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 السِّر الطيبِّ يف الشريعة اإلسالمية

 املقدمة:

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم األمتان األكمالن على أفضـ  اللـ    
والرس ، سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الـدين،  

 أما بعد: 

فإّن علم الطب من العلوم املهمة يف احلياة البشرية، وبتطبيقه تتحقـ  كـ م مـن    
ليلة؛ اليت منها حفظ الصحة، ودفع األسـقام واألمـرا    املصاحل العظيمة واملنافع اجل

عن بدن اإلنسان، ولعظيم ما فيه مـن املصـاحل واملنـافع أباحـش الشـريعة اإلسـالمية       
 تعلمه وتعليمه، وتطبيقه.

والناس يف خمتلف العصور واألزمنة حمتاجون إىل وجود الطبيـب الـ ي يسـعى    
األسقام واألمرا  واجلراحات عن يف معاجلة مرضاهم، فيقوم برعايتهم، ودفع ضرر 

أبدانهم بإذن اهلل تعاىل، ب  ال ميكن جملتمـع أن يعـيش سـاملاو أو يسـتن  عـن الطبيـب       
 خاصة يف حال انتشار األمرا .

إنَّ عالقة الطبيب باملريض مت   جوهر أخالقيات مهنة الطـب، فـاجملتمع قـد ال    
أثر بشـدة عنـد اخـتالل عالقـة     يتأثر ك ماو بعالقة األطباء بعضهم ببعض، ولكنـه سـيت  

الطبيب باملريض؛ إذ إنَّ العالقة بينهما جيب أن تكون عالقـة شصصـية ومهنيـة تقـوم     
على ال قة واالحرتام املتبادل، املنب قة من أخالقيات اإلسالم وتعاليمه، وإنَّ تلك ال قة 

ق ُتلزم الطبيب أخالقياو احلفاظ على خصوصيات املريض، وأسـرار،، والتعامـ  بصـد   
 وأمانة يف عر  املعلومات الطبّية عليه.
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ومهنة الطبيب حتتم عليه االّطالع على أسرار الناس وخصوصـياتهم، بـ  قـد    
يتكرر ذلك مرات عدة؛ حتى يستطيع الطبيب تشصيص الداء لوصف الدواء، وما دام 
أّنه سيّطلع على ه ، األسرار والصوصيات، فمعنى ذلك أّنه سيّطلع على عـوراتهم  

 خصوصياتهم.وأدق 

وقد تكون ه ، األسرار أحياناو ال تتعل  فقط باملريض، ب  قد تتعـدى لخخـر؛   
 الرتباطهم بها كالزوجة م الو.

ويهدف البحث يهدف إىل دراسة ه ا اجلانب، وهـو مـا يتعلـ  بالسِّـر الطـيّب،      
 وبيان فقهه وأحكامه من وجهة نظر الشريعة اإلسالمية.

 وسـتة مطالـب، وخامتـة،   مقدمة،  ن يكون يفالقضية أواقتضى البحث يف ه ، 
 :على النحو اآلتي

 املطلب األول: معنى السِّر الطيبِّ

 املطلب ال اني: كتمان السِّر الطيّب من أخالقيات الطبيب

 املطلب ال الث: حكم إفشاء السِّر الطيّب

 املطلب الرابع: مسؤولية إفشاء السِّر الطيّب وآثارها

 ليت جيوز فيها إفشاء السِّر الطيّباملطلب الامس: احلاالت ا

 املطلب السادس: احلاالت اليت جيب فيها إفشاء السِّر الطيّب

 الامتة

واهلل من وراء القصد، وأسأل اهلل أن جيع  ه ا العم  خالصاو لوجهه الكـريم،  
 موجباو لرضوانه، واهلل أعلم.
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بالسِِّر الطـيبِّ باعتبـار، مركبـاو إضـافياو، وعـد، لقبـاو،       يتضمن ه ا املطلب تعريفاو 
 وبيان ذلك على النحو اآلتي: 

 لفظني: السِّر، والطـيبِّ،   ِبَعدِّ، مركباو إضافياو يتكون من " السِّر الطيبِّ "إن مصطلح 
وذلـك أن معرفـة    على حدة، واالصطالح يف اللنة اظمعنى ه ، األلف بد من بيانوال 

 اآلتي: على النحوبيان ذلك و املركب اإلضايف تتوقف على معرفة ك  جزٍء منه على حدة،

 السِّرُّ لنةو: -

خالف اإلعـالن، يقـال:   وهو ، والسريرة م له، (1)واحد األسرار، وهو ما يكتم

، أي (3)چڃ  ڃ      چچ  ، ومنـه قولـه تعـاىل:   (2)ف أعلنتهأسررت الشيء إسراراو، خال
يوم القيامة ختترب األسرار وتعرف، وهي ما يسر يف القلوب من النيـات واالعتقـادات   
وغمها، فيعرف احلسن منها من القبيح، وختترب سرائر الصـدور، ويظهـر مـا كـان يف     

 .(4)القلوب من خم وشر على صفحات الوجو،

ا، بأن ُيسرَّ،، وَتسارَّ القوم، وتقول: أسررُت إىل فـالن  إسـراراو   وسارَّ،: إذا أوص
 .(5)وساررته سراراو، إذا أعلمك بسرك،  وكنَّى عن النكاح بالسِّرِّ من حيث إنه خيفى

 السِّرُّ اصطالحاو:  -

ال خيتلف معنى السر يف االصطالح عنه يف اللنة العربية؛ فقد عرَّفـه العلمـاء بتعريفـات    
 ما يكتم من حديٍث يف النفس، أو ما يسر، املرُء يف نفسه مما قد عزم عليه.تدور حول 
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 .(7): " السِّرُّ هو: احلديث املكتم يف النَّفس "(6)يقول الراغب األصفهانّي

 .(9): " هو ما يسِّرُ، املرء يف نفسه من األمور اليت عزم عليها "(8)ويقول الكفويُّ

 الطب لنة:  -

، (10)الطب: بطاء م ل ة هو عالج اجلسم، والنفس، يقـال: طببََّـُه، طببَّـا، إذا داوا،   
وأص  الطب: احل ق يف األشياء، واملهارة فيها، ول لك يقال ملن ح ق الشـيء وكـان   

 .(11)عاملاو به: طبيباو

 .(12)ومجع الطبيب: أطباء، وأِطبَّةو، األول مجع ك رة، وال اني مجع قلة

 : الطب اصطالحاو -

الطب بأنه: " علم ُيَتعرف منه أحوال بدن اإلنسان من جهة  (13)عرَّف ابن سينا
 .(14)ما يصح، ويزول عن الصحة؛ ليحفظ الصحة حاصلة، ويسرتدها زائلة "

 .(15)واملراد بأحوال البدن: أي الصحة واملر 

واملراد بقوله: " ويزول عن الصحة ": املر  ال ي يعر  للبدن فيصرجه عن  
 صحة.حالة ال

  وقوله: " ويسرتدها زائلة ": أي يسرتد الصحة حال فقدها.

واملراد بقوله: " ليحفظ الصحة حاصلة ويسرتدها زائلة ": بيان الناية من النظر 
يف بدن اإلنسان، وهي احملافظة على صحة اإلنسان حال وجودها، والسعي يف ردها 

 حال فقدها، وذلك بتعاطي األسباب املشروعة بإذن اهلل. 
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(16): 
إنَّ املقصود بالسِِّر الطيبِّ بعدَّ، لقباو كما جاء يف املوسوعة الطبّية الفقهّية: " ك  أمر  
اطلع عليه الطبيب حبكم عمله، سواء أفضى به املريض، أو غـم،، أو علـم بـه نتي ـة     

تــه، وكــان للمــريض أو ل ويــه مصــلحة الفحــص، أو التشــصيص أثنــاء ممارســته ملهن
 . (17)مشروعة يف كتمانه "

وُيقصد ب لك االلتزام املفرو  على مجيع أعضاء اهليئة الطبيَّة بأن ال يفشوا ما 
 اطلعوا عليه، وما علمو، أثناء ممارسة مهنتهم.  

 إنَّ مهنة الطب ُتحتُم على أهلها االطالع على أسـرار النـاس وخصوصـياتهم،   
لوصـف   (18)وقد يتكرر ذلك من الطبيب عدة مراٍت؛ حتى يسـتطيع تشـصيص الـداء   

الدواء، ب  إنَّه يف بعض األحيان قد يكون من أهم وسائ  التشصيص: إدالء املـريض  
مبعلوماٍت دقيقٍة تتعل  حبياته املاضـية، وعالقتـه بـاآلخرين يف مواقـف شـتى، وبيـان       

 .(19)األمرا  النفسّية لألحداث اليت تأثر بها، كما هو احلال يف
ــه،     ــى عورات ــريض، وعل ــى أســرار امل ــب ســيطلع عل ــك أن الطبي ــى ذل ومعن
وخصوصياته، وكما أنَّه مؤمتٌن على جسم املريض، وصحته، والعالج ال ي يصـفه أو  
يقدمه له، فهو ك لك مؤمتٌن على أسرار، اليت اطَّلع عليها، أو اكتشـفها أثنـاء ممارسـته    

 ا من ِقَب  املريض أو ذويه. ملهنته، أو ُأبيَح له به

واألص  يف ذلك كلِّه أن حيافظ الطبيـب علـى هـ ، األسـرار، وال يبـوح بهـا        
لخخرين؛ إذ إّن ذلك من خيانة األمانة، وقد يتوقف على إفشاء ه ، األسرار أضـرار  

ت نفسيَّة ومعنوّية، أو بدنّية، أو مهنّية، أو مالّية، أو اجتماعّية، إال يف مسـائ  أو حـاال  
 مست ناة سيأتي بيناها. 
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ومن خالل ما تقدم ميكننا القول: إنَّ السِّـَر الطـيبَّ ال يكـون سـراو طبيـاو إال إذا      
 :(20)توفرت فيه ثالثة قيود

أن يعلم به الطبيب بصفته طبيباو، فلو علم به من باب الصداقة أو  القيد األول:
 غم ذلك فال يعدُّ سراو طبّياو.

الطبيب إىل ه ، املعلومات أثنـاء ممارسـته ملهنتـه، مـن      أن يتوص  القيد ال اني:
تشصيص للداء، أو عالج ، أو مباشرة جلسد املريض، أو من خالل ما أدىل به املـريض  

 أو ذوو، لتشصيص املر  وحنو ذلك.

وعليه فما يص  إىل الطبيب من معلوماٍت خـارج مهنتـه فإنـه ال يـدخ  فيمـا      
 جواز إفشائه، وإّنما القصد حتديد السِّر الطيبِّ. يسمى بالسِّر الطيّب، وال يع  ذلك

أن يكون املر  وما يتعل  به سرياو، حبيث يرتتـب علـى إفشـائه     القيد ال الث:
ضرر أو مفسدة تلح  باملريض أو ذويه، وه ا ال يتحق  يف كـ  مـر ٍ ، واألمـرا     

 حتتاج إىل ك م  اليت يتحق  فيها ه ا القيد معروفة عند أه  الربة من األطباء، فهي ال
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اعتنش الشريعة اإلسالمية جبانب اآلداب واألخالق، ف اءت نصوص الكتاب 
والسنة داعية للتحلي بها والتزامها؛ ملا يرتتب على ذلك من العواقب احلميدة، وما 

خمها ونفعها على الفرد وحد،، ب  يتعدا،  تتضمنه من املصاحل اجلليلة اليت ال يقتصر
إىل غم، من سائر أفراد اجملتمع، كما أن ترك ه ، األخالق، والتصل  بضدها يتضمن 
العواقب السيئة واملفاسد العظيمة، اليت ال يقتصر ضررها على الفرد وحد، ب  يتعدا، 

 إىل غم، من سائر أفراد اجملتمع. 

جداو، اليت تفتقر إىل التحلي جبملٍة من اآلداب ومهنة الطبيب من املهن اهلامة 
واألخالقيات احلميدة، اليت ُتعني على الوصول لألهداف املقصودة من ه ، املهنة 

 النبيلة.

ومن أهم ه ، األخالقيات: احملافظة على أسرار املرضى، وكتمانها، وعدم 
ة للمريض، قد ، فالطبيب من خالل مزاولته ملهنته يقف على أسرار  عديد(22)إفشائها

بينما يكتمها املريض ، حتش قسوة وشدة أمل املر  -يف ك م من األحيان  –يبوح بها 
 عن أقرب الناس إليه، وال جيعلهم يّطلعون عليها.

وه ، األسرار منها ما يتعل  بالعيوب البْلقية، ومنها ما يتعل  بالعورة اليت ال  
لطبيب يباشر جسد املريض فإنه يطلع يرغب أن يطَّلع عليها أحد غم،، ولكون ه ا ا

 على أشياء خيتص بها املريض.

والواجب على ه ا الطبيب أن حيافظ على ه ، األسرار، ويكتمها، وهي من 
األخالقيات الطبّية اإلسالمّية اليت ينبني للطبيب أن يتحلى بها، وهي ك لك من 
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ڇ  ڇ   چ  ، إذ قال تعاىل:األمانة اليت وصف اهلل بها عباد، املؤمنني بأنهم حافظون هلا

 .(23)چڇ  ڇ  ڍ

أميناو على  –أي الطبيب  –: " ينبني أن يكون (24)يقول ابن احلاّج الفاسّي 
أسرار املريض، فال يطلع أحداو على ما ذكر، املريض؛ إذ إنَّه مل يأذن له يف إطالع غم، 

 .(25)على ذلك"

داف املرجوة املقصودة إنَّ من األسس اليت تقوم عليها مهنة الطب؛ لتحقي  األه
منها: ثقة املريض بطبيبه، وهي أساس للتعام  بينهما، فإذا وث  املريض بطبيبه فإنه 

قد يكون هلا الدور األهم للوصول  -يف ك م من األحيان  -سيفشي له أسراراو هامة 
إىل التشصيص الصحيح حلالته، وبالتالي الوصف الصحيح للدواء، وجيب على ه ا 

: " (26)افظ على ه ، األسرار، ويكتمها عن اآلخرين، يقول ابن مفلحالطبيب أن حي
 .(27)وحتّدث طبيب وغمهما بعيب " –أي غاس  امليش  –كما حيرم حتّدثه 

وإذا شعر املريض بأنَّ الطبيب يفشي ِسرَّ، فإنه قد ُيح م عن التعام  معه، أو 
وب لك يفقُد الطبيب سبباو هاماو من  قد ال ُيْطِلُعُه بالقدر الكايف عّما يريُد االطالع عليه،

 أسباب جناح مهنته، أو قد يؤثر ذلك على التشصيص الصحيح للداء أو الدواء.

