم بالبینة حال إنكارهم وذلك للمصلحة العامة وحفاظًا على أموال الناس

في  باإلجماع قد نفوا ذلك عن الطبیب وجعلوا المسؤول عن عبء إثبات الخطأ الطبي هو المریض
  . )3( حال كان العمل الطبي احتمالیاً 

  : لیس غرضها االستشفاء التي ات في األعمال الطبیةالمسؤول عن عبء اإلثب - ثانیًا 

أما في هذا النوع من األعمال الطبیة  فیكون هدف المریض من اللجوء إلى الطبیب 
إلجرائها هو زیادة منفعة  یقصد الحصول علیها بطلٍب منه واتفاق بینه وبین الطبیب على نتائجها  

  .)4(ها للمریض كما أرادوتحقیق بالعقد ویكون في مقدور الطبیب التزامها

فإذا لم تتحقق النتیجة المرجوة وحصل النزاع بین الطبیب والمریض على الصفة التي تم 
االتفاق علیها أو على الموضع الذي أذن المریض فیه للطبیب بالعمل الطبي  فعلى عاتق من یقع 

  عبء اإلثبات في ذلك؟ 

بصفته صاحب صنعة أو مهنة، فقد  وهنا یرجع الطبیب إلى الصفة األصلیة التي یمتهنها
  : على قولینوقع الخالف بین العلماء في تحمیل الطبیب لعبء اإلثبات 

 )5(وهو للحنفیة، : أن القول قول المریض مع یمینه ویكون عبء اإلثبات على الطبیبالقول األول
  .)6(وأحد قولین للشافعیة 

                                                           
بها كالنجار  اع جمع صانع وهم أصحاب المهن الذین یطلب الناس منهم أن یصنعوا لهم أشیاء لالستنفاع) الصنّ 1(

 ) 348/  1والحداد والطبیب وغیره، الفیومي: المصباح المنیر (
  )؛  الشیرازي: المهذب 17/  4( )؛ ابن رشد: بدایة المجتهد65/  6رد المحتار (حاشیة ) ابن عابدین: 2(

 ) 32/ 4)؛ البهوتي: كشاف القناع (267/ 2(
)؛ 185/  6)؛ الشافعي: األم (257/  12رة () القرافي: الذخی47 :) البغدادي: مجمع الضمانات (ص3(

 ) .249/  4الزركشي: شرح الزركشي (
)؛ بورمي: المسؤولیة 199 :(ص لألطباء )؛ حنا: المسؤولیة المدنیة97 :) أبو لبة: مسؤولیة الطبیب (ص4(

 www.addiwane.comم)  2008/ یونیو  27الطبیة، بحث على اإلنترنت  (
  )13/  16) السرخسي: المبسوط (5(
 ) 216األسیوطي: جواهر العقود (ص  )6(

http://www.addiwane.com
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وهو ، اإلثبات على عاتق المریضأن القول قول الطبیب بیمینه ویقع عبء القول الثاني: 
  . )3(والقول اآلخر للشافعیة )2(والحنابلة )1(للمالكیة

ü دلة: األ 

وقد  ، أدلة القول األول القائل بأن القول قول المریض وعبء اإلثبات على الطبیب - أوال ً 
  استدلوا بالقواعد الفقهیة والمعقول وذلك على النحو التالي: 

 من القواعد الفقهیة والمعقول:وقد استدل أصحابه بأدلة  
، وتعني )4( واستدلوا بالقاعدة الفقهیة (األصل في الصفات العارضة العدم)القواعد الفقهیة:  -1

أنه عند االختالف في ثبوت الصفة العارضة وعدمها یكون القول قول من یتمسك بعدمها مع 
   . )5(یمینه

فإذا ادعى الطبیب أن المریض أذن له بالعمل في موضع  ، فاألصل سالمة المریض وصحته   
  .)6(ما أو أن هذا الضرر لیس من العمل الطبي الذي أجراه فعلیه أن یثبت ذلك

على إذن من المریض، فهو األعلم  بناءً ن الطبیب یمارس العمل الطبي إقالوا من المعقول:  -2
بمباشرة  ن اإلذنإحیث  ؛حقیقهابالنتیجة التي طلبها من الطبیب وحدد المراد من لجوئه لت
فكان القول قوله، ویقع عبء ، الطبیب العمل من أجل تنفیذها  یستفاد من جهة المریض

  .)7(اإلثبات على الطبیب في هذه الحالة 
وقد ؛ ویقع عبء اإلثبات على المریض ،أدلة القول الثاني القائل بأن القول قول الطبیب - ثانیًا 

  الفقهیة على النحو التالي: استدلوا بالسنة والقواعد
 : السنة •

r :)قول النبي 
( )8(  

                                                           
  ) 16/ 2) الثعلبي: التلقین (1(
  )697/ 3) السیوطي: مطالب أولي النهى (2(
 ) 157/   8) الجویني: نهایة المطلب (3(
 ) 54 :) ابن نجیم: األشباه والنظائر (ص4(
 ) 185 :) البورنو: الوجیز (ص5(
حسین  /رسالة ماجستیر إشراف: دالمترتبة على عمل الطبیب في الفقه اإلسالمي،  ) طردة: المسؤولیة الجنائیة6(

 ) 67 :م، (ص2011- جامعة الخلیل  –الترتوري 
 ) 14/  16)؛ السرخسي: المبسوط (48 :) البغدادي: مجمع الضمانات (ص7(
َ    َ ا ِ ن  إِ كتاب تفسیر القرآن، باب قوله تعالى: "  [ ) البخاري: صحیح البخاري8( ِ  ونَ َ ُ  ْ   ح:  (..."، اّ ِ   ِ  ْ  َ  

4552 (،) 6  /35 ([ 
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جعل مهمة عبء اإلثبات في جانب المدعي وهو المریض هنا  rأن النبي وجه الداللة: 
بالعقد، والطبیب مدعًا علیه من قبل  حیث أنه یدعي على الطبیب عدم تنفیذه لما إلتزمه

المریض، فیكون عبء اإلثبات على المریض فعلیه أن یثبت أن الطبیب لم یقم بالعمل الذي 
  . )1(إلتزمه

 من القواعد الفقهیة:  •

استدلوا بالقاعدة الفقهیة في اإلثبات وهي (أن األصل براءة الذمة) حیث قالوا أن المریض 
ن األصل هو براءة ذمة إن الطبیب واألصل عدمه، حیث ضرر میطالب بالتعویض عن ال

الطبیب من أي التزام مالي لغیره إال إذا أثبت ذلك الغیر هذا االلتزام في حقه، وهنا یكون 
ألنه یدعي خالف األصل، فعلیه یقع عبء  ؛الطبیب مدعًا علیه والمریض هو المدعي

   )2(اإلثبات
  القول الراجح: 

العلماء في مسألة عبء إثبات الخطأ الطبي أجد أن العلماء  قد بعد عرض أقوال وأدلة 
أن المصلحة تقتضي  من ترجح في نظرهم حملوا عبء اإلثبات لطرف دون اآلخر بناًء على ما

تحمیل هذا الطرف دون آخر، فالذین رجحوا جانب الطبیب نظروا إلى المصلحة العامة للمجتمع 
باء وٕاحجامهم عن العمل الطبي تهربًا من تحمل عبء وعدم إعراض األط، في الحاجة إلى الطب

  اإلثبات، فرجحوا المصلحة العامة على مصلحة المریض الخاصة. 
فقد اعتبروا مصلحة المریض وحقه في ن رجحوا جانب المریض على الطبیب أما الذی

أكبر وهي ا علیه فوق معاناته معاناة زیدو التعویض عن التلف الذي أصابه في جسده وفي ماله فلم ی
فرجحوا جانب المریض على الطبیب وخاصة أن األخیر ال یصعب علیه  ، مسؤولیة عبء اإلثبات

  أمر إثبات ذلك.
  : لألسباب التالیةوعلیه فإن الترجیح یكون بالجمع بین القولین وذلك 

إن القول بتحمیل المریض لعبء اإلثبات دائمًا وهو الطرف المضرور، فیه إجحاٌف في حق  -1
 فقد صحته وماله وأخذ بدًال منهما  معاناًة وألمًا  بسبب خطأ الطبیب.إنسان 

كما أن ما یلقاه المریض من صعوبات وعقبات تحول بینه وبین الدلیل على خطأ الطبیب  -2
 تجعل أمر تحمیله لمسؤولیة عبء اإلثبات أمرًا ظالمًا یجانبه العدل. 

                                                           
حسین  /رسالة ماجستیر إشراف: دالمترتبةعلى عمل الطبیب في الفقه اإلسالمي،  ) طردة: المسؤولیة الجنائیة1(

 ) 68 :م ،(ص2011جامعة الخلیل  –الترتوري 
 ) 267/  2)؛  الشیرازي: المهذب (250/  5)؛ ابن قدامة: الشرح الكبیر (88 :اد السالك: ابن عسكر (ص) إرش2(
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للجشع والطمع حَول المهنة الطبیة من ما نحیاه في عصرنا الحاضر من فساد للذمم واستشراء  -3
 األصل فیها اإلنسانیة والبذل إلى مهنة تجاریة الهدف من ورائها الربح المادي فقط. مهنةٍ 

كما أن القول بتحمیل الطبیب لهذا العبء فیه امتهان لمكانة  األطباء  وفرصًة ألصحاب  -4
عاء علیهم بغیة الحصول النفوس المریضة والحاجات الرخیصة بالتجرؤ على األطباء واإلد

 على فوائد مادیة. 

قد یؤدي إلى إحجامهم  عن العمل  القول بمسؤولیة األطباء دائمًا عن عبء اإلثباتفإن كذلك  -5
 فیه تضییع للمصلحة العامة للمجتمع بأسره فمهنة الطب ال تستغني البشریة عنها. وهذا

قوانینها ومراعاتها لمصلحة جمیع في الجمع بین القولین إظهار لسمو الشریعة اإلسالمیة في  -6
 األطراف حتى في حال الخصومة، وهو المقصد السامي الذي شرعت ألجله.

إن العلماء في أقوالهم السابقة قد ذهبوا إلى مراعاة المصلحة الراجحة في نظرهم فقالوا بوجوب  -7
ت العبء على طرف دون اآلخر، لكن ال یمنع ذلك من أن یعمل بالرأیین معًا متى تطلب

وبمراعاة الضوابط الشرعیة في تحدید المسؤول  ، وفقًا لما یراه القاضي مناسباً ، و المصلحة ذلك
، فال یحمل الطبیب عبء اإلثبات في عن عبء اإلثبات، فال یظلم طرف على حساب اآلخر

حال كان األصل أو الظاهر أو الكثیر الغالب هو أمانة األطباء ومهارتهم في العمل الذي 
فیكون القول قول الطبیب عند الخصومة أما إن كان العكس فإن ؛ االستشفاءلیس لغرض 

  ویكون القول هو قول المریض. ، الطبیب یتحمل عبء إثبات الخطأ الطبي
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  المبحث الثاني
  وسائل إثبات الخطأ الطبي

ما یتعلق بالجانب اإلنساني  نت أن من أنواعهسبق أن تحدثت عن أنواع الخطأ الطبي، وبیَّ 
للطبیب والمهنة الطبیة، كاالمتناع عن إسعاف المریض أو إفشاء سره الطبي، ومنها ما هو متعلق 

  . )1( بالجانب الفني البحت للمهنة الطبیة، كالخطأ في التشخیص والعالج
تكون عاء المریض على الطبیب فإن الدعوى ال تخرج عن النوعین السابقین، و وفي حال ادِّ 

  : قسمینالوسائل التي یستخدمها المریض إلثبات الخطأ الطبي فیهما منقسمة إلى 
  . )2( القسم األول:  وسائل إثبات متعلقة بأخطاء طبیة إنسانیة

   . )3( القسم الثاني:  وسائل إثبات متعلقة بأخطاء طبیة فنیة
من قبل  وفي حال تعین المریض وتكلف بالمسؤولیة عن عبء إثبات الخطأ الطبي

، یكون علیه اإلتیان بالدالئل والحجج على ما یثبت صدق دعواه واستحقاقه  لما یدعیه، إذ القاضي
  یرجح جانبه ویدعم ادعائه.لیحق  له أن یستعین بكل وسیلة من وسائل اإلثبات المقررة شرعًا 

  وسأعرض في هذا المبحث لوسائل اإلثبات في كل قسم منها على النحو التالي: 

  وسائل اإلثبات المتعلقة باألخطاء الطبیة اإلنسانیة: - أوالً 
األصل في الطب أنه مهنة إنسانیة بحته، ترجع في معظم إجراءاتها إلى ضمیر الطبیب 
وصدقه وٕاخالصه، ومدى حرصه على مصلحة المریض ونفعه، لكن هذه اإلنسانیة من األطباء 

یة األطباء وما قد یعتریها من تجاذب للدنیا كغیرهم من البشر معرضة للخطأ أو التذبذب بین إنسان
ومیل إلى الحصول على الشهرة والمال، مما یخرجهم عن المقصد األساسي للمهنة التي أشهدوا اهللا 

مر بال شك قد یؤثر على نجاعة وفعالیة الوسائل التي یلجأ إلیها ورسوله على األمانة فیها، وهذا األ
  .  )4(المریض إلثبات الخطأ الطبي

                                                           
 البحث. هذا ) من13: ) انظر (ص1(
)؛ الجمیلي: الخطأ في المسؤولیة الطبیة 54 :)؛ أبو لبة: مسؤولیة الطبیب (ص479/  1) ذنون: المبسوط (2(

ضایا طبیة معاصرة، جامعة في المیزان" مقدم لمؤتمر ق الخطأ الطبيبحث بعنوان " )؛ جستینیة: 440 :(ص
 ) 94 :(ص بین الفقه والقانون )؛ البار وباشا: مسؤولیة الطبیب4477 /5( اإلمام محمد ابن سعود

الخطأ بحث بعنوان ")؛ الحسن: 232 :منار: مسؤولیة طبیب التخدیر (ص ؛)222 :) حمید: رفع الحرج (ص3(
)؛ أبو لبة: مسؤولیة 4456/ 5( محمد ابن سعود" مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام الطبي 

   )55 :الطبیب (ص
  - جامعة معمري -محمد جعفور /د :رسالة ماجستیر بإشراف أمام القاضي، ) وزنة: إثبات الخطأ الطبي4(

 ) بتصرف.63 :م  (ص2011
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المریض تقف في طریقه صعوبات وعقبات عدة حال مسؤولیته عن  بینت أن أن سبققد و 
عبء إثبات الخطأ الطبي، فإن هذه الصعوبات تزداد أكثر عند تعقبه وبحثه عن األدلة التي تعینه 

لنهوض بعبء اإلثبات وعدم فاعلیتها في إثبات الخطأ ا بعدم قدرتها على یصدمفي مهمته ل
  .)1(الطبي

ونبین وسائل اإلثبات المتعلقة بهذا القسم والصعوبات التي تواجه المریض فیها ومدى 
  فاعلیة كٍل منها لإلثبات في دعوى الخطأ الطبي: 

 اإلقرار الطبي:   - أ

، )2(عن مفهوم اإلقرار ومشروعیته كوسیلة من وسائل اإلثبات بشكل عام سابقاً  تُ تحدث
    وسأبین هنا إقرار الطبیب بما صدر منه في حق مریضه. 

حیث یعتبر إقرار الطبیب اعترافًا منه بما ارتكبه من خطأ في طریقة عالجه للمریض أو 
  .)3(تقصیره في الجهد المطلوب منه تجاه مریضه، وال یسع الطبیب الرجوع عنه

ضه عما تسبب له الخطأ إلثبات حق المریض وتعوی قاطعةً  حجةً إقرار الطبیب ویكون 
  .)4(الطبي من أضرار، حال صدوره دون إكراه أو إجبار

  صعوبات الحصول على اإلقرار الطبي: 

وأن الحصول على  وتحتاج هذه الوسیلة إلى جرأة من قبل األطباء ومن في حكمهم خاصةً 
في عالم الطب، ویرجع األمر في ذلك إلى  إقرار من الطبیب بارتكابه للخطأ الطبي غیر متحصلٍ 

ل تبعات المسؤولیة عما یترتب من أضرار نتیجة اإلجراءات الطبیة، فیلجأ األطباء الخوف من تحمُ 
  .)5(إلى إخفاء الخطأ الطبي وعدم االعتراف به

كما أن احتقار الطبیب لعلم المریض بالنسبة لعلمه ومهارته في الطب، واعتباره أنه أكثر 
وفهمًا من المریض، یقلل من نسبة االعتراف بالخطأ على اعتبار أن ذلك فیه منقصة في حق  علماً 

                                                           
)؛ حنا: 263 :(ص التخدیر )؛ منار: مسؤولیة طبیب458 :) الجمیلي: الخطأ في المسؤولیة الطبیة (ص1(

 ) 568 :المسؤولیة المدنیة لألطباء (ص
 ) من البحث28: ) انظر (ص2(
  )54 :) أبو لبة: مسؤولیة الطبیب (ص3(
حسین  /د :رسالة ماجستیر بإشراف المترتبة على عمل الطبیب في الفقه اإلسالمي، ) طردة: المسؤولیة الجنائیة4(

 ) .78 :(ص م2011 - جامعة الخلیل -الترتوري
، أمام القاضي )؛ وزنة: إثبات الخطأ الطبي54ص :( بین الفقه اإلسالمي والقانون) أبو لبة: مسؤولیة الطبیب5(

 ) 114 :م (ص 2011 –ة معمري جامع- محمد جعفور  /د: رسالة ماجستیر بإشراف
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وهذا یجعل الحصول على إقرار الطبیب كوسیلة لإلثبات أمرًا شاقًا مما یفوت  .)1(الطبیب وسمعته
  به حصول التعویض.

باألخیر  أن اإلقرار بالصدق یؤسس لعالقة أكثر ودیة بین الطبیب ومریضه قد تحذوا مع
  . )2(إلى اإلعراض عن مقاضاة طبیبه وتقدیر هذه الروح النابضة فیه

 الشهادة الطبیة:   -  ب

للشهادة بمفهومها ومشروعیتها كوسیلة لإلثبات بشكل عام في  تُ سبق أیضًا وأن عرض
ن الموضوع الذي نحن في سیاق بحثه متعلق بالطب ومن یمارسه من األطباء، أ، وبما )3(الشرع

فبطبیعة الحال لن تختلف أحكام الشهادة على الخطأ الطبي عنها في الشهادة بمفهومها العام، إذ 
تتفقان من حیث الشروط واألحكام في الشهود المنوط بهم مهمة إثبات وقوع الخطأ من الطبیب، 

  وط: هذه الشر  ومن أهم 

    .)4(: ویشترط أیضًا في الشهود أن یكونوا عدوًال غیر متهمین بالفسق والخیانةالعدالة -1

ن ال یكون بین الشهود والطبیب المدعى علیه تهمة عداوٍة أو خصومٍة أویشترط عدم التهمة:  -2
 .)5(بینهما

یعرف ومما ذكره العلماء  في الشروط المعتبرة  للشهادة على الطبیب: (من یطبب وال 
  .)6( عرف ذلك بقول طبیبین عدلین غیر عدوین له وال خصمین)الطب فتلف به شيء ضمن ویُ 

ویعد تغیب أي شرط من الشروط السالفة الذكر في الشهود على الطبیب شبهة تؤدي إلى 
    )7( قضاًء. إسقاط شهادتهم وعدم االعتداد بها 

  
                                                           

 جامعة مجلة"  والقضاء للفقه الحدیثة والتوجیهات العامة القواعد في الطبي الخطأ إثبات " عبء) أبو ماریة: 1(
 ) 11 :ص/ 34: ع؛ ( المفتوحة القدس

 ) 458 :) الجمیلي: الخطأ في المسؤولیة الطبیة (ص2(
 ) من البحث30) انظر (ص: 3(
)؛ 382/  6)؛ الشربیني: مغني المحتاج (1517/  1)؛ الثعلبي: المعونة (217/  4: تبیین الحقائق () الزیلعي4(

 ) 247/  2ابن تیمیة: المحرر في الفقه (
)؛ 382/  6)؛ الشربیني: مغني المحتاج (1517/  1)؛ الثعلبي: المعونة (217/  4) الزیلعي: تبیین الحقائق (5(

 ) 247/  2(ابن تیمیة: المحرر في الفقه 
)؛ ابن 161/  17)؛ الماوردي: الحاوي  (288/  2)؛ ابن رشد: المقدمات (120/  16) السرخسي: المبسوط (6(

 ) 168/  10قدامة: المغني (
 ) 427/  2) السنیكي: أسنى المطالب (7(



 عبء إثبات الخطأ الطبي ووسائله في الفقه االسالمي  

69 

 الفصل الثاني

  والشهود في دعوى الخطأ الطبي إما أن یكونوا: 

من داخل السلك الطبي كزمالء الطبیب من األطباء والمعاونین له كالممرضین أو الفنیین  -1
 وغیرهم، 

أو من خارج السلك الطبي كأقرباء المریض أو المراجعین من المرضى أو العاملین في  -2
المستشفى والذین ال یتعلق عملهم في صمیم المهنة الطبیة كاإلداریین وعمال النظافة 

  .)1(وغیرهم

ي حال كون الدعوى متعلقة بفعل الطبیب ومهنته ومدى مخالفته لألصول العلمیة لمهنة فف
أما  )2( الطب، فال تقبل الشهادة إال ممن كان من داخل السلك الطبي من األطباء ومن في حكمهم.

غیرهم فتقبل الشهادة منهم فیما ال عالقة له بصمیم المهنة الطبیة، كامتناع الطبیب عن العالج أو 
  .)3(عدم حصوله على اإلذن

 على الشهود:  الحصول ألجلالصعوبات التي یواجهها المریض 

علیه، تعترضه  للحصولفالمریض في خضم معركته للحصول على شهود یثبت بهم حقه 
   :)4(وهذه الصعوبات هيفي حال كون الشهود من السلك الطبي أو من خارجه  عدة صعوباتٌ 

 الشهادة علیه للعالقة التي تربطهم به. بال یقبلون قد للطبیب في العمل، ف زمالءٌ  الشهودأن  -1

فال یقبلون وأنه ال یسمح لهم بإفشائه  ،بضرورة المحافظة على السر المهنياألطباء  یتذرع قد  -2
  بالشهادة.

باألمور  تهم خبر في حال كون الشهود من خارج السلك الطبي فإن العقبة تكون في عدم   -3
  فقولهم وعدمه سواء. أو معرفتهم بها  الطبیة

الحتمال الكذب والمیل إلى  ؛ في الشهادةتعتبر قادحة شبهة القرابة بینهم وبین المریض  كذلك -4
  المریض ضد الطبیب لهذا المعنى. 

                                                           
/  22مجلة العدل (ع: في میزان القضاء،  )؛ الجبیر: األخطاء الطبیة56 :) أبو لبة: مسؤولیة الطبیب (ص1(

 ) 147: ص
  ، رسالة ماجستیر بإشراف: أمام القاضي وزنة: إثبات الخطأ الطبي ؛)55 :أبولبة: مسؤولیة الطبیب (ص )2(

   )114 :(ص) م  2011 –جامعة معمري (محمد جعفور  /د
 ) 55 :الطبیب (ص)؛ أبو لبة: مسؤولیة 94: (ص بین الفقه والقانون ) باشا والبار: مسؤولیة الطبیب3(
محمد  /، رسالة ماجستیر بإشراف: دأمام القاضي )؛ وزنة: إثبات الخطأ الطبي479/  1) ذنون: المبسوط (4(

 ) 115م) (ص 2011 –جعفور (جامعة معمري 
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بات الخطأ الطبي بالشهود طریقًا مسدودًا في معظم الحاالت إن لم یكن وبذلك یكون طریق إث
كلها، مما یجعل مدى فاعلیة اإلثبات بالشهادة الطبیة ضعیفًا وعقبًة صعبة أمام المریض في 

  . )1( الوصول للحق الذي یدعیه
 المستندات الطبیة:   -  ت

یتم كتابته في ملفات ویطلق علیها الملفات الطبیة أو السجالت الطبیة، وتتضمن كل ما 
المرضى من متابعات وٕاجراءات اتخذها األطباء للتشخیص والعالج كصور األشعة والتحالیل 
المخبریة، كما یتم فیها كتابة الوصفات الطبیة وتوقیعات المرضى على اإلجراء الطبي وموافقتهم 

   .)2(علیه كالعملیة الجراحیة

ن حجة إذا كانت وثائق رسمیة تصدر عن جهات وقد عرفنا سابقًا أن الوثائق الكتابیة تكو 
   . )3( حكومیة رسمیة، أما إذا كانت غیر رسمیة فمنها ما هو حجة ومنها ما لیس كذلك

فإن منها ما یتسم بالصفة  ،وبما أن المستندات الطبیة شكل من أشكال الوثائق الكتابیة
الرسمیة كالوثائق التي تحرر من طرف األطباء باعتبارهم موظفین في مستشفیات حكومیة تختم 
بختمها، ومنها ما یتسم بالصفة غیر الرسمیة حیث یصدر من األطباء بصفتهم الشخصیة 

  .)4(هم كالمستندات التي یحررها األطباء في عیاداتهم الخاصة وتحمل التوقیع الشخصي ل

أو غیر الرسمیة إذا كانت موثقة باحتوائها على  منها فهذه المستندات سواء الرسمیة
معلومات صحیحة حول المریض والتعریف بمرضه وكانت مكتوبًة بخٍط واضٍح ومقروء، ومذیلًة 
 بختٍم أو توقیٍع ال تزویر فیه، وثبتت حجیتها أمام القاضي فإنها تعتبر وسیلة لإلثبات یعتد بها،

یستطیع المریض بذلك أن یعتمد على المستندات الطبیة التي یحصل علیها وتكون حجة له في ف
   .)5(إثبات الخطأ الطبي

                                                           
 ) 479/  1) ذنون: المبسوط (1(
 ) 3 :) محمود: دور التوثیق في إثبات المسؤولیة الطبیة (ص2(
 ) من البحث42 :) انظر (ص3(
حسین  /د :، رسالة ماجستیر بإشرافالمترتبة على عمل الطبیب في الفقه اإلسالمي ) طردة: المسؤولیة الجنائیة4(

 /)؛ وزنة: إثبات الخطأ الطبي، رسالة ماجستیر، بإشراف: د90 :م) (ص 2011 –الترتوري (جامعة الخلیل 
 ) 119 :م) (ص2011 –محمد جعفور (جامعة معمري 

)؛ وزنة: 6 :(ص في إثبات المسؤولیة الطبیة )؛ محمود: دور التوثیق58ص :) أبو لبة: مسؤولیة الطبیب (5(
)؛ 119 :م) (ص2011 –عة معمري محمد جعفور (جام /د :إثبات الخطأ الطبي، رسالة ماجستیر، بإشراف

 ) 148 :ص/  22العدل ( ع:  مجلة، في میزان القضاء الجبیر: األخطاء الطبیة
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كما یستطیع أن یأخذ بها الطبیب ویدفع التهمة عن نفسه بعدم اإلذن او الرضا من قبل 
   .)1(المریض بإثبات توقیع المریض على مستند الموافقة على إجراء العملیة الجراحیة

 الصعوبات التي یقابلها المریض حال حصوله على المستندات الطبیة:

وبالنظر إلى الواقع فإن هذه الوسیلة كغیرها من وسائل اإلثبات السابقة ال تخلو من 
صعوبات تعتري مهمة الحصول علیها بكل صدق وأمانه، حیث أن فرضیة التالعب بها من قبل 

قائمة، وقد یكون السبب في ذلك هو الرغبة في إخفاء األخطاء الطبیب أو المستشفى الذي یعمل به 
وما ینتج عنها نفیًا للمسؤولیة وتهربًا منها، مما یزید األمر صعوبة على المریض، ویضعف تأثیر 

  . )2( المستندات الطبیة التي یملكها كوسیلة إلثبات الخطأ الطبي
  

  وسائل اإلثبات المتعلقة باألخطاء الطبیة الفنیة: -ثانیاً 
فعل  دالئل  إن الخطأ الطبي الفني یحتاج إلى نظرة ثاقبة من قبل القاضي للوقوف على

الطبیب وقیاسه لمدى الخطأ الحادث فیه، كما یحتاج إلى مساعدة من أهل الخبرة واالختصاص في 
فیقتضي ، ایا العمل الطبي وحیثیاته المعقدةعلى ما خفي عنه من خب القاضي الفن الطبي إلطالع

ذلك امتالكه لوسائل تعینه في  تقدیر الخطأ الطبي واستخالصه حال لجوءه إلیها، ومن هذه 
  .)3(القرائن الطبیة والخبرة الطبیة وسائلال

وفیما یأتي أعرض لمفهومها ومدى اعتبار كٍل منها وسیلًة ناجعًة في دعوى الخطأ الطبي 
  على النحو التالي: وذلك طاعة القاضي االعتماد علیها عند إصدار الحكم، یكون في است

  القرائن الطبیة:      - أ

علیها الشارع أو استنبطها أئمة الشریعة  األمارة التي نصَّ  هي(: القرینة أنَّ تقرر سابقًا 
  .)4(باجتهادهم أو استنتجها القاضي من الحادثة وظروفها وما یكتنفها من أحوال) 

                                                           
م) (ص 2011 –محمد جعفور (جامعة معمري  /د :) وزنة: إثبات الخطأ الطبي، رسالة ماجستیر، بإشراف1(

   )95 :(ص بین الفقه والقانون )؛ باشا والبار: مسؤولیة الطبیب117
)؛ وزنة: إثبات الخطأ الطبي، رسالة 6 :)؛ محمود: دور التوثیق (ص58ص :أبو لبة: مسؤولیة الطبیب () 2(

)؛ الجبیر: األخطاء الطبیة، 119 :م) (ص2011 –محمد جعفور (جامعة معمري  /د: ماجستیر، بإشراف
 ) 148 :) (ص 22مجلة العدل (ع: 

)؛ أبو لبة: مسؤولیة 13 :اإلثبات بالمعاینة والخبرة (ص)؛ الكیالني: 594/  1) الزحیلي: وسائل اإلثبات (3(
 ) 56 :الطبیب (ص

 البحثهذا ) من 8 :(ص أنظر) 4(
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أنواع القرائن المعمول بها في الشرع القرائن القضائیة وهي التي یستنبطها القاضي من فمن 
   .)1( الوقائع والظروف والمالبسات المحیطة بالدعوى الماثلة أمامه

ویكون على القاضي وهو بصدد تقدیر الخطأ الطبي أن یضع في اعتباره ما یحیط العمل 
على وجود خطأ في فعل الطبیب أو عدمه وهو ما یطلق الطبي من أمارات ودالالت تعتبر قرینة 

   .)2(علیه القرینة الطبیة

األمارة أو العالمة التي ها: (ف القرینة الطبیة بأنَّ عرِّ أویمكن في ضوء ما سبق أن 
  ).وظروفها وما یكتنفها من أحوال محیطة ؛یستنبطها القاضي من واقعة الخطأ الطبي

 تمد علیها القاضي في إصدار الحكم،القرائن القضائیة التي یعفالقرینة الطبیة نوع من أنواع 
تساعد القاضي في استخالص خطأ الطبیب ویكون له االعتماد علیها كوسیلة إلثباته عند تعلقه إذ 

مثل وجوب التعقیم عند إجراء العملیات الجراحیة حیث  ؛م بها في العلوم الطبیة الثابتةبمسألة مسلَّ 
    .)3(إهمال الطبیب من خالل تلوث الجرح یمكن للقاضي استخالص

قًا بمسألة مستجدة في العلوم الطبیة والتي لم تستقر فیها آراء األطباء أو أما ما كان متعلِّ 
قواعدها المتبعة فلیس للقاضي النظر فیها أو مقاضاة الطبیب ألجلها باعتباره مجتهدًا فال یالم على 

    .)4(اجتهاده

أن یأخذه بعین االعتبار من العالمات الكفاءة الشخصیة التي ومما یتعین على القاضي 
من الكفاءة، وهذا األمر تحكمه  واحدٍ  یتمتع بها الطبیب، إذ ال یعقل أن یكون األطباء على مستوىً 

   .)5(عوامل عدة كالموهبة الفطریة والدراسة والخبرة والحالة الصحیة للطبیب
على القاضي مراعاة ما یحیط العمل الطبي من ظروف ومالبسات  فإن وٕالى جانب ذلك

تؤثر فیه بشكل مباشر كالزمان والمكان الذي یجرى فیه العالج، فمثًال الطبیب المسن الذي یلجأ 
إلیه المرضى في المناطق الریفیة والتي تكون بعیدة عن التطور العلمي والتقني لألجهزة واألدوات 

                                                           
 ) 9 :) دبور: القرائن (ص1(
عزري الزین (جامعة  /رسالة ماجستیر باشراف: د في التشریع واالجتهاد القضائي، ) سنوسي: الخطأ الطبي2(

محمد  /)؛ وزنة: إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي، رسالة ماجستیر بإشراف: د70 :م) (ص 2006 –مرباح 
 ) 126 :م) (ص2011 –جعفور (جامعة معمري 

 –) وزنة: إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي، رسالة ماجستیر بإشراف / د. محمد جعفور (جامعة معمري 3(
 ) 126م) (ص 2011

محمد جعفور  /)؛ وزنة: إثبات الخطأ الطبي، رسالة ماجستیر، بإشراف: د222ص:  حمید: رفع الحرج ( )4(
 ) 126 :م) (ص2011 –(جامعة معمري 

 ) 91ص:( بین الفقه والقانون الطبیب ) باشا والبار: مسؤولیة5(
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استعانته بأدوات حدیثة لیست في مقدوره، في حین أن  الطبیب الذي  الطبیة ال یالم على عدم
یعمل في المدن الكبرى حیث التطور التقني والتكنولوجي ال یغتفر له جهله أو عدم استخدامه 

  .)1(ألجهزة متطورة
وهنا أقف عند هذه القرینة ألبین تأثیر الزمان والمكان على العمل الطبي في قطاع غزة، 

الذي قام ویقوم به األطباء في مستشفیاتنا مع كثرة األخطاء واألضرار الناتجة، إذ كثیرًا وسمو الدور 
ه اللوم لألطباء ویتهمون بالتقصیر واإلهمال وقلة الخبرة والمعرفة، دون االلتفات إلى وجَّ ما یُ 

الظروف التي یعمل بها أطباؤنا، حیث أجواء الحروب والكوارث  وقلة اإلمكانات واألجهزة 
العالجات في ظل حصاٍر عالمي ظالم، ومع ذلك فإنهم یبذلون أقصى ما یستطیعون للتخفیف عن و 

المرضى ومساعدتهم، وأكبر دلیل على ذلك ما قدمه أطباء غزة في حرب العصف المأكول األخیرة 
ها من حروب حیث عملوا تحت القصف والنار مع انعدام أبسط االمكانات الطبیة، ولذلك توما سبق

   ، ألنهم مستمرون في مهمتهم رغم قلة الوسائل المعینة.یستحقون لقب األطباء الخارقون فإنهم

الحاالت الطارئة التي قد یمارس فیها الطبیب العمل الطبي من القرائن التي یكون  عدُّ وتُ 
على القاضي اعتبارها والوقوف عندها حال الدعوى بوجود خطأ طبي، حیث أن الطبیب الذي 

ذه الظروف یكون الهدف األول لدیه هو إنقاذ حیاة المریض بأقصى سرعة ممكنة یعمل في مثل ه
 التشخیصوبما توفر من إمكانیات، فال یالم الطبیب على عدم استخدامه لعالج معین أو عدم 

   . )2( السلیم للمرض
 الخبرة الطبیة:   -  ب

عن الحكم فیها،  تعرض على القاضي أحیانًا عند النظر في النزاعات والخصومة وقائع قد یعجز
بكافة علوم ومناحي الحیاة، وال یملك  عن علمه ومعرفته العامة، كون القاضي غیر ملمٍ  خارجٍ  لتعلقها بأمرٍ 

  .)3(الخبرة الكافیة في كل الفنون والمعارف التي یشملها الكون

فكان البد له من أن یستعین لكل فن من الفنون التي تعرض علیه في الدعاوى المختلفة 
الخبرة في ذلك الفن والمتخصصین فیه، ومن هذه الفنون الفن الطبي، فقد تعرض للقاضي أهل 

                                                           
، رسالة في التشریع واالجتهاد القضائي )؛ سنوسي: الخطأ الطبي154: ) حنا: المسؤولیة المدنیة لألطباء (ص1(

 )؛ باشا والبار: مسؤولیة الطبیب70: م) (ص 2006 –عزري الزین (جامعة مرباح  /د :ماجستیر بإشراف
 ) 92ص :( بین الفقه والقانون

)، حنا: 92 :(ص بین الفقه والقانون )؛ باشا والبار: مسؤولیة الطبیب96: (صمسؤولیة الطبیب أبو لبة:  )2(
 ) 82 :المسؤولیة المدنیة لألطباء (ص

 ) 12 :) الكیالني: اإلثبات بالمعاینة والخبرة (ص3(
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مسألة متعلقة بالطب، فیلجأ إلى األطباء المتخصصین في هذا المجال لیقدموا له الجواب الشافي 
   .)1(للمسألة المطروحة أمامه 

بها، وما أهمیة ذلك  فما مفهوم الخبرة الطبیة وما مدى المشروعیة في استعانة القاضى
  وحكمه في إثبات الخطأ الطبي ؟ 
  وبیان الجواب على النحو التالي: 

  مفهوم الخبرة الطبیة: - أوًال 
الخبرة الطبیة مصطلح یشمل لفظین (الخبرة) و(الطبیة)، وسأعرض لكٍل منهما على حدا 

  : انتهاًء بالمصطلح الشامل
 مفهوم الخبرة في اللغة واالصطالح:   - أ
، وَخَبْرت األمر أي عرفته U: َخُبر ِخبرًة فهو خبیر، والخبیر من أسماء اهللا ي اللغةالخبرة ف -1

والخبرة: العلم بالشيء، وقیل العلم بالخفایا الباطنة ویلزمها معرفة األمور  )2(على حقیقته 
  :U، ومنه قوله )4(ورجل خابر وخبیر عالم به  والَخابر: الُمختبر المجِرب ،)3(الظاهرة
ْل  ِ ِ َ  ًِ ا [

َ
  .)6(أي اسأل عنه من هو خبیٌر وعالم به )5(]  َ ْ  

  هي: العلم والمعرفة فیما ظهر أو خفي من األمور والخبیر هو صاحبها. لغةً  إذن الخبرةُ 
  وأعرض لمفهومها في اصطالح العلماء القدامى والمحدثین:   الخبرة في االصطالح:  -2

العلــمــاء القدامى الخبــــرة بتعریف خاص بها، ویرجع السبب لم یفرد في اصطالح القدامى:  - 
في ذلك إلى اكتفائهم بالمعنى اللغوي لها حیث وضح  لدیهم. وقد تكلم ُجل العلماء عن 

 .)7(الخبرة وذكروها بألفاظ مختلفة كالمعرفة والبصیرة والتجربة والحذق
 

                                                           
حسین الترتوري (جامعة  /د :، رسالة ماجستیر بإشرافالمترتبة على عمل الطبیب ) طردة: المسؤولیة الجنائیة1(

 ) 101 :م) (ص2011 –الخلیل
 ) 226/  4مادة (خبر)  (، ) ابن منظور: لسان العرب2(
   ، مادة ( خبر)ابن منظور: لسان العرب ؛)382 :(ص ) فیروز آبادي: القاموس المحیط، مادة (خبر)3(

 ) 126/  11( ، مادة ( خبر ))؛ الزبیدي: تاج العروس226/  4(
 ) 382:(ص مادة ( خبر ) )؛ فیروز آبادي: القاموس المحیط، 87 :(صمادة ( خ ب ر ) مختار الصحاح،  ) الرازي:4(
 ) 59الفرقان: اآلیة (سورة  )5(
 ) 119/   6) ابن كثیر: تفسیر القرآن (6(
)؛  ابن 21/  2)؛ الرملي: نهایة المحتاج (90/  3)؛ القرافي: الذخیرة (94 :) ابن خلیل: معین الحكام (ص7(

 ) 132/  6قدامة: المغني (
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 .)1(حكام الفقهیة وقد اعتمدوا على رأي الخبیر في كثیر من المسائل واأل

والتي یظهر فیها أن العلماء استخدموا الخبرة بمعناها العام والذي یشمل الخبرة  في مناحي 
الحیاة المختلفة والمجاالت المتعددة من دینیة ودنیویة یلجأ فیها إلى أهل الخبرة والمعرفة، 

ین المتنازعین عند لكنهم  أكثر ما استخدموه فیها هو االعتماد على قول الخبیر في الفصل ب
 ، وهو ما أقصده في البحث عن مفهوم الخبرة.)2(االختالف 

ن فقد اقتصرت تعریفاتهم لمفهوم الخبرة على الخبرة أما المحدثو في اصطالح المحدثین:   - 
  . )3(بوصفها وسیلة من وسائل اإلثبات أمام القضاء

 حیث جاءت لهم تعریفات عدة  أذكر منها: 

: (أن یبین أهل االختصاص رأیهم في حقیقة الشيء حیث عرفها أحمد داود بـ : التعریف األول
  .)4( المتنازع فیه، وذلك بناًء على طلب القاضي الذي ینظر موضوع النزاع)

: (وسیلة إثبات علمیة یقوم بها أهل العلم وعرفها عبد الناصر شنیور بأنها : التعریف الثاني
إلبداء رأیهم في األمر المتنازع فیه إلظهار الحقیقة، وال واالختصاص، بناًء على طلب القاضي، 

  . )5( یستطیع القاضي القیام بذلك بنفسه)

  المالحظة على التعریفات: 

وبالمالحظة على التعریفات السابقة نجد في  التعریف األول أن المراد من الخبرة فیه هي التي  –
یستعین فیها القاضي بأهل الخبرة ألجل االستشارة واالستعالم عن أمر غیر واضح لدیه، مما 

  .)6(یعني أن للقاضي األخذ بهذه المشورة أو تركها 
  اإلعالم به  فاتفقت بذلك مع التعریف اللغوي للخبرة.ف الخبرة  بأنها إخبار بالشيء و كما عرَّ  –

أما التعریف الثاني وٕان كان قد عرف الخبرة بأنها إبداء لرأي أهل العلم واالختصاص، لكنه ذكر أنها  –
وسیلة إثبات علمیة، فهذا اللفظ یشمل الوسائل المادیة لإلثبات من تقاریر وصور وتحالیل ونتائج 

                                                           
)  من هذه النصوص عند العلماء: في مسألة النزاع على الملك: (فإن أشكل یرجع إلى أهل الخبرة ألنهم أعرف 1(

(ویرجع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح )؛ في مسألة القصاص من الجاني: 261/  8به)  البابرتي: العنایة (
 ) .82/  2في معرفة طول الجرح وعمقه وعرضه)  ابن فرحون: تبصرة الحكام (

 ) 13 / ص: 16/ م:  1ع: () الكیالني: اإلثبات بالمعاینة والخبرة، مجلة جامعة النجاح، 2(
 ) 39 :) شنیور: اإلثبات بالخبرة (ص3(
 ) 329/  1) داوود: أصول المحاكمات (4(
 ) 39 :) شنیور: اإلثبات بالخبرة (ص5(
 ) 63 :ص / 3المدینة المنورة (ع:  –) أبو بكر: نظام اإلثبات، مجلة الجامعة اإلسالمیة 6(
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ظریات علمیة مدروسة یقوم بها الخبراء كتقریر الطبیب الشرعي ولیست موثقة بناًء على حقائق ون
  .)1(مبنیة على تجارب شخصیة أو معرفیة یشوبها الخطأ أحیانًا 

  وهذا التعریف یعرض لمفهوم الخبرة في شكلها الحدیث والمعاصر. 
والذي ینص على أختار مما سبق ذكره من تعریفات للخبرة، التعریف الثاني منها التعریف المختار: 
وسیلة إثبات علمیة یقوم بها أهل العلم واالختصاص، بناًء على طلب القاضي، أن الخبرة هي: (

  ). إلبداء رأیهم في األمر المتنازع فیه إلظهار الحقیقة، وال یستطیع القاضي القیام بذلك بنفسه

  وترجع أسباب اختیاره إلى: أسباب االختیار: 

أنه قید الخبرة  في مجال اإلثبات أمام القاضي وهو مقصودنا من التطرق لمفهوم الخبرة في  -1
 البحث. 

