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 العدالة الجنائيةكلية    
 الشريعة والقانون قسم  
 سةامستخلص الدر  

 .(دراسة تطبيقية)في النظام السعودي  هاتقدير التعويض عنواألخطاء الطبية : عنوان الرسالة

 صالح بن محمد بن مشعل العتيبي: البـإعداد الط

 جادمحمد بن ناصر الب /د: المشرف العلمي

كيف يتم تقدير التعوويض عون األخطواء الطبيوة فوي النظوام  :التالي الرئيسمشكلة الدراسة في السؤال تنحصر : مشكلة الدراسة

 السعودي؟

اسووتخدم الباحووم الموونهق ائسووتقرائي التحليلوويخ و لووج موون خوومل الرجووور جلوول المصووادر والمراجوو  القانونيووة  :مننن ا الدراسننة

اريرخ ه ا باإلضافة جلل الدراسوا  السوابقة  ا  العم وة بموضوور الدراسوة واللوائح والتقديَّةوالقواعد العامة في األنظمة السعو

الراهنووةخ وفووي الجانووب التطبيقووي للدراسووة اسووتخدم الباحووم موونهق تحليوول المضوومون حيووم  ووام بتحليوول مضوومون بعووض  ضووايا 

 .التعويض عن األخطاء الطبية في المملكة العربية السعودية

 :م النتائاــأه

مخالفة أو خروج من الطبيب في سلوكه علل القواعود واألصوول الطبيوة التوي يقضوي بهوا العلومخ و ود كل  الخطأ الطبي هو .1
 . يكون الخطأ فنيخ و د يكون مهني

الخطوأ فوي : )هويمن نظوام مااولوة المهون الصوحية السوعودي ( 22)لمادة التي يترتب عليها تعويض وفقاً لاألخطاء الطبية  .2
مور فنيه يفترض اإللمام بهاخ ججراء العمليا  الجراحية التجريبية وغير المسوبو ة علول العمج أو نقص المتابعةخ الجهل بأ

اإلنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة ل لجخ ججوراء التجوارب أو البحووم العلميوة غيور المعتمودة علول الموريضخ جعطواء دواء 
ريقوة اسوتعمالها أو دون اتخوا  ائحتياطوا  للمريض علل سبيل ائختبارخ استخدام آئ  أو أجهاة طبية دون علوم كوافب بط

الكفيلة بمن  حدوم ضرر مون جوراء هو ا ائسوتعمالخ التقصوير فوي الر ابوة واإلشورافخ عودم استشوارة مون تسوتدعي حالوة 
 (.المريض ائستعانة به

الطبي وحصوول واإلخمل بواجبا  الحيطة والح ر و   تنفي ه للعمل  لطبيةخروج الطبيب أو مخالفته للقواعد واألصول ا .3
 .ضرر للمريض من جراء  لج المسلجخ هو األساس ال ي يرتب عليه تقدير التعويض في المجال الطبي

تعني المسؤولية المدنية للطبيب التعويض عن األضرار التي لحق  بالمريض نتيجة الخطأ الطبيخ وتلج المسؤولية جموا أن  .4
مقررة في العقد المبرم بين الطبيب والمريضخ وجموا أن تكوون تقصويرية تقوم نتيجة اإلخمل بأحد ائلتااما  الديَّةتكون عق

 . تقوم علل اإلخمل بالتاام  انوني يفرض عدم اإلضرار باآلخرين
يتو ف تقدير التعويض علل نور الخطأ وجسامتهخ فالتعويض عن الخطأ اليسير يختلف عن التعويض عون الخطوأ الجسويمخ  .5

الجمو  بوين ئ يجووا الشرعيةخ بينما الديَّة  التصالح علل أكثر من  ويجواغير العمدخ  وك ا الخطأ العمد يختلف عن الخطأ
وة  يكون و   صدور الحكم بهواخ مو  جمكانيوة تعودد الديَّة  والتعويض الكامل المستحقخ وتقدير الديَّة   بالنسوبة للشوخص الديَّ
 .الواحد

المتقن لمهنوة الطوبخ وعودم تضومين الطبيوب الحوا ق ج ا لوم  اتفق فقهاء الم اهب األربعة علل تضمين الطبيب الجاهل غير .6
 .يخالف  واعد وأصول المهنة

 :أهم التوصيات

ائهتمام بقضية مااولة مهنة الطب دون تورخيص وكو لج األطبواء الو ين يمارسوون ائختصاصوا  الطبيوة دون أن يكونووا  .1
 . عند تجديد ترخيص مااولتهم لمهنة الطبمؤهلين ل لج والعمل علل جلاام األطباء بضرورة تقديم أبحام علمية 

اعتماد وثيقوة توأمين موحودة ومعتمودة لكول وجعادة النظر في بنود وشروط التأمين ضد األخطاء الطبية المهنية في المملكةخ  .2
 .األطرافخ وتوحيد الرسوم والمدد النظامية ومبالغ التغطية التأمينية في الوثيقة

يو  الممارسوين الصوحيين فوي المؤسسوا  العاموة والخاصوةخ وئ يقتصور  لوج علول فرض جلااميوة التوأمين الطبوي علول جم .3
 .األطباء وأطباء األسنان فقط

الصحية الشرعية عند تقدير التعويض عن الضرر الناشئ عون  ةاً وتطبيقها كاملة من  بل الهيئاألخ  بالديا  المقررة شرع .4
يكوون التعوويض عوادئً كافيواً لجبور كول األضورار التوي لحقو  الخطأ الطبي سواء ما تعلق بوالنفس أو موادون الونفس بحيوم 

 .بالمريض سواء كان  أضراراً ماديةخ أو أدبية

 (أ ) 
 

 الجنائية العدالة كلية   
 والقانون الشريعة قسم  
 الدراسة مستخلص  

 (.تطبيقية دراسة) السعودي النظام في عنها التعويض وتقدير الطبية األخطاء: الرسالة عنوان

 العتيبي مشعل بن محمد بن صالح: الطـالب إعداد

 البجاد ناصر بن محمد/ د: العلمي المشرف

 السعودي؟ النظام في الطبية األخطاء عن التعويض تقدير يتم   كيف: التالي الرئيس السؤال في الدراسة مشكلة تنحصر: الدراسة مشكلة

 في العامة والقواعد القانونية والمراج  المصادر جلل الرجور خمل من و لج التحليليخ ائستقرائي المنهق الباحم استخدم :الدراسة من ا

 التطبيقوي الجانوب وفوي الراهنةخ الدراسة بموضور العم ة  ا  السابقة الدراسا  جلل باإلضافة ه ا والتقاريرخ واللوائح ديَّةالسعو األنظمة

 العربيوة المملكة في الطبية األخطاء عن التعويض  ضايا بعض مضمون بتحليل  ام حيم خالمضمون تحليل منهق الباحم استخدم للدراسة

 .السعودية

 :النتائا أهــم

 خاً فنيو خطوأال يكوون و د العلمخ بها يقضي التي الطبية واألصول القواعد علل سلوكه في الطبيب من خروجب  أو مخالفةب  كل هو الطبي الخطأ .1
 . اً مهني يكون و د
 نقوص أو العومج فوي الخطأ: )هي السعودي الصحية المهن مااولة نظام من( 22) للمادة وفقاً  تعويضال عليها يترتب التي الطبية األخطاء .2

 للقواعوود بالمخالفوة اإلنسووان علول المسووبو ة وغيور التجريبيوة الجراحيووة العمليوا  ججووراء بهواخ اإللموام يفتوورض ةفنيو بووأمور الجهول المتابعوةخ
 آئ  اسوتخدام ائختبوارخ سبيل علل للمريض دواء جعطاء المريضخ علل المعتمدة غير العلمية البحوم أو التجارب ججراء ل لجخ المنظمة
 تقصويرال ائسوتعمالخ هو ا جراء من ضرر حدوم بمن  الكفيلة ائحتياطا  اتخا  دون أو استعمالها بطريقة كافب  علمب  دون طبية أجهاة أو
 (.به ائستعانة المريض حالة تستدعي نم   استشارة عدم واإلشرافخ الر ابة في
 ضوورر وحصووول الطبووي للعموول تنفيوو ه و وو  والحوو ر الحيطووة بواجبووا  واإلخوومل خالطبيووة واألصووول للقواعوود مخالفتووه أو الطبيووب خووروج .3

 .الطبي المجال في التعويض تقدير عليه يرتب ال ي األساس هو المسلجخ  لج جراء من للمريض
وةعق تكوون أن جموا المسوؤولية وتلوج الطبويخ الخطأ نتيجة بالمريض لحق  التي األضرار عن التعويض :للطبيب المدنية المسؤولية تعني .4  ديَّ

 لتاامبوا اإلخومل علول تقووم تقصويرية تكوون أن وجما والمريضخ الطبيب بين المبرم العقد في المقررة ائلتااما  بأحد اإلخمل نتيجة تقوم
 . باآلخرين اإلضرار عدم يفرض  انوني

 الخطوأ وكو ا الجسويمخ الخطوأ عون التعوويض عون يختلوف اليسوير الخطوأ عون فوالتعويض وجسامتهخ الخطأ نور علل التعويض تقدير يتو ف .5
وة   مون أكثور علول التصالح ويجوا العمدخ غير الخطأ عن يختلف العمد وةال بوين الجمو  يجووا ئ بينموا الشورعيةخالديَّ  الكامول والتعوويض ديَّ

 .الواحد للشخص بالنسبةالديَّة   تعدد جمكانية م  بهاخ الحكم صدور و   يكون الديَّة وتقدير المستحقخ
  واعود يخوالف لوم ج ا الحوا ق الطبيوب تضومين وعودم الطوبخ لمهنوة الموتقن غيور الجاهل الطبيب تضمين علل األربعة الم اهب فقهاء اتفق .6

 .المهنة وأصول

 :توصياتال أهم

 خلو لج موؤهلين يكونووا أن دون الطبيوة ائختصاصوا  يمارسوون الو ين األطبواء وك لج خترخيص دون الطب مهنة مااولة بقضية ائهتمام .1
 . الطب لمهنة مااولتهم ترخيص تجديد عند علمية أبحام تقديم بضرورة األطباء جلاام علل والعمل

 األطورافخ لكول ومعتمودة موحودة توأمين وثيقوة واعتمواد المملكوةخ فوي المهنيوة الطبيوة األخطواء ضود التوأمين وشوروط بنوود في النظر جعادة .2
 .الوثيقة في التأمينية التغطية ومبالغ النظامية والمدد الرسوم وتوحيد

 وأطبواء األطبواء علول  لوج يقتصور وئ والخاصوةخ العاموة المؤسسوا  فوي الصوحيين الممارسوين جميو  علول الطبوي التأمين جلاامية فرض .3
 .فقط األسنان

 خالطبوي الخطوأ عون الناشوئ الضرر عن التعويض تقدير عند الشرعية الصحية الهيئة  بل من كاملة وتطبيقها شرعاً  المقررة بالديا  األخ  .4
 أضوراراً  كانو  سوواء بالمريض لحق  التي األضرار كل لجبر كافياً  عادئً  التعويض يكون بحيم خالنفس دون ما أو بالنفس تعلق ما سواء
 .أدبية أو ماديةخ
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tDepartmen Department: Sharia law  

STUDY  ABSTRACT 

Title: Medical errors and estimate the compensation system in Saudi Arabia (An Empirical Study). 
student: Saleh bin Mohammed bin Mishal Al-Otaibi  
Advisor: Dr. Mohammed bin Nasser Al-bejad 
The research problem: It is to answer the main question: How are estimating compensation for medical errors in the 

Saudi law? 
Study Methodology: The researcher used the inductive analytical, and so by reference to sources and references 

legal and general rules in Saudi laws and regulations and reports, in addition to the previous studies related to the 

subject of the present study, and in the practical side of the study, the researcher used curriculum content analysis, 

where he analyzed the content of some of the issues of compensation for Medical Errors in Saudi Arabia. 
Main results: 

- Medical error is each violation or out of the doctor in his behavior to the rules and assets mandated by medical 

science , and may be a technical error , it may be a professional . 

- Medical errors that result in compensation in accordance with Article (72) of the practicing health professionals 

Saudi Arabia are: ( error in treatment or lack of follow-up , ignorance matters Technical supposed familiarity with 

them , a surgical procedure experimental and unprecedented on the rights in violation of the rules governing it , 

testing or scientific research is based on the patient , give the medication to the patient on a test basis , the use of 

machines or equipment without sufficiently aware of the manner used or without taking precautions to prevent 

the occurrence of damage as a result of such use , failure to control and supervision , lack of consultation from 

requiring the patient to use it ) . 

- Exit doctor or violation of the rules and medical assets and breach of the duties of prudence and caution 

implementation time to work and get medical harm to the patient as a result of this behavior , is the basis on 

which it arranges estimate of compensation in the medical field . 

- Means civil liability to the doctor for damages caused to the patient as a result of medical error , and those 

responsible are either nodal are the result of prejudice to one of the obligations stipulated in the contract between 

the doctor and patient , and are either tort based on a breach of a legal obligation imposes no harm to others . 

- The assessment of compensation on the type of error and gravity , Reparation for error little different from 

compensation for a serious mistake , as well as the error manslaughter differs from the error is not willful , and 

may reconcile more than parental legitimacy , while not permissible to combine parental and full compensation 

owed , and estimate the blood money be time sentencing them , with the possibility of multiple blood money for 

per person. 

- Scholars of the four schools agreed to include the doctor botched the ignorant to the medical profession , and do 

not include the subtle doctor if you did not violate the rules and principles of the profession. 

Main Recommendations: 

-  Attention to the issue of practicing medicine without a license , as well as doctors who practice medical specialties 

without being qualified for it and work to compel doctors need to provide scientific research when they do their 

license renewal of the medical profession . 

- Reconsider the terms and conditions of insurance against medical errors professional in the Kingdom , and the 

adoption of an insurance policy and a unified credit of all parties , and the unification of fees and irregular periods 

and amounts of insurance coverage in the document. 

- The imposition of mandatory medical insurance for all health practitioners in public and private institutions , is not 

limited to doctors and dentists only . 

- Taking Baldiat legally prescribed and applied by the whole body health of legitimacy when assessing 

compensation for damage resulting from medical error both on or below the self -esteem so that compensation is 

fair enough to redress all the damage to the patient , whether physical damage , or literary . 
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 إهــــــــــــــداء
... ا للدياجير شموععشنا بها قرون  ... خ عرشه بين الضلوعها رس  ن حب  إلى م  

نسأل فسقيناها دمانا و .. .الغرب خضوع لهاعالها ومجدها و بيعجب الشرق 
 أن يديم عليها العزة والشموخالرحمن 

 إلى بلدي الغالي المملكة العربية السعودية
*********** 

 

ا يمن مهحب  و ... توفيقي ا سر  مورضاه... ا إله الكون أوصانيمهن ببر  م   إلى
أطال اهلل في  أمي إلى... أحزانيا تنفرج كربي و مدعائه بصدقو ... إيماني

 وأبي رحمه اهلل  عمرها
*********** 

 

       ...ن كانوا حاضرين في وحشتي أو فرحتيإلى م  ... دربيإلى ضياء قلبي و 
 ن كانوا عونا  إلى م  ... الرفعةمعنى للعال و  ن ألفيت في وجوههم كل  إلى م  

 في طريق وا لي أيمانهم لنمضي معا  ن مد  إلى م  ... كربتي يجلي
 يشقيقاتو أشقائي  إلى... العزةالنور و 

*********** 

 

 ة عيني ونورهاإلى قر  ... ا، وبهجتها وفرحهاظلهند حياتي و س إلى 
  إلى زوجتي وأبنائي 

 

 الباحث 

 (ج ) 



 شكــر وتقديـر
نن       ن ال نبنني بعنندل سننيدنا مهمنند وعلنن   لنن  بسننم و وهنندل والصننسال والسننسم علنن  م 

 ...وبعد... وأصهاب  أجمعين

م بجايول الشوكر وعظويم هللا علي بإتمام ه ه الدراسة أن أتقود   يشرفني بعد أن من  فإنه  

خ العزيدز ل  سدعود   محمدد بدن ندايف بدن عبدد      /األميرائمتنان لسيدي صاحب السمو الملكوي 

 . واير الداخليةخ الرئيس األعلل لجامعة نايف العربية للعلوم األمنية حفظه هللا

 رقددو  جمعددان رشدديد بددن/ د  ر لسووعادةم بخووالص الشووكر والتقووديكمووا يسووعدني أن أتقوود       

رئيس جامعة نايف العربية للعلووم األمنيوة علول رعايتوه للبواحثين والدارسوين والمتودربين 

 .في ه ا الصرح العربي العلمي الشامخ

عميود كليوة  الشدنقيي   ولدد محمددين    اللد   محمد بن عبدد  /د.أ الشكر موصول لسعادة و     

 .الشريعة والقانونرئيس  سم  الل  الربابعة بدع/د   خ وسعادةالعدالة الجنائية

كما أتقدم بجايل الشكر وعظيم ائمتنان والتقدير جلول سوعادة المشورف العلموي علول       

خر جهوداً فوي مسواعدتي علول جتمامهواخ الو ي لوم يود   خجداد محمد بن ناصدر الب / ده ه الدراسة 

 .خراجها في صورتها النهائيةهاته وجرشاداته عظيم األثر في جنجااها وجيحيم كان لتوج

محمدد  /د.أ  ويشرفني أيضاً أن أشكر األسات ة األفاضل أعضاء لجنة المنا شةخ سوعادة 
لتفضوولهم بالموافقووة علوول منا شووة  ؟محمددد بددن حسددن ل  الشددي  /دسووعادة و؛ المدددن  بوسددا 

 .دراستي ه هخ وجثرائها في صيغتها النهائية

خ والشووكر عميوود القبووول والتسووجيل لشدداران سددعد بددن علدد  ا/ د. لددوا شووكر سووعادة كمووا أ 

الجوودة وائعتمواد األكواديميخ وكافوة المشرف علل جدارة  إبراهيم بن عل  الدخي / د لسعادة

الجوودة وائعتمواد األكواديمي الو ين كوان لممحظواتهم وتوجيهواتهم عظويم  جدارةاألسات ة فوي 

 .ديم دراستي للمنا شة بصورة ئئقةاألثر في تق

 رب العالمين والحمد لل 
 والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى لل  وصحب  أجمعين 

  (د ) 



 قائمة احملتويات 
 الصفحة الموضوع  

 (أ) ربيةـمستخلص الدراسة باللغة الع

 (ب) مستخلص الدراسة باللغة االنجليزية

 (ج) داءــــاإله

 (د) الشكر والتقدير

 الفص  األو 

 مشكلة الدراسة وأبعادها

 2 مقـدمة الدراسة

 4 مشـكلة الدراسة

 5 تساؤالت الدراسة 

 5 أهـداف الدراسة

 6 أهميـة الدراسة

 6 هـدود الدراسة

 2 من جية الدراسة

 2 مفاهيم مصطلهات الدراسة

 11 الدراسـات الســــابقة

 الفص  الثان 
 عن األخيا  اليبية المسؤولية

 71 تم يــــد

 71 ية المدنية للطبيب وأقسام االمسؤول: المبهث األول

 11 معنل المسؤولية المدنية للطبيب: األولالمطلب 

 22 أ سام المسؤولية المدنية للطبيب: الثانيالمطلب 

 22 المعايير القانونية في جثبا  المسؤولية المدنية للطبيب: المطلب الثالم

 31 الطبيثار المترتبة عل  الخطأ دعوى التعويض واآل: المبهث الثاني

 (هـ)



 تابع قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع  

 31 دعوى التعويض عن الخطأ الطبي: المطلب األول

 36 ثار المترتبة علل الخطأ الطبياآل: المطلب الثاني

 42 الطبي مسؤولية التأمين عن الخطأ: الثالثالمبهث 

 42 لنظام السعودياألخطاء الطبية المهنية في ا التأمين ضد  : األولالمطلب 

 44 األخطاء الطبية المهنية تقييم نظام التأمين ضد  : المطلب الثاني

 الفص  الثالث
 عن األخيا  اليبية  التعويض

 53 تم يـــــــد

 54 التعويض: المبهث األول

 54 مفهوم التعويض: المطلب األول

 66 التعويض في الشريعة اإلسممية: المطلب الثاني

 64 األخطاء الطبية: ثانيالمبهث ال

 64 أنوار األخطاء الطبية: المطلب األول

 11 أسباب األخطاء الطبية: المطلب الثاني

 18 الضرر وعسقة السببية في المجال الطبي: الثالثالمبهث 

 18 الضرر في المجال الطبي: المطلب األول

 11 عم ة السببية في المجال الطبي: المطلب الثاني

 لرابعالفص  ا
 ومسقيات  تقدير التعويض

 97 تم يـــــــد

 98 طريقة تقدير التعويض: المبهث األول

 93 واألرشالديَّة  تقدير : المطلب األول

 716 تقدير تكاليف العمج: المطلب الثاني

 711 المبادئ الشرعية لعدالة تقدير التعويض: الثالمالمطلب 

 

 (و ) 



 تابع قائمة المحتويات

 الصفحة موضوعال  

 771 مسقطات التعويض: المبهث الثاني

 771 (عدم سمار الدعوى)التقادم : المطلب األول

 773 انتفاء رابطة السببية: المطلب الثاني

 776 التاام الطبيب بالنظم القانونية واألصول المهنية: الثالمالمطلب 

 الفص  الخامس
 الدراسة التيبيقية

 يض المتعلقة باألخيا  اليبيةبعض قضايا وأحكام التعو 

 788 تم يــــد

 783 القضية األول 

 785 القضية الثانية

 731 القضية الثالثة

 733 القضية الرابعة

 731 القضية الخامسة

 701 التعقيب عل  القضايا

 الفص  السادس

 خالصة الدراسة ونتائجاا وتوصياتاا
 707 خسصـة الدراسة: أوالا 

 708 ا الدراسةنتائــ: ثانياا 

 705 توصيات الدراسة : ثالثاا 

 701 قائمة المصادر و المراجع 

 ( ا)  
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 الفصل األول
 مشكلة الدراسة وأبعادها

 ةـمقدمــة الدراس
 ةـمشكلــة الدراس
 تسـاؤالت الدراسة

 أهـــداف الدراسة

 أهميـــة الدراسة

 حــــدود الدراسة

 منهجيـة الدراسة

 دراسةمفاهيم ومصطلحات ال

 الــــدراســــات الســـــابقـة
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 الفصل األول
 مشكلة الدراسة و أبعادها 

 مقدمــة الدراسة 

الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على  شرى ا ابيايىاا والم نىلين، ياي ىا 

 .محمد، وعل  آله وصحاه شجمعين

ا مىىن م اصىىد ال ىى  علت   اإلنىىالميل، ولىى ل   عىد نىىالمل الاىىدا وا ىىاا الءىى ل ا ىىاا  نىليم 

ا، في جاياين جىامعين لييى ا الىدييا واة ى ة و مىا صىال  الىد ن، : تكو  ه تكو   ا مست يم 

اا، والثىىايي رىىلا اب؛اىىاا  ولىى ا مىىاش اإلمىىام ال ىىافعي ـفىىابوش رىىلا العلمىى. وإصىىال  الاىىدا

 . ( ) "اا بادايهمـواب؛ا العلماا بل ايهم،: اس ع هما ن   لل ِصْ ءاا ال": رحمه هللا

عىىن ؛  ىىع العىىالو، و  ىىوم اهىى    اةالمالتىىي تحىى ر الاىىدا مىىن  ىىي ومه ىىل ال ىى  

ىىا إلىى   دمىىل  المه ىىل ال ايىى ، ومىىن إنىىمن فىىطا مه ىىل ال ىى   ىىي مه ىىل رىى  ءل تهىىدا شنان 

واالتىىىالي   ءتىىى   فىىىي . اإليسىىىاا واإليسىىىاييل، والتيءيىىىا مىىىن آالم ابفىىى ال وشوجىىىاعهم

ا بحدث نال وونائل العالوال اي  شا  كوا ذا لءااة عاليل ومسا    . 

ال ايى  و ىىو  اارى  مه تىىه  ىلتي شعمىىاال  تمىمر نىىالمل المى    شو تىى إ   نيى  شان 

علىى  صىىحته  لطحىىداث جىى و  ا سىىمه، شو انتنصىىاش ع،ىىو مىىن شع،ىىائه، شو إع ائىىه 

لىىل  ىى   الحىىاال   كىىوا ال ايىى   وفىىي ج عىىل مىىن لواا معىىين مىىد تىى إ  علىى  صىىحته،

ا للي ل والصواب،   . ( )ومد   لا   ا الي ل إل  تع    حياة الم    للي  مع ض 

ا للت ور الكاي  ال ا ع فه العلم وت دمه في رت  الم ىاال   مسى وليل فىطان  ،ويظ  

ال اي  ال ايوييل عن الي ل نىواا لىاا إ مىاال  شو نيى  ذلى  مىد المىم ا تمامىا  لايى ا  لىم 

 . ( ) ت د  في العصور الساا ل

                                                           

ر المعرفوةخ دا) عبود المعطوي  لعجوي: طوب مون الكتواب والسونةخ تحقيوقال: اللطيفالبغداديخ موفق الدين عبد  (1)
 .112ص( م1411 خ2لبنانخ ط –بيرو  

فورر العقوود ) غيور منشوورة ماجسوتيرالطبوي فوي مجوال المسوؤولية المدنيوةخ رسوالة الخطوأ  :صحراويخ فريد  (2)
 .2ص( هـ1425الجاائرخ  – بن عكنونخ جامعة الجاائر خوالمسؤوليةخ كلية الحقوق

مصوري فوي التشوري  اإلسوممي وفوي القوانون السووري وال المسوؤولية المدنيوة للطبيوب: السومم التونجيخ عبود (3)
 .16ص (م1426طخ .لبنانخ د –دار المعارفخ بيرو  ) والفرنسي
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ايويي مىىد انىىت   م ىى  مىىدة ؛و لىىل علىى  شا التىىهام ال ايىى  ت ىىا  الء ىىه ال ىى ورنىىم شان 

ى  ال ايى  فىي اى ش الع ا ىل  م  ،ه  و التهام ااى ش ع ا ىلال ال اتح يىع يتي ىل، لكىن إذا مصن

ْي نىلن فىي ذلى ، فطيىه  -ولو ادوا مصىد -الم لوال م ه، شو إذا ش  ل  شو ش مىل شو ت  نى  الحن

 .( ) ت   مساالت ه عن   ا الي ل ال اي

والي ىل ال اىىي مىىد  كىوا   ىىل عال   ىىا   ىوم علىى  اإل مىىاش، ومىد  كىىوا   ىىل مه ي  ىىا 

 وال   فال اي   كىوا مسى. والي وو عليها  تمثنل في ميالءل ابصوش الء يل الثااتل للمه ل

 .ما لايم لرجل    نِهفي الحالتين ش ن 

لل،ى ر ال ايى  يتي ىل   تحملهىاو لتي التعو   ل وع من شيىواع الر امىا  التىي 

يكىوا ال ا نىااه للمى    الى ا   ىوم اعالجىه، ومىد  كىوا  ى ا التعىو   ماالرىا  فيىه، ف

ال اي ، شو  كوا التعو   ال  ت انى  مىا ال،ى ر الى ا ومىا على   إضاعل لحع   ا ل 

واىى ل   كىىوا مىىد ت،ىى ر  ،شم مه يىىا   المىى    يتي ىىل   ىىل ال ايىى  نىىواا لىىاا إ مىىاال  

مىن عىدم م انىال ميمىل التعىو    ى ى واب ،اي الم    م تين إحدا ما من   ل ال 

 . الم    عل لل، ر الواما 

لرانل ت د   التعو   عن اب  اا ال ايل   ىك ل ضى ورة   ل ل  رشى الااحث شان 

في الومم الحاض   لكث ة اب  اا ال ايل وجسامل مىا   ىتع ع هىا مىن آإىار  والومىوا 

 .ايل السعول لعل  ابيظمل التي تتعلع اها في المملكل الع 

 
 
 
 

                                                           

شووريعة ولية الجنائيووة لبطبوواء وتقريرهووا فووي الة بووين درء المسووؤاألخطوواء الطبيوو :سوولطان مووراوق الحربوويخ (1)
 سم األنظمةخ كلية الشوريعةخ الجامعوة اإلسومميةخ )رسالة ماجستير غير منشورة اإلسممية والنظام السعوديخ 

 .4ص( هـ1432السعوديةخ  – مدينة المنورةال
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 : مشكلة الدراسة
تهدا ال وايين الم ظمل لمه ل ال   إل  المحافظل عل  نىالمل اإليسىاا وحما تىه 

ميىا؛   من ت اوزا  اب؛ااا وش  ائهم ال ايل التي مىد ت  تكى  احىع م ضىا م، وتعىدر 

 وذلى  اىال نم مىن الت ىور الهائىل فىي ،اب  اا ال ايل التي تلحع االم ض  فىي تها ىدال 

والتىي شل   ،علم ال   والت ورا  واإلي ازا  ال ايل التي تظه  اىين الومىم واة ى 

 . إل  الت اا العد د من ال  ق في الت ييص والعالو

، اموجى  «يظام مهاولل المهىن الصىحيل»ل نلومد صدر في المملكل الع ايل السعو

مىالة، ( 44)ل  ومد الغ عدل موا.  ـ1 4 /  /4وتار خ ( 95/م)الم نوم الملكي رمم 

صىىم م هىىا  ص  وليتهم ع هىىا، وليءيىىل  لت ىىاوش ش  ىىاا اب؛اىىاا وحىىدول مسىى مىىالة  ( 9 )  

 (. 4-1 )التح يع معهم ومحالمتهم  وذل  في الموال 

، ف،ال  عىن تسىااها فىي إحىداث ال لىع   اا ال ايل الكثي  من التساؤال وتثي  اب

ة الصىىىىحل فىىىىي عىىىىام وزار إحصىىىىائيا ف ىىىىد ل ىىىىءم . اىىىىين ميتلىىىىا شونىىىىا؛ الم تمىىىىا

ىا يتي ىل اب  ىاا ال ايىل  ىالش عىامال ( 5  )م عن وفىاة 225 / ـ  4    ،واحىدال  ريص 

، م،ىىيل( 91  )لمىىا الىىغ عىىدل ال ،ىىا ا المع وضىىل علىى  الهينىىا  ال ايىىل فىىي المملكىىل 

حالىل مع وضىل، وصىدر  (82 )جدة الم دمل في اب  اا ال ايل اـ مد  ل  احتلمحيث 

حالىىىل  (82 )هىىىا ال  ىىىا  اىىىـ يل الصىىىحيل فىىىي جىىىدة، تلمىىىن الهينىىى مىىى ار (28 )فيهىىىا 

لمىىا زال   ،مىىن الهينىىل الصىىحيل فىىي ال  ىىا  مىى ارا  ( 2  )مع وضىىل، وصىىدر فيهىىا 

 ما تصي  الم ضى  اعا ىا  ، لثي ا  ميياال  اب ي ة ا كلال  في الس وا اب  اا ال ايل 

 شلىا (1 )وت ي  إحصائيل نىاا ل إلى  تسى يل شلثى  مىن  ،والاع  اة   م هم  توف 

   ىل نى و ا   (9  4)في نتل شعوام، شا شلثى  مىن  ل ايال م    ت، ر من اب  اا

  وميا     ل ؛ايا   (  )اما  عالش 
( )

 . 

 ،ومن  الش عمىل الااحىث فىي إلارة اليىدما  ال ايىل لل ىوا  المسىلحل اال  ىا 

ف د الحظ ارتءىاع عىدل ال ،ىا ا المع وضىل ضىد الهينىا  ال ايىل ل لى  التعىو   عىن 

وت ا نواا من ال ايى  شو الهينىل التم  ،ىيل المسىاعدة  ، اا التي تلحع االم ض اب 

 .له، ول ل  تءاو  ميمل التعو   الم درة لكل إصاال

                                                           

 .(هـ1431 المملكة العربية السعوديةخ -الرياض )الكتاب اإلحصائي : واارة الصحة (1)
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اال سال لل، ر الى ا لحىع  ميمل التعو   المء وضل مد تكوا مليلل   لما الحظ شان 

 ىوا الى ا  لحىع ميمىل التعىو   ال تل ى  ااعتاار ىا ال،ى ر المع النيما شان  ،االم   

 .االم    اامي عم  

ت ىىد   التعىىو   فىىي حىىاال   يىىللمع فىىل ليء ،الدرانىىل ىى   ومىىن   ىىا جىىاا  فكىى ة       

اب  اا ال ايل وراط ميمل التعو   ام ىدار ال،ى ر الوامىا على  المى   ، و ىل  ىتم 

م ىكلل الدرانىل فىي   لتحىد، وعليىه مل التعىو   على  ابضى ار المع و ىلاحتساب مي

كيف  تف ت ديف تل عو ضفعت  ألفط ع الفبي عول يفن اف  عو  فب  " :ش الى ئيم التىاليالتساؤ

 ."عوسضعدي؟

 :الدراسة تساؤالت

 :قت التساؤالت الفرعية التاليةقلإلجابة عل  السؤال الرئيس اشت    

 ؟ في ال ظام السعولا ال ايل التي  ت ت  عليها تعو   ما اب  اا . 

 ؟ ايلما المس وليل ال ات ل عن اب  اا ال  . 

 ما التعو   وما  ي م  وعيته في ال   عل اإلنالميل ؟ . 

 ؟ ليا  تم احتساب وت د   التعو   عن اب  اا ال ايل .4

ما إج ااا  الم الال االتعو   عن ابض ار ال ات ل عن اب  اا ال ايل في  .9

 ؟ ال ظام السعولا

 ؟ ما مس وليل التلمين ضد اب  اا ال ايل .1

 :أهداف الدراسة
 :نل إل  ما  ليتهدا الدرا

 .في ال ظام السعولا ال ايل التي  ت ت  عليها تعو   ا عل  اب  ااالتع ر  . 

 .توضيح المس وليل ال ات ل عن اب  اا ال ايل . 

 .اإلنالميل ا عل  التعو   وم  وعيته في ال   علالتع ن  . 

 .ا عل  ؛   ل احتساب وت د   التعو   عن اب  اا ال ايلالتع ن  .4

لم الال االتعو   عن ابض ار ال ات ل عن اب  اا ال ايل في إج ااا  ا توضيح .9

 .ال ظام السعولا

 .مع فل مس وليل التلمين ضد اب  اا ال ايل .1
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 :أهمية الدراسة
  األهمية العلمية: 

مه  عدر     موضوع الي ل ال اي ال ا  تصل ماار ة  اسالمل جسم اإليساا ال ا ل  

من ش م   تمتا اه الء ل في الحياة،   ش من حع  ، وشحا؛ه احما ل لاملل، ااعتاارهللا 

ا بحدث ؛ ق إالمواضيا الحياتيل، حيث  يه     عل  ال اي  شا  كوا   ظ ا ومسا   

 .العالو الء يل  حت  تهلال ف  نص ي ا  عمله

هم     الدرانل في إإ اا المكتال الع ايل االاحوث من الم مل شا تسو

 .اب  اا ال ايلوالدرانا  في م اش التعو ،ا  و

الدرانىل امىا نتتوصىل إليىه مىن يتىائع ومىا نتت،ىم ه مىن  لما شيه من الم مىل شان 

وامىىا ت ىىىد   التعىىىو   عىىىن اب  ىىىاا ال ايىىىل  م ت حىىا  نىىىتعين المع يىىىين فىىىي تلمىىىم

  .المستيدم حاليا  والعمل عل  تالفي ما اه من نلايا  والعمل عل  ت و   

  األهمية العملية: 

لل ،اة والمحامين والموا؛ ين العال ين في فهم  لاي ة   وع ش ميل   مثل   ا الموض

 .ليءيل ت د   التعو   عن اب  اا ال ايل والتكييا ال ظامي له

 :حدود الدراسة
  الحدود الموضوعية: 

تاحث     الدرانل في ت د   التعو   ال اتع عن اب  اا ال ايل في ال ظام 

 .ما التلصيل ال  عي السعولا

  المكانية الحدود: 

 .إج اا     الدرانل في المملكل الع ايل السعول ل تمن 

  الحدود الزمنية: 

ال ،ا ا في   ـ، عل 9 4 /4 4 ش العام ال امعي ت ايع     الدرانل  ال تمن 

 .  ــ9 4  ـ وحت  عام 2 4 الءت ة من عام 
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 :منهج الدراسة
اا والتحليىل، للمسىائل الااحىث اانىتيدام المى هع الوصىءي ال ىائم على  االنىت   مام

ال او ىل والسى ل  الكى  م المتعل ل االدرانل، وذل  من  الش ال جوع إل  يصوص ال  آا

عىن ابضى ار التعىو   إجى ااا  التي تى ظم ل نلوموال ال ظام االمملكىل الع ايىل السىعو

ليءيىل و تل  ابض اراب  اا ال ايل، واع  ابحكام ال ،ائيل الم تا ل اال ات ل عن 

، وتحليلهىىا اهىىدا مع فتهىىا ومىىدى فاعليتهىىا لحما ىىل ح ىىوق لىىل التعىىو   ع هىىا   ت ىىد

، وايىىاا مىىدى تح ىىع ذلىى  فىىي المملكىىل ( ينىىل ؛ايىىل؛ايىى ، مىى   ، )ش؛ىى اا الىىدعوى 

 .الع ايل السعول ل

 :مفاهيم ومصطلحات الدراسة
 :التقدير .1
  ت ىد   مصىدر ور ، يىو   ا يمتىه ومىدإذا  رينا    اش مد ر فالا  :الت ييم :ا  عولغن عو ي تل

 . ( ) يمها  إمن الا،اعل امع   تيمي ها وت ر، وم ها ت د مد  

  مىا  و العمليل التي يحدل اوان تها لميل ما  وجد في رىيا" :ا  عالصلالح عو ي تل 

 سىتهدا إ  ىال لليىل عىدلا شو لمىي  مكىن مىن  ىو علىم  وش .من الياصىيل شو السىمل

 . ( ) "ومع فل مدر  ومكايته  الله ت ييم صءل ال يا ال ا يحاوش فحصه

    يم واحتسىاب ميمىل التعىو   ال ىاتع عىن ابضى ار ت ى :اه عو بحث إجلعئيفب  أنهفهوتضل

 .التي تسااها اب  اا ال ايل

 :التعويض .2
   ىا: ت وش ،العو ، و و الادش :ا  عولغن عو ضعت إذا شع يتنىه اىدشن : عوضت ه تعو ، 

 . ( )  ش   العو: وتعون  م ه واعتا . ما ذ   م ه

   فه الحموا اليهوع ن . (4) ال،ماا: فه اوناق اليهع ن  :ا  عالصلالح عو ضعت: 

                                                           

 ( هووـ1421خ 3لبنووانخ ط –دار الكتووب العلميووةخ بيوورو  )القوواموس المحوويط  :محموود بوون يعقوووبخ أبوواديالفيروا (1)
   .545ص خ( در)مادة 
 .4ص( هـ1411خ 1ط خاألردن –عمان دار األندلسخ ) القياس والتقويم :محمود محمد غانمخ (2)
 .626الضادخ فصل العينخ صخ باب (مادة عوض)القاموس المحيطخ  :محمد بن يعقوب الفيرواآباديخ (3)
خ 2خ طالسوعودية – الريواضخ أشوبيليادار ) التعويض عون الضورر فوي الفقوه اإلسوممي :المدنيمحمد خ بوساق (4)

 . 156ص( هـ1421

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=123&ID=142&idfrom=1396&idto=1406&bookid=123&startno=3
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إع ىىاا مثىىل ال ىىيا إا لىىاا مىىن : فىىه حيىىدر اليىىهوع ن . ( ) ل الهالىى  شو ميمتىىهـمثىى رلر 

 . ( ) المثليا ، وميمته إا لاا من ال يميا 

    ا م ااىل ضى ر لحىع لفا  ادِش ال ا ذ  ، و و ما  ع ى  للمى  :ا  عو  ب عو ضعت

ا عن ضى ر شصىااه شو عى ا  :شو  و. ( ) اه مالغ من الماش  دفا إل  ريص  تعو ، 

 . (4) حمله

    المالىغ المىالي الى ا  دفعىه ال ايى  شو رى لل التىلمين  :اه عو بحفث إجلعئيفب  أنهفهوتضل

 .لم   ال ت، ر من   ل ؛اي شومعه عليه   ا ال اي 

 :الخيأ اليب  .3

  ش  ىل :   حاجته فلم  ى  ح  اش لل جل إذا ؛ل ،الصواب ضد  ي ل ال :ا  عولغن عوخلن

َم  ففففب َالَففففن  }: مىىىىاش هللا . وش  ىىىىل وتي ىىىىل امع ىىىى  واحىىىىد. ينىىىىْوؤ   خت َِ م          {َوَمففففطت لَ َفففف

ع}: لمىا مولىه . اإلإىم: والِي نل االكس . ( 5اة ىل : ال ساا)  {إَنَّ لَف تلَُ تت َكفبَن َالتا فب َك َيفل 

ىىا: شا(.   اة ىىل : اإلنىى اا) ىى: ئـاليا؛ىى": هـوع فىىه الهمي ىى ا اليىى .إإم  ىىد مىىمن ا ال ـن تعمن

 . (9) "  اري

  و ىو وجىوب شا  صى  ا ال ىيص فىي مىايويي    ىالش اىالتهامال اإل :ا  عو  فب  عوخلن ،

نلوله الي ظل والتاص  حت  ال  ،  االري ، فطذا ايح ا عن  ى ا السىلو  الواجى ، 

ايح اا ال ىيص :  وشو  .(1) در  شيه ايح اال  التمييه احيث  ولاا من ال درة ع

 .(2) ال يص في نلوله ما إلراله له ا االيح اا

                                                           

دار ) عيووون البصووائر شوورح كتوواب األشووباه والنظووائر غموا: شووهاب الوودين الحسوويني الحموويخ أحموود بوون محموود (1)
 .2خ ص4ج(هـ1465 خ1خ طلبنان –خ بيرو  الكتب العلمية

 .441ص (هـ1432طخ .السعوديةخ د –دار عالم الكتبخ الرياض )الحكام شرح مجلة األحكام : حيدرخ علي( 2)
 .155ص( م2666طخ .مصرخ د –المكتبة القانونيةخ اإلسكندرية ) المعجم القانوني رباعي اللغة: الفتاحخ عبد مراد (3)
( م2662خ 1لبنوانخ ط –منشورا  الحلبي الحقو يةخ بيورو  )القانوني  القاموس :روحي؛ وآخرونخ البعلبكي( 4)

 .541ص
علوي محمود البجواوي؛ ومحمود أبوو : الامخشريخ جار هللا محمود بن عمر الفائق في غريوب الحوديمخ تحقيوق( 5)

 .313ص( م2616خ 2لبنانخ ط –مكتبة دار المعرفةخ بيرو  )الفضل جبراهيم 
منشورا  الحلبي الحقو يوةخ بيورو  )في شرح القانون المدني الجديد  الوسيط: دالرااق أحم السنهوريخ عبد (6)

 .421ص خ 2مق( م1441طخ .لبنانخ د –
( م1442خ 5خ ط1ممصورخ  – القواهرة المكتبوة القانونيوةخ)الوافي في شرح القانون المودني  :سليمان خصمر ( 2)

 .42صخ 1مق
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     عدم ميام ال اي  اااللتهاما  الياصل التي تء ضها عليىه " :ا  عو  ب عوخلن عول

فتىه المىالة والي ل ال اىي لمىا ع ن  .( )"ي  ات صي  في مسل  ال": شو  و. ( )"مه ت ه

الصىىالر االم نىىوم الملكىىي رمىىم هىىن الصىىحيل السىىعولا مىىن يظىىام مهاولىىل الم (72)

لىل   ىل مه ىي صىحي صىدر مىن الممىارس ":  ىـ  ىو1 4 /4/  اتار خ ( 95/م)

 ."الصحي وت ت  عليه ض ر للم   

   ى :أنهه إجلعئيب  وتضلاه عو بحث ن فىي حكمىه الءعىل ال،ىار الى ا   تكاىه ال ايى  شو من

 .شإ اا مهاولته لمه ته

 :النظام السعودي. 4

 ىل ، وشنيىاميم   :وال ما. ي ظ م   مصدر" :  ب  ا  عولغنعو  ع ىي الت تيى   : وال  ظنىام  . شنْيِظمن

ه وِعمال : ابنم  واالت ساق، ويظام   الييط     ظنم  : ال  ظنام  ."( )"ال    ل  : وال  ظنام   .مِوام 

 .(4)"واحدةال  ، شو عالةال واحدال  عل  يهعال : واحدال  يظامال     ظنم  فيه الل ل  وني    عل 

 التىي تع ىي : ، وعكسىها الالنيِظامينىلوم ه ي ىل   م ظنمىل   ؛   ل  ": عو  ب  ا  عالصلالح

م موعىىىل مىىىن : "شو  ىىىي. (9)"مىىىن الءوضىىى  واالضىىى  اب تعىىىمر مكاي ىىىا مىىىا حالىىىل  

اإلجىى ااا  الم   يىىل التىىي تت،ىىمن التىىدااي  والي ىىوا  التىىي تسىىتهدا الوصىىوش 

ىى .(1)" ىىوايين االجتماعيىىلتتوافىىع وت سىى م مىىا الىى ظم وال محىىدلةال  لرا ىىا ال  ا    لمىىا ع 

 .(2)"م موعل الت   عا  الياصل ات ظيم ني  العمل" :ال ظام اليه

                                                           

 .254ص خ ...طبيب في التشري  اإلسمميالمسؤولية المدنية لل: السمم التونجيخ عبد( 1)
ادلة والمستشووفيا  العامووة والخاصووة       الطبيووة لكوول موون األطبوواء والصووي مسووؤوليةال :محموود حسووين منصووورخ (2)

  .16ص (م2661خ 2مصرخ ط –دار الجامعة الجديدةخ اإلسكندرية )

 . 611ص( م1441خ 3مصرخ ط –رة مكتبة الشروق الدوليةخ القاه)المعجم الوسيط : مجم  اللغة العربية( 3)
خ 4لبنووانخ ط –دار صووادرخ بيوورو  )لسووان العوورب : ابوون منظووورخ أبووو الفضوول جمووال الوودين محموود بوون مكوورم( 4)

 . 323خ ص(نظم: مادة)خ 4ج( م2665
 . م11: سمخ 1/3/2614استرجار بتاريخ  (http://www.almaany.com)المو   : معجم المعاني الجام ( 5)

 . 6ص( م2611طخ.نخ د.د)محاضرا  في مساق مدخل في العلوم التربوية والسلوكية : اد عليالدجنيخ جي( 6)
  .نظام مااولة مهنة الطب البشري وطب األسنان في المملكة العربية السعودية: انظر (2)
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 ها الدولىل شو شا م موعىل م ظمىل م موعىل ال واعىد التىي تسى   " :عو  ب  ا  عويبهعن

، ت لا إل  الت اا ال   مل وتع   الم  مين للوصوش إليهم والتح يىع معهىم لكي

و ىو  مثىل ال ايى  ال ىكلي ،  ءي  مىا  صىدر اح هىم مىن ع واىلمحالمتهم وت ومن إم

شحىىد ابيظمىىل العدليىىل الهالفىىل إلىى  تح يىىع العدالىىل ": شو  ىىو. ( ) "لل ىىايوا ال  ىىائي

وف ىىا  بحكىىام ال ىى  عل ، وحما ىىل ح ىىوق ال ىىايي والم  ىىي عليىىه والم تمىىا، ال  ائيىىل

 .( )" اإلنالميل

   السىل ل  التىي تصىدر ان المىوال ال ايوييىل م موعل مى: اه عو بحث إجلعئيب  أنههوتضل

تاىدش  ،الهالفل إل  ت ظيم التعامال  اين ال اس من  الش إجى ااا  محىدلة الت   عيل

 وضىمايل ،من تح    الىدعوى ال هائيىل مىن ماىل ال هىل الميتصىل حما ىل للم تمىا

 .للمتهم حت  الحكم فيها

 ولىىل المهىىن الصىىحيليظىىام مها: وعو  ففب  عوصيدففعد افف  دففسة عو يعاففن د  تفف ع  دففع 

 ىـ، 1 4 /  /4اتىار خ ( 95/م)الصالر اموج  الم نوم الملكي رمىم  السعولا

والئحتىىىىىه الت ءي  ىىىىىل الصىىىىىالرة اموجىىىىى  مىىىىى ار معىىىىىالي وز ىىىىى  الصىىىىىحل رمىىىىىم 

  . ـ2 4 /4/9 ، وتار خ (  / /5144 )

                                                           

طخ .مصووورخ د –منشوووأة المعوووارفخ اإلسوووكندرية )اإلجوووراءا  الجاائيوووة تأصووويمً وتحلووويمً  :رمسووويس خبهنوووام (1)
  .5ص (م1414

خ 1السوعوديةخ ط –مكتبوة الصوباحخ جودة )النظام اإلجرائي في المملكة العربيوة السوعوديَّة :عيدمحمد  خالغريب (2)
  .12ص (هـ1411
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:الدراسات السابقة  
إذ  ،رنىين والاىاحثينل الدرانا  الساا ل ت اإا  مهما  ومصدرا  ن يا  ل ميا الدات ك  

، ومد ا؛لىا الااحىث تهم وشاحاإهماتساعد م في تكو ن  لءيا  علميل عن مواضيا لران

 :عل  ال حو التالي تتعلع اموضوع الدرانل و ي عل  عدة لرانا ال 

 :الدراسة األولى
عو صبتن عوج بئين ضف  ع الفبي عول يفن  :، اع واا( ـ  4 )  ا المح وشعدن لرانل       

رنىالل ماجسىتي  نيى  م  ىورة، جامعىل يىا ا الع ايىل ، دُب ا  عو  ب  عوسضعديودل ييب

 .للعلوم ابم يل، ال  ا 

و دفم الدرانل إل  التلصيل ال  عي وال ظىامي لمءهىوم اب  ىاا ال ايىل وايىاا 

مىا ايىاا الحما ىل ال  ائيىل ضىد  ى   اب  ىاا ومع فىل  ،ايعكاناتها ومعيار الت لا فيها

من  ىالش تحد ىد ش ىم  ،  المالئمل للوما ل من الوموع في الي ل ال ايالونائل وابنالي

 .إل  الوموع في الي ل وليءيل تءال ها ل نلالعوامل والظ وا الم 

 :وكبن مط أدت ه بئج دسة عو يعان

 .الرال  في ال ،ا ا ال ايل  كوا الحكم تعو ،ا  شو ن امل ماليل شان  . 

،ا ا مليلل يظى ا  النتسىالم ال ىاس لءكى ة ال ،ىاا ال  ما لث ة اب  اا ال ايل إال شان  . 

 .ال كوى إلار ا  وليم م،ائيا   وال در وجهلهم اح ومهم، ونالاا  ما  تمن 

إىم ل  ىل الميالءىا   ،لا ليىلال  ت ىكيل ل  ىلال  م،ا ا اب  اا ال ايىل  ىتمر في  ظ  الع د  . 

 .في ال ظام السعولا ال ايل إم ال ظ  في ال ،يل وذل  ما  تم  

وتت ااه لرانل المح و ما الدرانل الحاليل فىي اب  ىاا ال ايىل والمسى وليل ع هىا      

في ال ظام السعولا، وتيتلىا فىي شيهىا لىم تتحىدث عىن ت ىد   التعىو   عىن ابضى ار 

 .ال ارنل عن اب  اا ال ايل
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 :الثانيةالدراسة 
 

 يفن وُيافن ك فبي عويلعيعت عوج بئيفن عول :، اع واا( ـ4 4 )شج ا ا المسعد لرانل       

 .رنالل ماجستي  ني  م  ورة، جامعل يا ا الع ايل للعلوم ابم يل، ال  ا ، عوضلصبي

 دفم     الدرانل إل  جما ال  ارا  ال  ائيل ال ايل لهينل لاار العلماا االمملكىل       

هل ليسى  مسىت ل   وإف ال ىا فىي احىثال  ،الصالرة ااإلجمىاع شو اابنلايىل ل نلالع ايل السعو

الوصىىوش إليهىىا واإل؛ىىالع عليهىىا م تمعىىل مىىن ماىىل الميتصىىين فىىي ال ىى وا ال  ائيىىل 

ر مىىن الم مىىا الء هىىي وال ،ىىائيل، ولىى ل  الاحىىث فىىي عالمىىل  ىى   ال ىى ارا  امىىا  صىىد

 .من حيث المواف ل والميالءل ةاإلنالمي ا د

 :وكبن مط أدت ه بئج دسة عو يعان

 .يلإا از معظم الءتاوى الياصل اال  ا ا  ال ا . 

 .جواز الت   ح للتح ع من الدعوى ال  ائيل شو من ابم ا  الواائيل . 

 .إال اعد ش   إذا الم    شو ولي شم   ال  احيل ال   وز إج اا العمليل . 

وتت ىىااه لرانىىل المسىىعد مىىا الدرانىىل الحاليىىل فىىي عىى   اعىى  ال ،ىىا ا المتعل ىىل      

الدرانىل الم ىار إليهىا لىم  ي شان ااب  اا ال ايل وابحكام التي صدر  فيها، وتيتلا ف

 . ال ايل تتحدث عن ت د   التعو   عن ابض ار ال ارنل عن اب  اا

 :الثالثةالدراسة 

 صسففخووينعوخلففن عول فف  افف  مجففب  عو :، اع ىىواا( ىىـ9 4 )صىىح اوا لرانىىل شعىىد ا      

اىىن عك ىىوا، جامعىىل ال هائىى ،  -رنىىالل ماجسىىتي  نيىى  م  ىىورة، لليىىل الح ىىوق، عوص هيففن

 .ل هائ ا

تحد ىىد شيىىواع اإل مىىاش ال ات ىىل عىىن شعمىىاش اب؛اىىاا ت ىىا    ىىدفم  ىى   الدرانىىل إلىى      

م هىا  ليءيل مواجهتها وال ،ىاا عليهىا شو الحىد  ، وم ضا م والتي تسا  اب  اا ال ايل

ولياتهم فىي  ا يام وإم ار ال ىايوا لمسى   ا ااإلضافل إل  إعالم اب؛ااامل ت د  ، شعل  

 المى   إ؛ىالع لمىا  ىدفم  ى   الدرانىل إلى   .و ارتكىاب ش  ىاا مه يىلحالل حدوث ش

، وت ىاوز حت   تس   له الم الاىل اهىا ءل عامل عل  ح ومهوالموا؛ن اصاصءل  اصل 
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محاولىىل ت ىىو   ال الىى  ال ىىامعي اىىاع  المعلومىىا  حىىاجه اليىىوا الىى ا   تااىىه  ولىى ا 

 .الدرانيحوش الموضوع محل الدرانل، والتي مد تساعد  في م وار  

 :وكبن مط أدت ه بئج دسة عو يعان

اب؛اىاا والمست ىءيا ،  مسى وليلات ه ال ،اا في حما ل الم    يحو الت د د في  . 

 .وذل  عن ؛  ع ف   االلتهام االسالمل واب   اءك ة الي ل الم،م  شو الم در

حدث وذل  ال ا   ،ق ال ايوا اين الي ل ال اي ال ا   ا في المست ءيا  العامل ء    . 

 .في العيالا  الياصل

 .ال  وجد في ال هائ  ت ظيم مايويي  حكم العيالا  الياصل رنم لث تها . 

المدييىىل لل ايىى ،  مسىى وليلدرانىىل مىىا الدرانىىل الحاليىىل فىىي احىىث ال ىى   الوتت ىىااه     

الدرانىىل الم ىىار إليهىىا لىىم تتحىىدث عىىن ت ىىد   التعىىو   عىىن ابضىى ار  وتيتلىىا فىىي شان 

 . المدييل اوجه عام مس وليلال ايل، وإيما تحدإم عن ال ال ارنل عن اب  اا

 :الرابعةالدراسة 

ديعاففن : عوص هيففن ولل يفف  صسففخووينعو :، اع ىىواا( ىىـ2 4 )صىىالح لرانىىل شج ا ىىا      

وال ايوييىل،  ل نلجامعىل لم ىع للعلىوم االمتصىا، ميبيهن اف  عويفبهعن عوسفعيي وعوسلهسف 

 .لم ع

ال ايىل،  مسى وليلل د ىدة فىي الا ال،ىوا على  ال واعىد اإل ىا    الدارنىل  انتهدفم     

مىارس جاا اه ال ايوا الء يسي المتعلع اح وق الم ض ، والصالر في آذار  النيما ما

م 224  آب شنسىىى م فىىىي م، ولىىى ل  مىىىا جىىىاا اىىىه ال ىىىايوا الء يسىىىي الصىىىالر 22 

  شحكىام    ىل علىوالمتعلع اطج اا الاحوث عل  اإليساا، واللى  ن شل ىال تعىد ال  جو

 .، وم اريل تل  ال واعد اما جاا اه ال ايوا السوراال ايل مس وليلال

 :ة ه بئج أدصُبالدت دسة عو يعان إوى أل َّ 

والمتعلىع  ،م224 الصىالر فىي آب شنسى م ال ىايوا الء يسىي  ع فىيالم     ارت ؛ . 

ا التعى ر شا  كوا الهدا ال ئيم من تل  الاحىوث  ىو  اطج اا الاحوث عل  اإليساا

 .وليءيل معال تهاالتي تلحع اال يص الصحيل ابض ار   عل
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وتعو ،ىىىه عىىىن  ،إلجىىى اا الاحىىىوثل شا  ي،ىىىا الىىى ا ماِىىىصىىىيايل ح ىىىوق ال ىىىيص  . 

 .اا     الاحوثتلحع اه ج   التي ابض ار الصحيل 

ال  سىىت يا  ،ال ايىى  رىى ؛ ا إلهامي  ىىا مسىى وليلجعىىل ال ىىايوا الء يسىىي التىىلمين مىىن  . 

المدييىل مىا إحىدى  مسى وليلاعد إاى ام ع ىد تىلمين مىن ال ال اي  شا  مارس مه ته إال

 .ال  لا  الم  ص لها ا ل 

المدييىل لل ايى  فىي  مسى وليلوتت ااه لرانل فواز مىا الدرانىل الحاليىل فىي احىث ال    

الدرانل الم ار إليهىا لىم تتحىدث عىن ت ىد   التعىو    اب  اا ال ايل، وتيتلا في شان 

لرانىل صىىالح جعلىىم ي امهىا ال ىىايويين الء يسىىي  لىى  شان عىن اب  ىىاا ال ايىل، إضىىافل إ

 .والسورا وليم ال ظام السعولا

 :الخامسةالدراسة 

عو ضفففعت  ألفففط عو فففلي اففف  عوسيفففه  :، اع ىىىواا( ىىىـ 42 )اونىىىاق   الرانىىىل شعىىىدن     

 .رنالل ماجستي  م  ورة، جامعل اإلمام محمد ان نعول اإلنالميل، ال  ا ، عإلاالم 

انىىل إلىى  ايىىاا الم صىىول اال،ىى ر، وم ىى وعيل التعىىو   والحكمىىل الدر ىى     ىىدفم   

 .م ه، والماالئ التي تحكمه، وليءيته وومم الت د   وشإ  الت الم في ن و؛ التعو  

 :وكبن مط أدت ه بئج دسة عو يعان

، ورشا ال مهىور فىي لىهوم مىاش  هىا د الااحث رشا ال مهور في مسللل الم ىافا وشين ش ن  . 

 .ال يمل اال يمل

 .ال   س ط حعن الري  في التعو   الت الم ان ش . 