إنَّ مسألة حفظ أسرار املرضى ذات مدلول  شرعيٍّ أخالقّي؛ فإن ُحْسَن معاملة 
الطبيب للمريض تقتضي منه أن ُيحافظ على سر، الطيّب، وكما أن اإلنسان ال حيب أن 

: " -عليه الصالة والسالم  -َشى أسرار،، فك لك اآلخرون ال حيبون ذلك، وقد قالُتْف
 . (28)ال يؤمن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه "
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وبناًء على ما تقدم فإنَّه ال ُيَشكُّ بأنَّ الشريعة اإلسالمية َتُعدُّ حفظ سرِّ املـريض  
يقـول احلسـن   ا، مريضـه،  من مجلة األخالق الـيت ينبنـي أن يتحلـى بهـا الطبيـب  ـ      

 .(30): " إنَّ من اليانة أن حتّدث بسر أخيك "(29)البصري

وقد دأبش مجيع القوانني واألنظمة املنظمة هل ، املهنة النبيلة، وك ا منظمات  
حقوق اإلنسان، إىل اعتبار حفظ سرِّ املريض من أخالقيات الطبيب اليت ينبني التحلي 

من املي اق اإلسالمي العاملّي لألخالقيات الطبّية  (ال الثون)بها، ف اء يف املادة 
والصحية ما نصه: " ال جيوز للطبيب أن يفضي سراو وص  إىل عمله بسبب مزاولته 
املهنة، سواء أكان مريضه قد عهد إليه به ا السر، أو كان الطبيب قد اطلع عليه حبكم 

 .(31)عمله "
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الفقهاء على أن األص  هو وجوب كتمان السِّر عموماو، وأنَّه حيرم إفشاؤ،  أمجع
 دون سبٍب معترب ، أو مسوغ  شرعّي، خاصةو إذا تضمن ذلك إحلاق الضرر بصاحب

 .(32)السر

وه ا األص  العام من وجوب كتمان السِّر، وحرمة إفشائه دون سبٍب معترب ، 
لسِّر الطيبِّ وحرمة إفشائه؛ ب  يتأكد ه ا يتصرَّج عليه، أو يدخ  فيه وجوب كتمان ا

إذ إنَّ  ؛-وعلى رأسهم الطبيب  –الوجوب من حفٍظ للسِّر ممن يعم  يف املهن الطبيَّة 
إفشاء ِسِر املريض قد يعود على أص  املهنة بالل ؛ فإن العالقة بني املريض والطبيب 

، وقد يّطلع الطبيب قد تكون من أقوى العالقات وأعمقها –يف ك م من احلاالت  –
 على أمور  ال ميكن لنم، أن يّطلع عليها. 

ويدلُّ على وجوب كتمان السَّر الطيّب من حيث األص  عدد من األدلة من 
 الكتاب والسنة، وبيان ذلك على النحو اآلتي:

ــاىل: -1 ــه تعــ ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  قولــ

 (33)چڦ

أن حفظ السِّر أمانة، وحفظ األمانة واجـب، وإفشـاء السِّـر مـن      اللة:وجه الد
 .(34)اليانة، وما يكون من سر  بني الطبيب واملريض جيب حفظه، وال جيوز إفشاؤ،

: " إفشاء السِّر خيانة، وهو حرام إذا كان فيه إضرار، ولـؤم إن  (35)يقول النزالّي
 . (36)مل يكن فيه إضرار"
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إظهار الرج  ِسرَّ غم، أقبح من إظهار سـرَّ نفِسـِه؛ ألنـه     : "(37)ويقول املاوردي
يبوء بإحدى وصمتني: اليانة إن كان مؤمتناو، والنميمة إن كان مستصرباو، فأما الضَّـرُر  

 . (38)فرمبا استويا فيه أو تفاضال، فكالهما م موم، وهو فيهما ملوم "

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  چ قوله تعاىل:  -2

 (39)چ     ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

نهى يف ه ، اآلية الكرمية عن أذية  -سبحانه وتعاىل  –أن اهلل  وجه الداللة:
املؤمنني واملؤمنات، ومن ذلك أذيتهم إفشاء أسرارهم الطبّية، اليت قد تلح  بهم 

 .(40)األذى املادّي، أو املعنوّي، أو اجلسدّي

ٺ    پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ پ  پ  پ  ٻ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ قوله تعاىل:  -3

ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   

  (41)چڦ  ڄ   ڄ

نهى يف ه ، اآلية الكرمية عن النيبة،  -سبحانه وتعاىل  –أن اهلل  وجه الداللة:
حد النيبة يف  -عليه الصالة والسالم  -والنيبة ذكر أخاك املسلم ملا يكر،، وقد بّين 

وله: " أتدرون ما النيبة؟ قالوا: اهلل ورسوله بق -رضي اهلل عنه  –حديث أبي هريرة 
أعلم، قال: ذكرك أخاك مبا يكر،، قال: أفرأيش إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه 

، وإفشاء الطبيب سر (42)ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد بهته "
 .(43)ال شك أنَّه يدخ  يف ه ا الباب -بنم مسوغ شرعّي  –املريض 

 –عليه الصالة والسالم  –أنَّ النيب  –رضي اهلل عنه  –حديث عبادة بن الصامش  -1
 .(44)قال: " ال ضرر وال ضرار "
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منهـٌي   : أنَّ احلديث يدلُّ على أنَّ أيَّ فع  يتسبب بضـر اآلخـرين  وجه الداللة
غ شرعي ال شك أنَّ فيـه ضـرر ال   عنه، وحمرَّم، وإفشاء الطبيب سرَّ املريض دون مسو

 جيوز التسبب فيه. 

 –عليه الصـالة والسـالم    –أنَّ النيب  –رضي اهلل عنه  –بن عبد اهلل  حديث جابر -2
 . (45)قال: " إذا حدَّث الرج  باحلديث ثم التفش فهي أمانة "

عـدَّ يف احلـديث السِّـر مـن      –عليه الصالة والسـالم   –أنَّ النيب  وجه الداللة:
، وكـ لك أسـرار   (46)مانة، واألمانة جيب احلفاظ عليها، وعـدم خيانتهـا وإضـاعتها   األ

 املرضى في ب احلفاظ عليها وعدم إفشائها. 

عليـه الصـالة    –رضي اهلل عنه، قـال:  أسـرَّ إلـيَّ الـنيب      –حديث أنس بن مالك  -3
 .(47)"به د سألت  أم سليم فما أخربتهاوالسالم سراو فما أخربت به أحداو بعد،، ولق

 –عليه الصالة والسالم  –أن أنس بن مالك كتم سرَّ رسول اهلل  وجه الداللة:
إفشـائه،   حتى عن أقرب الناس إليه، وهي أمه، ممـا يـدلُّ علـى وجـوب حفـظ السِّـر، وعـدم       

 . (48)وك لك احلال بالنسبة للطبيب مع مريضه، في ب عليه أن حيافظ على سرَّ، الطيّب

 –عليه الصالة والسالم  –أنَّ النيب  –رضي اهلل عنه  – حديث عبداهلل بن عمر -4
 . (49)قال: " من سرت مسلماو سرت، اهلل يف الدنيا واآلخرة "

أنَّ حفظ سرِّ املسلم من السرت عليه، وهو واجب، ومن ذلك:  وجه الداللة:
 حفظ الطبيب سر املريض، وهو من السرت عليه. 

 –عليه الصالة والسالم  –أنَّ النيب  –ه رضي اهلل عن –حديث جابر بن عبداهلل  -5
قال: " إنَّما اجملالس باألمانة، إال ثالثة جمالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو 

 .(50)اقتطاع مال  بنم ح "
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جع  يف ه ا احلديث اجملالس  –عليه الصالة والسالم  –أنَّ النيب  وجه الداللة:
رُّ أذًى لخخرين من تبييش لنوايا القت ، أو وما ُيقال بها من األمانة، إال تضمَّن السِّ

تدبم أمر سيء من سرقة أو انتهاك أعرا  وحنو ذلك، واألمانة جيب حفظها، 
وك لك سر املريض، فإنَّ األص  حفظه، وعدم إفشائه؛ ملا يتضمن ذلك من ضرر  

 يلح  باملريض. 
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املسؤولّية مصدر صناعي، ومعنا، كون اإلنسان حمـالو للمؤاخـ ة مسـؤوالو عـن     
أعماله، أو هي اسم مفعول منسوب إليه مأخوذ من سأل يسـأل سـؤاالو، واسـم مـن     

وتطلـ    ،(51)مسـؤولون سأل سائالو وهـم سـائلون، واسـم املفعـول مسـؤول، وهـم       

ۆ  چ  املسؤولية يف اللنة على معان ، منها: املطلوب الوفاء به، ومن ذلك قوله تعاىل:

، أي مطلوباو الوفاء بـه، ومنهـا: الشـيء احملاسـب     (52)چٴۇ  ۋ  ۋ      ۅ  ۈۈ

، أي (53)چېئ  ېئ  ىئ ىئ  ىئ  ی  ی ی  یچ  عنه، ومنه قولـه تعـاىل:  
 مسؤوالو عنه صاحبه وحماسباو عليه.

ي يف اللنة تع  ما يكون به اإلنسـان مسـؤوالو ومطالبـاو عـن أمـور وأفعـال       وه
 .(54)أتاها

أي ال ي حنن بصدد  –مل يستعم  الفقهاء القدامى لفظ املسؤولّية يف ه ا املعنى 
 وإّنما جاءت يف استعماالت بعض الفقهاء املعاصرين ورجال القانون، وقد –بيانه 

 ورد على لسان فقهاء الشريعة اإلسالمية التعبم بلفظ الضمان، للداللة على مسؤولية
 الشصص  ا، غم،، وما يلتزم به يف ذمته من مال أو عم .
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وقد عّرف الفقهاء الضمان بتعريفات عّدة، منها: " الضـمان عبـارة عـن غرامـة     
، ومنها: " إعطاء م   الشيء (56)، ومنها: " الضمان رد م   اهلالك أو قيمته "(55)التالف "

، ومنها: " التزام بتعويض مـالي  (57)إن كان من امل ليات، وقيمته إن كان من القيميات "
 (58)عن ضرر للنم "

وقد اختار عـدٌد مـن الفقهـاء املعاصـرين التعـبم بلفـظ املسـؤولية؛ لشـموليته         
التعـاريف السـابقة   وعمومه، ب  إنَّ التعبم بلفظ املسؤولية يستنرق مجيع مـا جـاء يف   

،  والشـيخ عبـد القـادر    (59)للضمان، وممن عبَّر به ا املصطلح: الشيخ مصطفى الزرقا
 (62)والشيخ حممد بن حممـد املصتـار الشـنقيطي    ،(61)، والشيخ وهبة الزحيلي(60)عودة

 وغمهم.

 . (63)وُيقصد باملسؤولية: " حتم  الشصص تبعة تصرفه يف الدنيا واآلخرة "

، واملتضـرر  (الطبيـب )ة يف مسألة إفشاء السِّر الطيّب: الفاعـ   وأطراف املسؤولي
 .(إفشاء السِّر الطيّب)، والتصرف (املريض)

تقدم بيان القيود اليت ينبني توفرها لتكون الواقعة سـراو طبيـاو إال أنَّ املسـؤولية    
ما ترتتب حال إفشـاء الطبيـب لـ لك السِّـر، ولـ لك فـإنَّ إعـالن تلـك األسـرار          إّن

 وإظهارها ال تأخ  صفة املسؤولية ما مل تتحق  يف إفشاء السِّر الشروط اآلتية:

ب ليس ك  مر  يعدُّ سراو طبّياو جيب كتمانه، وليس ك  ما يفضي به الطبي
ويظهر، عن املريض يعدُّ سراو، واملعول عليه يف حتديد ما يعدُّ سراو طبّياو ذلك هو العرف 
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من األمرا  اليت ال جيوز إعالنها للنم، واليت يلح  من جّراء إعالنها ضرر معنوّي 
اجتماعّي يلح  باملريض أو ذويه، كمر  الزهرّي واجل ام والربص  أو مادّي أو

 .(64)والسيالن وغم ذلك

وُيقصُد ب لك اإلعالن والكشف عن السِّر الطيّب، وإطالع النم عليه، بأي 
وسيلة كانش مع حتديد الشصص صاحب املصلحة يف كتمانه وهو املريض، ويتحق  
فع  اإلفشاء سواء أكان إعالنه بطريقة مباشرة، أم غم مباشرة، شفاهةو أو كتابةو، وقد 

 .(65)لنشر بالصحف أو اجملالت أو الرسائ  أو غم ذلكيكون اإلفشاء با

ويتحق  اإلفشاء ولو بأْن يفضي الطبيُب ب لك السِّر لزوجة املريض، كما ال 
جيوز للطبيب أن ي كر واقعةو وإن مرَّ عليها زمن بعيد؛ ألن ذلك ال ُيصرج السِّر الطيّب 

 زمن بعيد.عن كونه سراو؛ إذ قد ُيلح  الضرر باملريض وإن مرَّ عليه 

ثمَّ إن إفشاء السِّر الطيّب مرةو واحدةو ال يع  إعفاء صاحبه عن املسؤولية أو 
حرمة تكرار اإلفشاء مرة أخرى؛ ول ا فإن تكرار اإلفشاء يتكرر معه تكرار املسؤولية 

 واإلثم الشرعّي.