شمل الخبرة بنوعیها  المعنوي والذي یكون ألجل المشورة واالستفهام، والمادي والذي یقدم فیه   -2
 .)2(الخبیر األدلة المادیة على الموضوع المخبر عنه

في مسألة إثبات الخطأ الطبي حیث أن  بقة یخدم بحثنيلتعریف من معاني ساما شمله ا  -3
وحتى یقف القاضي  ،المدعي قد یقدم للقاضي تقاریر أو مستندات طبیة ضد المدعى علیه

على صحتها یستعین بأهل الخبرة من األطباء، أو یلجأ القاضي لألطباء الستیضاح أثر الخطأ 
الطبي على المریض ومعرفة كون الطبیب ارتكب خطًأ أم لم یرتكب فیقدموا له تقاریر ونتائج 

 . )3(قد یعتمد القاضي علیها في إصداره للحكم

  .)4(الطب وما یتعلق به سابقًا فال داعي للتكراروقد تم التعریف بمفهوم الطبیة:   - أ

الخبرة الطبیة مصطلٌح حدیُث لم یتعرض العلماء للتعریف به بشكل مفهوم الخبرة الطبیة:   - ب
خاص، وٕانما تعرضوا لوجوب االستعانة بأهل الخبرة من األطباء والممرضین ومن في حكمهم 

جروح واألمراض والحالة الصحیة للمدعي في أحكام فقهیة مختلفة، كاالستعانة بهم في معرفة ال
  .)5(والمدعى علیه وغیر ذلك

                                                           
/ د :)؛ وزنة: إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي، رسالة ماجستیر باشراف42 :) شنیور: االثبات بالخبرة (ص1(

 ) 138: م) (ص 2011 -محمد جعفور (جامعة  معمري 
 ) 43 :) شنیور: اإلثبات بالخبرة (ص2(
م)  2011 –محمد جعفور (جامعة معمري  /رسالة ماجستیر بإشراف: دأمام القاضي؛  ) وزنة: إثبات الخطأ  الطبي3(

 ) 138 :(ص
  ) من البحث8 :) انظر (ص4(
 ) 552/  5)؛ البهوتي: كشاف القناع (188/  6) الشافعي: األم (5(
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ومنهم الباحثة سایكي وزنة ، وقد تعرض له بالتعریف بعض الباحثین في المجال القانوني
عمل یقوم من خالله الطبیب أو جراح األسنان المعین من قبل حیث عرفت الخبرة  الطبیة أنها: (

ه التقنیة لتقدیر حالة الشخص الجسدیة والعقلیة وتقییم القاضي أو سلطة قضائیة لمساعدت
  . )1(المسائل المترتبة على آثار جنائیة أو مدنیة) 

ویعتبر التعریف السابق تعریفًا عامًا للخبرة الطبیة یشمل استخدام خبرة األطباء ومن في 
حكمهم في خصومات ووقائع مختلفة ال یكون أحد طرفي الخصومة فیها من األطباء، فتكون بذلك 

  قد شابهت علماء الفقه اإلسالمي في مرادهم من خبرة األطباء. 
وسیلة إثبات علمیة یقوم بها أهل العلم بیة أنها: ( (ا سبق یمكن أن أعرف الخبرة الطموم

واالختصاص من األطباء ومن في حكمهم بناًء على طلب القاضي، إلبداء رأیهم في مسألة النزاع 
   بالخطأ الطبي على الطبیب). 

حیث تتعلق الخبرة المطلوبة من أهل األطباء المتخصصین  بمدى صحة عمل الطبیب 
ها تجاه مریضه، ومطابقة النتائج التي ترتبت علیها لألصول والقواعد المتبعة واإلجراءات التي قام ب

  في المهنة الطبیة. 

فقد یتقدم المریض للقاضي بتقاریر طبیة أو تحالیل مخبریة أو سجالت وملفات طبیة 
تحتوي على إجراءات قام بها الطبیب علیه، وحتى یتسنى للقاضي التأكد من صحتها وسالمة 

التي اتبعها الطبیب في معالجته للمریض  ومدى مطابقة هذه اإلجراءات لفنون وقواعد اإلجراءات 
أهل الطب، فإنه یعرضها على المختصین من األطباء، فتكون بذلك وسیلة من وسائل إثبات الخطأ 

  .)2(الطبي
  مشروعیة الخبرة الطبیة:  - ثانیًا 

إلسالمي، وحیث إن الخبرة دلت نصوص عدة على مشروعیة الخبرة بشكل عام في الفقه ا
الطبیة جزء ال یتجزأ من الخبرة بالمفهوم العام لها، فإن األدلة التي دلت على مشروعیتها یمكن أن 

  یستدل بها على مشروعیة الخبرة الطبیة بشكل خاص. 

دل على مشروعیة الخبرة والرجوع لها  بنصوص من القرآن الكریم  والسنة حیث استُ 
  واإلجماع والمعقول:

                                                           
م)  2011 –محمد جعفر (جامعة معمري  /رسالة ماجستیر بإشراف: دأمام القاضي،  ) وزنة: اثبات الخطأ الطبي1(

 ) 138 :(ص
 ) 13 :ثبات بالمعاینة والخبرة (ص)، الكیالني: اإل236ص:  ) منار: مسؤولیة طبیب التخدیر (2(
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 : الكتاب •

ْكِر إِْن ُكنْتُْم َال َ ْعلَُمونَ [ قول اهللا تعالى: - 1 ْهَل ا  
َ
 ُوا أ
َ
 . )1(]فَاْسأ

كر في اآلیة هم أهل العلم في المقصود بأهل الذِّ  )2(إن الراجح من أقوال العلماءوجه الداللة:
یعلم،  أو كل من یذكر بعلم وتحقیق، وفیها إشارٌة إلى وجوب المراجعة إلى العلماء فیما ال

، ومنها )3(ویستدل من اآلیة على وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة والعلم في كل فن من الفنون
  الخبرة الطبیة فیرجع إلى األطباء في معرفة وقوع الخطأ الطبي.

َذاُعوا بِِه َو َْو رَد وُه  [قول اهللا  تعالى:   - 2
َ
ِو اْ َوِْف أ

َ
ْ ٌر ِمَن األْمِن أ

َ
إَِ  ا ر ُسوِل َو َِذا َجاَءُهْم أ

يَن  َْس َنْبُِطونَُه ِمنُْهمْ  ِ
وِ  األْ ِر ِمنُْهْم لََعِلَمُه ا  

ُ
 .)4(] َو َِ  أ

إلى إرجاع ما یشكل علیهم من األمور إلى  في اآلیة المسلمین قد أمر Uاهللا أن : وجه الداللة
، وهذا )5(وأهل العلم منهم والذین یعملون بخبرتهم وبصیرتهم على استنباطه ومعرفته rالرسول 

دلیل على مشروعیة الرجوع إلى أهل الخبرة العالمین العرفین باألمر الذي یختصون به ومنهم 
  األطباء فیرجع إلیهم في إثبات الخطأ الطبي. 

 : السنة •

بأهل الخبرة والمعرفة في مجاالت  r دلت نصوص من السنة النبویة على استعانة النبي
  عدة ومنها: 

 ، r َعْن َعاِئَشَة، " -1

")6(.  

على قبوله لقول مجزز وخبرته في القافة، وفي ذلك  rیستدل من سرور النبي وجه الداللة: 
  إشارة على مشروعیة الخبرة وعمل أهلها، ومنها الخبرة الطبیة في إثبات الخطأ الطبي. 

                                                           
 ) 43النحل: اآلیة (سورة  )1(
/  10) اختلف العلماء في المقصود  بأهل الذكر في اآلیة على أقوال عدة: انظر / القرطبي: تفسیر القرطبي (2(

 ) 573/  4)؛ ابن كثیر: تفسیر ابن كثیر (108
 ) .116/  5)؛ أبو السعود: تفسیر أبو السعود (197/  3) الشوكاني: فتح القدیر (3(
 ) 83النساء: اآلیة (سورة  )4(
 ) 187/  3)؛ القونجي: فتح البیان (182/  3) الجصاص: أحكام القرآن (5(
 ]) 157/  8 ) (6770كتاب الفرائض، باب القائف (ح:  [ ) البخاري: صحیح البخاري، 6(
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" : r َعْن َعاِئَشَة  -2
" ...)1(     

لهادي الطریق یعتبر دلیًال على مشروعیة األخذ بعمل أهل  rنبي جار الئإن استوجه الداللة: 
الخبرة واالستعانة بهم عند الحاجة، فیشرع للقاضي أن یستعین بالخبراء إن احتاج الموضوع 

  .)2(لك ومنها موضوع إثبات الخطأ الطبيالمتنازع فیه إلى ذ
 اإلجماع:  •

تدل أقوال العلماء في كثیر من النصوص على وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة والمعرفة في 
ولم یوجد منهم من لم یأخذ بقول أهل الخبرة فیما ، )3(مسائل ووقائع متعددة حال الخصومة والنزاع

، فیعد هذا إجماعًا منهم على مشروعیة الخبرة والعمل بها من قبل القاضي )4(ال یختص فیه غیرهم
  في المسائل التي تعرض له وال یستطیعها ومنها مسألة إثبات الخطأ الطبي. 

 من المعقول:  •

یعتبر أمرًا مستحیًال أن یلم شخٌص واحد بالعلم والمعرفة في كآفة فروع وأنواع فنون الحیاة 
له وخبراؤه العارفین بتفاصیله الماهرین فیه، فالقاضي متخصص في فن المختلفة، فلكل فن أه

القضاء ومعرفة الخصوم والفصل بینهم، فهو وٕان كانت له معرفة عامة في بعض الفنون التي ال 
عالقة لها بالقضاء إال أنه ال یتمكن من اإلحاطة بدقائقها وخفایاها، فكانت الحاجة والضرورة 

ن القاضي بمن یساعده للوقوف على هذه الدقائق ویكشف تلك الخبایا والحكمة تقضي بأن یستعی
  .)5(له، فیكون حكمه تبعًا لذلك حكمًا عادال 

  

  
                                                           

وجاء في نفس ]،  )88/  3(، ) 2263كتاب اإلجارة، باب استئجار المشركین (ح: [ البخاري: صحیح البخاري) 1(
 .-الخریت الماهر بالهدایة  -المصدر  تكملة نص الحدیث 

 ) 80/   12) العیني: عمدة القاري (2(
)؛ 58/ 6ني: نهایة المطلب()؛ الجوی244/  1)؛ ابن فرحون: تبصرة الحكام (106/  2) المولى، درر الحكام (3(

 ) 284/  4ابن قدامة: الكافي (
 ) 58 :) شنیور: االثبات بالخبرة (ص4(
 ) 598/  1)؛ الزحیلي: وسائل اإلثبات (201/  16) الماوردي: الحاوي الكبیر (5(
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  أهمیة الخبرة الطبیة: -ثالثًا 
ومما سبق یتبین أهمیة الخبرة كوسیلة یحتاج إلیها القاضي في الحكم والفصل بین 

  المتخاصمین حیث تتمثل أهمیتها في النقاط التالیة: 

تتعین أهمیة الخبرة بشكل أكبر في القضاء كوسیلة لإلثبات یعتمد علیها القاضي في إصدار   -1
العلمي والتكنولوجي الحاصل في  األحكام خاصة في العصر الحاضر ونتیجة للتقدم والتطور

  . )1(شتى الفنون والمجاالت وعدم قدرة القاضي على مواكبة هذا التطور في كآفة المجاالت 

تزداد أهمیة الخبرة في المجال الطبي، حیث التعقید والصعوبة  والخطورة في هذا الفن الذي  -2
القاضي شاقة في الوقوف  یمارس على أغلى ما یملك اإلنسان وهو الجسد وبالتالي تكون مهمة

على خبایا األعمال الطبیة وآثارها على جسد اإلنسان وأعضائه باإلضافة إلى العالجات 
 .)2(واألجهزة المستخدمة والتي تخضع في معظمها للتجربة والدراسة

إن الحاجة تدعو إلى أن یلجأ القاضي إلى األطباء ذوي االختصاصات المختلفة لیرسموا له   -3
حقیقتها فیما یتعلق بالخطأ الطبي الفني على وجه الخصوص، فیقف القاضي الصورة على 

 .)3(على أبعاده بكل شفافیة وحیاد

  حكم الخبرة الطبیة:  -رابعًا 
إذا عرضت للقاضي مسألة من المسائل وتوقف الحكم فیها على الرجوع إلى أهل الخبرة 

  .)4(بالعدل   واالختصاص فیجب علیه الرجوع إلیهم لیتمكن من الحكم فیها

فیكون الرجوع إلى أهل الخبرة من األطباء في مسألة الخطأ الطبي واجبًا على القاضي 
  لتحقیق تلك العدالة.

حیث تعتبر الخبرة وسیلًة محایدًة للفصل بین الخصوم، إذ أن القاضي هو من یطلبها من 
  . )5( غیر الخصوم فیترجح بها حجة  أحد الخصوم ویقوى جانبه الخبراء باعتبارهم طرفًا ثالثاً 

                                                           
 ) 599/  1)؛ الزحیلي: وسائل اإلثبات (56 :) أبو لبة: مسؤولیة الطبیب (ص1(
بین الشرع والقانون، مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام محمد  والعلمي: الخطأ الطبي ) العیدوني2(

 ) 56 :)؛ أبو لبة: مسؤولیة الطبیب (ص4636/ 5( ابن سعود
   " مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام محمد ابن سعودالخطأ الطبيبحث بعنوان " ) الحسن: 3(

)5  /4456 ( 
 ) 94 :الطرابلسي: معین الحكام (ص )4(
 ) 167 :) ابن األخوة: معالم القربة (ص5(
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ویعتبر قول الخبیر بمنزلة الشهادة غیر المباشرة في موضوع النزاع، فیجوز للقاضي أن 
یحكم بمقتضى الخبرة إذا وافقت أدلة أخرى، كما أن له عدم الحكم بها إذا ظهرت مخالفتها ألدلة 

  .)1(الدعوىغیرها أكثر إقناعًا ووضوحًا في 
  ستعانة بأهل الخبرة من األطباء:صعوبات اإل

والخبرة الطبیة تعد وسیلًة مساعدًة للقاضي للوقوف على مالبسات الخطأ الطبي وظروفه، 
كما قد تكون في أكثر األحیان داعمًة لجانب المریض في دعواه، إال أنها ال تخلو من سلبیة 

من قبل األطباء الذین تمت االستعانة بهم، حیث الرغبة احتمال عدم الصدق أو مجانبة الحیاد فیها 
من قبلهم في عدم اإلضرار بزمیلهم الخصم والشهادة برأیهم ضده أو عدم اإلخبار بخطئه حال 

كلها عوامل تقف أمام المریض مانعًة للحق من أن یرسو على ؛ وقوفهم علیه وذلك مجاملًة له
  .)2(اإلثباتشاطئه وصعوباٌت تزید من مشقة تحمله لعبء 

                                                           
 :ص / 58: ع( -المنورة  المدینة-  اإلسالمیة الجامعة مجلة"   اإلسالمي الفقه في اإلثبات نظام) أبو بكر: " 1(

118 ( 
)؛ وزنة: إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي، رسالة ماجستیر 591 :(ص لألطباء ) حنا: المسؤولیة المدنیة2(

 ) 168 :م)  (ص 2011 –محمد جعفر (جامعة معمري  /بإشراف: د
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  المبحث األول 
  األحكام المدنية المترتبة على إثبات الخطأ الطبي

الطبیب یترتب علیه أحكام  قبل إثبات وقوع الخطأ الطبي علیه من علىالمریض  قدرةإن 
تعلق بمسؤولیة الطبیب تجاه المریض الذي وقع علیه الضرر وتحمله لتبعات هذه المسؤولیة توآثار 
  وهو ما یعرف بالمسؤولیة المدنیة.هذا التعویض  ، ونوعتعویض المریض المضرورضمان من 

، ثم لألحكام الطبیة المدنیةللمسؤولیة  ثمعرض للمسؤولیة الطبیة أوفي هذا المبحث 
  لیة الطبیة المدنیة، وذلك على النحو التالي: ى المسؤو عل المترتبة

  المسؤولیة الطبیة:  -أوًال 
تناول في هذا المطلب مفهوم المسؤولیة الطبیة في اللغة واالصطالح ومشروعیتها وأركانها على وأ

  النحو التالي: 

 مفهوم المسؤولیة الطبیة في اللغة واالصطالح:   - أ

المسؤولیة الطبیة مركب یشمل لفظي " المسؤولیة "  و" الطبیة " وللوصول إلى  مفهومه 
  حتاج إلى بیان كل لفٍظ منها على حدا: نكمصطلح شامل 

 مفهوم " المسؤولیة " في اللغة واالصطالح:   - 1

معاٍن لوتستخدم في اللغة  ،)1( سؤاًال ومسألةً  یسألُ  من الفعل سألَ  : مشتقةٌ المسؤولیة في اللغة - 
  : أهمهاعدة 

َ  َوا  ُقوا [تعالى:  ه: بمعنى طلب الحقوق ومنه قولالطلب -  ي ا   ِ
 بِهِ   ََساَء ُونَ  ا  

رَْحامَ 
َ
  . )3(أي تطلبون حقوقكم به   ،)2(]َواْأل

  .)4( واستعلمته منه ستخبرته عنها: یقال سألته عن الشيء االستخبار واالستعالم  -

  

                                                           
  ) 3/124مادة (سأل) ( ؛) الرازي: مقاییس اللغة1(
  ) 1النساء: اآلیة (سورة  )2(
 :وس المحیط؛ فصل السین (ص)؛ الفیروز آبادي: القام11/318) ابن منظور: لسان العرب؛ مادة (سأل)  (3(

  ) 29/159)؛ الزبیدي: تاج العروس؛  مادة (سأل) (1012
  ) 11/319)؛ ابن منظور: لسان العرب؛ مادة (سأل) (29/157) الزبیدي: تاج العروس؛ مادة (سأل) (4(
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وِ يَت  قَدْ  قَاَل  [ما سألته وفي التنزیل قوله تعالى:  ؛من السول العطاء:   - 
ُ
 يَا ُسْؤ ََك  أ

  .)2(، أي أعطیت أمنیتك التي سألتها )1(]ُ وَ  

قُِفوُهمْ [ : ومنها قوله تعالى:التوبیخ والمؤاخذة  -  ُهمْ  َ أي سؤال توبیٍخ وتقریر ، )3(]َ ْسئُو ُونَ  إِ  
، والمسؤول من رجال الدولة هو )4(إلیجاب الحجة علیهم ألن اهللا جل ثناؤه عالٌم بأعمالهم 

  .)5(المنوط به عمل تقع علیه تبعته 

فالمسؤولیة في في البحث عن مفهوم المسؤولیة،  ا المعنى األخیر هو المقصود لدیناوهذ
  .)6(أمرًا یوجب المؤاخذة)اللغة: (هي حالة الشخص الذي ارتكب 

عرض لمفهومها في اصطالح العلماء القدامى والمحدثین وأالمسؤولیة " في االصطالح :"   -2
  وعلماء القانون:  

المتأمل لكتابات العلماء قدیمًا یجد أنهم لم یتعرضوا  لمفهوم المسؤولیة في اصطالح القدامى:  - 
ر إضرار الشخص بمال أو نفس الغیر، وٕانما تعرضوا ألحكام وآثا؛ المسؤولیة بشكل مباشر

روا بالتعویض المالي كأثر مترتب حال اتالف اإلنسان لمال غیره سواء عمدًا أو حیث عبَّ 
روا ر عنه حدیثًا بالمسؤولیة المدنیة، كما عبَّ ویسمیه العلماء ضمان العقد، وهو ما یعبَّ   ،خطأً 

على مال أو نفس الغیر وما دونها  یة والتعزیر حال جنایة اإلنسانبالحدود والقصاص والدِّ 
علیه حدیثًا بالمسؤولیة ویسمیه العلماء ضمان العدوان وهو ما یطلق  ،عمدًا أو خطأً 

لوضوح  مفهومها لدیهم والمعنى  ؛وهذا ما یفسر عدم إفرادهم المسؤولیة بالتعریف ، )7(الجنائیة
  المراد منها.

                                                           
  ) 36طه: اآلیة (سورة  ) 1(
)؛ 140 :حاح؛ مادة (س أ ل) (ص)؛ الرازي: مختار الص11/319) ابن منظور: لسان العرب؛ مادة (سأل) (2(

  ) .29/158الزبیدي: تاج العروس؛ مادة (سأل) (
  ) 24الصافات: اآلیة (سورة  )3(
  ) .11/319) ابن منظور: لسان العرب؛ مادة (سأل) (4(
  ) 1/411) مصطفى وآخرون: المعجم الوسیط (5(
 فلسطین، نابلس – النجاح جامعة؛ مشاقي حسین/ د: ؛ إشراف) عساف: المسؤولیة المدنیة للطبیب دراسة مقارنة6(

  ) 16 :) (ص م 2008( 
" مقدم لمؤتمر قضایا طبیة طبیعة المسؤولیة والتزام الطبیب في الجراحة التجمیلیةبحث بعنوان ") آل الشیخ: 7(

  ) 3/2851( معاصرة، جامعة اإلمام محمد ابن سعود
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حدثون فقد أشاروا إلى أن مفهوم المسؤولیة أما العلماء المالمسؤولیة في اصطالح المحدثین:  - 
  فوا الضمان تعریفات عدة منها مایلي: حیث عرَّ  ،)1(یوازي مفهوم الضمان في الفقه اإلسالمي

ا لتزام بتعویض الغیر عمَّ اإل ف الدكتور الزحیلي الضمان بأنه: ( عرَّ التعریف األول:  –
الجزئي أو الكلي الحادث بالنفس لحقه من تلف المال أو ضیاع المنافع أو عن الضرر 

  .)2(اإلنسانیة)

والتي تكون العقوبة هي  -لم یشمل المسؤولیة الجنائیة  هأنیالحظ على التعریف مایلي: و 
ر عن المسؤولیة بالتعویض وهو منصرف للضمان حیث عبَّ  - األثر المترتب علیها 

أعم وأشمل من  المالي ولم یشمل ضمان العدوان، وبهذا یتضح أن مفهوم المسؤولیة
حیث ال تنحصر فیه بل إن الضمان ( التعویض ) هو تبعة  ،مفهوم التعویض المالي
  ونتیجة لقیام المسؤولیة. 

( تبعة مخالفة اإلنسان لما ف الدكتور علي الخفیف الضمان أنه: عرَّ التعریف الثاني:  –
  .)3(یجب علیه فیه الطاعة ) 

 ،یوافق المفهوم الشامل للمسؤولیة الضمان بمالمعنى أنه أشار : یالحظ على التعریفو 
  حیث أطلق كلمة التبعة وهي  تشمل التبعة المدنیة والجنائیة.

مصطلح المسؤولیة هو مصطلح حدیث استحدثه علماء  المسؤولیة في اصطالح القانونیین : - 
  القانون في العصر الحاضر وقد وردت لهم تعریفات عدة للمسؤولیة منها: 

(أنها تحمل اإلنسان لنتائج : بـ فهاعلي السرطاوي حیث عرَّ  لدكتورلالتعریف األول:  –
   )4(أفعاله ومحاسبته علیها)

شخص بتحمل  لتزام( إف المسؤولیة أنها: لألستاذ عادل شكري حیث عرَّ التعریف الثاني:  –
 .)5(العواقب التي تترتب على سلوكه الذي ارتكبه مخالفًا به أصوًال أو قواعد معینة ) 

                                                           
اء للضمان بین التزام التعویض وضم ذمة إلى ذمة أخرى، وشرعا: تباینت تعریفات العلم ؛لتزام) الضمان لغة: اإل1(

  ) 22الزحیلي: نظریة الضمان (ص:  أنظر/ للمزید
  ) 22) الزحیلي: نظریة الضمان (ص: 2(
  ) 7) الخفیف: الضمان في الفقه اإلسالمي (ص: 3(
في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي " مجلة دراسات تصدر ( ع:  للطبیب ) السرطاوي: المسؤولیة المدنیة4(

  ) 137ص: /  225
  ) 10) شكري: المسؤولیة الجزائیة للطبیب (ص: 5(
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لتزام شخص بضمان ( إف المسؤولیة بأنها: كاض وعرَّ لألستاذ زامل الرَّ التعریف الثالث:  –
  .)1(الضرر الواقع على الغیر نتیجةً  لتصرف قام به ) 

( هي تعویض الضرر فها بالقول: الرحمن المحرج وعرَّ للباحث عبد التعریف الرابع:  –
  .)2(الناشيء عن عمل غیر مشروع ) 

  حظ على التعریفات السابقة ما یلي: الوأ

 فا المسؤولیة بمفهوم عام یشمل التعویض المالي والعقوبة.ن األول والثاني عرَّ التعریفا -1
 فا المسؤولیة بمفهوم أخص وهو التعویض المالي عن اإلضرار بالغیر. ن الثالث والرابع فعرَّ أما التعریفا -2

( مؤاخذة المسؤولیة في االصطالح الشرعي أنها:  تعریفمما سبق یمكن التعریف المختار:  –
اإلنسان على فعٍل أو قوٍل ترتب علیه ضرر بالغیر وتحمیله تبعة ذلك حال تجاوزه للقواعد 

  الشرعیة والقانونیة).
إلنسان في الشریعة اإلسالمیة مسؤولیة شاملة تبدأ مع استطاعة اإلنسان لتحمل فمسؤولیة ا

لتزام ؤولیة احیث تقع علیه مس ؛تبعات التكالیف الشرعیة حال وصوله لمرحلة التكلیف بالبلوغ
به الشرع من أوامر ونواهي، كما تشمل مسؤولیته ومحاسبته عن عدم القیام بها كما أمر  ماجاء

ویتجسد هذا الفهم للمعنى الشامل  ،)3(اهللا عز وجل وشعوره بثقل هذه المسؤولیة وخطورتها
"حیث قال:  الذي راوه عبد اهللا ابن عمر  rللمسؤولیة من حدیث النبي 

           


")4(   
  مما سبق أن المسؤولیة في الشریعة تمر بمرحلتین، مرحلة ما قبل العمل ومرحلة ما بعده:  یتبینو 

: تكون قبل الشروع في العمل فهي مسؤولیة طلب الشارع من المكلف فالمرحلة األولى
  التزام ماجاء به الشرع.

                                                           
) الركاض: الفقه اإلسالمي یفرض مسؤولیات مهنیة على الطبیب المسلم، جریدة الشرق األوسط اإللكترونیة، 1(

  http://archive.aawsat.com/details.asp?sectionم  1/12/2002)  بتاریخ 8782:(ع
  : إشراف رسالة ماجستیر) المحرج: الحمایة الجنائیة ضد األخطاء الطبیة وتطبیقاتها في النظام السعودي؛ 2(

  ) 117 :) (ص م 2001 – ه1422( الریاض – األمنیة ومللعل العربیة نایف أكادیمیة؛ العمیر عثمان بن خالد/ د
 الجامعة؛ إسماعیل هنیة مازن/  د.  أ: إشراف ؛ رسالة ماجستیر) الجوجو: ضمان المفتي في المال والنفس3(

  ) 42 :) (ص م 2011 – ه 1432، ( فلسطین  غزة – اإلسالمیة
   ] )2/5) (  893: ح(كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى،  [ ) البخاري: صحیح البخاري4(

http://archive.aawsat.com/details.asp?section
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حیث أنها مسؤولیة مؤاخذة ومحاسبة  ،:  فتكون بعد الشروع في العمل أما المرحلة الثانیة
  . )1(من الشارع حال خروج المكلف عن ما ألزمه به الشرع وتحمیله لتبعاتها 

في ثنایا البحث عن مفهومها فال  سبق وأن عرضت مفهوم الطبیة في اللغة واالصطالح:  -3
  .)2(داعي للتكرار

مسؤولیة الطبیب حال ممارسته للعمل الطبي ال تختلف عن إن مفهوم المسؤولیة الطبیة:  -4
وقد وردت تعریفات عدة   ،مسؤولیة الشخص العادي إذ هي جزء من المسؤولیة بشكل عام

  لمسؤولیة الطبیب أذكر منها: 
(التي یتحملها أنها: بف المسؤولیة الطبیة للدكتور أحمد كنعان وعرَّ التعریف األول:   –

ن یزاولون المهن الطبیة إذا نتج عن مزاولتهم أضرار مثل الطبیب ومن في حكمه مم
 .)3(موت المریض أو تلف عضو، أو إحداث عاهة، أو تفاقم علة ) 

التي  (أنها: بف المسؤولیة الطبیة حیث عرَّ  ،للباحث عبد الرحمن الطیارالتعریف الثاني:  –
یتحملها الطبیب الذي یزاول المهنة الطبیة والتي من الممكن أن ینتج عنها ضرر 

 .)4(للمریض ) 
التبعة الناشئة عن تجاوز فها بأنها: ( للباحث یوسف طردة إذ عرَّ التعریف الثالث:  –

الطبیب المدرك المختار ومن في حكمه ممن یمارسون العمل الطبي صالحیاتهم في 
  . )5(المعالجة ) 

  ویالحظ على التعریفات السابقة ما یلي: 

األولى استبدالها  إذ كانباشتماله على لفظ المسؤولیة،  اً لوحظ على التعریف األول أن فیه دور  -1
كما تضمن صورًا لألضرار التي قد تحدث نتیجة العمل الطبي دون داٍع أو  ؛بلفظة التبعة

 .)6(حاجة لذكرها 

                                                           
، موقع الهیئة الخیریة اإلسالمیة م )2007 /مایو () الموصفي: مكانة المسؤولیة في اإلسالم؛ مجلة العالمیة1(

             www.iico.netالعالمیة 
  ) من هذا البحث8) أنظر (ص: 2(
  ) 861(ص: الفقهیة ) كنعان: الموسوعة الطبیة 3(
/  د. أ: إشراف ؛رسالة ماجستیرالطبیب في دول مجلس التعاون الخلیجي أ) الطیار: المسؤولیة المدنیة عن خط4(

  ) 131) (ص:  م 2010 – ه1431؛ ( الریاض – األمنیة للعلوم نایف جامعة؛ الخمیس اهللا عبد
  ) .62) المصدر السابق (ص: 5(
 حسین/  د.أ: رسالة ماجستیر إشراف) طردة: المسؤولیة الجنائیة المترتبة على عمل الطبیب في الفقه اإلسالمي؛ 6(

  ) 62) (ص:  م 2011 – ه 1432(  فلسطین – الخلیل جامعة؛ الترتوري مطاوع

http://www.iico.net
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باشتماله على  اً ما لوحظ على التعریف األول من أن فیه دور  أما التعریف الثاني فیالحظ علیه -2
  ر المقصود بالطبیب بجملة الذي یمارس المهنة الطبیة. كما كرَّ  ؛ )1(لفظ المسؤولیة

بالنسبة للتعریف الثالث فلم یسلم من الدور بتكرار المعاني حیث كرر معنى الطبیب بمن  -3
  یمارس العمل الطبي. 

بعد اإلشارة إلى تعریف المسؤولیة في اإلصطالح الشرعي  یمكن تعریف التعریف المختار:  –
(مؤاخذة الطبیب على فعٍل أو قوٍل ترتب علیه ضرٌر بالمریض المسؤولیة الطبیة بأنها: 

  وتحمیله تبعة ذلك حال تجاوزه للقواعد الشرعیة والقانونیة المنظمة لمهنة الطب ).

 مشروعیة المسؤولیة الطبیة :  -  ب
نه لى مسؤولیة الطبیب تجاه ما یصدر عتنوعة  في الشریعة اإلسالمیة عدلت نصوص م

من أخطاء وأضرار، منها ما یتعلق بالمسؤولیة بشكل عام كون مسؤولیة الطبیب أحد أشكالها، 
على مسؤولیة الطبیب بشكل خاص، وهذه النصوص من القرآن  صراحة ومنها ما هو منصوص فیه

  والسنة واإلجماع والقیاس والمعقول: 
  : الكتاب •

ارة تجاه الغیر ت نصوص عدة من القرآن الكریم على مسؤولیة اإلنسان عن أفعاله الضَّ دلَّ 
  بشكل عام ویستدل بها على مسؤولیة الطبیب بشكل خاص ومنها :

َ ْ [ :قوله تعالى -1
َ
ٍء ُ   اْ ِرٍئ بَِما َكَسَب رَِه ٌ َوَما أ  .)2(] نَاُهْم ِمْن َ َمِلِهْم ِمْن َ ْ

إنسان یحاسب بجریرة عمله فال یؤاخذ  ل هذه اآلیة في عمومها على أن كلَّ : تدلِّ وجه الداللة
،  فكذلك الطبیب ال یسأل إال عن أفعاله فإن أحسن فال مسؤولیة علیه وٕان )3(أحٌد بذنب أحد 

  أساء تحمل مسؤولیة فعله. 

 )4( ] وََجَزاُء َس  ئٍَة َس  ئٌَة ِمثْلَُها [ :قوله تعالى -2

دلت اآلیة على أثر وتبعة مسؤولیة اإلنسان حال إساءته لغیره وهو أن السیئة وجه الداللة: 
،  وكذلك )5(تقابل بمثلها دون زیادة أو نقصان فیتحمل تبعة إضراره بغیره بمثل ما أضر به 

                                                           
 حسین/  د.أ: رسالة ماجستیر إشرافطردة: المسؤولیة الجنائیة المترتبة على عمل الطبیب في الفقه اإلسالمي؛  )1(

  )62) (ص:  م 2011 – ه 1432(  فلسطین – الخلیل جامعة؛ الترتوري مطاوع
  ) 21یة (اآلالطور: سورة ) 2(
  ) 22/473) الطبري: تفسیر الطبري (3(
  ) 40یة (اآلالشورى: سورة ) 4(
  ) 25/84) الزحیلي: المنیر (5(
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الطبیب إذا تجاوز في فعله وأساء في مهنته فإنه یتحمل تبعة مماثلة لما وقع منه من ضرر 
  على المریض.  

  : السنة •

في المسؤولیة وأخرى خاصة  ستدل على مسؤولیة الطبیب من السنة النبویة بأحادیث عامةٍ ا
  بمسؤولیة الطبیب منها: 

، َعْن َأِبیِه، َأنَّ َرُسوَل اِهللا ما رواه مالك،  -1 " َقاَل: rَعْن َعْمِرو ْبِن َیْحَیى اْلَماِزِنيِّ
 ")1( . 

هذا الحدیث قاعدًة من القواعد األصولیة في الفقه اإلسالمي، إذ یقرر أن  یعتبر وجه الداللة :
وبذلك استدل  ،)2(كل من أحدث ضررًا بالغیر فإنه مسؤوٌل عن تعویض ذلك الضرر وضمانه

على  مشروعیة مسؤولیة الطبیب عن الضرر الواقع منه تجاه مریضه وتعویضه عنه حال 
  تعدیه أو تقصیره. 

r : "َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب، َعْن َأِبیِه، َعْن َجدِِّه، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه   -2 
  ")3(   

الحدیث نٌص صریٌح من النبي الكریم یقرر فیه مشروعیة المسؤولیة الطبیة في وجه الداللة: 
ر باألثر المترتب على هذه المسؤولیة وهو الضمان على الطبیب للضرر اإلسالم حیث عبَّ 

وهو وٕان كان یحدد الجاهل من األطباء  )4(الواقع على المریض نتیجة جهله وتعدیه بغیر علم
  إال أنه یصلح دلیًال لقیام مسؤولیة األطباء أیًا كان وصفهم حال تعدیهم.  

