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 ملخص البحث:
وبأسرار  ،لقد عنيت الشريعة اإلسالمية بحفظ األسرار بصفة عامة 

المريض لدى الطبيب بصفة خاصة ؛ ذلك أن المريض يبوح للطبيب بأسرار 
 ربما ال يبوح بها لغيره ؛ أمالً في عالجه ؛ لذلك كان االلتزام بحفظ أسرار

وقد تناول هذا  ،المريض من أهم االلتزامات التي تقع على عاتق الطبيب
وسر المريض الذي  ،وبين حقيقة الطبيب مفعرف االلتزا ،البحث هذا االلتزام

كما تناول أحكام التزام الطبيب بحفظ أسرار المريض من حيث  ،يجب حفظه
 ،اق الموضوعيكما بين النط ،والتأصيل الشرعي لهذا االلتزام ،حكمه الشرعي

وكذا المسؤولية  ،واالستثناءات الواردة عليه ،والشخصي والزمني لهذا االلتزام
ثم ُختم البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي  ،المترتبة على اإلخالل به

وُذيل بقائمة بأهم المراجع التي تم  ،والتوصيات التي أوصى بها ،انتهى إليها
  .الرجوع إليها في إعداده

الفقه  ،أسرار المريض ،حفظ، الطبيب، التزام :الكلمات المفتاحية
 الدراسات المقارنة. ،اإلسالمي
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The Doctor's Commitment to Preserving the 
Patient’s Secrets in Islamic Jurisprudence - A 

Comparative Study 

Khaled Muhammad Hussein Ibrahim, 
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and Law, Al-Azhar University, Assiut, Egypt. 
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Abstract: 

Islamic Sharia is concerned with keeping secrets in general, 
and the secrets of the patient with the doctor in particular. That 
is because the patient discloses to the doctor secrets that he may 
not reveal to anyone else. Hoping to cure it; Therefore, the 
obligation to preserve the patient’s secrets was one of the most 
important obligations of the doctor, This a study has dealt with 
this commitment, so it defined the commitment and the reality 
of the doctor, and the patient’s secret that must be preserved, as 
well as the provisions of the doctor’s obligation to preserve the 
patient’s secrets in terms of his legal ruling and the legal rationale 
for this commitment, as well as the objective, personal and 
temporal scope of this commitment, and the exceptions 
contained therein. As well as the responsibility for breaching this 
obligation, then the research was concluded with a conclusion 
that included the most important results reached, and the 
recommendations it recommended, and attached to a list of the 
most important references that were referred to in its 
preparation. 

Keywords: Commitment, The doctor, Preserving, The 
patient’s secrets, Islamic jurisprudence, Comparative studies 
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 ،والصالة والسالم على أشرف المرسلين ،العالمينب الحمد هلل ر - 1

 ،يه بإحسان إلى يوم الدينومن تبع هد ،وصحبه ،نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله
  :وبعد

إذ  ،يتحلى بها اإلنسانضائل التي الف أهم من يعدسرار األإن حفظ ف - 2
اءت النصوص الشرعية وقد ج ،من استودعت عندهتعد األسرار أمانات لدي 

َ َيْأُمُرُكْم  ﴿ كما في قول اهلل تعالى ،والنهي عن خيانتها ،هابوجوب حفظ ِإنَّ اهللَّ
وا اأْلََمانَاِت ِإلَى  َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل  ﴿ :جل شأنه -، وقوله (1)﴾ أَْهِلَهاأَْن تَُؤدُّ

ُسوَل َوَتُخونُوا أََمانَاِتُكْم َوأَْنتُْم َتْعَلُمونَ  َ َوالرَّ  .(2) ﴾ َتُخونُوا اهللَّ

فشائها أسرار المريض إولعل أهم األسرار التي يجب حفظها وعدم  
ار بأسر و ربما باح له ،ذلك أن الطبيب هو موضع ثقة المريض لدى الطبيب ؛

كما أن الطبيب ربما اطلع من أمر المريض على  ،حد سواهبها ألال يبوح 
  .أسرار ال يسمح لغيره باالطالع عليها

بمقتضى عقد العالج  -على الطبيب األنظمة المعاصرة  أوجبتلذلك  
  .(3)وأال يقوم بإفشاء شيء منها ،أن يحفظ أسرار المريض -

                                                

 . 58سورة المائدة من اآلية رقم  (1)
  .27اآلية رقم  :سورة األنفال (2)
وهو بحث  ،العقد الطبي ومشكالت مشروعية المحل :خالد حمدي عبد الرحمن .د (3)

التي تصدرها كلية الحقوق جامعة البحوث القانونية واالقتصادية  منشور في مجلة
 :محمد أحمد سالمة أبو ذويب ،14ص  2003 سنة 24العدد  12المنوفية المجلد 

═ 
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بهذه األهمية فقد أردت تناول هذا ولما كان حفظ أسرار المريض  
مع  ،مقارنة في الفقه اإلسالمي دراسة وضوع بالبحث عن طريق دراستهالم

المستجدة على المسائل التي تناظرها مما  وتخريج فروعه ،مسائله تأصيل
أسرار المريض في الفقه  بحفظالطبيب  (1)مالتزاوأسميته )  ،أئمتنا الفقهاءذكره 

 .دراسة مقارنة ( -اإلسالمي 

  :أسباب اختيار املوضوع - 3

هم أسباب ذكره من أهمية هذا الموضوع فإن أ عالوة على ما سبق
 :ترجع إلى ما يليللكتابة فيه ه اختيار

فأردت ت هذا الموضوع في الفقه اإلسالمي؛ التي تناول الكتاباتندرة  - 1
ويبين وجه الحق  ،ويوضح مسائله ،أن أفرده ببحث مستقل يسبر غوره

  .فيه

حفظ ه في تقرير حق المريض في وسبق ،الفقه اإلسالمي عظمةإظهار  - 2

                                                
═ 

القانون بجامعة آل  ماجستير من كلية سالةروهو  ،النظام القانوني لعقد العالج الطبي
 .105م ص  2011البيت باألردن سنة 

 ،إال أن تعديته بحرف الباء صحيح أيضاً  ،أنه يتعدى بنفسه (الفصيح في الفعل ) التزم (1)
ان البحث على أساس تضمين الفعل العدول عن الفصيح إلى الصحيح في عنو وإنما تم

َل( معنى: (التزم) دَ  ) َتَكفَّ المعجم الوسيط الصادر  :، وهما متعديان بالباء. ينظر(أو ) َتَعهَّ
أحمد د.  ،بدون تاريخ ،الناشر: دار الدعوة 793، 634/  2عن مجمع اللغة العربية 

 139/  1:اللغوي دليل المثقف العربي معجم الصواب :مختار عمر بمساعدة فريق عمل
 .م 2008 -هـ  1429 سنة الطبعة األولى ،عالم الكتب، القاهرة: الناشر 919رقم 
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  .إفشائهاوعدم  ،أسراره

بهذا  -ومن في حكمهم  -طباء ما لوحظ من عدم علم بعض األ - 3
أسرار بالتهاون في أمر بعضهم وقيام  ،االلتزام الذي يقع على عاتقهم

ردت بهذا البحث فأ ،والتحدث بها ،عن طريق إفشائهابعض المرضى 
حتي  ،يقع على عاتقهمااللتزام الخطير الذي  وتبصيرهم بهذا ،تنبيههم

 . بهللمسؤولية عن اإلخالل  ال يكونوا عرضه

المرضى بحقهم في حفظ أسرارهم؛ حتى يكونوا على بينة من  توعية - 4
  .إخالله بهذا الحق حالتوقيع الجزاء على الطبيب وطلبهم  ،ذلك

وعلى وجه  ،المعاصرة إلى الكتابة في النوازل وميله ،لكاتبحب ا - 5
  .استها في الفقه اإلسالمي دراسة مقارنةرود ،الخصوص النوازل الطبية

 :الدراسات السابقة - 4
بحفظ أسرار المريض  التزام الطبيبلم أقف على بحث مستقل تناول 

مست  بعض الدراسات التي وقفت علىوإن كنت قد  ،الفقه اإلسالميفي 
وقد  ،والمضمون ،لفت معه في المنهجوإن اخت ،هذا الموضوع مساً خفيفاً 
  :من هذه الدراسات ما يلي ،أفدت منها في هذا البحث

 ،إدريسلشريف أدول  (كتمان السر وإفشاؤه في الشريعة اإلسالمية ) -(  أ) 
من كلية الدراسات العليا بالجامعة األردنية سنة وهي رسالة ماجستير 

 ،بصفه عامةفشاءها إو ،تناولت كتمان اإلسرارة وهي رسال ،م 1996
  .االلتزام بحفظ اسرار المريض فقطبينما بحثي قاصر على 
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بنت محمد حسين  هالة ( للدكتورة) السر الطبي تأصيالً وتطبيقاً  -(  ب) 
الجزء األول  40وهو بحث منشور في المجلة العراقية العدد  ،جستنية

وقد قسمته إلى ثالثة مباحث  273إلى صفحة  225من صفحة 
وفي  ،وفوائده ،وأسراره ،التعريف بالسر الطبي :تناولت في األول

التطبيقات  :وفي الثالث ،وضوابطها ،أسباب كشف السر :الثاني
  .للمسوغات الشرعية في إفشاء السر الطبي المعاصرة

عالوة على االختصار  ،وواضح تركيز البحث على مسائل اإلفشاء 
التزام بحثي ينصب على بينما  ،الشديد في تناول المسائل محل البحث

  .بالحفظ الطبيب

وهو بحث منشور  ،للدكتور عبد السالم الترمانيني ( ) السر الطبي-(  ج) 
المجلد  ،5العدد  ،جامعة الكويت ،الحقوق والشريعةفي مجلة كلية 

في  أما بحثي فهو ،خالص وهو بحث قانوني ،م 1981و سنة نييو ،2
  .بحفظ أسرار المريض في الفقه اإلسالمي التزام الطبيب

  :منهج البحث - 5

  :في كتابة هذا البحث بين عدة مناهج جمعت -أ 

الفقهاء في  أقوالفأفدت من المنهج االستقرائي في استقراء وتتبع 
وكذا في كتب و بحوث  ،في كتب المذاهب الفقهية ،المسألة الواحدة

التحليلي في بيان وجه االستدالل من  كما أفدت من المنهج ،المعاصرين
 -أيضاً  -كما أفدت  ،ومناقشتها ،وتحليل أقوال الفقهاء ،النصوص الشرعية

وبيان سبب هذا  ،المختلفة األقوالمن المنهج االستنباطي في الترجيح بين 
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 .الترجيح 

 قوالً فلم آخذ  أصحابهاإلى  قوالاألاحتطت أشد احتياط في نسبة  -ب 
اللهم إال الفقهاء الذين ليس لهم فقه مدون  ،مذهبه كتبلفقيه إال من 
 .من كتب الفقه المقارن أقوالهمفقد أخذت 

فقد رجعت في  ،البحث يعد من النوازل المعاصرة موضوعلما كان  -ج 
كثير من مسائله للعلماء المعاصرين الذين أدلوا بدلوهم في هذه 

  .كما رجعت إلى قرارات المجامع الفقهية كلما تيسر ذلك ،المسائل

وتوضيح  ،، واآلثار التي وردت في البحثاألحاديث بتخريجقمت  -د 
كما عزوت  ،والمصطلحات الفقهية التي تحتاج إلى توضيح ،األلفاظ

 .مع ذكر رقم اآلية ،اآليات القرآنية إلى السور التي وردت فيها

 :خطة البحث - 6
  :وخاتمة ،مباحث خمسة ،مقدمة مل هذا البحث علىوقد اشت

 ،وسبب اختياري له ،همية الموضوعفقد اشتمل على أ المقدمةأما 
  .الخطة التي سرت عليها ،ومنهجي فيه ،والدراسات السابقة

 . حفظ أسرار المريضببيان ماهية التزام الطبيب  - المبحث األول

  :مطالب أربعةويشتمل على 

  .بيان ماهية االلتزام -المطلب األول 

 .في بيان حقيقة الطبيب - المطلب الثاني

  .بيان المراد بسر المريض الذي يجب حفظه - الثالثالمطلب 
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 .بحفظ أسرار المريض التزام الطبيباريخ ت - الرابعالمطلب 

 .حفظ أسرار المريضبأحكام التزام الطبيب  - المبحث الثاني

  :ويشتمل على مطلبين

  .حفظ أسرار المريضبلتزام الطبيب الحكم الشرعي ال -المطلب األول 

حفظ أسرار ب اللتزام الطبيبالتأصيل الشرعي  -المطلب الثاني 
 . المريض

 .بحفظ أسرار المريض التزام الطبيبنطاق  -المبحث الثالث

  :ويشتمل على ثالثة مطالب 

النطاق الموضوعي اللتزام الطبيب بحفظ أسرار  -المطلب األول 
  .المريض

بحفظ أسرار  اللتزام الطبيبالنطاق الشخصي  -المطلب الثاني 
 المريض.

 النطاق الزمني اللتزام الطبيب بحفظ أسرار المريض. -المطلب الثالث 

بحفظ أسرار  التزام الطبيباالستثناءات الواردة على  -المبحث الرابع
 المريض 

  :ثالثة مطالب ويشتمل على

إفشاء أسرار المريض رعاية للمصلحة  حاالت وجوب -المطلب األول 
  .العامة
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المريض رعاية للمصلحة ار وجوب إفشاء أسرحاالت  -المطلب الثاني 
  .الخاصة

 .حاالت جواز إفشاء أسرار المريض -المطلب الثالث 

بااللتزام بحفظ أسرار  إخاللهعن  مسؤولية الطبيب - المبحث الخامس
 .المريض

  :ويشتمل على ثالثة مطالب

بااللتزام بحفظ مسؤولية الطبيب عن إخالله أساس  -المطلب األول 
 .أسرار المريض

بااللتزام بحفظ مسؤولية الطبيب عن إخالله شروط  -المطلب الثاني 
 .أسرار المريض

 . أسرار المريض جزاء إخالل الطبيب بالتزامه بحفظ -المطلب الثالث 

 .وتشتمل على النتائج والتوصيات - الخاتمة 

 .قائمة المراجع 

 .فهرس الموضوعات

h 
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 املبحث األول

 سرار املريض أ فظحبالتزام الطبيب بيان ماهية 

  :مطالب أربعةويشتمل على  - 7

  .بيان ماهية االلتزام - المطلب األول

 .بيان حقيقة الطبيب - المطلب الثاني

  .حفظهعلى الطبيب بيان المراد بسر المريض الذي يجب  - الثالثالمطلب 

 بحفظ أسرار المريض. التزام الطبيبتاريخ  - المطلب الرابع
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 املطلب األول

 بيان ماهية االلتزام 

 :معنى االلتزام يف اللغة - أواًل - 8

لزم الشيء يلزم لزوماً:  :يقال ،(ام مشتق في اللغة من الفعل ) لزمااللتز 
 ،ألزمته :ويتعدى بالهمزة فيقال ،(1)لم يفارقه :ولزم المريض السرير ،ثبت ودام

 ،وجب عليه حكمه :ولزمه الطالق ،وجب عليه :ولزمه المال ،أثبته وأديته :يأ
 .(2)تعلقت به :ولزمته ،والزمت الغريم مالزمة ،وهو قطع الزوجية

 ،(3)المالزمة للشيء والدوام عليه :وهو في اللغة ،مصدر لزم :واللزام
 :أي :والتزم فالن للدولة ،أوجبه علي نفسه :والتزم الشيء أو األمر والتزم به

 .(4)أرضاً من أمالكها، فهو ملتزمه تعهد أن يؤدي قدراً من المال لقاء استغالل

 ،والوجوب ،ويتضح مما تقدم أن االلتزام في اللغة يفيد الثبوت

                                                

 - هـ1416طبعة  556ـص  ،مادة لزم :( المعجم الوجيز الصادر عن مجمع اللغة العربية1)
  .م 1995

 .بدون تاريخ الناشر: المكتبة العلمية بيروت لبنان ،552/  2 للفيوميالمصباح المنير  (2)
بيروت، الطبعة  -ربي دار إحياء التراث الع: الناشر 272/ 12( لسان العرب البن منظور 3)

باب  4/173القاموس المحيط للفيروز أبادي  :وكذلك .م1997 -هـ  1418 سنةالثانية 
 ،م1980 -هـ 1400الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة : الناشر - الميم فصل الالم

  .بدون تاريخ -طبعة دار المعارف  597مختار الصحاح للرازي صـ 
 - هـ1416طبعة  556مادة لزم صـ :المعجم الوجيز الصادر عن مجمع اللغة العربية (4)

  .م 1995
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وداوم عليه إلي أن  ،ثبت الحق في ذمة شخص فقد التزم به فإذا ،،والدوام
 فقد وجب عليه. الشيءوإذا لزمه  ،يؤديه

  :يف الفقه اإلسالمي متعريف االلتزا -ثانيًا  - 9

بأنه ) إلزام الشخص نفسه شيئاً  االلتزامالمالكي  الحطابعرف اإلمام 
وقد يطلق في العرف علي ما هو …  ءشيأو معلقاً علي  ،من المعروف مطلقاً 

  .(1) وهو التزام المعروف بلفظ االلتزام ( :أخص من ذلك

وإنما هو  ،ليس هو التبرعوالمقصود بالمعروف الوارد في التعريف 
 .(2)مر الجائز شرعاً األ

حاول بعض الفقهاء وبعد تطور الدراسات الفقهية في العصر الحديث  

                                                

بن  محمدبن  رسالة تحرير الكالم في مسائل االلتزام لإلمام الحطاب أبو عبد اهلل محمد (1)
فتح  :ه( وهي موجودة ضمن فتاوى الشيخ عليش المسماة954) عبد الرحمن المتوفي

وما بعدها طبعة التقدم  1/181العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام مالك 
 ،محمد الشريف وقد حققه الباحث عبد السالم ،ـه1320سنة  الطبعة األولى ،العلمية

 .م1980 سنةجامعة األزهر ونال به درجة الماجستير من كلية الشريعة والقانون 
لاللتزام من ذلك ) إذا  -رحمه اهلل  - التي ضربها الحطابولعل هذا يفهم من األمثلة  (2)

 ،أو فلك على كذا ،أو فرسك فقد التزمت لك كذا ،إن أعطيتني دارك :قال شخص ألخر
… فقد لزم كل واحد منهما ما التزمه بعبارته  ،قبول ذلك فإن أجابه األخر بما يدل على

ليس  -هنا  -وعلى ذلك فالمعروف  (فهذا من باب هبة الثواب وتجرى عليه أحكام البيع
هو  -هنا  -المقصود من المعروف  وإنما ،ألن التصرف معاوضة ال تبرع فيه ،هو التبرع

 .1/229 فتح العلي المالك :ينظر .باتباعه -تعالى  -ر الجائز عرفاً الذى أمرنا اهلل األم
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إيجاب اإلنسان  بأنه )هم عرفه بعضف ،(1)، تعريف لاللتزام المعاصرين وضع
 .(2) ( لزام الشارع له، وإما بإإما باختياره وإرادته أمراً على نفسه

أو امتناع عن عمل  ،) كون الشخص مكلفاً شرعاً بعملكما عرف بأنه 
  .(3)(لمصلحة غيره

بأنه ) ترتيب  (4)ولعل أدق التعريفات ما عرفه به أحد الفقهاء المحدثين
( أو جبري ،أو مآالً على سبب إرادي ،المكلف بالدين ابتداءً  ل ذمةالشارع شغ

وأما السبب  ،والسبب اإلرادي ما تتجه إليه إرادة اإلنسان كإبرام العقود
كااللتزام  ،إرادة اإلنسانالجبري فيتمثل في الحاالت التي ال تعمل فيها 

 .، وااللتزام بنفقات األقارباربالتعويض عن الفعل الض

h 

                                                

األجل في االلتزام : عبد الناصر توفيق العطار .د :ينظر في عرض بعض هذه المحاوالت (1)
أستاذنا الدكتور عبد  ،م1965 - 1964 مطبعة دار التأليف سنة وما بعدها طبعة 32ص 

وما  7 صحدود مسئولية المدين المتضامن في الشريعة والقانون : اهلل مبروك النجار
 .م 1979 -هـ  1399سنة كلية الشريعة والقانون من بعدها وهى رسالة ماجستير 

الناشر مكتبة كلية الحقوق جامعة  21مذكرة في االلتزامات ص  :الشيخ أحمد إبراهيم (2)
 .القاهرة

الطبعة التاسعة سنة  436/  1 -ي في ثوبه الجديد الفقه اإلسالم :الدكتور مصطفي الزرقا (3)
 .م 1968  - 1967

  .20سبق ذكره ص مرجع  :أستاذنا الدكتور عبد اهلل مبروك النجار (4)
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 الثانياملطلب 

 يف بيان حقيقة الطبيب

  :الطبيب يف اللغة معنى -أواًل  - 10

قلة على ) أطبة (  ويجمع جمع ،الطبيب في اللغة هو العالم بالطب
هو  :، وقيلالذي يتعاطى علم الطب :والمتطبب ،(1)) أطباء (وجمع كثرة على 

ويراد به  كما يطلق أيضاً  ،(2)وال يعرفه معرفة جيدة ،الذي يعاني الطب
  .(3)كما يراد به الرفيق ،الماهر ،الحاذق

  :تعريف الطبيب يف االصطالح -ثانيًا - 11

  :منها ،الطبيب بعدة تعريفاتأما في االصطالح فقد عرف 

، ويعالج األدواء بما أنزل اهلل لها : هو الذي يداوي األمراضالطبيب -) أ ( 
 . (4)من الدواء

أو  ،هو الذي يفرق ما يضر باإلنسان جمعه بأنه ) القيم ابنوعرفه  -) ب ( 
                                                

بيروت  -مكتبة لبنان  :الناشر 163 ص :مختار الصحاح للرازي ،553 / 1 :لسان العرب (1)
  .محمود خاطر :م بتحقيق 1995 - هـ1415 سنة 

  .الموضع نفسه ،المرجع السابق :العرب لسان (2)

عبد الحميد هنداوي  :تحقيق 406 193 / 4: والمحيط األعظم البن سيدهالمحكم  (3)
 :لسان العرب ،م 2000 -هـ  1421بيروت الطبعة: األولى،  -الناشر: دار الكتب العلمية 

4  /322 . 
 -بيروت  ،الغرب اإلسالميالناشر دار  387/  16 :البيان والتحصيل البن رشد الجد (4)

  .األستاذ أحمد الحبابي :م بتحقيق 1980 -ه  1408لبنان الطبعة الثانية سنة 
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أو يزيد فيه ما  ،أو ينقص منه ما يضره زيادته ،يجمع فيه ما يضره تفرقه
 ،أو يحفظها بالشكل والشبه ،فيجلب الصحة المفقودة ،نقصهيضره 

ويخرجها أو يدفعها بما يمنع  ،ويدفع العلة الموجودة بالضد والنقيض
  .(1)( من حصولها بالحمية

 ،ما يضره ،وعرفه بعض المعاصرين بأنه ) العارف بأحوال البدن -) ج ( 
 ،وأنواع األمراض ،ودرء المفسدة ،وكيفية جلب الصحة ،وما ينفعه
أو من  ،والحاصل على إذن ولي األمر بممارسة هذه المهنة ،وأدويتها

 :بعد دراسة الطب بقسميه ،يمثله كنقابة األطباء في العصر الحاضر
 . (2)والعملي ( ،النظري

أنه اشترط في عن غيره من التعريفات ولعل الذي يميز التعريف األخير  
في ممارسة الطب  .أو من يمثله، ريأذن له ولي األم أن الشخص لعده طبيباً:

  .إياهبعد دراسته 

، خصوصاً في هذه األيام التي كثر مهماً ولعل هذا الشرط يعد شرطاً  
نة مع ما المههذه مارسة األمر بم يح من وليرتصلطب دون فيها المشتغلون با

  يترتب على ذلك من مفاسد.
                                                

 ،مؤسسة الرسالة بيروت :الناشر 10 ،9/  4 :زاد المعاد في هدي خير العباد البن القيم (1)
شعيب  :م بتحقيق 1987 -ه  1407الطبعة الرابعة عشر سنة  ،الكويت -مكتبة المنار 
 .وعبد القادر األرناؤوط  -األرناؤوط 

المسؤولية الجنائية عن خطأ التطبيب دراسة  :أ نايل محمد يحيى ،مازن مصباح صباح د. (2)
 وهو بحث منشور في مجلة الجامع اإلسالمية للدراسات اإلسالمية بغزة ،فقهية مقارنة

  .113م ص  2012العدد الثاني يونيو  -المجلد العشرون 
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 الثالثاملطلب 

 حفظه جيباملريض الذي  بيان املراد بسر

  :ويشتمل على فرعين - 12

وما أثر عن العرب في فضل تعريف السر بصفة عامة  -الفرع األول 
  .حفظ األسرار

 .بحفظها موااللتزا بيان المراد بأسرار المريض -الفرع الثاني 

 الفرع األول

 األسرار فضل حفظوما أثر عن العرب يف تعريف السر بصفة عامة 

  :بصفة عامة تعريف السر -أواًل  - 13

  :السر في لسان أهل اللغةمعنى  - 1 - 14

ينُ  :جاء في معجم مقاييس اللغة اءُ  ،)الس ِ َيْجَمُع ُفُروَعُه ِإْخَفاُء  ،َوالرَّ
ْيِء. َوَما َكاَن ِمْن َخاِلِصِه    .(1) ( اَل َيْخُرُج َشْيٌء ِمْنُه َعْن َهَذا ،ومستقرهالشَّ

  : رُّ ْيَء إِ َفالس ِ ْعاَلِن. يَُقاُل أَْسَرْرُت الشَّ  ،ْسَراًرا، ِخاَلَف أَْعَلْنتُهُ ِخاَلَف اإْلِ
َ َيْعَلُم مَ ... ﴿تعالى:  اهلل ومنه قول وَن َوَما يُْعِلنُونَ أََواَل َيْعَلُموَن أَنَّ اهللَّ   .(2)﴾ا يُِسرُّ

                                                

 :بتحقيق م1979 -هـ 1399 سنة ،دار الفكر :الناشر 67/  3 :مقاييس اللغة البن فارس (1)
 .عبد السالم محمد هارون

  .77اآلية رقم  سورة البقرة من (2)
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ومنه قول اهلل  ،(1)والمجامعة ،والغشيان ،كما يطلق السر على النكاح
ا ﴿ :تعالى ُ أَنَُّكْم َستَْذُكُروَنُهنَّ َوَلِكْن اَل تَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّ َي  (2) ﴾....َعِلَم اهللَّ َوُسم ِ
  .نَُّه أَْمٌر اَل يُْعلن ِبهِ أِلَ  ؛ ِبَذِلَك 

َرارُ  :، وتسمىيطلق أيضاً على آخر أيام الشهرو َراُر َوالسَّ يت وسم ،الس ِ
 -حصين بن  ذلك حديث عمران وفي ،فيها الهاللبذلك ألنها يستتر 

ْهِر َشْيئًا؟ »َقاَل ِلَرُجٍل:   أَنَّ النَِّبيَّ   « َهْل ُصْمَت ِمْن ُسَرِر َهَذا الشَّ
َفِإَذا أَْفطَْرَت ِمْن َرَمَضاَن، َفُصْم يَْوَمْيِن  »: َقاَل: اَل، َفَقاَل َرُسوُل اهلِل 

 .(3)« َمَكاَنهُ 
                                                

أَْي: اَل  ،النكاح :معناه :فقيل :وقد اختلف المفسرون في معنى السر في اآلية الكريمة (1)
ُجُل ِلَهِذه اْلُمْعَتدَّ  ، وإليه ذهب جمهور َتزوِجيِني، َبْل يَعرض َتْعِريضاً : من وفاة ةِ َيُقِل الرَّ

ِة ثُمَّ  ،المراد به الزنا :وقيل ،المفسرين َنا ِفي اْلِعدَّ أَْي: اَل َيُكن ِمْنُكْم مواعَدةٌ َعَلى الز ِ
واختاره ابن  ،و قتادة ،والحسن ،زيدبن  جابر :منهم ،وهو قول جماعة ،التزِويِج َبْعَدها
وقيل: معناه الجماع، أي: ال تصفوا أنفسكم لهن بكثرة الجماع ؛ ترغيباً  ،جرير الطبري

وهو  ،أاَل َتْنِكح َغْيرهاً على المرأة أثناء عدتها َيْأخذ عهد لهن في النكاح، وقيل معناه: أن
 بيان فيال جامع :هذه األقوال: تفسير الطبري المسمى ما ذهب إليه قتادة. ينظر في عرض

 سنة الطبعة األولى الناشر: مؤسسة الرسالة :وما بعدها الناشر 110/  5تفسير القرآن 
الدر المنثور في التفسير المأثور  ،أحمد محمد شاكر :بتحقيق م 2000 -هـ  1420

 287/  1 :، فتح القدير للشوكاني بيروت -الناشر: دار الفكر  696/  1 :للسيوطي
 .هـ 1414-لطبعة: األولى ا ،دمشق -الناشر: دار ابن كثير 

 .235اآلية رقم  سورة البقرة من (2)
باب الصوم  -كتاب الصوم  :صحيح البخاري :ينظر .أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم (3)

 ،هـ1422الطبعة: األولى،  دار طوق النجاة :، الناشر1983 حديث رقم آخر الشهر
═ 
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ر  من َخْير أَو َشر   :والَسريرة ،ويجمع على أسرار
والجمع  ،عمل الس ِ

  .(1) َسرائر

أسرَّ  :واإلظهار، يقال ،فيطلق على الكتمان ،هو من األضداد :وقيل
  .(2)أْظَهَره  :وأسره ،َكَتَمه :الشيءَ 

ْظَهار قوُل اهلل جل  َوعال :َقال أبو عبيدة ا  ﴿ :َومن اإْلِ وْا النََّداَمَة َلمَّ َوأََسرُّ
 :(4)أَي: أظهروها، َوأْنشد للفرزدق .(3)﴾ َرأَُوْا اْلَعَذاَب 

ا ر َد َسْيفه أيفلم   أََسرَّ الَحُروِريُّ الَِّذي َكاَن أَْضَمَرا *** الحجاَج جرَّ
 

أن  -في اآلية الكريمة  -معنى أسروا الندامة  :(6)، والفراء(5)وقال ثْعَلٌب  
، وكتموها ،ن سفلتهم الذين أضلوهمأسروا الندامة عالمشركين  رؤساء

                                                
═ 

الناشر: دار  ،1161باب صوم سرر شعبان حديث رقم  -الصيام  :كتاب :صحيح مسلم
  .بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي  ،بيروت -إحياء التراث العربي 

  357 ،356/  4لسان العرب  ،/ 8المحكم والمحيط األعظم  (1)
 . الموضع نفسه ،: المرجع السابقلسان العرب (2)
  .54سورة يونس من اآلية رقم  (3)
وقد نسب إليه في كتاب األضداد البن  ،لم أقف على هذا البيت في ديوان الفرزدق  (4)

 1987 -هـ  1407عام النشر:  لبنان -لناشر: المكتبة العصرية، بيروت ا 46: صاألنباري
 محمد أبو الفضل إبراهيم.  :بتحقيق م

 .357 ،356/  4لسان العرب:  ، 406/  8: المحكم والمحيط األعظم( 5)
 ،بيروت -لناشر: دار إحياء التراث العربي ا ،201/  12 البن األزهري تهذيب اللغة( 6)

  .محمد عوض مرعب :بتحقيق م2001 سنة الطبعة األولى
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لَقاَل اْبُن سيَدْه:  خفوها،وأ  .(1)أَصح واألَو 

 السر في اصطالح الفقهاء:  - 2 - 15

يقول  ،هل اللغةالسر عند الفقهاء عن معناه عند أ ال يختلف معنى
  :الراغب األصفهاني  

رُّ هو: الحديث المكتم"    .(2)" في النَّفس  الس ِ

ي نفسه من األمور التي عزم المرء ف يسرهو ما ) :ويقول الكفويُّ 
 .(3)"(عليها

هو ما يفضي به اإلنسان إلى آخر )  :وعرفه مجمع الفقه اإلسالمي بأنه
على طلب  ويشمل ما حفت به قرائن دالةٌ  ،أو من بعد ،مستكتماً إياه من قبل

الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات اإلنسان 
 .(4)( وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس

                                                

 ،/  4لسان العرب: : وأيضاً  ،الموضع نفسه  ،المرجع السابق :المحكم والمحيط األعظم( 1)
357  

الناشر: دار القلم، الدار ، 40/  1 للراغب األصفهاني المفردات في غريب القرآن (2)
 .هـ 1412 -الطبعة: األولى  بيروت دمشق -الشامية 

عدنان  :بتحقيق ،بيروت -الناشر: مؤسسة الرسالة  4ص  :الكليات ألبي البقاء الكفوي (3)
 .محمد المصري -درويش 

 ،انمجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجو( 4)
. م1993حزيران )يونيو(  27 -21هـ الموافق 1414محرم  7 -1من  بروناي دار السالم

هـ  1415سنة  409 ص العدد الثامن، الجزء الثالث، ،اإلسالمي مجلة مجمع الفقه: ينظر
═ 
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 :سراراأل حفظعن العرب يف فضل  أثرما  -ثانيًا  - 16

 ،الكثيرُ  الشيءُ  وكتمانها األسرار أثر عن العرب في فضل حفظوقد 
قيل ألعرابي: ما بلغ من حفظك ما ورد أنه  :في هذا الشأن مفمما أثر عنه

، (1)وأنساه كأني لم أسمعه ،ثم أجمعه ،للسر؟ قال: أفرغه تحت شغاف قلبي
 .(2)قلوب األحرار قبور األسرار :وقال حكيم

 وقال سلمة اليشكري: 

 معيداً ما حييت له ذكرا فلسُت  *** إذا ما غفرت الذنب يوماً لصاحب
 

 (3)مذيعاً له سرا وعندي له سرٌ  *** خان عهده ٌب ـــإذا ما صاح ولسُت 
 

  :وقال كثير
 عن حديثك، جاهله استبحثوهإذا ***  أنهـــــــر، حتى كــت الســــــــــكريم يمي

 

 كم، ال تخاف غوائلهــــــــــــــشفيق علي *** كم في مضمر القلب والحشاعى سرَّ و
 

  (4)إذا ما أضاع السر في الناس حامله***  اً ــــــــــــــــوأكتم نفسي بعض سري تكرم
 

                                                
═ 

 .م 1994 -
 منصور األبشيهيبن  أحمدبن  شهاب الدين محمدالمستطرف من كل فن مستظرف ل (1)

 .هـ 1419األولى، الطبعة ت بيرو -عالم الكتب  الناشر: 216ص 
الناشر: مؤسسة األعلمي،  :الناشر 306/  5ربيع األبرار ونصوص األخيار للزمخشري  (2)

 .الموضع نفسه ،المرجع السابق :المستطرف ،هـ 1412الطبعة: األولى،  بيروت
 .الموضع نفسه :المرجعان السابقان (3)
 ،بيروت -دار الثقافة  :الناشر ،إحسان عباس .جمعه وشرحه د 420ص  :ديوان كثير عزة( 4)

 .م 1971 -هـ  1391سنة  لبنان ،بيروت
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وكرم اهلل  أبي طالب بن  ومما نسب إلى أمير المؤمنين علي
  :وجهه

 ر عند كرام الناس مكتومـــــفالس***  ال يكتم السر إال كل ذي خطر
 

 (1)قد ضاع مفتاحه والباب مردوم***  قــــــــــــوالسر عندي في بيت له غل
 

 الفرع الثاني

 وااللتزام حبفظها املراد بأسرار املريض بيان
  :المراد بأسرار المريض -أوالً  - 17

المريض التي يجب  ألسرارلم يتعرض الفقهاء القدامى لوضع تعريف 
هو ؛ ولعل السبب في ذلك  االلتزام بحفظها الطبيب ومن في حكمه على

سرار ومنها أ ،األسراركل  حفظ وجوب وعموم ،وضوح ذلك عندهم
  .المريض

إال أن  ،أسرار المريضالقدامى لم يتعرضوا لتعريف  ءذا كان الفقهاإو 
لبيان فوجدت عدة محاوالت  ،لها الفقهاء المعاصرين حاولوا وضع تعريف

  :منها ،ماهية هذه األسرار

اطلع عليه  أمر ل" ك :ابأنه أسرار المريض المعاصرينعرف بعض  - 1
أو علم به  ،يرهأو غ ،المريضالطبيب بحكم عمله، سواء أفضى به 

                                                

عبد  :جمع وترتيب 184ص  -رضي اهلل عنه  -أبي طالب بن  ديوان أمير المؤمنين علي (1)
المحاسن واألضداد للجاحظ  ،م 1988 -هـ  1409الطبعة االولى سنة  ،الكرم العزيز
 .هـ 1423الناشر: دار ومكتبة الهالل، بيروت سنة: الناشر 48ص 
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مهنته، وكان للمريض أو يص أثناء ممارسته خالفحص، أو التش ةجنتي
 .(1)مشروعة في كتمانه ويه مصلحةذل

أحوال من الطبيب ) كتمان ما اطلع عليه : ابأنه بعضهم اوعرفه - 2
يطلع عليها الطبيب بصورة  وتشمل المعلومات الخاصة التي مريضه،
 (2) (مباشرة خالل عملهأو غير  مباشرة،

أو العاملين  ،نها " كل ما وصل إلى علم الطبيبفريق ثالث بأ وعرفها - 3
في الحقل الطبي من خالل نشاطهم المهني من أحوال المريض 

 ،عن طريق السمع، أو البصر، أو االستنتاج ،أو االجتماعية ،الصحية
 .(3)"كتمانهأو للغير مصلحة مشروعة في  ،وكان للمريض، أو ألسرته

  :الراجح من هذه التعريفات - 18

لألسباب هو التعريف الثالث السابقة ولعل الراجح من هذه التعريفات 
  :التالية

 الطبيب يقصر الملتزمين باألسرار الطبية على إن هذا التعريف ال -(أ ) 
بل يتعداه إلى سائر العاملين في  - كما فعل التعريف األول - فقط

                                                

الطبعة ، يروتدار الفكر، ب :الناشر 55ص  الطبي ة الفقهي ة د. أحمد كنعان: الموسوعة (1)
 .م 1992 الثانية سنة

الطبعة األولى  71الطبيب المسلم وأخالقيات المهنة ص  :د. هشام الخطيب وآخرون( 2)
 .م 1991 -ه  1411 سنة

وهو بحث منشور  (،السر الطبي ) تأصيالً وتطبيقاً  :حسين جستنيةبن  هالة بنت محمد .د( 3)
  229/  1مجلة الجامعة العراقية العدد االربعون  في
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  .الحقل الطبي

أياً كانت طريقة العلم رار كما أن هذا التعريف يوجب حفظ األس -(ب )
خالل  - ابه أو علم ،مباشرةعن طريق المريض  اسواء تم العلم به ،بها

أو  ،من آخرين هاكما لو سمع ،بأية طريقة أخرى -نشاطه المهني أدائه 
  .أو غير ذلك ،أو صورة ،أو تحليل ،على تقرير االطالعمن خالل 

لم يقصر المصلحة المبتغاة من أن هذا التعريف  أضف إلى ما تقدم ( ) ج
كما فعل التعريف  -أسرته  افرادأو أحد  ،الكتمان على كونها للمريض

بل أوجب على الطبيب حفظ السر حتى ولو كانت المصلحة  -الثاني 
 .على الغيرحفظ تعود هذا  المبتغاة من وراء

