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 خطأ الطبيب يف اإلصابة باملرض أثهاء نقل الدم

 أديبة حممد أبوقر .أ

 املقدِّمة

ال٠ ُه٘  ٚايٖهه  َه٘  ااخصهه٘ َهٔ خًكه٘ ٚ ً     هلل ايرٟ خًل اإلْطإ ٚنٖس اؿُُد
 :  ٚبعد  ٚ ٢ً آي٘ ٚصرب٘ أمجعني  األتكٝا٤ٚضٝد   الّ  ٢ً إَاّ ايعًُا٤ٚايٖط

ٖٕ َِ اإ ٍٗ ٚإْٖ ايعًّٛ  ايفك٘ َٔ أغسٔف  ً ُٜٚايٖػه   ًه٢  مُه١ٔ   ٘ يٝهد طهسٖا   سٜع١ 
ٌّ اإٕ األذهاّ ايػس ١ٝ َٓٗا َا ٜهصػ  بهصػ  ايصَهإ     ٚال ٜكبٌ االجصٗها،   ال ٖٛ قطع

ٍ  ٚ االجصٗا، ٖٛ ظين ٜكبٌ َٚٓٗا َا ٚاملهإ  َٚهٔ   ايٓهاع   ٜسا ٞ األ هساف ٚأذهٛا
ُٔيُٓ   م١ُ غسٜعصٓا إٔ اصس ايبازٟ  ص ٚجٌ يٓا باب ايكٝاع  كًٓها بعهد إٔ ْفٗهِ     ٌَع

ٚال ٜهٕٛ ذيو إال  هٔ  خسجيٗا  صاد يصم عاصس٠ٚاقع أَصٓا  اهث  َٔ املطا٥ٌ امل
 .طسٜل ايكٝاع ٚز، ايفسع إىل األصٌ

 جهدٗ  اٗهرا أَهسْ   خطأ ايطبٝه   ٓهد ْكهٌ ايهدّ      ؛َٚٔ املطا٥ٌ غدٜد٠ األ١ُٖٝ
اامه١  ًه٢ أزٚاب ايبػهس١ٜ  اايبرهك  هٔ ذهُه٘ ايػهس ٞ        ٜصعًل باحمل ؛ ألْ٘خط 

ٚاٝه٘ إْكهاذ ذٝها٠    ٚؽسجي٘  ٢ً َا َط٢ َٔ أقٛاٍ ايفكٗا٤ ٚاجهْ   ًه٢ ايعًُها٤     
 .األ١َ

   :َٚٔ بني ايدزاضات ايطابك١ اييت اطًعت  ًٝٗا

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .ن١ًٝ ايػسٜع١  جاَع١ ،َػل 
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ذٝهك    اهسد خطأ ايطبٝ  َٔ ايٓاذ١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ٚاملد١ْٝ  احملاَٞ أَه  ٜٛضه     .1
َهع َكازْصه٘     األضاضه١ٝ  اـطأ ايطيب ذنس أزنإٚ  ذنس خطأ ايطبٝ  بػهٌ  اّ

أزنهإ اؾسةه١ َهٔ     اٝه٘  اأٚضهرت  أَا عثٞ ٖرا بايًٛا٥س ٚايكإْٛ املهسٟ.
 .خالٍ  سض صٛز٠ خطأ ايطبٝ   ٓد ْكٌ ايدّ

املطؤٚي١ٝ اؾٓا٥ٝه١  هٔ أخطها٤ األطبها٤ ق ايكهإْٛ اؾٓها٥ٞ يدٚيه١ اإلَهازات          .2
إىل املطهؤٚي١ٝ اؾٓا٥ٝه١ ايهيت    اٝه٘  تعهسض  ٚقد  .ٜٛض  ذدا، :ايباذك  ايعسب١ٝ

ٜستبٗهها قههإْٛ ،ٚيهه١ اإلَههازات  ًهه٢ ايطبٝهه  املخطهه٧ ،ٕٚ ْمههس إىل اؿهههِ   
 .ايػس ٞ أٚ تفهٌٝ يٓكٌ ايدّ  ٢ً ٚج٘ اـهٛص

َعههٛض َهههطف٢  بههد  :ايطهه  ايػههس ٞ ٚايصركٝههل اؾٓهها٥ٞ ٚاأل،يهه١ اؾٓا٥ٝهه١ .3
غهدٜد ق   ًخطأ ايطيب باخصهاٍزاٝ٘ يضا عٖسٚقد ت .ايصٛاب ٚضٝٓٛت ذًِٝ زٚع

نٌ فاٍ  ذص٢ أِْٗ تعسضٛا ـطأ ايطبٝه  َهٔ ذٝهك ٚقٛ ه٘ ق أ ٓها٤ ْكهٌ       
ٚتعسضت يريو ق ايبرهك اها خيهدّ    . ايدّ َٔ ايٓاذٝصني ايصػخٝص ٚايعالد

 . ٓٛإ ايبرك
مل١  ٚقهد نصبهت ايباذثه١ اها خيهدّ ايٓاذٝه١       زذاب َطها  :ْكٌ ايدّ ٚاضصطبابات٘ .4

 .  ايطب١ٝ َٔ تعسٜ  يًدّ ٚشَسٙ ٚاها٥ً٘ َٚا ٜٓصخ  ٔ ْكٌ ايدّ

 ٔ اٝه٘ أٜطهان ْكهٌ ايهدّ ٚشَهسٙ ٚنٝفٝه١      ايدنصٛز شٜا، ،زٜٚؼ: بهٖٝ  :ايط  ايػس ٞ .5
َع تعسض٘ يػهسٚ  َهٔ     تكبٌ جطِ املسٜض يٓٛع ايدّ ٚايساصات املٓاضب١ ي٘

 .ةازع ٖرٙ امل١ٓٗ

 البحث منهج
ٞ   ق ٖهرا ايبرهك املهٓٗخ    اتبعُت اكهد ذًًهت األزنهإ      ايصرًًٝهٞ االضهصٓباط

ق ذيهو   جهت املطهأي١  ًه٢ أصهٌ اكٗهٞ َعصُهد  ًَصصَه١ن       ٚخٖس  ايثال ١ يًحسةه١ 
ٚايهرٟ نصبصه٘     اُا اقصبطص٘ اقصباضان َهٔ نصهبِٗ جعًصه٘ بهني قٛضهني       املراٖ  األزبع١

   .اْمس :بهٝاغ١ جدٜد٠  صٚت٘ إىل َها،زٙ َػ ٠ إيٝ٘ به

ٚ ٓهد ذنهسٙ ق املهس٠     ق املهس٠ األٚىل   ٚذنست املسجع َع بٝاْاته٘ ناًَه١ن  
ٚتسمجهت األ هالّ ق     ايثا١ْٝ اقصهست  ٢ً اضِ ايهصاب ٚاملؤي  ٚذنس ايههرٝف١ 

 .ْصا٥خ ٚتٛصٝاتر١ اييت ٚز، ذنسِٖ اٝٗا  ٚأ كبت ايبرك غامت١ تطُٓت فايه
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 البحث خطة
 ٚنٌ َبرك إىل  د٠ َطاي  ناآلتٞ:  عثٞ إىل أزبع١ َباذك ُُتقٖط

ذههِ ايصهداٟٚ   ٚ  ٚتازٜخ ْكٌ ايدّ  تعسٜ  اهطًرات ايبرك: املبرك ايصُٗٝدٟ
 بٓكٌ ايدّ.