ا وتع ل عن العمىل،  إذا .   ىو ومىن  -ضىماا موتىه آيى ا   ان طفىلاا الم  ي عليه ف ي  

 .في ايم ماش المسلمين -في حكمه 

وت ىىااه لرانىىل اونىىاق مىىا الدرانىىل الحاليىىل فىىي احىىث موضىىوع التعىىو   عىىن     

ا لىىم تتحىىدث عىىن ت ىىد   التعىىو   عىىن الدرانىىل الم ىىار إليهىى ال،ىى ر، وتيتلىىا فىىي شان 

 . اب  اا ال ايل، وإيما تحدإم عن التعو   اوجه عام
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 :التعقيب على الدراسات السابقة
تىى تاط  نىىاا لال  مىىام الااحىىث ام اجعىىل مىىا تمكىىن مىىن الحصىىوش عليىىه مىىن لرانىىا ال 

؛ىالع على  ا ز ىالة المعلومىا  ال ات ىل مىن االوذلى  اهىد ،اموضوع الدرانىل الحاليىل

 .اط اموضوع لرانته واإللمام ال يد اموضوع الدرانلت  لرانا  ش  ى ت شلايا

ممىىا شلى إلىى  ا ىىتالا  وم ىىاال  ت اي هىىاومىىد ا تلءىىم  ىى   الدرانىىا  فىىي ش ىىدافها      

ر ورنىىىم تصىىىو   ، ءيىىىد الااحىىىث فىىىي رنىىىم اإل؛ىىىار ال ظىىى ا للدرانىىىل و ىىى ايتائ هىىىا، 

 .ت ءي اإلج ااا  التي  تي  ا الااحث لوضا الدرانل موضا ال

 الدرانىا  السىاا ل ت اولىم اعى  ال هئيىا  المتعل ىل اىالتعو   واال نم مىن شان 

  ممىا  ءىتح الاىاب شمىام  ى ا التعىو  ق إل  ت د   ها لم تت    ين شاب  اا ال ايل، إال  عن

 .وشرمل شلق       الدرانل لاياا ذل  اصورةال 

عىىن اب  ىىاا  ت اولىىم ال ىى ارا  ال  ائيىىل ال ات ىىل ( ىىـ4 4 ، مسىىعد)فدرانىىل 

ل ىى ارا  ال  ائيىىل لهينىىل لاىىار العلمىىاا االمملكىىل، وت اولىىم لرانىىل ، وت ميىىا اال ايىىل

، صىح اوا)شمىا لرانىل ضىد اب  ىاا ال ايىل،  الحما ل ال  ائيىل ( ـ  4 ، المح و)

المدييىىىل فىىىي ال ىىىايوا ال هائىىى ا ولىىىيم ال ظىىىام  مسىىى وليلف لىىىه  علىىى  ال ( ىىىـ9 4 

المدييىىل عىىن  مسىى وليلت ىىور ال (  ىىـ2 4 ، الحصىى)لرانىىل رصىىد   اي مىىاالسىىعولا، 

رلىه  لرانىل  في حيناب  اا ال ايل في ال ايوا الء يسي م اريل اال ايوا السورا، 

 ىىد   علىى  م ىى وعيل التعىىو   والحكمىىل م ىىه وليءيتىىه وومىىم الت ( ىىـ 42 ، اونىىاق)

 .وشإ  الت الم ون و؛ التعو  

 ال ا  ىل فىي إإى اا موضىوعا  لرانىتهالااحىث مىن الدرانىا  السىاا ل ومد انتءال      

 .في م اش اب  اا ال ايلامعلوما  مهمل 
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 الثانيالفصل 
 املسؤولية عن األخطاء الطبية 

 :متهيد
م علىى  ، ومايوييىىل تحىىت  إيسىىاييل   العالمىىل مىىا اىىين ال ايىى  والمىى     ىىي عالمىىل   ان إ      

ال ايىى  اال تمىىام اىىالم    واىى ش الع ا ىىل التىىي ت ت،ىىيها شصىىوش مه ىىل ال ىى ، والتىىهام 

التىىهام ااىى ش ع ا ىىل اىىالم    واال تمىىام ات ىىد م العىىالو ال ايىى  فىىي  ىى ا الم ىىاش  ىىو 

الم ان  له، ومد شصىاح مىن الممكىن مسىاالل اب؛اىاا عىن اب  ىاا التىي تصىدر عى هم 

شإ ىىاا مهاولىىل المه ىىل، وذلىى  لكىىويهم ملىىهمين ا،ىىماا نىىالمل المىى    وعىىدم تع ضىىه 

 .  للي   شو اإلض ار اه

م وتعه ىه فىي ت ظىي لايى    لور  ل نليىل السىعوومد لاا لوزارة الصىحل االمملكىل الع ا      

ال صىىىوص ال ايوييىىىل نيىىى  لافيىىىل لسىىىد الحاجىىىل  ذلىىى  بان   مءهىىىوم المسىىى وليل ال ايىىىل

من التونا في فهمها، ومن إم صدر يظام مهاولل المهن الصىحيل  فكاا الادن  ،الت   عيل

لممىىارس تحىىدل ال ىى و؛ الواجىى  تواف  ىىا فىىي ا ،امىىا ت،ىىم ه مىىن مىىوال والئحىىل ت ءي  ىىل

، و صىص الءصىل الثالىث لتوضىيح ( )الصحي وواجااتىه فىي الءصىلين ابوش والثىايي 

مسىى وليل الممىىارس الصىىحي المدييىىل وال هائيىىل والتلل ايىىل فىىي حىىاش ارتكىىاب اب  ىىاا 

وإجىى ااا  التح يىىع والمحالمىىل فىىي الءصىىل ، ( )( 2 )ال ايىىل التىىي شوضىىحتها المىىالة 

 .( ) ال ااا

 دم، ويظى ا  ب ميىل موضىوع المسى وليل عىن اب  ىاا ال ايىل تىم  تلنيسا  على  مىا ت ى    

  :تيصيص   ا الءصل لمعال ل   ا الموضوع من  الش إالإل مااحث

 .وأقسامااليبيب المدنية لمسؤولية ال: المبحث األو 
 .ةاليبي خيا دعوى التعويض واآلثار المترتبة على األ: المبحث الثان 
 .ةاليبي خيا ين عن األمسؤولية التأم: المبحث الثالث

                                                           

؛ والفصول الثواني (4:1الترخيص بمااولة المهنةخ الموواد )نظام مااولة المهن الصحيةخ الفصل األول : انظر (1)
  .(24:5واجبا  الممارس الصحيخ المواد )
  .(22)نظام مااولة المهن الصحيةخ م: انظر (2)
 (.41:33التحقيق والمحاكمةخ المواد )نظام مااولة المهن الصحيةخ الفصل الراب  : انظر (3)
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 األولاملبحث 
 املدنية للطبيب وأقسامهاسؤولية امل

تحظىى  لرانىىل المسىى وليل المدييىىل له؛اىىاا ال ميىىل مصىىوى فىىي السيانىىل ال  ائيىىل       

لعى  شحما ل الم    ونالمته وصحته وم اعىاة شحانيسىه وعوا؛ءىه  بان   المعاص ة

، ولى ل  لايىم مسى وليل ال ايى  م ىدلة إذا شا   وم اهىا ال ايى  اىدال  مىن التءى  ط فيهىا

عن تد له ال اي شو ال  احي حىدوث وفىاة شو  لشلى فعله إل  نوا حالل الم    شو ي 

 ويظى ا  ب ميىل  ى ا الموضىوع ف ىد تىمن . ت   عا ل مستد مل شو إن ا؛ ج ين ماىل ابواا

 :تيصيص   ا الماحث لدرانته وتحليل شاعال ، وذل  في م لاين

 .عوصسخووين عوص هين ولل ي : و عوصلل  ع 

 .ألسب  عوصسخووين عوص هين ولل ي : عوصلل  عوثبه 

 .عوصضبتيل عويبهعهين ا  إث بت عوصسخووين عوص هين ولل ي : عوصلل  عوثبوث

 املطلب األول
 بيلطباملدنية لؤولية ـسامل

 :املدنية للطبيب معىن املسؤولية: أوالا 
شو امع ى  . ( )ه على  مع ى  الم ا ى ة وتحمىل التاعىل سىتدش م ىالمس وليل مءهوم           

شلق التىىهام رىىيص اتحمىىل العوامىى  التىىي تت تىى  علىى  نىىلوله الىى ا ارتكاىىه ميالءىىا  اىىه 

و سىىتوا فىىي ذلىى  شا  كىىوا السىىلو  إ  اايىىـا  شم نلايىىـا  . ( )شصىىـوش شو مواعىىد معي ىىل 

مسىى وليل  :ليهىىاميالءىا  ل واعىىد اب ىالق فحسىى ، وتوصىىا المسى وليل فىىي  ىى   الحالىل ا

إار ا عل  ما تثي   من انىته اا فىي يءىوس شفىـ ال الم تمىا آوت تص   ،(شلايل)مع و ل 

ل ل  المسىل  الميىالا ل واعىد اب ىالق واةلاب والسىلو ، نيىـ  شيىه إذا لىاا السىلو  

المسى وليل   ىا تكىوا مسى وليل مايوييىل تتاىا     وا عل  ميالءىل ل واعىد ال ىايوا، فىطان 

 .( )   جهاا مايويي تحدل  السل ل الميتصل في الدولل اال، ورة ف

                                                           

ووةالعق المسووؤولية :حسوون خعكوووش (1)  - القوواهرة الحووديمخ الفكوور دار) الجديوود الموودني القووانون فووي والتقصوويرية ديَّ
 .16ص( م1426 خ2ط خمصر

 –القوواهرة  القوواهرةخ جامعووة" )دكتوووراه اطروحووة" المسووؤولية فووي الغلووط و الجهوول اثوور :اكووي محموود محمووودخ (2)
 .2ص (م1462مصرخ 

خ المجمو  العلموي العربوي اإلسوممي) الموجا فوي النظريوة العاموة لملتااموا  :حمدأالرااق  السنهوريخ عبد (3)
 .142ص (م1444طخ .لبنانخ د –بيرو  
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ومىد  كىوا الءعىل ، ال ايوييل ت سم إل  مس وليل ج ائيل ومس وليل مدييل مس وليلوال      

فءىىي ميىىام المسىى وليل ال  ائيىىل  كىىوا م تكىى  الءعىىل ، الواحىىد مكويىىا  لكلتىىا المسىى وليتين

وتومىا عليىه ع واىل اانىم الم تمىا ، اال،ار مس وال  شمام الدولل اصءتها ممثلىل للم تمى

لعاا العام في إمامىل الىدعوى على  المتسىا  ورلعا  لري  ، و مثل الم تما اال زج ا  له

، شمىىىا المسىىى وليل المدييىىىل فالمتسىىىا  اال،ىىى ر  لتىىىهم اىىىالتعو   للم،ىىى ور .اال،ىىى ر

، وال ىىهاا  كىىوا فيهىىا اتعىىو   ال،ىى ر الىى ا ت تىى  علىى  إ اللىىه اىىالتهام   ىىا عليىىه

 . ( )ومس وليل ت صي  ل  د نلس وليل المدييل ت  سم إل  مس وليل ع والم

فكىى ة المسىى وليل وفىىع  ىى ا التحد ىىد تثيىى  فكىى ة الي ىىل وفكىى ة  وعليىىه  ت،ىىح شان       

لى ل  تكىوا  وتاعىا   ،ينتين شو مىايوييتىكويىا شلايتمىا شا إالي ىل وال ىهاا  تىاوفك  ،ال هاا

 . ما شلايل شو مايوييلإالمس وليل 

 بان   يىىل واعىىد ال ايويالشونىىا ي امىىا  مىىن  يىىل واعىىد اب المال ان شفيىىه  وممىىا الرىى ن        

نيى  ، فهىي تىلم  اىاليي  وت ظى  إلى  ويءسىه ت ىمل نىلو  اإليسىاا يحىو راىه وابول  

فت    عل  ما  ت ه م ها يحو اليي  وت ا    عل  ما  ي و اىه  ،يوا ا اإليساا وم اصد 

هىا ت تصى  على  ت ظىيم عالمىل بي    فهىي شضىيع مىن ذلى   ايوييىلال واعد العن ذل ، شما 

، فىي حىين يىا وعلى  ذلى  فالمسى وليل ابلايىل تىد ل ضىمن اب الم. ( )اإليساا اري   

التهامىا  شو  تد ل المس وليل ال ايوييىل ضىمن ال ظىام، و ى   اب يى ة تحمىل على  العمىوم

 .( ) معي ل   م ظم آإارا  ر عيل    عليه ال  ت   شو تص اال  مايوييا  يتي ل نلو ال  جهاا

ش ليىىل اإليسىىاا لتحمىىل التعىىو   : "المسىى وليل المدييىىل  ىىي ان إ" : الصىىل ال ىىوشو     

. (4)"ل إ اللىه اىالتهام مىايويي شو ع ىداالمت ت  على  ال،ى ر الى ا شلح ىه اىالري  يتي ى

   عىن التعىو: "المس وليل المدييىل لل ايى  تع ىي واي الما  من   ا التع  ا  ت،ح شان 

                                                           

 القواهرة العاليوةخ المطبعة) ائشتراكي المجتم  في والجنائية المدنية الممتن  مسؤولية :جبراهيم حبيب الخليليخ (1)

 .1ص (م1462 طخ.د خمصر -

 .34ص (م1412 خط.لبنانخ د – بيرو  العربيةخ النهضة دار) القانون مبادئ :فرج المنعم عبد الصدةخ (2)

 القواهرة العاليةخ الدراسا  معهد) العربية التشريعا  في نائيةالج المسؤولية عن محاضرا  :توفيق الشاويخ (3)

 .21ص( م1415 طخ.د خمصر -

 سلسولة"  أخطوائهم عون وليةالمسوؤ مون األطبواء وتوأمين ئيوةاوالجا المدنيوة الطبية وليةالمسؤ :جوايف داودخ  (4)

 .21ص( م1412طخ .لبنانخ د –بيرو   اإلنشاءخ مطبعة" )والقانون الطبيب
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يتي ىل الي ىل ال اىي رىاملل  ورإتهوالمع و ل التي لح م االم    شو  ل نلابض ار الما

  .( )"ال  عيلالد نل  

و حكم المس وليل المدييل في المملكل شحكام ال   عل اإلنىالميل ااعتاار ىا الت ى  ا      

ا عىىدة العىىام، ومىىد وضىىعم الالئحىىل الت ءي  ىىل ل ظىىام مهاولىىل المهىىن الصىىحيل السىىعول

إ الش ال ايى  اىالتهام   ىا على  عات ىه اموجى  : "تع  ءا  للمس وليل المدييل من اي ها

ال ظام، و  تع عل    ا اإل الش ض ر ل ىيص آ ى ، و ى ا ال،ى ر  ت لى  التعىو   

جىىهاا عىىن اإلضىى ار االمصىىالح الياصىىل التىىي  كءىىي ": فىىم اليهىىاوش ،ىىا  ع   ". ل اىى  

عل  ؛ل  صاح  ال لا ال ا  حع لىه  ل، ر ا اا  لحما تها التهام المس وش اتعو   ا

 .( )" الت ازش ع ه شو التصالح ا ليه

المس وليل ال ايل تد ل ضمن لائ ة ال ظام، و ت ت  عليها جىهاا  مما ناع  تاين شان     

مايويي، وذل  في حالل إتياا ال اي  فعال    كل   وجا  شو ميالءل بحكام ال ظىام، فىطذا 

ي ج ى الي وو ع هىا شو ميالءتهىا مىن مواعىد ال ظىام المىديي توصىا لايم ال واعد الت

مسىى وليل ال ايىى  اليهىىا مدييىىل، شمىىا إذا لايىىم مىىن مواعىىد ال ظىىام اإلج ائىىي ال هائىىي 

المس وليل ال هائيىل لل ايى  ال تتح ىع إال  ان فطتوصا اليها مس وليل جهائيل، ومن   ا 

 .شفعاش  وج  ال ايوا عليه ال يام اها اطتيايه شفعاال     مها ال ظام شو االمت اع عن

 :الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية للطبيب: ثانياا 
ماىل  إيسىاييل   و    العالمل  ي عالمىل   ،ما ت  ل اين ال اي  والم    عالمل نالاا        

 المسى وليل اب الميىل لل ايى  تاىدش ماىل شا تاىدش إان  :ول ل  ميىل  مايوييل   شا تكوا عالمل  

 كىوا  ىو  ،فالم    ال ا  ،ا يءسه لليا  تحم تصى ا ال ايى  ،المس وليل ال ايوييل

ممىا  وجى  على  ال ايى  التهامىا   اصىل  ىارو  ،ال  ا ال،عيا فىي  ى   العالمىل

مسى وليل ال ايى  عىن شعمالىه  ان شل والعلميىل لعالجىه وإررىال ، لمىا ي اق الت  يىل ال ايى

 . ( )ذا  ؛ايعل  اصل ال ايل  ي في ابناس مس وليل مه يل 

                                                           

 .  153ص( م2663طخ .دخ مكتبة  ا  السمسلخ الكوي )الوسيط في الطب والقانون : محمد خالدخ عانالمش( 1)
وانظور . الثالوم الفصول مون األول الفرر هامش خالسعودي الصحية المهن مااولة لنظام التنفي ية المئحة: انظر (2)

 .21ص خ"ائلتاام ظريةن" المدني القانون شرح في الوسيط :حمدأ الرااق عبد السنهوريخ: أيضاً 

مركووا الدراسووا  والبحووومخ )يووة والجنائيووة فووي األخطوواء الطبيووة المدنالمسووؤولية  :منصووور عموورخ المعايطووة (3)

 .34ص( هـ1425السعوديةخ  – جامعة نايف العربية للعلوم األمنيةخ الرياض
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التىىهام ال ايىى   ىىو التىىهام ااىى ش ع ا ىىل ولىىيم  ومىىن المسىىت   عليىىه ف هىىا  ويظامىىا  شان       

التىىهام اتح يىىع نا ىىل، فىىالتهام ال ايىى   ىىو التىىهام ااىى ش الع ا ىىل الالزمىىل وال،ىى ور ل 

 .وجلن  ال ءاا من ع د هللا عهن  بان   وليم التهام ا ءاا الم    ،للم   

التهام ال اي  ضمن الت   عا  واللوائح والتعليمىا  ال ايىل التىهام ااى ش  لما   عد         

ع ا ل وجهول صالمل و  ظل متء ل ما ابصوش العلميل والء يل الم  رة، و ىي ابصىوش 

ال ايىىل الثااتىىل والمسىىت  ة علميىىا  والمتعىىارا عليهىىا يظ  ىىا  وعمليىىا  اىىين اب؛اىىاا، والتىىي 

ومم إتيايه للعمل ال اي، وال  تسىامح ش ىل الياى ة  ؛اي ال  عيها للر اها و  ا     شا  لم  

 . ( )ن   هلها من شصحاب المه ل والمع فل ما من 

من يظام مهاولل المهن الصحيل عل   ى ا االلتىهام، حيىث ( 1 )م المالة ومد يصن        

ش ع ا ىل التهام الممارس الصحي الياضا بحكام   ا ال ظىام  ىو التىهام ااى : "جاا فيها

مس وليل ال اي  ت ىا   و  ا  ع ي شان ".   ظل تتءع ما ابصوش العلميل المتعارا عليها

ال ايىىى  مسىىى وش عمىىىا  المىى     ىىىي مسىىى وليل ع ا ىىل وليسىىىم مسىىى وليل رىىءاا، وشان 

نىواا  ل نىل ستعمله من ونىائل، وشيىه مسى وش عىن يتىائع ت صىي   فىي الواجاىا  االعتيا

ل شو ال هىل اابرىياا التىي   ى  شا  ع فهىا لىل شو اليء ى اسا  عدم التى وا شو اإل مىاش

فمن واجاه شا  ا ش لم  ،ه لل مىا فىي  ،؛اي ، فع د ماوش ال اي  معال ل شا م   

؛امته من ع ا ل علميل وريصيل، و  عد ايح اا ال اي  عن الحدول ال ايعيىل ل نىالته 

ا واللوائح والت   عا  ال ايىل  ه عليها الد ن اإلنالمي وال ظام والم تمالمه يل التي شمن 

إ ىالش ال ايى  فىي  نااا  لء داا الحصىايل التىي تم حهىا إ ىا  تلى  ال نىالل، واالتىالي فىاان 

 .لل عن ذل  اإل الشام ات ا  الم      عله ع ضل للمسات ءي    ا االلتها

 

 

                                                           

 .154ص (م1446خ 2مصرخ ط –القاهرة  دار النهضة العربيةخ)المسؤولية الجنائية لبطباء :  ايدخ أسامة عبد هللا (1)
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 املطلب الثاني
 أقسام املسـؤولية املدنية للطبيب 

 :املسؤولية العقدية: أوالا 
 و ي ت   عل  لل عامد لم  ىوا امىا التىهم اىه فىي الع ىد، ونا تهىا شا  حكىم عليىه     

اتعو   ال، ر ال ارئ عن عدم الوفاا، حيىث    ىل ع ىد اىين ال ايى  ، ن تعامد معهلمن 

والم   ، ومىن م،ىموا  ى ا الع ىد تتحىدل مسى وليل ال ايى  ت ىا  المى   ، و لتىهم  

  نىىال الع ا ىىل الي ظىىل الم لواىىل، والع ىىد ال ايىى  اموجىى   ىى ا الع ىىد شا  سىىدا للمىى  

ت وم على  " د نلال اي ال    ر اال سال لل اي  االلتهام ا ءاا الم   ، فالمس وليل الع 

اإل ىىالش اىىالتهام ع ىىدا  يتلىىا اىىا تالا مىىا ارىىتمل عليىىه الع ىىد مىىن التهامىىا ، وتا ىى  

د ي ىل شصىال  ا ىاا  على  مائمل اين ال اي  والم    مالام الع د ال اي مىد نلال اا ل الع 

   (. )"في حكمه ناإل  اب الصالر من ال اي ، وال اوش الصالر من الم    شو من 

والع د  و اتءاق إرالتين عل  إحداث شإ  مايويي، ورى و؛ الع ىد الصىحيح ال ضىا       

همىىا يوالمحىىل والسىىا ، حيىىث  ىىتم الع ىىد ام ىى ل شا  تاىىالش ال  فىىاا التعايىى  عىىن إرالت

وإذا لىاا محىل االلتىهام ميالءىا  لل ظىام ، ن لوا اإل الش اال صىوص ال ايوييىليتالمت اا 

 .العام شو اةلاب العامل لاا الع د اا؛ال  

ومن ر و؛ الع د شا  كوا صحيحا  وشا ال  كوا م واا  اعيى  مىن عيىوب اإلرالة       

تكىىوا  افىىطذا صىىدر ال ضىىا م ت يىىا  الحىىد ، شو ىىي الرلىىط والتىىدليم واإللىى ا  واالنىىترال

اىىين ال ايىى  والمىى     د نىىلفال ايعىىل الع . و كىىوا الع ىىد مىىااال  ل ا ىىاش، اإلرالة معياىىل

 لتهم ام ت،ا ا ابوش اا ش ع ا ل للثايي، شا   دم ال اي  للم    الع ا ل الي ظىل التىي 

ع ا ىل م ى و؛ل اىلا تكىوا متء ىل وشصىوش المه ىل ، تستوجاها حالتىه وم وفىه الياصىل

فىىىطذا حىىىدث إ ىىىالش اهىىى ا االلتىىىهام ت تاىىىم عليىىىه ، الت ىىىور العلمىىىيال ايىىىل وم ت،ىىىيا  

 .( )مس وليل ال اي  ااعتاار  إ الال  االتهام ع دا 

  الي ىىىل مىىىن جايىىى  ال ايىىى  ولحىىىع إال إذا تىىىوف   د نىىىلوال تتح ىىىع المسىىى وليل الع      

فمسى وليل ال ايى  المدييىل ، ض ر ياتع عن الي ل الم تك  من مال ال ايى  االم   

                                                           

 .142خ صالمدني القانون شرح في الوسيط :حمدأ الرااق عبد السنهوريخ (1)
 .136ص خ... للطبيب الطبية مسؤوليةال :حسين محمدخ منصور (2)
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فىىي ابصىىل مسىى وليل ع د ىىل، لىى ل  فىىطا مسىى وليل ال ايىى  لانىىتث اا مسىى وليل  ىىي 

 (. )ت صي  ل 

 :التقصرييةاملسؤولية : ثانياا 
ال هاا المت تى  على  ال ايى  يتي ىل إ اللىه " :ا المس وليل الت صي  ل اليهاتع ن       

ل نيى  و عاى  ع ىه االي ى، و و التهام  ء   عدم اإلضى ار اىاة   ن، االتهام مايويي

ومعيار  ايح اا الم ا فىي نىلوله وتصى فاته عىن جايى  الحي ىل والحى ر ، الم  وع

الع ىد الى ا  ى اط   واى ل   ت،ىح شان . ( )"وعن اى ش الع ا ىل الالزمىل للمى   والتاص  

ش  ىى   ال ايىى  اىىالم     ىىو شنىىاس المسىى وليل الع د ىىل، اي مىىا عىىدم وجىىول ع ىىد  حىىو  

 ىد ل د نلفكل مىا ال  ىد ل فىي ي ىاق المسى وليل الع ، المس وليل إل  مس وليل ت صي  ل

فىي حالىل وفىاة المى     :فمىثال  . في ي اق المس وليل الت صي  ل مت  توف   رى و؛ها

 بف ال عائلته ال  ن  لح هىم ضى ر اسىا  وفاتىه شا   فعىوا لعىوى ت صىي  ل ضىد    حع  

ت صىي  ل ش ،ىا   وذل  لعدم وجول ع د اي هم واين ال اي   ومس وليل ال ايى ، ال اي 

 د العوا لمى    فىي  إذا عالع معال ل معيال شو  ا؛نل شو ع دما   ف  إنعاا شو مد  

ول ل  مس وليل ال ايى  تكىوا ت صىي  ل إذا شلحىع مى    ضى را  ، حالل     ماار 

 . ( )االري  يتي ل إ ماله في م امال م  ،ه 

على  ال ايى  متى  ( والع د ىل الت صي  ل)ومد ش   الم ظم السعولا االمس وليتين        

 تح  ىىم رىى و؛ ميىىام لىىل م همىىا، و ىى ا مىىا  ت،ىىح جليىىا  مىىن تع  ىىا المىى ظم للمسىى وليل

االلتىىهام فىىي عمىىل ال ايىى     ىىل مىىن ال ىىوايين شان : "المدييىىل لل ايىى  والىى ا ذلىى  فيىىه

الم ظمل لمه ل ال   ااإلضىافل إلى  الع ىد ال اىي اىين ال ايى  والمى   ، فىطذا ارتكى  

ا   ىىل ؛اىىي ويىىتع ع ىىه ضىى ر للمىى    فيت تىى  علىى  ذلىى  ميىىام المسىى وليل ال ايىى  ش

 . (4)عل  ال اي  ( ت صي  ل شو ع د ل)المدييل 

                                                           

 خوي الكخ الخامسة السنةخ والشريعة الحقوق مجلة) المدنية الوجهة من الطبية مسؤوليةال :هشام محمدخ القاسم (1)
 .1ص( م1426طخ .د
خ 3ر خالسوورية المحوامون مجلوة" الطبيب عمل علل المترتبة التقصيرية المدنية المسؤولية :فهر محمد خشقفه (2)

 .134ص( م1424 خالرابعة السنة
 .35خ صعن أخطائهم مسؤوليةال من األطباء وتأمين ئيةاوالجا المدنية الطبية مسؤوليةال :جوايف خداود (3)
 .السعودي الصحية المهن مااولة لنظام التنفي ية المئحة خالثالم الفصل من األول لفررا هامش (4)
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المسىىى وليل الت صىىىي  ل تع ىىىي ايتءىىىاا  ان إ :تلنيسىىىا  علىىى  مىىىا ت ىىىدم  مكىىىن ال ىىىوشو      

  ح   ىوم ال ايى  اطي ىاذ جى شان  :اين ال ايى  والمى   ، ومثىاش ذلى  د نلالمس وليل الع 

علىى  ال   ىىع العىىام شو إي ىىاذ ن  ىىع، فيعتاىى  تىىد ل ال ايىى    ىىا  ىىو شمىى ب إلىى  مواعىىد 

 . ( )الء،الل حت  ولو لعي من مال ال مهور لل يام احاال  اإلي اذ الم لورة 

مىىن يظىىام مهاولىىل المهىىن ( 8)وفىىي  ىى ا الصىىدل شلىىهم المىى ظم السىىعولا فىىي المىىالة          

م  ،ىا  شو ج  حىا  فىي حالىل   ى ة شا   ىدم لىه  لىم شان الصحيل ال اي  ال ا   هد شو  ع

ت صىىي   واالتىىالي فهىىو التىىهام مىىايويي اموجىى  ال ظىىام، ومىىن إىىم فىىطان . المسىىاعدة الممك ىىل

شو شا  كىىوا ال ايىى  فىىي م اماىىل م  ،ىىه الميتىىل ع ليىىا  والىى ا  سىىا  ضىى را  للريىى ، 

ايى  اى ل  في  ىل العىدوى إلى  رىيص آ ى  مىا علىم ال  الم    مصاب امى   معىدال 

 للحيلولىىل لوا ايت ىىار المىى   المعىىدا، فىىطان  ،لوا شا   ىىوم اعمىىل اإلجىى ااا  الالزمىىل

 . ( )  عل  ال اي  مس وليل ت صي  ل ذل    ت  

وفيما  لي نوا   ي  الااحىث إلى  حىاال  ا ىالا الع ىد اىين ال ايى  والمى   ،       

ليل ت صىي  ل، لمىا نىيتم إل  مسى و د نلومن إم تحوش مس وليل ال اي  من مس وليل ع 

وذلى  على  ال حىو  ،والمس وليل الت صىي  ل د نلتوضيح ش ميل الء ق اين المس وليل الع 

 :التالي

  :اليب  العقد بيالن حاالت( أ)
إلىى  مسىى وليل  د نىلتتحىىوش مسى وليل ال ايىى  الع  :إذع عهضف   يكففط مفط أيكففبن عوضيف  -1

والمىى   ، ومىىن شنىىااب  ت صىىي  ل فىىي حىىاش ا ىىالا الع ىىد الماىى م اىىين ال ايىى 

، شو إذا (الت اضىي والمحىل والسىا : )الا الا ايعدام رلن من شرلىاا الع ىد و ىي

ا، فىالتمييه  تل ر ؛ من ال  و؛ الواج  توف  ا في لىل رلىن مىن  ى   ابرلىاا

فىىي المحىىل،  اا؛فىىي ال ضىىا، واإلمكىىاا والتعيىىين رىى  اا؛وت ىىااع اإلرالتىىين رىى 

 (. ) وم الع د لوا تواف      ال  و؛ والم  وعيل ر ؛ في السا ، فال  

                                                           

 للكتووابخ اإلسوكندرية مركووا) والتأديبيوة والجنائيووة المدنيوة الناحيووة مون األطبوواء مسوؤولية :فوورج أميور يوسوفخ (1)
 .114ص( هـ1431خ 1ط مصرخ –اإلسكندرية 

 .2ص السابقخ المرج  (2)

ةالمهنية الطبية في المملكة العربية السوعوولية ؤالمس :جبراهيم  يسخ الصقير (3) وفقاً لنظوام مااولوة مهنوة الطوب البشوري ديَّ

 .22-21ص (م1446خ 1السعوديةخ ط –مكتبة الملج فهد الوطنيةخ الرياض ) "دراسة مقارنة"وطب األسنانخ 
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ابصىل شا  كىوا اىين ال ايى  والمى     :دجبوز ح ود عوضي  والو زعمبت عوضي تفن -2

ع د، ولكن إذا اض   ال اي  إلج اا عمليل ش  ى للم    نيى  العمليىل المتءىع 

ي ىاق المسى وليل  يى و عىن الع ىد، و ىد ل فىي  عليها، والم    في نياوال فطان 

 .وليل الت صي  لي اق المس 

عىىن  د نىىلالىى اجح فىىي الء ىىه ال ىىايويي يءىىي الصىىءل الع  :عوخفف مبت عول يففن عوصجبهيففن -3

الع د   ت،ي مىن جميىا اب؛ى اا االلتىهام اىه، وفىي الء ىه  بان   اليدما  الم اييل

المصىى ا   ىىا  رشا   ت،ىىي ال جىىوع للمالاسىىا  للتعىى ا علىى  ايصىى اا ييىىل 

تع ال ايى  شو العىالو ا    ىل الم املىل، فىطذا ال  فين إلى  إي ىاا التىهام على  عىا

ال ايى   كىوا مسى وال  ؛ا ىا  ل واعىد  تاين وجول ع د في حالل العالو االم اا فطان 

 . ( )في حالل ارتكاب   ل م ه  د نلالمس وليل الع 

ني  المتعامىد مىا ) :عو بون عو   تلبو  ايُب أبو ضعت  شخص آال غيل عوصلت  -4

إذا مىاموا ا فىا لعىوى  ،اال سال لورإل المتوف  المت، ر ن، ل ل  الحاش (ال اي 

يتي ىل  اانمهم ال يصي للم الاىل اىالتعو   عىن ال،ى ر الى ا شصىااهم ريصىيا  

فءي     الحالل ت فا الدعوى عل  شنىاس المسى وليل  ،لمو  م  اهم االي ل ال اي

 . ( )الت صي  ل لعدم وجول ع د اي هم واين ال اي  

حت  لو حصل عل   :ط ين م  عية ه بمب   ايُب عول ي  أألصبال  عو بون عو   تجلي  -5

، فءىي  ى   الحالىل ت عىد ا  ؛ايى إاى ام ع ىد اي همىا، في تكى    ىل   مواف ل الم    وتمن 

 . ( )اب  اا مس وليل ت صي  ل 

عو بون عو   تص  ع ايُب عول ي  ألط ألالج عوصلت  ا  ظلوف كبن ت عجف  ألليفه  -6

ش ذلىى  امت ىىاع ؛ايىى  ال ىىوارئ ات ىىد م اإلنىىعافا  ومثىىا :عو فف اِ وضالجففه ه بمففب  

 .(4)ابوليل للم   ، فمس وليل ال اي    ا مس وليل ت صي  ل 
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  (:والتقصيرية ديَّةالعق)أهمية التفرقة بين المسؤوليتين ( ب)

ت جىا والت صىي  ل، و د نللتء مل اين المس وليل الع اش ميل  تاينتمن  الش ما ناع      

 :وتكمن ش ميل     التء مل فيما  لي ،؛ايعل لل من المس وليتين     التء مل إل 

الع ىىد  ل ىىي علىى  عىىاتع الملتىىهم التىىهام الوفىىاا اىىه فىىي : مففط حيففث عوخلففن وآويبدففه -1

المسىى وليل الع د ىىل، شمىىا المسىى وليل الت صىىي  ل ت ىىوم لائمىىا  علىى  الي ىىل مهمىىا لىىاا 

 لفىىطا شإاىىم   ىى سىىي ا ، وعىى ا إإاىىا  الي ىىل   ىىا علىى  عىىاتع ؛الىى  التعىىو  ، 

، وال،ىى ر نيىى  الماارىى  ال  ىىد ل فىىي ت   ىى  ال،ىى ر صىىمه حكىىم لىىه اتعىىو   

شو الت صىىي  ل، شمىىا ال،ىى ر الماارىى  فىىال  د نىىلفىىي المسىى وليل الع  التعىىو   نىىواا

إال ما لاا متومعىا ، وفىي المسى وليل الت صىي  ل ال  د نل عتا  م ه في المس وليل الع 

 .اين ال، ر المتوما وال، ر ني  المتوما محل للتء مل ع د ت د   التعو  

اإلعءىىىاا مىىىن المسىىى وليل شو : مفففط حيفففث عإلألسفففبي مفففط عوصسفففخووين أو عو ففف  م ُفففب -7

ت ىىا  ابفىى ال مىىن المسىى وليل الت صىىي  ل وإي اصىىها جىىائه فىىي المسىى وليل الع د ىىل، 

  .فيه العءو وال هوش ع ه  وز   اص   الح وق الياصل، ولل حع  

إال ااالتءىاق شو يىص ال ىايوا  د نىل،امن في المس وليل الع ال ت :مط حيث عو  بمط -3

 .الت،امن مائم في المس وليل الت صي  ل عل  الدوام في حين شان 

بحكىام المسى وليل   سىلش المىد ن وف ىا   :مط حيث هلبق عوصسخووين ألط اضفِ عوغيفل -4

عىىن فعىىل لىىل رىىيص انىىتعاا اىىه فىىي ت ءيىى  االلتىىهام، شمىىا فىىي المسىى وليل  د نىىلالع 

عليىىه  الت صىىي  ل فىىال  سىىلش ال ىىيص إال عىىن شفعالىىه ال يصىىيل اانىىتث اا مىىا يىىصن 

ال ىايوا على   ها ريصيل إال إذا يصن ال ايوا، فابصل في المس وليل الت صي  ل شين 

 . ( )ني  ذل  

معيىار  شان  :،  مكن ال ىوش(والت صي  ل د نلالع )واعد الحد ث عن المس وليل المدييل      

اىىين  د نىىليتءىىم العالمىىل الع افىىطذا ، شو ايتءائهىىا د نىىلهمىىا  ىىو وجىىول ال اا ىىل الع التء مىىل اي 

 .  ماار ة  المس وليل الت صي  لال اي  والم    تت ت  
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 املطلب الثالث
 املعايري القانونية يف إثبات املسؤولية املدنية للطبيب 

 ا  ضى ر شحىدث ا  ؛ايى إاا  المس وليل المدييىل لل ايى  الى ا ارتكى    ىل  إ توما        

اا ش ع ا ل ام اريته اسلو  ال ىيص العىالا الى ا  هالتهاملرجل عل  مياس  االم   

، فىال  ىو  ىارق الى لاا رىد د الي ظىل في تءىا إلى  الى روة،  مثل جمهور ال اس وعامتهم

 . ( )   ل  امل الهمل في هش إل  الح،ي وال  و محدول الء

م افىاة مسىل  ال ايى  موضىوع ال ىكوى شو : ومعيار االيح اا في نىلو  الي ىل      

فيسىت يا ال اضىي ، ا ال اي  العالا شو مسلكه إذا وجد في مثل م وفهتص فه لتص   

ال ايىى  مىىد حىىال اسىىلوله شو تصىى فه عمىىا   ارىىي شا  كىىوا عليىىه التصىى ا  شا   ىى ر شان 

السليم ام اريل ذل  اسلو  ؛اي  متونط مماإل في تيصصه لل ايى  المعىالع ومحىا؛ 

 .( ) ءم الظ وا ا

اسىلو  ال ايى   المي ىئ  ىارا نىلو  ال ايى   إإاا  الي ىل ال اىيفال اضي ع د      

وال اال اي  المهمل المتكانىل الم صى  ، وليم اسلو  ال اي  الحاذق المتميه، العالا

فىطذا اتاىا ال ايى  ، مىا اب ى  فىي االعتاىار الظى وا المحي ىل اهى ا ال ايى ، في عمله

شا مىام اىطج اا الت ىييص االع ا ىل الالزمىل  ،عليها في مه ل ال ى    ابصوش المتعارا

ىى، مسىىتعي ا  االونىىائل الء يىىل الالزمىىل ن تسىىتدعي مىى وا الحالىىل االنىىتعايل اهىىم مىىن وامن

، ومىا ذلى  لحىع اىالم    ضى ر ال  مكىن االحتى از م ىه، اب صائيين شو المسىاعد ن

   .( )  للمساالل ولن  تع ن ( و  التع)ال اي  في     الحالل ال  لهمه ال،ماا  فطان 

 :، ود  أللى عو  ع عو بو إلث بت عوخلن عول  ود بك ثالثن مضبتيل       

 :املعيار الشخصي: أوالا 
ضىوا تصى فا    كوا عل  إإاا  الي ل ال اي   ى شيصار المعيار ال يصي شان      

اته فىىي الحيىىاة ال ايىى  المىىداا، و ىىل تتوافىىع تصىى فاته شإ ىىاا ارتكىىاب الي ىىل مىىا تصىى ف
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فىطا لىاا اطمكايىه ذلى  ، و ل لاا اطمكايه ت    ال، ر ال ا شلح ه اىالم    ؟العال ل

 ،الموإا لىم  كىن اطمكايىه ت  ى  ذلى  فىال   ى، وصا تصى فه االي ىل إل مالىه وت صىي  

 .( )ومن إم ال  لهمه ال ،اا اتعو   الم    

ذاتىه    ال اي  المي ئ في حد  المعيار ال يصي  ستلهم ال ظ  إل وا ل   ت،ح شان      

ه  احث في مدى اعتاار ما وما مىن ال ايى  ال إل  ال، ر ال اتع عن   ا الي ل، شا شين 

مىىن  فىي نىىلوله شم ال، و ىىو اى ل    ىىيم مسىى وليل ال ايى  امعيىىارال  اال سىال إليىىه ايح افىىا  

 :( )و     عل    ا المعيار  ،( )ف  ته و  ظته 

 صع  عليىه شا  ءحىص  إإاا  الي ل ال ايا المعيار ع د ال اضي ال ا  عتمد    شان  -

لحالتىىه ال ءسىىيل ( ال ايىى )السىىما  ال يصىىيل واالجتماعيىىل لم تكىى  الءعىىل ال،ىىار 

وني  ىىىا، فمىىىن ... وذلىىى  مىىىن حيىىىث م وفىىىه وعالاتىىىه ورلول شفعالىىىه ،واالجتماعيىىىل

 ىد شمى  ا عل  ما  ك ه ضمي  ال اي  ع دما ارتك  التص ا الم تالتع    المعلوم شان 

لىىيم االيسىىي ، فمىىن الصىىعوال شا  حكىىم ال اضىىي علىى  ضىىوا السىىما  ال يصىىيل 

ومىن إىم  ،ا ال ايى واالجتماعيل لل اي  شو شا   اط اىين تلى  السىما  واىين تصى   

حيىث ال ت عىد م رى ا  صىالما   إلإاىا  الي ىل صع  عل  ال اضىي شا  تيى  ا معيىارا  

 .عل  فعله اي  واين ما  و مالر  ا ال  ست يا ال اضي من  الله ال اط اين تص   

اب؛اىىاا علىى  ت ميىىل معلومىىاتهم ومتااعىىل   ىى لا اب ىى  اهىى ا المعيىىار إلىى  عىىدم حىىث   -

لت ىىو   مسىىتوا م وتالفىىي الومىىوع فىىي اب  ىىاا مىىا لام   المسىىت دا  ال ايىىل الحد ثىىل

 . ال اي  المهمل  عامل في المس وليل وال،ماا شف،ل من ال اي  الم د

ه ال  صىىلح معىىه شا  كىىوا م يانىىا  م ،ىىا ا   ىىوفي ر  عىىاب عليىىه شينىى ىى ا المعيىىا شان  -

يه   ت،ي تسا  االيحى اا فىي السىلو  إلى  صىاحاه امىا لىه مىن ف  ىل إاالر   إذ 

 .اب   االمعيار الموضوعي و له   ابنااب تمن  ،وما عليه من عالا 
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  :املوضوعي املعيار: ثانياا 

لم ت ىىد اسىىلو  ال ايىى  الحىى  ص المماإىىل و ىى ى شيصىىار  شا   ىىاس نىىلو  ال ايىى  ا   

 إذا وجىىد فىىي مثىىل مىى وا ال ايىى  موضىىوع ال ىىكوى، و ل ىى  علىى   ىى ا، لتيصصىىه

 .( ) المعيار إ ماله لاع  الع اص  ال يصيل التي ت إ  في نلو  ال اي 

علىى  شنىىاس  مىىائم   إإاىىا  الي ىىل ال اىىيالمعيىىار الموضىىوعي فىىي  واىى ل   ت،ىىح شان      

موضىىوعي موامىىىه ال،ىى ر، ولىىىيم  ، فلنىىاس المسىىى وليلاتىىىهذ ال،ىى ر ولىىىيم الي ىىل

 ستوج   الءعل ال ا   لا إل  ال، ر ا اته  و وحد  ال ا المتسا  فيه، واالتالي فطان 

شحكامها من شحكام الء ىه  ال،ماا في الء ه اإلنالمي، وال وايين وابيظمل التي انتمد 

ولل المهن الصحيل عل  وجىه وم ها ال ظام السعولا اصءل عامل ويظام مها ،اإلنالمي

فىي ال ظىام السىعولا  يصوص الموال التي تتعلع االءعل ال،ار اليصوص، ل ا ي د شان 

ى ت تص  عل  الع ص  المالا ف ط و و التعىدا، واالتىالي  سىلش لىل ن شحىدث ال،ى ر من

 .حت  ولو لاا ني  مدر  شو مميه للعمل ال ا مام اه

 : املختلط املعيار: ثالثاا 
 على  ال اضىي اب ى  االمعيىار الموضىوعي مىا عىدم هشيصار  ى ا المعيىار شينى   ى     

مثل الظ وا والمالاسا  الدا ليل واليارجيل  ،إنءاش اع  جواي  المعيار ال يصي

ال ايى ، والونىائل التىي  ملكهىا،  فيا ة، الي ل ال ايالمحي ل اال اي  ع دما ارتك  

 . ( )االعتاار ي ف  اش      لها عوامل والظ وا المكاييل والهم يل المحي ل اه، ل

الم عل  نايل المثاش ع د مهور م   انتث ائي في الد معين شو مكاا معىين ال   ى       

عليه ال اي  ال ا ال  ست يا ت ييصه مىن شوش نىاعا  مهىور ، لى ل  ال ايى  الى ا 

ايىل المسىاعدة ه ال  تواف  له من ابجههة والميتا ا  والمعامىل ال  عمل في ال  ا فطين 

ولى ا فالعدالىل ت ت،ىي شا  ل ى  ، في الت ىييص والمعال ىل مىا  تىواف  لهميلىه فىي المىدا

 .عن الي لال اضي في اعتاار      الع اص  ع دما   ظ  في مدى مس وليل ال اي  
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ومد  حدث في ومم ت ايع ال ايى  للمعال ىل شا  تصى ا احسى  مىا تمليىه عليىه        

ل فىي ذلى  الومىم، ولكىن فىي الومىم الى ا   ظى  ال اضىي فىىي ابصىوش والثوااىم ال ايى

مد تكوا  ى   الثوااىم تريى   و    ىا اب؛اىاا  إإاا  الي ل ال ا ارتكاه   ا ال اي ،

م ها  ل ا   ارىي   ىا على  ال اضىي عىدم ايت ىال ال ايى  شو مسىاالته  ف،للوجول ؛ ق ش

 . عما انت د اعد ذل ع ما لاا مالئما  في ومم المعال ل ار  ال ظ  ه ؛ان بين 

ضىرط  فىطان ، ل ل  ابم  ع د تص ا ال ايى  فىي حالىل االنىتع اش شو ال ىوارئ       

شو عدم االلتءىا  إلى  ، مد تدفا ال اي  إل  عدم الت وا، الومم ومحاولل إي اذ الم   

معظىم  ان فىطلى ل  ، اع  اإلج ااا  الواج  عل  ال اي  اتياذ ا في الظ وا العال ل

وم هىىا ال ظىىام السىىعولا تسىىمح لل ايىى  فىىي حالىىل ، وابيظمىىل فىىي لوش العىىالم ال ىىوايين

االنىىتع اش وال،ىى ورة اطع ىىاا المعال ىىل التىىي   ا ىىا م انىىال للمىى    وت اي هىىا لوا 

 ومىن   ىا فىطان ، فىي الومىم الم انى  إذا لىم  تيسى  الحصىوش على  إذيىه، رضا الم   

ا ارتكىى  تصىى فا    ىىكل   ىىل فىىي حالىىل االنىىتع اش مىىد تعءىىي ال ايىى  مىىن مسىى وليته إذ

 . ( )ل نلالظ وا العا

الرا ل مىن  بان   فال ظام  سمح لل اي  اميالءل اع  التهاماته في حالل االنتع اش      

وال اضىي  ل ى  فىي اعتاىار  مثىل ، ( )تد ل ال اي   ي مصلحل الم    وإي اذ حياته 

 .إإاا  الي ل ال ايذل  ع د يظ   في 

  ىىا  تىىلإي ا  للونىىائل التىىي  ملكهىىا ال ايىى  فىىي ت ىىد   نىىلوله  لىى ل  شان وال ىىد   اا     

فانىىتيدام اةال  ال ايىىل وال جىىوع إلى  اب صىىائيين  ع ىىي ال ايىى  إمكاييىىل ، وفحصىه

فىىطذا وجىىد ، الوصىىوش إلىى  ت ىىييص ح ي ىىي لحالىىل المىى    ووصىىا العىىالو الم انىى 

والتىىي مىىن رىىلا عىىدم  ،تىىهال ايىى  لىىم  سىىتيدم  ىى   الونىىائل التىىي فىىي حوز ال اضىىي شان 

ومىا ذلى  . ال ايى  نىيكوا موضىعا  للمسىاالل انتيدامها إلحاق ال، ر االم    فىطان 

ال اضىىي ال  سىىت يا شا   اىى  ال ايىى  علىى  رىى اا يوعيىىا  ناليىىل شو مكلءىىل مىىن  فىىطان 

ابليى  مىن المعىدا   المعدا  ال ايل، ولك ه  ست يا شا  حانىاه على  عىدم تىوفي  الحىد  

 . ور ل التي تت لاها مه تهوابجههة ال،
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 املبحث الثاني
 ةالطبي خطاءاملرتتبة على األ واآلثاردعوى التعويض 

ال اي  ال ا ش  ل فىي العىالو وتسىا     لعوى ضدن وشو ذوع دما   فا الم          

م يظى ا  الرتكااىه التح يع ما ال اي  و حىالن    ا الي ل في إصاال الم    ا، ر،  تم  

االم   ، ومن إم ت ع د مس وليل ال اي  عن   ا ال،ى ر، ممىا  شض ن    ا الي ل ال ا

 ستوج  تعو   المى    شو ذو ىه فىي حالىل م ىالاتهم اىالتعو   عىن ال،ى ر الى ا 

ىى ن فىىي حكمىىه اسىىا  اإل مىىاش شو الت صىىي ، و ىى ا مىىا نىى ت اوش تسىىا  فيىىه ال ايىى  شو من

 : الحد ث ع ه في م لاين

 . وخلن عول  دألعى عو ضعت  ألط ع: عوصلل  ع و 

 .عآلثبي عوص لد ن أللى عوخلن عول  : عوصلل  عوثبه 

 األولاملطلب 
 ةالطبي خطاءدعوى التعويض عن األ

( المى   )شوال  من رفا المت، ر  مال شا  ادش التح يع ما ال اي  شو  حالم، الادن       

اسىىا  رعويىىل  اىىهل،ىى ر الىى ا لحىىع ا عىىنال ايىى  للم الاىىل اىىالتعو    لعىىوى ضىىد  

  اي  وإ ماله وعدم تح ز  شو ت صي   في ا ش الع ا ل الالزمل، وفيما  لي نىوا  ىتم  ال

 .توضيح المع   الم صول االدعوى ونااها، وشرلايها، إم إج ااا  التح يع فيها

 :وسببها الدعوى تعريف: أوالا 
ا ونيلل مايوييل  مكن لل يص اوانى تها الل ىو: "هاا الدعوى في ال ايوا الين تع ن      

 .( )" ه، وع د االمت،اا اصيايل   ا الحع  اح    إل  المحالم للحصوش عل  اعت ااال 

ع  عليىه امصىلحل م ى وعه للمىدعي، نىواا شلايىم ونا  الدعوى  و إ الش المىدن     

 .( )شم مع و ل  ل نلالمصلحل ما
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 :وىــالدع أركان: ثانياا 
المدعي يءسىه  ىو مىن رفعهىا شم  شا تكوا الدعوى الساا المدعي، نواا شلاا الادن       

رفعها اانمه ريص آ     وب ع ه، شو ممثله ال ظامي شو ال  عي، فالىدعوى تسىتلهم 

 .ع  اه، وتل   ي ابرلاا الثالإل ل فا الدعوىع  عليه، ومد  ، ومد  عال وجول مد  

ى: "هع  عليه الينى، والمد  "  ن إذا ت   لعوا  تمن : "هومد ع  ا المدعي الين         إذا نمن

 ".جا  عليهشت   ال واب 

ال ائم عليه ال هاع، وال ا ومعم اسااه اليصىومل  الحعر : "هع ن اه الين ا المد  و  ع ن       

ممىىا  حتمىىل اىىين المىىدعي والمىىدع  عليىىه، و ىىو فىىي حاجىىل إلىى  إإاىىا  ملكىىه، ورىى ؛ه 

 . ( )" شا  كوا معلوما  الثاو  ع ال  وعالة، و

شو   فعهىا مىن ،    ىو المى    شو ورإتىه شو شحىد شماراىهعي  كىوا فىي الرالىوالمدن      

ولكىىن مىىد تحىى   ، شو  مثلىىه يظامىىا  لالمحىىامي المءىىو  مىىن ماىىل المىى   ،   ىىوب عىى هم

شو من ال هل الميولىل يظامىا  ا فعهىا، نيى  ، عي العامال اي  من مال المدن  الدعوى ضدن 

ا فىىا ، شو المتىىوف ، ره إذا لىىاا مىىن الممكىىن شا   ىىوم شحىىد شمىىارب المىى    المت،ىى شينىى

الوضا   ت،ىي ح،ىور المت،ى ر يءسىه شو وليىل  فطان ، ال اي  من الادا ل ركوى ضد  

 .ع ه شو وليه ال  عي ع دما  صل ابم  إل  م حلل التح يع والمحالمل

الىىدعوى التىىي   فعهىىا المىى    المت،ىى ر شو ورإتىىه شو شحىىد شفىى ال  و ءتىى   شان      

لاىا  اىالتعو   عىن ابضى ار التىي لح ىم اىه ااعتاار ىا تت،من ؛، ال اي  عائلته ضدن 

، ال ايى  شنل  ال كاوا التي ت فىا ضىد   لعوى االحع الياص شو الحع المديي، إال شان 

الىدعوى ال هائيىل شو ال  ائيىل ت فعهىا ال هىا   رنىم شان ، ت ال  ش ،ا  اع ااه ومحاناته

( 1 )فعهىا، والتىي اي ىم المىالة شو ال ها  الميولل يظاما  ا ، الميتصل لااللعاا العام

االلعاا العام  مثله شمام الهينل الصىحيل " من يظام مهاولل المهن الصحيل السعولا الان 

فهىى ا اب يىى  ". ال ىى عيل المومءىىوا الىى  ن  صىىدر اتحد ىىد م مىى ار مىىن وز ىى  الصىىحل

وتكليءىىه اتمثيىىل ، اتحد ىىد انىىم شحىىد المىىومءين التىىااعين لىىوزارة الصىىحل ا   صىىدر مىى ار

 .اللعاا العام شمام الهينل الصحيل ال  عيلا
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ال اي  شو مساعد ه مد توجىه إلى  رئىيم الم فىع الصىحي  وال كوى الم فوعل ضد      

 ومىد، ومد توجه إل  مد   ال ى وا الصىحيل االم   ىل، شو مد    ال ا ارتك  الي ل فيه

 ضى  شو ولكىن اعى  الم، توجه إل  شميى  الم   ىل الى ا  حيلهىا إلى  ال هىل الميتصىل

، ذو هم  وجىه رىكوا  ماارى ة إلى  وز ى  الصىحل الى ا  حيلهىا اىدور  للم فىع الصىحي

 . ( )ال ا  عمل فيه ال اي  لالنتءسار عن ح ي ل ما جاا في الدعوى الم ظورة شمامه 

وإذا لايم اع      ال كاوا ال شنىاس لهىا مىن الصىحل، يظى ا  لكىوا المى    شو     

ين صىحل اإلجى ااا  العالجيىل التىي اتيى  ا ال ايى  مىا ذو ه مد ا تلط علىيهم ابمى  اى

ال اىلس اهىا    ىا  يسىال   إال شان  ،واالعت ال اوجول   ىل ؛اىي ارتكاىه ال ايى  ،  الم 

و كت ا عل  إإ  ا وجول   ل ؛اىي شو إ مىاش شلى إلى  ، من ال كاوا تكوا صحيحل

 . ( ) إلحاق ال، ر االم   

التح يىىع المتاعىىل فىىي الىىدعوى الم فوعىىل ضىىد و ىى ا   وليىىا إلىى  الحىىد ث عىىن إجىى ااا  

 .اب؛ااا ومن في حكمهم

  األطباء يف الدعوى املرفوعة ضد التحقيق إجراءات: ثالثاا 
 
 :حكمهم يف نوم

ن في حكمهم من ماىل    ى التح يع ابولي في ال كاوى الم دمل ضد اب؛ااا، ومن      

اا التح يع الميتصوا مىن ذوا ال هل اإللار ل التااا لها الم فع الصحي، و تول  إج 

و تعىىين علىى  مىىد    ،( )الياىى ة والكءىىااة  يتىىار م مىىد   ال ىى وا الصىىحيل الميىىتص 

و  ىوز ... الم فع التحءظ عل  الملا ال اي ومتعل اتىه لالعي ىا ، والتحاليىل، وابرىعل

ع  عليه، ومىن  ت لى  التح يىع نىماع شموالىه، للمكلا اطج اا التح يع تلجيل نء  المد  

 . (4)  هول حت   صدر م ار مد   ال  وا الصحيل الميتصوال

و  ا  يموذو معتمد لمح،  التح يع في ال كوى ال ايىل الاىد شا  ت،ىمن اإلرىارة     

إل  ورول ابوراق المتعل ل اموضا ال هاع إل  ل  ل التح يع، التي   اري عليهىا تىدو ن 

م ل لل كوى، وتار يهىا، وانىم شنماا شع،ائها وومائءهم، ما اياا رمم المعاملل المت،

 .المدعي، وتدو ن ما  ثام  و ته، ومحل إمامته، وع وايه
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؛ىىالع علىى   و تىىه، وتحد ىىد رىىكوا  ا علىى  الم ىىتكي مىىن  ىىالش االتعىى   واعىىد ال     

االوال ىىل علىى  نيىى  ، وتحد ىىد انىىم  واالوصىىا ل ش واالولالىىل ش ويءسىىه شاابصىىالل عىىن 

ىى ال ىىكوى مىىن شجلىىه، وتحد ىىد يىىوع ال  ااىىل، م ال ىىيص، إذا امت،ىى  ابمىى  الىى ا تم 

الوال ىل، شو الوصىا ل، شو الولالىل، و اصىل ع ىدما  ت لى  ابمى   والعم ، وت ىد م صى   

حصىى  لورإىىل  رفىىا ابوراق إلىى  الهينىىا  الصىىحيل ال ىى عيل، و؛لىى  إح،ىىار صىى   

ى ن  ىدعي عليىه شو علىيهم، وايىاا وميءتىه شو ومىائءهم، المتوف ،   ل  م ه تحد د انىم من

 م، في ل  م ىه تحد ىد شوصىافه شو ؤلاا ال  ع ا انمه شو شنما مله شو عملهم، وإذاوع

شوصافهم، و ل  مكن شا  ع فه شو  ع فهم إذا رآ  شو رآ م، إم   ل  م ىه رى   لعىوا  

ه فىي حالىل رفىا ابوراق إلى  ا ال  ىتكلم الع ايىل، فىيءهم شينىالى وإذاشو ركوا  االتءصيل، 

ه  تعين عليىه إح،ىار متى جم موإىوق، شو المواف ىل على  فطين  ،(الهينل الصحيل ال  عيل)

عي عىىن الحالىىل شا   ىىوم االت جمىىل شحىىد شع،ىىاا الهينىىل مىىن اب؛اىىاا، إىىم  سىىلش المىىد  

الم ضىىيل، التىىي جعلتىىه شو جعلىىىم م  اىىه الىى ا   ىىتكي مىىىن شجلىىه،   اجىىا الم نسىىىل 

الجىىا ، العالجيىىل، التىىي ومىىا فيهىىا الي ىىل، وومىىم حصىىوش ذلىى ، ويىىوع اإلاىى ، والع

ى ن ح  هىا، ومىاذا وابلو ل، وما لويها شو ح مهىا، وفىي شا مومىا مىن ال سىم ح  ىم، ومن

ابلو ىل شو المعال ىل شو العمليىل شو اإلاى ،  ىي  حصل اعد ذل ، و ل لد ه لليل على  شان 

 . ( ) ؟التي تساام في حصوش الحالل الم ضيل شو الوفاة

لعىوا ، وفىي حالىل وجىول م في ارىي   ل لد ه رهول عل  صىحل: عيلما  سلش المد       

شا  سىىميهم، وفىىي  ىى   الحالىىل تعمىىل الهينىىل الصىىحيل ال ىى عيل علىى  إح،ىىار م، وش ىى  

  .شموالهم اعد التللىد مىن صىحتها، شو تكتى  يتي تهىا فىي ت   ى ،  لحىع امح،ى  التح يىع

تعىو   )رش ابال ى عيل شو الد نىل  : دمىلل  من المدعي شا  حدل م الاىه ااعد ذل    

شو الحسىىم مىىن ال اتىى ، شو لءىىم  الع واىىل اإللار ىىل، لطيهىىاا الع ىىد ، شو(الد نىىل  الي لوا مىى

رىكوا  نىت فا  ، فيءهم شان (شو التعو  الد نل  )يظ ، فطا ا تار الم الال االحع الياص 

للهينل الصحيل ال ى عيل، ونىي ل  م ىه الح،ىور شو وليلىه، مىا ال ىهول ع ىد اللىهوم، 

 .ونتكوا تكاليا السء  عل  يء ته، وت    مواف ته عل  ذل للمثوش شمام الهينل، 
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ع  عليىىه شو علىىيهم، فتوجىىه لىىه شو لهىىم الهينىىل العد ىىد مىىن ابنىىنلل إىىم  ىىلتي لور المىىد       

اعدما ت لا عل  ن ل العيالة، شو عل  ملا الم    في المست ء ، فتسلله عىن انىمه 

ه، وم ىى  ، وتيصصىىه، وعمىى  ، وج سىىيته، ورمىىم وتىىار خ  و تىىه ومصىىدر ا، وعملىى

وم  الته التي  حملها وتار خ الحصوش عليها ومصدر ا، ورمم وتار خ التى  يص لىه 

 .( ) امهاولل المه ل، وع واا إمامته في المملكل

إذا لىىاا ال  تحىىدث االلرىىل الع ايىىل تي ىى   الهينىىل ا،ىى ورة إح،ىىار مىىا وفىىي حىىاش      

شحىىد شع،ىىاا الهينىىل مىىن اب؛اىىاا  متىى جم موإىىوق، شو المواف ىىل علىى  شا   ىىوم االت جمىىل

وذلىى  اعىىد رفىىا ابوراق إلىى  الهينىىل الصىىحيل ال ىى عيل، واعىىدما  سىىتما إلىى  رىىكوى 

المدعي،   ل  م ه ال ل عليها االتءصىيل مىا رى   ذلى  اصىيرل علميىل وامصى لحا  

جلىه، شالمتىوف  الم ىكو مىن ؛ايل، إم  سلش عن الحالل الم ضيل ع دما فحص الم    

  شو ابعىىى ا  التىىىي وجىىىد ا، ومىىىاذا لىىىاا ت ييصىىىه، ومىىىا  ىىىي ومىىىا  ىىىي العالمىىىا

 ىىا ا؛لىى  إج اشو الءحوصىىا  التىىي ...  ىىا للمتىىوف االءحوصىىا  الميا  ىىل التىىي شج 

للمتوف  لالنتعايل اها عل  الت ييص، وماذا لايم ال تي ل، وما  ىي العالجىا  ال ايىل 

ت ليىىه  ولميتىىه ، مىىا تحد ىىد يىىوع العىىالو ويسىىال ؟؟التىىي وصىىءها، شو شع ا ىىا للمىى   

وعىىدل ال  عىىا  و؛   ىىل إع ائهىىا، و ىىل انىىتعاا اىى شا شا مىىن زمالئىىه اب؛اىىاا، إىىم 

 سىىلش  ىىل مىىام ا ىى   الحالىىل الم ضىىيل للمىى    شو ل و ىىه و؛ايعىىل العمىىل ال اىىي شو 

ال  احي، ال ا مام اه، و ل  وجد حس  رش ه   ىل شو ت صىي ، شو إ مىاش فىي معال ىل 

ه مما شلى إل  إصااته االحالل الم ضيل، شو الوفىاة، مىن الم    شو في الع ا ل ال ايل ا

مال شحد ال ائمين عل  ت ءيى  العالجىا  شو تم  ،ىه شو  دمتىه، فىطذا لايىم اإلجااىل اى عم 

 ؟وما  و الي ل؟ ،فمن  م

ابنىىنلل المتعل ىىل اىىابمور الء يىىل المىى لورة االمح،ىى   ىىي  وال ىىد   االىى ل    ىىا شان      

ا فيها، شو وضىا شنىنلل ش ى ى، حسىاما ت ت،ىيه للهينل التص    شننلل انت رال ل،  مكن

ع  عليهم، فيمكن انتيدام شلث  من يمىوذو، الحالل، وت ا  الهينل م اناان، وإذا تعدل المد  

واعىىد ذلىى  تكتىى  الهينىىل  الصىىل تح ي اتهىىا، وم ئياتهىىا، وفىىي ال ها ىىل ت فعهىىا اي ىىاب 

 . ( )ن ا إل  م جعها 
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 الثانياملطلب 
 ةالطبي خطاءرتتبة على األامل اآلثار

ه مسى وليل ئى، و ت تى  على  ش  ام عى   للي ىل ولىل إيسىااال  ال اي   ىو إيسىاا         

ه ااإلضىافل لمسى وليته المدييىل  ت تى  ينىإل  عات ه شا  عو  المت، ر، احيث ت،ا ع

 عليها يظام مهاولىل المهىن الصىحيل السىعولا وتومعهىا عليىه  عليه ع واا  تلل ايل يص  

       .( ) (ينل الصحيل ال  عيلاله)

وعليىىه نىىيتم فىىي  ىى ا الم لىى  ت ىىاوش اةإىىار المت تاىىل علىى  مسىى وليل ال ايىى  عىىن       

ه إذا ي  إحيث ،  ت  عليه مس وليته عن   ا الي لاالم    وت الي ل ال اي ال ا شض ن 

، وجد الي ىل وال،ى ر وعالمىل السىاايل اي همىا   ىتع عىن ذلى  وجىول المسى وليل ال ايىل

الم    في الم الال االتعو   من ال اي  عما ارتكاه مىن   ىل  و  ا   لا إل  حع  

اه، ول ل    ا عل  عاتع ال هل المس ولل عن   ا ال اي  إ  اع ع واا  تلل ايىل  شض ن 

إ  اعهىا  عليه، ل ا نوا  ت  ق الااحث إل  مسللل تلل   اب؛ااا، والع واىا  التىي  ىتم  

 .ام مهاولل المهن الصحيل السعولاعليهم، وذل  وف ا  ل ظ

 :املسؤولية التأديبية لألطباء: أوالا 
إ ىىالش ال ىىيص االواجاىىا  التىىي تء ضىىها عليىىه : "تع ىىي المسىى وليل ا ىىكل عىىام     

 .( )و ي في ابناس مس وليل نلوليل  ،واجااته المه يل

السىىلو  واال سىىال له؛اىىاا  تعلىىع اسىىلولهم ت ىىا  المه ىىل وت ىىا  الم ضىى ، و ىى ا      

شلىىىهمتهم اىىىه مىىىوايين المه ىىىل وت ىىى  عاتها مىىىن السىىىلوليا  التىىىي يظمتهىىىا لىىىوائح المه ىىىل 

 .( ) اإليساييل و؛الام اب؛ااا االلتهام والت يد اها

رتكاهىىا امىل اإليسىىاا ل تىىائع ابفعىاش التىىي تحالتىىي المسىى وليل ال  ائيىل  ىىي  وامىا شان      

 ير  ال ىايوا ج  مىل معامى  عليهىا، وفىو و مدر  لها ني  مك   عليها، وتعد مما   ى 

علىى  اإليسىىاا الىى ا  ع واىىل شو الحىىد  فىىي إيىىهاش ال ا  ال ىى ع ت عىىد المسىى وليل ال  ائيىىل نىىاا

 شو ال صىىاص، و ىى  تت تىى  علىى  لىىل فعىىل  مىىم   رتكىى  فعىىال  مح مىىا   سىىتوج  الحىىد  ا

                                                           

  (.35)خ م(34)نظام مااولة المهن الصحية السعوديخ م: انظر (1)

 .35المسؤولية المدنية والجنائية في األخطاء الطبيةخ ص: المعايطةخ منصور عمر( 3)خ (2)
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 ااا  عىن اب  ىيىمصىلحه ابفى ال شو ال ماعىا ، لى ا فىطا ال ايى  مسى وش ج ائيىا  وتلل ا

 .ال ايل التي   تكاها

مىن يظىام ممارنىل المهىن (   )د الم ظم السعولا     المس وليل في المالة ومد شلن      

اإل الش الحكام المسى وليل ال هائيىل شو المدييىل،  كىوا  ما عدم" :هاالتي يصوالصحيل 

عليهىا الحد واجااته الم صوص  للمساالل التلل ايل، إذا ش ل   محال   ( )الممارس الصحي 

فىىي  ىى ا ال ظىىام، شو  ىىالا شصىىوش مه تىىه، شو لىىاا فىىي تصىى فه مىىا  عىىد   وجىىا  علىى  

اواجااتىه  لىل ؛ايى   عمىل فىي المملكىل و يىل   ع ي شان  مما  ."م ت،يا  مه ته شو آلااها

شو   تك    ل مه ي ا شو  ت اوز ح ومىه شو   صى  الم لور  ظام الالمه يل  الف ا بحكام 

 ا   ا ال ظام وشلهم اها جميىا ممارنىي المهىن الصىحيل،  عى   في التهاماته التي شم 

 .يءسه لع واا  وإج ااا  تلل ايل شمام الهينل الصحيل ال  عيل

ىى     ( الهينىىل الصىىحيل ال ىى عيل)ت ع ىىد : مىىن ال ظىىام يءسىىه علىى  شا( 9 )م المىىالة ويصن

،  اضىياح،ور جميا ابع،اا وتصدر م اراتها اابنلايل عل  شا  كوا مىن ايى هم ال

و  وز التظلم من الل  ل شمام ل ىواا المظىالم  ىالش نىتين  ومىا  مىن تىار خ إاىال  مى ار 

 .الهينل

لعىاا ولوارإىه مىن اعىد  شا االن لح ه ض ر من الي ل ال اىي محىل عل  من (: ش /9 )

 .  ال  اح ه الياص مهما الغ م دار  شمام الهينل الصحيل ال  عيل التي ت ظ  الدعوى

مح،ىى  ال لسىىل تحىىم  و تىىول  تح  ىى  ،شمىىين السىى  جلسىىا  الهينىىل ح،ىى  (: ش /9 )

و ثام في المح،  انىم رئىيم وشع،ىاا الهينىل والمىدعي العىام  ،إر اا رئيم الهينل

وشنىىماا اليصىىوم والمىىدافعين عىى هم وشمىىوالهم  ،وتىىار خ ومكىىاا وومىىم ايع ىىال ال لسىىل

اإلجى ااا  التىي  وجميىا ،ومليص م افعىاتهم وابللىل والمسىت دا  الم دمىل ،و؛لااتهم

 .في ال لسل و وما المح،  رئيم الهينل وابع،اا الم ارلوا عل  لل صءحل تتم  

                                                           

 مون كول": بأنوه الصوحي المموارسمون نظوام مااولوة المهون الصوحية ( 1)عرف المنظم السعودي فوي الموادة  (1)
 والصويادلةخ األسونان وأطبواءخ نالبشوريي األطباء: اآلتية الفئا  تشمل التيالصحية  المهن بمااولة له يرخص

خ والبصووريا  خوالصوويدليةخ والمختبوور. والتخووديرخ والتمووريضخ األشووعة فووي الصووحيين والفنيووينخ األخصووائيين
خ الطبقووي والتصووويرخ وتركيبهوواخ األسوونان ورعايووةخ الطبيعووي والعوومجخ الصووناعية واألطوورافخ والوبائيووا 
 التغ يووة وأخصووائيي ينوائجتموواعي النفسوويين ينألخصووائيوا خوالعمليووا خ الليووار وأجهوواةخ النووووي والعوومج
 خالحرفووي والعوومجخ الحرفووي والتأهيوولخ والسووم  النطووق ومعالجووةخ واإلسووعافخ والقبالووةخ العامووة والصووحة
 الصووحة وايووري بووين عليهووا ائتفوواق يووتم التووي األخوورى الصووحية المهوون موون  لووج وغيوورخ الطبيووة والفيايوواء
 ."الصحية للتخصصا  ديَّةعوالس والهيئة المدنية والخدما 
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ع  اىالحع اليىاص، ولكىل عي العىام ولعىوى المىد  تسما الهينل لعىوى المىد  (: ش /9 )

إىم توجىه الهينىل إلى  المىدع   ،؛ ا من اب؛ اا التع ي  عل  شمىواش ال ى ا اة ى 

 إليه في ال لسل وتسلله ال ىواب عىن ذلى ، فىطذا شيكى  المىدعيعليه الميالءا  الم سوال 

عليىىه الميالءىىا  الم سىىوال إليىىه شو امت ىىا عىىن اإلجااىىل فعلىى  الهينىىل شا ت ظىى  فىىي ابللىىل 