 كما ُتعدُّ إشارة الل نة الطبية املكلفة بإصدار تقارير اللياقة الصحية للمتقدمني
للوظائف لتفاصي  املر  كشفاو، ل ا يتوجب على م   ه ، الل ان االكتفاء باإلشارة 

  (66)إىل لياقة املتقدم للوظيفة أم ال، دون الو  يف تفاصي  حالته املرضية.

ويقصد ب لك أْن يعمد الطبيُب أو من اّطلع ممن يتص  حبكم مهنته مع الطبيب 
ىل إفشاء السِّر وإعالنه عن قصد، سواء أقصد منه اإلساءة أم ال، خبالف ما لو كان إ

األمر سهواو بنم قصد، فالعنصر اجلنائّي يف جرمية إفشاء السِّر الطيب، هما: العلم، 
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فعنصر العلم يقتضي أن يكون الطبيب عاملاو بأن للواقعة صفة السرية، وأنَّ  واإلرادة،
خصوصيته، وأنَّ مهنته هي السبب يف علمه به ا السِّر، فإذا جه  هل ا السِّر الطيّب 

الطبيُب أن املر  اليسم ليس سراو فأذاعه فإن عنصر القصد يعد منتفياو لديه، وك لك 
إذا اعتقد أّن ه ا السِّر ال يتعل  مبهنته أو أنَّ املريض أبِذَن بإباحة السِّر، فإن عنصر 

 .(67)القصد ك لك يعد منتفياو لديه

أّما اإلرادة كعنصر لتوافر القصد اجلنائّي في ب أن تت ه إرادة الطبيب إىل فع  
اإلفشاء، وإىل النتي ة اليت ترتتب عليه، مبعنى أن يعلم النم بالواقعة اليت هلا صفة 
السرية، وذلك بأن تت ه إرادته إىل إتيان الفع  ال ي من شأنه أن يعلم النم بالواقعة، 

 إىل توفم ه ا العلم لديه. وأن تت ه إرادته 

إذا ثبتش مسؤولية الطبيب عند إفشائه السِّر الطيّب بعد حتق  الشروط السابقة 
 ال كر، فإنَّ ذلك ينب  عليه مجلة من اآلثار، وبيانها على النحو اآلتي:

 أوالو: اإلثم:

الطبيب بإفشائه السِّر الطيّب ارتكب حمظوراو شرعياو، وهو آثم شرعاو على إنَّ 
رضي اهلل عنه  –حديث جابر بن عبداهلل ذلك، وقد خان ما أومتن عليه، وقد جاء يف 

قال: " إنَّما اجملالس باألمانة، إال ثالثة جمالس:  –عليه الصالة والسالم  –أنَّ النيب  –
، وجيب على من أفشى (68)أو اقتطاع مال  بنم ح "سفك دم حرام، أو فرج حرام، 

 السِّر الطيّب أن يتوب إىل ربه، وينوب إليه من ه ، املعصية.
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 ثانياو: التعزير: 
التعزير لنة: مصدر عزَّر من العزر، وهو الّرّد والزجر واملنع، يقال عّزر فالن 

ة تعزيراو؛ ألن من ، ومّسيش العقوب(69)فالناو أي نصر،؛ ألنه منعه من أن يؤذيه أحد
 .شأنها أن تدفع اجلاني وترّد، عن ارتكاب اجلرائم، أو العودة إليها

،  وهي عقوبة غم مقدرة شرعاو، (70)والتعزير اصطالحاو: التأديب دون احلّد
 .(71) ب حقاو هلل أو للعبد يف ك  معصية ليس فيها حد وال كفارة "

وزجر، على ذنوب مل يشرع  : " والتعزير تأديب استصالح(72)يقول ابن فرحون
... وملا كان الناس ال يرتدعون عن ارتكاب احملرمات .فيها حدود وال كفارات

 . (73)واملنهيات إال باحلدود والعقوبة والزواجر، شرع ذلك على طبقات خمتلفة "
إنَّ التعزير على إفشاء السِّر الطيّب له ارتباط وثي  مبفهوم السياسة الشرعّية 

، وأّن (74)م، واليت تع : أنَّ تصرف اإلمام على الرعية منوط باملصلحةوتصرفات اإلما
وظيفة اإلمام هي القيام على شؤون األمة مبا حيق  هلا املصاحل الشرعية، وينفي عنها 

 املضار، وهو مرتبط ارتباطاو وثيقاو بتحقي  املصاحل العامة لألمة.

ٌم شرعاو، وهو معصية، والتعزير إذا تقرر ه ا، وتبني أنَّ إفشاء السِّر الطيّب حمر
يشرع يف ك  معصية ليسش فيها عقوبة مقدرة شرعاُو، فإنَّ ه ، املعصية ُيشرع فيها 

 الشرعية. التعزير، حينئ  عمالو بأص  مشروعية قيام اإلمام مبصاحل األمة عن طري  السياسة

ط وتصرف اإلمام يف باب العقوبات التعزيرية ينبني أن يكون منضبطاو بضواب
شرعية تتح  فيها مثرة التصرف والعقوبات؛ منعاو لتطرق الزيغ والفساد على 
تصرفات اإلمام يف ه ، العقوبات، ومن أهم ه ، الضوابط: أن يكون القصد من ه ، 
العقوبة حتقي  مصاحل العباد ومحايتها، وأّلا يرتتب على العقاب التعزيري ضرر أكرب 

 .أو فساد أشد



 185               د. ماهر ذيب  أبو شاويش              السِّر الطيبِّ يف الشريعة اإلسالمية 

يف تقدير العقوبة التعزيرية  -كالقاضي  -نوب عنه وجيتهد اإلمام أو من ي
للطبيب إذا أفشى السِّر الطيّب، كفر  غرامة مالّية، أو الس ن، أو غم ذلك، وهو 
مرتوك للقاضي يقدر، حسب ظروف اجلاني، ومالبسات القضية املعروضة عليه، 

الطّب وحبسب الضرر ال ي أحدثه للمريض، وقد يقضي عليه مبنعه من مزاولة مهنة 
 ملدة معينة، وك  ذلك حتقيقاو ملصلحة العباد.

، احلبْ ُر هنا مبعنى (76)مشروعية احلبْ َر على الطبيب اجلاه  (75)ويرى أبو حنيفة
املنع واحلبس وعدم السماح له مبزاولة مهنته، بسبب الضرر ال ي حيدثه للعباد، 

دث له ضرراو، وك لك احلكم بالنسبة للطبيب ال ي أفشى سر املريض فإّنه قد أح
 فيشرع احلبْ ُر عليه ك لك. 

أي ما فعله الطبيب من إفشاء للسِّر الطيّب  –وينبني على القاضي أن يرّد ذلك 
إىل أه  الربة، ويتعرف عن طريقهم على عظيم جرم الطبيب يف إفشائه للسِّر  –

 الطيّب، ومن َثَم يقرر ما يرا، مناسباو لعقوبته، وزجر غم،. 

 ان:ثال او: الضم

فالطبيب ال ي تعدى بإفشاء السِّر الطيّب، وترتب على ذلك اإلفشاء ضرر بدنّي 
أو مالّي أو نفسّي أو معنوّي، فإنَّه ملزم بالضمان، ومما يدل على ذلك ما ثبش يف 

قال: "  –عليه الصالة والسالم  –حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد،: أن النيب 
 .(77)ضامن " من تطبب، وال يعلم منه طب، فهو

وقد نصَّ يف احلديث الشريف على تضمني الطبيب اجلاه ؛ ألنه تصدى ملا 
ليس له بأه ، فأضرَّ بالناس، ويف حكم ذلك الطبيب ال ي أفشى سرَّ املريض فتسبب 

 ذلك بضرر  له معنوّي أو اجتماعّي أو مادّي أو غم ذلك. 
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ن تطبب بنم علم، هل ا احلديث بقوله: " باب فيم (78)وقد بوَّب أبو داود
، وه ، الرتمجة يستفاد منها: وجوب الضمان (79)فأعنش، أي أضّر املريض، وأفسد "

عند حصول الضرر مع اجله ، وك ا بالنسبة ملن أفشى السِّر الطيّب فأحل  الضرر 
 بصاحب السِّر، فوجب عليه الضمان. 

املتعدي،  اإلمجاع على تضمني الطبيب (81)عن الطابّي (80)وقد نق  ابن القيم
 بقوله:

" قال الطابي: ال أعلم خالفاو يف أّن املعاجل إذا تعدى، فتلف املريض كان 
 وال شك أن الطبيب بإفشائه للسِّر الطيّب قد تعدى.  (82)ضماناو "

ومرُد تقدير الضرر ال ي حل  باملريض، ومقدار ضمانه، إنَّما هو للقاضي، بعد 
ضي أن يرد ذلك إىل أه  الربة، ومن ثم أن ي بش عند، ذلك الضرر، وينبني للقا

 يقرر ما يرا، مناسباو. 
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تقدم أنَّ األص  هو وجوب كتمان سر املريض، وأنَّ الطبيب حيرُم عليه إفشاء 
 ست ناء من األص سر،، إلَّا أنَّه مثة حاالت جيوز فيها إفشاء سر املريض، وهي مب ابة اال

 العام.

، ويدلُّ على (83)وقد قررَّ الفقهاُء أنَّه جيوز إفشاء السر ملصلحة أو دفع مفسدة
ذلك عدد من األدلة من الكتاب والسنة والقياس والقواعد الفقهّية، وبيان ذلك على 

 النحو اآلتي:

 أوالو: دلي  القرآن الكريم:

ۀ  ہ  ہ           ڻ  ڻ  ۀ      ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ قوله تعاىل:

 .(84)چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے    ے  

مل يرد ِذكر ذلك لو مل  –عليه الصالة والسالم  –أنَّ سيدنا يوسف  وجه الداللة:
تق فه، فقال ذلك ليدفع عن نفسه ما تعر  له من قت  أو عقوبة، ولوال ذلك لكتم 

 .(85)عليها ومل يفضحها

لى الناس شيمة األولياء، وجيوز إفشاء : " السرت ع(86)يقول العز بن عبد السالم
سرَّ املرأة  –عليه السالم  -السِّر إذا تضمن مصلحة أو دفع ضرر، وقد كشف يوسف 

له  ليدفع عن نفسه ما قد يتعر  (87)چ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻچ  راودته، فقال: اليت
 .(88)من قت  أو عقوبة "
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 ثانياو: أدلة السنة النبوّية: 

 –، أنَّها قالش: كنش يف املس د فرأيش النيب (89)- عنها رضي اهلل -حديث زينب  -1
فقال: " تصدقن ولو من حليكن " وكانش زينب تنف  على  –عليه الصالة والسالم 

عليـه الصـالة    –عبداهلل وأيتام يف ح رها قال: فقالش لعبـداهلل سـ  رسـول اهلل    
دقة، فقال أجيزي ع  أن أنف  عليك وعلى أيتامي يف ح ري من الص –والسالم 

عليـه   –فانطلقـش إىل الـنيب    –عليـه الصـالة والسـالم     –سلي أنش رسـول اهلل  
فوجدت امرأة من األنصار على الباب حاجتها م   حـاجيت،   –الصالة والسالم 

أجيزي أن أنفـ  علـى    –عليه الصالة والسالم  –فمر علينا بالل فقلنا: س  النيب 
"  ؟بنا، فدخ  فسأله فقال: " مـن همـا   زوجي وأيتام لي يف ح ري، وقلنا: ال خترب

" قال: امرأة عبداهلل، قال: " نعم هلا أجران؛ القرابة  ؟قال: زينب، قال: " أي الزيانب
 .(90)وأجر الصدقة "

باسم املرأتني بعد أن  –رضي اهلل عنه  –أن إخبار بالل  وجه الداللة:
ون إجابته أوجب من ؛ لك-عليه الصالة والسالم  –استكتمتا، جواباو لسؤال النيب 

التمسك مبا أمرتا، به من الكتمان ال جيوز تأخم،، وال يقدم عليه غم،، وقد تقرر أنَّه 
، فإذا كانش املصلحة تقتضي كشف سر املريض (91)اإذا تعارضش املصاحل بدئ بأهمه

 جاز ذلك. 

 – عليه الصالة والسالم –أنَّ النيب  –رضي اهلل عنه  –حديث جابر بن عبداهلل  -2
قال: " إنَّما اجملالس باألمانة، إال ثالثة جمالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو 

 .(92)اقتطاع مال  بنم ح "

جع  يف ه ا احلديث اجملالس  –عليه الصالة والسالم  –أنَّ النيب  وجه الداللة:
قتـ ، أو  وما ُيقال بها من األمانة، إال تضّمن السِّرُّ أذًى لخخرين مـن تبييـش لنوايـا ال   
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تدبم أمر سيء من سـرقة أو انتهـاك أعـرا  وحنـو ذلـك، واألمانـة جيـب حفظهـا،         
فإنَّ األص  حفظه، وعدم إفشائه؛ ملـا يتضـمن ذلـك مـن ضـرر        وك لك سر املريض،

يلح  باملريض، إلَّا إذا تضمن كتمان السِّر ضرراو أعظم، فإّنـه جيـوز إفشـاؤ، ملصـلحة     
 أرجح. 