  :أسرار المريض بحفظ التزام الطبيبتعريف  -ثانياً  - 19

يض رأسرار الم بحفظ التزام الطبيبيمكن تعريف  ما تقدموبناء على  
  :بأنه

 ،اطلع عليه أمرٍ  كَل  يحفظبأن  الطبيبذي يقع على عاتق التزام ال) ذلك 
أو للغير  ،أو لذويه ،وكان للمريض ،عملهبحكم  عن المريض هأو علم

 اإلخالل بهذا االلتزام بحيث يترتب على ،مصلحة مشروعة في كتمانه
 .(الشرعية عن ذلك  المسؤولية

، هذا السر بحفظااللتزام وبين  ،الضروري التمييز بين السر الطبي فمن 
م الطبيب من معلومات هو كل ما يصل إلى عل - كما تقدم -فالسر الطبي 

ء حصل عليها سوا ،والظروف المحيطة به ،وعالجه ،المريضبحال  تتعلق
أما االلتزام  ،سته مهنتهأو بسبب ممار ،أو بمناسبة ،ناءثأو علم بها أ ،بنفسه
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وذ بالصمت فهو ذلك االلتزام الذي يفرض على الطبيب أن يل السربحفظ هذا 
التي يرخص له فيها إال في الحاالت  ،كل ما يتعلق بهذا السر حيال

بهذا االلتزام مسؤوليته عن ذلك على بحيث يترتب على اإلخالل  ،(1)باإلفشاء
 النحو 

 .الخامسفي المبحث  -إن شاء اهلل تعالى  -الذي سيتم تناوله 

 

 

 

h 

 
  

                                                

 :الناشر ،التزامات الطبيب في العمل الطبي :علي حسن نجيدة .د: ينظر في هذا المعنى( 1)
المسئولية الجزائية للطبيب  :عبد القادر بومدان ،150ص  1992النهضة العربية سنة  دار

وهي رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانون من كلية الحقوق  ،السر الطبي عن إفشاء
 .25 ،24م ص  2011 - 2010الجزائر سنة  -تيزي أوزو  -جامعة مولود معمري 
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 الرابعاملطلب 

 تاريخ التزام الطبيب حبفظ أسرار املريض

 الراسخةصول من األ المرضى رسراأ بحفظ التزام الطبيبيعد  - 20
؛ لذلك عالقة الطبيب بمريضه إلىه التاريخية جذوروتمتد  ،لمهنة الطب
طباء من أوائل األيعد أطباء قدماء المصريين  ، لكنيد بدايته بدقةديصعب تح

 يأخذ (1) (بتمحوإ)  ، فقد كان الطبيبتزام وعملوا بهالذين عرفوا هذا االل
الطبيب اليوناني  ثم أقره، (2)العهد والقسم على طالبه أال يذيعوا لمريض سراً 

  .(3)في قسمه المشهور "" بوقراطأ"

أسرار مرضاهم  يقسمون على حفظكان األطباء وفي العصر اإلسالمي  
لهم بممارسة الطب، مستمدين ذلك من تعاليم الدين  قبل السماح

 .(4)اإلسالمي
                                                

 ،الدقبل المي 2800ظهر حوالي  هو طبيب ومهندس الملك زوسر من قدماء المصريين( 1)
 (وهو األحق بلقب ) عميد األطباء في التاريخ ،بنى له هرم سقارة المدرج وهو الذي

جريدة الشرق  :ألنه سبقه في الظهور بألفي عام تقريباً ينظر وليس أبقراط اإلغريقي ؛
 .10796العدد  ،2008يونيو  19 -هـ  1429 يةالثان جمـادى 14الخميـس عدد  األوسط

  .557مرجع سبق ذكره ص  ،احمد كنعان: الموسوعة الطبية الفقهية .د( 2)
 مجلة الحقوق وهو بحث منشور في ،38السر الطبي ص : مانينيعبد السالم التر :ينظر( 3)

 .م 1981يونيو  ه 1401العدد الثاني السنة الخامسة شعبان  ،جامعة الكويت ،والشريعة
مذكرة وهي  ،90الشريعة والقانون ص  قارنةإفشاء سر المريض دراسة م :أحمد بوقفه( 4)

كلية العلوم  ،تخصص شريعة وقانون شهادة الماجستير في العلوم اإلسالمية مقدمة لنيل
 .م 2007 ،2006الجزائر سنة  جامعة -اإلسالمية 
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في كتابه المسمى عيون األنباء في طبقات  .(1)أصيبعة ابن أبي ذكرفقد  
األشياء التي أعاينها في أوقات  وأما)....  بقراطه لقسم أعند بيان :األطباء

تصرف الناس، من  عالج المرضى أو أسمعها في غير أوقات عالجهم في
 -ابن أصيبعة  نقل ، كما(2) ا ال ينطق بها خارجا فأمسك عنها(األشياء التي مم

) الطبيب على رأي  :أنه قال (3)رضوانبن  عن الطبيب المصري على -يضاً أ
  :وذكر منها ،(4) ....(.اْجتمعت ِفيِه سبع ِخَصالُهَو الَِّذي بقراط 

اَل يبوح ِبَشْيء من  ،ألسرار المرضى أَن يكون كتوماً  :الثَّاِلثَة)

                                                

 ،المعروف بابن أصيبعة ،خليفة الخزرجيبن  هو موفق الدين احمد :ابن أبي أصيبعة( 1)
" عيون األنباء في  :ومن كتبه ،والتاريخ ،والطب ،كان عالماً باألدب ،العباس أبو :كنيته

 ،و" التجاريب والفوائد " و حكايات األطباء في عالجات األدواء "، طبقات االطباء
شذرات الذهب في أخبار من ذهب  :ينظر .هـ 668 سنة -رحمه اهلل -توفي  ،وغيرها

 .197/  1 :زركليال األعالم لخير الدين ،569/  7البن العماد 
 -مكتبة الحياة  :الناشر 45 ص بي أصيبعةأالبن  األطباء طبقات في األنباء عيون (2)

 . رضا نزار .د تحقيقبيروت ب
طبيب، رياضي،  ،جعفر، أبو الحسنبن  عليبن  رضوانبن  عليهو  :رضوانبن  علي (3)

ب  ، مولده ومنشؤه ِبمْصر ، من العلماء وارتقى هو بعلمه،  ،أبوه فراناً كان ، َوبَها تعلم الط ِ
" :منها ،له تصانيف كثيرة، هو من كبار الفالسفة في اإلسالم ابن تغري بردي: عنه قال

وغيرها كثير، و"النافع في الطب،  ،" كفاية الطبيب " و ،وخصومه " التوسط بين أرسطو
طبقات  عيون األنباء في ،285/  4األعالم  ينظر: .هـ 453سنة  -اهلل  رحمه -توفي 
 .وما بعدها 561ص :األطباء

 . 564ص  :المرجع السابق (4)
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 .(1)(أمراضهم

: في كتابه (2)هبل البغداديبن  كما أوصى الطبيب مهذب الدين
يؤخذ العهد بحفظ السر على من يطلبون اإلذن  أن( المختارات في الطب)

وأن يؤخذ عليهم العهود في حفظ األسرار،  ...) :حيث يقولبممارسة الطب، 
                                                

التي نقلها  ،الخصال التي يجب أن يتحلى بها الطبيب وبقية 565ص  :المرجع السابق (1)
 :رضوان عن أبقراط هيبن  علي

 ذُكورا ،َعاِقالً  ،جيد الروية ،حسن الذكاء، َصِحيح اأْلَْعَضاء ،أَن يكون َتام  اْلخلق -ألولىا
 .خير الطَّْبع

اِئَحة ،أَن يكون حسن الملبس -الثَّاِنَية   .نظيف اْلبدن َوالثَّْوب ،طيب الرَّ
اِبَعة  ،أَن تكون رغبته ِفي ِإْبَراء المرضى أَكثر من رغبته ِفيَما يلتمسه من اأْلُْجَرة - الرَّ

 .اْلُفَقَراء أَكثر من رغبته ِفي عالج اأْلَْغِنَياء ورغبته ِفي عالج
 .أَن يكون َحِريًصا على التَّْعِليم َواْلُمَبالَغة ِفي َمَناِفع النَّاس - اِمَسةاْلخَ 

اِدَسة َصاِدق اللهجة اَل يْخطر ِبَباِلِه َشْيء من  ،عفيف الن ظر ،أَن يكون سليم اْلقلب - السَّ
َساء ض ِإَلى َشْيء َعن أَن يتَ  َواأْلَْمَوال الَِّتي َشاهدَها ِفي مَناِزل األعالء فضالً  أُُمور الن ِ َعرَّ

 .ِمْنَها
اِبَعة   ،َواَل يُعلمهُ  ،اَل يصف َدَواء قتاالً  ،أَن يكون َمْأُمونا ِثَقة على اأْلَرواح َواألموال -السَّ
 (.هيعالج عدوه بنية َصاِدَقة َكَما يعالج َحِبيبو ،يْسقط األجنة َواَل َدَواء

ب، المعروف عبد المنعم، بن  عليبن  أحمدبن  عليهو  :ابن هبل (2) أبو الحسن، المهذَّ
ب   َكانَ ، بابن هبل َوله  ،ِفي صناَعة اأْلََدب متميزاً  ،أوحد وقته وعالمة َزَمانه ِفي صناَعة الط ِ

من  ،ولد ببغداد، وأقام بالموصل ن،لحفظ اْلُقْرآ َوَكاَن متقناً  ، بليغة شعر حسن وألفاظ
رحمه اهلل  -توفي  ،اورات( وغيرها) واآلراء والمش و (،) المختارات في الطب :مؤلفاته

األعالم  ،وما بعدها 407ص  طبقات االطباء ينظر: عيون األنباء في .هـ 610سنة  -
 .256/  4للزركلي 
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 .(1) واألوالد من أحوال الناس( ،فإ نهم يطلعون على ماال يطلع عليه اآلباء

ة الطبية العالمية في مؤتمرها عام أعلنت الجمعيوفي العصر الحديث 
في سيدني ثم عدل إعالن جنيف  ،فلمعروف بقسم جنيا ،م قسمها 1948

 إليَّ  عهدُ أحترم كل األسرار التي يُ  ) أنْ  :فيه م حيث جاء 1968سنة  بأستراليا
 .(حتى بعد وفاة المريض بحفظها 

 (أبو قراط ) قسم كليات الطب في العصر الحديث تبنت وقد 
أحترم  وأنيالئم العصر، ومما جاء فيه: )... واختصرته طارحة منه ما ال 

عدم  يجببشيء  أبوحعليه، وال  اطلعت اً سر وال أفشي البيت الذي أدخله، 
أعتبر هذه  وأن ،عمليوأسمعه عن مرضاي في نطاق  أراه ممااإلجابةعليه 

 .(2)(األشياء من األسرار المقدسة

 

 

h 

                                                

دار المعارف  :الناشر 4/  1هبل البغدادي بن  المختارات في الطب لمهذب الدين (1)
 ه. 1362األولى  العثمانية الطبعة

  91ص  :المرجع السابق :أحمد بوقفه( 2)
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 لثانياملبحث ا

 أسرار املريضحبفظ  التزام الطبيبأحكام 

  :مطلبينويشتمل على  - 21

 . الحكم الشرعي لحفظ الطبيب أسرار المريض -المطلب األول

بحفظ أسرار  التأصيل الشرعي اللتزام الطبيب -المطلب الثاني
 . .المريض
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 املطلب األول

 احلكم الشرعي حلفظ الطبيب أسرار املريض 

 ،السر عموماً  حفظهو وجوب  على أن األصلجمع العلماء أ -22
في السر الطبي  و يدخل ،أو مسوغ شرعي ،دونما سبب معتبر (1)هإفشائ ةحرمو

                                                

 ،ه1348 سنة مطبعة الحلبي :الناشر 222/  3بريقة محمودية ألبي سعيد الخادمي  (1)
سنة  الطبعة األولى ،القاهرة -الناشر: عالم الفكر  ،283الفقهية البن جزي ص  القوانين
الدر الثمين ، بدون طبعة ،دار التراث :الناشر 135/  4المدخل البن الحاج ، هـ1405

أحمد بن  الرشد المعين على الضروري من علوم الدين لمحمد والمورد المعين شرح
لوامع  ،م2008 -هـ 1429 سنة ،الحديث القاهرة دار :الناشر 566مياره المالكي ص 

 631/  6 ،34/  2 سالم الشنقيطيبن  محمدبن  لمحمد :الدرر في هتك أستار المختصر
أدب ، م 2015 -هـ  1436 الطبعة األولى، نياموريتا -نواكشوط الرضوان الناشر: دار

إحياء علوم  ،م 1986 سنة ،دار مكتبة الحياة :الناشر 307ص : الدنيا والدين للماوردي
الطبعة  ،والنشر دار ابن حزم للطباعة :الناشر 593 ص للنووي األذكار ،132/  3الدين 

مؤسسة  الناشر:،329/ 8 الفروع لشمس الدين ابن مفلح ،م2004 -هـ1425األولى 
/  6مفلح بن  المبدع لبرهان الدين ،م 2003 -هـ  1424 سنة األولى الطبعة ،الرسالة
 -هـ  1418 سنة األولى الطبعة لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ، 252

الناشر: دار إحياء ،360 / 8معرفة الراجح من الخالف للمرداوي  اإلنصاف في م1997
المنتهى  مطالب أولي النهى في شرح غاية ،بدون تاريخ -الثانية  الطبعة ،التراث العربي

 م1994 -هـ 1415 سنة الثانية الطبعة ،اإلسالمي الناشر: المكتب ،269/  5 :للرحيباني
الزوجين بما جرى بينهما:) ألنه من إفشاء  قول من قال بحرمة تحدث بعد أن ذكر :وفيه

 :الناشر :اآلداب للسفاريني غذاء األلباب في شرح منظومة (،السر، وإفشاء السر حرام
 .م1993هـ /  1414سنة لطبعة الثانية ا مصر -مؤسسة قرطبة 
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يجب على الطبيب وغيره ممن يعمل في  ؛ ومن ثم (1) أولوياً  ذلك دخوالً 
 ،، وأن يكتمهايحافظ عليهاأن  وله اطالع على أسرار المريض ،مهنة الطب

 ويحرم عليه إفشاؤها وإذاعتها. 
 ،َضىَعَلى أَسَرار اْلمر اً أَِمين ِبيبالط ِغي أَْن يَكُونَوَيْنب " :بن الحاجاقال 
َلْم يَْأَذْن َلُه ِفي اطالِع َغْيِره َعَلى  هإْذ إن؛  اْلَمِريض َعَلى َما َذَكَره داً أَح َفاَل يُْطِلع

 .(2)" ِلَك ذ
؛ ِسر َنْفِسه ْن إْظَهاِرهمِ  ر َغْيِرِه أَْقبحِس ُجِل َوِإظَهاُر الر " :الماوردي وقال

، أَْو النَِّميَمُة إْن كان اً أِلَنَُّه َيُبوُء ِبِإْحَدى وْصَمَتين: اْلِخَياَنة إْن َكاَن مْؤَتَمن
رَ َفأَم ،ْسَتْوَدًعام ا ِفيِهم وم، َوهوما مذمهَوكاَل  ،اَل ر َفُربما اْسَتَويَا ِفيِه َوَتَفاضا الضَّ

 .(3)(َملومٌ 
، واألحاديُث فيه  ) :يقول اإلمام النووي ومما يُنَهى عنه إفشاُء السر 

                                                

دار الكتب العلمية  :الناشر 197/  4إعالم الموقعين عن رب العالمين البن القيم  :ينظر (1)
 بيبَوالط ،المعبرو ي،َفالمفتِ  ) :وفيه ،م1991 -هـ 1411 سنة الطبعة: األولى بيروت -

؛ َفَعَلْيهم اسِتْعمال الَسْتِر  النَّاس وعْوَراِتِهم على ما اَل َيطِلع عَليِه َغْيرهم يَطِلعون ِمْن أَْسرار
القراُر الَصادُر عن مجلس مجمع الفقه : وينظر في هذا المعنى (.ِفيَما اَل يحسن إْظَهاره.

ه:  ،مؤتمره الثامن المنعقد في دورة ،اإلسالمي يتأَكد واجُب حفظ  »حيث جاء فيه ما نصُّ
كالمهن  ،يعود اإلفشاُء فيها على أصل المهنِة بالخلل السر، على من يعمل في المهن التي

يَّة النُّصح وتقديم العون، فُيفضون  محض إذ يركن إلى هؤالء ذوو الحاجة إلى ؛ الطب ِ
أسراٌر ال يكشفها المرء  ومنها ،إليهم بكل ما يُساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية

 .409/  3مجلة المجمع العدد الثامن :ينظر « لغيرهم حتى األقربين إليه
 .وبدون تاريخ ،الطبعة بدون طبعة الناشر: دار التراث ،135/  4 المدخل البن الحاج (2)
  307أدب الدنيا والدين: ص  (3)
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 .(1)(  أو إيذاءٌ  ،كثيرةٌ، وهو حراٌم إذا كان فيه ضررٌ 

  :املريضحفظ أسرار الدليل على وجوب  - 23

 ،بالقرآن الكريم ،سرار المريضأ حفظأن يستدل على وجوب ويمكن 
  :والمعقول ،واإلجماع ،والسنة

  :من القرآن الكريم -أوالً  - 24

  :وأما من القرآن الكريم فما يأتي 

ُسوَل َوَتُخونُوا  َيا) قول اهلل تعالى:  -1 َ َوالرَّ أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل َتُخونُوا اهللَّ
 .(2)(  أََماَناِتُكْم َوأَْنتُْم َتْعَلُمونَ 

  :وجه الداللة من اآلية

والنهي  ،مانةعن خيانة األ الكريمةقد نهى في هذه اآلية إن اهلل تعالى 
 .مانة محرمةكون خيانة األفت ،يقتضي التحريم

النهي  عموم فتدخل في ،دهوأسرار المريض لدى الطبيب أمانة عن 
، وبالتالي يعد (3)؛ ألن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السببالوارد في اآلية 

                                                

الطبعة األولى  ،للطباعة والنشردار ابن حزم  :الناشر 593ص  :األذكار للنووي (1)
 .م2004 -هـ1425

 .27اآلية رقم  :سورة األنفال (2)
دار إحياء التراث  :الناشر 475/  15 :أو التفسير الكبير للفخر الرازي ،مفاتيح الغيب (3)

قال بعد أن حكى أقوال  :حيث قال ،هـ 1420 -الطبعة: الثالثة  بيروت -العربي 
ا)  :اآلية المفسرين في سبب نزول اْلُوُجوُه المذكورة ِفي َسَبِب نزوِل اآْلية، َفِهي  َوأَمَّ

═ 
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 ،كان كتمانها ،وإذا كان إفشاؤها أمراً محرماً  ،مراً محرماً إفشاؤها وإذاعتها أ
 .والمحافظة عليها واجباَ 

َوالَِّذيَن يُْؤُذوَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمنَاِت ِبَغْيِر َما اْكَتَسُبوا  ﴿ :تعالى اهللقول  -2
  .(1) ﴾ َفَقِد اْحَتَمُلوا بُْهتَاًنا َوِإْثًما ُمِبيًنا

  :وجه االستدالل من اآلية
يؤذون الناس  أولئك الذين -الكريمةية في هذه اآل -إن اهلل تعالى قد ذم 

                                                
═ 

أِلن اْلِعْبَرَة ِبُعُموِم اللَّْفِظ اَل ِبُخُصوِص  َداِخَلٌة ِفيَها، َلِكْن اَل َيِجُب َقْصُر اآْلَيِة َعليها،
َبِب  ُقْلُت: )  :في سبب النزول وقال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر أقوال المفسرين (،السَّ

، َفاأْلَْخذ ِحيح أَن اآْلَية عامة، َوِإْن َصحَّ أَنها َوَرَدْت َعَلى َسَبٍب َخاص ٍ ِبعموِم اللَّْفِظ  َوالصَّ
َبِب ِعْنَد اْلَجَماِهيِر ِمَن اْلُعَلَماءِ  دار : الناشر 36/  4( ينظر: تفسير ابن كثيراَل ِبُخُصوِص السَّ
،  هـ 1419 -الطبعة: األولى  بيروت - الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون

وإذا كان جمهور العلماء يرون أن العبرة بعموم . محمد حسين شمس الدين: بتحقيق
واختاره  ،وهو مروي عن مالك ،السبب بخصوص يرى أن العبرةإال أن بعضهم  ، اللفظ

في شرح  صولنفائس األ :ينظر في تفصيل هذه المسألة .وأبو ثور ،بعض الشافعية
 سنة األولى الطبعة ، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز2131/  5 المحصول للقرافي

 العدة في، عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض :بتحقيق م1995 -هـ 1416
 روضة ،م 1990 -هـ  1410 سنة الطبعة الثانية ،607/  2أصول الفقه للقاضي أبي يعلي 

مؤسسة الري ان للطباعة والنشر  :الناشر وما بعدها، 35/  2 وجنة المناظر الناظر
المهذب في علم أصول الفقه  :وأيضاً  م2002-هـ1423 سنة الثانية الطبعة،والتوزيع

الطبعة ، الرياض -: مكتبة الرشد ، الناشر1535 / 4النملة  د الكريمبالمقارن للدكتور ع
 .م 1999 -هـ  1420سنة  األولى

  .58اآلية رقم  :سورة األحزاب (1)



 التزام الطبيب حبفظ أسرار املريض يف الفقه اإلسالمي

 

 2224 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

، وهذا الذم ال يكون (1)دونما سبب يوجب ذلك اءذبأي وجه من وجوه اإلي
 -وجوهبأي وجه من ال -المسلم  إيذاء كونوبالتالي ي ،إال على فعل محرم

وعدم  ،أسرارهمإفشاء ويدخل في ذلك  ،دونما مسوغ يقتضي ذلك محرماً 
ال جرم  ،المريض يؤذي؛ ضرورة كونه محرماً األسرار إفشاء وإذا كان  ،حفظها

 .واجباً  حفظهاان ك
الَِّذيَن آَمنُوا اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الظَّن ِ ِإنَّ َبْعَض  َياأَيَُّها ﴿ :اهلل تعالى قول - 3

ُسوا َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا أَُيِحبُّ أََحُدُكْم أَْن َيْأُكَل  الظَّن ِ ِإْثٌم َواَل َتَجسَّ
اٌب َرِحي َ َتوَّ َ ِإنَّ اهللَّ  .(2)﴾ مٌ َلْحَم أَِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهتُُموُه َواتَُّقوا اهللَّ

  :وجه االستدالل من اآلية
منها  ،من الخصال الذميمةعن جملة  -سبحانه وتعالى-فقد نهى اهلل 

ية فتكون الخصال المذكورة في اآل، (4)، والنهي يقتضي التحريم(3)الغيبة
                                                

 11 :، فتح البيان في مقاصد القرآن لمحمد صديق خان348/  4فتح القدير للشوكاني:  (1)
 -هـ  1412بيروت سنة  -صيدا  -الناشر: المكتبة العصرية للطباعة والنشر  142/ 

الناشر: الدار التونسية  105/  22 :عاشوربن  والتنوير لمحمد الطاهر م، التحرير 1992
 1984 سنة، تونس -للنشر 

 .12اآلية رقم  :سورة الحجرات (2)
مع وجود هذا  ،ذكر الشخص بما يكره :الغيبة كما فسرها الحديث الذي سياتي الحقاً  (3)

) وال يغتب  :تعالى وعلى ذلك يكون معنى قوله ،لم يكن فيه فهو البهتان  فان ،الشيء فيه
 أن يقال له في وجهه.ه ما يكر في غيبتهيقل بعضكم في بعض  وال :أي (بعضكم بعضاً 

/  16 :الجامع ألحكام القرآن :تفسير القرطبي المسمى، 305/  22 :تفسير الطبري :ينظر
 .م 1964 -هـ 1384 سنة الثانية الطبعة ، القاهرة -الكتب المصرية  دار :الناشر 334

: أهمها خمسة اختلف األصوليون فيما تفيده صيغة النهي المجردة عن القرينة على أقوال (4)
═ 
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الغيبة المنهي من  تعد -ومنها أسرار المريض  - أسرار الغيروإفشاء  ،محرمة
كان  ،وإذا كان إفشاء أسرار المريض محرماً  ،فتكون محرمة ،عنها شرعاً 

 . واجباً  حفظها

  .(1)﴾َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَاِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ  ﴿ :تعالىقول اهلل  -4

 :وجه االستدالل من اآلية

وصف عباده المؤمنين الذين وعدهم بالفالح  -سبحانه وتعالى -إن اهلل 
واألمانة  ،(2): حافظونأي ،وعهدهم راعونتهم : أنهم ألمانابأوصاف منها

                                                
═ 

 وهذا قول الجمهور. ،حقيقة في التحريم مجاز فيما عداه هاأن - األول
 حقيقة في الكراهة مجاز فيما عداها. اأنه -الثانى
موضوعة للقدر المشترك بينهما  يفه ،مشترك معنوي بين التحريم والكراهة اأنه -الثالث

 وهو طلب الترك.
 والكراهة، فهي موضوعة لكل منها بوضع مستقل.أنها مشترك لفظي بين التحريم  -الرابع

 التوقف وعدم الجزم برأي معين. -الخامس
وال  ،حقيقة في التحريم فقط اما ذهب إليه الجمهور من أنه :والراجح من هذه األقوال

نفائس األصول  :غيره إال بقرينة. ينظر في تفصيل األقوال في هذه المسألة ستعمل فيت
د. محمد إبراهيم  وأيضاً: ،365/  3 :المحيط للزركشي البحر، 1660/  4 :للقرافي

الناشر: مكتبة ومطبعة  203 ،202ص  الكريم دراسات أصولية في القرآن :الحفناوي
 .م2002 -هـ  1422القاهرة سنة  -اإلشعاع الفنية 

 .32اآلية رقم  :سورة المعارج :وأيضاً  ، 8سورة المؤمنون اآلية رقم  (1)
الناشر: دار نهضة  :الناشر 14/  10الوسيط لإلمام األكبر سيد محمد طنطاوي التفسير  (2)

))  :وفيه :م 1998سنة  الطبعة األولى ،القاهرة -والنشر والتوزيع، الفجالة  للطباعة مصر
═ 
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 ، كما تشمل(1) فعالً  أو ،قوالً  ،ْجَمُع ُكلَّ َما َيْحِمُلُه اإلنسان من أمر دينه ودنياهت
فيدخل في ذلك أسرار المرضى ؛  ،(2)ما يكون تركه داخالً في الخيانة كل

ويحرم  ،كتمانهاب وحفظها ،فيجب عليهم رعايتها ،لكونها أمانة عند األطباء
  .إفشاؤهاعليهم 

  :من السنة -ثانياً  - 25

ال  »: قال   أن رسول اهلل  الصامت بن  عبادةعن  -1
 .(3) «ضرر وال ضرار

                                                
═ 

إذا حفظها واهتم  ،يقال: رعى األمير رعيته رعاية ،بمعنى الحفظ ، الرعي  راعون: من
 .((بشئونها

 .107/  12طبي: تفسير القر (1)
أَن اأْلمانة َتتناول كل َما َتركه  َواعلمْ ))  :وفيه ،262/  23 :التفسير الكبير للفخر الرازي (2)

 .((في اْلِخَيانة داخاًل  يكون
 حديث رقم 2/784كتاب األحكام، باب من بنى في حقه ما يضر جار  :ابن ماجه سنن( 3)

 /5مسند أحمد  ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر: دار إحياء الكتب العربية، 2340
 :بتحقيق ،م 1995 -هـ  1416 سنة األولى الطبعة ،القاهرة -دار الحديث  الناشر: ،326

الناشر: دار  ،4513 حديث رقم 156 /6 السنن الكبرى للبيهقي:، أحمد محمد شاكر
بتحقيق محمد  م 2003 -هـ  1424 سنة الطبعة الثالثة نلبنا -الكتب العلمية، بيروت 

نه األلباني، عبد القادر عطا وأخرجه مالك في  ،408/  3 غليلفي إرواء ال والحديث حسَّ
 -كتاب األقضية  :ينظر موطأ مالك. َيْحَيى اْلَماِزِني ِ َعْن أَِبيهِ بن  َعْمِروالموطأ من حديث 

 سنة ،لبنان -العربي، بيروت  دار إحياء التراث :الناشر 745/  2باب القضاء في المرفق 
 .محمد فؤاد عبد الباقي :بتحقيق م 1985 -هـ  1406

 والضرار في ،اختالف العلماء في معنى الضرر -رحمه اهلل تعالى  -عبد البر بن  وقد ذكر
═ 
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  :وجه االستدالل من الحديث

عن اإلضرار قد نهى في هذا الحديث   إن رسول اهلل
 ويدخل في ،(1)عام يشمل كل ما من شأنه اإلضرار بالغير  وهو ،آلخرينبا

  .دونما مسوغ شرعي إفشاء أسرار المريض ذلك

آية المنافق  » قال:   أن رسول اهلل عن أبي هريرة  -2
َث َكَذَب، وإذا َوَعَد أَْخَلَف، وإذا اؤتمن خان زاد  و ،(2)« ثالث إذا َحدَّ

                                                
═ 

 :الحديث على أقوال أهمها
 .فتكلم بهما َجِميًعا َعَلى َمْعَنى التَّْأِكيدِ  ،نهما لفظتان بمعنى واحدأ -1
ُه ِإْن  ،اَل يَُضرُّ أََحٌد أََحًدا اْبِتَداءً  :َكأَنَُّه َقاَل  ،ُهَما ِبَمْعَنى اْلَقْتِل َواْلِقَتالِ َبل  :َوِقيل - 2 َواَل َيُضرُّ

هُ   .ِإِن اْنَتَصَر َفاَل َيْعَتِدي، و َوْلَيْصِبرْ  َضرَّ
َرُر ِعْنَد أَْهِل العربية ااِلسم: َحِبيٍب بن  وقال -3 َراُر اْلِفْعُل ، الضَّ  والمعنى اَل يدخل :َقال ،َوالض ِ

 .اَل يَُضارُّ أَحد ِبأَحد :اَل ِضَرارَ  ومعنى ،َعلى َنْفِسهِ يدخله ضرًرا َلم  دعلى أَح
َررُ  :َوَقال الخشني -4 ةٌ  :الضَّ َوالِضرار ما َلْيَس َلك ، الذي َلك ِفيِه َمْنَفَعٌة َوَعَلى جاِرك ِفيِه َمَضرَّ

ةٌ َمْنَفَعة َوَعَلى جاِرك ِفيِه مَ  ِفيهِ   وهذا وجه حسن في الحديث وقال ابن عبد البر: ) .َضرَّ
ُ أَعلم  -الناشر: دار الكتب العلمية  ،191/  7االستذكار البن عبد البر  ينظر:(. َواهللَّ

، سالم محمد عطا، محمد علي معوض :تحقيق ه 1421 سنة األولى الطبعة بيروت
بجوار محافظة  -مطبعة السعادة الناشر:  40/  6للباجي  الموطأ المنتقى شرح :وأيضاً 
 .هـ1332 سنة الطبعة األولى ،مصر

حيث قال ابن عبد البر: بعد أن ذكر أقوال  :الموضع نفسه ،االستذكار: المرجع السابق( 1)
ٌف ِفي  وهو َلْفظ)  :قال بعد ذلك :أقول ،والضرار ،معنى الضرر في العلماء َعاٌم ُمَتَصر ِ

ْنَيا  (.ُيَحاط ِبَوْصفه َيَكاد أَنْ  اَل و أَْكَثِر أُُموِر الدُّ
حديث  16/  1عالمة المنافق  :باب -كتاب اإليمان  :ينظر صحيح البخاري .متفق عليه (2)

═ 
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 .(1)« وزعم أنه مسلم ،وصلى ،وإن صام »مسلم: 

    النبيأن  العاص بن  عمروبن  وعن عبد اهلل -3
أَْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه َكاَن ُمَناِفًقا َخاِلًصا، َوَمْن َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمْنُهنَّ  » :قال

َفاِق َحتَّى يََدَعَها َث  :َكاَنْت ِفيِه َخْصَلٌة ِمَن الن ِ ِإَذا اْؤتُِمَن َخاَن، َوِإَذا َحدَّ
 .(2) «َوِإَذا َخاَصَم َفَجَر  ،َوِإَذا َعاَهَد َغَدرَ  ،َكَذَب 

  :وجه االستدالل من الحديثين

 جعل الحديثين خصاالً  في هذينقد عدد  إن رسول اهلل 
  :، منهاعالمات النفاق فعلها من

 ،تهاا من عالمات النفاق دليل على حرموكونه ،) إذا أؤتمن خان (
كان إفشاء وإذا  ،محرمة - المريضأسرار إفشاء ومنها  - األمانةخيانة فتكون 
  .وصيانته واجباً  حفظه المريض محرماً كانأسرار 

ِ  َعْبِد اهللَِّ بن  َعْن َجاِبرِ  -4 ِإَذا : »  َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ
ُجُل ِباْلَحِديِث ثُمَّ اْلَتَفَت  َث الرَّ  .(3)« َفِهَي أََماَنةٌ  ،َحدَّ

                                                
═ 

حديث رقم  78/  1بيان خصال المنافق  :باب -كتاب اإليمان  :صحيح مسلم 33رقم 
107 . 

 . 109رقم  حديث 78/  1بيان خصال المنافق  :باب -كتاب اإليمان  :صحيح مسلم( 1)
 .34حديث رقم  16/  1عالمة المنافق  :باب -كتاب اإليمان  :صحيح البخاري( 2)
الناشر:  ،4868رقم  267/  4في نقل الحديث  :باب ،كتاب األدب :سنن أبو داوود( 3)

سنن  ،بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ،بيروت -العصرية، صيدا  المكتبة
حديث رقم  341/  4باب ما جاء في أن المجالس أمانة  ،والصلة البر :أبواب: الترمذي

═ 



 الفقه املقـــــارن

 

 2229 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

 وجه االستدالل من الحديث 

ر من في الحديث قد عدَّ  ل اهلل إن رسو األمانة، واألمانة  الس ِ
ومنها أسرار  ،ك كل أمانةو يدخل في ذل ،بإفشائهاوعدم خيانتها ها يجب حفظ
 .المرضى

َقاَل:    أَنَّ َرُسوَل اهلِل   َعْمٍروبن  َعْن َعْبِد اهللِ  -5
ْنَيا » ِحْفُظ أََماَنٍة، َوِصْدُق  :أَْرَبٌع ِإَذا ُكنَّ ِفيَك َفاَل َعَلْيَك َما َفاَتَك ِمَن الدُّ

ٌة ِفي طُْعَمةٍ   .(1) « َحِديٍث، َوُحْسُن َخِليَقٍة، َوِعفَّ

  :وجه االستدالل من الحديث

                                                
═ 

 -هـ  1395 سنة الثانية الطبعة -مصطفى البابي الحلبي  الناشر: مكتبة ومطبعة ،1959
وأخرج  ،((َوِإنََّما َنْعِرُفُه ِمْن َحِديِث اْبِن أَِبي ِذْئٍب  ،َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ وقال: ))  م 1975

َث ِفي َمْجِلٍس ِبَحِديٍث،  َمنْ » َقاَل:  لنَِّبيَّ أَنَّ اأحمد عن جابر أيضاً:  َحدَّ
 .14474حديث رقم  362/  22ينظر: مسند أحمد « َفاْلَتَفَت، َفِهَي أََماَنةٌ 

 450 ،449/  6 :شعب اإليمان للبيهقي ،6652حديث رقم  233/  11مسند أحمد  (1)
بالرياض بالتعاون مع الدار الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع  4463 حديث رقم

الدكتور عبد  :بتحقيق م 2003 -هـ  1423 ى سنةاألول الطبعةد السلفية ببومباي بالهن
: الناشر ،241حديث رقم  57/  13للطبراني  المعجم الكبير ،العلي عبد الحميد حامد

مجمع  ،حمدي عبد المجيد السلفي بتحقيق ،الثانية الطبعة ،القاهرة -مكتبة ابن تيمية 
الناشر:  6706رقم  في العارية حديث باب -الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي كتاب البيوع 

وقال ، حسام الدين القدسي :بتحقيق 1994هـ،  1414 سنة مكتبة القدسي، القاهرة
 ،أَْحَمد، َوالطَبَراِني ِفي اْلَكِبيِر، وِفيِه ابن َلِهيَعةَ  رواه )َ :الهيثمي بعد ذكره لهذا الحديث

ِحيحِ  َوَحِديثُه  (.َحَسٌن، َوَبِقيَُّة ِرَجاِلِه ِرَجاُل الصَّ
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إذا توافرت في خصاالً في هذا الحديث  ذكر ن رسول اهلل إ
أداء  :من هذه الخصالوذكر  ،الدنيافيما فاته من شخص فال بأس عليه 

 ،في التكاليف الشرعية -تعالى -تشمل أمانات اهلل وهي عامة  ،االمانة
 ،المريض ويدخل في ذلك حفظ أسرار ،(1)داءواأل ،مانات الخلق في الحفظأو

والترغيب في هذه الخصال على النحو الذي ذكره الحيث يدل على وجوب 
 .سرار المريض واجباً فيكون حفظ أ ،هذه الخصال

اِمِت بن  ُعَباَدةَ َعْن  -6 اْضَمنُوا  » :َقالَ    أَنَّ النَِّبيَّ  الصَّ
ْثتُمْ  َوأَْوفُوا ِإَذا  ،ِلي ِستًّا ِمْن أَْنُفِسُكْم أَْضَمْن لَُكُم اْلَجنََّة: اْصُدقُوا ِإَذا َحدَّ

وا ِإَذا اْؤتُِمْنتُمْ  ،َوَعْدتُمْ  وا أَْبَصاَرُكمْ  ،َوأَدُّ  ،َواْحَفظُوا ُفُروَجكُم، َوُغضُّ
وا أَْيِدَيُكمْ   .(2)« َوُكفُّ

  :وجه االستدالل من الحديث

أنهم  في هذا الحديث وعد المؤمنينقد    إن رسول اهلل 
                                                

مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة  :الناشر 3306/  10شرح الطيبي على مشكاة المصابيح  (1)
مرقاة المفاتيح في شرح  ،د. عبد الحميد هنداوي :بتحقيق ، الرياض( -المكرمة 

 سنة الطبعة: األولى ،لبنان -الناشر: دار الفكر، بيروت  3268/  8المصابيح للقاري 
 .م2002 -هـ 1422

السنن  ،371رقم  506/  1صحيح ابن حبان  ،22756رقم  417/  37مسند أحمد  (2)
  الكبرى للبيهقي

، 12691رقم  471/  6باب ما جاء في الترغيب في آداء األمانات  -كتاب الوديعة  :
هذا الحديث صحيح  " :وقال الحاكم 66 80رقم  399/  4 :الصحيحين المستدرك على

 . ولم يخرجاه " ،اإلسناد
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 ،آداء األمانةمنها  ،(1)إذا داوموا على فعل ست خصال ضمن لهم دخول الجنة
العظيم ال ، وهذا الجزاء ومنها حفظ أسرار المريض ،مانةوهو عام يشمل كل أ

سرار ومنها حفظ أ ،ماناتيكون أداء األالي وبالت، يكون إال على فعل واجب
  .باً المريض واج

ِ  َعْبدَ  حديَث  -7 ِ  ُعَمَر بن  اهللَّ  :َقالَ    أَنَّ َرُسوَل اهللَّ
ُ َيْوَم الِقَياَمةِ  ......»  .(2)« َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اهللَّ

  :وجه االستدالل من الحديث

ظى بستر اهلل بأنه سيحوعد من يستر مسلماً   إن رسول اهلل 
ه فيدخل يعد من الستر علي وال شك أن حفظ أسرار المريض ،له يوم القيامة

