
 سموط االذن الحر المستنٌر فً العالج (1)

 واالبحاث والحاالت الحرجة الواعٌة الرافضة للعالج
 د. دمحم علً البار

  اإلذُن الطبً
ٌُشترط لمباشرة العمل الطبً حصول المائم بالعمل الطبً على إذن المرٌض وموافمته لبل المٌام به، وهذا اإلذن لد ٌكون 

عبرة بالصورة التً ٌصدر علٌها، المهم هو صدور هذا اإلذن من المرٌض لبل المٌام صرٌحاً،  ولد ٌكون ضمنٌاً،  وال 
 بالعمل الطبً. 

ولكً ٌكون الرضاء ذا لٌمة لانونٌة،  ال بد أن ٌوضح الطبٌُب للمرٌض نوع العالج أو الجراحة تفصٌالً، حتى ٌصدر 
 رضاإه وهو على بٌنة من األمر 

على موافمة المرٌض،  أو من ٌنوب عنه لبل مباشرة العمل الطبً على جسده،  وإذا لم ٌحصل المائم بالعمل الطبً 
 وبالرؼم من ذلن لام بمباشرة العمل الطبً،  فإن فعله فً هذه الحالة ٌكون ُمجّرماً وفماً للمواعد العامة فً هذا الشؤن.

 ماهو اإلذن الطبً ؟

، للط ًّ ٍ على المرٌِض فً ظرٍؾ اإلذن الطبً هو أن ٌُبٌَح المرٌُض، أو ولٌّه الشرع ًّ بٌِب المؤذوِن له، بالمٌام بإجراٍء طب
 مكانً وزمانً محدد. 

ًُّ مطلماً، أو ُممٌَّداً.  وٌكوُن اإلذن الطب
 فالمطلُك هو الذي ٌؤذَُن فٌه اآلِذن للطبٌِب بالمٌام بالعمل الطبً الذي ٌَستدعٌه عالجه. 

ُد فٌه اآلِذُن فعالً ط   بٌَّا معٌناً ٌؤذُن بفعله.والممٌَُّد هو الذي ٌُحّدِ

 :وٌشترط فً صحة إذن المرٌض 

 أن ٌكون اإلذن صادراً عن المرٌض أو ولٌه فً حال عدم أهلٌته. -1
 أن ٌكون أهالً لإلذن. -2
 أن ٌكون اآلذن مختاراً.  -3
 أن ٌشتمل اإلذن على اإلجازة بالعمل الجراحً أو التشخٌصً. -4
 أن تكون صٌؽة اإلذن واضحة  -5
 أن ٌكون المؤذون به مشروعاً. -6 

 للطبٌب على أربعة أركان :« إذن المرٌض»وٌشتمل 

 الشخص اآلذن )وهو المرٌض أو ولٌه( .  -1
 والمؤذون له )وهو الطبٌب ومساعدوه(.   -2
 والمؤذون به )وهو العمل الجراحً أو اإلجراء التشخٌصً(  -3
 ل الجراحً أو التشخٌصً(. والصٌؽة )وهً العبارة التً تدل على إجازة العم -4

ِ لألغراض التالٌة، متفرلةً أو مجتمعةً:  ًّ  وٌُطلُب اإلذُن الطبً من المرٌِض أو ولٌِّه الشرع

 إجراء الفحص الطبً،  وهذا الٌحتاج لإلذن الكتابً بل ٌكفً أن ٌكون شفوٌاً أو ضمنٌاً. -1
 أي عملٌة جراحٌة.  -2
 أو النصفً. إعطاء أي مخدر وخاصة التخدٌر العام  -3
إجراء فحوصات فٌها تدخل فً جسم المرٌض مثل المسطرة الملبٌة ومناظٌر الجهاز الهضمً أو البولً أو  -4

 التناسلً،  ومثل أخذ خزعات من الكبد أو الكلى أو الرئتٌن وؼٌرها. وكذلن إجراء التداخالت العالجٌة الشعاعٌة. 
 ً عالج السرطاناستخدام المعالجة الكٌمٌائٌة أو الشعاعٌة ف -5

 َمْن ٌحكُّ له اإلذُن:

ُر والمختار.   اآلِذن هو المرٌُض الراِشُد الواعً والمتبّصِ
ِش عملٌاً،   فال ٌُعتَُّد بإذن الماصر، وال الُمشوَّ

 وال ٌُعتدُّ بإذن الؽافِل الذي لَم ٌفهِم المراَد من اإلذن، 



 .وال ٌُعتَدُّ بإذن الشخص الُمكرِه على لوٍل أُكِره علٌه

  اإلذن حك متمحض للمرٌض ذي األهلٌة:

 إّن المرٌض متى كان لادراً على التعبٌر عن إرادته، فإّن اإلذن فً اإلجراء الطبًّ حٌك متمّحض له :
 ولٌس ألحٍد أن ٌجبره على اإلذن، وال أن ٌؤذن نٌابةً عنه، ال ٌجوز ألحٍد أن ٌفتات علٌه فٌه،

ٌغ شرعًاإل ولٌس ألحٍد أن ٌعترض على إذنه بهذا  لذلن.  جراء ما لم ٌكن هنان ُمسّوِ

ٌض لها   إذُن المرأِة عن نفسها حكٌّ ُمتمّحِ

 ٌحك للمرأة أن تعطً اإلذن بالعالج مالم ٌتعلك ذلن بمضاٌا اإلنجاب فٌنبؽً عندئذ أخذ موافمة الزوج.
 وكثٌر من األطباء ٌجهلون ذلن، خاصة الذٌن ٌعملون فً البالد العربٌة من األجانب.

 د انفجر رحم المرأة واألطباء ٌنتظرون إذن الزوج بعملٌة لٌصرٌة لوالدة متعسرة فً مدٌنة فً نجد لبل سنوات!.فم
  وتؤخرت الدٌلزة )تصفٌة الدم من الشوائب لمصور الُكلى( عن امرأة راشدةٍ، سبَع ساعاٍت فً انتظار )ولٌِّها( من الذكور!.

 إذا كان المرٌُض فالداً لألهلٌة: 

شِد، أو عدِم العمِل، جاَز أن ٌُطلَب اإلذُن من َولٌِّه الشرعً. متى ما   انتفِت األهلٌةُ عن المرٌِض بعدم الرُّ
َر باإلجراء الطبً وما ٌترتُب علٌه.كما ال ٌُعتَدُّ بإذِن الُمكَرِه.  وال ٌُعتَُّد بإذِن الؽافِل حتى ٌُبَصَّ

  كٌفٌة اإلذن

 ى لسمٌن: ٌنمسُم اإلذن الطبً  من حٌث داللته إل  
  .كؤن ٌمول المرٌض للطبٌب أذنت لن بالفحص أو إجراء عملٌّة جراحٌة ونحو ذلن اإلذن الصرٌح،األول: 

ومنذ إبداء المرٌض موافمته على معالجة الطبٌب له،  ٌكون لد لبِل ضمناً باألعمال الطبٌة الضرورٌة والمتعارؾ علٌه 
 فً كل نشاط طبً عادي. 

جراء الفحص السرٌري والتحالٌل المخبرٌة العادٌة مثل تحلٌل الدم والبول والبراز واألشعة وٌكتفى باإلذن الشفوي إل
 العادٌة التً لٌس فٌها أي تدخل فً جسم المرٌض. 

(: كؤن ٌظن الطبٌب أن المرٌض ٌعانً من مرٍض فً الجوِؾ ٌستدعً االستئصال، اإلذن غٌر الصرٌح )الضمنًالثانً: 
ة، مثالً( فٌؤذن له المرٌض باستئصالها، فإذا شرع فً الجراحة وجد أن ما ٌعانً منه المرٌض وجود )كالتهاب الزائدة الدودٌّ 

 ورم مثالً، وأما الزائدة فهً سلٌمة. 
 فهل للطبٌب استئصاله أخذاً بؤنَّ المرٌض أذن له باستئصالها على أنها هً سبب المرض؟

وتموم المستشفٌات  جراح، فإن المرٌض لد أذن له باستئصاله؟.والحمٌمة أنه إذا ظهر سبب المرض ؼٌر الذي كان ٌظن ال
اآلن بوضع فمرة توضح انه فً حالة اجراء العملٌة الجراحٌة المحددة ، لد ٌظهر ما ٌستدعً اجراء آخر لمصلحة المرٌض ، 

 جدٌد . وعلٌه فتإخذ موافمته أو موافمة ولٌه مسبما . وبالتالً تتم العملٌة االضافٌة دون الحاجة الى اذن
 

  واجُب الطبٌِب فً تبصٌِر المرٌِض أو ولٌِّه

َره بالعمل  َر المرٌَض ذا األهلٌة، أو أولٌاء المرٌِض فالِد األهلٌِة، ٌُبّصِ ٌجُب على الطبٌِب المعالجِ أو مْن ٌُمثلُه أن ٌُبّصِ
 الطبً الممصوِد )وله ثالثةُ أركان(: 

 الؽرُض منه. -1
ةُ منه. -2  والفائدةُ المرجوَّ
 واألضراُر التً لد تترتُب علٌه. -3

ًَّ المرٌِض فالِد األهلٌة، لد فهم  -إلى حّدٍ معموٍل  -وٌجُب على الطبٌِب المعنً أن ٌَتٌمَّن  أن المرٌَض ذا األهلٌة، أو ول
 أركان التداخل الطبً الثالثة.