  من اإلجماع:  •
ل على مشروعیة المسؤولیة الطبیة وتضمین عدة ضمن كتابات العلماء تدلِّ جاءت نصوص 

  الطبیب حال ووقوع الضرر من فعله منها: 
( وال یضمن األجیر حجام أو فصاد أو بزاغ  لم یتعد الموضع المعتاد....إال إذا جاوز  –

 .)5(المعتاد فیضمن ) 
                                                           

وصححه األلباني في ] ) 2/290( )2171:ح(كتاب األقضیة، باب القضاء في المرفق، [  مالك: الموطأ )1(
  ) 1/498سلسلة األحادیث الصحیحة (

  ) 84) السیوطي: األشباه والنظائر (ص: 2(
  ) من هذا البحث10) سبق تخریجه (ص: 3(
  ) 447(ص:  الطبیة ) الشنقیطي: أحكام الجراحة4(
  ) 8/33) ابن نجیم: البحر الرائق (5(
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 .)1(سرى كطبیب جهل أو قصر )  ( وضمن ما –

( من یطبب وال یعرف الطب فتلف به شيء ضمن،..... ولو بیطر فظهر منه عدوان ضمن  –
 .)2(وٕان أخطأ ) 

( وال ضمان على حجام وال بزاغ وهو البیطار وال ختان وال طبیب ونحوهم خاصًا كان أو  –
 . )3(مشتركًا إذا عرف منهم حذق ) 

ة الطبیب ومشروعیتها وقد على إجماع العلماء على مسؤولی فهذه النصوص بجموعها تدلُّ 
أكد ابن القیم ذلك بقول الخطابي: ( ال أعلم خالفًا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المریض كان 

  .)4(ضامنًا ) 
  من القیاس:  •

یقاس ضمان الطبیب حال قیام مسؤولیته على ضمان الجاني بجامع أن كًال منهما  حیث
  .)5( ارتكب فعًال محرماً 

  من المعقول:  •

إن مقتضى العدل الذي تقصده الشریعة اإلسالمیة یحتم عقًال مساءلة الطبیب حال تجاوزه 
لحدود عمله وترتب الضرر علیه فالمریض الذي وقع بین یدي الطبیب المتعدي سیجتمع علیه 
ألمین ألم المرض وألم الضرر وهذا ظلم تأباه الشریعة الغراء، وحتى یرتفع ذلك الظلم ویتحقق العدل 

  .)6(مساءلة الطبیب عن فعله وتحمیله تبعة التعویض عن الضرر شرعت

 أركان المسؤولیة الطبیة:   -  ث

إن تحمل الطبیب لتبعات وأضرار العمل الطبي ال یكون جزافًا أو لمجرد وقوع الضرر على 
المریض، وٕانما یتحقق ذلك بوجود أركاٍن ودعائم على أساسها تقوم مسؤولیته الطبیة، وهذه األركان 

  هي: 

                                                           
  ) 8/439) المواق: التاج واإلكلیل (1(
  ) 2/427) السنیكي: أسنى المطالب (2(
  ) 4/34) البهوتي: كشاف القناع (3(
  ) 103) ابن القیم: الطب النبوي (ص: 4(
  ) 5/398) ابن قدامة: المغني (5(
 ؛"األخطاء الطبیة مفهومها وأسبابهابحث بعنوان " )؛ القباع: 450) الشنقیطي: أحكام الجراحة الطبیة (ص: 6(

  ) 4903 /5( مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام محمد ابن سعود
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  التعدي:  - الركن األول

الظلم ومجاوزة الحد في الحق والشيء  یقال تعدى واعتدى: أي ظلم، والتعدي والتعدي لغًة هو: 
  .)1(مجاوزة الشيء إلى غیره 

   .)2(: ( مجاوزة ما ینبغي أن ُیقتصر علیه شرعًا أو عرفًا ) وفي االصطالح

له سواء من قبل الشرع أو من  بتجاوزه الحد المسموح - ویعتبر التعدي من قبل الطبیب 
ركنًا مهمًا من أركان المسؤولیة الطبیة یترتب علیه ضمان ما تولد عن فعله  - قبل العرف الطبي 

من أضرار، لذلك نجد أن العلماء ینفون المسؤولیة عن الطبیب إذا لم یتجاوز الموضع المعتاد أو 
   . )3( العمل الطبي جرَّاءما ُأمر به وٕان مات المریض 

وقد أشرت سابقًا في تعریفي للخطأ الطبي أن وقوع الضرر على المریض یكون بسبب 
تعدي الطبیب ومخالفته لشروط العمل الطبي في الشریعة اإلسالمیة والمتمثلة في مهارة الطبیب 
وحذقه وممارسته المهنة بإذن معتبر وأن یقصد من عمله عالج المریض ال قصدًا آخر، فانتفاء أي 

  .)4(تعدیًا وتجاوزًا للحد المسموح به ومسوغًا لقیام المسؤولیة الطبیة  عدُّ شرط منها ی

والتعدي الحاصل من قبل الطبیب قد یكون سلبیًا بامتناع الطبیب عن تقدیم العالج 
للمریض أو توقفه عن إتمام العالج له بدون عذٍر ظاهر، أو إیجابیًا نتیجة عمٍل طبي مباح یمارسه 

لكنه یتجاوز فیه الحدود المسموح بها كأن یتجاوز في موضع الشق في الطبیب على المریض 
  . )5(الجراحة أو یقطع في غیر محل القطع 

الطبیب متعدیًا حال اتباعه لرأي طبي دون آخر في  وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه ال یعدُّ 
و تضلیله مسألة لم یستقر علیها العرف الطبي، كذلك في حالة إخفاء المریض لبعض األعراض أ

  .)6(خاطئة أو منقوصة عن مرضه  للطبیب بإعطاء معلوماتٍ 

                                                           
  ) 15/32) ابن منظور: لسان العرب؛ مادة (عدا) (1(
  اهللا عبد/  د. أ: ، إشراف) الطیار: المسؤولیة المدنیة عن خطأ الطبیب في دول مجلس التعاون الخلیجي2(

  ) 59) (ص:  م 2010 – ه1431؛ ( الریاض – األمنیة للعلوم نایف جامعة؛ الخمیس
  ) 7/176ع ()؛ ابن مفلح: الفرو 6/185) الشافعي: األم (3(
  ) من هذا البحث10 :) انظر (ص4(
  ) 25الزحیلي: نظریة الضمان (ص:  )5(
" الخطأ الطبي" مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام محمد بن سعود  بحث بعنوانالحسن:  )6(

)5/4433 (  
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  الضرر:  -الركن الثاني

یلحق بالشخص سواء أكان في  إیذاءٍ  ویقصد به شرعًا: كلُّ ، )1(وهو في اللغة ضد النفع 
  .)2(ماله أم جسمه أم عرضه أم عاطفته 

الحدث الناجم عن عدم قیام الطبیب بااللتزامات الخاصة ویراد به في المجال الطبي: ( 
  .)3(التي تفرضها علیه مهنة الطب، أو عن التقصیر الذي وقع في مسلكه الفني)  

فالضرر هو النتیجة المترتبة على التعدي من قبل الطبیب حال ممارسته للعمل الطبي، 
والمریض المضرور ال یكتفى منه بإثبات التعدي والمجاوزة في فعل الطبیب لیثبت  المسؤولیة علیه 

  .)4(لتقوم مسؤولیته وٕانما البد من إثبات ترتب الضرر على فعله 

   هي: )5(أنواعالعمل الطبي ثالثة  وللضرر الواقع على المریض أثناء

  الضرر الجسدي:  - النوع األول

ویتمثل في إیقاع الفعل الضار بالقطع أو الجرح على جسد المریض مسببًا له  ضررًا جزئیًا 
  .)6( كفقده لعضٍو أو إتالفه أو إتالف منفعته، أو كلیًا بفقد المریض لحیاته

                                                           
  ) 183) الرازي: مختار الصحاح؛ مادة (ض ر ر)  (ص: 1(
  ) 29الزحیلي: نظریة الضمان (ص  )2(
  ) 5/4433) الحسن: بحث بعنوان "الخطأ الطبي" مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام ابن سعود  (3(
قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام ) القباع: بحث بعنوان " األخطاء الطبیة مفهومها وأسبابها " مقدم لمؤتمر 4(

؛ )؛ المري: المسؤولیة المدنیة للفریق الطبي بین الشریعة اإلسالمیة والقانون الكویتي 4913 /5ابن سعود (
  ) 58 :) (ص م 2013(  األوسط الشرق جامعة؛ عوجان هویمل ولید/  د.أ: إشراف رسالة ماجستیر

تبارات مختلفة كاعتبار األصل والفعل واإلرادة حیث یقسم باعتبار ) یقسم الضرر بشكل عام إلى أنواع عدة باع5(
 األصل إلى ضرر مادي ومعنوي وباعتبار الفعل الضار إلى مباشر وغیر مباشر وباعتبار إرادة المتعاقدین

 ، رسالة ماجستیرإلى ضرر متوقع وغیر متوقع، للمزید انظر: عساف: المسؤولیة المدنیة للطبیب دراسة مقارنة

  ) 94 :(ص  ) م 2008(  فلسطین، نابلس – النجاح جامعة؛ مشاقي حسین/  د: افإشر 
 إسماعیل/ د: ، رسالة ماجستیر إشراف) فقیه: القواعد والضوابط الفقهیة في نظریة الضمان دراسة تحلیلیة فقهیة6(

  بعنوان)؛ العلمي والعیدوني: بحث 60(ص:  م 2006 آیار -  األردنیة الجامعة - البریشي محمد
) 5/4624مؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام ابن سعود (مقدم ل"الخطأ الطبي بین الشرع والقانون"   

  بتصرف
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ویعد هذا الضرر إخالًال بحق شرعي للمریض وهو الحق في الحیاة والسالمة الجسدیة، 
  .)1(تقوم علیه مسؤولیة الطبیب المتعدي وتعویض ما وقع من ضرر 

  الضرر المالي:  -النوع الثاني
حیث یتبعه خسارة ونقص في ماله  ؛ویطال هذا النوع من الضرر الذمة المالیة للمضرور

أجرة الطبیب وكذلك النفقات التي تكون بسبب إصالح وعالج الضرر الجسدي كنفقات العالج و 
  .)2(الذي تسبب فیه الطبیب كأجرة المستشفى والعالج  

  الضرر المعنوي:  -النوع الثالث 
وهو األذى الذي یمس نفسیة المریض وسمعته وكرامته مسببًا له آالمًا نفسیًة نتیجًة لتشوه 
جسده أو فقده لعضٍو منه، وقد یكون نتیجًة إلفشاء الطبیب للسر الطبي مما یؤدي إلى تعرض 

  .)3(سمعة المریض ومكانته للتشویه فیتضرر بسبب ذلك 
  العالقة السببیة : -الركن الثالث

قة التي تربط بین الركنین السابقین التعدي والضرر ویطلق علیها "اإلفضاء" وهي العال
وقد استخدم  ،)4(بمعنى أن یكون الفعل الضار موصًال إلى نتیجة ال تتخلف عنه إذا انتفت الموانع 

؛ حیث جاء في ن تعدي الطبیب والضرر الناتج عنهالعلماء كلمة اإلفضاء للتعبیر عن العالقة بی
  .(5) ) لطبیب إقداًما على النفوس یفضي التقصیر فیه إلى تلف أو سقملأن لسلطانیة: ( األحكام ا

ویثبت الضمان على الطبیب البد أن یكون الضرر  تكتمل أركان المسؤولیة الطبیة وحتى
الواقع على المریض مرتبطًا ارتباطًا وثیقًا بالفعل الضار الذي حصل به التعدي من قبل الطبیب 

فال یكون الطبیب مسئوًال عن أي ضرر ال عالقة له بالعمل الطبي الذي أجراه ؛ ونتیجة مباشرة له
  .)6(بیة بین التعدي والضرر انقطاٌع للمسؤولیة الطبیة على المریض إذ أن انقطاع العالقة السب

                                                           
) القباع: بحث بعنوان " األخطاء الطبیة مفهومها وأسبابها " مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام 1(

  ) 4914/ 5ابن سعود (
مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة، " الخطأ الطبي بین الشرع والقانون حث بعنوان " ب) العیدوني والعلمي: 2(

  ) 5/4625جامعة اإلمام ابن سعود (
 د. أ: إشراف رسالة ماجستیر؛) الطیار: المسؤولیة المدنیة عن خطأ الطبیب في دول مجلس التعاون الخلیجي؛ 3(

  ) 124) (ص:  م 2010 – ه1431؛ (الریاض –األمنیة مللعلو  نایف جامعة؛ الخمیس الواحد عبد بن اهللا عبد/
  ) 83) أبو لبة: مسؤولیة الطبیب بین الفقه اإلسالمي والقانون (ص: 4(
  ) 370) الماوردي: األحكام السلطانیة (ص: 5(
/  د. أ: إشراف ؛رسالة ماجستیر) الطیار: المسؤولیة المدنیة عن خطأ الطبیب في دول مجلس التعاون الخلیجي 6(

  )  م 2010 – ه1431؛ ( الریاض – األمنیة للعلوم نایف جامعة؛ الخمیس الواحد عبد بن اهللا عبد
  ) 127(ص: 
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وانقطاع العالقة السببیة في الخطأ الطبي له عوامل عدة تؤثر في تلك العالقة بین الفعل 
والضرر وتؤدي إلى انتفائها وبالتالي انتفاء المسؤولیة عن الطبیب مثل عامل الحادث الفجائي كأن 

یسقط أرضًا من فوق سریر العملیات، وكالتعدي من قبل  یتحرك المریض فجأة أثناء العمل أو
المریض نفسه بعدم اتباعه لتعلیمات الطبیب في العالج الموصوف أو كتمانه لمعلومات مهمة 

  . )1(وحساسة یحتاجها الطبیب للتشخیص والعالج 

 أقسام المسؤولیة الطبیة:   - ج

  :)2(تنقسم المسؤولیة بشكل عام إلى قسمین
  : المسؤولیة المدنیة، وتقوم عند حدوث ضرر یصیب الفرد. القسم األول

  : المسؤولیة الجنائیة، وتقوم عند حدوث ضرر یصیب المجتمع. القسم الثاني

وبالنسبة لمسؤولیة الطبیب فإنها ال تخرج عن التقسیم السابق للمسؤولیة فالطبیب المتعدي 
صادر عنه یشكل جنایة على جسد یجد نفسه أمام عدة مسؤولیات مختلفة، فإذا كان الفعل ال

المریض أو جریمة أخالقیة فإنه یتعرض إلى المسؤولیة الجنائیة، أما إذا كان فعله قد أصاب 
  .)3(المریض بضرر في ماله فإنه یسائل مسؤولیة مدنیة 

  وعلیه :

  تكون مسؤولیة الطبیب على قسمین: 
  القسم األول: المسؤولیة الطبیة المدنیة.

  لمسؤولیة الطبیة الجنائیة. القسم الثاني: ا

هذا المبحث أما القسم الجنائي  عرض للقسم المدني منها في المطالب التالیة منوسأ
  عرض له في المبحث الثاني من هذا الفصل بعون اهللا تعالى.فأ

  

  
                                                           

 – النجاح جامعة؛ مشاقي حسین/  د: رسالة ماجستیر إشراف) عساف: مسؤولیة الطبیب المدنیة دراسة مقارنة؛ 1(
  ) 120) (ص:  م 2008(  فلسطین، نابلس

) هذا التقسیم اشتهر به أهل القانون ونقله عنهم بعض المحدثین كالدكتور الزحیلي في كتابه نظریة الضمان 2(
  ) 201(ص: 

األخطاء المدنیة والجنائیة لألطباء في الفقه اإلسالمي" مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة ن أحمد: بحث بعنوان ") ب3(
   )7ص: /  52(ع: 
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  طبیعة المسؤولیة الطبیة المدنیة:   -ثانیًا 
فعله الضار بالغیر، فهي تقوم نتیجة المسؤولیة المدنیة تعني التزام الفرد بالتعویض نتیجة 

إخالل الفرد بالتزاٍم بین طرفین نتج عنه ضرر وهذا الضرر یقابله تعویض حسب الضرر 
  . )1(الحاصل

وبالنسبة للطبیب فإن مسؤولیته المدنیة تتحقق بإلتزامه تعویض الضرر الذي أصاب 
  .)2(المریض من جهته أثناء ممارسته العمل الطبي 

ن مرحلة ما قبل العمل وأخرى أن المسؤولیة بشكل عام لها مرحلتاارة إلى وقد سبقت اإلش
  والمسؤولیة المدنیة تعتبر من المرحلة األولى والتي تسبق العمل المراد فعله.  ،بعده

وتختلف طبیعتها من حالٍة إلى أخرى، وبحسب العالقة مع المریض، فإذا كان المریض هو 
القیام باإلجراء الطبي فإن المسؤولیة تكون بناًء على تعاقد  الذي اختار الطبیب واتفق معه على

بینهما، أما إذا تدخل الطبیب من تلقاء نفسه، او بناًء على وظیفته العامة كطبیب یعمل في 
فإن مسؤولیته في هذه الحالة تكون  ، المستشفى ثم وقع منه خطأ أدى إلى حدوث الضرر بالمریض

ستند إلى عقد مبرم بینهما فال یسأل الطبیب إال إذا أهمل أو تقصیریة، ألن تدخل الطبیب لم ی
  . )3(قصر

  :  )4(ویترتب على ما سبق  تقسیم المسؤولیة المدنیة الطبیة إلى قسمین
  وتسمى مسؤولیة تعاقدیة. ،مسؤولیة منشؤها عقد بین الطبیب والمریض القسم األول: 

مسؤولیة ال تنشا عن عقد مباشر بینهما كالطبیب الموظف أو عن إلزام الشارع القسم الثاني: 
ویطلق  ،وهو بذل العنایة واالهتمام وعدم اإلضرار بهم ،للطبیب بأداء الواجب المهني تجاه مرضاه 

  علیها مسؤولیة تقصیریة. 

  بین طبیعة مسؤولیة الطبیب في  كٍل قسٍم منها على النحو التالي: وأ
                                                           

 –" مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة الخطأ الطبي بین الشرع والقانون  بحث بعنوان " ) العلمي والعیدوني:1(
  ) 5/4627( - جامعة اإلمام محمد ابن سعود 

 رسالة ماجستیر) الورثان: جرائم األعمال الطبیة في اإلتجار بالبشر في النظام السعودي دراسة تأصیلیة؛ 2(

  ، السعودیة، الریاض – األمنیة للعلوم العربیة نایف امعةج؛ المراد العزیز عبد فضل محمد/ د: إشراف
  ) 109: (ص ) م2010 – ه 1431( 

في الجراحة التجمیلیة " مقدم لمؤتمر قضایا طبیة  طبیعة المسؤولیة والتزام الطبیببحث بعنوان ") آل الشیخ: 3(
  ) 3/2855( جامعة اإلمام محمد ابن سعود –معاصرة 

  ) 22) أبو لبة: مسؤولیة الطبیب بین الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي (ص: 4(
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 :  مسؤولیة التعاقدیة للطبیبطبیعة ال  - أ

ف على مفهوم العقد الطبي الذي یتم بین لفهم طبیعة مسؤولیة الطبیب أثناء التعاقد یلزمنا التعرُّ 
الطبیب ومریضه، ببیان مفهومه في اللغة واالصطالح، ثم بیان نوعه من أنواع العقود المختلفة 

  على النحو التالي:  أبینهوشروطه، و 
: مركب یشمل لفظي " العقد " والطبي " أحتاج لبیان كل لفٍظ منهما على  مفهوم العقد الطبي .1

 حدا، ألصل إلى مفهوم العقد الطبي الشامل :
  العقد في اللغة واالصطالح:  - أوًال 

 : یستعمل في معاٍن عدة منها: العقد لغةً 
  . )1(: یقال عقدت الحبل فهو معقود الربط والجمع –
  .)2(، یقال عهدت إلى فالن بكذا وكذا بمعى ألزمته العهد واإللزام –

حیث أن التعاقد بین الطبیب والمریض یكون ؛ منها المعنى األخیر هو المتعلق ببحثي وهذا
  بتعهد الطرفین على االلتزام بما اتفقا علیه في العقد.

 یطلق العقد في اصطالح الفقهاء على معنیین معنى عام وآخر خاص هما: العقد اصطالحًا: 
هو كل ما یعقده الشخص ویعزم أن یفعله أو یعقد على غیره فعله على المعنى العام للعقد:  –

 .)3(وجه اإللزام  كما یشمل ما ألزمه الشارع على العباد وأمرهم باتباعه 

َها يَا[ام في قوله تعالى: والمعنى السابق هو المستفاد من اإلطالق الع   
َ
ينَ    ِ

 آَمنُوا ا  
ْوفُوا
َ
 من علیهم وعقده على عباده تعالى اهللا ألزمه ما جمیع فالعقود  تشمل )4( ] بِالُْعُقودِ  أ

 مما ونحوهما األمانات والمعامالت عقود من بینهم فیما یعقدونه وما الدینیة؛ واألحكام التكالیف
  .)5(به  الوفاء یجب

ویظهر من التعریف أن العقد في معناه العام یرادف كلمة االلتزام وبهذا یتوافق مع المعنى 
  .)6(اللغوي للعقد 

                                                           
  ) .2/421)؛ الفیومي: المصباح المنیر؛ مادة (ع ق د) (1/134) الهروي: تهذیب اللغة؛ مادة (ع ق د) (1(
؛  )1/134)؛ الهروي: تهذیب اللغة؛ مادة (ع ق د)  (214) الرازي: مختار الصحاح؛ مادة (ع ق د) (ص: 2(

  ) .3/297ابن منظور: لسان العرب؛  مادة (عقد) (
  ) 2/370) الجصاص: أحكام القرآن (3(
  ) 1) سورة المائدة: اآلیة (4(
  ) 3/223) األلوسي: روح المعاني (5(
  ) 4/2918الزحیلي: الفقه الإلسالمي وأدلته ( )6(
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  المعنى الخاص للعقد: 

وردت تعریفات عدة  للعقد بشكل خاص تدور في مجملها حول ذات المعنى وهو ارتباط 
(التزام المتعاقدین وتعهدهما أمرًا وهو فته مجلة األحكام العدلیة بأنه: فقد عرَّ ؛ االیجاب بالقبول

 . )1( عبارة  عن ارتباط اإلیجاب بالقبول )

   .)2(: ( ارتباط اإلیجاب بالقبول اإللزامي كعقد البیع والنكاح وغیره ) ركشي بقولهفه الزَّ وعرَّ 

  .  )3(محله )  في أثره مشروع یثبت وجه على بقبولٍ  إیجابٍ  ( ارتباطفه الزحیلي بأنه: وعرَّ 

  مفهوم الطبي:  - ثانیًا 

  .)4(فت بالطب والطبیب في الفصل األولسبق وأن عرَّ 

  العقد الطبي:  -ثالثاً 

( ارتباط اإلیجاب والقبول بین المریض مما سبق یمكن أن أعرف العقد الطبي بأنه: 
  والطبیب على وجه مشروع یثبت أثره في محله ).

وتقییده بالمشروع هنا لینتفي التعاقد على غیر ما هو مشروع كأن یتم التعاقد بین الطبیب 
  .)5(والمریض على قطع رجل سلیمة أو على خلع سن صحیحة أو غیر ذلك 

 نوع العقد الطبي:  .2

   .)6(یندرج التعاقد بین الطبیب والمریض ضمن القواعد العامة لعقد إجارة األشخاص
                                                           

  ) 29)  (ص: 103) مجلة األحكام العدلیة: مادة (1(
  ) 2/397ور في القواعد الفقهیة () الزركشي: المنث2(
  ) 4/2918الزحیلي: الفقه اإلسالمي وادلته ( )3(
  ) من هذا البحث 8) أنظر  (ص:4(
  ) 5/401) ابن قدامة: المغني (5(
األول باعتبار محلها  ) من البحث؛ وتنقسم إلى عدة أنواع  باعتبارات مختلفة، 60) سبق التعریف بها (ص: 6(

: اإلجارة على منفعة شخص بعینه، واإلجارة على عمل شخص  فالنوع األول: اإلجارة وتنقسم إلى نوعین
ة التي یقتضي تنفیذها تسلیم األجیر نفسه للمستأجر لیعمل عنده مدة من على شخص خاص: وهي اإلجار 

فالعقد هنا یحدد  الزمن، وذلك مثل أن یتم العقد بینهما على أن یعمل له الخیاطة، أو التجارة، لمدة شهر مثًال.
یعمل إّال أجیرًا بذاته فیعمل لدیه ألي عمل مشروع خالل زمن محدد، وهو ما یسمى األجیر الخاص الذي ال 

للمستأجر، كالخادم والموظف، وأنه یستحق األجرة بمضي المدة بعد تسلیم نفسه إلیه، النوع الثاني: اإلجارة 
الواردة على عمل شخص لیس مختصًا بالمستأجر: وهذا ما یسمى األجیر المشترك، ألنه لیس خاصًا 

على الوجه المطلوب، كما أنه  بصاحب العمل، حیث إن التزامه ینحصر في إكمال العمل الذي طلب منه
 =الثاني باعتبار التعیین، أو ما في الذمة حیث تقسم اإلجارة على األشخاصیتقبل األعمال من اآلخرین . 



   األحكام المترتبة على إثبات الخطأ الطبي

98 

 الثالثالفصل 

حیث یقدم  ،المعاوضة المالیة االزمة التي تستبدل فیها المنفعة بالمالوهو من عقود 
؛ ویرى جمهور العلماء من غیر الطبیب الخدمة الطبیة للمریض مقابل إلتزام األخیر باألجرة للطبیب

  .)1(الحنفیة عدم جواز فسخه لعذر إال في حال ذهب محل المنفعة ، في حین أجاز الحنفیة ذلك 

ینهما إما على أساس اإلجارة الخاصة حیث یلتزم الطبیب بالعمل للمریض ویكون التعاقد ب
مدة محدودة دون غیره وهو ما یسمى باألجیر الخاص، أو على أساس  اإلجارة العامة حیث یلتزم 

  .)2(ویسمى األجیر المشترك  ،الطبیب بالعمل للمریض مع إمكانیة العمل لغیره 
  شروط وأركان العقد الطبي:  .3

ركان وشروط عقد اإلجارة بشكل العقد الطبي  من حیث األركان والشروط عن أ ال یختلف
  ،  وأبین ما یتعلق من هذه الشروط  بالعقد الطبي على النحو التالي: )3(عام

  
                                                                                                                                                                          

األول: اإلجارة الواردة على شخص معین، وهي التي یلتزم فیها العاقدان بان یكون محل العقد إلى نوعین: =
في اإلجارة الخاصة: أجرت زیدًا لعمل كذا لمدة كذا، وفي اإلجارة  منفعة شخص معین مثل أن یقول المستأجر

المشتركة یقول: أجرتك أیها الخیاط لخیاطة هذا الثوب ،. الثاني: اإلجارة الواردة على الذمة وهي ما یكون 
مثًال محل العقد منفعة موصوفة في الذمة، وصفًا تنتفى به الجهالة، وذلك بأن یقول في اإلجارة الخاصة، لزید 

اتفقت معك على أن تقوم بتخصیص شخص مواصفاته كذا لیقوم بخدمتي أو تطبیبي لمدة سنة بمبلغ كذا، أو 
إلجراء عملیة جراحیة، أو لتعلیم شخص في تخصص كذا، یكون األجرة لكل فصل، أو سنة كذا، وهكذا: 

ت المطلوبة، والمثال لإلجارة وحینئذ یجوز أن یقوم زید بهذا الواجب، أو أي شخص آخر تتوافر فیه المواصفا
المشتركة أن یقول المستأجر: ألزمت ذمتك خیاطة هذا الثوب، أو أن یقول لزید ـ مثًال ـ: اتفقت معك على 
خیاطة هذا الثوب، حسب المواصفات المبینة، فالمعیار في التفرقة بین النوعین هو أن األول وارد على معین، 

یبطل بموت األجیر، أو فقدانه األهلیة، في حین أن  الثاني وارد على ولذلك ال یستبدل بشخص آخر كما أنه 
شيء موصوف في الذمة، فكیفما یتحقق العمل المطلوب حسب المواصفات فقد برأت ذمة األجیر خاصًا كان 

للدكتور على داغي: اإلجارة على منافع محكم أو عامًا  كما أنه ال یبطل بموته، وال بفقدان أهلیته/بحث 
  ) بتصرف13اص  دراسة مقارنة (ص: األشخ

و ذهاب محل أالذي ال یفسخ اال لوجود عیب  ( المالكیة والشافعیة والحنابلة ) ) یقصد بالعقد االزم عند الجمهور1(
  )   5/3835المنفعة، وعند الحنفیة یجوز فسخه لعذر/الزحیلي: الفقه االسالمي وادلته (

  )  4/174) الكاساني: بدائع الصنائع (2(
) أركان عقد اإلجارة وشروطها: بشكل عام لها ثالثة أركان: األول: العاقدان (األجیر والمستأجر) وهنا هما 3(

 -الطبیب والمریض؛ الثاني: المعقود علیه وهما (األجرة والعمل)؛الثالث: الصیغة وهي (اإلیجاب والقبول) . 
 في حین ال یرى الحنفیة سوى االیجاب والقبول  هذا التقسیم لجمهور العلماء (المالكیة والشافعیة والحنابلة)

ركنًا لعقد اإلجارة ومثله سائر العقود ،أما الشروط فهي أربعة أنواع: شروط انعقاد وشروط نفاذ وشروط صحة 
)؛ الرملي: نهایة المحتاج 5/372)؛ القرافي: الذخیرة (4/174وشروط لزوم/ الكاساني: بدائع الصنائع (

  وما بعدها)   5/3800) ولمزید بیان انظر: الزحیلي: الفقه اإلسالمي (4/406لمبدع ()؛ ابن مفلح: ا5/262(
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  أهلیة المتعاقدین : - أوًال 

وهما هنا الطبیب والمریض فیشترط أن  یكونا بالغین عاقلین، فال یصح تعاقد الطبیب مع 
  .)1(قد لألهلیة كالصغیر أو المجنون مریٍض فا

  رضا العاقدین:  - ثانیاً 
بأن تحصل الموافقة بین المریض والطبیب على العقد الطبي بالرضا الكامل منهما دون 
إكراه أو إجبار، وهنا یحرم على الطبیب اتخاذ وسائل تكره المریض على إجراء العمل الطبي 

كما في جراحة األسنان أو الكذب على  ،ت الطبیةكإقناعه بالجراحة بعد سلسلة من اإلجراءا
المریض بتخویفه وتهویل مرضه فیضطر إلى الرضوخ للطبیب خوفًا على حیاته كما یفعل كثیر من 

  .)2(األطباء ألجل الكسب المادي 
  أن یكون المعقود علیه مشروعًا ومعلومًا ویستطیع الطبیب التزامه في العقد:  -ثالثًا 

مشروعیة المعقود علیه فقد سبق وأن أشرت في تعریف العقد الطبي أنه یجب أن فأما اشتراط  -1
فال یصح التعاقد على إجراء عمل طبي في عضو سلیم  ،یتقید بما كان على وجه مشروع

ألن الشارع یمنع من ذلك، كما أن ذلك یتوافق مع ما  ؛كقطع رجل سلیمة أو خلع سٍن صحیحة
  .)3(بأن تكون المنفعة المستأجر علیها مباحة  ؛ارةاشترطه العلماء في صحة عقد اإلج

فُیعِلم  ،وبالنسبة لمعلومیة المعقود علیه فیشترط أن یكون العمل الطبي معلومًا من قبل المریض -2
الطبیب مریضه بنوع اإلجراء الطبي الذي سیمارسه على جسده وآثاره المتوقعة الضارة منها 

  .)4(األجرة المقابلة لعمله  وغیر الضارة كما یشترط علم الطبیب بقدر
فإن الطبیب ال یختلف عن  ؛وفیما یتعلق باشتراط استطاعة الطبیب التزام المعقود علیه بالعقد -3

لكن ؛ غیره من األجراء في حكم التزامه بما اشترط علیه في العقد ونص علیه بین المتعاقدین
تعرض مسألتان ال یتصور وقوعهما إال في المهنة الطبیة وهما:  اشتراط البرء على الطبیب 

  .)5(واشتراط السالمة من السرایة 
فهل یصح العقد الطبي في وجود الشرطین السابقین أم ال ؟ أجیب على ذلك ببیان أقوال 

  العلماء في كل مسألة على النحو التالي: 
                                                           

) اشتراط البلوغ هو لجمهور العلماء ما عدا الحنفیة فإنهم یجیزون إجارة الصبي الممیز  موقوفة على إجازة ولیه؛  1(
)؛ ابن 5/262ة المحتاج ()؛ الرملي: نهای5/372)؛ القرافي: الذخیرة (4/176الكاساني: بدائع الصنائع (

  ) 4/406مفلح: المبدع (
  ) 614) الشنقیطي: أحكام الجراحة الطبیة (ص: 2(
  ) 5/279) القرافي: الذخیرة (3(
  ) 32) حنا: المسؤولیة المدنیة لألطباء والجراحین (ص: 4(
  ) 153ص : / 3م:  /8 ( ع:بو غدة: من فقه الطبیب وأخالقیات الطب؛ مجلة مجمع الفقه االسالمي، أ) 5(
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  : اشتراط البرء على الطبیب -المسألة األولى 

ومعلوم أن من  ،وجلَّ  مجهول ال یقدر علیه إال الخالق عزَّ  إن الشفاء في الغالب أمرٌ 
شروط صحة عقد اإلجارة أن یكون المعقود علیه معلومًا ومقدورًا على التزامه، فما الحكم في حال 

  تم تقیید الطبیب بهذا الشرط في العقد الطبي ؟  
  زاع: الن تحریر محلِّ 

لغرض اإلستشفاء وٕازالة  ؛اتفق العلماء على جواز استئجار الطبیب إلجراء األعمال الطبیة
  : على قولینالمرض لكنهم اختلفوا في جواز اشتراط البرء على الطبیب في هذا العقد 

ارة، وقال به جمهور یجوز اشتراط البرء على الطبیب في العقد لكن یكون جعالة ال إجالقول األول: 
  .)3(والقول الراجح عند الحنابلة   )2(والشافعیة )1(المالكیةلعلماء من ا

والقول  )5(والظاهریة)4(عدم جواز اشتراط البرء على الطبیب في العقد، وهو( للحنفیة القول الثاني: 
  .  )6(المرجوح للحنابلة )  

ü  :األدلة  

 أدلة أصحاب القول األول: 

استدل أصحاب القول األول القائل بجواز اشتراط البرء على الطبیب بأدلة من الكتاب 
  والسنة والقیاس: 

  : الكتاب •

 .)7( ] بَِع ٍ  ِ ُْل  بِهِ  َجاءَ  َو َِمنْ [: تعالى قوله .1

حیث ُأعلن عن  ضیاع صواع  ،اآلیة السابقة من قصة یوسف علیه السالموجه الداللة: 
الملك حین مغادرة أخوته لمصر فنادى مناٍد علیهم أن من وجده وجاء به ُجعل له جائزة وهي 

                                                           
  )89) ابن عسكر: ارشاد السالك (ص: 1(
  )2/271) الشیرازي: المهذب (2(
  ) 5/400) ابن قدامة: المغني (3(
 )16/11) السرخسي: المبسوط (4(
  )  7/22) ابن حزم: المحلى (5(
  ) 4/206) البهوتي: كشاف القناع (6(
  ) 72)  سورة یوسف: اآلیة (7(
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حمل بعیر، وفي ذلك دلیل على جواز الجعل مقابل العمل المجهول فجازت مشارطة الطبیب 
  .)1(شيء له على البرء وٕان كان مجهوًال فإن تحقق استحق الطبیب األجر وٕان لم یتحقق فال

  : السنة •

، َسِعیدٍ  َأِبي ما روي َعنْ   َساَفُروَها َسْفَرةٍ  ِفي اْنَطَلُقوا r النَِّبيِّ  َأْصَحابِ  ِمنْ  َرْهًطا، َأنَّ  اْلُخْدِريِّ
 َیْنَفعُ  َشْيءٌ  ِمْنُكمْ  َأَحدٍ  ِعْندَ  َفَهلْ  ُلِدغَ  َسیَِّدَنا ِإنَّ : َبْعُضُهمْ  َفَقالَ  اْلَعَربِ  َأْحَیاءِ  ِمنْ  ِبَحيٍّ  َفَنَزُلوا

 َأَنا َما ُتَضیُِّفوَنا، َأنْ  َفَأَبْیُتمْ  اْسَتَضْفَناُكمْ  َوَلِكنِ  َألَْرِقي ِإنِّي َواللَّهِ  َنَعمْ : اْلَقْومِ  ِمنَ  َرُجلٌ  َفَقالَ  َصاِحَبَنا،
 َحتَّى َوَیْتُفلُ  اْلِكتَابِ  ُأمَّ  َعَلْیهِ  َفَقَرأَ  َفَأَتاهُ  الشَّاِء، ِمنَ  َقِطیًعا َلهُ  َفَجَعُلوا ُجْعًال، ِلي َتْجَعُلوا َحتَّى ِبَراقٍ 
 الَِّذي: َفَقالَ  اْقَتِسُموا: َفَقاُلوا َعَلْیهِ  َصاَلُحوُهمْ  الَِّذي ُجْعَلُهمُ  َفَأْوَفاُهمْ : َقالَ  ِعَقاٍل، ِمنْ  ُأْنِشطَ  َكَأنََّما َبَرأَ 

 َرُسولُ  َفَقالَ  َلهُ  َفَذَكُروا r اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى َفَغَدْوا َفَنْسَتْأِمَرهُ  r اللَّهِ  َرُسولَ  َنْأِتيَ  َحتَّى َتْفَعُلوا َال  َرَقى
  .)r  :) ()2 اللَّهِ 

كان سؤالهم باشتراط النفع حیث قالوا  rإن القوم عندما سألوا صحابة رسول اهللا وجه الداللة: 
(هل عند أحدكم شیئًا ینفع صاحبنا)؛ فأجابوهم لذلك وعندما علم النبي علیه الصالة والسالم 

فكان ذلك دلیًال على جواز اشتراط البرء على الطبیب المعالج وأخذ األجر  ،أقرهم على ما فعلوا
  .)3(مقابل ذلك

  من القیاس: •

بجامع    )5(في رد العبد اآلبق )4(قاسوا جواز اشتراط البرء في العقد الطبي على عقد الجعالة
حیث ال یستطیع اإلنسان أن  ؛فكان جائزًا للحاجة ،أن كًال منهما إجارٌة على عمل مجهول

یعمله بنفسه، وكذلك الشفاء یحتاج إلیه للمحافظة على النفس وال یستطیع أن یحصل علیه 
   .)6(بنفسه

  

                                                           
  ) 3/50) الشوكاني: فتح القدیر  (1(
) ] إسناده صحیح: الحكم 4/14)؛ (3900) ابو داود: سنن ابي داود، [ كتاب الطب؛  باب كیف الرقي، (ح: 2(

  من المصدر نفسه .
  ) 89) ابن عسكر: إرشاد السالك (ص: 3(
) الجعالة هي: أن یجعل الرجل للرجل جعال على عمل یعمله له إن أكمل العمل، وٕان لم یكمله لم یكن له شيء، 4(

  ) 2/175وذهب عناؤه باطال، ابن رشد: المقدمات (
  ) 11) أبق العبد یعني هرب؛ الرازي: مختار الصحاح (ص: 5(
  ) 11/370) ابن الرفعة: كفایة النبیه (6(
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 أدلة أصحاب القول الثاني: 

  استدل أصحاب القول الثاني القائل بعدم جواز اشتراط البرء على الطبیب  بالمعقول من وجهین: 
: أن الشفاء بید اهللا عز وجل وحده ال یملكه أحد غیره، فال یصح إشتراطه على الوجه األول §

  )1(ألنه في غیر مقدوره فال یستطیع إلتزامه بالعقد إذ أنه غیر متأكد من إتیانه.  ؛الطبیب

حیث  ،أن اشتراط البرء على الطبیب أمٌر مجهول یؤدي إلى فساد عقد اإلجارةالوجه الثاني:  §
 . )2(أن یكون العمل معلومًا أنها یشترط فیها 

  سبب الخالف:

وهي  ،یرجع سبب الخالف في هذه المسألة إلى اختالف العلماء في جواز عقد الجعالة
اإلجارة على عمل مجهول فمن قال بجوازها أجاز مشارطة الطبیب على البرء ومن لم یجزها قال 

  بعدم جواز مشارطته على ذلك.
  مناقشة أدلة القول األول:  –

  . )3(بأنه شرع من قبلنا فال یكون حجة لنا ش دلیلهم من الكتاب، ونوق

بأن شرع من قبلنا حجة لنا إذا لم یخالف ما جاء به شرعنا ومشارطة الطبیب وأجیب علیه: 
إذ أقر الرسول الكریم أصحابه الذین ُاشترط علیهم ؛ وتأكد ذلك في الحدیث ،على البرء تجوز

  یعارضهم.ذلك مقابل أجر یجعل لهم ولم 

  :مناقشة أدلة القول الثاني  –

فهي جائزة على عمٍل  ،أن هذا العقد یصح على أساس الجعالة ونوقش دلیلهم من المعقول
  .)4(مجهول 

  الرأي الراجح:  

بعد عرض أقوال العلماء وأدلتهم في مسألة اشتراط البرء على الطبیب، أرجح  الجمع بین 
  لألسباب التالیة: القولین، 

                                                           
  ) 15/75ط () السرخسي: المبسو 1(
  ) 7/22) ابن حزم: المحلى (2(
  ) 7/35( المصدر السابق )3(
  ) 1/1114) الثعلبي: المعونة (4(
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إذ أن الشفاء غیر متحصٍل دائمًا فهو ؛ بجواز اشتراط البرء مطلقًا فیه تغریر بالطبیب إن القول .1
 بید اهللا مهما بلغ جهد الطبیب وثقته بالنتیجة.