ن   ى مىن ولكل من اليصوم شا   ل  نماع من  ،ا ليها الم دمل وت  ا ما ت ا  الزما  

م إل  الهينل ما لد ىه ممىا يصوم شا   د  من ال وبا   ،وال ظ  فيما   دمه من شللل ،ال هول

 . تعلع اال ،يل مكتواا  لي،م إل  ملا ال ،يل

 ،إلايتىه وتومىا الع واىل عليىه ع  عليىه شوتصدر الهينل م ارا  اعدم إلايل المد  (: ش9/4 )

و    شا . وفي للتا الحالتين تءصل الهينل في ال ل  الم دم من المدعي االحع الياص

مدعما  اطنى ال جميىا ومىائا شو حيثيىا  م ار ىا إلى  ال صىوص  مسااا   كوا م ار الهينل 

 .ال ظاميل المتعل ل اها

شا   ىدم إلى  رئىيم الهينىل الصىحيل ال ى عيل شإ ىاا  اليىاص   للمدعي اىالحع  (: ش9/9 )

يظ  الدعوى شو اعد إحالتها إل  الهينل ماار ة لعوى مستع لل لم ا  صمه من السىء  

 .ل شا  صدر شم ا  االم ا إذا رشى ما را  ل ل وعل  ال اضي رئيم الهين

إاىىال  ذوا العالمىىل لتااىىل اىىالمثوش شمىىام الهينىىل شو الل  ىىل الميتصىىل فىىي   ىىتم  (: ش9/1 )

ال ته د الءت ة اين اإلاال  وتىار خ ال لسىل عىن شو     ،ماا والمكاا ال  ن تحدل مااله

ي ع ىىه فىىي المكىىاا عي شو وليىىل رىى عوفىىي حالىىل عىىدم ح،ىىور المىىد   ،الثالإىىين  ومىىا  

ت ىوم الهينىل اتحد ىد موعىد  ،عل  ال نم من تاليره رنميا  ا ل  ،والموعد المحدل لل لسل

فعل  الهينىل انىتكماش  ،عي شو وليله في الموعد الثاييوفي حالل عدم ح،ور المد  . آ  

و صىى ا ال ظىى  عىىن م الاىل المىىدعي اىىالحع اليىىاص  ،ال ظى  فيمىىا  تعلىىع اىىالحع العىام

 .اق إل  ال هل التي ورل  م ها ال كوىوتعال ابور

ع  عليىىه رنىىم إاالنىىه رنىىميا  اموعىىد ومكىىاا فىىي حالىىل عىىدم ح،ىىور المىىد  (: ش9/2 )

فطذا لىم  ،ل يظ  الدعوى إل  جلسل تاليل  علن اها المدعي عليهيفعل  الهينل تلج ،ال لسل

ا و عتاى  الحكىم فىي جميىا ابحىواش ح،ىور ا ، وإذ ، ح،  فصىلم الهينىل فىي الىدعوى
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و كتءىي  ،إاالنه عن ؛  ع وزارة اليارجيل لاا المدع  عليه م يما   ارو المملكل  تم  

 .في     الحالل اورول ال ل اما  ءيد التاليغ

العىام ااتيىاذ  اليىاص شو ال هىل المع يىل فىي حالىل الحىع     وم صاح  الحىع  (: ش9/8 )

ولىيم  ،اعىد إاالنهىا اىهلت ءيى  ال ى ار ال هىائي الصىالر لصىالحها   اإلج ااا  ال ظاميىل

للهينل الصحيل ال  عيل شو لل اا الميالءا  ال ايل شا عالمل ات ءي  ال  ارا  الصالرة 

 .عن     الل اا

 :األطباء على التأديبية العقوبات: ثانياا 
 ، يىالا يظىام مهاولىل المهىن الصىحيلتوما الع واا  التلل ايل على  ال ايى  الى ا      

ىشو   تك  اب  اا ال ايله يل وال  لتهم اواجااته الم ( 8 )م عليهىا المىالة ، والتي يصن

مىا عىدم اإل ىالش اىلا ع واىل شرىد م صىوص عليهىا فىي شيظمىل : "من   ا ال ظام و ىي

شلىىا  22 )، وار امىىل ال ته ىىد عىىن (شرىىه  1)ش ىى ى،  عامىى  االسىى ن مىىدة ال تت ىىاوز 

 :الع واتين، لل من ، شو اطحدى  اتين(لاير

 .يل لوا ت  يصش المهن الصحواز - 

مىىدم ايايىىا  نيىى  م اا ىىل للح ي ىىل، شو انىىتعمل ؛ مىىا  نيىى  م ىى وعل لىىاا مىىن  - 

 .امهاولل المهن الصحيل يتي تها م حه ت  يصا  

انتعمل ونيلل من ونائل الدعا ل،  كوا من رليها حمل ال مهور على  االعت ىال  - 

 .الح يته في مهاولل المهن الصحيل  الفا  للح ي ل

 .من ابل اب التي ت لع عالة عل  مهاولي المهن الصحيل ايتحل ل ءسه ل اا   -4

شا  وجد  لد ه آال  شو معدا  ممىا  سىتعمل عىالة فىي مهاولىل المهىن الصىحيل، لوا -9

 .لحيازتها  كوا م  صا  له امهاولل تل  المهن شو لوا شا  تواف  لد ه نا  م  وع

 .امت ا عن عالو م    لوا نا  م اوش -1

، (2 )، و(5 )و( و -ش /4 )و ،(  )، و(5)، و(ب/2: ) ىىالا شحكىىام المىىوال -2

 .من   ا ال ظام(  /2 )، و(4 )، و(  )، و(  )و

 تاج  اابع،اا الا   ل، شو مام اعمليل زراعىل ع،ىو ا ى ا مىا علمىه اليىه تىم   -8

 .الحصوش عليه عن ؛  ع المتاج ة
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توميعهىا مىن ال ظىام يءسىه الع واىا  التلل ايىل التىي   ىوز (   )ومد حىدل  المىالة        

 :عل  مهاوش المهن الصحيل في حالل ارتكااه الميالءا  المه يل وتل  الع واا   ي

 .اإلي ار - 

 (.آالا لاير 2 )ن امل ماليل ال تت اوز  - 

 .ص لهىمإلراا الت  يص امهاولل المه ل الصحيل، ور   االنىم مىن نى ل المى     - 

اعىد اي ،ىاا  وفي حالل إلراا التى  يص، ال   ىوز الت ىدم ا لى  تى  يص جد ىد إال

 .ن تين عل  ابمل من تار خ صدور م ار اإللراا

من ال ظام الم ار إليه، شا  ىلم  ( 5 )لوز   الصحل، وف ا  للمالة  وجد   اال ل  شان      

شا  وللمىدة التىي   ا ىا م انىال فىي حىع  ، ااإل  اا الم مىم عىن مهاولىل المه ىل الصىحيل

ومىى ائن لالىىل عىىن الميالءىىل تكىىوا  لال ص لىىه، وذلىى  ع ىىد وجىىول شللنىىممىىارس صىىحي مىى    

و حع للممارس الصحي الىتظلم مىن ذلى   ،...إلراا الت  يص -في حالل إاوتها -ع واتها

 .اإل  اا لدى ل واا المظالم  الش إالإين  وما  من تار خ إاالنه ا ل 

عي فىي ومد ت،من ال ظام الم ار إليه ال   ع ال ىايويي الى ا   ى  شا  سىلكه المىد        

  م رىىكوا  ومتااعىىل التح يىىع فيهىىا، في ىى  عليىىه شا  ت ىىدم ا ىىكوى للهينىىل الصىىحيلت ىىد

ال ارنل عن ميالءل  ى ا  اال ظام عل  ا تصاصها اال ظ  في الدعاو ال  عيل التي يصن 

 :ااةتي( الهينل الصحيل ال  عيل)تيتص : ومءال ا( 4 )وذل  في المالة  ،ال ظام

         تىىىي ت فىىىا اهىىىا م الاىىىل اىىىالحع اليىىىاصلال ظىىى  فىىىي اب  ىىىاا المه يىىىل الصىىىحيل ا - 

 (.شرش -تعو    - ل نل)

ال ظ  في اب  اا المه يل الصحيل التي   تع ع ها وفاة، شو تلا ع،و من شع،اا  - 

 .الياص ال سم، شو ف د م ءعته، شو اع،ها حت  ولو لم  كن   ا  لعوى االحع

ف ىىد شجىىاز  ،ل ال ىى عيلشمىىا إذا لايىىم ال ىىكوى ليسىىم مىىن ا تصىىاص الهينىىل الصىىحي     

ى مىن ( 8 )م المىالة الم ظم شا ت ظ  ا ل اا ت ىكل ا ى ار الىوز   الميىتص، حيىث يصن

للهينىىل الصىىحيل )فيمىىا عىىدا اال تصاصىىا  الم صىىوص عليهىىا : "هال ظىىام يءسىىه علىى  شينىى

، ت ظ  الميالءا  ال ارنل عن ت ايع   ا ال ظام ل اا ت كل ا  ار من الوز   (ال  عيل

اعىى  فىىي ت ىىكيل  ىى   الل ىىاا شا  كىىوا مىىن شع،ىىائها شحىىد الميتصىىين الميىىتص، و  
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و عتمىد الىوز   الميىتص ، الميتصين االمه ىل الصىحيل مىن السىعول ين حدشو، اابيظمل

م من م ارا      الل اا شمام ل واا المظىالم  ىالش نىتين التظل   و  وز، م ارا  الل اا

 :إج ااا  عمل     الل اا وتحدل الالئحل الت ءي  ل ،إاالنها  وما  من تار خ

تكىىوا إجىى ااا  العمىىل لىىدى ل ىىاا الميالءىىا  ال ايىىل وفىىع إجىى ااا  العمىىل (: ش /8 )

 .لدى الهينل الصحيل ال  عيل

وتصىىدر م اراتهىىا  ،الميصىىص لهىىا تع ىىد  ىى   الل ىىاا جلسىىاتها فىىي الم ىى   (: ش /8 )

وتعتمىد م اراتهىا  ،اابنلايل الم ل ل وفي حالل التساوا   جح ال اي  ال ا م ه ال ئيم

 .من الوز   الميتص

ال   وز ت ءي  م ارا   ى   الل ىاا إال اعىد فىوا  موعىد الىتظلم المحىدل لوا (: ش /8 )

 .اعت ا  شو اعد صدور حكم يهائي من ل واا المظالم

هىا يىوع مىن فياإلج ااا  التلل ايل المتاعل ت ا  اب؛ااا  ان إ :في ال ها ل  مكن ال وش      

آليىىا  عمىىل  ولىى ل  فىىي ،كىىن   الىى  عىىدم وضىىو  فىىي آليىىا  ت ءيىى  الع واىىا ول ،الىى لع

حل والهينىىل الصىىحيل ضىىعا فىىي الت سىىيع اىىين وزارة الصىى ا  الل ىىاا و؛ايعتىىه، وش ،ىى

ا الموا؛ن الم تكي في لثيى  مىن ابحيىاا ال  ت ىدم ا ىكوا  لتكه ىه شو إال  عيل، حيث 

 . داميل ل اا التح يعفي مص ركوا   ان ة يتي ل ال     تومعه المساع الان 

وزارة الصىحل لىو  الى  الكثيى  مىن ال ىكاوا حىوش م،ىا ا اب  ىاا ال ايىل مىدمم      

ولايم ال تائع ني  م ضيل اال نم مىن وجىول ت ىار   ؛ايىل  ،والهينل الصحيل ال  عيل

ا ما صدق ركوا م  .لدى الم ض  شو عائالتهم تثام يوع 

ة الصىىحل والهينىىل الصىىحيل ال ىى عيل والل ىىاا وزار فىىطان  ،ولمىىا نىىاع اإلرىىارة إليىىه     

ال ايل  م المكلءىوا امتااعىل رىكاوى اب  ىاا ال ايىل، وعلىيهم ممارنىل لور ىم ا ىكل 

 .ح ه إا لاا ال اي  شو الم    لامل وواضح وإع اا لل ذا حع  

 لىل   ،وعل  وزارة الصحل والهينل الصحيل ال  عيل والل اا ولافل ال ها  المع يىل    

م لهىىم، ق ا تصاصىىه االعمىىل علىى  إجىى اا تح يىىع فىىي لىىل ال ىىكاوا التىىي ت ىىد  فىىي ي ىىا

ن اب  ىاا لل ؛اي   ثام مسى وليته عى وض ورة ف   جهااا  تلل ايل رالعل احع  

 . ويتائ ه نهال ايل و ت ان  ما   
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 املبحث الثالث
 ةالطبي خطاءمسؤولية التأمني عن األ

 سىى وليل التىىلمين عىىن اب  ىىاا ال ايىىلالحىىد ث فىىي  ىى ا الماحىىث عىىن م نىىوا  ىىتم         

المه يىل وف ىا  ل ظىام مهاولىىل المهىن الصىحيل السىعولا، وصىىوال  إلى  ت يىيم يظىام التىىلمين 

المىى    فىىي التعىىو   ال ىىاتع عىىن الي ىىل ال اىىي، وذلىى  فىىي  ولور  فىىي حما ىىل حىىع  

 :م لاين عل  ال حو التالي

 .عو  ب  عوسضعدي ع البي عول ين عوصُ ين ا  عو نميط ض   : عوصلل  ع و 

 .ع البي عول يـن عوصُ ين ديييـت ه ـب  عو ـنميط ضـ   : عوصلل  عوثبه 

 املطلب األول  
 
 
 األخطاء الطبية املهنية يف النظام السعودي التأمني ضد

مىن (  4)في   ا الم ل  انتع ا  ال صىوص ال ظاميىل الىوارلة فىي المىالة  نيتم       

تسىىتهدا تعه ىىه  ،ف ىى ة(   )ولا، والتىىي ت،ىىم م يظىىام مهاولىىل المهىىن الصىىحيل السىىع

ش  ىاا  ش  اا اب؛ااا، حيث شلىهمهم ال ظىام اىطا ام وإي ىل تىلمين ضىدن  فك ة التلمين ضد  

وذل  نعيا  إل  راىط التىلمين اءكى ة التعىو   ال ارىئ عىن ميىام   مهاولل المهن الصحيل

المى    الى ا شصىااه المس وليل المدييل لل اي  عن ش  ائه المه يل، ومن إىم مسىاعدة 

ل  فىىي إمامىىل لعىىوى لال،ىى ر يتي ىىل   ىىل ال ايىى  فىىي الم الاىىل اح ومىىه، وعىىدم تىى 

اىىالتعو   عىىن  ىى ا ال،ىى ر،  ىى ا مىىن جايىى ، ومىىن جايىى  آ ىى  ف ىىد  المسىى وليل م الاىىا  

انتهدا الم ظم السعولا من إلراو     المىالة تيءيىا المسى وليل عىن لا ىل اب؛اىاا، 

المع وضىل شمىام ال ،ىاا، لى ا فمىن اب ميىل  ىن عىدل الىدعاووفي الومم ذاتىه الت ليىل مى

 :لرانل وتحليل المالة الم لورة، وذل  عل  ال حو التالي

 :مني التعاونيإلزامية االشرتاك يف التأ: أوالا 

اب  ىاا المه يىل ال ايىل إلهاميىا  على    كوا االرت ا  في التلمين التعىاويي ضىدن "      

 اا العىىاملين فىىي الم نسىىا  الصىىحيل العامىىل والياصىىل، جميىىا اب؛اىىاا وش؛اىىاا ابنىى
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على  تااعيهىا إذا  ا  يهائيى ا  ن     الم نسا  ندال التعو ،ا  التي  صدر اها حكموت،م  

ال جىوع على  المحكىوم عليىه فيمىا لفعتىه  ولها حىع  ، لم تتواف  تر يل تلمي يل شو لم تكا

نىىا  ش ىى ى مىىن الممارنىىين و مكىىن شا   ىىمل  ىى ا التىىلمين التعىىاويي اإللهامىىي ف. ع ىىه

 ".الصحل وذل  ا  ار من م لم الوزراا ا اا عل  امت ا  وز  ، الصحيين

السىىااع ومىىا تعلىىع اىىه مىىن يصىىوص فىىي الالئحىىل الت ءي  ىىل ل ظىىام  واانىىت  اا الىى ص        

الم ظم شلهم جميا اب؛ااا نواا العاملين في ال  ىاع   ت،ح شان  ،مهاولل المهن الصحيل

ص اىىطا ام وإي ىىل تىىلمين ضىىد ش  ىىاا مهاولىىل المهىىن الصىىحيل مىىا إحىىدى اليىىا شوالعىىام 

ص لهىا االعمىل فىي المملكىل على  نىايل المثىاش رى لل ر لا  التىلمين التعىاويي المى    

 . ( )اواا للتلمين، والتعاوييل للتلمين 

ه  ىالش السى وا  اب يى ة ت ىور نىوق التىلمين ا ىكل عىام فىي وال د   االى ل  شينى      

ازلال  م افسىل ال ى لا   ،ش  اا المهن ال ايىل واطلهاميل ال ظام للتلمين ضد   ،المملكل

لتر يىىل  ىى ا ال ىىوع مىىن التىىلمين ضىىمن ا ام هىىا، ومىىد جىىاا  الالئحىىل الت ءي  ىىل ل ظىىام 

مهاولل المهن الصحيل موضحل شحكام   ا ال وع من التلمين، ف د م حىم ال ايى  الحىع 

 ل إ  ار ال ها  المع يىل ا ناتىه فىي إلرىاا في تريي  ر لل التلمين في شا ومم ر  

 .وإي ل التلمين مال ره  عل  ابمل من تار خ اإللراا

على  شا  كىوا تاليىغ إلرىاا الوإي ىل  ،وا اا  عل  ذل    وز االتءاق في وإي ل التىلمين     

شلث  من ره  ؛الما شا م الع د ا اا عل  ذل  اين ر لل التلمين والم من له، لما     

االتءىىاق وتحد ىىد المالىىغ الىى ا نىىيعال مىىن ال سىىط التىىلمي ي فىىي حىىاش إلرىىاا وإي ىىل  تم  شا  ىى

التلمين     شا  وضا المعيار واضحا  ومحدلا  اس اال لحد شعلى ، شو حىد شليى ، شو شا 

تكىىوا جميىىا ماىىالغ ال سىىط التىىلمي ي لصىىالح رىى لل التىىلمين فىىي حىىاش اإللرىىاا، فكىىل  ىى   

الم ظم ت   الييار فىي ذلى   وذل  بان   ي ل التلميناالحتماال  وارلة الا توضا في وإ

 . ( )ب؛ اا الع د مع يا  م ويل لع د التلمين ايصوص   ا ال لا 

 
                                                           

 أو كول طبيووب يلتوام: "مون المئحوة التنفي يوة لنظوام مااولووة المهون الصوحية السوعودي علول أن( ل41/2)نصو  الموادة ( 1)
 لهوا المورخص التعواوني التوأمين شوركا  جحدى م  الصحية المهن مااولة أخطاء تأمين ضد وثيقة بإبرام أسنان طبيب
 أو طبيوب/الطبيب يلتام": من المئحة نفسها علل أن( ل41/3)كما نص  المادة . السعودية العربية المملكة في بالعمل
 ". معها المبرم ائتفاق طبق الغرض له ا يختارها التي التأمين لشركة األ ساط بدف  األسنان

 أن لوه للموؤمن جووري: "من المئحة التنفي ية لنظوام مااولوة المهون الصوحية السوعودي علول أنوه( ل41/4)نص  المادة ( 2)
 شهر علل  بل شركة التأمين جلل ب لج خطابا يوجه أن علل التأمينيةخ التغطية لتوفير معها المتعا د التأمين شركة يغير
 ". الوثيقة في عليه متفق نسبي أساس علل التأميني القسط من المعاد الجاء ويحسب المطلوبخ اإللغاء تاريخ من األ ل
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     :التأمني وفقاا للنظام السعودي وثيقة انتهاء حاالت: ثانياا 
  :المستفيد وفاة -1
ع ىىد وفىىاة شا -وفىىي  ىى   الحالىىل  ،و ىىو ال ىىيص المسىىتءيد مىىن التر يىىل التلمي يىىل     

 ستحيل ت ءي  وإي ل التلمين اين لىل مىن رى لل التىلمين والمسىتءيد  -(ال اي )له  الم من

علىى  ذلىى  فىىي وإي ىىل التىىلمين، لمىىا شا مالىىغ التعىىو    الىى ص   ن لىىه، وعىىالة   ىىتم  والمىى من 

التعىىو   عىىن شمىى   با    الم الىى  اىىه اسىىا  الي ىىل ال اىىي نيسىى ط عىىن الممىىارس لىىه

 .مته الماليل العامل، فال   ت ل إل  ورإتهمتعلع امه ته وليم ا 

 :انتاا  مدة وثيقة التأمين -2
 يصىوص التىلمين  ى لا لحيىث  ،ت تهي التر يل التلمي يل اايتهاا مدة وإي ل التىلمين    

، واىافت ا  شيىه لىم إ  ار مىن المى من لىه اموج شو تل ائيا ، إما  اصل ات د د الوإي ل 

ي ىىل التىىلمين، فالوإي ىىل   ىىا ت تهىىي اايتهىىاا مىىدتها،  كىىن   ىىا  يصىىوص  اصىىل ات د ىىد وإ

 .وعل  ش؛ اا الع د الد وش في ع د جد د للحصوش عل  م افا التر يل التلمي يل

 :العقد إلغا  -3
إلرىاا الع ىد   هيىه، ولكىن   ى  على  المى من لىه  التءصيل فىي ذلى  شعىال  اىلان  وتم        

 .ار خ إلراا الوإي لإ  ار ر لل التلمين مال ره  عل  ابمل من ت

 (:اليبيب) ل  المؤمن مع العم  عقد انتاا  -4
التر يىل  والمع ي   ىا اب؛اىاا المتعامىد معهىم فىي ال  ىاعين العىام واليىاص، فىطان        

 ت تهي اايتهاا نااها، واهواش مصدر الي   ت تهي تر يل الميا؛  ال اجمل ع ه، فطا 

 .  ل ؛اي شنانا   لم  مارس ال اي  عمله فال  تصور وجول

 :الصحية المان مزاولة عن اليبيب توقف أو إيقاف -5
إ  ىىافهم اسىىا   الىى  ن  ىىتم   ،مىىن اب؛اىىاا  ىى   الحالىىل نىىاوى المىى ظم اىىين لىىل   وفىىي     

ميالءتهم لهيظمل شو تلل ايا  ما اب؛ااا المتومءين عن مهاولل المهن الصحيل، والتوما 

ا ناىىل ال ايىى  عىىن العمىىل، فءىىي  ىى    كىىا    ىىا  كىىوا يتي ىىل عىىار  لىىالم   شو ال

التىىلمين  ان إحيىىث  ،يىىل التلمي يىىل اليعىىدام الي ىى الحىىاال  ش ،ىىا  ت تهىىي الحاجىىل إلىى  التر 
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  ىىوم شنانىىا  علىى  احتماليىىل ومىىوع الي ىى ، واايعدامىىه فىىال تىىلمين وت تهىىي اىى ل  الوإي ىىل 

 . ( )التلمي يل 

 :منافع التغطية التأمينية: ثالثاا 

ا  م ىىافا التر يىىل التلمي يىىل الم صىىولة فىىي  ىى ا ال ظىىام مىىن  ىىالش المىىالة  إ ،ىى تىىمن       

مىىن الالئحىىل الت ءي  ىىل، و ىىي ميمىىل الم الاىىل اىىالحع اليىىاص ال ات ىىل عىىن   ىىل ( ش1/ 4)

موالاىل في يظام مهاولل المهن الصحيل السعولا لتلمين امه ي ؛اي، ومد جاا  إلهاميل 

المى ظم على  عىدم تءو ىم الحىع اليىاص   صحىش  اا ال ايى  المه يىل، ول ب ميته ضد  

الم،ى ور، وتسىاعد ال ايى   التىلمين ت عىد ضىمايل تكءىل حىع   فطلهاميىلوإضاعل الح ىوق، 

عل  إتمام ممارنته المه يل لوا شا عائع شو توجم من الوموع ااب  اا، مما مد  ومعه 

 . مل  وفا  من  اجم اب  اا ال ايلهمنتاعال اع  اإلج ااا  ال ايل الفي ا

من جاي  آ ى  شلىهم المى ظم اب؛اىاا لمسىتءيد ن مىن التر يىل التلمي يىل اىدفا مالىغ       

يتي ىىل ومىىوع   شعلىى  مىىن مالىىغ التعىىو   الم الىى  اىىه لحىىد  %( 5)م ت ىا ال  ه ىىد عىىن 

، و ىو شمى  إ  ىااي لتعه ىه رىعور اب؛اىاا ( )الي ل ال اي المحكىوم اىه على  ال ايى  

المىى ظم لىىم  وضىىح   يىل الوامعىىل اسىىا  ت صىي  م، إال شان االمسى وليل ت ىىا  ش  ىىائهم المه

احتسىاب المالىغ الم ت ىا فىي م الاىا  التعىو  ؟ وليىا نىيتم ت ىد   ؟ و ىل  ليا  تم  

في حاش تكى ار اب  ىاا ال ايىل على  يءىم الممىارس %( 5) كوا إ  اع الحد ابمص  

  ىل اىل ت لهىا لىل  ى   التسىاؤال  نيى  مءصىلل فىي الالئحىل الت ءي ،؟(ال اي )الصحي 

ه لاا مىن ال ىد   شين  :و  ى الااحث   ا. الم ظم لت د   شع،اا الهينل الصحيل ال  عيل

االم ظم وضىا معىا ي  واضىحل ا ىلا ذلى ،  اصىل  فىي حىاش تكى ار الي ىل ال اىي مىن 

 . ذا  ال اي 

                                                           

 التغطيوة تنتهي: "من المئحة التنفي ية لنظام مااولة المهن الصحية السعودي علل أن (ل41/1)نص  المادة  (1)
 اإليقواف/التو وف أو له المؤمن م  العمل عقد انتهاء أو جلغائها أو الوثيقة مدة انتهاء أو المستفيد بوفاة التأمينية
 ". الصحية المهن اولةام عن
 كوول توواميل: "ة لنظووام مااولوة المهوون الصوحية السووعودي علول أنمون المئحووة التنفي يو( ل41/2)نصو  المووادة  (2)

 التعووويض  يمووة موون (%5) نسووبة عون تايوود ئ مطالبووة كوول عوون ا تطوار مبلووغ يوودف  أن بالتووأمين ينتفوو  مسوتفيد
 . "عليه به المحكوم
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مىىن جايىى  آ ىى  رىىمل ال ظىىام إلهاميىىل التىىلمين ضىىد اب  ىىاا ال ايىىل المه يىىل علىى        

ب؛ااا ونواا لايوا عاملين في م  آ  صحيل عامل شو  اصل، وفي ذلى  تلليىد جميا ا

ا إعل  ش ميته وم افعه اال سال با ؛اي  ار  ال ظ  عن تيصصىه، وارى  ال ظى  

إرىكاليل اب  ىاا ال ايىل ليسىم م تصى ة على   بان   لاا تااا لل  ىاع اليىاص شو العىام

 ىىىىد   ىىىىورة لىىىىدى اعىىىى  ا لايىىىىم تهإم ىىىىاع لوا آ ىىىى  شو تيصىىىىص لوا آ ىىىى ، و

التيصصا  مثل تيصص ال ساا والواللة وال  احل، ف  د المى ظم لىم  سىتثِن مىن  ى ا 

ولم  د ل ضمن االلتهام شا عوامىل مىد تى إ  عليىه، ف ىد شلىهم جميىا  ،الت ظيم شا ؛اي 

اب؛ااا ار  ال ظ  عن مستوى ل لهم، شو مدة توميءهم، وي ى شيه نىاوى اىين جميىا 

 . ( )    لاب؛ااا في     ال

ش  ىائهم المه يىل  وفي   ا الصدل ارىت ؛ ال ظىام على  جميىا اب؛اىاا التىلمين ضىد       

 .( )للحصوش عل  ت  يص مهاولل المه ل، شو ت د د ال  صل 

إ  اايىا  ال ظىام لحما ىل ح ىوق الم ضى  الم،ى ور ن  و  ا ال  ؛   عد من ش ىم         

 ى ى ضى ورة شا تكىوا التر يىل التلمي يىل  الااحىث في حاش ت ت  ش  ىاا ؛ايىل، إال شان 

لي ال  سمح الا  كوا   ا   لل فيصىالا شا ت تهىي   تر يل عل  مدة ال  صل لاملل

التر يل التلمي يل مال ايتهاا ال  صل، احيث  ءتى   شا  كىوا موعىد ايتهىاا ال  صىل 

مين  ىىو ذاتىىه تىىار خ ايتهىىاا التر يىىل التلمي يىىل، وذلىى   كىىوا اتعىىاوا اىىين رىى لا  التىىل

التالعىى  علىى  ال ظىىام، ف ىىد  ووزارة الصىىحل للوصىىوش إلىى  يتي ىىل فعالىىل، وحتىى  ال  ىىتم  

مىىن افتىى ا   لجىىاا  يصىىوص يظىىام مهاولىىل المهىىن الصىىحيل والئحتىىه الت ءي  ىىل  اليىى

لميالءىىل اب؛اىىاا وش؛اىىاا ابنىى اا فىىي تىىلمين  ولىىم ت،ىىا جىىهاا   ،ومىىوع  ىى   اإلرىىكاليل

مىد  سىا  يهاعىا  مايوييىل يظ  ىل تتعلىع ا ،ىا ا مس وليتهم ت ا  اب  اا ال ايل، مما 

                                                           

  يخضوو: " موون المئحووة التنفي يووة لنظووام مااولووة المهوون الصووحية السووعودي علوول أن( ل41/1)نصوو  المووادة  (1)
 لمسووتوى اعتبووار دون األسوونان وأطبوواء األطبوواء جميوو  الصووحية المهوون اولووةام أخطوواء ضوود التعوواوني للتووأمين
 . "بالهيئة مهني تسجل علل الحاصلين من توظفيهم ومدة دخولهم

 شوركة تصودر: "من المئحة التنفي ية لنظام مااولة المهن الصحية السعودي علول أن( ل41/5)نص  المادة  (2)
 عنود المختصوة الجهوة جلول لتقوديمها عليه بالتأمين تفيد له المؤمن األسنان طبيب أو الطبيب جلل شهادة التأمين
 . "الترخيص تجديد أو بالعمل الترخيص علل الحصول
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جىىهاا  وليىىا  مكىىن ت يىىيم ،التعىىو    فعلىى  مىىاذا نىىيكوا المسىىت د ال ىىايويي للميىىالءين

 ؟؟الميالءل في حاش ايعدامه

و مكىن شا   ىمل  ى ا التىلمين : "ا ولىه(  4)وفي يءم السياق ا تتم الم ظم المالة       

وذلىى  ا ىى ار مىىن م لىىم ، مارنىىين الصىىحيينالتعىىاويي اإللهامىىي فنىىا  ش ىى ى مىىن الم

المى ظم افتى   رىموليل  مىن   ىا  ت،ىح شان ". الوزراا ا اا عل  امت ا  وز ى  الصىحل

الميتاى ،  المم ضىين شو ش صىائي :الصىحيين مثىلال ظام لءنا  ش  ى من الممارنىين 

 .عدم ف   التلمين ال اي عليهم  مثل إركاليل ا اتها ولكن   ى الااحث شان 

اب  اا ال ايل مد ت ا ات،امن الي ل من شلث  من ؛ ا م ار  في الءعل  ما شان فالوا

فال ايى   سىاعد  فىي الرالى  ال ىامم التم  ،ىي، و ل ى  المعلومىا  مىن  ،الم تع للي ل

من     السلسىلل  الميتا  ومس ولي الملءا ، ومد ت ا إركاليا  في شا   وةال  صائيش 

جميعا  مسى ولين عىن الي ىل  ا كويو ،لكالر ال ايالتي مد  د ل فيها ش؛ اا عدة من ا

ال اىىي لىىال  ا ىىدر   نىىه، ولكىىن مىىن ياحيىىل تلمي يىىل فىىالم ظم لىىم  لىىهم ا ىىكل مىىا؛ا إال 

واامي التعو   مىد   ىا على   ،ل ف ط يسال معي ل من التعو  ما شيه مد  تحم   ،ال اي 

  ىوم المى ظم  ريص آ ى  مىن الكىالر ال اىي نيى  مر ى  تلمي يىا ، لى ا فمىن اب ميىل شا

اءىىى   إلهاميىىىل التىىىلمين علىىى  جميىىىا الممارنىىىين الصىىىحيين فىىىي الم نسىىىا  العامىىىل 

 . والياصل

ا صىىه  ،ومىد شرنى  المىى ظم ماىدش التاعيىل عىىن شعمىاش المتاىوع فىىي الالئحىل الت ءي  ىل      

عل  شا ت،من الم نسا  والم  آ  الصحيل ندال التعو ،ا  التىي  صىدر اهىا حكىم 

ال جىىوع علىى   ولهىىا حىىع  ، إذا لىىم تتىىواف  تر يىىل تلمي يىىل شو لىىم تكىىا يهىىائي علىى  تااعيهىىا

حيىث  ، اايل المى ظم ات ىا  الم،ى ور إالمحكوم عليه فيما لفعته ع ه، وفي ذل  تت،ح 

يه مام ادا ل اء   التلمين اإللهامي عل  اب؛ااا عموما ، إم افت   عىدم لءا ىل مالىغ إ

د ا ابمص  شمل من مالغ التعىو   المحكىوم شا شا تكوا التر يل التلمي يل اح ،التلمين

 ى ا الءى ق،  - اصل لايم شو عامل  -فتتحمل الم نسل الصحيل  ،اه لصالح الم، ور

في ا مالغ التعىو   لىامال  على  الم نسىل  ،شو عدم وجول التر يل التلمي يل من ابناس
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اىىىالمتاوع ( ال ايىىى )، تاعىىىا  لل واعىىىد المدييىىىل ابنانىىىيل فىىىي عالمىىىل التىىىااا ( )الصىىىحيل 

عل  شا  كءل المتاوع تااعه في شا مالىغ تعىو   لىم  كىن مر ى   ،(الم نسل الصحيل)

اىىال جوع علىى   الم نسىىل لهىىا الحىىع   فىىطان  ،تلمي يىىا ، ولمىىا  ىىو معلىىوم فىىي ماعىىدة التاعيىىل

فتصىاح الم الاىل اىين  ،لفعىه ال اي  المتسا  في الي ل ال اي امالغ التعو   ال ا تمن 

يع ىىد ت ىىا  االت صىىي   الحكىىم يهىىائي وشان  لمىىا شان وال ايىى  المع ىىي ؛االم نسىىل الصىىحيل 

ارىىىت ا؛ الحكىىىم ال هىىىائي  ان إحيىىىث  ،و ىىى ا شمىىى  م   ىىىي. يهىىىائيالتىىىااا ا ىىىكل م عىىىي و

ا إللمتاىوع الىدفا ااالنىتن اا    فىطان ض ورا لي ت ع ىد المسى وليل التاعيىل، وعلى  ذلى

ت ا ىىه وفىىع ماعىىدة التاعيىىل، فلىىه الحىىع  المسىى وليل ت ع ىىد بان   رىىاا ت ىىا  الحكىىم ال هىىائي

 .إل اله في اليصومل االدفا عن تااعه في حاش تمن 

بلثى  مىن م نسىل صىحيل، وفىي  ى    ا  ومد افت   الم ظم شا  كوا ال اي  م تسا     

الحالل  كوا التعو   في حالل عىدم لءا ىل التىلمين شو ايعدامىه على  الم نسىل الصىحيل 

 . ( ) ي وف ا  لالئحل الت ءي  ل الياصل اال ظامالتي وما فيها الي ل ال ا

على  الم نسىا  الصىحيل  هومن جهل ش  ى شوج  الم ظم في الالئحل الت ءي  ىل شينى     

، و ى ا إجى اا احتى ازا ( )ش  ىاا ال ايى  المه يىل  التح ع مىن صىالحيل التىلمين ضىد  

 . اوى التعو  حت  تت    الم نسا  الصحيل الد وش في م ازعا  ولع  م ه الادن 

 

                                                           

 تتوافر لم ج ا: "من المئحة التنفي ية لنظام مااولة المهن الصحية السعودي علل أنه( ل41/16)نص  المادة  (1)
 التغطيوة تكوف لوم أو خالصوحي المموارس علول نهوائي حكوم بهوا تصودر التوي التعويضوا  لسداد تأمينية تغطية
 المموارس لهوا التواب  الصوحية المؤسسوة فوإن التعويضوا  هو ه لسوداد الصوحي المموارس مون المقدمة التأمينية
 مطالبوة الخواص الحوق ولصواحب التعويضوا  هو ه لسوداد ضوامنة تكون خاصة أو عامة كان  سواء الصحي
 تأمينيووة تغطيووة توووافر عوودم حالووة فووي نهووائي بحكووم بووه لووه المحكوووم التعووويض بسووداد الصووحية المؤسسووة  ههوو

 التأمينيوة التغطيوة تكون لوم ج ا بها المحكوم والتعويضا  التأمينية التغطية  يمة بين وبالفرق الصحي للممارس
 فيما الصحي الممارس علل رج ت أن الحالة ه ه في الصحية للمؤسسة ويحق .التعويضا  جمي  لسداد كافية
 . "تعويضا  من عنه دفعته

 كوان ج ا: "مون المئحوة التنفي يوة لنظوام مااولوة المهون الصوحية السوعودي علول أنوه( ل41/11)نص  الموادة  (2)
 عوواتق علوول تقوو  التضووامنية ليةوالمسووؤ فووإن مؤسسووة موون أكثوور موو  عموول بعم ووة اً مرتبطوو الصووحي الممووارس
 . "الطبي المهني الخطأ فيها و   التيالمؤسسة 

 علول يجوب: "من المئحة التنفي ية لنظوام مااولوة المهون الصوحية السوعودي علول أنوه( ل41/4)نص  المادة  (3)
 التعواوني التوأمين فوي اجربائشوت األسونان طبيوب أو الطبيوب امابوالت الكفيول اءراإلج اتخا  العم ة  ا  الجهة
 . "المهنية الطبية األخطاء ضد
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 املطلب الثاني
  ضأمنيتقييم نظام الت

 
 األخطاء الطبيـة املهنية د

 : أوالا 
 
 األخطاء الطبيـة املهنية أهم إجيابيات نظـام التـأمني ضـد

  كل لدى الكثيى  ن  ،اب  اا المه يل ن في حكمهم االتلمين ضد  إلهام اب؛ااا ومن       

اتكىاال  على  مىا  ىوف    ،  يل تها د اب  ىاا ال ايىلمن  ا  ملح   ا  من شف ال الم تما  اجس

تلمين ال اي  لي نه المه ي من شماا وا؛من اا، وراما  كوا مصىدر  ى ا اليىوا  ىو 

مىن عوامى  ش  ائىه المه يىل، ومىد  ه ىد مىن إ مالىه  التلمين  حمىي ال ايى  االعت ال الان 

ه نيواجىىـه فىىي حىىاش بينىى    ح ىىوق المىى    لل،ىىياعالتىىلمين  عىى    وت صىىي  ، شو شان 

ه ال اي  ر لل التلمين التي ال محالل نتكوا ال  ا ابموى، والوامىا شي ى ال كوى ضد  

 .ليم   ا  ما  سو    ا االعت ال شو ذا  من رو  ال ظام ويصوصه

مىىىن يظىىىام مهاولىىىل المهىىىن ( 2 )المىىالة  فمىىن ياحيىىىل ح ىىىوق المىىى     الحىىىظ شان       

ىى   ىىل مه ىىي صىىحي صىىدر مىىن الممىىارس  لىىل  ": م علىى  شان الصىىحيل السىىعولا يص 

 ،(شا الممىىارس الصىىحي)الصىىحي وت تىى  عليىىه ضىى ر للمىى     لتىىهم اىىالتعو   

 ".وتحدل الهينل الصحيل ال  عيل م دار   ا التعو  

فطي ىىا ال ي ىىد ماىى را  لليىىوا مىىن  ،وإذا التءت ىىا إلىى  ال احيىىل اب ىى ى ياحيىىل ال ايىى       

وإي ىل التىلمين ال  بان   المه ىد مىن اب  ىاا المه يىلارتكاز  على  ع ىد التىلمين لي تكى  

المسىاالل فىي م،ىيل الي ىل المه ىي ال  تر ي جميا اب  اا المه يىل، ااإلضىافل إلى  شان 

اىىل   ىىا  المسىىااال  ال هائيىىل  ،ت تصىى  علىى  العوامىى  الماليىىل التىىي  ر يهىىا التىىلمين

والتىىي ال  ،وامىى  الماليىىلوالتلل ايىىل التىىي مىىد تكىىوا عواماهىىا علىى  ال ايىى  ش  ىى  مىىن الع

 .العام ها ت اع ام ت،  الحع  بي    اب  اا المه يل  لريها التلمين ضد  

عل  ت ايىع ع واىل السى ن امىا ال  ه ىد  ت ص  ( 8 )وعل  نايل المثاش ي د المالة       

شو اطحىدى  ىاتين الع ىواتين على   ،عن نتل شره  ون امل ال ته د على  مائىل شلىا لاير

 اا العمليىا  ال  احيىل الت   ايىل نيى  المسىاومل على  اإليسىاا االميالءىل ن   وم اطجمن 

واال نم من اعتاار     من ضمن اب  اا المه يل التي ت ىملها  ل ل   لل واعد الم ظمل

العام، لى ل  ابمى  اال سىال للميالءىا   عء  من ت ايع الحع  لك ها ال ت  ، التر يل التلمي يل
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اب  ىاا  التىلمين ضىد   اواجاا  ال اي  ت ا  الم ضى ، فىطان اب  ى التي تمثل إ الال  

العىام التىي ت ىدرو حسى  تكى ار الميالءىل شو  ال ايل ال  عءي مىن ت ايىع ع واىا  الحىع  

و و ما  تحارىا  شا ؛ايى   ،حت  تصل إل  إلراا الت  يص اممارنل المه ل ،جسامتها

 ا الم ىام إنءىاش شإى  اإلجى ااا  لفعه، وال   اري فىي  ى مهما لاا مالغ التلمين ال ا  تم  

ارى  ال ظى  عىن  ،اإللار ل التي مىد تت تى  على  اب  ىاا ال ايىل والميالءىا  المه يىل

إلرىاا ع ىد  :الع واا  ال ظاميل الالح ل االي ل، ومن     اإلج ااا  عل  نىايل المثىاش

ا شو التوميى ،شو الح مىاا مىن صىالحيا  معي ىل ،شو ال  ل إلى  مكىاا عمىل آ ى  ،العمل

    الع واا  واإلج ااا  فيها من ال لع ما  كءىي،  وما شان . ( ) عن العمل لءت ة معي ل

مىىن حىىدوث اب  ىىاا ال ايىىل    ىىا  ضىىوااط رماايىىل مه يىىل وإلار ىىل ش ىى ى تحىىد   إال شان 

 :ومن     ال،وااط ما  لي ،المه يل في وجول التر يل التلمي يل

ه يىىل التىىي تعلمهىىا، وتىىدرب عليهىىا لىىل د اىىاةلاب واب الميىىا  وابصىىوش المالت ي ىى - 

 .ممارس للمه ل

الىى ا  تىىيح للهينىىل  ،للتيصصىىا  الصىىحيل ل نلالتسىى يل المه ىىي لىىدى الهينىىل السىىعو - 

شو ت ميىل  ،م امال السلو  المه ي لل اي  نواا في ذل  ما  يىص الممارنىل المه يىل

ه ىىىد مىىىن ال ىىىدرا  العلميىىىل له؛اىىىاا ات ظىىىيم الىىىدورا  والمىىى تم ا  العلميىىىل التىىىي ت

 .لءااتهم

 .ت ايع معا ي  جولة ابلاا ونالمل الم ض  في الم  آ  الصحيل - 

اب  ىاا المه يىىل ال ايىىل لىن  ىى لا إلى  تء ىىيها، ولىىن  التىلمين ضىىد   م ا اىىلان وإذا نىل        

اب  ىاا المه يىل  ىي    اايا  التلمين ضىد  إت،يا ح وق الم ض  اسااه، حي ها تكوا 

 : ت  عل  ت اي ه شمور في نا ل اب ميله نيتمحل ال  اش، ذل  شي  

ال اي  لن  كوا في حالل من التوت  الدائم ال ا   علىه  ح ىم عىن إجى ااا   شان  :أووُب

؛ايىىل فيهىىا مصىىلحل للمىى    اسىىا  اليىىوا مىىن الىىدعاوى، ومىىا مىىد  ع اهىىا مىىن إلايتىىه 

                                                           

  نترنووو اإل شوووبكة علووول منشوووور مقوووال) الطبيوووةخ المهنيوووة األخطووواء ضووود التوووأمين: العايوووا عبووودعلخ المشووو (1)
(www.alriyadh.com   صباحاً  16:26مخ س 26/3/2614استرجار بتاريخ. 
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 وتر  مه، وا ل   ح م الم ض  من ف ص شف،ل للعىالو، وتكثى  اإلحىاال    اىا  مىن

 .المس وليل

 ال اي  لن  ا   رهورا  ؛و لل حايم حظ  السء  والا الل في ايتظىار الاىم   شان  :ثبهيُب

 .في م،يته

هم فىي نى عل ت اضىي المى    ه المه ىي تسىنى   التر يل التلمي يل لل ايى  ضىد   :ثبوثُب

 .الم، ور وتعو ،ه حاش إاو  الي ل، و و ما  عمل عل  تالفي إركاليل الاطا

 س: ثانياا 
 
 األخطاء الطبيـة املهنية لبيات نظـام التـأمني ضـد

اب  ىاا ال ايىل المه يىل نىواا  اعد انتع ا  إ  اايا  ت ايىع يظىام التىلمين ضىد       

ه مىىن اب ميىىل إل ىىاا ال،ىىوا علىى  اعىى  نىىلايا  للمىى    الم،ىى ور شو لل ايىى ، فطينىى

ت ىىالا  التىىي وجهىىم اىى ز االيشومىىن  .اب  ىىاا ال ايىىل فىىي المملكىىل وإىىائع التىىلمين ضىىد  

 :( )اب  اا ال ايل المه يل في المملكل ما  لي  لوإائع التلمين ضد  

  ىىا  اعىى   ان إالتر يىىل التلمي يىىل ليسىىم م ل ىىل ل ميىىا اب  ىىاا ال ايىىل، اىىل  ان إ - 

اب  ىىاا ال ايىىل تىى لا إلىى  ايعىىدام  االنىتث ااا  التىىي تىى ل فىىي وإىىائع التىىلمين ضىىد  

و ىىي ميتلءىىل مىىن رىى لل ب ىى ى، واالتىىالي  ،اال التر يىىل التلمي يىىل فىىي تلىى  الحىى

 .ا  مه ي ا   ءت   شا تر ي وإي ل التلمين لل ما  عد  ال ظام   ل  ؛اي

مىىا  ح ىع مصىىلحل رىى لا  التىىلمين،  مين نالاىىا  مىىا تكىوا مكيءىىل وفىىعت اي ىا  التىىل - 

فىي مصىلحتها االم ىام ابوش، مىن  ى ا الم  لىع   ى   التي تء   رى و؛ا  تصى ر 

اب  ىاا ال ايىل المه يىل فىي المملكىل،  في ا ىول ورى و؛ التىلمين ضىدن إعالة ال ظ  

وذل  ااعتمال وإي ل تلمين موحدة ومعتمدة لكل اب؛ اا، عل  شا تت،من الوإي ىل 

 .توحيد ال نوم والمدل ال ظاميل وماالغ التر يل التلمي يل

شا معظم ر لا  التىلمين تكتءىي اىالتعو   مى ة واحىدة  ىالش العىام، اىال نم مىن  - 

  .العا ة امالغ التر يل التلمي يل ومدتها ال اعدل ش  اا ال اي  المه يل
                                                           

 .المرج  السابق (1)
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 الثالثالفصل 
 ويض عن األخطاء الطبيةالتع

 :دـــمتهي
المىىى     ومىىىن حىىىع   ،عتاىىى  التعىىىو   شحىىىد الونىىىائل الالزمىىىل ل اىىى  ال،ىىى ر         

يتي ىل   ىل ال ايى  المعىالع متى   ،الم الال اتعو   عما شصااه مىن ضى ر الم، ور

. تىىواف   ال ىى و؛ الالزمىىل ل يىىام مسىى وليل ال ايىى  مىىن   ىىل وضىى ر وعالمىىل نىىاايل

رفىىا لعىىوى شمىىام ال ،ىىاا للم الاىىل اىىالتعو   عمىىا شصىىااه مىىن الم،ىى ور  وللمىى   

  .( )وت د    ولل اضي نل ل ت د   ل في يظ  لعوى التعو   . ض ر

إاتىم مسىى وليل ال ايى  وجىى  على  ال اضىىي شا  حكىم اىىالتعو   للمىى     ومتى      

في ىمل ال،ى ر المتومىا  ،و  ت ؛ فىي التعىو   شا   اى  ال،ى ر االكامىل ،الم، ور

ولل اضىي . وتءو م الء صل عل  الم    في ال ءاا ،  متوما وال، ر المست الوالري

شا  ستعين اونيلل اإلل ا  المالي مت  تواف   ر و؛ه وصوال  إل  إجاار ال اي  على  

اب؛اىاا فىي الي ىل مامىم مسى وليتهم عىن  وإذا ارىت   عىدل مىن .وج  عليهاما الوفاا 

مىا لىم  تاىين  ،مس وليل ت،ام يل شو م تمعيىل   ا الي ل، وشصاح لل واحد م هم مس وش

  ىىل شحىىد م لىىيم لىىه صىىلل اال،ىى ر الىى ا لحىىع اىىالم   ، فءىىي  ىى   الحالىىل ت تءىىي  شان 

 .( ) و س ط التعو   مس وليته

 تيصىىيص  ىى ا الءصىىل لتحد ىىد ما يىىل التعىىو   عىىن علىى  مىىا ت ىىدم ف ىىد تىىمن  وا ىىاا       

 :عل  ال حو التالي إالإل مااحثاب  اا ال ايل، وذل  في  ابض ار ال ات ل عن

  ويضدددالتع  :المبحث األو 
 األخيا  اليبية: المبحث الثان 
 الضرر وعالقة السببية ف  المجا  اليب : المبحث الثالث

                                                           

دراسووة "التعووويض عوون األضوورار البدنيووة الناشووئة عوون األخطوواء الطبيووة  :عبوود الوورحمن أحموودخ عاشووور( 2) خ(1)

مقدمة لمؤتمر الفقه اإلسممي الثانيخ جامعة اإلمام محمد )" مقارنة بين الشريعة اإلسممية والقانون الوضعي
  .1ص (م2611السعوديةخ  –بن سعود اإلسمميةخ الرياض 
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 املبحث األول
 ضـــويــــــــــالتع

نىىوا شت ىىاوش فىىي  ىى ا الماحىىث مءهىىوم التعىىو   فىىي اللرىىل واالصىى ال ، ولىى ا       

لمسىى  ا  التعىىو  ، ميتتمىىا   ىى ا  قشت ىى   إىىم  ،ال ظىىام السىىعولافىىي  تع  ىىا التعىىو  

 :ينفي م الاوذل   الماحث االحد ث عن التعو   في ال   عل اإلنالمي،

 ع  عو ضعت ـمسُ : عوصلل  ع و 

 عو ضعت  ا  عوشلتضن عإلاالمين: عوثبه عوصلل  
 املطلب األول

 ويضــوم التعــمفه
 :التعويض يف اللغة: أوالا 
ىا،  عىو  ، عىون ن ( ع و  ) :مصىدر، والتعو ،ىا  :ال مىا" :تنعىو         تعو ، 

تنه  وم عو  ،  فهو ىارن سن ه   ن ضن ون ضىا   شنْع نىا   : شو إصىااته شو ابضى ار الوامعىل عليىه عن  ِعون

ْ هنا ه  م ه .عن ضن ون ه   :اعن  . ( ) "تدارله وانتعال شا  :الوممن ال ا ضاع م ه عون  شعاضن

ىل  على  رىكل ي ىولاندنش :  والتعو        لنىا  اصن مالىغ  ىارو عىن ال اتى  شو شا  ،،  ن

: الوفىاة تعىو  و ،ايت ىاش تعىو  ، وال  دفا ل اا عمىل إضىافي  شو وضىا  ىاص   ،ابج 

ْ ىىد مىىا  ىىدفا للموم ىىا شو ، والتعىىو    ىىو مىىاش التنىىلمين الىى ا   ىىْدفنا إلىى  المسىىتءيد مىىن العن

 .( ) ل، شو ع د ت له للعمه ِنن  الت اعده من اليدمل لالونالعامل ع د ايص اف

لنىْا شو الاىدش، وت ىوش: والتعو         تعو ،ىا  إذا : الِعوْ ، والِعىو ، لِع نى ال  ىو الين

اْ    .( )شع يته ادش ما ذ   م ه، وال ما شنْعون

ْ،ت ه  وِعْ،م  فاليا ، شو " ْضت ه  شو شنعن ون ىون ن م ىه م ىه  ذ  امإذا شع يته ادش : عن ذا إ. وتنعن

. إذا جىاا ؛الاىا  للعىو : واْعتاض ي فىالا، وانتعاضى ي. ش   العو ، ول ل  اْعتنا ن 

ْ،م  : واْعتنْ،م   ا ، ول ل  عن  .(4) "إذا اصام عوضن

                                                           

 . 332ص( مادة عوض)خ 16جلسان العربخ : الدين محمد بن مكرم ابن منظورخ أبو الفضل جمال( 1)

  .م11هـخ س 3/4/1435استرجار بتاريخ  (http://www.almaany.com): ام معجم المعاني الج( 2)

         علووي شوويري: خ تحقيووقالقوواموستوواج العووروس موون جووواهر  :مرتضوول الحسووينيمحموود بوون خ الابيوودي (4)خ (3)

  .165خ ص16ج (هـ1414خ ط.دلبنانخ  –خ بيرو  الفكردار )

http://www.almaany.com/
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هللا ان  ونا اسى د  مىن حىد ث شنينىِم  ارا عن عادروى الاي: وفي الحد ث ال دني     

الِى ال  ِِ  اْبتَاَلْيا    ِإذَا :إن اهلل قاَاا  َ } :  ىوش نىمعم ال اىىي : مىىاش ْاىِن من  بَِحبِيَبَتْياا  َعْبا
ِ   اْلَجنَّةَ  ِمْنه َم  َعوَّْضت     َفَصَبرَ   .(1){َعْيَنْي ِ  ي رِي
ن حىىد ث شاىىي ال ىى  ا روى الت مىى ا عىىن شحمىىد اىىن م يىىا اسىى د  مىى وفىىي الحىىد ث     

 . (2){َكرَات  بَ  ِس َّ  فََعوََّض    َبْكرَة    اهللِ  رَس و ِ  إَِلى أهِى أعرابي    أنَّ } :    ة
التعىىو  ، و ىىو اللءىىظ الم صىىول فىىي  ىى   الدرانىىل، : ومىىن م ىىت ا  مىىالة العىىو      

 . و م لع الادش شو اليلا :وعليه فالعو  في اللرل

 يف االصطالحالتعويض : ثانياا 

ا  المعاصىى وا جهىىولا  ؛ياىىل فىىي ايىىاا المىى ال اىىالتعو  ، اىى ش الاىىاحثوا وال ىى         

نىي ا  على  يهىع  - ومد انىتعمل اع،ىهماحوإا  ولرانا  عد دة، ءوا في الموضوع وص ن 

، وف،ىل آ ى وا انىتعماش لءىظ لمى الا للءىظ التعىو  لءىظ ال،ىماا  -الء هاا ال دام 

 التعىىو   تو يىىا  للدمىىل و  ىىيل االلتاىىاس اىىين مع ىى  ال،ىىماا ومع ىى  التعىىو  ، ومىىد

 :وم هاوتع  ءا  متعدلة للمص لح،  تل  ال هول عن معااال شإم   

 .( ) "ش التالادا رلر : " والتعو    ان ش - 

 .(4) "الر امل ل يمل ال يا شو ي صايه": ال،ماا  و ان ش - 

 .( ) "لهوم إع اا مثل ال يا شو ميمته: "ال،ماا  و ان ش - 

                                                           

وسونته  الجام  المسند الصحيح المختصور مون أموور رسوول هللا : لبخاريخ محمد بن جسماعيل بن جبراهيما( 1)

محموود اهيوور بوون ناصوور الناصوورخ كتوواب المرضوولخ بوواب فضوول موون  هووب : وأيامووهخ وضوو  فهارسووه وأر امووه
خ "سولطانيةمصوورة عون ال" خ بيورو  لبنواندار طووق النجواة) محمد فؤاد عبود البوا ي :تر يم: بإضافة بصرهخ
  .256خ ص(5653)خ جديم ر م 14ج (هـ1422خ 1ط

أحمود محمود شواكر وآخورون : الجوام  الصوحيح سونن الترمو يخ تحقيوق: الترم يخ محمد بن عيسل بن سورة( 2)

خ 5قيوف وبنوي حنيفوةخ جخ كتاب المنا وبخ بواب منا وب فوي ث( .طخ د.لبنانخ د –دار الكتب العلميةخ بيرو  )
صووحيح سوونن : األلبووانيخ محموود بوون ناصوور الوودين: نظوورا: ؛ وصووححه األلبوواني616ص( 3445)م حووديم ر وو
خ (3445)خ حوووديم ر وووم 3ج( م2661خ 2السوووعوديةخ ط –خ الريووواض للنشووور مكتبوووة المعوووارف)الترمووو ي 
  .544ص

خ بيورو  العلوم للمميويندار ) النظرية العامة للموجبا  والعقود في الشريعة اإلسممية :صبحيخ المحمصاني( 3)

  .151ص( م1422خ 2نانخ طلب –

سوورياخ  –دار القلومخ دمشوق )أحمود الار وا : شرح القواعد الفقهيةخ بتصحيح وتعليوق: الار اخ مصطفل أحمد (4)

  .431ص( هـ1414خ 3ط
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ىى: "ال،ىىماا  ىىو ان ش -4 ا لح ىىه مىىن تلىىا المىىاش شو ضىىياع االلتىىهام اتعىىو   الريىى  عم 

 .( ) "لث اال ءم اإليساييلالم افا شو عن ال، ر ال هئي شو الكلي الحا

رىىرل ال مىىل امىىا   ىى  الوفىىاا اىىه مىىن مىىاش شو عمىىل، ع ىىد تح ىىع : "ال،ىىماا  ىىو ان ش -9

 .( ) "ر ؛ شلائه

ع مالي شوجى  ال ىارع شلاا  جاى ا ، ل،ى ر لِحى ررل ال مل احع  : "ال،ماا  و ان ش -1

 .(4) "االري  في ماله شو اديه شو رعور 

ن شوما ض را  عل  نيى   فىي يءىم اه عل  من الماش ال ا  حكم ": التعو    و ان ش -2

 .(9) "ر ا شوشو ماش 

ن شوما ض را  عل  نيى   فىي يءىم الماش ال ا  حكم اه عل  من : "التعو    و ان ش -8

 .(1) "شو ماش

 .(2) "شو ميمته شلاا المس وش للم، ور مثل الحع  ": التعو    و ان ش -5

عو ضلتفف    جامعىىل مايعىىل، فءىىي نيىى هىىا  التع  ءىىا  السىىااع ذل  ىىا شين و الحىىظ علىى      

فىي ادا ىل  "يد  "لءىظ  ف ىط، ف،ىال  عىن شان  "عو لف "حص  التعو   فىي حالىل  :ع و 

ىى :عو ضلتفف  عوثففبه التع  ىىا  ىىوحي اسىىاع اب ىى   شمىىا  و ىىي  "غلعمففن"ر اكلمىىل د  فص 

م ملىىل ال  ت،ىىح  "هيدففبهه"، وللمىىل  وضىىح الم صىىول م هىىا وميمتهىىا احاجىىل لتع  ىىا

 و ال  ص في ميمل ال يا شو في لميته شو في صءل من صىءاته، شم  الم صول م ها،  ل

                                                                                                                                                                        

عبود الوهواب : تطبيق األحكام الشرعية علل م هب اإلمام احمود بون حنبولخ تحقيوق :عبد هللاحمد بن أخ القاري( 1)

  .114ص( هـ1461خ 1خ طالسعودية – جدةخ تهامةدار ) راهيم عليسليمانخ ومحمد جب

دراسوة مقارنوة  نظرية الضومان أو أحكوام المسوؤولية المدنيوة والجنائيوة فوي الفقوه اإلسومميخ :وهبةخ الاحيلي( 2)

  .15ص( م2661خ 1خ طسوريا – دمشقخ الفكردار )

  .5ص( م1442خ 1خ طسوريا – دمشقخ عربيالفكر الدار ) الضمان في الفقه اإلسممي :عليخ الخفيف( 3)

خ المؤسسوة الجامعيوة للدراسوا  والنشور والتوايو ) ضومان العودوان فوي الفقوه اإلسوممي :أحمودمحمد خ سراج( 4)

  .42ص( هـ1414خ 1لبنانخ ط –بيرو  

خ م  األاهورمكتبوة الجوا) المسؤولية المدنية والجنائية عن فعل الغير في الشوريعة اإلسوممية :دومحمخ شلتو ( 5)

  .25ص(  .دطخ .دخ مصر – القاهرة

  .155ص التعويض عن الضرر في الفقه اإلسمميخ :المدنيمحمد خ بوساق( 6)

وة :محمدعبد العايا خ المتيهي( 2) وتطبيقاتهوا فوي  دعاوى التعوويض الناشوئة عون المسوؤوليتين التقصويرية والعقديَّ

 -الريواضخ جامعوة اإلموام محمود بون سوعود اإلسوممية) رةرسالة دكتوراه غير منشوو -الفقه والقضاء اإلداري
  .4ص( هـ1424خ السعودية
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شمىى ب مىىا  كويىىاا همىىا  الحىىظ شين  :عو ضففلتسيط عوثبوففث وعولعأففع  وفىىي ؟فىىي لىىل مىىا ذلىى 

التىىي ت يىىد  "وففزو "تعىى  ءين للحكىىم اال،ىىماا شو التعىىو   لتصىىد   التع  ىىا اكلمىىل 

و ضففلتسيط عوخففبم  ع، وفىىي إ  ىىاب ال،ىىماا ووجواىىه اصىى ا ال ظىى  عىىن شلائىىه فعىىال  

مىا   ىرل ال مىل همىا رىاملين لوإا لايىا  ت ىاوالا ال،ىماا امع ىا  العىام إال شي   :وعوسبدس

لتهام المكلىا شو نيى  ذلى  مىن شنىااب ال،ىماا، مىا حصى  اب يى  ااطلهام ال ارع شو 

، ولى ا ايىاا شيىواع ال،ى ر الى ا  لحىع "مفبو ": م هما ل وع ما     الوفىاا اىه ا ولىه

الىى ا  لحىىع اال ىىعور و ىىو ال،ىى ر ال،ىى ر مىىاش و ىىو ال،ىى ر المىىالا، واىىال ءم شو ال

 م،ىائي، مىا شان  ه حكىم  ينىالتعىو   على  ش :عو ضلتسبن عوسبأع وعوثفبمطابلاي  و صور 

إال اللائىىه لمسىىتح يه  التعىىو   ال   عىىد   التعىىو   ال  كىىوا م،ىىائيا  ف ىىط، ف،ىىال  عىىن شان 

 "شففلف"حىى ا م ىىه للمىىل  الثىىامن التع  ىىا مىىا شا   ،حيىىث ال  كءىىي صىىدور الحكىىم اىىه

التع  ىا  م اه الء هاا ال دام  االتعو   عىن ال،ى ر ابلاىي  نيى  شان ال  سل   لتءالا ما

مع ىىا فىىي  حىى ص لاتاىىه علىى  تالفىىي شوجىىه ال صىىور وعىىدم ال ىىموش لمىىا مىى ن  التانىىا

ليكىىوا  "عوص ففلوي"التع  ءىىا  السىىاا ل، وت  ىى  ذلىى  شيىىواع ال،ىى ر اا تيىىار  للمىىل 

ن الاىدش نىواا لىاا عي ىا  شو تت،ىم   "عو ق  "للمل  ض را ، ني  شان  عدر لما     معا  جا رامال  

 .تءيد اتك ار التع  ا "ليص ه"ذل  للمل  ماال ، واالتالي فطان 

والتىي توضىح  ،التع  ءىا  المتداولىل فىي لتااىا  الء هىاا المعاصى  ن      ي ش م        

آ ى  شو شلثى ، و ىو مىا  حمل ىي على  مىن م هىا لىم تيىلالتعو    حيىث  الحىظ شين مع   

مب تج ل أه عوص سف   اف  : ابو ضعت  دع): امت ا  تع  ا للتعو   لعله  كوا م اوال  

 .(عو لي مط أليط أو ليصن

    "وففزو "وف،ىىلتها علىى  للمىىا  ش ىى ى مثىىل  "مففب تج ففل أففه"ومىىد ا تىى   عاىىارة       

االلتىىىىهام  شو ني  ىىىىا، اهىىىىدا ت  ىىىى  اليلىىىىط اىىىىين "وجففففع " شو "شففففغِ عوسمففففن"شو 

 التعو   إذا لاا جاى ا  ماليىا  لل،ى ر، فىطان  والتعو   من جهل، والتعو   فعال   بان 

االتعو  ، شو الوجوب في ال مىل، شو صىدور حكىم   ا ال ا  ال  تح ع ام  ل االلتهام 

 الى ا عليىه مىن عىين شو ميمتهىا فعىال   م،ائي ا ل ، فطذا شلى المس وش للم، ور الحىع  

 .  لم  حصل  ، وإذا لم   لف د حصل التعو
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 ."عوصسخو  ألط عو ضعت "فال صد اإلرارة إل   ،"عوص س  " :شما موش     

أسف   عوخلفن  عو    عوععج  ألط عو فق  "فال صد اياا  ،"أليط أو ليصن" :وشما موش     

 "عوضفيط"، وت ىد م للمىل "أو عو ل  أو عوغدف  أو عو فيبأ أو دضفسي أدعئفه أو غيفل ذوف 

لل اعىىدة الء هيىىل وذلىى  وف ىىا   "عو ضففعت  أبوييصففن"ا صىىد اإلرىىارة إلىى   "عوييصففن"علىى  

 .( ) "إذع ألِ ع صِ تدبي إوى عو   "