 

  ماذا ٌخبر المرٌض ؟

 ٌجب أن ٌحاط المرٌض علما بـ: 
 عالجً،  أم ولائً أو تجمٌلً؟ هل اإلجراء تشخٌصً أم  -1
 النتائج المتولعة من حٌث األلم والوظٌفة واإلحساس . -2
 احتماالت نجاح العملٌة . -3



 وجود احتماالت أخرى . -4
 المخاطر الجسدٌة أو العملٌة أو النفسٌة المحتملة.  -5
 المضاعفات المحتملة: بما فٌها معدل االلتهاب.  -6

  ماذا ٌخبر المرٌض ؟

 أن ٌحاط المرٌض علما بـ:  ٌجب
 هل اإلجراء تشخٌصً أم عالجً،  أم ولائً أو تجمٌلً؟  -1
 النتائج المتولعة من حٌث األلم والوظٌفة واإلحساس . -2
 احتماالت نجاح العملٌة . -3
 وجود احتماالت أخرى . -4
 المخاطر الجسدٌة أو العملٌة أو النفسٌة المحتملة.  -5
 : بما فٌها معدل االلتهاب. المضاعفات المحتملة -6

ً وعاجالً، كان نطاق اإللتزام  وٌعتمد االلتزام بالتبصٌر على حالة االستعجال والضرورة: فكلما كان العالج ضرورٌا
 بالتبصٌر الملمى على عاتك الطبٌب ضئٌالً ضٌماً. 

ى الطبٌب أن ٌُعلم المرٌض إعالماً أما إذا كانت الؽاٌة من التدخل الطبً تحسٌن حالة المرٌض الصحٌة العامة،  فإن عل
 كامالً وٌبّصره بكل المخاطر، حتى وإن كانت استثنائٌة كما فً حاالت جراحة التجمٌل والتجارب ؼٌر العالجٌة ونحوها. 

 وهنان نوعان من المخاطر التً لد ٌتعرض لها المرٌض :
 مخاطر عادٌة ومتولعة.  األولى:

 لعة. مخاطر ؼٌر عادٌة وؼٌر متو والثانٌة:
فالمخاطر العادٌة المتولعة ٌجب على الطبٌب أن ٌخبر المرٌض بها. أما المخاطر ؼٌر العادٌة وؼٌر المتولعة فإن 

 المانون ٌكاد ٌجمع على أن الطبٌب ال ٌلتزم بلفت نظر المرٌض إلى الشاذ النادر.
 

 وٌنبؽً أن تكون المعلومات الممدمة من الطبٌب:
الفنٌة والمصطلحات العلمٌة،  متناسبة مع المستوى الثمافً للمرٌض، وبشكل مبسط ٌسمح  بلؽة سهلة بعٌدة عن التراكٌب

 معه للمرٌض بفهم وضعه الصحً. 
وٌحك للمرٌض أن ٌوكل عنه من ٌشاء،  ومن حمه أن ٌرفض التبصٌر،  وأن ٌطلب من الطبٌب أن ٌموم بما ٌراه مناسباً 

 لحالته، بشرط  توثٌك ذلن بشهود.

  ى الرضا فهو إذنٌ كل ما ٌدل عل

 .كل ما ٌدل على الرضا والموافمة فهو كاٍؾ فً حصول اإلذن
  :والتعبٌر عن اإلرادة ٌكون بعدة طرق

النطك هو األصل فً البٌان، ولكن لد تموم ممامه كل وسٌلة أخرى مما ٌمكن أن تعبّر عن اإلرادة الجازمة تعبٌراً كافٌاً 
  مفٌداً.

 «.ٌنسب لساكت لول»ٌعتبر إذناً ؛ وذلن لماعدة: ال وأّما السكوت فاألصل أنّه ال 

ًُّ مكتوباً أم شفاهةً؟   اإلذُن الطب

ً حسب العمل المتخذ؛ فاإلذن الكتابً ٌجرى فً حاالت تترافك بنسبة من الخطورة، أو خشٌة  ً أو شفوٌا ٌكون كتابٌا
 حصول آثار جانبٌة للمرٌض. 

لطبً مكتوباً، وٌُولَِّع علٌه المرٌُض ذو األهلٌة، أو ولً المرٌِض فالِد ففً مثل هذه الحاالت ٌُفضَُّل أن ٌكون األذن ا
 األهلٌة، وٌَشهَد على اإلذن شاهدا عدٍل.

 أّما إذا كان اإلجراء الطبً عادٌاً كوصفة طبٌة، أو إرشاداٍت فً العمل أو الجسم، فٌكتفى فٌه باإلذن الشفوي. 
 بتعدد األعمال الطبٌة التً ٌخضع لها المرٌض.  وٌتعدد اإللتزام بالتبصٌر أثناء فترة العالج،

ومتى أعطى المرٌض المإهل والمادر على إعطاء اإلذن إذنه للطبٌب،  وامتنع أولٌاإه من المرابة عن ذلن لم ٌُلتفت إلى 
. وٌجب امتناعهم. بل من حك المرٌض العالل البالػ ان ٌخفً مرضه عن الاربه او من ٌشاء منهم ، وان ٌخبر الطبٌب بذلن 

 على الطبٌب وفرٌمه االلتزام بذلن واال كان افشاء للسر ٌمكن المعالبة علٌه .
وال ٌجوز للطبٌب ممارسة أي ضؽط على المرٌض، فدوره ٌنتهً بتبصٌره بؤمانة تاركاً له حرٌة االختٌار، إال إذا طلب 

 وفوائد االلدام.  المرٌض صراحة رأٌه ومشورته، وهنا ٌمكن للطبٌب أن ٌبٌن له مخاطر اإلحجام، 



ًَّ له:   إذا كاَن المرٌُض فالداً لألهلٌة وال ول

ًّ من  ٌُرفَُع األمُر إلى الحاكِم أو من ٌنوُب عنه، كالشرطِة أو إدارة المستشفى، لٌؤذن باإلجراء الطبً، ألن الحاكم )هو ول
 ال ولً له(، وله أن ٌمٌم ولٌاً على المرٌض نائباً عنه.

  غٌاب من له حك اإلذن:

ٌنظر فً حالة المرٌض: ُُ 
 فإن لم ٌكن المرٌض فً حالة خطرة، بل تسمح حالته بالتؤخٌر لحٌن لدوم ولٌّه، فال بد من انتظار الولً. 

وإن كان المرٌض مهدداً بالموت أو تلؾ عضٍو من أعضائه إذا لم ٌتم عالجه وإسعافه، ]ومن أمثلته: المصابون فً الحوادث 
من الطوارئ الطبٌة التً ٌُخَشى أن تودَي بحٌاة المرٌِض إن تؤخر التداخل الطبً[، فهنا ٌجب على المرورٌة، أو فٌما حكم ذلن 

 الطبٌب مباشرة اإلجراء الطبً دون استئذان إلنماذ المرٌض.

 : الحاالت التً ٌَسمُُط فٌها وجوُب اإلذن

 ثالث حاالت: ٌسمُط وجوُب أخِذ اإلذن من المرٌِض أو ولٌِّه الشرعً لبل التداخل الطبً فً
أن ٌكون المرٌُض مهدداً بالموِت أو تلٍؾ جسٌم فً الجسم أو األعضاء، ما لَم  ٌُسعَْؾ عاجالً بطبابٍة أو  الحالة األولى:

 جراحٍة فورٌة، وال تسمُح حالته الصحٌة بؤخذ اإلذن الطبً.
ً بمرٍض ُمعٍد ٌُخشى انتشاره فً المجتمعِ ما لَ  الحالة الثانٌة: م ٌُبادْر بعالجِه، ففً هذه الحالة ٌُعالُج أن ٌكون مصابا

 المرٌُض أو ٌُعَزُل وإن لَم ٌؤذْن بذلن.
ً خطٌراً ٌهدد حٌاته أو حٌاة اآلخرٌن،  فٌمكن آنذان إدخاله المستشفى  الحالة الثالثة: ً نفسٌا ً مرضا أن ٌكون مرٌضا

 النفسً ُمرؼماً ومعالجته،  بعد اتخاذ اإلجراءات المطلوبة.
المذكورة آنفاً ٌستوثُك من صحِة حدوثها بالتشاوِر مع طبٌٍب حاذٍق آخر، ما أمكن ذلن، وٌُوثَُّك ذلن فً نَّصٍ  ففً الحاالت
 مكتوٍب، ومشهوٍد.

 حك الدولة )المجتمع(:

 من حك الدولة:
 أن تفرض التداوي لسرا على المرٌض حتى ال ٌضرالمجتمع،  

 وأن تعزله فً مستشفٌات خاصة ) المحجر الصحً (،
 أن تفرض التطعٌم ضد أمراض األطفال مثل الحصبة وشلل األطفال والسعال الدٌكً والتهاب الكبد الفٌروسً، و

 وأن تفرض التطعٌم عند السفر ضد الكولٌرا والحمى الصفراء والحمى الشوكٌة، 
 وأن تفرض التداوي فً حالة اإلصابة باألمراض الجنسٌة كالسٌالن والزهري وؼٌرهما.

ض إذا ُطلب منه اإلذن بالعمل الجراحً أو التشخٌصً أن ٌؤذن به،  وذلن الستحباب التداوي،  وهو ما وٌستحب للمرٌ
 روي عن النبً: 

  « تداووا عباد  هللا فإن هللا لم ٌضع داء إال وضع له معه شفاء إال الهرم»

  هل للولً االمتناع عن اإلذن بعالج مولٌه؟

لٌه إذ الوالٌة تتضمن فعل األصلح، وعدم العالج ضرر محض فال ٌكون من ال ٌسوغ للولً أن ٌمتنع عن معالجة مو 
 حك الولً .وهذا محل نظر، خاصة فً حالة األطفال الذٌن ٌتوالهم آباإهم وأمهاتهم.