 .ايصعسٜ  اهطًرات ايبرك :املطً  األٍٚ
 ٞ تهازٜخ ْكهٌ ايهدّ ٚغهسٚ  ٖهرا ايٓكهٌ َهٔ إْطهإ صهرٝس إىل           :املطً  ايثهاْ

 .َسٜض
 .ذهِ ايصداٟٚ بٓكٌ ايدّ َٔ إْطإ صرٝس إىل َسٜض :املطً  ايثايك

 .ايسنٔ املا،ٟ ـطأ ايطبٝ  :املبرك األٍٚ
 .(ايصكدٜس)خطأ ق ايصػخٝص  :املطً  األٍٚ
 .(ايفعٌ)خطأ ق ايعالد  :املطً  ايثاْٞ

 .املعٟٓٛايسنٔ  :املبرك ايثاْٞ
 تٛضٝس ايكهد. :املطً  األٍٚ

 أ س ايكهد ضًبان ٚإجيابان.: املطً  ايثاْٞ
 .ايسنٔ ايػس ٞ :املبرك ايثايك

 .اـطأ ايفاذؼ :املطً  األٍٚ
 .اـطأ ايٝط  :املطً  ايثاْٞ

 املبحث التنهيدي

 التعريف بمصطمحات البحث :المطمب األول
ٌ ٚق   ضهد ايههٛاب   اـطهأ  :يػه١ : اـطأأٚالن:  ہ     ہ  ہ  ھ    :ايصٓصٜه

 .(1)ألْ٘ ق َع٢ٓ  ثسمت أٚ غًطصِ  اٙ بايبا٤ ٖد ز5 :شاألذصاب ھ   ھ

ٌ    :اصطالذان :ايكصٌ اـطأ  اْٝان: أَها األٍٚ إٔ    إَا ق ْفظ ايفعهٌ أٚ ق ظهٔ ايفا ه
َٖه    ا ايثهاْٞ إٔ ٜسَهٞ   ٜكهد صٝدان اٝهٝ  آ،َٝان أٚ إٔ ٜكهد زجالن اٝههٝ  آخهس  ٚأ

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .()َا،٠ خطأب ٚت   ،از صا،ز  قُد بٔ َهسّ بٔ َٓمٛز: يطإ ايعسب -1
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 .(2) ٢ً ظٔ أْ٘ ذسبٞ اإذا ٖٛ َطًِإىل إْطإ 

اـطأ ايهرٟ ٜكهع َهٔ غهخص بههفص٘ طبٝبهان خهالٍ         :اصطالذان : ايثان: اـطأ ايطيب
ٕ   .ممازضص٘ يأل ُهاٍ ايطبٝه١   ٍْ  أْه٘ تكهه ْ   :ٚ ساه٘ آخهسٚ َهٔ ايطبٝه  ق    أٚ إُٖها

ايعًهِ أٚ املصعهازف  ًٝٗها     ٗها ايهيت ٜكطهٞ ب  ؛ ضًٛن٘  ٢ً ايكٛا د ٚاألصٍٛ ايطبٝه١ 
،ت٘ ؿدٚث ايٓصٝحه١ َهع   ا ًُٝان ٚ ًُٝان  ٓد تٓفٝرٙ يًعٌُ ايطيب ،ٕٚ إٔ تٓهسف إز

 .(3)إَها١ْٝ تٛقع ذدٚ ٗا

َٔ ،َا ايػ٤ٞ  إذا طًٝص٘ بأٟ صبؼ نإ ٚاملدَّٛ األمحهس  ٚ،َُٝه١    :يػ١ :زابعان: ايدّ
 .(4)َط١ًٝ بايدّ  ،َت ايكدز إذا أ،َٗا ،َان

ٖٛ ضا٥ٌ اؿٝا٠ يًحطهِ ايبػهسٟ  ٖٚهرا ايطها٥ٌ األمحهس ٜكهّٛ        :الذانخاَطان: اصط
اٗاّ ذ١ٜٛٝ ال ٜطصطٝع أٟ جهص٤ َهٔ أجهصا٤ اؾطهِ اؿٝها٠ بدْٚه٘  ٜٚصههٕٛ َهٔ         

 .(5)ايهسٜات اؿُسا٤ ٚايبٝطا٤ ٚايهفا٥س ايد١َٜٛ ٚبالشَا ايدّ

 نقمه وشروط، نقل الدم تاريخ   :المطمب الثاني
 تاريخ ىقل الدو :أواًل

َٚٓهر ذيهو     أجسٜت أٍٚ  ١ًُٝ ْكٌ ،ّ ملهسٜض ق ايكهسٕ ايطها،ع  ػهس    
 .(6)ٚاقصداز ايٛقت نااس ايعًُا٤ إللاب ٖرٙ ايع١ًُٝ بهفا٠ٕ٤

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ٖهه   1445  1به ٚت      ،از ايفههس    بداهلل بٔ أمحد بٔ قداَه١  :اإلَاّ أمحد املػين ق اك٘ -2

 ال٤ ايدٜٔ ايهاضهاْٞ  ،از   :بدا٥ع ايهٓا٥ع ق تستٝ  ايػسا٥ع :ٚاْمس بٓفظ املع٢ٓ .(8/217)
ذاغ١ٝ إ ا١ْ ايطايبني  ٢ً ذٌ أيفاظ اهصس  . (7/234ّ ) 1982: 2ايهصاب ايعسبٞ  ب ٚت   

ٞ    أبٞ بهس :املعني يػسب قس٠ ايعني اُٗات ايدٜٔ ،از ايفههس    بٔ ايطٝد قُهد غهطا ايهدَٝاط
 .(4/114ب ٚت )

ٜٛضه  مجعه١ ذهدا،  َٓػهٛزات املهصبه١ اؿًبٝه١        :املطهؤٚي١ٝ اؾٓا٥ٝه١  هٔ أخطها٤ األطبها٤      -3
 (72 :ص)اؿكٛق١ٝ 

 .(َا،٠ ،َا) ابٔ َٓمٛز :يطإ ايعسب -4
جاَع١ ،َػل  ن١ًٝ   َؤضط١ اـدَات ايطالب١ٝ .زذاب َطامل١ :ايدنصٛز٠ :ْكٌ ايدّ ٚاضصطبابات٘ -5

 .(14/15ّ ) 1983 ايط 
 WWW.bab.com :اْمس -6
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 شروط ىقل الدو: ثاىيًا

اتفل األطبا٤  ٢ً  د٠ غسٚ  يٓكٌ ايدّ َٔ إْطإ صرٝس إىل آخهس َهسٜض   
  :ٖٞٚ 

ٕٖذيو يًٖصٚ ارص املصربع ٚقٝاع ضػط ايدّ  .1 ٜطهسٙ   ضهر  ايهدّ ال   أند َٔ أ
 .َع تكدٜس ايه١ُٝ ايالشّ أخرٖا ،ٕٚ إٔ ًٜرك٘ أٟ أذ٣

 .ارص املصربع ٚخًٛٙ َٔ األَساض املعد١ٜ  َع تعٝني اه١ًٝ ،ّ املصربع .2

 .بايدّ ال جيٛش يًراٌَ ٚال يًُسضع أ ٕ تصربع .3
 .إٔ ٜصِ ذفظ ايدّ ذط  املٛاصفات ايع١ًُٝ اييت متٓع ايفطا، .4