 .في عموم الحديث
  :من اإلجماع -ثالثاً  - 26

، ومنها حفظ األسراروجوب  فقد أجمع العلماء على :أما من اإلجماع
                                                

الناشر: المكتبة  :الناشر 535/  1فيض القدير للمناوي شرح الجامع الصغير للمناوي  (1)
 .ه1356 سنة األولى الطبعة مصر - التجارية الكبرى

ال يظلم المسلٌم المسلم َ وال يسلمه  :باب -كتاب: المظالم والغصب  :صحيح البخاري (2)
 1996/  4تحريم الظلم  :باب كتاب :صحيح مسلم ،2442حديث رقم  128/  3

َثَنا َيْحَيى »:الحديث عند البخاري وتمام 2580حديث رقم  ْيُث، بن  َحدَّ َثَنا اللَّ بَُكْيٍر، َحدَّ
أَْخَبَرُه: أَنَّ َرُسوَل  ،ُعَمَر بن  أَنَّ َعْبَد اهللَِّ  أَْخَبَرهُ  َعْن ُعَقْيٍل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب أَنَّ َساِلًما

 ِ َكاَن ِفي َحاَجِة  َوَمنْ  َوالَ يُْسِلُمُه، ،الُمْسِلُم أَُخو الُمْسِلِم الَ َيْظِلُمهُ  »َقاَل:  اهللَّ
َج اهللَُّ  َج َعْن ُمْسِلٍم ُكْرَبًة، َفرَّ ُ ِفي َحاَجِتِه، َوَمْن َفرَّ َيْوِم  َعْنُه ُكْرَبًة ِمْن ُكُرَباِت  أَِخيِه َكاَن اهللَّ

ُ َيْوَم الِقَياَمةِ   .« الِقَياَمِة، َوَمْن َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اهللَّ
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  .(1)المريضأسرار 

  :من المعقول -رابعاً  - 27

  :يليأما من المعقول فما 

فات والتحدث به يعد آفة من آ ،على أسرار المريض حفظ عدم إن -1
ونهى عنها ؛ نظراً لكونها سبباً  ،حذر الشارع الحكيم منهااللسان التي 

جبل بن  كما جاء في حديث معاذ ،من أسباب دخول النار يوم القيامة
-  - َوِإنَّاقُْلُت: يَا َنِبيَّ ا :أنه قال ،ِ لَُمَؤاَخُذوَن ِبَما نََتَكلَُّم ِبِه؟  هللَّ

َك َيا ُمَعاُذ، َوَهْل يَكُبُّ النَّاَس  »َفَقاَل:  ِفي النَّاِر َعَلى  ثَِكَلْتَك أُمُّ
 .(2)« أَْو َعَلى َمَناِخِرِهْم ِإالَّ َحَصائُِد أَْلِسَنِتِهمْ ، ُوُجوِهِهمْ 

في دخول الجنة ؛ ألن  قد يكون سبباً أن حفظ األسرار وصيانتها  كما 
 معنى حفظ السر 

 د قالوق ،كي ال يؤذي صاحبه؛ وعدم التحدث به إلى الغير  ،هو كتمانه
َمْن َيْضَمْن  » ساعدة بن  فيما روى سعد - رسول اهلل  -

 .(3)« ِلي َما َبْيَن َلْحَيْيِه َوَما َبْيَن ِرْجَلْيِه أَْضَمْن َلُه الَجنَّةَ 
                                                

 .من هذا البحث 22يراجع فقرة  (1)
وقال  ،2616باب ما جاء في حرمة الصالة حديث رقم  -ابواب الغيمان  :سنن الترمذي( 2)

باب قوله  :كتاب التفسير :سنن النسائي :وأيضاً  (،) هذا حديث حسن صحيح: الترمذي
كتاب  :سنن ابن ماجه ،11330..." حديث رقم .جنوبهم عن المضاجع " تتجافى :تعالى
  .345/  36مسند أحمد  ،3973في الفتنة حديث رقم  كف اللسان :باب ،الفتن

قصود والم. 6474حديث رقم  حفظ اللسان :باب -كتاب الرقاق  :صحيح البخاري( 3)
═ 
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قد يحجم عن ف لن يحفظ أسراره الطبيب بأن رشع إن المريض إذا -2
 ،أو قد ال يطلعه بالقدر الكافي على ما يريد االطالع عليه ،التعامل معه

أو  ،ح مهمتهامن أسباب نج مهماً وبالتالي سوف يفقد الطبيب سبباُ 
 .(1)والدواء  ،ربما أثر ذلك على تشخيص الداء

لك اآلخرون ال يحبون ذ، فك،هتُْفَشى أسرار ن اإلنسان ال يحب أنإ -3
ال يؤمن أحدكم حتى يحب  » عليه الصالة والسالم ذلك، وقد قال

 .(2) « ألخيه ما يحب لنفسه

  :أسرار املريض يف القانون حفظحكم  - 28

 النص على على مهنة الطبلالمنظمة  واللوائحالقوانين  حرصت
ما  من ذلك ،إفشائهاوعدم  ،لمرضىأسرار ا بحفظوجوب التزام الطبيب 

                                                
═ 

 والمقصود ب) ما ،اللسان ؛ ألن اللحيان هما العظمان في جانبي الفم  (بقوله ) بين لحييه
مكتبة  :الناشر 186/  10شرح صحيح البخاري البن بطال  :ينظر .الفرج (:بين رجليه

عمدة القاري شرح  ،م2003 -هـ 1423 سنة الثانية الطبعة ،السعودية، الرياض - الرشد
 .بيروت -إحياء التراث العربي  دار :الناشر 71/  23للعيني  صحيح البخاري

وهو بحث منشور في  ،السر الطبي في الشريعة اإلسالمية  :د. ماهر ذيب أبو شاويش( 1)
ص  2016مارس  66العدد  أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات االسالمية مجلة جامعة

174. 
كتاب  :واللفظ له يصحيح البخار :. ينظرمالك بن  متفق عليه من حديث أنس( 2)

صحيح  ،13حديث رقم  ،ِمَن اإِليَماِن أَْن ُيِحبَّ أِلَِخيِه َما يُِحبُّ ِلَنْفِسهِ  :باب اإليمان،
يمان أَْن يُِحبَّ أِلَِخيِه اْلُمْسِلِم  باب: ،كتاب: اإليمان :مسلم ِليِل َعَلى أَن ِمْن خصال اإْلِ الدَّ

 .71رقم  ، حديثْلَخْيرِ َما يُِحبُّ ِلَنْفِسِه ِمَن ا
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ال أنه )  من ،(1)في مصر الئحة آداب المهنة لألطباء من 30نصت عليه المادة 
 .....(. اطلع عليها بحكم مهنته التييجوز للطبيب إفشاء أسرار مريضه 

نظام مزاولة المهن الصحية من  الحادية والعشرونكما نصت المادة 
ى علظ ـفحي أن يحاصارس الى المملب عيجـ)  :على أنه .(2)السعودي

 ..(.ــهق مهنتـرار التـي علـم بهـا عـن طرياألس

 1973 لسنة 9سلطاني رقــم الوم مرسال منالعشرون المادة و كذلك 
سنان في مزاولة مهنة الطب البشري وطب األ بشأن :1973/  5/  1بتاريخ 

 ال يجوز ألي طبيب أن يفشي سراً )  :والتي نصت على أنه ،سلطنة عمان
وصل إلى علمه عن طريق مهنته ما لم يوافق صاحب السر على  خاصاً 
جواز  وعدم ،سرار المريضأ حفظكما قررت وجوب  ،(3).......( .إفشائه

 سالمي العالمي لألخالقيات الطبيةالميثاق اإل الثالثون من المادةإفشائها 
                                                

 5بتاريخ  2003لسنة  238قرار/ وزير الصحة والسكان رقم صدرت هذه الالئحة ب (1)
وذلك بعد العرض و الموافقة من الجمعية العمومية لنقابة األطباء  م2003سبتمبر 

ومؤتمر النقابات الفرعية ألطباء مصر في الفترة من  21/3/2003المصرية المنعقدة في 
مادة تم استعراضها في  و إحدى وستين ،والالئحة تحتوي علي مقدمة 6/7/2003 - 4

الالئحة المماثلة و التي  وقد جاء صدور هذه الالئحة معدالً  ،أربعة أبواب مختلفة
 /https://ar.wikisource.org/wiki :ينظر موقع .م1974صدرت عام 

وقد صدرت  ،هـ  1426/  11/  4 وتاريخ (59الصادر بالمرسوم الملكي رقم ) م /  (2)
  .هـ 1439/  1/  2وتاريخ  (4080489التنفيذية بالقرار الوزاري رقم )  الئحته

  :ينظر هذا المرسوم على الرابط التالي (3)

https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesTDetails?
MasterID=139268&MasterID=139268 
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ال يجوز للطبيب أن يفضي سراً وصل إلى )  :والتي تنص على أنه،والصحية
سر، أو كان سواء كان مريضاً قد عهد إليه بهذا ال ،بسبب مزاولته المهنة علمه

 .(1)......(بحكم عمله الطبيب قد اط لع عليه

 -الطبيبحفظ وبذلك يتفق القانون مع الفقه اإلسالمي في وجوب  
، إال في األحوال التي ، وعدم جواز إفشائهاأسرار المريض -ومن في حكمه

 . اإلفشاءتقتضي فيها المصلحة هذا 

 

 

h 

  

                                                

(1) http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Islamic-Code-Ethics-Cover-2004.html 



 التزام الطبيب حبفظ أسرار املريض يف الفقه اإلسالمي

 

 2236 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 املطلب الثاني

 حبفظ أسرار املريض  التأصيل الشرعي اللتزام الطبيب

 يستطيع الوقوفالكلية  إن المتتبع ألصول الشريعة ومقاصدها - 29
سرار المريض بحفظ أ التزام الطبيبيمكن رد على مجموعة من األصول 

  :يليولعل أهم هذه األصول ما  ،وبناء أحكامه عليها ،إليها

  :وجوب ستر عورات المسلمين :األصل األول - 30

 ،به القرآن الكريم جاء ،سالمياً عظيماً فستر عورات الناس يعد خلقاً إ
القيامة ؛ مصداقاً  يومووعد من ستر مسلماً أن يستره اهلل  ،ووجه به نبينا األمين

َوَمْن  ......»أنه قال   ُعَمرَ بن  اهللَِّ  َعْبدفيما رواه    لقوله
ُ َيْوَم الِقَياَمةِ    النبيأن   أبو هرير ، وما روى(1)« َسَتَر ُمْسِلًما َسَتَرُه اهللَّ

 (2)«ال يستر عبد عبداً في الدنيا إال ستره اهلل يوم القيامة  » :قال.  

له مستنداً في الفقه اإلسالمي يمكن أن يجد سرار المريض في أ وحفظ 
 يقف ربمابحكم عمله  -ومن في حكمه  -ن الطبيب هذا األصل العظيم ؛ أل

وعدم  ،، و المحافظة عليهاسترهافيجب عليه  ،المريضبعض أسرار على 
                                                

 .من هذا البحث 25سبق تخريجه فقرة رقم  (1)
ِبَشاَرِة َمْن َسَتَر اهللُ َتَعاَلى َعْيَبُه ِفي  .باب -كتاب البر والصلة واآلداب  :صحيح مسلم (2)

ْنَيا، ِبأَنْ  والستر يوم القيامة يكون . 2590حديث رقم  2002/  4 اآْلِخَرةِ َعَلْيِه ِفي  َيْستُرَ  الدُّ
عليها  محاسبته وإما بتركومعاصيه عن إذاعتها على أهل المحشر،  ستر عيوبهإما ب

 دار الوفاءالناشر:  61/  8 :إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض :. ينظروذكرها له
 .م 1998 -هـ  1419 سنة األولى الطبعة، للطباعة والنشر والتوزيع، مصر
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بهذا األصل العظيم المتمثل في وجوب حفظ  وإذاعتها ؛ عمالً  إفشائها
 .العورات

  :تحريم الغيبة :األصل الثاني - 31

ر في سرار المرضي إلى ما هو مقررد االلتزام بحفظ أكما يمكن 
وإن كان  ،ذكر اإلنسان بما يسوؤه :وهي ،الغيبة الشريعة اإلسالمية من تحريم

  .(2)البهتانإن ذكره بما ليس فيه فهو ، ف(1)فيه

 علىجماع اإل و ،سنةالو ،كتابالالشرع من  تضافرت أدلةوقد  - 32
  :تحريم الغيبة

َواَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم  ﴿ :قول اهلل تعالى :مالقرآن الكريمن ف - 1 - 33
اٌب  َ َتوَّ َ ِإنَّ اهللَّ َبْعًضا أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن َيْأُكَل َلْحَم أَِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهتُُموُه َواتَُّقوا اهللَّ

  .(3) ﴾ َرِحيمٌ 

والنهي  ،نهى اهلل سبحانه وتعالى عن الغيبةففي هذه اآلية الكريمة  

                                                

عون المعبود شرح سنن أبي داوود للعظيم  ،10/  8 :إكمال المعلم بفوائد مسلم ،ينظر (1)
 .هـ 1415بيروت الطبعة: الثانية،  -دار الكتب العلمية  :الناشر 151 / 13ابادي 

/  16شرح النووي على صحيح مسلم  :وأيضاً  ،الموضع نفسه :المرجع السابق :ينظر (2)
)  :قال القرطبي .هـ1392الطبعة: الثانية،  بيروت -دار إحياء التراث العربي  :الناشر 142

ِ َتَعاَلى: اْلِغيَبةُ  َقاَل اْلَحَسُن: ْفُك  ،اْلِغيَبُة َثاَلَثُة أَْوُجٍه ُكلَُّها ِفي ِكَتاِب اهللَّ ا  ،َواإْلِ َواْلُبْهَتاُن. َفأَمَّ
ْفُك  ،أَِخيَك َما ُهَو ِفيهِ  ِفي َفُهَو أَْن َتُقوَل  :اْلِغيَبةُ  ا اإْلِ ا ، َفأَْن َتُقوَل ِفيِه َما َبَلَغَك َعْنهُ  :َوأَمَّ َوأَمَّ
  ،335/  16تفسير القرطبي  :ينظر ِفيِه. َفأَْن َتُقوَل ِفيِه َما َلْيَس  :اْلُبْهَتانُ 

 .12 سورة الحجرات من اآلية رقم (3)



 التزام الطبيب حبفظ أسرار املريض يف الفقه اإلسالمي

 

 2238 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

خصوصاً أن اهلل تعالى شبهها بأكل  ،تكون الغيبة محرمةف ،يقتضي التحريم
 .(1)وحرمتها  ،وقبحها ،؛ مبالغة في استقذارها لحم اإلنسان الميت

 اهلِل  أَنَّ َرُسول  ُهَرْيَرةَ  وأَبِ ما روى  :ومن السنة - 2 - 34
، :ِذْكُرَك  »َقالُوا: اهللُ َوَرُسولُُه أَْعَلُم، َقاَل: « ؟اْلِغيَبةُ أََتْدروَن َما »َقال

ِإْن َكاَن ِفيِه َما  »ِقيَل أََفَرأَْيَت ِإْن َكاَن ِفي أَِخي َما أَُقوُل؟ َقاَل: « أََخاَك ِبَما َيْكَره
 .(2)« َفَقِد اْغَتْبَتُه، َوِإْن َلْم َيُكْن ِفيِه َفَقْد َبَهتَّهُ  ولُ َتقُ 

َمْن  ) :قال الخطاب بن  ما جاء عن عمر :ومن األثر - 3 - 35
ُجل  .(3) ( أَدَّى اأْلََمانَة َوَكفَّ َعْن أَْعَراض اْلُمْسِلِمين َفُهَو الرَّ

إال ( 4)فقد أجمعت األمة على تحريم الغيبة  :اإلجماعومن  - 4 - 36

                                                

كما )  :وكأن اهلل تعالى قال للمغتابين ،ضع نفسه المو ،المرجع السابق :تفسير القرطبي (1)
م غيبته حياً  كرهتم تفسير الطبري  :ينظر (كما حرم أكل لحمه ميتاً  ،لحمه ميتا، فإن اهلل حر 
22  /308  

  2589حديث رقم  باب تحريم الغيبة، كتاب البر والصلة واآلداب :صحيح مسلم (2)
رقم  472/  6باب ما جاء في الترغيب في آداء األمانات  -كتاب الوديعة  :سنن البيهقي (3)

12695.  
-الناشر: دار الفكر ،410/  6الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين عليه  :ينظر (4)

الفواكه الدواني شرح رسالة أبي زيد  ، م1992 -هـ 1412 سنة الطبعة الثانية بيروت
ُحْرَمُة اْلِغيَبِة َثاِبَتٌة وفيه: ) م1995 -هـ 1415سنة  دار الفكر: الناشر 279/  2 القيرواني

ةِ  نَِّة َوِإْجَماِع اأْلُمَّ نهاية  ،43/  6لوامع الدرر في هتك استار المختصر  ( ،ِباْلِكَتاِب َوالسُّ
 األولى الطبعة ،دار المنهاج :الناشر 378 / 12المطلب في دراية المذهب إلمام الحرمين 

 ،دار الفكرالناشر:  325/  4الدمياطي  إعانة الطالبين للبكري ،م2007 -هـ1428 سنة
═ 
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 .(1)لمقصد شرعي فإنها ال تحرم إذا كانت 

سواء كان ي صفة في الشخص يكره ذكرها للغير أوتتحقق الغيبة بذكر  
                                                

═ 

 البن حجربشرح صحيح البخاري  فتح الباري ،م 1997 -هـ  1418سنة  الطبعة األولى
رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 1379 ،بيروت -الناشر: دار المعرفة  ،470/  10 :العسقالني

ا ُحْكمُ  محمد فؤاد عبد الباقي وفيه ) اْلِغيَبُة َوالنَِّميَمُة  َها َفَقاَل النََّوِويُّ ِفي اأْلَْذَكاِر:َوأَمَّ
َمَتاِن ِبِإْجَماِع اْلُمْسِلِمينَ   مجمعالناشر:  223/  28مجموع فتاوى شيخ اإلسالم  (،ُمَحرَّ

 -هـ1416عام النشر: منورة سنة الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة ال
 190/  1مفلح بن  السنية على مشكل المحرر لبرهان الدينوالفوائد  النكت ،م1995
 .1404الطبعة: الثانية،  الرياض -مكتبة المعارف  :الناشر

ل  : لم يجعلوها من الغيبة وقد استثني العلماء ستة مواضع (1) َوَّ َفَيُجوُز أَْن َيُقوَل  :التََّظلُّمُ  :األأ
على سبيل الشكاية  ذكره لذلك إَذا َكانَ  ،ي أَْو أَنَُّه َظاِلمٌ ُفاَلٌن َظَلَمِني َوأََخَذ َمالِ  :اْلَمْظُلومُ 

 .لمن له قدرة على إزالة المظلمة
ااِلْسِتَعاَنة َعَلى َتْغِييِر اْلُمْنَكِر ِبَذَكِرِه لمن َيظُنُّ ُقْدَرَتُه َعَلى إَزاَلِتِه َفَيُقوُل: ُفاَلٌن َفَعَل  :الثَّاِني
 .َكَذا

 ِبأَن َيُقول ِلْلمفتي: ُفاَلن َظَلَمِني ِبَكَذا َفَما َطِريِقي إَلى الخاَلِص عنه، ،ااِلْسِتْفتاء :الثَّاِلث  
اِبع   ُر ِللتَّْدِريِس،  كمن ،تحذير المسلمين لكي ال يغتروا ببعض االشخاص :الرَّ َيَتَصدَّ

ْفَتاِء َمَع َعَدمِ   .اأْلَْهِليَّةِ  َواإْلِ
وال  ،فحينئذ يجوز ذكره ببدعته ،بدعته  أو ،إذا كان الشخص مجاهراُ بفسقه :الأَخاِمس  

اِدس  . هذه الحالة غيبة مذمومة في هذه الحالة يعد ذكره في إذا كان الغرض من ذكر  :السَّ
وقد  ،َواأْلَْعَمِش  ، َواأْلَْعَرجِ  َكاأْلَْعَوِر،، دون االنتقاص منه ،التعريف بالشخص العيب

مُّ  َقْوِلِه:اْبُن أَِبي َشِريٍف ِفي جمع هذه المواضع  ٍف  ،ُمَتَظل ِمٍ  ِفي ِستَّةٍ  َلْيَس ِبِغيَبةٍ  الذَّ  ،َوُمَعر ِ
رٍ  َعاَنَة ِفي إَزاَلِة ُمْنَكرٍ  َوَمنْ  ،َوُمْسَتْفٍت  ،َوِلُمْظِهٍر ِفْسًقا َوُمَحذ ِ سبل السالم  :ينظر َطَلَب اإْلِ

 .بدون تاريخ ،الناشر: دار الحديث :الناشر 671/  2للصنعاني 
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، أو غير ذلك مما يتعلق به ،أو خلقه ،أو نفسه ،أو دنياه ،في بدنه، أو دينهذلك 
  .(1)أم غير ذلك  ،أم باإلشارة ،أم بالكتابة ،ظباللفأكان ذلك  سواء

فهو غيبة  أن كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم) :وضابطها
 .(2)(محرمة

تتسع فإنها  ،الذي سلف بيانهالنحو وإذا كانت الغيبة محرمة على  
وة عال - ذا النقلفه ،(3)لتشمل ما ينقله الطبيب إلى الغير من أسرار المرضى

ووجهاً من  ،يعد صورة من صور الغيبة إنهف -على كونه خيانة لألمانة 
يمكن أن  حفظهاوعدم  ،مريضفشاء أسرار الإتحريم فإن وبالتالي  ؛ وجوهها

ال فشاء هذا اإل أنعلى أساس ؛ شرعياً بناء على تحريم الغيبة  تأصيالً  له يجد
الغيبة التي سبق بيان  وهو عين ،ن يكون ذكراً للمريض بما يكرهيعدو أ
  .حكمها

 : والنهي عن خيانتهامانات وجوب آداء األ :األصل الثالث - 37
                                                

 3118/  10الكاشف عن حقائق السنن  :الطيبي على مشكاة المصابيح المسمىشرح  (1)
هـ  1417سنة  الطبعة: األولى، الرياض -مكة المكرمة  ،مكتبة نزار مصطفى الباز: الناشر

 -لناشر: مكتبة الثقافة الدينية ا ،643/  4شرح الزرقاني على الموطأ  :وأيضاً ، م 1997 -
 .وف سعدؤتحقيق: طه عبد الر: بتحقيق م2003 -هـ 1424 سنة األولى الطبعة ،القاهرة

دار الفالح للبحث  :الناشر 380/  28التوضيح لشرح الجامع الصحيح البن الملقن  (2)
هـ  1429 سنة األولى الطبعة ،سوريا -الناشر: دار النوادر، دمشق  التراث العلمي وتحقيق

 م 2008 -
وهو رسالة ماجستير  ،كتمان السر وإفشاؤه في الشريعة اإلسالمية :شريف أدول إدريس (3)

 . 15ص  1996األردنية سنة  من الجامعة
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جاءت بها الشريعة التي من األصول العامة يعد فأداء األمانات  
 ،؛ إذ بحفظها تستقيم الحياة لزمت المسلمين أن يتحلوا بهاو أ ،اإلسالمية

َ  ﴿ :قولهب بأداء األمانات، وقد أمر اهلل تعالى شر الثقة بين الناستتنو ِإنَّ اهللَّ
من صفات عباده  وجعل آداءها، (1) ﴾ َيْأُمُرُكْم أَْن تَُؤدُّوا اأْلََماَناِت ِإَلى أَْهِلَها

، (2) ﴾َقْد أَْفَلَح اْلُمْؤِمنُونَ  ﴿الذين وعدهم اهلل بالفالح في قوله تعالى المؤمنين 
القرآن  ولم يكتِف  ،(3) ﴾ اِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعونَ َوالَِّذيَن ُهْم أِلََمانَ  ﴿ :إلى أن قال

وقرن  ،خيانتهاعن  -يضاً أ -بل نهى  ،بأدائهاباألمر في شأن األمانات الكريم 
فقال    ورسوله  ،النهي عن خيانتها بالنهي عن خيانة اهلل تعالى

ُسوَل َوَتُخونُوا أََمانَ  ﴿: سبحانه َ َوالرَّ اِتُكْم َوأَْنتُْم َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل َتُخونُوا اهللَّ
 .(4) ﴾ َتْعَلُمونَ 

إنما هو عام يشمل كل ما  ،والنهي عن خيانتها ،واألمر بأداء األمانات 
يدخل فيه أسرار المريض لدى الطبيب ومن في ف ،(5)يتصور أن يكون أمانة 

                                                

 . 58سورة المائدة من اآلية رقم  (1)
 . 1اآلية رقم  :سورة المؤمنون (2)
 . 8اآلية رقم  :سورة المؤمنون (3)
  .27اآلية رقم  :سورة األنفال (4)
) اْلمسأَلة : .(.سبب نزول قول اهلل تعالى ) إن اهلل يأمركم أن ذكرقال الفخر الرازي بعد  (5)

ِة ال يوِجب َكْونها َمخصوَصة ، ِبَهِذِه اْلَقِضيَّةِ  الثاِنية: اعلم أَن نزول هِذه اآْلية ِعند َهِذه اْلِقصَّ
نسان ِإما أَنْ  أَْو  ،َتُكون َمَع َرب ِهِ  َبْل َيْدخل ِفيِه َجِميُع أَنواِع اأْلَماناِت، واعلم أَن ُمَعاملة اإْلِ

اْلِعباد، أَْو َمَع َنْفِسِه، َواَل بُدَّ ِمْن ِرعاية اأْلَمانة ِفي جِميِع هِذه اأْلَْقَساِم الثاَلثة.( ثم  مع ساِئرِ 
اْلِقْسُم الثاني: وهو ِرَعاَيُة اأْلََماَنِة َمَع َساِئِر اْلَخْلِق َفَيْدخل ِفيَها َرد  )َوأَما :قال بعد ذلك

═ 
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صالً أسرار المريض أن يجد التزام الطبيب بحفظ أيمكن ومن ثم  ،حكمه
  .، والنهي عن خيانتهاماناتفي األوامر الواردة بأداء األ له عاً شر

 :والشروط ،والعهود ،وجوب الوفاء بالعقود -صل الرابع األ - 38

مر اهلل تعالى له فيما أسرار المريض أصالً قد يجد االلتزام بحفظ أ كما
وما اشترط بعضهم  ،العقودبما أبرموه فيما بينهم من من وجوب الوفاء به 

َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوُفوا  ﴿؛ مصداقاً لقوله سبحانه على بعض من شروط 
 ،(2) ﴾ َوأَْوُفوا ِباْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسئُواًل  ﴿ وقوله تعالى: ،(1) ﴾ ...ِباْلُعُقودِ 
ِ ِإَذا َعاَهْدتُْم َواَل َتْنُقُضوا اأْلَْيَماَن َبْعَد َتْوِكيِدَها َوَقْد  ﴿ :وقوله َوأَْوُفوا ِبَعْهِد اهللَّ

َ َيْعَلُم َما َ َعَلْيُكْم َكِفياًل ِإنَّ اهللَّ  وقول رسول اهلل  ،(3) ﴾َتْفَعُلونَ  َجَعْلتُُم اهللَّ
 «  أو أحل  ،شروطهم إال شرطاً حرم حالالً  عليالمسلمون

 .(4)«حراماً 

ليجري عليه الكشف  ذلك أن المريض عندما يذهب إلى الطبيب 

                                                
═ 

اْلَكْيِل َاْلوزِن، َوَيْدُخُل ِفيِه أَْن اَل ُيْفِشَي َعَلى النَّاِس  داِئِع، َوَيدخُل ِفيِه َترك التْطِفيف ِفيالوَ 
 .298 / 2 :كثير ابن وأيضاً: تفسير،  109/  10مفاتيح الغيب  :......(.عيوبهم

 .1من اآلية رقم  :سورة المائدة (1)
 .34من اآلية رقم  :سورة اإلسراء (2)
 .91اآلية رقم  :سورة النحل (3)
َعْن أَِبيِه، َعْن  ،َعوف اْلُمَزِنيبن  َعْمِروبن  َعْبِد اهللِ بن  َكِثيرُ  أخرجه الترمذي من حديث (4)

هِ  َما : باب -أبواب البيوع  :سنن الترمذي :ينظر (َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ ) ، وقال:َجد ِ
  .1352حديث رقم  ْيِه َوَسلََّم ِفي الصلِح َبْيَن النَّاِس اهلِل َصلى اهللَّ َعلَ  ذِكر عْن َرسولِ 
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على  هطالعو إ ،للطبيب هسرارأه ببعض حوما يترتب على ذلك من بو ،الطبي
 ،بينهمانما يفعل ذلك بمقتضى عقد العالج المبرم إ ،سرار الخاصة بحالتهاأل

يجب على كل واحد  (1)اتق كال طرفيهوهذا العقد يرتب التزامات على ع
ومن  ،؛ للنصوص المتقدمة التي تأمر بالوفاء العقود شرعاً الوفاء بها هما من

أسرار  أهم هذه االلتزامات التي تقع على عاتق الطبيب التزامه بحفظ
ر بحفظ أسرا اللتزام الطبيبومن ثم يمكن  (2)وعدم إفشائها  ،المريض

 ،مرة بالوفاء العقودفي النصوص اآلشرعياً له  صالً المريض أن يجد أ
  .والشروط على النحو السابق بيانه ،والعهود

 

 

h 

 
  

                                                

مرجع سبق  ،العقد الطبي ومشكالت مشروعية المحل :خالد حمدي عبد الرحمن .د (1)
  14ص  ذكره

ومرجع سبق ذكره  ،النظام القانوني لعقد العالج الطبي :محمد أحمد سالمة أبو ذويب (2)
 .105ص 
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 املبحث الثالث

 نطاق التزام الطبيب حبفظ أسرار املريض

  :ويشتمل على ثالثة مطالب - 39

  .النطاق الموضوعي اللتزام الطبيب بحفظ أسرار المريض - المطلب األول

 .بحفظ أسرار المريض اللتزام الطبيبالنطاق الشخصي  - المطلب الثاني

 النطاق الزمني اللتزام الطبيب بحفظ أسرار المريض. - المطلب الثالث
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 ولاملطلب األ

 املريضالنطاق املوضوعي اللتزام الطبيب حبفظ أسرار 

 :سرار المريضبالنطاق الموضوعي لاللتزام بحفظ أيقصد  - 40
 -ومن في حكمه  -الطبيب  ما يقع على عاتق :أي ،موضوع االلتزام بالحفظ

  .مما يصل إليه من أحوال المريض ،بحفظه االلتزام

ومقاصدها يبين له أن كل أسرار المريض  و الناظر في قواعد الشريعة
الطبيب يجب عليه أن يحافظ  إلى علم التي تصلالتي تتعلق بحالته الصحية 

ويحرم عليه إفشاؤها سواء ترتب على هذا اإلفشاء ضرر لحق المريض  ،عليها
  :لذلك جاء في اإلحياء؛  (1)أم ال

م إن لم يكن فيه ولؤ ،وهو حرام إذا كان فيه إضرار ،" إفشاء السر خيانة
 .(2)وفيهما إثم "  ،وكالهما مذموم ،إضرار

ن وليس من شأ ،هو المريض نفسهمن عدمه الذي يقدر أهمية السر و 
 .هذا السر حفظللمريض من مصالح في الطبيب تقدير ما 

 -ومن في حكمه  -كما ال يشترط في السر الذي يجب على الطبيب  
كل  بحفظبل يكون الطبيب ملتزماً  ،ائتمنه عليهيكون المريض قد أن  حفظه

سر وصل إليه عن طريق ممارسته مهنته حتى ولو لم يعهد إليه المريض 

                                                

الطبعة  ،مسائل فقهية معاصرة  :عارف علي عارف القره داغي .د :ينظر في هذا المعنى (1)
  .208هـ ص 1432 -م 2011سنة  األولي

 . 132/  3إحياء علوم الدين للغزالي  (2)
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المريض يجب أن يمتد إلى كل ما أسرار بحفظ فنطاق االلتزام  ،بحفظه
وبالتالي فإن  ،أو يستنتجه أثناء ممارسته مهنته ،أو يسمع به ،طبيبيشاهده ال

يجب ائها تعد سراً وعدم إفش ،كل واقعة تقتضي مصلحة المريض كتمانها
" كل ما ال ينطق به  :لذلك نجد ابن اصيبعة يقرر أن السر هو ،(1)حفظه
أن هذا التحديد جمع كل "  المعاصرين أن يقرر مما حدا ببعض (2)"خارجاً 

أو علم به مما  ،ذا كان ما سمعه الطبيبفإ ،ول في تحديد نطاق السر الطبيق
 .(3)"والمكان فذلك سر ال يجوز إفشاؤه عراف ستره في الزمان األ تقتضي

 

 

h 

 
  

                                                

 . 209مرجع سبق ذكره ص  :عارف علي عارف .د (1)
 .45ص  :عيون االنباء في طبقات األطباء (2)
مرجع سبق ذكره ص  :أدول شريف ،40مرجع سبق ذكره ص  :عبد السالم الترمانيني .د (3)

  .89ص  مرجع سبق ذكره :أحمد أبو قفه، 42
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 املطلب الثاني

 النطاق الشخصي اللتزام الطبيب حبفظ أسرار املريض

ومن في  ،شخاص الذين يلتزم الطبيباألهذا المطلب  و يتناول - 41
كان من وما إذا  ،لهم اوعدم إفشائه ،سرار المريض عنهمبحفظ أحكمه 

وما  ،سرتهأو ألحد أفراد أ ،يعة مرضهطب عننفسه  للمريضفصاح الجائز اإل
  :يليوذلك فيما  ،إذا كان يجوز ذلك للغير

 :أو أحد أفراد عائلته ،نفسه للمريض الطيب مدى جواز إفشاء السر -أواًل  - 42

  :أفشاء السر الطبي للمريض نفسهمدى جواز  - 1 - 43

في ومن ثم فإن له كامل الحق  ،مريضليعد السر الطبي حق شخصي ل
 ،يبوح للمريض بسرهن ، ومن ثم فإن الطبيب يمكن أمعرفة وضعه الصحي

بالحفظ تجاه وبالتالي ال يكون ملتزماً  ،ن يفصح له عن وضعه الطبيبأ
 ،عن المريض مصلحة له اللهم إال إذا كان في كتمان هذه األسرار ،المريض

يلحق ن أبه له ، وكان من شأن البوح لو كان المريض مصاباً بمرض خطير كما
صح  لما؛ له هذا السربيب أن يفشي ففي هذه الحالة ال يجوز للط ،به ضرراً 
 .(1)«وال ضرار ال ضر »أنه قال  عن النبي 

مريض كل التفاصيل عن عطي الأن يفالطبيب غير ملزم وعلى ذلك  
نع عن ذكر وأن يمت ،النفسية بل يجب على الطبيب أن يراعي حالته ،مرضه

على األقل أن  أو ،ن يؤثر على معنوياتهأله ذكرها ن من شأالتفاصيل إذا كان 

                                                

 من هذا البحث 25 فقرة سبق تخريجه (1)
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  .(1) يهون في سردها

الحالة يجب  في هذهأو مجنوناً فإن الطبيب  ،وإذا كان المريض صبياً  
نهم أقدر الناس على االنتظام ؛ أل ي بسر هذا المريض إلى أوليائهأن يفضعليه 

 .(2)والحرص على مصلحته  ،في عالجه

  :جواز أفشاء السر الطبي لعائلة المريضمدى  - 2 - 44

ومن ثم فيجب على الطبيب  ،السر الطبي ملك للمريضأن  الذكرسبق 
اللهم إال إذا اقتضت مصلحة المريض ذلك  ،حتى لعائلتهعدم إفشائه و ،حفظه

عائلة المريض عن فراد لبعض أ يمكن للطبيب أن يفصحففي هذه الحالة 
شريطة أال يعترض المريض  ،هذه المصلحةيحقق طبيعة مرضه بالقدر الذي 

  .على ذلك

أن يفشي سر المريض للطبيب  -بحسب األصل  -كذلك ال يجوز 
كما لو  ،الكشف للزوجة عن حال زوجها تحتم، إال في الحاالت التي لزوجه

أو إلى شخص يرافقه  ،كان الزوج في حالة خطيرة ويحتاج إلى مزيد عناية
حتى ال ينتقل ؛ أو كان الزوج مصاباً بمرض معٍد  ،طيلة إقامته في المستشفى

 .(3)إليها المرض بالعدوى

                                                

 -مجلة الحقوق والشريعة  ،حقوق المريض على الطبيب :منصور مصطفى منصور .د (1)
  .21ص  1981 يونيو السنة الخامسة ،العدد الثاني -الكويت  جامعة

وهي رسالة  ،المسؤولية المدنية للطبيب عن إفشاء السر المهني :د. صباح عبد الرحيم (2)
 .71ص  ،م 2015 - 2014سنة  ،كلية الحقوق جامعة الجزائر من دكتوراه

 .68ص : المرجع السابق (3)
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  :عدم جواز إفشاء السر الطيب للغري -ثانيُا  - 45

أو  ،أو عائلته ،أي شخص عدا المريضهو ير فيما هاهنا المقصود بالغ
حفظ أسرار المريض عن أي شخص على الطبيب فيجب  ،الطبيب المعالج

أو عمال  ،غير المشرفين على حالة المريض كاألطباء ،وى هؤالءسأخر 
 -وإذا قام الطبيب  ،من آحاد الناس أو غيرهم ،المستشفى أو العيادة الطبية

ذا عد مسؤوالً عن همن هؤالء  ٍي ألبإفشاء أسرار المريض  -حكمه ومن في 
  .اإلفشاء
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 املطلب الثالث

 حبفظ أسرار املريض اللتزام الطبيبالنطاق الزمين 
يلتزم المدة الزمنية التي  :امويقصد بالنطاق الزمني لهذا االلتز - 46 

  .وعدم إفشائها ،فيها الطبيب بحفظ أسرار المريض

الدائمة التي يظل  من االلتزاماتيعد  فالتزام الطبيب ومن في حكمه 
على أساس تى بعد موته ؛ بل وح ،لمريضفيها الطبيب ملتزماً به طيلة حياة ا

إلى الورثة بالموت ؛ بالشخصية التي ال تنتقل ق اللصيقة أنه حق من الحقو
 ،(1)ف عن مرض الشخص بعد أن يموت وز للطبيب أن يكشومن ثم ال يج

وال مطالبته  ،سرار مورثهممطالبة الطبيب بالكشف عن أكما ال يحق للورثة 
  .بتسليمهم الملفات الطبية الخاصة به

فشاء السر فإذا كان في إ ،المصالح والمفاسدمقيد بولكن هذا كله  
كان فيه درء مفسدة أعظم من تلك أو  ،تفوق مصلحة حفظه ،جلب مصلحة

  .فال مانع شرعاً من اإلفشاء في هذه الحالة المترتبة على عدم الحفظالمفسدة 

 هكتمان سر المريض و حفظ ترتب علىي إذا خيف أن :وتطبيقاً لذلك 
التي من  إفشاء األسرارفإنه ال مانع شرعاً من  ،لحقوق ورثته بعد موته ضياعٌ 

 ،فشاء السر مفسدةألن إ؛  هذه الحقوقفي حصولهم على نها المساعدة شأ
 األحياء ولما كانت مفسدة ضياع الحقوق ،مفسدة كذلكوضياع حقوق الورثة 