وٌجب أن تكون هنان آلٌة سرٌعة بحٌث تنتزع الوالٌة على الطفل )أو نالص األهلٌة(، وٌتوالها شخص آخر ٌعٌّنه 
 إجراءات تتٌح إلدارة المستشفى بعد تبلٌػ الجهات المضائٌة المختصة هاتفٌاً بإجراء التدخل الطبً السرٌع.الماضً. وهنان 

: أن الطبٌب ٌلتزم بتبصٌر المرٌض بؤخطار العالج والتدخل الجراحً خاصة، واأللم الناتج عن ذلن، وال وخالصة المول
 رر بالػ بالمرٌض،  وضرره أكثر من نفعه. ٌعفى الطبٌب من هذا االلتزام إال إذا كان فٌه إلحاق ض

 
 7/  5/  67لرار مجمع الفمه اإلسالمً رلم: 

 بشـأن العالج الطـبً
 إذن المـرٌـــض

 12-7إن مجلس مجمع الفمه اإلسالمً الدولً المنعمد فً دورة مإتمره السابع بجدة فً المملكة العربٌة السعودٌة من 
 م.1992ر )ماٌو( أٌا 14 – 9الموافك  1412  ذي المعدة

 بعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع العالج الطبً،



 لرر ما ٌلً: وبعد استماعه إلى المنالشات التً دارت حوله،

 :إذن المرٌض

  ٌشترط إذن المرٌض للعالج إذا كان تام األهلٌة،  فإذا كان عدٌم األهلٌة أو نالصها اعتبر إذن ولٌه حسب
الٌة الشرعٌة ووفما ألحكامها التً تحصر تصرؾ الولً فٌما فٌه منفعة المولى علٌه ومصلحته ورفع ترتٌب الو

األذى عنه. على أنه ال ٌعتبر بتصرؾ الولً فً عدم اإلذن إذا كان واضح الضرر بالمولً علٌه،  وٌنتمل الحك 
 إلى ؼٌره من األولٌاء ثم إلى ولً األمر .

  فً بعض األحوال،  كاألمراض المعدٌة والتحصٌنات الولائٌة. لولً األمر اإللزام بالتداوي 
  .فً حاالت اإلسعاؾ التً تتعرض فٌها حٌاة المصاب لخطر ال ٌتولؾ العالج على اإلذن 
  )ال بد فً إجراء األبحاث الطبٌة من موافمة الشخص التام األهلٌة بصورة خالٌة من شائبة اإلكراه )كالمساجٌن

 لمساكٌن(. وٌجب أال ٌترتب على إجراء تلن األبحاث ضرر .أو اإلؼراء المادي )كا
وال ٌجوز إجراء األبحاث الطبٌة على عدٌمً األهلً أو نالصٌها ولو بموافمة األولٌاء إال إذا كانت هذه األبحاث فً  

صٌها(. وال مصلحة الشخص المصاب أو المجموعة المماثلة. وال بد من حصول إذن هإالء األشخاص )عدٌمً األهلٌة أو نال
بد من أن ال ٌإدي البحث إلى ضرر أشد من المرض الذي ٌبحث. وكلما كانت الفوائد المرجوة لنفس الشخص )الذي سٌجرى 

 ً  «.علٌه البحث( أو مجموعته، كبٌرة واألضرار المحتملة نادرة وضئٌلة، أصبح إجراء البحث مطلوبا
 

 :سموط اإلذن فً العملٌات الجراحٌة المستعجلة

ر الحصول على إذن المرٌض أو ولٌه، وكانت بالمرٌض حالة ضرورة ال ٌمكن معها التؤخٌر، فإن العمل الطبً إذا تعذ
 والحالة هذه ٌكون مباحاً، وال ضمان على الفاعل ألنه أحسن إلى المرٌض.

منة عشرة فً ولد بحث هذا األمر مجمع الفمه اإلسالمً الدولً المنبثك عن منظمة المإتمر اإلسالمً  فً دورته الثا
 م. 2007تموز ) ٌولٌو (  14 – 9هـ،  الموافك 1428جمادى اآلخرة  29إلى  24مالٌزٌا من 

 
 

 (10/18) 171لرار رلم 
 اإلذن فً العملٌات الجراحٌة المستعجلةن بشأ

 لرر ما ٌأتً :و
طوارئ( دون حاجة إلى أخذ ال ٌجوز اتخاذ التدابٌر واإلجراءات الطبٌة الالزمة فً الحاالت اإلســـعافٌة )طبأوالً: 

 موافمة المرٌض أو ولٌه فً الحاالت التالٌة :
 وصول المرٌض فً حالة إؼماء شدٌد أو فً حالة ٌتعذر الحصول معها على الموافمة لبل التدخل .

 أن المرٌض فً حالة صحٌة خطرة تعّرضه للموت تتطلب التدخل السرٌع لبل الحصول على الموافمة .
 مرٌض أي من ألاربه الذٌن لهم حك الموافمة مع ضٌك الولت.أن ال ٌوجد مع ال

 ٌشترط  للتدخل الطبً فً مثل تلن الحاالت:ثانٌاً: 
 أن ٌكون العالج ممراً من الجهات الصحٌة المختصة ومعترفاً به.

إعداد ضرورة وجود طبٌب اختصاصً فً فرٌك ال ٌمل عن ثالثة أطباء للموافمة على التشخٌص والعالج الممترح، مع 
 محضر بذلن مولع علٌه من الفرٌك.

 ضرورة أن تكون الفوائد المتولعة من العالج تفوق أضراره مع تملٌل المخاطر لدر اإلمكان. 
 بعد إفالة المرٌض على الطبٌب شرح التفاصٌل الكاملة له.

 ى المرار. انته«.    أن تكون المعالجة مجانٌة، وإذا كانت لها تكالٌؾ فتحدد من جهة متخصصة محاٌدة
لد ٌكون من المتعذر وجود هذا الفرٌك الطبً، وخاصة فً مستشفٌات المرى والمدن الصؽٌرة. ولهذا ٌجب اإلسعاؾ      

وإجراء العمل الطبً والجراحً على وجه الـسرعة فً حالة تعذر الحصول على اإلذن وهو ما صّرح به لرار المجمع الفمهً 
والذي سبك ذكره، كما إن هٌئة كبار العلماء فً المملكة العربٌة السعودٌة  1992هـ /  1412الدولً فً مإتمره السابع بجدة 

 أباحت ذلن وألّره أٌضاً تنظٌم وزارة الصحة بالمملكة.
 
 



 رفض المرٌض للعالج

 لماذا ٌرفض المرٌض العالج ؟

 هنان عدد من األسباب التً تجعل المرٌض ٌرفض العالج أو العمل الجراحً: 
 من الموت . الخوف - 1
 الخوف من المجهول . - 2
فمنهم من ٌؤبى العالج ألنه شعر أنه لد وصل إلى أواخر العمر،  فال داعً ألن ٌعّرض  الزهد بما بمً من العمر: - 3

 نفسه الختالطات العالج أو العملٌات الجراحٌة. 
ع فٌرفض العالج، دون أن ٌدرن ومنهم من ال ٌستطٌع أن ٌفهم حالته المرضٌة بشكل وا الجهل وللة الوعً: - 4

 عوالب مثل ذلن المرار. 
ومن المرضى من ٌرفض العالج أو العملٌة الجراحٌة بسبب ضٌك الحال وعدم المدرة على تحمل تكالٌؾ  الفمر: - 5

 ، ٌجب ان تموم الدولة او المجتمع بتوفٌر العالج لهإالء الفمراء . العالج أو العملٌة الجراحٌة
ونشاهد هذا بشكل خاص فً المشافً الخاصة،  فمد ٌوصً الطبٌب مثال بإجراء  الطبٌب أو المستشفى:عدم الثمة ب - 6

عملٌة لٌصرٌة دون داع طبً لها أو عملٌة تجمٌلٌة ال طائل منها وؼٌر ذلن. ولد ال ٌثك المرٌض تمام الثمة بالمشافً 
 الحكومٌة الصؽٌرة التً تفتمر إلى األجهزة و اإلمكانٌات.

 بصٌر المشتمل على تخوٌؾ للمرٌض من مضاعفات العمل الجراحً .الت - 7
فارتفاع ضؽط الدم ال ٌسبب عادة أٌة أعراض،  وربما ٌتساءل المرٌض عدم وجود أعراض شدٌدة عند المرٌض:  - 8

ن األعراض لماذا أتناول العالج وأنا ال أشكو من أي شًء. ولد تكون شراٌٌن المرٌض متضٌمة جداً وال ٌشكو إال الملٌل م
 فٌرفض إجراء عملٌة لشراٌٌن الملب.