َٓصحاته٘ َهات تههٔ ٖٓهاى ذاجه١  الجٝه١ َاضه١          ٚجي  أال ٜصِ ْكهٌ ايهدّ أ   .5
 -ٟ حيصاجه٘ َهٔ )نسٜهات محهسا٤     رٚجي  إٔ ٜعط٢ نٌ َهسٜض اؾهص٤ ايه   

 .(ايهفٝرات ايد١َٜٛ -َػصكات ايبالشَا  -بالشَا 

جي  إٔ ٜٛقع ايطبٝ  قبٌ ْكٌ ايدّ أٚ َٓصحات٘  ٢ً طًه  َهصهٛب ٜهبني اٝه٘      .6
 .ٖارْٚٛ ١ٝ املٛا، اييت ضٝأخ رغخه١ٝ اآلخ

 .رتعٝني شَس٠ ،ّ اآلخجي   .7

 ABOٚايدّ املسا، ْكً٘ َٔ ْفظ ايصَس٠ َٔ ذٝك ايهه  رجي  إٔ ٜهٕٛ ،ّ اآلخ .8
 .RH َٚٔ ذٝك

ز ٚتهصِ ايصدا٦ه١ َهٔ خهالٍ     رايدّ َباغس٠ن َٔ ايربا، ٚإمنا ٜداأ ببط٤ ٚذ ٌال ٜٓك .9
 .أْابٝ  ايٓكٌ اكط

ز َٚساقبهه١ ذصهه٢ ٜهػهه  ايطبٝهه  رتٓكههٌ ايٛذههد٠ األٚىل اكههط يًُههسٜض عهه  .01
 .(7)ت املسٜضتفا ال

   :ٚأَا غسٚ  ْكٌ ايدّ ق ايػسٜع١ اإلضال١َٝ اٗٞ
ا را ت ٜصٓهاٍٚ ٖه  ذإٔ ٜهٕٛ ٖٓاى خطس ذكٝكٞ  ٢ً صهر١ اإلْطهإ املهسٜض إ    .0

 ايدٚا٤.

 .أال ٜٛجد ،ٚا٤ غ ٙ َٔ اؿالٍ ٜكّٛ َكاَ٘ أٚ ٜػين  ٓ٘ .2

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ّ 1984: َهصبه١ اـٓطها٤    نًٝه١ ايطه     جاَع١ ،َػل  ذٝا٠ ضًّٛ .، ايصخدٜس ْٚكٌ ايدّ :اْمس -7

(25). 
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 .يو ايدٚا٤ طبٝ  َطًِ  ك١ ق ،ٜٓ٘ ٚق نفا٤ت٘ذإٔ ٜه   .3
   .(8)ا ايصربعربايدّ مثٓان هلأال ٜصكاض٢ املصربع  .4

 حكم التداوي بنقل الدم من إنسان صحيح إلى مريض: المطمب الثالث
غس ت أذهاّ اإلضالّ ملا اٝه٘ َههًر١ اإلْطهإ ٚذفهظ ذٝاته٘  ٚيههٔ قهد        

ٙ رٜطسأ  ٢ً اإلْطإ ذاالت ؽسج٘  ٔ ض  ذٝات٘ املعصا،٠  اال ٜطصطٝع تطبٝل ٖه 
  اػسع ايبازٟ  ص ٚجٌ أذهاَان تصٓاضه  َهع ذاجصه٘ ٚضهسٚزت٘      األذهاّ نُا ٖٞ

نُا اصس يًُحصٗهدٜٔ بهاب االجصٗها، ق األذههاّ ايهيت ؽطهع ؿاجهات ايٓهاع          
ااإلْطإ  ٓدَا ٜصعسض إلصاب١ أٚ ذا،ث اٝ٘ ْصف غهدٜد ٜطهطس إىل ْكهٌ ،ّ َهٔ     

 َع ايعًِ إٔ ايدّ لهظْ   ا ايٓكٌرجطِ إْطإ صرٝس ؾطُ٘ املسٜض  اُا ذهِ ٖ
 .بأصً٘ ٚحيسّ غسب٘

أجاب بعض ايفكٗا٤ إٔ ايدّ ق أصً٘ قسّ  ٚيهٔ أجاش اؿهِٝ غهسب٘  ٓهد   
ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    :خههٛف اهلههالى أٚ املههٛت بكٛيهه٘ تعههاىل

 .ز009 :شاألْعاّ ٿ

ا٤  اُهٔ بهاب أٚىل   رٚايطسٚز٠ املصفل  ًٝٗها بهني ايفكٗها٤ ٖهٞ ضهسٚز٠ ايػه      
 .ٚاضصعُاٍ ايدّ يًصداٟٚضسٚز٠ اؿفاظ  ٢ً ايٓفظ 

جيٛش يًعًٝهٌ غهسب ايهدّ ٚايبهٍٛ ٚأنهٌ      = :اكد قاٍ صاذ  ايفصا٣ٚ اهلٓد١ٜ
ا أخربٙ طبٝ  َطًِ إٔ غفا٤ٙ اٝ٘  ٚت جيهد َهٔ املبهاب َها ٜكهّٛ      ذاملٝص١ يًصداٟٚ إ

 .(9)+َكاَ٘

ا اضهطس إىل غهسب ايهدّ أٚ ايبهٍٛ أٚ     ذإ= :ق اجملُٛع (10)نُا قاٍ ايٟٓٛٚ

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .(146ت ).  . ،   بدٙ ايطاٖٞ ،. غٛقٞ :ايفهس اإلضالَٞ ٚايكطاٜا ايطب١ٝ املعاصس٠ -8
: 1   ،از ايفههس   ايػهٝخ ْمهاّ ٚمجا ه١    :ٖ  اإلَاّ األ مِ أبهٞ ذٓٝفه١  رايفصا٣ٚ اهلٓد١ٜ ق َ -9

 (5/355ّ ) 1991ٖه /1411
ٞ   :ايٟٓٛٚ -10 نهإ يه٘ ا ٓها  ػهس       حي٢ٝ بٔ غسف بٔ َسٟ بٔ ذطني بٔ ذصاّ ايٓهٟٛٚ ايدَػهك

أمحهد بهٔ    أبهٛبهس  :ايػهااع١ٝ اْمهس طبكهات    ٖه. 676 :ب ٚاملٛطأرذفظ املٗ  ،زضان ق ايّٝٛ
 .(2/157ٖه ) 1447: 1 ات ايهص   ب ٚت     ،. اؿااظ خإ :ؼكٝل  قاضٞ غٗب١
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 (11)+املا٥ع١ غ  املطهس جاش ي٘ غسب٘ بال خالف غ ُٖا َٔ ايٓحاضات

 ذ٘ زجها٤ غهفا٥٘ ٚإْكها   بٚا صرب ايفكٗا٤ ايطسٚز٠  ٚجعًٛا غسب ايدّ ٚاملداٚا٠ 
 .ذٝات٘ ٚاجْ  غس ان ق ذاي١ اهلالى

ايهسنٔ املها،ٟ     :إٕ أٟ جسة١ ال بد إل باتٗا َهٔ  ال ه١ أزنهإ ذصه٢ تثبهت     
 .ٚاملعٟٓٛ  ٚايػس ٞ