خف ارتكاباً أل أشد من مفسدة إفشاء سر الميت جاز اإلفشاء في هذه الحالة ؛
                                                

مدى المسؤولية عن اإلخالل بااللتزام بالسر المهني أو  :عادل جبري محمد حبيب (1)
 .73ص  2003الطبعة األولى سنة  ،دار الفكر الجامعي: ناشرالوظيفي ال
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 وجبألنه إذا تعارضت مفسدتان  ؛ ودفعاً ألعظم المفسدتين ،الضررين
 .(1)خفهما مراعاة أعظمهما ضرراً بارتكاب أ
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 الطبعة ،لبنان -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  76األشباه والنظائر البن نجيم ص  (1)
األشباه والنظائر  ،الشيخ زكريا عميرات :بتحقيق م 1999 -هـ  1419 سنة األولى

 .م1990 -هـ 1411 سنة األولى الطبعة ،دار الكتب العلمية الناشر: 87للسيوطي ص 
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 رابعاملبحث ال

 االستثناءات الواردة على التزام الطبيب حبفظ أسرار املريض

األصل أنه ال يجوز للطبيب ومن في حكمه أن  إن( 1)القولسبق  - 47 
وإذا ما أفشاها  ،ن أسرار المريض أمانه عنده؛ أليقوم بإفشاء أسرار المريض 

 .فيد خل في عموم النهي عن خيانة األمانات ،لألمانة عد خائناً 

توجد بعض الحاالت التي قد  -واستثناًء من هذا األصل  -ه بيد أن 
 ،فشاءهذا اإللشرعاً معتبرة  دوافعإذا ما وجدت فشاء هذه األسرار إيسوغ فيها 
 .(2)أو درء مفسدة  ،تحقيق مصلحة يترتب عليهبأن كان 

 ،الوجوب إلىكثيرة قد تصل بحكم اإلفشاء  حاالت وهذه المصلحة في
وفي  ،و بالمصلحة الخاصةأ ،وجوب اإلفشاء بالمصلحة العامةسواء تعلق 

  .قد تقف به عند الجواز واإلباحة الحاالت األخرىبعض 

  :وعلى ذلك سينقسم هذا المبحث إلى ثالثة مطالب 

                                                

 .وما بعدها من هذا البحث 22 يراجع فقرة (1)
وفيه بعد أن ذكر أن األصل في النميمة أن  113/  2 :شرح النووي على صحيح مسلم (2)

وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن التحريم ) حكمها
يريد الفتك به أو بأهله، أو  وذلك كما إذا أخبره بأن إنساناً  منها، دعت حاجة إليها فال منع

يفعل كذا، ويسعى بما فيه مفسدة،  بأن إنساناً  بماله، أو أخبر اإلمام، أو من له والية
ذلك وما أشبهه ليس بحرام،  فكل ،ويجب على صاحب الوالية الكشف عن ذلك وإزالته

ُ أَْعَلمُ ، المواطن على حسب، وبعضه مستحباً  وقد يكون بعضه واجباً    .(َواهللَّ
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لحة سرار المريض رعاية للمصإفشاء أوجوب حاالت  - المطلب األول
  .العامة

 للمصلحةوجوب إفشاء أسرار المريض رعاية حاالت  - المطلب الثاني
  .الخاصة 

  .المريضإفشاء أسرار حاالت جواز  - المطلب الثالث
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 األولاملطلب 

 سرار املريض رعاية للمصلحة العامةأوجوب إفشاء حاالت 

 بأسراربوح أن ي فيها يجب فيها على الطبيبهناك حاالت كثيرة  - 48 
أو درء مفسدة ؛  ،جلب مصلحة عامةإذا ما تترتب على البوح بها المريض 
في فروع  الحاالت هذه نتظم الكالم عنوسي ،المجتمع لمصلحةرعاية وذلك 
  :على النحو التالي خمسة

 :الفرع األول

 عن املواليد والوفياتالتبليغ 
، من االستثناءات الواردة على االلتزام بحفظ أسرار المريض - 49

 دالمواليعن وقائع  التبليغحالة  سراراألوالتي يجب فيها البوح بهذه 
عن التبليغ ثم نردفها بالكالم  ،وسنتناول حالة التبليغ عن المواليد ،والوفيات

  :عن الوفيات

  :التبليغ عن المواليد -أوالً  - 50

الحامل التي كانت تخضع من أسرار  تعد واقعة ميالد الطفل سراُ 
يترتب على  إال أنه ونظراً لما ،لإلشراف الطبي كما يخضع له كل مريض

 ،النسبحقه في بالطفل كمن المصالح الخاصة عن هذه الواقعة اإلعالن 
امة كضبط التعداد وكذا من المصالح الع ،وحقة في اإلرث، وغير ذلك

مر ؛ األفي المناطق المختلفة  و الوقوف على الكثافة العددية ،السكاني للدولة
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يسوغ لذلك ؛ (1)الذي يساعد الدول على إعداد الخطط التنموية المختلفة
من المصالح  يترتب عليهع الميالد ؛ نظراً لما وقائ اإلعالن والتبليغ عن

  .الراجحة

عن المواليد من الناحية الشرعية  ويمكن تخريج تسويغ اإلعالن - 51
وهي تلك الذبيحة التي  ،على ما جاء في الفقه اإلسالمي من مشروعية العقيقة

، وسروراً بقدومه، ؛ احتفاء به(2)مولود في اليوم السابع من والدتهتذبح عن ال
 .(3)هبته على -تعالى هلل، وشكراً ظهاراً لنسبهإو

فقد روي عن عائشة  ،وقد ثبتت مشروعية العقيقة بالسنة المطهرة
  أن رسول اهلل   «  ،أََمَرُهْم َعِن الغاَُلِم َشاَتاِن ُمَكاِفئَتَاِن

  أَنَّ َرُسوَل اهللَِّ   ُجْنُدٍب بن  َعْن َسُمَرةَ وما روي  ،(4)« َوَعِن الَجاِرَيِة َشاةٌ 
  :كُلُّ ُغاَلٍم َرِهيَنٌة ِبَعِقيَقِتِه تُْذَبُح َعْنُه َيْوَم َساِبِعِه َويُْحَلُق  »َقاَل

                                                

مرجع سبق  :أحمد أبو قفه ،126مرجع سبق ذكره ص  :إدريسبن  ادولبن  شريف (1)
  154ذكره ص 

الناشر: دار الكتب العلمية، ، 301/  8المحيط البرهاني في الفقه النعماني البن مازة  (2)
عبد الكريم سامي  بتحقيق: م 2004 -هـ  1424 سنة الطبعة األولى لبنان -بيروت 
 ،بيروت -الناشر: دار الفكر للطباعة 46/ 3مختصر خليل  على شرح الخرشي ،الجندي

 .بدون تاريخ
لناشر: دار الجيل، بيروت ا ،828 ،827/  2حجة اهلل البالغة للدهلوي  :ينظر قرب ذلك (3)

 م2005 -هـ  1426 :الطبعة األولى، سنة لبنان -
َحِديُث "  :وقال الترمذي 1513باب ما جاء في العقيقة حديث رقم  :سنن الترمذي (4)

 ." َحَسٌن َصِحيحٌ  َعاِئَشَة َحِديثٌ 
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ى اٍس،  عن ،َعْن ِعْكِرَمةَ وما روي  ،(1)« َويَُسمَّ ِ  »اْبِن َعبَّ  أَنَّ َرُسوَل اهللَّ
 وفي رواية (2)« َعقَّ َعِن اْلَحَسِن، َواْلُحَسْيِن َكْبًشا َكْبًشا ،

 ِن، َواْلُحَسْيِن ِبَكْبَشْينِ َعِن اْلَحَس    َعقَّ َرُسوُل اهللِ  »:النسائي
 .(3)« َكْبَشْينِ 

 فذهب :وقد اختلف الفقهاء في درجة مشروعية العقيقة -52
وذهب  ،أنها سنة مؤكدةإلى في رواية  (6)دوأحم، (5) والشافعية ،(4)ةالمالكي

                                                

السنن الكبرى  ، 2838باب العقيقة حديث رقم  -كتاب الضحايا  :سنن أبي داوود (1)
حديث  509/  9 ال يمس الصبي بشيء من دمها :باب: أبواب العقيقة جماع :للبيهقي
 .19291رقم 

  ،2841باب العقيقة حديث رقم  -كتاب الضحايا  :سنن أبي داوود (2)
حديث  372/  4.. كم يعق عن الجارية .باب -كتاب العقيقة  :السنن الكبرى للنسائي (3)

 .4531رقم 
الطبعة:  بيروت -الناشر: دار الغرب اإلسالمي :الناشر 162/  4الذخيرة للقرافي  (4)

 لناشر: دار، ا389/  4التاج واإلكليل للمواق  ،بوخبزة محمد :بتحقيق م 1994األولى، 
الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي  م1994-هـ1416سنة  األولى الطبعة الكتب العلمية

 .م1995 -هـ 1415 سنة ،دار الفكر الناشر: 393/  1زيد القيرواني للنفراوي 
 الطبعة ،لبنان -لناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  126/  15الحاوي الكبير للماوردي  (5)

الشيخ عادل أحمد  -الشيخ علي محمد معوض  :بتحقيق م 1999-هـ  1419 األولى،
 الطبعة ،الناشر: دار الكتب العلمية 221/  4المذهب للروياني  ، بحرعبد الموجود

 -: دار السالم الناشر :الناشر 152/  7المذهب للغزالي  الوسيط في ،م 2009األولى، 
 .هـ 1417الطبعة األولى،  ،القاهرة

، الناشر: دار الكتب العلمية :الناشر 546/  1الكافي في فقه اإلمام احمد البن قدامة  (6)
 614/  1شرح منتهى اإلرادات للبهوتي  ،م 1994 -هـ  1414سنة  األولى الطبعة

═ 
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من شاء وم ،هي تطوع فمن شاء فعلها وإنما ،ليست سنةنها إلى أ (1)الحنفية
  .نها واجبةإلى أ (3) ثانية ، وأحمد في رواية(2)، وذهب الظاهريةتركها

أياً ما كان الراجح من هذه اآلراء فإن العقيقة مشروعة في الجملة و 
عن  وإذا ثبتت مشروعية العقيقة مع ما تضمنته من إعالنٍ  ،إجماع الفقهاءب

 على ذلك تخريجاً  ثبت، فإنه يالنحو السالف بيانهعلى الطفل واقعة ميالد 
  .التبليغ واإلعالن عن حاالت الوالدةمشروعية 

والمؤسسات  ،األطباءع شرعاً من إلزام نوتطبيقاً لذلك فال ما - 53
تحقيق ؛ نظراً لما يشتمل عليه هذا اإلعالن من الصحية باإلعالن عن المواليد 

  .مصالح العامة والخاصةلل

نون قا من 19حيث نصت المادة  ،ما قررته القوانين المعاصرةوهذا  
                                                

═ 

كشاف القناع  ، م1993 -هـ 1414 سنة األولى الطبعة، الكتب الناشر: عالم :الناشر
 .الكتب العلمية دار :الناشر 24/  3للبهوتي 

 ،الناشر: دار البشائر اإلسالمية: الناشر 292/  7شرح مختصر الطحاوي للجصاص  (1)
/  5بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني  ،م 2010 -هـ  1431سنة  األولى الطبعة
التجريد  ،م1986 -هـ 1406الطبعة: الثانية،  ةدار الكتب العلمي الناشر:: الناشر 127

الطبعة: ة القاهر -الناشر: دار السالم  :الناشر 1547مسالة رقم  6356/  12للقدوري 
أ. د محمد  مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية :تحقيق م 2006 -هـ  1427الثانية، 

/  1الحكام شرح غرر األحكام للمال خسرو  ، دررأ. د علي جمعة محمد ،أحمد سراج
 .بدون تاريخ الناشر: دار إحياء الكتب العربية 266

 .بيروت -دار الفكر  :الناشر 1114مسألة رقم  234/  6المحلى البن حزم  (2)
 .110/  4اإلنصاف:  ،104/  6الفروع  (3)
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عن  يجب التبليغعلى أنه " م  1994لسنة  143 األحوال المدنية في مصر رقم
ويكون  ،من تاريخ حدوث الواقعة وقائع الميالد خالل خمسة عشر يوماً 

علي  ومشتمالً  ،من المكلفين به علي نسختين من النموذج المعد لذلك التبليغ
والتي يؤكد صحة  ،والمستندات التي تحددها الالئحة التنفيذية ،البيانات
 .(1)" الواقعة

  :التبليغ عن الوفيات -ثانياً  - 54

ر نها تعد مستثناة من األموومع ذلك فإ ،واقعة تتعلق بالمريضالوفاة 
م ملز ومن ثم فإن الطبيب ،م إفشائهاالتي يجب على الطبيب حفظها وعد

للمفاسد التي تترتب  ودرءاً  ،تحقيقاً للمصالح؛ بالتبليغ عن حاالت الوفيات 
ومعلوم أن الشريعة ما جاءت إال لتحقيق المصالح ودرء  ،على عدم التبليغ

  .(2)دالمفاس

وعية في مشر شرعياً له صالً الوفيات يجد أ ووجوب التبليغ عن - 55 
 وفاته ى يعلم الناس؛ وذلك حت من غير نياحة وفاتهعن واإلعالن  ،نعي الميت

وهو ما ذهب إليه  ،وتشييعه ،واالستغفار له ،فيقضوا حقه من الصالة عليه
 ................................................. ،(3)من الحنفيةجمهور الفقهاء 

                                                

 .م 1994يونيه سنة  9تابع في  (23العدد )  :الجريدة الرسمية (1)
 -هـ1417الطبعة الطبعة األولى  دار ابن عفان الناشر: 311/  1 الموافقات للشاطبي (2)

 .م1997
 -الناشر: المطبعة الكبرى األميرية  ،240/  1تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي  (3)

 ،160/  1درر الحكام شرح غرر االحكام  ،ـ ه 1313 سنة األولى الطبعة بوالق، القاهرة
 -الثانية  الطبعة ،لناشر: دار الكتاب اإلسالميا ،195/  2الدقائق  الرائق شرح كنزالبحر 

═ 
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 أبوى رو؛ وذلك لما  (3)وبعض الحنابلة، (2)الشافعيةوبعض ، (1)والمالكية
لَيْوِم الَِّذي َمات ى النََّجاِشيَّ ِفي اَنع   اهللَِّ  َرُسول أَن » هريرة 

َر َعَلْيِه أَْرَبعَوَخَرَج ِبِهْم ِإَلى الُمَصلَّى، َفَصفَّ ِبهِ  ،ِفيه وما  ،(4)َتْكِبيَراٍت  ْم، َوَكبَّ
 ،نعى جعفر »   رسول اهللأن   مالكبن  روي عن أنس

 ،ما ما ورد عن بعض الفقهاءأ ،(5)«وزيداً قبل أن يجيء خبرهما وعيناه تذرفان 
ة من القول بكراهفي المذهب  (7)والحنابلة  ،عندهم في وجه (6)كالشافعية 

                                                
═ 

 .بدون تاريخ
شرح الزرقاني  ،139/  2شرح الخرشي على مختصر خليل  ،457/  2الذخيرة للقرافي  (1)

 -الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  ،191/  2مختصر خليل وحاشية البناني عليه  على
/ 3لوامع الدرر في هتك أستار المختصر  ،م 2002 -هـ  1422األولى،  الطبعة لبنان
167. 

وإشاعة موته  ،وقال بعضهم: يستحب اإلنذار به"  :وقيه 522/  2بحر المذهب للروياني  (2)
والداعون له فينادي: قد مات فالن  ،ليكثر المصلون عليه ؛ بالنداء واإلعالم في الناس

بدون  ،الناشر: دار الفكر ،521/  5المجموع للنووي  :وأيضاً  ،" ابن فالن. وبه أقول
سنة  مطبعة الحلبيطبعة  463/  1منهج الطالب  حاشية البجيرمي على شرح ،تاريخ
 .م1950 -هـ 1369

  .468/  2اإلنصاف  ، 223/  2المبدع  ،273/  2الفروع  (3)
  ،1333 التكبير على الجنازة أربعاً حديث رقم :باب -كتاب الجنائز  :صحيح البخاري (4)
 3630حديث رقم  عالمات النبوة :باب -كتاب المناقب  :صحيح البخاري (5)
 .2/522 بحر المذهب للروياني ،دار الكتب العلمية :الناشر 1/245المهذب للشيرازي  (6)
/  2الفروع  ،م1968 -هـ 1388 سنة لناشر: مكتبة القاهرةا ،425/  2المغني البن قدامة  (7)

 .468/  2اإلنصاف  ،223/  2المبدع ، 273
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 كمثل ما ،عن النعي  من نهي رسول اهلل به فإن ما استدلوا  ،النعي
، َفِإنَّ َوالنَّْعَي ِإيَّاكُْم  »: قال    أن النبي  بن مسعوداروى عن 
على  -(2)على فرض صحته  - محمول ، فإنما هو(1)« الَجاِهِليَّةِ  َعَمل النَّْعَي من

 ،و تعداد مفاخر الميت،يشتمل عليه من نياحة وماعلى نعي الجاهلية 
  .(3)ومآثره

 ،ة نعي الميت في الفقه اإلسالميوإذا ترجح القول بمشروعي - 56
خاصة بالميت على  من مصالح لما يشتمل عليهعن وفاته ؛ نظراً واإلعالن 

أو تحديد الوارث من  ،أو مدينيه ،لم دائنيهعكأو عامة  ،النحو الذي قدمنا
أو  ،(4)وما يترتب على ذلك من أحكام ،أو تنفيذ وصاياه ،قربائه وغير الوارثأ

و غير أ ،أو إلحصاء عدد الوفيات ،معرفة السبب الحقيقي للوفاة قبل الدفن
                                                

  .984باب ما جاء في كراهية النعي حديث رقم  -أبواب الجنائز  :سنن الترمذي (1)
" وليس هو  :وقد قال فيه الترمذي ،وهو ميمون األعور ،ففي إسناده أبو حمزة وإال (2)

باب ما جاء في  -أبواب الجنائز  :سنن الترمذي :ينظر علماء الحديث " بالقوي عند
 .985 كراهية النعي حديث رقم

حاشية الجمل على شرح  ،،522/  2بحر المذهب للروياني  :ينظر في هذا المعنى (3)
صحيح البخاري البن  شرح 21/  7شرح النووي على صحيح مسلم  ،165 / 2 المنهج
 .244/  3بطال 

نقالً عن ابن  116/  3فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر  :ينظر قرب ذلك (4)
أَن النعي الِذي هو ِإْعالم الناِس ِبموت َقِريِبِهم ُمَباح وِإن َكان ِفيه ِإدَخال  :مراده ): المرابط
ةٌ  ،على أَهله َوالمصائب ،الكرب ِلَما َيَتَرتب َعَلى  ؛ َلِكن ِفي ِتْلَك اْلَمْفَسدِة مصاِلٌح َجمَّ

والدعاء َله  ،والصالة َعَليه ،أَمِره وتهيئة ،جنازته ِلُشُهود المبادرةَمْعِرَفة َذِلك ِمَن 
 (.ِمن األحكام َعَلى َذِلك وما يترتب ،َوَتْنِفيذ َوَصاَياهُ  واالستغفار،
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لزم باإلعالن عن فإنه يسوغ لولي األمر أن ي ،المصالح المشروعةذلك من 
  .(1)اللتزام بحفظ أسرار المريضلدون أن يعد ذلك خرقاً  ،حاالت الوفيات

 األحوال المدنية قانوننص فقد  ،وهذا ما أخذت به القوانين المعاصرة 
التبليغ جب ي"  :على أنهمنه  35في المادة  م في مصر1994لسنة  143رقم 

لي إ أو ،التي حدثت فيها الوفاة عن الوفيات إلي مكتب الصحة في الجهة
الجهات الصحية التي يحددها وزير الصحة بقرار منه في الجهات التي ليس 

في غيرها من الجهات وذلك  أو الشيخ ،أو إلي العمدة ،بها مكاتب صحة
من  36ة كما نصت الماد ،(2)" ثبوتهاساعة من تاريخ الوفاة أو  24الل خ

األشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة على  " :على أن القانون المذكور
  .بإثبات الوفاة " المكلف الطبيب - 4"  :الترتيب

من الئحة آداب المهنة في مصر على أنه " إذا  32 المادة كما نصت 
بالغ بإية الخاصة يقوم الطبيب المسؤول توفي المريض داخل المنشأة الطب

 .(3)الوفاة " المختصة باعتباره مبلغاً عنالجهات 

 :الفرع الثاني

 مراض املعديةالتبليغ عن األ

بحفظ  التزام الطبيبمن الحاالت المستثناة من وجوب  أيضاً  - 57
                                                

 :أحمد أبو قفه ،112ص  مرجع سبق ذكره :شريف أدول إدريس :قرب ذلك :ينظر (1)
 . 157ذكره ص  مرجع سبق

 .1994يونيه سنة  9في  () تابع 23العدد  -الجريدة الرسمية  (2)
 .سبتمبر 5بتاريخ  2003لسنة  238رقم  معالى / وزير الصحة والسكان الصادرة بقرار (3)
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يمكن أن ينتقل أسرار المريض حالة ما إذا كان المريض مصاباً بمرض معٍد 
ي هذه الحالة يجب على الطبيب أن يبلغ المسؤولين عن مرض فف ،إلى غيره

مصلحة خاصة  -في هذه الحالة  -في حفظ سر المريض ؛ ألن هذا الشخص 
لهم وإفشائه عن هذا المرض المسؤولين تبليغ ، وفي تعود على المريض

 ،مصلحة عامة للمجتمع تتمثل في منع انتشار هذا المرض المعدي بين الناس
 . (1)أولى بالرعاية من المصلحة الخاصةوال شك أن المصلحة العامة 

حالة هذه الفي وإفشائه التبليغ عن المرض  في أضف إلى ذلك أن 
يانه وانتقاله وفي كتمانه وعدم إفشائه احتمال سر ،المريض يلحقضرراً خاصاً 

أنه يتحمل ومعلوم في علم القواعد  ،ضرر عام ، وهوإلى غيره من الناس
 .(2)جل دفع الضرر العامالضرر الخاص أل

إذا كان مصاباً بمرض  عالوة على ذلك فإن ضرر إفشاء سر المريض 
عليها احتمال سريان هذا  ه التي يترتبكتمانحفظه و ضررخف من أ معدٍ 

الضرر األشد يزال ومن المقرر أن  ،ه إلى غيره من الناسوانتقالالمرض 
 .(3)باألخف 

فشاء سر إووجوب  ،على هذا االستثناء ويمكن أن يستدل - 58 
َواَل تُْلُقوا  ﴿ :بقول اهلل تعالى مريض والتبليغ عنه إذا ما كان مرضه معدياً ال

                                                

 :الناشر 219/  1القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب  :محمد مصطفى الزحيلي .د (1)
مرجع ساب  :عارف علي العارف .د ،هـ 1427 سنة األولى الطبعة،دمشق - دار الفكر

 .223ص 
 .74ص  :األشباه والنظائر البن نجيم (2)
 .75ص  :األشباه والنظائر البن نجيم ،47/  1 :األشباه والنظائر للسبكي (3)
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كل ما يؤدي إلى  فهذه اآلية بعمومها تفيد تحريم ،(1)﴾ِبأَْيِديُكْم ِإَلى التَّْهلَُكِة 
الحالة يؤدي عدية في هذه وال شك أن ترك اإلبالغ عن األمراض الم ،هلكةتال

أن شريعتنا الغراء قد حثت خصوصاً  ،فيدخل في عموم النهي ،هلكةإلى الت
كالنصوص الواردة  ،على اتخاذ التدابير الالزمة للوقاية من انتشار األوبئة

 .(2)وباء الفيها التي حل رض األدخول عن بالنهي 

ود المرض المعدي إلى لكل ما تقدم فإن إبالغ الطبيب عن وج - 59
بحفظ أسرار  بالتزامهوال يعد إخالالُ  ،مر يعد واجباً شرعياً يهمهم األمن 

 .(3)المريض 

الميثاق اإلسالمي العالمي  من (و/ 30 وهذا ما قررته المادة ) 
ال يجوز للطبيب أن يفضي التي تنص على أنه )  لألخالقيات الطبية والصحية

سراً وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة، سواء كان مريضاً قد عهد إليه بهذا 

                                                

 .195سورة البقرة من اآلية رقم  (1)
إلى الشام فلقيه   عندما خرج عمر  كمثل ما ورد في حديث ابن عباس (2)

الصحابة  فاستشار عمر  ،أن الوباء قد وقع بأرض الشام فاخبروه ،األجناد بعض
 :وفي الحديث ،ومنهم من أشار عليه بالرجوع  ، فمنهم من أشار عليه بالدخول، في ذلك

ِ  ِإنَّ ِعْنِدي ِفي :قال عوف بن  أن عبد الرحمن َهَذا ِعْلًما، َسِمْعُت َرُسوَل اهللَّ
  :ِبَها  ْعتُْم ِبِه ِبأَْرٍض َفالَ َتْقَدُموا َعَلْيِه، َوِإَذا َوَقَع ِبأَْرٍض َوأَْنتُمْ ِإَذا َسمِ » َيُقوُل

ما يذكر  :باب ،كتاب الطب :صحيح البخاري :ينظر ،متفق عليه .«َفالَ َتْخُرُجوا ِفَراًرا ِمْنُه 
الطاعون والطيرة  :باب ،كتاب السالم :صحيح مسلم ،5729حديث رقم  ،الطاعون في

 .2219حديث رقم  والكهانة وغيرها
 .125مرجع سبق ذكره  :شريف أدول إدريس (3)
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وذلك فيما عدا الحاالت  ،السر، أو كان الطبيب قد اط لع عليه بحكم عمله
 اآلتية، وأمثالها مما تنص عليه التشريعات الوطنية:

يضر بأفراد منع تفشي مرض )و( إذا كان الغرض من إفشاء السر 
ويكون إفشاء السر في هذه الحالة للسلطة الصحية المختصة  ،المجتمع

 .(1)(فقط.

 ، التي تنص علىمن الئحة آداب المهنة في مصر (5)وكذلك المادة 
 فيعلى الطبيب أن يبلغ السلطات الصحية المختصة عند االشتباه )  :أنه

 .(2)(  المجتمعحتى تتخذ اإلجراءات الوقائية لحماية  وبائي؛مرض 

 الفرع الثالث

 عن اجلرائمالتبليغ 
ملون في الحقل الطبي يجب على الطبيب ومن في حكمه ممن يع - 60
عن هذا  واأن يكشفحدوث مفسدة مراً يترتب على عدم كشفه أ واإذا ما علم

سد األن األضرار والمف ؛ المفسدةهذه بالقدر الذي تندفع به  ويظهروه ،مراأل
  .(3)) الضرر يزال ( عمالً بقاعدة  ،يجب رفعها

فإنه يجب بوقوع جريمة فإن الطبيب إذا علم دة لهذه القاع إعماالً  و 
                                                

(1) http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Islamic-Code-Ethics-Cover-2004.html 
سبتمبر  5بتاريخ  2003لسنة  238وزير الصحة والسكان رقم  معالى الصادرة بقرار (2)

2003. 
 الناشر: دار الكتب ،1/41:األشباه والنظائر للسبكي ،72ص :األشباه والنظائر البن نجيم (3)

  .83ص  :األشباه والنظائر للسيوطي، م1991 -هـ1411 سنة الطبعة األولى ،العلمية
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عد ذلك إخالالً دون أن ي ،المختصة بهذه الجريمة السلطاتيبلغ عليه أن 
فيه ة في هذه الحالة ألن التبليغ عن الجريم ؛سرار المريض بحفظ أ بالتزامه

عاماً  ضرراً  ماالذي يعد اإلخالل به ،وحفظ ألمنه واستقراره ،حماية للمجتمع
مريض جراء عدم الالذي يمكن أن يلحق  الضرر الخاصتحمل ب إزالته جبت

، أضف إلى ذلك أن قيام الطبيب ومن في (1)في هذه الحالة سرهالطبيب  حفظ
 يعد من باب التعاون على البر بالتبليغ عن الجرائم المتعلقة بالمريضحكمه 

 كما أن ،(2)﴾َوَتَعاَونُوا َعَلى اْلِبر ِ َوالتَّْقَوى  ﴿ :وهو مأمور به في قوله تعالى
في كذلك  عنه وهو منهيثم والعدوان، االمتناع عن التبليغ تعاون على اإل

ْثِم َواْلُعْدَوانِ  ﴿ قوله  . (3)﴾......َواَل َتَعاَونُوا َعَلى اإْلِ

هذه  كونالجرائم أن ت ويستوي في وجوب تبليغ الطبيب عن - 61
كما لو طلب رجل من  ،إلى الوقوعكانت في سبيلها بأن  ،لما تقع بعد الجرائم
هذه أو أن تكون  ،سقاط الجنين دونما مسوغ شرعيمساعدته في إالطبيب 
المريض هو كون يويستوي في هذه الحالة أن  ،قد وقعت بالفعل الجرائم
ته من رهابي إلى طبيب لمعالجإبعمل  كما لو لجأ مجرم بعد قيامه ،الجاني

هو المجني  المريض أو أن يكون ،العملهذا ثناء قيامه بب بها أصيأ أثر إصابة
، أو حادةآلة  أو، ن المريض مصاب بطلق ناريكتشف الطبيب أاكما لو  ،عليه

أن الوفاة لم تكن طبيعية، بل كانت ناجمة  -الميتعند كشفه على  -اكتشف 
                                                

 (عمالُ بالقاعدة الفقهية التي تقرر أنه ) يتحمل الضرر الخاص ألجل دفع الضرر العام (1)
 74ص  :لنظائر البن نجيموا األشباه :ينظر

 .2من اآلية رقم  :سورة المائدة (2)
 .2من اآلية رقم  :سورة المائدة (3)
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ومثيالتها يجب على الطبيب أن  ،الحاالت المتقدمة، ففي عن حادث جنائي
عن الجرائم دون أن يعد ذلك إخالالً يقوم بإبالغ السلطات المختصة 

 .(1)بحفظ أسرار المريض بااللتزام

/  30المادة إذ نصت  ،وهذا ما قررته القوانين اللوائح المعاصرة - 62 
ال )  :على أنه والصحيةالميثاق اإلسالمي العالمي لألخالقيات الطبية من  ج

يجوز للطبيب أن يفضي سراً وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة، سواء كان 
 ،مريضاً قد عهد إليه بهذا السر، أو كان الطبيب قد اط لع عليه بحكم عمله
 وذلك فيما عدا الحاالت اآلتية، وأمثالها مما تنص عليه التشريعات الوطنية:

السر منع وقوع جريمة، فيكون اإلفشاء في هذه  )ج( إذا كان الغرض من إفشاء
 .(2)( الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط

يجب )  :على أنهمن الئحة آداب المهنة في مصر  33كما نصت المادة  
الجهات المختصة عن اإلصابات و الحوادث ذات الشبهة  على الطبيب إبالغ

 أو غيرها ،جروح نافذة أو قطعيةأو  ،الجنائية مثل حاالت اإلصابة بأعيرة نارية
مع كتابة تقرير طبى مفصل عن الحالة وقت عرضها عليه ويمكن للطبيب 

  .(3) ( مناظرة الحالة وكتابة التقرير فيدعوة زميل آخر للمشاركة 

 

                                                

 .242مرجع سبق ذكره ص  :حسين جستنيةبن  د. هالة بنت محمد (1)
(2) hrlibrary.umn.edu/arabic/Islamic-Code-Ethics-Cover-2004.html http://  
سبتمبر  5بتاريخ  2003لسنة  238الصحة والسكان رقم وزير  الصادرة بقرار معالى (3)

2003. 
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 :الفرع الرابع

 تكليف الطبيب بآداء الشهادة على أمر يتعلق بأسرار املريض
 إخبار بحق للغير على الغير: بأنهاعند الفقهاء الشهادة تعرف  - 63

  .(1)بلفظ أشهد

 ............... ،(3)والشافعية في المشهور عندهم ،(2)لحنفيةا و قد ذهب
                                                

شرح الجالل المحلي على المنهاج حاشية القليوبي على  :ينظر هذا هو تعريف الشافعية (1)
 حاشية البجيرمي على شرح ،م1995-هـ1415سنة  بيروت - الناشر: دار الفكر ،4/319

إخبار ) :وهي عند الحنفية، م1995-هـ1415 سنة دار الفكر الناشر: 4/426الخطيب 
الهمام بن  شرح فتح القدير للكمال (الشهادة في مجلس القضاء صدق إلثبات حٍق بلفظ

اللباب في شرح  ،4/206، تبيين الحقائق للزيلعي تاريخ بدون ،الناشر دار الفكر ،2/  6
 مالكية: )ال وهي عند ،لبنان -المكتبة العلمية، بيروت  الناشر: ،54/  4الكتاب للميداني 

دار  :الناشر ،4/164، الشرح الكبير للدردير (إخبار حاكم عن علم ليقضي بمقتضاه
ْخَباُر ِبَما) :وعند الحنابلة ،بدون تاريخ ،الفكر اِهدُ  اإْلِ  كشهدُت أَوْ  ،َخاص ٍ  ِبَلْفظٍ  ،َعِلَمُه الشَّ
من هذه التعريفات هو تعريف  :والراجح .575/  3 شرح منتهى اإلرادات :ينظر (أَْشَهدُ 

فاإلقرار:  ،اإلقرار والدعوي الشافعية المذكور في المتن ؛ ألنه يفرق بين الشهادة وكل من
  .والدعوى إخبار بحق للنفس على الغير ،إخبار بحق للغير على النفس

/  2االختيار لتعليل المختار  ،4/207تبيـين الحقـائق  7/365،366شرح فتح القدير  (2)
مجمع األنهر لداماد  ،م 1937 -هـ  1356 :سنة القاهرة -ناشر: مطبعة الحلبي ال ،139

 .بدون تاريخ ،الناشر: دار إحياء التراث العربي، 186/  2ملتقى األبحر  أفندي في شرح
البيان في مذهب  ،143/  14بحر المذهب للروياني  ،435/  3المهذب للشيرازي  (3)

 -هـ1421 سنة األولى الطبعة ،جدة -الناشر: دار المنهاج  ،269/  13للعمراني  الشافعي
 .م 2000
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إذا قام  ثيبح ،فرض كفايةأن آداء الشهادة ويرون  ،في المذهب (1)والحنابلة
وإذا لم  ،؛ ألن المقصود قد حصلسقط اإلثم عن الباقين  العدد المطلوببها 

أما إذا لم  ،هذا إذا كثر عدد المتحملين للشهادة ،(2)يقم بها أحد أثم الجميع 
 .الحالةدائها فإنها تتعين عليهم في هذه يقم بتحملها غير العدد الذي يصلح آل

 ................... ،عندهم في وجه (4)الشافعية  ،(3)يرى المالكيةبينما  
                                                

اإلنصاف في معرفة الراجح من  ،270/  4الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة  (1)
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى  ،405/  6كشاف القناع  ،4، 3/  12الخالف 
 .592/  6للرحيباني 

 -هـ 1413 سنة الطبعة األولى ،دار الكتب العلمية :الناشر 217ص  :المستصفى للغزالي (2)
قواعد األحكام في مصالح األنام  ،محمد عبد السالم عبد الشافي :بتحقيق ، م1993
 -هـ  1414سنة  ، القاهرة -مكتبة الكليات األزهرية  :الناشر 51 / 1عبد السالم بن  للعز

التمهيد في تخريج االصول على الفروع  ،الرؤوف سعد طه عبد :، بتحقيقم 1991
هـ 1400 سنة الطبعة األولى ،بيروت -مؤسسة الرسالة : الناشر 74لإلسنوي ص 

 .محمد حسن هيتو.د :بتحقيق
الناشر: دار الغرب اإلسالمي، بيروت  ،271/  2المقدمات الممهدات البن رشد الجد  (3)

"  :وفيه، الدكتور محمد حجي :بتحقيق ،م 1988 -هـ  1408 سنة األولى الطبعة لبنان -
من الوجوه التي يقع بها العلم وجب عليه الشهادة به إذا دعي  كل من علم شيئاً بوجه

الناشر: دار ابن  ،722/  7المختصر للتتائي  جواهر الدرر في حل الفاظ :إليها " وأيضاً 
خرشي على شرح ال ،م 2014 -هـ  1435 سنة األولى الطبعة، لبنان -حزم، بيروت 
 .232/  8التاج واإلكليل  ،7/212 مختصر خليل

" :وفيه بعد أن ذكر أن أداء الشهادة فرض كفاية ، 269/  13 البيان في مذهب الشافعي (4)
المسعودي ]في " اإلبانة "[ وجها آخر: أنه إذا دعي ألداء الشهادة.. تعين عليه  وحكى

فيؤدي إلى اإلضرار  ،ربما امتنع غيره؛ ألنه إذا امتنع..  غيره هناك األداء وإن كان
═ 
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  .(2)الشهادة فرض عين ي رواية أن آداءف (1)وأحمد

 ألداء ستدعى الطبيُب يتطلب األمر أن يُ قد فإنه  ،ما تقدم إذا علم - 64
باإلخبار القاطع  إنما يكونومعلوم أن آداء الشهادة  ،شهادة تتعلق بأحد مرضاه

التفصيالت التي يحتاج القاضي معرفتها ذكر الكثير من الذي يستلزم 
أمام  إذاعة سر المريض وإفشائهيترتب عليه  األمر الذي ،الستجالء الحقيقة

 . القضاء

إخالالً بالتزام  -بأحد المرضى إذا ما تعلقت  -أداء الشهادة  هل يعدف 
 للطبيب االمتناع عن آدائها ؛ بحيث يسوغ ،سرار المريضالطبيب بحفظ أ

وبالتالي يجب على الطبيب أن يدلي  ،ال يعد كذلك أو ،لهذه األسرارحماية 

                                                
═ 

  ر.المشهو واألول هو ،بالمشهود له
مطالب أولي  ،405/  6كشاف القناع  ،4 / 12اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف  (1)

 .592/  6في شرح غاية المنتهى  النهى
 ،ىأما الشهادة على حقوق اهلل تعال ،إنما هو في الشهادة على حقوق العبادوهذا  (2)

ألن الحدود مبنية  ،بل األولى الكتمان ،بين األداء والترك فهو مخيَّر والتعازير ،كالحدود
مشهور بالفسق وارتكاب المعاصي فاألولى في هذه الحالة  شخص إال على ،على الستر

المقدمات الممهدات  ،139/  2لتعليل المختار االختيار: ينظر في ذلك.الشهادة ألمثاله
ر و  .282/  2البن رشد الجد   ،بأدائهاإنما َيْأَثم الُممتنع من أداء الشهادة إذا َلم يتضرَّ

أو كانت شهادته ال  ،أدائه الشهادة ضرر يلحقه فإن كان يترتب علىوكانت شهادته َتنفع، 
َكاِتٌب  اَل يَُضارَّ ذلك؛ لقوله تعالى: ﴿ وَ  َلم َيلزمه -بأن كان ممن ال تُقبل شهادته  ،تنفع

دار  :الناشر 367/  7للبابرتي  العناية على الهداية :ينظر .[282َواَل َشِهيٌد ﴾ ]البقرة: 
 .405/  6كشاف القناع ، 207/  4تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق  ،بدون تاريخ  ،الفكر
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 ؟ وإن اشتملت على إفشاء لتلك االسرار بشهادته

بآداء  الطبيب َف ل  كُ إذا إنه  :وللجواب عن هذا السؤال أبادر بالقول 
 ،الشهادة هذه أن يقوم بأداء عليهفإنه يجب  ،مرضاه بأحد التي تتعلقالشهادة 

؛ وال يجوز له أن يتخلف عن ذلك  ،وأن يدلي بما يطلب منه من معلومات
َهَداُء ِإَذا َما  ﴿ :ل اهلل تعالىلقوالشهادة واجب شرعي ؛  ألن آداء َواَل َيْأَب الشُّ
َهاَدَة َوَمْن َيْكتُْمَها َفِإنَُّه آِثٌم َقْلُبُه  ﴿ :وقوله جل شأنه ،(1)﴾ُدُعوا  َواَل َتْكتُُموا الشَّ

ُ ِبَما َتْعَملُوَن َعِليمٌ  النهي عن إيباء  قد اشتملتا على وهاتان اآليتان ،(2)﴾ َواهللَّ
فتكون  ،(3)أمر بضده هو شيء والنهي عن  ،كتمانهاالنهي عن  و ،الشهادة

  .(4)مر بآداء الشهادةيتان متضمنتين األاآل
                                                

 .282من اآلية رقم  :سورة البقرة (1)
 .283من اآلية رقم  :سورة البقرة (2)
 ،األصوليين جمهورلو هو  :األول :قولينعلى  هذه المسألة األصوليون في ختلفا (3)

له أضداد فهو  أما إن كان واحد، ضد أن النهي عن الشيء أمر بضده إذا كان لهويرون 
أن النهي ، ويرون المتكلمين بعض الحنفية كالجرجاني، وبعضوهو ل الثاني:. أمر بأحدها

وقد رجح علماء  .واحد، أو أضداد سواء كان له ضد ،بضده يكون أمراً  الشيء  عن
 2للجصاص  الفصول في األصول :ينظر في تفصيل هذه المسألة .األصول القول األول

األدلة  قواطع ،م1994 -هـ 1414 الطبعة الثانية، األوقاف الكويتية الناشر: وزارة 164/ 
سنة  الطبعة األولى ،لبنان بيروت،، العلمية دار الكتبالناشر:  146/  1للسمعاني 

 الناشر: دار الكتبيوما بعدها  352/  3 البحر المحيط للزركشي ،م1999 -هـ1418
وما بعدها  693/  2أصول الفقه البن مفلح  ،:م1994 -هـ 1414 سنة الطبعة األولى

 .م 1999 -هـ  1420 سنة الطبعة: األولى، مكتبة العبيكان :الناشر
 .10/  9البناية على الهداية للعيني  ،207/  4تبيين الحقائق  (4)
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الميثاق اإلسالمي العالمي لألخالقيات من  30 وهذا ما قررته المادة 
ال يجوز للطبيب أن يفضي سراً وصل )  :التي تنص على أنه ،الطبية والصحية

إلى علمه بسبب مزاولته المهنة، سواء كان مريضاً قد عهد إليه بهذا السر، أو 
كان الطبيب قد اط لع عليه بحكم عمله وذلك فيما عدا الحاالت اآلتية، 

 وأمثالها مما تنص عليه التشريعات الوطنية:

)ب( إذا كانت القوانين النافذة تنص على إفشاء مثل هذا السر، أو صدر 
من الميثاق المذكور التي  104، وكذلك المادة ( من جهة قضائيةقرار بإفشائه 

) على الطبيب أن يدلي بشهادته أمام السلطة المختصة كلما تنص على أنه 
 . طلب منه ذلك 

شهادة يمكن للمحكمة أن تحيط والتنبيه عليه أنه  ،مما تجدر اإلشارةو 
فشاء التوسع في إ عدم تكفلت الكافية التي ابالضمان الطبيب في هذه الحالة

أو أن  ،القاضي بجعل الجلسة سرية يأمركأن  ،وقصره على أضيق نطاق ،السر
 ة وسيلة أخرى يمكن من خاللهاأيأو ب ،يطلب من الطبيب تقديم شهادته كتابة

؛ ألن إفشاء السر  (1)السر بين جمهور الحاضرينتحقيق الغاية من عدم إفشاء 
ومعلوم أن  ،لضرورة إظهار الحقيقة أمام القضاء -والحالة هذه  -إنما وجب 

 . (2)الضرورة تقدر بقدرها

                                                

نظرة حديثة إلى خطأ الطبيب الموجب للمسؤولية المدنية  :محسن عبد الحميد البيه .د (1)
المنصورة  -مكتبة الجالء الجديدة  :الناشر ،304ص  :القانونية التقليدية في ظل القواعد

  .م 1993سنة 
 . 84ص  :األشباه والنظائر للسيوطي ،73ص  :األشباه والنظائر البن نجيم (2)
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 الفرع اخلامس

 أعمال اخلربةحالة تكليف الطبيب بالقيام بعمل من 
 خَبرترت باألمر، أي: علمته، و َخب مصدر، يقال رة في اللغةالخب - 65
 األمر: 

العالم بما كان  -عز وجل  - والخبير: من أسماء اهلل ،عرفته على حقيقته
 .(1)مبالغة: كعليم وقدير ، وهي صيغةوما يكون

) المعرفة ببواطن  :عرفها الجرجاني بأنها :في االصطالحو - 66
االعتماد على رأي المختصين  ) بعض المعاصرين بأنها ، وعرفها(2) األمور(

) وسيلة  :، كما عرفها بعضهم بأنها(3) (في حقيقة النزاع بطلب من القاضي
بناء على طلب القاضي إلبداء  ،إثبات علمية يقوم بها أهل العلم واالختصاص

دون أن يستطيع القاضي القيام  ،مر المتنازع فيه ؛ إلظهار الحقيقةاأل رأيهم في
 . (4)(بذلك بنفسه 

                                                

بدون  ،الناشر: دار الهداية .166/  3 تاج العروس للزبيدي ،226/  4لسان العرب  (1)
 تاريخ. 