 هل من حك المرٌض أو ولً أمره أن ٌرفض العالج الواجب ؟

 ما هو العالج الواجب؟

ً أو ٌؽلب على الظن الشفاء به بإذن هللا،  ألن األحكام  ٌجب العالج )التداوي( اذا علم أن الدواء ٌزٌل المرض ٌمٌنا
المرض إذا لم ٌُعَالج سٌإدي إلى التهلكة،  أو إلى تلؾ عضو من األعضاء، أو اإلعالة الشرعٌة مبنٌة على ؼلبة الظن وأن 

،  و سٌإدي إلى اصابة اآلخرٌن اذا لم ٌُعالج. ٍُ  الدائمة،  أو أن المرض معٍد
 

 والعالج الواجب له وجهان :

 جانب متعلك بالمرٌض :

الجسد مثال ذلن رجل حدث له حادث فً  إذا أصاب المرٌض مرض خطٌر ٌترتب علٌه تلؾ النفس أو عضو من -1
 الطرٌك فبدأ ٌنزؾ، فهل ٌجب عالج ذلن حتى ٌولؾ النزٌؾ الذي لد ٌودي به إلى التهلكة ؟  فالجواب: نعم 

مرٌض أصٌب بحمى شوكٌه )خاصة عند األطفال(،  فهل ٌجب عالجه ؟ فالجواب نعم، لما ٌترتب على ذلن من  -2
 المصاب .تخلؾ عملً وإعالة بدنٌه فً حك  

مرٌض مصاب بالتهاب فً المجاري البولٌة وحدث عنده تجرثم فً الدم، فالعالج فً حمه واجب ألنه ٌمكن أن ٌموت  -3
 .Septic shockبصدمة جرثومٌة 

 فالعالج فً حمها وفً حك الجنٌن واجب  . Preeclampsiaأمراه حامل مصابة باإلنسمام الحملً  -4
 ملب أو جلطة فً الرئة فالعالج فً حمه واجب مرٌض شاب مصاب بجلطة فً ال -5
 مرٌض مصاب بمرحة حادة فً المعدة تنزؾ دماً،  إذا لم ٌعالج فمد ٌموت من النزٌؾ، فالعالج فً حمه واجب.   -6
طفل حدٌث الوالدة اكتشؾ لدٌه نمص فً إفراز الؽدة الدرلٌة،  فالعالج فً حمه واجب لما ٌترتب على عدم العالج   -7
 ؾ عملً. من تخل

وهذه الحاالت وأمثالها ممطوع أو ٌؽلب على الظن أثر العالج علٌها، وهً تشبه إنماذ معصوم من هلكة أو ؼرق أو هدم 
 أو نحوه .

 وال ٌجوز ألحد أن ٌمنع أحداً من التداوي، خاصة إذا ما كانت حٌاته مهددة بالخطر إن هو ُمنع من التداوي.

 جانب متعلك بالمجتمع:  



هنان مرٌض مصاب بداء لد ٌإدي إلى وباء عام مثل الكولٌرا أو الحمى الشوكٌه فً الحج أو ؼٌره،  فهذا عالجه فإذا كان 
م.ولٌس من حك  واجب من جانبٌن: جانب فً حك المرٌض وجانب فً حك المجتمع،  فإذا كان العالج واجباً فتركه الواجب محرَّ

كان العالج ٌؽلب على الظن أنه ناجع، فالشرٌعة جاءت لحفظ الكلٌات المرٌض أو ولٌه أن ٌرفض العالج إذا تحمك الضرر و
 الخمس ومنها )النفس والعمل(.

الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السالمة و العافٌة،  و لدرء مفاسد »لال سلطان العلماء العز بن عبد السالم:  
 وإذا ترن المسلم واجباً فهو آثم.«  المعاطب و األسمام

ٌشكل مرضه خطراً على المجتمع أو ولٌه العالج فمن حك أفراد المجتمع أو طائفة منهم أن ٌتمدموا وإذا رفض مرٌض 
إلى الوالً )السلطة( بطلب عالج ذلن المرٌض أو عزله،  ومن حك المجتمع مطالبة الوالً )السلطة( بالزام المرٌض أو ولٌه  

 لى.بالعالج إذا تحمك الضرر وكان العالج ناجعاً بإذن هللا تعا
مبنٌة على عدم المطع  -ومما ٌنبؽً التنبٌه علٌه أن ألوال السلؾ بترن التداوي أو الجواز أو اإلستحباب _فً الؽالب

بإفادة العالج،  أما لو ُلطع بفائدته  فإنه واجب. ولولهم بعدم الوجوب ال ٌخرج عن كون عالج األمراض التً ٌتناولونها 
 أو ؼلبةُ ظن بؤن العالج ٌإدي إلى الشفاء بإذن هللا تعالى. بالبحث فً زمنهم، ال ٌحصل فٌها لْطعٌ 

 ما حكُم من رفض العالج ومات بسبب ذلن؟

إذا  امتنع المرٌض عن التداوي بعد أن بٌََّن له الطبٌُب الثمةُ الحاذُق أن ترن التداوي أو االمتناع عنه لد ٌإدي إلى تلؾ 
 عضو منه، أو وفاته، فما حكم ذلن؟

ً وعاصٌاً، فإن مات بسبب ذلن ال ٌُعتَبُر لاتالً لنفسه، ألن الشفاء ذهب جمهور الف مهاء إلى أنه إن فعل ذلن ٌعتبر آثما
 بالتداخل الطبً لٌس ممطوعاً بنجاحه، بخالؾ من ترن الطعاَم والشراَب حتى هلن، فإن هذا األخٌر ٌُعتبُر لاتالً لنفسه.

 جراحٌاً مستعجالً، وإال كانت النتائج وخٌمة،  فٌه إلماء بالنفس ورفض المرٌض للعالج فً الحاالت التً تستدعً تدخالً 
 [. وهكذا فً بمٌة االمراض .195إلى التهلكة. وهللا سبحانه وتعالى ٌمول: )وال تلموا بؤٌدٌكم إلى التهلكة( ]البمرة: 

 
حٌاته .أما إذا كان المرٌض  إذا كان المرٌض عالالً بالؽاً فال ٌمكن إجباره على التداوي،  ولو كان فً ذلن خطر على

نالص األهلٌة أو معدومها،  ورفض الولً التداوي،  فإن هذه الوالٌة تنزع منه،  وٌتم التداوي بؤسرع ماٌمكن،  وحسب حرج 
 الحالة وضرورة اإلسراع فً مداواتها.

 هل ٌأثم الطبٌب بترن المرٌض مصراً على رأٌه بعدم العالج الواجب ؟ 

 فللعلماء لوالن :
 أنه ال ٌؤثم إذا بٌَّن للمرٌض أو ولٌه خطورة عدم العالج وما ٌترتب علٌه. ول:األ

 أنه البد من إبالغ الوالً )السلطة( وأن اإلثم ال ٌرتفع بمجرد البٌان للمرٌض. والثانً:
 اعتداء . التً فٌها اشتباه تسمم أو ٌة(وفً االنظمة السارٌة ال ٌتم ابالغ السلطة اال من االمراض السارٌة ) المعد

 

 (10/19) 184لرار رلم 
 بشأن

 اإلذن فً العملٌات الجراحٌة المستعجلة
التاسعة عشرة فً إمارة إن مجلس مجمع الفمه اإلسالمً الدولً المنبثك عن منظمة المإتمر اإلسالمً المنعمد فً دورته 

 إبرٌل (نٌسان )  30 – 26الموافك  ، هـ1430جمادى األولى  5إلى  1الشارلة ) دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ( من 
 ، م2009

 12-7( فً دورته السابعة المنعمدة بجدة فً المملكة العربٌة السعودٌة من 5/7) 67حٌث سبك للمجمع اتخاذ لرار رلم 
( فً  10/18)   172م،  بشؤن أحكام التداوي واتخاذ لرار رلم 1992أٌار )ماٌو(  14 – 9الموافك  1412ذي المعدة  

الثامنة عشرة المنعمدة ببتروجاٌا بمالٌزٌا بشؤن اتخاذ التدابٌر الطبٌة الالزمة فً الحاالت اإلسعافٌة )طب الطوارئ(،   دورته
 واستكماالً لما رآه من تؤجٌل البت فً الحاالت المرضٌة المستعجلة،  

وبعد ٌة المستعجلة، اإلذن فً العملٌات الجراحوبعد اطالعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 
 ،  استماعه إلى المنالشات التً دارت حوله

 لرر ما ٌأتً :
الحاالت المرضٌة التً تستدعً إجراء عمل عالجً أو جراحً دون أي تؤخٌر،  نظراً  ٌمصد بالحاالت المستعجلة: -1

 ئه من مثل: لخطورة الوضع الصحً الذي ٌعانً منه المرٌض إنماذاً لحٌاته أو منعاً لتلؾ عضو من أعضا



التً تتطلب إجراء والدة لٌصرٌة إنماذاً لحٌاة األم أو الجنٌن أو هما معاً،  كما فً حالة التفاؾ  الحاالت -)أ( 
 الحبل السري،  وحالة التمزق الرحمً عند األم أثناء الوالدة. 

 الحاالت التً تتطلب إجراء جراحة ضرورٌة كما فً حالة الزائدة الملتهبة.  -)ب( 
 الحاالت التً تتطلب إجراء عالجٌاً معٌناً من مثل ؼسٌل الكلى ونمل الدم.  -)ج( 

إذا كان المرٌض كامل األهلٌة وتام الوعً ولدٌه لدرة على االستٌعاب واتخاذ المرار دون إكراه ، ولرر األطباء أن  -2
اء اإلذن بعالجه واجب شرعاً ٌؤثم حالته مستعجلة وأن حاجته إلجراء عالجً أو جراحً أصبحت أمراً ضرورٌاً ، فإن إعط

 المرٌض بتركه .
 وٌجوز للطبٌب إجراء التدخل العالجً الالزم إنماذاً لحٌاة المرٌض استناداً ألحكام الضرورة فً الشرٌعة.  