الم: " إن دمـاءكم وأمـوالكم وأعراضـكم علـيكم حـرام      قوله عليه الصالة والسـ  -3
 .(93)كحرمة يومكم ه ا، يف بلدكم ه ا، يف شهركم ه ا "

أنَّ ه ا احلديث يدلُّ على حرمة األنفس والدماء، ووجوب  وجه الداللة:
 محايتها وصيانتها مما يعرضها للتلف أو األمرا ، فإذا كان ذلك يتوقف على إفشاء

 يشرع، وقد جيب يف بعض احلاالت، وما ال يتم الواجب إال به فهو فإنَّه ‘سرِّ املريض
 .(94)واجب

 ثال او: دلي  القياس:
جيوز إفشاء السِّر الطيّب كما جيوز جرح الشهود والرواة وبيان عيوبهم جبامع 

 كونهما من النصح املشروع.

 ،وتوضيح ذلك: أنه وقع إمجاع األمة على مشروعية جرح الشهود والرواة
عيوبهم اليت ُترد أقواُلهم من أجلها، واست ناء ذلك من النيبة احملرمة، واعتبار،  وبيان

، وك لك احلال هنا بالنسبة للمريض فإنَّه جيوز إفشاء السِر (95)من النصح املشروع
 الطيبِّ إذا كان ذلك ملصلحة راجحة، وُيعد ذلك من الُنصح الشرعّي للنم. 

 ة:رابعاو: األدلة من القواعد الفقهيَّ
 .(96)" إذا تعارضش مفسدتان روعي أعظمهما ضرراو بارتكاب أخفهما "  -1

أنَّ ه ، القاعدة دلش على أنَّه إذا وقع التعار  بني مفسدتني،  وجه الداللة:
 فإننا ننظر إىل أيهما أشد فنقدمها على اليت أخف منها.
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ا السِّرِّ ويف مسألة إفشاء السِّر الطيّب، وقع التعار  بني مفسدة إفشاء ه 
وإحلاق الضرر واملفسدة باملريض، وبني مفسدة أخرى أعظم منها، فرتتكب املفسدة 

 لدفع ما هو أعظم منها.  ؛–وهي األق   –األوىل 

 .(97)" األمور مبقاصدها "  -2
أنَّ ه ، القاعدة دلش على أنَّ األعمال معتربة على حسب النيات  وجه الداللة:

الطبيب لسِّر املريض خيتلف حكمه حبسب اختالف واملقاصد، وعليه فإن إفشاء 
املقصود منه، فإن كان املقصود منه جلب مصلحة، أو دفع مفسدة، فإنَّه يكون مقصداو 

 حمموداو، وعمالو مشروعاو ي اب فاعله وميدح عليه.
وإّما إن كان املقصود به هو اإلضرار باملريض، أو التحدث بسِّر املريض دون 

من ذلك، أو دون أيِّ مفسدة ُتدفبُع، أو كان القصد إظهار عيوب  أيِّ مصلحة ُت لبُب
 الشصص ه ا، فإنه يكون مقصداو حمرماو، وعمالو غم مشروع. 

 .(98)" الضرر يزال "  -3
أنَّ ه ، القاعدة دلش على أن إزالة الضرر عن املكلف مقصد من  وجه الداللة:

ر الطيّب إذا تضمن إزالة ضرر، أو مقاصد الشريعة اإلسالمية، وعليه فإنَّ إفشاء السِّ
 دفع مفسدة فإنَّه جيوز ذلك، وقد جيب يف بعض احلاالت كما سيأتي بيانه. 

فإن  –أع  جواز إفشاء الطبيب سر املريض يف بعض احلاالت  –* إذا تقرر ذلك 
 أبرز احلاالت اليت جيوز فيها إفشاء السِّر الطيّب ما يلي:

  لك:أوالو: أن يأذن املريض نفسه ب
األص  أنَّ السَّر الطيّب ح  هل ا املريض، فإذا أذن بإظهار، وإفشائه فإنَّه جيوز 
ذلك، بشرط أن يكون ه ا السِّر خيتص باملريض وحد،، وال يتعل  أو يرتبط بالنم، 

 فإن كان ك لك فإنه ال جيوز إفشاؤ،؛ ألنه مل يصبح حقاو خالصاو متمحضاو له. 
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 لطبيٍب آخر ملصلحة املريض: ثانياو: إفشاء السِّر الطيّب

جيوز للطبيب أن ُيفشي سرَّ املريِض الطـيّب لطبيـب آخـر إذا أراد استشـارته يف     
حالة املريض، وقد يعود ذلك بالم علـى املـريض مـن ناحيـة تشـصيص مرضـه، أو       

 وصف عالج معني له، أو غم ذلك.

مفيـداو يف   ويف حكم ذلك: أن يفشي الطبيُب سرَّ مريضِه ألهلـه إذا كـان ذلـك   
عالجه، أو حتى يقوم األه  باستشارة طبيب آخر يف البلد نفسه أو بلـد آخـر، وغـم    
ذلك، فإنَّ ذلك كّله جائز؛ ملصلحة املريض، ودفعاو ملا هو أعظـم مـن الضـرر املتعلـ      

 مبر  املريض. 

 ثال او: حالة دفاع الطبيب عن نفسه:

، أو (99)ة معينة، كاإلجها إذا ُأتُِّهَم الطبيب املعاجل بارتكاب جناية طبّي
استئصال عضو من مريض  دون مسّوغ طيّب معترب، أو ُأتُِّهَم بارتكاب خطأ طيب ما، 
وغم ذلك مما قد ُيُتهم به ه ا الطبيب، فإّنه جيوز له يف ه ، احلالة أن يكشف سرَّ 

ء أو املريض الطيبَّ للدفاع عن نفسه، أمام اجلهات املصتصة، كالقضاء أو نقابة األطبا
 . (100)غم ذلك

 رابعاو: إفشاء السِّر الطيّب ألغرا  البحث العلمّي:

جيوز إفشاء السِّر الطـيّب لنـر  البحـث العلمـّي والـتعلم، ويشـرتط يف هـ ،        
الصورة عدم كشف اسم املريض أو إبراز أي شيء ميّيـز صـاحبه؛ للمصـلحة املرتتبـة     

ا مـن املصـلحة العامـة    على ذلك، وهو غر  الـتعلم والبحـث العلمـّي، ويعـدُّ هـ      
ملا يرتتب على التعلم والبحث العلمّي من تعلم التداوي  الراجعة إىل اجلماعة؛ وذلك

ال ي ميكن دفع ضرر األسقام واألمرا  عن اجملتمـع، وحصـول السـالمة بـإذن اهلل     
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إذا تعارضـش مفسـدتان روعـي أعظمهمـا ضـرراو      ىل ألفراد،، ويشهد هل ا قاعـدة: " تعا
 ."، وك لك قاعدة: " ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب "بارتكاب أخفهما 

 خامساو: انقضاء حالة السر الطيّب:

ويقصد ب لك أن السرَّ الطيب ينقضي، وال يصبح سراو، فإنَّه جيوز يف ه ، احلالة 
 للطبيب إفشاؤ،؛ إذ مل يعد سراو حتى َيْحُرَم إفشاؤ،.

 وينقضي السِّر الطيّب بأمور، منها:

ح املريض نفسه ب اك السِّر ويظهر، لخخرين، إذ ال يعود سراو يف ه ، احلالة أن يبو -1
: " يف (102)، يقول احلـافظ ابـن ح ـر   (101)فُيكتم، ول ا يرتفع احلرج، وجيوز إفشاؤ،

 .(103)احلديث فض  كتمان السر، فإذا أظهر، صاحبه ارتفع احلرج عّمن مسعه "

نقضـي ذلـك األجـ ، كـأن يطلـب      أن يكون كتمان السِّر الطيّب ألجـ  معـني، في   -2
املريض من طبيبه أن ال يبوح بأسرار، الطبيَّة إىل أمد معني، فإذا انقضى ذلك األمُد 

 فإننا حنكم بانقضاء حالة السَّر الطيّب.

 وهنا مسألتان تتعلقان بانقضاء حالة الّسر الطيّب:

نى: إذا مات مبع ؟ه  موت املريض يعدُّ من انقضاء السرِّ الطيّب املسألة األوىل:
  ؟املريض: ه  جيوز للطبيب إفشاء سّر، الطيّب

وكـان السِّـر     -عمومـاو   –أص  ه ، املسألة أن ُيقال: إذا مات صـاحب السِّـر   
 –ينتفي باملوت وهو النالب، فيباح إفشاؤ، وإلَّا فال، قال احلافظ ابن ح ر: " إذا مات 

حياتـه، إلَّـا أن يكـون عليـه     ال يلزم من الكتمان ما كان يلـزم يف   –صاحب السر  أي
 . (104)غضاضة "
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وبناًء على ما ذكر، احلافظ ابن ح ر جيوز للطبيب إفشاء سر املريض بعد وفاته 
 إلَّا إذا تضمن ذلك غضاضة يف ح  املريض فال جيوز. 

أن سرَّ املريض حمرتم كسرِّ احلّي، ويقّيـد ذلـك    –واهلل أعلم  –وال ي يظهر لي 
ظهر رجحان مصاحله أفشي، وإال فاألص  حرمة ذلك؛ إذ إن  باملصاحل واملفاسد، فإن

اإلنسان مكرم حياو وميتاو، فإذا كتمان معاصيه من السرت ال ي ندب إليه الشـرُع فكـ ا   
يف حديث أبي رافـع   -عليه الصالة والسالم  -ما يظهر منه بعد موته، وقد قال النيب 

، بـ  نـدب   (105)هلل له أربعني مرة": " من غس  ميتاو فكتم عليه غفر ا-رضي اهلل عنه  –
إىل ذكر حماسن األموات واإلعرا  عـن مسـاوئهم،    –عليه الصالة والسالم  –النيب 

 .(106)فقال: " اذكروا حماسَن موتاكم، وكفوا عن مساوئهم "

: " ال تـ كروهم إلَّـا خبـم " فـ كر حماسـنهم منـدوب، وذكـر        (107)يقول املنـاوي 
 .(108)" مساوئهم حرام إال لضرورة أو مصلحة

 –عليه الصالة والسالم  –أن النيب  –رضي اهلل عنها  –وجاء يف حديث عائشة 
 –: " قولـه  (110)، قـال ابـن حبـان   (109)قال: " إذا مات صاحبكم فدعو،، وال تقعوا فيه "

 . (111)" فدعو، " أراد به عن مساوئه دون حماسنه " –عليه الصالة والسالم 

مبعنى:  ؟رضه يعدُّ من انقضاء السِّر الطيّبه  شفاء املريض من م املسألة ال انية:
 ؟إذا ُشِفَي املريض من مرضه، ه  حيوز للطبيب إفشاء سر املريض

نصَّْش طائفٌة من العلماء على أنَّه إذا انقضش األضرار واملفاسد اليت يتضرر بها 
اء ذلـك  املكتوم عنه أو غم، من مجيع جوانبها: بدنياو ونفسياو ومعنوياو ومالياو، جيوز إفش

 .(112)السِّر

وُشفي من سقمه،  –وهو املر   –وبناًء عليه إذا زال الضرر املتعل  باملريض 
 جيوز عندها للطبيب إفشاء ذلك السِّر الطيّب.
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ويستقيم ه ا إذا كان سبب مشروعية كتمان السِّر: الضرر، وأمَّا إذا كان السبب 
السنة النبوية عدت كتمان هو: مح  األمانة فال تنقضي ب لك، وهو األرجح؛ ألنَّ 

 –رضي اهلل عنه  –السِّر وعدم البوح به من األمانة، كما يف حديث جابر بن عبداهلل 
قال: " إنَّما اجملالس باألمانة، إلَّا ثالثة جمالس: سفك  –عليه الصالة والسالم  –أنَّ النيب 

 –راضاو معينة ، وألنَّ هناك أم(113)دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال  بنم ح "
أن ُيفِشي أمر، مبا قد  -غالباو  –لو ُشِفَي اإلنساُن منها، فإّنه ال حيب  –كالنفسية م الو 

 أصابه من بالء.
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تقدم يف املطلب الساب  احلاالت اليت جيوز فيها إفشاء السِّر الطيّب، وال يلزم 
ذلك على سبي  الوجوب، إلَّا أنَّه مثة حاالت أخرى جيب على الطبيب أن الطبيب 

 ُيفِشَي سرَّ مريضه، مبعنى أنَّه ملزم شرعاو إظهار ذلك، وإلَّا كان آمثاو.

مب ابة االست ناء  –أع  اليت جيب فيها إفشاء السِّر الطيّب  –وه ، احلاالت ك لك 
 حرمة إفشائه.من األص  العام، وهو وجوب كتمان السِّر، و

واألص  يف احلاالت اليت ُيْلَزُم الطبيُب بها إفشاِء سرِّ مريضِه أن ُيقال: أنَّ ك  ما 
فيه درء للمفسدة عن األفراد أو اجلماعة، وكان ذلك يتوقف على إفشاء ذلك السرِّ 

يقول العز بن عبد السالم:" والشريعة كلها الطيّب لبِزَم ذلك َووَجَب، وَحُرَم كتمانُه، 
 –ويقول املناوي: " ويف حديث جابر  ،(114)مصاحل، إما تدرأ مفاسد أو  لب مصاحل "

، (115)قال: اجملالس باألمانة -عليه الصالة والسالم  –أن رسول اهلل  –رضي اهلل عنه 
 .(116)فال يشيع حديث جليسه، إال فيما حيرم سرت، من اإلضرار باملسلمني "

 ها: ويشهد هل ا األص  عدٌد من القواعد، من

 .(117)أوالو: قاعدة " درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل "
هـ ، القاعــدة تـدلُّ علــى أّن املفســدة إذا كانـش هــي الراجحـة، وأعظــم مــن     

صلحة، يقول العز بن عبد السالم: " فـإن كانـش   املصلحة، فدرؤها مقدم على جلب امل

ٹ ٹ  املفسدة أعظم من املصـلحة، درأنـا املفسـدة، وال نبـالي بفـوات املصـلحة،      

ى  ى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ    ېۉ  ې  ې   ېچ

 .(119)حرمهما ألن مفسدتهما أكرب من منفعتها " (118)چۇئ
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تبة على كتمانه أعظم من املصلحة ويف مسألة السِّر الطيّب إذا كانش املفسدة املرت
 املرتتبة على ذلك، فإّنه جيب إفشاؤ، درأًو للمفسدة. 