لبنان الطبعة األولى -دار الكتب العلمية بيروت  :الناشر 97ص  :( التعريفات للجرجاني2)
 .م1983-هـ 1403 سنة

الطبعة  ،دمشق -دار الفكر  :الناشر 6288/  8الفقه اإلسالمي وأدلته  :( د. وهبة الزحيلي3)
  .م 1997 -ه  1418سنة  الرابعة

دار النفائس الطبعة األولى  :الناشر 39اإلثبات بالخبرة ص  :( عبد الناصر محمد شنيور4)
  .2005سنة 



 الفقه املقـــــارن

 

 2273 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

ْكِر ِإْن  ..﴿قوله تعالى:  والدليل على مشروعيتها - 67 َفاْسأَلُوا أَْهَل الذ ِ
بأهل وإن كان المفسرون قد ذهبوا إلى أن المقصود  ،(1)﴾ُكْنتُْم اَل َتْعَلُمونَ 

 ،(2)كالتوراة واإلنجيل ،العلماء الذين قرأوا الكتب السابقةهم  في اآلية الذكر
العبرة  ؛ ألن بعمومها أهل العلم في كل فن تشمليمكن أن إال أن اآلية 

 .(3)خصوص السبببعموم اللفظ ال ب

ة في ية المتعمقهو شخص لديه من المعلومات والدرا" والخبير: - 68
مجال من المجاالت تمكنه من كشف حقيقة واقعة مادية معينة تساعد 

 .(4)إلى وجه الحق في الدعوىالقاضي في الوصول 

 فيما ،(5)وللخبرة تطبيقات كثيرة في الفقه اإلسالمي كالقاسم - 69
في تقدير ما  (1)و الخارص ،(6)في إلحاق النسب والقائف ،يتعلق بأمور القسمة

                                                

 .7وسورة األنبياء من اآلية رقم  ،43من اآلية رقم  :سورة النحل (1)
 .197/  3فتح القدير للشوكاني  ،108/  10تفسير القرطبي  ،208/  17تفسير الطبري  (2)
 .من هذا البحث 24يراجع فقرة  (3)
دور الخبير في الدعوى الجزائية طبقاً لنظام اإلجراءات  :مساعد السحيميبن  حامد (4)

اسات وهي ماجستير من كلية الدر ،28دراسة تأصيلية تحليلية ص  الجزائية السعودي
  .م 2007 -هـ  1428المملكة العربية السعودية سمة  -العليا جامعة نايف للعلوم االمنية 

 دار الفرقان، عمان -مؤسسة الرسالة، بيروت  :الناشر 797/  1روضة القضاة للسمناني  (5)
البهجة شرح  ،صالح الدين الناهي .د :بتحقيق م1984 -هـ  1404 سنة الطبعة الثانية
 بيروت ،لبنان -دار الكتب العلمية  :الناشر 210/  2عبد السالم التسولي  نالتحفة الب

 .م1998 -هـ 1418 سنة األولى الطبعة
 الطبعة األولى ةمكتبة الكليات األزهري :الناشر ،114/  2تبصرة الحكام البن فرحون  (6)

/  2الطرق الحكمية في السياسة الشرعية البن قيم الجوزية  ،م1986 -هـ 1406 سنة
═ 
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جاج في معرفة الجراح والشوأهل الطب  ،من الرطب تمراً على النخيل 
 ،م المتلفات وعيوب البضائعفي تقويوأهل المعرفة من التجار  ،ونحوهما

  .(3)ميتقنه غيرهال رجع إلى أهل المعرفة في كل فن وبالجملة ي ،(2)وغير ذلك 

فقد يشتمل الموضوع  ،في تحقيق العدالةوللخبرة أهمية كبيرة  - 70
وفي هذه الحالة  ،تتعلق بمهنة الطب على جوانب فنيةالقضاء أمام المعروض 

الستعانة بأهل الخبرة من إلى ا -في هذا النزاع  لكي يفصل -يحتاج القاضي
القاضي حكمه على ؛ حتي يبني في المسألة المعروضة ؛ إلبداء رأيهم األطباء

الفصل  ، وهواألمر الذي يتحقق معه هدف القضاء، ساس من وضوح الرؤيةأ
وهو الهدف األسمى من  ،إيصال الحقوق إلى أصحابها ، وفي الخصومات
 .(4)نصب القضاء

                                                
═ 

 .هـ 1428 سنة األولى الطبعة ،مكة المكرمة -دار عالم الفوائد  :الناشر 574
تخريج الدالالت السمعية على ما كان في عهد رسول اهلل من الحرف والصنائع  (1)

 بيروت -رب اإلسالمي دار الغ :الناشر 554ذي الوزارتين ص  البن والعماالت الشرعية
/  1التراتيب اإلدارية للكتاني  ،إحسان عباس  .د :بتحقيق، هـ1419 سنة الثانية الطبعة
عبد اهلل  :بتحقيق ،بدون تاريخ ،الطبعة: الثانية بيروت -دار األرقم  :الناشر 316

  .الخالدي
 .85 ،84/  2 :تبصرة الحكام (2)
وهو بحث  ،اإلثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون :جمال أحمد زايد الكيالني (3)

 .291 م ص 2002سنة  1العدد  16جامعة النجاح لألبحاث المجلد  منشور في مجلة
الطبعة  ،بيروت، لبنان -دار الكتب العلمية  :الناشر 3/  9البناية على الهداية للعيني  (4)

لوامع الدرر في هتك أستار ، 175/  4تبيين الحقائق  ،م 2000 -هـ  1420 سنة ،األولى
الروض المربع شرح  ،وما بعدها 3/  16الحاوي الكبير للماوردي  ،376/  5 المختصر

═ 
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لفحص وعلى ذلك إذا استعان القاضي بأهل الخبرة من األطباء  - 71 
ح في تشريأو استعان به  ،حد المتهمينأو البدنية أل ،أو النفسية ،ليةالحالة العق

غراض الطبية استعان به لغير ذلك من األ أو ،جثة المتوفي ألي سبب كان
الذي يقدمه فصح في تقريره يأن  -هذه  والحالة -فيجب على الطبيب 

والمطلوب إماطة  ،إليه ولةمور التي تتعلق بالمهمة الموكاألعن كل للقاضي 
؛ وذلك ألن  سراً بالنسبة لصاحبهمور حتى ولو كانت هذه األ ،لثام عنهاال

ى هذا ، وهو أمر يتوقف عل(1)مراً واجباً في الدعاوي يعد أ قضاء القاضي
ن ماال يتم الواجب إال به يكون ومعلوم أ ،سراروما اشتمل عليه من أ رالتقري
التقرير من حالة المريض دون  لبهوبالتالي يجب أن يفصح عما يتط ،(2)واجباً 

  .تزام الطبيب بحفظ اسرار المريضلبا ن يعد ذلك إخالالً أ

يتعلق بمهمته التي على أن هذا اإلفصاح يجب أن يقتصر على ما  
ألن إفشاء السر في هذه الحالة  ؛األسرار  غيرها مندون  ،أسندها إليه القاضي
ن الضرورة تقدر أكما  ،(3)الضرورةتنزل منزلة  ، والحاجةيعد من باب الحاجة

                                                
═ 

 .بدون تاريخ ،مؤسسة الرسالة -دار المؤيد  :الناشر 704ص  زاد المستقنع للبهوتي
 دار البيان :الناشر 38نظام القضاء في اإلسالم ص  :أستاذنا الدكتور محمد رأفت عثمان (1)

 .م 1994 -هـ 1415سنة الطبعة الثانية 
هـ 1403سنة بيروت  -دار الكتب العلمية  :الناشر 216/  2تيسير التحرير ألمير باداشاه  (2)

الواضح في أصول الفقه  ،57ص : المستصفى ،1462/  3 نفائس األصول ،م 1983 -
سنة  الطبعة األولى، لبنان -بيروت ، مؤسسة الرسالة الناشر: 539/  2عقيل  البن

 .م1999 -هـ1420
 .24/  2المنثور في القواعد الفقهية  ،78ص  :األشباه والنظائر البن نجيم (3)
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ال تتعلق بالمهمة للمريض  سرارٍ بيب بإفشاء أثم إذا قام الطومن  ،(1)ابقدره
ومن ثم يكون  ،المريض ربحفظ أسرانه يعد مخالً بااللتزام المسندة إليه فإ

  .عن ذلك مسؤوالً 

نصت نصت عليه األنظمة واللوائح المعاصرة حيث وهذا يتفق مع ما  
ال يجوز للطبيب إفشاء أسرار  من الئحة آداب المهنة علي أنه: )30مادة ال

اطلع عليها بحكم مهنته إال إذا كان ذلك بناء على قرار  التيمريضه 
 .(2) (....قضائي

 

 

h 

  

                                                

األشباه والنظائر  ،320/  2المنثور في القواعد  ،73ص  :األشباه والنظائر البن نجيم (1)
 .84ص : للسيوطي

 2003لسنة  238رقم  وزير الصحة والسكان معالى الصادرة بقرار ب المهنةالئحة آدا (2)
 .م 2003سبتمبر  5بتاريخ 
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 املطلب الثاني

  وجوب إفشاء أسرار املريض رعاية للمصلحة اخلاصةحاالت 

 توجب علىقد حة العامة لالمصن إ (1)إذا كان قد سبق القول - 72
يض دون أن يكون مخالً بالتزامه إفشاء أسرار المر الطبيب ومن في حكمه

فإن المصحة  ،، ودون أن يكون مسؤوالً عن ذلك شرعاً هذه األسراربحفظ 
  .توجب ذلك أيضاً  قد الخاصة

قد تكون  ألجلها إفشاء سر المريضوهذه المصلحة التي يجب  
وعلى ذلك فسينقسم هذا  ،كما قد تكون مصلحة الغير ،مريضلحة للمص

لمصلحة ل رعاية وجوب اإلفشاء :نتناول في األول ،فرعين إلىالمطلب 
للمصلحة الخاصة رعاية وجوب اإلفشاء  :، وفي الثانيالخاصة للمريض

  :وذلك على النحو التالي ،للغير

 الفرع األول

 للمصلحة اخلاصة للمريضرعاية وجوب اإلفشاء 
كما لو كان  ،سره الطبيشاء إفإذا اقتضت مصلحة المريض  - 73

أو كانت حالته الصحية تستدعي  ،رباالنتحاخشى عليه أن يقوم مريضاً نفسياً يُ 
، أو مستشفى تستدعي نقله إلى مكان معين كانت وأ ،عناية خاصة من ذويه

بحالته ؛ ، فإنه يجب على الطبيب أن يحيط ذويه علماً (2)قاصراً ، أو كان خاص
                                                

 .وما بعدها من هذا البحث 48يراجع فقرة  (1)
هالة بنت محمد حسين  .د ،198مرجع سبق ذكره ص  :ماهر ذويب أبو شاويش (2)

 .235مرجع سبق ذكره ص  ،الطبي تأصيالً وتطبيقاً  السر :جستنية
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 هذا بحفظ أسرار بالتزامهدون أن يكون مخالً  ،المطلوبة حتى يقوموا بالرعاية
هي  وهي حفظ حياة المريض ،؛ ألن المصلحة المرجوة من اإلفشاء المريض
رضت اومعلوم أنه إذا تع ،عاية من مصلحة المريض في حفظ أسرارهرأولى بال

عالوة على أن المفسدة المترتبة على إفشاء  ،(1)ولى منهماقدمت األمصلحتان 
أقل بكثير من تلك المفسدة المترتبة على حفظ  حالتنا هذهسر المريض في 

رضت مفسدتان ومعلوم أنه إذا تعا ،وعدم إفشائها في هذه الحالةأسراره 
 . (2)رتكاب أخفهماوجب رعاية أعظمهما با

أن اإلفشاء في هذه  والتنبيه عليه هو ،إليهومما ينبغي اإلشارة  - 74
يجب أن ومن ثم ف ،ي حفظ حياة المريضوه ،الحالة إنما وجب للضرورة

فشى لهم السر باألشخاص الذين يجب أن يُ سواء فيما يتعلق  ،قدر بقدرهاي
قدر ييجب أن  ما أبيح للضرورة ألن ؛السرأو فيما يتعلق بموضوع  ،الطبي

 .(3)بقدرها 

لبعض  إفشاء سرهإذا اقتضت مصلحة المريض  :وتطبيقاً لذلك - 75
 األسرار بعضإفشاء أو  ،نحو ما تقدم ذكرهأو ذويه على  ،األشخاص كعائلته
إفشاء  الحالستدعي ألشخاص ال ي بإفشائهافقام الطبيب  ،دون البعض اآلخر

أو قام  ،ألشخاص ال دخل لهم بالعناية به باإلفشاءكما لو قام  ،سر لهمال
                                                

/  1للزركشي  المنثور في القواعد الفقهية ،59/  1قواعد األحكام في مصالح االنام  (1)
 .م1985 -هـ 1405سنة الطبعة الثانية،  ،وزارة األوقاف الكويتية: الناشر 349

 .87األشباه والنظائر للسيوطي ص  ،76األشباه والنظائر البن نجيم ص  (2)
األشباه والنظائر  ،320/  2المنثور في القواعد  ،73ص  :األشباه والنظائر البن نجيم (3)

  .84ص : للسيوطي
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لة هذه يعد فإنه والحا، وإن لذويه ال تستلزم حالته اإلفشاء بهاار شاء أسربإف
 . (1)سرار المريضمخالً بالتزامه بحفظ أ

 الفرع الثاني

 للمصلحة اخلاصة للغري رعاية وجوب اإلفشاء
 -إفشاء السر  إلىتدعو  لمريض قدالخاصة لمصلحة الإذا كانت  - 76

 ،ذلك أيضاً  قد تدعو إلىلغير الخاصة لحة لمصالفإن  -على نحو ما تقدم 
أو أن الزوج  ،(2)زوجين مصاباً بمرض معدٍ لا الطبيب أن أحدكما لو اكتشف 

و اكتشف ذلك المرض المعدي في شخص أ ،(3)أو أن الزوجة عاقر ،عقيم
إلى غير  ،مرضهعة مع رفضه اإلفصاح عن طبييزمع العمل خادماً لدى أسرة 

أن  الطبيبيجب على  -ومثيالتها  -ففي هذه الحاالت  ،ذلك من األمور
ن وإيفشي هذا السر لصاحب المصلحة في اإلفشاء ؛ ألن حفظ سر المريض 

حياة ظ فح ، أال وهوأولى منه بالرعاية كان واجباً إال أنه معارض بواجب
في هذه  - الضرر الذي يعود على المريض جراء كشف سرهن ، وألالغير

علم القواعد أنه  ومعلوم في ،الغيرالضرر الذي يصيب أخف من  -الحاالت 

                                                

دار  :الناشر -القسم العام  - الوسيط في سرح قانون العقوبات :د. أحمد فتحي سرور (1)
، 68مرجع سبق ذكره ص  :صباح عبد الرحيم .د، م 1986القاهرة سنة  -العربية  النهضة

69. 
مرجع سبق ذكره ص  ،السر الطبي تأصيالً وتطبيقاً  :جستنيةهالة بنت محمد حسين  .د (2)

241. 
 .45مرجع سبق ذكره ص  :عبد السالم الترمانيني .د (3)
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مفسدتان وجب  رضتاتعو إذا  ،(1)خف لدفع الضرر األشديتحمل الضرر األ
 .(2)خفهمادفع أعظمهما ضرراً بارتكاب أ

 

 

 

 

h 

 
  

                                                

 -هـ  1400 :الناشر 234 :إيضاح السالك إلى قواعد اإلمام مالك للونشريسى ص (1)
أو  ،ناأو محظور، إذا تقابل مكروهان :القاعدة الثانية واألربعون)  :وفيه،  م 1980
 (.الخروج عنهما وجب ارتكاب أخفهما ولم يمكن ،ضرران

 .87األشباه والنظائر للسيوطي ص  ،76األشباه والنظائر البن نجيم ص  (2)
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 املطلب الثالث 

 حاالت جواز إفشاء أسرار املريض 

تناولنا في المطلبين السابقين حاالت وجوب إفشاء أسرار  - 77
ولعل  ،فيها ذلك الحاالت التي يجوزوسنتناول في هذا المطلب  ،المريض

للطبيب  الحالة التي يأذن فيها المريض :أوالهما ،أهم هذه الحاالت حالتان
وسنتناول كل  ،دفاع الطبيب عن نفسه أمام القضاءحالة  :وثانيتهما ،باإلفشاء

  :في فرع مستقل نحالة من هاتين الحالتي

 :الفرع األول

 بإفشاء سره للطبيب املريض إذن
فال  ،باإلفشاء فقام ،فسهنسر  بإفشاءللطبيب  أذن المريضإذا  - 78

من نظام  / ب ( 21وهذا ما قررته المادة )  ،تثريب على الطبيب في ذلك
يجــب علــى  تنص على أنه ) السعودي، والتيالمهن الصحية مزاولة 

ســرار التــي علــم بهــا عــن طريــق األالممــارس الصحــي أن يحافــظ علــى 
وافق صاحب  اإذ -ب :إفشاؤها إال في الحاالت اآلتية يجــوز لــه والمهنتــه، 

 . (1) ...(.السر كتابة على إفشائه

هذه في فشاء الطبيب سر المريض ويمكن أن يخرج جواز إ - 79

                                                

وتاريخ  (59م/ ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم  ،نظام مزاولة المهن الصحية (1)
وتاريخ  (4080489) رقم  التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاريوالئحته  هـ4/11/1426
 .15ص  هـ2/1/1439
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ض إذا ما أذن للطبيب يأن المر :وبيان ذلك ،(1)الحالة على أساس عقد الوكالة
ف الوكيل فيما تصرمعلوم أن  و ،فكأنه وكله في هذا اإلفشاء هسرفي إفشاء 

بناء على طبيب سر المريض ، فكذلك إفشاء ال(2)شرعاً  وكل فيه يعد جائزاً 
  .إذنه

أمراً خفياً ال اطالع  سرهرضاء المريض وإذنه للطبيب بإفشاء كان ولما  
أو  ،أو كتابة ،ويفصح عنه من قول ،ما يظهرهكان في حاجة إلى  ،ألحد عليه

يمكن أن ، ولكن واألصل أن يكون اإلذن صريحاً . (3)أو نحو ذلك ،إشارة
الذي يصطحب  كما في حالة المريض ،قرائن األحوالتدل عليه يكون ضمنياً 

مما يدل على رضاه باطالعهم على  طبيبثناء زيارته لبعض ذوي قرباه أ
قة أخبره بحقيوفي هذه الحالة ال تثريب على الطبيب إن هو  ،حقيقة مرضه

على رضاه  ن اصطحابهم معه دليلوضعه الصحي على مسمع منهم ؛ أل
                                                

 مرجع سبق ذكره ص ،كتمان السر وإفشاؤه في الشريعة اإلسالمية :شريف أدول إدريس (1)
131. 

الذخيرة  ،499/  7العناية على الهداية للبابرتي  ،20/  6بدائع الصنائع للكاساني  (2)
الطبعة: الثالثة،  رالناشر: دار الفك ،181/  5مواهب الجليل للحطاب  5/  8للقرافي 
دار  :الناشر 199/  10النبيه في شرح التنبيه البن الرفعة  كفاية ،م1992 -هـ 1412

شرح المهذب  التكملة الثانية للمجموع ،م 2009 سنة الطبعة األولى ،الكتب العلمية
شرح منتهى اإلرادات  ،325/  4المبدع ، وما بعدها الناشر دار الفكر 93/  14للمطيعي 
 .184/  2 للبهوتي

المدخل في الفقه اإلسالمي ص  :الدكتور محمد مصطفى شلبي: ينظر في هذا المعنى (3)
 الناشر  440

  .م 1985 -ه  1405الطبعة العاشرة سنة  ،بيروت -الدار الجامعية  :
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 .(1)كبذل

عن عد العامة في التعبير ان يكون تطبيقاً للقوه ال يعدو أوهذا كل 
المعاصرة تشترط أن يكون إذن ، وإن كانت بعض األنظمة الصحية (2)اإلرادة

وقطعاً ألسباب  ،؛ وذلك صيانة للحقوق(3)ب باإلفشاء مكتوباً المريض للطبي
 .(4)القضاء مامإلثبات عند المنازعة أوتيسيراً ل ،الخصومات

 :بناء على إذن املريضمن قبل الطبيب اإلفشاء جواز شروط  - 80

أن يفشي سر المريض إذا ما أذن له األخير في وإذا كان يجوز للطبيب  
همها ما أ ،مشروط بشروطوإنما هو  ،إال أن هذا الجواز ليس مطلقاً  ،ذلك
  :يلي

  :أن يكون المريض كامل األهلية - 1

ما أذن له وز للطبيب أن يفشي سر المريض إذا فيشترط لكي يج 
                                                

 . 135مرجع سبق ذكره ص  :شريف أدول إدريس :ينظر في هذا المعنى (1)
 .444 ،443مرجع سبق ذكره ص  :شلبيالدكتور محمد مصطفى  (2)
التي تنص على أنه  (/ ب 21) في المادة مزاولة المهن الصحية السعودي وذلك كنظام  (3)

علــى الممــارس الصحــي أن يحافــظ علــى األســرار التــي علــم بهــا عــن طريــق  )يجــب
كتابة إذا وافق صاحب السر  -ب :إفشاؤها إال في الحاالت اآلتية مهنتــه، وال يجــوز لــه

من الميثاق اإلسالمي العالمي لألخالقيات الطبية  33) والمادة  ،..(.على إفشائه
الطبيب إخطار المريض، والحصول على  ) على :والتي تنص على ما يأتي ،والصحية

معلومات عنه ألطراف  قبل تقديم أية ، كتابًة،موافقته المستنيرة المبنية على المعرفة
 .(......خرىأ

 .238مرجع سبق ذكره ص  :د. هالة بنت محمد حسين جستنية (4)
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 المريض في ذلك أن 

، عاقالً  ،ن بالغاً كامل األهلية، بأن يكوباإلفشاء  أذنيكون المريض الذي 
 فإن إذنه أو كان مجنوناً  ،فإذا كان المريض صاحب السر صبياً  ،مختاراً 
للطبيب  يجيز وال ،ال يترتب عليه أي أثر ،غير معتبر بإفشاء سره يكون للطبيب

أبي طالب بن  علي بما روى؛ عمالً القيام بإفشاء السر بناء على هذا اإلذن 
  َِّأَنَّ َرُسوَل اهلل    عن اْلَمْجنُوِن  :) ُرِفَع اْلَقَلُم عن ثاََلثَةٍ  :قال

ِبي ِ حتى ، ْن النَّاِئِم حتى َيْسَتْيِقظَ عَ وَ  ،اْلَمْغلُوِب على َعْقِلِه حتى َيِفيَق  َوَعْن الصَّ
عدم  هو ن في الحديثتضى رفع القلم عن المذكوريومق، (1) ( َيْحَتِلمَ 

 .(2)ترتيب أي أثر عليها موعد ،االعتداد بتصرفاتهم

رهاً على اإلذن وكذلك الحال إذا كان المريض صاحب السر مك 
                                                

باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً  -كتاب الحدود  :سنن أبي داوود واللفظ له (1)
وأخرجه  ،الدين عبد الحميد محمد محيي :تحقيق ،دار الفكر :الناشر 4401حديث رقم 
َوَعْن  ،عن النَّاِئِم حتى َيْسَتْيِقظَ  اْلَقَلُم عن َثاَلَثٍة:ُرِفَع »  :بلفظعلي ٍ أيضاً  الترمذي عن

، َوَعْن اْلَمْعتُوِه حتى َيْعِقَل  ِبي ِ حتى َيِشبَّ أبو  قال ) :ذلك ثم قال الترمذي بعد «الصَّ
كتاب : سنن الترمذي: ينظر (َحِديُث َعِلي ٍ َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب من هذا اْلَوْجهِ  :ِعيَسى

وأخرجه الحاكم ، 1423عليه الحد حديث رقم  يجب فيمن ال جاء ما :باب -الحدود 
وعن ، يحتلم حتى عن الصبي:رفع القلم عن ثالثة » :في المستدرك عن عائشة أيضاُ بلفظ

) هذا حديث صحيح على  :وقال بعد ذلك «وعن النائم حتى يستيقظ  ،المعتوه حتى يفيق
حديث رقم 67/  2 :كتاب البيوع :الحاكم مستدرك: ينظر (يخرجاه مسلم ولم شرط
 . م1990 -هـ 1411 سنة األولى الطبعة بيروت -دار الكتب العلمية  الناشر: 2350

 -المكتبة التجارية الكبرى  :الناشر 92أصول الفقه ص  :الشيخ محمد الخضري بك (2)
  .م 1969 -ه  1389السادسة سنة القاهرة الطبعة
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 فإن هـذا اإلفشاء للطبيب ب

ثم ال يجوز للطبيب أن  نوم ،(1)ويعد كأن لم يكن ،اإلذن ال يعتد به
؛ عمالً بما روي عن ابن عباس فشاء سر المريض بناًء على هذا اإلذن إيقوم ب
  أن رسـول اهلل   َوَضَع عِإنَّ  » :قـال َ ِتي اْلَخَطأَ ــاهللَّ  ،ن أُمَّ
ْسَيانَ   .(2) « ا اْستُْكِرُهوا عليهـوم ،َوالن ِ

أو  ،ذن الصبيالطبيب باإلفشاء بناء على إ و تطبيقاُ لما تقدم إذا ما قام 
ومن ثم  ،بالتزامه بحفظ أسرار المريض عد مخالً فأنه يأو المكره  ،المجنون

 . يكون مسؤوالً عن ذلك شرعاَ 

  :باإلفشاء صادراً من صاحب السر اإلذنأن يكون  - 2

صاحب السر؛ ألن هذا السر شاء صادراً من اإلذن باإلففيجب أن يكون 
أو  ،بأن يجبره عليهفال يجوز ألحد أن يفتات عليه فيه،  ،صاحبهحق ل إنما هو

                                                

وهي مطبوعة  ،239 / 1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  ،310 / 2تيسير التحرير:  (1)
 2 :للشربيني مغني المحتاج ،بدون تاريخ ،دار الفكر :الشرح الكبير للدردير، الناشر مع
الروض ، م1994 -هـ 1415 سنة الطبعة األولى ،الناشر: دار الكتب العلمية ،240/

  .378 / 2 المربع
باب طالق المكره والناسي  -كتاب الطالق  :واللفظ لهأخرجه ابن ماجه في سننه  (2)

) هذا حديث  :...( وقال.والحاكم بلفظ ) تجاوز اهلل عن أمتي، 2045حديث رقم 
 216/  2كتاب الطالق  :المستدرك :ينظر( يخرجاه ولم ،صحيح على شرط الشيخين

 السنن الكبرى :..( ينظر.) إن اهلل تجاوز عن أمتي: والبيهقي بلفظ ،2801حديث رقم 
حديث رقم  356/  7 :في طالق المكره باب ما جاء -كتاب الخلع والطالق  :للبيهقي
14871. 
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ما لم يكن هناك مبرر  ،فيهأو أن يعترض عليه  ،دونما إذن منهأن يقوم به 
  :يقول اإلمام القرافي ،شرعي

 ،بتسويغه ن اهلل تعالى تفضل على عباده فجعل ما هو حق لهم.. إ.))  
وال يصح اإلبراء منه إال ، له ال ينقل الملك فيه إال برضاهموتفض ،وتملكه

أو  ،الضمان في إتالفه إال بإذنهم في إتالفه قطولذلك ال يس؛ بإسقاطهم 
  .(1) ((.... .باإلذن في مباشرته على سبيل األمانة

أو  ،صبياً ذا كان أما إ ،االهلية السر كامَل  هذا إذا كان المريض صاحُب  
تقتضيه مصلحة في ذلك هو وليه وفقما مجنوناً فإن الذي يملك اإلذن 
 . (2)منوطة بمصلحة من ولوا عليهمالمريض ؛ ألن تصرفات األولياء 

إذا كان  -فإذا صدر اإلذن باإلفشاء من غير المريض صاحب السر  
فال يعتد بهذا  -و ناقصها أ ،ن عديمهاإذا كا -أو من غير وليه  -مل األهلية اك

وإذا قام الطبيب باإلفشاء بناء على هذا  ،صفة ذي صدر من غيرألنه اإلذن ؛ 
 ،مسؤوالً عن ذلك شرعاً  ،اإلذن فإنه يعد مخالً بالتزامه بحفظ أسرار المريض

كامل  كذلك يعد الطبيب مسؤوالً عن هذا اإلفشاء حتى ولو أذن له المريض
؛ عمالً بقول رسول اهلل  (3)هلية إذا ما ترتب على هذا اإلفشاء ضرراأل

                                                

 .341 / 1 :للقرافيالفروق  (1)
 ،لناشر: دار الكتاب اإلسالميا :الناشر ، 80 / 4 :لعالء الدين البخاري كشف األسرار (2)

ولكنها ، للولي على المولى عليه ظاهراً ...فالوالية وإن كانت ثابتة .) :وفيه،تاريخ بدون
.. ولهذا ال يتمكن .للمولى عليه معنى ؛ نظراً له في قضاء حوائجه وجبت على الولي

 . (.وقضاء حوائجه يأثم ،إقامة مصالح المولى عليه ولو امتنع عن ،ردها الولي من
 .132، 131مرجع سبق ذكره ص : شريف أدول إدريس (3)
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 «  (1) «ال ضرر وال ضرار. 