إذا كان المرٌض نالص األهلٌة ورفض ولٌه إعطاء اإلذن الطبً لعالجه فً الحاالت المستعجلة فال ٌُعتّد برفضه ،  -3
 تمل الحك فً اإلذن إلى ولً األمر أو من ٌنٌبه من الجهات المختصة فً الدولة. وٌن

إذا كانت الجراحة المٌصرٌة ضرورٌة إلنماذ حٌاة الجنٌن أو األم أو هما معاً ورفض الزوجان أو أحدهما اإلذن بذلن،   -4
 هذه الجراحة.  فال ٌعتد بهذا الرفض وٌنتمل الحك بذلن إلى ولً األمر أو من ٌنٌبه فً إجراء

 ٌشترط للتدخل الطبً فً الحاالت المستعجلة ما ٌؤتً:  -5
أن ٌشرح الطبٌب للمرٌض أو ولٌه أهمٌة العالج الطبً وخطورة الحالة المرضٌة واآلثار المترتبة على  -)أ( 

 رفضه ، وفً حالة اإلصرار على الرفض ٌموم الطبٌب بتوثٌك ذلن .
 بٌر إللناع المرٌض وأهله للرجوع عن رفضه لإلذن تفادٌاً لترّدي حالته .أن ٌموم الطبٌب ببذل جهد ك -)ب( 
ٌتولى فرٌك طبً ال ٌمل عن ثالثة أطباء استشارٌٌن،  على أال ٌكون الطبٌب المعالج من بٌنهم، بالتؤكد من  -)ج( 

المستشفى  تشخٌص المرض والعالج الممترح له مع إعداد محضر بذلن مولع علٌه من الفرٌك،  وإعالم إدارة
 بذلن ،

 أن تكون المعالجة مجانٌة، أو تموم أحدى الجهات المحاٌدة بتمدٌر التكلفة . -)د( 

 وٌوصً المجمع: 

  حكومات الدول اإلسالمٌة بوضع تشرٌع ٌنظم ممارسة العمل الطبً فً كافة الحاالت المرضٌة اإلسعافٌة
 بٌة .والمستعجلة،  بحٌث ٌتم تطبٌك لرارات المجمع فً األمور الط

 . العمل على توعٌة المرٌض توعٌة صحٌة لتفادي مثل هذه الموالؾ حرصا على حٌاته 
 وهللا أعلم

 
 الخالصة 

 الرافضة للعالج  سموط االذن المستنٌر فً العالج واالبحاث والحاالت الحرجة     
ون هو مسإوال عن ما ٌصٌبه من ضرر ال ٌسمط االذن المستنٌر فً العالج واالبحاث مطلما بالنسبة للشخص البالػ العالل وٌك

. 
بشرط ان ٌكون ولد أوضحنا الحاالت التً ٌمكن ان ٌسمط فٌها االذن فً الحاالت الحرجة التً تهدد الحٌاة ، ولكن        

كما الشخص المصاب ؼٌر لادر على اعطاء االذن ، وفً هذه الحاالت ٌتم اجراء االسعاؾ والعملٌات الجراحٌة الضرورٌة 
 .سبك توضٌحه 

أما فً حاالت عدٌمً االهلٌة ) االطفال وفالدي المدرة على اعطاء االذن المتبصر ( فإن االذن ٌكون بٌد الولً .. وفً      
حالة امتناع الولً من اعطاء االذن فإن اجراء العملٌة او االنفاذ الدموي ) ؼسٌل الكلى ( أو اي اجراء طبً ٌتم بموافمة ولً 

ٌشمل ادارة المستشفى وثالثة من االطباء االستشارٌٌن او ه المحكمة أو ضمن اجراء طبً معترؾ به من الدولة اخر تعٌنّ 
 المختصٌٌن .

اما اجراء التجارب فال ٌمكن ان تتم بؤي حال من االحوال بدون وجود اذن متبّصر من شخص بالػ عالل وفً حالة      
لشخص . وٌجب ان ٌكون البحث المنووي اجراإه له فائدة مباشرة لهذا الشخص نالصً االهلٌة بوجود اذن من ولً مثل ذلن ا

أو مجموعته . وان ال ٌكون فٌه خطر على صحته او حٌاته . وال لٌمة لموافمة الولً إذا كان البحث سٌضر بنالص االهلٌة أو 
اب البحث او الممولٌن له . وتتكون هذه ال فائدة له وال للمجموعة المماثلة له . وٌمرر ذلن لجنة خاصة ال عاللة لها بؤصح

من االطباء المختصٌن للموافمة على اجراءات البحث ... ومسإول عن اخاللٌات البحوث العلمٌة أو اللجنة من مجموعة 
 الطبٌة . فإذا رفض مسإول اللجنة االخاللٌة البحث لهذه االعتبارات أو ؼٌرها ٌتم رفض هذا البحث وٌمنع اجراإه .

ا ال ٌتم اجراء اي بحث طبً او علمً دون موافمة متبصره من االشخاص الذٌن سٌجري علٌهم البحث . وال ٌسمط وعموم    
 إذنهم مطلما .

 



 حفظ سر المهنة( 2)

 السر فً اللؽة اسم لما ٌُسر به اإلنسان أي: ٌكتمه، وأصل الكلمة ٌدل على إخفاء الشًء وعدم إظهاره 

 :لمرٌض نوعانأسرار ا وما ٌطلع علٌه الطبٌب من
علٌها أحد ؼٌره ولوال الضرورة لما سمح للطبٌب أن ٌّطلع  هو العورات والسوآت التً ال ٌحب المرٌض أن ٌّطلع األول:

 .علٌها
والذنوب واآلثام التً ٌمترفها المرٌض، وال ٌطلع علٌها أحد ؼٌره، ثم ٌظهرها للطبٌب أثناء كشفه علٌه  المعاصً الثانً:

 .أو حدٌثه معه
 :حالتٌن كٍل من هذٌن النوعٌن فإن للكشؾ عن السروفً 

وهو الؽالب االعم من هذه  .أو اإلخبار عنه أن ٌكون السر مما ال تدعو الضرورة إلى كشفه، وال النظر إلٌه األولى:
 االسرار .

لنادر وسٌؤتً وهو االمر ا .إلٌه أو اإلخبار عنه أن ٌكون السر مما تدعو الضرورة إلى كشفه، أو إلى النظر الثانٌة:
 تفصٌل ذلن .

 وٌرجع أساس االلتزام بالسر الطبً لدٌماً إلى ما نص علٌه لسم أبمراط إذ جاء فٌه: 
)إن كل ما ٌصل إلى بصري أو سمعً ولت لٌامً بمهمتً أو فً ؼٌر ولتها مما ٌمس عاللتً بالناس وٌتطلب كتمانه 

 سؤكتمه، وسؤحتفظ به فً نفسً، محافظتً على األسرار(.
 جه الطبٌب أبو بكر الرازي نصٌحة لتالمٌذه فٌمول:وٌو

)اعلم ٌا بنً أنه ٌنبؽً للطبٌب أن ٌكون رفٌماً بالناس حافظاً لؽٌبهم كتوماً ألسرارهم، سٌما أسرار مخدومه فإنه ربما ٌكون 
فٌجب أن ٌحفظ طرفه  ببعض الناس من المرض، ما ٌكتمه من أخّصِ الناس به مثل أبٌه وأمه وولده. و إنما ٌكتمونه خصوصٌاتهم

 وال ٌجاوز موضع العلة(.
( من اإلعالن العالمً لحموق 12والسر المهنً وموضوعه ٌعّد من الضمانات األساسٌة لحموق اإلنسان حٌث تضمنت المادة )

رار المهن اإلنسان أحكاماً تتضمن حماٌة الخصوصٌة الشخصٌة لألفراد، وٌؤتً االلتزام باالحتفاظ بالسر الطبً ضمن لائمة من أس
التً ٌتوجب على أصحابها االلتزام بهذه األسرار مثل المحامٌن والوكالء وؼٌرهم من أصحاب المهن الذٌن ٌتصل علمهم بهذه 

 األسرار بحكم عملهم.

 تحرٌم نشر السر:

لهٌئة أمر الشرع بحفظ السر ونهى عن إفشائه سواء كان من اطلع علٌه طبٌب أو موظؾ بالسجالت الطبٌة أو من أفراد ا
التمرٌضٌة وؼٌرهم، وٌرتب المسئولٌة على إفشاء السر على أي واحد منهم، إذ أن حفظ السر من األمانة الواجب حفظها 

 واإلخالل بها من عالمات النفاق.
ؾ وإذا اوتمن آٌة المنافك ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخل»عن أبً هرٌرة رضً هللا عنه لال: لال رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص : 

 «خان
 « .من ستر مسلماً ستره هللا ٌوم المٌامة»والرسول ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٌمول: 

ل: وعن عائشة رضً هللا عنها لالت: كان النبً ملسو هلآو هيلع هللا ىلص إذا بلؽه عن الرجل الشًء لم ٌمل ما بال فالن ٌمول، ولكن كان ٌمو
 )رواه ابو داود وصححه األلبانً(«. ما بال ألوام ٌمولون كذا وكذا»

أمٌناً على  –الطبٌب  –: ٌنبؽً أن ٌكون فً كتابه " المدخل الى تنمٌة األعمال بتحسٌن النٌّات"  هـ(737لال ابن الحاّج )
 أسرار المرٌض، فال ٌُطلُع أحداً على ما ذكره المرٌض؛ إذ إنه لم ٌؤذن له فً إطالع ؼٌره على ذلن. 

 عنها لالت: لال رسول هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص : وعن عائشة رضً هللا 
 « .من ؼسل مٌتاً فؤدى فٌه األمانة، ولم ٌُفش علٌه ما ٌكون منه عند ذلن خرج من ذنوبه كٌوم ولدته أمه»

والملؾ الطبً للمرٌض هو مستودع األسرار التً أئتمن المرٌض بها الطبٌب وأي اطالع علٌه دون إذن المرٌض أو 
ر المسوؼات الشرعٌة من لِبل محكمة شرعٌة وإذن الماضً بهتن هذا الحك، هو جرٌمة فً حك المرٌض والفرد دون توف

 والمجتمع .
 