، ت  اىىا  لاللتاىىاس اىىين التعىىو   "عوض دففل عوصففبو  افف  عو ضففعت "واإلرىىارة إلىى       

 .والع وال

 وت  ام تعدال شيواع ال، ر الموج  للتعو   في التع  ا، لما لم شحص   احالىل    

الت اضي وحد ا، ولم شميد  اواحدة من حاال  وجواه، ليكوا   ا التع  ا م اناا  اىطذا 

    ".  التعو  "هللا لمص لح 

 يف النظام السعوديالتعويض  :ثالثاا 

ل ظىىام مىىن الالئحىىل الت ءي  ىىل  ( 8 )فىىي المىىالة " تعىىو  "ت ىى ق المىى ظم لكلمىىل       

 ،لوا تع  ىا لمع ى  التعىو   ،السىعول لفىي المملكىل الع ايىل  المهن الصحيلمهاولل 

ىى   ىىل مه ىىي صىىدر مىىن ال ايىى  شو مىىن شحىىد  لىىلن " :م تلىى  المىىالة علىى  شان حيىىث يصن

ىى ،مسىىاعد ه ن ارتكاىىه اىىالتعو  ، وتحىىدل الل  ىىل وت تىى  عليىىه ضىى ر للمىى     لتىىهم من

 .( ) "ال ايل ال  عيل الم صوص عليها في   ا ال ظام م دار التعو  

التعىو  ، تارلىا  ا لىم  عى    ل نلالسىعو ال ظام في المملكل الع ايل شان وا ل   ت،ح       

  ءىا  ال ظم ليسم المكىاا الم انى  للتع   ا ابم  للء هاا المعاص  ن وال  ا ، وبان 

 . اع  المص لحا توضيح إال إذا لهم 

ى      معىاجم المصى لحا  ال ايوييىل اتع  ىا الم صىول اىالتعو  ،  موفي الم اال ا تم 

 :هتع  ءا  التعو   شي   التي توضح مع ا ، ومن ش م   التع  ءا العد د من  فلورل 

                                                           

: جشوراف :المرج  األساسي للقانون المدني وم كراتوه اإليضواحية فوي الدولوة العثمانيوةخ مجلة األحكام العدلية( 1)

  .21ص( م1441 طخ.دخ ن.د)محمد المناجرةخ جمال مدغيمش 

النظور فوي " :بأنوهمااولة المهن الصوحية اختصواص اللجنوة الطبيوة الشورعية  من نظام( 35)أوضحته المادة  (2)

وة التوي  والنظور فوي الحوق العوام عون األخطواء ؛الخاص الناتق عن الخطأ الطبوي المهنوي المطالبة بالحق الطبي 
  ."ينتق عنها وفاة أو تلف عضو أو فقد منفعته أو بعضها
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 .( )" مالغ من الماش  دفا إل  ريص معين ادال  عن ض ر شصااه شو ع ا تحمله" - 

 .( )" مالغ من الماش  دفا إل  ريص معين م اال ض ر لحع اه " - 

لمىى ا م ااىىل م ىىتع مىىن للمىىل عىىو  شا  ىىدفا اىىدش الىى ا ذ ىى ، و ىىو مىىا  ع ىىي ل" - 

 .( )" ض ر لحع اه

 .(4)" ال، راها جا    ا ماالغ  لتهم اها مس وش عن ض ر معين، و  صد " -4

 .(9)"  رـمالغ من الماش للتعو   عن شا يوع من ال،" -9

مص لح التعىو   فىي المعىاجم ال ايوييىل ت ىت   فىي تعار ا  مما ناع  ت،ح شان       

ىى يىىللتع  ءىىا  الء هشنىىاس التعىىو    كىىوا ماليىىا ، ايىىالا ا شان   ه  علىى  شان التىىي رلن

علىى  م اعىىاة المثليىىل التامىىل اىىين ال،ىى ر واىىين العىىو ،  ابنىىاس فىىي التعىىو   مىىائم  

ومىن . الح وق العيايها ع د اإلمكاا، شو ميمل العين إا لم  كن لهىا مثىل ت ل   شاوابصل 

و   ع ىه، ف ىد التعى حوا يىوع ال،ى ر الى ا  ىتمر ال ظام لم  وض   يحر  ار ذل   الحظ شان 

  ع ها الءىظ  ىدش على  اإلجمىاش لوا تحد ىد إا لىاا ال،ى ر مال ىا  شو شلايىا ، إضىافل عا  

 . ال ا  دفا لم، ور ج اا ما لحع اه من ض رلعدم تحد د ضااط لم دار التعو   

 

 

 

 
                                                           

  .541ص نيخالقاموس القانو :روحي؛ وآخرونخ البعلبكي( 1)

  .142ص( هـ1462خ 2خ طلبنان – بيرو خ عالم الكتب) معجم المصطلحا  القانونية :عبد الواحدخ كرم( 2)

  .221صالمعجم القانوني رباعي اللغةخ  :عبد الفتاحخ مراد( 3)

خ ط.دخ مصوور – القوواهرةخ الهيئووة العامووة لشووؤون المطوواب  األميريووة) معجووم القووانون :مجموو  اللغووة العربيووة( 4)

  .24ص( هـ1426

المؤسسووة الجامعيووة للدراسووا  ) منصووور القاضووي: معجووم المصووطلحا  القانونيووةخ ترجمووة :جيوورارخ كورنووو( 5)

  .513ص( هـ1436خ 2خ طلبنان – بيرو خ والنشر والتواي 
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 الثانياملطلب 

 التعويض يف الشريعة اإلسالمية
ومىد جاى  ال،ى ر عىن الم،ى ور،  شصل التعو   في ال ى  عل اإلنىالميل  ىو إان       

وعليىىه ، (المىىالكي، ال ىىافعي، الح الىىيالح ءىىي، ) :ن ذلىى  جليىىا  فىىي المىى ا   ابراعىىلتاىىي  

تعو   المى     ابراعل، حوشالم ا   ف هاا شت اوش في   ا الم ل ، ما احثه نوا 

    ا الي ل مىن زواجى  اا الي ل ال اي، وما رتاوا علعن ال، ر ال ا شصي  اه ج   

شصىىوش تصىى ا  ىىارو عىىن  ، تحمىىي المىى    وتحىىافظ علىى  ابيءىىم مىىن شا   واىىا وع

، وفىىي الومىىم يءسىىه تحمىىي ال ايىى  وتا ىىي علىى  جىى وة الاحىىث  ىىامعا ي ومه ىىل ال ىى  

 .والت د د ع د 

 : احلنفي هذهبامل التعويض يف: أوالا 
ىشي ى :شيصار المى    الح ءىي ى        ىا  وام والاىه  ه ال ضىماا على  الح   م و ى) الالءص 

 شا ال ايى  -إا لم   اوز الموضا المعتال، فىطا جىاوز ( امه ل ال     وموا ان لايومن 

 .( )ضمن  -

 ه ال ضىىماا فيهىىا إال االت ىىاوز عىىنبينىى - السىى ا ل -ال   ىىت ؛ فيهىىا نىىالمل العاماىىل      

 بان : "ومىىاش صىاح  اىدائا الصىى ائا. المعتىال، فىال  ت يىىد الع ىد ا ى ؛ السىالمل الموضىا

  ىىا  ما يىىل علىى  مىىوة ال ايعىىل، وضىىعءها، وال  ومىىا علىى  ذلىى   ل والسىى ا لالسىىالم

 .( )"االحت از عن الس ا ل، فال  ت يد الع د ا ى ؛ السىالمل ااالجتهال، فلم  كن في ونعه

 .( )حي ن   شو  ءعل اري  شم   فيكوا ضام ا   ،فال  ،من إال شا  يالا، لم اوزة الحد  

على  ال ايى  المي ىئ ( التعو  )مد شوج  ال،ماا وا ل   كوا الم    الح ءي      

إذا اار  العمل ادوا إذا شو ت اوز الموضا المعتال وال نم المعهول، فطذا عىدم شحىد ما 

 .(التعو  ) ال،مااعليه  شو لال ما    

موضىحل ش ميىل   م عليىهوعل   ،د  م لل م ما الء ه اإلنالمي م    الح ءيلومد ش        

ا من االجتهال والح  ىل فىي    ا ال شا شع   ان إ" :  ا الم    ا ولها ا لاي   لل اي  مدر 

                                                           

 الفكور دار) األبصوار تنووير شورح المختوار الودر علول المحتوار ردحاشوية : عمور بن أمين محمدخ عابدين ابن (1)
  .335خ ص24ج( ـه1421 طخ.لبنانخ د – بيرو  والنشرخ لطباعةل
 طخ.لبنووانخ د –خ بيوورو  العربووي الكتوواب دار) الشوورائ  ترتيووب فووي الصوونائ  بوودائ : الوودين عوومءخ الكاسوواني (2)

  .441ص خ4ج( م1412
 المويس الودين محوي خليول: وتحقيوق دراسوةخ المبسووط: سوهل أبوي بون محمود بكر أبو الدين شمسخ السرخسي (3)

  .11خ ص16ج (ـه1421 خ1ط لبنانخ –بيرو   والتواي خ والنشر للطباعة الفكر دار)
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فىي  شان  اإلمدام عل  ما   ا  م انا ا إذا لىم  يى و عىن ال واعىد المع وفىل للمه ىل، والرى ن 

ا من مسا  ة ت ىدم     الح  ل والحع   ا لاي   واتسىاع علومىه، وال  ال ى    في االجتهال مدر 

 .( ) "ش ه رشا زمالئهريا عل  ال اي  ولو  الا ر

ا
ا
 : املالكي املهذهب يف جاء ما :ثاني

وابمى  ": اليتىاا ف ىاش ام مال  رحمىه هللاـها اإلمـار إليـمن ابعماش ال ايل التي شر     

ذل  من الي ىل الى ا  وشان ، الد نلعليه  ال اي  إذا  تن ف  ا الح ءل إان  الم ما عليه شان 

 .( )"الد نل   ل اه ال اي  شو تعدى إذا لم  تعمد ذل  فءيهلل ما ش وشان  ،تحمله العاملل

فع د المالكيل الضماا إال االتء  ط،   ا إذا لاا الياتن وال اي  مىن ش ىل المع فىل،      

علىى  عاملتىىه، فىىطا لىىم  كىىن مىىن ش ىىل المع فىىل الد نىىل   ي ىىئ فىىي فعلىىه، فىىطا ش  ىىل ف ولىىم

 .( )عوم 

 ابوش الاىن ال انىم، والثىايي: شو من ماش ال اي  موالا عل  عاملتهالد نل  وفي لوا      

ا لمال ، و و ال اجح، بان    .فعله عمد والعاملل ال تحمل عمد 

ا
ا
 : الشافعي املهذهب يف جاء ما: ثالث
 رشس اىالغ عامىل نىلعل إذا لىاا على ": هلعمل ال اي  و ىو شينى مثاال   ناق ال افعي      

لىم  ،ىمن  ريى  إذيىه، فىطا م عهىا مىا؛ا اطذيىه فمىا ،، لم   ه م عهىا ا(  او شو اثور)

اىال  ا،  ىبيه م ا اطذيه، وإا م عها اري  إذيه فما ، وج  عليه ال صاص  بيه تعىد  

 معىىه ه جىى   ال  ىى منوإا لايىىم علىى  رشس صىىاي شو م  ىىوا، لىىم   ىىه م عهىىا  بي ىى

جى  عليىه الهال ، فطا م عىم فمىا  م ىه، يظى ، فىطا لىاا ال ىا؛ا ال وال ىل لىه عليىه، و

ا وجاىم عليىه ج ا ىل تعىد   هىاال ول، بي   ، وإا لىاا ولي ىا الد نىل  ى اهىا، وإا لىاا شا ىا شو جىد 

 :(4) فءيه موالا: ني  ما

                                                           

خ 2السوعوديةخ ر – جودةخ اإلسوممي الموؤتمر منظموة) اإلسوممي الفقه مجم  مجلة :اإلسممي المؤتمر منظمة (1)
 .1221خ ص1ج(  .د
 سوالم :تحقيوقخ األمصوار فقهواء لمو اهب جوام ال ائست كار: البر عبد بن هللا عبد بن يوسف عمر أبوخ النمري (2)

  .62صخ 1ج (م2666طخ .لبنانخ د –بيرو   خالعلمية الكتب دار) معوض علي محمدخ عطا محمد
www.al-اإلسوممخ  مو و : الكتاب مصدر)الصغير  الشرح علل الصاوي حاشية: محمد بن الصاويخ أحمد( 3)

.comislam) م1554مخ س 12/3/2614استرجار بتاريخ . 41خ ص4جخ  . 
 المهو ب لكتواب النووي شرح هو"المه بخ  شرح المجمور: شرف بن يحيل الدين محيي اكريا النوويخ أبو( 4)

. 254خ ص2خ ج(rgwww.mktaba.oالشوريفخ  النبوي المسجد مكتبة مو  : مصدر الكتاب) "للشيرااي
  .م3546مخ س 12/3/2614استرجار بتاريخ 

http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
http://www.mktaba.org/
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 . ه م ا م ه ما ال   وز م عهه     عليه ال ول، بي  ي  إ :عويع  ع و 

، مصىىلحله لىىم   صىد ال تىل، وإيمىىا مصىد العليىه ال ىىول، بي ى ه ال   ى ي ىىإ :عويفع  عوثفبه 

 .لعمد    مرلظل، بيها ل نلفعل    ا     عليه 

وإذا شم  ال جىل شا  ح مىه شو  يىتن نالمىه شو  اي ى  لااتىه : "وماش اإلمام ال افعي     

من فعله، فطا لاا فعل ما  ءعل مثله مما فيه الصىال  للمءعىوش اىه ع ىد ش ىل العلىم  فتلءوا

ه مىىن شرال الصىىال ، ـا ال  ءعىىل مثلىىفىىال ضىىماا عليىىه، وإا لىىاا فعىىل مىى اتلىى  الصىى اعل،

ا اه، فهو ضامن  .( ) "ولاا عالم 

شا ( الد نىىل  :  ع ىي)والوجىه الثىىايي الى ا  سى ط فيىه الع ىل ": ومىاش فىي موضىا آ ى      

شا    ىا ( الحكىل)ج حىه، شو ابللىل (   ىع)ال ا اه الىداا ال ايى  شا  ىاط   لم  ال جل

ا  يىىاا م ىىيها ا، شو الح ىىام شا  ح مىىه، شو الكىىاوا شا إليىىه، شو  ء ىى  لىىه ع م ىى ع،ىىو 

المملو  الح ام شا  يت ه، فيمىو  فىي رىيا مىن  ى ا،   كو ه، شو  لم  شاو الصاي ونيد

ال ايى   وذلى  شان  -إا راا هللا تعىال  -ييته  إا حس م( مس وليل)فال ع ل وال مل وذ ل 

 .( ) "ما فعال  للصال  الم  المءعوش اه ام، إان والح   

   كوا المى    ال ىافعي مىد شوجى  ال،ىماا على  ال ايى  المي ىئ إذا اارى  وا ل     

 .ادوا إذا، شو ت اوز الموضا المعتال وال نم المعهول العمل

ا
ا
 : بلياحلن هذهبما جاء يف امل: رابع

 ال ضىىماا علىى ": إلى  مىىا ذ ى  إليىىه عامىل الء هىىاا، مىاش ااىىن مدامىلذ ى  الح االىىل       

وجملتىه  " ا ، إذا ع ا م هم ح ق الص عل، ولم ت ىن ش ىد هماا، وال متام، وال  ت  ح   

 : إذا فعلوا ما شم وا اه، لم  ،م وا ا  ؛ين   الا شان 

ه إذا اها اصارة ومع فىل  بينى شا  كويوا ذوا ح ق في ص اعتهم، ولهم :عوشلط ع و 

من ، في،ىمح مىا   لم  كن ل ل  لم  حىل لىه ماارى ة ال  ىا، وإذا م ىا مىا  ى ا لىاا فعىال  

 .ن ا ته، لال  ا ااتداا

                                                           

( هوـ1343طخ .لبنوانخ د –خ بيورو  المعرفوة دار الناشور) األم: جدريوس بون هللا محمد عبد أبوخ الشافعي( 3)خ (1)
 .125خ 122خ ص ص6ج
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فىىطذا وجىىد  ىى اا  ،   ىىاشا ال ت  ىىي ش ىىد هم، فيت ىىاوزوا مىىا   ارىىي شا  :عوثففبه عوشففلط 

ا ملذوي ا فيه، فلم  ،ىم وا نى ا ته، ل  ىا اإلمىام بين    ،م وا ال  ؛اا لم هم م عوا م ع 

 .( )في فعله، شراه ما ذل يا  ملذويا   مااحا   فعال    د السارق، شو فعل

 ت اوز م ا اليتاا إل  الح ءل، شو إلى  اع،ىها، ا شوج م  د ، مثل  إا لاا حاذما  فلما 

شو م ا في نيى  محىل ال  ىا، شو    ىا ال ايى  نىلعل مىن إيسىاا فيت اوز ىا، شو    ىا 

ه وشراا    ا، ضمن فيه لله، بي ى ...فيهاآلل لآلل  كث  شلمها، شو في ومم ال  صلح ال  ا 

 ىى ا فعىىل محىى م،  عمىىد والي ىىل، فلرىىاه إتىىالا المىىاش، وبا  ضىىمايه اال إتىىالا ال  يتلىىا

 .( ) في،من ن ا ته

 وإا  ىتن صىايا  : "ول ل  ارت ؛وا ل فىا ال،ىماا تىوف  اإلذا مىا مىا م،ى  ف ىاش      

وليه، شو م ا نلعل من إيساا اري  إذيه، شو من صاي اري  إذا وليىه، فسى    اري  إذا

 ( ) "ه م ا ني  ملذوابي   ج ا ته، ضمن،

  :ةـــاخلالص

 ى ا  وشان  .إىار، و ىو ال،ىمااآعل  ما  ت تى  عليىه الي ىل ال اىي مىن  اتءع الء هاا     

ت اوز ىا ال ايى ،  فىطذا مىا ،همال،ماا م او؛ اميالءا  واضحل وراه متءع عليهىا ايى 

ة م هىىا لىىاا ضىىام  ا لمىىا ج تىىه  ىىد  مىىن ضىى ر  وشمىىا إذا  .ع اىىالم   لحىىشو ت ىىاوز واحىىد 

، إىم يىتع عىن فعلىه ضى ر ااى ش الع ا ىل الالزمىل فىي عملىه المى    ع  راع  ال اي  حى

 ،ال ىىءاا ايىىد هللا  بان   االحتىى از ع ىىه، فىىال ضىىماا عليىىه لحىىع اىىالم   ، وال  مكىىن

م ى وعل، فهىو   ىوم اواجاىه فىي الومىم يءسىه،  ح ىه فىي حىدول  سىتعمل الى اوال ايى  

 (.4)"  ت يد اوصا السالمل الواج  ال شان " :ال  عيل وابصل لما جاا في ال اعدة

فال  سلش ال اي  الحاذق عن ال، ر الى ا  صىي  المى   ، ولىو مىا  المى          

العالو، مىا لام المى    مىد شذا لىه اعالجىه، ولىم   ىا مىن ال ايى    ىل فىي  ى ا  اسا 

 .ال، ر يتي ل بم  لم  كن في الحسااا العالو، ال لاا

                                                           

 – بيورو خ الفكور دار)الشويباني  حنبول بن أحمد اإلمام فقه في المغني: أحمد بن هللا عبدخ أبو محمد  دامة ابن (1)
  .54خ 51خ ص ص12ج (هـ1465 خ1لبنانخ ط

  .54المرج  السابقخ ص (2)
  .المرج  السابق (3)
  .122خ ص21خ ج...المختار الدر علل المحتار رد حاشية: عمر بن أمين محمدخ عابدين ابن (4)
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 الثانياملبحث 
 الطبيةاء ــــــاألخط

ق من  الش   ا الماحىث إلى  التع  ىا ااب  ىاا ال ايىل، ولى ا تحد ىد نوا شت          

 :م ال  عل  ال حو التالي إالإل، وذل  في اا ال ايل وشناااهاشيواع اب  

 ععأ ع البي عول ينأهـ: ع و عوصلل  

 ب  ع البي عول ينأا : عوثبه عوصلل  

 بي عول ينمسيلبت عو ضعت  ألط ع ال: عوثبوثعوصلل  

 األولاملطلب 

 األخطاء الطبية أنواع

التي  ي و فيها ال ايى  على   حدل الااحث في   ا الم ل  شيواع اب  اا ال ايل       

، (نيى  المه يىل)اب  اا التي ليسم من جى م العمىل ال اىي نواا  ،ابصوش وال واعد

 ىي : صوش وال واعدااب والم صول ،(المه يل)شو اب  اا التي من ج م العمل ال اي 

والتىي  ،وعمليىا  اىين اب؛اىاا المتعارا عليها يظ  ا   الء وا المه يلالثااتل و الماالئتل  

نىواا لايىم علومىا  م ى رة  ،( )العمىل ال اىي مهاولىل اها لل ؛ايى  ومىم      شا  لم  

: الي ىىل الء ىىي  ىىو فىىطان : واط  ىىاز .( ) مد مىىل  شو لايىىم علومىىا  مسىىتحدإل ؛ىى ش الت ىىافها

وت ي ىد ش لهىا ع ىد ممارنىتهم  ،االيح اا عن ابصوش وال واعد التي تحكم مه ل ال ى "

    :و مكن حص  اب  اا ال ايل في يوعين .( )" اله
 (:غري املهني)اخلطأ الهذي ليس من جنس العمل الطبي : أوالا 

 : ممارسة العم  اليب  دون ترخيص -1

 ل، وا ت  يص من ال هل الحكوميل الميتصمهاولل المهن الصحيل ل شان  :وذل   ع ي
                                                           

 . 166المسؤولية الجنائية لبطباءخ ص:  ايدخ أسامة عبد هللا (1)
 –مكتبوة الصوحابةخ جودة )أحكوام الجراحوة الطبيوة واآلثوار المترتبوة عليهوا : يخ محمد بن محمد مختارالشنقيط (2)

 . 423ص( هـ1415خ 2السعوديةخ ط
خ المملكة العربية السوعوديخ 22مجلة العدلخ ر)األخطاء الطبية في مياان القضاء : الجبيرخ هاني بن عبد هللا (3)

 . 143ص( هـ1425
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 ،ا  ق ني  ر عيل شو ايايا  ني  م اا ل للح ي ىل ن انتحصل عل  ت  يصومثلها من 

ه ش ىل لمهاولىل العمىل ال اىي  الفىا  شو انتعمل ونيلل لعائيىل ت عىل ال مهىور  عت ىد شينى

  عىد م تكاىا  ، للح ي ل، شو ايتحل ل اا  مىن ابل ىاب التىي ت لىع على  مهاولىي مه ىل ال ى   

 .( )لل ظام وف ا  وع ااه  م عه من عمله   لا إل   ل  فالحا  

  :امتناع اليبيب عن معالجة المريض -2

ه إال شينى ،( ) عىن مهاولتهىا اعتى ار شو  فىي مهاولىل مه تىه ال ايى  احىع   رنم التسليم    

شو  اىالري  ا  امت اعىه  لحىع ضى رمتى  لىاا نىا    ى ا الحىع  في انىتعماش   عتا  متعسءا  

و ى   ال يىل  مكىن انتيالصىها مىن مى وا الحىاش  ،ييىل اإلضى ار اىالري تواف   لد ىه 

؛لىى   إذا شوعالجىىه، لمكىىاا يىىاا وال  وجىىد نىىوى ؛ايىى  معىىين  لوجىىول المىى    فىىي

متىل  ة مىن الليىل وال  وجىد فىي  ى   السىاعل نيى  ، لى ل   الم    العالو فىي نىاعل

       .( ) د ل الس  ا من ال اي  الحاض تستدع  الت وجول الم    في حالل    ة

 امت ىاع ال ايى  فىي مثىل  ى   الحىاال    ىكل   ىل   ان شالمى ظم السىعولا اعتا  ومد      

إاىىو  " :مواعىىد المسىى وليل الت صىىي  ل التىىي مىىن رىى و؛ها ها ىىلي ت اىىعشا    سىىتوج

، "ل،ى رالعالمل السىاايل اىين االمت ىاع وا إإاا "و، "وجول ض ر ي ل من   ا االمت اع

من يظىام مهاولىل المهىن الصىحيل مىا  ءيىد ت ى  م الممت ىا ( 8/1 )حيث جاا في المالة 

ى( 8)شما المالة . (4)عن عالو الم    لوا ما ر : هم على  شي ىمن ال ظام يءسه ف د يص 

ىىا فىىي حالىىل   علىىم شان    ىى  علىى  الممىىارس الصىىحي الىى ا   ىىهد شو" ىىا شو ج  ح  م  ، 

 . "شا  تللد من شيه  تل   الع ا ل ال، ور ل الممك ل، شو   ة، شا   دم له المساعدة 

                                                           

 . (21)لة المهن الصحية السعودي منظام مااو: انظر (1)
موون نظووام مااولووة المهوون ( 6)أجوواا الموونظم السووعودي اعتوو ار الطبيووب عوون مااولووة المهنووة و لووج فووي المووادة  (2)

غيور الحوائ  الخطورة أو العاجلوة أن يعتو ر عون عومج  للممارس الصوحي فوي: "الصحية التي نص  علل أن
 . "مقبولة مريض ألسباب مهنية أو شخصية

 . 121ص( م2662طخ .األردنخ د –الدار الجامعيةخ عمان )المسؤولية القانونية للطبيب : الشيخخ بابكر (3)
م  عدم اإلخمل بأي عقوبة أشد منصوص : "من نظام ممارسة المهن الصحية علل أن( 21/6)نص  المادة ( 4)

تايود عون مائوة الوف   أو عليها في أنظمة أخورىخ يعا وب بالسوجن مودة ئ تتجواوا سوتة أشوهرخ وبغراموة ئ 
 ". امتن  عن عمج المريض دون سبب مقبول: بإحدى هاتين العقوبتين كل من
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 إذا المى    عالوه عن مت اعمس وليل ال اي  تثور في حالل ا ان إ : الصل ال وشو    

 ميىام العالمىل إإاىا حصوش ضى ر اسىا   ى ا االمت ىاع، و  ىا على  عىاتع المى     تمن 

 .اه الساايل اين امت اع ال اي  عن العالو وال، ر ال ا لحع

  :استعانة اليبيب بالمساعدينعدم  -3

ى الت ور ال اي إل  االلت اا المتها د إل  ف  ع ؛اىي متيصىص لىل  فىي ميىداا شل      

فىطذا ، ا   و المس وش عن   ا الء  ىع الى ا  عمىل تحىم إم تىهتيصصه، و كوا ال    

 ىاا التىي ال ايى   سىلش تعامىد ا  عىن جميىا اب  فىطان  ،ا لاا ع د اين المى    وال ى   

 (. ) من مم ضين وش؛ااا ومساعد ن   تكاها شع،اا الء  ع ال اي

واىىال جوع إلىى  مسىى وليل ال ايىى  عىىن شفعىىاش مسىىاعد ه تكىىوا المسىى وليل ت صىىي  ل     

وت اىع فىي  ى ا  ،ا ااتءاق اين الم    وال ى    مد تمن  ،ع دما ال  كوا التد ل ال  احي

ال  سلش عن ش  ائهم ماىل العمليىل شو ، وااعيهال لا مواعد مس وليل المتاوع عن شفعاش ت

 .( )ه ال  مل  توجيههم وتاعيتهم له إال شإ اا العمليل ال  احيل اعد ا بي  

ى     مىن يظىام مهاولىل المهىن ( 2/8 )د المى ظم السىعولا فىي المىالة وفي   ا الصدل شل 

، لمىا مىن تسىتدعي حالىل المى    االنىتعايل اىهالصحيل عل  ش ميىل انت ىارة ال ايى  

مىن ال ظىام يءسىه شا   ى ا الت ىييص ( 9 )فىي المىالة  شوج  عل  الممارس الصحي

ىىى االع ا ىىىل الالزمىىىل مسىىىتعي ا   ن تسىىىتدعي مىىى وا الحالىىىل االونىىىائل الء يىىىل المالئمىىىل وامن

  .المساعد ن االنتعايل اهم من اب صائيين شو

 : تخلف رضا المريض بالعالج  -4

لاىىدا  الىى ئيم ىىو الىىدافا وابنانىىيل،  هح ومىىمىىن    عىىدالعالو اىىالمىى     رضىىا إان     

، مىىا   دمىىه لىىه ال ايىى  مىىن عىىالوع لىى ا  لىىهم الحصىىوش علىى  رضىىا المىى     العىىالو

ال اي  تاعل الميا؛  ال ارنل عن اإلجى ااا  العالجيىل التىي   حملوتيلا   ا ال ضا 

ه إينى اتي  ا إزاا الم   ، وال  ع ي رضا الم    إعءاا ال ايى  مىن المسى وليل، اىل

                                                           

" جداريواً  –جنائيواً  -مودنياً "مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخودير ومسواعديهم : األودنخ سمير عبد السمي  (1)
 . 62ص( م2664مصرخ  –منشأة المعارفخ اإلسكندرية )
 . 62سابقخ صالمرج  ال (2)



 - 61 - 

المىى ظم  شمىى   ومىد  .( )  سىلش ؛ا ىىا  لل واعىد العامىىل عىن الي ىىل الصىالر م ىىه شإ ىاا العىىالو

ىمن يظام مهاولل المهن الصىحيل ( 5 )في المالة    ا الحع  السعولا  م على  التىي يص 

ى    شال    " :هشين  ن  مثلىه شو ولىي  ى ى شا عمىل ؛اىي لمى    إال ا ضىا  شو مواف ىل من

علىى  ال ايىى  شا   لىىا المىى    امىىا  ت تىى  علىى  و ،..."طرالتىىه  ىىوشمىى   إذا لىىم  عتىىد ا

، ( )  ة  يىجى اا عمليىل ج احيىل إعالجه ا وع معين من الدواا، شو ما مىد  حىدث مىن 

وتىىهلال ش ميىىل الحصىىوش علىى  رضىىا المىى    للمىىا لىىاا العىىالو شو التىىد ل ال  احىىي 

ف ىل المى    ال    وا عل  لثي  مىن الميىا؛ ، والتىهام ال ايى  االحصىوش على  موا

 إحا؛ىىلاىىل   ىى  علىى  ال ايىى   ،وحسىى   صىىءه للمىى     تصىى  علىى  العىىالو الىى ا 

وفىي حالىل إذا مىىا . المى    اكافىل ال تىائع والم،ىاعءا  التىي مىىد تحىدث اسىا  العىالو

ال ايىى   سىىلش فىىي حىىاش انىىتم ار  فىىي عىىالو  ىى ا  عىىدش المىى    عىىن رضىىا ، فىىطان 

من الحصوش عل  ال ضا مسا ا   ل اي  ال  عء ا ومد انت   الء ه عل  شان . ( )الم    

إال فىىي حىىاال  انىىتث ائيل لمىىا فىىي حالىىل المصىىاب احىىالث نىىي ، فعلىى  المىى      ىىا شا 

  ضىىخ ل جىى ااا  العالجيىىل التىىي مىىن إىىم ل مىىا   دمىىه لىىه ال ايىى  مىىن عىىالو، و ت ا ىى

 .(4) تستدعيها حالته

 : إفشا  السر المرض  -5

م  ،ىه نىواا شف،ى  اىه المى    إليىه، شو  إف اا ن    ه ال   وز لل اي ابصل شي      

ع فه يتي ل لممارنل عمله، فه ا من  صوصيا  الم   ، وحءظه من حءظ ابمايىل، 

   ارىي: "مىاش ااىن الحىاو. {8: الم م ىوا} {والذين هم ألماناهتم وعهدهم راعون  } :ماش تعال 

                                                           

 . 11ص (م2662طخ .مصرخ د –القاهرة  خمطاب  الوئء الحديثة)األخطاء الطبية : هشام عبد الحميدخ فرج( 1)
تنبيوه الموريض أو ب يلتوام المموارس الصوحي: "من نظوام مااولوة المهون الصوحية علول أن( 11)نص  المادة ( 2)

النتوائق التوي  ود تترتوب علول عودم  مون خطوورة ما يحدده لهم من تعليما  وتح يرهم اتبار ويه جلل ضرورة 
 . "وآثاره مراعاتها بعد شرح الوض  العمجي أو الجراحي

 (م2665طخ .مصوورخ د –اإلسووكندرية  دار الفكوور الجووامعيخ)المسووؤولية الجنائيووة للطبيووب : محموودالقووبمويخ ( 3)
 . 143ص
في  الصحي الممارس علل يجب: "...أنهمن نظام مااولة المهن الصحية السعودي علل ( 14)نص  المادة (  4)

 أو فوريووة بصووفه طبيوواً  تسووتدعي توودخمً  الحرجووة التووي المرضووية الحووائ  أو الطوووارئ أو الحوووادم حووائ 
 وتعو ر التودخل توأخير مون بوالغ ينوتق تمفوي ضورر أوخ أعضوائه من عضو أو حياة المصاب ضرورية إلنقا 
 دون الطبوي العمول ججوراء -الو و  المناسوب فوي - أموره ولوي أو يمثله من أو المريض موافقة الحصول علل
 ".الموافقة علل تلج الحصول انتظار
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  مىا ذلى   المى   ، إذ شا  كوا ال اي  شمي ا  عل  شن ار الم    فال   لا شحدا  عل

إال لحاجىىل م ىى وعل لىىاإلاال  عىىن . ( )" إيىىه لىىم  ىىلذا لىىه فىىي إ؛ىىالع نيىى   علىى  ذلىى 

عىدال  وفىاة ياجمىل عىن حىالث ج ىائي، شو اإلاىال  عىن مى  ال إصاال شو  شو إذا صىدر لىه  م 

من يظىام مهاولىل المهىن الصىحيل (   )م المالة ، حيث يصن ا ل  شم  من جهل م،ائيل

علىى  الممىىارس الصىىحي فىىور معا  تىىه لمىى    م ىىتاه فىىي إصىىااته    ىى : "هعلىى  شينىى

عدال شا  الغ ال ها  ابم يل   ."والصحيل الميتلءل ج ائيا ، شو إصااته ام   م 

 :أو تحقي  مصلحة مشروعة الشفا  غيرإجرا  العالج ل -6

،   ىى  شا  كىىوا تىىد ل ال ايىى  فىىي معال ىىل يظىى ا  لل ايعىىل اإليسىىاييل لمه ىىل ال ىى       

 كىىوا الرىى   م هىىا ميامىىه  ،   م صىى فا  إلىى  رىىءائه ال إلىى  تح يىىع نا ىىل ش ىى ىالمىى 

 اعمل من شعمىاش مه تىه نىواا لىاا اطع ىاا المى    لواا معىين شو اتع  ،ىه لهرىعل

، شو إج اا عمليل ج احيل، فطذا مام ال اي  اه   اإلج ااا  ار   آ ى  نيى  الم، ة

ءته وتىواف  فىي فعلىه ع اصى  صى ال ىءاا، فيكىوا مىد  ى و عىن ومىائا مه تىه وزالىم

له مهاولل مه تىه  كىوا مىد  شتاحم ال اي  اي وجه عن الرا ل التي بان   ( )المس وليل 

 ؤ الى ا ال   جى  رىءاالمى     إيهاا حياة   وزال و ،( )  و عن حدول     اإلااحل 

  :ومن صور إج اا العالو لهدا ني  ال ءاا. (4) مهما لايم ابنااب

إلى   تىد لهم العالجىي سع  اع  اب؛ااا من  ىالش  مد :ييق عولأحعوضالج أيد  د  -

، مما  ت ت  عليىه (9)ف ط لوا اعتاارا  ب الميا  مه ل ال    تح يع ال اح المالا

                                                           

توفيوق حمودان : المدخل جلل تنمية العمال بتحسين النيا خ ضبطه وصححه: هللا محمد المالكي ابن الحاجخ عبد( 1)
 . 143خ ص4ج( م1445خ 1السعوديةخ ط –الدار الكتب العلميةخ معرض الكتاب الدوليخ الرياض )
 . 45ص (م2666طخ .لبنانخ د –منشورا  اين الحقو يةخ بيرو  )الخطأ الطبي : علي حسينخ غصن( 2)
يووااول الممووارس الصووحي مهنتووه : "موون نظووام مااولووة المهوون الصووحية السووعودي علوول أن( 5)نصوو  المووادة  (3)

عمله العادا   مته مراعياً فيالفرد والمجتم  في نطاق احترام حق اإلنسان في الحياة وسممته وكرا لمصلحة
 . "والتقاليد السائدة في المملكة مبتعداً عن ائستغمل

ي حوال أيجووا بوئ : "..بقولوهمن نظام مااولة المهن الصوحية ( 14)كد  لج المنظم السعودي في المادة أو د ( 4)
 ". طلب  ويه علل طلبه أو ولو كان بناء ي مريض ميئوس من شفائه طبياً أحوال جنهاء حياة من األ

الحصوول علول  أوخ مكافأة أو  بولهوا أو أخو ها طلب عمولة أو علل الممارس الصحيالمنظم السعودي حظر  (5)
أو  معينووةأجهوواة أو توجيووه المرضوول جلوول صوويدلية  وأخ ائلتوواام بوصووف أدويووة أي منفعووة لقوواء التوورويق أو

  .م مااولة المهن الصحيةمن نظا( 12)انظر م .أو ما في حكم  لجخ مختبر محدد مستشفل أو
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لصىىحل مىل  ى   الونىيلل اابلثى  راحىا  لوا ال ظى  إلىى  مال مىن ايت ىاا ونىيلل العىىالو

  .( ) ئهوحالل الم    وم ت،يا  رءا

الم صىىول االت ىىارب ال ايىىل تلىى  : (عو  ففث عوضلصفف ) جففبي  عول يففن عوضففالج أيدفف  عو -

التي     ها ال اي  لوا شا  كىوا   ىا  ضى ورة تمليهىا  ،الت ارب العلميل شو الء يل

، ( ) عليه حالل الم   ، إيما   وم اها بجل االلت اا والت  اىل شو ليدمىل اإليسىاييل

ىفمن حيث الماىدش مهمىا نىمم الرا ىل وعلىم ميمىل ال  ن ت ى ا ر عىل، ورنىم مواف ىل من

عليه الت  ال نليما  لاا شو عليال ، فال   وز فىي  ى   الحالىل المرىام ة اصىحل إيسىاا 

 . ( ) شو احياته في نايل الت اا شو ت  ال مد تءيد ني  ، نواا ي حم شو ف لم

شمىىا الت ىىارب التىىي     هىىا ال ايىى  علىى  المىى    اهىىدا الوصىىوش إلىى  ال    ىىل 

ه اتاىىا مسىىل  ينىىشفطيهىىا م ىى وعل ؛المىىا  ،حالتىىه وصىىحتهثىى  ت انىىاا  مىىا العالجيىىل ابل

فىي ؛   ىل ا تيىار  للوصىوش إلى   ال اي  المماإل لىه، فال ايى  فىي  ى   الحالىل حى   

العىىالو الىى ا   انىى  حالىىل المىى   ، رىى ؛ شا  ا ىىي ا تيىىار  علىى  شنىىم علميىىل 

 انى  مىا الءائىدة صحيحل، وشال  عى   المى    لي ى  ال تىدعو لىه حالتىه، شو ال  ت

 .(4)  الم جوة من العالو

 (:املهني)اخلطأ الهذي هو من جنس العمل الطبي  :ثانياا 
 :الخيأ ف  التشخيص -1
لتحد ىد و .ا على  ؛ايعىل المى   وصىءاته وشع اضىه وشنىاااهالتع ر :  والت ييص    

 :عل  شم  ن في الت ييص  ستلهم الومواال اي الي ل 

وصىا   ل فىي   تاعهت ييص الفي  لشا    إان  :عو شخيصعإلدصب  ا   :ع مل ع و 

ميامىه    ى  على  ال ايى  شإ ىاا حمد ع اا ا، ل ايتائع ال ت  ومد  ت ت  عل  ذل   ،العالو
                                                           

القواهرة  خالمصدر القومي لإلصودارا  القانونيوة)مسؤولية األطباء والجراحين المدنية : رمضان جمالخ كامل( 1)
 . 156ص (م2665طخ .مصرخ د –
بالمخالفوة للقواعود  العمليا  الجراحية التجريبية وغير المسبو ة علل اإلنسانججراء " :حظر المنظم السعودي (2)

من ( 4-3)في الفقرتين  ججراء التجارب أو البحوم العلمية غير المعتمدة علل المريض: "؛ أو"نظمة ل لجالم
 . من نظام مااولة المهن الصحية (22)المادة 

دراسوة مقارنوة فوي " مشكم  المسؤولية المدنيوة فوي المستشوفيا  العاموة"مسؤولية الطبيب : شرف الدينخ أحمد (3)
 . 134ص( م1416طخ .جامعة الكوي خ الكوي خ د)اء الكويتي والمصري والفرنسيالفقه اإلسممي والقض

" دراسوة مقارنوة"الخطأ المهني والخطأ العادي في جطوار المسوؤولية الطبيوة : الحلبوسيخ جبراهيم علي حمادي (4)
 . 31ص (م2662طخ .لبنانخ د –منشورا  الحلبي الحقو يةخ بيرو  )
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 ،اانىىىتيدام ابجهىىىهة الحد ثىىىل الل ىىىوا إلىىى  الءحوصىىىا  العلميىىىل والعمليىىىل االت ىىىييص

ابرىىىعل، ولىىىه شا الءحىىىص الميك ونىىىكواي والتحاليىىىل اليواعهىىىا والتصىىىو   الجههة لىىى

لىاا مسى وال  عىن  ذلى فطذا ش مل فىي  ،( ) آ   ن من ذوا اال تصاص  ستعين ال؛ااا

 .( ) ابض ار ال اجمل عن ش  ائه في الت ييص

ىى شان  :وجىىد   االىى ل        لىىاا ذلىى   و اصىىل إذا ،  عىىن   ىىل الت ىىييصال ايىى   حانن

 ل نىىللظىى وا العاط رجىىاش ال ىى  وفىىي اـشوانىى ال مىىنـ  ىىا مىىن ؛ايىى  معتىىالي ىىل ال 

ن يوعيىل المى   جهىد للتح ىع مى وعل    ا  لتهم ال ايى  ااى ش شمصى  .( ) للت ييص

شحدث ما توصل إليه علم ال   من ونىائل  اتااعت ميل مدراته العلميل واوذل  وشناااه، 

شو اعيىىدا  عىىن حالىىل  ه  سىىلش إذا لىىاا ت ييصىىه ميالءىىا  ي ىىفط ، وإال(4) تسىىاعد  علىى  ذلىى 

ما الحاال  التي ال  مكن شا تساعد فيهىا ابعى ا  الظىا  ة عىن ل ىا ش. (9) الم   

مهىور مى   ح ي ل الم  ، لوجول التهااا   صع  معها تحد د حالل المى   ، شو 

ال ايى  ال  سىلش مىن  فىطان  ،عى ا شنىاااه وشع اضىهجد د لم  كت ءه العلم الحد ث ولىم ت  

 . (1) حيث المادش

  ىا  العد ىد مىن ال ظ  ىا  العلميىل  :تيع ايه عول يف  عوغلط عوضلص  عوسي: ع مل عوثبه 

على  آ ى    ا  ح ال اي  رشاب؛ااا، فطذا ما رجن   الا اين ال تهاش محل   في م اش ال    

  ا ى  ال ايى  الحالىل، فءي  ى   الم ضيلوش  ل في الت ييص يتي ل لت ااه ابع ا  

لمىىي فىىي الت ىىييص  رتءىى ، الرلىىط الع ولكىىن  ىى ا ال  ع ىىي شان  فىىي م ىىلى مىىن المسىى وليل،

                                                           

يجوب علول المموارس : "بقولوه من نظام مااولة المهن الصحية (15)ودي في المادة د  لج المنظم السعو د أك   (1)
بالوسائل الفنية الممئمة وبمن تستدعي ظروف الحالوة  الصحي أن يجري التشخيص بالعناية المامة مستعيناً 

 . "...المساعدين ائستعانة بهم من األخصائيين أو
( م2664طخ .لبنوانخ د –المؤسسة الحديثة للكتوابخ بيورو  )لطبيب المسؤولية المدنية ل: عجاجخ طمل: انظر( 2)

 .من نظام مااولة المهن الصحية السعودي( 22/6)وانظر أيضاً المادة . 264ص
الجهول بوأمور فنيوه يفتورض فويمن كوان فوي : "نظام مااولة المهن الصوحية علول أنمن ( 22/2)نص  المادة ( 3)

 ". مثل تخصصه اإللمام بها
علول  يجوب علول المموارس الصوحي أن يعمول: "من نظام مااولة المهن الصحية علل أنوه( أ/2)مادة نص  ال( 4)

وعلل جدارا  المنشوت   تنمية معلوماته وأن يتاب  التطورا  العلمية وائكتشافا  الحديثة في مجال تخصصه
 ". الهيئة الصحية تسهيل حضوره للندوا  والدورا  وفقاً لضوابط تحددها

كليووة الحقوووقخ جامعووة " )رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورة"الخطووأ الطبووي والمسووؤولية الطبيووة : ريوودعووويسخ ف( 5)
 . 31ص( م2662الجاائرخ  –الجاائر 

المسووؤولية المدنيووة للطبيووب فووي القطووار الخوواص فووي ضوووء النظووام القووانوني األردنووي : الحيواريخ أحموود حسوون (6)
 . 121ص (م2665طخ .األردنخ د –دار الثقافة للنشرخ عمان )والجاائري 
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وإيما  سلش ال اي  إذا لىم  اى ش جهىولا  صىالمل   ظىل تتءىع مىا ابصىوش العلميىل الثااتىل 

المحىالم الء يسىيل إلى  ال ىوش  وعلى   ى ا ذ اىم إحىدى. ( ) ماعدا الظ وا االنىتث ائيل

في رشس عظمل الءي  ال ا ش    له صىورة  ا  ؛اي  ابرعل ال ا ال  ك ا لس : "الان 

الصورة  دش عل  جهل تىام ا  ااتىه ا شإاته اليا اا من وضو  شإ  الكس  في تل  ما م

ال ايى   ان فىط ، وعلى  ذلى " هىل ال  رتءى  مىن ؛ايى  ميىتصو ى ا ال، ابرىعللصورة 

لوا االجتهىىال  ال هىىل الءاضىىح للءىىن ال اىىي، ال ىىاتع عىىنت ىىييص ال عىىن   ىىلسىىلش    

              .( )العلمي

 :جالخيأ ف  وصف العال -2
العىالو اعىد ت ىييص المى   وتحد ىد  و تىه والومىوا على   تلتي م حلل وصىا     

؛ايعته ا كل لميع، فوصا العالو للم        شا  سىت د على  يتىائع  ى   الم حلىل 

حتىى   كىىوا ياجحىىا  ومالئمىىا  للمىى   ، ومىىن ال ايعىىي شال  لتىىهم ال ايىى  ا تي ىىل معي ىىل 

لالزمل ال تيار العالو والدواا المالئمين لحالىل ل ءاا الم   ، ال  لتهم اا ش الع ا ل ا

  الم    اهدا التوصل إل  رءائه شو تيءيا آالمه، وال  سلش ال اي  عن يتي ل ذل 

ومىىدى مااليىىل جسىىم المىى     ،إلىى  مىىدى فعاليىىل العىىالو مىىن جهىىل ابمىى  م جعىىه ان ب

وصىا فىي ر والح ام اعاة الحي ل هم ال اي  ت، و ل( ) ش  ىالنتيعاب ذل  من جهل 

م اومتىه اعىين االعتاىار الحالىل الصىحيل للمى    ونى ه ومىوة   ل ى  شا وعليىه ،العالو

ال ايىى   شان " :إحىىدى المحىىالم الء يسىىيلالكيماو ىىل، ومىىد م،ىىم  للمىىوال ولرجىىل احتمالىىه

ونى ه ومىوة م اومتىه، ولرجىل فيىه ا يىل المى     اعالو لم  ى اع شم  إذا ، عتا  مي نا  

 . (4) "إليهمل التي ت دم السا للموال احتماله

                                                           

 . 34ص... ؤولية الطبيةسالخطأ الطبي والم: عويسخ فريد( 1)
 – ةدار الفكر الجوامعيخ اإلسوكندري)جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء القضاء : الطباخخ شريف( 2)

 . 34ص( م2665طخ .مصرخ د
 . 43ص... ؤولية الطبيةسالخطأ الطبي والم: عويسخ فريد (3)
كليوة )رسوالة ماجسوتير غيور منشوورة خ "الخطأ الطبي في القانون الجاائري والقانون المقوارن ": نبيلة نسيبخ( 4)

 . 14ص( م2661الجاائر  –الحقوقخ جامعة الجاائر 
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 :(1) هعأليطإوى عوضالج وص  الن عول ي  ا  ملحلن وتصكط ديسيت 

 ال ايى  ف ىا   سىتيدم ا ذلى  ش ومىن: ضلصين عوسبئ ةعو  صع ع عد بأأل   : عو عأ ع و  -

عىىىن  عىىد مسىىى وال     واىىى ل   ،انىىىتيدام ونىىائل حد ثىىىل إمكاييىىىلفىىىي المعال ىىىل مىىا  مىىد ما  

  .( ) فعله ت  م عن شاالتي  مكن  ابض ار

  ىى  علىى   :عألفف  عو يلففن وعو ففسي افف  وصفف  عوضففالجلع عد ففبأألفف   : عو ففعأ عوثففبه  -

،   الح ر والحي ل والي ظىلجاي شا   اعيع د لتااته للوصءل ال ايل للم     ال اي 

 فيهىىا م ىىال   الىىدواا موضىىحا   اتوميعىىه،تصىىدر الوصىىءل ال ايىىل م  لىىل  شاحيىىث   ىى  

  ت،ىىي مىىن  انىىتيدامهوليءيىىل   وم ىىدار ا وعيتىىهيىىار العىىالو فا ت ،انىىتيدامهو؛   ىىل 

فىي يسىال ت ليى   شو ،  ىل فىي ت ىد   ال  عىلشمىا  فطذا ،الي ظل وااليتاا  ال اي  م ته 

فىي  مسى وال   عىد  ال ايى      ان ، فىطفي الدواا وما  الم    يتي ل ل ل  المالة التي تد ل

العىالو  ش  ىار ىوازا اىين  شاالو العى ال ايى  ع ىد ا تيىارلما     على  .     الحالل

الم صىىول   ىى  علىى  حيىىاة  يىىه للمىىا لىىاا فىىي العىىالوشوش  ىىار المىى  ، مىىن م  لىىع 

 . ( ) الم    للما تحتم عل  ال اي  انتاعال    ا العالو

 لىىومىىا لمىىا فىىي حالىىل  ،ا ىىكل م ىىت   اىىين ال ايىى  والصىىيدلي ومىىد ت ىىوم المسىى وليل    

ولىم   ىم  ،  ىل فىي ج عىا  الىدوااإذا ش شو، لعلى  الصىح ا    يى  وصا ال ايى  لواا  

، شو شا  صى ا (4) ذل  والتللىد مىن ال  عىا  التىي تلىهم المى    الصيدلي ام اجعل

 .(9) ص له امهاولل المه لادوا وصءل ؛ايل من ؛اي  م  ن  الصيدلي لواا  

  :التخدير أخيا  -3
 ا  لىه لور إاحيىث  ، اىيااليتصىارا  العلميىل فىي الم ىاش ال ش ىم  التيد   من   عتا      

اةالم التىىي عىىالو الكسىىور والعمليىىا  ال  احيىىل والتيءيىىا مىىن رىىدة  فىىي تسىىهيل فعىىاال  

                                                           

           مسووووؤولية الطبيووووب والصوووويدلي والمستشووووفيا  المدنيووووة والجنائيووووة والتأديبيووووة : الحميوووود الشووووواربيخ عبوووود( 1)
 . 221ص( م1441طخ .مصرخ د –إلسكندرية منشأة المعارفخ ا)
يجوب علول المموارس : "بقولوه من نظام مااولة المهن الصحية (15)كد  لج المنظم السعودي في المادة أو د  (2)

  ...".بالوسائل الفنية الممئمة الصحي أن يجري التشخيص بالعناية المامة مستعيناً 
 . 46ص... اائري والقانون المقارنالخطأ الطبي في القانون الج: نسيبخ نبيلة( 3)
 . 41جرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء القضاءخ ص: الطباخخ شريف( 4)
 . (23)نظام مااولة المهن الصحية م: انظر( 5)
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ال اي   ل ل إل  وضا المى    تحىم التيىد   ماىل  ان ل ل  فط  تسااها اع  ابم ا 

صىحل  ذا لايمإ و  ا  حتاو إل  ونائل فائ ل في الع ا ل للتللد مسا ا   ،ال  احي التد ل

لى ا   ى  على  ؛ايى  التيىد   م اعىاة تحىم التيىد  ،    وحالته تتحمل وضىعهالم  

لمىىا   ىى  عليىىه ش ،ىىا  تحد ىىد الم ىىدار الم لىىوب لتيىىد   المىى    حيىىث تيتلىىا  ،ذلىى 

، لمىىا ...يحيىىا شو، اىىد ن شيثىى  شو، ذلىى  ا  صىىري  شو ا  لايىى  ،وآ ىى الم ىىال   اىىين رىىيص 

فاع  الم ض  اعتال عل  ت ىاوش  ،هعالاتسلو  الم    ول لميل الميدر وف ا  تيتلا 

وني  ذل  من الموال التي مىد تتعىار  مىا  ،...الموال الميدرةشو  الكحوليل الم  واا 

علىم ال ى  وال  احىل والتيىد   وضىا  ان التيد   شو ت لل مىن فاعليىل الميىدر، لى ل  فىط

 . ( ) التيد   معا ي   اصل ولمي ل النتيدام

 ى    شان اعمليل التيد   عل  اعتاار   و ال ا   وم في الماضي لاا ال اي  ال  ا      

التيىد    شصىاحلت ىع  التيصصىا  ال ايىل  ويظى ا  ه، العمليل جىها ال  ت ىهش مىن عملى

 متيصىص ؛اي   شا  كوا   امما   اري معه  ،من تيصصا  ال     ا  مهم ا  تيصص

فىي  يتهىاش مزال   ش ،ىا  وميءىل ال ايى  ال ى ا   شان  لمىاالعماش   ا التيصىص،   وم 

ت ت،ىي ؛ايعىل عمىل حيىث  ،لىه ا  م اف ى ؛ايى  التيىد   من إم شصىاحو ،الومم الحاض 

 التيىىد   الالزمىىل العمىىاشاالنىىتعايل ا ايىى  تيىىد   متيصىىص   ىىوم ال ايىى  ال ىى ا  

 ابصىوش تاىا  شا اتيىد   الم ضى  هشإ اا ميامى    عل  ؛اي  التيد   ل ا . للم   

تيى  مىن جاياىه جميىا االحتيا؛ىا  الالزمىل، وال و  ، ى ا التيصىص فىي يل والمه يلالء 

 .( )   ل م ه ت جا إل  شااسا  التيد   لوا   سلش عن الحوالث التي ت ا

 :الجراحة ا خيأ -4 
لممارنىا  ال ايىل النلى  شيواعهىا وشمسىامها، لالم ىاش الوانىا  ي عتا  ال  احل ت       

ش  ىاا ال  احىل  ىي اب  ىاا  وما  تعلع اها مىن مهىن تالزمهىا شو تتاعهىا، وعليىه فىطان 

 وذلى  لكىوا ،التي  مكىن اعتمال ىا لدرانىل المسى وليل ال ايىل اكافىل وجو هىا وشرىكالها

                                                           

 . 21ص... مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم : السمي  األودنخ سمير عبد( 1)
 –المكتوب الجوامعي الحوديمخ اإلسووكندرية )لطبيووب مون الناحيوة الجنائيوة والمهنيووة خطوأ ا: يوسوفخ أميور فورج( 2)

 . 66ص( م2662خ 1مصرخ ط
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لىى ا  سىىلش  ،لم    وابلثى    ىىورة علىى  حياتىهاىىاتلى  اب  ىىاا  ىىي ابلثى  إضىى ارا  

عملىىه ال  احىىي  إذا لىىم  ىى ل ال ايىى  ال ىى ا  وفىىع ال واعىىد العامىىل للمسىى وليل ال ايىىل

 .( ) الم    ة التي ت ت،يها مه ته واالمستوى ال ا   تظ   م هاالمهار

فىائع  ال ائمين عليها اى ش عل   اري  يظ ا  لدمل العمليا  ال  احيل و  ورتها ل او     

 لـي  تحمـهاما  التـل االلتـن ذا  ؛ايعـ ر واال تمام والحي ل، فهي مـل والحـالع ا 

 .( ) ني  م،مويل ال تائعمس وليتها ال اي ، وإضافل ل ل  فهي  

 ارتكاىه جسىيما  الى ا  كوا الي ىل  شاوالعتاار مس وليل ال اي  ال  ا  ال   ت ؛      

 ا  شجسىىامتىى    لىىلا ،   فىىي اىى ش الع ا ىىلي صىىعىىن إ مىىاش شو ت ا  يات ىى كىىوا  شااىىل  كءىىي 

اةال  التىىي تسىىتيدم فىىي اعىى   شوال ىىاش  شوال  ىىن  :فىىي ا ىىن المىى    مثىىل ن  اىىل  

، وال   ىىا التىىهام ال ايىى  شو ت هيىى  ال ىى    لىىم   ىىم ال ايىى  ات ظيىىا إذا وش ،ال  احىىل

للع ا ىىل اىىالم    إلىى  مىىا اعىىد العمليىىل  العمليىىل ال  احيىىل اىىل  متىىد   ال ىى ا  ع ىىد حىىد  

ال ايى  مىن المسى وليل  عءى     الم،اعءا  التي مىد تت تى  عليهىا، وال ال  احيل لتءالا

لوجىىول ضىى ورة ت ت،ىىي التىىد ل ال  احىىي  ،ةرىى و؛ ال ىىوة ال ىىا   إاىىم تىىواف إذا ش إال

فىي  إ مالىهالمسى وليل عىن  ال اي  مىن إعءاا رليه، لل ذل  من ( ) عل  وجه الس عل

 .(4)ل نلالعا ابحواشالمه يل في  ابصوش تء ضهااتياذ االحتيا؛ا  التي 

 :التجمي  جراحة أخيا  -5

ومىىا صىىاحاها مىىن  ،لحد ثىىلاضىى ور ل لت ىىور الحيىىاة  عتاىى  ج احىىل الت ميىىل تلايىىلت       

 ابلعىاب شإ اا شوالعمل  شإ اااع  الاها حوالث مد   تع ع ها ح وق وت و ا   صاب 

الت ميىىل  ، واىى ل  تعتاىى  ج احىىلونيىى  ذلىى ... شو اسىىا  الحىىوالث الم ور ىىل ال  اضىيل

                                                           

  .134مشكم  المسؤولية المدنية في المستشفيا  العامةخ ص"مسؤولية الطبيب : شرف الدينخ أحمد( 1)
 . 62خطأ الطبيب من الناحية الجنائية والمهنية ص: يوسفخ أمير فرج( 2)
المكتوب الفنوي للنشورخ )الوسيط في المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب والصويدلي : الوهاب رفةخ السيد عبدع( 3)

 . 166ص( م2664خ 1مصرخ ط –القاهرة 
علول المموارس الصوحي فوي حوائ  : "...من نظام مااولة المهن الصوحية السوعودي أن( 14)جاء في المادة ( 4)

تستدعي تدخمً طبياً بصفه فورية أو ضرورية إلنقا   لمرضية الحرجة التيالحوادم أو الطوارئ أو الحائ  ا
أو تمفي ضرر بالغ ينتق من تأخير التدخل وتع ر الحصول علل موافقوة  حياة المصاب أو عضو من أعضائه

 ججراء العمل الطبي دون انتظوار الحصوول علول تلوج -ولي أمره في الو   المناسب أويمثله  المريض أو من

 ...". افقةالمو
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ال ،ىاا  ان فىط لل ايعل الياصل ل  احل الت ميىل يظ ا  وه ي  إال ش، العامل يوع من ال  احل

اتاصىي   عل  عاتع جى ا  الت ميىل التهامىا   وشومات دل في   ا ال وع من ال  احل، مد 

المحتملىل اعىد  اال تىائع وإعالمىه ،ال  احيىل التىي نىي   ها لىهالم    ا ايعل العمليىل 

لىاا ال ايى   وإذا، إجى اا العمليىل ت تع عن شاالميا؛  التي  مكن و ،التد ل ال  احي

ه ي ىإال ش ،تعتاى  يىالرة الحىدوث التىي ااب  ىارالمى     اىطعالمال  لتىهم ل اعىدة عامىل 

الميىىا؛  نىىواا لايىىم   حىىيط المىى    اكافىىل شااصىىدل ج احىىل الت ميىىل   ىى  عليىىه 

 .( ) يالرة شو محتملل

  كوا ال اي  مى  ال   شاض ورة ال ظام السعولا في إل  ما ناع ف د ت دل  إضافل       

انىى  وح ىىم العمىىل ال اىىي يىىل امىىا  ت اال تصىىاص العلمىىي والكءىىااة العلم مىىن ياحيىىل

 ال ايىىل ل ىىوعوالتحاليىىل ي ىىاز جميىىا الءحوصىىا  طال ايىى  ا ا   ىىوموش  ( ) وميىىا؛  

 .وني  ا من الءحوصا ... وم دار السك  وعمل ال ل  فصيلل الدم وضر ه

 :التوليد أخيا  -6

ذاتهىىا مىىن  عتاىى  عمليىىل التوليىىد احىىد  مىىل، وت  همال فىى وع ال ىى    التوليىىد فىى ع مىىن عىىدر        

ال ىىائم    ىىوم اىىهمىىا  شان و ىى ا  ع ىىي  ،الميىىا؛  والمءاجىىآ ال ايىىل المحءوفىىل ا الممارنىىا 

  ىل التوليىد  ىو  ان ، لى ا فىطال يىام اىه نيى  متيصىص ريص با مكن التوليد، ال  عل 

 (. ) تستدع  ميام مس وليل ال اي  الم تك  له التي ال ايل اب  اامن اين 

صىا للمى شة شا   عليىه حظى   إذحىدوث الحمىل،  ي  مىن نىاعلوتادش مس وليل ال ا    

، لى ل   سىلش  لا إل  ن و؛ه  شوال  ين  ،   شا من رليه الحامل عالو ني  م ان 

تلى  اب  ىاا   اصىلالءحص السى   ا، شإ اا ؛اي  التوليد عن اب  اا التي   تكاها 

                                                           

 خاألردن – عمانخ الثقافة للنشردار )" دراسة مقارنة" المسؤولية الطبية في الجراحة التجميلية: من رخ الفضل( 1)
 . 146ص( م1445 خ2ط
علل كل من يوااول المهون  -من نظام مااولة المهن الصحية ( 1/ب/2)في المادة  -اشترط المنظم السعودي ( 2)

ل المطلووب للمهنوة مون أي كليوة طبيوة أو كليوة صويدلية أو كليوة علووم طبيوة المؤهو الحصول علول: "الصحية
خ الهيئوة أو مؤهم  أخرى مطلوبة لمااولة مهن صحية تعتورف بهواخ أو كلية صحية أو معهد صحي تطبيقية

 ". أو الحصول علل شهادة من الخارج تعترف بها الهيئة
دار )جراحين في ضوء الفقه والقضواء الفرنسوي والمصوري المسؤولية المدنية لبطباء وال: حناخ منير رياض( 3)

 . 466ص( م2661خ 1مصرخ ط –الفكر الجامعي الحديمخ اإلسكندرية 
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 إذاتاحىث فيمىا  شاحكمل ، وعل  الم( ) اإلجها  شو وفاة ال  ين شو ابم التي ت لا إل 

 سىىلش عىىن شع ىى  للمىى شة الحامىىل العىىالو ل،ىى ورة عالجيىىل، لمىىا  لىىاا ال ايىى  مىىد

 لىىابجههةالحد ثىىل  اةال لىىم  سىىتيدم  إذا ، النىىيما( ) ت صىىي  ال ات ىىل عىىن  ابضىى ار

 شا  وضىح للمى شة، وعلى  ال ايى  ...ل  ىينضى اا  ملى  ا ميىاس شو شجههةالتلءه وييل 

مىد و ،، وشا  ح ص عل  متااعتهىا ا ىكل مسىتم ئل المتعل ل احالتهاالمسا الحامل جميا

ىى مىىن يظىىام ( 2 )مىىن المىىالة (  ، ،2،1)الء ىى ا   د المىى ظم السىىعولا علىى  ذلىى  فىىيشل 

 .( ) مهاولل المهن الصحيل

 اتاىاععدم  شوت صي  شو التي ت تع عن جهل  اإلصااا لل ال اي  عن ااو مكن مس      

العلميىل  لهصىوشعمليىل ميصى  ل ا    ىل ميالءىل  إجى اال ، لمىا فىي حالىالمه ل شصوش

للمىى شة المت،ىى رة الم الاىىل  ، و  ىىا  حىىع  شا  كىىوا   ىىا  ضىى ورة لىى ل ولوا  ،ال ايىىل

  .ه ابصوش العلميلاتااعاالتعو   ال اتع عن جهل ال اي  شو ت صي   شو عدم 

لي،ىوع ال ىائمين  فلفطضىا ع الع اىي االتوليىد،الم      د ا تم  ف الموضوع وب ميل       

ال هائيىل على  السىواا، ايت ى   والمدييىل ابيظمل وال وايين االتوليد لل واعد العامل في 

ايصىوص ليءيىل التعامىل  واإلررىالالتوعيىل  في لثي  من الداا العىالم الع اىي حمىال 

ايت    الكثي  مىن م الىه امل في   ا الم اش حيث ، ولايم المملكل نا  و؛ءلها ابمما 

 وابمهىىىا ، ال سىىاا الحوامىىىل وإررىىىالع ىىى  اتوعيىىل التىىىي ت  ل ابمومىىىل وال ءولىىل رعا ىى

ال ىى ق السىىليمل فىىي المحافظىىل علىى   تاىىاعالالالزمىىل والتوجيهىىا  ال صىىائح  وإع ىىائهن

  .وال يام االتوليد ال ايعي ال  ين

 

 

                                                           

من نظام مااولة المهن الصحية اإلجهاض جئ فوي حوائ  الضورورة ( 22)حظر المنظم السعودي في المادة  (1)
اموورأة حاموول جئ ج  ا تضوو   لووج  أير علوول الطبيووب ججهوواض ظوويح: "حيووم نصوو  هوو ه المووادة علوول التووالي