 .(120)ثانياو: قاعدة: " يتحم  الضرر الاص لدفع الضرر العام "

ه ، القاعدة تدلُّ على أّنه إذا تعار  ضرران أحدهما عام واآلخر خاص، 
 فإننا نرتكب الضرر الاص؛ إلزالة الضرر العام. 

وهو املتعل  باملريض  –مسألة السِّر الطيّب إذا تضمن إفشاؤ، ضرراو خاصاو  ويف
وكان ذلك الكتمان ينب  عليه ضرٌر عاٌم يتعل  باجلماعة، فإّنه جيب إفشاؤ،؛ ألن  –

 الضرر الاص يتحم  لدفع الضرر العام. 

 .ثال او: قاعدة: " الضرر يزال "

ن املكلف مقصد من مقاصد الشريعة على أن إزالة الضرر ع فه ، القاعدة تدلُّ
اإلسالمية، وك لك لزوم إزالة الضرر، وعليه إذا توقف إزالة الضرر، ودرء املفسدة 

 على إفشاء السرِّ الطيّب، فإّنه جيب ذلك. 

 ."عي أعظمهما ضرراو بارتكاب أخفهمارابعاو: قاعدة: " إذا تعارضش مفسدتان رو

بني مفسدتني، فإننا ننظر إىل أيهما أشد  فالقاعدة تدلُّ أنَّه إذا وقع التعار 
فنقدمها على اليت أخف منها، فإذا كانش املفاسد املرتتبة على كتمان السَّر الطيّب أعظم 

فإنَّه جيب  –واليت غالبها يتعل  باملريض نفسه  –املفاسد املرتتبة على إفشائه  من
سِّر الطيّب، وحيرُم مراعاة أعظمهما ضرراو بارتكاب أخفهما، ويقال: جيب إفشاء ال

 كتمانه. 

فإن  –أع  وجوب إفشاء الطبيب سر املريض يف بعض احلاالت  –* إذا تقرر ذلك 
 أبرز احلاالت اليت جيب فيها إفشاء السِّر الطيّب ما يلي:
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 أوالو: اإلبالغ عن األمرا  املعدية:

هرّي، إذا تبني للطبيب أّن املريض قد ُأصيب مبر  معٍد، كاإليدز والّس  والز
فإّنه جيب على الطبيب إخباُر اجلهات املصتصة ب لك؛ من أج  منعه من االنتشار؛ 

 محايةو للم تمع؛ وحت يماو للمر  من االنتشار.

إال أّن األمر باإلفشاء قد يكون نسبياو إذا كان خطر، يتعل  باألفراد، كإعالن  
أو يضر باآلخر لعدم الطبيُب ألحد الزوجني عن إصابة صاحبه مبر  مينع اقرتاَنهما 

اتفاقهما، إال أّنه من املمكن هلما االقرتان مع اآلخرين من غم ضرر، فعلى الطبيب 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  املستشار الصدق والنصيحة مع من استشار،؛ لقوله تعاىل:

 وكما لو أستشم الطبيب يف أهلية املريض النفسّي للزواج. ،(121)چٻ  پ  پ 

 ثانياو: الكشف عن اجلرائم:

إذا كان الكشف عن جرمية ما، أو كان حتديد طبيعة جرمية معينة يتبني لل هات 
املصتصة من خالل حتديد نوع املر  أو اإلصابة الـيت ُأصـيب بهـا املـريض أو اجملـ       
عليه، في ب على الطبيب أن يظهر ذلك املر ، ويعلنه لتلك اجلهـات وال جيـوز لـه    

ڦ   ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ   ٹچ تعــاىل: كتمانــه؛ لقولــه

والقاعدة تقول: " ما ال يتم الواجب إلَّا به فهو واجب "، وك لك: ، (122)چڄ ڄ
 " إذا تعارضش مفسدتان روعي أعظمهما ضرراو بارتكاب أخفهما ".

ك لك جيب على الطبيـب إفشـاء السِّـر الطـيّب عنـد صـدور أمـر قضـائّي، أو         
 . (123)تبعةاستفسار من أحد القضاة املصتصني حسب األنظمة امل
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 ثال او: منع وقوع جرمية معينة من ِقب  املريض:

قد َيْعَتِرُف املريض للطبيب بنيته القيام جبرمية معينة، كقت  شصص من أقاربه أو 
يف األمرا  النفسّية، فهنا جيب على  –أي االعرتاف  –جمانه، وك ماو ما يقع ذلك 

أو إىل ذويه؛ ملنع وقوع تلك  الطبيب النفسّي اإلفشاء إىل اجلهات الرمسية ب لك
رضي اهلل  –يف حديث أبي سعيد  –عليه الصالة والسالم  –اجلرمية، وقد قال النيب 

: " من رأى منكم منكراو فلينم، بيد،، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه -عنه 
 ، وألن درء املفاسد مقدم على جلب املصاحل. (124)وذلك أضعف اإلميان "

 : إذا كان كتمان السِّر الطيب يؤدي إىل ضرر أكرب: رابعاو

إذا كان كتمان سر املريض يؤدي إىل ضرر أكرب من إفشائه، كما لو كان املريض 
حباجة إىل كشف مرضه أمام عائلته؛ ألج  العناية به قب  أن يستفح  مرضه بسبب 

طبيب ذويه اإلهمال، أو ألج  ح ز، يف مستشفى معني أو خاص، فإّنه جيب إعالم ال
 .(125)ب لك، والقاعدة تقول: " ارتكاب أهون الضررين لتفويش أشدهما "
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 يف خامتة ه ا البحث توصلش إىل النتائج اآلتية:

ك  أمر  اطلع عليه الطبيب حبكم عمله، سواء أأفضى يقصد بالسِّر الطيّب  أوالو:
ثنـاء ممارسـته ملهنتـه،    به املريض، أو غم،، أو علم به نتي ة الفحص، أو التشـصيص أ 

 وكان للمريض أو ل ويه مصلحة مشروعة يف كتمانه.

السَِّر الطيبَّ ال يكون سراو طبياو إال إذا توفرت فيه ثالثة قيود: أن يعلم بـه  ثانياو: 
الطبيب بصفته طبيباو، وأن يتوص  الطبيب إىل ه ، املعلومات أثناء ممارسته ملهنته، مـن  

مباشرة جلسد املريض، أو من خالل ما أدىل به املـريض   تشصيص للداء، أو عالج ، أو
أو ذوو، لتشصيص املر  وحنو ذلك، وأن يكون املر  وما يتعل  بـه سـرياو، حبيـث    

 يرتتب على إفشائه ضرر أو مفسدة تلح  باملريض أو ذويه.

دأبش مجيع القوانني واألنظمة املنظمة هل ، املهنة النبيلـة، وكـ ا منظمـات    ثال او: 
إلنسان، إىل عّد حفظ سرِّ املريض من أخالقيات الطبيب اليت ينبنـي التحلـي   حقوق ا

 بها، والشريعة هلا الَسْبُ  يف ذلك.

وجوب كتمان السِّر الطيبِّ وحرمة إفشائه، ويتأكد ه ا الوجـوب  األص   رابعاو:
 من حفٍظ للسِّر ممن يعم  يف املهن الطبيَّة وعلى رأسهم الطبيب.

أن : جب توفرها لتحق  املسؤولية يف إفشـاء السِّـر الطـيبّ   الشروط الوا خامساو:
 .والقصد اجلنائّي من اإلفشاء، فع  اإلفشاء، ويتحق  يف املر  املكتوم دواعي السرّية

، اإلثم، والتعزيـر،  اآلثار املرتتبة عند ثبوت مسؤولية إفشاء السِّر الطيّبسادساو: 
 والضمان.
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فع مفسدة، ومن أبرز حاالت اجلـواز: أن  جيوز إفشاء السر ملصلحة أو دسابعاو: 
يأذن املريض نفسه ب لك، إفشاء السِّر الطيّب لطبيٍب آخر ملصلحة املريض، حالة دفـاع  
الطبيب عن نفسه، إفشاء السِّر الطيّب ألغرا  البحث العلمـّي، انقضـاء حالـة السـر     

 الطيّب.

سـه بـ اك السِّـر    ينقضي السِّر الطيّب بـأمور، منهـا: أن يبـوح املـريض نف     ثامناو:
 ويظهر، لخخرين، وأن يكون كتمان السِّر الطيّب ألج  معني.

موت املريض ال يعدُّ من انقضاء السرِّ الطيّب على الصحيح مـن أقـوال    تاسعاو:
 الفقهاء.

وُشفي من سـقمه، ال   –وهو املر   –إذا زال الضرر املتعل  باملريض  عاشراو:
، ألن العلة يف ذلك مح  األمانة فال ينقضي السِّر جيوز للطبيب إفشاء ذلك السِّر الطيّب

 الطيّب بشفاء املريض.

األص  يف احلاالت اليت ُيْلَزُم الطبيُب بها إفشـاِء سـرِّ مريضـِه أن    احلادي عشر: 
ُيقال: أنَّ ك  ما فيه درء للمفسدة عن األفراد أو اجلماعة، وكـان ذلـك يتوقـف علـى     

 ك َووَجَب، وَحُرَم كتمانُه.إفشاء ذلك السرِّ الطيّب لبِزَم ذل

أبرز احلاالت اليت جيـب فيهـا إفشـاء السِّـر الطـيّب: اإلبـالغ عـن        ال اني عشر: 
األمرا  املعدية، الكشف عن اجلرائم، منع وقوع جرمية معينة من ِقبـ  املـريض، إذا   

 كان كتمان السِّر الطيب يؤدي إىل ضرر أكرب.
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 :اتـوالتعليق شـاهلوام

م، 1998سسة الرسالة، بموت، ط. ال انيـة،  الكفوّي، أبو البقاء أيوب بن موسى، الكليات، مؤ (1)
 415ص

 504، ص4م، ج1999ابن فارس، أمحد بن زكريا، مقاييس اللنة، دار اجلي ، بموت، لبنان،  (2)

 9سورة الطارق، آية  (3)

هــ،  1424بن ناصر، تيسم الكريم الرمحن، دار ابن حزم، ط. األوىل،  نابن سعدي، عبد الرمح (4)
 789ص

، أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفض ، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، دار القلـم،  األصفهاني (5)
 404، ص1م، ج1994دمش ، ط. ال انية، 

هو أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفض  األصفهاني، املعـروف بالراغـب، العاّلمـة، احملقِّـ ،      (6)
اد، وفيها نبغ واشتهر، وكان ُيقـرن  الباهر، من أذكياء املتكلِّمني، صاحب التصانيف، سكن بند

مبعاصر، النزالي، مؤلفاته تدل على طول باعه يف اللنـة واألدب، وإحاطتـه بالفقـه والتفسـم،     
وعلى أنه من احلكماء العلماء، وعّد، البيهقي من حكماء اإلسالم، وأورد بعض أقواله يف ه ا 

ة إىل مكـارم الشـريعة، األخـالق    اجلانب، من مؤلفاته: حتقي  البيـان، جـامع التفسـم، ال ريعـ    
  215، ص4هـ، ينظر: الزركلي، األعالم، ج502ويسمى بأخالق الراغب، تويف عام 

 404، ص1األصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن الكريم، ج (7)

هو أيوب بن موسى احلسيّ  القرميّي أبو البقاء الكفوّي، أحـد قضـاة األحنـاف، ولـد يف مدينـة       (8)
 -مفـيت كبفبـْه    -الفقه واألصول وعلم الكالم وعلوم العربية، وبعد موت أبيـه   كبفبْه، تضلع من

هــ، مـن   1094صار إليه اإلفتاء والقضاء فيها، ثم ولي القضاء يف القدس وبنداد، تـويف عـام   
أشهر كتبه " الكليات " وهو مع م موسـوعّي نفـيس. ينظـر: البابـاني، هديـة العـارفني أمسـاء        

ــنف  ــار املص ــؤلفني وآث ــؤلفني، ج  229، ص1ني، جامل ــم امل ــة، مع  ــر كحال ، 31، ص3، وعم
 38، ص4والزركلي، األعالم، ج
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 415الكفوّي، الكليات، ص (9)

ال ال ـة   بعـة طالابن منظور، مجال الدين حممد بن مكـرم، لسـان العـرب، دار صـادر، بـموت،       (10)
الزبيــدي، حممــد مرتضــى احلســي ، تــاج العــروس مــن جــواهر  ، 553، ص1هـــ، ج1414

 351، ص1م، ج1995ال انية  بعةطاللقاموس، دار اهلداية، ا

 554ص1ابن منظور، لسان العرب، ج   (11)

البعلي، مشس الدين حممد بن أبي الفتح، املطلـع علـى أبـواب املقنـع، املكتـب اإلسـالمي،         (12)
 267م، ص1981بموت، لبنان، ط. األوىل، 

ا البلصّي البصارّي، ولد خبـرميش مـن قـرى    هو احلسني بن عبد اهلل بن احلسن بن علي بن سين (13)
هـ، كان شاعراو مشاركاو يف علوم عديدة، وبرز يف علم الطب واشتهر بـه، مـن   370خبارى عام 

مؤلفاته: القانون يف الطب، واملوجز الكبم يف املنطـ ، ولسـان العربيـة يف اللنـة، ينظـر: عمـر       
 20، ص4كحالة، مع م املؤلفني، ج

بن عبد اهلل بن احلسن بن علي، القانون يف الطب، دار الفكـر، بـموت، ط.    ابن سينا، احلسني (14)
 3، ص1هـ، ج1421ال انية، 

 املرجع الساب  (15)

علـى معنـا،، حيـث     ُءُ،أي بعد أن صار املضاف واملضاف إليه كالكلمة الواحدة، فال يدل جـز  (16)
 صار لقباو على الفن املصصوص وهو حم  البحث.