 متى نمول إن الطبٌب أفشى سّر المهنة؟ 

ال ٌباح إفشاء سر المرٌض حتى ولو كان من طبٌب إلى طبٌب، ألن المرٌض حٌن ٌؤتمن طبٌباً على سره ال ٌعنً أنه 
أٌضاً. وال ٌجوز ذلن اال حٌن ٌستشار الطبٌب اآلخر أو حٌن ٌموم الطبٌب االخر بمداواة هذا المرٌض فال بد له  ٌؤتمن ؼٌره

 من االطالع على ملفه الطبً . 



فسرُّ المهنة ال ٌمتصر على ما ٌعهد به الطبٌب، بل ٌتعداه إلى كل ما ٌشاهده الطبٌب، أو ٌسمع به، مما ٌضر إفشاإه 
 رامته، وكل ما ٌمثل سّراً ٌلزم الطبٌب بكتمانه حتى ولو لم ٌطلب المرٌض منه ذلن.بسمعة المرٌض أو ك
عاما طفال وهو امر ؼٌر صحٌح فمن بلػ الخامسة عشر  18:  لالسؾ تعتبر جمٌع الموانٌن ان من لم ٌبلػ تعرٌف الطفل 

طفال ، وان لم ٌبلػ سن الرشد اال انه ٌتحمل  ) وهو الؽالب االعم فً البلوغ للذكور وألل من ذلن لالناث ( ٌنبؽً ان ال ٌعتبر
المسإولٌات الى ٌوم المٌامة . وتختلؾ الحاالت ولذا فإن وصل الى سن المراهمة ٌعامل معاملة خاصة اال اذا كان مرضه 

ذا ٌشكل خطرا على حٌاته او على المجتمع أو ان سلوكه ٌإدي الى مخاطر فٌنبؽً االسراع الى تداركها واخبار ولً أمر ه
 الماصر .

 أسرار المرٌض الماصر

عندما ٌطلب المرضى المّصر من الطبٌب المعالج تلمً العالج سراً دون إخبار أولٌاء أمورهم، ٌجب على الطبٌب تشجٌعهم 
على إشران األهل، وٌتضمن ذلن محاولة التعّرؾ على سبب رؼبة المرٌض فً عدم إطالع أهله على حالته ومحاولة تصحٌح أي 

 اطئة .مفاهٌم خ
وفً بعض الحاالت التً فٌها كثٌر من المخاطر على الماصر فال بد من اخبار ولً امر هذا الماصر فهنان مخاطر  

المخدرات والخمور واالنحرافات الجنسٌة والحاالت النفسٌة الشدٌدة وانواع االنحرافات التً تإدي الى السلون االجرامً . 
حافظة على السر اال اننا نرى ان الدٌن النصٌحة واذا كان فً االمر خطر على ورؼم ان الؽرب ٌتجه الى التشدد فً الم

الماصر او على المجتمع فإن الواجب هو ابالغ ولً امر هذا الماصر وفً الحاالت الخطرة ٌجب ابالغ الجهات الحكومٌة 
 المختصة .

 

 هل كل األمراض تعتبر من األسرار الطبٌة؟ 

أسرار المرٌض مثل األمراض الجنسٌة والوراثٌة. وكذلن العمم عند الرجال والنساء  هنان أمراض تعتبر بطبٌعتها من
 ٌعتبر من األمراض التً ال ٌجوز إفشاء سرها .

أن ٌخفً الطبٌب  –مثالً  –وسر المرٌض ٌعتمد أٌضاً على الظروؾ التً ٌحدث فٌها المرض، فلٌس من كتمان السر 
 أهل المرٌض ، اال اذا طلب المرٌض العالل البالػ عدم اخبارهم بذلن .حالة المرٌض الصحٌة الخطرة والحرجة عن 

  ألحد الزوجٌن؟ وماذا عن إفشاء السر

 األمور المشتركة التً تخصهما معاً، ولٌس له أن ٌبٌح بؤشٌاء المرٌض ال بؤس بإفشاء السر ألحد الزوجٌن إذا كان ذلن فً
 ً حال عدم لدرة الزوج على اإلنجاب.الخاصة إال بإذنه كاألمراض الجنسٌة، أو الحمل ف

 وإذا تبٌن للطبٌب أن رب األسرة لد أصٌب بمرض جنسً؛ فهل ٌبلِّػ الزوجة؟ 
إن كان المرض معدٌاً، وٌخشى أن ٌنتمل إلى الزوجة أو أفراد األسرة، فإن الضرر المتولع بإصابته لألبرٌاء أعظم من 

 ٌكون على الطبٌب البٌان إن ُسئل عن ذلن أو التضته الحال.الضرر الذي ٌنال المرٌض نفسه ببٌان حاله. وربما 
ً من فحص الزوج  ففً حالة األمراض الجنسٌة، وهً معدٌة، فإن كان لها عالج، أمكن إعطاء العالج، ولكن ال بد أٌضا

ضور المرٌض اآلخر، حتى ال ٌتكرر المرض. ولهذا فإن طرٌمة اإلفشاء للزوج اآلخر تكون مهمة، وبطرٌمة مهذبة وذكٌة وبح
 نفسه.

 وأما إذا كان المرض مثل اإلٌدز لٌس له عالج شاؾ، فال بد من إخبار اآلخر حتى ٌتم فحصه وٌتجنب العدوى
 حكم إفشاء سر األمراض المعدٌة والتً تتصل بالجهاز التناسلً )اإلٌدز مثالً(:

ً آخر فً نفسه وماله، فمد نهى الشارع عن اإلض رار بالؽٌر، ومن ثم ٌجوز إعالم أحد ال ٌجوز لإلنسان أن ٌضر شخصا
الزوجٌن بحمٌمة مرض اآلخر حتى ٌؤخذ كافة الطرق للولاٌة من هذا المرض. وٌكون هذا اإلعالم بطرٌمة هادئة ؼٌر مروعة. وال 

وجود  بد من التنبٌه على مرض االٌدز ٌمكن ان ٌنتمل عن طرٌك الدم او ابرة ملوثة أو حتى عند حالق لم ٌعمم الموس وال ٌعتبر
العدوى دلٌال فً حد ذاته على الزنا واللواط ، بل ال سبٌل الى ذلن االتهام اال بالشروط التً وضعها الشرع الحنٌؾ وهً ةجود 

 رأوا الفعل الفاضح رإٌة العٌن ، وهو أمر ٌكاد ٌكون مستحٌال .اربعة شهداء 
مر تمتضٌه ولاٌة الزوج الصحٌح من أن ٌنتمل إلٌه وإبالغ أحد الزوجٌن بحمٌمة مرض اآلخر، إن كان مصاباً بمرض ُمعٍد أ

 فٌروس هذا المرض.

 متى ٌجوز إفشاء السر ؟ 

ال ٌجوز أليِ طبٌب أن ٌفشً سراً خاصاً وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة سواء كان المرٌض لد عهد إلٌه بهذا السر و 
 عدا الحاالت التالٌة:ائتمنه علٌه أو كان الطبٌب لد اطلع علٌه بحكم عمله، وذلن فٌما 

 إذا كان إفشاء السر بناء على طلب صاحبه.  -1



 إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وأُبلػ شخصٌاً ألي منهما. -2
 إذا كان إفشاء السر لمنع ولوع جرٌمة، فٌكون اإلفشاء فً هذه الحالة للسلطة الرسمٌة المختصة فمط. -3
لسر هو دفاع الطبٌب عن نفسه أمام جهة لضائٌة و بنااء علاى طلبهاا، أوأداء الشاهادة أماام إذا كان الؽرض من إفشاء ا -4

 المحاكم.
إذا كان الؽرض من إفشاء الساـر مناع تفاـشً مارض معاد ٌاـضر أفاراد المجتماع، وٌكاون إفشااء السار فاً هاذه الحالاة  -5

 للسلطة الصحٌة المختصة فمط .
 اإلبالغ عن الموالٌد والوفٌات.  -6

هذه الحاالت من األسباب التً تجعل إفشاء السر مباحاً فً الحدود الالزمة وبالمدر الذي ٌتفك مع الحكمة من اإلباحة، كل 
 أما ؼٌر ذلن فٌسري علٌه الحظر.

  سرٌة العاللة بٌن الطبٌب ومحامً المرٌض

مع محامً المرٌض شرٌطة ٌجوز للطبٌب منالشة حالة المرٌض والتشخٌص والعالج والتولعات الخاصة بتطور الحالة 
 طلب المرٌض وموافمته أو ولً أمره. 

 وعلى الطبٌب اإلدالء بالشهادة أمام المحكمة أو الجهات المضائٌة المختلفة أو الجهات المشابهة متى طلب منه ذلن .

 سرٌة التعامل مع ممثلً شركات التأمٌن 

لتؤمٌن إال بعد إخطار المرٌض، وأخذ موافمته، أو ال ٌجوز الكشؾ عن معلومات خاصة بحالة المرٌض لمندوب شركة ا
 من ٌمثله لانونٌاً على ذلن. 