وثبو  بصوورة أكيوده أن خ يكن الحمل أتم أربعة أشوهر وم   لج يجوا اإلجهاض ج ا لمخ ضرورة جنقا  حياتها
وثبوو  هوو ا األموور بقوورار موون لجنووة طبيووة تشووكل طبقوواً للشووروط  ,اسووتمراره يهوودد صووحة األم بضوورر جسوويم

 . لنظامالتنفي ية له ا ا واألوضار التي تحددها المئحة
 . 14خطأ الطبيب من الناحية الجنائية والمهنيةخ ص: يوسفخ أمير فرج( 2)
 (. 2خ 6خ 2خ 22/1)نظام مااولة المهن الصحية السعوديخ م: نظرا( 3)
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 الثانياملطلب 

 أسباب األخطاء الطبية

تلى  اب  ىاا ال  شان إال ال حصى  ا، وصىعورنم تعدل اب  ىاا ال ايىل وت وعهىا        

تحتىاو إلى   مه ل ال     حيث إا  ، ا ا إال إذا تواف   عوامل وشنااب ت لا إل  حدوإهت

ورعويتىه فىي  عملىه، إ مىاش ال ايى  فىي لرجل عاليل من الح ص واإلت اا، وله ا فىطان 

 ضىىه حىىدوث اب  ىىاا ال ايىىل وتعاىى ش الع ا ىىل، وإ اللىىه االتهامىىه المه ىىي  ىى لا إلىى  

  :ش مهاله  اا ال ايل شنااب  من إم فطان ولل ال ايوييل، االلمس

 :بهذل العنايةال وعدم اإلهم :أوالا 
اى ش الع ا ىل الالزمىل مد ال  ع ىي ال ايى  شو ال ى ا  عملىه مىا  سىتحع مىن الدمىل و     

ِضىىيل جسىىيمل في ىىتع عىىن ذلىى  ،إزاا المىى    ايىىالا المىى   الىى ا لىىاا  ،آإىىار من ن

لىىـه اح ىىل  إ مىىاش ال ىى ا  إعىىدال المىى    لعمليىىل   ىى ال إج اؤ ىىا: ذلىى ومىىن  . عال ىىه

انتنثار  ا ش ىه فىي عمليىل ال  شوه،    المءاجئ ال ا تع   لاإلن اع في معال ل الم

  .( ) د ل لل شجهائها في ا تصاصهت

د الم ظم السعولا عل  ض ورة التىهام الممىارس الصىحي الياضىا بحكىام ومد شل       

ااى ش ع ا ىل   ظىل تتءىع مىا ابصىوش العلميىل المتعىارا  ،المهىن الصىحيليظام مهاولىل 

 .( )عليها 

 .( ) "د اإلضى ار اىالري ـاإل ىالش اىالتهام مىايويي لوا مصى: "هلي ىا ا اإل مىاشو ع ن     

 ل ال ايىى  المعىىالع وعىىدم لرا تىىه اىىاع  ابنىىالي  العالجيىىلـجهىى: "و  صىىد اىىه ش ،ىىا  

توا  العالجي ااعتاار لرجل م  الته التي ت ،ي الم اا ل لحالل الم   ، وضعا مس

الا تكوا ع ا ته االم    عاليىل،  ى ا إلى  جايى  االعتاىارا  اب ى ى لحسىن اليلىع 

 .(4)والمعاملل ال ايل 

                                                           

جامعووة ) الخطووأ الطبووي فووي التشووري  وائجتهوواد القضووائيخ رسووالة ماجسووتير غيوور منشووورة : سنوسوويخ صووفية( 1)
 . 13ص( م2666خ 1مصرخ ط –ائرالجا اصدي مرباح ور لةخ 

 . (26)نظام مااولة المهن الصحية السعوديخ م: انظر( 2)
طخ .موووفم للطباعووة والنشوور والتوايوو خ الجاائوورخ د)ائلتاامووا  والعموول المسووتحق للتعووويض : فيملوويخ علووي( 3)

 . 14ص( م2662
 . 32ص(  .طخ د.اائرخ دالج – نةمطبعة عمار  رفيخ بات)الخبرة في الطب الشرعي : بن لعليخ يحيلا( 4)
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الى ا  :الي ىل ال سىيم  ىو و كوا الي ل عن اإل ماش إما جسيما  شو  سي ا ، حيث إان      

ق، ومىد  لحىىع الت صىىي  ال سىيم اىىالر  فىىي ال   تكاىه حتىى  ضىعيا اإللرا  مليىىل الحىى 

 .( )ت د   صحل ر و؛ عدم المس وليل 

اإل مىاش شو عىدم التاصى  الى ا الىغ : "الي ل ال سىيم  ع ىي و  ى الاع  اة   شان      

الي ىل ال سىيم،  شما الي ىل اليسىي  فهىو عكىم، حدا  من ال سامل   عل له ش ميل  اصل

  .( ) "و  حكم عل  مدا  موضوعيا  وذاتيا  

 : (3) وتصكط حدل عوخلن عول   عويبئت أللى عإلدصب  ا  حبالت م ُب     

 .إ ماش ال اي  لواجااته في الحصوش عل  مواف ل الم    شو ش له وتاصي   احالته - 

 .ن  و احاجل إل  إنعافهعدم إنعاا من  - 

 .المه ي إف اا الس    - 

 .الدواا التي  ع يها للم   " ج عا "شا  ي ئ في لميل  -4

 ىو فىي وا  عل  إج اا العمليل ال  احيل و ىد  عىاجهة عىن العمىل شو  دم ال     شا  -9

 .رد دة حالل نك 

 .من الع،و المصاب شا    ا العمليل   ل عل  الع،و السليم للم    ادال   -6

 :وعدم االحرتاز ةونالرع: ثانياا 
ال نىىوا الت ىىد   شو اليءىىل شو ي ىىص المهىىارة، وفىىي  ىى   الصىىورة  اال عويىىل  صىىد       

عمله شو ت له اإلرالا للعمل  مكن شا  ت ت  عليه    در الءاعل ما  ءعله، وال  درا شان 

الءعىىل اإل  ىىااي  ىىو الرالىى  لصىىورة  نيىى  شان . ال تي ىىل التىىي لىىاا السىىا  فىىي حىىدوإها

  .(4) ال عويل المتمثلل في عدم االلتهام اال واعد العلميل وابنانيل لل  

حيىث   ىدم ال ايى  على  شمى  لىاا   ى  عليىه  ،دم االحتى ازل ل  ابم  اال سال لع     

االمت اع ع ه، شو عدم تومعه له  ار التي مد تت تى  على  عملىه، شو تومعىه لهىا ورنىم 

 .ذل   م،ي في العمل لوا شا  تي  الونائل الومائيل اال در الالزم لدرا     اب  ار

                                                           

 . 16ائلتااما  والعمل المستحق للتعويضخ ص: فيمليخ علي( 1)
خ 6لبنووانخ ط –مكتبووة لبنووانخ بيوورو  )عربووي  -فرنسووي: القوواموس القووانوني: بوودويخ أحموود اكووي؛ وآخوورون( 2)

 . 132ص( م1441
 . 14ص الخطأ الطبي في التشري  وائجتهاد القضائيخ: سنوسيخ صفية( 3)
 . 14الخطأ الطبي في القانون الجاائري والقانون المقارنخ ص: يبخ نبيلةنس( 4)



 - 19 - 

اىىطج اا عمليىىل ج احيىىل  ،فيكىىوا ال ىى ا  مسىى وال  ع ىىدما  عىىالع م ضىىا  فىىي حلىىع نىىيدة

الم  ،ىل ا ه ىا مىد  ى لا إلى  اب فتصى ،  ي ة ت تى  عليهىا م ىا ال ى  اا السىاائي

حسانىل    ي ة ال لهوم لها فىي م   ىل ال اي  ل ل إل  إج اا عمليل وذل  بان   وفاتها

حيث ت لا شمىل ح لىل  ا؛نىل فيهىا إلى  مىو  الم  ،ىل،  صوصىا  إذا لايىم مصىاال 

ال ايىى  لىىم  حتىى ز حيىىث جىىازا  شان  ت،ىىي تلجيىىل العمليىىل، إال اتهىىيع عصىىاي رىىد د  

ولريى  ضى ورة عاجلىل فىي الومىم الى ا لىاا   ى   الميىا؛ ،اطج اا العمليل رنىم لىل 

، واالتىىالي لىىم  حتىى ز ( ) مكىىن فيىىه شا   تصىى  علىى  اتىى  جىىها مىىن اللىىوزة لىىيم نيىى  

حاجىل شو اإلنى اع عىدم العلمىه اي ورتهىا ومىا ال اي  مال ميامه اطج اا     العمليىل 

االحتيا؛ىا   لل ال ايوييىل حيىث لىم  تيى اا، وا ل   تع     ا ال اي  للمسفي إج ائها

م الحي ل الواجال التي تت انى  و؛ايعىل ابنىلوب لتهولم  الكافيل لتلمين يتي تها والتامل 

ى ال ا ا تار ، فطان  مسى وليل ال ايى  الل  ى ا ال ىدر الثااىم مىن الي ىل  كءىي وحىد  لتحم 

 إااحىىل عمىىل ه مىىن الم ىى ر شان ذلىى  شي ىى .احتىى از  موعىىد رعويتىىهيتي ىىل  المدييىىلو ل  ائيىىلا

، فىطذا ( ) يظامىا   العلميل الم ى رة ال اي  م  و؛ل الا  كوا ما     ه م اا ا  لهصوش

م عليىىه المسىى وليل ال  ائيىىل احسىى  تعمىىد   ىى   ابصىىوش شو  الءهىىا ح نىى اتاىىاع؛ فىىي فىى   

، وإذا لاا  كءىي للع ىاب على  ( )   وعدم تح ز  في شلاا عملهالءعل ويتي ته شو ت صي 

واحىدة مىن صىور الي ىل التىي شورلتهىا المىالة  ج  مل اإلصاال الي ل شا تتواف  صورة

  ىا  ىدر  شا عملىه مىد فال ايى  ، (4) مهاولل المهىن الصىحيل السىعولا يظاممن ( 8 )

ال ايى  الى ا  :مىاش ش ،ىا  ومن صور اإل .  حدث يتائع ضارة ولك ه  ستم  ا ل  الءعل

هىىا معياىىل شو مسىى ؛ ل، شو   ىى ا   ىى ا عالجىىا  اابرىىعل اوانىى ل شجهىىهة  عىى ا شي  

اىىابلوا  الالزمىىل إلجى اا تلىى  العمليىىل، فىىي حىىين لايىىم  االنىىتعايل لواج احىل لاملىىل 

فءىي  ،تسىتدعي تلجيىل العمليىل حالىل المى     اصىل إذا لايىمتكءي ال  احل ال هئيىل 

تي  ال اي  الحي ل الالزمل لل يام اعمله عل  شحسىن وجىه، و عتاى  مىد     الحاال  لم  

 .إ الال االواجاا  المه يلعويته وعدم احت از  رارتك    ل  ؛ايا  يات ا  عن 

                                                           

 . 33خ 32ص ص خ ءجرائم الخطأ الطبي والتعويض عنها في ضوء القضا: الطباخخ شريف (1)
التوواام الممووارس : "موون نظووام مااولووة المهوون الصووحية علوول ضوورورة( 6)أكوود الموونظم السووعودي فووي المووادة ( 2)

 . عناية يقظة تتفق م  األصول العلمية المتعارف عليها لنظام بب لالصحي الخاض  له ا ا
 . 36خ 35المرج  السابقخ ص ص  (3)
 (. 11)انظر نظام مااولة المهن الصحية السعوديخ م( 4)
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 :نفراد بالتشخيصاال: ثالثاا 
النىىيما فىىي  ،م اىىوشنيىى     االت ىىييص فىىي الومىىم الحاضىى  شمىى ايءىى ال ال ايىى     

       "الم ىىورة"حيىىث شصىىاحم  ،يىىل التىىي تتسىىم اىىالي ورةيىىا  ال  احابمىى ا  والعمل

السىعولا فىي ر المى ظم  ن ومد حىواجاا  في اع  ابحياا،  الشم ا  م لواا  " اإلحالل" شو

ىى: "مىىن يظىىام مهاولىىل المهىىن الصىىحيل اب؛اىىاا مىىن( 2/8 )المىىالة  ن عىىدم انت ىىارة من

 التىي ال ايىلب  ىاا ذلى  مىن ا ، حيىث اعتاى "...تستدعي حالل المى    االنىتعايل اىه

 . ن ارتكاه االتعو   ت ت  عليها ض ر للم     لتهم من 

ابمىىور إذا لىىاا ال ايىى    هىىل اعىى   ، اصىىلش ميىىل وتمثىىل الم ىىورة شو اإلحالىىل       

حيىىث  ءت ىىد اإللمىىام الكىىافي اهىىا، فعلىى   ،ولرجتىىه العلميىىل الء يىىل التىىي تت ىىاوز تيصصىىه

  سىت يا انىتعمالها إال فنىل متيصصىل  ثىل النايل المثاش   ا  آال  وشجهىهة ؛ايىل حد

يءى ال ال ايى  اعىالو مى    تت لى  حالتىه ا ، ومن إىم فىطان ( ) ومدرال تدراا  عاليا  جدا  

حيىث انتعماش تل  ابجههة   لا إل  ت صي   في ت د م العالو الم ان  له ا الم    

       ، ( )الي نيىى  معتىى ا اهىىا فىىي الومىىم الحىى آال  وشجهىىهة مد مىىلاىى  سىىتعي  ع هىىامىىد 

شجهىىهة حد ثىىل لوا شا  كىىوا إلىى  انىىتعماش آال  شو    ىىازا احيىىاة المىى    فيل ىىلشو 

شو لوا  ،( )شو لكويهىا ال تىد ل فىي ي ىاق تيصصىه  عل  علم لااال ا    ل انىتعمالها

ومىىن إىىم  ،شا  تيىى  االحتيا؛ىىا  الكءيلىىل ام ىىا حىىدوث ضىى ر مىىن جىى اا  ىى ا االنىىتعماش

ميىىع، في ىى ر إجىى اا عمليىىل ج احيىىل فىىي شحىىد شجىىهاا  كىىوا ت ييصىىه للمىى   نيىى  ل

المىى   لىىيم فىىي  ىى ا   ىى ا ال ىىها  ىىو المىى    إىىم  كت ىىا شان  م ىىا  م ىىه شان  ،ال سىىم

 .عليه اا تالا الحالل الم ضيل وال ها المتعدى ت د   التعو     اال ها، و يتلا 

 
                                                           

يجووب علوول الممووارس : "موون نظووام مااولووة المهوون الصووحية علوول أنووه( 15)أكوود الموونظم السووعودي فووي المووادة ( 1)
يص بالعناية المامة مستعيناً بالوسائل الفنية الممئمة وبمن تستدعي ظروف الحالوة الصحي أن يجري التشخ

ائسووتعانة بهووم موون األخصووائيين أو المسوواعدين وأن يقوودم للمووريض مووا يطلبووه عوون حالتووه الصووحية ونتووائق 
 ...". الد ة والموضوعية الفحوصا  مراعياً في  لج

من نظام مااولة المهن ( 2)معلوما  الممارس الصحي في المادة  و د أكد المنظم السعودي علل أهمية تنمية( 2)
 علول يعمول أن الصوحي المموارس علول يجوب: "علول أنوه( أ)الصحية وئئحته التنفي يةخ حيوم نصو  الفقورة 

المنشوت   جدارا  وعلل تخصصه مجال في وائكتشافا  الحديثة العلمية التطورا  يتاب  وأن تنمية معلوماته
: علول أنوه( ب)ونصو  الفقورة  ."الهيئوة تحوددها وفقواً لضووابط والودورا  للنودوا  حضووره تسهيل الصحية
 ..". .عملياً  بها المعترف غير والعمج طرق التشخيص يمارس أئ الصحي الممارس علل يجب"
فوي غيور حالوة  -ئ يجوا للمموارس الصوحي: "من نظام مااولة المهن الصحية علل أنه( ب/4)نص  المادة ( 3)

 ". القيام بعمل يجاوا اختصاصه أو جمكانياته-رورةالض
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 :واألنظمة واللوائح والقرارات القوانني مراعاة عدم :رابعاا 

لت  يص ال ايويي  و ابناس ال ا تست د إليه إااحل ابعماش ال ايل، و  م ح  ى ا ا      

، وذلى  "المهىن الصىحيل مهاولىو"الت  يص ل ائءل معي ل من ابرياص   لىع علىيهم 

فىي رىكل إذا مىن وز ىى  الصىحل،   يىه لهىم ماارىى ة ابعمىاش ال ايىل وال  احيىل التىىي 

ي المملكىىل التىى  يص لمىىن تتىىواف  فىىيهم تسىىت د إلذا ال ىىايوا، و مىى ح وز ىى  الصىىحل فىى

، و كىوا ذلى  وف ىا  والئحتىه الت ءي  ىل مهاولل المهىن الصىحيليظام ال  و؛ التي حدل ا 

 : التالي عل  ميصن التي (  )لمالة ل

 .الوزارة إال اعد الحصوش عل  ت  يص ا ل  من  حظ  ممارنل شا مه ل صحيل( ش ) 

 :يل ما  لتي  ت ؛ للت  يص امهاولل المهن الصح( ب)

الم  ىل الم لىوب للمه ىل مىن شا لليىل ؛ايىل شو لليىل صىيدليل شو لليىل  الحصوش عل  - 

شو مىى  ال  ش ىى ى م لواىىل ، شو لليىىل صىىحيل شو معهىىد صىىحي علىىوم ؛ايىىل ت اي يىىل

شو الحصوش عل  رهالة من اليارو تعتى ا ، لمهاولل مهن صحيل تعت ا اها الهينل

 .اها الهينل

الليامىل  هوشا تتىوف  لد ى، الم ى رة للمه ىل اإلجاار ىلدر   شا  كوا مد شم،  مىدة التى - 

 .الصحيل

 .وف ا  لمت لاا  التس يل التي تحدل ا، التس يل لدى الهينل - 

 .إليه اعتاار  ل  الحكم عليه في ج  مل ميلل اال  ا شو ابمايل إال إذا ر   ال  كوا مد ناعش -4

التى  يص  ن الصىحيل امثااىلالتعيين في ال هىا  الحكوميىل فىي ومىائا المهى   عدر ( و) 

 .الهينل عل  شا  ساع ذل  التس يل لدى، امهاولل المه ل في     ال ها 

ال ى و؛ التىي عدم م اعاة ال وايين وابيظمىل  ع ىي عىدم م اا ىل  ان  ت،ح ش وعليه      

المهىىن الصىىحيل، واالتىىالي ت اىىع فىىي ح هىىم الع واىىا   يعليهىىا ال ظىىام فىىي مهاولىى يىىص  

 .( )من يظام مهاولل المهن الصحيل السعولا ( 48)ي المالة الم صوص عليها ف

 
                                                           

 . من نظام مااولة المهن الصحية السعودي وئئحته التنفي ية( 32)المادة : انظر( 1)
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 املبحث الثالث
 يف اجملال الطبيوعالقة السببية الضرر 

من  الش   ا الماحث توضيح الم صول اال،ى ر اوجىه عىام، وال،ى ر  نوا  تم        

إل  اياا عالمل الساايل اين  شت  قال اتع عن اب  اا ال ايل عل  وجه اليصوص، إم 

 : الي ل ال اي وال، ر، وذل  في م لاين

 عو لي ا  عوصجب  عول  : عوصلل  ع و 

 ا  عوصجب  عول   ن عوس  ينألالل: عوصلل  عوثبه 

 املطلب األول
  الضرر يف اجملال الطبي

  :معىن الضرر يف اجملال الطبي: أوالا 

      :ها الينىفىه الهرمى، ف ىد ع ن ال،ى ر اصىءل عامىلحىوش تع  ىا تعدل  وجها  ال ظ       

لىىل إ ىى اا  لحىىع : " ىىوشو  .( )" ومع و ىىل ل نىىلمىىا  ىى ذا ال ىىيص فىىي يىىواحي ما لىىل" 

 و ىى ا التع  ىىا  ىىو. ( )" شو عا؛ءتىىه، ع ضىىه شو، شو جسىىمه، ال ىىيص نىىواا فىىي مالىىه

حالىل يات ىل عىن وف ا  له ا التع  ىا  ىو فال، ر ال اي  ،لمءهوم ال، ر ال اي ابم ب

ي ص فىي حىاش ال ىيص شو فىي  ومد  ستتاا ذل  ،م ال يصم اابذى جسفعل ؛اي مسن 

شإى    ىل ال ايى   اىل  ىو ،و و ني  متمثل في عدم رءاا الم    ،عوا؛ءه ومع و اته

ام هالتى شصىل بان   شو إ ماله اال يام اواج  الحي ل والح ر شإ اا ممارنته للعمىل ال اىي

 .( ) ام اتح يع يتي لهام اا ش ع ا ل وال  عتا  التهال اي  الت

 وابم ب لمع   ال، ر في ابيس  شان  :  ى الااحث ين الساا ينمن  الش التع  ء      

التع  ىا تحد ىد مع ى    ى ا، وال ا  مكن عل  ضوا الم اش ال اي  و التع  ا اب ي 

ى شو فعىل ؛اىي عىنحالىل يت ىم : هالم ىاش ال اىي الينى ال،ى ر فىي م عىدم فعىل ؛اىي مسن

، لنواا من ال احيىل ال سىميايعكم عليه  تلإي  نلايذل   نيتع عومد  ،الم    اابذى

 .شو ال ءسيل، شو المال ل

                                                           

 . 461شرح القواعد الفقهيةخ ص: الار اخ مصطفل أحمد (1)
 . 164النظرية العامة للموجبا  والعقود في الشريعة اإلسمميةخ ص: المحمصانيخ صبحي (2)
 . 126خ ص...المسؤولية المدنية للطبيب: د حسنالحياريخ أحم (3)
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  :الضرر يف اجملال الطبي أنواع: ثانياا 

ال، ر ال ا  لحع االم    يتي ل إل ماش  عل  ضوا التع  ءا  الساا ل  تاين شان       

 :إالإل شيواعال اي  شو   نه    سم إلي 

  :م الجس ضررال: األو  النوع
ومد   تع   ا ال، ر عن تصى ا إ  ىااي ، و و لل ما  صي  الم    في جسمه     

ا مىن الواجى  عليىه شا  تيى  ااتياذ  مومءا  نلياا  حياش شم  لىومد   تع عن ، من ال اي 

، لما لو امت ا ال ايى  عىن التىد ل إلي ىاذ حيىاة مصىاب احىالث، ( )م ارا  إ  اايا  ا ليه 

 كىوا ال،ى ر مىد و، في  إنعاا له ع ىدما ال  سىت يا  ىو إي ىاذ شو شح م عن السعي لتو

ال ايى  المى    ات ىاوش لواا  ع دما   صححيث  تح ع ال وع ابوش ، شو االءعل اال وش

ع ىىدما  ستلصىىل  ق ال،ىى ر اىىه، و تح ىع ال،ىى ر االءعىل ت تىى  علىي ت اولىىه إلحىا معىين

 .ال اي  ع،وا  نليما  ادال  من الع،و التالا

  :المال  ضررال: ن الثا النوع
 شموالىهنىواا اىطتالا ، الم   اى المىالاال اي  في إلحاق ال،ى ر    لمد  تسا       

 ،شو اعدم وفاا ما لفعم من شجله، فلو ت لام حالل الم    ز ارة ال اي  له فىي م هلىه

ال ايىى  فىىي شإ ىىاا  ىى   اله ىىارة عىىن مصىىد شو عىىن نيىى  مصىىد اعىى  محتو ىىا   إىىم شتلىىا

ل ل  لو يهعىم مالاىم المى     ،تعو ،هاه  لهمه فطين  ،الم    كا شو ممتل، لم هشا

، مىن المىاش إىم ف ىد اهىا مالرىا   وإام شان ، الياصلال اي   من شجل الك ا عليه في عيالة

لمىا ، ي  ما لىم  ثاىم عىدم تعد ىه شو ت صى، ذل  ال اي  ملهم اتعو   الم    عن فطان 

 فىي الم الاىل لمى     ع ىي المى    الحىع  عدم وفىاا ال ايى  امىا التىهم اىه ت ىا  ا شان 

دما   ل  المى    فع  ،    اليدمل ال ايل شو العالجيل  اانتعالة ما لفعه للحصوش عل

في ىوم ال ايى  اح ىو السىن ، ابنى اا شا  ح ىو لىه شحىد شنى ايه اح ىوة لائمىل من ؛ايى 

، هلة مىا لفعىالم    الم الاىل اانىتعا من حع   فطان  ،شو ال  عمل له ح و ، اح وة م متل

 . هم ال اي  اعمل ما اتءع عليهتما لم  ل

ال ايى  لفعىه   ال ا   ارىي على، عن ال،ماا شو التعو  ، ونوا  تحدث الااحث     

 .للم    ع د الحد ث عن اةإار المت تال علي ايع ال مس وليته

                                                           

 جامعة)  "غير منشورة دكتوراه رسالة" وآثارها والمريض الطبيب بين العم ة :محمد رضوان السيد جمعهخ (1)
 . 342ص (ـه1413 مصرخ -القاهرة  األاهرخ
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  :(دب األ) معنويال ضررال: الثالث النوع
لابضىى ار . ( )شو ل امتىىه ، شو رىى فه، و ىىو لىىل مىىا  صىىي  المىى    فىىي رىىعور      

شو ال ارىنل عىن اةالم ال ات ىل عىن إ مىاش ، المت تال علي إف اا ال اي  بن ار م ضىا 

 . ( )ال اي  شو ت صي   شو تسااه في تءو م ال ماش 

شمىىا ال،ىى ر ، وال ايىى  ملىىهم اىىالتعو   عىىن ال،ىى ر المىىالا فىىي ال ظىىام السىىعولا    

ومىا . ( )الء ه اإلنالمي لم   ل االتعو   والتءىي االع واىل  فال شا ال اجح في، ابلاي

مىن  ا  يىاشلذل  ليم   ا  ما  م ا في ال   عل اإلنالميل من الحكم االتعو   للمت،ى ر 

اىن اوالع واىل وحىد ا ال ته لىه، ف ىد ذلى  ، "شاال،ى ر  ىه"ت اي ا  ل اعىدة ،   ل ال اي 

الم صىول ال رىيا ، ال رىيا فىي ذلى ، إى ولم  كن لهىا ش، ه لو ض ب شنوا؛ا  شين  :عااد ن

عليىه : ومىاش شاىو  ونىا، امىا  ى ا  الحىالم التعىو  ولم  كن عليه ، الد نل  من ابرش و

 . (4) و ي حكومل العدش، شرش ابلم

 الصالر اموجى  الم نىوم الملكىيالسعولا إلج ااا  ال هائيل اومد شوضح يظام       

الم،ىىى ور فىىىي الم الاىىىل  حىىىع   (5 )ه  ىىىـ فىىىي مالتىىى  4 /8/2  وتىىىار خ( 5 )رمىىىم 

لىد واا    ىا  حكمىا   لمىا شان  .والمع و ىل التىي لح ىم اىه ل نلاالتعو   عن ابض ار الما

ال ا لحىع اىه مىن ، وج  تعو ،ا  ل يص عن ال، ر ني  المالاش، المظالم السعولا

بحىواش التي تدفا لورإل المتىوف  ليسىم فىي لىل االد نل  وش ،ا  . اا ن  ه لوا ما رج   

اىل ، اا ف د م مورإهم ال ا شصاب الورإل من ج المالاع وال شو تعو ،ا  عن ال، ر 

، وال   دم لهم مسىاعدة، عليهم ل ال   ال  در   المتوف ف د  كوا  ،مد  كوا لها ؛ااا مع وا

لمىا فىي حالىل المعىاق ، العكم من ذل   كلءهم مص وفا  واى ش جهىول إضىافيل  ال عل

مىا  حصىلوا  ومن إم فطيىه  مكىن تا  ى  ذلى  اىلان ، ي نه في وفاتهال ا  تسا  ال اي  ا

 .لم وحها اء د عه ه عليهمش و عاارة عن تعو   عما شصااهم من  ل نلعليه من 

 

                                                           

 . 342ص المرج  السابقخ (1)
  .44خ صاألسنان وطب البشري الطب مهنة اولةالم السعودي نظامال :ربيعانبن  مفلح القحطانيخ (2)
 . 526خ ص5حاشية رد المحتار علل الدر المختارخ ج: ابن عابدينخ محمد أمين بن عمر( 4)خ (3)
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 :الضرر يف اجملال الطبيشروط : ثالثاا 
ولكىن ، حاال  شو مسىت اال  ، مح  ا   ا    ت ؛ في التعو   عن ال، ر شا  كوا ماار       

، ائد في الء ه اإلنالمي ال   ى التعو   عن ال، ر المست ال إال اعىد تح  ىهالس شا ال

المسىىت دة إلىى  مىىا روا عىىن ، ( )" ال   ىىال جىى   إال اعىىد ا ئىىه"ال ىى عيل  عمىىال  اال اعىىدة

 . ( ) ه يه  شا   تص من ج   حت   ا ش صاحاهشي  : ال نوش 

فىىال ،  ىىيص الم،ىى ورالهىىدا مىىن  ىى ا الحىىد ث  ىىو مصىىلحل ال ومىىن الواضىىح شان       

ف د تت،اعا حالته فيما اعد حتى  ، مال شا  تاين وضعه، ال   ( تعو  )  ع   شرش

 ومن إىم فىطان . شو زواش لل م ءعته شو اع،ها، الوفاة شو تلا الع،و اللمله  صل إل  حد  

ا   ىا  مصىلحل لىاذا إولكىن  ،   سىت    ى ا ال ى   شو  اى شابم    ت،ي االيتظىار حتى

ه   اري عل  ال اضي شا  ل   ذل  فىي فطي  ، حالته شا  عو  مال انت  ارللم، ور في 

اعتاىىار ، فمىىثال  إذا شصىىي  رىىيص امىى   ي ىىص الم اعىىل المكتسىىال علىى  إإىى  ي ىىل لم 

فلىىيم مىىن المع ىىوش شا ي تظىى  وفاتىىه حتىى  يحكىىم ، شو اسىىا  عىىدوى مىىن ال ايىى ، ملىىوث

  علىى  تكىىاليا عالجىىه وتىىدا   سىىاعد، اىىل   ارىىي شا  كىىوا لىىه تعىىو  ، الد نىىل  لورإتىىه ا

 .شمور معي ته مال وفاته، و اصل إذا لم تتكءل الدولل ا ء ا  عالجه

شمىىا التعىىو   عىىن ال،ىى ر نيىى  الماارىى  شو عىىن تءو ىىم الء صىىل شو مىىا فىىا  مىىن       

ال  عو  عن ال، ر ني  الماارى  و اصىل  ال ،اا السعولا لس ، فمن الواضح شان 

الى ا ومىا ، ر المعو  ع ه  و ال،ى ر المىالا الءعلىيتءو م الء صل، ومن إم فال، 

ال ايى  شضىاع عليىه ف صىل لىاا  مكىن  وشصاب الم، ور، شما إذا العي المى    شان 

ه ضى ر شينى  ال اضىي   ظى  إلىي  ى ا ال،ى ر على فىطان ، شا    ي من ورائها فائدة معي ل

ال،ى ر ومىد ال  ف ىد   ىا  ى ا، شا شيه ض ر  د ل في الريايا  ،ني  ح ي ي ال احتمالي

إىم لىم  سىت ا ،   ا، فلو تعهد ال اي  للم    اال يام ا هد إلم اع ؛اي  آ ى  امعال تىه

  على -ل اعىدة عامىل  -المى    المتعهىد لىه ال  سىت يا شا  حصىل  فىطان ، الوفاا اتعهىد 

شو عىن الكسى  ، حكم االتعو   من ال اضي السعولا عن الء صل التىي ضىاعم عليىه

ومىىن ،  ىى   الء صىىل نىىتكوا م احىىل ه ال  مكىىن بحىىد شا  ،ىىمن شان الىى ا فىىا  عليىىه بينىى

                                                           

 .. 543المصدر السابقخ ص (1)
تواي خ بيرو  للطباعة والنشر وال مؤسسة الرسالة) ؤوطاالشيخ شعيب األرن: تحقيقالمسندخ : أحمد بن حنبل (2)

 . (صحيح حديم) 255ص خ11ج (هـ1416خ 1لبنانخ ط –
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ومىن ، شال  مكن شا  كوا   ىا   سىارة شو ضى ر!  ،من شا  كوا   ا  لس  شو فائدة

هم في يءا الم    المتعهد له ال في ض ر  ات  ياىه تلى  نشإم  كوا ال اي  المتعهد مد 

 . اليسارة شو ال، ر

ن احتماش ال ءا واحتماش ال، ر فطيه من المسىتاعد حصىوش وإذا لاا ابم   دور اي      

لء صىل    ىا  تءو تىا   ولو وجد  اع  الدالئل على  شان ، الم    عل  حكم االتعو  

ح ي يل، فطذا جاز التعو   مايويا  عىن م ى ل فىوا  الء صىل، لمىا م،ىم اى ل  محكمىل 

ع ىىه  تعو  ا شجىىاز للم،ىى ور شا   الىى  اىىالإتءو ىىم الء صىىل و" :الىى    المصىى  ل

الم،ى ور  لمىل فىي الحصىوش عليىه مىن لسى  مىن  ااعل  شا  د ل في ع اص   ما لى

على  شنىىااب   كىوا  ى ا ابمىل مائمىا   م ى و؛ اىلا  ى ا لكىن ،وراا تح يىع  ى   الء صىل

عليىه  للم  ى العىالا لهمىور تى جيح لسى  فوتىه من رليها ؛ا ا  علميا  وم   يا  م اولل 

  .( ) "العمل ال،ار ني  الم  وع

، ذلى  في الء ه اإلنالمي ماش االتعو   عىن نال  شارال  وجد  هوجد   اال ل  شي        

 .   اه ال ،اا السعولالو  ا ما  

امالىغ مىن  ممتيىل موصىي لهى حكم اتعو   ورإىلال  يها ال ايوا الوضعي  لاإذا و     

 هىا اللوصىيل بي  تعو   اىل تا ىل االال  حكم لهم احيث  ذل  ال   وز ر عا   فطان ، الماش

 .( ) تستحع وال تمل  إال اعد مو  الموصي

ن   ا التعو   عىن فىوا  المصىلحل   ا  من الء هاا المتل   ن من  فطان ، وما ذل      

ه   ىىوز للحىىالم فطي ىى ،ا ف هىىاا الء ىىه اإلنىىالمي ال ىىدماا لىىم   ولىىوا اىىهافىىطذا لىى، الء صىىل شو

وتلىهم م تكاىل  ،عىن إلحىاق ال،ى ر اىالري  ال واعد العامل التي ت ه   الحكم اه ا اا عل

شو ، از  شو عىدم احتى، شو إ مالىه، فعلىه اسىا  ت صىي   ار المت تال على  ا،ماا ابض

 ،"ار ال ضى ر وال ضى"وماعدة " اشه  ال، ر"ومثل ماعدة  ،لتعارا ال اس عل  ذل 

 .( ) لالم  و؛ ر ؛ا   والمع وا ع فا  

                                                           

رسالة ماجسوتير غيور "م؛ مشار جليه في العسافخ وائل تيسير 22/3/1422بتاريخ ( 6615/42)القرار ر م  (1)
 . 112ص( م2661جامعة النجاح الوطنيةخ فلسطينخ )منشورة 

 األردنخ - عموان األردنيوةخ الجامعوة منشوورا ) ألردنويا المودني القوانون فوي ائلتواام مصادر :أنور سلطانخ (2)
 . 324ص (م1412خ 1ط
( هوـ1411خ 1سوورياخ ط –دار القلومخ دمشوق )الناشور : العامخ تحقيوق المدخل الفقهي: الار اخ مصطفل أحمد (3)

 . 566ص خ(234)خ فقرة1مق
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و  تصى  ،   ىار  ى ا االت ىا  فىي الء ىه حتى  اةا ال ،اا السعولا لم لكن  ادو شان       

 .( ) ار الوامعل االءعل التعو   عن ابض في شحكامه عل 

  ىىت ؛ فىىي ال،ىىماا شا  كىىوا " :هومىىد ذ ىى  الىىدلتور السىى هورا إلىى  ال ىىوش الي ىى     

 وشا توجىد المماإلىل اي ىه واىين المىاش الى ا  ع ىي اىدال  ، مت ومىا  فىي ذاتىه الم،موا ماال  

ال و ،وال عىىن عمىىل إال فىىي حىىاال  انىىتث ائيل محىىدولة ال تعىىو   عىىن الم ىىافافىى، م ىىه

 .( )" تحملها الدائن شو عن شا راح فاته تعو   عن  سارة

 ،ع د ال ىايوييين ا   فك ة ال، ر الماار  المعو  ع ه شونا ت د  مما ناع  تاين شان      

ل ،ىىىاا السىىىعولا اي مىىىا الء هىىىاا ال ىىى عيوا وا ،ل ىىىموله ع صىىى ا الىىى اح واليسىىىارة

 .عن ال، ر الماار  الواما االءعل اا عل  التعو     تص

 ومىن إىم ال ظىام السىعولا لمىا  سىم  ع ىد، شما فيما  تعلع امدى مع فل الء ه اإلنالمي    

المعوش عليىه فىي الء ىه اإلنىالمي فىي  فطان  ،ال ايوييين االتيلا الم صول شو الي ل الءاح 

فالء ىىه . ولىىيم جسىىامل الءعىىل المىى لا إليىىه، ومىىوع ال،ىى رالمسىى وليل المدييىىل  ىىو  ي ىىاق

ولك ىه  ى و على  ، ( )لكي  ستحع التعىو    ا  الءعل الا  كوا ضار اإلنالمي  كتءي في

 .(4)الي ل ل يام مس وليته  هوارت ؛ ارتكاا، ال اي في م اش مس وليل      ال اعدة

ىى       :     ل السىىعولا علىى  شان مىىن يظىىام مهاولىىل المهىىن الصىىحي( 2 )م المىىالة ومىىد يصن

لىىل   ىىل مه ىىي صىىحي صىىدر مىىن الممىىارس الصىىحي وت تىى  عليىىه ضىى ر للمىى    "

الم صىوص عليهىا فىي ( الهينىل الصىحيل ال ى عيل) لتهم من ارتكاه االتعو  ، وتحىدل 

 . (9)..." م دار   ا التعو     ا ال ظام

عىن   ىل  ا  يارىن ا  اىل التءى  اكويىه ضى ر ،الم ظم لم  حدل يوع ال، ر و  ا  الحظ شان 

شو  ا  شو جسىد  ا  مال ى ا  ؛اىي مهمىا لايىم لرجىل  ى ا ال،ى ر، ويوعيتىه نىواا لىاا ضى ر

، اي ما ح ص الم ظم عل  تحد د اب  اا ال ايىل التىي تسىتوج  التعىو   عىن ا  مع و 

ال،ى ر الى ا تحدإىىه، و ى ا  ع ىي ضىى ورة الى اط اىين الي ىىل ال اىي وال،ى ر اعالمىىل 

 . د   التعو   عن   ا ال، ر، والحكم ات ءي  ناايل تمكن ال اضي من ت

                                                           

 . 162ص خاألسنان وطب البشري الطب مهنة اولةالم السعودي النظام :ربيعانبن  مفلح القحطانيخ (1)
 اإلسوومميخ العربووي العلمووي المجموو ) اإلسووممي الفقووه فووي الحووق مصووادر أحموودعبوود الوورااق  السوونهوريخ (2)

 . 16ص خ6ج(  .لبنانخ د –بيرو   الدايةخ محمد منشورا 
 . 366األردنيخ ص المدني القانون في ائلتاام مصادر :سلطانخ أنور (3)
 . 162ص خسناناأل وطب البشري الطب مهنة اولةالم السعودي النظام :نربيعابن  مفلح القحطانيخ (4)
بتووواريخ ( 54/م)نظووام مااولووة المهوون الطبيووة السووعوديخ الصووادر بموجووب المرسوووم الملكووي ر ووم : انظوور  (5)

خ (34644/1/12)هووـخ وئئحتووه التنفي يووة الصووادرة بموجووب  وورار معووالي وايوور الصووحة ر ووم 4/11/1426
  .ـه14/5/1422وتاريخ 
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 املطلب الثاني
  يف اجملال الطبي عالقة السببية

فال  مكن  -نلءا  وضيحه لما ناع ت - اا ل الساايل شناس المس وليل المدييل ال ت عد        

تكىن   ىا  عالمىل نىاايل ت عىل الي ىل علىل ال،ى ر  تصور ض ر ياتع عن   ل مىا لىم

 .الساايل اا ل ا؛ المس وليل وجو   ا الونا  وموعه، فم 

عد  ى   العلىل رل ىا  مائمىا  الي ل، وت  اال االعالمل الساايل العلل التي ت اط ال، ر  و      

ولكىن ال  كىوا  ىو السىا   ،الي ىل مىن ال ايى  ف ىد   ىا ،ا اته مست ل عن رلىن الي ىل

احيىل إىم  مليل ال اا الع في إج لما لو ش مل ال اي  ر،ا فيما شصاب الم    من شض

ال ت جىىا إلىى    ىىل و ىى   ابزمىىل  ،شل  إلىى  وفاتىىهشصىىي  المىى    الزمىىل ملايىىل حىىالة 

ل ل  مد  مو  الم    يتي ل العالو ال ا وصءه ال ايى  لىه لوا ومىوع شا  ،ال اي 

 .( )جاي  ال اي     ل من

ل ال ى  عالمل الساايل اين فعل ال ايى  الميىالا بصىوش مه ى مما ناع  ت،ح شان       

ال،ىى ر  اىىالم    شمىى  ضىى ورا اليع ىىال مسىى وليته، ف ىىد   ىىتع وال،ىى ر الىى ا لحىىع

ومىىد   ىىتع . التىىالامىىن  ايلىىا السىىن السىىليم اىىدال   لمىىا لىىو مىىام، ماارىى ة مىىن فعىىل ال ايىى 

ا اطمكايىه لىالىو امت ىا عىن إنىعاا مصىاب  لمىا، ال، ر اسا  فعل نلاي من ال اي 

 .المصاب في وفاة همعال ته فتسا  امت اع

فطيه  سىلش ، متسااا  فيه شولل، ر ال ا لحع االم     ا   ونواا شلاا ال اي  ماار     

إال إذا اإام ايعدام عالمل الساايل اين تص فه وال،ى ر الى ا لحىع اىالم    ، ذل  عن

 .، شو ل وة ما  ةالري لي ل ي ل الم    شو لللا  ثام شا ال، ر   جا 

شو يءيهىىا مىىن شصىىع  ابمىىور فىىي الم ىىاش  السىىاايلشا إإاىىا  عالمىىل  االىى ل    وجىىد     

انىىتعدال نىىااع ل صىىاال  المىى    لد ىىه ال اىىي،  اصىىل إذا ش ىى يا اعىىين االعتاىىار شان 

ل،ى ر الى ا انىا   شا الياى ة ال ايىل للتح ىع مىنرعل   ا   ول ل   عوش لثي ،اال، ر

ال ايى  عالمل الساايل ال     في وجول ا اىين تصى ا  االم   ، وما ذل  فطان  لحع

                                                           

 . 132خ ص...المسؤولية المدنية للطبيب: د حسنالحياريخ أحم (1)
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ع دما  تسىا  فعىل ال ايى  فىي إحىداث ال،ى ر ماارى ة  االم   لحع ال ا وال، ر 

فءعل ال اي  مد  لحىع ال،ى ر اىالم    إمىا ماارى ة،  .( )ش  ى  ولوا تد ل عوامل

 ىو  المتسىا  ، اي مىا و ال ا  حصل ابإ  اءعله" :هالي   االتسا ، و ع ا الماار  وإما

شا   ىوم  :، فمثاش الحالل ابول ( ) "ال  اار  ا ماار ةال ا  ءعل ما   لا إل  حالإل و

شا  :ومثىىاش الحالىىل الثاييىىل ال ايىى  اانتنصىىاش الع،ىىو السىىليم اىىدال  مىىن الع،ىىو التىىالا،

شا  مت ىا شو ،  صا ال اي  للم    عالجا  ني  م ان  لحالته، فيتوف  عل  إإ  ذلى 

 إنىعافه، فالماارى   ىو مىاال اي  عن إي اذ شو مد  د العوا ل يص مصاب فما  لعىدم 

شحىدث  الى اتسىا  فهىو مشحدث ال، ر لوا ونا؛ل اين فعل ال ايى  وال تي ىل، شمىا ال

 كمىن حيىث  ،الءى ق اىين الماارى ة والتسىا  من   ىا  ت،ىح. ( )ال، ر اونا؛ل ني   

وال،ى ر الحاصىل،  الماارى  للي ىل والمتسىا  فيىهاىين الساايل في لرجل وموة العالمل 

 ،تسىىااا   ار ا اإلضىىلىىاامع ىى  شا  تيللهىىا فعىىل آ ىى   مىىل نيىى  ماارىى ة،فىىطذا لايىىم العال

يسىىال ال،ىى ر إلىى  الماارىى  شمىىوى وشوضىىح مىىن يسىىاته إلىى   شان  :وعليىىه  مكىىن ال ىىوش

المتسىىا  وال،ىى ر شمىىل وضىىوحا     ىىلا ىىل السىىاايل التىىي ت ىىوم اىىين ار ان ش المتسىىا ، شو

 .وال، ر الماار    لم ها اين 

 ا  ال اي  ما اع  مساعد ه فىي إلحىاق ال،ى ر ب؛ااا شو ارتوفي حالل تعدل ا      

االم   ، فطذا لايوا للهم ماار  ن، شو جميعهم متسااين في إحداث ال، ر، فءىي  ى   

 ساالوا جميعا  عىن ال،ى ر الى ا لحىع اىالم   ، لىال  ام ىدار مسىا مل   نىه  الحالل

 .في تح يع ال تي ل

المسىى وليل المدييىىل لل ايىى  مىىن  تىى لا إلىى لتىىي ا ابنانىىيل ال لىىائه توضىىيحواعىىد       

 إإاىىا مىىن  اللهىىا  مكىىن التىىي لهنىىالي   ىى ق تلا الاىىدن ونىىاايل،    ىىل وضىى ر وعالمىىل

مسى وليل ال ايىى  ومىا  ت تى  على  ذلىى  مىن آإىار، و ىى ا  ومىن إىىم ت يىيم ،الي ىل ال اىي

 .الثالثنيكوا موضوع الءصل 

                                                           

 . 163ص خاألسنان وطب البشري الطب مهنة اولةالم السعودي النظام :ربيعانبن  مفلح القحطانيخ (1)
 . 142خ ص...المسؤولية المدنية للطبيب: د حسنالحياريخ أحم (2)
  .451ص خ1خ جمي مقارناً بالقانون الوضعيالتشري  الجنائي اإلسم :عبد القادرخ عودة (3)
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 الفصل الرابع
 ومسقطاته ضتقدير التعوي                        
 :متهيـــد

 ي جا  ال، ر جا ا  لامال ، وال عا ة ا سىامل الي ىل وميءل التعو   واحدة  إان      

وش  ىو وحىد  الملتىهم  ما  ت اف  ما تلى  الوميءىل، والمسى  ا  بان   في ت د   التعو  

 .م ال ا ال  تحمل اه ني  ه  ا جهاا   نه المل الم، ور بان  االتعو   ت ا 

ال  عاى  اليىوم عىن الوامىا  جا  ال، ر ال  كىوا إال اىالتعو   الكامىل وال وش الان       

اسا  تد ل االت ا  يحو عدالىل التعىو   ل،ى  ال للتونىا فىي المسى وليل مىن ياحيىل، 

واسا  تد ل ال ظ ة االجتماعيل في مع   جاى  ال،ى ر مىن ياحيىل ش ى ى، ومىد تح ىع 

ذلىىى  اىىىال  ق ال ايوييىىىل، لتحد ىىىد المسىىى وليل، شو التعو ،ىىىا  ال هافيىىىل، واىىىال   ع 

معىىا ي  العدالىىل شو  اتاىىاعة ال ىى ؛ ال هائىىي، واىىال   ع ال ،ىىائي ااالتءىىامي فىىي صىىور

فىىي العصىى   -معىىا ي  التيءيىىا، واىى ل  التسىىام وميءىىل جاىى  ال،ىى ر مءهومىىا  جد ىىدا  

نىواا  و و المءهىوم االجتمىاعي - ع لءالل التعو   وعدالل التعو   الحد ث عن ؛ 

 والوفىىاا اىىه التعىىو   ت ىىد   فىىي ميىىاس الءعىىل الىى ا  وجىى  االلتىىهام اىىالتعو   شو فىىي

 .، شو في مس  ا  التعو   ع هللم، ور

وصىىلته الماارىى ة اموضىىوع الدرانىىل ومسىى  اته ب ميىىل ت ىىد   التعىىو    ويظىى ا       

تيصىيص  ى ا الءصىل لاحىث ولرانىل  ى ا الموضىوع ونىا  شنىوار ،  ال ا  ل، لى ا تىمن 

 : وذل  في ماحثين عل  ال حو التالي

 .دير التعويضدددة تقريقدددددي : المبحث األو 
 .مسقيات التعويض: المبحث الثان 
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 املبحث األول
 تقدير التعويض طريقة

العالمل السىاايل  -ن  مثله يظاما  ن   وب ع ه شو من من   شو وشو ذو -إذا شإام الم         

ايع ىد  مسى وليل ال ايى  عىن  ى ا  ،  ل ال ايى  وال،ى ر الى ا لحىع اىالم   اين 

  نىىه شو إ مالىىه شو ضىى ر اسىىا  تىىهم ا،ىىماا مىىا تسىىا  فيىىه مىىن  ل ال،ىى ر، ومىىن إىىم

المى    شو امالىه، ا سىم  ا  رلل   ل من جاي  ال ايى   لحىع ضى  حيث إان  ،ت صي  

، تكىاليا العىالو، ولى ا شو ابرشالد نىل   ع ي للم    شو ورإته الحىع فىي الم الاىل ا

 : ال إالإل مالحد ث ع ه في   ا الماحث من  الش  و  ا ما نيتم  

 .وع يشعو تَّن   تل ـــدي: عوصلل  ع و 

 .دي تل دكبوي  عوضالج: عوصلل  عوثبه 

 .عوص بدئ عو شلتضين وض عون دي تل عو ضعت : عوصلل  عوثبوث

 املطلب األول
ة  تقدير 

َّ
 واألرشالدي

إلى  المت،ى ر شو وليىه، اسىا  ال  ا ىل شو   ى لى ،مالغ من الماش محدل نىلءا  الد نل       

للما امت ىا شو نى ط با نىا   ،تحل محل ال صاصالد نل  و ،ك  اح هال ا ارت   ي ل،ال

    لفعها إذا ت ىازش شو عءىا الم،ى ور شو وليىه عىن ال ىايي شو  ولكن ال ،من ابنااب

ال  فىىاا علىى  نيىى  ذلىى ، وابرش تعىىو   مىىالي لوا  إال إذا تصىىالح ،م تكىى  الي ىىل

 فىىطان  ،الع،ىىو المصىىاب شو اء ىىد م ءعتىىه د نىىلحكىىم افع ىىدما ال تتىىواف  ال ىى و؛ للالد نىىل  

 .( )الم    نيعو  ام دار ما لح ه من ض ر 

وع دما   تك  ال اي    ل   لا إل  وفاة الم   ، شو تلا ع،ىو مىن شع،ىاا       

الهينىل  فىطان  ،شو ف د لل م ءعته شو اع،ها و؛الى  المى    شو ورإتىه اىالتعو   جسمه

 .الد نل  ل  ال اي  ادفا نتحكم ع الصحيل ال  عيل

                                                           

 :بأنهوا السوعودي الصحية المهن مااولة لنظام التنفي ية المئحةمن ( 34) المادة هامش جاء تعريف الديَّة  في (1)
 الجنايوة كان  سواء ارتكبها التي الجناية عن كعوض ألوليائه وأ عليه للمجني بدفعه الجاني يقوم ال ي المال"
وة  ) يطلقووا نأ علول صوطلحواا الفقهواء نأ جئ الونفسخ موادون أو الونفس عون  يدفعوه الو ي العووض علول( الديَّ
 .الجروح عن بدئ الجاني يدفعه ال ي العوض علل (رشاأل)و النفسخ علل الجناية عن بدئ الجاني
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ع ىد تحد ىد ميمىل   ىل لل اضىي االنىتعايل اىاليا اا: و  ل   ا عدل من ابننلل م ها      

ع ىد تلىا  ؟ و ىل ت ى  ف ىط فىي حالىل الوفىاة شوالد نىل  لم مالغ     ؟ (التعو  )الد نل  

الىد ا   لو ل  مكن شا تتعىد ؟متساو ل لكل ابرياصالد نل  ع،و شو ف د م ءعته؟ و ل 

ونيىى  ذلىى  مىىن  الواجاىىل لل ىىيص الواحىىد اسىىا  تعىىدل ابع،ىىاا التالءىىل فىىي جسىىد ؟

  .عليها من  الش   ا الم ل إلجاال التساؤال  التي نيتم ا

ة  قيمة  االستعانة باخلرباء يف تقدير : أوالا 
َّ
 (:التعويض)الدي

إمىا  ،ي ة ب ل الياى ةمسائل لث تحاشا ملثي ا  وال ظم وال وايين ي د في لت  الء ه       

 ل ىذلى  يظى ا  لكىويهم شو ،نيى  ذلى  ولت د   ميمل ريا، شو لمع فل م دار العي  فيه، ش

 . واال تصاص المع فل

والمع فىل اىال  ا  فىي مع فىىل  و  جىا إلىى  ش ىل ال ى   " :جىاا فىي تاصى ة الحكىام     

ي ميىاس ول ل    جا إل  ش ل المع فىل مىن ال سىاا فى ،...؛وش ال    وعم ه وع ضه

جىا إلى  ش ىل المع فىل ولى ل    ، ال    ومىدر  إذا لىاا ممىا   ىوز فيىه رىهالة ال سىاا

" ...امسائل ال، ر
(7)

. 

المىالة االنىتعايل ال ىل الياى ة فىي لل ،ىاة والمح  ىين شجىاز المى ظم السىعولا ومد       

والئحتىىه الت ءي  ىىل التىىي يصىىم  ،مىىن يظىىام مهاولىىل المهىىن الصىىحيل السىىعولا( ش42/4)

 مىد    يتىار م ،والكءىااة اليا ة ذوا من الميتصوا التح يع إج اا  تول  ":   شان عل

ى ".الميىتص الصىحيل وا ال  : همىن ال ظىام يءسىه على  شينى( ش42/5)م المىالة لمىا يصن

ىى  سىىتعين شا اىىالتح يع اللمكل ىى   ىىوز"  شا فىىي الىى شا إلاىىداا الميتصىىين مىىن  ىى ا  نامن

  حىدل  الى ا الموعىد في لتاال ت        دم شا عل ،     ه ال ا االتح يع متعل ل مسللل

 مىن وبا ،المحىدل الموعىد فىي الت   ى    ىدم لىم إذا اىآ    سىتادله شا وللمح ع .المح ع

 ".انت ار ل اصءل آ   ميتص اي   من ت    ا     دم شا اليصوم

                                                           

 24خ 21خ ص 2ج خبن فرحون بهامش فتح العلي المالجتبصره الحكام ئ  (1)
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وعليه فال  مكن لل اضي شا  ستر ي عىن مسىاعدة الياى اا، ولوضىو   ى ا ابمى  

 و ىىو   ىى   مىىوش  ليىىل - دنىىومي مىىن المالكيىىل   ىىوشي ىىد ال
(7)

فىىي ت ىىد   ميمىىل العاىىد  

يامصىا  ولىامال  و  ظى  مىا اىين ... ااجتهال الحالم فيه يظ ، شيه   ىوم عاىدا  ":  -الم  و 

مىى ال ال ىىار  ااجتهىىال  اىىلان : ا ىىوش ش ىىل المع فىىل ال ااجتهىىال اإلمىىام، وشجيىى ... ال يمتىىين

"لت و مالحالم من ش ل المع فل في ا
(8)

. 

 ااإلضىىافل إلىى  ،ال ىى و؛ الم لواىىل فىىي ال ىىهول ش ىىل الياىى ة و لىىهم شا تتىىوف  فىىي

المهارة التي   ى  شا  تميىهوا اهىا، حتى   كويىوا ش ىال  إلع ىاا رش هىم فىي و التيصص

ذ ىاب : وميىل": فىيمن العىي ذ ىاب اصى   -ومىاش اله لعىي. المسللل التي  سىتءتوا فيهىا

"فيه لموش رجلين م هم عدلين ح الاص   ع فه اب؛ااا، فيكوا 
 (3)

. 

لىىى ا لح ىىىه ا للمىىى    شلوعليىىه فلكىىىي  صىىىل ال اضىىىي إلىىى  ت ىىىد   تعىىىو   عىىىا       

 ى ا وإذا ا تلىا  ،ا إل   اي   كىوا صىاح  تيصىص و اى ةمن الل و ال، ر  فالادن 

ال اضىي شا   ظى  إلى  شمى ب ت ىو م إلى  السىدال    ش ل اليا ة في ت ىد   العىو ، فعلى

ل  ذل  عليه شا  سلش ني  م من لهم اصى  شلثى  فىي ابمى  حتى   تاىين لىه وللوصوش إ

 السدال
(0)

 . 

ة   تقدير :ثانياا 
َّ
  :حبسب نوع القتلالدي

 ائم ال تىىىل، شو نىىى ط لسىىىا  مىىىن شنىىىااب االمت ىىىاع شو إذا امت ىىىا ال صىىىاص فىىىي جىىى     

في ؛لى   ل الحع  للورإ ، فطان الد نل  ولم  ت ازش ورإل ال تيل عن ح هم في ؛ل   ،الس و؛

 .والمكلىا اىدفعها ،الد نىل  وم ىدار  ، اىين يىوع ال تىل ا  رى عي ا  ، و صدر اهىا حكمىالد نل  

 رَقَبَو    فَتَحْرِيورُ  خَطَئاً مُؤْمِناً قَتَلَ وَمَن} :آا الك  م موله  من ال الد نل  وابصل في وجوب 
عىن ال اىي  اشمىا مىن السى ل فمىا رو .{33: عو سفبي} {يَصَّودَّقونا    أ إِالَّ أَهْلِهِ إِلَى مُّسَلَّمَ ٌديَّ وَ مُّؤْمِنَ  

                                                           

مختصوره فوي المو هب الموالكيخ : مون مؤلفاتوه. موامأبو المودة خليول بون جسوحاقخ الجنودي اإلهو ضياء الدين   (1)
ال ي استحو  علل اهتمام طومب العلومخ فألفو  فيوه الشوروح الكثيورةخ وهو ا المختصور هوو المعتمود عنود أهول 

مواً كووان أم أو صوغيراًخ عال يوراً المغوربخ ولوه عنودهم شوهره عظيموةخ فووم تكواد تجود أحوداً يجهول أسووم خليول كب
سونة : هوـخ و يول 264سونة : هـخ و يل 262توفي في سنة : فقيل -رحمه هللا  -جاهمًخ اختلف في تاريخ وفاته

 .223خ ص 1النور  الاكية ج شجره .هـ 226سنة 
 .221خ ص 4ج خحاشية الدسو ي  (2)
 136خ ص 5تبين الحقائق للايلعي ج  (3)

 .22خ ص2ج تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالجخ (4)
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   فا  وأنَّ } :ائ ، والسى ن والىد ا  ومىاش فيىه إل  ش ل اليمن فيه الءى شيه لت  لتااا 
  .(1){اإلبل من م ئة المؤمنة النفس

 :(ل ِ ألص ، ل ِ ش ه ألص ، ل ِ الن) أ س  هعأ عوي ِعو تَّن  وتخ ل  مي عي     

ر ذلىى  لسىىا  مىىن ولكىىن لىىو تعىى    ،  ىى  فىىي ال تىىل العمىىد ال صىىاص :العمددد القتدد  -1

 يجنا  وال} :في ماش ال اتل المتعمد وال  حملها آ   ع ه ل وله الد نل   ابنااب فت  
العمىد شراىا مائىل شلىا ال تىل اةا فىي المملكىل فىي الد نىل  وت در  .(2){نفسا  إال على ج ن  

وع ىىد اإلمىىام  .ال جىىل ل نىىلالمسىىلمل علىى  ال صىىا مىىن  ةش المىى ل نىىللاير لل جىىل المسىىلم و

نىوا ا مىن  اإلال والعدل الواج  م ها في ال تل العمد مائل، وماالد نل  شحمد، ابصل في 

 فهو من ااب ال يمل وميم اإلال مد تتري ، ولى ا  عىال ال ظى  فىي ميمتهىا لىل فتى ة ،ابيواع

ومىد  ،ة ا يمتهىا ع ىد الحكىم ال ع ىد الوفىااوالعاى  ،اعاة ميمها، ز ىالة شو ي صىا   زم يل لم

  .( ) لتري  شنعار اإلال ع د الت د   المملكل ا يم ميتلءل تاعا   ت د   ا في م ن 

ال تل راه العمد  و ما تعمد فيه ال ايي االعتداا على  الم  ىي  :العمد شب  القت  -2

على  الد نىل  وت ى  إذا ما  الم  ىي عليىه، يتي ىل لالعتىداا،  ،شا   صد متله لوا ،عليه

على   لوال صىوص ال ى عيل متء ى .وم اص ة له تيءيءا   إل  العاملل ال ايي، إم ت ت ل م ه

العمىد ل نلق ش ىل العلىم رحمهىم هللا اىين حيىث لىم  ءى    ،العمىد ل نىلرىاه العمىد مثىل  ل نل شان 

و ىي  (ءءىلمي)و ،العمىد ورىاهه ل نل و ي (مرلظل) :إل  مسمينالد نل موا ال مس   ،وراهه

                                                           

 دار الصوميعي) هللا بون مسواعد الاهرانوي عبود :قيوحقالمراسويلخ ت :أبو داود سليمان بن األشعمخ السجستاني( 1)

 (.صحيح)خ حديم (142)حديم ر م ( هـ1461خ 1السعوديةخ ط – الرياض للنشرخ

 –ر الجيولخ بيورو  دا)حاشوية السوندي علول سونن ابون ماجوه : الهادي السنديخ أبو الحسن نور الدين بن عبد( 2)

 (.حسن صحيح)خ  ال الترم ي (2664)حديم ر م (  .خ د2لبنانخ ط

   (166) بمبلوغ  ودر  عشرخ الثاني القرن في" هللا رحمه" سعود آل محمد بن العايا عبد اإلمام عهد في( 3)

 عووام التقوودير أعيوود ثووم   فرنسوويخ (11666) هووـ1324 عووام وشووبهه العموود فووي القتوول  وودر  ثووم فرنسوويخ
 ديَّة فقدر  هـ1346 عام التقدير أعيد ثم   عربي سعوديخ (22666) وشبهه العمد في فقدر  هـ1346
ووةك   (116666) تقووديرها أعيوود ثووم سووعوديخ عربووي   (45666) وشووبهه العموود القتوول  العموود للقتوول ديَّ
وة بلغو  حيوم هوـ1431 سونة فوي تقودير أخور كان و د. هـ1461 عام في وشبهه  للمسولم فوي وشوبهه العمود ديَّ
ووة موون النصووف علوول المسوولمة والموورأة   (466666)ديَّةالسووعو العربيووة المملكووة  المسوولمخ األموور الرجوول ديَّ
 العامووة الهيئووة  وورار علوول بالموافقووة القاضووي هووـ2/16/1432والتوواريخ ( 43161)الوور م  البر ووي  ا السووامي
 خطواب) الفقوه كتوب في فمبسوطة والمجوس الكتاب أهل ةديَّ أما  هـ14/2/1431 في( 2) ر م العليا للمحكمة
 (.هـ5/2/1461في  42/1ر م  سماحته
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وشمىا  ،الورإىل  عىا   المرلظىل إذا لىمالد نىل  متل راه العمد ليم فيىه إال  الي ل، إال شان  ل نل

الد نىىل   شو العءىىو علىى  عىىو  نىىواا ،  الىىولي اىىين ال صىىاص شو العءىىو م ايىىا  العمىىد فييي ىى

تىىل ال  د نىىلفىىي ال تىىل رىىاه العمىىد لالد نىىل  و ،المرلظىىل شو شلثىى  م هىىا حسىىاما  تء ىىوا عليىىه

 والعصاا   السااو   قتياال الخطاا  عمااِ قتياال فاا  أن   أال} :مىىن اإلاىىل ل ولىىه  العمىىد، مائىىل
لما شنلء ا الراا منىل  راه العمد حاليا   ل نلوفي المملكل ت در  خ(1) {اإلبل من م ئة والحجر

 .ال جل المسلم ل نلالمسلمل عل  ال صا من  شة والم ،شلا لاير

 ،كوا اتعمد ال ايي الءعل لوا شا   صىد الم  ىي عليىهال تل الي ل   :الخيأ القت  -3

الءعىل ماىا  اال سىال للم  ىي  شان  ال ايي الءعل ومصد الم  ي عليه عل  مىنن  شو إذا تعمد

     :مائىىل مىىن اإلاىىل ل ىىوش  (ال تىىل الي ىىل)فىىي  الد نىىلو .معصىىوم هولكىىن تاىىين شي ىى ،عليىىه
 لبون  بن  وعشرون  مخ ض بن  وعشرون  جذع  وعشرون حق  عشرون الخط  ديَّة ف }

 . (2){مخ ض ابن وعشرون

 بان   ال تل الي ل  حكىم اهىا على  العاملىل على  نىايل الموانىاة لل اتىل واإلعايىل لىه ل نلو

الي ىل المحى  فىي المملكىل  ل نىل وت ىدر حاليىا   ،ال صد ع ر   ءا له في التيءيا ايعدام

ال جىىل  ل نىىلعلىى  ال صىىا مىىن  مسىىلملشة ال والمىى ،اىىثالث مائىىل شلىىا لاير لل جىىل المسىىلم

شا  ال اضىىيوال  سىىت يا  ال ىى عيل محىىدلة نىىلءا   الد نىىل   شان واىى ل   ت،ىىح . ( ) المسىىلم

على  مالىغ  التصالحه ال  مل  نل ل ت د   ل في ذل ، ولكن   وز  ه د ا شو    صها بي  

  .(4)الد نل  شمل شو شلث  من 

                                                           

 (.صحيح)خ حديم (2144) الصفحة – ماجه ابن صحيح( 1)

ن فني : ]قنل  رعنو  هللا : قنل  هللا بنن سعندود  داود هذا الحديث عن عبدي أورد أب  (2)  الخطن  عرنرون ديَّ
: يدنني [ون، وعرنرون بننت سخنلو، وعرنرون بنني سخنلو ذ نرحق ، وعررون جذع ، وعررون بنت لبن

ا ربدن  عرنرين سنن بنني سخنلو  أنهل أخسلس،    خسس سنهل عرنرون، وي نون الئا ند بدند هنذن ا  ننل 
السرام هذن الرواي  التني عنند أبني داود وذ نر الرواين  ا خنر   وذ ر الحلفظ في بلوغ. الذي هو الحد ا دنى

أقو ، الذي فين   وإعنلد ا و : بد  عررين بني سخلو قل ( عررون بني لبون: )الدارقطني وفيهل التي عند

 أبوي سونن: ِجْعتلنيعليسلن بن ا ردث الع   ،أبو داود . ذ ر بني لبون بد  بني سخلو التي هي عند أبي داود

 .4545ص ( .لبنانخ د –المكتبة العصريةخ بيرو  )الحميد  محمد محي الدين عبد: داودخ تحقيق

 . ا  التعميم السابق( 3)
هوـ بجووواا 21/6/1314فووي( 2322)بفتوواه ر وم " رحمووه هللا"أفتول رئويس القضوواة الشويخ محمود بوون جبوراهيم ( 4)

ووة  الشورعية والتوي تأيود  بوواألمر السوامي ر وم  هووـ 26/1/1314فوي ( 12616)التصوالح علول أكثور مون الديَّ
 .ديا  العمد جئ الديَّة  المقررة فيهباعتمادها وجيقاف العمل بما سبق أن صدر بأئ يقبل في 
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ة  عند تقدير  تأثري األضرار احملتملةمراعاة : ثالثاا 
َّ
 :(التعويض)الدي

تىلإي   ولهىا ،لهض ار المحتملل تلإي  في ت د   التعو  ، إذا لايم م لىدة الومىوع     

ا في تل ي  ومم ت د   التعو   شو لفعه للمت، ر  وذل  في حالل عدم التللد مىن  ش ، 

 وموع ابض ار، شو عدم مع فل مدر ا إل  حين  ست   ابم  يهائيا  
(7)

. 