، 556م، ص1992وسوعة الطبّية الفقهّيـة، دار الفكـر، بـموت، ط. ال انيـة،     كنعان، أمحد، امل (17)
وجمموعة من األطباء، املوسوعة الطبية احلدي ـة، جلنـة النشـر العلمـي بـوزارة التعلـيم العـالي        

 216، ص3م، ج1970جبمهورية مصر العربية، ط. ال انية، 

وع املـر  ". ينظـر: جمموعـة مـن     التشصيص هو: " الفن أو السبي  ال ي يتسـنى بـه تعـرف نـ     (18)
 311، ص3األطباء، املوسوعة الطبية احلدي ة، ج
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األمرا  النفسّية: اضطراب وظيفّي يف الشصصـية، نفسـّي املنشـأ، يبـدو يف صـورة أعـرا         (19)
نفسّية وجسمية خمتلفة، ويؤثر يف سلوك الشصص، فيعوق توافقه النفسّي، ويعوقه عـن ممارسـة   

تمع ال ي يعيش فيه. ينظر: زهران، حامـد عبـد السـالم، الصـحة النفسـيَّة      حياته السويَّة يف اجمل
ــة،    ــا ، ط. الرابع ــان، الري ــة العبيك ــّي، مكتب ــالج النفس ـــ 1426والع ، 9م، ص2005 -ه

وياسني، عطوف، أسس الطب النفسّي احلديث، من منشورات حبسـون ال قافيـة، بـموت، ط.    
 229م، ص1988األوىل، 

م، 2012أحكـام الكتمـان يف الشـريعة اإلسـالمية، مؤسسـة الريـان،        الكبيسي، عمـر شـاكر،   (20)
 217ص

الكتمان يف اللنة: مادة الكتمان يف لنة العرب تدلُّ على إخفاء وسرت، يقـال: كبَتْمـُش احلـديَث     (21)
 .30، ص12كبْتَماو وِكتماناو، وهو نقيض اإلعالن. ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج

ترك إظهار الشيء مع احلاجـة إليـه، وحصـول الـداعي إىل إظهـار،.      والكتمان يف االصطالح:  
ينظر: الرازي، فصر الدين حممد بن عمر، التفسـم الكـبم، دار الكتـب العلميـة، بـموت، ط.      

 184، ص4هـ، ج1421األوىل 

غـم،،   اإلفشاء يف اللنة: مأخوٌذ من فبشا الرب َيْفشـو ُفُشـوَّاو وُفِشـّياو، أي انتشـر وذاع، وأْفشـا،ُ      (22)
، 69، ص3وَتفبشَّى الشيء، أي اتسع، وفشا الشيء: ظهر. ينظر: ابن فارس، مقاييس اللنـة، ج 

 .155، ص15وابن منظور، لسان العرب، ج

وإفشاء السِّر اصطالحاو: تعمد اإلفضاء بسرٍّ من شـصص ائـتمن عليـه، يف غـم األحـوال الـيت        
نظـر: قلعـه جـي، حممـد رواس، و حامـد      توجب فيها الشريعة اإلسالمية اإلفضاء، أو  يز،. ي

 425هـ، ص1408صادق قنييب، مع م لنة الفقهاء، دار النفائس، ط. ال انية، 

 32، واملعارج، آية 8سورة املؤمنون، آية  (23)

هو أبو عبد اهلل حممد بن حممد العبدرّي الفاسـّي املعـروف بـابن احلـاّج، كـان عاملـاو باملـ هب         (24)
حـون: " مـن عبـاد اهلل الصـاحلني العلمـاء العـاملني "، وهـو صـاحب         املالكي، قال عنه ابـن فر 

التصانيف اجلليلة، من أبرز آثار، كتاب املدخ  إىل تنمية األعمال بتحسني النيات والتنبيه علـى  
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هــ. ينظـر: ابـن فرحـون،     737بعض البدع والعوائ  اليت انتحلش وبيان شناعتها، تـويف عـام   
 281امل هب، صالديباج امل هب يف معرفة علماء 

الفاسي، حممد بن حممد العبدرّي، املدخ  إىل تنميـة األعمـال بتحسـني النيـات والتنبيـه علـى        (25)
ط. ال انيـة  دار اجليـ ، بـموت، لبنـان،    بعض البدع والعوائ  الـيت انتحلـش وبيـان شـناعتها،     

 143، ص4جهـ، 1418

بـن حممـد بـن مفلـح احلنبلـّي      هو برهان الدين أبو إسـحاق إبـراهيم بـن حممـد بـن عبـد اهلل        (26)
هـ، تـوىل القضـاء بدمشـ ، وكـان مرجعـاو للفقـه يف زمانـه،         810الدمشقّي، ولد بدمش  عام 

هـ، مـن مؤلفاتـه: املبـدع شـرح      884وُطِلَب منه تولي القضاء مبصر فاعت ر متعلالو، تويف سنة 
أمحد. ينظـر: شـ رات   املقنع، مرقاة الوصول إىل علم األصول، املقصد األرشد يف ترمجة اإلمام 

 152، ص1، جالضوء الالمعو، 338، ص7، جال هب

دار الكتـب العلميـة،   الفـروع،  ابن مفلح، برهان الدين أبو إسـحاق بـن حممـد بـن عبـد اهلل،       (27)
 217، ص2ج هـ،1408بموت ط. األوىل، 

فسـه،  أخرجه البصاري يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب من اإلميان أن حيب ألخيه مـا حيـب لن   (28)
، ومسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب الدلي  على أن من خصـال  13، برقم 123، ص1ج

 45، برقم 136، ص1اإلميان أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه من الم، ج

هــ، وكـان مـن أجـالء التـابعني      21هو اإلمام أبو سعيد احلسن بن يسار البصري، ولـد عـام    (29)
، 266، ص9هـ. ينظر: ابـن كـ م، البدايـة والنهايـة، ج    110وكربائهم علماو وعمالو، تويف عام 

 193، ص8وابن حزم، احمللى، ج

ابن أبي الدنيا، عبداهلل حممد عبيد البندادي، الصمش وآداب اللسان، مؤسسة الكتب ال قافية،  (30)
 450هـ، ص1425ط. األوىل، 

اعـة، مصـر، ط. ال انيـة،    التكرييت، راجي عباس، السلوك املهـ  لألطبـاء، دار األنـدلس للطب    (31)
 128م، ص1984
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كشـاف القنـاع عـن مـ      نس، البهوتي، منصـور بـن يـو   ، و170، ص2ج ،الفروعابن مفلح،  (32)
ابـن ح ـر   ، و729، ص2ـ، جه1426األوىل،  دار الكتب العلمية، بموت، لبنان، ط، اإلقناع

عة المية مبصـر  املطب ،العسقالني، أمحد بن علي بن حممد، فتح الباري بشرح صحيح البصاري
إعالم املـوقعني عـن رب   ، ابن القيم، مشس الدين، و84، ص11، جهـ1319ط. األوىل سنة 

 257، ص4هـ، ج1425، ط. ال ال ة، العاملني: دار الكتب العلمية، بموت

 27سورة األنفال، آية  (33)

ط. ال ال ـة،   العي ، حممود بن أمحد، عمدة القاري شرح صحيح البصاري، دار الفكر، بموت، (34)
 486، ص22هـ، ج1423

هــ، وتفقـه علـى إمـام احلـرمني،      450النزاّلي: هو اإلمام أبو حامد حممد بن حممد، ولد عام  (35)
ويعدُّ من كبار فقهاء الشافعية وأجالئهم، وبرع يف علوم ك مة، وكان إماماو مقـدماو فيهـا، تـويف    

فة، إحياء علوم الدين. ينظـر: ابـن   هـ، من مؤلفاته: املستصفى، تهافش الفالس505بطوس عام
 69، ابن هداية، طبقات الشافعية، ص174، 173، ص12ك م، البداية والنهاية، ج

، 3م، ج1996النزالّي، حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، دار املعرفـة، بـموت، ط. ال انيـة،     (36)
 132ص

ّي املـاوردي، الفقيـه، احلـافظ،    املاوردي: هو اإلمام أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصر (37)
هـ، ألف يف فقـه الشـافعية   450هـ، وتويف عام 364احل ة، من أكابر فقهاء الشافعية، ولد عام 

موسوعة ضصمة يف أك ر مـن عشـرين جـزءاب، لقـب بأقضـى القضـاة، وتـوىل منصـب قاضـي          
يـ  النظـر،   القضاة، من مؤلفاته: احلاوي الكبم، نصيحة امللـوك، اإلقنـاع خمتصـر احلـاوي، ته    

 125، ص8األم ال واحلكم. ينظر: ال هيب، سم أعالم النبالء، ج

املاوردي، علي بن حممد بن حبيب البصـرّي، أدب الـدنيا والـدين، دار الكتـب العلميـة، ط.       (38)
 295هـ، ص1407األوىل، 

 58سورة األحزاب، آية  (39)
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الكـريم، دار الكتـب املصـرية،     القرطيب، حممد بن أمحد بن أبي بكر، اجلـامع ألحكـام القـرآن    (40)
، الشوكاني، حممـد بـن علـي، فـتح القـدير،      214، ص14، جهـ1356القاهرة، الطبعة األوىل 

 303، ص4م، ج1989مؤسسة الرسالة، بموت، ط. الرابعة، 

 12سورة احل رات، آية  (41)

 ، بـرقم 1130، ص4أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الـرب والصـلة، بـاب حتـريم النيبـة، ج      (42)
2589 

النكش والفوائد السنية على مشك  ، برهان الدين أبو إسحاق بن حممد بن عبد اهللابن مفلح،  (43)
 190، ص1م، ج1989احملرر، دار الكتاب العربي، ط. األوىل، 

، 2أخرجه ابن ماجـه يف سـننه، كتـاب األحكـام، بـاب مـن بنـى يف حقـه مـا يضـر جـار،، ج            (44)
، 6، والبيهقـي يف السـنن الكـربى، ج   326، ص5د، ج، وأمحد يف املسـن 2340، برقم 784ص
 408، ص3، واحلديث حسَّنه األلباني يف إرواء النلي ، ج4513، برقم 156ص

، 4868، بـرقم  193، ص4أخرجه أبو داود يف سننه، كتـاب األدب، بـاب نقـ  احلـديث، ج     (45)
، بـرقم  451، ص3جوالرتم ي يف سننه، كتاب الرب والصلة، باب ما جاء إّن اجملالس باألمانة، 

، 922، ص3، وقال حديث حسن، واحلديث حسَّنه األلبـاني يف صـحيح أبـي داود، ج   1959
 4075برقم 

آبادي، حممد مشس احل  العظيم، عون املعبود على شرح سنن أبي داود، دار ابـن حـزم، ط.    (46)
 184، ص13م، ج2003ال انية 

، بـرقم  530، ص6ظ السِّـر، ج أخرجه البصـاري يف صـحيحه، كتـاب االسـتئ ان، بـاب حفـ       (47)
، 6، ومسلم يف صـحيحه، كتـاب فضـائ  الصـحابة، بـاب فضـ  أنـس بـن مالـك، ج         6289

 2482، برقم 245ص

 416، ص22العي ، عمدة القاري شرح صحيح البصاري، ج (48)
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، بـرقم  826، ص2أخرجه البصاري يف صحيحه، كتاب املظامل، باب ال يظلم املسلم املسلم، ج (49)
، بـرقم  1996، ص4يف صحيحه، كتاب الرب والصلة، بـاب حتـريم الظلـم، ج   ، ومسلم 2442
2580 

، 4869، برقم 684، ص2أخرجه أبو داود يف السنن، كتاب األدب، باب يف نق  احلديث، ج (50)
، 6245، بـرقم  247، ص10، والبيهقي يف السنن الكـربى، ج 342، ص2وأمحد يف املسند، ج

مل يرتجم له أحد ممن صنف يف رجال السـنن، كتهـ يب   ويف سند، ابن أخي جابر: ال ُيعرف، و
، 2الكمال وته يب الته يب، مع أنَّه على شرطهم !، وينظر: النزالي، إحياء علـوم الـدين، ج  

 194ص

 1723، ص13ابن منظور، لسان العرب، ج (51)

 16سورة اإلسراء، آية  (52)

 16سورة اإلسراء، آية  (53)

 316، ص28األعالم، دار املشرق، بموت، ط. معلوف، لويس، املن د يف اللنة و (54)

الشوكاني، حممد علي، ني  األوطار شـرح املنتقـى، مؤسسـة الرسـالة، بـموت، ط. الرابعـة،        (55)
 299، ص5م ج1989

 211السيوطي، األشبا، والنظائر،  (56)

 235(، ص416جملة األحكام العدلية، املادة ) (57)

   112هـ، 1420، دار القلم، دمش ، طبعة العاماملدخ  الفقهي الزرقا، مصطفى أمحد،  (58)

 املرجع الساب  (59)

م، 1998عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي يف اإلسـالم، دار املعرفـة، بـموت، ط. الرابعـة،      (60)
 120ص

الزحيلي، وهبة، نظرية الضمان  يف الفقه اإلسالمي، مؤسسة الرسالة، بـموت، ط. السادسـة،    (61)
 32هـ، ص1419
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الشنقيطي، حممد بـن حممـد املصتـار، أحكـام اجلراحـة الطبيـة واآلثـار املرتتبـة عليهـا، مكتبـة            (62)
 300م، ص2004الصحابة، الشارقة، ط، ال ال ة، 