إذ قد یعمل الطبیب ؛ كما أن القول بعدم جواز المشارطة على البرء مطلقًا فیه تغریر بالمریض .2
 أن البرء والشفاء غیر متعین علیه بالعقد. عمله بإهمال وتفریط مع ضمانه ألخذ األجر لعلمه

أن المهنة الطبیة في عصرنا الحاضر قد قفزت إلى أبعاٍد كبیرة من حیث التقدم والتطور  .3
العلمي في السیطرة على األمراض وتحقیق نتائج مدهشٍة في قهرها وشفاء المرضى من 

كل ذلك یجعل ؛ وعهاأسبابها، بل وصلت إلى أبعد من ذلك في التحصن من األمراض قبل وق
 من أمر تمكن األطباء من تحقیق الشفاء في الغالب أمرًا محتمًال بل قد یكون  شبه أكید.

ولهذا أختار الجمع بین القولین فمتى تمكن الطبیب في عمله الطبي من تحقیق الشفاء جاز 
ى لم یتمكن ومت؛ تقییده به وفي هذا حفظ لحق المریض ودفٌع لألطباء على إتقان عملهم وٕاتمامه

من ذلك فلم یجز تقییده به وفي ذلك حفٌظ لحق الطبیب والمریض فال یكون ذلك سببًا في إحجام 
  األطباء عن المهنة واإلضرار بالمجتمع بأسره.

  : )1(اشتراط السالمة من السرایة - المسألة الثانیة
اعفات المرض :  ( تعدي العمل الطبي بالضرر إلى النفس أو عضو منها نتیجة مضالسرایة هي

  أو العالج ). 
وقد اتفق العلماء على عدم جواز اشتراط السالمة على الطبیب من سرایة الجرح أو 

  . )2(المرض؛ وٕان وقع الشرط فإنه یقع باطًال ال تأثیر له 
إذ أن  ؛المغامرة أو الحاجة إلى قطف ثمار عمله وٕان كانت خطرة، فأبطلت هذا الشرط 

، وحیث أن الشریعة هي شریعة )3(النفوس تختلف في طبیعتها وقدرة تحملها للعالج والعمل الطبي 
ح العباد بما شرع فیها من الخالق للعباد العالم بطبیعتهم فهنا یتجلى صدقها وتوازنها لتحقیق مصال

                                                           
) السرایة في اللغة: من سرى یسري وهو اسٌم للسیر لیًال یقال سریت اللیل سرِیا أي قطعته باللیل؛ القزویني: 1(

رى السم في الجسم  سرایًة، ومنه قول العلماء )؛، وتستخدم مجازًا في األجسام فیقال س3/154مقاییس اللغة (
)، 1/275سرى الجرح  من العضو إلى النفس أي دام األلم حتى أدى إلى الموت؛ الفیومي: المصباح المنیر (

والسرایة في االصطالح هي: (النفوذ في المضاف إلیه ثم التعدي إلى باقیه)؛ الزركشي: المنثور في القواعد 
)2/200 (  

  )؛ 5/297)؛ الرملي: نهایة المحتاج (3/433)؛ مالك؛ المدونة (47ي: مجمع الضمانات (ص: ) البغداد2(
  ) 2/288أبو النجا: اإلقناع (

  ) 154/ص: 3/م: 8) أبو غدة: من فقه الطبیب وأخالقیات الطب؛  مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  (ع  :3(
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الشرعیة حیث منعت الضمان على الطبیب حال وقوع السرایة إذا عمل وفق الشروط  أحكام،
   - كما سیأتي معنا  - لممارسة الطب. 

  طبیعة المسؤولیة التقصیریة للطبیب:   .2

یعتبر الطبیب في المهنة الطبیة من األمناء في العرف الفقهي على خالف أصحاب المهن 
على الواجب الذي كلفه  ارس فیه اإلجراءات الطبیة  بناءً األخرى؛ فهو أمیٌن على جسد المریض یم

فهو غیر مسؤول عن ما یلحق بجسد   - حتى لو لم یكن ثمة عقد بینهما  - به الشارع وأذن له به 
المریض  من أذًى یكون خارجًا عن تقصیره وٕاهماله إذا ما التزم بما وجب علیه، أما إذا وقع من 

ولیته عن األضرار الناتجة الطبیب المعالج إهمال أو تقصیر في أداء الواجب المهني تعینت مسؤ 
  .)1(عن ذلك 

ال تنشأ عن التعاقد المسبق بین الطبیب ومریضه   - كما أشرت  –فالمسؤولیة التقصیریة 
  وٕانما منشؤها مخالفة الطبیب لواجب شرعي أو مهني عام وهو عدم اإلضرار بالغیر. 

  : حاالت عدة هيوتتمثل الطبیعة التقصیریة لمسؤولیة الطبیب في 

فإذا ما تبین وجود سبب یؤدي إلى بطالن العقد بین الطبیب حالة عدم صحة العقد الطبي:  §
؛ بمعنى أنه ال یسأل إال )2(والمریض أو فساده فإن مسؤولیة الطبیب تكون مسؤولیة تقصیریة 

إذا ثبت علیه تفریط أو تقصیر، كما إذا عالج الطبیب صغیرًا دون إذن أهله وحصل تلف لهذا 
 .)3(ن الطبیب یكون مسؤوًال عن التلف وٕان لم یخطيءالصغیر فإ

فالطبیب یعتبر مقصرًا في شرط من شروط المهنة الطبیة وهو العمل بدون إذن معتبر في 
 الشرع وعمله أدى إلى تلف لحق بالمریض.

مثل أن یكون الطبیب متبرعًا بالعالج أو حال عدم وجود عقد مباشر بین الطبیب والمریض:  §
یب الذي یعمل في المشفى حیث ال یكون اإلتفاق مباشرًا بین الطبیب ومریض في حالة الطب

                                                           
 – النجاح جامعة؛ مشاقي حسین/  د: ماجستیر إشرافرسالة ) عساف: المسؤولیة المدنیة للطبیب دراسة مقارنة، 1(

  ) 23) (ص:  م 2008(  فلسطین، نابلس
) العقد غیر الصحیح: هو ما اختل فیه أحد أركانه األساسیة أو شرط من شروطه. وحكمه أنه ال یترتب علیه أثر 2(

د جمهور الفقهاء غیر كبیع المیتة والدم والخمر والخنزیر، وكبیع فاقد األهلیة. ویشمل غیر الصحیح عن
الحنفیة: الباطل والفاسد، وهما بمعنى واحد، أما الحنفیة: فیقسمون غیر الصحیح إلى باطل وفاسد. ولكل واحد 

  ) 4/3087معنى مختلف عن اآلخر، للمزید/الزحیلي: الفقه االسالمي (
  : سالة ماجستیر إشراف، ر ) الطیار: المسؤولیة المدنیة عن خطأ الطبیب في دول مجلس التعاون الخلیجي3(

)   م 2010 – ه1431؛ ( الریاض – األمنیة للعلوم نایف جامعة؛ الخمیس الواحد عبد بن اهللا عبد/  د. أ
  ) 38(ص: 
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وٕانما الطبیب في هذه الحالة یؤدي واجبًا التزمه بحكم الوظیفة التي توقع علیه التزامًا بما تسنه 
من قوانین وأنظمة، فهنا تكون مسؤولیة الطبیب مسؤولیة تقصیریة في حال وقع منه تقصیر أو 

 . )1(ه إهمال في واجب
: مثل أن یكون الطبیب مسؤوًال عن حال إصابة غیر المریض بضرر تسبب فیه الطبیب §

مراقبة مریٍض مختٍل عقلیًا فیترك مراقبته إهماًال منه  مما قد یؤدي إلى إیقاع  الضرر بمریض 
 .)2(آخر، فیكون الطبیب مسؤوًال عن هذه الحالة بسبب تقصیره 

الطبیب مسؤول خضعون لرقابته ویعملون تحت إشرافه: حالة خطأ مساعدي الطبیب الذین ی §
عن ما یتسبب به من یخضعون تحت رقابته عند تقصیره في الرقابة علیهم وتعلق الخطأ 

في حین أنه ال یكون مسؤوًال عن ؛ الصادر منهم  بمخالفة ما قیدهم به الطبیب من تعلیمات
 . )3(أمرهم به من تعلیمات  جنایتهم بما كان خارجًا عن إجراءات العمل الطبي أو ما

ومن الحاالت السابقة یظهر أن الضمان في المسؤولیة التقصیریة قد یكون بفعل الطبیب 
 .)4(نفسه أو بفعل غیره كالمریض أو المساعدین له

  الخالصة: 

وأخلص من بیان طبیعة مسؤولیة الطبیب المدنیة أن مسؤولیة الطبیب تقوم حسب نوع 
الذي التزم به في العقد فإن كان بذًال للجهد الطبي والعالجي للوصول إلى الشفاء وقصر  اإللتزام

في ذلك انقلبت مسؤولیته إلى مسؤولیة تقصیریة، وٕان كان التزامًا بتحقیق نتیجة كنقل الدم وتقویم 
تفق األسنان أو عملیات التجمیل فإن الطبیب یسأل عن األضرار الناتجة من ذلك بناءًا على ما ا

  علیه في العقد.

  أحكام المسؤولیة المدنیة : -ثالثًا 

إن إثبات قیام المسؤولیة الطبیة المدنیة في حق الطبیب یترتب علیه جملًة من األحكام 
  أبّینها على النحو التالي: 

                                                           
  )  96) ابو لبة: مسؤولیة الطبیب بین الفقه االسالمي والقانون (ص: 1(
  : ، رسالة ماجستیر إشرافالخلیجي) الطیار: المسؤولیة المدنیة عن خطأ  الطبیب  في دول مجلس التعاون 2(

)   م 2010 – ه1431؛ ( الریاض – األمنیة للعلوم نایف جامعة؛ الخمیس الواحد عبد بن اهللا عبد/  د. أ
  ) 39(ص: 

) الجبیر: بحث بعنوان " الخطأ الطبي " مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة؛ جامعة اإلمام محمد ابن سعود 3(
)5/4395 (  

  ) 216ریة الضمان (ص: الزحیلي: نظ )4(
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 : الضمان -الحكم األول 

ص، سبق وأن أشرت إلى أن الضمان هو أثر وحكم مترتب على قیام المسؤولیة على الشخ
وبالنسبة للطبیب فإن العلماء یرتبون الضمان علیه حال قیام مسؤولیته المدنیة بشقیها التعاقدي 

  والتقصیري، وبیان ضمان الطبیب في كل نوٍع منهما على هذا النحو: 
 حكم الضمان في المسؤولیة الطبیة التعاقدیة:   - أ

تحدثت في المطلب السابق عن الطبیعة التعاقدیة لمسؤولیة الطبیب، وقد أشرت إلى أن 
الطبیب قد یكون أجیرًا خاصًا أو مشتركًا، فما حكم ضمان كٍل منهما حال عدم تنفیذ ما التزما به  

  في العقد ؟ 
  ضمان الطبیب األجیر : - أوًال 

أنهم یعاملون الطبیب معاملًة خاصًة إن المتتبع ألقوال العلماء في تضمین األجراء یجد 
ومختلفًة عن باقي األجراء، وذلك لخصوصیة المحل الذي یقع علیه عمل الطبیب أال وهو الجسد 

ألن مرجع  ؛فإنها ال تكون محققًة مائة بالمئة ،وحتى لو كان التزامه التزامًا بنتیجة معینة؛ البشري
  . )1(ذلك كله هللا سبحانه وتعالى 

كما أن الظروف التي یعمل بها الطبیب ومدى توفر اإلمكانات واألدوات كل ذلك یؤثر 
على مخرجات العمل الطبي ونتائجه، وهذا ما أخذه علماؤنا األجالء بعین االعتبار عند الحكم على 

    .)2(الطبیب بالضمان من عدمه 

حصل منه تلٌف أو  فالعلماء متفقون على عدم تضمین الطبیب خاصًا كان أو مشتركًا إذا
ضرٌر أثناء العمل، وال یقولون بضمانه إال إذا ثبت منه تقصیر أو تفریط، فأي ضرر یحصل ال 

  .)3(یسأل عنه الطبیب إال إذا ثبت إهماله أو إخالله بقوانین المهنة 

  : )4(ونفي الضمان عن الطبیب ال بد أن یسبقه تحقق الشروط التالیة

                                                           
) حیث یحكم جمهور العلماء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة في قول والحنابلة  بضمان الصناع  ولو لم یفرطوا 1(

)؛  الدسوقي: الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي 8/33باستثناء الطبیب، ینظر/.الطوري: تكملة البحر الرائق (
  ) 4/34وتي: كشاف القناع ()؛ البه6/185)؛ الشافعي: األم (4/28(

/  د.أ: رسالة ماجستیر؛ إشراف) طردة: المسؤولیة الجنائیة المترتبة عن عمل الطبیب في الفقه االسالمي، 2(
  ) 67) (ص:  م 2011 – ه 1432(  فلسطین – الخلیل جامعة؛ الترتوري مطاوع حسین

)؛ الشافعي: األم 4/28: الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي (ردیر)؛ الد6/66) ابن عابدین: الدر المختار (3(
  ) 4/34)؛ البهوتي: كشاف القناع (6/185(

  ) 862) كنعان: الموسوعة الطبیة الفقهیة (ص: 4(



   األحكام المترتبة على إثبات الخطأ الطبي

107 

 الثالثالفصل 

 ة الطب متخصصًا فیها.أن یكون حاذقًا ماهرًا في مهن -1

 أن یكون مأذونًا له من قبل المریض باإلجراء الطبي. -2

 أن ال یخطئ في عمله فیتجاوز موضع العمل أو القطع. -3

 أن یقصد من عمله نفع المریض وعالجه ال قصدًا آخر. -4

فإذا ما توافرت هذه الشروط فال ضمان على الطبیب حتى لو حدثت سرایة أدت إلى هالك 
من أعضائه، فإذا فقد شرط منها فإن الطبیب یضمن ما ترتب على فعله من  المریض أو عضو

.  فالضمان على الطبیب في الشریعة اإلسالمیة ال یكون على أساس الضرر الواقع وٕانما )1(ضرر
على أساس الخطأ أو الفعل الضار من الطبیب، فالتلف قد یقع لكن ربما ال یكون نتیجة لفعل 

  .)2(الطبیب كما إذا أخطأ الطبیب بقلع السن السلیمة ومات المریض بسبب سكتة قلبیة 

بمراعاة مصلحة المریض في الحفاظ على سالمته ؛ ل والتوازن في الحكموفي ذلك قمة العد
ومصلحة الجماعة في بقاء مهنة الطب، حیث أن القول بالضمان على أساس الضرر  ،من جهة

فیه إجحاف في حق المریض قبل الطبیب إذ قد یؤدي إلى ندرة المقبلین على هذه المهنة الخطرة 
  . )3(ي یحتاجها الناس والمجتمع بصفة عامة والتي تعتبر من  أكثر المهن الت

یظهر ذلك جلیًا في العلل التي أرجع فیها العلماء الحكم بعدم ضمان الطبیب إال إذا و
  تعدى ومنها ما یلي: 

حیث ال  ؛فالذي  یقتص من الجناة في الحدود ینفى عنه الضمانقیاسًا على إقامة الحد:  –
كذلك الطبیب ال یتصور أن یطلب منه عمًال ال و  ،یعقل أن یقال له اقطع قطعًا ال یسري

 . )4(یسري 

 حیث أن مبناها على قوة األجساد وضعفها فال یمكن تقیید عدم إمكانیة التحرز من السرایة:  –

                                                           
) محمود السرطاوي: المسؤولیة المدنیة للطبیب في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي؛ مجلة دراسات (ع: 1(

  ) 144/ص: 225
/ د: إشراف ، رسالة ماجستیرج: الحمایة الجنائیة ضد األخطاء الطبیة وتطبیقاتها في النظام السعودي) المحر 2(

)(ص  م 2001 – ه1422(  الریاض – األمنیة للعلوم العربیة نایف أكادیمیة؛ العمیر عثمان بن خالد
120 (  

  صرة؛ جامعة اإلمام محمد بن سعود " مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاالخطأ الطبيبحث بعنوان " ) میادة الحسن: 3(
)5/4450  . (  

  ) 5/398) ابن قدامة: المغني (4(
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الطبیب باالحتراز منها ألنها في غیر مقدوره بخالف الصنائع األخرى التي ُتعرف نتیجتها 
 . )1(باالجتهاد والعمل

ذلك أن الطب مهنة تقع على الجسد البشري والذي یختلف تقدیرًا لمصلحة الناس وحاجتهم:  –
مبناه من شخص إلى آخر في القوة والضعف فإذا كان الطیب ضامنًا  لكل ضرر ینتج عن 
فعله فسیؤدي ذلك األمر إلى إعراض األطباء عن عالج الناس حتى ال یتعرضوا للمساءلة 

یزهدون في تعلم هذه المهنة فیؤدي ذلك إلى اإلضرار بالمجتمع مع  وتبعاتها ویجعل الكثیر 
 .)2(مسیس الحاجة لها  

فاإلذن الذي یمارس الطبیب بموجبه المهنة الطبیة یعتبر كون الطبیب مأذونًا له بالعمل:  –
 .)3(حائًال بینه وبین الضمان وٕاال لما أقدم أحٌد على الطب سواء أكان عالجًا أو امتهانا 

 :  ضمان في المسؤولیة الطبیة التقصیریةحكم ال  -  ب

بین ضمان الطبیب عند التقصیر في حال كان الضرر بفعل نفسه أو غیره أو بفعل ما وأ
 یستعمله من أجهزة وأدوات، على النحو التالي: 

 الضمان حال وقوع الضرر بفعل الطبیب نفسه:  - أوًال 
أن مسؤولیته تتحول إلى  عند الحدیث عن ضمان الطبیب حال التعاقد أشرت سابقاً 

مسؤولیة تقصیریة مبناها التقصیر أو التعدي على حقوق الغیر وذلك بمخالفة الطبیب لشرط أو 
  أكثر من الشروط السابق ذكرها لقیام المسؤولیة علیه. 

ویترتب الضمان على الطبیب حال كونه مباشرًا للفعل الضار مثل تجاوزه  لمحل القطع  
غیر مناسب أو  الضرر كما إذا سقى المریض دواءً  متسببًا في وقوع أو المرض؛ وحال كونه 

عالجه بآلة غیر صالحة لإلستخدام أو أحال المریض على مصور لألشعة مثًال وهو یعلم أنه غیر 
لكن ضمان الطبیب هنا مقیٌد بالتعدي والتقصیر وبذلك یكون العلماء قد   .)4(ماهر في عمله 

ضي بأن المباشر ضامن وٕان لم أخرجوا الطبیب من تحت مظلة قاعدة المباشر والمتسبب والتي تق
  .)5(والمتسبب ال یضمن إال إذا تعدى  یتعدَّ 

                                                           
  ) 16/11) السرخسي: المبسوط (1(
  ) 9/128) البابرتي: العنایة شرح الهدایة (2(
  )  6/68)؛ ابن عابدین: الدر المختار وحاشیة ابن عابدین (4/447) ابن مفلح: المبدع في شرح المقنع (3(
  وما بعدها) بتصرف 82اللهیبي: المباشر والمتسبب في المسؤولیة التقصیریة  دراسة مقارنة (ص: ) 4(
  ) 178) القیسي: مشكالت المسؤولیة الطبیة المترتبة على التلقیح الصناعي (ص: 5(
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یر أوتعدى ومن الحاالت التي ذكرها العلماء لضمان الطبیب إذا ما قصر في حق الغ
علیه؛ حالة العالج بدون إذن المریض أو ولیه إن كان فاقد األهلیة،  فقد  اختلفت أقوال العلماء في 

  وبیان  المسألة على النحو التالي :تضمین الطبیب في هذه الحالة، 
    النزاع:  تحریر محلِّ 

للعمل الطبي إذا  لطبیب للضرر الحاصل أثناء ممارستهاتفق العلماء على عدم تضمین ا
كان مأذونًا له من قبل المریض أو ولیه، وال یضمن في هذه الحالة إال إذا تعدى أو  قصر، لكنهم 

  على قولین: اختلفوا في ضمانه حال عدم اإلذن له من قبل المریض 

وقال به جمهور العلماء وجوب الضمان على الطبیب حتى وٕان لم یقصر في عمله، القول األول: 
  .)4(وأحد قولین للحنابلة )3(والشافعیة )2(والمالكیة )1(فیةمن الحن

وهو القول اآلخر عدم وجوب  ضمان الطبیب حال عدم اإلذن له إال إذا قصر،  القول الثاني: 
  . )6(واختاره ابن القیم الجوزیة )5(للحنابلة

  األدلة للقولین: 

 أدلة القول األول : –

  الضمان على الطبیب  بالمعقول من وجهین :استدل اصحاب القول األول القائل بوجوب 

ألنه غیر مأذون فیه فیضمن  ؛أن الضرر تولد عن فعل  محرم على الطبیبالوجه األول:  §
كما لو مارس الطب بدون إذن شرعي من الحاكم أو وهو جاهل له فإنه یضمن نتیجة 

  .)7(جرمه حیث یحرم علیه فعله بدون إذن ابتداًء 
الطبیب بممارسته العمل الطبي دون إذن المریض یعتبر متعدیًا على أن الوجه الثاني:  §

والتعدي یوجب الضمان فوجب علیه ضمان ما نتج عن فعله غیر المأذون  ،حقوق الغیر
 .)8(فیه من ضرر

  
                                                           

  )48) البغدادي: مجمع الضمانات (ص 1(
  ) 4/29: الشرح الكبیر وحاشیة الدسوقي (ردیرلدا) 2(
 )6/65ي: األم () الشافع3(
  ) 5/398) ابن قدامة: المغني (4(
  ) 4/35) البهوتي: كشاف القناع (5(
  ) 105ابن القیم: الطب النبوي (ص  )6(
  ) 4/447) ابن المفلح: المبدع في شرح المقنع (7(
  ) 6/186)؛ الشافعي: األم (2/54) ابن مودود: االختیار لتعلیل المختار (8(
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 أدلة القول الثاني : –
  استدل أصحاب القول الثاني القائل بعدم وجوب الضمان على الطبیب بالكتاب والمعقول: 

  : الكتاب •
 .)1( ] َسِ يلٍ  ِمنْ  ا ُْمْحِس ِ َ  َ َ  َما [بقوله تعالى:  - 1

دلت اآلیة على أنه لیس على المحسنین من إثم أو حرج  والضمان إنما وجه الداللة: 
؛ والطبیب یعتبر محسنًا بعالجه للمریض )2(یكون لوجود اإلثم فال إثم هنا فینتفي الضمان

  علیه.وٕان كان بغیر إذن فال یجب الضمان 
  : من المعقول •

قالوا أن الطبیب لو كان متعدیًا مع اإلذن له فإنه یضمن ما نتج من فعله، وعلیه إن لم یكن 
متعدیًا مع عدم اإلذن فال وجه لضمانه، فاإلذن وعدمه غیر معتبر بالضمان حیث أنه یرجع 

  .)3(إلى فعله هو وال أثر لإلذن علیه 

  سبب الخالف: 

یرجع سبب الخالف إلى اختالف العلماء في اعتبار عدم اإلذن من  التعدي، فأصحاب 
 الطبیب یضمن ألجله، في حین لم یرَ القول األول رأوا أن عمل الطبیب دون إذن یعتبر تعدیًا من 

  أصحاب القول الثاني ذلك. 

  القول الراجح: 

اإلذن له من قبل المریض بعد عرض أقوال العلماء في مسألة ضمان الطبیب حال عدم 
  لالعتبارات التالیة : ؛ أرى الجمع بین القولین

إن القول بوجوب الضمان على الطبیب حال عدم اإلذن فیه ظلٌم وٕاجحافق بحقه  فقد یعمل  .1
الطبیب في أحیاٍن كثیرة ضمن ظروٍف صعبٍة وقاسیة من حوادث وكوارث وحروب ال یتمكن 

 هله، والقول بضمانه فیه ظلم له بغیر وجه حق.فیها من أخذ اإلذن من المریض أو أ

كما أن القول بضمان الطبیب حال عدم اإلذن فیه إضرار بالمریض إذ قد یكون بحاجة ماسة  .2
لمساعدة طبیة عاجلة فیمتنع الطبیب عن ذلك بحجة عدم اإلذن فتزداد حالة المریض صعوبًة 

 إلى حین الحصول على اإلذن.

                                                           
  ) 91التوبة: اآلیة (سورة  )1(
  ) 8/227( تفسیر القرطبي) القرطبي: 2(
  ) 105) ابن القیم: الطب النبوي (ص: 3(
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ضمان على الطبیب عند عدم اإلذن فیه تجرئة لألطباء على حق و یعتبر القول بعدم وجوب ال .3
من حقوق المریض التي كفلتها الشریعة له وهو حرمة المساس بجسده دون إذن منه وفي ذلك 

 تعٍد على حقه باإلذن. 

والقول بتضمین الطبیب حال ممارسته للعمل بدون إذن فیه صٌد ألصحاب المطامع في المال  .4
الذین ال یقیمون حرمًة ألجساد المرضى فیتجرؤون علیها  بهدف الحصول والشهرة من األطباء 

وكم سمعنا عن حوادث تجرأ فیها األطباء على أخذ أعضاٍء من أجساد ؛ على مطامعهم
 المرضى أو إجراء تجارب طبیة علیهم بدون علم من المریض أو إذن منه.

ٌر لمصلحة كٍل من المریض ولذلك كان الجمع بین القولین والعمل بهما معًا فیه اعتبا
ومرجع ذلك للقاضي أو الحاكم في تقدیر تلك المصلحة  فیتحقق العدل لكال الطرفین ؛ والطبیب

  وللمجتمع بأسره.

والمسألة من المسائل التي تظهر فیها روعة اإلسالم ومراعاته لحقوق الغیر حتى في حالة 
باستثناء حاالت  ،ق له ذلك إال بإذن معتبرالطبیب الذي یرید تقدیم النفع للمریض بمعالجته فال یح

الضرورة، وفي ذلك داللة على حرص اإلسالم على حق الغیر في إعطاء اإلذن من عدمه،  فیا 
لیت شعري على أقواٍم وعدوا بني صهیون بإعطائهم فلسطین دون إذن من أصحابها المسلمین، ثم 

   بعد ذلك هم یتهمون اإلسالم أنه دین التسلط واإلرهاب. 

 ضمان الطبیب حال وقوع الضرر من فعل الغیر:  - ثانیًا 

ویقصد بالغیر هنا من یكون مع الطبیب حال ممارسته للمهنة الطبیة من مساعدین 
وممرضین ومتدربین یتعین علیه اإلشراف علیهم، فبالنسبة لمساعدي الطبیب من األطباء أو 

فإن الطبیب ال یسأل عن نتیجة أفعالهم  الممرضین والذین ال یتعین على الطبیب اإلشراف علیهم،
أو تقصیرهم  إذ لیس في الشریعة ضمان یترتب على تحمل مسؤولیة فعل الغیر فال یتحمل إنسان 

 ُ    تَْ ِسُب  َوَال  [: كقوله تعالى، وذلك ما قررته آیات كریمة عدة )1(وزر إنسان آخر أو جرمه
ْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  تَِزرُ  َوَال  َعلَيَْها إِال   َ ْفٍس 

ُ
  .)2( ] أ

                                                           
  ) 85) أبو لبة: مسؤولیة الطبیب بین الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي (ص: 1(
  ) 164األنعام: اآلیة (سورة  )2(
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وأما ما یتعلق بضمان المتدربین في مهنة الطب والذین یقع على عاتق الطبیب المدرب 
فإن العلماء ناقشوا هذه المسألة تحت عنوان  ،اإلشراف علیهم وتعلیمهم المهنة بشكل عملي وتطبیقي

تلمیذ األجیر فأوجبوا الضمان على األجیر حال خطأ التلمیذ في أمر یتعلق في صلب المهنة 
  . )1(وأصولها، أما ما كان خطًأ محضًا یرجع إلى إهمال التلمیذ أو تقصیره فإن األجیر ال یضمنه

تعٍد أو مخالفٍة ألصول المهنة ومتعلقًا بها، وعلیه فال یضمن الطبیب إال ما كان ناتجًا عن 
  وغیر ذلك فال یتحمل الطبیب تبعته أو التعویض عنه.

  

 ضمان الطبیب حال وقوع الضرر جراء استخدام األجهزة واألدوات الطبیة : -ثالثًا 

یستخدم الطبیب في عالجه للمریض العدید من األجهزة واألدوات التي تكون في حد ذاتها 
وقد سمح له بالعالج بها ضمن نسب معینة عند أهل الطب، لكن قد یحدث جراء   خطرة ومضرة

هذا االستخدام ضرر یصیب المریض في نفسه أو عضو من أعضائه؛ كأن یتضرر نتیجة زیادة 
مقدار األشعة في الجهاز أو تكون اآللة غیر صالحة لالستخدام أو آلة یكثر معها األلم للمریض 

لى موته، ففي هذه الحالة یوجب العلماء الضمان على الطبیب إذا ما نتج فال یحتمله مما یؤدي إ
ضرر على المریض باعتبار الطبیب مسئوًال عن سالمة هذه األجهزة وعدم إلحاق األذى بالمریض 

  . )2(نتیجة استخدامه لها 

  انتهاء العقد:  - الحكم الثاني 

آثارها علیها، وفي العقد الطبي  تعتبر الغایة األهم من التعاقد وٕاجراء العقود هي ترتب
فالمریض یرید  الحصول على  ،تكون الغایة منه هو حصول كال المتعاقدین على ما تعاقدا ألجله

العالج والشفاء والطبیب یرید الحصول على األجرة مقابل عمله، فإذا ما تعذر حصول كٍل منهما 
   .)3(على مبتغاه فإن العقد بینهما ینتهي 

  لعقد الطبي إلى أحد األسباب التالیة: ویرجع انتهاء ا

فزوال األلم الذي شعر به المریض أو شفاؤه من مرضه الذي أصیب به زوال موجب التعاقد:  .1
أو عدول المریض عن إجراء الجراحة المتفق علیها وغیر ذلك  تعد أسبابًا مؤدیة إلى انتهاء 

                                                           
  ) 4/34)؛ البهوتي: كشاف القناع (5/517)؛ القرافي: الذخیرة (4/212) الكاساني: بدائع الصنائع (1(
  ) 528) الشنقیطي: أحكام الجراحة الطبیة (ص: 2(
  )  2915/  4الزحیلي: الفقه اإلسالمي ( )3(
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س للطبیب إجباره على القیام العقد الطبي بین المریض وطبیبه وعدم ترتب آثاره علیه، ولی
 .)1(ألن االمتناع لم یكن من طرفه  ؛بذلك، كما أن الطبیب ال یضمن

ففي حال اتفق المریض والطبیب على انهاء التعاقد بینهما، فهنا اتفاق الطرفین على انهائه:  .2
ینتهي العقد الطبي بدون ترتب أي من آثاره علیه فال ُیطالُب الطبیب باألجرة كما أن المریض 

 .)2(ال یحق له المطالبة بإلزام الطبیب بالعمل الطبي ألجله 

الطبي  ینتهي التعاقد مع الطبیب فبموت المریض قبل الشروع في العمل موت أحد الطرفین:  .3
ألن المحل الذي تم التعاقد علیه  ؛وال یجوز للطبیب إجراء العمل على جسد المریض وهو میت

  .)3(ألنها ال ُتستحق إال بعد العمل ؛وهو الجسد قد فات بموته كما ال یحق له المطالبة باألجرة

ن الطبیب لما التزم به في العقد إذ یعد ذلك إخالًال مامتناع الطبیب عن معالجة المریض:  .4
یؤدي إلى انتهائه، كما یكون فیه إضراٌر بالمریض فیضمن الطبیب في هذه الحالة إذا ما ترتب 

 .  )4(على امتناعه ضرر في نفس المریض أو ماله 
  التعویض:  - الحكم الثالث 

 وسنقصر الحدیث هنا على التعویض عن الضرر المالي فقط أما التعویض عن الضرر
  الجسدي والمعنوي فنرجئ الحدیث عنهما في المسؤولیة الجنائیة لتعلقهما بالجنایة على النفس.

فإذا ما ترتب على إخالل الطبیب بما التزم به في العقد الطبي ضرر مس الذمة المالیة 
فإن الطبیب یضمن ذلك الضرر بتعویض المریض عن ماله الذي فقده بالمثل أو  ،للمریض
  .)5(بالقیمة

ن األضرار المالیة التي یتكبدها المریض نتیجة للخطأ الطبي نفقات العالج سواء ما وم
یلزمه في أثناء التعاقد مع  الطبیب من أدویة وعالجات أثناء عالجه له أو ما یتكبده من نفقات 
إلصالح الضرر الجسدي أو المعنوي الذي أصابه نتیجة خطأ الطبیب وتعدیه، كذلك تشمل ما 

  .)6(في دخله  نتیجة تعطله عن الكسب والعمل لعجزه عنهما بسبب الخطأ الطبي سببه من ضرر
                                                           

  )  263/  2) الشیرازي: المهذب (1(
  )  223/  4) الكاساني: بدائع الصنائع (2(
  ) .3/940) ابن شاس: عقد الجواهر الثمینة (3(
  ) 88) ابن عسكر: إرشاد السالك (ص: 4(
) خضیر: بحث بعنوان " اآلثار المترتبة على الخطأ الطبي " مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة؛ جامعة اإلمام 5(

  ) 5/4716محمد ابن سعود (
  ) 70) أبو لبة: مسؤولیة الطبیب بین الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي (ص: 6(
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فالطبیب مطالب بتعویض المریض عن كل ما تسبب فیه من أضرار إن كان الضرر ناتجًا 
  .)1(عن عدم التزام الطبیب بما اتفق علیه في العقد  

  استحقاق األجرة:  -الحكم الرابع 

الطبیب والمریض على أساس اإلجارة الخاصة بتحدید مدة معلومة  إذا تم العقد الطبي بین 
فإن الطبیب یستحق األجرة كاملة متى ما انقضت المدة المتفق علیها حتى لو لم یعمل فیها مادام 

  .)2(قد سلم نفسه للعمل

حیث تكون على عمل معین أو نتیجة  ؛وفي حال كان التعاقد ضمن اإلجارة المشتركة
  .)3(یب ال یستحق األجرة إال بعد أن یتم العمل المتفق علیه مع المریضفإن الطب ،معینة

وعلیه فإذا ما تمت مشارطة الطبیب على البرء في العقد الطبي فإنه ال یستحق األجرة إال 
بحصوله، أما في حالة عدم اشتراط البرء فإنه یستحق األجرة حصل البرء أم لم یحصل،  ذلك أن 

  . )4(فیستحق األجرة بعمله  ، وقد أتى به التعاقد قد تم على العمل

ویستحق الطبیب األجرة حتى لو وقع منه خطأ جراء العمل إال إذا كان جاهًال بالطب أو  
كما سیمر –. )5(فإنه ال یستحقها ویكون ذلك من باب التعزیر في حقه ؛ متعمدًا اإلضرار بالمریض

   –معنا 

  

   

  

  

  

  

  

                                                           
  ) 8/349بن نجیم: البحر الرائق (ا)؛ 7/147: منح الجلیل () علیش1(
  ) 4/32) البهوتي: كشاف القناع (2(
  ) 9/121) البابرتي: العنایة (3(
  ) 382) الملیباري: فتح المعین (ص: 4(
  ) 6/186)؛  الشافعي: االم (7/518) علیش: منح الجلیل (5(
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  المبحث الثاني
  المترتبة على إثبات الخطأ الطبي.األحكام الجنائية 

  

المسؤولیة الجنائیة للطبیب هي القسم الثاني من أقسام المسؤولیة الطبیة حال إثبات 
  المریض لتعدي الطبیب أو خطئه.

والطبیب كغیره من البشر یصدر منه أفعال یجني بها على غیره مسببًا له الضرر، حیث 
یكون مسؤوًال جنائیًا عند ارتكابه لواحد أو أكثر من أسباب وقوع الخطأ الطبي التي تقدم ذكرها في 

  الفصل األول، إذ یعتبر كل سبٍب منها فعًال محرمًا یحرم الشارع إتیانه بأي صورة كانت. 

وع درجات المسؤولیة الجنائیة بتنوع القصد الجنائي عند الطبیب حال إتیانه للفعل وتتن
  المحرم إلى: عمد وشبه عمد وخطأ.

وفي هذا المبحث أعرض لمفهوم المسؤولیة الجنائیة ودرجاتها وطبیعة مسؤولیة الطبیب في 
  كل درجة منها، ثم لألحكام المترتبة على ثبوتها، على النحو التالي:  

  المسؤولیة الجنائیة الطبیة:  -أوًال 
 مفهوم المسؤولیة الجنائیة الطبیة:   - أ

للوصول إلى مفهوم مسؤولیة الطبیب الجنائیة یلزمني أن أعرض لمفهوم المسؤولیة الجنائیة 
  في الشرع بشكل عام ثم أعرف بعدها المسؤولیة الجنائیة للطبیب: 

  مفهوم المسؤولیة الجنائیة: 
وأعرض هنا لتعریف " الجنائیة "  )1(لمسؤولیة " في اللغة واالصطالح فیما سبق عرفت " ا

  في اللغة واالصطالح: 
كلمة الجنائیة مأخوذة  من الجنایة وهي في اللغة مصدر للفعل جنى یجني  الجنائیة في اللغة:  .1

 فالنٍ  على فالنٌ  وتجنَّى، قومه على أو َنفسه على جریرةً  جرّ  جنایًة، إذا الرجل فیقال: جنى
له یجنه، ِإذا لم َذنباً   .)2(بريء وهو علیه تقوَّ

 أو العقاب علیه یوجب مما اإلنسان یفعله فهي ما والجرم إذن الجنایة في اللغة بمعنى الذنب
  .)3(واآلخرة الدنیا في القصاص

                                                           
  ) من هذا البحث83) انظر (ص: 1(
  )  14/154)؛ ابن منظور: لسان العرب؛ مادة (جنى)   (11/133) الهروي: تهذیب اللغة؛ مادة (جنى)  (2(
  ) 14/154) ابن منظور: لسان العرب؛ مادة (جنى) (3(
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 ن معنى عام وآخر خاص، للجنایة في اصطالح العلماء معنیا :الجنائیة في االصطالح .2
 أو مال أو نفس في الفعل وقع سواء شرًعا محرم لفعلٍ  اسم أنها: (فالمعنى العام لها  هو

 نهى ما كارتكاب اإلیجابیة صورته في كان سواء الشرع من محرم فعل فكل ، )1( ذلك ) غیر
 جنایة، سواء یسمى على اإلنسان وجب بما اإلیتان كعدم السلبیة صورته في الشرع، أو عنه
 )2(الشرع  علیه یعاقب مما ذلك غیر دین، أو أو أرض، شخص، أو على الفعل هذا وقع

وهو الجرم والذنب من اإلنسان أیًا  ،وبذلك یتوافق المعنى العام للجنایة مع معناها في اللغة
 كان وقوعه.