 خلطأ الطبيب الركً املادي :املبحث األول

 .خطأ ايطبٝ  ق تػخٝص املسض :املطً  األٍٚ
 .خطأ ايطبٝ  ق  الد املسض :املطً  ايثاْٞ

ال بد قبٌ إٔ أ سد  ٢ً خطأ ايطبٝه  بٓٛ ٝه٘ تػخٝههان ٚ الجهان َهٔ بٝهإ       
 :بعض األَٛز ٖٚٞ

ٟ ٜسٜهد إٔ ةهازع َٗٓه١ ايطه  البهد إٔ ٜههٕٛ ذها٥صان  ًه٢         رإٔ ايطبٝ  اي
ق ايط  ايعاّ  َٚطحالن ق ٚشاز٠ ايهر١  ٚذاصهالن  ًه٢ تهسخٝص َؤقهت      غٗا،٠

ٙ ايػهسٚ  اٝحهٛش يه٘ ممازضه١     را تٛااست اٝ٘ ٖذٙ امل١ٓٗ  اإرأٚ ،ا٥ِ َٓٗا اعاطا٠ ٖ
   .ٙ امل١ٓٗ َُصبعان ايكٛا د ايع١ًُٝ هلارٖ

ٚقبٌ ايبد٤ بأٟ خط٠ٛ َٔ تػخٝص َسض املسٜض أٚ ايبهد٤ بعالجه٘  ال بهد    
اٙ ٜٚكهِٝ ايطبٝه  ايهديٌٝ  ًه٢ زضهاٙ  أٚ زضها٤ ٚيٝه٘ إٕ نهإ ال         َٔ إٔ ٜمٗس زضه 

 ٕ .. . ٜطصطٝع إبساش زضاٙ  نُٔ نإ ق غٝبٛب١ أٚ ْاقص األ١ًٖٝ ناملعصٛٙ أٚ اجملٓهٛ
 .(12)ٙ املسذ١ً ٜبدأ ايطبٝ  اسذ١ً ايصػخٝصرٚبعد ٖ

 (التقديرخطأ الطبيب في التشخيص ) :المطمب األول
ٙ املسذًه١ أٖهِ   رٖٚ  املسٜض بصػخٝص َسض٘تبدأ جٗٛ، ايطبٝ  ق  الد 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .(9/45ّ ) 1997: 1   حي٢ٝ بٔ غسف ايٟٓٛٚ  ،از ايفهس  ب ٚت :اجملُٛع -11
َهطف٢  بد ايصٛاب    َعٛض  بد ايصٛاب :ايط  ايػس ٞ ٚايصركٝل اؾٓا٥ٞ ٚاأل،ي١ اؾٓا١ٝ٥ -12

 .(154/153/156ّ ) 1987 :االضهٓدز١ٜ    َٓػأ٠ املعازف  ،. ضٝٓٛت ذًِٝ ،ٚع
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ٚأ،م املساذٌ  افٞ ذاي١ ْكٌ ايدّ جي   ًه٢ ايطبٝه  ارهص شَهس٠ ،ّ املهسٜض      
٘  ٚايصأند َهٔ ُخًهٛٙ َهٔ األَهساض املعدٜه١  ٚإٔ      بٚاملصربع  ٚارص ايدّ امُلصَبسع 

ٜكّٛ ايطبٝ  بصعٝني تساصهات نسٜهات ايهدّ اؿُهسا٤  اهإٕ ذطاضه١ٝ ٖهرٙ ايههسات         
صً  َٔ غخص آلخس  ٚباملكابهٌ اهإٕ نُٝه١ ايهرتاص ايهيت تٛجهد ق       بايرتاص ؽ

َهٌ األغخاص َٔ شَس٠ ٚاذد٠ ؽصً  اخصالاان ٚاضعان  اخطأ ايطبٝه  َهٔ ذٝهك    
ٚ     :تػخٝص املسض إَا إٔ ٜهٕٛ خطهأ ق   ق تعهٝني ايصَهس٠ ايٓدَٜٛه١ يًُهسٜض  أ

أ ق تعهٝني  اضصخداّ األ،ٚات ايالش١َ يٓكٌ ايٓدّ  ٓد ايصػهخٝص  أٚ إٔ ايطبٝه  أخطه   
 ضس ١ ايساصات يًدّ بني ،ّ املسٜض ٚاملصربع.

ٚملا نإ َٔ املُهٔ إٔ ٜػرتى ق اؾسة١  د٠ أغخاص  اههريو اـطهأ   
ايطيب ممهٔ إٔ ٜهٕٛ َٔ  د٠ أغخاص نايطبٝ   َٚطا د املخهرب ذٝهك خيطه٧    

ٗها ٜٚعطٝٗها يًُهسٜض  ٚأذٝاْهان ٜههٕٛ املصهربع ٖهٛ        بق اؾس ١ ايط١ًُٝ املصهربع  
األضاع ق اؾسة١ اٝصربع بدّ ًَٛث  ٖٚٛ ٜدزٟ بريو اٝكدَه٘ يًُخهرب     ايعٓهس

٘ به ٚال ٜكّٛ املخربٟ بصػخٝه٘ ٚاره٘  اُٝهاب املسٜض بصٜا،٠ َسض٘ أٚ ٜهؤ،ٟ  
 .إىل املٛت

اإذان َٔ املُهٔ إٔ خيط٧ ايطبٝ  ق تػهخٝص املهسض اٝهؤ،ٟ ذيهو إىل     
 .(13)َٛت املسٜض أٚ تً   طٛ َٔ أ طا٥٘ أٚ شٜا،٠ ق َسض٘

 خطأ الطبيب في العالج: المطمب الثّاني

َٔ امُلطً ِ ب٘  ًُٝان إٔ ايطبٝ  َُٗا بًؼ َٔ ايعًِ ٚاملعسا١ ال ًٜصّ بصركٝهل  
ايػفا٤ يًُسٜض  ٚيهٖٓ٘ َطًل اؿس١ٜ ق اخصٝاز ايطسٜك١ ايهيت ٜعهاب بٗها املهسٜض      

بػس  إٔ ٜهٕٛ هلرٙ ايطسٜك١ أضهاع   ؛ٚال ٜصعسض يًُطؤٚي١ٝ ق اخصٝاز أٟ طسٜك١
 ًُٞ ٜعرتف ب٘  اإذا اخصاز ايطبٝ  ايطسٜك١ املٓاضب١ ال َطؤٚي١ٝ  ًٝ٘  ٚجي   ًٝه٘  
إىل جاْ  ذيو إٔ ٜبرٍ قهاز٣ جٗدٙ ق اخصٝاز ايدٚا٤ ٚايعهالد املال٥ُهني ؿايه١    

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 1973ٖهه /  1393 :   َطبع١ قُد ٖاغِ املهصيب  شٜا، ،زٜٚؼ .، :ايط  ايػس ٞ :اْمس -13

املطههؤٚي١ٝ . (157)زٚع   ايصههٛاب .، :ايطهه  ايػههس ٞ ٚايصركٝههل اؾٓهها٥ٞ. (449/454ّ )
 http// anthro.ahlamontada.net .(144)  ذدا، :اؾٓا١ٝ٥
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ساقه   املسٜض  اإذا ْكٌ ايطبٝ  ،َان ًَٛ ان كط٦ان بٝٓ٘ ٚبني اؾس ه١ ايطه١ًُٝ  ٚت ٜ  
املسٜض ايرٟ ٜصًك٢ ايعالد بعٓا١ٜ  اإٕ املسٜض إذا تًكه٢ ْٛ هان غه  َٓاضه  َهٔ      
ايدّ اإٕ اؾطِ ٜصً  اـالٜا اؿُسا٤  ٖٚرا اإلتالف ٜهؤ،ٟ إىل ز، اعهٌ  ٓٝه  أٚ    