، عبد القادر عودة، التشـريع اجلنـائي يف   32الزحيلي، نظرية الضمان  يف الفقه اإلسالمي، ص (63)
 120اإلسالم، ص

عقوبــات الطــيّب، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، ط. األوىل، حســ ، حممــد جنيــب، قــانون ال (64)
، البنــا، أمحــد علــي، املســؤولية يف اجلــرائم الطبّيــة، دار الفكــر، ط. األوىل، 218م، ص1996
 123م، ص2002

مصطفى، حممد حممود، مدى املسؤولية الطبية اجلنائية للطبيب إذا أفشى سراو من أسرار مهنتـه،   (65)
 663م، ص1976القانون واالقتصاد، جامعة بنداد، العدد األول،  حبث منشور يف جملة

األطرق ي، هدى سامل، مسؤولية مساعدي الطبيب اجلزائية، الـدار العلميـة الدوليـة، عمـان،      (66)
 118م، ص2001

 256حس ، حممد جنيب، قانون العقوبات الطيّب، ص (67)

 سب  خترجيه (68)

 56الفموزآبادي، القاموس احمليط، ص (69)

القونوي، الشيخ قاسم، أنيس الفقهاء يف تعريف األلفاظ املتداولة بني الفقهاء، مؤسسة الكتـب   (70)
 174م، ص1987ال قافية، دار الوفاء، ط. ال انية، 

، القونوي، أنيس الفقهاء يف تعريف األلفـاظ املتداولـة   227املاوردي، األحكام السلطانّية، ص (71)
 136بني الفقهاء، ص

هـ، وتـويف  730ن هو: القاضي برهان الدين بن علي بن حممد بن فرحون، ولد عام ابن فرحو (72)
هـ، منربي األص ، ولد باملدينة املنورة ونشأ بها، وولي القضـاء بهـا، ومـات ودفـن     799عام 

بها، من علماء املالكية، وبرع وأجاد يف م هب املالكية، كان واسع العلم، فصـيح القلـم، مـن    
حتى أصـبح قـدوة العلمـاء، مـن مؤلفاتـه: الـديباج املـ هب، تبصـرة          أه  التحقي  والفض ،
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احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، تسهي  املهمات، ينظر: التنـبكيت، نيـ  االبتهـاج،    
 222، ص1وخملوف، ش رة النور الزكية، ج 33ص

قضية ومناهج ابن فرحون، القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي، تبصرة احلكام يف أصول األ (73)
 288، ص2األحكام، مكتبة الكليات األزهرية، مصر، ج

 235(، ص416، جملة األحكام العدلية، املادة )125السيوطي، األشبا، والنظائر، ص (74)

هو اإلمام أبو حنيفة النعمان بن ثابش بن زوطـي بـن مـا،، إمـام املـ هب احلنفـي، ولـد عـام          (75)
ائهم، تتلم  على محاد بن أبي سليمان، وأخـ  عـن   هـ، وهو من أجالء علماء السلف وفقه58

هــ. ينظـر: ابـن كـ م، البدايـة      150الشعيب والزهري وغمهم، وله مناقب كـ مة، تـويف عـام    
 39، ص5، وابن خلكان، وفيات األعيان، ج107، ص1والنهاية، ج

 129، ص7الكاساني، بدائع الصنائع، ج (76)

بـاب فـيمن تطبـب بنـم علـم، فأعنـش، أي أضـّر        ، أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب الـديات  (77)
، والنسائي يف السـنن الكـربى، كتـاب القسـامة،     3971، برقم 218، ص4، جاملريض، وأفسد

، وابن ماجه يف سننه، كتـاب الطـب، بـاب    4748، برقم 236، ص6باب صفة شبه العمد، ج
، 4، ج، واحلـاكم يف املسـتدرك  3457، بـرقم  153، ص4من تطبب ومل يصـلح منـه طـب، ج   

، وصححه، ووافقه ال هيب، وأعّله الدارقط ؛ ألنه مل يسند، غـم الوليـد بـن جـريج،     212ص
 ولكن للحديث شواهد يرتقي بها إىل درجة احلسن.

هو سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشم بن شداد بن عمر األزدي الس سـتاني، اإلمـام،    (78)
هــ يف البصـرة.   275هــ، وتـويف عـام    2012احلافظ، ال بش، الفقيه، صاحب السنن، ولد عام 

 591، ص2ينظر: ال هيب، ت كرة احلفاظ، ج

 218، ص4أبو داود، السنن، ج (79)

ابن القّيم: هو حممد بن أبي بكر بن أيوب، أبو عبـد اهلل بـن القـيم الزرعـي األصـولي الفقيـه        (80)
، هــ 751 مد، تويف عاتالمي  شيخ اإلسالم بن تيمية، وقد بلغ مرتبة االجتها جّ أاحلنبلي، من 
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من مؤلفاته: إعالم املوقعني عن رب العاملني، زاد املعاد يف هدي خم العباد، مفتـاح السـعادة.   
 477، ص2ينظر: ال ي  على طبقات احلنابلة، ج

هو اإلمام محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسـيّت الطـابّي، العاّلمـة، الرّحـال، احملـّدث،       (81)
لّلنوي، الشاعر، ولد مبدينة بسش ِمْن بالد كاب  األفنانّية، سـنة بضـع عشـرة    الفقيه، األديب، ا

وثالث مئة، مسع احلديث مبكة واملدينة والبصرة والكوفة، قال عنه اإلمام ال عاليب: " كان ُيَشـبَُّه  
يف عصرنا بأبي عبيد القاسم بن ساّلم يف عصر، علماو وأدباو وزهداو وورعـاو وتدريسـاو وتأليفـاو "،    
من مؤلفاته: إصالح غلط احملدثني، إعالم الّسنن، غريب احلديث، معرفة السنن واآلثار، كتاب 

هــ. ينظـر: الـ هيب، سـم أعـالم النـبالء،       388الن اح، تويف بُبسش يف شهر ربيع اآلخر سـنة  
 312، ص6، ابن خّلكان، وفيات األعيان، ج1018، ص3، ت كرة احلفاظ، ج23، ص17ج

الطبعة ال انية بموت، ، مؤسسة الرسالة، الطب النبوّيد بن أبي بكر بن أيوب، ابن القّيم، حمم (82)
 109هـ، ص141

، املنهـاج يف  النووي، حييى بن شرف الدين بـن زكريـا  ، 387، ص3ابن ح ر، فتح الباري، ج (83)
م، 2002شرح صحيح مسلم بن احل اج، دار الكتـب العلميـة، بـموت، لبنـان، ط. ال ال ـة،      

  87، ص7ج

 26سورة يوسف، آية  (84)

 185، ص2، تفسم النسفي، ج191، ص7الطربي، ج (85)

هــ،  577هو عبد العزيز بن عبد السالم الدمشقي السلمي، امللقب " بسلطان العلماء " ولد سنة  (86)
وانتهش إليه رئاسة الشافعية مبصر، وكانش له مواقف جليلة حممودة يف األمر باملعروف والنهـي  

هـ، مـن مؤلفاتـه: قواعـد األحكـام، اإلشـارة إىل اإلجيـاز،       660القاهرة سنة عن املنكر، تويف ب
 235، ص13القواعد الصنرى " املقاصد "، ينظر: ابن ك م، البداية والنهاية، ج

 26سورة يوسف، آية  (87)

 ،ش رة املعارف واألحوال وصاحل األقوال واألعمال، بن حسن عز بن عبد السالمسلمّي، ال (88)
 389، صم2003لعلمية، مصر، ط. ال انية، دار الكتب ا
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، ويقـال:  -رضـي اهلل عنـه    –ربطة بنش عبداهلل بن معاوية ال قفية، زوجة عبداهلل بن مسـعود   (89)
امسها: رائطة بن مسعود، ويقال: امسها: زينب، ورائطة لقب، وكانش تنف  على عبـداهلل بـن   

روى  –عليه الصالة والسالم  - و ولد،، وهلا صحبة، مسعش النيب –رضي اهلل عنه  –مسعود 
، 7عنها: عمرو بن احلارث من ب  املصطل . ينظر: ابن ح ر، اإلصـابة يف متييـز الصـحابة، ج   

 661ص

، بـرقم  116، ص4أخرجه البصاري يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب الزكـاة علـى الـزوج، ج    (90)
، 5األقـربني، ج  ، ومسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب فض  الصـدقة والنفقـة علـى   1466

 1000، برقم 836ص

، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بـن احل ـاج،   النووي، 387، ص3ابن ح ر، فتح الباري، ج (91)
 87، ص7ج

 تقدم خترجيه (92)

ال ترجعـوا بعـدي    -عليه الصـالة والسـالم    -أخرجه البصاري، كتاب الف ، باب قول النيب  (93)
، ومسلم، كتـاب القسـامة،   6667برقم  ،2593، ص6كفاراو يضرب بعضكم رقاب بعض، ج

 1679، برقم 1305، ص3باب تنليظ حتريم الدماء واألعرا  واألموال، ج

بـن اللحـام، القواعـد والفوائـد     البعلي، عالء الدين أبو احلسـن علـي بـن حممـد بـن عبـاس        (94)
هــ،  1422مطبعة السـنة احملمديـة، ط. ال انيـة،     ،وما يتعل  بها من األحكام الفرعية األصولية

 92ص

السيوطي، عبد الرمحن بن أبي بكر جالل الدين، تدريب الـراوي يف شـرح تقريـب النـواوي،      (95)
، ابـن الصـالح، تقـي    670، ص2هـ، ج1423دار إحياء الرتاث العربي، بموت، ط. ال انية، 

الدين أبو عمرو،  مقدمة ابن الصالح يف علـوم احلـديث، دار أضـواء السـلف، الريـا ، ط.      
 293هـ، ص1423األوىل، 
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السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن، األشـبا، والنظـائر يف قواعـد وفـروع فقـه الشـافعية، دار        (96)
، الزركشـي، بـدر الـدين حممـد بـن      211هــ، ص 1403الكتب العلمية، بموت، ط. األوىل، 

 156هـ، ص1402بهادر، املن ور يف القواعد، مؤسسة الفليج بالكويش، ط. األوىل، 

عـز بـن عبـد    سـلمّي،  ، ال13ص ،األشبا، والنظائر يف قواعد وفروع فقـه الشـافعية  ي، السيوط (97)
دار الكتب العلمية، بـموت، ط. األوىل،   قواعد األحكام يف مصاحل األنام، ،بن حسن السالم
يف  األمنيـة القرايّف، أمحد بن إدريـس بـن عبـد الـرحيم الصـنهاجّي،       ،176،ص1ج هـ،1407

  169هـ، ص1418اإلسالمي، بموت، لبنان، ط. األوىل، دار النرب  ،إدراك النية

، والزركشـي، املن ـور يف   83السيوطي، األشبا، والنظائر يف قواعد وفـروع فقـه الشـافعية، ص    (98)
 82القواعد، ص

اإلجها  لنة: مصدر للفع  أجهـض، يقـال أجهضـش الناقـة واملـرأة ولـدها إجهاضـاو، أي         (99)
، الفيـومي، املصـباح   131، ص7ظـور، لسـان العـرب، ج   أسقطته ناقص الل . ينظر: ابـن من 

، فهي ُم ِهض، والولد ُم َهض وجهيض. ينظـر: اجلـوهري، الصـحاح،    156، ص1املنم، ج
 1069، ص3ج

 وعليه فاإلجها : لفظ يطل  على إسقاط اجلنني قب  موعد، الطبيعّي ومن غم أن يعيش.

عنـى اللنـوي، قـال صـاحب     واإلجها  اصطالحا: ال خيرج التعريـف االصـطالحي عـن امل   
الفتاوى الانية: " إذا أسقطش املرأة الوليد بعالج، أو شـربش دواء تعهـدت بـه إسـقاط الولـد      
مبعنى أجهضته ". ينظر: قاضي خان، حسن منصور بن فصر الـدين، الفتـاوى الانيـة، مطبـوع     

 410، ص3ج هـ،1410بهامش الفتاوى اهلندية، املطبعة األممية، بوالق، مصر، ط. ال انية، 

صالح الدين، طارق حممد، مسؤولية الطبيب اجلنائية املرتتبة على إفشاء السر امله ، اجلمعية  (100)
 www.ssfcm.orgالسعودية لطب األسرة واجملتمع، 

 177، ص9ابن ح ر، فتح الباري، ج (101)

هـ، 773هو احلافظ شهاب الدين أمحد بن علي بن حممد الكناني العسقالني، ولد مبصر سنة  (102)
( مبصـر،  852وكان إماماو يف علوم ك مة خاصة يف علم احلديث والفقه والتاريخ، تـويف سـنة )  
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من مؤلفاته: فتح الباري شرح صحيح البصاري، اإلصابة يف متييز الصحابة، الـدرر الكامنـة يف   
، 2، جمع ـم املـؤلفني  وكحالـة،   ،225، ص5، جالـ هب  شـ رات  أعيان املئة ال امنة. ينظـر: 

 20ص

 452، ص11ابن ح ر، فتح الباري، ج (103)

 177، ص9ابن ح ر، فتح الباري، ج (104)

، 1، واحلاكم يف املسـتدرك، ج 929، برقم 315، ص1أخرجه الطرباني يف املع م الكبم، ج (105)
، وقال: صحيح على شرط مسلم ومل خيرجا،، ووافقه ال هيب، والبيهقـي  1307برقم  505ص

: " 114، ص4، قال اهلي مي يف جممع الزوائـد ج 6447م ، برق395، ص3يف السنن الكربى، ج
 روا، الطرباني يف الكبم ورجاله رجال الصحيح ". 