 على الجنایة اسم إطالق من العلماء جرى في عرف فهو ما أما المعنى الخاص للجنایة
والضرب وتستوجب القصاص أو  والجرح كالقتل أطرافه أو اإلنسان نفس على الواقعة األفعال

.  والمعنى الذي یخدم بحثنا عن مفهوم المسؤولیة الجنائیة هو المعنى العام للجنایة، ذلك أن )3(الدیة
الجاني وٕان كان فعله منصبًا على نفس اإلنسان أو عضٍو من أعضائه إال أن أثر جنایته یتعدى 

  واستقراره باالعتداء على فرد من أفراده. ،ع بأسره بتهدید أمنهإلى المجتم

وٕانما كل فعل حرمه الشرع  ، كما أن الجنایة على النفس ال تكون فقط بالقتل أو القطع
یعتبر ارتكابه من الجنایة فقد تكون بإفشاء السر أو الكذب أو الغش والتدلیس وغیر ذلك، كما قد 

   .)4(تكون بعدم فعل ما أمر به الشرع كاالمتناع عن تقدیم المساعدة  للغیر

  .  المسؤولیة الجنائیة في االصطالح : 3

  المسؤولیة الجنائیة في اصطالح  العلماء القدامى:  –

یعتبر مصطلح المسؤولیة الجنائیة من المصطلحات الحدیثة على الفقه، حیث لم یتم وروده 
بذات اللفظ في كتابات العلماء قدیمًا، لكن هذا ال یعني أنهم لم یسبق لهم بها معرفة، فقد 

                                                           
)؛ 4/177)؛ ابن رشد: بدایة المجتهد (27/84) وانظر: السرخسي: المبسوط (2/4) عودة: التشریع الجنائي (1(

  ) 7/190)؛ ابن المفلح: المبدع (9/122النووي: روضة الطالبین (
  ) 30)، القدان: أحكام الضمان في الجنایات في الشریعة االسالمیة (ص: 23) الشاذلي: الجنایات (ص: 2(
)  وقد أطلق العلماء على جنایة المال 9/433)؛ المرداوي: اإلنصاف (8/326ري: تكملة البحر الرائق () الطو 3(

  ) 7/190ألفاظ السرقة والغصب والنهب واإلتالف  حسب ظروف الجنایة/ابن مفلح: المبدع (
 حسین/  د.أ: ر إشرافرسالة ماجستی) طردة: المسؤولیة الجنائیة المترتبة على عمل الطبیب في الفقه االسالمي، 4(

  ) 47 :) (ص م 2011 – ه 1432(  فلسطین – الخلیل جامعة؛ الترتوري مطاوع
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ن للحكم المترتب على الجنایة حسب محل وردت المسؤولیة الجنائیة عندهم  بمصطلح الضما
  .)1(وقوعها والقصد الجنائي من ورائها 

 إذا: (المحتاج مغني في جاء ما  القدامى عند الجنائیة المسؤولیة على الدالة النصوص ومن
  . )2()  قصاص وال بمال ضمان فال بالجرح مات ثم مرتداً  أو حربیاً  ذمي أو مسلم جرح

والقصاص وفي مجمع األنهر: (القتل إما عمد موجب للضمان...وموجبه أي القتل العمد اإلثم 
 به المشبه في المنفي ألن الجملة في الضمان نفي في وشبه: (الجلیل منح وفي. )3(عینا)

 المشبه في والنفي علمت، كما المعتمد على ثابت فهو الدیة ضمان فقط، وأما القود ضمان
   )5() الضمان باب من الكفارة ألنوفي مغني المحتاج أیضًا: (. )4() معا والدیة القود ضمان

فالنصوص السابقة تدل على تعبیرهم عن مسؤولیة الجاني  بموجب جنایته وهو الضمان لما 
ترتب عنها من ضرر فالمسؤولیة الجنائیة في اصطالح القدامى بمعنى االلتزام بالقصاص أو 

  .)6(الدیة أو الكفارة  

وهذا ما یفسر عدم إفرادهم تعریفًا خاصًا بالمسؤولیة الجنائیة لوضوح مقصودها لدیهم فعبروا 
  بآثارها.  

  المسؤولیة الجنائیة عند المحدثین : –

ن م للمسؤولیة الجنائیة لكن المحدثو وكما القدامى كذلك المحدثون حیث لم تختلف رؤیته
  بها في االصطالح الشرعي.صاغوا لها تعریفًا یدلل على مفهومها والمقصود 

  ومن التعریفات التي وردت لدیهم عن المسؤولیة الجنائیة: 
أن یتحمل اإلنسان نتائج األفعال المحرمة فها عبد القادر عودة بأنها :( عرَّ التعریف األول:  –

التي یأتیها مختارًا وهو مدرٌك لمعانیها ونتائجها، فمن أتى فعًال محرمًا وهو ال یریده كالمكره 

                                                           
؛ أحمد المنعم عبد فؤاد/ د: رسالة ماجستیر إشراف) القدان: أحكام الضمان في الجنایات في الشریعة اإلسالمیة، 1(

  )  31 :) (ص م 2003 – ه 1423، ( الریاض – األمنیة للعلوم العربیة نایف أكادیمیة
  ) 5/250) الشربیني: مغني المحتاج (2(
  ) 2/615) زاده: مجمع األنهر (3(
  ) 9/367) علیش: منح الجلیل (4(
  ) 5/375) الشربیني: مغني المحتاج (5(
؛ أحمد المنعم عبد فؤاد/ د: إشراف ، رسالة ماجستیر) القدان: أحكام الضمان في الجنایات في الشریعة االسالمیة6(

  ) 31) (ص:  م 2003 – ه 1423، ( الریاض – األمنیة للعلوم العربیة نایف أكادیمیة
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أو المغمى علیه ال یسأل جنائیًا عن فعله، ومن أتى فعًال محرمًا وهو یریده ولكنه ال یدرك 
  .(1) معناه كالطفل أو المجنون ال یسأل أیضًا عن فعله )

أنه غیر جامع إذ قصر المسؤولیة الجنائیة فیما یرتكب من أفعال  ویالحظ على التعریف
توجب قیام المسؤولیة وترتب العقوبة علیها محرمة مع أن هناك أقواًال محرمة في الشرع 

  .)2(كشهادة الزور والكذب 

( أهلیة اإلنسان لتحمل التبعة الجنائیة الناتجة فها ناصر المطیري بأنها: عرَّ التعریف الثاني:  –
عما یقترفه من اعتداء على مصالح محمیة شرعًا حال اقترافه لهذه األفعال بحریة وٕادراك 

   )3(كاملین )

( التبعة الشرعیة التي یتحملها اإلنسان نتیجة فها إیاد إبراهیم بأنها: عرَّ التعریف الثالث:  –
كحد أو ؛ أفعاله المحرمة والضارة بالمجتمع أو نتیجة ارتكابه ما یستوجب عقوبة شرعیة

  . )4(قصاص أو تعزیر )

  یالحظ على التعریفات مایلي: 

عبارتهما على توفر شرطي األهلیة من الحریة إن التعریفین األول والثاني قد اتفقت  -1
فخرج بذلك الصبي والمجنون النعدام اإلدراك  ، واإلدراك  في الجاني حال ارتكابه للفعل

  كما خرج المكره النعدام حریته، فال تقوم المسؤولیة الجنائیة علیهم.  ،فیهما

المترتب على المسؤولیة  لكنه أشار لألثر ،لم یشر التعریف الثالث لشرط األهلیة مع أهمیته -2
  من ( حد أو قصاص أو تعزیر).

متفقة في جملتها على أن الفعل الذي باین بین التعریفات السابقة فهي ال یوجد كثیر ت -3
یحرمه الشرع هو أساس قیام المسؤولیة الجنائیة، وسببًا لتحمل التبعة أو األثر المترتب 

 علیها.

                                                           
  ) 1/392) عودة: التشریع الجنائي (1(
 حسین/  د.أ: إشراف ، رسالة ماجستیر) طردة: المسؤولیة الجنائیة المترتبة على عمل الطبیب في الفقه اإلسالمي2(

  ) 61(ص:   ) م 2011 – ه 1432(  فلسطین – الخلیل جامعة؛ الترتوري مطاوع
رسالة ماجستیر  ) المطیري: الخطأ كأساس للمسائلة الجنائیة في الجرائم غیر العمدیة في الشریعة اإلسالمیة3(

 – ه 1417(  الریاض – والتدریب األمنیة للدراسات العربي المركز؛ عوض الدین محي محمد/ د. أ: إشراف
  ) 29) (ص: م 1996

" مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة؛ جامعة المسؤولیة الجنائیة عن األخطاء الطبیة بحث بعنوان " ) إبراهیم: 4(
  ) .4834 / 5(اإلمام محمد ابن سعود 
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التبعة  (: بأنها المسؤولیة الجنائیة في الشرع تعریفومما سبق یمكن التعریف المختار:  –
الشرعیة التي یتحملها اإلنسان المدرك المختار نتیجة ارتكابه لفعل محرم یضر بالمجتمع 

  ویستوجب العقوبة علیه )  

 مفهوم المسؤولیة الجنائیة للطبیب :  4.
یكون مفهومها: ن مسؤولیة الطبیب الجنائیة جزء من المسؤولیة الجنائیة بشكل عام فبما أ

(أنها التبعة الشرعیة التي یتحملها الطبیب المدرك المختار نتیجة ارتكابه لفعل محرم یضر 
  بالمریض وبالمجتمع ویستوجب العقوبة علیه)

 طبیعة المسؤولیة الجنائیة الطبیة:   -  ب
تتنوع المسؤولیة الجنائیة للطبیب بین مسؤولیة أخالقیة نابعة من انحراف الطبیب في 

وأخرى تنبع من  ، اإلنساني واألخالقي بمخالفة أصول وقواعد المهنة في الشریعة اإلسالمیةسلوكه 
  . )1(صمیم مهنته الطبیة بمخالفته ألصول وقواعد المهنة عند أهل العلم بالصناعة الطبیة 

  وبذلك تنقسم المسؤولیة الجنائیة للطبیب إلى قسمین: 
  القسم األول: مسؤولیة جنائیة أخالقیة. 
  القسم الثاني: مسؤولیة جنائیة مهنیة. 

وتختلف مسؤولیة الطبیب في كل قسمٍ  منها باختالف قصد الجاني من الفعل المحرم 
   .)2(والذي یتنوع بین العمد وشبه العمد والخطأ؛ والموجب لقیام المسؤولیة الجنائیة في كٍل منها

  سٍم منها على النحو التالي: وفي األسطر القادمة أبین طبیعة مسؤولیة الطبیب في  كّل ق
  

  المسؤولیة الجنائیة األخالقیة للطبیب: 
لیترعرع في النفوس والقلوب فاألخالق  ،تعتبر األخالق في اإلسالم من مقومات الدین

للمسلمین بمثابة الماء للبشر ال یمكن االستغناء عنه أو االستعاضة بغیره، وتتأكد هذه األهمیة 
لألخالق في جانب الطبیب وهو صاحب الرسالة اإلنسانیة السامیة، فالمهنة الطبیة في أساسها 

من یمتهنها أن تكون أخالقه عالیة بحیث یقدم مهنة أخالقیة قبل أن تكون مهنة وظیفیة یتعین على 
المساعدة الطبیة العالجیة ألي بشر كان حتى لو كان عدوه، فإن لم یكن الطبیب یحمل تلك الروح 

                                                           
  ) 446) الشنقیطي: أحكام الجراحة الطبیة (ص: 1(
لكن بزیادة نوعین ) هذا التقسیم هو المشهور عند جماهیر العلماء من الشافعیة والحنابلة وشاركهم فیه الحنفیة 2(

من الجنایة وهي الجنایة بالتسبب والجنایة بما جرى مجرى الخطأ أما المالكیة فلم یشاركوهم بجنایة شبه العمد 
  )  47واعتبروا الجنایة عمد وخطأ فقط، للمزید/ الشاذلي: الجنایات في الفقه االسالمي (ص: 
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في سلوكه وأخالقه  فإن  الهدف األساسي من عمله كطبیب ُیمحى أثره وتصبح المهنة أقرب إلى 
  . )1(المادیة البحتة منها إلى األخالق اإلنسانیة 

وتختص المهنة الطبیة بأخالق معینة لخصوصیة المحل الذي تقع علیه وهو جسد اإلنسان 
  والذي یحتل في الشریعة اإلسالمیة قدرًا كبیرًا من الحفظ والحرمة، 

فإن انحرف الطبیب في سلوكه عن أخالق المهنة ألسباب مادیة أو ألجل الشهرة أو 
  ذلك قیام مسؤولیته عن ما یترتب عن فعله من أضرار. أوجب ، استهتارًا بحرمة البشر وأجسادهم

یعتریهم ما یعتري البشر من میوٍل دنیویة تؤدي إلى الجشع والطمع  ذلك أن األطباء بشرٌ 
؛ فعدم وضوح الطبیب مع مریضه وصدقه في اجة المرضى إشباعًا لتلك المطامعفیستغلون ح

في التعامل وعدم إجراء أي عمل إال بعد  العالج یعد انتهاكًا لحق من حقوق المریض وهو الصدق
  .)2(إطالعه على تفاصیله وحیثیاته بكل صدق وأمانة

كذلك إفشاء الطبیب لسر المریض وٕایذائه في سمعته وكرامته أو امتناعه عن تقدیم العالج 
األخالقیة یكون بسبب انحراف في سلوك الطبیب وأخالقه وفي ذلك  له وغیرها من األعمال غیر

لقواعد الشریعة المنظمة للمهنة الطبیة مما یؤدي إلى قیام المسؤولیة على الطبیب حال مخالفة 
ترتب الضرر على سلوكه المنحرف، وال یعني ذلك أن عدم ترتب الضرر ال یكون سببًا لمسائلته 

-  .)3(وقد یترتب على ذلك العقوبة في حقه ، بل هو مسؤول من قبل السلطات العلیا جراء مخالفته
  -یأتي معنا كما س

                                                           
 حسین/  د.أ: في الفقه اإلسالمي، رسالة ماجستیر إشراف ) طردة: المسؤولیة الجنائیة المترتبة على عمل الطبیب1(

)؛ وقد فرض اإلسالم 22) (ص:  م 2011 – ه 1432(  فلسطین – الخلیل جامعة؛ الترتوري مطاوع
واجبات أخالقیة لیتصف بها كل من أراد امتهان المهنة الطبیة كالصدق واألمانة والوفاء بالعهد وحفظ األسرار 

  خالق المتعلقة بمهنة الطب .  ك من األوستر العورات وغیر ذل
) زامل الركاض: الفقه اإلسالمي یفرض مسؤولیات مهنیة على الطبیب المسلم (موقع جریدة الشرق األوسط  2(

  م)  2002 14/12بتاریخ 
     http://archive.aawsat.com/details.asp?section=17&article=141462&issueno=8782    
ومما یمارسه األطباء من صور للكذب مثًال حال ادعائه بحاجة المریض لعملیة جراحیة عاجلة واألمر خالف       

كذلك الطبیب  ذلك  وما كان الهدف من رواء كذبه سوى الحصول على مبلغ مالي كأجر على العملیة .،
الذي یمارس الكذب على المرضى بعدم إخبارهم بحقیقة ما یعانوه أو بحاجتهم العاجلة إلجراء جراحي طمعًا 

  في عودتهم لعیادته مرة أخرى  .
 مطاوع حسین/  د.أ: رسالة ماجستیر إشراف) طردة: المسؤولیة الجنائیة عن عمل الطبیب في الفقه اإلسالمي، 3(

  ) 22) (ص:  م 2011 – ه 1432(  فلسطین – لخلیلا جامعة؛ الترتوري

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=17&article=141462&issueno=8782
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فقد یبتلى المجتمع بوجود صنف من األطباء ال یتصفون بالقدر المطلوب من األخالق 
المهنیة للطبیب المسلم، فینعكس ذلك سلبًا على مخرجات عملهم وممارستهم له على األفراد مما 

  .)1(یؤدي إلى حدوث أضرار بالغة على مستوى الفرد والمجتمع بأكمله 

فالطبیب الذي ال یرقب في مرضاه إًال وال ذمة ال یجد بأسًا في ارتكاب جرائم ال أخالقیة 
ككتابة تقاریر مزورة وٕاجراء عملیات ال حاجة إلجرائها واالمتناع عن العمل   - باسم المهنة الطبیة  

ة ونحن في كل یوم یطرق إلى مسامعنا جنای  )2( - وٕاجراء عملیات إجهاض للحوامل وغیر ذلك 
عنا ما ارتكبه بعض األطباء المأجورین في بالدي من ترك أماكن  هنا وأخرى هناك ولیس ببعیدٍ 

  عملهم وٕاهمالهم للمرضى وآالمهم ألجل مطامع مادیة وأخرى حزبیة.

فأمثال تلك النماذج من األطباء والذین قد خلعوا لباس اإلنسانیة والرحمة من على أجسادهم 
جشع، ال یستحقون لقب طبیب وٕان كانوا قد حصلوا علیه بعد نطقهم لقسم واستبدلوه بلباس الطمع وال

  المهنة.
  المسؤولیة الجنائیة المهنیة للطبیب: 

على المجتمع، إن أتقنها العاملون فیها ألجل  إن المهنة الطبیة من أهم المهن وأخطرها
خدمة دینهم ومجتمعهم والتخفیف عن اآلالم واألوجاع كانت مهنة مؤدیة  لرسالة إنسانیة عظیمة 

  وتتجلى من خاللها علة فرض الشریعة لتعلمها وممارستها 

ق في حین لو كان الهدف من امتهانها مجرد وظیفة للحصول على األجر المقابل أو تحقی
  .)3(منفعة شخصیة خرجت من ثوبها األصلي ولم تحقق الغایة المرجوة منها

فالشریعة ما أباحت لألطباء الجرأة على جسد المریض بالقطع والجرح إال لتحقیق مصلحٍة 
فالطب هو الوسیلة التي ؛ أعظم وهي الحفاظ على النفس البشریة وٕان كان بإفساد جزء من الجسد 

یق المصلحة للمریض للحفاظ على نفسه والتي یعد الحفاظ علیها المقصد یتم االستعانة بها لتحق
  .)4(األهم في الشریعة اإلسالمیة 

والطبیب في مهنته یستخدم وسائل وأدوات من عالجات وجراحة وغیر ذلك مما یعینه على 
دوات أداء مهنته بكل یسر وسهوله لیحقق الهدف منها، فإذا ما أساء الطبیب في استخدامه لتلك األ

                                                           
 أدهم/ د، الصلیبي علي محمد/ د: في الشریعة، رسالة ماجستیر إشرافوآثاره مفهومه ) الكوني: الخطأ الطبي 1(

  ) 62) (ص:  م 2009(  فلسطین، نابلس – النجاح جامعة؛ طه أبو
  ) 457) الشنقیطي: أحكام الجراحة الطبیة (ص: 2(
  ) 140/ص: 22) الجبیر: األخطاء الطبیة في میزان القضاء؛ مجلة العدل  (ع: 3(
  ) 22) علیان: اإلعتداء على مادون النفس  (ص: 4(
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أو استعملها في غیر ما وضعت له كان ذلك مؤشرًا على حصول الجنایة من قبله مما یؤدي إلى 
  .)1(قیام مسؤولیته المهنیة 

وسبق أن أشرت إلى أن الجنایة من قبل الطبیب  تختلف درجاتها باختالف قصد الطبیب 
وبذلك یختلف الحكم من الفعل الذي أوقعه على جسد المریض أثناء ممارسته للمهنة الطبیة 

  المترتب على كل جنایة حسب درجتها بالنسبة لقصد الطبیب.

  وهذا ما أعرض له  في المطلب التالي بحول اهللا. 

  األحكام المترتبة على المسؤولیة الجنائیة للطبیب :  -ثانیًا 
إن قیام مسؤولیة الطبیب الجنائیة وٕاثباتها من قبل المریض یؤدي إلى ترتب عدة أحكام 

  رعیة هي: ش

  الضمان:  -الحكم األول

وفي حال قیام  ، إن الضمان یقصد به األثر المترتب على مسؤولیة الشخص الجنائیة
مسؤولیة الطبیب الجنائیة فإن الضمان المترتب علیه یختلف باختالف الجنایة التي ارتكبها والدوافع 

؛ حدهما مع الكفارة  أو التعزیر من ورائها فقد یكون ضامنًا  للقصاص وحده أو الدیة وحدها أو أ
وذلك  ، على حدالمسؤولیة األخالقیة والمهنیة كًال وأعرض هنا لحكم الضمان على الطبیب في ا

  على النحو التالي :

 الضمان حال قیام المسؤولیة الجنائیة األخالقیة:   - أ

ما یعتبر صدور أي مخالفة أخالقیة من قبل الطبیب حال ممارسته للطب موجبًا لضمانه 
إذ أن قصد الطبیب للعالج قد انتفى في  ؛ یترتب على تلك المخالفة من أضرار على نفس المریض

ویتنوع الضمان حسب تنوع الموضع الذي وقع علیه الضرر،  ،)2(هذه الحالة فوجب الضمان علیه 
 ، فإن كان الجرم الذي ارتكبه الطبیب قد أدى إلى هالك نفس المریض وقطع عضو من أعضائه

  .)3(القصاص هو ما یضمنه الطبیب  فإن

                                                           
  )  471) الشنقیطي: أحكام الجراحة الطبیة (ص: 1(
ط   ) زامل الركاض: الفقه اإلسالمي یفرض  مسؤولیات مهنیة على الطبیب المسلم؛ موقع جریدة الشرق األوس2(

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=17&article=141462&issueno=8782  
 5لة المحاماة (ع: محمد: الضرر كركن في المسؤولیة الطبیة بین القانون الوضعي والشریعة االسالمیة؛ مج )3(

  )  631/ص: 6و

http://archive.aawsat.com/details.asp?section=17&article=141462&issueno=8782
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وفي حال كان الضرر هو فوات منفعة العضو أو بعضها فالضمان المترتب علیه هو الدیة 
ألنها حق المجتمع في الضمان والتبعة التي ؛ مع العقوبة التعزیریة من قبل الحاكم إن ثبت إهماله

   .)1(یضمنها إلخالله باألمن واالستقرار االجتماعي
 حال قیام المسؤولیة الجنائیة المهنیة :الضمان   -  ب

یختلف الضمان في المسؤولیة الجنائیة المهنیة حسب مرتكب الجنایة من األطباء، وبتتبع 
أقوال العلماء وآرائهم عن ضمان الطبیب حال الجنایة في أثناء المهنة نجد أنهم یفرقون بین صنفین 

أساتذته بالعلم والخبرة ویطلقون علیه الطبیب من األطباء، صنف یتقن الصنعة ماهٌر فیها یشهد له 
الحاذق وصنف آخر جاهل بالمهنة یمارسها عن غیر علم ودرایة وبدون إذٍن من ولي األمر 

  .)2(ویطلقون علیه الطبیب الجاهل 

  ولكل صنف منهما أحوال في الضمان  أبینها على النحو التالي: 
 ضمان الطبیب الحاذق:  - أوًال 

  وهي: ؛ أحوال متعددة یثبت فیها الحكم علیه بالضمان تبعًا لنوع الجنایة ودرجتهاللطبیب الحاذق 

 : الجنایة عمداً 

وتقع حال قصد الطبیب إلى إلحاق األذى بالمریض عن طریق المساس بسالمته الجسدیة 
 عدوانًا وبدون وجه حق، فیستغل المهنة الطبیة لتحقیق مصالح شخصیة أو مالیة له مستعینًا بأدویةٍ 

  .)3(أو آالٍت أو إجراءاٍت طبیٍة خطرة تؤدي قصده من استخدامه لها 
فالطبیب الذي یتعمد سقي مریضه بعالج سام أو وصفه له كي یجهز على حیاته بسبب 
عداوة بینهما أو یتعمد تركه بعد إجراء الجراحة دون قطب الجرح أو یتعمد االمتناع عن عالجه وهو 

كل ذلك یعتبر قتًال عمدًا  ، ر فمات المریض أو فقد جزءًا من جسدهفي حالة خطرة ال تحتمل التأخی
  .)4(ویجب في حق الطبیب الضمان بالقصاص  ،عدواناً 

                                                           
  ) 475) الشنقیطي: أحكام الجراحة الطبیة (ص: 1(
) جستینیه: " الخطأ الطبي في المیزان " مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة؛ جامعة اإلمام محمد ابن سعود 2(

)5/4490 (  
 – بلقاید بكر أبو جامعة؛ كحلولة محمد/  د. أ: رسالة ماجستیر إشراف) كشیدة: المسؤولیة الجزائیة للطبیب، 3(

  ) 95) (ص: م 2011 – 2010(  الجزائر، تلمسان
 حسین/  د.أ: إشراف رسالة ماجستیر) طردة: المسؤولیة الجنائیة المترتبة على عمل الطبیب في الفقه اإلسالمي، 4(

)؛ الجبیر: األخطاء الطبیة 60 :(ص ) م 2011 – ه 1432(  فلسطین – الخلیل جامعة؛ الترتوري مطاوع
  ) 149/ص22في میزان القضاء؛ مجلة العدل (ع: 
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ومن الصور المعاصرة لتعمد الضرر من قبل األطباء حالة ما یعرف بقتل الرحمة أو قتل 
عمل قد مات مع ماغه عن الالمریض المیت دماغیًا حیث یزعم األطباء أن المریض الذي توقف د

ه تعمل بشكل جید وطبیعي، ویكون الهدف من وراء ذلك نقل األعضاء من جسده أن أعضاءُ 
وبیعها للحصول على المال، خاصًة وأن أهل الطب یقولون بأن عملیة زرع األعضاء ال تتم إال إذا 

فهنا یكون الطبیب قد تعمد قتل المریض وٕانهاء حیاته لتحقیق مكاسب  ، نقل العضو من إنسان حي
  .)1(مالیة دنیئة 

وفي الغالب فإن القصد إلى القتل قلیًال ما یقع من األطباء، وال یفعله إال طبیب مجرم یعمل 
  .)2(مع عصابات سرقة األعضاء أو یكون من أهل المؤامرات الذین یقتلون ألغراض مختلفة

 العمد : الجنایة شبه

ویتمثل شبه العمد من الطبیب حال قصده الرتكاب الفعل المحرم دون القصد إلى قتل 
كأن یقصد إلى تجربة عالج سام علیه أو تجربة إجراء طبي جدید لم تثبت  ، المریض وٕانهاء حیاته

  . )3(نجاعته أو صالحیته للتطبیق في عالج المرضى

ى جسد المریض مع علمه بأضرارها المحتملة فقصد الطبیب إلى إجراء التجارب الطبیة عل
ومع ذلك مارسها على المریض یوجب في حقه الضمان بالدیة والتعزیر على تعمده الرتكاب 

  .)4(الجنایة وٕان لم یتعمد نتائجها
 الجنایة الخطأ: 

تعتبر الجنایة خطًأ من أكثر ما یصدر من األطباء حال ممارستهم للعمل الطبي، فالطبیب 
في األصل ال یقصد من عالجه للمریض إال المصلحة وعدم اإلضرار به، وٕاذا ما حصل ضرر أو 

  .)5(إتالف لجسد المریض أثناء العمل الطبي فإنه یحصل بغیر قصد أو تعمد 

وفي حال ترتب ضرر جراء خطأ الطبیب فإنه یكون  ، صدیقاع الضرر دون قهو إفالخطأ 
  مسؤوًال عن ذلك الضرر بضمانه. 

                                                           
  http://www.medethics.org.eg/ESME/index.htm) موقع الجمعیة المصریة لألخالقیات الطبیة: 1(
) جعفر: "أهلیة الطبیب واهمیتها في السالمة من األخطاء الطبیة " مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة؛ جامعة 2(

  ) 5/4656اإلمام محمد ابن سعود  (
  ) 5/4683(المصدر السابق  )3(
  ) 176) القیسي: مشكالت المسؤولیة الطبیة المترتبة على التلقیح الصناعي (ص: 4(
 69یة الجنائیة للطبیب وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة؛ مجلة االدارة العامة (ع: ) تاج الدین: المسؤول5(

  ) 195/ص: 70و

http://www.medethics.org.eg/ESME/index.htm
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وقد سبق الحدیث عن أنواع الخطأ الطبي وأنه ینقسم إلى نوعین خطأ بشري وخطأ مهني، 
فالخطأ البشري یكون فیه الطبیب كأي إنسان آخر مؤاخذًا بما یصدر منه من أضرار نتیجة أفعاله 

   .)1(غیر المقصودة

نْ   ُِمْؤِمٍن  َ نَ  َوَما [قوله تعالى: والدلیل على ذلك مأخوذ من 
َ
   إِال   ُ ْؤِمنًا َ ْقتَُل  أ

 
ً
  ُ ْؤِمنًا َ تََل  َوَمنْ  َخَطأ

ً
ْهِلهِ  إَِ   ُ َسل َمةٌ  وَِديَةٌ  ُ ْؤِمنَةٍ  َرَ بَةٍ  َ تَْحِر رُ  َخَطأ

َ
نْ  إِال   أ

َ
   أ

قُوا د     )2(]يَص 

فاآلیة الكریمة عامة في كل من یصدر عنه الخطأ فیكون الطبیب داخًال في عمومها. كما 
  دلت نصوص عدة من العلماء على وجوب ضمان الطبیب لما یترتب على خطئه من أضرار منها: 

  )3( ضمن ) الختان في الذكر فقطع الختان أخطأ ( إذاما ورد في مجمع الضمانات : .1

 الحشفة یقطع أن مثل الدیة، لزمته أخطأ إذا الطبیب أن على (وأجمعواوفي بدایة المجتهد :  .2
       )4(خطأ )  الجاني معنى في ألنه ذلك؛ أشبه وما الختان، في

والضمان في هذه الحالة یكون تحقیقًا للعدل ومراعاًة للمصلحة العامة للمجتمع رغم كون 
لكن لصیانة مصلحة الجماعة من العابثین المارقین الذي قد  ، الطبیب المخطئ لم یقصد الجنایة

  . )5(یستغلوا االدعاء بالخطأ لتبریر أفعالهم المقصودة وتحقیق مئآرب أخرى 

وهو الخطأ المهني فإن ترتب الضمان یظهر من  ، وفي حال كون الخطأ من النوع الثاني
  : وجهین

وفي هذه  ،  تعارض فیها بین أهل الطبمخالفة أصول المهنة الطبیة التي الالوجه األول:  §
الحالة یضمن الطبیب ما ترتب على فعله من ضرر بل أوجب بعض العلماء القصاص في 

  .)6(حقه إن كان متعمدًا 

                                                           
  /225) السرطاوي: المسؤولیة المدنیة للطبیب في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي؛ مجلة دراسات (ع: 1(

  ) 148ص: 
  ) 92النساء: آیة (سورة  )2(
  ) 48انات (ص: ) البغدادي: مجمع الضم3(
  ) 4/200) ابن رشد: بدایة المجتهد (4(
) جعفر: أهلیة الطبیب وأهمیتها في السالمة من األخطاء الطبیة؛ مقدم لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة؛ جامعة 5(

  ) 4682 /5اإلمام محمد ابن سعود (
  ) 6/185) الشافعي: األم (6(



   األحكام المترتبة على إثبات الخطأ الطبي

126 

 الثالثالفصل 

فقد جاء في نهایة المحتاج ( ومن ختنه في سن ال یحتمله لضعٍف ونحوه أو شدة حر أو برد 
   . )1(فمات لزمه القصاص لتعدیه بالجرح المهلك )

فیكون بمخالفة قواعد المهنة الطبیة التي لم یثبت فیها رأي ألهل الطب فهنا ال   :الوجه الثاني §
وذلك لعدم ثبوت خطأ  ؛ وال یترتب على فعله ضمان ، یعتبر الطبیب في هذه الحالة مخطئاً 

 ویكون الطبیب كالمجتهد في الحكم فإن أصاب فله ،ما خالفه من قواعد وأصول المهنة الطبیة
  .)2(أجران وٕان أخطأ فله أجر

  

  ضمان الطبیب الجاهل:  - ثانیًا 

تعتبر ممارسة الجاهل للمهنة الطبیة جنایًة محرمة بل جریمة یتعدى فیها على أرواح الناس 
  .)3(وأجسادهم فیغرهم من نفسه ویمارس علیهم الغش والتدلیس بتصنع مهارته وعلمه بالطب

  حالتین للطبیب الجاهل عند ممارسته للعمل الطبي :لكننا نجد أن العلماء یفرقون بین 
 : الحالة األولى: عند عدم علم المریض بجهل الطبیب وظنه بأنه طبیب ماهر  - أ

ففي هذه الحالة یحكم العلماء باالتفاق على وجوب الضمان لما یترتب على فعله من 
 الطب علم تعاطى فإذا ، یقول ابن القیم في بیان الحكم الشرعي في المتطبب الجاهل: ()4(أضرار

 یعلمه  لم ما على بالتهور وأقدم األنفس  إتالف على بجهله هجم معرفة، فقد به له یتقدم وعمله، ولم
  .)5(العلم )  أهل من إجماع لذلك وهذا الضمان بالعلیل فیلزمه غرر قد فیكون

وقد استدل العلماء على مشروعیة وجوب الضمان على الجاهل بنصوص من الكتاب   
  والسنة واألثر والمعقول منها: 

  

                                                           
  ) 8/37) الرملي: نهایة المحتاج (1(
َقاَل ) فقد جاء في مجمع الضمانات للبغدادي: (َوُسِئَل اْلَحْلَواِنيُّ َعْن َصِبیٍَّة َسَقَطْت ِمْن السَّْطِح َفاْنَتَفَخ َرْأُسَها فَ 2(

َوَأَنا َأُشقُُّه َوُأْبِرُئَها َفَشقَُّه  َكِثیٌر ِمْن اْلَجرَّاِحیَن: إْن َشَقْقُتْم َرْأَسَها َتُموُت َوَقاَل َواِحٌد ِمْنُهْم: إْن َلْم َتُشقُّوُه اْلَیْوَم َتُموتُ 
َل َمِلی ا ثُمَّ َقاَل: َال َیْضَمُن إْن َكاَن الشَّقُّ بِ  ِإْذٍن َوَكاَن ُمْعَتاًدا َوَلْم َیُكْن ثُمَّ َماَتْت َبْعَد َیْوٍم َأْو َیْوَمْیِن َهْل َیْضَمُن َفَتَأمَّ

ْسِم َفِقیَل َلُه: إنَّمَ  ْذِن َفاِحًشا َخاِرَج الرَّ ا َأِذُنوا ِبَناًء َعَلى َأنَُّه ِعَالُج ِمْثِلَها َفَقاَل: َذِلَك َال ُیوَقُف َعَلْیِه َفاْعتُِبَر َنْفُس اْإلِ
  ) 48) (ص ِقیَل َلُه: َفَلْو َكاَن َقاَل َهَذا اْلَجرَّاُح: إْن َماَتْت ِمْن َهَذا اْلُجْرِح َفَأَنا َضاِمٌن َهْل َیْضَمُن؟ َقاَل: َال.

  ) 28حنا: المسؤولیة المدنیة لألطباء والجراحین (ص:  )3(
  ) 4/200)؛ ابن رشد: بدایة المجتهد (250) ابن نجیم: األشباه والنظائر (ص: 4(
  ) 103) ابن القیم: الطب النبوي (ص: 5(
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  : الكتاب •

ا ِِم َ  َ َ  إِال   ُعْدَوانَ  فََال [قوله تعالى:  - 1    )1( ] الظ 

 ،دلت اآلیة على أن المعتدي ظالم یستحق االعتداء علیه بمثل ما اعتدى بهوجه الداللة: 
حیث أنه سبب له الضرر وحرمه  ؛والطبیب إذا كان جاهًال  فهو معتٍد على المریض وظالم له

  .)2(من سالمته الجسدیة فیجب الضمان علیه بمثل ما اعتدى نتیجًة لعدوانه 

  : السنة •

 رسول أن جده عن أبیه عن شعیب بن عمرومن السنة النبویة بالحدیث الذي رواه  دلَّ استُ فقد 
  .)( )3(: قال r اهللا

  وجه الداللة: 

مسؤولیة الطبیب حال جهله وأوجب علیه الضمان كأثر مترتب على تلك  rقرر الرسول 
 تكلف على یدل التفعل لفظ ذلك أن طب؛ یقل: من ولم) تطبب من: ( r المسؤولیة  فقوله

  .)4(أهله من لیس وأنه وكلفة، بعسر فیه والدخول الشيء
  األثر:  •

  ة نصوص منها: من األثر بعدَّ  دلَّ واستُ 
اكُ  ُمَجاِهدٌ  ( َرَوى – حَّ  َواْلُمَتَطبِِّبینَ  اْألَِطبَّاءِ  َمْعَشرَ  َفَقالَ  النَّاَس  َخَطبَ  t َعِلی ا َأنَّ  ُمَزاِحمٍ  ْبنُ  َوالضَّ

 ِلَنْفِسهِ  َیْأُخذْ  َوَلمْ  َشْیًئا َعاَلجَ  َمنْ  َفِإنَّهُ  اْلَبَراَءةَ  ِلَنْفِسهِ  َفْلَیْأُخذْ  َدابَّةً  َأوْ  ِإْنَساًنا ِمْنُكمْ  َعاَلجَ  َمنْ  َواْلَبَیاِطَرةِ 
  (5) َضاِمٌن) َفُهوَ  َفَعَطبَ  اْلَبَراَءةَ 

 الَِّذینَ  َبْعُض  َحدَّثَِني َقالَ  ُعَمرَ  ْبنِ  اْلَعِزیزِ  َعْبدِ  َعنْ  ِغَیاثٍ  ْبنُ  َحْفُص  َوَحدَّثَِني َبْكرٍ  َأُبو ( َذَكر –
 َقْبلَ  ِبالطِّبِّ  ُیْعَرفْ  َوَلمْ  َقْومٍ  َعَلى َتَطبَّبَ  َطِبیبٍ  َأیَُّما r النَِّبيُّ  َقالَ  َقالَ  ُولِّيَ  ِحینَ  َأِبي َعَلى َقِدُموا
 . )6(َضاِمٌن)  َفُهوَ  َفَأَعْنتَ  َذِلكَ 

ما ترتب  تدل اآلثار السابقة على وجوب الضمان في حق المعالج الجاهل إذاوجه الداللة: 
  على فعله إضرار بالمریض.