  :صادراً عن رضاء مستنيريكون إذن المريض باإلفشاء أن  - 3

 اً وإذنه للطبيب باإلفشاء مبني ،والمقصود بذلك أن يكون رضاء المريض 
ترتب على وما ي ،تبصير من قبل الطبيب بكافة المعطيات الخاصة بحالته على

ما يعرف في الفقه القانوني المعاصر بااللتزام  ، وهو(2)أو ضر ،اإلفشاء من نفع
( من الميثاق اإلسالمي العالمي  33) وهذا ما قررته المادة ، (3)بالتبصير 

على الطبيب إخطار  ) :على ما يأتيوالتي تنص  ،الطبية والصحيةلألخالقيات 
المبنية على المعرفة، كتابًة، قبل  ،والحصول على موافقته المستنيرة ،المريض

تقديم أية معلومات عنه ألطراف أخرى، مثل الباحثين، أو شركات األدوية، أو 
 .(4)( مؤسسات جمع البيانات

وال  ،فقط خاصاً بهأن يكون السر المأذون بإفشائه من قبل المريض  - 4

                                                

 .من هذا البحث 25سبق تخريجه فقرة  (1)
 .238مرجع سبق ذكره ص  :د. هالة بنت محمد حسين جستنية (2)
 ،وما بعدها 42المسئولية الطبية ص  :الدكتور محمد حسين منصور :ينظر في ذلك (3)

الدكتور حسان شمسي ، م 2001سنة  -اإلسكندرية  -الجامعة الجديدة  دار :الناشر
دار  :الناشر 29ية الطبيب بين الفقه والقانون ص مسئول :البار والدكتور محمد علي ،باشا

المسئولية الجنائية للطبيب ص  :الدكتور محمود القبالوي، م 2004بيروت سنة  -القلم 
 .م2005سنة  دار الفكر الجامعي اإلسكندرية :الناشر 28

 Islamic Code of Healthالميثاق اإلسالمي العالمي لألخالقيات الطبية والصحية  (4)
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أو  ،بل كان خاصاً بغيره ،فإذا كان السر ليس خاصاً به ،بغيرهأو يرتبط  قيتعل
أن يأذن للطبيب  والحالة هذه يجوز للمريضفال  ،وبين غيره هكان مشتركاً بين

كان مخالً فشاء بناء على هذا اإلذن وإذا فعل وقام الطبيب باإل ،فشاءفي اإل
  .(1)بحفظ أسرار المريض بالتزامه

 :الفرع الثاني

 حالة دفاع الطبيب عن نفسه أمام القضاء
 ،كما لو أتهم بارتكاب خطأ طبي ،قد يتهم الطبيب بأمر من األمور - 81

غ طبي  معتبر، أو غ أو ،امرأة ضإجهاك  يراستئصال عضو من مريض دون مسو 
راءته من هذه به من سبيل إلثبات ماموال يكون أ، الطبيبذلك مما قد يُتُهم به 

يدفع أن يجوز له ففي هذه الحالة ومثيالتها  ،ن يفشي سر المريضال أإ ،التهمة
 القاعدة تقرر أن اإلنسانإذ ؛  (2)التهمة عن نفسه عن طريق إفشاء سر المريض

  .(3)ال يلزمه أن يضر نفسه لنفع غيره

الميثاق اإلسالمي من ) هـ (  في الفقرة(  30ذا ما قررته المادة ) وه 

                                                

ماهر أبو  ،134مرجع سبق ذكره ص  :شريف أدول إدريس :ينظر في هذا المعنى (1)
 .190ص  سبق ذكره مرجع :شاويش

  .191ص  مرجع سبق ذكرة :ماهر أبو شاويش (2)
 ،المكتبة :الناشر ،1197/  1 المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب (3)

شرح الزركشي على  ،بتحقيق حميش عبد الحق ،مكة المكرمة -أحمد الباز  مصطفى
 ،م 1993 -هـ  1413الطبعة: األولى،  دار العبيكان :الناشر 318 / 7مختصر الخرقي 

 .576/  3شرح منتهى اإلرادات للبهوتي ، 371 / 7المبدع في شرح المقنع 
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ال يجوز )  :أنهحيث نصت على  ،العالمي لألخالقيات الطبية والصحية
للطبيب أن يفشي سراً وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة، سواء كان 
 المريض قد عهد إليه بهذا السر، أو كان الطبيب قد اطَّلع عليه بحكم عمله
(  :وذلك فيما عدا الحاالت اآلتية، وأمثالها مما تنص  عليه التشريعات الوطنية

ه( إذا كان الغرض من إفشاء السر هو دفاع الطبيب عن نفسه أمام جهة 
 .(1)( وبناًء على طلبها بحسب ما تقتضيه حاجة الدفاع ،قضائية

طبيب سر المريض أن جواز إفشاء الويتضح من نص هذه الفقرة  - 82 
  :التاليةيد بالقيود دفاعاً عن نفسه مق

  :الطبيب سر المريض أمام القضاء إفشاءأن يكون  -1

إفشاء سر المريض دفاعاً عن نفسه يجب أن يكون فلكي يجوز للطبيب 
وإذا  ،خرىيجوز له أن يقوم بذلك أمام جهة أ فال ،هذا اإلفشاء أمام القضاء

  .فعل فإنه يعد مسؤوالً عن ذلك

التي تفصل في  اتالجهالقضاء ما في معناه من ويأخذ حكم  
إذا ما اتفق الطرفان على والصلح  ،كالتحكيم ،الخصوماتوتقطع  ،المنازعات

  .اللجوء إلى أٍي منهما

  .بناًء على طلب الجهة القضائية اإلفشاءأن يكون  -2

 ،ة الطبيب للدفاع عن نفسهأن يكون اإلفشاء بقدر ما تقتضيه حاج -3
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Ethics  المكتب اإلقليمي لشرق المتوسط -المصدر: منظمة الصحة العالمية 
http://www.sehha.com/medical/IslamicCode_toc.htm  
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ر التي تتعلق بالدعوى المقامة شاء على األمون يقتصر اإلففيجب أ
تالي ال يجوز له وبال ،في الدفاع عن نفسه يساعدهوبالقدر الذي  ،عليه

نما جاز له تي ال تفيد في ذلك ؛ ألن الطبيب إمور الأن يتطرق إلى األ
ومعلوم أن  ،لى ذلكأو الحاجة إ ،اإلفشاء لضرورة الدفاع عن نفسه

، كما أن (1) أو خاصة ،الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت
 .(2) بقدرهاالضرورة تقدر 

 

 

h 

 
  

                                                

األشباه  ،32/  2األشباه والنظائر البن الملقن  ،24/  2الفقهية المنثور في القواعد  (1)
  .88ص  :للسيوطي والنظائر

 . 84ص  :األشباه والنظائر للسيوطي ،73ص  :األشباه والنظائر البن نجيم (2)



 الفقه املقـــــارن

 

 2291 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

 

 

 

 

 املبحث اخلامس

 .مسؤولية الطبيب عن إخالله بااللتزام حبفظ أسرار املريض

  :مطالب ثالثة ويشتمل على - 83

أساس مسؤولية الطبيب عن إخالله بااللتزام بحفظ  - المطلب األول
 .أسرار المريض

شروط مسؤولية الطبيب عن إخالله بااللتزام بحفظ  - المطلب الثاني
 .أسرار المريض

 .أسرار المريض بحفظ التزامهب إخالل الطبيبجزاء  - المطلب الثالث
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 األول املطلب

 أسرار املريض بااللتزام حبفظمسؤولية الطبيب عن إخالله أساس 

بالنظر في النصوص التي وردت في وجوب حفظ األمانة على  - 84
وكذا ما ورد من  ،وحفظ األسرار على وجه الخصوص ،وجوه العموم

ومن خالل  ،سرار المرضىالطبيب بحفظ أ عبارات الفقهاء متعلقاً بالتزام
عن الطبيب مسؤولية  القول إناألحكام العامة للشريعة اإلسالمية يمكن 

  :أحد المصادر اآلتيةبناء على ؤسس تهذا االلتزام يمكن أن ب إخالله

أسرار بااللتزام بحفظ  هإخاللالطبيب عن  ةمسؤوليتأسيس  -أوالً  - 85
 :المريض على أساس الشرع كمصدر مباشر لهذا االلتزام

التي سبق ذكرها في التدليل على وجوب االلتزام بحفظ  فالنصوص
 منوما تحمله في مضمونها  ،أسرار المريض من الكتاب والسنة النبوية

لهذا  هي التي تعد مصدراً مباشراً خيانتها وعدم  ،وجوب آداء األمانات
 ،شأنه في ذلك شأن التزام غاسل الميت بوجوب حفظ ما يراه منه االلتزام ؛

 َراِفعٍ  أبو فيما رواه فقد ورد عن رسول اهلل  ،وإذاعته ،وعدم إفشائه
رسول اهلل ، َقاَل: َقال « :  تًا َفَكَتَم َعَلْيِه ُغِفَر َلُه َل َمي ِ َمْن َغسَّ

ةً   .(1)« .....أَْرَبِعيَن َمرَّ

                                                

ةً » :وتمام الحديث (1) ًتا َفَكَتَم َعَلْيِه ُغِفَر َلُه أَْرَبِعيَن َمرَّ َل َمي ِ ُ َوَمْن  ،َمْن َغسَّ ًتا َكَساُه اهللَّ َن َمي ِ َكفَّ
ْنُدِس، ِمنَ  َوِإْسَتْبَرِق اْلَجنَِّة، َوَمْن َحَفَر ِلَمي ٍِت َقْبًرا َفأََجنَُّه ِفيِه أُْجِرَي َلُه ِمَن اأْلَْجِر َكأَْجِر  السُّ

حديث  505/  1كتاب الجنائز  :مستدرك الحاكم :ينظر « َمْسَكٍن أُْسِكَنُه ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ 
َجاُه  َهَذا َحِديٌث َصِحيحٌ "  :وقال ،1307رقم   :سنن البيهقي ،"َعَلى َشْرِط ُمْسِلٍم، َوَلْم ُيَخر ِ

═ 
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ر اَل إْظَهاُر اْلَخْيِر،)  :جاء في الفروع ِفي اأْلَْشَهِر  َوَيْلَزُم اْلَغاِسل َسْتُر الشَّ
ث  ثه َوَتحدُّ ُث ِبِه أََحًدا، َوَكَما َيْحُرُم َتَحدُّ ِفيِهما، نََقَل اْبُن اْلَحَكِم: اَل يَُحد ِ

 .(1)( الطَِّبيِب َوَغْيُرُهَما ِبَعْيب

نه يجب على الغاسل ستر أبعد أن ذكر وجاء في مطالب أولي النهى  
  :رآه في الميت شر

، فيجُب عليه ستُره، فال مطبوٍب  رآه بجسدِ كطبيٍب في ستِر عيٍب » 
ث به؛ ألنَّه يؤذيه، وِمثُله الجرائحيُّ 

 .(2)«يَُحد ِ

بحفظ أسرار  -ومن في حكمه  -ووجه الشبه بين التزام الطبيب 
يجب  ،أن كالً منهما مؤتمن :بحفظ أسرار الميت والتزام الغاسل ،المريض

ومصدر االلتزام في كلتا الصورتين هي  ،(3)عليه ستر ما ال يطلع عليه غيرهما 
 ذكرها. نصوص الشرع وقواعده العامة التي سبق 

بااللتزام بحفظ أسرار  هإخاللعن الطبيب مسؤولية تأسيس  - ثانياً  - 86
 الحق في الخصوصية: أساس علىالمريض 

في الفقه بحفظ أسرار المريض  التزام الطبيبكذلك يمكن تأسيس 
 ،الخاصة ي حماية األمور التي تتعلق بالحياةالحق فعلى أساس اإلسالمي 

                                                
═ 

  .7353حديث رقم  328/  5من غسل ميتاً يستر عليه:  -كتاب الجنائز 
  .506/  2 :ومثله في اإلنصاف ، 304/  3 :( الفروع1)
 .352/  1 :شرح منتهى اإلرادات للبهوتي ، 865/  1 :مطالب أولي النهى (2)
مرجع سبق  ،حسين جستنيةبن  . هالة بنت محمدد ،الموضع نفسه :المرجعان السابقان (3)

 .229ص  ذكره
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 وهذا الحق ،( الحق في الخصوصية )بفي األنظمة المعاصرة  وهو ما يعرف
 ذلكو ،النصوص الشرعية بحفظهاجاءت  يعد من الحقوق األصيلة التي
يعد مظهراً من مظاهر والذي  على الغير؛ كاألمر باالستئذان عند الدخول

َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَْدُخُلوا بُُيوًتا  ﴿ :عمالً بقول اهلل تعالىهذا الحق ؛ حماية 
َغْيَر بُُيوِتُكْم َحتَّى َتْسَتْأِنُسوا َوتَُسل ُِموا َعَلى أَْهِلَها َذِلُكْم َخْيٌر َلُكْم لََعلَّكُْم 

  .(1)﴾َتَذكَُّرونَ 

أَْن اَل يَدخل اْلَمْرُء َبْيَت َغْيِرِه ففي هذه اآلية الكريمة أوجب اهلل تعالى  
اَلمِ ِإالَّ َبْعَد ااِلْسِتئذان  ، ومنعاً لغيره من نسانى خصوصيات اإلفاظاً علح؛ َوالسَّ

 .(2) الخصوصية إال بإذنه على هذه أن يطلع

كما يعد هذا الحق من الحقوق األصيلة التي نصت عليها المواثيق  
، وكذا الدساتير (3)كاالتفاقية األوربية لحقوق اإلنسان ،الدولية المعاصرة

 .(4)المحلية

 ،مستودعات ألسرار المرضىلذلك يجب أن تكون عيادات األطباء  
ة مرضاه، وصيانة لكرامتهم؛ بحيث ال يجوز للطبيب إذاعتها ؛ حماية لسمع

                                                

 .27سورة النور: اآلية رقم  (1)
 .112/  12تفسير القرطبي  (2)
وهو  :زائريمسئولية األطباء عن إفشاء أسرار المهنة في ضوء القانون الج :( رايس محمد3)

العدد  25في مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية المجلد  بحث منشور
 . 16ص مرجع سبق ذكره  :صباح إبراهيم ، 249م ص  2009األول دمشق 

للحياة م على أن )  2014من الدستور المصري الصادر سنة  57مادة إذ نصت ال (4)
 ...(.وهى مصونة ال تمس الخاصة حرمة،
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  .(1)ولن تذاع لغيرهم ،عتقاد المرضى أن هذه األسرار لن تبارح طبيبهمال

على الحق في  -في هذه الحالة  - الطبيب مسؤوليةووجه تأسيس  
، و يفضي وحرماته ،على عوراته الطبيَب  منأن المريض يأت هو :الخصوصية

عليه أن يحفظ هذه  فوجب ،إليه بأسراره التي ال يكشفها ألحد غيره
 .مسؤوالً شرعاً عن ذلك دَّ فإن لم يفعل ذلك عُ  ،(2)األسرار

في دورة  8/ د10/ 83 :رقموهذا ما أكده قرار مجمع الفقه اإلسالمي  
من في الفترة بندر سير باجوان، بروناي دار السالم  مؤتمره الثامن المنعقدة في

السر في المهن  بشأن م1993يونيو  27 :21الموافق  ،هـ1414محرم  7 :1
  ما يلي:حيث قرر  الطبية

يعمل في المهن التي يعود يتأكد واجب حفظ السر على من  -د) 
اإلفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل، كالمهن الطبية؛ إذ يركن إلى هؤالء 

ضون إليهم بكل ما يساعد وتقديم العون، فيف ،ذوو الحاجة إلى محض النصح
داء هذه المهام الحيوية، ومنها أسرار ال يكشفها المرء لغيرهم آعلى حسن 

  .(3) ( حتى األقربين إليه

                                                

الموضع  ،المرجع السابق :صباح إبراهيم ،الموضع نفسه ،المرجع السابق :( رايس محمد1)
 نفسه. 

/  4المدخل  :المدخل البن الحاج ، 4/  1 مرجع سبق ذكره :المختارات في الطب (2)
135. 

سنة  410 - 409/  3العدد الثامن  -الدورة الثامنة  -مجلة مجمع الفقه اإلسالمي  (3)
 م  1994 -1415
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بااللتزام بحفظ أسرار  هإخاللعن  الطبيب مسؤوليةتأسيس  - ثالثاً  - 87
 :أساس عقد العالجعلى المريض 

 بحفظ أسرار مسؤولية الطبيب عن اإلخالل بااللتزاميمكن تأسيس كما  
، ولما كان االلتزام وبين المريض هعلى أساس عقد العالج المبرم بين المرضى

االلتزامات التي يلقيها هذا العقد على عاتق بحفظ أسرار المريض هو أحد 
عمالً بما تراضى عليه الطرفان في هذا العقد ؛ ووفاء بالعقود ؛ (1)الطبيب

، (2)﴾ َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا أَْوُفوا ِباْلُعُقودِ  ﴿والشروط مصداقاُ لقول اهلل تعالى 
أو أحل  ،شروطهم إال شرطاً حرم حالالً  المسلمون علي » وقوله 
بحفظ هذه األسرار عد  -ومن في حكمه  -إذا لم يقم الطبيب إنه ف ،(3)«حراماً 

األمر الذي يستوجب المسؤولية عن هذا  ،مخالً بالتزام رتبه هذا العقد
  .اإلخالل

h 

  

                                                

محمد أحمد سالمة  :ينظر في تعداد االلتزام التي يرتبها عقد العالج على عاتق الطبيب (1)
  .وما بعدها 91مرجع سبق ذكره ص : أبو ذويب

 ،المسؤولية المدنية في مجال طب وجراحة األسنان :محمد عبد الظاهر حسين .د (2)
  .121م ص  2004القاهرة سنة  ،النهضة العربية دار :الناشر

 .38سبق تخريجه فقرة رقم  (3)
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 الثانياملطلب 

 حبفظ أسرار املريض مبااللتزامسؤولية الطبيب عن إخالله شروط 

مسؤوالً عن -ومن في حكمه  -الطبيبيكون يشترط لكي  - 88
  :التاليةالشروط  ،أسرار المريضبحفظ اإلخالل بااللتزام 

  :إفشاء أسرار المريض قد تم بالفعل أن يكون - 1 - 89

مسؤوالً عن االخالل  -ومن في حكمه  -فيشترط لكي يكون الطبيب  
بأية وسيلة أسرار المريض أن يكون إفشاء السر قد تم بالفعل بحفظ  بااللتزام

بل ظل حبيس  ،فإذا كان السر لم يخرج إلى حيز الوجود ،من وسائل اإلفشاء
حتى  ،بهذا االلتزامفإن هذا الشخص ال يعد مخالً  ،بحفظهالشخص المكلف 

حدثته نفسه بإفشائه ؛ ألن األصل في الشريعة اإلسالمية أن اإلنسان ال و ول
 ،أو يفكر فيه ما دام لم يخرج هذا الحديث النفسي ،تحدثه به نفسه بمايؤاخذ 

ِإنَّ  »   أو التفكير العقلي إلى حيز الوجود ؛ عمالُ بقول رسول اهلل 
ثَْت ِبِه أَْنُفَسَها، َما َلْم َتْعَمْل ِبهِ  ا َوْسَوَسْت، أَْو َحدَّ ِتي َعمَّ َ َتَجاَوَز أِلُمَّ أَْو  ،اهللَّ

  .(1)«َتَكلَّمْ 

بهذا فإذا ما تم اإلفشاء فعالً فإن من قام بهذا اإلفشاء يكون مخالً  
 .(2)للجزاء المترتب على هذا اإلخالل مستوجباً  ،االلتزام

                                                

إذا حنث ناسياً  :باب -كتاب االيمان والنذور  :أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (1)
 .6664حديث رقم  في اإليمان

 . 76مرجع سبق ذكره ص  :شريف أدول إدريس :ينظر في هذا المعنى (2)
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أن تكون الواقعة التي علم بها الطبيب وقام بإفشائها سراً  - 2 - 90
  :صحيحاً 

قبيل بإفشائها من أن تكون الواقعة التي قام الطبيب  -أيضاً  -يشترطو 
فال  ،شائعاً بين الناس ،معروفاً  أمراً بل كانت  ،فإذا لم تكون كذلك ،سراراأل

على  محرمةٍ  يبةٍ بل نكون بصدد غِ  ،تقوم جريمة إفشاء السر في هذه الحالة
  .(1)النحو الذي سبق بيانه 

أفشاه  ما إذا كانلسر ل فشاءٍ جريمة إ ال نكون بصددوكذلك الحال 
 ،بل كان ادعاًء على المريض ،صحيحٍ  غيرُ  إال أنه سرٌ  ،سراً عن مريضه الطبيب 

أو القذف إذا ، كالكذب ،جريمة أخريبصدد  -هذه الحالة - وإنما نكون في
 .ما توافرت شروطهما

د علم بالسر بمناسبة ق -ومن في حكمه  -أن يكون الطبيب  - 3 - 91
 :ممارسته مهنته

فيشترط لقيام مسؤولية الطبيب في هذه الحالة أن يكون السر الذي 
آخر  من طريٍق  بهأما إذا كان قد علم  ،ممارسته مهنتهأفشاه قد علم به بمناسبة 

ال يكون  :وتطبيقاُ لذلك، ال يترتب عليه مسؤوليته هفإن إفشاء ،خارج مهنته
حد األشخاص عن طريق مطالعته ض أالطبيب مسؤوالً إذا اطلع على مر

فقام  ،أو أحد المواقع على شبكة اإلنترنت ،أو المجالت ،حدى الصحفإ
  .مهنته ألنه لم يعلم بهذا السر عن طريق ممارسته بإفشائه ؛

بيد أن انتفاء المسؤولية عن اإلفشاء في هذه الحالة قاصر على  
                                                

 . وما بعدها من هذا البحث 31 فقرة :يراجع (1)
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وإن ظلت مسؤوليته الدينية قائمة في هذه الحالة بلحوق  ،المسؤولية الدنيوية
يعد األخيرة التأثيم له ؛ على أساس أن االلتزام بحفظ األسرار في هذه الحالة 

 .(1)وإن لم يعد كذلك قضاء ،واجباً ديانةً 

ضرر يلحق  حفظهن يترتب على إذاعة السر، وعدم أ - 4 - 92
ا فإذ؛ أو النفسية  ،أو يؤثر على صحته الجسدية ،في سمعته وكرامته المريض

 كان من قام باإلفشاء مسؤوالً  شيء مما ذكروإفشائه إذاعة السر ترتب على 
الضرر  ألن الضرر مرفوع عمالً بالقاعدة الفقهية التي تقرر أن: )؛ عن ذلك 

 .(3) «ال ضرر وال ضرار  »   وقوله  ،(2) يزال (

 ،المريضإفشاء أسرار  -ومن في حكمه -أن يتعمد الطبيب  - 5 - 93 

                                                

َواِجب   (1) في الذمة بحكم  األداءِ وهو ما كان واجب  ،فيما بينه وبين اهلل تعالى :أي :ِدَياَنةً الأ
ِبَغْيِر كما لو طلق رجل زوجنه  ،وليس هناك دليل يثبته عند القاضي ،أو بالتزام، شرعي
وال  ،هذا الواجب في الحقوق التي ليس لها مطالب من جهة العباد كما يتصور ،ُشُهود

َواِجب َقَضاء. والوفاء بالنذر ، كالحج ،يدخل تحت والية القضاء هو ما كان واجب  :والأ
مثل الطالق بوثيقة ، ويمكن إثباته بالدليل ،أو التزام ،األداء في الذمة بحكم شرعي

مطلقة  ففي هذه الحالة تكون هذه المرأة ،دون أن يراجعها ،أو أمام الشهود ،رسمية
/  1 تبصرة الحكام البن فرحون ،68 ،67/  2المنثور في القواعد  :ينظر. قضاء، وديانة

 :الناشر 273 ،272/  1بعدها فيض الباري على صحيح البخاري للكشميري  وما 60
الموسوعة الفقهية  ،م 2005 -هـ  1426سنة  الطبعة األولى ،بيروت الكتب العلمية دار

 .م 2004 -هـ  1427م الطبعة الثانية، تالكوي -طبعة دار السالسل  41/  18: الكويتية
 .41/  1 :األشباه والنظائر للسبكي ،72األشباه والنظائر البن نجيم ص  (2)
 .من هذا البحث 25سبق تخريجه فقرة رقم  (3)
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لم يقصد ؛  أم ،قصد من هذا اإلفشاء اإلضرار بالمريضأسواء  ،حفظهاوعدم 
وذلك ألن األدلة الشرعية الدالة على وجوب حفظ أسرار المرضى جاءت 

بقصد اإلضرار  حفظهاوعدم  ،المريض عامة غير مقيدة بأن يكون إفشاء أسرار
للعقوبة  اً مستوجب ،عد عصياناً ألمر الشارعبالمريض ؛ وألن إفشاء السر عمداً ي

ر ِ ِخَياَنة َوُهَو حرام  ) :أنه قال فقد نقل عن معاوية  ،(1)شرعاً 
َفِإْفَشاُء الس ِ

 .(2)َولُْؤم ِإْن َلْم يكن ِفيِه إضرار ( ،ِإَذا كان ِفيِه ِإْضَرارٌ 

ومن في حكمه أسرار المريض عن  -إذا أفشى الطبيب  :وتطبيقاً لذلك 
َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجنَاٌح  ...﴿ عمالً بقول اهلل تعالى ،طريق الخطأ، انتفى اإلثم عنه

َدْت قُُلوبُُكمْ   فيما :   ، وقوله(3) ﴾....ِفيَما أَْخَطْأتُْم ِبِه َوَلِكْن َما َتَعمَّ
َ  » :قـال   أن رسـول اهلل  ابن عباس  روى ن ــَوَضَع عِإنَّ اهللَّ

ِتي اْلَخَطأَ  ْسَيانَ  ،أُمَّ ومعلوم أن ما وضعه اهلل  ،(4)« ا اْستُْكِرُهوا عليهـوم ،َوالن ِ
هذا  جراءَ  ضررٌ  لكن إن لحق المريَض  ،(5)وتجاوز عنه فال إثم فيه ،تعالى

 ؛(6)أتيكما سي بتعويض المريض من جبر هذا الضرر اإلفشاء فال مانع شرعاً 
على  (7)ألن التعويض في هذه الحالة يعد من قبل األحكام الشرعية الوضعية

                                                

 .80مرجع سبق ذكره ص  :شريف أدول إدريس (1)
 .132/  3إحياء علوم الدين  (2)
 .5من اآلية رقم  :سورة األحزاب (3)
 .من هذا البحث 80 رقم سبق تخريجه فقرة (4)
 .128/  8 :االستذكار البن عبد البر (5)
 .وما بعدها 101 فقرة رقم ينظر الحقاً  (6)
أو  ،سبباً هو خطاب اهلل تعالى المتعلق بكون الشيء  :أو الحكم الوضعي ،خطاب الوضع (7)

═ 
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بالمريض،  الضرر كان سبباً في لحوق حفظهأساس أن إذاعة السر وعدم 
 .(1)) ال يشترط التكليف في خطاب الوضع (أنه والقاعدة األصولية تقرر

 بحفظبااللتزام  هإخاللعن الطبيب مسؤولية لجنون على أثر ا -94
  :أسرار المريض

فقام بإفشاء أسرار المريض حال جنونه فإنه ال يعد  ،، الطبيب(2)إذا جن 
بن  ألنه لم يعد أهالً للمسؤولية ؛ لما روى علي؛ مسؤوالً عن هذا اإلفشاء 

عن  :ُرِفع اْلَقَلُم عن ثاََلثةٍ  » :قال   أَنَّ َرُسوَل اهللَِّ  أبي طالب 
وعن  ،عن النائِم حتى َيْسَتيِقظوَ  ،عقِله حتى َيِفيقمغلوِب على لْ الَمجنوِن ا

ِبي ِ حتى يحتلم  .(3) « الصَّ

                                                
═ 

التحبير شرح التحرير لعالء الدين  :ينظر .أو فاسداً  ،أو صحيحاً  ،أو مانعاً ، شرطاً 
 2000 -هـ 1421ط األولى سنة  ،السعودية ،مكتبة الرشد لناشر:ا 1049/  2 المرداوي

الوجيز في أصول الفقه للدكتور محمد  ،الجبرين وآخرين بتحقيق: الدكتور عبد الرحمن
 ،سوريا -الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق  الناشر: دار 294/  1مصطفى الزحيلي 

 .م 2006 -هـ  1427 سنة الطبعة الثانية
 116التمهيد في تخريج الفروع على االصول لإلسنوي ص  ، 69 / 1 :الذخيرة للقرافي (1)

 .محمد حسن هيتو :هـ بتحقيق 1400الطبعة: األولى،  بيروت -مؤسسة الرسالة : الناشر
المدركة للعواقب بأن  ،الحسنة والقبيحةاختالل القوة المميزة بين األمور : وهو :الجنون (2)

/  2 :للتفتازاني شرح التلويح على التوضيح :ينظر .وتتعطل أفعالها ،آثارها ال يظهر
أو هو ) اختالل العقل بحيث يمنع جريان  ،صبيح بدون تاريخ مكتبة :الناشر،348

  .259/  2ينظر: تيسير التحرير( األفعال واألقوال على نهجه إال نادراً 
 .من هذا البحث 80 سبق تخريجه فقرة رقم (3)
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جنوناً  أكان جنونهسواء  ،و يسري هذا الحكم على الطبيب الذي ٌجنَّ  
بأن كان يجن  ،، أو كان جنوناً متقطعاً (1)وهو ما يسمى بالجنون المطبق ،دائماً 
بشرط أن ، (2)بالجنون غير المطبق وهو ما يسمى ويفيق أحياناً أخرى ،أحياناً 

فإن هذا  ،حال إفاقته اإلفشاء أما إذا صدر منه ،يصدر منه اإلفشاء حال جنونه
كما لو كان صادراً من عاقل ؛  ،مرتباً للمسؤولية ،إفشاء معتبراً يعد  اإلفشاء

 ،(3)المسؤوليةوإذا زال الجنون زال المانع من  ،ألنه إذا أفاق فقد زال جنونه
 أسرار المريض.  بحفظمن ثم يكون مسؤوالً عن إخالله بااللتزام و

إفاقة  -في الحديث المتقدم  - أضف إلى ذلك أن الشارع قد جعل 
وهذا الحكم هو ما  ،عتد بتصرفاتهافمتى أفاق  ،المجنون غاية لرفع القلم عنه
                                                

 ،وإن كان صفة للمجنون جاء بفتحها ،إذا كان صفة للجنون جاء بكسر الباء (لفظ ) مطبق (1)
  :في الوقت الذي يالزم فيه هذا المرض صاحبه حتى يكون مطبقاً  واختلفوا

ولم يفق  ،إذا امتد إلى سنة كاملة ؛ ألن المجنون إذا تقلبت عليه الفصول األربعة :فقيل
إذا امتد أكثر من  :وقيل ،إذا امتد إلى شهر :وقيل .من جنونه علم أن جنونه مستحكم

: لعلي حيدردرر الحكام شرح مجلة األحكام  :ينظر .إذا استوعب يوماً وليلة :وقيل، سنة
 :تعريب م1991 -هـ 1411 سنة الطبعة األولى، بيروت ،جيلالناشر: دار ال 585 / 2

 .فهمي الحسيني
  .من مجلة األحكام العدلية 944المادة ، 89/  8البحر الرائق  :ينظر (2)
البن عبد  الكافي ،428 / 2 :األحكام درر الحكام شرح مجلة 89/  8 :البحر الرائق (3)

، هـ 1407الطبعة األولى سنة ـ سنة  ،بيروت -دار الكتب العلمية :الناشر ،360ص  :البر
حاشية القليوبي على  ،7 / 7الحاوي الكبير:  ،60 / 5 :التاج واإلكليل :،القوانين الفقهية

كشاف  ،295 / 10 :المبدع ،238 / 3 :شرح الجالل المحلي على منهاج الطالبين
  .454 / 6 :القناع



 الفقه املقـــــارن

 

 2303 م2020هـ / 1442: مجادى األوىل الثالثالعدد    

َفاُت  على أن ) 980المادة في نصت  إذ ،قررته مجلة األحكام العدلية َتَصرُّ
َفاِت اْلَعاِقلِ    .(1)( اْلَمْجنُوِن َغْيِر اْلُمْطِبِق ِفي َحاِل إَفاَقِتِه َكَتَصرُّ

 بحفظإخالل بااللتزام عن الطبيب مسؤولية اإلكراه على  أثر - 95
  :أسرار المريض

 بحفظأو من في حكمه على اإلخالل بااللتزام  ،الطبيب (2)إذا أكره

                                                

أما القانون المدني المصري فلم  .701 / 2 :األحكام العدليةمجلة درر الحكام شرح  (1)
يصيب الشخص في بعض  والجنون المتقطع الذي ،يأخذ بالتفرقة بين الجنون المطبق

وجعل تصرفات المصاب به باطلة متى كان هذا التصرف  ،دون البعض األخر ،األوقات
أما إن صدر تصرف المجنون قبل تسجيل قرار  ،قد صدر بعد تسجيل قرار الحجر عليه

أو كان  ،الحجر فال يكون تصرفه باطالً إال إذا كانت حالة الجنون شائعة وقت التعاقد
الدكتور عبد  :مدني [ ينظر في هذا المعنى 114الطرف اآلخر على بينة منها ] المادة 

بدون  -العربية  دار النهضة :الناشر 274دروس في مبادئ القانون ص  :الودود يحيى
مكتبة  :الناشر 668ص  :المدخل للعلوم القانونية :الدكتور توفيق حسن فرج ،تاريخ

 34ص  :مصادر االلتزام في القانون المدني :الدكتور أنور سلطان ،م 1975مكاوي سنة 
  .م 2010ه  1431دار الثقافة للنشر والتوزيع سنة  :الناشر

مله حو ،إذا قهره عليه ،يقال أكرهه على الشيء ،أكرهمصدر للفعل  :اإلكراه في اللغة (2)
وفي . 785 / 2 :المعجم الوسيط ،532 / 2 :رينظر: المصباح المني .يكرهه على ما

 وال يختار مباشرته لو ،أو فعل ،) حمل الغير على ما ال يرضاه من قول :هو :االصطالح
 -الناشر: دار الفكر  274 / 2 :البن أمير الحاج التقرير والتحبير :ينظر (ترك ونفسه

والحنفية يقسمون اإلكراه . 307 / 2 :تيسير التحرير :وقرب ذلك ،هـ  1417سنة  بيروت
التهديد فيه بقتل  ما كان :فاألول ،أو ناقص ،وإكراه غير ملجي ،إكراه ملجئ أو تام الى:
ما  :يوالثان أو أخذ جميع المال ،أو ضرب مبرح يخاف منه التلف ،أو إتالف عضو ،نفس

═ 
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األسرار فأفشاها تحت  بأن أكرهه شخص على إفشاء هذه ،أسرار المريض
ألن اإلفشاء  مسؤوالً؛ وبالتالي ال يكون ،فال يعتد بهذا اإلفشاء ،تأثير التهديد

؛ (1)هالفقهاء على عدم صحتها من المكرَ يعد من قبيل اإلقرارات التي اتفق 
ِإنَّ  » :قـال   أن رسـول اهلل  عمالً بما روي عن ابن عباس 

ِتي اْلَخَطأَ  َ َوَضَع عــن أُمَّ ْسَيانَ  ،اهللَّ   .(2) «ومـا اْستُْكِرُهوا عليه  ،َوالن ِ
  

                                                
═ 

، أما بالنسبة لالختيار فاألول يفسده ،وكالهما يعدم الرضا ،كان التهديد فيه بدون ذلك
فالتصرفات القولية التي تقبل  :وبالنسبة ألثر اإلكراه في التصرفات. والثاني ال يفسده

 ،يؤثر اإلكراه فيها أياَ كان نوعه كالهما -ومنها مسالتنا  -وكذا اإلقرارات  ،الفسخ 
 ،القولية التي ال تقبل الفسخ أما التصرفات ،الفقهاء باتفاق ،آثاره وبالتالي ال يترتب عليه

ينظر في تفصيل . فقد وقع الخالف فيها التصرفات الفعلية وكذا ،والنكاح ،كالطالق
 .وما بعدها بدون بيانات 13ص  اإلكراه واثره في األهلية :دياب سليم عمر .د :ذلك

 1414بيروت سنة  ،دار المعرفة :وما بعدها الناشر 38/  24للسرخسي  المبسوط :ينظر (1)
بداية  ،396 ،395/  2التلويح على التوضيح  ،175/  7بدائع الصنائع  ،م 1993 -هـ 

سنة  القاهر -الناشر: دار الحديث  253/  1ونهاية المقتصد البن رشد الحفيد  المجتهد
مغني  ،239/  1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير  ، م 2004 -هـ 1425

الناشر: دار الفكر،  71/  5لشمس الدين الرملي  نهاية المحتاج ، 272/  2المحتاج 
مجمع  :الناشر 425/  35شيخ اإلسالم  مجموع فتاوى ،م1984 -هـ1404 سنة بيروت

المغني  م1995 -هـ1416سنة  الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية،
 .664/  6مطالب أولي النهي  67/  10البن قدامة 

 من هذا البحث  80 سبق تخريجه فقرة رقم (2)
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 لثاملطلب الثا

 أسرار املريض جزاء إخالل الطبيب بالتزامه حبفظ

المترتب على إخالل  الكالم عن الجزاءهذا المطلب  يتناول - 96
تناول الجزاء يف ،المريضطبيب ومن في حكمه بااللتزام بحفظ أسرار ال

الجزاء  تناولي كما ،التأثيم الشرعي لهذا الفعليتمثل في الذي  األخروي
التي  العقوبة التعزيريةفي كان هذا الجزاء جزاًء جنائياً متمثالً سواء أ الدنيوي

تفرضها  أم كان عقوبة تأديبية ) إدارية ( ،ها ولي األمر على هذا اإلخالليقرر
هذا المطلب  الكالم في مُ ختَ ثم يُ  ،هذا الطبيب المخالفعلى جهة اإلدارة 

الطبيب بتعويض المريض عن األضرار الزام بطرح تساؤل عن مدى إمكانية 
على النحو  ثالثةفروع  وذلك في ،إخالله بهذا االلتزامصابته جراء التي أ
  :التالي

 :الفرع األول 

 حبفظ أسرار املريض هالتزامبالطبيب إخالل املرتتب على  زاء األخرو اجل
بحفظ أسرار المريض عن طريق  بالتزامه إخالل الطبيبيعد  - 97

 -ذلك أن هذه األسرار  ؛فعالً مؤثماً من الناحية الشرعيةإفشاء تلك األسرار 
 ،نةيعد خياحفظها وأن عدم  ،أمانة لدى الطبيب تعد -وكما سبق القول 

والنهي  ،داء األماناتأدلة الشرع على وجوب آ قد تتضافرتو ،وتضييعاً لها
وا اأْلََمانَاِت ِإَلى  ﴿ :كقول اهلل تعالى ،عن خيانتها َ َيْأُمُرُكْم أَْن تَُؤدُّ ِإنَّ اهللَّ

ُسوَل َوَتُخونُوا  ﴿وقوله تعالى، (1)﴾أَْهِلَها َ َوالرَّ َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اَل َتُخونُوا اهللَّ
                                                

 .58اآلية رقم  :سورة المائدة (1)
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عالمة من قد جعل خيانة األمانة كما أن رسول هللا  ،(1)﴾َوأَْنتُْم َتْعَلُمونَ أََماَناِتكُْم 

 رسول اهلل  أن هريرة  وأب فيما رواهوذلك  ،عالمات النفاق
َث َكَذَب، وإذا َوَعَد أَْخَلَف، وإذا اؤتمن  » :قال آية المنافق ثالث إذا َحدَّ
  .(2)«خان

 -دونما مسوغ شرعي  -كل ذلك يجعل من إفشاء أسرار المريض  
خصوصاً أن هذا اإلفشاء يعد صورة من  ،مؤثماَ من الناحية الشرعيةعمالً 

َواَل ....﴿تي ورد النهي عنها في قوله تعالى:ال ،(3)المحرمة شرعاً صور الغيبة 
، (4)﴾. ..َفَكِرْهتُُموهُ َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعًضا أَيُِحبُّ أََحُدُكْم أَْن َيأْكَُل َلْحَم أَِخيِه َمْيتًا 

من هذا  إلى ربه واإلنابة ،يبادر بالتوبة على من ارتكب هذا الفعل أنفيجب 
(5)الفعل

. 