شما ما لاا من ابض ار متومعا  حدوإه مسىت اال ، لوا شا  كىوا عىن نى ا ل ل  ا ىل      

نىىاا ل، شو ابضىى ار ابلايىىل والمع و ىىل، شو ابضىى ار المتومعىىل يتي ىىل تءو ىىم ف صىىل، 

وني  ذل  من ابض ار ني  الم لىدة الومىوع، فىال تعىو   فيهىا فىي الء ىه اإلنىالمي، 

 . ت د   التعو  لوال ت إ  في عملي

لىى ل  الحىىاش اال سىىال للىى ظم وال ىىوايين الوضىىعيل التىىي ا تمىىم اابضىى ار الم لىىدة 

الوموع، ومىن ذلى  مىا شصىاب المى    مىن  سىارة، ومىا ضىاع عليىه مىن ف صىل مىن 

ن   ىى  شا  الع صى  ن  ىى  حيىث إان  ،جى اا ال،ى ر الىى ا شصىااه يتي ىل للي ىىل ال اىي

الع د ىىىل، شو  المسىىى وليل التعىىىو  ، نىىىواا فىىىيت ىىىد    ىىىد لهما ال اضىىىي فىىىي معيىىىار 

ال ايى    ى  شا  إذا فالم    ال ا  صياه ض ر يتي ىل   ىل. المس وليل الت صي  ل

عالجىه،    عما شصىااه فىي جسىمه مىن ضى ر وشلىم، ومىا اى ش مىن مىاش فىي نىايل عو  

عمىا فاتىه  ه شا  عىو المى    مىن ح  ى لمىا شان  ،و  ا مع   فك ة ما لح ه من  سىارة

التعىو    شان  فالماىدش المتءىع عليىه ف هىا  وم،ىاا  . ل ا لحع اىهيتي ل ال، ر امن لس  

مىىن الءعىىل  والتعىىو    ىىو م ااىىل ال،ىى ر الىى ا  لحىىع الم،ىى ور.   ىىدر ا ىىدر ال،ىى ر

الءعىىل الىى ا ومىىا مىىن  شا تتللىىد المحكمىىل مىىنه  كءىىي للحكىىم اىىالتعو   شا وشينىى ،ال،ىىار

 ، حت  ولو لاالم   لمد ت ت  عليه ض ر ح ي ي  يتي ل الي ل ال ا ارتكاه ال اي 

 . وا ج  مل مستوجال الع اب  ا الءعل في ذاته ال  ك

                                                           

وة  في أحكام الدماء وجوب ائنتظار من  بول تقودير  هاء كر الفق (1) للمجنوي عليوهخ و لوج لوجوود  (ضيعووتال)الديَّ
عود الحوال جلول موا كانو  عليوهخ وبوالطب  فهو ا  واحتمائ  كثيرة بالايادة في الضرر أو النقص أو الاوالخ أ

لوو ضورب أسونان رجول فتحركو خ :" في بدائ  الصنائ  جاءحيم ار التي ه ا شأنهاخ الحكم يعم جمي  األضر
ويستأني بالجراح حتل تبرأخ والتقودير بالسونة ألنهوا مودة يظهور :" خ أنه  الينتظر بها حوئًخ لما روى عنه 

قلو  سون وئ يجوب ب" :في اإل نار للمقدسي وجاء .315خ ص2خ ج"حقيقة حالها من السقوط والتغيير والثبو 
مدة يأس من عودها وجبو  ديتهواخ جئ  في الحال شيءخ لكن ينتظر عودهاخ فإن مض  الصغير ال ي لم يثغر

أن يثبوو  مكانهووا أخوورىخ وجن عوواد   صوويرة أو شوووهاءخ أو أطووول موون أخواتهوواخ أو صووفراء أو حمووراء أو 
 .223صخ 4ج". خضراءخ فحكومة
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تصىىي  المىى    يتي ىىل وابضىى ار التىىي  اليسىىائ  لىىل شان  م  ىى ا ال ىىوشومءهىىو

 هجهلىاسىا   شو احتى از  وعدم تهرعويو ال ا لحع اه من ج اا   ل ال اي  ،لل، ر

 .في التعو   الحع   وللم    ا  ضام  ه والحاش  ك ا  عد  فطي   ،الصوش المه ل

ة   عند تقدير  ة مبدأ املماثلةمراعا: رابعاا 
َّ
 (:التعويض)الدي

مىىن  مح  ىىا  للرىى   المىى    عىىن ال،ىى ر الىى ا لحىىع اىىه تعىىو  لكىىي  كىىوا 

ر ي ل تعد ا  شو عن ت صىي  في لل ض  من م اعاة مادش المماإلل فيه، وذل  إ  ااه  الادن 

ياىىى اا م اعىىىاة  ىىى ا الماىىىدش ع ىىىد ت ىىىد   وعليىىىه فالواجىىى  علىىى  ال اضىىىي وال، وإ مىىىاش

 التعىىو  ، وذلىى  االمسىىاواة اىىين التعىىو   وال،ىى ر، فيلىىهم تعىىو   جميىىا ابضىى ار

  حت  ال  ا   جايى  المت،ى ر موتىورا  نيى  التي لح م االم    اسا    ل ال اي 

 .( ) م اور

مىىن ضىىماا المثلىىي امثلىىه صىىورة ومع ىى ، شو ج سىىا  ويوعىىا ،  الاىىدن  ولتح يىىع ذلىى 

ذوا  ابمثاش ت ا  اما  مثلها في الماليل وجميا ابوصاا اليل يل،  صءل ولميل  بان و

فالمثىىل   ىىوم م ىىام مثلىىه فىىي جميىىا الوجىىو  وجميىىا ابنىى ا ، فحصىىوش التسىىاوا فىىي 

اىى ا    مىىنن إليىىه المت،ىى ر  وصىىل إلىى  جاىى  ال،ىى ر ج الماليىىل وابوصىىاا اليل يىىل

 اعي ه، فيكوا التعو   اه شعمل وشتم  وجول المثل لا اا ال يا  بان   و ست  ح
(8)

. 

نواا لاا الماش ميميىا  شو مثليىا  تعى ر وجىول مثلىه، فط  ىاب   فطا لم  كن للماش مثل

المماإلىل  م ب إل  المساواة اىين التعىو   وال،ى ر  بان شميمل الماش ع د ذل  شعدش، و

ى: شا  ا تكوا من حيث الماليل، اعدما لايم في اليل ل الماليل معا ،  ا تعى ر التعىو   لم 

المىاش ال يمىي تيتلىا شجىهاؤ   صورة ومع  ، فيصار إلى  التعىو   مع ى   وذلى  بان 

 وصءاته، فال يمل فيه شعدش وشم ب إل  المساواة اين التعو   وال، ر
(3)

 . 

و ر الحكومر الحكوم بالمثولخ وتعو   ه ج ا تعو   نَّ أ :ومعنل  لج ه ُيصوار جلول بالقيموةخ فإنَّ

 .يض المبني علل التقدير وائجتهادالحكم بالتعو

                                                           

 . 252الفقه اإلسمميخ صالتعويض عن الضرر في  :المدنيمحمد خ بوساق (1)
 .164 -161خ ص 1خ  واعد األحكام ج142خ ص 6خ اإلنصاف ج223خ ص 5تبيين الحقائق ج  (2)
 .55-54خ 4مطالب أولل النهي ج  (3)
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وفي     الحالل   در التعو   ا در ميمل الماش ال  د ل، التي   تهد ش ل اليا ة فىي      

تحد د ا، ما م اعاة السع  العالا ع د ش ل الصال ، وال عاى ة فىي الت ىد   اال ناىا  

س، و اصىل عل  ال يا ميمل شز د لصءل   ن  فيهىا اعى  ال ىا يال اذة التي مد ت،ء

 . إذا مصد اها الءسال

لىو حكىم حىالم " :ولتلليد   ا المادش وعدم جواز الي وو عليىه، مىاش صىاح  اإليصىاا

"اري  المثل في المثلي، واري  ال يمل في المت وم لم   ء  حكمه، ولم  لهمه ماوله
(7)

. 

 وا وجوووب ضوومانفقهوواء الشووريعة اإلسووممية  وود أ وور   ونخلووص موون  لووج جلوول أنَّ      

أو  ـ ال ي أصوابه تلوف أو ضورر ـ جن صح التعبير بحسب  يمة العضوويقدر  .لمتلفا

 .و   عليه التعدي من  بل الطبيب المعالق

ة  بني اجلمع جواز عدم :خامساا  
َّ
 :املستحق الكامل والتعويضالدي

والتعىىو   الكامىىل، ف ىىد  الد نىىل  وف ىىا  ل ظىىام العمىىل السىىعولا ال   ىىوز ال مىىا اىىين      

ل ظىام العمىل، لىلا  تىوف  اسىا   المتوف  اسا    ل ؛اي  ستحع تعو ،ىا  وف ىا    كوا

  ا ؛ايى  الم  ىلة التىي تت لى  ؛ايعىل عملهىا مثىل  ى   ت عيما  ومائيل فاندة يء ى لح  

إذا حصىل ورإىل : "هصدر مى ار م لىم الىوزراا السىعولا   ،ىي الي ى ل االت عيما ، 

التعىو   الى ا  ء ضىه يظىام العمىل  ه فىطان عن ال، ر يءسالد نل العامل المصاب عل  

ل، وعلى  الل ىاا العماليىل تىل ي    ع ىه لد  ىال    ص ام دار ما عو   ،ال  ستحع لامال  

؛ايعيىا ، نىواا لىاا صىاح   ريصىا  اهىا ال ظ  في إصااا  العمل التي  كوا المتسا  

 عيل، فطذا من المحالم ال الد نل حت   صدر الحكم ال  عي في لعوى  ،العمل شم ني  

فىال  حصىل الم،ى ور شو ورإتىه على  التعىو   الكامىل ام ت،ى  الد نىل  صدر الحكم ا

 . ( )" التي حصل عليهاالد نل ام دار  يظام العمل، وإيما  حصل عليه م  وصا  

 ىي ذاتهىا الد نىل ؛ حه   ا،  ل من  ما  ستحع الوموا ع د  والس اش ال ا الادن  إان      

 ؛اي ؟ لفاة الم    اسا    التعو   في حاش و

                                                           

 .144خ ص6اإلنصاف ج  (1)

فوووي ( 11646/د/3)هوووـ المبلوووغ لوووواارة العووودل ديووووان الوووواارة ر وووم 5/5/1346خ فوووي (234) ووورار ر وووم  (2)

 .هـ1/2/1346في ( 12/14622)خ والمعمم من الواارة بر م هـ13/5/1344
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ه من يظىام مهاولىل المهىن الصىحيل السىعولا ي ىد شينى(  4)المالة  فطذا رجع ا ل ص       

عىن ابضى ار في تحد ىد م ىدار التعىو    ل م ح الهينل الصحيل ال  عيل نل ل ت د   

الم لىا على  مى ارا  الهينىل الصىحيل ال ى عيل  شان ، في حىين ال ات ل عن الي ل ال اي

ورامىا  ى ا  ثيى  ! حاش ميام مس وليل ال ايى  المدييىلالد نل ها تحكم اما ال  ت اوز   د شين 

ولىم  ،ال ظام الدمل في انتيدام المصى لح الصىحيح  راعالكثي  من االنتءهاما ، فهل 

 له ؟ا  ءعل و ظل الت ايع مرا  لم     ال ص   والتعو  ؟ شم شان الد نل  ميه اين مءهوم 

الىى ءم  ل نىىل ىى ا  ىىدعو للاحىىث عىىن رشا ال ىى ع فىىي حكىىم ال مىىا اىىين إان ، عمومىىا        

  ؟د نلللم، ور شو ورإته الم الال االتعو   ااإلضافل لل والتعو  ، و ل  حع  

ع واىل   صىد م هىا الهجى ، والى لع،  عىد  تعو ،ىا  عىن ال تىل الي ىل، لمىا ت   عد  ت   الد نل إان 

م ىىدر مىىن ماىىل ال ىى ع عمىىال  اماىىدش تكىىاف  الىىدم و ىىي الم ااىىل المىىالي ال ،وحما ىىل الىى ءم

ال تل الي ل ال تستحع ليهايل الدولل، ال تد ل في ذمل ورإىل  د نلوال ءم في اإلنالم، ف

إ؛ءىىاا لهلىىم والرىىيظ فىىي يءىىم ذوا الد نىىل فىىي  ان إ: "الم  ىىي عليىىه، ولهىى ا مىىاش الء هىىاا

ت ىمل لافىل التعو ،ىا ، الم  ي عليىه، وتعو ،ىا  لى الم ال ءسىيل التىي تصىياهم، و ىي 

ومن إم رشى ال  ع تحد د ا ل لمي تمييىها  لىه عىن ابمىواش، وم عىا  لل   ىع لمىا   ىا 

مىن رىيص ة ى    علهىا تتحىد مىا  الد نىلعىدم ترييى  م ىدار  من مراالة في ؛لاها، وشان 

 ل  الد نىه ال فى ق فىي ع اص  الع وال ال  ائيل ال ائلل االمسىاواة اىين جميىا ال ىاس، لمىا شينى

ل ل  ذ ام ال   عل اإلنالميل إلى  تحد ىد الم ىدار   اين لاي  وصري ، وموا وضعيا

الى ءم  ل نىله ال   ىوز ال مىا اىين لل ءم ال ا ال   ال ز الة، ومىد انىت   الى شا على  شينى

يءسىىه، اىىل  الد نىىلشمىىا إذا ورل  الم الاىىل اىىالتعو   علىى  نيىى  محىىل . ( )"والتعىىو  

، وذلى  فىي الحالىل التىي  ثاىم ال ىيص الد نىلر ال ات ل عن نا  لايم وارلة عل  اةإا

 ، شو شان الد نلالم، ور اليه مد شصااه ض ر آ   اسا  ال  ا ل عليه التي ت تام عليها 

ورإل الم  ي عليه مد شصااهم ض ر آ   اسا  ف داا معيلهم، و  ا ما  سم  اال،ى ر 

ال   عل المعاص  ن، وش ىل ال ىايوا، المع وا شو ابلاي، و  ا محل  الا اين علماا 

                                                           

 شبكة علل منشور بحم األخرىخ المالية والتعويضا الديَّة   بين التداخل :القرة الدين محي داغيخعلي (2)خ (1)

 .م12مخ الساعة 22/3/2614استرجار بتاريخ ( www.qaradaghi.com) ائنترن 
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ال،ىى ر المع ىىوا إذا لىىاا مصىىاحاا   شان  :و ىىو موضىىوع مءصىىل انىىت   الىى شا فيىىه علىى 

 . ( ) في رعا ته وت د    ما ال، ر المالا ال اضي له الحع   ل، ر مالا فطان 

، ل نلوشحكام ال   عل اإلنالميل  ي الت   ا العام في المملكىل الع ايىل السىع واما شان       

المىى ظم السىىعولا فىىي يظىىام مهاولىىل المهىىن الصىىحيل شرال مىىن  شان  :مىىن   ىىا  مكىىن ال ىىوش

شا  مىى ح الهينىىل الصىىحيل ال ىى عيل نىىل ل ت د   ىىل فىىي تحد ىىد (  4)المىىالة   ىىالش يىىص  

( المع ىوا)ااإلضافل للتعو   عىن ال،ى ر ابلاىي  ،الد نلم دار التعو   ال ا   مل 

ال ظىامي    ا الم  لع   ى الااحىث ضى ورة تءعيىل الى ص   ومن. إذا امت،  ابم  ذل 

 .وت اي ه لما   اري، تالفيا  لليلل الءال  ال ا في م ظومل اب  اا ال ايل في المملكل

ة تعدد إمكانية :سادساا 
َّ
 :الواحد للشخص الدي

، إذا الد نىلال ايى   لىهم اىدفا  إذا توفي الم    اسىا    ىل ارتكاىه ال ايى  فىطان       

 ؛الىى  اهىىا ورإىىل المىى    وتالىىغ إىىالث مائىىل شلىىا لاير لل جىىل، ويصىىءها للمىى شة علىى 

لتصى ا عمىدا مىن  وفاة الم    يت م عن   ل من ال اي ، وليم يتي ل ف   شان 

جاي    ا اب ي ، شما شذا تسا    ل ال ايى  فىي إصىاال المى    اعا ىا  متعىدلة شو 

 المى    فىطان  ،سا  في ف د م ءعتىهشلى إل  تلا ع،و شو شلث  من شع،اا جسمه شو ت

ل، فال اعىدة فىي الء ىه اإلنىالمي فىي  ى ا ال ىلا شو ورإته مد  حصلوا عل  شلث  مىن ل  ى

ل، والع،ىو الث ىائي د لل ع،و شحالا في جسم الم    شو ف د م ءعته فيه ل   ف ْ   ي شان 

ي فىي لىل ل، فء د الاص  والسما والع ل وابيا واللساا والع،ىو الت انىلفيه يصا ل   

لاملىل، اي مىا فىي اليىد الواحىدة وال جىل الواحىدة والعىين الواحىدة وابذا  ل نىلواحد م هىا 

ام ىىدار عىىدل  لابصىىااا  الد نىىلالواحىىدة يصىىا ل ىىل، ومىىا زال عىىن ذلىى  فءيىىه يسىىال مىىن 

 ل نىىلال ىىيص مىىد  مىىو  وال  حصىىل ورإتىىه إال علىى   ومىىن ذلىى   ت،ىىح شان  .وابنىى اا

نيحصل على  عىدل مىن الىد ا   هفطين  ،وشصي  اعا ا  متعدلة حيا  واحدة، اي ما إذا ا ي 

احسىى  عىىدل ابع،ىىاا شو الم ىىافا التالءىىل، و ىى ا مىىا حكمىىم اىىه إحىىدى الل ىىاا ال ايىىل 

ع دما شلهمم ال اي  ال ا تسا  شإ اا توليىد  المى شة فىي إصىاال  ،ال  عيل في المملكل
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فا  مىىم ل ىىا  لىى و ها امالىىغ إ  ىىا إلهامىىه اىىدإولىىولة اعىىدل مىىن العا ىىا  ت ىى ر علىى  الم

 . ( )مائتين و مسين شلا لاير نعولا 

الىى ا   ىى ا علىى  عىىالو المىى    شو  ،وع ىىدما  صىىدر الي ىىل مىىن الء  ىىع ال اىىي     

وت ت  عليه وفاة الم    شو تلىا ع،ىو مىن شع،ىائه  ،ج ا العمليل ال  احيلشال ا 

في الي ىل  إنهامهي لل ام دار الواجال نيلهم ادفعها جميا شف ال الء  ع ال ا الد نلفطا 

الم تكىى ، و ىى ا مىىا شلدتىىه إحىىدى الل ىىاا ال ايىىل ال ىى عيل فىىي شحىىد م اراتهىىا ع ىىدما 

ى ،الء  ع ال اي ال ا تااا العمليل ال  احيل ما رئىيم الء  ىع اعتا   شان    فىي مىد مصن

 . ( ) لل ام دار مسا مته في وموع ال، رالد نل  ا شع،اا  ادفا ماار ة العمليل، وللن 

ة تقدير: سابعاا 
َّ
 :بها احلكم صدور وقت يكون الدي

مىن م اعىاة ومىم ت ىد    من شجل الوصوش إل  ت ىد   عىالش ل يمىل المتلىا، فالاىدن        

ميمىىل ابرىىياا نيىى  إااتىىل، وابنىىعار لائمىىا  ت لىى  مىىن  ىىوم ة ىى  ارتءاعىىا   ال يمىىل  بان 

ال يا ا اته  إلمكاييل يمىو ، واحتمىاش  وإذا لاا ال تلإي  للسع  في حالل رل   .واييءاضا  

االنىتءالة مىن يمىو  إا  هفطيه في حالىه فواتىه    ىا عىن مالكى .ارتءاع ابنعار من جد د

فىوا  ال ىيا  ال تالا ابنعار فىي حالىل ايعه ع د ارتءاع نع    فطان  لشا ا ، شو ف ص

ه ش ميىل لايى ة  بينى سىي كتمع فل ومم وجوب ال يمىل  واالتالي فطان ، االغ اب ميل ا  تلإي 

 اصى  التىي تسىاعد على  تح يىع تعىو   عىالش لصىاح  ال ىيا الءائىم  جاى ا  شحد الع 

الد نىىل  وال  تح ىىع ال اىى  العىىالش إال االمسىىاواة اىىين ال،ىى ر و ،لل،ىى ر الىى ا لحىىع اىىه

فال ىىيا اعىىد تلءىىه ت عىىدم ، يىىهاع متومىىا اىىين المالىى  وال،ىىامن   حسىىما  لكىىل(التعىىو  )

، فطا لم  كن له مثل، شو لاا له مثل وتع ر وجول ، فال  ا ى  مىن نىايل ه وصورتهيتذات

يمل في  ى   فليم شمام مالكه إال ش   ميمته، فال  وعليه، مع  لتعو   صاحاه صورة و

هىا م تا ىل بي   إااتىلوال يمل نيى  ، التي  مكن شا ت وم م ام ملكه التالا الد نلالحالل  ي 

 .( ) اومكايه  نلالدمن تحد د زمن ت د    االهماا والمكاا، وعليه فالاد  
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، (التعىو  ) الد نىلومد تعدل  اةراا وا تلءم وجهىا  ال ظى  حىوش ومىم ت ىد          

   ل من    ا الحع    عتا  شان  :ال، ر، ورشا إاا   ا الحع  وجد ومم الان  :  وش ف شا

، و ى ا اومم صدور الحكم اه در ت الد نل   ى شان  :إالث ورشا ،ومم الم الال ال ،ائيل

ىىى مىىىن يظىىىام مهاولىىىل المهىىىن الصىىىحيل السىىىعولا ( ش /2 )م عليىىىه المىىىالة اب يىىى  يصن

 مىن  تح ىع الصىحي المه ىي االي ىل العلىم والئحته الت ءي  ل، ال ا جاا يصها م لىدا  شان 

 فىىي التح يىىع يتي ىىل ااعتمىىال الميىىتص الصىىحيل وا ال ىى مىىد   مىى ار صىىدور تىىار خ

المى    الم،ى ور فىي التعىو    المى ظم السىعولا راىط حىع   ي شان ، ممىا  ع ىال ،يل

 . اومم إصدار الحكم احدوث الي ل ال اي ال ا تسا  في وموع   ا ال، ر

 اصىىل  فىىي حالىىل إذا لىىاا ال،ىى ر  (التعىىو  ) الد نىىلت ىىد    وتثىىار مسىىللل ومىىم       

تى ة ارتكىاب ارئل اىين فتاعا  لظ وا ؛ إيما  تحوش ،ال  ست   في ات ا  ا اته شامتري ا  

؛اي  اعمليل ج احيل فل  ل فيهىا وي ىم ع هىا  مامإذا : مثاش ذل  .الي ل وي وا ال، ر

الل الم   ، لمىا  مكىن شا فيمكن شا تتحسن ح ايد شا   ا ال، ر ني  يهائي، ،ض ر

ال،ى ر اىدش االتالرىي  حالل الم   ، مع   ذل  شان  فءي     الحالل إذا تحس م .تت لى

فال اضىي   ىا   ى  عليىه شا  الحىظ  ،صىدور الحكىم عليىه ومىم حدوإىه وماىل عما لاا

ال،ى ر يحىو التى لا وجى  على  ال اضىي شا  الحىظ  عامل تحسن ال، ر، وإذا تءىامم

وشا  حىدل م ىدار ال،ى ر امىا وصىل إليىه ومىم  ،ث ت  ن  فهو في الحالتين عليه شا، ذل 

  .( ) الحكم

ووإوعليوه ف      ويض المصووابخ  يمووة الضورر عنوود صوودور تعو ه يجوب أن يراعوول فووينَّ

فوووي المسوووؤولية فمحكموووة الووونقض الفرنسوووية أخووو   بمبووودأ وجووووب التعوووويض  .الحكوووم

ووأ؛ وهوو ا يعنووي لتكوواليف األضوورار يوووم صوودور الحكووم اسووتناداً التقصوويرية  كانوو  ج ا  هنَّ

مبلوغ  جئ أنَّ  خووجود  بول الحكوم بالتعويض  د نشأ ائلتااماألحكام معلنة للحقوق وكان 

 .( ) لتعويض يأخ  مبدأه الامني يوم صدور الحكما
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و أخ   به ا الرأي محكمة النقض المصريةو د       ج ا ": هفي حكمها حيم  ضو  بأنَّ

الضرر متغيراً تعين علل القاضي عند الحكم بالتعويض النظر فوي هو ا الضوررخ  كان

 ر فوي الضورركموا كوان عنودما و و خ بول كموا صوار جليوه عنود الحكومخ مراعيواً التغييو ئ

  اتووهخ موون ايووادة راجوو  أصوولها جلوول خطووأ المسووؤولخ أو نقووص كائنوواً مووا كووان سووببهخ

وبايووادة  ومراعيوواً كوو لج التغييوور فووي  يمووة الضوورر بارتفووار ثموون النقوود أو انخفاضووهخ

 ا  الضورر  الايوادة فوي  لوج أنَّ . الماموة إلصومح الضورر أو نقصوهاأسعار المواد 

أموا . الصلة بوه يمنقطع و النقص فيه أياً كان سببه غيرال ي يرج  أصلها جلل الخطأ أ

 .( ) " اته التغيير في  يمة الضرر فليس تغييراً في الضرر

( 19)صىىىىىدر مىىىىى ار الهينىىىىىل الدائمىىىىىل لم لىىىىىم ال ،ىىىىىاا ابعلىىىىى  رمىىىىىم ومىىىىىد        

اومم صدور الحكىم ولىيم اتىار خ الوفىاة،  الد نلالعا ة ام دار  الان  : ـ52  /9/4 في

يمىا  ىو إوالمعتا  في لفا ال يمل  اإلال وما مدر من ال  ول فهو ميمل لها، الد نلصل ش بان 

تثاىم فىي الد نىل  فهىو المعتمىد، ف الد نىلفي ومم الحكم، فطذا ز د في الت د   ومىم الحكىم ا

وإيمىا  ،لم تتري  الصلها الد نلومم وفاة الم  ي عليه والواج  لفا ميمتها ومم الحكم، ف

في شرجىح شمىواش ش ىل العلىم، وعليىه  الد نلتها تاعا  لرالا اإلال التي  ي شصل تري   ميم

التي  ي مائل من اإلاىل ال الد نل  فلو ر صم اإلال وصار   ،ل رنوش هللا م ن   للن 

ومدر  اما تسىاو ه ومىم الى  ص لىم   ى  لفىا ت ىد   ا ومىم  ،تساوا الت د   السااع

ميمتهىا ته ىد  ما  عتا  ما مدر  اه حاش ر صىها بان وإي ،الرالا ال ا حصلم فيه الوفاة

 .وت  ص تاعا  الرتءاع ميمها واييءاضها

التىي  ،و الحظ من  الش اال؛الع على  اعى  مى ارا  الهينىا  الصىحيل ال ى عيل     

إذا ؛لاهىا ورإىل الد نىل ها تلهمه ادفا شين  ،تصدر اطلايل ال اي  االتسا  في وفاة الم   

اها عل  العاملل و م عصال ال اي  من ال لور، ولعل السىا   عىول  الم    وال تحكم

 و اصل ع دما  كوا ال اي  المع ي ني  نىعولا، لمىا شان  ،إل  صعوال مع فل العاملل

المحكىىوم اهىىا علىى   الد نىىلعلىى  مالىىغ  ورامىىا ال  حصىىلوا ،الورإىىل مىىد  ت،ىى روا لثيىى ا  
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ولعىىل فىىي إلىىهام اب؛اىىاا االتىىلمين  .العاملىىل لصىىعوال م الاىىل شف ال ىىا وتحد ىىد شمىىال هم

 ،ىمن حصىوش المى    المت،ى ر شو ورإتىه على   ،التعاويي عل  مس وليتهم المدييل

التعو   الالزم ايس  ونهولل ادال  من إلحىاق ابذى اىه شو اهىم مى تين، ابولى  ع ىدما 

تسا    ل ال اي  في إلحاق ال، ر اهم، والثاييل ع دما    ،ي ومىم ؛و ىل و ىم لىم 

   .لوا عل  التعو   المحكوم اه لصالحهم حص

 التعووويض ئ يكووون فووإنَّ  خجبوور الضوورر كوواممً بكووان المسووؤول ملاموواً وعليووه فووإ ا      

وجه للقوول  ومن ثم فمخ كافياً لجبره ج ا لم يرار في تقديره  يمة الضرر عند الحكم به

المضوورور ملووام  بووأنَّ  :للخطووأ بصوولةخ وئ وجووه كوو لج للقووول تغيوور القيمووة ئ يموو    بووأنَّ 

التوواام جبوور  ألنَّ  ؛بالعمول علوول جصومح الضووررخ فوإن تهوواون كانوو  تبعوة تهاونووه عليوه

التعوويض عون الضورر  معيوار تحديود ويبودو أنَّ . المضرور وا   علل المسؤول وحوده

  .( )ديَّةعق المتغير أو المتحول واحد سواء أكان  المسؤولية تقصيرية أو

ر ابوة  ويض مطلقوة وئعوطة محكمة الموضور في تقدير التسل أنَّ  :جدير بال كرو     

الموضوور فوي   اضوي اعتمودهاجئ في حدود العناصر التوي  خعليها من محكمة النقض

خسوووارة  كممحظوووة موووا فوووا  المضووورور مووون ربوووح وموووا لحقوووه مووونخ تقووودير التعوووويض

الضوررخ جئ  في تقودير ةمطلق ةفلئن كان لقاضي الموضور سلط. والظروف الممبسة

ووو بصوووحة تقووودير  التوووي هوووي المعوووايير الكفيلوووة خه ئ يسوووتطي  أن يغفووول هووو ه العناصووورأنَّ

جبوور الضووررخ والتووي يجووب أن توودخل فووي حسوواب التعووويضخ ج  هووي موون التعووويض و

الوونقض  وبالتووالي يكووون لمحكمووة. ر ابووة محكمووة الوونقض ةسوولطل تخضوو  التووي المسووائل

تورى  ويض المقضوي بوه موافتستبعد من التعو خسلطة العمل علل تصحيح حكم المحكمة

 .( )  اضي الموضور  د أدخله في التقدير علل أساس خاطئ أنَّ 
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 املطلب الثاني
 تقدير تكاليف العالج

االم   ، فىطا ال ايى  ملىهم اىدفا  ال، راعد إلايل ال اي  في التسا  اطلحاق        

لى  المتعل ىل عالو الم   ، نىواا التكىاليا المتعل ىل اىلج ة ال ايى  يءسىه شو ت تكاليا

ام ال ايى  هلمىا   ارىي إلى .عىالع المى    فيىه المست ىء  الى ا  الج ة المستوصىا شو

وشجى ة ابجهىهة ال ايىل  ادفا ميمل ابلو ل واإلا  والح ن والتحاليل وابرعل والم امي 

وفي   ا ال لا   .إ    ل ال اي إمت،م حالل الم    انتعمالها عل  المساعدة التي ا

 :( ) ل الحاال  التي   ال  فيها الم    االتعو   و ي لاةتييست يا شا ي م

ع دما      الم    إل  ال اي  و     ركوا  ومعاياتىه مىن المى  ، و  لى   - 

 عليىىهفي ىىوم ال ايىى  االك ىىا  ،م لىىه العىىالو الم انىى  لحالتىىهشا   ىىد   مىىن ال ايىى 

برىعل اا العد ىد مىن التحاليىل وا اىطج مسىتعي ا   ،وت ييص ؛ايعل م ضىه وفحصه

 إىىم  تاىىين شان  ،لحالىىل المىى    م انىىاا  ه شينىىالعىىالو الىى ا  عت ىىد  إىىم  صىىا ،الالزمىىل

ممىا تسىا  فىي  ،احىل نيى  م انى  اابلو ل شم اال  العالو الموصوا نواا شلاا

المى    الم الاىل اىالتعو   عىن  فءي  ى   الحالىل مىن حىع   ،االم    اإلض ار

الموصىوفل ومىن إمىن التحاليىل  لو ىلومىن ميمىل اب، لل ايى  شجى مىن  لفعىهلل ما 

 ىى   ابرىىياا إلىى   ا المىى    مىىد لفىىا ميمىىللىىا وإذا. وابرىىعل والم ىىامي  وني  ىىا

ال ايى   وعلى  الم  ىلة العالجيىل م الاىل ،انت لال ا له حع   فطان  ،الم  لة الصحيل

شلى إلى  تصى ا ال ايى  وعىدم ا تمامىه ااى ش ع ا ىل  بان  ،ل اذا شرإادفا ميمتهىا 

 .ال، ر االم    إلحاق

ع ىىدما  ت لىى  ابمىى  ا ىىاا المىى    فىىي الم  ىىلة الصىىحيل لمعال ىىل مىىا شصىىااه مىىن  - 

  وذو سىىت يا المىى    شو  فءىىي  ىى   الحالىىل ش ،ىىا   ،يتي ىىل لي ىىل ال ايىى  ار شضىى

، وإذا لىىاا إىىار  ىى ا الي ىىل ال اىىيآمىىن تكىىاليا لمعال ىىل  الم الاىىل اكىىل مىىا لفىىا

 ،المىى    لفىىا شا مصىى وفا  عالجيىىله ال  سىىتوج  علىى  فطينىى ا  المست ىىء   اصىى
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لى  ونيى  ذ ،إلار ل، شو شتعىاب ش؛اىاا شو عىالو ا  نواا لايم رنوم ت و م شو رنوم

لىىو لىىم  ت،ىى ر مىىن ش  ىىاا ال ايىى  الىى ا اارىى   مىن المصىى وفا  التىىي  تحملهىىا إذ

لىه انىت لال جميىا المصىار ا التىي  عالجه شإ اا تواجد  في المست ء ، لمىا  حىع  

 .عليه ال، ر لفعها مال شا   ا

فىالم    السىعولا حتى   ،ا الي ل ال اىي ومىا فىي م  ىلة صىحيل حكوميىللاإذا  - 

 اىالم    فىطان  ا  رضى  لحع  اومن إم إذا ارتك  ال اي    ل  ،اا عالع االم    اةا

رنىم  ،التي لح ىم ااىدا المى    را االتعو   نت حص  في تل  ابض الم الال

اسىا   ،المى    عىن العمىل لءتى ة معي ىلل  م ىا فىي حالىل إعامى ه ليم   ىا  مىاشين 

يىل التىي ال هىل الحكوم شان  لمىا ،عىن تلى  الءتى ة  ل ال ايى  شا   لى  التعىو   

 ،لي ىل ال ايى  التىي لح ىم اىه يتي ىل را إى  ابضىإمدمم العىالو للمى    على  

إذا  والع ا ىل ال ايىل، التكىاليا الت   ايىل لهى ا العىالو تست يا م الال ال ايى  اىدفا

 .في ذل  رنام

ذوا المىى    ال  حصىىلوا علىى  التعىىو   الكامىىل ع ىىدما  مىىد  حىىدث شحيايىىا  شان  -4

فتلىىهم الهينىىل الصىىحيل ال ىى عيل ال ايىى   ،؛اىىي فىىي وفىىاة مىىورإهم  تسىىا    ىىل

 اولكىىن الم  ىىلة الصىىحيل التىىي تىىوفي فيهىى ،المىى    لورإىىلالد نىىل  المي ىىئ اىىدفا 

ومىىن إىىم  ىىدفا الورإىىل  ،اتىىهعالجىىه ماىىل وف المىى    ت الىى  الورإىىل اسىىدال تكىىاليا

م هىا على  ابمىل يىتع  جىهاا   رنىم شان  ،له   التكىاليا ا  شو للها ندال الد نلجهاا من 

ه ومىن إىم فطي ى ،اىه عن عالو الم    مال وفاته من آإار الي ل ال اىي الى ا لحىع

اىالم     من الم ان  شا  لهم المتسا  في الي ل ادفا تعو   عن لىل مىا لحىع

 ار شو ابضى د نلار ال سى ضىااب ا م هىا متعل ىا  لىانىواا مىا  ،ار شو ذو ه من شض

ال ارنل عن تكلءل ابلو ل واليدما  العالجيل التي انتلهمتها حالل الم    يتي ىل 

 .ال اي الي ل
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 الثالثاملطلب 
 التعويض الشرعية لعدالة تقدير  املبادئ

 : ( ) (صاصويسقي عن  القالديَّة ضمان اليبيب يكون ب) :األول املبدأ
ن تعاطل مهنة الطوب   جنَّ : "النص        فهوو ضوامن كولَّ موا تلوف بسوببه  خوهوو جاهول م 

ووةموون الوونفس فمووا دونهوواخ وهوو ا بإجمووار أهوول العلوومخ ويكووون ضوومانه ب ويسووقط عنووه  الديَّ

  ."القصاص

، وأذن لد   جاه  ال علم لد  باليدب     اليبيب إن كان المريض يعلم أنَّ) :الثاني املبدأ
 : ( )( فال ضمان  ف  هذه الحالةووقع من اليبيب خيأ   وهو بالغ عاق  معالجتب

وشذا لىه  ،ال اي  جا ىل ال علىم لىه امه ىل ال ى  إا لاا الم     علم شان : "ال ص       

ذلى    عىد مواف ىل ضىم يل مىن المى    على  لىل مىا  فىطان  ،في معال ته و ىو اىالغ عامىل

 ".  ال اي  في     الحالل تع   له من شض ار، ومن إم فال ضماا عل

وت د   ال هل االمه ل شو العلم اها له معا ي   المع وفل، والتي م ها الحصوش على       

  .اإلجازة العلميل من ال ها  الميتصل، وني  ذل  حس  اللوائح وابيظمل

 :( ) (صفة استعمال  تثبت الضمانوخيأ اليبيب ف  الدوا  أو ) :الثالث املبدأ
إذا لىاا ال ايى   حاذمىا  وشع ى  الصى عل ح نهىا، لك ىه : مىاش رئىيم ال ،ىاة: "ال صن      

ماىىل شا  ءحىىص المىى    و عىى ا ... ش  ىىل فىىي إع ىىاا الىىدواا شو فىىي صىىءل انىىتعماله

 ".ج   ج ا ل   ل ال  مكن شا تهدر، ال  ي م،مويلمد   كوا ،م دار ما  تحمله اديه

ىى  ال ايىى  فىىي شومءىىال ذلىى  شينىى        ىى  التىىار خ ال اىىي للمىى   ، شو لىىم   ىىم ه إذا مص 

ه ، شو شج ى العمليل اس عل ولم  كن   ىا  مىا  وجى  الع لىل فطينىاالءحص فحصا  لامال  

 .  عتا    ل  و وج  التعو   ع ه

إع ىاا  المس وليل الت صي  ل تت،ح من  ىالش  ى ا المعيىار، حيىث إان  و الحظ شان       

إجى ااا  الءحىص المعتىالة نىواا  السى    ل شو  ال اي  العالون للم    لوا انىتكماش

ه ش ىىلن اىىالتهامال مىىايويي شو ني  ىىا   عىىدر ت صىىي ا  مىىن ال ايىى  فىىي عملِىىه  بينىى... الميا  ىىل

الت صىي    ىا   عىدر تعىد ا  فىي ذاتىه فيت تى    حتمه عليه ال ظام والع  ا المه ىي، لى ا فىطان 

 (.التعو  )عليه ال،ماا 

                                                           

 (.1/164) جبراهيم بن محمد الشيخ القضاةخ رئيس ورسائل فتاوى في المبدأ ه ا علل نص (1)
 .هـ24/11/1312خ وتاريخ (2332ص ف ) ر م القضاة رئيس  رار في المبدأ ه ا علل ُنصَّ  (2)
 (.1/164) جبراهيم بن محمد الشيخ القضاةخ رئيس ورسائل فتاوى في المبدأ ه ا علل نص (3)



 - 719 - 

ف  التشخيص وحَده ليس سببًا ف  الضمان َما لم ُيضدف إليد     الخيأ) :ابعرالاملبدأ 
 :( ) (الفع  المسبب للتلف، وليمنع الح َّ العام

، ولىم ا اا  على  ت ييصىه إذا ش  ل ال اي   في الت ييص وشج ى عمليل: "ال صن       

، وال   ءىي ع ىه الد نىلال  ،ىمن  ابضى ار التىي لح ىم اىالم   تكن العمليىل نىااا  فىي 

 ".العام لمساالل في الحع  ا

يرجددع ألهدد  اليددب والمعرفددة بددالجرا  فدد  معرفددة يددو  الجددر ، ) :اخلــامس املبــدأ
 :( ) (وعمق ، وعرض 

شا والى  ،لل اضي شا  لم  ااالنتعايل االيا ة ال ايل لت د م المعلوما  ال،ى ور ل      

ال ايىل  ىي  من ارتكاب ال اي  لي ىل ؛اىي، والياى ة الم   عليه ال اي فيما  دعيه 

ىى. ( )علىى  ح ي تىىه  مع فىىل ال ىى    واالنىىتعايل . (4)ن  اىى  ال ىىيا اعلمىىه واليايىى   ىىو من

 ْونوتومْ الَ  أ  الوذِكْ رِ  أَهْولَ  لونا أفَاسْو } :االيا اا شم  م  وع في ال   عل اإلنالميل، ماش تعىال 
 .{7: األنبياء} {تَعْلَمُن َ

نمدا هد  اللجندة القضدائية،     إب ا ات اليبيد الدذي ُيقدرر صدح ة إجدر    ) :السـاد  املبدأ
 :(9) (وليس اليبيب الشرع ، أو الخبير الفن 

ع  عليىه م ار ال اي  ال  عي ايصوص صحل إج ااا  ال اي  المد  : "ال ص         

 ". ه ليم من ا تصاصهومواف تها ما ابصوش ال ايل، ال    ال بين 

ىن   ى ر   ىل ال ايى  فىي ت ي يصىه وفىي يىوع العىالو و  ا المادش إج ائي، و ىو شا من

، وال  لتءىىم لت   ىى  ال ايىى  ال ىى عي لعىىدم ال ىى عيل الم ىىدم إيمىىا  ىىو الل  ىىل ال ايىىل

 .(1)اال تصاص 

 

                                                           

 .هـ26/16/1411خ بتاريخ (464/411) ر م بالرياض الطبية اللجنة  رار في المبدأ ه ين علل ُنصَّ  (1)

 طخ.مصووورخ د -الشووور ية  العوووامرةخ المطبعوووة) الحكوووام تبصووورة :اليعموووري علوووي بووون فرحوووونخ جبوووراهيم ابووون( 2)

 (.هـ1341

 "والقوانون الشوريعة بوين الطبية األخطاء لمؤتمر مقدم بحم" والقانون الفقه في الطبية الخبرة :بخي خ محمود( 3)

 .5ص( م1444األردنخ  جرشخ جامعة)
 . 231خ ص1المعجم الوسيطخ ج: مجم  اللغة العربية( 4)

 .هـ23/3/1421خ وتاريخ (622/412)ر م  بالرياض الطبية اللجنة  رار( 5)

 فقهي بحم" فيه القضائية المبادئ وبعض الطبي الخطأ عن ةالمساءل شروط :محمد بن السمم الشويعرخ عبد( 6)

خ (www.imamu.edu.saعلوول  منشووور) "السووعودية العربيووة المملكووة فووي األحكووام القضووائية علوول تطبيقووي
 .ص 3546هـخ الساعة 22/5/1435استرجار بتاريخ 

http://www.imamu.edu.sa/
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 املبحث الثاني
  مسقطات التعويض

 (الي ل ال اي وال، ر والعالمل الساايل) التملم ع اص  المس وليل المدييل إذا ما      

وت  ىى  آإار ىىا  ،ه  ملىى  لحىى   ىى   المسىى وليلايع ىىد  اىى ل  مسىى وليل ال ايىى ، إال شينىى

 :اياا ذل  في الم ال  التاليل ونوا  تم  المتمثلل في إلهامه االتعو  ، 

 (.أل   اصبأ عو ألعى)عو يبد  : عوصلل  ع و 

 .عه سبي يعألن عوس  ين: عوصلل  عوثبه 

 .عو زع  عول ي  أبو  ت عويبهعهين وع صع  عوصُ ين: عوصلل  عوثبوث

 ألولاملطلب ا
 (عدم مساع الدعوى) قادمتال

لسا  الي ،اا الدعوى ال  ائيل، حيث " الت الم"ق الم ظم السعولا إل  لم  ت            

، "عىىدم نىىماع الىىدعوى"سىىم     سىىم  االت ىىالم، ولكىىن ال  وجىىد فىىي الء ىىه اإلنىىالمي مىىا    

 ء   فىطذا رفىا رىيص لعىوى ومىد انىت ،م س ط للىدعوى" الت الم" شان  :وذل  لحكمل  ي

ال اضىىي   ،ىىي اىىا الا تلىى  الىىدعوى، و ىى ا معمىىوش اىىه فىىي اعىى   فىىطا   ،ة الت ىىالممىىد  

هىا ليسىم مىن فطين " عىدم نىماع الىدعوى"ال وايين وم ها ال ايوا المص ا، شمىا فىي حالىل 

ع  عليىه فام  ل اعت اا المىد   ،المدع  عليه عي م،يل ضدن ال ظام العام، فطذا رفا المد  

هىىا ين ششا  ،ضىىي شا  حكىىم اعىىدم نىىماع الىىدعوى ىىا وال  مكىىن لل اال ،ىىيل تل ىى  م  ا فىىطان 

ال اضىىي  حكىىم  ع  عليىىه ام،ىىي المىىدة فىىطان ليسىم مىىن ال ظىىام العىىام، ولكىىن إذا لفىىا المىىد  

 .( )و ا   ابم  في ذمل المدع  عليه " اعدم نماع الدعوى"

ائن، الى ا لعىوى الىد فعدم نماع الدعوى اه ا المع    و لفا  ع يه ال ىايوا ضىد         

 لاي  ال ا ش  ل ويىتع عىن  ى ا الي ىش مل الم الال اح ه في المدة المحدلة يظاما ، فال 

 سىت يا إذا رىاا شا  ع ىل لعىوى المى   ، اتمسىكه االت ىالم  ،ض ر شصاب المى   

 ".عدم نماع الدعوى" ف  الدعوى شا ا ال  عيلال ا  تيح الء صل للهينل الصحيل 

                                                           

ق بين التقادم وعودم سومار الودعوى فوي القوانون المصوري والنظوام السوعودي الفر :حسان بن جبراهيمخ السيف (1)
  .11ص( م2664خط.دخ مصر – القاهرةخ المكتبة القانونية)
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 ذاتىه، الحع   الدعوى ال ضد   الت الم المس ط شو الما ئ  توجه ضد   شان  :وجد   اال ل      

ع   ا المىىد  اءعىىل الىىدفا االت ىىالم الىى ا  وجهىىه ضىىد   فالىىدعوى تصىىاح عد مىىل ال ىىدوى

ع  عليىه المىد   فىي التعىو   ؛المىا شان ( المى   )عي المىد   و ى ا  ع ىي ا ىاا حىع   عليه،

و  ى   ،ت ىازش والت ىالم شمى اا ميتلءىاالم  ىدفا االت ىالم، شو الت ىازش ع ىه، فال (ال اي )

فالت ىالم يظىام مىائم  ز من اليلط اي هما، وال  صح شا   ه  شحد ما شنانا  ل   ،التح   

الت ىازش   ىوم على  إرالة الءى ل الصى  حل شو  عل  اعتاارا  الصالح العام، فىي حىين شان 

 الم جىىهاا ىىل التـفهىى اس الىى ا   ىىوم عليىىه الت ىىالم،نىىدر  ابال،ىىم يل، ومىىن المهىىم شا يىى

  اإل ماش ؟الت الم إذا ايتء   اإل ماش ؟ وإذا لاا   ا ابناس صحيح، فهل  س ا

وفىي  ى    ،المت،ى ر ولىو لىاا جىا ال  اح ىه الت ىالم  سى ا ضىد   شان  :عولأي عولعجح     

اال   ومىىا فيهىىا   ىىا  حىى شان  :الصىىورة ال  مكىىن يسىىال شا إ مىىاش إليىىه، وجىىد   االىى ل 

  .؟ النتحالل الم اضاة، شو لوجول مايا شلاي، شو مالا، شو مايويي االت الم وال  س

ابحىواش التىي  ومد نار ال ظام السعولا عل  ت ايع     ال اعدة فىلوما الت ىالم فىي لىل  

عي في رفىا لعىوا  يتي ىل النىتحالل الم اضىاة، شو لوجىول لمد  لال  مكن فيها يسال إ ماش 

 .( )ال وة ال ا  ة لاالتءاق، شو  مايا مالا شو مايويي،

ه مىن الي ىل تلنىيم الت ىالم فىي  ى   الحىاال  على  و  ى اع  ف هىاا ال ىايوا شي ى       

تاىى ر  اعتاىىارا   -مىىن وجهىىل يظىى  م  -الت ىىالم  م ىى ل فكىى ة م ىىازاة اإل مىىاش  ذلىى  شا  

ام  ل م ور المدة ال ايوييىل، شمىا إذا  التي ت ،ي اح ماا الدائن من ح ه الصالح العام،

ر مىا    يظ ا  لعى ،اع  ابرياص م اعتاارا  العدالل اوما ن  اا الت الم ضد  امت،

شو مىى   م عىىه مىىن رفىىا الىىدعوى فىىي الومىىم المحىىدل وجىى  علىى  ال اضىىي ت ىىد    ىى   

الت الم في المس وليل ال ايل ال   وم عل  م   ل الوفاا، ل الما  واالتالي فطان  ،االعتاارا 

ى(ال اي ) المدع  عليه م، امع   شان ه مائم عل  شناس ال ظام العاشي     ،  سىت يا شا  تمس 

 وال  سىى ط حىىع  . عليىىه المسىى وليل اومىىوع الي ىىل مىىن جاياىىه وت تاىىم االت ىىالم ولىىو شمىى   

إم ار  ت ازال  ص  حا  واضىحا  شو ضىم يا  عىن  ال اي  في التمس  االت الم إال إذا ت،من

 . ( ) التمس  اه

ليم من ال ظام العام، فما  ي مدة ويوع   ا الت ىالم فىي  وإذا لاا الت الم من     ال احيل

 المس وليل ال ايل ؟ 

                                                           

  .23ص خ...التعويض عن األضرار البدنية الناشئة عن األخطاء الطبية :عبد الرحمن أحمدخ عاشور( 2)خ (1)



 - 778 - 

  ه فىيشي ى ،ولاـل السعـن الصحيـام مهاولل المهـمن يظ( 2 )الة ـالم ص  ـن يـدو مـ ا     

الت ىىالم ااي ،ىىاا إىىىالث نىى وا  مىىن اليىىوم الىى ا علىىم فيىىىه  المسىى وليل الت صىىي  ل  ىىتم  

سى وش ع ىه، فىال  اىدش نى  اا الت ىالم مىن  ىوم ومىوع الم، ور اال، ر واال ىيص الم

ه مىىد  م،ىىي علىى  ومىىوع ال،ىى ر مىىدة ته ىىد علىى  إىىالث و ت تىى  علىى  ذلىى  شينىى. ال،ىى ر

ن وا  لوا شا تت ىالم لعىوى المسى وليل، و كءىي لتح يىع ذلى  شا   ىا ال،ى ر لوا شا 

ل،ى ر ا ع هىا ا علم اه الم، ور، للا    ا ال اي  عمليل ج احيل  ا؛نل فال  تيل ى

ا مىن العمليىل إال اعىد مىدة ال،ى ر الى ا شصىااه تيل ى إال اعد مدة، وال  علم المى    شان 

فطذا لىاا . ن ل مثال ، فءي     الحالل  ادش الت الم من اليوم ال ا علم اه الم    اال، ر

ه إ ىالش   ل ال اي  ياجما  عن ميالءل بصوش الءن فهو   ل ني  م ى وع، امع ى  شينى

شما إذا لاا   ل ال ايى  ياجمىا  عىن ميالءىل  ،ويي، فيلتهم من نااه االتعو  االتهام ماي

 .ع د ل، فهو   ل ع دا، و ي،ا االتالي للت الم ال و ل

 يظىىام مهاولىىل المهىىن الصىىحيلفىىي ( عىىدم نىىماع الىىدعوى)ع االت ىىالم وفيمىىا  تعل ىى       

ىىف ىىد  ،السىىعولا العىىام اعىىد  الحىىع   ال تسىىما الىىدعوى فىىي: "هعلىى  شينىى( 2 )م المىىالة يصن

ضىوااط  وتحىدل الالئحىل الت ءي  ىل، مىن تىار خ العلىم االي ىل المه ىي الصىحي لم،ي ن 

: همىن ال ظىام يءسىه على  شي ى( شش/2 )م المالة يصن ، حيث "العلم االي ل المه ي الصحي

وا الصىحيل   تح ع العلم االي ل المه ىي الصىحي مىن تىار خ صىدور مى ار مىد   ال ى"

 ".تي ل التح يع في ال ،يلالميتص ااعتمال ي

  مىىد   المىى ظم السىىعولا شصىىاب ع ىىدما فىىون  شان  :والىى شا الىى اجح فىىي  ىى ا ال ىىلا     

والتي  مكن من  اللهىا تحد ىد مىا إذا  ،ال  وا الصحيل الميتص ااعتمال يتي ل التح يع

 اسا  الي ل ال اي ال ا ارتكاه ،لاا الم    مد تح ع لد ه العلم اال، ر الواما عليه

شم اعىد ذلى  اءتى ة زم يىل حىدل ا  ،ال اي  المعالع له فور االيتهاا مىن العىالو والمتااعىل

الم    المت، ر في لعوا ، فطذا لاا علم الم    اال، ر تح ع في الءتى ة الهم يىل 

ح ىه  سى ط فىي التعىو  ،  فىطان  ،التي حدل ا ال ظام لسىماع الىدعوى إىم ش مىل المى   

ه ال ح  ى فىطان  ، ر ال اىي اعىد  ى   الءتى ة إىم ت ىدم اىدعوا وإذا تح ع علىم المى    اال،ى

 س ط في التعو  ، وا ل   مكن لل اضي إصدار حكمه الح يل المى    فىي التعىو   

وا الصىحيل  ال ى  و مد  وتحد دا   ،وذل  ا اا عل  ت     الياي  الء ي ،شو عدم شح يته

 .   الميتص
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 املطلب الثاني
 رابطة السببيةانتفاء 

إذا ايتءم عالمل الساايل اين   ل ال اي  وال،ى ر الى ا شصىاب المى    ايتءىم       

الم    في الم الال اىالتعو    مس وليل ال اي  عن   ا ال، ر، ومن إم  س ط حع  

وجول عالمل ناايل اين   ل ال ايى  وال،ى ر الى ا شصىاب  عن ال، ر، واالتالي فطان 

ئ  ي ىىف ىىد . عىىن الت صىىي  مسىىت ال   ا  ورل ىى ،فىىي المسىى وليل ا  رئيسىى ا  رىى ؛ المىى    ت عىىد  

  ا الي ل ال  كوا  و السا  فيما شصاب الم    من شض ار، لمىا لىو  ال اي  إال شان 

 لهىا اط مىاش ش مل ال اي  في تع يم آالته ال  احيل فما  الم    ا وال ملايل ال عالمىل

. ( )ل السىاايل اي همىامىن ميىام راا ى ال اي ، إذ ال  كءي امت اا الي ل اال، ر، ال الاىدن 

ارت ا  عوامل عدة في إحىداث ال،ى ر،   عىل مىن الصىع  تعيىين  شضا إل  ذل  شان 

ومىد ا تلءىم فىي ذلى  يظ  ىا   ، عتاى  لى ل  ما  عتا  نااا  ح ي يىا  لهى ا ال،ى ر ومىا ال

العلمىىاا، ولىىاا شاسىى ها يظ  ىىل تعىىالش ابنىىااب التىىي نىىال  فىىي ال ،ىىاا المصىى ا 

 ه   ى  ع ىد تعيىين مىا  عتاى  نىااا  ح ي يىا  لل،ى رشي ى :ال ظ  ىل والء يسي وم ت،     

إاىم شيىه لىوال  ى ا العامىل مىا ومىا  عامل من العوامل المتعدلة عل  حدة، فىطذا احث لل  

 .ال، ر عتا    ا العامل نااا  في حدوثاال، ر، 

ضىى ر وت اي ىىا  لهىى   ال ظ  ىىل تعتاىى  شنىىاااا  جميىىا اب  ىىاا ال ايىىل التىىي شل  إلىى        

الم   ، وللها متعاللل في ت تي  المس وليل، فكل   ل نا م في إحداث ال، ر  عتاى  

المسى وليل فىي التعىو    راا ل ناايل مائمل اي ه واين ذل  ال، ر، و  ا ي علي ذل  شان 

 .اي نهم في إحداث ال، ر همواشنال  ن  ت مل جميا اب؛ااا ومساعد هم

نىافاتيه ) ل الساايل لت د   ال ـاضي، حيىث   ىوش و  ى الاع  ت   انتيالص راا      

Savatier) عل  ال اضي انتيالص عالمل الساايل  ان إ: "في لتااه في المس وليل المدييل

فعالمىل السىاايل على   ى ا ال حىو ليسىم اال ىيا الىـ ا ". من م ائن ولالئل متء ل ومحىدلة

 .( ) "ما  ست ت ها الءك  من م وا الوامـاوإي   ،  ى شو  لمم

                                                           

نظووام القووانوني األردنووي طبيووب فووي القطووار الخوواص فوي ضوووء الالمسووؤولية المدنيوة لل: الحيواريخ أحموود حسوون (1)

 . 136ص والجاائريخ
 .  221خ ص...المسؤولية المدنية للطبيب في التشري  اإلسممي: السمم التونجيخ عبد: م كور في( 2)
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لهىىا م لىىع  ( )المكلءىىل ا ظىى  الموضىىوع ( الهينىىل الصىىحيل ال ىى عيل) واالتىىالي فىىطان       

الح  ىىل فىىي تكىىو ن ع يىىدتها، ولهىىا شا ت ىىدر مىىا إذا لىىاا م مىىوع ال ىى ائن  كءىىي إلإاىىا  

  ارـىـد د نىا  ابضـوع إل  اليا اا الء يين لتحـال ج ا ش ،ا  ـشم ال، وله راا ل الساايل

 شم شان  ، رـدوث ال،ىـجو   ىا  فىي حى ل نااا  ـاا الي ـ   ، وما إذا لــالتي لح م االم

 (. )ال ظ  عن الي ل الم سوب لل اي   ار  ،الاد  ال، ر لاا وامعا  

انتفاء رابطة السببية يترتب عليه انتفاء األدلة التي تثب   أنَّ  :ومن الجدير بال كر       

ع ال ايىى  للمسىىاالل ال  ائيىىل و،ىى  المووريض فووي التعووويضخ فموون المعووروف أنَّ  حووق  

ى ،إإاىىا  شللىىل  تومىىا علىى  مىا لىىدى المىى    مىنوالتلل ايىل    ىىل ال ايىى  لىىاا  شان د ت ل 

حصىوش المى    عىن ؛  ىع  ذلى  إال ، وال  ىتم  السا  فيمىا لحىع المى    مىن ضى ر

المكلءىىل  ال ايىىل الل  ىىل اوت  ىىد  ،التىىي  صىىدر ا المتيصصىىين ال ايىىل الت ىىار  علىى  

، فىىطذا تاىىين مىىن  ىىالش ت   ىى  لعائىىهاي علىى  المىى    للتىىي ن مىىن صىىحل االك ىىا ال اىى

 الل  ل عدم وجول عالمل اين   ىل ال ايى  وال،ى ر الى ا شصىاب المى    نى ط حىع  

 .( )الم    في التعو   

ومىا شصىاب المى    مىن  ،الي ىلحىدوث عى ا إإاىا     ا     الت و ه إل  شان و       

 كىىوا اكافىىل ؛ىى ق اإلإاىىا  ال  ىىائي مىىن و ،المىى    شو ذو ىىهعىىاتع علىى  ضىى ر   ىىا 

، (  ىل فىي ؛   ىل عالجىه للمىى    شو ،إمى ار  ت،ىمن اعتى اا ال ايى  امىا ارتكاىىه)

، عليهىاانت الا   هحكمو صدر  ،ال اضي   منن إليهاو و شموى ابللل لكويه ح ل لاملل 

م وامىا الحىاش وجىول   مت،امم   شو من  رهالة ؛اي  آ   شو :ول ل  ال هالة مثل

 بان   ال ىىهالة ال ت ىىمل الي ىىل الت صىىي ا إان  ىى   الحالىىل  يشإ ىىاا ارتكىىاب الي ىىل، وفىى

                                                           

 :تيتختص الهيئة الشرعية الصحية باآل: من نظام مااولة المهن الصحية السعودي علل أن( 34)نص  المادة ( 1)
 (.ارش ختعويضخ دية)النظر في األخطاء المهنية الصحية التي ترف  بها المطالبة بالحق الخاص  -1
أو فقود خ أعضواء الجسوم أو تلوف عضوو مونخ النظر في األخطاء المهنية الصوحية التوي ينوتق عنهوا وفواة -2

  .الخاص حتل ولو لم يكن هناج دعوى بالحق خمنفعته أو بعضها

مون نظوام مااولوة المهوون الصوحية للهيئوة الصوحية الشوورعية أن ( ل33/2)ي فوي المووادة أجواا المونظم السوعود( 2)

تستعين ج ا رأ  مقتضل ل لج بخبير أو أكثر إلبداء الرأي في مسألة فنية متعلقة بالقضية المعروضوة عليهواخ 
  .أو بناء علل طلب من أحد الخصوم علل حسابه الخاص

  .23خ 22خ ص ص ...ديَّةمهنية الطبية في المملكة العربية السعوالولية ؤالمس : يس جبراهيمخ الصقير( 3)
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الي ل الت صي ا في ا ش الع ا ل الواجال للمى    ال تصىلح فيىه ال ىهالة إال بصىحاب 

من يظىام مهاولىل المهىن (  ـ/  )المالة  اليا ة من ش ل اال تصاص، وذل  وف ا  ل ص  

يى  شو شلثى  االتىي شجىاز فيهىا المى ظم االنىتعايل اي ،لت ءي  ىلوالئحته االصحيل السعولا 

 .( ) (الهينل الصحيل ال  عيل)في موضوع ال ،يل المع وضل شمام 

المسىت دا  الي يىل والت ىىار   : )وش ىم شللىل اإلإاىا  فىىي حىاال  الي ىل ال اىي  ىىي      

  .( ) (الموجولة في ن ال  المست ءيا 

 ل ال اىىي فىىي مواجهىىل ال ايىى  المعىىالع  ت تىى  عليىىه حىىع  إاىىو  الي ىى إان وش يىى ا        

الم    في الم الال االتعو   الم ان  عما شصااه من شض ار، ف،ال  عىن  ،ىوع 

شو ذو ىه ع ىه المى     حيىث إان  ،ال اي  المعالع للمساالل التلل ايل، والعكم صحيح

لى ا شصىااه ه فىي الم الاىل اىالتعو   عىن ال،ى ر اعن إإاا  الي ل ال اي  سى ط ح  ى

 .الي لله ا يتي ل 

إذا ايتءىىم عالمىىل السىىاايل اىىين   ىىل ال ايىى  وال،ىى ر الىى ا : هينىىإ الصىىل ال ىىوش       

المى     شصاب الم    ايتءم مس وليل ال اي  عن   ا الي ىل، ومىن إىم  سى ط حىع  

 .في الم الال االتعو   عن ال، ر ال ا شصااه شإ اا العالو

                                                           

 : من نظام مااولة المهن الصحية السعودي وئئحته التنفي ية من( 33)تتكون الهيئة الصحية الشرعية وفقاً للمادة ( 1)

 . عي ه وز   العدش رئيسا  ( ش)ما ال ال ت ل لرجته عن ماضي  -

 .يظامي  عي ه الوز   مست ار -

وفىي الم   ىل التىي لىيم فيهىا لليىل ، العىالي  عي ه وز   التعليم، ينل تدر م من إحدى لليا  ال  ع،و   -

 .الصحيل المتواف ة في تل  الم   ل ؛   عين الوز   ادال  م ه ع،وا  من الم افع

ل وفي الم   ل التىي لىيم فيهىا لليى، وز   التعليم العالي ع،و  ينل تدر م في إحدى لليا  الصيدلل  عي ه -