                                                           
  )  193البقرة: اآلیة (سورة  )1(
  ) 9) المشیقح: تضمین الطبیب في ضوء الشریعة اإلسالمیة  (ص: 2(
  ) من هذا البحث 10) سبق تخریجه (ص: 3(
  ) 4/127) ابن القیم: زاد المعاد (4(
  ) 8/63) ابن عبد البر: االستذكار (5(
   نفس المرجع السابق.) 6(
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  المعقول:  •
تعتبر مباشرة الطبیب للعمل الطبي وهو غیر حاذق أو عالم بالطب فعًال محرمًا وغیر مأذون 

؛ وبالتالي فإنه یضمن نتیجة ما ترتب على فعله المحرم حتى لو العرف فیه من قبل الشرع وال
للضرر أمكنه  اً شرعًا فإن الجاني یكون ضامنكانت سرایة، والفعل حال كونه غیر مأذون فیه 

  .)1(التحرز أم لم یمكنه ذلك
 الحالة الثانیة: إذا علم المریض بجهل الطبیب وسلم نفسه للعالج بین یدیه :  -  ب

؛ ذلك أن المریض ال یأذن ماهیر العلماء الضمان على الطبیبففي هذه الحالة یوجب ج
  .  )2(على ذلك  فأعطى اإلذن بناءً  غره ودلس علیهإال بعد أن یكون المعالج  قد 

لكن اإلمام ابن القیم الجوزیة یرى أنه ال ضمان على الطبیب في حال علم المریض 
  .)3(ذلك أن المریض قد أذن له ومع اإلذن ینتفي الضمان  ؛بجهله

حیث أن المریض وٕان أذن بالعالج وهو  ،وما ذهب إلیه الجمهور هو األصلح واألرجح
یعلم جهل الطبیب فإنما یكون هذا اإلذن تحت تأثیر األلم وصعوبة المرض مما یضطره إلى اعطاء 

ویكون الطبیب الجاهل في هذه الحالة مستغًال لضعف المریض من  ،اإلذن للتخلص من ذلك األلم 
مان كونه متعٍد سواء علم المریض به فال یعفیه علم المریض من الض ، أجل الحصول على المال

  .)4(أم لم یعلم 
كما أن إیجاب الضمان على هؤالء الجهال یحفظ على الناس أرواحهم ویصون المجتمع 

  من شرورهم وخداعهم.
  العقوبة:  - الحكم الثاني

تتناسب ونوع  قیام مسوؤلیة الطبیب الجنائیة بشقیها األخالقیة والمهنیة  یستوجب عقوبةً 
الجنایة التي ارتكبها، ففلسفة العقوبة في الشریعة اإلسالمیة تقوم على أساس  تعویض المجني علیه 
عما تسبب فیه الجاني له من أضرار وردع الجاني عن جریمته بعدم اإلضرار بالغیر وزجره عن 

  .)5(ذلك 
                                                           

  ) 5/398) ابن قدامة: المغني (1(
)؛ الرملي: نهایة المحتاج 8/439)؛ المواق: التاج واإلكلیل (6/147) ابن عابدین: حاسیة رد المحتار (2(

  ) 4/35)؛ البهوتي: كشاف القناع (8/37(
  ) 4/129) ابن القیم: زاد المعاد (3(
   )12ص  /52أحمد: األخطاء المدنیة والجنائیة لألطباء، مجلة البحوث الفقهیة المعاصرة (ع:  ن) ب4(
  علي: مقاصد العقوبة في الشریعة اإلسالمیة؛ مجلة  األكادیمیة للدراسات االجتماعیة واإلنسانیة   )5(

  ) 42/ ص 7(ع: 
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المعنوي، وأبین وسبق أن بینت أن من أنواع األضرار الطبیة الضرر الجسدي والضرر 
  العقوبات التي قررتها الشریعة في كل ضرٍر منها على النحو التالي: 

  العقوبات المقررة عند وقوع الضرر الجسدي:  - القسم األول 

أشرت سابقًا  إلى أن الجنایة على النفس وما دونها قد تكون عمدًا أو شبه عمٍد أو خطأ 
بًة رادعة وزاجرة كما یستحق المجني علیه تعویضًا وتعتبر كلها جنایات یستحق علیها الجاني عقو 

  عما لحقه من أضرار في جسده.

  : )1(والعقوبات في الشرع على نوعین
  وتسمى عقوبات مقدرة. ، نوع حدده الشارع ونص علیه كالقصاص والدیة والكفارةالنوع األول: 

نوع لم یحدده الشارع ولم ینص علیه وترك تحدیده لإلمام  كالتعزیر، وتسمى عقوبات النوع الثاني: 
  غیر مقدرة. 

وكل جنایة یرتكبها الطبیب تستوجب نوعًا أو أكثر من العقوبات تتنوع باختالف القصد 
  عرض لتلك العقوبات على النحو التالي :دى الطبیب حال ارتكابه للجنایة وأالجنائي ل

 العقوبات المقدرة في الشرع :  - النوع األول 

  القصاص:   - أوًال 

الشریعة اإلسالمیة جعلت  في حال كانت الجنایة من الطبیب على جسد المریض عمدًا فإن
 فعله، فُیقتل بمثل المجرم یعاقب أن والقصاص یعني، المناسبة لهذه الجنایة  القصاص هو العقوبة

  .)2(جرح كما وُیجرح قتل كما

ن   ِ يَها َعلَيِْهمْ  َوَ تَ ْنَا[ المعنى في قوله تعالى:ویتضح هذا 
َ
ْفَس  أ ْفِس  ا    َوالَْعْ َ  بِا  

ْ َف  بِالَْعْ ِ 
َ
نِْف  َواْأل

َ
ُذنَ  بِاْأل

ُ
ُذنِ  َواْأل

ُ
ن   بِاْأل ن   َوا س     )3( ] قَِصاٌص  َواْ ُُروحَ  بِا س 

أو عدم إمكانیة القصاص وفي حال تعذر استیفاء القصاص من جسد الجاني لعفو الولي 
وتكون في حقه مغلظة وال تحملها  ، فإن العقوبة تتحول إلى القصاص من مال الجاني لیدفع الدیة

  .)4(عنه العاقلة 

                                                           
  ) 1/633) عودة: التشریع الجنائي (1(
  ) .1/663( مصدر السابقال) 2(
  ) 45المائدة: اآلیة (سورة )  3(
  ) 146) الشاذلي: الجنایات في الفقه اإلسالمي (ص: 4(
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أما إن لم ؛ وبالنسبة للطبیب الجاهل فإنه إن تعمد اإلضرار بالمریض فیقتص منه لذلك
الجاهل وٕان عمد إلى العالج بجهله یتعمد فال یجب القصاص علیه والسبب في ذلك أن المتطبب 

    .)1(إال أنه ظن نفع المریض أو رجى ذلك فكان شبهة تسقط القصاص في حقه
  ة :الدیَّ  - ثانیًا 

  ة یشمل موجبها من أنواع الجنایة، والجهة التي تحملها على البیان التالي :والحدیث في الدیَّ 
 ة :موجب الدیّ 

ة في الجنایة شبه العمد والخطأ كعقوبة أصلیة وفي العمد كعقوبة بدیلة حال تعذر تجب الدیَّ 
القصاص إذا كانت الجنایة على النفس أو ما دونها من األعضاء، وفي حال العمد وشبه العمد ال 
یختلف الطبیب في حكمها عن غیره من الجناة فتكون مغلظة  في حقه، بینما في حال الخطأ فإن 

  .)2(یختلف عن غیره ممن یخطئ حكم الطبیب 

والدیة كاملة في حال شفائه  ،ة في حال فوات النفسفقد أوجب الحنفیة للمریض نصف الدیّ 
ویعتبر هذا الحكم من أغرب ما حكم به الحنفیة حیث یوجبون الدیة كاملة في غیر الوفاة بینما 

  .)3(یوجبون نصفها عند الوفاة

النفس قد حدث بفعلین أحدهما مأذون فیه وهو عمل  لوا ذلك بالقول أن حصول تلفوقد علَّ 
والذي أدى إلى  ،واآلخر غیر مأذون فیه وهو تجاوز الطبیب للموضع المعتاد ،الطبیب المعتاد

التلف فیضمن النصف، أما في حالة البرء من سرایة الخطأ فیتعین علیه الدیة كاملة للنفس أو 
  .)5(.   بینما أوجب المالكیة الدیة كاملًة على الطبیب عند وقوع الخطأ الطبي )4(العضو

في حین لم یبین الشافعیة والحنابلة المقدار الواجب من الدیة حال الخطأ من الطبیب 
  .)6(واكتفوا بالقول أنه ضامن عند حصول الضرر 

  

                                                           
  ) 8/203( على مختصر خلیل ) الزرقاني: شرح الزرقاني1(
 181) الجمیلي: الغرامة المالیة في الحدود والجنایات على النفس البشریة وما دونها في الفقه االسالمي (ص: 2(

  وما بعدها) 
  /225(ع: ) السرطاوي: المسؤولیة المدنیة للطبیب في الشریعة اإلسالمیة والقانون الوضعي؛ مجلة دراسات 3(

  )  150ص 
  ) 6/69) ابن عابدین: الدر المختار (4(
  ) 4/18) ابن رشد: بدایة المجتهد (5(
  ) 4/35)؛ البهوتي: كشاف القناع (6/185) الشافعي: األم (6(
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 ة :الجهة التي تحمل الدیَّ 

؛ جنایة شبه العمد ثم للجهة التي تحملها في جنایة الخطأة في وأعرض للجهة التي تحمل الدیَّ 
  : كاآلتي

 الجهة التي تحمل الدیة في جنایة شبه العمد:   - أ

ن بهذا النوع العمد ، فقد اختلف العلماء القائلو  في حال ارتكب الطبیب الحاذق الجنایة شبه
  : على قولینله، من الجنایة  في الجهة التي تحمل الدیة هل هي العاقلة أم الطبیب في ما

  .)1(ة في مال الجاني، وهو لبعض الحنابلة : قال بوجوب الدیَّ القول األول

  .)4(وجمهور الحنابلة)3(والشافعیة  )2(ة على العاقلة، وهو للحنفیةوقال بوجوب الدیَّ القول الثاني: 

ü : األدلة  
  أدلة القول األول: –

  ة في مال الجاني  من القیاس: وقد استدل أصحاب القول األول القائل بوجوب الدیَّ 
  من القیاس:  •

العاقلة، كما  تحمله قصده الجاني، فلم بفعل تجبان حیث قاسوها على دیة العمد بجامع أنهما
  .)5(وفي مال الجاني فتكون دیة شبه العمد مثلها  ، أن دیة العمد تكون مغلظة

  لقول الثاني:أدلة ا –
  ة على العاقلة بأدلة  من السنة والقیاس والمعقول: الدیَّ استدل أصحاب القول الثاني القائل بوجوب 

  : السنة •
 َوَما َفَقَتَلْتَها ِبَحَجرٍ  اُألْخَرى ِإْحَداُهَما َفَرَمتْ  ُهَذْیٍل، ِمنْ  اْمرََأتَانِ  اْقتََتَلتِ : َقالَ ، t ُهَرْیَرةَ  َأَبا َأنَّ 
r ، النَِّبيِّ  ِإَلى َفاْخَتَصُموا َبْطِنَها، ِفي
( )6(   

                                                           
  ) 10/128) المرداوي: االنصاف (1(
  ) 389) ابن الشحنة: لسان الحكام (ص: 2(
 )3/237) الشیرازي: المهذب (3(
  ) 8/375مة: المغني (ابن قدا )4(
   المصدر السابق نفسه. )5(
  ) ]9/11)؛ (6910) البخاري: صحیح البخاري، [ كتاب الدیات؛  باب جنین المرأة  ؛(ح: 6(
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حكم بدیة المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة فدل ذلك على وجوبها  rأن النبي وجه الداللة: 
  . )1(في جهة العاقلة

  من القیاس:  •
حیث أن  ؛الدیة الخطأ بجامع أن كًال منهما جنایًة ال توجب قصاصاً قاسوا دیة شبه العمد على 

  .)2(فتعین كونها على العاقلة في شبه العمد  ،الدیة في الخطأ تكون على العاقلة 
  من المعقول:  •

 وٕارادته الفعل وجه، لقصد الجاني كل من یغلظ ألنه المحض؛ العمد أن شبه العمد یخالف
 لم كونه وهو وجه  من الفعل، ویخفف قصد الجاني وهو ،وجه  من القتل، وشبه العمد یغلظ

 العاقلة حمل وهو وجه من وهو تغلیظ الدیة، وتخفیفها وجه من تغلیظها القتل، فاقتضى یرد
  .)3(لها

 سبب الخالف: 

یرجع سبب الخالف في المسألة إلى اختالف العلماء في نظرتهم للجاني في شبه العمد؛ 
ماله كانت نظرته مصوبة نحو الفعل المحرم الذي ارتكبه دون االلتفات إلى فمن قال بوجوبها في 

عدم قصده للنتیجة، بینما من قال بوجوبها على العاقلة فقد اعتبر عدم قصد الجاني للنتیجة 
  المحرمة وجعله مسوغًا للتخفیف عنه.

 القول الراجح: 

؛ وب الدیة في مال الجانيوبعد عرض األقوال في المسألة أرجح القول األول القائل بوج
  لألسباب التالیة: 

في الجنایة شبه العمد وٕان لم یقصد الجاني النتیجة لكنه قصد الفعل المحرم، والشریعة الغراء  .1
ومن ذلك إیجابها للدیة مغلظة كعقوبة على ، تحرم اإلضرار بالفعل المحرم والقصد إلیه 

 ملها الجاني في ماله.وكونها عقوبة یقتضي أن یتح ، الجاني في شبه العمد

، أن تحمیل الجاني للدیة فیه تحقیق لجانب الردع والزجر الذي تهدف إلیه الشریعة اإلسالمیة  .2
 فال یكون تخفیفها بالعاقلة سببًا لتجرؤ الجناة على القتل بدعوى عدم القصد إلیه.

  : قوالن؛ ه أما في حال كان الجاني متطببًا جاهًال  ففي كون الدیة في ماله أو على عاقلت

                                                           
  ) 8/552) ابن بطال: شرح صحیح البخاري (1(
  ) 8/375) ابن قدامة: المغني (2(
  )  3/119) السمرقندي: تحفة الفقهاء (3(
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  .)1(ة في ماله، وهو أحد قولین عند المالكیة أن الدیّ القول األول: 

  .)3(والقول اآلخر للمالكیة  )2(أنها على العاقلة، وهو للشافعیةالقول الثاني: 

ü  :األدلة  
  أدلة القول األول:  –

  استدل أصحاب القول األول القائل بوجوبها في مال المتطبب الجاهل بالمعقول: 
  من المعقول:  •

ألنه یعمد إلى الشخص الذي  ؛ حیث قالوا أن المتطبب الجاهل یجب أن یغرم الدیة في ماله
فكان البد من تغریمه الدیة في ماله حفاظًا على ؛ لیس به بأس  فیسقیه دواًء غیر مناسب فیقتله

  .)4(أرواح الناس وأجسادهم

  

  أدلة القول الثاني:  –

  استدل أصحاب القول الثاني القائل بوجوب الدیة على عاقلة المتطبب الجاهل بالقیاس: 
  من القیاس:  •

حیث قاسوا دیة المتطبب الجاهل على دیة الخطأ بجامع أن الجاني في كٍل منهما لم یقصد 
    .)5(فیخفف عنه بتحمل العاقلة للدیة ، النتیجة الحاصلة من جنایته

  القول الراجح: 
له عن خداع  جاحة القول األول القائل  بجعل الدیة في مال الجاهل لتكون رادعةً وأرى ر 

فتكون الدیة في ماله عقوبة له، وصیانًة  ؛ الناس وغشهم بعلمه ومهارته رجاء الحصول على المال
  ألرواح الناس من الجهلة والمتطببین.

  
  

                                                           
  ) 9/368) ابن رشد: البیان والتحصیل (1(
  )8/35) الرملي: نهایة المحتاج (2(
  ) 4/18) ابن رشد: بدایة المجتهد (3(
  ) 9/368) ابن رشد: البیان والتحصیل (4(
  ) 8/35) الرملي: نهایة المحتاج (5(
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 الجهة التي تحمل الدیة في جنایة الخطأ :  -  ب
في حال ارتكب الطبیب خطًأ یوجب قیام مسؤولیته الجنائیة فإن جمهور العلماء یجعلون 

  .)1(الدیة على عاقلته من باب التخفیف علیه حیث أنه لم یقصد الفعل المحرم أو ما نتج عنه 
لكن علماء المذهب المالكي قد نهجوا سیاسة التخفیف على عاقلة الطبیب في تحملها 

أما إن كانت  ،طأ حیث أوجبوا الدیة في مال الطبیب إذا كانت أقل من الثلث لتبعات الجنایة الخ
  .)2(فوق الثلث فتكون على العاقلة

وهذه النظرة من المالكیة لها وجاهتها عند التطبیق على أرض الواقع حیث أن المیدان 
خطأ یرتكبه الطبي میداٌن یكثر فیه الخطأ لكثرة االحتمال فیه ومن المجحف تحمیل العاقلة لكل 

الطبیب حتى لو كان أقل من ثلث الدیة، فقد یترتب على ذلك حرج ومشقة على عاقلة الطبیب 
  ویؤدي إلى اإلحجام عن التطبیب فتلحق المشقة المجتمع بأكمله.

ویعد تحمیل العاقلة لدیة القتل الخطأ في الشریعة اإلسالمیة استثناًء على المبدأ العام فیها 
ة الجنائیة بمعنى أن كل شخص مسؤول عما یصدر عنه من جرم فال وهو شخصیة المسؤولی

 تطبیق مبدأ الشخصیة یعاقب أحٌد بجریرة أحد، وأساس هذا االستثناء هو تحقیق العدالة ذلك أن
  . )3(الظلم الفاحش  إلى یؤدي بل العدالة تتحقق فیه أن یمكن ال الخطأ دیة على

الواحدة أو أهل الدیوان   )5(أو العشیرة  )4(العصبةوتحصل المناصرة والمؤازرة بین أفراد 
عوضًا عن العشیرة -وفي زماننا الحاضر حیث قلت المناصرة بین العائلة الواحدة  ،)6(الواحد 

في حال وجبت الدیة على الطبیب وانقرضت فإن البدیل عن العاقلة  بل عدمت –والعصبة 
ت الصحیة في الدولة من التكافل والتناصر المخطئ هي الدولة، لما بین الطبیب وبین المؤسسا

والتوجیه واإلرشاد، وذلك في حال كان الطبیب موظفًا من موظفي الدولة أما إذا لم یكن من 
موظفیها فإن الدولة تتحمل الدیة عن الطبیب عوضًا عن بیت المال حتى ال یذهب دم مسلٍم 

  .   )7(هدرا

                                                           
  ) 3/106) السمرقندي: تحفة الفقهاء (1(
  ) 4/18) ابن رشد: بدایة المجتهد (2(
  ) 345)؛ إدریس: الدیة بین العقوبة والتعویض (ص: 1/395: التشریع الجنائي () عودة3(
) العصبة هم: ذكور عصبة الجاني نسبًا ووالًء والذین یرثونه إن قتل، والحنابلة یرون أنهم هم العاقلة: البهوتي: 4(

  ) 6/59كشاف القناع (
نوهم، ویرى الشافعیة انهم هم العاقلة، النووي: روضة ) العشیرة هم: حاشیة النسب وهم اإلخوة وبنوهم واألعمام وب5(

  ) 9/349الطالبین (
) أهل الدیوان هم: أهل الرایات في الجیش أي المقاتلة من الرجال األحرار البالغین العاقلین الذین كتبت أسماؤهم 6(

العاقلة، الغنیمي: في جریدة الحساب ولهم رزق وعطاء من من بیت المال . ویرى الحنفیة والمالكیة أنهم هم 
  ) 3/178اللباب في شرح الكتاب (

  ) 59) اسلیم: العاقلة وتطبیقاتها المعاصرة في الفقه اإلسالمي (ص: 7(
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  ارة :الكفَّ  -ثالثًا 

وتجب في حال القتل ، )1(إتیانها عن التكفیر بقصد المعصیة على المقررة یقصد بها العقوبة
  ُ ْؤِمنًا َ تََل  َوَمنْ  [الخطأ، ودلیل وجوبها قوله تعالى: 

ً
  .)2( ] ُ ْؤِمنَةٍ  َرَ بَةٍ  َ تَْحِر رُ  َخَطأ

وقد یظهر وجه تعارض بین وجوب الكفارة كونها تجب لمعصیة وقعت، وبین قول النبي 
r) :(  )3(.  

 ؛ فظاهر الحدیث أن اهللا عز وجل قد رفع اإلثم عن المخطئ فال یؤاخذ علیه في  اآلخرة
  ألنه لم یقصد المعصیة وال الطریق إلیها فلماذا نوجب الكفارة علیه ؟ 

وٕانما یأثم لتقصیره وٕاهماله  ، الجاني خطًأ یجد أنه ال یأثم إثم المعصیةإن المتأمل لفعل 
وعدم احتیاطه ألرواح الناس فیرتكب جریمة من حیث الواقع ال من حیث القصد، فكانت الكفارة 

  .)4(ألجل ذلك اإلثم تطهیرًا للجاني من التقصیر والندم 
دون العمد وشبهه، فهل تجب فیهما  الخطأ القتل في الكفارة أوجب قد النص السابق أن إال

  الكفارة على الجاني أم ال ؟ 
  كفارة القتل العمد وشبه العمد: 

في الروایة المشهورة عندهم أن الكفارة تجب في شبه العمد وال   )5(ذهب الحنفیة والحنابلة
أن الكفارة واجبٌة مطلقًا في   )6(تجب في العمد، بینما ذهب الشافعیة والحنابلة في الروایة األخرى

بینما  إلى أنها مندوبة في حال القتل العمد وقتل الجنین. )7(حال العمد وشبهه، بینما ذهب المالكیة
  إلى عدم وجوبها مطلقًا ال في العمد وال شبهه.   )8(ذهب الظاهریة

                                                           
  ) 1/683) عودة: التشریع الجنائي (1(
  ) 92النساء: اآلیة (سورة  )2(
) ]؛ حكمه: 5/300() 4351) ابن ماجة: سنن ابن ماجة  [ كتاب الطالق؛ باب طالق المكره والناسي(ح: 3(

  صححه األلباني في نفس المصدر .
) جعفر: أهلیة الطبیب وأهمیتها في السالمة من األخطاء الطبیة، مؤتمر قضایا طبیة معاصر؛ جامعة اإلمام 4(

  ) 4685/ 5محمد ابن سعود (
  )  8/516) ابن قدامة: المغني (5(
  ) 8/515)؛ ابن قدامة: المغني (5/374) الشربیني: مغني المحتاج (6(
  ) 12/418) القرافي: الذخیرة (7(
  ) 11/238) ابن حزم: المحلى (8(



   األحكام المترتبة على إثبات الخطأ الطبي

136 

 الثالثالفصل 

كفیرًا حیث شرعت ت؛ وبالمجمل فإن الكفارة حق من حقوق اهللا تعالى تحمل معنى العبادة
للذنب ومحوًا للجرم وتقربًا إلى اهللا تعالى، فإن كانت هذه الحكم متجلیة في الجنایة الخطأ فمن باب 

  )1(أولى في جنایة العمد وشبهه 
  العقوبات غیر المقدرة في الشرع:  -النوع الثاني 

عرضت في األسطر الماضیة للعقوبات التي قدرها الشرع، وأعرض هنا للعقوبات التي لم 
  وٕانما ترك أمر ذلك لإلمام، ویطلق علیها عقوبات التعزیر. ،یضع الشارع لها تقدیرًا معیناً 

  مفهوم التعزیر في اللغة واالصطالح :    - أ
  .)2(یعني المنع والتأدیب وهو الضرب دون الحد التعزیر في اللغة:  -1
ًا : ( هو معاقبة المجرم بعقاب مفوض شرعًا إلى رأي ولي األمر نوعوفي االصطالح -2

  .)3(ومقدارًا ) 
  موجب عقوبة التعزیر:   -  ب

وتجب عقوبة التعزیر في جمیع أنواع الجرائم واألعمال الممنوعة التي تستوجب الزجر والتأدیب 
وٕانما بدیلة عند  ، غیر ما یكون في حد أو دیة أو قصاص، فإنها ال تكون فیها عقوبة أصلیة

امتناع العقوبة األصلیة كتعذر استیفاء القصاص أو إضافیة تضاف على العقوبة األصلیة 
  .)4(كالتعزیر في قصاص الجراح 

  ضابط عقوبة التعزیر:   -  ت
والضابط للتعزیر في الشریعة هو أن كل من ارتكب منكرًا أو آذى غیره بغیر حق بقوٍل أو 

    .)5(فعٍل أو إشارة یلزمه التعزیر عقوبة على ما صدر منه 
ففي حال ارتكب الطبیب جریمة یستوجب علیها التأدیب والزجر كالجرائم األخالقیة أو غیر 

ة تعزیریة، والتي قد تكون  جسدیة بالضرب والجلد ما یوجب الدیة والقصاص، فإنه یستحق عقوب
والحبس والحجر أو مالیة بالغرامة المالیة أو الفصل من العمل أو معنویة بالتنبیه والتوبیخ 

  .)6(والتشهیر

                                                           
  ) 342) الشاذلي: الجنایات في الفقه اإلسالمي (ص: 1(
  ) 4/311(عزر) ( )؛ الرازي: مقاییس اللغة؛ مادة439 :) الفیروز آبادي: القاموس المحیط؛ مادة (العزر) (ص2(
  ) 651) الزرقا: المدخل الفقهي العام (ص: 3(
  ) 1/685) عودة: التشریع الجنائي (4(
  ) 4/72) ابن عابدین: الدر المختار (5(
)؛ جعفر: أهلیة الطبیب وأهمیتها في السالمة 376 :) العمري والعاني: فقه العقوبات في الشریعة االسالمیة (ص6(

  ) 5/4684(لمؤتمر قضایا طبیة معاصرة، جامعة اإلمام محمد ابن سعود  مقدممن األخطاء الطبیة، 
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  حكم تعزیر الطبیب والحكمة منه:   -  ث

ا ومن المذاهب الفقهیة التي حكمت بالعقوبة التعزیریة على الطبیب عند ارتكابه ما یوجبه
المذهب الحنفي والمذهب المالكي، فقد أفتى اإلمام أبو حنیفة بالحجر على الطبیب الجاهل ومنعه 

 المتطبب وعلى الماجن، المفتي على ثالثة على إال الحجر یجوز من ممارسة الطب بقوله: (ال
السبب وعلل  )1(علیهم )  یحجر لم إذا الفاحش الضرر من فیه لما المفلس؛ المكاري وعلى الجاهل،

   .)2(للضرر فوجب منعه دفعاً  على الناس أبدانهم، ألنه یفسد ؛ الجاهل في الحكم على المتطبب

أما المذهب المالكي فقد حكم اإلمام مالك بوجوب الضرب والحبس على المتعدي بالطب 
  . )3(وهو جاهل به كعقوبة تعزیریة في حقه بسبب تغریره بالمریض 

وقوع الضرر الطبي یحمي المرضى من تعدي األطباء  فتطبیق العقوبة التعزیریة عند
  وتقصیر وٕاهمال المفرطین منهم المستهترین بحیاة الناس وأجسادهم.  ، الجهلة

  العقوبات المقررة عند وقوع الضرر المعنوي:  -القسم الثاني 

 بل، وسمعته شرفه في المریض یصیب الذي الجسدي غیر إن الضرر المعنوي هو الضرر
  .)4(بسبب فقده لجماله نتیجة خطأ الطبیب وتعدیه  وألم حزن من نفسیته وفي

 الجلد مثل والكرامة الشرف على االعتداء حال العقوبة اإلسالمیة وقد فرضت الشریعة
 واإلهانة بالسب  والشرف العرض على محرم اعتداء أي على والتعزیز للقذف؛ جلدة ثمانین

  .)5(به  الشین بإلحاق آذاه أنه التعزیر بقولهم هذا الفقهاء عللوقد ، بالزنا القذف غیر في ونحوهما

والتي یطلق علیها األرش عند ذهاب  ،كما حكمت الشریعة بعقوبة مالیة وهي الدیة الناقصة
المقدر وهو ما حدد الشرع له نوعان منفعة عضو مثنى أو صفة من صفاته الجمالیة، واألرش 

في  معلوماً  كأرش الید والرجل، وغیر المقدر وهو ما لم یحدد الشرع له مقداراً  معیناً  مادیاً  مقداراً 
  .)6(ویسمى حكومة العدل  ، اإلصابات والجروح، وٕانما ترك للحاكم أو القاضي الحریة في تقدیره

                                                           
  ) 24/157) السرخسي: المبسوط  (1(
  .المصدر السابق نفس ) 2(
  ) 2/251) ابن رشد: المقدمات الممهدات (3(
  ) 237) العماوي: التعویض عن األضرار الجسدیة واألضرار المجاورة لها (ص: 4(
  الضرر المعنوي، مقال على اإلنترنت في الموقع الرسمي له؛) داغي: التعویض عن 5(

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com 
  ) 293) الزحیلي: نظریة الضمان (ص: 6(

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com
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فأوجب حكومة العدل عقوبة على  ، وقد ذهب أبو یوسف من الحنفیة إلى أبعد من ذلك
 عدل، ألن حكومة وهو األلم أرش علیه إحساس المجني علیه باأللم نتیجة للجنایة فقال: ( یجب

  .(1) تقویمه ) فیجب زال ما الحاصل فاأللم زال إن الشین

  ،على كل من كان سببًا فیه تحكم بالضمانفالضرر المعنوي معتبر في الشریعة اإلسالمیة 
ألنه مأذون له بالقطع  ؛ف الطبیب في ذلك الحكم عن غیره، بل قد یكون في حقه آكدوال یختل

  .  )2(والجرح في الجسد فیكون أكثر عرضة إلیقاع األلم والضرر النفسي على المریض من غیره 

    

  

  

                                                           
  ) 10/296) البابرتي: العنایة شرح الهدایة (1(
  ) داغي: موقف الفقه اإلسالمي  من التعویض عن الضرر المعنوي؛ مقال له على اإلنترنت  في الموقع الرسمي له؛ 2(
-07-http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=376:2009  

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=376:2009
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  الخاتمة

بعد إتمام هذه األطروحة بفضل من اهللا عز وجل فقد خلصت إلى بعض النتائج 
  وكانت على النحو التالي :  ، والتوصیات

  النتائج :  - أوًال 

انتفاء قصد الطبیب المعالج إیقاع الضرر بالمریض عند ممارسته : ( الخطأ الطبي هو -1
   )عمل الطبي في الشریعة االسالمیةمخالفته  شروط  اللعمله بسبب 

الجهل واإلهمال وعدم اعتبار الطبیب لجانب الحیطة  :من أسباب وقوع األخطاء الطبیة -2
وكذلك مخالفته  ،عدم مراعاته لألصول العلمیة لمهنة الطبو  والحذر في العمل الطبي

 .ألنظمة وشروط ممارسة المهنة

الخطأ البشري والذي یقع نتیجة خلل في  :: النوع األول نوعینیتنوع الخطأ الطبي إلى  -3
طبیعة وسلوك اإلنسان مثل أن تزل ید الجراح في العملیة أو نسیانه لقطعة من الشاش في 

الخطأ المهني وهو الذي یقع نتیجة ممارسة الطبیب للمهنة  :والنوع الثاني؛ جسد المریض
 .طبي وامتناع الطبیب عن العالجٕافشاء السر الو  مثل ممارسة الطب بدون إذن

األول /ممارستها إلباحة ممارسة المهنة الطبیة في الشریعة اإلسالمیة عدة شروط هي :  -4
؛ ن یكون الطبیب حاذقًا ماهرًا في الطبالثاني / أ؛ بإذن معتبر من المریض ومن الشرع

 .الثالث / وأن یقصد من العمل الطبي العالج ال قصدًا آخر

األولى / كل ضرر یمكن التحرز منه وتركه  :نالطبي بمعیار له قاعدتاس الخطأ یقا -5
؛ والثانیة / كل ضرر تولد عن فعل غیر الفعل أعتبر فعله خطأً الشخص الذي  صدر منه 

 .سواء تحرز منه أم لم یتحرز كان هذا الفعل من الخطأ؛ مأذون فیه شرعا
 ، أعمال طبیة لغرض االستشفاء: یة التي یقدمها الطبیب على نوعیناألعمال الطب  -6

 .وأعمال لغیر غرض االستشفاء

في األعمال الطبیة التي غرضها المسؤول عن تحمل عبء إثبات الخطأ الطبي  -7
ن یأخذ بكل الوسائل والطرق التي كفلتها الشریعة أفله ، المریض نفسهاالستشفاء هو 

 .لإلثبات حتى یستطیع أن یحصل على الحق الذي رفع الدعوى ألجله
المسؤول عن تحمل عبء اإلثبات فیها  في األعمال الطبیة التي لیست لغرض االستشفاء -8

یحدده القاضي بناًء على المصلحة المترجحة لدیه وفق ضوابط الشرع في التفریق بین 
 .المدعي والمدعى علیه
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( مؤاخذة الطبیب على فعٍل أو قوٍل ترتب علیه ضرٌر بالمریض  المسؤولیة الطبیة هي : -9
 .میله تبعة ذلك حال تجاوزه للقواعد الشرعیة والقانونیة المنظمة لمهنة الطب )وتح

 .التعدي والضرر والعالقة السببیة بینهما :الطبیة أركان ثالثة هيللمسؤولیة  - 10

 .مسؤولیة مدنیة ومسؤولیة جنائیة :نقسم المسؤولیة الطبیة إلى قسمینت - 11

ویسمى  ،نوع ینشأ بعد االتفاق بین الطبیب والمریض :نالمسؤولیة المدنیة للطبیب نوعا - 12
 .ویسمى المسؤولیة القصیریة ،المسؤولیة التعاقدیة؛ ونوع ال ینشأ عن اتفاق مسبق بینهما

(ارتباط اإلیجاب والقبول بین المریض والطبیب على وجه مشروع یثبت العقد الطبي هو :  - 13
  .أثره في محله)

تمكن من تحقیقه في ظل المعطیات الطبیة  یجوز اشتراط البرء على الطبیب متى - 14
  .فإن لم یتمكن منه فال یجوز اشتراطه علیه في العقد؛ الحدیثة

فإن كان بذًال أن مسؤولیة الطبیب تقوم على حسب نوع اإللتزام الذي التزم به في العقد  - 15
للجهد الطبي والعالجي للوصول إلى الشفاء وقصر في ذلك انقلبت مسؤولیته إلى 

تقویم األسنان أو عملیات التجمیل و  وٕان كان التزامًا بتحقیق نتیجة كنقل الدم، ةالتقصیری
  .على ما اتفق علیه في العقد عن األضرار الناتجة من ذلك بناءً فإن الطبیب یسأل 

الضمان وانتهاء العقد  من األحكام المترتبة على قیام المسؤولیة الطبیة المدنیة : - 16
 .والتعویض وعدم استحقاق األجرة

وال ، العلماء متفقون على عدم تضمین الطبیب إذا حصل منه تلٌف أو ضرٌر أثناء العمل - 17
فأي ضرر یحصل ال یسأل عنه ، یقولون بضمانه إال إذا ثبت منه تقصیر أو تفریط

 .الطبیب إال إذا ثبت إهماله أو إخالله بقوانین المهنة
فإن الحكم بالضمان یرجع إلى  في حال ممارسة الطبیب للعمل الطبي بدون إذن معتبر - 18

 .واعتباره للمصلحة بمراعاة جانب كٍل من المریض والطبیب ،تقدیر القاضي

ة المالیة الذمَّ  ضرر مسَّ  إذا ما ترتب على إخالل الطبیب بما التزم به في العقد الطبي - 19
فإن الطبیب یضمن ذلك الضرر بتعویض المریض عن ماله الذي فقده بالمثل أو  ،للمریض
 .بالقیمة

إال إذا كان جاهًال بالطب أو   اء العملیستحق الطبیب األجرة حتى لو وقع منه خطأ جرَّ  - 20
 .یكون ذلك من باب التعزیر في حقهو  فإنه ال یستحقها ؛ متعمدًا اإلضرار بالمریض
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التبعة الشرعیة التي یتحملها الطبیب المدرك المختار ( ئیة هي :المسؤولیة الطبیة الجنا - 21
  .)بالمجتمع ویستوجب علیه العقوبةو  نتیجة ارتكابه لفعل محرم یضر بالمریض

 .الجنائیة هي: الضمان والعقوبة األحكام المترتبة على قیام مسؤولیة الطبیب - 22

 .الطبیب الحاذق والطبیب الجاهل یفرق العلماء في الحكم بالضمان بین - 23

عقوبات مقدرة من  تنقسم العقوبات المترتبة على وقوع الضرر الجسدي إلى قسمین : - 24
 .الشرع وهي القصاص والدیة والكفارة  وعقوبات لم یقدرها الشرع وهي التعازیر

یجوز التعویض عنه حال ترتبه على وقوع و  الضرر المعنوي معتبر في الشریعة اإلسالمیة - 25
 .الخطأالطبي

  

  التوصیات :  - ثانیًا 

أوصي األطباء بتقوى اهللا في العمل الذي یقومون به والذي یقع على أغلى ما یملك  -1
 .اإلنسان أال وهو الجسد

كذلك أوصي أهل االختصاص من المسئولین في وزارة الصحة بإنشاء هیئات رقابیة على  -2
من وقوع األخطاء الطبیة والتعامل  عمل األطباء في المستشفیات والعیادات الخاصة للحدِّ 

 .معها بكل شفافیة وعدل وأمانة عند وقوعها

كما أوصي بإنشاء هیئة قضائیة طبیة مستقلة تكون مهمتها تقدیم المساعدة للمریض في  -3
 .الوصول إلى حقه حال ارتكاب الخطأ الطبي

للطبیب وما یتعلق بها المسؤولیة الجنائیة إثبات أخیرًا أوصي الباحثین باستكمال البحث في  -4
  .أحكامو  من عقوبات



 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      

  الفهارس العامة
  

  وتشتمل على:
  أوًال : فهرس اآلیات القرآنیة الكریمة

  ثانیًا : فهرس األحادیث النبویة الشریفة واآلثار
  ثالثًا : فهرس المصادر والمراجع

  رابعًا: فهرس المحتویات
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  أوًال : فهرس اآلیات القرآنیة الكریمة

  الصفحة  رقمها   اآلیة  
  البقرة

ْهَر فَلْيَُصْمهُ  [   30  185  ]َ َمْن َشِهَد ِمنُْ ُم ا ش 
ا ِِمَ   َ َ  إِال   ُعْدَوانَ  فََال [   127  193   ]الظ 
ْ َمانُ م َولَِ ن يَُؤاِخذُ م[

َ
 35 225    ]...َال يَُؤاِخذُ م اهللا بِا ل ْغِو ِ  أ

ْن  [
َ
ُفِسِهن  ثََالثََة قُُروٍء َوَال َ ِل   َُهن  أ ْ 

َ
ْصَن بِأ  47 228  ]... َوا ُْمَطل َقاُت َ َ َ  

َجٍل ُ َس   فَاْكتُبُوهُ  [
َ
َ  أ يَن آَمنُوا إذا تََدايَ ْتُْم بَِديٍْن إِ ِ

َها ا     
َ
 40، 32، 29 282   ]....يَا  

  آل عمران
ن ُه َال إَِ َ إِال  ُهو[

َ
  ُ  31 18 ]َشِهَد ا  

َك َال [ وَ ِ
ُ
ْ َمانِِهْم َ َمنًا قَِليًال أ

َ
ِ َوأ يَن  َْشَ ُوَن بَِعْهِد ا   ِ

 32 77  ]... إِن  ا  
ُ ِميثَاَق ا  ِ ي َ   ََما آتَ ْتُُ ْم ِمْن ِكتَاٍب  [ َخَذ ا  

َ
 28 81  ]... َو ِذْ أ

  النساء
ُقوا [ َ  َوا   ي ا   ِ

رَْحامَ  بِهِ   ََساَء ُونَ  ا  
َ
  83  1  ]َواْأل

وُه إَِ   [ َذاُعوا بِِه َو َْو رَد 
َ
ِو اْ َوِْف أ

َ
ْ ٌر ِمَن األْمِن أ

َ
 78 83 ]... َو َِذا َجاَءُهْم أ

نْ   ُِمْؤِمٍن  َ نَ  َوَما [
َ
  إِال   ُ ْؤِمنًا َ ْقتَُل  أ

ً
  125  92  ] ُ ْؤِمنًا َ تََل  َوَمنْ  َخَطأ

  المائدة
َها يَا[   

َ
ينَ    ِ

ْوفُوا آَمنُوا ا  
َ
  96  1   ]بِالُْعُقوِد  أ

ن   ِ يَها َعلَيِْهمْ  َوَ تَ ْنَا[
َ
َف  بِالَْعْ ِ  َوالَْعْ َ  بِا  ْفِس  ا  ْفَس  أ ْ 

َ
  129  45   ]...  َواْأل

  األنعام
ْخَرى  ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  تَِزرُ  َوَال  َعلَيَْها إِال   َ ْفٍس  ُ    تَْ ِسُب  َوَال  [

ُ
  111  164   ]أ

  التوبة
  110  91  ]َسِ يٍل  ِمنْ  ا ُْمْحِس ِ َ  َ َ  َما [

  هود
ِ يُب [

ُ
َ ِْه أ ُْت َو ِ

  أ 88   ]َوَما تَْوِ يِ  إِال  بِاِهللا َعلَيِْه تََو  



  

144 

 الفھارس العامة

  الصفحة  رقمها   اآلیة  
  یوسف

ُفُسُ ْم [ ْ 
َ
لَْت لَُ ْم أ  47 18  ]... وََجاُءوا َ َ قَِميِصِه بَِدٍم َكِذٍب قَاَل بَْل َسو 

  100  72   ] بَِع ٍ  ِ ُْل  بِهِ  َجاءَ  َو َِمنْ [

  النحل
ْكِر إِْن ُكنْتُْم َال َ ْعلَُمونَ [ ْهَل ا  

َ
 ُوا أ
َ
 78 43  ]فَاْسأ

  طه
وِ يَت  قَدْ  قَاَل  [

ُ
  84  36  ]ُ وَ   يَا ُسْؤ ََك  أ

  المؤمنون
َ   َ  ِ ِْ  وََ ْ ِ  ِْ  َراُ  نَ  [

َ
 ِ  ْ ُ  َ ِ   18  8 ]َوا  

  النور
ِ إِن ُه  َِمَن الَْ ِذ ِ َ [ ْرَ َع َشَهاَداٍت بِا  

َ
ْن  َْشَهَد أ

َ
 َ نَْها الَْعَذاَب أ

ُ
 31 8 ]َوَ ْدَرأ

  الفرقان
ْل بِِه َخِبً ا  [

َ
 74 59  ]فَاْسأ

  االحزاب
ُ ْم بِِه [

ْ
ْخَطأ

َ
 7 5  ]َولَ َْس َعلَيُْ ْم ُجنَاٌح ِ يَما أ

  الصافات
ُفوُهمْ [  ُهمْ  َقِ   84  24  ]َ ْسئُو ُونَ  إِ  

  الشورى
  88  40  ] وََجَزاُء َس  ئٍَة َس  ئٌَة ِمثْلَُها [

  الطور
ٍء ُ   اْ ِرٍئ بَِما َكَسَب رَِهٌ  [ َ ْنَاُهْم ِمْن َ َمِلِهْم ِمْن َ ْ

َ
  88  21 .]َوَما أ

  الطالق
ِ َذِلُ ْم يُوَ ُظ [ َهاَدَة ِ   ِ يُموا ا ش 

َ
ْشِهُدوا َذَوْي َعْدٍل ِمنُْ ْم َوأ

َ
 32 2 ]... َوأ
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  ثانیا : فهرس األحادیث النبویة الشریفة واآلثار

  الصفحة  طرف الحدیث

  28  أتى رجل النبي وهو في المسجد فناداه......