 :الفرع الثاني

 حبفظ أسرار املريضإخالل الطبيب بالتزامه املرتتبة على العقوبة الدنيوية 
صورة جزاء جنائي يوقع على هذا وهذه العقوبة الدنيوية قد تأخذ  - 98

                                                

 .27اآلية رقم  :سورة األنفال (1)
 . من هذا البحث 25 سبق تخريجه فقرة رقم (2)
دار الوفاء للطباعة والنشر : الناشر 60/  8إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض  (3)

 .د. يحيى إسماعيل :بتحقيق ،م 1998 -هـ  1419 سنة الطبعة األولى ،مصر والتوزيع،
 .12اآلية رقم  :سورة الحجرات (4)
مرجع سبق ذكره ص  ،السر الطبي في الشريعة اإلسالمية :ماهر أبو شاويش :قرب ذلك( 5)

183. 
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تأديبية أخذ صورة عقوبة وقد ت ،م باإلخالل بهذا االلتزامالذي قا الطبيب
صورة من تناول كل ، وسأ) جهة اإلدارة ( هب الجهة التي يعمل بها توقعها عليه

  :هاتين الصورتين فيما يلي

  :العقوبة الجنائية -أوالً  - 99

 األسرار، وإفشاء هذه إخالل الطبيب بالتزامه بحفظ أسرار المريضيعد 
يترك أمر  و إنما ،بقدر معين العقوبة فيها ال تقدر التي (1)من الجرائم التعزيرية

 .(2)حسبما يراه مناسباً للحال ،القاضيإلى  هاتقدير

ي لم ترد على سبيل ومعلوم أن جرائم التعازير في الفقه اإلسالم 
سواء وردت هذه  ،، بل تشمل كل جناية ليس فيها حد مقدر شرعاً الحصر

 على حق من حقوق اهلل  الجناية اعتداءً 

بغير حق إْن  ميينحقوق اآلدأو على حق من  ،والصيام ،كالصالةتعالى 
                                                

دار  :الناشر 194بين الخصمين من األحكام للطرابلسي ص معين الحكام فيما يتردد  (1)
التعزير بأنه)  حيث عرف 288/  2تبصرة الحكام البن فرحون  ،تاريخ بدون ،الفكر

اَراٌت  َتْأِديُب اْسِتْصاَلٍح َوَزْجٍر َعَلى   (.ُذنُوٍب َلْم يُْشَرْع ِفيَها ُحُدوٌد َواَل َكفَّ
بعد أن ذكر أمثلة لمرتكبي الجرائم  -رحمه اهلل تعالى  - قال شيخ اإلسالم ابن تيمية (2)

على حسب كثرة وتأديباً بقدر ما يراه الوالي  ،وتنكيالً  ،بون تعزيراً قاع) فهؤالء ي :التعزيرية
وقلته، فإذا كان كثيًرا زاد في العقوبة، بخالف ما إذا كان قلياًل،  ذلك الذنب في الناس

المدمنين على الفجور ِزيد في عقوبته بخالف  من وعلى حسب حال المذنب، فإذا كان
ينظر: السياسة الشرعية في إصالح  .(المقل من ذلك، وعلى حسب ِكَبر الذنب وصغره

المملكة  -اإلسالمية واألوقاف . وزارة الشئونالناشر:  91الراعي والرعية البن تيمية ص
 .هـ1418 سنة الطبعة األولى ،ةالعربية السعودي
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 ، (1)بقول أو فعل

بإفشائها يدخل في هذا  إخالل الطبيب بالتزامه بحفظ أسرار المريضو 
مر أن يضع لها من العقوبات التي ي األلثم يحق لو ومن، (2)النوع من الجرائم
بمرتكب هذا وبما يليق  ،المخاطر المترتبة على هذا اإلفشاءتتناسب مع درجة 

 . (3)الفعل

من  310نصت المادة حيث  ،وهذا ما قررته النظم واللوائح المعاصرة 
أو  ،أو الجراحين ،قانون العقوبات المصري على أن ) كل من كان من األطباء

أو وظيفته سر  ،بمقتضى صناعتهأو غيرهم مودعاً عنده  ،القوابلو أ ،الصيادلة
القانون فيها بتبليغ فشاه في غير األحوال التي يلزمه أؤتمن عليه فأخصوصي 

تتجاوز  أو بغرامة ال، تزيد على ستة أشهر يعاقب بالحبس مدة الذلك 
  .(4) (خمسمائة جنيه مصري

                                                

 344األحكام السلطانية للماوردي ص  ،63/  7بدائع الصنائع : المعنى ينظر في هذا (1)
غياث األمم في التياث الظلم للجويني ص  ،بدون تاريخ ،القاهرة -دار الحديث : الناشر
 .هـ1401 سنة الثانية الطبعة ،مكتبة إمام الحرمين: الناشر 218

  .وما بعدها 141مرجع سبق ذكره ص  :شريف أدول إدريس :ينظر في هذا المعنى (2)
البحر المحيط  ،293/  9 فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني (3)

الناشر: دار ابن  :الناشر 203/  26 الحجاج لألثيوبيبن  صحيح مسلم الثجاج في شرح
 .هـ 1436 - 1426سنة  الطبعة: األولى، ،الجوزي

مؤسسة  :الناشر ،المسؤولية الجزائية لألطباء عن إفشاء السر المهني ::موفق علي العبيد (4)
 :أسامة عبد اهلل قايد .د 71ص  1998الطبعة األولى سنة  ،األردن  -الثقافة  دار

الطبعة  ،دار النهضة العربية :الناشر ،عن إفشاء سر المهنة للطبيب المسؤولية الجنائية
═ 
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إفشاء الطبيب عقوبة ي هذا النص قدر قانون العقوبات المصري فف 
، أو بغرامة ال الذي ال تزيد عقوبته عن ستة أشهرأسرار المريض بالحبس 

  .تتجاوز خمسمائة جنية

تأتي من بين العقوبات وهذه العقوبة التعزيرية الواردة في هذا القانون  
إذ الحبس يعد من العقوبات  ،فقه اإلسالمي للجرائم التعزيريةالتي قررها ال

كما جوز كثير من الفقهاء التعزير  ،(1)التي يجوز التعزير بها باتفاق الفقهاء
  .(2)بالغرامة المالية

  :) اإلدارية (العقوبة التأديبية -ثانياً  - 100

صورة ما يسمى في األنظمة قد تتخذ العقوبة التعزيرية  أنكما  
أن من ذلك ما قرره الفقهاء من  ،اإلداريو ، أتأديبيال بالجزاءالمعاصرة 

                                                
═ 

 .55ص  م 2001 -هـ  1421األولى سنة 
/  12الذخيرة  ،361/  2الهداية شرح بداية المبتدئ للمرغيناني ،63/  7بدائع الصنائع  (1)

 ،111/  4الكافي في فقه اإلمام أحمد البن قدامة  ،438/  8التاج واإلكليل ، 118
  249/  10اإلنصاف 

قولي  وهو أحد ،وابن فرحون والبرزلي من المالكية ،وذلك كأبي يوسف من الحنفية (2)
، 346/ 5فتح القدير شرح  :ينظر .تيمية وابن القيم من متأخري الحنابلة وابن ،الشافعي

ائق   حاشية ،298/  2 ، تبصرة الحكام66/ 4حاشية ابن عابدين  ،68/ 5البحر الرَّ
حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح الجالل  ،22/  8: الشبراملسي على نهاية المحتاج

الطرق  ،109/  28شيخ اإلسالم  فتاوى جموعم،206/  4المحلي على المنهاج 
مكة  -عالم الفوائد  دارالناشر:  692/  2الحكمية في السياسة الشرعية البن القيم 

 .أحمد الحمدبن  نايف :بتحقيق هـ 1428 سنة الطبعة األولى ،المكرمة



 التزام الطبيب حبفظ أسرار املريض يف الفقه اإلسالمي

 

 2310 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

 ،إذا ما ارتأى ولي األمر أن التهديد ،(1)أو التهديد ،بالتوبيخالتعزير قد يكون 
 .(2)وتأديبه ،لزجر المجرمأو التوبيخ كافيان 

إلى حد منع الطبيب من  -إن جاز التعبير -كما قد يصل التعزير التأديبي 
الحجر  -اهلل تعالى رحمه  -أبو حنيفة  اإلمام فقد قرر ،ممارسة مهنة الطب
إذا اقتصت المصلحة  مهنة الطب، ومنعه من مزاولة (3)على الطبيب الجاهل

خل بالتزامه بحفظ أسرار نطبق هذا الحكم على الطبيب الذي أوي ،ذلك
 ،والحجر عليه فيها ،فيشرع في حقه التأديب بمنعه من مزاولة المهنة ،المريض

فشاء إمن  على ما فعله الطبيبللوقوف  بيد أنه يجب الرجوع إلى أهل الخبرة
، حتى يستطيع القاضي أن يقدر هذا السر في إفشائه درجة الجرموتبيان  ،السر

  .(4)الجزاء المناسب على هذا اإلفشاء

من  31فقد نصت المادة  ،وهذا ما قررته النظم واللوائح المعاصرة 
مع عدم نظام مزاولة المهن الصحية في المملكة العربية السعودية على أنه ) 

أو المدنية، يكون الممارس الصحي  ،الجزائية بأحكام المسؤولية اللاإلخ
التأديبية، إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا   للمساءلةالً مح

على  اً روجيعد خ في تصرفه ما النظام، أو خالف أصول مهنته، أو كان
                                                

 .المواضع نفسها :المراجع السابقة (1)
 . 160مرجع سبق ذكره ص  :شريف أدول إدريس :ينظر في هذا المعنى (2)
/  6تبيين الحقائق  322/  1درر الحكام شرح غرر األحكام  ،347/  2المحيط البرهاني  (3)

بدون  ،اإلسالمي الناشر: دار الكتاب :الناشر 435مجمع الضمانات للبغدادي ص ، 220
  .تاريخ

 .185مرجع سبق ذكره ص  :ماهر أبو شاويش :ينظر في هذا المعنى (4)
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 .( أو آدابها ،مقتضيات مهنته

العقوبات التأديبية التي يجوز  المادة الثانية والثالثونكما ذكرت  
مالية ال  غرامة - 2 اإلنذار - 1 هي:و ،المخالفات المهنية ا في حالةتوقيعه

إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة الصحية  - 3 تتجاوز عشرة آالف ريال
  .(1) ........مسجل المرخص لهوشطب االسم من 

 :الثالثالفرع 

 رحبفظ أسرا هالتزامب إخالل الطبيبمدى إمكانية التعويض املاد  كجزاء عن 
 املريض

سرار المريض، بحفظ أ مإذا أخل الطبيب ومن في حكمه بااللتزا -101
كما  ،المريضفترتب على ذلك ضرر مادي لحق  ،ن قام بإفشاء هذه األسراربأ

فعلم صاحب العمل بمرضه فقام بفصله  ،لو قام الطبيب بإفشاء سر المريض
 ،فشاء أن ساءت حالة المريض الصحيةاإلأو ترتب على هذا  ،من عمله

ففي هذه الحالة ومثيالتها يلتزم الطبيب  ،فتطلب شفاؤه مزيداً من النفقات
 ،لحقته ضرار المادية التين هذه األالمريض ع (2)بتعويضومن في حكمه 

                                                

وتاريخ  (59م/ ) الصادر بالمرسوم الملكي رقم  نظام مزاولة المهن الصحية (1)
وتاريخ  (4080489)التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم  والئحته ه4/11/1426
 .21ص  ه2/1/1439

كمصطلح يعبر عن جبر الضرر الذي  (لم يستعمل الفقهاء القدامى لفظ ) التعويض (2)
/  7بدائع الصنائع  :ينظر في ذلك (وإنما استعملت لفظ ) الضمان ، يصيب الشخص

كتبة الرياض  :الناشر 748/  2الكافي البن عبد البر  ، 223/  5تبيين الحقائق  ،148
═ 
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وحدوث  ،فعل اإلفشاء من قبل الطبيبعلى أساس وجود عالقة السببية بين 
 . (1)في هذا السببوأن الطبيب كان متعدياً  ،الضرر الذي لحق المريض

إفشاء الطبيب سره  إذا كان الضرر الذي لحق المريض جراءأما  - 102
ي مدى جواز فالمعاصرون الفقهاء  فقد اختلف ،، أو أدبياً (2)ضرراً معنوياً 

  :قولينالتعويض عنه على 

  :األول القول - 103

، (3)بعض المعاصرين منهم الشيخ محمود شلتوتوهو ما ذهب إليه 

                                                
═ 

مغني  ،م1980هـ/1400سنة الثانية الطبعة الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية
 .153/  6اإلنصاف  ،189/  2المحتاج 

 ،616/  2درر الحكام شرح مجلة االحكام لعلي حيدر  ،287/  12البناية على الهداية  (1)
أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه نظرية الضمان  :الزحيلي وهبة .د

 .م1998: دار الفكر دمشق سنة الناشر 18ص  دراسة مقارنة -اإلسالمي 
ال يصيب الشخص في حق من  رر الذيهو ذلك الض :أو األدبي ،المعنويالضرر  (2)

ه، تأو سمع ،أو كرامته ،أو عرضه ،أو شرفه ،عواطفهيصيبه في شعوره و بل ،حقوقه المالية
: الدكتور عبد الرزاق السنهوري :ينظر في تعريف الضرر المعنوي .أو مركزه االجتماعي

 االلتزام، الجزء األولفي شرح القانون المدني، نظرية  الوسيط في شرح القانون المدني
 المسؤولية، :محمد فوزي فيض اهلل د. ،منشأة المعارف اإلسكندرية :الناشر 790

إلى كلية الشريعة والقانون،  مقدمةأطروحة وهو  ،92ص التقصيرية بين الشريعة والقانون
ضمان : سراج الدكتور محمد أحمد ،م1962لنيل درجة الدكتوراه سنة  جامعة األزهر

 .هـ1410: دار الثقافة سنة الناشر 156ي الفقه اإلسالمي صالعدوان ف
 53المسؤولية المدنية والجنائية في الشريعة اإلسالمية ص  :الشيخ محود شلتوت (3)

═ 
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، ويرون جواز (2)، والدكتور وهبة الزحيلي(1)فيض اهلل والدكتور محمد فوزي 
 المالي عن الضرر األدبي.التعويض 

  :الثاني القول - 104

وممن قال بذلك  ،المعنوي ال يعوض عنه وبرى أصحابه أن الضرر
، وبه أخذ مجمع الفقه (4)، والدكتور مصطفى الزرقا(3)الشيخ علي الخفيف

 .(5)اإلسالمي
                                                

═ 

  .شيخ االزهر للشؤون العامة مكتب :الناشر
  .الموضع نفسه ،المرجع السابق :محمد فوزي فيض اهلل (1)
كل  حيث ذكر في تعريف الضرر ) هو ،29مرجع سبق ذكره ص  :الدكتور وهبه الزحيلي (2)

فهو يشمل  ،أو عرضه، أم عاطفته ،أو جسمه ،سواء أكان في ماله ،يلحق الشخص إيذاء
أو  ،ن كاإلهانة التي تمس كرامة اإلنسان والضرر االدبي ،كتلف المال الضرر المادي

 ....(.تلحق به سمعة سيئة
دار الفكر العربي  :الناشر 45للشيخ علي الخفيف ص  الضمان في الفقه اإلسالمي (3)

 .م 2000 القاهرة سنة
 :وما بعدها الناشر 124ص  الفعل الضار والضمان فيه :الدكتور مصطفى أحمد الزرقا (4)

 . م 1988 -هـ  1409الطبعة األولى سنة  ،دمشق -دار القلم 
الرياض بالمملكة العربية السعودية في في دورة مؤتمره الثانية عشرة المنعقدة في مدينة  (5)

 (م2000سبتمبر سنة  28 - 23)  هـ 1421جمادى اآلخرة إلى غرة رجب  25الفترة من 
الضرر الذي يجوز  -) خامساً : وجاء فيه (،12/  3)  109)  حيث صدر القرار رقم

من وما فاته  ،حقيقية وما لحق المضرور من خسارة ،التعويض عنه يشمل الضرر الفعلي
الفقه اإلسالمي  ينظر مجلة مجمع (.أو المعنوي ،وال يشمل الضرر األدبي ،كسب مؤكد

  .م 2000 -هـ  1421طبعة سنة  305/  2العدد الثاني عشر 
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  :األدلة - 105

  :األول القول أدلة -أوالً  - 106

األول على ما ذهبوا إليه من جواز التعويض  القولاستدل أصحاب 
  :والمعقول ،وأثار الصحابة .المادي عن الضرر المعنوي بالسنة

  :من السنة - 1 - 107

سالم بن  ورد في الحديث الطويل الذي رواه عبد اهلل أما من السنة فما
  من أن رسول اهلل الخطاببن  أمر عمر  
هذا الرجل على  مر إياه عندما أغلظع ععن تروي (1)نةعْ َس بن  زيدبتعويض 

 وفيه أن رسول اهلل  ،في المطالبة بدينه  اهلل رسول
هُ  » :قال لعمر ْن َتْمٍر َمَكاَن َوِزْدُه ِعْشِريَن َصاًعا مِ  ،اْذَهْب ِبِه َيا ُعَمُر َفاْقِضِه َحقَّ
ْعَتُه   (2)«َما َروَّ

                                                

 ،وبايع النبي  ،وحسن إسالمه ،أسلم ،حبر من أحبار اليهود :َسْعنةبن  زيد (1)
سير أعالم النبالء  :ينظر .مدبرو استشهد في غزوة تبوك مقبالً غير ، وشهد معه مشاهد

 ،م 1985 -هـ  1405 سنة ،الطبعة الثالثة ،الرسالةمؤسسة : الناشر 260/  2للذهبي 
 ،الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر .245/  11تهذيب الكمال في أسماء الرجال 

 .م 2004 -هـ  1425األولى، ة الطبع
 بيروت -مؤسسة الرسالة  :الناشر 288رقم  521/  1بترتيب ابن بلبان  صحيح ابن حبان (2)

باب ما  -كتاب التفاليس :السنن الكبرى للبيهقي ،م 1993 -هـ  1414 سنة الثانية الطبعة
 ،5147رقم  222/  5المعجم الكبير للطبراني  ،11284رقم  86/  6 جاء في التقاضي
ولم  ،هذا حديث صحيح اإلسناد » :حاكموقال ال 6547 رقم 700/  3مستدرك الحاكم 

 .« أبي السري العسقالني ثقةبن  ومحمد ،وهو من ُغرر الحديث ،يخرجاه
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  :ه االستدالل بهذا الحديثوج

أن يعطي الرجل  قد أمر عمر  إن رسول اهلل 
ومعلوم أن  ،وهذه الزيادة مقابل ترويعه ،عشرين صاعاً من تمر زيادة على حقه

بالتعويض  وقد أمر الرسول  ،الترويع يعد من األضرار المعنوية
 ،ضرار المعنويةعن األالمادي فكان ذلك دليالً على مشروعية التعويض  ،عنها

 .ومنها مسالتنا

  :من األثر - 2 - 108
أبا أن   العاصبن  عمروبن  عبد اهلل فما روى األثروأما من 
قام يوم الجمعة، فقال: إذا كان بالغداة فأحضروا   بكر الصديق

فقالت امرأة لزوجها: ، ا أحد إال بإذننسم، وال يدخل عليصدقات اإلبل تق
وعمر قد  ،لعل اهلل يرزقنا جمالً، فأتى الرجل فوجد أبا بكر (1)خذ هذا الخطام

أدخلك علينا؟ ثم دخلوا إلى اإلبل، فدخل معهما، فالتفت أبو بكر فقال: ما 
الرجل فأعطاه أخذ منه الخطام فضربه، فلما فرغ أبو بكر من قسم اإلبل، دعا ب

قال أبو  ،ال تجعلها سنة ،يستقيدلال  فقال له عمر: واهلل، الخطام وقال: استقد
فأمر أبو بكر غالمه أن  ،هلل يوم القيامة؟ فقال عمر: أرضهبكر: فمن لي من ا

 .(2)وخمسة من الدنانير فأرضاه بها ،وقطيفة ،ورحلها ،يأتيه براحلة
                                                

أو  ،سواء أكان من جلد ،ثم يعقد على أنفه ،هو كل حبل يعلق في حلق البعير :الخطام (1)
لسان  ،116/  7تهذيب اللغة  :ينظر (ُخطُمُ ويجمع على )  ،أو غير ذلك ،أو ليف ،صوف
المحكم  :ينظر .هو كل ما وضع في أنف البعير ليقاد به :وقيل .186/  12 العرب

 . 211/  2المخصص  ،128/  5: والمحيط األعظم
الطبعة  ،الناشر: دار الوفاء: الناشر 526رقم  305/  2كتاب الزكاة  -جامع ابن وهب  (2)

═ 
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  :وجه االستدالل من هذا األثر

ببعض الذي ضربه بالخطام  هذا الرجلقد عوض   أن أبا بكر
فكان  ،ضرار المعنويةيعد من األلم واأل ،ي سببه الضربذاأللم ال عنالمال 

 .ذلك دليالً على مشروعية التعويض عن الضرر المعنوي

  :من المعقول - 3 - 109

المريض في  المعنوية التي تصيب ضراراأل إنوأما من المعقول ف 
 ،األضرار مننوعاً تعد  ،الطبيب بإفشاء أسرارهجراء قيام  هحاسيسأو  ،همشاعر

؛ عمالً بالقاعدة الفقهية التي تقرر وإزالتها  ،األضرار يجب جبرهاأن ومعلوم 
 .ويدخل في ذلك األضرار المعنوية ،(1) أن ) الضرر يزال (

 : الثاني القولأدلة  -ثانيا  - 110

من عدم جواز  الثاني على ما ذهبوا إليه القولب أصحااستدل  
  :بما يلي الي عن الضرر المعنويالتعويض الم

إعطاء المال في هذا النوع من و  ،د به الجبر واإلزالةصيق التعويضإن  - 1
  .وال يزيله  ،الضرر ال يرفعه

لية، ومن ثم فال ينجبر المعنوي ال يشتمل على خسارة ما الضررإن  - 2

                                                
═ 

الدكتور علي  -المطلب الدكتور رفعت فوزي عبد  :بتحقيق م 2005 -هـ  1425 األولى
 .16025رقم  89/  8السنن الكبرى للبيهقي  ،عبد الباسط مزيد

 األشباه والنظائر ،41/  1 :األشباه والنظائر للسبكي ،72األشباه والنظائر البن نجيم ص  (1)
  .83للسيوطي ص 
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  (1)الماليبالتعويض 

  .(2)ومن ثم ال يمكن التعويض عنه ،قياسهوي ال يمكن نعإن الضرر الم - 3

حاسيس التي هي محل االعتداء واأل ،والمشاعر ،، والعاطفةعرضإن ال - 4
حالً للتعويض المالي ؛ ألنها أن تكون مأغلى من في الضرر المعنوي 

 .عنها به ومن ثم ال يجوز التعويض ،ر بالمالدقال ت

ومن ثم فال حاجة إلى  ،ر يكفي لحصول التشفي للمضروريإن التعز - 5
 . (3)تعويض المالي عن الضرر المعنويلا

  :الرتجيحاملناقشة و  - 111

وأدلتهم في مسألة التعويض المالي عن  ،المعاصرين أقوالبعد عرض 
 ولالقول األالراجح هو أن  -واهلل أعلم بالصواب  -الضرر المعنوي أري 

على أساس أن التعويض عن الضرر المعنوي ؛  الماليبجواز التعويض القائل 
إلى  إضافة ،الضرر المعنوي إال أنه يخفف من آثاره المالي وإن كان ال يمحو

ال يمكن أن  -كما يقول المانعون  -صعوبة تقدير هذا النوع من الضرر أن 
أن  تأبىكما أن قواعد العدالة  ،يكون سبباً للقول بعدم جواز التعويض عنه

الضرر المعنوي لمجرد أن يفلت المتسبب في الضرر المعنوي من كل جزاء 
 ال يمكن تقويمه 

                                                

 .45 مرجع سبق ذكره ص: الشيخ علي الخفيف (1)
 .124سبق ذكره ص  مرجع :الدكتور مصطفى أحمد الزرقا (2)
ص  مرجع سبق ذكره :مصطفى الزرقا د. ،45مرجع سبق ذكره ص: الشيخ علي الخفيف (3)

124. 
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ضرورة  تدل على (1)( جله) ماال يدرك كله ال يترك قاعدة أن كما  
تقدير قيمة هذا ألنه إذا كان من الصعوبة التعويض عن الضرر المعنوي؛ 

فال أقل من أن يمنح المضرور بعض المال ليذهب عنه غيظ التعويض، 
 . (2)قد النفوس، وحوبلالق

ض إذا لحقه ضرر وترتيباً على ما سبق ترجيحه فإن المري - 112 
المالي  يكون له الحق في التعويضفإنه  ،أسراره الطبيبمعنوي جراء إفشاء 

خذ به القانون المدني المصري حيث نص في وهذا ما أ ،عن هذا الضرر
يشمل التعويض الضرر األدبي أيًضا، ولكن ال  -1" ( على أن 222) ة الماد

يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إال إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو 

                                                

وإنما ذكرها  ،أو األشباه و النظائر كقاعدة  ،هذه القاعدة لم أعثر عليها في كتب القواعد (1)
منهم على سبيل  ،والفقهاء في كتبهم كمقولة في بداية تصانيفهم ،األصوليين بعض
ترتيب  :في مقدمة كتابه -هـ  707البقوري المتوفى سنة بن  محمد أبو عبد اهلل :المثال

في  هـ 1376الثعالبي المتوفي  الحسن الحجويبن  ومحمد ،7/  1الفروق واختصارها 
وإن كان بعض المعاصرين قد ،  26 /1 اإلسالمي الفكر السامي في تاريخ الفقه :كتابه

عضو  ،سعود الصراميبن  الدكتور عبد اللطيف كمثل ما فعل ،لقاعدة بالبحثأفرد هذه ا
وأسماه ) قاعدة ما  ،سعود اإلسالميةبن  هيئة التدريس بكلية الشريعة جامعة اإلمام محمد

 :الرابط التالي تأصيالً وتطبيقاً، وهو موجود على -ال يدرك كله ال يترك جله
http://iso-tec-demos.com/islamfiqh/dataentry/ar 

وهي  77دراسة مقارنة ص  -التعويض عن الضرر األدبي  :باسل محمد يوسف قبها (2)
فلسطين استكماالً  -جامعة النجاح الوطنية  -إلى كلية الدراسات العليا  رسالة مقدمة

  .م 2009في القانون الخاص سنة  الماجستير لمتطلبات الحصول على درجة
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 ،يجوز الحكم بتعويض إال لألزواج ومع ذلك ال -2ب به أمام القضاء. طال
 .يبهم من ألم من جراء موت المصاب"واألقارب إلى الدرجة الثانية عما يص

 

 

 

 

 

h 
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 اخلامتة

  :والتوصيات التي يوصي بها ،وتتضمن أهم نتائج البحث - 113

  :نتائج البحث أهم -أواًل  - 114

  :تتمثل فيما يلي هم النتائج التي انتهي إليها البحثأولعل 

 ؛ ألنهاالفضائل التي يتحلى بها اإلنسان  ن أهمم األسرار حفظيعد  -1
وقد جاءت النصوص الشرعية  ،أمانات لدي من استودعت عنده

  .، والنهي عن خيانتهاهاظبوجوب حف

 ،إياهما يفضي به اإلنسان إلى آخر مستكتماً  :بصفة عامة هو السر -2
ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف 
يقضي بكتمانه، كما يشمل خصوصيات اإلنسان وعيوبه التي يكره أن 

  .يطلع عليها الناس

كل ما وصل إلى  بيب حفظه "طالمريض الذي يجب على ال بسرالمراد  -3
أو العاملين في الحقل الطبي من خالل نشاطهم المهني  ،علم الطبيب

أو  ،عن طريق السمع ،من أحوال المريض الصحية، أو االجتماعية
أو للغير مصلحة  ،أو ألسرته ،وكان للمريض ،أو االستنتاج ،البصر

 .مشروعة في كتمانه "

االلتزامات القديمة قدم أسرار المرضى من  بحفظ يعد التزام الطبيب -4
فلما جاء  ،واليونان ،كان معروفاً لدى قدماء المصريين؛ إذ  ريخالتا

طباء يحفظون أسرار المرضى مستمدين ذلك من اإلسالم كان األ
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  .تعاليم الدين الحنيف

مالم يوجد مسوغ  ،بسرار المريض هو الوجوأالحكم الشرعي لحفظ  -5
 . شرعي لإلفشاء

الكلية يستطيع الوقوف على  ومقاصدهاإن المتتبع ألصول الشريعة  -6
بحفظ أسرار المريض  األصول يمكن رد التزام الطبيب مجموعة من

وجوب ستر  :هيولعل أهم هذه األصول  ،وبناء أحكامه عليها ،إليها
 ،يانتهاووجوب آداء األمانات والنهي عن خ ،، و تحريم الغيبةعوراتال

  .والشروط  و وجوب الوفاء بالعقود والعهود

الطبيب بحفظ أسرار المريض إلى كل  اللتزاميمتد النطاق الموضوعي  -7
الطبيب،  أسرار المريض التي تتعلق بحالته الصحية التي تصل إلى علم

  .إفشائها ضرر لحق المريض أم ال  سواء ترتب على

حيث األشخاص الذين يجب من  ملهذا االلتزايمتد النطاق الشخصي  -8
 ،إي شخص عدا المريض، وهم إلى الغيرعنهم  المريض حفظ أسرار
 اقتضتلهم إال إذا  هسرعائلته فاألصل عدم جواز إفشاء  أما ،أو عائلته

 .ذلكمصلحة المريض 

إال إذا  ،فيحق له معرفة وضعه الصحي ،أما المريض فهو صاحب السرو
 ، اإلفشاءلطبيب ففي هذه الحالة ال يجوز ل ،عنه مصلحة له هكان في كتمان

ياة طيلة حاللتزام الطبيب بحفظ أسرار المريض يمتد النطاق الزمني  -9
، وإن كان ذلك مقيداَ بالمصالح بل وحتى بعد موته ،المريض

  .إفشائه وألمترتبة على حفظ السر، والمفاسد ا
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األصل أنه ال يجوز للطبيب ومن في حكمه أن يقوم بإفشاء كان إذا  -10
توجد بعض  -واستثناًء من هذا األصل  -ه بيد أن ،أسرار المريض

مصلحة معتبرة إذا ما وجدت اإلفشاء، وذلك الحاالت التي يسوغ فيها 
المصلحة في حاالت كثيرة قد تصل بحكم اإلفشاء  وهذه ،تبررهشرعاً 

أو  ،سواء تعلق وجوب اإلفشاء بالمصلحة العامة ،إلى الوجوب
تقف به عند قد  وفي بعض الحاالت األخرى ،بالمصلحة الخاصة

 .الجواز واإلباحة

يجب على الطبيب إفشاء أسرار المريض رعاية للمصلحة العامة في  -11
التبليغ عن األمراض  و ،حاالت أهمها التبليغ عن المواليد والوفيات

تكليف الطبيب بآداء الشهادة على أمر  ، والتبليغ عن الجرائمو ،المعدية
تكليف الطبيب بالقيام بعمل من حالة وكذلك  ،يتعلق بأسرار المريض

 .أعمال الخبرة

في  يجب على الطبيب إفشاء أسرار المريض رعاية للمصلحة الخاصة -12
  :اهأهمحاالت 

كما لو كان المريض  ،إذا اقتضت مصلحة المريض إفشاء سره الطبي 
أو كانت حالته الصحية تستدعي  ،مريضاً نفسياً يخشى عليه أن يقوم باالنتحار

أو مستشفى  ،تستدعي نقله إلى مكان معين أو كانت ،عناية خاصة من ذويه
 .خاص

كما لو  ،المصلحة الخاصة للغير قد تدعو إلى ذلك أيضاً  أنكما  
المرض  ، أو اكتشف ذلكالزوجين مصاباً بمرض معدٍ  ن أحداكتشف الطبيب أ
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لدى أسرة مع رفضه اإلفصاح عن خادماً  المعدي في شخص يزمع العمل
 .طبيعة مرضه

ذن إذا أ :أسرار المريض في حاالت أهمها للطبيب إفشاء يجوز -13
و حالة دفاع  ،توافرت شروط اإلذن و ،بإفشاء سره المريض للطبيب

 الطبيب عن نفسه أمام القضاء.

يمكن تأسيس مسؤولية الطبيب عن إخالله بااللتزام بحفظ أسرار  -14
و على أ ،رع كمصدر مباشر لهذا االلتزامالمريض على أساس الش

 .عقد العالجأو على  ،الحق في الخصوصية

سرار أخالله بااللتزام بحفظ إيشترط لقيام مسؤولية الطبيب عن  -15
  :المريض الشروط اآلتية

  .ار المريض قد تم بالفعلإفشاء أسر أن يكون -أ

 .طبيب وقام بإفشائها سراً صحيحاً أن تكون الواقعة التي علم بها ال -ب

علم بالسر بمناسبة قد  -ومن في حكمه  -أن يكون الطبيب  -ج
 .ممارسته مهنته

ضرر يلحق المريض في  إفشائه ى إذاعة السر، وأن يترتب عل -د
  .أو النفسية ،أو يؤثر على صحته الجسدية ،سمعته وكرامته

وعدم  ،إفشاء أسرار المريض -ومن في حكمه -أن يتعمد الطبيب  -هـ
 .أم لم يقصد ،سواء أقصد من هذا اإلفشاء اإلضرار بالمريض ،حفظها

سرار المريض أالطبيب باإلخالل بااللتزام بحفظ يترتب على قيام  -16
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عالوة على العقوبة  ،روي المتمثل في تأثيم هذا الفعلالجزاء األخ
في التعزير الذي جنائياً متمثالً  جزاءً  العقوبة سواء أكانت هذه ،الدنيوية

قد  بة عقوبة تأديبية ) إدارية (أم كانت هذه العقو ،الطبيب يمكن إنزاله
كما يمكن  ،تصل إلى حد حرمان الطبيب من ممارسة مهنة الطب

قد تلحق  الحكم على الطبيب بالتعويض عن األضرار المعنوية التي
  .وعدم المحافظة عليها ،األخير بإفشاء أسرار األولالمريض جراء قيام 

  :أهم التوصيات -ثانيًا  - 115

  :يليولعل أهم التوصيات التي يوصي بها البحث ما 

 ،ضرورة توجيه الباحثين جهودهم نحو دراسة النوازل المستجدة -1
  .خصوصاً منها ما يتعلق بالنواحي الطبية ،والقضايا الفقهية المعاصرة

سرارهم أ حفظوخصوصاً حقهم في  ،ضرورة توعية المرضى بحقوقهم -2
  .فشائها من قبل الطبيب دم إوع

همها االلتزام والتي من أ ،بما عليهم من واجباتطباء ضرورة توعية األ -3
 .؛ حتى ال يقعوا تحت طائلة المسؤوليةسرار المرضى بحفظ أ

وطالبات كليات  ،ضرورة تعميم تدريس مادة الفقه الطبي على طلبة -4
الطب ؛ حتى يمكن تخريج الطبيب الملم باألحكام الشرعية لألعمال 

 .الطبية
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 قائمة بأهم مراجع البحث

 :تنبيه
حسب أنواع العلوم ، ثم رتبت كتب كل علم حسب رتبت المراجع 

السم شهرة المؤلف ، عدا المؤلفات الحديثة ، فقد رتبت  الترتيب الهجائي
م اعتبار اللقب ، وابن ، وأب ، هجائياً حسب اسم المؤلف كامالً ، مع عد

 .و أل ،أمو

  :القرآن الكريم وعلومه - أواًل
لَ  :القرآن الكريم -1 ْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍم َخِبيٍر]سورة هود ِكتَاٌب أُْحِكَمْت آيَاتُُه ثُمَّ ُفص ِ

 .[1رقم  من اآلية
محمد المعروف بالراغب األصفهاني سنة بن  األصفهاني: أبو القاسم الحسين -2

 الناشر: دار ،انيللراغب األصفه المفردات في غريب القرآن :هـ502المتوفى: 
صفوان  :هـ بتحقيق 1412 -الطبعة: األولى  ،دمشق -الشامية  القلم، الدار

 .عدنان الداودي
لتفسير ا :هـ 606الحسين المتوفى سنة بن  الحسنبن  عمربن  محمد :الرازي -3

، الطبعة بيروت -الناشر: دار إحياء التراث العربي، أو مفاتيح الغيب ،الكبير
 هـ  1420الثالثة سنة 

الدر  :هـ911أبى بكر المتوفى سنة بن  جالل الدين عبد الرحمن :السيوطي -4
 .م1993بيروت سنة -دار الفكر :الناشر ،المنثور في التفسير بالمأثور

فتح القدير الجامع  :هـ1250محمد المتوفى سنة بن  علىبن  محمد :الشوكاني -5
دار الكلم بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، الناشر: دار ابن كثير، 

  .هـ 1414 -بيروت الطبعة: األولى  ،دمشق -الطيب 
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جامع البيان في :هـ 310المتوفى سنة  ،جريربن  أبو جعفر محمد :الطبري -6
مؤسسة الرسالة الطبعة:  :الناشر المعروف بتفسير الطبري ،تفسير القرآن

 أحمد محمد شاكر. :م بتحقيق 2000 -هـ  1420األولى، 
الجامع ألحكام  :هـ671أبي بكر المتوفى سنة بن  أحمدبن  محمد :القرطبي -7

 -هـ 1384 ،القاهرة الطبعة: الثانية -القرآن الناشر: دار الكتب المصرية 
 .م 1964

تفسير القرآن  :ابن كثير، المسمىالمعروف ب ،القرآن العظيمتفسير  :ابن كثير -8
 هـ 1419 -بيروت الطبعة: األولى  -دار الكتب العلمية، :العظيم الناشر

 محمد حسين شمس الدين. :بتحقيق
الناشر: دار نهضة مصر  ،التفسير الوسيط :اإلمام األكبر محمد سيد طنطاوي -9

 .م  1998الطبعة األولى سنة  ،القاهرة -الفجالة  ،للطباعة
لطف اهلل الحسيني البخاري بن  عليبن  حسنبن  محمد صديق خان -10

 :الناشر ،فتح البيان في مقاصد القرآن :هـ1307ي المتوفى سنةالِقنَّوج
 .م1992 -هـ  1412بيوت سنة  -صيدا  -المكتبة العصرية للطباعة والنشر 

» التحرير والتنوير :هـ1393ى سنة المتوف ،التونسي ،عاشوربن  محمد الطاهر - 11
 ،«المجيدالجديد من تفسير الكتاب تحرير المعنى السديد وتنوير العقل 

 .هـ 1984سنة  ،تونس -الدار التونسية للنشر  :الناشر

  :احلديث الشريف وعلومه -ثانيًا 
 :ه241حنبل المتوفى سنة بن  محمدبن  اإلمام أحمد :حنبلبن  أحمد - 12

م  2001 -هـ  1421الطبعة األولى سنة  ،المسند ، الناشر: مؤسسة الرسالة
 شعيب األرناؤوط وأخرين. :بتحقيق

إرواء الغليل في  :هـ1420المتوفى سنة  ،محمد ناصر الدين األلباني :بانياألل - 13
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الطبعة  ،بيروت ،تخريج أحاديث منار السبيل، الناشر: المكتب اإلسالمي
 .1985 -هـ  1405الثانية سنة 

، القرطبي، الباجي المتوفى: سنة أيوببن  سعدبن  خلفبن  سليمان :الباجي - 14
القاهرة، الطبعة  ،الناشر: مطبعة السعادة ،شرح الموطأالمنتقى  -هـ 474

 .هـ1332األولى سنة 
، الجامع الصحيح :ـه256إسماعيل، المتوفى سنة بن  اإلمام محمد :البخاري - 15

روت ، الطبعة الثالثة بي -: دار ابن كثير المعروف بصحيح البخاري، الناشر
 .مصطفى ديب البغا :بتحقيق .م 1987 - ـه 1407سنة 

 -هـ449عبد الملك المتوفى سنة بن  خلفبن  أبو الحسن علي :ابن بطال - 16
 عة، الطبالسعودية، الرياض -: مكتبة الرشدشرح صحيح البخاري، الناشر

 .هـ1423الثانية سنة 
 :ـه 458الحسين المتوفى بن  ر أحمدالحافظ أبو بك :البيهقي - 17

الطبعة  ،نلبنا -دار الكتب العلمية، بيروت الناشر:  ،السنن الكبرى   ( أ )
 .هـ 1424 الثالثة سنة

، الرياض ) ب ( شعب اإليمان، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع،
 -هـ  1423بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة األولى سنة 

 .م بتحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد 2003
، سنن الترمذي :ـه 279عيسى ، المتوفى سنة بن  مدأبو عيسى مح :الترمذي -18

مصطفى البابي  المعروفة بالجامع الصحيح ، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة 
 .م1975 -هـ  1395 الطبعة الثانية، سنة :مصر -الحلبي 

المستدرك على  :هـ405المتوفى سنة  ،عبد اهللبن  أبو عبد اهلل محمد :الحاكم -19
األولى سنة  الطبعة ،بيروت -الكتب العلمية  ، الناشر: دارالصحيحين

 .مصطفى عبد القادر عطا :بتحقيق م 1990-هـ 1411
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 :هـ354الُبستي، المتوفى سنة  التميمي، ،أحمدبن  حبانبن  محمد :ابن حبان - 20
ت بيرو -مؤسسة الرسالة  :الناشر ،بترتيب ابن بلبان صحيح ابن حبان
 .م 1993 -هـ  1414 الطبعة الثانية سنة

فتح  :هـ852محمد المتوفى سنة بن  علىبن  أحمد :ابن حجر العسقالني - 21
 .هـ1379بيروت سنة  -، الناشر: دار المعرفة الباري بشرح صحيح البخاري

سنة  المتوفى، الِسِجْستانياق إسحبن  األشعثبن  سليمان :أبو داوود - 22
بتحقيق:  ،بيروت -صيدا  ،المكتبة العصريةالناشر:  ،سنن أبي داود :هـ275
 .عبد الحميد محيي الدين محمد

المعروف باألمير المتوفى سنة  ،صالحبن  إسماعيلبن  محمد :الصنعاني - 23
 الطبعة ،بيروت -التراث العربي : دار إحياء الناشر ،سبل السالم :هـ1182

 .محمد عبد العزيز الخولي :هـ بتحقيق 1379الرابعة سنة 
 ،المعجم الكبير :هـ 360توفى سنة ، المأيوببن  أحمدبن  طبراني: سليمانال - 24

م  1983 -هـ  1404الموصل الطبعة الثانية سنة  -الناشر: مكتبة الزهراء
 .حمدي عبد المجيد السلفي :بتحقيق

المتوفى  ،البرعبد بن  محمدبن  عبد اهللبن  أبو عمر يوسف :ابن عبد البر - 25
 بيروت الطبعة األولى -، الناشر: دار الكتب العلمية االستذكار :هـ463سنة 
 .م 2000سالم محمد عطا، محمد علي معوض :بتحقيق -هـ  1421سنة 

الصديقي، العظيم آبادي  ،عليبن  أميربن  محمد أشرف :العظيم أبادي - 26
: دار داوود الناشرلمعبود شرح سنن أبي عون ا :هـ1329المتوفى سنة 
 .هـ 1415 بيروت الطبعة الثانية سنة -الكتب العلمية 

المتوفى سنة اليحصبي، السبتي،  ،عياضبن  موسىبن  عياض :عياض - 27
للطباعة والنشر  الوفاء الناشر: دار ،إكمال المعلم بفوائد مسلم :هـ544

 .م 1998 -هـ  1419 األولى سنة والتوزيع، مصر، الطبعة
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في بدر الدين المتوفى الحن ،الغيتابي ،موسىبن  أحمدبن  محمود :العيني - 28
: دار إحياء التراث عمدة القاري شرح صحيح البخاري، الناشر :هـ855سنة 