َا ت ٜٛق  ْكٌ ايدّ اٛزان  ٚةهٔ إٔ ٜٓكٌ ايهدّ املًهٛث اُٝههاب املهسٜض       قاتٌ
 .(14)باإلٜدش  أٚ ٜعد٣ اسض خط 

مٖث١ زجٌ َطٔ ق اـاَط١ ٚاـُطني َهٔ  ُهسٙ ظٗهست  ًٝه٘ أ هساض      ٚ
اإلٜدش بعد َسٚز  ػهسٜٔ غهٗسان  ًه٢ ْكهٌ بالشَها إيٝه٘ خهالٍ  ًُٝه١ ق ايػهسٜإ          

 .(15)اُات بطب  ْكٌ ايدّ املًٛث  ايصاجٞ

تكع  ٢ً ايطبٝ   ٓهدَا ٜعهٓسض املهسٜض إىل اإلصهاب١      ااملطؤٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥
 .أٚ تػخٝه٘ اـاط٧ أٚ اضصعُاي٘ األ،ٚات املًٛ ١  املًٛثباملسض بعد ْكً٘ ايدّ 

ٕٓ اؾسة١ تهٕٛ َٔ  طٛ ٚاذد تهٕٛ باغهرتاى ايثال ه١ َعهان ايطبٝه      ؛ نُا أ
 ٚاملخربٟ ٚاملصربع.

         ٖٕ اإذا قدّ املصربع ،َهان ًَٛ هان خطهأن ٜههٕٛ قهد اغهرتى ق اؾسةه١  نُها أ
ؼُهٌ جهص٤ان َهٔ املطهؤٚي١ٝ      املخربٟ إٕ ت ٜفرص ايدّ املكٖدّ يًُسٜض ٜههٕٛ  

 .ٚنريو ايطبٝ 

ٖٚرٙ املطؤٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ؾسة١ ايطبٝ  َٔ جٓسا٤ خط٦٘  َػهسٚط١ّ  بعالقه١   
َٚها ْهصخ  ٓه٘ َهٔ       ايطبب١ٝ بني ايفعٌ ايرٟ قاّ ب٘ َٔ خطأ ق ايصػهخٝص ٚايعهالد  

   (16)إصاب١ٕ باملسض أٚ تً  أجصا٤ َٔ جطِ املسٜض

 .الّركً املعيوي :املبحث الّثاىي

 .تٛضٝس ايكهد: املطً  األٍٚ
 .: أ سٙ ق اؾسة١ ضًبان ٚإجياباناملطً  ايثاْٞ

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 (.158ايثٛاب ). ، :ايط  ايػس ٞ (.114  149ذدا، ): اؾٓا١ٝ٥ ١املطؤٚيٝ :اْمس -14
15- http// mousou,a.educdz.com اْمس:  www.f555f.com. 
 .(24-22ّ. )2447:   أَ  اسد ٜٛض  :خطأ ايطبٝ  َٔ ايٓاذ١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ٚاملد١ْٝ -16
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 ب األول: توضيح القصد في الجريمةالمطم
ٟ   ؛ال بٓد إل بات نٌ جسة١ َٔ تٛاس زنٓٝٗا املا،ٟ ٚاملعٟٓٛ  اهايٓسنٔ املها،

 .ضبل اؿدٜك  ٓ٘

إىل أَهها ايههسنٔ املعٓههٟٛ اٗههٛ ايكهههد اؾسَههٞ  أٟ تٛجٝهه٘ إزا،٠ ايفا ههٌ    
 اؾسة١.

 مب الثاني: أثر القصد في الجريمةالمط
إذا قهد ايطبٝ  إٜرا٤ املسٜض  ٚأ طهاٙ ،ٚا٤ غه  َٓاضه   اكهاّ بٓكهٌ ايهدّ       
املًٛث  أٚ اضصخدّ األ،ٚات اجملسمثه١  اصطهب  هلهرا اإلْطهإ اهسٍض  طهاٍ  أٚ       
 َسضٕ  ٜٛ،ٟ ب٘ إىل اهلالى  اٗرا قههد  ُهدٟ ُٜرهاٍ ايطبٝه  اٝه٘ إىل املطهؤٚي١ٝ      

 اؾٓا١ٝ٥.

َٖا إٕ اؽر ايطبٝ  مجٝع االذصٝاطات ايالش١َ  ٓد ْكٌ ايٖدّ يًُسٜض ٚأته٢   أ
امٗهس بعهد     ٚ ٓهد  ًُٝه١ ايٓكهٌ اضهصخدّ أ،ٚات ْمٝفه١       بايٖدّ ايٓمٝ  بعهد ارهه٘  

ٕٖ ٖرٙ األ،ٚات اٝٗا بكاٜا َٔ اؾسا ِٝ جهٓسا٤  ًُٝه١ َطهبك١ ملهسض آخهس        ايع١ًُٝ أ
ٓا قهد اال صدا٤ غ  َٛجهٛ، ٚإمنها ايكههد املٛجهٛ،     اهاْت ايطب  ق اإلصاب١  اٗ

ٖٛ ؼكٝل ايطال١َ قدز اإلَهإ ٚ،يٌٝ ذيو أخر اؿٝط١ ٚاؿرز ٚايصحٗٝهصات ايهيت   
 .(17)ايطبٝ  قاّ بٗا

 الركً الصرعي :املبحث الثالث

ٕٖ  ٌُ ايط   ٌُ خط  ٚ مِٝ ق ايٛقت ذات٘ ألٕ قٌ  ًُ٘ ٖٛ جطهِ    إ
  ،ا٥ُان إٔ ٜعٌُ عٝط١ ٚذرز َصبعهان يًكٛا هد ايعًُٝه١ ملٗٓصه٘    اإلْطإ اايطبٝ   ًٝ٘ 

 :ٌٖ ٜطُٔ َا اعٌ أّ ال  ٖٓا اخصً  ايفكٗا٤ .اإذا أخطأ بعد ذيو ُٜٓمس ق  ًُ٘

   .ٚالبد إٔ أاسم بني اـطأ ايفاذؼ ٚاـطأ ايٝط 

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
 .(75ذههههدا، ) :اؾٓا٥ٝهههه١ ملطههههؤٚي١ٝا. (15412خطههههأ ايطبٝهههه  ٜٛضهههه  )  :اْمههههس -17

http//anthro.ahlamontada. 
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 الخطأ الفاحش :المطمب األول
ٕٖ تكهدٜس      اـطهأ ايفهاذؼ   اتفل ايفكٗا٤  ٢ً ٚجهٛب ايطهُإ ق اـطهأ  ٚإ

يٝظ َكداز األذ٣ ايرٟ ٜهٝ  اؾطِ ارط   اإٕ نٌ أذ٣ ٜههٝ  جطهِ اإلْطهإ    
 هٔ إُٖهاٍ ايطبٝه  ايهرٟ     ؛ ٜعد خط ان  ٚإمنا اـطأ ايفاذؼ ٖٛ اـطأ ايرٟ ٜٓصخ