 حاالت من الوالع:

  إذا عرؾ الطبٌاب مان مرٌضاه الاذي ٌعمال فاً مولاع حسااس )طٌاار ماثالً( أناه مادمن مخادرات، وأن بعاض زمالئاه
  ٌب بإخبار السلطات التخاذ الالزم؟مدمنون أٌضاً؛ فهل ٌموم الطبٌب بإطالع المسإولٌن على هذا السر؟ أم ٌموم الطب

ٌجب على الطبٌب شرعاً أن ٌخبر الجهات المسإولة، وٌبلػ السلطات أٌضاً، وذلن لٌمكن تفادي األخطار الفظٌعة التً لد 
 تترتب على لٌادة الطائرة من لبل شخص والع تحت تؤثٌر المخدر. 

  ًبحٌاث ال ٌعارؾ النااظر إلٌاه أناه ال ٌنظار إال بعاٌن مرٌض فمد بصره، ولكن أمكن إصالحها حتاى تبادو سالٌمة تماماا
واحادة. وطلااب المارٌض ماان الطبٌاب أال ٌخباار زوجتااه باذلن؛ ألنهااا ساتطلب الطااالق إذا علمات بااذلن، أو أن خطٌبتااه 

 سترفض اإللتران به؛ فكٌؾ ٌتصرؾ الطبٌب؟
 .   هذا السر لٌس للطبٌب أن ٌخبر به ِلَما فٌه من الضرر على المرٌض

 لطبٌب اختباراته على الازوج فباان لاه أن الازوج عماٌم عممااً ال شافاء مناه، وال أمال فاً إنجاباه، ثام جاءتاه إذا أجرى ا
 الزوجه برفمه زوجها فاكتشؾ أنها حامل، فهل ٌخبر زوجها بؤنه من المإكد أن الحمل لٌس منه؟

أة ، أما إذا جاء الزوج وطلب والجواب ال ٌجوز للطبٌب أن ٌدخل الرٌبة فً نفس الزوج، وال ٌسلط اتهامه على المر
 الفحوصات للتؤكد من لدرته على اإلنجاب فٌجب على الطبٌب إخباره بنتائج الفحوصات.

  إذا لام الطبٌب بعمل ٌخل بآداب مهنة الطب، واكتشؾ ذلن زمٌل له؛ هل ٌموم باإلبالغ وإفشاء السر؟ 
فً مواجهة الطبٌب، فلٌس الستر على المعتدي  إن كان الطبٌب لد اعتدى على الطرؾ اآلخر، واستؽل صؽره أو ضعفه

أْولى من تمكٌن المعتَدى علٌه من الوصول إلى حمه. ولد ٌترجح اإلفشاء فً هذه الصورة على الكتمان إن كان مثل ذلن 
 العدوان محتمل التكرار.

 أما إن كان مستمراً على ؼواٌته واستؽالل مركزه فٌجب إٌمافه عند حده. 

 لٌة فً العٌن، أو أصٌب بضعؾ البـصر لدرجة تكون لٌادته للسٌارة خطراً علٌاه وعلاى النااس؛ مرٌض أُجرٌت له عم
 فهل ٌجوز اإلفضاء بؤمره إلى المسإولٌن؟ 

ٌجب على الطبٌب أن ٌفضً بذلن إن ؼلب على ظنه أن المرٌض لن ٌستمع إلى نصح الطبٌب له باالمتناع عن لٌادة 
 اً، إن كان ضعؾ اإلبصار مإلتاً، أو لسحب الرخصة منه إن كان الضعؾ دائماً.السٌارة، لٌحصل منعه من المٌادة مإلت

  إذا عرؾ الطبٌب عن مرٌضته أنها لامت بترن ولٌدها ؼٌر الـشرعً فً الطرٌك العام، أو أي مكان تفادٌاً للفضٌحة؛
 فهل ٌموم الطبٌب بإبالغ السلطات، أم ٌلتزم بكتمان السر؟

كتمان السر، وخاصة إذا استكتمته السر والتزم لها. وحتى لو لم ٌلتزم فال ٌفشً السر، لشدة ٌلتزم الطبٌب فً هذه الحال ب
الخطورة على حٌاتها فً ؼالب األحوال، ولما فً إفشاء السر من أضرار معنوٌة شدٌدة على المرأة نفسها وعلى أسرتها، هذا 

 مع وجوب العمل على إنماذ الطفل.
 



 
 د التمدم للعمل :فً حاالت الفحص الطبً عن    

ٌكتب الطبٌب العبارة المإدٌة للؽرض. فكلمة )ؼٌر الئك( تكفً فً اإلخبار عن حالة المتمدم لعمل مثالً دون ذكر تفاصٌل 
المرض، وكذلن ٌكتب ) عدم التوافك بٌن الزوجٌن ( عند الفحص الطبً لبل الزواج ، ولد بدأت المستشفٌات بذكر التصنٌؾ 

 ً  عن ذكر اسمه. العالمً ألي مرض عوضا

 إفشاء سر األمراض النفسٌة:

ً فً تنالضات بٌن ما ٌإمن من  ٌطلع الطبٌب النفسً خالل عمله على أسرار كثٌرة، وٌدلً بنصائح لد تولع به أحٌانا
 أخاللٌات، وما ٌضطر إلٌه من إرشاد أو توجٌه إلٌجاد حل أو جواب.

 ومن الموالف التً ٌواجها الطبٌب النفسً خالل عمله:
ٌضة تعانً من أعراض نفسٌة، وٌعلم الطبٌب أثناء فحصها أن السبب فً معاناتها أنها تخون زوجها، وبعد خروجها مر

 من حجرة الفحص ٌدخل زوجها مستفسرا عن حالة زوجته وعن أسبابها؟ فما الرأي الشرعً فٌما ٌمال له؟
ر الزوج بؤنها تعانً من للك وكآبة، وهما البد للطبٌب أوالً من نصح المرٌضة بترن المعاصً، وٌمكن للطبٌب إخبا

أمران شائعان جداً وال عاللة لهما بالزنا وال بؽٌره. كما ٌنبؽً على الطبٌب فً هذه الحالة أن ٌستر على المرٌضة، ألن 
النبً الشارع لد طلب من المسلم الستر على أخٌه المسلم ؼٌر المجاهر، بل وٌجوز له الكذب للستر على المسلم، لما روي عن 

 )رواه مسلم ( «.لٌس الكذاب الذي ٌصلح بٌن الناس، وٌمول خٌراً وٌنمً خٌراً »صلى هللا علٌه وآاله وسلم أنه لال: 
وإذا أفشى الطبٌب ستر مرٌضته فٌعد لاذفاً إلنسان محصن بالزنا، وٌطالب بإثبات والعة الزنا طبماً للمنهج الشرعً فً 

 إذا توفرت الشروط المطلوبة لحد المذؾ. –لمذؾ ذلن، فإن لم ٌثبت ذلن ألٌم علٌه حد ا
ولٌعلم الطبٌب أن التً اعترفت أمامه إنسانة مرٌضة لد ال تعً ما تمول، فٌجب على الطبٌب أن ٌحتاط فً مثل هذه 

 األمور.
 

 مشاكل تحتاج حلوالً:

ً  –ؼٌر الشرعً  –ومن هذه المشاكل مشكلة الحمل السفاحً  فهل إفشاء هذه ٌعتبر من  ومشكلة استؽالل األطفال جنسٌا
 إفشاء السر؟

إذا ولؾ الطبٌب على حصول حمل ؼٌر شرعً فإن توصٌفه للحالة بؤنها حمل لٌس فٌه كشؾ للسر، ألنها من جنس 
 اإلخبار بالمرض ونحوه ولكن ٌختص هذا بالحامل دون ؼٌرها.

 ز له اإلبالغ عن ذلن لكونه لذفاً.وإذا كانت متزوجة وأخبرته بؤن حملها من سفاح أو توصل إلى ذلن فإنه ال ٌجو
وإذا اّطلع على أن طفالً لد استؽل فإن علٌه إبالغ ولٌه بحالته ألن سر المرٌض ؼٌر كامل األهلٌة ٌتواله ولٌه. وإذا كان 

 المعتدي هو الولً نفسه فٌنبؽً إبالغ الجهات المختصة.
ه المنكر، وتوجٌهه وتذكٌره باهلل فهذا واجب شرعً وفً جمٌع ما تمدم ٌجب على الطبٌب كؽٌره مناصحة َمْن ُعِلَم من

 سواء أبلػ بعد ذلن أو ال. 

 كشف حاالت سوء معاملة األطفال من لبل ذوٌهم، هل ٌعتبر كشفاً ألسرار المرٌض ؟ 

 الم.فإساءة معاملة األطفال وإهمالهم هً واحدة من التحدٌات األخاللٌة التً تواجه األطباء الممارسٌن فً جمٌع أنحاء الع
ومن منظور الخصوصٌة والسرٌة فإن هذه المضاٌا تصبح خطٌرة جدا نظرا ألنه ٌمكن لطبٌب األطفال أو طبٌب  

الطوارئ أو طبٌب طب األسرة أن ٌواجه موالؾ ٌشعر فٌه بالشن فً أن طفال ما لد اسٌئت معاملته. وهو فً الولت ذاته 
األمور، فهذه المضاٌا تشمل حموق األبوٌن وواجباتهم، وأن األبوٌن  ٌشعر باالرتبان والتخبط فً كٌفٌة التصرؾ فً مثل هذه

 هما من له حك اإلشراؾ والرعاٌة للطفل، كما أنه لٌس للؽرباء الحك فً التدخل فً مثل هذه الشإون.
ا ومن هنا فإن مسإولٌة الطبٌب فً حماٌة الصؽٌر مسإولٌة كبرى، كما أن الشعور بالذنب لدى أحد األبوٌن أو كلٌهم

وصورة األسرة وشرفها، وما ٌمكن أن ٌنطوي علٌه األمر إذا تدخلت السلطات وعلمت باألمر، كل ذلن مما ٌجب أن ٌدركه 
 الطبٌب وٌكون فً حسبانه. 