 .بيروتالعربي 
 ،أبو الحسن نورالدين المال الهروي)سلطان( محمد، بن  القاري: علي - 29

الناشر: دار  ،مرقاة المفاتيح في شرح المصابيح :هـ 1014 المتوفى سنة
 .م2002 -هـ 1422 الطبعة األولى سنة ،لبنان -الفكر، بيروت 

سنن ابن  -هـ  273، المتوفى سنة يزيد الربعي القزوينيبن  محمد :ابن ماجه - 30
 :البابي الحلبي بتحقيق فيصل -إحياء الكتب العربية  الناشر: دار ،ماجه

 محمد فؤاد عبد الباقي 
 :هـ179المتوفى سنة  ،عامر األصبحيبن  مالكبن  أنسبن  مالك :مالك - 31

 -هـ  1406سنة  ،لبنان -دار إحياء التراث العربي، بيروت  :الناشر ،الموطأ
 .محمد فؤاد عبد الباقي :م بتحقيق 1985

صحيح  :ـه 261، المتوفى سنة الحجاج القشيري بن  اإلمام مسلم :مسلم -32
محمد فؤاد عبد  :بتحقيق ،بيروت -، الناشر: دار إحياء التراث العربيمسلم
 .الباقي

 :هـ1031المناوي المتوفى ،عليبن  تاج العارفينبن  عبد الرؤوف :المناوي - 33
مصر  -بة التجارية الكبرى: المكتلقدير شرح الجامع الصغير، الناشرفيض ا
 .ه1356األولى سنة  الطبعة

 :هـ 676شرف النووي المتوفى سنة بن  محيي الدين ، يحيى :النووي - 34
 :الحجاج (بن  ) أ ( شرح صحيح مسلم ، المسمى ) المنهاج شرح مسلم  

 .هـ1392 لبنان ، الطبعة الثانية سنة ،دار إحياء التراث العربي بيروت :الناشر
الطبعة األولى  ،والنشر دار ابن حزم للطباعة الناشر: :) ب ( األذكار

 .هـ1425



 التزام الطبيب حبفظ أسرار املريض يف الفقه اإلسالمي

 

 2330 جملة كلية الدراسات اإلسالمية بنني بأسوان

مجمع :هـ807سليمان، المتوفى سنة بن  أبي بكربن  : نور الدين عليالهيثمي - 35
 هـ 1414 ة القدسي، القاهرة سنةالناشر: مكتب ،الزوائد ومنبع الفوائد

 .حسام الدين القدسي :تحقيق

 :كتب أصول الفقه وقواعده الكلية - ثالثًا
هـ  972المتوفى سنة  ،الحنفي،محمود البخاريبن  محمد أمين :أمير باداشاه - 36

 -هـ  1403بيروت سنة  -الناشر: دار الكتب العلمية  ،تيسير التحرير -
 .م1983

، جمال الدين ،عليبن  الحسنبن  عبد الرحيم :اإلسنوي - 37 المتوفى  ،الشافعي 
: مؤسسة الناشر ،صول على الفروعالتمهيد في تخريج األ :هـ772سنة 

محمد حسن . د :بتحقيقهـ 1400 الطبعة األولى سنة ،بيروت -الرسالة 
 .هيتو

غمز  :هـ1089محمد مكي المتوفى سنة بن  شهاب الدين أحمد :الحموي - 38
 -ن والبصائر على األشباه والنظائر، الناشر: دار الكتب العلمية العيو

  .م 1985 -هـ 1405الطبعة األولى  ،بيروت
  .بدون بيانات ،اإلكراه واثره في األهلية :دياب سليم عمر. د - 39
 :هـ794المتوفى  ،عبد اهللبن  بهادربن  بدر الدين محمد :الزركشي -40

 .هـ1414الناشر: دار الكتبي الطبعة: األولى،  ،) أ ( البحر المحيط للزركشي
طبعة ال ،بدولة الكويت -) ب( المنثور في القواعد، الناشر: وزارة األوقاف 

 .د / تيسير فائق أحمد :ـ بتحقيقه 1405  سنةالثانية 
عبد الكافي بن  تقي الدين عليبن  تاج الدين عبد الوهاب :ابن السبكي - 41

 ،تبيرو ،دار الكتب العلمية، الناشر: األشباه والنظائر :هـ771 المتوفى سنة
 هـ  1411الطبعة االولى 
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 ثم الشافعي ،المروزي، الحنفي الجبارعبد بن  محمدبن  منصور :السمعاني - 42
األدلة للسمعاني الناشر: دار الكتب العلمية،  قواطع :هـ489المتوفى سنة 

 .هـ1418الطبعة األولى سنة  ،بنانبيروت، ل
األشباه ه: 911ي بكر، المتوفىأببن  جالل الدين عبد الرحمن :السيوطي - 43

 .هـ1411 بيروت، الطبعة األولى سنة -مية الناشر: دار الكتب العل :والنظائر
 :هـ790، المتوفى غرناطي المالكيموسى اللخمي البن  إبراهيم :الشاطبي - 44

 م1997 -هـ1417 الطبعة األولى سنة ،: دار ابن عفانالناشر ،الموافقات
 حسن آل سلمان. بن  أبي عبيدة مشهور :بتحقيق

ُب في ِعْلِم أُُصوِل الِفْقِه  :محمد النملةبن  عليبن  عبد الكريم - 45 اْلُمَهذَّ
 -هـ  1420الرياض الطبعة األولى:  -دار النشر: مكتبة الرشد  ،اْلُمَقاَرنِ 
 م1999

 ،السلمي ،أبي القاسمبن  عبد السالمبن  عبد العزيز :عبد السالمبن  العز - 46
تبة : مكالناشر، واعد األحكام في مصالح األنامق :هـ660المتوفى سنة 

 طه عبد :، بتحقيقم 1991 -هـ  1414سنة  ،القاهرة -الكليات األزهرية 
 .الرؤوف سعد

محمد الغزالي الطوسي بن  محمدبن  أبو حامد محمد :الغزالي - 47
 -دار الكتب العلمية  :الناشر ،المستصفى من علم األصول :هـ505المتوفى

د عبد السالم محم :بتحقيق 1993 -هـ  1413األولى سنة  بيروت الطبعة
 .عبد الشافي

ى المتوف ،قدامة موفق الدينبن  محمدبن  أحمدبن  عبد اهلل :ابن قدامة - 48
الناشر: مؤسسة الري ان للطباعة  ،هـ: روضة الناظر وجنة المناظر 620سنة

 .م2002-هـ1423الطبعة الثانية  والنشر والتوزيع،
 هـ684شهاب الدين المتوفى  ،عبد الرحمنبن  إدريسبن  أحمد :القرافي - 49
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: عالم أنوار البروق في أنواء الفروق ( الناشرالفروق ، المسمى )  -) أ ( 
 .م 1969-ه  1389الطبعة السادسة سنة ،القاهرة ،الكتب

مكتبة نزار مصطفى  :ول، الناشر) ب ( نفائس األصول في شرح المحص
 حمد عبدأعادل  :م بتحقيق1995 -هـ 1416األولى سنة   الطبعة الباز،

 الموجود، وعلي محمد معوض 
 -مكتبة التجارية الكبرى: الالناشر ،أصول الفقه :محمد الخضري بك - 50

 .م 1969 - ـه1389ة السادسة سنةبعالط ،القاهرة
  :محمد مصطفى الزحيلي .د - 51

 ،دمشقر الفكر دا :الناشر ،) أ ( القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب
 .م  2006 -هـ  1427الطبعة األولى سنة 

الناشر: دار الخير للطباعة والنشر  ،الوجيز في أصول الفقه للدكتور ) ب ( 
  .م 2006 -هـ  1427 الطبعة الثانية سنة ،سوريا -والتوزيع، دمشق 

سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي بن  المرداوي ) عالء الدين ( علي - 52
 ،الناشر: مكتبة الرشد ،التحبير شرح التحرير :هـ885المتوفى سنة  ،الحنبلي
بتحقيق: الدكتور عبد  2000 -هـ 1421األولى سنة  الطبعة ،السعودية

 .الرحمن الجبرين وآخرين 
شمس الدين  ،مفرج، أبو عبد اهللبن  محمدبن  مفلحبن  محمد :ابن مفلح - 53

 ،الناشر: مكتبة العبيكان ،قهأصول الف :هـ763المتوفى سنة  ،المقدسي ثم
 .م  1999 -هـ  1420الطبعة األولى سنة 

 األشباه: ه970مد، المتوفى سنةمحبن  إبراهيمبن  زين الدين :ابن نجيم -54
 لبنان الطبعة األولى سنة - ناشر: دار الكتب العلمية، بيروتال والنظائر،
 .هـ1419

إيضاح المسالك إلى  :هـ 914المتوفى سنة  ،يحيىبن  أحمد :الونشريسي - 55
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، بيروت دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع :الناشر ،قواعد اإلمام مالك
 .م 2006 -هـ  1427األولى سنة  لبنان الطبعة -

المتوفى سنة  ،خلف ابن الفراءبن  محمدبن  الحسينبن  محمد :أبو يعلى - 56
 .م 1990 -هـ  1410الطبعة الثانية سنة  ،العدة في أصول الفقه :هـ458

  :كتب املذاهب الفقهية -رابعًا 

 :كتب الفقه احلنفي -) أ ( 
محمود، أكمل الدين البابرتي المتوفى سنة بن  محمدبن  محمد :البابرتي - 57

 .بدون تاريخ  ،الناشر: دار الفكر ،العناية على الهداية شرح  :هـ786
المتوفى سنة  ،الحنفي محمد البغدادي،بن  أبو محمد غانم :البغدادي - 58

 .بدون تاريخ ،دار الكتاب اإلسالمي :مجمع الضمانات الناشر :هـ1030
 سنة المتوفى ،علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفيبن  : أحمدالجصاص - 59

الطبعة  ،دار البشائر اإلسالمية :الناشر ،شرح مختصر الطحاوي :هـ370
 .م 2010 -هـ  1431سنة  األولى

عالء الدين الحصكفي ،محمد الِحْصنيبن  عليبن  محمد :الحصكفي - 60
الدر المختار شرح تنوير األبصار، الناشر: دار  :هـ1088المتوفى سنة 
 .م 2002 -هـ1423الطبعة األولى سنة  ،الكتب العلمية

زاده،  سليمان المدعو بشيخيبن  محمدبن  عبد الرحمن :داماد أفندي - 61
في شرح ملتقى  ـمجمع األنهر :ه1078المتوفى سنة  ،يعرف بداماد أفنديو

 .بدون تاريخ ،الناشر: دار إحياء التراث العربياألبحر، 
تبيين  :هـ 743سنة المتوفى  ،محجن، الزيلعيبن  عليبن  عثمان :الزيلعي - 62

الطبعة بوالق،  ،الناشر: المطبعة الكبرى األميرية ،شرح كنز الدقائقالحقائق 
 .ـه1313سنة  األولى
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 :ه 483سهل ، شمس األئمة ، المتوفى بن  أحمدبن  محمد :السرخسي - 63
 .م1993 -هـ 1414 :بيروت سنة -المبسوط ، الناشر: دار المعرفة 

مناني  ،أحمد، الرحبي  بن  محمدبن  علي :السمناني - 64  المتوفى سنة -الس ِ
 -مؤسسة الرسالة، بيروت  :الناشر ،روضة القضاة و طريق النجاة :هـ499

صالح  .د :بتحقيق م1984 -هـ 1404ن، عمان الطبعة الثانية سنة دار الفرقا
 .الدين الناهي

درر  :ه1353المتوفى سنة  ،علي حيدر خواجه أمين أفندي :علي حيدر - 65
 -تعريب: فهمي الحسيني الناشر: دار الجيل  ،الحكام شرح مجلة الحكام

 .م1991 -هـ 1411 الطبعة األولى سنة ،بيروت
الحنفي  ،حسين الغيتابىبن  أحمدبن  موسىبن  أحمدبن  محمود :العيني - 66

دار  :الناشر ،البناية شرح الهداية :هـ855المتوفى سنة  ،بدر الدين العينى
 .م  2000 -هـ  1420 سنة ،الطبعة األولى ،بيروت، لبنان -الكتب العلمية 

حمدان أبو الحسين بن  جعفربن  أحمدبن  محمدبن  أحمد :القدوري -67
رة القاه -التجريد، الناشر: دار السالم  :ه 428المتوفى سنة  ،القدوري

ية. قتصادتحقيق: مركز الدراسات الفقهية واال، هـ1427الطبعة الثانية سنة 
 .د علي جمعة ،محمد أحمد سراج .د

بدائع الصنائع  :هـ 587المتوفى  عود الكاساني ،مسبن  أبو بكر :الكاساني - 68
 .هـ1406دار الكتب العلمية الطبعة الثانية سنة  :الناشر ،في ترتيب الصنائع

 :هـ 861، المتوفى  عبد الواحد السيواسيبن  محمد :الهمامبن  الكمال - 69
 .بدون تاريخ ،بيروت ،الفكرشرح فتح القدير ، الناشر: دار 

َماَزَة المتوفى بن  عمربن  عبد العزيزبن  أحمدبن  محمود :ابن مازه - 70
المحيط البرهاني في الفقه النعماني، الناشر: دار الكتب  :هـ616 سنة

 :، بتحقيق2004 -هـ  1424لبنان الطبعة األولى سنة  -بيروت  العلمية،
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 .سامي الجندي عبد الكريم
أو منال خسرو المتوفى  ،الشهير بمال ،عليبن  فرامرزبن  محمد :منال خسرو - 71

ياء الكتب الناشر: دار إح ،درر الحكام شرح غرر األحكام :هـ885سنة 
 .العربية بدون تاريخ

 :هـ683المتوفى ،الحنفي ،مودود الموصليبن  محمودبن  عبد اهلل :الموصلي - 72
 -هـ  1356 :سنة لقاهرةا - الناشر: مطبعة الحلبي ،االختيار لتعليل المختار

 .م1937
، المتوفى سنة الميداني الحنفي،حمادةبن  طالببن  : عبد الغنيالميداني - 73

 -الناشر: المكتبة العلمية، بيروت  ،اللباب في شرح الكتاب: هـ1298
 .بدون تاريخ ،لبنان

البحر الرائق  :هـ 970المتوفى محمد ، بن  إبراهيمبن  زين الدين :ابن نجيم - 74
بدون -الطبعة الثانية  ،دار الكتاب اإلسالمي :في شرح كنز الدقائق ، الناشر

 تاريخ.

 :) ب( كتب الفقه املالكي 
 :هـ 942التتائي المتوفى ،شمس الدين ،خليلبن  إبراهيمبن  محمد  :التتائي - 75

 -شر: دار ابن حزم، بيروت النا ،جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر
 .م  2014 -هـ  1435الطبعة األولى سنة ، لبنان

علي، أبو الحسن التُُّسولي المتوفى سنة بن  عبد السالمبن  علي :التسولي - 76
بيروت  ،لبنان -دار الكتب العلمية  :الناشر ،البهجة شرح التحفة :هـ1258

 .م 1998 -هـ 1418 الطبعة األولى سنة
ي الغرناطي المتوفى عبد اهلل، الكلببن  محمدبن  أحمدبن  محمد :ابن جزي - 77

  .بدون بيانات ،القوانين الفقهية :هـ741سنة 
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  :هـ 954محمد الرعيني ، المتوفى بن  محمدبن  محمد :الحطاب - 78
رسالة تحرير الكالم في مسائل االلتزام وهي موجودة ضمن فتاوى  -) أ ( 

المسماة فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب اإلمام  الشيخ عليش
 .هـ1320سنة  الطبعة األولى ،طبعة التقدم العلمية ،مالك

الطبعة  ،مواهب الجليل شرح مختصر خليل ، الناشر: دار الفكر ) ب (
 .م1992 -هـ 1412الثالثة سنة 

شرح  :هـ1101عبد اهلل الخرشي المتوفى بن  أبو عبد اهلل محمد :الخرشي -79
 .بيروت -دار الفكر  :الناشر ،الخرشي على مختصر خليل

الشرح  :ـه 1201أحمد الدردير، المتوفى سنة بن  محمدبن  أحمد :الدردير - 80
الكبير على مختصر خليل ، وهو مطبوع بهامش حاشية الدسوقي على 

 .بدون تاريخ ،الشرح المذكور، الناشر: الفكر
حاشية  - ـه 1230عرفة ، المتوفى سنة بن  أحمدبن  محمد :الدسوقي - 81

 .بدون تاريخ ،الفكر :الدسوقي على الشرح الكبير ، الناشر
 حمد الزرقاني المصري المتوفى سنةأبن  يوسفبن  عبد الباقي :الزرقاني - 82

 -الناشر: دار الكتب العلمية  ،شرح الزرقاني على مختصر خليل :هـ1099
 .م 2002 -هـ  1422الطبعة األولى سنة  ،بيروت

المقدمات  :هـ 520، المتوفى سنة رشدبن  أحمدبن  محمد :ابن رشد الجد - 83
نَة من اأْلَْحَكام الشرعيَّات  الممهدات لَبَيان َما اقتضتُه رسوم اْلُمَدوَّ

ا المشكالَت، الناشر: دار الغرب َوالتحصيالت المحكماَت ألمهات مَساِئله
 م. 1988 -هـ  1408 سنةاإلسالمي، بيروت الطبعة األولى 

 :ـه590أحمد ، المتوفىبن  محمدبن  أحمدبن  محمد :ابن رشد الحفيد - 84
القاهرة سنة  - ، الناشر: دار الحديثبداية المجتهد ونهاية المقتصد

 م. 2004 -هـ1425
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المتوفي سنة  ،المجلسي، الشنقيطي ،محمد سالمبن  محمد :الشنقيطي - 85
الناشر: دار الرضوان،  ،هتك أستار المختصرلوامع الدرر في  -هـ 1302

 .م 2015 -هـ  1436 الطبعة األولى سنة ،موريتانيا -نواكشوط
النمري، القرطبي  ،محمدبن  عبد اهللبن  أبو عمر يوسف :ابن عبد البر - 86

مكتبة الرياض  :الناشر ،الكافي في فقه أهل المدينة :هـ463 المتوفى سنة
-هـ1400الطبعة الثانية سنة ،العربية السعودية الحديثة، الرياض، المملكة

 م1980
 ،البغدادي ،نصر الثعلبيبن  عليبن  عبد الوهاب: أبو محمد عبد الوهاب - 87

الناشر:  ،المعونة على مذهب عالم المدينة: ـه422 المالكي المتوفى سنة
بتحقيق حميش  ،مكة المكرمة - أحمد الباز مصطفى ،المكتبة التجارية

  ،الحق عبد
: هـ799المتوفى سنة  ،، برهان الدينمحمدبن  عليبن  إبراهيم :ابن فرحون - 88

مكتبة الكليات  ، الناشر:في أصول األقضية ومناهج األحكام تبصرة الحكام
 .م 1986 -هـ 1406 سنة األولىة األزهرية الطبع

 الذخيرة :ه 684المتوفى سنة  د الرحمن ،عببن  إدريسبن  أحمد :القرافي - 89
، ه1994بيروت  -شر: دار الغرب اإلسالمي في فروع المالكية ، النا

 .بوخبزةمحمد  :بتحقيق
 :هـ 897العبدري ، المتوفى سنة  أبي القاسمبن  يوسفبن  محمد :المواق - 90

الكتب العلمية الطبعة األولى ، الناشر: دار التاج واإلكليل لمختصر خليل
  .م1994-هـ1416 سنة

الفواكه  :هـ 1126المتوفى  ،مهنابن  المسبن  غانمبن  أحمد :يراوالنف - 91
الناشر: دار الفكر سنة  يرواني،الدواني على رسالة ابن أبي زيد الق

 .م1995 -هـ1415
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  :)ج ( كتب الفقه الشافعي 
 :هـ 1221المتوفى سنة  ،عمربن  محمدبن  سليمان :البجيرمي -92

شرح  على الخطيب المسماة ) تحفة الحبيب على ) أ ( حاشية البجيرمي
  .م1995 -هـ 1415سنة  ،الفكر دار :الناشر  ،(الخطيب

الطالب، طبعة مطبعة الحلبي سنة  )ب( حاشية البجيرمي على شرح منهج
 .م1950 -هـ 1369

المتوفى سنة  ،الشافعي ،محمد شطا الدمياطيبن  عثمان :البكري الدمياطي - 93
الناشر: دار الفكر،  ،إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين :هـ1310

 .م 1997 -هـ  1418سنة  الطبعة األولى
محمد الجويني، أبو بن  يوسفبن  عبد اهللبن  عبد الملك :الجويني - 94

نهاية المطلب في  -هـ478 المتوفى سنة ،الملقب بإمام الحرمين ،المعالي،
 ،م2007 -هـ1428 الطبعة األولى سنة ،منهاجدار ال :الناشر ،دراية المذهب

المتوفى سنة  أبو العباس، علي األنصاري،بن  محمدبن  أحمد :ابن الرفعة - 95
الطبعة  ،ية: دار الكتب العلمالنبيه في شرح التنبيه، الناشر كفاية :هـ710

  .م 2009األولى سنة 
  :هـ1004المتوفىبن  أبى العباس أحمدبن  ) شمس الدين ( محمد:الرملي - 96

هـ  1404 بيروت سنة-الناشر: دار الفكر ،نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
- 1984. 

بحر  :هـ 502 إسماعيل المتوفىبن  أبو المحاسن عبد الواحد :الروياني - 97
 :بتحقيق ،م 2009لى، األو الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة ،المذهب
 .السيدطارق 

مغني  :هـ 977المتوفى سنة  ،أحمد الشربيني ، الخطيببن  محمد :الشربيني - 98
 -الناشر: دار الكتب العلمية  ،المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج
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 .م1994 -هـ 1415بيروت الطبعة األولى سنة 
 هـ476يوسف الشيرازي المتوفىبن  عليبن  أبو اسحاق إبراهيم :الشيرازي - 99

 .الناشر: دار الكتب العلمية ،افعيالمهذب في فقه اإلمام الش -
البيان في مذهب  -هـ 558المتوفى ، سالمبن  أبي الخيربن  اني: يحيىالعمر -100

 -هـ 1421الطبعة األولى سنة  ،جدة -الناشر: دار المنهاج  ،اإلمام الشافعي
 .قاسم محمد النوري :بتحقيق ،م 2000

الغزالي، الطوسي المتوفى سنة  ،محمدبن  محمدبن  محمد :الغزالي -101
الطبعة  ،القاهرة -: دار السالم الوسيط في المذهب للغزالي، الناشر :هـ505

 .هـ 1417 سنة األولى
 :هـ 1069 سالمة، شهاب الدين المتوفى سنةبن  أحمدبن  أحمد :القليوبي -102

الناشر: دار  ،على المنهاجحاشية القليوبي على شرح الجالل المحلي 
 .هـ 1415 بيروت -الفكر

الحاوي  :هـ 450حبيب الماوردي ، المتوفى بن  محمدبن  علي :الماوردي - 103
لعلمية، بيروت الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي ، الناشر: دار الكتب ا

 -الشيخ علي محمد معوض :بتحقيق ،هـ 1419سنة ،األولى لبنان، الطبعة -
 .الشيخ عادل أحمد عبد الموجود

 :هـ678المتوفى سنة  ،شرف النوويبن  يحيى ،النووي: محيي الدين -104
  .بدون تاريخ ،دار الفكر :الناشر ،المجموع شرح المهذب

  :) د ( كتب الفقه احلنبلي 
 :هـ 1051المتوفى  إدريس ،بن  يونسبن  منصور :البهوتي - 105

 -دار المؤيد  :الناشر ) أ ( الروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي
 .بدون تاريخ ،مؤسسة الرسالة
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 -هـ 1414األولى سنة  عالم الكتب، الطبعة، الناشر: ( شرح منتهى اإلرادات ب) 
  .عن متن اإلقناع ، الناشر: دار الكتب العلمية ( كشاف القناع ج)  م1993

 سنة المتوفى ،عبد الحليمبن  تقي الدين أبو العباس أحمد :ابن تيمية - 106
الملك فهد لطباعة  الناشر: مجمع ،مجموع فتاوى شيخ اإلسالم :ـه728

 ،م1995 -هـ1416سنة:  ،المصحف الشريف، المدينة المنورة
مطالب  :هـ1243المتوفي  ،بده السيوطيعبن  سعدبن  مصطفى :الرحيباني -107

الطبعة  تب اإلسالمي: المكأولي النهى في شرح غاية المنتهى، الناشر
 .م1994 -هـ 1415نة الثانية، س

شرح  :ه 772، المتوفى محمد الزركشيبن  عبد اهللبن  : محمدالزركشي - 108
لطبعة األولى سنة ، ا، الناشر: دار العبيكانر الخرقيالزركشي على مختص

  .م1993 -هـ  1413
  :هـ 620محمود ، موفق الدين بن  أحمدبن  عبد اهلل :ابن قدامة - 109

الطبعة  ،الناشر: دار الكتب العلمية ،اإلمام أحمد الكافي في فقه-) أ ( 
 ،م 1994 -هـ  1414األولى سنة 
 سنة ،المغني شرح مختصر الخرقي ، الناشر مكتبة القاهرة -) ب ( 
 .م1968 -هـ 1388

 :هـ 880 المتوفى سنةحمد ، عالء الدين ، أبن  سليمانبن  علي :المرداوي - 110
لناشر: دار هجر للطباعة الخالف ، ااإلنصاف في معرفة الراجح من 

 .م 1995 -هـ  1415الطبعة األولى سنة  ،والنشر، القاهرة
 :ه884المتوفى  ،عبد اهللبن  محمدبن  إبراهيم :) برهان الدين(ابن مفلح  - 111

 ،لبنان -دار الكتب العلمية، بيروت  :) أ ( المبدع في شرح المقنع ، الناشر
 .م 1997 -هـ  1418 الطبعة: األولى سنة

مكتبة  :النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر، الناشر -) ب ( 
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 .1404 سنة الطبعة: الثانية الرياض -المعارف 
مفرج، شمس بن  محمدبن  مفلحبن  : محمدابن مفلح ) شمس الدين ( -112

الناشر: مؤسسة  ،الفروع :هـ763الحنبلي المتوفى سنة  ،المقدسي الدين
 .م 2003 -هـ  1424الطبعة األولى سنة  ،الرسالة

  :)هـ ( كتب الفقه الظاهر 
 هـ  456حزم ، أبو محمد ، المتوفى سنة بن  سعيدبن  اإلمام علي :ابن حزم -113

 .شاكر أحمد محمد :بتحقيق ،بيروت -الناشر: دار الفكر  المحلى ،

  :كتب الفقه العام -خامسًا 
عبد بن  عبد الحليمبن  تقي الدين أحمد :ابن تيمية ) شيخ اإلسالم ( - 114

 ،السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية :هـ728المتوفى  ،السالم
 ،المملكة العربية السعودية -اإلسالمية واألوقاف  الناشر: وزارة الشئون

 .هـ1418 سنة األولى الطبعة
 الملقب بإمام ،محمدبن  يوسفبن  د اهللعببن  عبد الملك :الجويني - 115

مم في التياث الظلم للجويني غياث األ :هـ478، المتوفى سنة الحرمين
 .هـ1401 سنة الثانية الطبعة ،الناشر: مكتبة إمام الحرمين

المالكي المتوفى  ،محمد العبدري الفاسيبن  محمدبن  محمد :ابن الحاج - 116
  .تاريخ بدون ،دار التراث :الناشر ،المدخل :ه737سنة 

سنة  المتوفى الحنفي، الخادمي، ،مصطفىبن  محمدبن  ادمي: محمدالخ - 117
ة نبوية في سيرة بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريع: ـه1156
 .ه1348 : مطبعة الحلبي سنةالناشر ،أحمدية

الشاه »المعروف بـ دين الشهيد وجيه البن  عبد الرحيمبن  : أحمدالدهلوي - 118
 ،حجة اهلل البالغة للدهلوي :هـ1176المتوفى سنة  ،«الدهلويولي اهلل 
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 .م2005 -هـ 1426سنة  الطبعة األولى ،لبنان ،الناشر: دار الجيل، بيروت
أبو الحسن،  ،موسىبن  دأحمبن  محمدبن  : عليابن ذي الوزارتين - 119

تخريج الدالالت السمعية على ما كان في  :هـ789، المتوفى سنة الخزاعي
: دار الناشر ،نائع والعماالت الشرعيةعهد رسول اهلل من الحرف والص

. إحسان د :بتحقيق ،هـ 1419الثانية سنة  وت الطبعةبير -الغرب اإلسالمي 
 .عباس

المتوفى  ،الحنبلي ،سالم السفارينيبن  أحمدبن  محمد :السفاريني - 120
 -مؤسسة قرطبة  :الناشر ،غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب :هـ1188
 .م1993 -هـ  1414الطبعة الثانية سنة  مصر

المتوفى سنة  ،خليل الطرابلسي الحنفيبن  : عالء الدين، عليالطرابلسي - 121
 ،معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من األحكام للطرابلسي :هـ844
 .تاريخ ، بدونار الفكرد :الناشر

  :هـ751المتوفى  ،سعدبن  أيوببن  أبي بكربن  محمد :ابن القيم -122
 -ناشر: دار الكتب العلمية ال ،إعالم الموقعين عن رب العالمين -) أ ( 

 .م 1991 -هـ 1411الطبعة األولى سنة  بيروت
 -الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، الناشر: دار عالم الفوائد  -) ب ( 
 .أحمد الحمدبن  نايف :هـ بتحقيق 1428الطبعة األولى سنة  ،المكرمةمكة 

 ،، اإلدريسي، المعروف بالكتانيعبد الكبيربن  محمد عبد الحي :الكتاني - 123
 ،التراتيب اإلداريةنظام الحكومة اإلسالمية المسمى  :هـ1382المتوفى سنة 

عبد اهلل  :بتحقيق ،بدون تاريخ ،الطبعة الثانية بيروت -دار األرقم  :الناشر
 .الخالدي

الغزالي، الطوسي المتوفى سنة  ،محمدبن  محمدبن  محمد :الغزالي -124
 .بدون تاريخ ،بيروت -الناشر: دار المعرفة  ،إحياء علوم الدين :هـ505
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 :هـ450المتوفى سنة  ،حبيببن  محمدبن  محمدبن  علي :الماوردي - 125
 .بدون تاريخ ،القاهرة -الحديث دار  ،السلطانيةاألحكام  -) أ ( 

 .م 1986سنة  ،دار مكتبة الحياة :الناشر ،أدب الدنيا والدين -(  ب) 
الدر الثمين  :هـ 1072المتوفى سنة أحمد مياره المالكي بن  محمد :مياره - 126

 :والمورد المعين شرح الرشد المعين على الضروري من علوم الدين الناشر
 .م2008 -هـ 1429 سنة ،دار الحديث القاهرة

  :الكتابات الفقهية املعاصرة -سادسًا 
 -الناشر مكتبة كلية الحقوق ،مذكرة في االلتزامات :الشيخ أحمد إبراهيم - 127

 .جامعة القاهرة
، وهي الشريعة والقانون بيندراسة مقارنة  ،إفشاء سر المريض :أحمد بوقفه - 128

شهادة الماجستير في العلوم اإلسالمية تخصص شريعة  مذكرة مقدمة لنيل
 .م 2007 ،2006جامعة الجزائر سنة  -كلية العلوم اإلسالمية  ،وقانون

 -الناشر: دار النفائس  ،لموسوعة الطبية الفقهيةا :أحمد محمد كنعان .د - 129
 .م  2000 -ه  1420الطبعة األولى سنة  ،بيروت

دور الخبير في الدعوى الجزائية طبقاً لنظام  :مساعد السحيميبن  حامد - 130
وهي ماجستير من  ،اإلجراءات الجزائية السعودي دراسة تأصيلية تحليلية

المملكة العربية  -منية نايف للعلوم األكلية الدراسات العليا جامعة 
 .م 2007 -هـ  1428السعودية سمة 

لطبيب : مسئولية االبارمحمد علي  والدكتور ،شمسي باشاالدكتور حسان  - 131
 .م 2004بيروت سنة  -بين الفقه والقانون الناشر: دار القلم 

 ،اإلثبات بالمعاينة والخبرة في الفقه والقانون :جمال أحمد زايد الكيالني - 132
 ،1العدد  ،16المجلد  ،وهو بحث منشور في مجلة جامعة النجاح لألبحاث
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 م. 2002سنة 
وهو  ،كتمان السر وإفشاؤه في الشريعة اإلسالمية :شريف أدول إدريس - 133

 .م 1996األردنية سنة  رسالة ماجستير من الجامعة
سنة  الطبعة األولي ،مسائل فقهية معاصرة :عارف علي عارف القره داغي .د -134

 .هـ1432 -م 2011
: حدود مسئولية المدين المتضامن أستاذنا الدكتور عبد اهلل مبروك النجار - 135

 وهى رسالة ماجستير من كلية الشريعة والقانون سنة ،الشريعة والقانون في
 .م 1979 -هـ  1399

 ،الضمان في الفقه اإلسالمي للشيخ علي الخفيف :الشيخ علي الخفيف - 136
 .م  2000 سنة ،القاهرة ،دار الفكر العربي :الناشر

 :الناشر ،اإلسالميضمان العدوان في الفقه  :الدكتور محمد أحمد سراج - 137
 .هـ 1410 ةسن ،دار الثقافة

دار  :الناشر ،نظام القضاء في اإلسالم :أستاذنا الدكتور محمد رأفت عثمان - 138
 .م 1994 -هـ 1415الطبعة الثانية سنة  ،البيان

المسؤولية، التقصيرية بين الشريعة  :الدكتور محمد فوزي فيض اهلل -139
دكتوراه مقدمة إلى كلية الشريعة والقانون، جامعة أطروحة  ، وهووالقانون
  .م1962األزهر

الدار  الناشر ،المدخل في الفقه اإلسالمي :الشيخ محمد مصطفى شلبي -140
 .م 1985 -ه  1405الطبعة العاشرة سنة  ،بيروت -الجامعية 

: دار النفائس الطبعة الناشر ،اإلثبات بالخبرة :عبد الناصر محمد شنيور - 141
  .2005األولى سنة 

المسؤولية الجنائية عن خطأ  :أ نايل محمد يحيى ،د. مازن مصباح صباح -142
وهو بحث منشور في مجلة الجامع اإلسالمية  ،مقارنة التطبيب دراسة فقهية
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 .م 2012العدد الثاني يونيو  ،المجلد العشرون ،للدراسات اإلسالمية بغزة
وهو بحث  ،الطبي في الشريعة اإلسالميةلسر ا :د. ماهر ذيب أبو شاويش - 143

 ،منشور في مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات االسالمية
 .2016مارس  66العدد 

 -هـ  1415سنة  المجلد الثاني مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، العدد الثامن، -144
 م 1994

 ،ةلشريعة اإلسالميالمسؤولية المدنية والجنائية في ا :الشيخ محمود شلتوت -145
 .بدون تاريخ ،مكتب شيخ االزهر للشؤون العامة :الناشر

 :الدكتور مصطفي الزرقا -146
 .م1967الطبعة التاسعة سنة -) أ ( الفقه اإلسالمي في ثوبه الجديد 

الطبعة األولى  ،دار القلم دمشق :الناشر ،الفعل الضار والضمان فيه ) ب (
  .م 1988 -هـ  1409 سنة

 Islamic Code ofالميثاق اإلسالمي العالمي لألخالقيات الطبية والصحية  - 147

Health Ethics  المكتب اإلقليمي لشرق  -المصدر: منظمة الصحة العالمية
  المتوسط

http://www.sehha.com/medical/IslamicCode_toc.htm 

وهو  ،السر الطبي ) تأصيالً وتطبيقاً ( :حسين جستنيةبن  د. هالة بنت محمد -148
  .العدد االربعون ،بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية

 :د. وهبة الزحيلي - 149
الطبعة الرابعة سنة  ،دمشق -الناشر: دار الفكر ،الفقه اإلسالمي وأدلته ) أ (

 .م 1997 - ـه1418
أو أحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه  ،نظرية الضمان ) ب (

  .م 1998الناشر: دار الفكر دمشق سنة  ،دراسة مقارنة -اإلسالمي 
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 :الكتابات الطبية - سابعًا
أبو  ،الخزرجي ،يونسبن  خليفةبن  القاسمبن  أحمد :ابن أبي أصيبعة - 150

 :الناشر ،عيون األنباء في طبقات األطباء :هـ668المتوفى سنة ، العباس
 .رضا نزار .بيروت بتحقيق د -مكتبة الحياة 

 الطبعة ،: دار المعارف العثمانيةناشرال ،المختارات في الطب :ابن هبل -151
 .ـه1362 سنة ،األولى

الطبعة  الطبيب المسلم وأخالقيات المهنة، :هشام الخطيب وآخرون .د - 152
 .م  1991 - ـه 1411 األولى سنة

  :الكتابات القانونية -ثامنًا
 -القسم العام  - لعقوباتد. أحمد فتحي سرور: الوسيط في سرح قانون ا - 153

 م 1986القاهرة سنة  -: دار النهضة العربية الناشر
 ،مهنةعن إفشاء سر القايد المسؤولية الجنائية للطبيب أسامة عبد اهلل  .د - 154

 م. 2001 -هـ  1421الطبعة األولى سنة  ،العربية: دار النهضة الناشر
: دار الثقافة الناشر ،االلتزام في القانون المدني مصادر :نور سلطانأد.  - 155

 .م  2010ه  1431للنشر والتوزيع سنة 
 ،دراسة مقارنة -التعويض عن الضرر األدبي  :باسل محمد يوسف قبها -156

 -جامعة النجاح الوطنية  -وهي رسالة مقدمة إلى كلية الدراسات العليا 
لقانون حصول على درجة الماجستير في المتطلبات ال فلسطين استكماالً 

 .م 2009الخاص سنة 
لطبيب عن إفشاء السر الطبي، المسئولية الجزائية ل :بومدان عبد القادر - 157

ن من كلية الحقوق جامعة مولود رسالة لنيل شهادة الماجستير في القانو
 .م 2011 - 2010الجزائر سنة  -تيزي أوزو  -معمري 
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: مكتبة مكاوي سنة ناشرال ،المدخل للعلوم القانونية :فرجتوفيق حسن  .د - 158
1975.  

 ،م 1994يونيه سنة  9( تابع في  23العدد )  :الجريدة الرسمية - 159
عقد الطبي ومشكالت مشروعية المحل، ال :. خالد حمدي عبد الرحمند - 160

البحوث القانونية واالقتصادية التي تصدرها وهو بحث منشور في مجلة 
  .2003سنة  ،24العدد  ،12المجلد  ،كلية الحقوق جامعة المنوفية

مسئولية األطباء عن إفشاء أسرار المهنة في ضوء القانون  :رايس محمد - 161
مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية وهو بحث منشور في  ،الجزائري
  .م 2009 سنة ،العدد األول ،25المجلد  ،والقانونية

أطروحة  ،المسئولية المدنية للطبيب عن إفشاء السر المهني :صباح إبراهيم - 162
جامعة  -مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص من كلية الحقوق 

 م. 2017 - 2016الجزائر سنة 
في شرح  الوسيط في شرح القانون المدني :. عبد الرزاق السنهوريد -163

منشأة المعارف  :الناشر ،القانون المدني، نظرية االلتزام، الجزء األول
 .اإلسكندرية

 وهو بحث منشور في مجلة الحقوق ،السر الطبي :عبد السالم الترمانيني -164
ه  1401شعبان  ،امسةالسنة الخ ،العدد الثانيجامعة الكويت،  ،والشريعة

 .م1981يونيو 
 ،مطبعة دار التأليف طبعة ،األجل في االلتزام :عبد الناصر توفيق العطار .د - 165
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