 .ع،وا  من الم افع الصحيل المتواف ة في تل  الم   ل صيدلل  عين الوز   ادال  م ه

 .والكءا ل  يتار ما الوز   ؛ايااا من ذوا اليا ة -

  .صيدلي من ذوا اليا ة والكءا ل  يتار  الوز   -

 .دليةبالصي في القضايا  ا  العم ة( 4خ6)تقتصر مشاركة العضوين المشار جليهما في الفقرتين  -2
 .يعينه الوايرخ يكون له ه الهيئة أمين سر خغيابه محل العضو عند يحل   يعين الواير المختص عضواً احتياطياً  -3
 .أو أكثر في موضور القضية المعروضة تجوا ائستعانة بخبير -4
يودها  ورار مون ويجووا جنشواء هيئوا  أخورى فوي المنواطق التوي يصودر بتحدخ يكون مقر الهيئة واارة الصحة بالرياض -5

 .الواير
 .المئحة التنفي ية مدة العضوية في ه ه الهيئة وكيفية العمل فيها تحدد -6

 –دار المطبوعا  الجامعيةخ اإلسكندرية ) والتقصيريةديَّة التعويض بين المسؤولية العق :محمد أحمدخ عابدين( 2)

  .5خ 4ص ص ( م1415طخ .مصرخ د
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 املطلب الثالث
 بالنظم القانونية واألصول املهنية التزام الطبيب

انتفاء مسوؤوليته عون  المهنيةيترتب علل التاام الطبيب بالنظم القانونية واألصول      

المريض في المطالبة بالتعويض عن الضرر ال ي  األخطاء الطبيةخ ومن ثم انتفاء حق  

 :وفيما يلي بيان  لج أصابه نتيجة خطأ الطبيبخ

 : إهمال معاجلة املريض دون جتاوز أو  تدخل الطبيب يف: أوالا 
ال  سلش ال اي  الحاذق عن تعو   التلا الحاصل اس  اا الءعل إل  الهىال ، إذا      

على  ال حىو المعتىال  تد لىهال ايىل، ولىاا وابصىوش  لوييىايال  ظم م المعال ل وف ا  للىتم  

ة ال  مكىىىن حىىىدوث آ ىىىل م،ىىىاعءا  نيىىى  متومعىىىل االعىىىال لوا ت ىىىاوز شو إ مىىىاش  بان 

و  ىىا  عوامىىل ش ىى ى تىى لا إلىى  إصىىاال . ( )االحتىى از م هىىا، ولىىيم فىىي الونىىا ت  اهىىا

ال اي  ال عالمل له اتل  العوامل، ولىيم اطمكايىه االحتى از  الم    اال، ر، ني  شان 

م ها، وشمثلل ذل  الحالث المءىاجئ الى ا ال  مكىن لل ايى  تومعىه شو تالفيىه شو االحتى از 

ن اإلرالة، ومىىن رىىليه إذا حىىدث شا   عىىل وفىىاا ال ايىى  االتهامىىه م ىىه، و ىىو  ىىارو عىى

مستحيال ، فالصاع ل التي ت هش وتتلا ابجههة الكه اائيل شو تع لهىا شإ ىاا ميىام ال ايى  

مى ب مثىاش ش، ول ل  الح وب والهالزش، ولعىل ا  مءاجن ا  اطج اا عمليل ج احيل ت عد حالإ

ال ايىى  ال ىى ا  علىى  الوصىىوش إلىى  علىى  ذلىى  فىىي ميىىداا العمىىل ال اىىي عىىدم مىىدرة 

شو التىىل   فىىي الوصىىوش إلجىى اا عمليىىل مسىىتع لل لمىى    اسىىا  تعىى    ،المست ىىء 

الحىاال  مىا     ال اي  لحالث ني  شإ اا مدومه ومال وصوله للمست ء ، فه ا في مثل 

لىىيم اسىىا    ىىل مىىن  ، لحىىع اىىالم    مىىن شضىى ار وم،ىىاعءا  شو حصىىوش الوفىىاة

ل تي و عن إرالته ت تءي راا ل الساايل اىين ال،ى ر الحاصىل ال اسا  عوام ،ال اي 

 .( )للم    والي ل ال ا ليم لل اي   د فيه، ومن إم   ءي المس وليل عن ال اي  

ال ايى  إذا التىهم اعمىل ت ىا  المى    لىهم شا  الان  :وا اا  عل  ما ناع  مكن ال وش     

لىم  ت ىاوز، ايتءىم مسى وليته عمىا و اواجاىه ولىم   صى  فيىه   ل ه عل  وجهىه، فىطا مىام

                                                           

  وار جامعوة) "الطبية مسؤوليةال لندوة مقدم بحم" اإلسممي الفقه في الطبيب مسؤولية :عبد السمم خالشريف (1)

  .16ص(  .خ دليبيا –بنغااي  خيونس

  .115ية والجنائية في األخطاء الطبيةخ صالمدنالمسؤولية  :منصور عمرخ المعايطة (2)
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 حدث للم    من ض ر ياتع عن حالث مءاجئ ال  مكن تالفيه شو تومعه شو االحتى از 

 وذلىى  بان   المىى    الم،ىى ور فىىي الم الاىىل اىىالتعو   م ىىه، ممىىا  ع ىىي نىى و؛ حىىع  

 ".م ه فال ضماا فيه ما ال  مكن التح ز: "ال اعدة ت ،ي الا  

 :يف احلاالت اخلطرة والوبائية ذويه أو يضاملر إذناستثناء : ثانياا 

على  إذا    ت ؛ الم ظم السعولا إلن ا؛ مس وليل ال ايى  شا  كىوا تد لىه ا ىاا         

ال  ىتمكن فيهىا مىن  لال الم    شو وليه إذا لاا ماص ا  شو من في حكمىه، شو لىاا فىي حالى

لمىى    إذا لىىاا ، و ىى ا  ىىدش علىى  اعتاىىار إذا ولىىي ا( )اإلذا لل ايىى  امهاولىىل عملىىه 

إذا المىى    شو وليىىه رىى ؛ شنانىىي إلااحىىل  المىى    صىىايا  ومىىن فىىي حكمىىه، ومىىا شان 

و سى ط فيهىا وجىوب اإلذا،  ،  ا  حالتين  ستث ي م ها   ا ال  ؛ عمل ال اي ، إال شان 

 :( )الم    المت، ر في التعو  ، والحالتاا عل  ال حو التالي  ومن إم  س ط حع  

ي الحالىىل الي ىى ة التىىي تهىىدل حيىىاة المىى    اىىالمو ، شو تلىىا و ىى :عو بوففن ع ووففى -

ع،ىىوال مىىن شع،ىىائه، و كىىوا فيهىىا فامىىدا  للىىوعي، لحىىاال  الحىى وب والكىىوارث شو 

حالته الصحيل ال تسمح  وشراا ها، شو شان ... اإلصااا  ال ات ل عن حوالث السيارا 

حالىل لثيى ا  مىا ال   إذيىه، وال  كىوا ولىي المى    حاضى ا  ب ى  مواف تىه، و ى   ال

تحىىدث فىىي اعىى  ابمىى ا  شو اإلصىىااا  الي يىى ة ال ات ىىل عىىن الحىىوالث التىىي 

إذا الىغ إلى  لرجىل  ل نىلالتهىاب الهائىدة الدو: مثىل ،تستدعي التد ل ال  احي الس  ا

اليوا من ايء ار ا، شو ال ه ا الحال ال ا مد  تعى   لىه الءى ل مىن جى اا حىالث 

المصىىىاب مهىىىدلا  اىىىالمو  إذا لىىىم  ىىىتم إنىىىعافه نىىىي  والىىى ا  كىىىوا فيىىىه المىىى    شو 

 .اال  احل الالزمل فورا  

،ىىيها المصىىلحل العامىىل، لىىلا  كىىوا المىى    مصىىااا  تو ىىي مىىا ت  :عو بوففن عوثبهيففن -

ي   من ايت ار ، في ىوز فىي  ى   الحالىل لل ايى  التىد ل لوا إذا ام  ال واائي    

  ىىا إلذا المىى   ، المىى    م اعىىاة  لمصىىلحل ال ماعىىل والم تمىىا، فىىال اعتاىىار 

 ".ال، ر  هاش إان ": وال اعدة ال  عيل في   ا ال اي  ت وش

                                                           

  .(14)نظام مااولة المهن الصحيةخ م: انظر (1)
  .16صخ اإلسممي الفقه في الطبيب ةمسؤولي :عبد السمم خالشريف (2)
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 :العالج قصدتدخل الطبيب ب: ثالثاا 

    شا  كوا الااعث عل  عمل ال اي   و عىالو المى    ورعا تىه  فىال   ىوز      

لل ايىى  شا   صىىد اعملىىه ن ضىىا  آ ىى ا  نيىى  عىىالو المىى   ، لىىلا  كىىوا  دفىىه إجىى اا 

، فىىطا لىىاا  لمىىي، فعلىى  ال ايىى  شا  كىىوا حسىىن ال يىىل ملمويىىا  علىى  الم ضىىالت ىىاا ع

فحي هىىا  ،لاإلضىى ار اىىالم      صىىد مىىن وراا عملىىه رىىينا  آ ىى ال يىىل،  ئال ايىى  نىىي

سىىااش ال ايىى  علىى  يتىىائع شعمالىىه، وإذا لىىاا تىىد ل ال ايىى   سىىتهدا عىىالو المىى       

ومثىاش ذلى  شا   ى ا . ( )السىالمل ه ال  ت يد ا ى ؛ وشلاا الواج  المايل، فطي  ، ورعا ته

ه ابصىوش اتااعىاتياذ لافىل اإلجى ااا  ال ظاميىل وال اي  عمليل ج احيل للم    اعد 

الم    توف ، فال  سلش عن وفاة الم   ، وليم  ال ايل، وا ش الع ا ل الالزمل إال شان 

 .لورإل الم    الم الال االتعو  

 :اجلواز الشرعي: رابعاا 

المت، ر في التعو   إذا فعل ال ايى  مىا   ىوز   س ط حع   ،      ال اعدةعل ا اا       

المى ا ال   ا ى  على  فعىل  فال  سلش عن ال، ر الحالث ولو لاا نااا  له  بان  ،له فعله

  ال ىى ع وال ظىىام، و ملىى  الءىى ل شا  ءعلىىه، فىىطذا مىىام ؛ايىى  حىىاذق اىىطج اا عمليىىل   ىى   

تيىى   ىى ا ااف ىىل الثىىايي شو مواف ىىل وليىىه، وج احيىىل لمىى    اعىىد حصىىوش ابوش علىى  مو

ال ايى  اإلجىى ااا  الالزمىىل، واى ش مصىىارى جهىىد  لوا ت صىي ، فتلىىا المىى   ، فىىال 

  .ه ملذوا له ر عا  ومايويا  امهاولل   ا العمل  بين ( )ضماا عل  ال اي  

 :رــأ الغيـــخط: خامساا 

يىى  ال ايىى  المعىىالع شو الم صىىول اىىالري  فىىي الم ىىاش ال اىىي  ىىو شا رىىيص ن إان      

ال ايىى   المىى    يءسىىه، لمىىا   ىىت ؛ شال  كىىوا الريىى  مىىن اىىين ابرىىياص الىى  ن   عىىد  

وني  م، فال اي  ال  ست يا لفا المس وليل ... مس وال  ع هم لالمساعد ن والمم ضين

ع ىه ال ايى   فعىل المسىاعد مسى وش بان   عد ن لىهعن يءسىه إذا حصىل   ىل مىن المسىا

                                                           

 –مكتبة النهضة المصوريةخ القواهرة ) التشري  الجنائي اإلسممي مقارناً بالقانون الوضعي :عبد القادرخ عودة (1)
  .526ص (م1463طخ .مصرخ د
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ال ايىى  ال  سىىت يا شا   ءىىي  المسىىاعد لل ايىى  لىىيم مىىن الريىى ، لمىىا شان  وبان  ،المعىىالع

إذا حصىل الي ىل مىن الممى    ،المس وليل عن يءسىه اح ىل حصىوش الي ىل مىن الريى 

  ال ا شع   الم    ج عا  من ابلو ل شلث  من الحدول الم  رة له من مال ال اي 

ايى  المعىالع و ىو مىن تااعيىه، شمىا المم     وم شنانا  االعمل ال اي اطر اا ال  بان 

السىىا  فىىي حصىىوش ال،ىى ر شو الم،ىىاعءا   وإذا تاىىين شان  ،مىىن الريىى  ماعىىدا ذلىى  في عىىد  

 إذا تاىين شان : فه ا ت تءىي المسى وليل عىن ال ايى  المعىالع، فمىثال   ،للم     و من الري 

لحصىىوش عا ىىل  ،لتنىىام الكسىى  لىىدى المىى    شو حصىىوش م،ىىاعءا  لد ىىهنىىا  عىىدم اِ 

 ،وعىدم الت يىد اتعليمىا  ال ايى  ،  الكسىور ال ىعايم اجعل المى    لم ا ىو ،تد ملمس

ريصا  آ    ىو السىا  فىي حصىوش  ، و  ا  ع ي شان ( )الي ل من ش  اا الري  فه ا   عد  

  الكسىور ال ىعاي، واى ل   مكىن لفىا المسى وليل عىن و ىو   ىا م ا ى ،ال، ر للم   

 . التعو   عن الم    إن ا؛ حع   ال اي  في مثل تل  الحالل، ومن إم

 :أ املريضــخط: سادساا 

مد  كوا الم    يءسه  و السا  الوحيد فىي حصىوش ال،ى ر، وإذا اإاىم ال ىائم        

ال ايل وال  لهم اىالتعو  ، فىالم     مس وليلاالعمل ال اي ذل   مك ه التيلص من ال

و لحىع ال،ى ر ا ءسىه  ،العىالود إ ماش إررالا  وتعليمىا  ال ايى  فىي مثال ال ا  تعمن 

شعمالىىه وال،ىى ر ال ىىاتع عىىن ذلىى ، ومىىن ابمثلىىل علىى    ىىل  مسىى وليلوحىىد   تحمىىل 

وحصىوش الي ىل مىن ال ايى   ىو إ مىاش المى     ،را ل الساايلشالم    ال ا    ا 

مىن حيىث عىدم م اجعتىه لل ايى  لمتااعىل ال ى   وإجى اا  ،الع ا ل اىال    اعىد العمليىل

لالزم والم اماىل، فهى ا اإل مىاش مىد  ى لا إلى  تلىوث ال ى   ج إوميىا  الريار والت هي  ا

وال ا مد   لا فىي ال ها ىل إلى  حصىوش تسىمم فىي الىدم الى ا مىد   تهىي االوفىاة، فه ىا ال 

السىىا  فىىي حصىىولها  ىىو إ مىىاش المىى    فىىي  بان   سىىلش ال ايىى  عىىن تلىى  ابضىى ار   

ماىل إتمىام العىالو على  مسى وليته  المتااعل، ول ل  الحاش إذا نالر المى    المست ىء 

 رنم يصح ال اي  المعالع له شو ل و ه، ل ل    واه من المست ىء  لوا علىم ال ايى ،
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م ى ل    ىااي، وإيمىا لى ل  ااالمت ىاع السىلاي، فمىثال  وتح ع   ل ال اي  ليم االءعل اإل

مىد ال  شو مما ،سلش ع ه ال اي  اي  المعالع ح ي ل م ضه مد ال  إ ءاا الم    عن ال

وضىىمن حىىدول الم لىىوب مىىن ال ايىى   ، تك ىىا لل ايىى  حتىى  اعىىد إجىى اا الءحىىوص

 ر ااالرىىت ا  مىىا فعىىل ال ايىى  الي ىىل، ـد ال،ىىـذلىى  اإل ءىىاا ممىىا  ولىى ولىىلان  ،المعتىىال

 ر لىىيم إال   ىىل مىىن المىى    ـ  بمىى  مىىد  سىىا  ال،ىىـفاإل ءىىاا الوامىىا مىىن الم  ىى

 . ( )  ستوج  االعتاار   ا

ه   ءىي تللىد لل اضىي مسى وليل المى    عىن ال،ى ر الى ا لحىع اىه، فطينىوعليه إذا      

 .الم    في التعو   المس وليل عن ال اي ، ومن إم  س ط حع  
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 الفصل اخلامس
 (التطبيقية الدراسة)

 بعض قضايا وأحكام التعويض املتعلقة باألخطاء الطبية

 :متهيـــد
تمثل جاياا  مهما  من جوايى  الت ايىع الءعلىي  لويها ،لهحكام ال ،ائيل ش ميل لاي ة     

هىىا ت ىىتمل علىى  االجتهىىال واالنىىت اا؛ وت ه ىىل ابحكىىام علىى  لهيظمىىل وال ىىوايين، لمىىا شين 

ي ىد فيهىا  ومىن إىم مىد ،واوا؛ هىاها تءس  لمائع المسائل ال إين الومائا، ليم   ا وحس  

الت ظيى  ال ىايويي  شان  ، ذلى ي ىد  فىي لثيى  مىن الكتى  ال ايوييىل والء هيىل مكىن شا ما ال 

ه  ظىىل اعيىىدا  عىىن الوامىىا الت اي ىىي، إال شينىى ،والموضىىوعيلوالء هىىي مهمىىا الىىغ مىىن الدمىىل 

 .الءعلي العملشإ اا الء يه إال  فه ا  الكثي  من المسائل مد ال ت ل عل 

شف ل ىا اع،ىهم وف ىد اعت ى  اهىا علمىاا السىلا،  ،ويظ ا  ب ميل ابحكىام ال ،ىائيل     

ه   ارىي لل اضىي شا  كىوا عالمىا  الينى :لثي ا  من الء هىاا  صى حوا االمص ءا ، لما شان 

 .ن نا ها ،اا من 

؛ىالع اال نا  الصحيل ال ى عيل ال  ىتم  لهيم ارا  ا الت و ه إل  شان   ا اب ميل ومن      

؛ىالع نماا ش؛ اا الىدعوى، و ىي لم ى ل االعليها إال اتص  ح  اص، واعد ر   ش

ومىىد . لوا إمكاييىىل حيىىازة شا يسىىيل م هىىا، حيىىث ال  سىىمح ال ظىىام ا  ىى  تلىى  ال ىى ارا 

لايم تل  من الع اا  التي واجهم الااحث شإ اا إعدال  ى   الدرانىل، حيىث لىاا لهامىا  

 .عليه ع   اع  ال ،ا ا الت اي يل

التىي  ل نلابحكام ال ،ائيل في المملكل الع ايل السىعوونوا شورل   ا ت اي ا  من      

وايىاا  ى   الت اي ىا  على  تتعلع ا كاوى الم ض  المت، ر ن من اب  اا ال ايىل، 

 :ال حو اةتي
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 القضية األوىل
 هـ1436لعام  1/ج/د/24:   ددددم وتاريخدددددرقم الحك: أواًل

 هـ1424 /13/4 ق لعام/2151/1: وتاريخاا القضيةقم ر :ثانيًا
       /المىىىدع  عليهىىىا ............./(مىىىد   المستوصىىىا)المىىىدعي : أيدددراف الددددعوى: ثالثدددًا

 (. ل  ل ميالءا  الم نسا  الصحيل الياصل ام   ل ال  ا )

وتىىار خ (  )رمىىم    عليهىىاعالمىىد  مىىن مىى ار  عيم المىىد  تظل ىى :أسددباب الدددعوى : رابعددًا

مىىىن يظىىىام (  /  )لاير اموجىىى  المىىىالة ( 22.222 ) ىىىـ اتر  مىىىه مالىىىغ 5 4 / /1

 . الم نسا  ال ايل الياصل

  :الدعوى وقائع: خامسًا
إل  المحكمل  عيالمد   ـ ت دم 5 4 /4/  ه اتار خ تتليص ومائا     الدعوى شين       

م ار ل  ل ميالءىا  الم نسىا  م فيها من  تظلاإللار ل ام   ل ال  ا  االئحل لعوى 

رىى حا  لىىدعوا  لىىم  يىى و عمىىا ت،ىىم ته  ممىىد  حيىىث  ،الصىىحيل الياصىىل ام   ىىل ال  ىىا 

ترى  م صىاح  المستوصىا  تىم   :هالينى( ع  عليهىاالمىد  )ئحل الدعوى، وشجااىم الل  ىل ال

لمىالة ش عل  ت  يص االميالءل للوا الحصوالوافدة ل يام الم  لة االك ا عل  العمالل 

ىالم نسا  ال ايل الياصىل يظام من  ( )ف  ة  (ش9/9 )  لىهم : "هم على  شينىالتىي يصن

شو إضىىافل  ىى   التيصصىىا  إلىى  م نسىىا   ،التىى  يص لتيصصىىا  صىىحيل إضىىافيل

وف ىا  لل ى و؛ شو المت لاىا  الء يىل التىي تحىدل ا ال هىل الميتصىل  ،ص لهىاصحيل م    

الملح ىىل اهىى   اش ابن  ىىل وفىىع ال،ىىوااط م الىىه فحىىص العمالىىل وعمىى وم هىىا ،اىىالوزارة

ل  ىىىل ميالءىىىا  الم نسىىىا  الصىىىحيل الياصىىىل ) اع  عليهىىىالمىىىد   مو؛لاىىى ...."الالئحىىىل

 ا  صىور مومىدم لعدم ميامها عل  ن د يظامي صحيح، رف  الدعوى( ام   ل ال  ا 

، و ى ا ها تت،من ت ار   فحص المستوصىا للعمالىل الوافىدةشين   ذل  ،لثالث مست دا 

 . المالة نالءل ال ل  ل ص   ميالا

، وشمىا العمىل اىه االمستوصىا عمالل ال  تم  فحص ال شان : تءيدعي ام ل ة وع   المد       

ل  ىل ميالءىا  الم نسىا  الصىحيل ) ع  عليهاصور المست دا  الم دمل من ممثل المد  

 للمستوصىا على  مسىت د ه  وجىد اهىا  ىتمشينى :عيالمىد  فى ل   (الياصل ام   ل ال  ا 

ت د ىىد إمامىىل شحىىد العىىاملين فىىي  و ىىي تيىىص   ،واحىىد ف ىىط مىىن  ىى   المسىىت دا  الم دمىىل
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لعدم وجىول  ىتم المستوصىا يظ ا  المستوصا، وشما المست د ن اة   ن فري  معتمدة 

 . المستوصاعل  ناا ل  ميالءا   ثامه لم عليها، لما شي  

 :  منيو  الحكم وأسباب : سادسًا

م ىدار الر امىل التىي ت،ىم ها ال ى ار الم عىوا فيىه  م مىنلما لىاا المىدعي  ىتظل   

مىىىن يظىىىام الم نسىىىا  الصىىىحيل (  /  )لاير حسىىى  المىىىالة  (22.222 )تر  مىىىه ا

لوا الحصىىوش علىى  تىى  يص الوافىىدة الياصىىل، ل يىىام الم  ىىلة االك ىىا علىى  العمالىىل 

 . الم ار إليه شعال من ال ظام ذاته  ( )ف  ة  (ش9/9 )االميالءل للمالة 

وذلى  لمىا  ىو إااىم مىن  ،اصحل     الميالءل الم سوال إليىه     عي م  المد   واما شان       

ل  ىل ميالءىا  الم نسىا  ) ع  عليهىا الش التح ي ا  التي شج  م معىه مىن ماىل المىد  

ه الىدعوى، ومىن إىم فطي ى ول ل  ما ذل   في مى ل ة ،(الصحيل الياصل ام   ل ال  ا 

 . حساما  و م  ر يظاما    ستحع المعامال عن     الميالءل

 عي فىطان المىد   في حع    دار الع وال التي  تعين ت اي هاه في م اش تحد د مواما شي   

ل  ىىل ميالءىىا  الم نسىىا  الصىىحيل )ع  عليهىىا المىىد   الثااىىم مىىن شوراق الىىدعوى شان 

( 22.222 )ابعلى  مىن الع واىل  عي الحىد  المد   ؛ا م احع  ( الياصل ام   ل ال  ا 

  الصىحيل الياصىل التىي من يظام الم نسىا(  /  )م صوص عليها في المالة لاير ال

ن  يالا شا حكم من شحكىام  ى ا ال ظىام ار امىل ماليىل ال  عام  لل من " :م عل  شايصن 

 ".لاير( 22.222 )لاير وال ته د عل  ( 2.222 )ت ل عن 

لحىىد ابعلىى  مىىن ويظىى ا  لعىىدم وجىىول ماىى را  لافيىىل لت ايىىع ا ،وعمىىال  اهىى   المىىالة     

اتعد ل  وذل إعالة ال ظ  في   ا الحكم،  الدائ ة، ل ا م ر  (لاير 22.222 )الع وال 

وتىار خ (  )م دار الر امل الىوارلة فىي مى ار ل  ىل الم نسىا  الصىحيل الياصىل رمىم 

 . لاير( 2.222 ) إل لاير ( 22.222 )من  ـ 5 4 / /1

 :تحلي  مضمون القضية: سابعًا
لىىم ت ىى  إلىى  مىىا  اىى ر  (ع  عليهىىاالمىىد  )الل  ىىل  شان  ىىالش ومىىائا ال ،ىىيل  ن مىىنتاىىي       

عي ومىىن  ىىالش مىىا المىىد   وامىىا شان  ،(لاير 22.222 )الصىىعول االع واىىل إلىى   ىى ا الحىىد 

. علل نا  وموعه في  ى   الميالءىل اسىا  فحصىه شحىد العىاملين لد ىهمن مدمه للدائ ة 

معاماته عىن ذلى  االحىد  ول ا فطان  ة واحدة ف ط،ضا ها لم    لم سوال تم  الميالءل ا لما شان 
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( المىىدع  عليهىىا)الل  ىىل  ان إام والميالءىىل الم سىىوال إليىىه، إذ ابعلىى  مىىن الع واىىل ال  ىىتال

ى مىا  ا  فىي ت ىد   الع واىل    ىل   ن   ىوم اىللث  مىن  ى   الميالءىل، ممىا   عىد  ناوته مىا من

ممىا  تعىين  ،في ت ىد    ى   الع واىل شو عل  ابمل الرلو الظا   ،عيالمستح ل عل  المد  

 .معه تيءي،ها اما  ت ان  والميالءل الم سوال للمدعي

ذلى   لاا ل هل اإللارة السل ل الت د   ل في ت د   ع وال م انال للميالءل، فطان وإذا      

رلىىو شو ومىىن صىىور ال. ال   ىىوب انىىتعمالها لتلىى  السىىل ل نلىىو شو تعسىىالم ىى و؛ اىى

مىىل الظىىا   اىىين لرجىىل   ىىورة الميالءىىل واىىين ال ىىهاا االمالالت ىىاوز فىىي ذلىى  عىىدم 

مىىل الظىا  ة مىا الهىدا الىى ا ا  الصىىورة تتعىار  يتىائع عىدم المالفءىي  ى  ،وم ىدار 

  ا  و الرا ل من رماال المحكمل لمثل  ى    وعليه فطان . ااترا  ومصد  ال ظام من الع وال

الم ىى وعيل إلىى  ي ىىاق عىىدم ن ي ىىاق مىىمثىىل تلىى  ال ىى ارا  تيىى و  ان إال ىى ارا ، إذ 

لرجىل   ىورة  ومعيار عىدم الم ى وعيل  ىو معيىار موضىوعي موامىه شان . الم  وعيل

 . ال ي  ال  ت ان  ما يوع ال هاا وم دار 

 القضية الثانية
 .هـ1436لعام  4/جس/111: رقم الحكدددددم وتاريخدددد : أواًل 

 .هـ1424ق لعام /226: اددوتاريخا ةددالقضيرقم  :ثانيًا
           / المىىىىىدع  عليهىىىىىا. ...(/...........ال ايىىىىى )المىىىىىدعي : أيدددددراف الددددددعوى  : ثالثددددداً 

 ( الهينل الصحيل ال  عيل للم نسا  الياصل اال  ميل)

وتىار خ ( 5 / )رمىم  ع  عليهىاالمىد  مىن مى ار عي المىد  م تظل   :أسباب الدعوى: رابعًا

ل  عي للم    المت،ى ر الوليل ا /  من ـ ا لا الدعوى الم فوعل ضد  5 4 / /1

 .(الهوجل)

  :الدعوى وقائع: خامسًا
الىدائ ة )ولل ظ  في ال ،يل الم لورة شعىال  اجتمعىم محكمىل االنىتن اا اإللار ىل      

  . ـ2 4 /1/1 ام   ل واا المظالم اال  ا  في تار خ( ال ااعل

؛لعىم ا ىد ـ ف   4 / /9 ، وتار خ (م/2  /2)وف ا  لهم  السامي رمم وااتداا        

والىىتظلم الم ىىدم مىىن ومىى ار الهينىىل الصىىحيل ال ىى عيل،  ،علىى  شوراق ال ،ىىيلالمحكمىىل 
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ى ان شوتاين ، (ال اي )ع  عليه المد   ل اال ىدر الىالزم إلصىدار ومائا  ى   الىدعوى تتحص 

شعال  وال ا جاا في ه صدر م ار الهينل الصحيل ال  عيل الم ار إليه   ا الحكم في شين 

 : ينيامه ما  ل

ام انت ىارا العظى/........ ال ايى  ضىد   ........./اجتمعم الهينل لل ظى  فىي لعىوى       

إلارة المست ىىء  اىىدعوى التىىل ي  فىىي الت ىىاا لسىى  اال نىىغ  وضىىد   ،......../امست ىىء 

عيىىل المد   ........./مىىن لىىل   ومىىد ح،ىى  ،فىىي حصىىوش م،ىىاعءا  ممىىا تسىىا  ،اب سىى 

ع  عليىىىه وح،ىىى  المىىىد   ،الوليىىىل ال ىىى عي ع ىىىهاصىىىءتها  .........(/المىىى   زوجىىىل )

 ،المست ىىىء  اصىىىءته الوليىىىل ال ىىى عي عىىىن إلارة ........./ولىىى ل  ح،ىىى  ،(ال ايىىى )

ومىا ت لاىه مىن  ،م عي ضىد  ؛لام الهينىل مىن المدعيىل تحد ىد لعوا ىا وشنىماا مىن تىد  و

لهنىااب  ……، .……، .……/اب؛ااا شت دم اال كوى ضد  : عيلالمد   لعوا ا ف الم

 :لالتالي

 .وعدم إج اا العمليل عدم إج اا ابرعل الصحيحل م   الادا ل - 

 .عل  ؛امم التم    ا كل شناني االعتمالالت صي  في العالو و - 

 .ال ام عدم الت اا ايءصاش الكعا ة عن الساعد إال اعد ره  من الت و م وف    - 

 .ال ام لمدة ره  تعءن ال    اسا  عدم تري حيث  ،عدم وجول إر اا -4

  احىل الجى اا  ماش ال اي  في شإ ىاا إيظ ا  إل  لساق اليس ى وإعامتهااعوجاو ا -9

 .ا  كوا التثايم من الادا لش متل  ا ، و ءت  الكاحل عظمل اتثايم حيث مام 

 .ن ش مل ونا  ال، رمن  عدم اتياذ اإلج اا الم ان  احع   -1

لىىى  ن ورشا اب؛اىىىاا ا (ال ايىىى ) ع  عليىىىهشورل  الهينىىىل شمىىىواش المىىىد   واعىىىد شا     

في ا ش الع ا ل الالزمل للم   ،  (ال اي )ع  عليه المد   إ ماشتاين انتليسم اآرائهم 

 :وذل  لهنااب التاليل

ت ييصىه متىل  ا  اعىد رىه  مىن  لس  شنءل عظمل الكعاى ة اال نىغ اب سى  تىمن  ان إ - 

عمىل  ه مىد تىم  شي ى للمى    من الملا ال اي تاينحيث  ،ل وش الم    للمست ء 

ت ىىييص لسىى  الكعاىى ة ماارىى ة اعىىد ل ىىوش المىى     تىىم  و ،نىىغ اب سىى شرىىعل لل 

ه ال  وجد نا  م  ا لتلجيل التد ل ال  احىي الماكى  لتثايىم فطين وعليه  ،للمست ء 

اتلجيىل التىد ل ال  احىي لحىين تحسىن  (ال ايى )ع  عليه حس  إفالة المد  الكس  
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لىاا مسىت  ا  وفىي  هوضىع شان إفالة ؛اي  ال ىوارئ ال ا تاين من  ،حالل الم   

حالل المى     شان  (ال اي )ع  عليه المد  ايط  د ش ،ا  وذل  مثام و لامل وعيه،

 .ال اي  و  ا  عتا  ت ام  في شمواش، جيدة

لم  تم اب   ا شا انت ارا شو ش صائي في ج احىل المىخ وابعصىاب للتللىد مىن  - 

 .عدم وجول ما  م ا التد ل ال  احي

نىتحالل ت ىييص الكسى  وذلى  ال ،اوجول الكسى ( ل اي ا)عدم علم المدع  عليه  - 

 .عل عل  ال نغ اب س ادوا وجول شر

إضى ار  تسىاام فىي جسىيمل ارتكى  ش  ىاا ؛ايىل( ال ايى )ع  عليه وا ل   كوا المد  

 :تمثلم في ، التيلم   ا

 .في ح لل االيد اليس ى (%8 )يسال ع ه  - 

 .ل اب منم امءصل الكاحل اب من ومءصل تحم الكاححصوش تيا   - 

اىال  ا  (%9 )ممىا   ىكل يسىال ع ىه  ،لتنام الكس وعدم اِ  ،يي  اعظم الثالوث - 

 .اب منللساق السءلي 

عي المىد   اال  ميل انتح اقم ر  الهينل الصحيل ال  عيل بنااب الساا ل اضوا عل  

  .له المدع  عليهاالحع الياص تعو ،ا  عن تل  ابض ار التي نااها 

وحيىث مىد : ينل ابنااب التىي انىت د  إليهىا فىي إصىدار حكمهىا ا ولهىاومد اي م اله     

اتىىىار خ  (8 /   4 )ورليىىا   ىىىاب ف،ىىىيلل رئىىىيم محىىىالم الم   ىىىل ال ىىى ميل رمىىىم 

ر ال  او االمحكمل العامل االدمام لمىا  سىتح ه االمت،من ت د   م د ، ـ8 4 /  /1 

د مدر  مىا يسىال ع ىه  وم ،التي حصلم له د نلالم    من شرش ل اا ابض ار ال س

 (%8 )ومىدر  مىا يسىال ع ىه   ،(لاير922.  )اـ اال  ا السءلي اب من  (9% )

ع  عليىه المىد  وايتهىم الهينىل إلى  تكليىا  ،(لاير 4.222 )اىـ اال  ا العلوا اب س  

ىى(لاير 1.922 )م ىىدار   عياىىدفا تعىىو   للمىىد  ( ال ايىى ) العىىام ف ىىد  ا فىىي الحىىع  ، شم 

اطلرىىاا التىى  يص لىىه امهاولىىل المه ىىل  (ال ايىى )ع  عليىىه ل المىىد  مىى ر  الهينىىل معاماىى

 مست ىء  فىي الحىع  الوعدم إلايىل إلارة . ص لهمالصحيل ور   انمه من ن ل الم    

 . العام والياص
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إىم ت ىدم اتظلمىه إلى   ، ـ5 4 / /8 المتظلم اال  ار اتار خ ال اي  إاال   ومد تمن      

 . ـ5 4 / /  الد واا اتار خ 

 :  منيو  الحكم وأسباب : دسًاسا

االءصىل فيىه  الد واا  يىتص   إيه في م اش الءصل في التظلم ت ي  المحكمل إل  شان      

مىىن يظىىام مهاولىىل المهىىن ( 9 )مىىن يظامىىه والمىىالة (   )مىىن المىىالة ( ب)وف ىىا  للء ىى ة 

ش م إلى  الىد واا مىن مى ارا  الهينىل الصىحيل ال ى عيل  ىالالصحيل التي شجاز  الىتظل  

الىىدعوى م اولىىل رىىكال   ت ىىي  المحكمىىل إلىى  شان وعليىىه . نىىتين  ومىىا  مىىن تىىار خ إاالنهىىا

المحكمىل لل ى ار محىل تظلىم وا ظى   ،لت د مها ماىل م،ىي المىدة الم ى رة ل ىواز الىتظلم

ولىم  ،ه لم  حصل م ىه   ىل فىي الت ىييص وال تىل ي  فيىهال اي  ال ا شرار فيه إل  شين 

ت ىد مىا  ى إ  على  ال تي ىل التىي ايتهى  إليهىا مى ار الهينىل فيمىا لىم  ، يل اابمايل ال ايل

 المحكمىل تى ى شان  فىطان  العام   ه اال سال للع وال الم  رة للحع  إال شين . الياص  تعلع االحع  

لمعاماىىل ا ذلىى  شان  م مىىا الميالءىىل الم سىىوال إليىىه،اتالالع واىىل المومعىىل علىى  ال ايىى  ال تىى

هي امثااىل الءصىل مىن الوميءىل، ولهىا مىن التىلإي  ال ءسىي ف ،اطلراا الت  يص من ال دة

 . والمالا عل  ال اي  ما ال  يء 

. وما شل ن اه وعوم  من شجله ال   مى  إلى  شا تصىل المعاماىل عليىه إلى   ى ا الحىد     

مسىتوا  العلمىي  شو شان  ،د حصل م ه ما   ا   عليىه  ىالا  ى اه مولم ت   الهينل إل  شين 

  ارىي ش ى   اعىين االعتاىار ع ىد  اليىاص   ما ت ى ر عليىه للحىع    عن شان   ا ف،ال   ،متدا

لم افعا  واإلجى ااا  امن مواعد ( 2 )وانت الا  إل  المالة  .ت     الع وال للحع العام

المحكمل ت تهي إل  ال هوش االع وال إل  الر امل اىدال  مىن إلرىاا  شمام ل واا المظالم فطان 

ومىن إىم رفى   ،(لاير 2.222 )اتر  مىه العىام  تىه للحىع  الت  يص احيث تكوا ع وا

  .تظلم ال اي  إزاا الع وال اعد التعد ل

 :تحلي  مضمون القضية: سابعًا

لىىىم  اىىى ش الع ا ىىىل الالزمىىىل ( ال ايىىى ) عيالمىىىد   ن مىىىن  ىىىالش  ىىى   ال ،ىىىيل شان اىىىي  ت     

حالىل  اىلان في توميم العالو مىتعلال  في انت ارة المتيصصين، و حيث ش مل ،للم   

اىين  فىي متااعىل حالىل المى    ا ءسىه حيىث ت لىه لمىا ش مىلالم    ال تسىمح اى ل ، 
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ز ال ايى  تحى    ان شعلى  الى نم مىن   ىورة حالتىه، ولىو   دا المم ضا  والمم ضين

رامىىا ملىىم يسىى  الع ىىه الحاصىىلل، مىىن الم،ىىاعءا  التىىي  مكىىن شا  ىى لا إليهىىا إ مالىىه 

سلش ع ها ال اي  مس وليل لاملىل ال  تيللهىا ال ،يل     فاب  اا ال ايل المتعدلة في    

  فىىي تثايىىم عظمىىل ورنىىم ذلىى  تىىل   ف ىىد مىىام ات ىىييص لسىى  الكعاىى ة ماكىى ا ،  ،ال ىى 

  .ومام اا تيار التد ل ال  احي ادال  من ا تيار  العالو التحءظيالكاحل، 

والعالجيل لكسى ا ش  ل في اإلج ااا  ال ايل الت ييصيل ال اي   عليه فطان  وا اا       

 لى ل  إاىم شان  ،للمى    ن ذل  ع ه لائىمحيث يتع ع ،ال نغ اب س  والكاحل اب من

لعائىه العلىم اوجىول لسى  اال نىغ وذلى  ال ،مايل ال ايل الموللل إليهااب ال اي  مد ش ل  

  إلى  المست ىء  مىا انىتحالل ت ىييص الكسى  لعىدم إجى اا  اب س  م   ل ىوش المى 

ه لىم  سىتيدم ابجهىهة الحد ثىل ا الكس ، و ى ا  ع ىي ا ايى  اإل مىاش شينىشرعل لم   ل   

   فىي الت ىييص، ومىن إىم عىالو لسى  ال نىغ ى إلى  تىل   مما شل   ،وم ها جهاز ابرعل

 . اب س  وتسااه احدوث ع ه االيد اليس ى للم   

ال ى عيل  الهينىل الصىحيليسال التعو   التىي حكمىم اهىا  الااحث الحظ شان  إال شان       

يىىا  مىىا ابضىى ار التىىي ومعىىم ت انىى  يهائحيىىث ال   ،اال ىى ميل نيىى  م صىىا للمىى   

إجى ااا   اتم صحتها، وشإفي لعوا ا (عيلالمد  )زوجل الم     ضم تها عليه، والتي

 . الياص     ا فيما  تعلع االحع   التح يع

نىىح  اال ىى ميل الهينىىل الصىىحيل ال ىى عيل  ف ىىد مىى ر  ،العىىام   ع اىىالحع  وفيمىىا  تعل ىى      

 جىدا  إال شان  لال  اجىاا عى -مىن وجهىل يظى  الااحىث  -الت  يص من ال اي  و  ا ال  ار 

، و ى ا نيى  (لاير 2.222 )وانتادلته ار امىل ماليىل  ال  ار محكمل االنتن اا ي ،م

  ا ال اي  ال  صح شا  عامى  على  إ مالىه وت صىي   ومىا  بان   حع الم تمالم صا 

، اىل   ى  شا  عامى  على   يايىل وحسى  ض ر وعا ا  للم      عل    ا منت ت  

عل  شجسىام ال ىاس وشرواحهىم و يىوا  ا  م تم  ا  ابمايل والك ب، فال  ع ل شا  كوا ؛ايا

 الىغ  ا  ماليى ا  و كىوا ع ااىه ن امىل ماليىل شو تعو ،ى ...، و  ص ، و هملو ك ب ،ابمايل

 . شره  عل  ابلث ما  عالش راتاه ره  ن شو إالإل شا ( لاير 1.222 )
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 القضية الثالثة
 .هـ1436لعام  4/جس/264:  رقم الحكدددددم وتاريخدددد : أواًل

 هـ1424ق لعام /2366: وتاريخاا القضيةرقم  :ثانيًا
 /      المىىىدع  عليهىىىا(/............ ؛ايىىى  ابنىىى اا)المىىىدعي  : أيدددراف الددددعوى  : ثالثدددًا

  .(ل  ل الميالءا  ال ايل ام   ل عسي )
وتىار خ ( 8 /2 )ع  عليهىا رمىم عي من م ار المد  م المد  تظل   :أسباب الدعوى: رابعًا

اموجىىى  ال ىىى ار المعتمىىىد مىىىن ( لاير 2.222 ) ىىىـ ال اضىىىي اتر  مىىىه 8 4 /  /  

 .معالي وز   الصحل
  :الدعوى وقائع: خامسًا
          محكمىىىىىل االنىىىىىتن اا اإللار ىىىىىل  اجتمعىىىىىم ام ىىىىى  ل ىىىىىواا المظىىىىىالم اال  ىىىىىا        

 ىىـ، وذلىى  لل ظىى  فىىي ال ،ىىيل المىى لورة شعىىال  2 4 /2 /5 فىىي ( الىىدائ ة ال ااعىىل)

 . ـ ل ظ  ا5 4 /9/ المحالل إليها اتار خ 

 ىىـ، ف ىىد ا؛لعىىم   4 / /9 م وتىىار خ /2  /2ااتىىداا  وف ىىا  لهمىى  السىىامي رمىىم       

ال ايىىى  م مىىىن م الم ىىىد  علىىى  شوراق ال ،ىىىيل، ومىىى ار الل  ىىىل المىىى لور شعىىىال ، والىىىتظل  

ومىىائا  ىى   الىىدعوى تتحصىىل اال ىىدر  ا  شن تاىىي   ،عىىد لرانىىتها والمداولىىل فيهىىاالمىى لور، وا

على  رىكوى  يه صدر م ار الل  ىل الم ىار إليىه الما ىفي شي   ،الالزم إلصدار   ا الحكم

اسىا  مىا شصىاب اا تىه  ،؛اي  ابن اا امستوصا  اص امحافظل  ميم م ىيط ضدن 

 عي عىن م الاتىه اىالحع  م ال ا عمله لهىا، ومىد ت ىازش المىد  من آالم وت و ا  اعد الت و 

الياص، واعد إحالل ال ،يل إل  ل  ل الميالءا  ال ايىل شصىدر  م ار ىا المىتظلم م ىه 

 :ال ا جاا في نيامه ما  لي

 اعد لرانل شع،اا الل  ل لكامل ملا ال ،يل، والت   ى  الصىالر مىن م لىه ؛ى         

 :ش ؛ في ال ،يل، ل ا ت ى الل  ل اةتيابن اا اعسي ، وش ،ا  شموا

الت ييص للحالل ني  واضح، والي ل العالجيل ني  موجولة في الملا والتار خ  - 

 .الم ضي للحالل ني  مدوا
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مىىام اعمىىل جهىىاز اىىار متحىى   حسىى  شمىىواش ال ايىى  ( ؛ايىى  ابنىى اا)المىىدعي  - 

 اا المعىىالع، و ىىى ا  عتاىىى  ت ىىىو م متحىىى   مىىن شجىىىل إنىىىالق المسىىىافا  اىىىين ابنىىى

 .لهن اا( ؛ اوش)ابماميل، ومن إم عمل تاو 

وج احل ابن اا، ولالىوم   حمل رهالة اكالور وس ؛   ( ؛اي  ابن اا)المدعي  - 

 .ل اي  شن اا عام ل نلج احل شن اا، ومص ا من الهينل السعو

رىى حها للم  ،ىىل  الي ىىل العالجيىىل التىىي مىىام ال ايىى  اعملهىىا تعتاىى   ا؛نىىل، وتىىم   -4

 .شو ولي شم  ا لما  و مثام في شمواش ال اي  المعالعوليم لوالد ا 

مىن يظىام ( 2 )المالة  لميالءته يص  ( لاير 2.222 )تر  م ال اي  : ل ا م ر  الل  ل

مىن ذا  (   )ابنى اا، وذلى  انىت الا  إلى  المىالة  الا ى ا و؛ى    مهاولل مه ىل ال ى   

 .ال ظام

 :  منيو  الحكم وأسباب : سادسًا

الد واا  يىتص االءصىل فيىه  اش الءصل في التظلم ت ي  المحكمل إل  شان إيه في م      

مىن يظىام مهاولىل المهىن الصىحيل التىي ( 8 )من يظامىه، والمىالة ( ب/  )وف ا  للمالة 

شجاز  التظلم إل  الد واا من م ارا  ل اا ال ظى  فىي الميالءىا  ال ارىنل عىن ت ايىع 

 .من تار خ إاالنها يظام مهاولل المهن الصحيل  الش نتين  وما  

 ىـ 5 4 / / الىغ لل ايى  المى لور اتىار خ شا ذل  ولاا ال  ار محل ال ظ  مىد لما لا

فطا لعىوا  تكىوا م اولىل رىكال  لت ىد مها  ، ـ5 4 /4/  وت دم للد واا متظلما  اتار خ 

 . الش ابجل المحدل يظاما  

لىم  حصىل م ىه   ىل شو  هال ايى    ىي  فىي تظلمىه إلى  شينى شما عىن الموضىوع فىطان      

 .ميالءل ؛ايل ت ا  اا ل المدعي، ولم  ح ع معه من مال الل  ل الميتصل

اتلمىىل المحكمىىل بوراق ال ،ىىيل، وال ىى ار المىىتظلم م ىىه، وشنىىااب تظلىىم المىىدعي و     

الل  ىىل مصىىدرة ال ىى ار محىىل الىىدعوى واجهىىم ال ايىى   ، لىىم  تاىىين شان (؛ايىى  ابنىى اا)

لتسما لفاعه  الفا  لما ت ،ىي اىه الالئحىل الت ءي  ىل   من ميالءا المتظلم اما يس  إليه 

 –ش 4 /42)، (ش1 –ش  /9 )، (ش "/8 )ل ظام مهاولل المهن الصىحيل فىي موال ىا 

التىىي شوجاىىم الل  ىىل الميتصىىل إاىىال  مىىن يسىىام إليىىه الميالءىىل اىىالمثوش شمامهىىا ( ش1 
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يىع شوجىه لفاعىه، ممىا  تاىين ومواجهته اما يس  إليىه مىن ميالءىل، وتىدو ن شموالىه وتح 

ال  ار مد صدر لوا انتكماش اإلج ااا  ال كليل الم لوال، ابم  الى  ن ت تهىي  م ه شان 

ىى وال  ر ىىي عىىن ذلىى  مىىا مىىد تىىمن . معىىه المحكمىىل إلىى  إلرائىىه ن يسىى  إليىىه مىىن تح يىىع مىىا من

الميالءىىل مىىن نيىى  الل  ىىل مصىىدر ال ىى ار، لىى ل  حكمىىم محكمىىل االنىىتن اا اإللار ىىل 

( 8 /2 )اطلرىىاا مىى ار ل  ىىل الميالءىىا  ال ايىىل ام   ىىل عسىىي  رمىىم ( دائ ة ال ااعىىلالىى)

 .  ـ لما  و ماين في ابنااب8 4 /  /  وتار خ 

 :تحلي  مضمون القضية: سابعًا

  إلى  ارتكى  عىدة ش  ىاا شل  ( ؛ايى  ابنى اا)ع  عليىه المىد   مما ناع  ت،ىح شان      

 :  اا في التالياإلض ار االم  ،ل، ومد تمثلم تل  اب

لىىم  اىى ش ال ايىى  الع ا ىىل الالزمىىل مىىا الم  ،ىىل، حيىىث لىىم  ل ىى  التىىار خ الم ضىىي  - 

للحالىىل، ولىىم   ىىيص الحالىىل علىى  الوجىىه الصىىحيح، ولىىم   ىىم اعمىىل   ىىل عالجيىىل 

مىىن يظىىام مهاولىىل ( 1 )المىىالة  لاملىىل وصىىحيحل للم  ،ىىل، و ىى ا ميىىالا لىى ص  

 . ( )المهن الصحيل السعولا 

 ىا للم  ،ىل مىا علمىه ؤجى ااا  العالجيىل التىي نىيتم إج ا  ا    اإلالتء  ال اي - 

 .، ولاا ابول  شا    حها لولي شم  ا( ) و  ا ميالا لل ظام ،ها ماص الين 

يىىه لىىيم إحيىىث  ،متحىى   للم  ،ىىل  ىىارو ا تصاصىىهمىىام ال ايىى  اعمىىل جهىىاز  - 

 .( )   لكي  تعامل ما حاال  ت و م ابن اا اال هاز الثاام شو المتح م  ال  

رتكى  ش ،ىا  ش  ىاا ارتك  ميالءىا  مه يىل وف يىل، واال اي   مما ناع  ت،ح شان       

؛ايل شضى   االم  ،ىل، ومىد تاىين ذلى  مىن ملىا ال ،ىيل، ممىا  ع ىي تىواف  ع اصى  

 (.الي ل، ال، ر، العالمل الساايل)المس وليل وشرلايها 

                                                           

وو (1)  الصووحي الممووارس التوواام: "نظووام مااولووة المهوون الصووحية وئئحتووه التنفي يووة علوول أن( 26)  المووادة نص 
  ".عليها المتعارف العلمية األصول م  تتفق يقظة عناية بب ل التاام هو النظام له ا الخاض 

 الموريض موافقوة تؤخو : "من نظام مااولة المهن الصحية وئئحتوه التنفي يوة علول أن( ل14/1)ادة   المنص   (2)
 أو الطبووي بالعموول القيووام  بوول بإرادتووه يعتوود ئ كووان ج ا يمثلووه موون أو اموورأة أو رجوومً  كووان سووواء العا وول البووالغ
  ...".الجراحي

 الصحي للممارس يجوا ئ: "ته التنفي ية علل أنهمن نظام مااولة المهن الصحية وئئح( ب/4)  المادة نص   (3)
  ".وجمكاناته اختصاصه يجاوا بعمل يقوم أن الضرورة حالة في
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مىىا    للم  ،ىىل شو ذو هىىا عوج  التعىىوووف ىىا  ل ظىىام مهاولىىل المهىىن الصىىحيل  سىىت     

 .( )ارتكاه ال اي  من ش  اا وما شصاب الم  ،ل من شض ار 

         واالءعىىىىل حكمىىىىم ل  ىىىىل الميالءىىىىا  ال ايىىىىل ام   ىىىىل عسىىىىي  اترىىىى  م ال ايىىىى        

وف ىا  ل جى ااا  ال ىكليل  تظلم ال اي  مىن  ى ا ال ى ار حيىث لىم  ىتم   ،(لاير 2.222 )

ىىى الت ءي  ىىىل ل ظىىىام مهاولىىىل المهىىىن الصىىىحيل فىىىي موال ىىىا م عليهىىىا الالئحىىىل التىىىي يصن

ى ،(ش1  –ش 4 /42)، (ش1 –ش  /9 )، (ش "/8 ) ن يسىام والتي تستوج  إاىال  من

إليىىه الميالءىىل اىىالمثوش شمامهىىا ومواجهتىىه امىىا يسىى  إليىىه مىىن ميالءىىل، وتىىدو ن شموالىىه 

        علىىىى  ذلىىىى  حكمىىىىم محكمىىىىل االنىىىىتن اا اإللار ىىىىل  وتح يىىىىع شوجىىىىه لفاعىىىىه، وا ىىىىاا  

 .اطلراا م ار ل  ل الميالءا  ال ايل ام   ل عسي ( الدائ ة ال ااعل)

ه إذا لايىىىم الل  ىىىل ش  ىىىل  مىىىن حيىىىث عىىىدم اتياذ ىىىا شينىىى :الااحىىىث  ىىى ى إال شان       

م عليها موال ال ظام نالءل ال ل ، فما ذي  الم  ،ل التىي ل ج ااا  ال كليل التي يصن 

 ها ال  عي وال ىايويي فىي التعىو  ؟ ولمىاذا تىمن ح   وما عليها ال، ر في شا تح م من 

تل  الم  ،ل ؟ و ىل  ءلىم ال ىايي مىن الع ىاب يظى ا   إلراا ال  ار لوا ال ظ  إل  حع  

لي ل في إج ااا  المحالمل ؟ لل     تسىاؤال  وإرى ا  مايوييىل   ى  على  ال هىا  

 . المع يل إعالة ال ظ  فيها

 الرابعةالقضية 
 .هـ1433لعام  254/5:  دددم وتاريخدددد رقم الحكدد: أواًل

 هـ1436ق لعام /  5436: وتاريخاا القضيةرقم  :ثانيًا
          المىىىىىدع  عليهىىىىىا .. ......./.......(لاىىىىىال اي)المدعيىىىىىل  : أيدددددراف الددددددعوى : ثالثدددددًا

 (.الهينل الصحيل ال  عيل االعاصمل الم دنل)

، وتىار خ ( 1  )رمىم مدع  عليها المن م ار  تظلم المدعيل :أسباب الدعوى: رابعًا

 . ـ2 4 / /9 

 
                                                           

 صودر صحي مهني خطأ كل: "من نظام مااولة المهن الصحية وئئحته التنفي ية علل أن( 22)نص  المادة  (1)
 الصووحية الهيئووة) وتحوودد ويضبووالتع ارتكبووه موون يلتووام للمووريض ضوورر عليووه وترتووب الصووحي الممووارس موون

  ...".التعويض ه ا مقدار النظام ه ا في عليها المنصوص( الشرعية
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  :الدعوى وقائع: خامسًا
 ـ ايع د  لائ ة االنتن اا اإللار ل اليامسىل امحكمىل االنىتن اا   4 /4/   في    

وذلىى  لل ظىى  فىىي ال ،ىىيل المىى لورة شعىىال  المحالىىل إليهىىا اتىىار خ  ،اإللار ىىل اال  ىىا 

 . ـ ل ظ  ا  4 / /  

؛لعىم ا ىد ف ىـ،   4 / /9 وتار خ  ،(م/2  /2)هم  السامي رمم ل ااتداا وف ا        

والىتظلم الم ىدم  ،ومى ار الهينىل الصىحيل ال ى عيل المى لور شعىال  ،عل  شوراق ال ،ىيل

 ، ىىـ  4 لعىام  (951)ومىى ار لائى ة االنىىتن اا ال ااعىل رمىىم  ،(ال اياىل)المدعيىىل مىن 

 ـ، واعد الدرانىل والمداولىل   4 /2/1وتار خ  ،( 42 )وم ار الهينل اإللحامي رمم 

 :شصدر  الحكم اةتي

ه ومىىائا  ىى   الىىدعوى تتحصىىل اال ىىدر الىىالزم إلصىىدار  ىى ا الحكىىم فىىي شينىى حيىىث إا        

الم ىار إلى   ة،جىد/صدر م ار الهينل الصحيل ال  عيل ابنانيل ام   ىل مكىل المك مىل

فيهىىا لعىىوا  ا لىى  مىىا والتىىي حىىدل  .......... /مست ىىء  شعىىال  ا ىىلا لعىىوى ضىىد   رممىىه

الم افا التي ف ىد ا واإلعامىا  التىي حصىلم لىه اسىا  ت صىي   ل نلمن  ./... ستح ه اا ه

وإعامىىل ال  ىىع  ،وإعامىىل الح لىىل ،إعامىىل الاصىى ) :و ىىي ،وإ مىىاش العىىاملين االمست ىىء 

، ومىىد ايتهىىم الهينىىل الصىىحيل ال ىى عيل فىىي (وضىىعا اإللرا  وال مىىو الع لىىي ،والالىىا

ف ىد الاصى  فىي العي ىين مالىغ  ل نىلاىدفا /.......... ال اياىللم م ه إلى  إلىهام م ار ا المتظ

لل ءىىىل ( تيصصىىىي عيىىىوا)هىىىا ال اىىىي اعىىىدم انت ىىىارة نيتي ىىىل    (لاير 22.222 )

 .المولول في الءت ة من نتل شناايا من الواللة تدفا لولي ال ءل وال ل جا  ل

من يظام مهاولل المهن الصحيل ( 2 )ة العام ف د  الءم الدلتورة المال وعن الحع        

عىدم ( 8)في تيصصها والء  ة  عليها اإللمام اهاال هل المور ف يل  ءت   (  )الء  ة 

و  اىع مىا ورل اح هىا مىا ورل فىي  ،نىتعايل اىهاالانت ارة من تستدعي حالل المى    

تىىىدفا  (لاير 22.222 )مىىىن ذا  ال ظىىىام اءىىى   ن امىىىل ماليىىىل مىىىدر ا  (2 )المىىىالة 

 .يه  ل الدولل لما ذل ته من شناابل

 :  منيو  الحكم وأسباب : سادسًا

وت ىىدمم  ، ىىـ2 4 /2/9اىىال  ار اموجىى  الي ىىاب المىى ر  فىىي ال اياىىل رىىم تال        

ه فىي م ىاش الءصىل فىي الىتظلم ينىإوحيىث ،  ىـ2 4 /4/2اتظلمها إلى  الىد واا اتىار خ 
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( 9 )الة والمى( ب/  )وف ىا  للمىالة االءصىل فيىه  الد واا  يتص   ت ي  المحكمل إل  شان 

التي شجىاز  الىتظلم إلى  الىد واا مىن والئحته الت ءي  ل من يظام مهاولل المهن الصحيل 

لمىىا ت ىىي   .مىى ارا  الهينىىل الصىىحيل ال ىى عيل  ىىالش نىىتين  ومىىا  مىىن تىىار خ إاالنهىىا

 . الش المدة الم  رة ل واز الت د م لت د مهالمحكمل إل  ماوش التظلم ركال  

 ،ت ل  إعالة ال ظ  في ال ى ار المىتظلم م ىهالمدعيل ال ايال  شما عن الموضوع فطان      

 (951)م ـا رمىـواعد لرانل لائ ة االنىتن اا ال ااعىل بوراق ال ،ىيل شصىدر  م ار ى

إلعىالة ال ظى  فيهىا  ، ـ ال اضي اطعالة ال ،يل إل  الهينل الصحيل ال  عيل  4 لعام 

   اارىواعىد إحالىل ال ،ىيل إلى  الهينىل  ،ااب مى ار الىدائ ةعل  ضوا ما  و ماين النى

الى ا جىاا  ، ىـ  4 /2/1 وتىار خ ( 42 )م ار ا اإللحامي رمم  شصدر يظ  ا إم 

وذلىى  فيمىىا حكمىىم اىىه  ،الهينىىل الصىىحيل ال ىى عيل الزالىىم ع ىىد م ار ىىا السىىااع ان ش: فيىىه

ال اياىل تتحملها ( لاير 22.222 )مالغ ومدر  ( العين)الاص   ل نلاالحع الياص ادفا 

العىىام اىىال  ار السىىااع امالىىغ ومىىدر   ، ااإلضىىافل إلىى  مىىا حكىىم عليهىىا اىىالحع  المدعيىىل

 :وذل  لهنااب التاليل، (لاير 2.222 )

اعىد ( شناايا 1)  ا  مصور وإ ماش فيما  تعلع اعدم فحص عين ال ءل ع د عم   - 

 .الواللة

 مكن الت ىاا اعىتالش ال ىاكل  حيث ،ال  وجد ما  ثام تحو له إل  ش صائي عيوا - 

 .و ع ي العالو الم ان  لتءالا اإلصاال اء د الاص  التام الح ا   ،ماك ا  

ال ىى عيل للعي ىىين  الد نىىلع  عليهىىا اولهىى ا مىى ر  الهينىىل احكمهىىا السىىااع إلىىهام المىىد       

مىل ا  الم افا التىي ف ىد ا ال ءىل فلىم  كىن لل اياىل شا عالشما ا يل ل    (.لاير 22.222 )

 :وذل  لهنااب التاليل ،عياها ومن إم ال  ستح ها المد  

ومد مامم ال ايال االتعامل ما الحالىل حسى  ابصىوش ال ايىل  ،وارلة الحدوث ي  - 

 .ا  ال  عيلوله ا لم  كن   ا  موج  االحكم اا يل الد    ،المتعارا عليها

مىن م،ىاعءا   لىهمىا حىدث  وشان  ،يامص الىوزا وال مىو شا(  د ع)ولد  ال ءل إان  - 

ى ان شو اصل  ،وب؛ءاش اليد  ا ع د ي من الم،اعءا  ال ائعل  م واللتىه ال ءىل تم 

 .(ج ام 222)ووزيه ( 1 )ابناوع  في

 .إعالة المعاملل لمحكمل االنتن اا اإللار ل اد واا المظالم اال  ا م وعل  ذل  تم      
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 العىام والحىع   ي الحىع  اىالحكم فى ع  عليهىاواع   الحكم عل  ال ى فين م عىم المىد      

 ىىي ال ال شزاش علىى  عىىدم م ىىاعتي بي  " :عي ف ىىاششمىىا المىىد   ،اليىىاص المىى لور فىىي ال ىى ار

 ءىوا ش حيىث ،إ ماش جسيم من ف  ىع العمىل الم ىار  فىي عىالو اا ىي اوجول شزاش شم ر 

شي ىىىي ت ىىىدمم االالئحىىىل الم ف ىىىل فىىىي شوراق ، وي الح ىىىائع ايصىىىوص وضىىىا اا ىىىيع  ىىى

 ."جد د ايصوص االعت ا  نوى ما ذل  المعاملل وليم لدا  

 :وعه ُت إوى مب تل 

ومىىا صىىدر عليهىىا مىىن مىى ارا  وتظلىىم  ،ه اتلمىىل الىىدائ ة بوراق ال ،ىىيلوحيىىث إينىى     

ال اياىل المتظلمىل م عىم امىا م رتىه الهينىل الصىحيل ال ى عيل عليهىا  وحيث إان  ،ال ايال

وتار خ  ( 42 )ل اإللحامي رمم حس  ما جاا في م ار الهين ،والعام الياص   في الحع  

الىدائ ة ت تهىي إلى  اعتاىار لعىوى ال ايىل م تهيىل ل  اعتهىا اىال  ار  فىطان  ، ـ  4 /2/1

 ى ار الهينىل ، اااي ،ىاا لعىوى ال اياىل ل ل  حكمم الىدائ ة، ال ا ناع شا تظلمم م ه

وتىىىىار خ  ( 1  )جىىىدة رمىىىم /الصىىىحيل ال ىىى عيل ابنانىىىىيل ام   ىىىل مكىىىل المك مىىىىل

 . ـ لما  و ماين في ابنااب2 4 / /9 

 :تحلي  مضمون القضية: سابعًا

الي ل ال اي الواما من ال اياىل  لىاا      الحالل واضحل ال لام فيها، و و شان  ان إ     

و ىو الءحىص  ،حيىث ش ملىم فىي شاسىط شصىوش المه ىل ،اسا  مصور وعدم ا ش ع ا ىل

اعد الواللة، لما ( شناايا 1)والت ييص، وذل  لكويها لم تءحص عين ال ءل ع د عم  

هىىا لىىم تسىىتعن ال صىىائي عيىىوا لت ىىييص شنىىااب المىى   واعىىتالش ال ىىاكل ماكىى ا ، شين 

 ووصا العالو الم ان  ومتااعل ال ءل لتءالا اإلصاال اء د الاص  

 ىىو مىى ار  ،ه   ىىل ؛اىىيالل  ىىل ال ايىىل ال ىى عيل اطصىىدار الحكىىم شينىى مىى ار واالتىىالي فىىطان 

مسى وليل ال اياىل عىن ابضى ار التىي لح ىم اال ءىل وشل  إلى  صحيح اارىتماله على  

 ف ىىداا اصىى  ، واالتىىالي انىىتوف  الحكىىم جوايىى  رىىت  ال ،ىىيل، والىىدليل علىى  ذلىى  شان 

العىام، وذلى  لعلمهىا  شو الحىع   الياص   ال ايال امت عم ا  ار الهينل نواا المتعلع االحع  

التعىىو   الىى ا م رتىىه الل  ىىل  ال ءىىل، وم اعتهىىا اىىلان  االي ىىل الىى ا ارتكاتىىه فىىي حىىع  

ت ىىد    وف ىىا  لل ىى  عل اإلنىىالميل وابيظمىىل  تىىمن ( والىىد )وشلهمتهىىا اتسىىد د  لىىولي ال ءىىل 

  .المتعل ل االمهن ال ايل ل نلالسعو
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 اخلامسةالقضية 
 .هـ1433لعام  14/3:  رقم الحكدددددم وتاريخدددد : أواًل