أٚ خهاي  ايطبٝه      نإ َٔ املُههٔ االذهرتاش  ٓه٘ أٚ ْكهص ق االذصٝها  ايهالشّ      
أٚ أ طهاٙ   اـطهأ   ،َان يًُسٜض  ٔ طسٜهل األصٍٛ املعصُد٠ ق ٖرا ايفٔ آكٌ َثالن

أ،ا٠ يٓكٌ ٖرا ايدّ َٔ إبس٠ ٚغ ٖها   ّأٚ اضصخد،َان ٚت ٜصٖٛم َا نإ ب٘ َٔ جسا ِٝ  
قد  ًل بٗا جسا ِٝ َٔ املسٜض األٍٚ ااْصكٌ يًثاْٞ اُات إ س ذيو  اٝكهع ايطهُإ   

ا ازتهه    ٢ً ٖرا ايطبٝ  ٜٚصرٌُ َطؤٚي١ٝ اإلُٖاٍ  ٚػ  ايد١ٜ  ٢ً  اقًصه٘ مله  
ٞ  َٔ ايكصٌ اـطأ ذٝك ٚنهٌ ،ٜه١ ٚجبهت بهٓفظ ايكصهٌ اـطهأ       =: (18)قاٍ ايهاضهاْ

   (19)+تصرًُ٘ ايعاق١ً

ٚبريو ٜصبني إٔ خطأ ايطبٝه  ايفهاذؼ ق ْكهٌ ايهٓدّ ٜهؤ،ٟ بهاملسٜض إىل       
يدز٤ املفطهد٠ ايهيت     املٛت أٚ إىل َسض ااذؼ ٚاهلالى ال بٖد ٚإٔ ٜطُٔ ايطبٝ 

   .(20)ضصرهٌ إٕ ت حياض  ٜٚداع ايد١ٜ

 الخطأ اليسير :المطمب الثاني
خطهأ ق ايكههد أٟ )ايصكهدٜس(     :ٖرا ايٓهٛع َهٔ اـطهأ ٜٓكطهِ إىل قطهُني     

ارنست إٔ اـطأ ال ٜعصرب بٓصٝحص٘ ارط  ٚإمنا بفعً٘  اهإذا نهإ    .ٚخطأ ق ايفعٌ
ٌْ َهٔ     ايفعٌ كايفان يًكٛا د ايع١ًُٝ ٚايًٛا٥س ايطب١ٝ اٗٛ خطأ ااذؼ ٚإٕ ٚجد قًٝه

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ًَهو  ) :نهإ ٜطه٢ُ    َٔ أٖهٌ ذًه     َٓطٛب إىل ناضإ   ال٤ ايدٜٔ بٔ َطعٛ، :ايهاضاْٞ -18

 .(4/25)ملط١ٝ ق طبكات اؿٓف١ٝ اْمس اؾٛاٖس ا  ٖه 587ي٘ ايبدا٥ع تٛق  (ايعًُا٤
 .(7/243)ايهاضاْٞ.   ال٤ ايدٜٔ :بدا٥ع ايهٓا٥ع ق تستٝ  ايػسا٥ع -19
ٞ      :ْٗا١ٜ احملصاد إىل غسب املٓٗاد :املع٢ٓ ٚاْمس بٓفظ -20 ،از   قُهد بهٔ أبهٞ ايعبهاع ايسًَه

اهصس املعهني    إ ا١ْ ايطايبني  ٢ً ذٌ أيفاظ. (7/396)ّ  1984ٖه / 1444  ب ٚت  ايفهس
ٞ        :يػسب قس٠ ايعني ت  .  .،  ،از ايفههس  به ٚت    أبهٛ بههس بهٔ ايطهٝد قُهد غهطا ايهدَٝاط

ٞ     :ايفسٚع ٚتههرٝس ايفهسٚع  . (4/114) ت: ذهاشّ ايكاضهٞ  ،از     قُهد بهٔ َفًهس املكدضه
 .(5/97)ت  .  .ايهص  ايع١ًُٝ  ب ٚت. ،
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 .اإلُٖاٍ ،ٕٚ إخالٍ بايكٛا د األضاض١ٝ اٝعصرب اـطأ ٜط ان

ٚأَهس بٓكهٌ ايهدّ يه٘ بعهد        نإٔ َغهٖخَص ذايه١ املهسٜض    ؛ااـطأ ق ايكهد
ارص شَس٠ ،ّ املسٜض ٚاملصربع ٚبدأ بع١ًُٝ ْكهٌ ايهدّ  هِ تهبني إٔ املهسٜض ال      
تٓاضب٘ ٖرٙ ايصَس٠ ايد١َٜٛ  ٚتؤ س  ٢ً باقٞ األ طا٤  اهإٕ ايطبٝه  ق ٖهرٙ اؿايه١     
اجصٗد ٚبرٍ جٗدٙ ق ايٛصٍٛ إىل ايهٛاب  ٚيهٓه٘ ٚجهد ْفطه٘ كط٦هان بعهد ٖهرا       

ص٘ ٖٓا ٚنإ غ  ممٓٛع َٔ َصاٚي١ املٗٓه١  اهاتفل ايفكٗها٤ أْه٘     ايكهد اإذا  بصت نفاٜ
ال =ال ضُإ  ًٝ٘ ألْه٘ ناجملصٗهد ٜههٝ  ٚخيطه٧ ذٝهك قهاٍ صهاذ  ايفصها٣ٚ         

   (21)+قهاص ٚال ،١ٜ  ٢ً املطب  احس، أَسٙ يًُسٜض بػسب ايدٚا٤

ُُٜٚٓع َهٔ َصاٚيه١ املٗٓه١  ٜٚطهُٔ ألْه٘       اًٛ نإ طبٝبان جاٖالن حيحس  ًٝ٘  
اها إٔ  = : إمتاّ  ًُ٘  ٖٚرا َا قهسزٙ ايفكٗها٤ ذٝهك جها٤ ق ،زز اؿههاّ     قٖهس ق

آُهع    ٘به ايطسز اـاص ال ٜهٕٛ َثٌ ايطسز ايعاّ بهٌ ،ْٚه٘ اٝهداع ايطهسز ايعهاّ      
ايطبٝ  اؾاٌٖ ٚاملفيت املاجٔ َٔ َصاٚي١ صٓا صِٗ ضسْز هلِ إال أْ٘ خهاص بٗهِ   

ٛا ٚغأِْٗ حيهٌ َٔ َصاٚيصِٗ صٓا صِٗ  ضسز  اّ نإٖالى نث  َهٔ  ٚيهٔ يٛ ُتسن
   .(22)+ايٓاع ظٌٗ ايطبٝ 

ٚنُا إٔ ايطبٝ  ةهٔ إٔ خيط٧ ق ايكهد أُ املُههٔ أٜطهان إٔ خيطه٧    
ق ايفعٌ  ٜٚهٕٛ ايطبٝ  ٖٓا برٍ أقه٢ جٗدٙ ٚنإ آخران باؿٝطه١ ٚاؿهرز  اهإذا    

اال ٜطُٔ إٕ نإ ايطبٝه  غه  ممٓهٛع َهٔ َصاٚيه١        َات املسٜض َٔ جسا٤ ذيو
 .ت ٜصعٖد  ٢ً ايكٛا د ايع١ًُٝ ق ايط َٗٓص٘ ٚ