  29  أن امرأة من جهینة أتت النبي  وهي حبلى من....

  26  إني تزوجت امرأة فجاءت أمة سوداء فقالت أنها أرضعتنا،....

  25  البینة على المدعي والیمین على من أنكر

  33  ن النبي  قال لمن سأله...أ عن ابن عباس 

  63، 35  انه قال:  لو یعطى الناس..... rابن عباس عن النبي  عن

  47  قال: سمعت عائشة تقول... عن ذكوان مولى السیدة عائشة 

  37  . )عن َعْلَقَمَة ْبِن َواِئِل ْبِن ُحْجٍر َقاَل: (  ُكْنُت ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه...

  40  َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم َلُه..

  48  ، َقاَلْت: اْخَتَصَم َسْعٌد َواْبُن َزْمَعَة...ما روي َعْن َعاِئَشَة 

  10  من تطبب ولم یعرف منه طب قبل ذلك فهو ضامن

  32  من حلف على یمین  یستحق

  40  َمْن ُقِتَل َلُه َقِتیٌل َفُهَو ِبَخْیِر...
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  ثالثا : فهرس المصادر والمراجع
   أوًال : القرآن الكریم وتفسیره:

  القرآن الكریم  –

  كتب التفسیر وعلوم القرآن.

هـ)، الكتاب: 1270شهاب الدین محمود بن عبد اهللا الحسیني األلوسي (المتوفى:   األلوسي   .1
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ،المحقق: علي عبد الباري 

  هـ 1415بیروت، الطبعة: األولى،  –عطیة، الناشر: دار الكتب العلمیة 

الكتاب: . هـ)370أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي (المتوفى:   الجصاص   .2
الناشر: دار الكتب . شاهین أحكام القرآن، المحقق: عبد السالم محمد علي

  م1994هـ/1415لبنان، الطبعة: األولى،  –العلمیة بیروت 

د وهبة بن مصطفى الزحیلي، الكتاب : التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة   الزحیلي   .3
  هـ. 1418الطبعة : الثانیة، . دمشق –والمنهج، الناشر : دار الفكر المعاصر 

الزحیلي؛  الكتاب : التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة وهبة بن مصطفى   الزحیلي   .4
  هـ)  1418دمشق، الطبعة : الثانیة (  –والمنهج؛ الناشر : دار الفكر المعاصر 

هـ)؛  الكتاب: تفسیر أبي 982العمادي محمد بن محمد بن مصطفى (ت:   السعودأبو    .5
ناشر: دار إحیاء التراث السعود = إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم؛ ال

  بیروت؛ بدون طبعة  –العربي 

هـ)؛  الكتاب: فتح القدیر؛ 1250محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا (ت :   الشوكاني   .6
  بیروت )؛ الطبعة األولى   - دار الكلم الطیب (دمشق   -الناشر: دار ابن كثیر

  هـ )  1414( 

  محمد بن جریر بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري   الطبري   .7
هـ)، الكتاب: جامع البیان في تأویل القرآن، المحقق: أحمد محمد 310(ت: 

  م 2000 - هـ  1420شاكر، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 

أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي العز ابن    .8
هـ)؛  الكتاب: تفسیر القرآن (وهو اختصار لتفسیر الماوردي)؛ 660(ت: 
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بیروت؛  –الناشر: دار ابن حزم . المحقق: الدكتور عبد اهللا بن إبراهیم الوهبي  عبد السالم
  م)1996هـ/ 1416الطبعة: األولى( 

بد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي (ت: أبو ع  القرطبي   .9
المحقق: أحمد . هـ)؛  الكتاب: الجامع ألحكام القرآن = تفسیر القرطبي671

القاهرة؛ الطبعة: الثانیة  –البردوني وٕابراهیم أطفیش؛ الناشر: دار الكتب المصریة 
  م) 1964 - هـ 1384( 

هـ)؛ الكتاب: 774بن عمر بن كثیر القرشي البصري (ت: أبو الفداء إسماعیل   كثیرابن    .10
الناشر: دار طیبة للنشر . تفسیر القرآن العظیم؛ المحقق: سامي بن محمد سالمة

  م) 1999 -هـ 1420والتوزیع؛ الطبعة: الثانیة ( 

هـ)؛  الكتاب: تفسیر النسفي 710أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود (ت:   النسفي   .11
التنزیل وحقائق التأویل) ؛المحقق: یوسف علي بدیوي؛ راجعه وقدم له: (مدارك 

  بیروت؛ الطبعة: األولى - محیي الدین دیب مستو؛ الناشر: دار الكلم الطیب
  م) 1998 - هـ  1419( 

  ثانیا : كتب السنة وشروحها : 

: هـ )، الكتاب 256الجعفي، ( ت:  البخاري عبداهللا أبو إسماعیل بن محمد  البخاري   .12
 وسلم علیه اهللا صلى اهللا رسول أمور من المختصر الصحیح المسند الجامع
الناصر،  ناصر بن زهیر محمد: البخاري ، المحقق صحیح=  وأیامه وسننه
 عبد فؤاد محمد ترقیم بإضافة السلطانیة عن مصورة( النجاة طوق دار: الناشر
  هـ)1422( األولى،: ؛ الطبعة)الباقي

ابن عبد    .13
  البر

 ( القرطبي النمري عاصم بن البر عبد بن محمد بن اهللا عبد بن یوسف عمر أبو
 علي عطا ومحمد محمد سالم: ؛ الكتاب : االستذكار؛ المحقق)هـ463: ت

 – 1421( األولى: بیروت؛ الطبعة – العلمیة الكتب دار: معوض؛ الناشر
2000  (  

 صحیح شرح: ؛ الكتاب)هـ449: ت( الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو  بطالابن    .14
 -  الرشد مكتبة: إبراهیم؛ الناشر بن یاسر تمیم أبو: بطال؛ المحقق البن البخارى

  م )2003 -  هـ1423 الثانیة(: الریاض؛ الطبعة السعودیة،
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15.   
  
  
  
  
  
  
  

 شعب: ؛ الكتاب)هـ458: ت( موسى بن علي بن الحسین بن أبو بكر أحمد  البیهقي
: حامد؛ أشرف على التحقیق الحمید عبد العلي عبد الدكتور: اإلیمان؛ المحقق 

 مكتبة: الهند؛ الناشر – ببومباي السلفیة الدار صاحب الندوي، أحمد مختار
  بالهند ببومباي السلفیة الدار مع بالتعاون بالریاض والتوزیع للنشر الرشد

  م) 2003 -  هـ 1423( األولى،: الطبعة

 الكتب دار: عطا. الناشر القادر عبد محمد: الكبرى؛ المحقق السنن: الكتاب   .16
  م) 2003 -  هـ 1424( الثالثة،: لبنان؛ الطبعة – بیروت العلمیة،

؛ )هـ279: ت( الضحاك، بن موسى بن َسْورة بن عیسى بن أبو عیسى محمد  الترمذي   .17
 عبد فؤاد ، محمد)2 ،1 جـ( شاكر محمد الترمذي؛ المحقق : أحمد سنن: الكتاب
؛ )5 ،4 جـ( الشریف األزهر في المدرس عوض عطوة ، إبراهیم)3 جـ( الباقي
  الثانیة: مصر. الطبعة – الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة: الناشر

  م ) 1975 -  هـ 1395 (

)؛  هـ852الشافعي، ( ت :  العسقالني حجر بن علي بن أبو الفضل أحمد  حجرابن    .18
 فؤاد محمد: وأحادیثه وأبوابه كتبه البخاري؛ رقم صحیح شرح الباري فتح: الكتاب

الخطیب؛  الدین محب: طبعه على وأشرف  وصححه بإخراجه الباقي؛ قام عبد
 -  المعرفة دار: باز؛؛ الناشر بن اهللا عبد بن العزیز عبد: العالمة تعلیقات علیه

  ه )1379 بیروت،(

 السِِّجْستاني األزدي عمرو بن شداد بن بشیر بن إسحاق بن األشعث بن سلیمان  داودأبو    .19
 عبد الدین محیي محمد: داود؛ المحقق أبي سنن: ؛ الكتاب)هـ275: ت(

  بیروت - صیدا العصریة، المكتبة: الحمید؛ الناشر

 دینار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو  الدراقطني   .20
 عبد حسن االرنؤوط، شعیب: الدارقطني؛ المحقق  سنن: ؛ الكتاب)هـ385: ت(

الرسالة،  مؤسسة: برهوم؛ الناشر أحمد اهللا، حرز اللطیف عبد شلبي، المنعم
  م) 2004 -  هـ 1424 األولى(: لبنان. الطبعة – بیروت
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: ؛ الكتاب)هـ1250: ت( الیمني الشوكاني اهللا عبد بن محمد بن علي بن محمد  الشوكاني   .21
مصر؛  الحدیث، دار: الصبابطي؛ الناشر الدین عصام: األوطار؛ المحقق نیل

  م)1993 -  هـ1413 األولى(: الطبعة

؛ الكتاب : سنن ابن ماجه؛ )هـ273: ت(القزویني  یزید بن محمد اهللا عبد أبو  ماجهابن    .22
 فیصل - العربیة الكتب إحیاء دار: الباقي؛ الناشر عبد فؤاد محمد: المحقق 

  الحلبي؛ بدون طبعة  البابي عیسى

 الدكتور: اْلُمَوطَّأ. المحقق:  ه)؛ الكتاب 179 اَألْصَبِحيِّ (ت: َأَنسٍ  ْبنِ  َماِلكِ   مالك   .23
  بیروت. – اإلسالمي الغرب دار:  معروف؛ الناشر بشار

 المسند: ؛ الكتاب)هـ261: ت( النیسابوري القشیري الحجاج بن أبو الحسن مسلم  مسلم   .24
وسلم؛  علیه اهللا صلى اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح
بیروت؛  – العربي التراث إحیاء دار: الباقي. الناشر عبد فؤاد محمد: المحقق

  بدون طبعة 

 شرح المنهاج: ؛ الكتاب)هـ676: ت( شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو  النووي   .25
: بیروت؛ الطبعة – العربي التراث إحیاء دار: الحجاج ؛الناشر بن مسلم صحیح
  هـ )1392 الثانیة (

  ثالثا : كتب القواعد الفقهیة وأصول الفقه :

 الفقة قواعد إیضاح في الوجیز: الكتاب، محمد بن أحمد بن صدقي محمد  البورنو   .26
 هـ 1416(  الرابعة،: لبنان، الطبعة – بیروت الرسالة، مؤسسة: الكلیة، الناشر

  م)  1996 - 

، الكتاب : )هـ606: ت( الحسین بن الحسن بن عمر بن محمد اهللا عبد أبو  الرازي   .27
الرسالة،  مؤسسة: العلواني، الناشر فیاض جابر طه الدكتور: المحصول، تحقیق

  م)  1997 -  هـ 1418الثالثة؛ ( : الطبعة

: الكتاب )هـ794: ت( بهادر بن اهللا عبد بن محمد الدین بدر اهللا عبد أبو  الزركشي   .28
  الثانیة : الكویتیة. الطبعة األوقاف وزارة: الناشرالفقهیة،  القواعد في المنثور

  م ) 1985 -  هـ1405 (
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ابن عبد    .29
  السالم

   الحسن بن القاسم أبي بن السالم عبد بن العزیز عبد الدین عز محمد أبو
 عبد طه: األنام، المحقق مصالح في األحكام قواعد: ، الكتاب)هـ660: ت (

 -  هـ 1414 القاهرة، طبعة ( – األزهریة الكلیات مكتبة: سعد، الناشر الرؤوف
  م)  1991

: والنظائر، الناشر األشباه: ، الكتاب)هـ911: ت ( بكر، أبي بن الرحمن عبد  السیوطي   .30
  م1990 -  هـ1411 األولى،: العلمیة، الطبعة الكتب دار

، )هـ684: ت(الرحمن  عبد بن إدریس بن أحمد الدین شهاب العباس أبو  القرافي   .31
: الكتب، الطبعة عالم: الفروق، الناشر أنواء في البروق أنوار=  الفروق: الكتاب
   طبعة بدون

32.   
  
  

 َعَلى َوالنََّظاِئرُ  اْألَْشَباهُ : ، الكتاب)هـ970: ت( محمد، بن إبراهیم بن الدین زین  نجیمابن 
عمیرات،  زكریا الشیخ: أحادیثه وخرج حواشیه النُّْعَماِن، وضع َحِنْیَفةَ  َأِبيْ  َمْذَهبِ 
 -  هـ 1419(  األولى،: لبنان. الطبعة – بیروت العلمیة، الكتب دار: الناشر
  م)  1999

  رابعًا / كتب السیاسة الشرعیة : 

قاسم محمد؛ الكتاب : نظریة الدفع الموضوعي في الفقه اإلسالمي والقانون  بني بكر  .33
  األردن؛ الطبعة األولى  –وتطبیقاتها في القضاء الشرعي؛ الناشر : دار الثقافة 

 م )   2009 –ه  1430( 

 شرح في الحكام درر: ، الكتاب)هـ1353: ت( أفندي أمین خواجه حیدر علي  حیدر   .34
  األولى،: الجیل، الطبعة دار: الحسیني، الناشر فهمي: األحكام، تعریب مجلة

  م )1991 -  هـ1411 (

محمد ابن عبد المجید خان؛ الكتاب : ظفر الالظي بما یجب في القضاء على   خان   .35
 بدون طبعة. pdfالقاضي؛ نسخة 

أحمد محمد علي ( قاضي محكمة االستئناف الشرعیة وعضو المجلس القضائي  داود  .36
الشرعي والمحاضر في عدة جامعات سابقًا )؛ الكتاب : القضاء والدعوى 

  األردن؛ الطبعة األولى  –واإلثبات والحكم؛ الناشر: دار الثقافة 
 م )  2012 –ه 1433( 
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أحمد محمد علي (قاضي محكمة االستئناف الشرعیة وعضو المجلس القضائي    .37
الشرعي والمحاضر في عدة جامعات سابقًا )؛ الكتاب : أصول المحاكمات 

  األردن؛ الطبعة الثانیة  –الشرعیة؛ الناشر: دار الثقافة 
 م ) 2011 –ه 1432( 

أحمد محمد علي (قاضي محكمة االستئناف الشرعیة وعضو المجلس القضائي    .38
الشرعي والمحاضر في عدة جامعات سابقًا )؛ الكتاب : القضایا واألحكام في 

 –ه 1432األردن؛ الطبعة الثالثة (  –المحاكم الشرعیة؛ الناشر : دار الثقافة 
 م ) 2011

اإلسالمیة بجامعة الشارقة )؛ الكتاب: فقه محمد ( عمید كلیة الشریعة والدراسات   .39
 م)2002 –ه 1422القضاء والدعوى واإلثبات؛ ( 

محمد راكان ضیف اهللا؛ الكتاب : دعوى التناقض والدفع في الشریعة اإلسالمیة؛  الدغمي  .40
 بیروت؛ الطبعة : بدون. –عمان، دار الجیل  –الناشر : دار عمار 

 الزحیلي  .41

 

الكتاب : التنظیم القضائي في الفقه اإلسالمي؛ الناشر : دار الفكر ؛  محمد
 سوریة؛ بدون طبعة   –لبنان، دار الفكر  –المعاصر 

دممشق؛  - الكتاب : وسائل اإلثبات في الشریعة اإلسالمیة؛ الناشر : دار البیان  .42
 م ) 1982 –ه  1402الطبعة األولى ( 

القضاء في الشریعة اإلسالمیة؛ الناشر : مؤسسة عبد الكریم؛ الكتاب : نظام  زیدان  .43
 –ه 1409األردن؛ الطبعة الثانیة (  –بیروت، مكتبة البشائر  –الرسالة 
 م) 1989

ماهر أحمد ( األستاذ المساعد بكلیة الشریعة والقانون الجامعة اإلسالمیة غزة)؛  السوسي  .44
 م ) 2008 –ه  1429الكتاب : فقه القضاء وطرق اإلثبات؛ الطبعة الرابعة ( 

حسن تیسیر؛ الكتاب : العدالة القضائیة وتطبیقاتها في الشریعة اإلسالمیة؛  شموط  .45
 م ) 2006- ه   1426األردن؛ الطبعة األولى (  –الناشر : دار النفائس 

األردن؛ (  –فخري؛ الكتاب : فقه القضاء وطرق اإلثبات؛ الناشر : دار األمل  أبو صفیة  .46
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 م ) 2010

 الحكام معین: ، الكتاب)هـ844: ت( خلیل بن علي الدین، عالء الحسن، أبو  رابلسيالط   .47
  الفكر. دار: األحكام، الناشر من الخصمین بین یتردد فیما

سمیر ( قاٍض وأستاذ في كلیات الحقوق والشریعة )؛ الكتاب : نظام الدولة  عالیة  .48
 للدراسات. والقضاء والعرف في اإلسالم؛ الناشر : المؤسسة الجامعیة

محمد رأفت ( أستاذ الفقه المقارن والسیاسة الشرعیة بجامعتي األزهر  عثمان  .49
واإلمارات)؛ الكتاب : النظام القضائي في الفقه اإلسالمي؛ الناشر : مكتبة 

 الفالح؛ الطبعة األولى 

 أصول في الحكام تبصرة: ، الكتاب)هـ799: ت( محمد، بن علي بن إبراهیم  ابن فرحون   .50
   األولى،: األزهریة. الطبعة الكلیات مكتبة: األحكام، الناشر ومناهج األقضیة

  م ) 1986 -  هـ1406( 

الحكمیة،  الطرق: ، الكتاب)هـ751: ت( سعد بن أیوب بن بكر أبي بن محمد  ابن القیم   .51
  البیان؛ بدون طبعة.  دار مكتبة: الناشر

األردن؛  –التنفیذ؛ الناشر : دار الثقافة  محمود؛ الكتاب : قواعد اإلثبات وأحكام الكیالني  .52
 م )2010 –ه  1431الطبعة األولى ( 

 األحكام: ، الكتاب)هـ450: ت( حبیب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو  الماوردي   .53
  القاهرة. – الحدیث دار: السلطانیة، الناشر

  كتب المذاهب الفقهیة :  -خامسًا    

 كتب المذهب الحنفي :   - أ

 شرح العنایة: ، الكتاب)هـ786: ت( محمود بن محمد بن أبو عبد اهللا محمد  البابرتي   .54
   طبعة الفكر، بدون دار: الهدایة، الناشر

: الضمانات، الناشر مجمع: ، الكتاب)هـ1030: ت( محمد بن غانم محمد أبو  البغدادي   .55
   طبعة اإلسالمي، بدون الكتاب دار
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 األنهر مجمع: ؛ الكتاب)هـ1078: المتوفى( سلیمان بن محمد بن الرحمن عبد  زاده   .56
  .طبعة العربي؛ بدون التراث إحیاء دار: األبحر؛ الناشر ملتقى شرح في

 الحقائق تبیین: ؛ الكتاب)هـ 743: المتوفى( البارعي، محجن بن علي بن عثمان  الزیلعي   .57
ْلِبيِّ وفیه حاشیة وحاشیة الدقائق كنز شرح  بن محمد بن أحمد الدین شهاب: الشِّ
ْلِبيُّ  یونس بن إسماعیل بن یونس بن أحمد  ؛ المطبعة)هـ 1021: المتوفى( الشِّ

  هـ 1313 األولى: القاهرة؛ الطبعة بوالق، -  األمیریة الكبرى

: الناشر. المبسوط: ؛ الكتاب)هـ483: المتوفى( سهل أبي بن أحمد بن محمد  السرخسي   .58
  م ) 1993 - هـ1414( : بیروت ،الطبعة – المعرفة دار

 تحفة: ؛ الكتاب)هـ540 نحو: المتوفى( أحمد، أبي بن أحمد بن أبو بكر محمد  السمرقندي   .59
 هـ 1414 الثانیة(: الطبعة. لبنان – بیروت العلمیة، الكتب دار: الفقهاء؛ الناشر

  م ) 1994 - 

  الشحنةابن    .60

  

 في الحكام لسان: ، الكتاب)هـ882: ت( محمد، بن محمد بن أبو الولید أحمد
 –ه  1393( الثانیة،: الطبعة. القاهرة – الحلبي البابي: األحكام، الناشر معرفة

  م )1973

 رد: ، الكتاب)هـ1252: المتوفى( عابدین العزیز عبد بن عمر بن أمین محمد  عابدینابن    .61
  الثانیة،: بیروت، الطبعة-الفكر دار: المختار، الناشر الدر على المحتار

  م ) 1992 -  هـ1412 (

؛ )هـ855: المتوفى( حسین بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو  العیني   .62
: لبنان، الطبعة بیروت، -  العلمیة الكتب الهدایة؛ دار شرح البنایة: الكتاب
  م )  2000 - هـ 1420 األولى(

 اللباب: الكتاب؛ )هـ1298: المتوفى( إبراهیم بن حمادة بن طالب بن الغني عبد  الغنیمي   .63
 المكتبة: الحمید؛ الناشر عبد الدین محیي محمد: الكتاب؛ المحقق شرح في

  لبنان ) – بیروت العلمیة (
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فقهاء    .64
الخالفة 
  العثمانیة

 األحكام مجلة: العثمانیة؛ الكتاب الخالفة في وفقهاء علماء عدة من مكونة لجنة
 كتب، تجارتِ  كارخانه  محمد، نور: هواویني ؛الناشر نجیب: العدلیة؛ المحقق

  كراتشي. باغ، آرام

 بدائع: ؛ الكتاب)هـ587: المتوفى( أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدین؛ عالء  الكاساني   .65
  الثانیة : العلمیة ؛الطبعة الكتب الشرائع؛ دار ترتیب في الصنائع

  م )1986 -  هـ1406( 

 المحیط: ؛ الكتاب)هـ616: المتوفى(عمر  بن العزیز عبد بن أحمد بن محمود  مازهابن    .66
 عبد: عنه؛ المحقق اهللا رضي حنیفة أبي اإلمام فقه النعماني الفقه في البرهاني

: لبنان )؛ الطبعة – العلمیة( بیروت الكتب دار: الجندي؛ الناشر سامي الكریم
  م ) 2004 - هـ 1424األولى( 

 لتعلیل االختیار: ، الكتاب)هـ683 :ت( محمود البلدحي بن اهللا أبو الفضل عبد  مودودابن    .67
  م )  1937 -  هـ 1356( القاهرة - الحلبي مطبعة: المختار، الناشر

 شرح الحكام درر: ؛ الكتاب)هـ885: المتوفى( خسرو علي بن فرامرز بن محمد  المولى   .68
  .طبعة العربیة؛ بدون الكتب إحیاء دار: األحكام؛ الناشر غرر

 شرح الرائق البحر: ، كتاب)هـ970: المتوفى( محمد، بن إبراهیم بن الدین زین  نجیمابن    .69
 الطوري علي بن حسین بن لمحمد الرائق البحر تكملة: آخره الدقائق وفي كنز

 الكتاب دار: عابدین، الناشر البن الخالق منحة: وبالحاشیة )هـ 1138 بعد ت(
   الثانیة: اإلسالمي، الطبعة

 كتب الفقه المالكي :   -  ب

 المعونة: ؛ الكتاب)هـ422: المتوفى( نصر بن علي بن الوهاب عبد محمد أبو  الثعلبي   .70
الحّق؛  عبد حمیش: ؛ المحقق»أنس بن مالك اإلمام« المدینة عالم مذهب على

  المكرمة؛ بدون طبعة  مكة  -  الباز أحمد مصطفى التجاریة، المكتبة: الناشر

 الحسني خبزة بو محمد أویس ابي: المالكي؛ المحقق الفقة في التلقینالكتاب :    .71
  م )2004-هـ1425 األولى(: العلمیة؛ الطبعة الكتب دار: التطواني. الناشر
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: ؛ الكتاب)هـ741: ت( اهللا، عبد بن محمد بن أحمد بن محمد القاسم، أبو  جزيابن    .72
  pdfالفقهیة؛ نسخة  القوانین

: المتوفى( المغربيالطرابلسي  الرحمن عبد بن محمد بن محمد اهللا عبد أبو  الحطاب   .73
الفكر؛  دار: خلیل. الناشر مختصر شرح في الجلیل مواهب: ؛ الكتاب)هـ954

  م ) 1992 -  هـ1412 الثالثة(: الطبعة

: ؛ الكتاب)هـ1101: المتوفى( اهللا عبد أبو المالكي الخرشي اهللا عبد بن محمد  الخرشي   .74
   طبعة بیروت؛ بدون – للطباعة الفكر دار: للخرشي؛ الناشر خلیل مختصر شرح

: ؛ الكتاب)هـ776: المتوفى( الجندي الدین ضیاء موسى، بن إسحاق بن  خلیل   .75
القاهرة؛  /الحدیث دار: جاد؛ الناشر أحمد: خلیل؛ المحقق العالمة مختصر
  مـ )2005 - هـ 1426 األولى(: الطبعة

 على الدسوقي حاشیة: ؛ الكتاب)هـ1230: المتوفى( عرفة بن أحمد بن محمد  الدسوقي   .76
  .طبعة الفكر؛ بدون دار: الكبیر؛ الناشر الشرح

  ابن رشد   .77
  

الكتاب: البیان ؛ هـ)520أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي (المتوفى: 
: محمد حجي ؛ المحققوالتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة

الطبعة: الثانیة، ؛ لبنان –الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بیروت ؛ وآخرون
  ) م 1988 - هـ  1408(

 الغرب دار: حجي؛ الناشر محمد: الممهدات؛ المحقق المقدمات: الكتاب   .78
  م )  1988 -  هـ 1408 األولى(: لبنان؛ الطبعة – بیروت اإلسالمي،

رشد ابن    .79
  الحفید

: المتوفى(القرطبي ؛ رشد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد الولید أبو
 – الحدیث دار: المقتصد؛ الناشر ونهایة المجتهد بدایة: ؛ الكتاب)هـ595

  م)  2004 -  هـ1425القاهرة؛ ( 

رقاني شرح: ؛ الكتاب)هـ1099: ت( أحمد بن یوسف بن الباقي عبد  الزرقاني   .80  على الزُّ
 عبد: الزرقاني؛ المحقق  عنه ذهل فیما الرباني الفتح: خلیل؛ ومعه مختصر
 لبنان؛ الطبعة – بیروت العلمیة، الكتب دار: أمین؛ الناشر محمد السالم

  م)  2002 - هـ 1422 األولى(
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: ؛ الكتاب)هـ616: ت(نزار بن شاس بن نجم بن اهللا عبد الدین جالل محمد أبو  شاسابن    .81
لحمر؛  محمد بن حمید:  المدینة؛ المحقق عالم مذهب في الثمینة الجواهر عقد

 - هـ 1423 لبنان؛ الطبعةاألولى( – بیروت اإلسالمي، الغرب دار: الناشر
  م )  2003

 السالك بلغة: ؛ الكتاب)هـ1241: ت(الخلوتي ؛ محمد بن أحمد العباس أبو  الصاوي   .82
 دار: الصغیر؛ الناشر الشرح على الصاوي بحاشیة المعروف المسالك ألقرب

  .طبعة المعارف؛ بدون

: ت( المالكي المواق اهللا عبد أبو یوسف بن القاسم أبي بن یوسف بن محمد  العبدري   .83
العلمیة؛  الكتب دار: خلیل؛ الناشر لمختصر واإلكلیل التاج: ؛ الكتاب)هـ897

  م ) 1994- هـ1416األولى (  الطبعة

 حاشیة: ؛ الكتاب)هـ1189: ت( الصعیدي مكرم بن أحمد بن علي، الحسن أبو  العدوي   .84
البقاعي؛  محمد الشیخ یوسف: المحققالرباني؛  الطالب كفایة شرح على العدوي
  م )  1994 -  هـ1414طبعة (  بدون: بیروت؛ الطبعة – الفكر دار: الناشر

 إلى السالك إرشاد: ؛ الكتاب)هـ732: المتوفى( محمد بن الرحمن أبو زید عبد  عسكرابن    .85
حسن؛  بن إلبراهیم مفیدة تقریرات: مالك وبهامشه اإلمام فقه في السالك أشرف
  الثالثة: مصر؛ الطبعة وأوالده، الحلبي البابي مصطفى مطبعة: الناشر

 العلي فتح: ؛ الكتاب)هـ1299 ت:( محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد اهللا  علیش   .86
 بدون: المعرفة. الطبعة دار: مالك؛ الناشر اإلمام مذهب على الفتوى في المالك
   .طبعة

: ت ( المالكي الرحمن عبد بن إدریس بن أحمد الدین شهاب العباس أبو  القرافي   .87
 ،2 حجي؛ جزء محمد: 13 ،8 ،1 جزء :الذخیرة ؛ المحقق: ؛ الكتاب)هـ684

 دار: خبزة ؛الناشر بو محمد: 12 -  9 ،7 ،5 -  3 أعراب؛ جزء سعید: 6
  .م 1994 األولى بیروت؛ الطبعة -اإلسالمي الغرب

المدونة؛ : ؛ الكتاب)هـ179: ت( المدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن  مالك   .88
  م1994 -  هـ1415 األولى،: العلمیة ؛الطبعة الكتب دار: الناشر
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؛ )هـ1126: ت( الدین شهاب مهنا، ابن سالم بن) غنیم أو( غانم بن أحمد  النفراوي   .89
الفكر؛  دار: القیرواني. الناشر زید أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه: الكتاب
  م)1995 -  هـ1415 طبعة ؛( بدون: الطبعة

  كتب الفقه الشافعي : -ج

 العقود جواهر: ؛ الكتاب)هـ880: ت( الخالق، عبد بن علي بن أحمد بن محمد  األسیوطي   .90
السعدني؛  محمد الحمید عبد مسعد: والشهود؛ المحقق والموقعین القضاة ومعین
 - هـ 1417 األولى( لبنان؛ الطبعة – بیروت العلمیة الكتب دار: الناشر
  م )  1996

 فتوحات: ؛ الكتاب)هـ1204: ت(األزهري؛ العجیلي منصور بن عمر بن سلیمان  الجمل   .91
 دار: ؛ الناشر الجمل بحاشیة المعروف الطالب منهج شرح بتوضیح الوهاب

  .طبعة الفكر؛ بدون

: ؛ الكتاب)هـ478: ت( محمد بن یوسف بن اهللا عبد بن الملك أبو المعالي عبد  الجویني   .92
: الّدیب؛ الناشر محمود العظیم المذهب؛ المحقق : عبد درایة في المطلب نهایة
  م ) 2007- هـ1428 المنهاج؛ الطبعةاألولى ( دار

 كفایة: ؛ الكتاب)هـ710: ت (األنصاري؛  علي بن محمد بن أبو العباس أحمد  الرفعةابن    .93
 الكتب دار: باسلوم؛ الناشر سرور محمد مجدي: التنبیه؛ المحقق شرح في النبیه

   2009 م األولى العلمیة. الطبعة

: ؛ الكتاب)هـ1004: ت( الدین شهاب حمزة بن أحمد العباس أبي بن محمد  الرملي   .94
 أخیرة ط: بیروت. الطبعة الفكر، دار: المنهاج؛ الناشر شرح إلى المحتاج نهایة

  م) 1984 - هـ1404 (

 أسنى: ؛ الكتاب)هـ926: ت(األنصاري؛  زكریا بن محمد بن أبو یحیى زكریا  السنیكي   .95
   طبعة اإلسالمي؛ بدون الكتاب دار: الطالب؛ الناشر روض شرح في المطالب

 المطلب عبد بن شافع بن عثمان بن العباس بن إدریس بن محمد اهللا عبد أبو  الشافعي   .96
 دار: األم؛ الناشر: ؛ الكتاب)هـ204: ت( المكي القرشي المطلبي مناف عبد بن

  م ) 1990/هـ1410طبعة (  بدون: بیروت؛ الطبعة – المعرفة
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 معرفة إلى المحتاج مغني: ؛ الكتاب)هـ977: ت( الخطیب أحمد بن محمد  الشربیني   .97
 -  هـ1415 العلمیة؛ الطبعةاألولى( الكتب دار: المنهاج؛ الناشر ألفاظ معاني
  م )1994

 فقة في المهذب: ؛ الكتاب)هـ476: ت( یوسف بن علي بن إبراهیم اسحاق أبو  الشیرازي   .98
  العلمیة. الكتب دار: الشافعي؛ الناشر اإلمام

قلیوبي    .99
  وعمیرة

وعمیرة؛  قلیوبي حاشیتا: عمیرة؛ الكتاب البرلسي وأحمد القلیوبي سالمة أحمد
  م ) 1995- هـ1415طبعة؛ (  بدون: بیروت؛ الطبعة – الفكر دار: الناشر

: ت( البغدادي، البصري حبیب بن محمد بن محمد بن علي الحسن أبو  الماوردي .100
  الشافعي؛ بدون طبعة  الفقه في اإلقناع: ؛ الكتاب)هـ450

 مختصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه في الكبیر الحاوي: كتابال .101
 دار: الموجود؛ الناشر عبد أحمد عادل -  معوض محمد علي: المزني؛ المحقق

  م ) 1999-  هـ 1419 األولى(: الطبعةلبنان؛  – بیروت العلمیة، الكتب

: ت( أحمد الهندي بن علي بن الدین زین بن العزیز عبد بن أحمد الدین زین   الملیباري .102
 بن دار: الدین؛ الناشر بمهمات العین قرة بشرح المعین فتح: ؛ الكتاب)هـ987

  األولى: حزم؛ الطبعة

هـ)؛ الكتاب: المجموع شرح 676أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف (ت:   النووي .103
  المهذب ((مع تكملة السبكي والمطیعي))؛ الناشر: دار الفكر.