، 692، ص2أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب األدب، باب يف النهي عن سب األموات، جج (106)
، وقــال: " 1019، بــرقم 339، ص3، والرتمــ ي يف جامعــه، كتــاب اجلنــائز، ج4900بــرقم 

يقول عمران بن أنس منكر احلـديث "، وابـن    –يع  البصاري  –، مسعش حممداو حديث غريب
، بـرقم  542، ص1، واحلاكم يف املسـتدرك، ج 3020، برقم 290، ص7حبان يف صحيحه، ج

 ، وقال: " صحيح اإلسناد ومل خيرجا، ".1421

القـاهري،   الدين علي بن زيـن العابـدين املنـاوي    هو عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن نور (107)
هـ، الفقيه اإلمام احملدث، له أك ر من مائة مصـنف، منهـا:   1031هـ، وتويف عام 952ولد عام 

 357، ص1فيض القدير، كنوز احلقائ ، شرح الشمائ  للرتم ب. ينظر: البدر الطالع، ج

املناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن نورالدين، فـيض القـدير شـرح اجلـامع الصـنم،       (108)
 586، ص1هـ، ج1356تبة الت ارية الكربى، مصر، ط. األوىل، املك

، 692، ص2أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب األدب، باب يف النهي عن سـب األمـوات، ج   (109)
، -عليـه الصـالة والسـالم     -، والرتم ي، كتاب املناقب، باب فض  أزواج النيب 4899برقم 

، 7، وابـن حبـان يف صـحيحه، ج   ، وقال: " حسن غريب صـحيح " 3895، برقم 709، ص5ج
 3018، برقم 288ص
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هو أبو حامت حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بـن معبـد الـدرامّي البسـيّت، اإلمـام،       (110)
هـ، قال عنه احلـاكم: " كـان   354هـ، وتويف عام 270احلافظ، القدوة، شيخ خراسان، ولد عام 

وعظ، ومـن عقـالء الرجـال "، مـن مؤلفاتـه:      من أوعية العلم يف الفقه، واللنة، واحلديث، والـ 
 218، ص16ال قات، التاريخ، الضعفاء. ينظر: ال هيب، سم أعالم النبالء، ج

 288، ص7ابن حبان، صحيح ابن حبان، ج (111)

 132، ص3النزالّي، إحياء علوم الدين، ج (112)

 تقدم خترجيه. (113)

 9، ص1ج قواعد األحكام يف مصاحل األنام، العز بن عبد السالم، (114)

 تقدم خترجيه (115)

 218، ص1املناوي، فيض القدير شرح اجلامع الصنم، ج (116)

 156الزركشي، املن ور يف القواعد، ص (117)

قواعـد األحكـام يف مصـاحل    ، عز بن عبـد السـالم  ، ال112ص ،األشبا، والنظائرالسيوطي،  (117)
 120سالمي، صدار النرب اإل ،يف إدراك النية األمنيةالقرايّف،  ،98ص،1ج ،األنام

 219سورة البقرة، آية  (118)

 98ص،1ج ،قواعد األحكام يف مصاحل األنام، عز بن عبد السالمال (119)

، ابن جنيم، زين 123، الزركشي، املن ور يف القواعد، ص96السيوطي، األشبا، والنظائر، ص (120)
 87م، ص1999، الدين بن إبراهيم، األشبا، والنظائر، دار الكتب العلمية، بموت، ط. األوىل

 68سورة األعراف، آية  (121)

 283سورة البقرة، آية  (122)

الش ري، سعد بن ناصر، أخالقيات الطبيب املسلم، دار إشبيليا للنشر والتوزيـع، ط. األوىل،   (123)
 43هـ، ص1424
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، 1أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب بيان كون النهي عن املنكر مـن اإلميـان، ج   (124)
 49م ، برق688ص

، الزركشـي، املن ـور يف   181السيوطي، األشبا، والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشـافعية، ص  (125)
 215يف إدراك النية، ص األمنية، القرايّف، 128القواعد، ص
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حـزم، ط.   آبادي، حممد مشس احل  العظيم، عون املعبود على شـرح سـنن أبـي داود، دار ابـن     -
 م.2003ال انية 

األصفهاني، أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفض ، مفردات ألفـاظ القـرآن الكـريم، دار القلـم،      -
 م.1994دمش ، ط. ال انية، 

 م.2001عمان، مساعدي الطبيب اجلزائية، الدار العلمية الدولية، األطرق ي، هدى سامل، مسؤولية  -

أبي الفتح، املطلع على أبواب املقنع، املكتب اإلسـالمي، بـموت،   البعلي، مشس الدين حممد بن  -
 م.1981لبنان، ط. األوىل، 

البعلي، عالء الدين أبو احلسن علي بن حممد بن عباس بن اللحام، القواعد والفوائد األصوليةوما  -
 .هـ1422يتعل  بهامن األحكام الفرعية، مطبعة السنة احملمدية، ط. ال انية، 

 م.2002أمحد علي، املسؤولية يف اجلرائم الطبّية، دار الفكر، ط. األوىل، البنا،  -

البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع عن م  اإلقناع، دار الكتـب العلميـة، بـموت، لبنـان،      -
 هـ.1426طاألوىل، 

 م.1984 ،دار األندلس للطباعة، مصر، ط. ال انيةالتكرييت، راجي عباس، السلوك امله  لألطباء،  -

 م.1996حس ، حممد جنيب، قانون العقوبات الطيّب، دار النهضة العربية، القاهرة، ط. األوىل،  -

ابن أبي الدنيا، عبداهلل حممد عبيد البندادي، الصمش وآداب اللسان، مؤسسة الكتب ال قافية، ط.  -
 هـ.1425األوىل، 

الكتـب العلميـة، بـموت، ط. األوىل     الرازي، فصر الدين حممـد بـن عمـر، التفسـم الكـبم، دار      -
 هـ.1421

الزبيدي، حممد مرتضى احلسي ، تاج العروس من جواهر القـاموس، دار اهلدايـة، الطبعـة ال انيـة      -
 م.1995
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يف الفقـه اإلسـالمي، مؤسسـة الرسـالة، بـموت، ط. السادسـة،        الزحيلي، وهبة، نظرية الضـمان  -
 هـ.1419

 هـ.1420الفقهي العام، دار القلم، دمش ، طبعة الزرقا، مصطفى أمحد، املدخ   -

الزركشي، بدر الدين حممد بن بهـادر، املن ـور يف القواعـد، مؤسسـة الفلي بالكويـش، ط. األوىل،       -
 هـ.1402

زهران، حامد عبد السالم، الصـحة النفسـيَّة والعـالج النفسـّي، مكتبـة العبيكـان، الريـا ، ط.         -
 هـ.1426الرابعة، 

 هـ.1424بد الرمحن بن ناصر، تيسم الكريم الرمحن، دار ابن حزم، ط. األوىل، ابن سعدي، ع -

 السلمّي، عز بن عبد السالم بن حسن: -

ش رة املعارف واألحوال وصاحل األقوال واألعمال، دار الكتـب العلميـة، مصـر، ط. ال انيـة،     
 .م2003

 هـ.1407األوىل، دار الكتب العلمية، بموت، ط. قواعد األحكام يف مصاحل األنام،

ابن سينا، احلسني بن عبد اهلل بن احلسن بـن علـي، القـانون يف الطـب، دار الفكـر، بـموت، ط.        -
 هـ.1421ال انية، 

 السيوطي، عبد الرمحن بن أبي بكر جالل الدين: -

تـدريب الــراوي يف شــرح تقريـب النــواوي، دار إحيــاء الـرتاث العربــي، بــموت، ط. ال انيــة،    
 هـ.1423

ا، والنظــائر يف قواعــد وفــروع فقـه الشــافعية، دار الكتــب العلميــة، بــموت، ط. األوىل،  األشـب 
 هـ1403

الش ري، سعد بن ناصـر، أخالقيـات الطبيـب املسـلم، دار إشـبيليا للنشـر والتوزيـع، ط. األوىل،         -
 هـ.1424
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، مكتبـة الصـحابة،   الشنقيطي، حممد بن حممد املصتار، أحكام اجلراحة الطبية واآلثار املرتتبة عليهـا  -
 م.2004ال ال ة،  الشارقة، ط،

 الشوكاني، حممد بن علي:         -

 م.1989فتح القدير، مؤسسة الرسالة، بموت، ط. الرابعة، 

 م1989ني  األوطار شرح املنتقى، مؤسسة الرسالة، بموت، ط. الرابعة، 

فشـاء السـرامله ، اجلمعيـة    صالح الدين، طارق حممد، مسؤولية الطبيـب اجلنائيـة املرتتبـة علـى إ     -
 .www.ssfcm.orgالسعودية لطب األسرة واجملتمع، 

ابن الصالح، تقي الدين أبو عمرو،  مقدمة ابن الصالح يف علوم احلـديث، دار أضـواء السـلف،     -
 هـ.1423الريا ، ط. األوىل، 

حممد، فـتح البـاري بشـرح صـحيح البصـاري، املطبعـة       العسقالني، ابن ح ر، أمحد بن علي بن  -
 هـ.1319المية مبصر ط. األوىل سنة 

 م.1998عودة، عبد القادر، التشريع اجلنائي يف اإلسالم، دار املعرفة، بموت، ط. الرابعة،  -

العي ، حممود بن أمحد، عمدة القاري شرح صـحيح البصـاري، دار الفكـر، بـموت، ط. ال ال ـة،       -
 ـ.ه1423

 م.1996النزالّي، حممد بن حممد، إحياء علوم الدين، دار املعرفة، بموت، ط. ال انية،  -

 م.1999ابن فارس، أمحد بن زكريا، مقاييس اللنة، دار اجلي ، بموت، لبنان،  -

الفاسي، حممد بن حممد العبدرّي، املدخ  إىل تنمية األعمال بتحسني النيات والتنبيـه علـى بعـض     -
 .هـ1418دار اجلي ، بموت، لبنان، ط. ال انية لعوائ  اليت انتحلش وبيان شناعتها، البدع وا

ابن فرحون، القاضي برهان الدين إبراهيم بن علي، تبصرة احلكـام يف أصـول األقضـية ومنـاهج      -
 األحكام، مكتبة الكليات األزهرية، مصر.

تداولـة بـني الفقهـاء، مؤسسـة الكتـب      القونوي، الشيخ قاسم، أنيس الفقهاء يف تعريف األلفاظ امل -
 م.1987ال قافية، دار الوفاء، ط. ال انية، 

http://www.ssfcm.org/
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قاضي خان، حسن منصور بن فصر الـدين، الفتـاوى الانيـة، مطبـوع بهـامش الفتـاوى اهلنديـة،         -
 هـ.1410املطبعة األممية، بوالق، مصر، ط. ال انية، 

دار النرب اإلسالمي، ، ألمنية يف إدراك النيةاالقرايّف، أمحد بن إدريس بن عبد الرحيم الصنهاجّي، -
 هـ.1418بموت، لبنان، ط. األوىل، 

القرطيب، حممد بن أمحد بن أبي بكر، اجلامع ألحكام القرآن الكريم، دار الكتب املصرية، القـاهرة،   -
 . هـ1356الطبعة األوىل 

 ابن القيم، مشس الدين: -

 هـ.1425 العلمية، بموت، ط. ال ال ة، دار الكتبإعالم املوقعني عن رب العاملني: 

 هـ.141الطب النبوّي، مؤسسة الرسالة، بموت، الطبعة ال انية 

 م.2012الكبيسي، عمر شاكر، أحكام الكتمان يف الشريعة اإلسالمية، مؤسسة الريان،  -

 م.1998الكفوّي، أبو البقاء أيوب بن موسى، الكليات، مؤسسة الرسالة، بموت، ط. ال انية،  -

 م،.1992كنعان، أمحد، املوسوعة الطبّية الفقهّية، دار الفكر، بموت، ط. ال انية،  -

املاوردي، علي بن حممد بن حبيب البصرّي، أدب الدنيا والدين، دار الكتب العلميـة، ط. األوىل،   -
 هـ.1407

ليم العالي جبمهوريـة  جمموعة من األطباء، املوسوعة الطبية احلدي ة، جلنة النشر العلمي بوزارة التع -
 م.1970مصر العربية، ط. ال انية، 

مصطفى، حممد حممود، مدى املسؤولية الطبية اجلنائية للطبيب إذا أفشـى سـراو مـن أسـرار مهنتـه،       -
 م.1976حبث منشور يف جملة القانون واالقتصاد، جامعة بنداد، العدد األول، 

 .28ملشرق، بموت، ط. معلوف، لويس، املن د يف اللنة واألعالم، دار ا -

 ابن مفلح، برهان الدين أبو إسحاق بن حممد بن عبد اهلل: -

 هـ.1408الفروع، دار الكتب العلمية، بموت ط. األوىل، 
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 م1989النكش والفوائد السنية على مشك  احملرر، دار الكتاب العربي، ط. األوىل، 

ض القدير شرح اجلـامع الصـنم، املكتبـة    املناوي، عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن نورالدين، في -
 هـ.1356الت ارية الكربى، مصر، ط. األوىل

ابن منظور، مجـال الـدين حممـد بـن مكـرم، لسـان العـرب، دار صـادر، بـموت، الطبعـة ال ال ـة             -
 هـ.1414

ابن جنيم، زين الدين بـن إبـراهيم، األشـبا، والنظـائر، دار الكتـب العلميـة، بـموت، ط. األوىل،         -
 م.1999

النووي، حييى بن شرف الدين بن زكريا، املنهاج يف شرح صحيح مسلم بن احل ـاج، دار الكتـب    -
 م.2002العلمية، بموت، لبنان، ط. ال ال ة، 

ياسني، عطوف، أسس الطب النفسّي احلـديث، مـن منشـورات حبسـون ال قافيـة، بـموت، ط.        -
 م.1988األوىل، 

 