ِٕ       = :ق األّ (23)ذٝك قاٍ ايػااعٞ ٌُ أ  َِٛجهُ٘ ايٖثهأْٞ ايهرٟ َِٜطهُكُط اٝه٘ اْيَعْكه َٚاْي
َٗا     ّٛا ََٜخهاُف ََِػهَٝ ِٕ َْٜكط َع ُ ِطه ِٕ َُٜبط  َجِسَذُ٘ أٚ اْيأ ْنً ١ُ أ  ٌُ ٔب٘ٔ ايٖدا٤ُ ايط ٔبَٝ  أ  ََُس ايٖسُج َْٜأ

ََٜٛهُ٘ أٚ َٜهْأََُس أبهٛ         إي ِٝ٘ٔ أٚ َٜ ِٕ َْٜه َٟ أ  َٚ َُهُ٘ أٚ اْيه ها ِٕ َِٜرُح ْفُحَس يه٘ ٔ ِسقنها أٚ اْيَرٖحهاَّ أ 
 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 (4/218)ايػٝخ ْماّ  :ايفصا٣ٚ -21
  ،از ايهصه  ايعًُٝه١    اُٗهٞ اؿطهٝين   :تعسٜه     ًٞ ذٝدز :،ز اؿهاّ غسب ف١ً األذهاّ -22

 .(1/36) .ت.  . ،  ب ٚت
ٞ  قُد بٔ ا،زٜظ بٔ ايعباع بهٔ  : ايػااعٞ -23   اخهصالف اؿهدٜك    يه٘: ايسضهاي١    غهااع ايكسغه

 .(6/26)ايصزنًٞ   ٖه األ الّ 244 :تٛق
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     ٕ٤ِٞ ُُهَٛت َهٔ َغه ِٕ َِٜخصَٔٓهُ٘ ا َٝ ًُُِٛٔى اْيَرٖحهاَّ أ  َُ ِّٞ أٚ َضُِّٝد اْي َهٔ ٖهرا ٚت ََٜصَعهٖد     ايٖهٔب
َٚي ا َأخٛذ١ٜ  ٌَ َُْأَُُٛز َا أ َََسُٙ ٔب٘ٔ ا ً ا َ ْك ِٕ َذطَُِٓت ُْٖٔٝصُ٘ اْي    (24)+إ

أَا إٕ نإ جاٖالن ٚخاي  ايكٛا د األضاضه١ٝ ٚأُٖهٌ إُٖهاالن نهب ان أ،٣ إىل     
إٕ = َٛت املسٜض أٚ إصابص٘ اسض اإْ٘ ٜطُٔ نُا قاٍ صهاذ  ايػهسب ايههب :   

ايطبٝ  إذا جٌٗ  ًهِ ايطه  ق ايٛاقهع أٚ  ًهِ ٚقٖههس ق املعاؾه١ ذصه٢ َهات         
.. ٚإذا ت ٜكهس ٖٚهٛ  هات   . طُٔ ٚايطُإ  ٢ً ايعاق١ًاملسٜض بطب  ذيو اإْ٘ ٜ

   (25)+ال ضُإ  ًٝ٘ بٌ ٖدز

ٚ دّ ايطُإ  ٢ً ايطبٝ  ق ذاي١  ًُه٘ ٚاجصٗها،ٙ ْاغه٧  هٔ ٚجهٛ، إذٕ      
أٚ ٚيٝ٘ ق ذني ال ٜطصطٝع إبدا٤ إذْ٘ ذاٍ غٝبٛبصه٘ أٚ    اصاٚي١ َٗٓص٘ ٚإذٕ املسٜض

 .ْكص أًٖٝص٘

.. . ٚإٕ خههب بػهه  إذٕ ٚيٝهه٘= :املػههينق  (26)ٚذيههو نُهها قههاٍ ابههٔ قداَهه١
 .+ٚضست جٓاٜص٘ ضُٔ ألْ٘ قطع غ  َأذٕٚ اٝ٘

ٚإٕ اعٌ ذيو اؿانِ أٚ َٔ ي٘ ٚال١ٜ  ًٝه٘ أٚ اعًه٘ َهٔ أذْها يه٘ ت      = :ٚقاٍ
   (27)+ٜطُٔ ألْ٘ َأذٕٚ اٝ٘ غس ان

اإذان ايطبٝ   ٓدَا خيط٧ اـطأ ايفهاذؼ بإُٖايه٘ ٚتسنه٘ يًكٛا هد ايعًُٝه١      

 ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
. (176  6/175) .ٖهه  1393  2   به ٚت   ،از املعساه١   قُد بٔ إ،زٜظ ايػااعٞ :األّ -24

ٞ     أمحد بٔ إ،زٜظ ايكهساق  :ايرخ ٠ :ٚاْمس بٓفظ املع٢ٓ   ،از ايػهسب   ؼكٝهل: قُهد ذحه
 .(12/176ّ ) 1994ب ٚت 

 .ت .  .،  به ٚت   ،از ايفههس   تكسٜهس: قُهد  ًهٝؼ     ضٝدٟ أمحد ايهدز،ٜس  :ايػسب ايهب  -25
ٜٛضه  بهٔ  بهداهلل     :ايهاق ق اك٘ أٌٖ املد١ٜٓ. (2/313)بدا١ٜ اجملصٗد : ٚاْمس .(4/355)

 .(1/647) ٖه 1447 :1   ب ٚت  ،از ايهص  ايع١ًُٝ  بٔ ايرب
ٔ       غٝخ اؿٓاب١ً   بد اهلل بٔ أمحد بٔ قُد بٔ قدا١َ :ابٔ قدا١َ -26  َهٔ أٖهٌ ْهابًظ خهسد َه

اؿهااظ ابهٔ    :ايبداٜه١ ٚايٓٗاٜه١   :اْمهس . ٖه 624 :تٛق  ػينملا :بًدٙ َع أخٝ٘ ٚاضصكس بدَػل ي٘
 .(13/84)ّ  1994  2:    ب ٚت  َهصب١ املعازف  ٞايدَػكنث  

ٔ  : املػين ق اك٘ اإلَاّ أمحهد  -27 ٞ    بهد اهلل به ٖهه   1445  به ٚت   ،از ايفههس   قداَه١ املكدضه
(5/313). 
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 .ٜعصرب اعً٘ قصالن خطأ اٝح   ًٝ٘ ايطُإ ٚتهٕٛ ايد١ٜ  ٢ً  اقًص٘

أَا بايٓطب١ يًخطأ ق ايكهد ٚايفعٌ إٕ اجصٗهد ايطبٝه   ٚنهإ  املهان َصبعهان      
 .ألصٍٛ َٗٓص٘ ٚغسٚطٗا اال ٜطُٔ ٚإمنا ٚجد اإلذٕ ايرٟ ٜعفٝ٘ َٔ ذيو

 اخلامتة

 ٚ  أضههأي٘ ايكبههٍٛأمحههد اهلل ق ْٗاٜهه١ املطههاف إٔ ٚاكههين إىل إْٗهها٤ ايبرههك 
   :ٚقد خًهت َٔ ٖرا ايبرك إىل أَٛز  د٠  اإلخالصٚ