الكتاب: روضة الطالبین وعمدة المفتین؛ المحقق: زهیر الشاویش؛ الناشر:  .104
 - هـ 1412عمان؛ الطبعة: الثالثة(  - دمشق - المكتب اإلسالمي، بیروت

  م )1991

ه )؛ الكتاب: تحفة المحتاج في  974أحمد بن محمد بن علي بن حجر( ت :   الهیتمي .105
شرح المنهاج ؛ المحقق : لجنة من العلماء؛ الناشر: المكتبة التجاریة الكبرى 

 - هـ  1357عام النشر:( . بمصر لصاحبها مصطفى محمد؛ بدون طبعة
  م ) 1983
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  كتب الفقه الحنبلي : -د

؛ )هـ1051: ت ( إدریس بن حسن ابن الدین صالح بن یونس بن منصور  البهوتي .106
  العلمیة الكتب دار: اإلقناع؛ الناشر متن عن القناع كشاف: الكتاب

؛ )هـ652: ت(محمد  بن الخضر بن اهللا عبد بن السالم أبو البركات عبد  تیمیةابن  .107
 مكتبة: الناشرحنبل؛  بن أحمد اإلمام مذهب على الفقه في المحرر: الكتاب

  م )1984- هـ1404 الثانیة( الطبعة: الریاض؛ الطبعة -المعارف

 الفروع: ؛ الكتاب)هـ763: ت( مفرج بن محمد بن مفلح بن أبو عبد اهللا محمد  ابن مفلح .108
 اهللا عبد: المرداوي؛ المحقق سلیمان بن علي الدین لعالء الفروع تصحیح ومعه

 هـ 1424 األولى(: الرسالة؛ الطبعة مؤسسة: التركي؛ الناشر المحسن عبد بن
  م) 2003 - 

الزركشي؛  شرح: ؛ الكتاب)هـ772: ت( الحنبلي اهللا عبد بن محمد الدین شمس  الزركشي .109
  م)  1993 -  هـ 1413 األولى(: العبیكان؛ الطبعة دار: الناشر

 في النهى أولي مطالب: ؛ الكتاب)هـ1243: ت ( عبده بن سعد بن مصطفى  السیوطي .110
 - هـ1415 اإلسالمي؛ الطبعة :الثانیة ( المكتب: المنتهى؛ الناشر غایة شرح

  م )1994

؛ )هـ682: ت (الجماعیلي المقدسي قدامة بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد  الفرجأبو  .111
 للنشر العربي الكتاب دار: المقنع؛ الناشر متن على الكبیر الشرح: الكتاب

  المنار. صاحب رضا رشید محمد: طباعته على والتوزیع؛ أشرف

 الجماعیلي قدامة بن محمد بن أحمد بن اهللا عبد الدین موفق محمد أبو  ابن قدامة .112
 الكتب دار: أحمد؛ الناشر اإلمام فقه في الكافي: ؛ الكتاب)هـ620: المتوفى(

  م ) 1994 -  هـ 1414األولى (  العلمیة؛ الطبعة

  طبعة القاهرة؛ بدون مكتبة: الناشر؛ المغني: الكتاب .113

 الطالب دلیل: ؛ الكتاب)هـ1033: ت( أحمد بن بكر أبى بن یوسف بن مرعي  الكرمي .114
 – طیبة دار: الفاریابي. الناشر محمد نظر قتیبة أبو: المطالب؛ المحقق لنیل

  م )2004/  هـ1425 األولى(:الریاض؛ الطبعة
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 في اإلنصاف: ؛ الكتاب)هـ885: ت( سلیمان بن علي الحسن أبو الدین عالء  المرداوي .115
  الثانیة.: العربي؛ الطبعة التراث إحیاء دار: الخالف؛ الناشر من الراجح معرفة

: ؛ الكتاب)هـ884: ت( محمد بن اهللا عبد بن محمد بن أبو إسحاق إبراهیم  مفلحابن  .116
: لبنان؛ الطبعة – العلمیة، بیروت الكتب دار: المقنع؛ الناشر شرح في المبدع
  م ) 1997 - هـ 1418 األولى(

 شرح العدة: ؛ الكتاب)هـ624: ت( أحمد بن إبراهیم بن الرحمن أبو محمد عبد  المقدسي .117
  م)2003 هـ1424طبعة. ( بدون: القاهرة؛ الطبعة الحدیث، دار: العمدة؛ الناشر

: ت( الحجاوي سالم بن عیسى بن سالم بن موسى بن أحمد بن موسى   أبو النجا .118
 بن الرحمن عبد: المقنع؛ المحقق اختصار في المستقنع زاد: الكتاب؛ )هـ968
  الریاض - الوطن دار: العّسكر؛ الناشر محمد بن علي

 محمد اللطیف عبد: حنبل؛ المحقق بن أحمد اإلمام فقه في اإلقناع: الكتاب .119
  لبنان – بیروت المعرفة دار: السبكي ؛الناشر موسى

 منتهى: ؛ الكتاب)هـ972ت: ( الحنبلي الفتوحي أحمد بن محمد الدین تقي  النجارابن  .120
الرسالة؛  مؤسسة: التركي؛ الناشر المحسن عبد بن اهللا عبد: اإلرادات؛ المحقق

  م )1999 -  هـ1419 األولى(: الطبعة

  كتب الفقه الظاهري :  -ه

باآلثار؛  المحلى: ؛ الكتاب)هـ456: ت( سعید بن أحمد بن علي محمد أبو  ابن حزم .121
  بیروت؛ بدون طبعة. – الفكر دار: الناشر

 دار:  واالعتقادات؛ الناشر والمعامالت العبادات في اإلجماع الكتاب : مراتب .122
  بیروت. – العلمیة الكتب

  سادسًا / كتب الفقه الجنائي :

أنور أحمد؛ الكتاب : القرائن ودورها في اإلثبات في الفقه الجنائي اإلسالمي؛   دبور .123
  م ) 1985 –ه  1405القاهرة؛ (  –الناشر : دار الثقافة العربیة 



  

161 

 الفھارس العامة

كلیة العلوم اإلسالمیة الجزائر )؛ الكتاب  –رابح ( أستاذ الفقه اإلسالمي وأصوله   زرواتي .124
  ابن حزم؛ بدون طبعة  : أحكام االدعاء الجنائي؛ الناشر : دار

محمد؛ الكتاب : الجریمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي؛ الناشر : دار الفكر   زهرةأبو  .125
  م )  1998القاهرة، (  –العربي 

 الفقه بین مقارنة دراسة اإلسالمي الفقه في الجنایات: الكتاب؛ علي حسن  الشاذلي .126
  الثانیة: الطبعةالجامعي؛  الكتاب دار: والقانون؛ الناشر اإلسالمي

حسن علي ( أستاذ الفقه المقارن بجامعة األزهر والكویت وعضو هیئة اإلفتاء   .127
  بدولة الكویت )؛ الكتاب : الجریمة؛ الناشر : دار الكتاب الجامعي؛ بدون طبعة 

عادل یوسف عبد النبي ( مدرس القانون الجنائي بجامعة الكوفة )؛ الكتاب :   الشكري .128
عمان، مؤسسة دار الصادق الثقافیة؛  –الفقه الجنائي؛ الناشر : دار صفاء 

  م ) 2012 –ه 1433الطبعة األولى ( 

؛ الناشر : شوكت محمد؛ الكتاب : االعتداء على ما دون النفس أشكاله وجزاءاته  علیان .129
  م )2003 –ه 1424حقوق النشر محفوظة للمؤلف؛ الطبعة األولى ( 

الوضعي؛  بالقانون مقارناً  اإلسالمي الجنائي التشریع: عودة؛ الكتاب القادر عبد  عودة .130
  بیروت؛ بدون طبعة  العربي، الكاتب دار: الناشر

عبد  .131
  المحسن

مصطفى محمد؛ الكتاب : النظام الجنائي اإلسالمي؛ الناشر : دار النهضة 
  م ) 2006القاهرة (  –العربیة 

  سابعًا / كتب أخرى ( الفكر اإلسالمي ) : 

عوض أحمد؛ الكتاب: الدیة بین العقوبة والتعویض في الفقه اإلسالمي   إدریس .132
الطبعة األولى بیروت، لبنان؛  –: دار ومكتبة الهاللالمقارن؛ الناشر

  )م1986(

عبد القادر؛ الكتاب : اإلثبات بالقرائن في الفقه اإلسالمي؛ الناشر : دار الثقافة   إدریس .133
  م ).2010- ه 1431عمان، األردن؛ الطبعة األولى (  –
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محمد علي ( استشاري األمراض الباطنة والطب اإلسالمي في جامعة الملك   البار وباشا .134
عبد العزیز بجدة )، حسان شمسي ( استشاري امراض القلب بمستشفى الملك 
فهد للقوات المسلحة بجدة )؛ الكتاب: مسؤولیة الطبیب بین الفقه والقانون؛ 

    pdfنسخة 

جمیل؛ الكتاب : أصول اإلثبات شرعًا ووضعًا؛ الناشر : مجمع البحوث   بسیوني .135
  م)  1980 –ه  1401اإلسالمیة؛ الكتاب األول ( 

: ؛ الكتاب)هـ778: ت(یعلى  بن عمر بن أحمد بن علي بن أبو عبد اهللا محمد  البعلي .136
 محمد - سلیم المجید عبد: تیمیة؛ المحقق البن المصریة الفتاوى مختصر

  بدون طبعة ؛ المحمدیة السنة مطبعة: الفقي؛ الناشر حامد

أحمد إبراهیم ( وكیل كلیة الحقوق جامعة القاهرة أستاذ الشریعة اإلسالمیة   بك وٕابراهیم .137
األسبق بالجامعات والزهر )، واصل عالء الدین أحمد ( نائب رئیس المحكمة 

: طرق اإلثبات  الدستوریة العلیا والمستشار بمحكمة النقض سابقًا )؛ الكتاب
  الشرعیة؛ الناشر : المكتبة الزهریة للتراث؛ الطبعة الرابعة.

 مجموع: ؛ الكتاب)هـ728: ت( الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو الدین تقي  تیمیةابن  .138
 فهد الملك مجمع: قاسم؛ الناشر بن محمد بن الرحمن عبد: الفتاوى؛ المحقق

  السعودیة  العربیة المملكة النبویة، المدینة الشریف، المصحف لطباعة
  م).1995/هـ1416 (

قاسم محمد، نظام جبار؛ الكتاب : األضرار المعنویة الناتجة عن اإلصابة   جاسم وطالب .139
 –ه1434الناشر : دار صفاء، دار نیبور؛ الطبعة األولى ( الجسدیة؛

  م)2013

في الحدود والجنایات على محسن عبد فرحان صالح؛ الكتاب : الغرامة المالیة   الجمیلي .140
 –النفس البشریة وما دونها في الفقه اإلسالمي؛ الناشر : دار الكتب العلمیة 

  م ) 2006 –ه 1427بیروت، لبنان؛ الطبعة األولى ( 
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صالح بن عبد اهللا؛ الكتاب : رفع الحرج في الشریعة اإلسالمیة ضوابطه   حمیدبن  .141
  مكة المكرمة؛ الطبعة األولى  –؛ الناشر : مركز البحث العلمي ووتطبیقاته

  ه ) 1403( 

 –منیر ریاض؛ الكتاب : الخطأ الطبي الجراحي، الناشر : دار الفكر الجامعي   حنا .142
  م) 2008االسكندریة؛ الطبعة األولى ( 

علي؛ الكتاب : الضمان في الفقه اإلسالمي؛ الناشر : دار الفكر العربي؛   الخفیف .143
  م  2000

دمشق؛ (  –وهبة؛ الكتاب : قضایا الفقه والفكر المعاصر؛ الناشر : دار الفكر   الزحیلي .144
  م ) 2006

وهبة؛ الكتاب : نظریة الضمان = أحكام المسؤولیة المدنیة والجنائیة في الفقه  .145
 –ه  1433دمشق؛ الطبعة التاسعة (  –اإلسالمي؛ الناشر : دار الفكر 

  م) 2012

 كّلیَّة -  دمشق بجامعة وأصوله اإلسالميّ  الفقه قسم ورئیس ( أستاذ َوْهَبة .146
 – سوریَّة، الفكر دار: الناشر؛ وأدلَُّتهُ  اإلسالميُّ  الشَّریعة)؛ الكتاب: الِفْقهُ 

  الرَّابعة: دمشق؛ الطبعة

مصطفى أحمد ( أستاذ الشریعة اإلسالمیة والقانون المدني في كلیتي الشریعة   الزرقا .147
اإلسالمیة والحقوق بجامعة دمشق سابقًا)؛ الكتاب: المدخل الفقهي العام؛ 

  م)  1998 –ه  1418األولى (  دمشق؛ الطبعة –الناشر : دار القلم 

؛ )هـ428: ت( الرئیس الفیلسوف الملك شرف اهللا عبد بن أبو علي الحسین  سیناابن  .148
    pdfالضناوي؛ نسخة  أمین محمد: الطب؛ المحقق في القانون: الكتاب

 –عبد الناصر محمد؛ الكتاب : اإلثبات بالخبرة؛ الناشر : دار النفائس   شنیور .149
  م ) 2005 –ه  1425األردن؛ الطبعة األولى ( 

محمد عبد الغفور؛ الكتاب : التعویض عن األضرار الجسدیة واألضرار   العماوي .150
 –ه  1433األردن؛ الطبعة األولى ( –المجاورة لها؛ الناشر : دار الثقافة 

  م )2012
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العمري  .151
  والعاني

عیسى ومحمد شالل؛ الكتاب : فقه العقوبات في الشریعة اإلسالمیة؛ الناشر : 
  م ) 2003 –ه 1423دار المیسرة، الطبعة الثانیة ( 

عن عالج المریض دراسة  هشام محمد مجاهد القاضي؛ الكتاب : اإلمتناع  القاضي .152
 –مقارنة بین الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي؛ الناشر : دار الفكر الجامعي 

  م)2011االسكندریة؛ طبعة سنة ( 

عامر قاسم أحمد؛ الكتاب : مشكالت المسؤولیة الطبیة المترتبة على التلقیح   القیسي .153
مي؛ طبعة ضعي والفقه اإلسالالصناعي، دراسة مقارنة بین القانون الو 

  م)2001(

 النبوي الطب: ؛ الكتاب)هـ751: ت( سعد بن أیوب بن بكر أبي بن محمد  ابن القیم .154
بیروت؛ بدون  – الهالل دار: ؛ الناشر)القیم البن المعاد زاد كتاب من جزء(

  طبعة .

 الموقعین إعالم: ؛ الكتاب)هـ751: ت( سعد بن أیوب بن بكر أبي بن محمد .155
 الكتب دار: إبراهیم؛ الناشر السالم عبد محمد: المحققالعالمین؛  رب عن

  م)1991 -  هـ1411 األولى(: ییروت؛ الطبعة – العلمیة

: ت( الجوزیة قیم ابن الدین شمس سعد بن أیوب بن بكر أبي بن محمد .156
 -الرسالة  مؤسسة: العباد؛ الناشر خیر هدي في المعاد زاد: ؛ الكتاب)هـ751

   والعشرون السابعة: الكویت؛ الطبعة -اإلسالمیة المنار مكتبة، بیروت
  م) 1994/ هـ1415 (

قمر عبد الرحمن؛ الكتاب : مسؤولیة الطبیب بین الفقه اإلسالمي والقانون   لبةأبو  .157
األردن؛  –الوضعي زرع األعضاء نموذجًا؛ الناشر : دار الفرقان للنشر 

  م ) 2012 –ه 1433الطبعة األولى  ( 

صالح أحمد محمد؛ الكتاب : المباشر والمتسبب في المسؤولیة التقصیریة؛   اللهیبي .158
  م )   2004الناشر : دار الثقافة؛ الطبعة األولى ( 

اإلجماع؛ :  ؛ الكتاب)هـ319:  ت( النیسابوري إبراهیم بن محمد بكر أبو  المنذرابن  .159
  األولى الطبعة؛ المسلم دار:  أحمد؛ الناشر المنعم عبد فؤاد:  المحقق

  مـ )2004 - هـ1425 (
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محمد نعیم؛ الكتاب : نظریة الدعوى بین الشریعة اإلسالمیة وقانون المرافعات   یاسین .160
  م)2003 –ه  1423المدنیة والتجاریة؛ الناشر: عالم الكتب؛ طبعة خاصة ( 

  ثامناً / كتب الرقائق واآلداب واألذكار : 

: الناشر؛ الدین علوم إحیاء: الكتاب؛ )هـ505: ت( محمد بن محمد حامد أبو  الغزالي .161
    pdfنسخة ؛ بیروت – المعرفة دار

 اآلداب: الكتاب؛ )هـ763: ت (مفرج  بن محمد بن مفلح بن أبو عبد اهللا محمد  مفلحابن  .162
  بدون طبعة ؛ الكتب عالم: الناشر؛ المرعیة والمنح الشرعیة

  تاسعاً / كتب القانون العام : 

أسعد عبید؛ الكتاب : الخطأ في المسؤولیة الطبیة المدنیة دراسة مقارنة؛   الجمیلي .163
  م)  2009األردن؛ الطبعة األولى (  –الناشر : دار الثقافة 

منیر ریاض؛ الكتاب : المسؤولیة المدنیة لألطباء والجراحین في ضوء القضاء   حنا .164
االسكندریة؛ طبعة(  –والفقه الفرنسي والمصري؛ الناشر : دار الفكر الجامعي 

  م)2011

 –حسن علي؛ الكتاب : المبسوط في المسؤولیة المدنیة؛ الناشر : دار وائل  الذنون .165
 م )  2006عمان، األردن؛ الطبعة األولى ( 

فاطمة الزهرة؛ الكتاب : مسؤولیة طبیب التخدیر المدنیة دراسة مقارنة؛ الناشر   منار .166
  م )  2012 –ه 1433األردن؛ الطبعة األولى (  - : دار الثقافة 

  تاسعاً / كتب اللغة والمعاجم :

 كتاب: ؛ الكتاب)هـ816: ت( الشریف الزین علي بن محمد بن علي  الجرجاني .167
 الكتب دار: الناشر؛ الناشر بإشراف العلماء من جماعة: التعریفات؛ المحقق

  م )1983-  هـ1403(  األولى: لبنان؛ الطبعة– بیروت العلمیة

  الرازي .168

  

  

، )هـ666: ت ( القادر عبد بن بكر أبي بن محمد اهللا عبد أبو الدین زین
 المكتبة: محمد، الناشر الشیخ یوسف: الكتاب : مختار الصحاح،  المحقق

- هـ1420 الخامسة(: صیدا؛ الطبعة – النموذجیة، بیروت الدار -  العصریة
  م )1999
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 مقاییس معجم: ؛ الكتاب)هـ395: ت (زكریا  بن فارس بن أبو الحسین أحمد  الرازي .169
 - هـ1399 الفكر( دار: هارون؛ الناشر محمد السالم عبد: اللغة؛ المحقق

  م ).1979

؛ )هـ1205: ت ( الحسیني، الرّزاق عبد بن محّمد بن أبو الفیض محّمد  الزبیدي .170
المحققین؛  من مجموعة: القاموس؛ المحقق جواهر من العروس تاج: الكتاب
  الهدایة؛ بدون طبعة  دار: الناشر

 تاج الصحاح: ؛ الكتاب)هـ393: ت ( الجوهري حماد بن إسماعیل نصر أبو  الفارابي .171
 العلم دار: الناشرعطار؛  الغفور عبد أحمد: العربیة؛ المحقق وصحاح اللغة

  م ) 1987 -   هـ 1407 الرابعة (: بیروت؛ الطبعة – للمالیین

 القاموس: ، الكتاب)هـ817: ت( یعقوب بن محمد طاهر أبو الدین مجد  الفیروز آبادي .172
 محمد: الرسالة، بإشراف مؤسسة في التراث تحقیق مكتب: المحیط، المحقق 

 – بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة الرسالة مؤسسة: العرقُسوسي؛ الناشر نعیم
  م)  2005 -  هـ 1426 لبنان؛ الطبعة الثامنة (

 المصباح: ، الكتاب)هـ770 نحو: ت( علي بن محمد بن أبو العباس أحمد  الفیومي .173
  بیروت؛ بدون طبعة  – العلمیة المكتبة: الكبیر؛ الناشر الشرح غریب في المنیر

 مقاییس معجم: ؛ الكتاب)هـ395: ت( زكریا بن فارس بن أبو الحسین أحمد  القزویني .174
 - هـ1399 الفكر ( دار: هارون؛ الناشر محمد السالم عبد: اللغة، المحقق

  م)1979

مصطفى  .175
  وآخرون

 عبد حامد/  الزیات أحمد/  مصطفى إبراهیم(بالقاهرة  العربیة اللغة مجمع
  الدعوة. دار: الوسیط؛ الناشر المعجم: ؛ الكتاب)النجار محمد/  القادر

العرب،  لسان: ، الكتاب)هـ711: ت( على، بن مكرم بن أبو الفضل محمد  منظورابن  .176
  هـ ). 1414 ( بیروت، الطبعة الثالثة – صادر دار: الناشر

اللغة؛  تهذیب: ؛ الكتاب)هـ370: ت( األزهري بن أحمد بن أبو منصور محمد  الهروي .177
بیروت،  – العربي التراث إحیاء دار: مرعب؛ الناشر عوض محمد: المحقق
  م )2001 األولى (: الطبعة
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  عاشراً / الدوریات ومواقع اإلنترنت : 
 رسائل الدكتوراة :  -

؛ أحكام الجراحة الطبیة واآلثار المترتبة علیها؛ محمد بن محمد المختار  الشنقیطي .178
؛ جدة –الناشر : مكتبة الصحابة ؛ المدینة المنورة –الجامعة اإلسالمیة 

  م )1994 –ه 1415الطبعة الثانیة ( 

 رسائل الماجستیر :  -

أسامة یاسین؛ العاقلة وتطبیقاتها المعاصرة في الفقه اإلسالمي؛ إشراف : د/   اسلیم .179
 –ه 1431غزة، فلسطین (  –ماهر أحمد السوسي؛ الجامعة اإلسالمیة 

  م ) 2010

بهاء عبد الفتاح السید؛ ضمان المفتي في المال والنفس؛ إشراف : أ. د /   الجوجو .180
 –ه  1432غزة، فلسطین، (  –مازن إسماعیل هنیة؛ الجامعة اإلسالمیة 

  م ) 2011

زیاد عبد الحمید محمد؛ دور القرائن الحدیثة في اإلثبات في الشریعة   الحاجأبو  .181
اإلسالمیة وتطبیقاتها في المحاكم الشرعیة في قطاع غزة؛ إشراف : د/ ماهر 

 –ه  1426غزة، فلسطین؛ (  –حامد محمد الحولي؛ الجامعة اإلسالمیة 
  م ) 2005

ئي في تقدیر أدلة اإلثبات عبد اهللا بن صالح بن رشید؛ سلطة القاضي الجنا  الربیش .182
بین الشریعة والقانون وتطبیقاتها في المملكة العربیة السعودیة؛ إشراف : د/ 

 –إبراهیم بن صالح الخضري؛ أكادیمیة نایف  العربیة للعلوم األمنیة 
  ه )  1424 –ه  1423الریاض، السعودیة، ( 

سلیم علي مسلم؛ التعارض والترجیح في طرق اإلثبات دراسة فقهیة قانونیة   الرجوب .183
 –مقارنة؛ إشراف : د / محمد خالد منصور؛ الجامعة األردنیة ،( آب 

  م )2006

صفیة؛ الخطأ الطبي في التشریع واالجتهاد القضائي؛ إشراف: د/ عزري   سنوسي .184
  م )  2006 – م2005الجزائر (  –الزین؛ جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
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یوسف محمد محمد؛ المسؤولیة الجنائیة المترتبة على عمل الطبیب في الفقه   طردة .185
فلسطین  –اإلسالمي؛ إشراف : أ.د / حسین مطاوع الترتوري؛ جامعة الخلیل 

  م ) 2011 –ه  1432( 

عبد الرحمن بن صالح؛ المسؤولیة المدنیة عن خطأ الطبیب في دول مجلس   الطیار .186
التعاون الخلیجي؛ إشراف : أ.د / عبد اهللا بن عبد الواحد الخمیس؛ جامعة 

  م )  2010 –ه 1431الریاض؛ (  –نایف للعلوم األمنیة 

 وائل تیسیر محمد؛ المسؤولیة المدنیة للطبیب دراسة مقارنة؛ إشراف : د /  عساف .187
  م ) 2008نابلس، فلسطین (  –حسین مشاقي؛ جامعة النجاح 

دراسة  –إدریس صالح الشیخ؛ القواعد والضوابط الفقهیة في نظریة الضمان   فقیه .188
؛ إشراف: د/ إسماعیل محمد البریشي؛ الجامعة األردنیة؛ - فقهیة تحلیلیة 

  م  2006آیار 

ماجد صالح؛ أحكام الضمان في الجنایات في الشریعة اإلسالمیة دراسة   القدان .189
تطبیقیة؛ إشراف : د/ فؤاد عبد المنعم أحمد؛ أكادیمیة نایف العربیة للعلوم 

  م ) 2003 –ه  1423الریاض، (  –األمنیة 

الطاهر؛ المسؤولیة الجزائیة للطبیب؛ إشراف : أ.د / محمد كحلولة؛ جامعة   كشیدة .190
  م) 2011 – 2010تلمسان، الجزائر (  –بلقاید أبو بكر 

مصطفى أشرف مصطفى؛ الخطأ الطبي مفهومه وآثاره في الشریعة؛ إشراف   الكوني .191
نابلس،  –: د/ محمد علي الصلیبي، د/ أدهم أبو طه؛ جامعة النجاح 

  م ) 2009فلسطین ( 

لطبیة عبد الرحمن بن عبد العزیز؛ الحمایة الجنائیة ضد األخطاء ا  المحرج .192
وتطبیقاتها في النظام السعودي؛ إشراف : د/ خالد بن عثمان العمیر؛ 

  م ) 2001 –ه 1422الریاض (  –أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة 

خالد علي جابر؛ المسؤولیة المدنیة للفریق الطبي بین الشریعة اإلسالمیة   المري .193
/ ولید هویمل عوجان؛ جامعة الشرق األوسط  والقانون الكویتي؛ إشراف : أ.د

  م ) 2013( 
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ناصر بن محیا السعدوني؛ الخطأ كأساس للمساءلة الجنائیة في الجرائم غیر   المطیري .194
العمدیة في الشریعة اإلسالمیة؛ إشراف : أ. د/ محمد محي الدین عوض؛ 

  ) م 1996 –ه1417اض ( الری –لعربي للدراسات األمنیة والتدریبالمركز ا

علي بن عبد الرحمن؛ جرائم األعمال الطبیة في االتجار بالبشر في النظام   الورثان .195
السعودي دراسة تأصیلیة؛ إشراف : د/ محمد فضل عبد العزیز المراد؛ 

 –ه  1431الریاض، السعودیة، (  –جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة 
  م )2010

؛ إثبات الخطأ الطبي أمام القاضي المدني؛ إشراف : أ. د/ محمد سایكي  وزنة .196
 – 2010تیزي وزو، الجزائر، (  –سعید جعفور؛ جامعة مولود معمري 

  م )  2011

 األبحاث :  -

إیاد أحمد محمد؛ بحث " المسؤولیة الجنائیة عن األخطاء الطبیة " السجل   إبراهیم .197
لقضایا الطبیة المعاصرة؛ یصدر ا –العلمي لمؤتمر الفقه اإلسالمي الثاني 

  م )2010  –ه 1431) (   5عن جامعة اإلمام محمد ابن سعود؛ ( م / 

  بلحاج العربي؛ بحث األخطاء المدنیة والجنائیة لألطباء في الفقه اإلسالمي   أحمدبن  .198
( دراسة مقارنة مع النظام الطبي السعودي )؛ مجلة البحوث الفقهیة 

  ) 52الریاض ( ع :  –: عبد الرحمن بان حسن النفیسه صاحبهاالمعاصرة؛ 

 الجامعة اإلسالمي "  مجلة الفقه في اإلثبات بحث " نظام؛ اهللا عبد عوض  بكرأبو  .199
  ) 58المنورة (ع /  بالمدینة  اإلسالمیة

مدني عبد الرحمن؛ بحث " المسؤولیة الجنائیة للطبیب وتطبیقاتها في المملكة   تاج الدین .200
 –العربیة السعودیة " مجلة اإلدارة العامة تصدر عن معهد اإلدارة العامة 

  )  70و 69الریاض؛  ( ع / 

هاني؛ بحث " الخطأ الطبي حقیقته وآثار " السجل العلمي لمؤتمر الفقه   الجبیر .201
القضایا الطبیة المعاصرة؛ یصدر عن جامعة اإلمام  –اإلسالمي الثاني 

  م )2010 –ه 1431) (  5محمد ابن سعود؛ ( م / 
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هاني بن عبد اهللا بن محمد؛ بحث " األخطاء الطبیة في میزان القضاء "  .202
    pdfه ) نسخة   1425 –) ( ربیع اآلخر  22مجلة العدل؛ ( ع / 

هالة محمد؛ بحث " الخطأ الطبي في المیزان " السجل العلمي لمؤتمر الفقه   جستنیه .203
القضایا الطبیة المعاصرة؛ یصدر عن جامعة اإلمام  –اإلسالمي الثاني 

  م ) 2010 –ه 1431) (  5محمد ابن سعود؛ ( م / 

عبد القادر؛ بحث " أهلیة الطبیب وأهمیتها في السالمة من األخطاء الطبیة    جعفر .204
القضایا الطبیة المعاصرة؛  –لسجل العلمي لمؤتمر الفقه اإلسالمي الثاني " ا

 –ه 1431) (  5یصدر عن جامعة اإلمام محمد ابن سعود؛ ( م / 
  م )2010

حسین حامد؛  بحث " مقدمة في معنى الضمان والتعدي وعب ء اإلثبات   حسان .205
    pdfوالمقصود بنقله إلى األمین" 

میادة محمد؛ بحث " الخطأ الطبي " السجل العلمي لمؤتمر الفقه اإلسالمي   الحسن .206
القضایا الطبیة المعاصرة؛ یصدر عن جامعة اإلمام محمد ابن  –الثاني 

  م )2010 –ه 1431) (  5سعود؛ ( م / 

وفاء عبد المعطي خلوي؛ بحث " اآلثار المترتبة على الخطأ الطبي " السجل   خضیر .207
القضایا الطبیة المعاصرة؛ یصدر  –فقه اإلسالمي الثاني العلمي لمؤتمر ال

  م )2010 –ه 1431) (  5عن جامعة اإلمام محمد ابن سعود؛ ( م / 

یعة اإلسالمیة والقانون محمود؛ بحث " المسؤولیة المدنیة للطبیب في الشر   السرطاوي .208
  )225األردن ( ع /  –ردنیة مجلة دراسات تصدر عن الجامعة األالوضعي "

محمد محمد أحمد؛ بحث " الخطأ الطبي حقیقته وآثاره " السجل العلمي   سویلم .209
القضایا الطبیة المعاصرة؛ یصدر عن  –لمؤتمر الفقه اإلسالمي الثاني 

  م )2010 –ه 1431) (  5جامعة اإلمام محمد ابن سعود؛ ( م / 

محمد عطا السید؛ بحث "مسؤولیة الطبیب"؛ مجلة مجمع الفقه اإلسالمي   سید أحمد .210
جدة؛ –التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ؛ لمؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي 

  ) 8، ع/3تصدر عن مؤتمر مجمع الفقه اإلسالمي بجدة  ( ج/ 
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عبد السالم محمد ؛ بحث " شروط المسائلة عن الخطأ الطبي وبعض   الشویعر .211
اديء القضائیة  فیه بحث فقهي تطبیقي على األحكام القضائیة في المب

 –المملكة العربیة السعودیة " السجل العلمي لمؤتمر الفقه اإلسالمي الثاني 
  القضایا الطبیة المعاصرة؛ یصدر عن جامعة اإلمام محمد ابن سعود؛ 

  م )2010 –ه 1431) (  5( م / 

المسؤولیة والتزام الطبیب في الجراحة محمد بن حسن؛ بحث " طبیعة   الشیخآل  .212
القضایا الطبیة  –التجملیة " السجل العلمي لمؤتمر الفقه اإلسالمي الثاني 

  )  3المعاصرة؛ یصدر عن جامعة اإلمام محمد ابن سعود؛ ( م / 
  م )2010 –ه 1431( 

عبد القادر؛ بحث " التنظیم األخالقي لعالقة الطبیب بمریضه " السجل   الشیخلي .213
القضایا الطبیة المعاصرة؛ یصدر  –العلمي لمؤتمر الفقه اإلسالمي الثاني 

  م )2010 –ه 1431) (  5عن جامعة اإلمام محمد ابن سعود؛ ( م / 

عبد اهللا محمد؛ بحث " الخطأ عند األصولیین وأثره في المجال الطبي "   الصالح .214
، ع / 18 األردن ( م / –مجلة أبحاث الیرموك تصدر عن جامعة الیرموك 

  م)   2002)، (حزیران  3

مازن مصباح، نائل محمد؛ بحث " المسؤولیة الجنائیة عن خطأ التطبیب   صّباح ویحى .215
جامعة اإلسالمیة للدراسات اإلسالمیة ( م / دراسة فقهیة مقارنة " مجلة ال

    pdfم ) نسخة  2012)، ( یونیو 2)، (ع / 20

سعید بن عبد اهللا، عبد الجلیل؛ بحث " التكییف الفقهي للخطأ الطبي "   العبري وضمرة .216
القضایا الطبیة المعاصرة؛  –السجل العلمي لمؤتمر الفقه اإلسالمي الثاني 

 –ه 1431) (  5د ابن سعود؛ ( م / یصدر عن جامعة اإلمام محم
  م )2010

عزوز؛ بحث " مقاصد العقوبة في الشریعة اإلسالمیة " مجلة األكادیمیة   علي .217
  م )  2011) (  7؛ ( ع /  pdfللدراسات اإلجتماعیة واإلنسانیة؛ نسخة 

العیدوني  .218
  والعلمي

وداد أحمد، عبد الرحیم؛ بحث " الخطأ الطبي بین الشرع والقانون " السجل 
القضایا الطبیة المعاصرة؛ یصدر  –العلمي لمؤتمر الفقه اإلسالمي الثاني 

  م )2010 –ه 1431) (  5عن جامعة اإلمام محمد ابن سعود؛ ( م / 
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عبد الستار؛ بحث "من فقه الطبیب وأخالقیات الطب"؛ مجلة مجمع الفقه   أبو غدة .219
جدة؛ تصدر عن مؤتمر –اإلسالمي التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي 

  )  8)، ( ع/ 3مجمع الفقه اإلسالمي بجدة  ( ج/ 

الشرعیة للتطبیب والعالج"؛ مجلة مجمع الفقه  عبد الستار؛ بحث "المباديء .220
جدة؛ تصدر عن مؤتمر –اإلسالمي التابعة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي 

  )  8)، ( ع/ 3مجمع الفقه اإلسالمي بجدة  ( ج/ 

عبد العزیز بن فهد؛ بحث " األخطاء الطبیة مفهومها وأسبابها وكیفیة   القباع .221
 –اإلفصاح عنها علمیًا "؛ السجل العلمي لمؤتمر الفقه اإلسالمي الثاني 

  القضایا الطبیة المعاصرة؛ یصدر عن جامعة اإلمام محمد ابن سعود؛ 
  م )2010 –ه 1431) (  5( م / 

جمال؛ بحث " اإلثبات بالمعاینة والخبرة في الفقه والقانون " مجلة جامعة   الكیالني .222
     pdfم) نسخة  2002) (  16النجاح لألبحاث ( م / 

علي؛ بحث " عبء إثبات الخطأ الطبي في القواعد العامة والتوجیهات   ماریةأبو  .223
(تشرین )،  34الحدیثة للفقه والقضاء " مجلة جامعة القدس المفتوحة؛ ( ع / 

  م ) 2014األول 

رایس؛ بحث "الضرر كركن في المسؤولیة الطبیة بین القانون الوضعي   محمد .224
  مصر  –والشریعة اإلسالمیة " مجلة المحاماة تصدر عن نقابة المحامین 

  ). 6و 5( ع / 

أحمد حامد ( مستشار قانوني مساعد، هیئة الصحة في دبي )؛ ورقة عمل "   محمود .225
دور التوثیق في إثبات المسؤولیة الطبیة " للمؤتمر العربي الثالث عن 

 12دبي، في الفترة من  –المسؤولیة الطبیة، دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
   pdfم.نسخة  2014نوفمبر  13- 

مد ( األستاذ المشارك بقسم الفقه بكلیة الشریعة وأصول خالد بن علي بن مح  المشیقح .226
الدین بالقصیم )؛ بحث محكم " تضمین الطبیب في ضوء الشریعة اإلسالمیة 

   pdf" نسخة 
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 الموسوعات العلمیة :  -

الناشر : دار ؛ الكتاب : الموسوعة الطبیة الفقهیة؛ أحمد محمد  كنعان .227
  م ) 2000- ه 1420الطبعة األولى ( ؛ النفائس

 مواقع اإلنترنت :  -

   htm-86-http://www.islamtoday.net/bohooth/artshow.8963  موقع اإلسالم الیوم  .228

موقع جریدة الشرق  .229
  األوسط 

http://archive.aawsat.com/details.asp?section  

  

موقع الجمعیة المصریة  .230
  لألخالقیات الطبیة 
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 الفھارس العامة

  فهرس المحتویات -رابعاً 

  

  الصفحة  الموضوع

   أ  آیة

   ب  إهداء

   ت  شكر وتقدیر

  1  المقدمة

  1  طبیعة الموضوع  - أوًال 

  2  مشكلة البحث  - ثانیًا 

  2  أهمیة الموضوع  - ثالثًا 

  2  أسباب اختیار الموضوع  - رابعًا 

  3  الجهود السابقة  -خامسًا 

  3  خطة البحث  - سادسًا 

  4  منهج البحث - سابعًا 

  الفصل األول
  مفهوم الخطأ الطبي واإلثبات في الفقه اإلسالمي

  7  المبحث األول : مفهوم الخطأ الطبي، أسبابه، أنواعه ومعیاره.

  7  أوًال: مفهوم الخطأ الطبي

  10  أسباب الخطأ الطبي - ثانیا 

  13  أنواع الخطأ الطبي في الفقه اإلسالمي - ثالثا
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 الفھارس العامة

  الصفحة  الموضوع

  23  مفهوم اإلثبات، أنواعه وطرقهالمبحث الثاني : 

  23  مفهوم اإلثبات - أوالً 

  23  أنواع اإلثبات - ثانیًا 

  28  طرق اإلثبات - ثالثًا 

  الفصل الثاني
  عبء إثبات الخطأ الطبي ووسائله في الفقه اإلسالمي

  51  المبحث األول : مسؤولیة عبء إثبات الخطأ الطبي.

  51  مفهوم عبء إثبات الخطأ الطبي - أوًال 

  53  مسؤولیة عبء إثبات الخطأ الطبي - ثانیًا 

  66  وسائل إثبات الخطأ الطبي.المبحث الثاني : 

  66  تعلقة باألخطاء الطبیة اإلنسانیةوسائل اإلثبات الم - أوًال 

  71  المتعلقة باألخطاء الطبیة الفنیةوسائل اإلثبات  - ثانیاً 

  الفصل الثالث
  األحكام المترتبة على إثبات الخطأ الطبي في الفقه اإلسالمي

  83  المبحث األول : األحكام المدنیة المترتبة على إثبات الخطأ الطبي.

  83  لطبیةالمسؤولیة ا - أوًال 

  95  بیعة المسؤولیة الطبیة المدنیةط - ثانیًا 

  115  المبحث الثاني : األحكام الجنائیة المترتبة على إثبات الخطأ الطبي.

  115  المسؤولیة الجنائیة الطبیة -  أوالً 
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 الفھارس العامة

  الصفحة  الموضوع

  122  على المسؤولیة الجنائیة للطبیب األحكام المترتبة  - ثانیًا 

  الخاتمة

  139  أوًال: النتائج 

  141  ثانیًا: التوصیات.

  الفهارس العامة

  143  أوًال: فهرس اآلیات القرآنیة

  145  ثانیًا: فهرس األحادیث النبویة واآلثار

  146  ثالثًا: فهرس المصادر والمراجع

  174  رابعًا: فهرس المحتویات

  177  ملخص الدراسة باللغة العربیة

  178  ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة
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 ملخص الدراسة

  الملخص باللغة العربیة
  في الفقه اإلسالمي الخطأ الطبي إثبات

الوقت الذي كثر فیه خطأ العاملین في  یأتي هذا البحث المتواضع عن إثبات الخطأ الطبي في
فال یجد المریض سبیًال لمعرفة ، المجال الطبي وصعوبة التمییز بینه وبین ما یقع بالقضاء والقدر

  .من تسبب له في الضرر أو أحكام التعویض عنه

  هي على النحو اآلتي : ، وبعد حول اهللا تم إخراجه لیكون في ثالثة فصوٍل وخاتمة 

وبیان األسباب المؤدیة إلى ، تناولت فیه مفهوم الخطـأ الطبي في اللغة واالصطالح ؛الفصل األول
التركیز على الخطأ الذي یقع من الطبیب بسبب انحرافه عن أصول و  أنواعهاو  وقوع األخطاء الطبیة

وقد ختمت الفصل بعرض موجز لمفهوم ، المهنة الطبیة  مع تحدید المعیار الذي یقاس به الخطأ
  .وطرقه العامة في الشریعة اإلسالمیة اإلثبات

بینت فیه المسؤول عن تحمل عبء إثبات الخطأ الطبي وقد خلصت إلى أن ؛ وأما الفصل الثاني
الذي یحدد مسؤولیة أحد طرفي دعوى الخطأ الطبي هو نوع العمل الطبي الذي مارسه الطبیب أو 

أن یستعان بها والصعوبات التي  كما عرضت ألهم وسائل اإلثبات التي یمكن، طلبه منه المریض
  .تواجه المریض في ذلك

تحدثت فیه عن األحكام المترتبة على قیام المسؤولیة الطبیة وبینت أن قیام ؛ والفصل الثالث واألخیر
المسؤولیة المدنیة یترتب علیه الضمان للضرر المالي من األجرة والنفقات العالجیة بینما قیام 

یترتب علیه الضمان للضرر الجسدي والمعنوي من القصاص والدیة المسؤولیة الجنائیة فإنه 
     .واألرش
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 ملخص الدراسة

Abstract 
Proof of Medical Error  in Islamic  Jurisprudence 

Research is addressing evidence of medical error at a time medical 
personnel committed such errors and the difficulty of distinguishing 
between it and what is fatalism, so that the patient cannot find a way to find 
out who caused him harm or how to be compensated. Research came in 
three chapters and a conclusion as the following:  

Chapter 1: I addressed medical error in language and terminology, and 
addressing reasons leading to the occurrence of those errors and the types 
and focus on the error, which is occurred by doctor as a result of his 
deviation from the assets of the medical profession with determining 
criterion which is measured by the error concept. Chapter was concluded 
with a brief presentation of the concept of evidence and public ways in 
Islamic  Jurisprudence.  

Chapter 2: I addressed the one who is responsible of carrying the of 
medical error proof, as well concluded that which defines the responsibility 
of the medical error suit is the practiced medical action by a physician or 
requested by the patient. I addressed the most important means offered to 
proof that can deploy, and the difficulties facing the patient. 

Chapter 3: I addressed the provisions of the Medical Liability and showed 
that the civil liability consequent damage to the financial security of the 
fare and expenses therapeutic while the criminal responsibility it entails 
physical and moral security of retribution and blood money for the damage. 

 