 .هـ1433 لعام ق/125: وتاريخاا القضيةرقم  :ثانيًا
       / المىىىدع  عليهىىىا. ................../(المم ضىىىل)المدعيىىىل : أيدددراف الددددعوى : ثالثدددًا

 .(الهينل الصحيل ال  عيل االعاصمل الم دنل)

 . ـ  4 لعام ( 1)تظلم من م ار المدعي عليها رمم  :أسباب الدعوى: رابعًا

  :الدعوى وقائع: خامسًا
وام ى  محكمىل االنىتن اا ام   ىل  ، ىـ  4 / /2 ه فىي  ىوم االإ ىين الموافىع إين       

ايع د  الدائ ة اإللار ل الثالثل الم كلل ا  ار معالي رئيم ل واا المظىالم  مكل المك مل

وذل  لل ظ  في ال ،ىيل المى لورة شعىال  المحالىل إلى   ى   ،  ـ  4 لعام  (21 )رمم 

وال ىى ار الصىىالر  ،اعىد اال؛ىىالع علىى  شوراق ال ،ىيل، و ىىـ  4 /8/2الىدائ ة اتىىار خ 

ومىائا  ى   ال ،ىيل تىتليص  ومىن حيىث إا   ،واعىد المداولىل ،والتظلم الم ىدم عليىه ،فيها

ه مد صىدر مى ار حساما  تاين من م العل شورامها واال در الالزم إلصدار   ا الحكم الين 

 : ـ المت،من  4 لعام ( 1)الهينل الصحيل ال  عيل االعاصمل الم دنل رمم 

 وم ىىدار  مالىىغ( المم ضىىل)عليهىىا  ع المىىد  ترىى  م : عوخففب    ت ضلففق أففبو ق  ايصففب  :أوال  

دفعىه تولها ال جوع على  عاملتهىا مىا لىم /.......... المتوف تدفا لورإل  (لاير 22.222)

 .ع ها ر لل التلمين

التوصىيل االكتااىل لمد   ىل ال ى وا الصىحيل االم   ىل  :عوضفب  ايصفب ت ضلفق أفبو ق  : ثبهيب

 .   ال ظامي يحو ا، وذل  ا اا عل  ابنااب الوارلة فيهإلج اا الم ت،

 :  منيو  الحكم وأسباب : سادسًا

واطحالىىل ال ،ىىيل لهىى   الىىدائ ة  ،عيىىل مىىن  ىى ا ال ىى ار ؛الاىىل إلرىىاا مىىم المد  تظل         

 فات،ىىىح شان  ،م عليىىىهم الم ىىىد  والىىىتظل   ،وال ىىى ار الصىىىالر فيهىىىا ،ا؛لعىىىم علىىى  شورامهىىىا

 .ومن إم فهو م اوش ركال   ،ش ابجل المحدل يظاما  االعت ا  مد مدم  ال

م إليهىا الهينىل لصىف د انتااا لها صحل ال تي ل التىي   ،شما عن موضوع الدعوى      

ومواف ىل ذلى   ،ونىالمل ابنىااب وابنىاييد التىي شمامىم عليهىا  ى ا ال ى ار ،في م ار ا
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إليىىه     علىى  مىىا ايتهىىمىىا  ىى إ لعيىىولىىم ت ىىدم المد  ، لل واعىىد الم ىى رة فىىي  ىى ا اليصىىوص

 .الدائ ة ت تهي إل  رف  التظلم ل ل  فطان  ،ال  ار

مىى ار الهينىىل  ضىىد   المدعيىلدعوى الم امىىل مىىن الىىحكمىىم الىىدائ ة اى ف  وعليىه ف ىىد      

 . ـ لما  و موضح اابنااب  4 لعام ( 1)الصحيل ال  عيل االعاصمل الم دنل رمم 

 :تحلي  مضمون القضية: سابعًا

ع الااحىىث مىىن  ىىالش ا؛العىىه علىى   ىى   ال ،ىىيل، وتحليىىل ابحكىىام ال ،ىىائيل انىىت ت     

شإ ىاا معىين هىا ش  ىل  فىي إجى اا مه ىي شين ( المم ضىل)المدعيىل  التي صدر  في حىع  

  إلىى  ولىىاا  ىى ا الي ىىل نىىا  مىىن ضىىمن ابنىىااب التىىي شل   ،المىى   تىىد لها لعىىالو 

  إليىه ت ىلىم حيىث  ،لىا عليىه الااحىث ولم  ه لم  ت،ح   ا الي ل رنم شين  إال شان  ،وفاته

الحكىىم الىى ا شصىىدرته الهينىىل الصىىحيل ال ىى عيل االعاصىىمل  إال شان  ،شوراق  ىى   ال ،ىىيل

جسىيم، ومىد تكىوا الهينىل مىدر  التعىو   نيى    ىل المم ضىل  على  شان  الم دنل  ىدش  

ه فىي حىاش إإاىا  فمىن المعى وا شينى. (لاير 22.222)ا اا عل  ذلى  و ىو مالىغ ومىدر  

 ىل ال ايى  شو مىىهاوش المهىن الصىحيل الىى ا تسىا  فىي إلحىىاق ال،ى ر اىىالم    شو  

ى ، ذلى  حسى  (لاير 22.222 )ال تت ىاوز رى عيل  ل نىلدل  لىه تسا  في وفاته ف ىد ح 

 .في المملكل د نلالت د   ال د د لل

 ورإىىل المتىىوف  شو الوليىىل ال ىى عي عىى هم انىىت اع شا  ثاىىم شان  واىى ل   ت،ىىح شان       

 ه لىم  ثاىم شان من ابنااب التي شل  إل  وفاة المى   ، إال شينى ا  المم ضل لاا ناا   ل

  الد نىىىل   وإال لايىىىم الهينىىىل مىىى ر   ، ىىى ا الي ىىىل لىىىاا السىىىا  الوحيىىىد شو الىىى ئيم للوفىىىاة

 (.لاير 22.222 )لما ناع ايايها لاملل  ل نلال ظاميل في مثل     الحالل و ي 

ف د رف،ته محكمل االنتن اا مما  دش عل  صىحل  ،م المم ضلل  ع اتظشما فيما  تعل       

 المتىىوف  شو احىىع   احىىع  إ اللىىه تعسىىءه شو ال ىى ار الىى ا شصىىدرته الهينىىل ال ىى عيل وعىىدم 

 .ااإلج ااا  ال كليلالمم ضل شو 

ولهىا ال جىوع على  عاملتهىا )م ار الهينل جاا مت،م ا  عاىارة  لما  الحظ ش ،ا  شان       

وعاملتها الم صولة   ا  ي المست ء  ال ا تعمل فيىه ، (ع ها ر لل التلمينما لم تدفعه 

ىىالمم ضىىل،  التىىي ت،ىىم ها يظىىام مهاولىىل (  4)د ش ميىىل المىىالة ال د ىىدة رمىىم وذلىى    ل 

المهىن الصىحيل اىطا ام  يوالتىي شلهمىم جميىا مهاولى ،المهن الصحيل والئحته الت ءي  ىل
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مىىا شلهمىىم الهينىىا  الصىىحيل اسىىدال ميمىىل ، لش  ىىاا مهاولىىل المه ىىل وإي ىىل تىىلمين ضىىد  

، المهىىن الصىىحيل نىىدال  يلىىم  سىت يا شحىىد م سىىوايها مىىن مهاولىالتعىو   فىىي حىىاش إذا 

وذل   ع ي ح ص الم ظم السعولا عل  ت صي  اإلج ااا  عل  المت، ر وحصىوله 

 . المهن الصحيل يه، ول ا تيءيا ع ا التعو   عن لا ل مهاولعل  ح   

 االتعقيب على القضاي
شنىااب اب  ىاا ال ايىل تيتلىا مىن  شان حكام وال ،ىا ا السىاا ل تاين من جملل اب       

وش ى ى اال ايى  لعىدم  ،فاع،ها  تعلع االم    ،ومت عال و ي لثي ة ،حالل ب  ى

عىدم اى ش  الت ىييص الصىحيح اسىا  له، شو جهله وعدم مدرتىه على  وجول تل يل لااال 

 اث االم   ، وعدم توف  شجهىهة عدم اال تمام شو االلت الالمااالة شوالع ا ل الم انال و

عىدم تىوف  ابنى ة ونى ا العمليىا   وشمساعدة عل  الت ييص الدميع في المست ء ، 

ممىا  ،ى   الم انى ، ف،ىال  عىن عىدم تىوف  اعى  الءحوصىا  وابلو ىل،  في الومم

ااا  ال ايىى  إلىى  إع ىىاا اإلذا للمىى    اىىالي وو مىىن المست ىىء  ماىىل انىىتكماش إجىى 

العالو، شو اهىدا انىتكماش العىالو فىي الم ىهش لوا م اماىل شو رعا ىل لحالىل المى    

  اتىوفي  الحما ىل الومائيىل سىم  تحىم مىا      درو وتءالا تل  ابنااب م تمعه  ،الصحيل

 .يتي ل   ل ؛اي مه ي لا احياته شو نالمل جسد  ار التي مد ت للم    من ابض

  ااا لا اإلجىمىد حىد  الت ءي  ل اولل المهن الصحيل والئحته هيظام م واال نم من شان      

فىىي  والع واىىا  ال ظاميىىل ع ىىد حىىدوث الي ىىل ال اىىي، وم حىىا المىى    وذو ىىه الحىىع  

الهينىل الصىحيل  لح ىم ال،ى ر الى ا ومىا عليىه، إال شان  الم الال االتعو ،ىا  الم انىال

 لان اىالى ءم لاملىل، علمىا   ال ى عيل الم ى رة فىي ال  عيل في الوامىا تحكىم ف ىط االىد ا 

 ،  ىل ؛اىي  مكىن شا تت،ىاعا د الم ىافا شو العا ىا  ع ىد اإلصىاال اهىا يتي ىلا  ف ْ ل   

 22.222 )تت ىاوز  المتىوف  التىي ال د نىلوشا تصل إل  مالغ  ت اوز ال يمىل الم ى رة ل

لمىا لوا ل  الد ن  اما فيه شحكام ا  ال  عيل لامال  و  ا  عول لعدم ت ايع يظام الد   ، (لاير

 ذلىى  علىى  ضىىعا الحما ىىل ال ،ىىائيل التىىي  ءتىى   شا تكءىىل حىىعن  الىى ءم، واالتىىالي لش  

 .الم    الم، ور شو ذو ه في الحصوش عل  التعو   العالش والكامل
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 الفصل الساد 
 خالصة الدراسة ونتائجها وتوصياتها

 :الدراسة خالصة: أوالا 
ت    الدرانل ن اال  حوش ليءيل ت د   التعو   عىن اب  ىاا ال ايىل فىي ال ظىام       

ق ث الااحث عن التعو   من حيىث مءهومىه ومسى  اته، إىم ت ى   السعولا، حيث تحد  

 تهموضحا  آراا ف هاا المى ا   ابراعىل فىي م ى وعي للتعو   في ال   عل اإلنالميل

ق للحد ث عن اب  اا ال ايل موضحا  مءهومهىا وشيوعهىا الت     ور و؛ه، اعد ذل  تمن 

 ،اب  ىااتلى  ر ؛ من ر و؛ انتح اق التعو   عىن  وشناااها، ما اإلرارة إل  ش م  

 . وال، ر ال ا لحع االم    لي لشال و و عالمل الساايل اين ا

ه شينى :وفي م،مار الحد ث عن ت ىد   التعىو   عىن اب  ىاا ال ايىل رشى الااحىث     

مىن اب ميىىل شوال  تحد ىىد مسىى وليل ال ايى  المدييىىل عىىن تلىى  اب  ىاا، وذلىى  مىىن حيىىث 

شو الت صىي  ل، ومىن إىم لىاا لهامىا   د نىلمءهومها و؛ايعتها ال ايوييل وشمسامها نواا الع 

توضىىيح الم صىىول اىىىدعوى  ت ىىد   التعىىو   شا  ىىتمن ماىىل اليىىو  فىىي الحىىد ث عىىن 

التعىىو   وشرلايهىىا، وإجىى ااا  التح يىىع فيهىىا، واةإىىار المت تاىىل علىى  الي ىىل ال اىىي 

اب  ىاا   ى ا ااإلضىافل إلى  توضىيح مسى وليل التىلمين ضىدن  الع اايل، وشالتلل ايل  نواا

  . ال ايل، وت يم تل  المس وليل

ايع ىد  مسى وليل إال إذا  الى ا ال  ىتمر ت ىد   التعىو    ث الااحىث عىناعد ذل  تحىد       

فىىي  الحىىع  لمىى    شو ورإتىىه ا  مىى ح، و ىى ا الىى ا لحىىع اىىالم    ال ايى  عىىن ال،ىى ر

 توما على  يىوع الي ىل وت د   التعو    .وتكاليا العالوششو ابرش الد نل  الم الال ا

 لمىا  يتلىا فىي سيم، الي ل ال في هتعو   عن الي ل اليسي   يتلا ع الوجسامته، ف

مىن  شفتى  الء هىاا ا ىواز التصىالح على  شلثى  ومىدالي ل العمد عىن الي ىل نيى  العمىد، 

ع، وت ىىد   والتعىىو   الكامىىل المسىىتحن الد نىىل  ال مىىا اىىين جىىواز عىىدم وال ىى عيل،  الد نىىل

لتوضيح ذل  مىام و. لل يص الواحد  اما إمكاييل تعدل ، كوا ومم صدور الحكمالد نل 

، ل اتع عن الي ل ال اىيع اتعو   ال، ر ا مسل م،ا ا تتعل  وتحليل ع   ا الااحث

وذل  اهدا مع فىل ابضى ار التىي لح ىم االم ضى  اسىا  ش  ىاا اب؛اىاا، وشنىااب 

العىام  تعل ىل اىالحع  وموع اب؛ااا في تل  اب  اا، والع واا  المت تال عليهىا نىواا الم
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ىى ش ىىم   وش يىى ا  شرىىار الااحىىث إلىى  .اليىىاص شو الحىىع   لم إليهىىا الدرانىىل ال تىىائع التىىي توص 

 .من اب  اا ال ايل والتي عل  ضوئها امت   اع  التوصيا  التي تستهدا الحدن 

 :الدراسة نتائج: ثانياا 

 :أسفرت الدراسة عن العديد من النتائا أهم ا     

ميالءىىل شو  ىى وو مىىن ال ايىى  فىىي نىىلوله علىى  ال واعىىد  لىىل  :  ىىوال اىىي الي ىىل  - 

 . ا  ، ومد  كوا مه ي  ا   د  كوا الي ل ف ي  فش ال ايل التي   ،ي اها العلم، وابصو

مىىن يظىىام مهاولىىل ( 2 )اب  ىىاا ال ايىىل التىىي  ت تىى  عليهىىا تعىىو   وف ىىا  للمىىالة  - 

الي ل في العالو شو ي ص المتااعىل، ال هىل اىلمور : )المهن الصحيل السعولا  ي

 احيىىل الت   ايىىل ونيىى  المسىىاومل ف يىىه  ءتىى   اإللمىىام اهىىا، إجىى اا العمليىىا  ال 

عل  اإليساا االميالءل لل واعد الم ظمل ل ل ، إج اا الت ارب شو الاحىوث العلميىل 

ني  المعتمدة عل  الم   ، إع اا لواا للم    عل  نايل اال تاىار، انىتيدام 

شو لوا اتيىاذ االحتيا؛ىا   ،آال  شو شجههة ؛ايل لوا علم لااال ا    ل انتعمالها

ل ام ىىىا حىىىدوث ضىىى ر مىىىن جىىى اا  ىىى ا االنىىىتعماش، الت صىىىي  فىىىي ال مااىىىل الكءيلىىى

 (.ن تستدعي حالل الم    االنتعايل اهواإلر اا، عدم انت ارة من 

 ىىاجم عىىن نىىلو  ال (الي ىىل نيىى  المه ىىي): ي ىىل فىىي الم ىىاش ال اىىي علىى  مسىىمينال - 

الى ا  (المه ىيالي ىل ). ولىيم عىن ممارنىا  مه يىل ،اا مارنه ال اي  للا إيسى

ييص، الي ىىل فىىي الت ىى: )ع االمه ىىل مىىن حيىىث شصىىولها وممارنىىتها، ومثالىىهل ىى تع

 ...(.يء ال االت ييص، الي ل ال  احي، اإل ماش وعدم المالحظل، ال هل الء ياال

تحدث اب  اا ال ايل يتي ل ايعدام اليا ة شو الكءااة من مال ال اي  الممىارس شو  -4

 ثل وت   ايل في العىالو شو يتي ىل شو يتي ل ممارنل عمليل شو ؛   ل حد ،مساعد ه

 .شو يتي ل ل ايعل العالو المع د ،حالل ؛ارئل تت ل  الس عل عل  حساب الدمل

  ىا  إ ىالش ال ايى  اىالتهام :هىال ظىام السىعولا الين فىي اا المسى وليل المدييىل ت ع ن  -9

 عل  عات ه اموج  ال ايوا، و  تع عن  ى ا اإل ىالش ضى ر ل ىيص آ ى ، و ى ا

 .  التعو   ل ا  ال، ر  ت ل
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  وو ال اي  شو ميالءته لل واعد وابصوش ال ايىل، واإل ىالش اواجاىا  الحي ىل  -1

لم    مىىن جىى اا اىىاضىى ر  وإلحىىاق ،والحى ر والي ظىىل ومىىم ت ءيىى   للعمىىل ال اىي

 .عليه مس وليل ال اي ذل  المسل ،  و ابناس ال ا   ت  

 وال،ىى ر ال اىىي الي ىىل) ع ىىد التمىىاش شرلايهىىا لل ايىى  المدييىىل المسىى وليلتتح ىىع  -2

إلمامىل الىدليل على   ل حصوش الي ل من ال اي  لافيا  فليم م    ، (الساايل وعالمل

إلحىىىاق ال،ىىى ر فىىىي ته، اىىىل   ىىى  شا  كىىىوا   ىىىا    ىىىل تسىىىا  تح ىىىع مسىىى ولي

 .االم   

 لح ىم التىي ار ابضى عىن التعو  اى ش لىهم لل ايى  المدييىل مس وليلإذا ايع د  ال -8

 ت ىوم د نىلع  تكىوا شا إمىا المسى وليل تل ، وال اي الي ل يتي ل ذو ه شو االم   

 والمى   ، ال ايى  اىين الماى م الع ىد في الم  رة اما هااللت الحد اإل الش يتي ل

 عىدم  ءى   مىايويي امهاىالت اإل الش عل  ت وم ت صي  ل المس وليل تكوا شا وإما

 .ااة   ن ار اإلض

لمه ىىل  المىىت ن نيىى  ال ا ىىل ل ايىى ا ت،ىىمين علىى المىى ا   ابراعىىل  ف هىىاا اتءىىع -5

 .المه ل وشصوش مواعد  يالا لم إذا الحاذق ال اي  ت،مين عدمال  ، و

 المى    الم،ى ور ومىن حىع   ،شحد الونائل الالزمل ل ا  ال،ى ر و التعو    -2 

متىى   ،الم الاىىل اتعىىو   عمىىا شصىىااه مىىن ضىى ر يتي ىىل   ىىل ال ايىى  المعىىالع

 .ليل ال اي  من   ل وض ر وعالمل ناايلتواف   ال  و؛ الالزمل ل يام مس و

  عليىىه ضىى ر لىىل   ىىل مه ىىي صىىدر مىىن ال ايىى  شو مىىن شحىىد مسىىاعد ه وت تنىى -  

ىى مىىن يظىىام ( 2 )المىىالة  ، وذلىى  وف ىىا  لىى ص  ن ارتكاىىه اىىالتعو  للمىى     لتىىهم من

   .مهاولل المهن الصحيل السعولا

لي ىل اليسىي  ت د   التعو   عل  يوع الي ىل وجسىامته، فىالتعو   عىن ا توما  -  

 يتلا عىن التعىو   عىن الي ىل ال سىيم، ولى ا الي ىل العمىد  يتلىا عىن الي ىل 

ال ى عيل، اي مىا الد نىل  ني  العمد، لما شفت  الء هاا ا واز التصالح عل  شلث  مىن 
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 كىوا ومىم  الد نىلوالتعو   الكامل المسىتحع، وت ىد    الد نلشفتوا اعدم ال ما اين 

 .اال سال لل يص الواحدالد نل اييل تعدل صدور الحكم اها، ما إمك

ى ،فعىل ؛اىي شو عىدم فعىل ؛اىي نحالىل يت ىم عى: ال، ر في الم اش ال اي -   م مسن

 .في حاش الم    شو في مع و اته شو عوا؛ءه   عليها ي صا  اابذى الم    ت تن 

:   سىىم ال،ىى ر الىى ا مىىد  لحىىع اىىالم    يتي ىىل اب  ىىاا ال ايىىل إلىى  إالإىىل شمسىىام -4 

 (.ال سدا، ال، ر المالي، ال، ر المع واال، ر )

عىن لي ىل  ى ا ايتي ىل  ،ال ا لحع اىالم   ال، ر  ا ا إذا ش  ل ال اي    لتهم -9 

و ي  ،(ال  عيل الهينل الصحيل)تحد د  من مال  ؛  ع التعو   المالا ال ا  تمر 

رش ابشو الد نىل  شان  اب  اا ال ايل، ما العلمفي ال هل ال ،ائيل الميتصل اال ظ  

 .الهينل امءا يم ر عيل، شما التعو   فهو مت و  لت د   ةمحدل

حىاال   فىي و س ط ع ىه التعىو   ،عن الي ل ال اي عء  ال اي  من المس وليل    -1 

ل ظىىىام مهاولىىىل المهىىىن الصىىىحيل  وذلىىى  وف ىىىا   ،الظىىى وا االنىىىتث ائيلال،ىىى ورة و

 اىلان  ،اإلنىالميلت ،ىي اىه ال اعىدة الء هيىل ابصىوليل فىي ال ى  عل السعولا، وما 

 .ال، ورا  ت در ا در ا ال، ورا  تايح المحظورا ، وشان 

  :ال ايل، ر ر و؛ انتح اق التعو   عن ا من ش م   -2 

 يتي ىل ؛ايعيىل للءعىل الي ىل،شا  كىوا  :(ماار ) د الوموعم ل   ال، ر شا  كوا -

 .ين الي ل الم  ئ له عالمل ناايل كوا اي ه واو

  .شو مست اال   نواا شلاا حاال  (: دشلي)شا  كوا ال، ر مح  ا   -

 .الحياة ونالمل ال سم لحع   :ال ايواال، ر ح ا  م  وعا  ا ظ   شا  مم   -

 موالاىل ب ميتىهفي يظام مهاولل المهىن الصىحيل السىعولا لتلمين اجاا  إلهاميل  -8 

 اليىىاص   المىى ظم علىى  عىىدم تءو ىىم الحىىع   ش  ىىاا ال ايىى  المه يىىل، ولحىى ص ضىىدن 

الم،ىى ور، وتسىىاعد  ضىىمايل تكءىىل حىىعن  لهاميىىل التىىلمين ت عىىدر طفوإضىىاعل الح ىىوق، 

ال ايىىى  علىىى  إتمىىىام ممارنىىىته المه يىىىل لوا شا عىىىائع شو تىىىوجم مىىىن الومىىىوع 

 .ااب  اا
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 :الدراسة توصيات: ثالثاا 

مفب دعصفلت إويفه مفط و ،عو يبهبت وعوصضلعمبت عوععيدة ا  دفسة عو يعافنأللى ضعي      

 :عو بوينه بئج تي لح عو بحث عو عصيبت 

اتىىدر   الكىىوالر ال ايىىل والصىىحيل ورىىمولهم اا يىىامع التعلىىيم ال اىىي  االنىىتم ار - 

لتىىي ت يمهىىا وزارة اال ايىىل ح،ىىور الىىدورا  وال ىىدوا  والمىى تم ا  ، والمسىىتدام

 ،عل  إلماش لرانتهم العليا لا ل المملكىل شو  ارجهىا همت  يع، والصحل ولوائ  ا

 .الميتلءل العلم في م اال  ال     إليهل    ما توص  آ؛الع عل  لر   اال

 اب؛اىىاا ولىى ل  ،لوا تىى  يص ال ىى    مه ىىل مهاولىىل ا ،ىىيل لايىى  ا ىىكل اال تمىىام - 

 على  والعمىل ،لى ل  مى  لين  كويىوا شا لوا ال ايىل اال تصاصىا   مارنوا ال  ن

  .تهملمه  ت  يص مهاولتهم ت د د ع د علميل شاحاث ت د م ا، ورة اب؛ااا إلهام

ىى حاجىىل     ىىا  -  لافىىل  فىىي ال ايىىل اب  ىىاا توإيىىع عمليىىل فىىي الءىىورا لل ىى وع لمان 

  مكىن ال إذ ال ايىل، اب  اا م كلل لمعال ل ض ور ل لم دمل ،الم نسا  الصحيل

 اعىد إال م هىا الحىدن  على  ويعمىل شنىاااها، ويكت ىا ال ايىل اب  اا م،ا ا يدرس شا

 -  الااحىث مىن وجهىل يظى - يىلال ا اب  ىاا توإيىع شلوا  ش م   ومن. توإي ها  تمن  شا

 لافىىل ااحىث ولرانىل وم ىتظم لورا ا ىكل ت ىوم ،المست ىءيا  فىي ل ىاا تيصىيص

 المسىتءالة والىدروس شنىاااها اللت اا  ي مصالر ات ص  وتحليلها واب  اا ال ايل 

 .االلوالم س التح يع اهدا وليم علمي، ا كل م ها

 ليسىىم ال اىىي الي ىىل عىىن  وليلالمسىى شان  علىى  الت ليىىهع ىىد ت ىىد   التعىىو      ىى   -4

 وال ظىام والم نسىا  ابفى ال اىين م ىت لل مسى وليل  ىي مىا ا ىدر ف ل ل، مس وليل

 المى     صىي  ال ال اي الي لال، ر ال اتع عن  ان إ حيث ،معا   والعالجي ال اي

 واإلجىىى ااا ، وابلوا  ابرىىىياص مىىىن واعىىىدل ،  ىىىوا  ةاعىىىد   مىىى ور  اعىىىد إال

 ؛ايعىل على  شوال     عكم شا  ستدعي ابم  و  ا تكو  ه، عل  م ملها في ت،اف  

 .تاعاته ل تحم   نمن  تحد د واالتالي الي ل،   ا عن المس ولين وعل  االلالم س
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 ال ايىل اب  ىاا ل ،ىا ا ؛ حىه فىي واب لىي ال نىمي اإلعىالم   اعىي شا ض ورة -9

 جهىل مىن الصىحيل المهىن شصىحاب وح ىوق ،جهىل مىن الم ضى  ح وق اين التوازا

 والىى شا   ىىل، مىىن لىىه تعىى   لمىىا المىى       حهىىا التىىي ال وا ىىل واىىين ش ىى ى،

لالهينىىل الصىىحيل  مصىىداميل، ذا ؛اىىي م جىىا عىىن الصىىالر ال ه ىىه المه ىىي ال اىىي

 .ال  عيل

 الصىحيل الهينىا  ماىل مىن لاملىل وت اي هىا ،رى عا   الم ى رة ا االىد ن  اب  ض ورة  -1

 عتعلنى مىانىواا  ،ال اي الي ل عن ال ارئ ال، ر عن التعو   ت د   ع د ال  عيل

 كىوا  احيىث ،وم افعها ابع،اا ف د م اال في تكوا التي ،ال ءم لوا ما شو اال ءم

 لايىىم نىىواا ،اىىالم    لح ىىم التىىي ار ابضىى لىىل   ل اىى  ا  فيىىالالتعىىو   عىىالال  

 .شلايل شو مال ل، ا  ار شض

 المملكىىل، فىىي ه يىىلالم ال ايىىل اب  ىىاا ضىىدن  التىىلمين ورىى و؛ ا ىىول فىىي ال ظىى  عىىالةإ -2

ىى تىىلمين وإي ىىل اعتمىىال ضىى ورة متىى  شو  وتوحيىىد اا، اب؛ىى لكىىل ومعتمىىدة دةموح 

 .الوإي ل في التلمي يل التر يل وماالغ ال ظاميل والمدل ال نوم

 فىىىي الصىىىحيين الممارنىىىين جميىىىا علىىى  ال اىىىي التىىىلمين اميىىىلهإل فىىى   ضىىى ورة -8

 .ف ط ابن اا وش؛ااا اب؛ااا عل  ذل    تص  وال ،والياصل العامل الم نسا 

 التىل ي  تءىالاو، ل نلالحيا ل،ماا ال ايل ال ،ا ا في متيصصل ؛ايل محكمل إي اا -5

 ت ىىكيل فىىي ال ظىى  إعىىالة شو ال ىى عيل، الصىىحيل الهينىىا  عمىىل فىىي ا؛يىىل والاي وم

 شا   ارىىي وال ،ىىاة م،ىىائيل، اال ىى  ىىي الهينىىا  فهىى   ال ىى عيل، الصىىحيل الهينىىا 

 ومىد ،مومءىوا فهم رئيسهم اانتث اا الهينا      شع،اا شما  اص، ل ظام  ي،عوا

 فىي اهىم  سىتعاا الى  ن اب؛ااا من همالين  :وال وش ،السعول ين ني  من اع،هم  كوا

 اا اىاليا  ىاص ت ظىيم إصىدار اوجىوب عليىه  لر   ى موش ال اي، الي ل عل  االتع ر 

 رى و؛ على  ا ىاا ار ما تيى احيىث  ىتمر  ،عل  ن ار  ا اا ابللىل ال  ائيىل ال ايين،

 علىى الياىى اا  مائمىىل فىىي شنىىمائهم وت ييىىد ال ايىىل، التيصصىىا  للاف ىى ومىىن معي ىىل

شا  ال ايىل، ال ،ىا ا فىي الاىم  ا االمكلنى ل اضيتا  لاحيث     المملكل، م ا؛ع مستوى
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 لتيصىىص م اا ىىا   متيصصىىه  كىىوا ممىىن شلثىى  شو ا    ايىى  يتىىار مىىن  ىى   ال ائمىىل

 الي ىل فيهىا ومىا التىي الم   ىل نيى  م   ىل مىن  كىوا اش عل  م ه، الم كو ال اي 

 الصىحيل الهينىل شع،ىاامىن  ااب؛اىاا االنىتعايل بان  وذلى   ا ىلهال  ل،ىماا ال اي

 للمىى    فىىطان  اا،  اىى اعتا يىىا م فىىطذا تعىىار ، فيىىه اعهال ىى حسىىم فىىي ال ىى عيل

 لحكىما على  التصىو م لهىم  حىعر  وال ،ت   ى  م عل  ا  االعت في الحع  المت، ر 

 وال ال ،ىىائيل، االحصىىايل  تمتعىىوا ال فهىىم م،ىىاة، اعتا يىىا م وإذا  ،ضىىد   الصىىالر

 امىا مىاوإي   ،ال يصىي اعلمىه  حكم شا لل اضي   وز وال ال ،ائي، لل ظام  ي،عوا

 .إإااتا  من له م  د  

ع ر الواما عل      الدرانل، ف تائع ابفكار عل  لسم شموش إال فلي   :وا بمب  

شحد عل  مدر نعته، ال  كلا هللا يءسا  إال  ما   ءع لل  ح ال تت ا  ، وإين ا تالا ال  ائ

ما آتا ا، ورحم هللا من وما في     ال نالل عل    ل فلصلحه عاذرا  ال عاذال ، 

 .هللا وعصم  ن ومش من الي ل إال من وم يال  ال يائال ، فليم الما ن 

لل عل  اإلمام ال افعي إمايين م ة، فما م ش  لتاب ال نا": ومد ش ا  المهيي مائال       

شا  هللا شا  - شا حسا  ولء  - يه : ة إال ولاا   ا عل    ل، ف اش ال افعيم ن 

 .( ) " كوا لتااا  صحيحا  ني  لتااه

شا   عل عملي   ا  الصا  لوجهه، وفي نايل م ضاته  وش ي ا  شنلش هللا      

الصالة والسالم عل  ياي ا محمد الهالا و دمل ر عه، والحمد هلل رب العالمين و

   .ن ا تدى اهد ه إل   وم الد نومن  شجمعينابمين وعل  آله وصحاه 
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 املصادر واملراجعقائمة 
 القرآن الكريم: أوالا 
 كتب الرتاث: ثانياا 
مكتاىل المعىارا، ال  ىا  )صىحيح نى ن الت مى ا : ابلاايي، محمد ان ياص  الد ن -

 (. م 22 ،  السعول ل، ؛ –

المع ىي  عاىد: ال   من الكتاب والس ل، تح يع: الل يا الاردالا، موفع الد ن عاد -

 (.م588 ،  لا اا، ؛ –لار المع فل، اي و  )ملع ي 

ال ىاما المسى د الصىحيح الميتصى  مىن : الايارا، محمىد اىن إنىماعيل اىن إاى ا يم -

يى  اىن ياصى  محمىد ز : ون ته وش امه، وضا فهارنه وشرمامىه شمور رنوش هللا 

 ، ايىى و  لا ىىاالار ؛ىىوق ال  ىىاة) الاىىامي محمىىد فىى ال عاىىد :تىى ميم، اطضىىافل ال اصىى 

 . ( ـ  4 ،  ، ؛"مصورة عن السل اييل"

شحمىد : ال اما الصحيح ن ن الت مى ا، تح يىع: الت م ا، محمد ان عيس  ان نورة -

 .( .؛، ل.لا اا، ل –لار الكت  العلميل، اي و  )محمد رال  وآ  وا 

يىىا ، المىىد ل إلىى  ت ميىىل العمىىاش اتحسىىين ال : محمىىد المىىالكياىىن هللا  حىىاو، عاىىدااىىن  -

لار الكتىى  العلميىىل، معىى   الكتىىاب الىىدولي، )توفيىىع حمىىداا : ضىىا ه وصىىححه

 (. م559 ،  السعول ل، ؛ –ال  ا  

لار الكتى  العلميىل، ايى و  )الت     والتحايى  : محمد المالكيان هللا  عاد، حاو اان -

 (. ـ 42  ، لا اا، ؛ -

نمىه عيىوا الاصىائ  رى   لتىاب : رىهاب الىد ن الحسىي ي الحموا، شحمد ان محمد -

 .( ـ429  ، لا اا، ؛ –، اي و  لار الكت  العلميل) ابراا  وال ظائ 

تح يىىع وتيىى  ع ال صىىوص المسىى د، : اىىن محمىىد ال ىىياايي الىى  لي شحمىىد ،اىىن ح اىىلا -

لل ااعىىىل وال  ىىى   نىىىاللم نسىىىل ال ) ال ىىىيخ رىىىعي  ابريىىى و؛: والتعليىىىع عليهىىىا

 . ( ـ1 4 ،  لا اا، ؛ –والتوز ا، اي و  

هللا اىىن مسىىاعد  عاىد: عيىىح الم انىيل، ت: الس سىىتايي نىىليماا اىن ابرىىعث ،شاىو لاول -

 (. ـ428 ،  السعول ل، ؛ – ال  ا  لل   ، لار الصميعي) اله  ايي
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محي الىد ن  محمد: لاول، تح يع شاي ن ن: الس ستايينليماا ان ابرعث  ،لاولشاو  -

  (. .لا اا، ل –المكتال العص  ل، اي و  )عادالحميد 

علىىي : الهمي ىى ا، جىىار هللا محمىىول اىىن عمىى  الءىىائع فىىي ن  ىى  الحىىد ث، تح يىىع -

لا ىاا،  –مكتاىل لار المع فىل، ايى و  )محمد الا اوا  ومحمد شاىو الء،ىل إاى ا يم 

 (.م2 2 ،  ؛

: لرانىل وتح يىع، الماسىو؛: الس  سي، رمم الىد ن شاىو اكى  محمىد اىن شاىي نىهل -

لا ىىاا،  –لار الءكىى  لل ااعىىل وال  ىى  والتوز ىىا، ايىى و  ) ليىىل محىىي الىىد ن المىىيم 

 (.  ـ  4 ،  ؛

حاريل الس دا عل  ن ن ااىن ماجىل، : الهالا الس دا، شاو الحسن يور الد ن ان عاد -

 (. .، ل لا اا، ؛ –لار ال يل، اي و  )

لا ىاا،  –ال ار  لار المع فىل، ايى و  )ابم  :هللا محمد ان إلر م ال افعي، شاو عاد -

 (. ـ 5  ؛، .ل

حاريل رل المحتار عل  الدر الميتار ر   ت ىو   : عااد ن، محمد شمين ان عم اان  -

 (.  ـ   4 ؛، .لا اا، ل –لار الءك  لل ااعل وال   ، اي و  )اباصار 

ام ة، ال ى ميل الم اعىل العى)تاص ة الحكىام : ف حوا، إا ا يم ان علي اليعم ااان  -

 (. ـ 4  ؛، .مص ، ل -

ت ايىىع ابحكىىام ال ىى عيل علىى  مىى    اإلمىىام احمىىد اىىن : ال ىىارا، شحمىىد اىىن عاىىدهللا -

 –لار تهامىىىل، جىىىدة )عاىىىدالو اب نىىىليماا، ومحمىىىد إاىىى ا يم علىىىي : ح اىىىل، تح يىىىع

 (.  ـ 42 ،  السعول ل، ؛

شحمىىد اىىن ح اىىل المر ىىي فىىي ف ىىه اإلمىىام : هللا اىىن شحمىىد مدامىىل، شاىىو محمىىد عاىىدااىىن  -

 (.  ـ429 ،  لا اا، ؛ –لار الءك ، اي و  )ال ياايي 

لار الكتىىاب الع اىىي، )اىىدائا الصىى ائا فىىي ت تيىى  ال ىى ائا : الكانىىايي، عىىالا الىىد ن -

 (. م 58 ؛، .لا اا، ل –اي و  

االنىت لار ال ىاما لمى ا   ف هىاا : الا  هللا ان عاد ال م ا، شاو عم   ونا ان عاد -

، لار الكتىى  العلميىىل)محمىىد علىىي معىىو  ، نىىالم محمىىد ع ىىا :ابمصىىار، تح يىىع

  (.م222 ؛، .لا اا، ل –اي و  
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 :معاجم اللغة: ثالثاا 
                   ع اىىىىىىي  -ف يسىىىىىىي: ال ىىىىىىاموس ال ىىىىىىايويي: اىىىىىىدوا، شحمىىىىىىد زلىىىىىىي  وآ ىىىىىى وا -

 (. م558 ، 1لا اا، ؛ –مكتال لا اا، اي و  )

م  ىىىورا  الحلاىىىي الح وميىىىل، )ال ىىىاموس ال ىىىايويي : وآ ىىى وا ،الاعلاكىىىي، روحىىىي -

 (.م 22 ،  لا اا، ؛ –اي و  

محمىد صىد ع : مع ىم التع  ءىا ، تح يىع: ال  جايي، علي ان محمد السيد ال ى  ا -

 (.  .؛، ل.مص ، ل –مكتال لار الء،يلل، ال ا  ة )الم  اوا 

: تىاو العى وس مىن جىوا   ال ىاموس، تح يىع: الهايدا، محمد ان م ت،  الحسي ي -

 (. ـ4 4 ؛، .لا اا، ل –لار الءك ، اي و  )علي ري ا  

 –لار الكتى  العلميىل، ايى و  )ال ىاموس المحىيط : الءي وز شاالا، محمد ان  ع ىوب -

 (.  ـ8 4 ،  لا اا، ؛

،  لا ىاا، ؛ –عالم الكت ، اي و  )مع م المص لحا  ال ايوييل : الواحد ل م، عاد -

 (.  ـ422 

            م صىىىىور ال اضىىىىي : ل، ت جمىىىىلمع ىىىىم المصىىىى لحا  ال ايوييىىىى: لوريىىىىو، جيىىىى ار -

 (.  ـ2 4 ،  لا اا، ؛ –الم نسل ال امعيل للدرانا  وال    والتوز ا، اي و  )

مصىى ،  –مكتاىىل ال ىى وق الدوليىىل، ال ىىا  ة )المع ىىم الونىىيط : م مىىا اللرىىل الع ايىىل -

 (. م558 ،  ؛

بمي  ىل، ال ىا  ة  وا الم ااا ا الهينل العامل ل)مع م ال ايوا : م ما اللرل الع ايل -

 (. ـ2 4 ؛، .مص ، ل –

؛، .مصى ، ل –اإلنىك در ل ) المكتاىل ال ايوييىل المع ىم ال ىايويي، :الءتىا  عاد ،م ال -

 (.م222 

لار صىالر، )لسىاا العى ب : م ظىور، شاىو الء،ىل جمىاش الىد ن محمىد اىن مكى ماان  -

 (. م229 ،  لا اا، ؛ –اي و  
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    (:كتبال)املؤلفات : رابعاا 
مسى وليل ال ايى  ال ى ا  و؛ايى  التيىد   ومسىاعد هم : السميا نمي  عاد ابولا، -

 (. م224 مص ،  –م  لة المعارا، اإلنك در ل " )إلار ا   -ج ائيا   -مدييا  "

مكتاىل لار الث افىل، )ماالئ مايوا شصوش المحالمىا  ال هائيىل : الاح ، ممدو   ليل -

 (. م558 ؛، .عماا، ل -ابرلا 

ال هائى ،  –م اعل عمىار م فىي، ااتيىه )ليا ة في ال   ال  عي ا: لعلي،  حي ان  -

 (.  .؛، ل.ل

م  لة المعارا، اإلنىك در ل )اإلج ااا  ال هائيل تلصيال  وتحليال  : اه ام، رمسيم -

  (.م584 ؛، .مص ، ل –

                   التعىىىىىىو   عىىىىىىن ال،ىىىىىى ر فىىىىىىي الء ىىىىىىه اإلنىىىىىىالمي : اونىىىىىىاق، محمىىىىىىد المىىىىىىديي -

 (.  ـ8 4 ،  السعول ل، ؛ –  ا  لار شرايليا، ال)

المس وليل المدييل لل اي  في الت   ا اإلنالمي وفي ال ايوا : السالم التوي ي، عاد -

 (.م521 ؛، .لا اا، ل –لار المعارا، اي و  )السورا والمص ا والء يسي 

لار الكتىىىى  ال امعيىىىىل، )ابنىىىىم العامىىىىل ل ىىىىايوا الع واىىىىا  : ال  ىىىىهورا، نىىىىمي  -

 (. م522 ؛، . ، لمص –اإلنك در ل 

الي ل المه ي والي ل العالا في إ؛ىار المسى وليل : الحلاوني، إا ا يم علي حمالا -

؛، .لا ىىىاا، ل –م  ىىىورا  الحلاىىىي الح وميىىىل، ايىىى و  " )لرانىىىل م اريىىىل"ال ايىىىل 

 (.  م222 

المس وليل المدييل له؛ااا وال ى احين فىي ضىوا الء ىه وال ،ىاا : ح ا، م ي  ر ا  -

،  مصىىى ، ؛ –لار الءكىىى  ال ىىىامعي الحىىىد ث، اإلنىىىك در ل )ا الء يسىىىي والمصىىى 

 (.م228 

المسىى وليل المدييىىل لل ايىى  فىىي ال  ىىاع اليىىاص فىىي ضىىوا : الحيىىارا، شحمىىد حسىىن -

؛، .ابرلا، ل –لار الث افىىل لل  ىى ، عمىىاا )ال ظىىام ال ىىايويي ابرليىىي وال هائىى ا 

 (. م229 
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السىعول ل،  –كتى ، ال  ىا  لار عىالم ال)الحكىام رى   م لىل ابحكىام : حيدر، علي -

 .( ـ  4 ؛، .ل

نىور ا،  –لار الءكى  الع اىي، لم ىع )ال،ىماا فىي الء ىه اإلنىالمي : اليءيا، علي -

 (. م552 ،  ؛

مس وليل الممت ا المدييل وال  ائيل فىي الم تمىا االرىت الي : اليليلي، حاي  إا ا يم -

 (.م512 ؛، .مص ، ل -يل، ال ا  ة مالم اعل العال)

المس وليل ال ايل المدييل وال هائيىل وتىلمين اب؛اىاا مىن المسى وليل :  الاول، جوز -

؛، .لا ىاا، ل –م اعىل اإلي ىاا، ايى و  " )نلسىلل ال ايى  وال ىايوا"عن ش  ائهم  

 (.م582 

يظ  ىىل ال،ىىماا شو شحكىىام المسىى وليل المدييىىل وال  ائيىىل فىىي الء ىىه : الهحيلىىي، و اىىل -

 (. م228 ، 8نور ا، ؛ –لم ع لار الءك ، )اإلنالمي، لرانل م اريل 

 –لار ال لىم، لم ىع )ال ارى  : العىام، تح يىع المد ل الء هىي: الهرما، مص ء  شحمد -

 . ( ـ8 4 ،  نور ا، ؛

      شحمىىد الهرمىىا : رىى   ال واعىىد الء هيىىل، اتصىىحيح وتعليىىع: الهرمىىا، مصىى ء  شحمىىد -

 (.  ـ4 4 ،  نور ا، ؛ –لار ال لم، لم ع )

الم نسىىىل ال امعيىىىل )ا العىىىدواا فىىىي الء ىىىه اإلنىىىالمي ضىىىما: نىىى او، محمىىىد شحمىىىد -

 (.  ـ4 4 ،  لا اا، ؛ –للدرانا  وال    والتوز ا، اي و  

 ال امعىل م  ىورا ) ابرليىي المىديي ال ىايوا فىي االلتىهام مصىالر :نل اا، شيىور -

 (. م582 ،  ابرلا، ؛ - عماا ابرلييل،

           وا المىىىىديي ال د ىىىىد الونىىىىيط فىىىىي رىىىى   ال ىىىىاي: دمىىىىالىىىى زاق شح السىىىى هورا، عاىىىىد -

 (.م558 ؛، .لا اا، ل –م  ورا  الحلاي الح وميل، اي و  )

                    مصىىىىىىالر الحىىىىىىع فىىىىىىي الء ىىىىىىه اإلنىىىىىىالمي : الىىىىىى زاق شحمىىىىىىد السىىىىىى هورا، عاىىىىىىد -

 (.  .لا اا، ل –الم ما العلمي الع اي اإلنالمي، اي و  )

               العامىىىىل لاللتهامىىىىا  المىىىىوجه فىىىىي ال ظ  ىىىىل :الىىىى زاق شحمىىىىد السىىىى هورا، عاىىىىد -

 (.  م554 ؛، .لا اا، ل –اي و  ، الم ما العلمي الع اي اإلنالمي)
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الءىى ق اىىين الت ىىالم وعىىدم نىىماع الىىدعوى فىىي ال ىىايوا : السىىيا، حسىىاا اىىن إاىى ا يم -

 (. م225 ؛،.مص ، ل –المكتال ال ايوييل، ال ا  ة )المص ا وال ظام السعولا 

ليل المدييل وال  ائيل عن فعل الري  في ال ى  عل اإلنىالميل المس و: رلتو ، محمول -

 (.  .؛، ل.مص ، ل –مكتال ال اما ابز  ، ال ا  ة )

شحكىام ال  احىل ال ايىل واةإىار المت تاىل عليهىا : ال   ي ي، محمد اىن محمىد ميتىار -

 (.  ـ9 4 ،  السعول ل، ؛ –مكتال الصحاال، جدة )

ل اي  والصيدلي والمست ءيا  المدييىل وال  ائيىل مس وليل ا: الحميد ال واراي، عاد -

 (. م558 ؛، .مص ، ل –م  لة المعارا، اإلنك در ل ) والتلل ايل

؛، .ابرلا، ل –الىدار ال امعيىل، عمىاا )المس وليل ال ايوييل لل ايى  : ال يخ، اااك  -

 (. م 22 

لا ىىاا،  –لار ال ه،ىىل الع ايىىل، ايىى و  )ماىىالئ ال ىىايوا : المىى عم فىى و الصىىدة، عاىىد -

 .(م 58 ؛، .ل

وف ىا   ل نلالمس وليل المه يل ال ايل في المملكل الع ايىل السىعو: الص ي ، ميم إا ا يم -

              "لرانىىىىىل م اريىىىىىل"ل ظىىىىىام مهاولىىىىىل مه ىىىىىل ال ىىىىى  الا ىىىىى ا و؛ىىىىى  ابنىىىىى اا 

 (. م551 ،  السعول ل، ؛ –مكتال المل  فهد الو؛ يل، ال  ا  )

            ال اىىىي والتعىىىو   ع هىىىا فىىىي ضىىىوا ال ،ىىىاا  جىىى ائم الي ىىىل: ال اىىىا ، رىىى  ا -

 (. م229 ؛، .مص ، ل –لار الءك  ال امعي، اإلنك در ل )

                   والت صىىىىىىي  ل  د نىىىىىىلالتعىىىىىىو   اىىىىىىين المسىىىىىى وليل الع : محمىىىىىىد شحمىىىىىىد عااىىىىىىد ن، -

 (.م589 ؛، .مص ، ل -لار الم اوعا  ال امعيل، اإلنك در ل )

 –الم نسىىل الحد ثىىل للكتىىاب، ايىى و  )ل المدييىىل لل ايىى  المسىى ولي: ع ىىاو، ؛ىىالش -

 (.م224 ؛، .لا اا، ل

الونىىىيط فىىىي المسىىى وليل المدييىىىل وال  ائيىىىل لل ايىىى  : الو ىىىاب ع فىىىل، السىىىيد عاىىىد -

 (.م225 ،  مص ، ؛ –المكت  الء ي لل   ، ال ا  ة )والصيدلي 

        ال د ىىىىد والت صىىىىي  ل فىىىىي ال ىىىىايوا المىىىىديي  د نىىىىلالمسىىىى وليل الع : عكىىىىوش، حسىىىىن -

 (.م522 ،  مص ، ؛ -لار الءك  الحد ث، ال ا  ة )
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             الىىىىىوجيه فىىىىىي الىىىىىدعوى واإلإاىىىىىا  فىىىىىي ال ىىىىى  عل اإلنىىىىىالميل : عليىىىىىاا، رىىىىىولم -

 (. ـ 42 ؛، .السعول ل، ل –اان ررد لل    والتوز ا، ال  ا  )

            عيالت ىىىى  ا ال  ىىىىائي اإلنىىىىالمي م اريىىىىا  اال ىىىىايوا الوضىىىى: ال ىىىىالر عىىىىولة، عاىىىىد -

 (. م 51 ؛، .مص ، ل –مكتال ال ه،ل المص  ل، ال ا  ة )

 (.  م591 ؛، .ا، ل.الم اعل العالميل، ل) ال ظ  ل العامل لاللتهام :نايم، إنماعيل -

،  ابرلا، ؛ –لار ابيىىىىدلم، عمىىىىاا )ال يىىىىاس والت ىىىىو م : نىىىىايم، محمىىىىول محمىىىىد -

 (. ـ8 4 

              ل نلالمملكىىىىىل الع ايىىىىىل السىىىىىعو ال ظىىىىىام اإلج ائىىىىىي فىىىىىي: الر  ىىىىى ، محمىىىىىد عيىىىىىد -

  (. ـ  4 ،  السعول ل، ؛ –مكتال الصاا ، جدة )

؛، .لا اا، ل –م  ورا  ز ن الح وميل، اي و  )الي ل ال اي : نصن، علي حسين -

 (. م221 

مصى ،  –م ااا الىوالا الحد ثىل، ال ىا  ة )اب  اا ال ايل : الحميد ف و،   ام عاد -

 (. م222 ؛، .ل

             " لرانىىىىل م اريىىىىل"المسىىىى وليل ال ايىىىىل فىىىىي ال  احىىىىل الت ميليىىىىل : ء،ىىىىل، م ىىىى رال -

 (. م559 ،  ابرلا، ؛ –لار الث افل لل   ، عماا )

مىىىوفم لل ااعىىىل وال  ىىى  )االلتهامىىىا  والعمىىىل المسىىىتحع للتعىىىو   : فياللىىىي، علىىىي -

 (. م 22 ؛، .والتوز ا، ال هائ ، ل

 –لار ال ه،ىل الع ايىل، ال ىا  ة )ل ال  ائيىل له؛اىاا المسى ولي: هللا ما د، شنامل عاىد -

 (. م552 ،  مص ، ؛

 –لار الءكىى  ال ىىامعي، اإلنىىك در ل )المسىى وليل ال  ائيىىل لل ايىى  : ال ىىاالوا، محمىىد -

 (. م229 ؛، .مص ، ل

ال ظىام السىعولا لمهاولىل مه ىل ال ى  الا ى ا و؛ى  : ال ح ايي، مءلح ان رايعىاا -

 (.  ـ  4 ؛، .سعول ل، لال–ل،ا، ال  ا  )ابن اا 

 شصىىوش المحالمىىا  المدييىىل والت ظىىيم ال ،ىىائي فىىي ابرلا : ال ،ىىاة، مءلىىح عىىوال -

 (.م588 ؛، .ابرلا، ل -ا، عماا .ل)
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المصىىدر ال ىىومي )مسىى وليل اب؛اىىاا وال ىى احين المدييىىل : لامىىل، رم،ىىاا جمىىاش -

 (. م229 ؛، .مص ، ل –ل صدارا  ال ايوييل، ال ا  ة 

                   المسىىىىىى وليل المدييىىىىىىل وال  ائيىىىىىىل اىىىىىىين ال ظ  ىىىىىىل والت ايىىىىىىع  :اسىىىىىىام، محتسىىىىىى  -

 (.  ـ4 4 ، ؛.نور ا، ل –لم ع ، لار اإل ماا)

ال ظ  ىىل العامىىل للموجاىىا  والع ىىول فىىي ال ىى  عل اإلنىىالميل : المحمصىىايي، صىىاحي -

 (. م 52 ،  لا اا، ؛ –لار العلم للمال ين، اي و  )

 –المكتاىىل ال ايوييىىل، ال ىىا  ة )   ال ىىايوا المىىديي الىىوافي فىىي رىى: مىى مص، نىىليماا -

 (.م 55 ، 9، ؛ مص ، م

، مكتاىل ذا  السالنىل، الكو ىم)الونيط فىي ال ى  وال ىايوا : محمد  الد، الم عاا -

 (.  م 22 ؛، .ل

          المسىىى وليل المدييىىىل وال  ائيىىىل فىىىي اب  ىىىاا ال ايىىىل : المعا  ىىىل، م صىىىور عمىىى  -

 –جامعىىىل يىىىا ا الع ايىىىل للعلىىىوم ابم يىىىل، ال  ىىىا   م لىىه الدرانىىىا  والاحىىىوث،)

 (.  ـ9 4 السعول ل، 

ال ايىىىل لل ايىىى  ال ىىى ا  و؛ايىىى  ابنىىى اا  مسىىى وليلال: محمىىىد حسىىىين، م صىىىور -

                         والصىىىىىىىىىيدلي والتم  ،ىىىىىىىىىىي والعيىىىىىىىىىىالة والمست ىىىىىىىىىىء  وابجهىىىىىىىىىىهة ال ايىىىىىىىىىىل 

 (.م 22 ،  ؛، مص  -اإلنك در ل ، لار ال امعل ال د دة)

" ال ىىىها ابوش"م رىىىد إجىىى ااا  الح ىىىوق الياصىىىل  :السىىىعول ل وزارة الدا ليىىىل -

 (. ـ1 4 ،  المملكل الع ايل السعول ل، ؛)

                        ىىىىىىل ال ايىىىىىى  مىىىىىىن ال احيىىىىىىل ال  ائيىىىىىىل والمه يىىىىىىل :  ونىىىىىىا، شميىىىىىى  فىىىىىى و -

 (. م222 ،  مص ، ؛ –المكت  ال امعي الحد ث، اإلنك در ل )

 مسىىى وليل اب؛اىىىاا مىىىن ال احيىىىل المدييىىىل وال  ائيىىىل والتلل ايىىىل :  ونىىىا، شميىىى  فىىى و -

 (. ـ  4 ،  مص ، ؛ –م له اإلنك در ل للكتاب، اإلنك در ل )
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 :البحوث والرسائل العلمية: خامساا 
احىىث م ىىدم لمىى تم  اب  ىىاا "الياىى ة ال ايىىل فىىي الء ىىه وال ىىايوا : اييىىم، محمىىول -

 (.م555 ابرلا،  -عماا ج ش،  جامعل) ،"ال ايل اين ال   عل وال ايوا

ش؛ وحىىل "العالمىىل اىىين ال ايىى  والمىى    وآإار ىىا : جمعىىه، السىىيد رضىىواا محمىىد -

 (.  ـ  4 مص ،  -جامعل ابز  ، ال ا  ة " )للتورا  ني  م  ورة

اب  ىىاا ال ايىىل اىىين لرا المسىى وليل ال  ائيىىل له؛اىىاا : الح اىىي، نىىل اا مىى زوق -

" رنالل ماجستي  ني  م  ىورة"وال ظام السعولا  وت     ا في ال   عل اإلنالميل

 (. ـ  4 السعول ل،  –ال امعل اإلنالميل، المد  ل الم ورة )

" رنىالل ماجسىتي  نيى  م  ىورة"شإاىا  الي ىل ال اىي شمىام ال ،ىاا : نا كي، وزيل -

 (.  م  2 ال هائ ،   -جامعل مولول معم ا، تيها وزو )

رنىالل ماجسىتي  "ا واالجتهىال ال ،ىائي الي ىل ال اىي فىي الت ى  : ن وني، صىءيل -

 (. م221 ،  ، ؛امعل ماصدا م اا  ورملل، ال هائ ج" )ني  م  ورة

م كال  المس وليل المدييىل فىي المست ىءيا  "مس وليل ال اي  : ر ا الد ن، شحمد -

لرانل م اريل في الء ىه اإلنىالمي وال ،ىاا الكىو تي والمصى ا والء يسىي " العامل

 (. م581 ؛، .كو م، لجامعل الكو م، ال)

احىىث م ىىدم ل ىىدوة "مسىى وليل ال ايىى  فىىي الء ىىه اإلنىىالمي : السىىالم ال ىى  ا، عاىىد -

 . ( .ليايا، ل –جامعل مار  ويم، ا رازا " )المس وليل ال ايل

رنىالل ماجسىتي  نيى  "المدييىل  مس وليلالي ل ال اي في م اش ال: صح اوا، ف  د -

 (. ـ9 4 ال هائ ،  –ان عك وا جامعل " )م  ورة

المسى وليل المدييىل عىن   ىل ال ايى  فىي لوش م لىم : ال حمن صىالح ال يار، عاد -

جامعىىل يىىا ا الع ايىىل للعلىىوم ابم يىىل، " )رنىىالل ماجسىىتي  نيىى  م  ىىورة"التعىىاوا 

 (.م2 2  ،السعول ل –ال  ا  

رنىىالل ماجسىىتي  نيىى  "المسىى وليل عىىن اب  ىىاا ال ايىىل : العسىىاا، وائىىل تيسىىي  -

 (. م228 ل  ا  الو؛ يل، فلس ين، جامعل ا" )م  ورة
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" رنىىالل ماجسىىتي  نيىى  م  ىىورة"الي ىىل ال اىىي والمسىى وليل ال ايىىل : عىىو م، ف  ىىد -

 (. م 22 ال هائ ،  – ماصدا م اا  ورمللجامعل )

لعاوى التعو   ال ارىنل عىن المسى وليتين الت صىي  ل : العه ه محمد المتيهي، عاد -

" للتىورا  نيى  م  ىورة ش؛ وحىل" ،ا اإللاراوت اي اتها في الء ه وال ،ا د نلوالع 

 (.  ـ4 4 السعول ل،  -جامعل اإلمام محمد ان نعول اإلنالميل، ال  ا )

 " للتىىىورا  ش؛ وحىىىل"إىىى  ال هىىىل والرلىىىط فىىىي المسىىى وليل ش: محمىىىول، محمىىىد زلىىىي -

 (.م512 مص ،  –جامعل ال ا  ة، ال ا  ة)

رنىىىالل " ىىىايوا الم ىىىارا الي ىىىل ال اىىىي فىىىي ال ىىىايوا ال هائىىى ا وال: يسىىىي ، يايلىىىل -

  (.م 22 ال هائ   –جامعل ال هائ  " )ماجستي  ني  م  ورة

 :الدورياتاحملاضرات و: سادساا 

،   م لىل العىدش، ع)اب  اا ال ايل فىي ميىهاا ال ،ىاا : هللا ال اي ،  ايي ان عاد -

 (.  ـ9 4 المملكل الع ايل السعولا، 

العلىىوم الت او ىىل والسىىلوليل محاضىى ا  فىىي مسىىاق مىىد ل فىىي : الىىدج ي، إ ىىال علىىي -

 (. م  2 ؛،.ا، ل.ل)

         محاضىىى ا  عىىىن المسىىى وليل ال  ائيىىىل فىىىي الت ىىى  عا  الع ايىىىل : ال ىىىاوا، توفيىىىع -

 (.م589 ؛، .مص ، ل -معهد الدرانا  العاليل، ال ا  ة )

           المسىىى وليل المدييىىىل الت صىىىي  ل المت تاىىىل علىىى  عمىىىل ال ايىىى  : محمىىىد فهىىى ، رىىى ءه -

 (.م525 ، ، الس ل ال ااعل ع، المحاموا السور ل م لل)

المسى وليل ال  ائيىل عىن   ىل ال ايى  : صاا ، مازا مصاا   و حيى ، يائىل محمىد -

 –، نىهة  م لل ال امعل اإلنالميل للدرانا  اإلنالميل، ع" )لرانل ف هيل م اريل"

 (. م  2 ،  فلس ين، ؛

ادييىل ال ارىنل عىن اب  ىاا التعىو   عىن ابضى ار ال: ال حمن شحمىد عارور، عاد -

 "            لرانىىىىىىل م اريىىىىىل اىىىىىىين ال ىىىىىى  عل اإلنىىىىىالميل وال ىىىىىىايوا الوضىىىىىىعي" ،ال ايىىىىىل

 –م تم  الء ه اإلنالمي الثايي، جامعل اإلمام محمد ان نعول اإلنالميل، ال  ىا  )

 (. م  2 السعول ل، 
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ل المدييىل الي ل ال اىي والم ىكال  التىي  ثي  ىا فىي ي ىاق المسى ولي: فتاحي، محمد -

 (.  م229 ، جامعل نيدا العااس، ال هائ ،  م لل العلوم اإللار ل وال ايوييل، ع)

، م لل الح وق وال   عل)ال ايل من الوجهل المدييل  مس وليلال: محمد   ام، ال انم -

 (.م521 ؛، .ل، الكو م، الس ل اليامسل

وم ل اتىىىه  الم جىىا ابنانىىىي لل ىىايوا المىىديي: محمىىد الم ىىاج ة، جمىىىاش مىىدنيم  -

 (. م558 ؛، .ا، ل.م لل ابحكام العدليل، ل)اإل ،احيل في الدولل العثماييل 

 –جىىدة ، م لىىل م مىىا الء ىىه اإلنىىالمي)الء ىىه ال ىىايويي : م ظمىىل المىى تم  اإلنىىالمي -

 (. .، ل السعول ل، ع

 -م ىىىااا وزارة الصىىىحل، ال  ىىىا  )الكتىىىاب اإلحصىىىائي السىىى وا : وزارة الصىىىحل -

 (. ـ  4 لسعول ل، المملكل الع ايل ا

 :الفتاوى والقرارات واألنظمة: سابعاا 
 .مTo Err is Human, November, 1999 : ت     معهد ال   ابم  كي اع واا -

 (.24 /8)فتاوى ورنائل رئيم ال ،اة، ال يخ محمد ان إا ا يم  -

 . ـ  4 / /  ، وتار خ (  4/ 12)م ار الل  ل ال ايل اال  ا  رمم  -

 . ـ8 4 /2 /1 ، اتار خ (8 514/4)ايل اال  ا  رمم م ار الل  ل ال  -

 . ـ 8  /  /5 ، وتار خ (    ص ا )م ار رئيم ال ،اة رمم  -

المالىىغ لىىوزارة العىىدش ل ىىواا الىىوزارة رمىىم  ، ىىـ51  /9/9، فىىي (4 2)مىى ار رمىىم  -

فىي (   52 /2 ) ـ، والمعمم من الوزارة ا مم 55  /9/  في ( 142  /ل/ )

 . ـ51  /2/ 

( 95/م)اولل المهن ال ايل السعولا، الصالر اموج  الم نوم الملكي رمم يظام مه -

 ىىـ، والئحتىىه الت ءي  ىىل الصىىالرة اموجىى  مىى ار معىىالي وز ىى  1 4 /  /4اتىىار خ 

 .  ـ2 4 /4/9 ، وتار خ (  / /5144 )الصحل رمم 

يظام مهاولل مه ل ال   الا  ا و؛  ابن اا، الصالر اموجى  الم نىوم الملكىي  -

(  )، ا ىىاا علىى  مىى ار م لىىم الىىوزراا رمىىم    ىىـ425 / /  ، وتىىار خ ( /م)رمىىم 

 . ـ425 / / وتار خ 
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 :مواقع اإلنرتنت: ثامناا 
 اب ى ى، الماليىل والتعو ،ىا الد نىل   اىين التىدا ل :ال ى ة الىد ن محىي علي لاني، -

(www.qaradaghi.com). 

ي واعى  الماىالئ ر و؛ المساالل عن الي ل ال اى: السالم ان محمد ال و ع ، عاد -

احىىث ف هىىي ت اي ىىي علىى  ابحكىىام ال ،ىىائيل فىىي المملكىىل الع ايىىل "ال ،ىىائيل فيىىه 

 .(www.imamu.edu.sa)" السعول ل

               حارىىىىىىيل الصىىىىىىاوا علىىىىىى  ال ىىىىىى   الصىىىىىىري  : الصىىىىىىاوا، شحمىىىىىىد اىىىىىىن محمىىىىىىد -

(www.al-islam.com)  . 

التىىىىىىىىلمين ضىىىىىىىىد اب  ىىىىىىىىاا المه يىىىىىىىىل ال ايىىىىىىىىل،                             : العه ىىىىىىىىه الم ىىىىىىىىعل، عاىىىىىىىىد -

((www.alriyadh.com. 

 (.http://www.almaany.com): مع م المعايي ال اما -

 ىىو "الم مىوع رىى   المهى ب، : ال ىووا، شاىىو زل  ىا محيىىي الىد ن  حيىى  اىن رىى ا -

مومىىا مكتاىىل المسىى د ال اىىوا ال ىى  ا، " )لكتىىاب المهىى ب لل ىىي ازا رىى   ال ىىووا

www.mktaba.org.)  
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