 .َس١ْٚ ايػسٜع١ اإلضال١َٝ ٜٚطس أذهاَٗا .0
اإلْطههإ كًههٛم َهههسّ  اٝحهه  اذههرتاّ ْفطهه٘ ايبػههس١ٜ  ٚايصعههإٚ بههني أاههسا،   .2

 .اجملصُع يًُراام١  ًٝٗا

ايط   ٌُ  مِٝ  ١َٓٗٚ خط ٠  اإٕ ايداخٌ ق غُازٖا جي  إٔ ٜهٕٛ ،قٝكهان   .3
   .ذرزانٚ

ايدّ ضا٥ٌ اؿٝا٠ اإلْطا١ْٝ  اٝح   ٓد ْكً٘ َهٔ جطهِ آلخهس ايصأنهد َهٔ َهد٣        .4
 .صرص٘ َٔ اؾسا ِٝ اييت تٓكٌ األَساض َٔ إْطإ آلخس

املها،ٟ ٚاملعٓهٟٛ    :ال بد إل بات اعهٌ أْه٘ جسةه١ َهٔ تهٛااس األزنهإ ايثال ه١        .5
 .ٚايػس ٞ

   :ٚأٚصٞ اا ًٜٞ
ٚكربٜٔ ٚممسضهني ٚبٓهٛى اال صٓها٤    أٚصٞ ايكا٥ُني  ٢ً ْكٌ ايدّ َٔ أطبا٤  .0

 .باملسض٢ ٚاملصرب ني ٚايهدم ق ايعٌُ ٚ دّ االػاز بدَا٤ ايٓاع

أٚصٞ نٌ إْطإ ٖٚب٘ اهلل ايهر١ ايطه١ًُٝ ٚايهدّ ايطهًِٝ بهايصربع ملهٔ أصهاب٘        .2
 .املسض؛ اٗرا َٔ األخ٠ٛ اإلْطا١ْٝ

ٜهٛاكين   ٚإٔ  ٚق اـصاّ أضأٍ اهلل  ص ٚجٌ إٔ ةٔ  ًٝٓا بايكبٍٛ ٚاإلذطإ
يهٌ خ  ٚصٛاب؛ اإٕ أخطأت أُ ْفطهٞ ٚقًه١ شا،ٟ  ٚإٕ أصهبت اُهٔ اهلل  هص      

 .ٚجٌ

 ٚاؿُد هلل زب ايعاملني  
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 فهرس املصادر واملراجع 

 كتب الفقه اإلسالمي والقواعدأواًل: 

 المذهب الحنفي. 1
 ت .  .ب ٚت ،  ،از املعسا١  مشظ ايدٜٔ ايطسخطٞ :املبطٛ  .0

 ال٤ ايهدٜٔ ايهاضهاْٞ  ،از ايهصهاب ايعسبهٞ       :ق تستٝ  ايػسا٥ع بدا٥ع ايهٓا٥ع .2
 0982ّ: 2ب ٚت   

،از   اُٗهٞ اؿطهٝين   :تعسٜه     ًهٞ ذٝهدز   :غسب ف١ً األذههاّ  ،زز اؿهاّ .3
 ت.  . ،  ب ٚت  ايهص  ايع١ًُٝ

 المذهب المالكي. 2
  به ٚت   ،از ايفهس  قُد  ًٝؼ :ؼكٝل  ضٝدٟ أمحد ايدز،ٜس :ايػسب ايهب  .4

 .ت .  .،
  ،از ايهصه  ايعًُٝه١    ٜٛضه  بهٔ  بهداهلل بهٔ ايهرب      :ايهاق ق اك٘ أٌٖ املد١ٜٓ .5

   ٖه 0417 :0   ب ٚت
ٞ   أمحد بٔ إ،زٜظ ايكساق: ايرخ ٠ .6 به ٚت    ،از ايػهسب   ؼكٝل: قُد ذحه

0994ّ 

 المذهب الشافعي. 3
 .ٖه 0393  2   ب ٚت  ،از املعسا١  قُد بٔ إ،زٜظ ايػااعٞ :األّ .7

ٞ     :إىل غسب املٓٗاد ْٗا١ٜ احملصاد .8   ،از ايفههس   قُد بهٔ أبهٞ ايعبهاع ايسًَه
   ّ 0984ٖه / 0414  ب ٚت

أبٛ بهس بهٔ ايطهٝد    :اصس املعني يػسب قس٠ ايعني إ ا١ْ ايطايبني  ٢ً ذٌ أيفاظ .9
 ت   .  .،  ،از ايفهس  ب ٚت  قُد غطا ايدَٝاطٞ

 0997ّ: 0   حي٢ٝ بٔ غسف ايٟٓٛٚ  ،از ايفهس  ب ٚت :اجملُٛع .01

 المذهب الحنبمي. 4
ٞ   :ٚتهرٝس ايفسٚعايفسٚع  .00 ت: ذهاشّ ايكاضهٞ  ،از     قُد بٔ َفًهس املكدضه
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 ت .  .ايهص  ايع١ًُٝ  ب ٚت. ،
ٞ   : ق اك٘ اإلَاّ أمحد املػين .02   به ٚت   ،از ايفههس    بد اهلل بهٔ قداَه١ املكدضه

 ٖه 0415

 كتب الرتاجه واألعالوثاىيًا: 

 ّ.2112  ،از ايعًِ يًُالٜني  ب ٚت  خ  ايدٜٔ ايصزنًٞ :األ الّ .03

اؾٛاٖس املط١ٝ ق طبكات اؿٓف١ٝ:  بدايكا،ز بٔ أبهٞ ايٛاها٤  ٖحهس يًطبا ه١      .04
 ّ.0993  2   ٚايٓػس

ٕ  :ؼكٝل  أمحد بٔ قاضٞ غٗب١ أبٛبهس: طبكات ايػااع١ٝ .05  هات    ،. اؿااظ خها
 ٖه 0417: 0ايهص   ب ٚت   

 0991ّ  2:    ب ٚت  َهصب١ املعازف  اؿااظ ابٔ نث  :ايبدا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ .06

 املراجع احلديثةثالثًا: 

 ّ. 2117 :  أَ  اسد ٜٛض  :َٔ ايٓاذ١ٝ اؾٓا١ٝ٥ ٚاملد١ْٝ خطأ ايطبٝ  .07

ٜٛض  مجع١ ذدا،  َٓػهٛزات املهصبه١    : ٔ أخطا٤ األطبا٤املطؤٚي١ٝ اؾٓا١ٝ٥  .08
 .اؿًب١ٝ اؿكٛق١ٝ

 ،.  . ت.  ،. غٛقٞ  بدٙ ايطاٖٞ :ايطب١ٝ املعاصس٠ٚايكطاٜا ايفهس اإلضالَٞ  .09

: َهصبه١ اـٓطها٤    نًٝه١ ايطه     جاَع١ ،َػل  ذٝا٠ ضًّٛ .، ْٚكٌ ايدّ ايصخدٜس .21
0984ّ 

  َؤضطه١ اـهدَات ايطالبٝه١    .: ايهدنصٛز٠ زذهاب َطهامل١   ْكٌ ايدّ ٚاضهصطبابات٘  .20
 0983ّ جاَع١ ،َػل  ن١ًٝ ايط 

 مواقع الصبكةرابعًا: 

    WWW.bab.com 

    http// anthro.ahlamontada.net 

    www.f555f.com. 

     :http// mousou,a.educdz.com  
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