ال بد من إتخاذ إجراءات ولائٌة للطفل المعتدى علٌه، وٌإاخذ الطبٌب على عدم إبالؼه للجهات المختصة. وال ٌبادر و     
 هام، ولكنه ٌطلب رأي الطب الشـرعً أو المختصٌن، كما ٌنبؽً إبالغ الجهات المختصة بحماٌة الطفل.الطبٌب باالت

حفظ سر « أخاللٌات مهنة الطب»وألرت الهٌئة السعودٌة للتخصصات الطبٌة فً المملكة العربٌة السعودٌة فً باب 
 المرٌض وكتمانه فمد جاء فٌها:



رعلى المسلم، خاصة إذا كان هذا الستر ال ٌجرُّ إلى مفسدة راجحة فً المجتمع، "لمد أكد اإلسالم على حفظ السر والست
واّطالع الطبٌب على أسرار المرٌض ال ٌبٌح له كشؾ هذه األسرار والتحدث عنها بما ٌإدي إلى إفشائها إال فً الحاالت 

 االستثنائٌة التالٌة:
، أو فٌه حماٌة للمخالطٌن له من اإلصابة بالمرض مثل إذا كان اإلفشاء لذوي المرٌض أو لؽٌرهم مفٌداً لعالجه -1

 ، وفً هذه الحالة ٌمتصر اإلخبار على من ٌمكن أن ٌُضار.«األمراض المعدٌة أو إدمان المخدرات»
إذا ترتب على اإلفشاء مصلحة راجحة للمجتمع أو دفع مفسدة عنه، وٌكون التبلٌػ للجهات الرسمٌة المختصة، وأمثلة  -2

 ذلن ما ٌلً:
 اإلبالغ عن وفاة ناجمة عن حادث جنائً، أو للحٌلولة دون ارتكاب جرٌمة. -
 التبلٌػ عن األمراض السارٌة أو المعدٌة. -
 إذا طلب منه ذلن من جهة لضائٌة. -
دفع تهمة موجهة إلى الطبٌب من المرٌض أو ذوٌه تتعلك بكفاءته أو كٌفٌة ممارسته لمهنته، على أن ٌكون  -

 جهات الرسمٌة.اإلفشاء أمام ال
 اإلفشاء لغرض التعلٌم: -3

ٌمكن للطبٌب إفشاء بعض أسرار المرٌض إذا دعت الحاجة إلى ذلن من أجل تعلٌم األطباء أو أعضاء الفرٌك  -
ض الصحً اآلخرٌن، على أن ٌمتصر ذلن على ؼرض التعلٌم فمط، وأن ٌحافظ على عدم إبراز ما ٌدل على هوٌة المرٌ

 ن ضرورٌاً ، وفً هذه الحالة ٌجب أخذ اذن المرٌض .وشخصٌته ما لم ٌكن ذل
ٌمكن للطبٌب تصوٌر بعض أجزاء جسم المرٌض لؽرض طبً أو تعلٌمً بعد استئذانه فً ذلن، شرٌطة أن ال  -

ٌكون فً هذا التصوٌر ما ٌدل على شخصٌة المرٌض وكشؾ هوٌته، وإذا دعت الحاجة إلى تصوٌر الوجه ألؼراض 
 انتهى.« فمة خطٌة، وأن تؽطى العٌنان إال للضرورة العلمٌةالتعلٌم فٌجب أخذ موا

 
 

 وجاء فً المٌثاق اإلسالمً العالمً لألخاللٌات الطبٌة والصحٌة
 فً موضوع السّر الطبًّ: 

 29المادة  

ال ٌجوز للطبٌب أن ٌفشً سراً وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة، سواء كان المرٌض لد عهد إلٌه بهذا السر، أو 
 ان الطبٌب لد اطَّلع علٌه بحكم عمله وذلن فٌما عدا الحاالت اآلتٌة، وأمثالها مما تنّص علٌه التشرٌعات الوطنٌة:ك

ً  صاحبه طلب على بناءً  السر إفشاء كان إذا -أ(  ٌا  مصلحة للمجتمع؛ أو للمرٌض مصلحة إفشائه فً أوكان خّطِ
 جهة لضائٌة؛ من بإفشائه لرار صدر أو السر، هذا مثل إفشاء على تنصُّ  النافذة الموانٌن إذا كانت -ب( 
 إذا كان الؽرض من إفشاء السر منع ولوع جرٌمة، فٌكون اإلفشاء فً هذه الحالة للسلطة الرسمٌة المختصة فمط؛ -ج( 
إذا كان إفشاء السر لدفع الضرر عن الزوج أو الزوجة، على أن ٌبلػ به فً حضورهما معاً، ولٌس ألحدهما دون  -د( 

 آلخر؛ا
إذا كان الؽرض من إفشاء السر هو دفاع الطبٌب عن نفسه أمام جهة لضائٌة وبناًء على طلبها بحسب ما تمتضٌه  -هـ( 

 حاجة الدفاع.
ً مرض ُمْعٍد ٌُضّر بؤفراد المجتمع. وٌكون إفشاء السر فً هذه الحالة  -و(  إذا كان الؽرض من إفشاء السر منع تفّشِ

 ط.للسلطة الصحٌة المختصة فم

  30المادة 

على الطبٌب عندما ٌطلُب منه المرضى المصَّر تلمًِّ العالج سراً دون إخبار أولٌاء أمورهم، أن ٌعمل على التعرؾ على 
سبب رؼبة المرٌض فً عدم إْطالع أهله على حالته، وأن ٌشجعّه على إشران األهل، وأن ٌعمل على تصحٌح المفاهٌم 

 الخاطئة لدٌه.

  31المادة 

الطبٌب أن ٌعالج المرضى المّصر، ومن حمٍّه أن ٌُحجم عن التصرٌح بؤي معلومات لد تإدي إلى إلحاق ضرر  من حكِّ 
 بالماصر، إال إذا كانت الموانٌن النافذة تمضً بؽٌر ذلن.

 32المادة 



ٌة معلومات عنه على الطبٌب إخطار المرٌض والحصول على موافمته المستنٌرة المبنٌّة على المعرفة، كتابةً، لبل تمدٌم أ
 ألطراؾ أخرى، مثل الباحثٌن، أو شركات األدوٌة، أو مإسسات جمع البٌانات.

 35المادة 

للطبٌب الكشؾ عن معلومات خاصة بحالة المرٌض لمندوب شركة التؤمٌن، شرٌطة موافمة المرٌض أو من ٌمثله  
ة بالبند التؤمٌنً فمط. وعلى الطبٌب أن ٌموم بتبصٌر لانونٌاً على ذلن كتابةً، وعلى أن ٌمتصر الكشؾ على المعلومات المتعلم

 المرٌض بما ٌترتب على كشفها لبل أن ٌموم بذلن.

 36المادة 

على الطبٌب وسائر العاملٌن فً المجال الصحً بذُل كل جهد ممكن للمحافظة على سرٌة جمٌع التمارٌر الطبٌة، بما فً 
ن فً ذاكرة أجهزة الحاس وب. وال ٌجوز أن ٌتم إدخال المعلومات إلى سجل الحاسوب إال من لِبَل ذلن التمارٌر التً تخزَّ

لٌن بذلن وحَدهم. وٌراعى تحدٌد تارٌخ وتولٌت أّيِ إضافة لمعلومات جدٌدة، )وٌراعى تسجٌل اسم َمْن لام  األشخاص المخوَّ
 بالتعدٌل أو اإلضافة(.

 37المادة 

ن البٌانات على الحاسوب بالمنشؤة الصحٌة، على أن ٌكون ذلن ٌجب إخبار المرٌض أو من ٌنوب عنه بوجود نظام تخزٌ
لبل أن ٌموم الطبٌب المعالج بإرسال المعلومات لمسم الحاسوب الذي ٌتولى تخزٌنها. كما ٌنبؽً أن تُحدَّد مسبماً جمٌع األفراد 

ً للحصول على والجهات التً ٌمكنها الوصول إلى المعلومات. وٌُعَدُّ التصرٌح بكل هذه المعلومات للمرٌ ض أمراً ضرورٌا
 موافمته.

ً لمدى حساسٌة بٌانات المرٌض، ٌراعى اتخاذ االحتٌاطات األمنٌة التً تمنع تسرب المعلومات أو وصول أفراد  وتبعا
 آخرٌن إلٌها.

 38المادة 

على  ٌجب إخبار المرٌض أو من ٌنوب عنه لبل توزٌع أٌة تمارٌر تشتمل على بٌانات خاصة به. كما ٌجب الحصول
موافمة المرٌض، وإخطار الطبٌب المعالج، لبل إرسال أّيِ بٌانات أو معلومات خاصة بالمرٌض إلى أفراد أو منظمات خارج 

ح بإفشاء مثل هذه البٌانات ألٌة جهة دون موافمة المرٌض.  نطاق مإسسات الرعاٌة الصحٌة، بحٌث ال ٌصرَّ

 39المادة 

على األفراد والهٌئات التً ستتناولها بكتمان شدٌد، حسب األنظمة واللوائح ٌمتصر التصرٌح بؤّيِ بٌانات طبٌة سرٌة 
النافذة. كما ٌمتصر إرسال المعلومات الطبٌة السرٌة على الوفاء بالؽرض الذي تحدد عند طلبها، وتكون محددة باإلطار 

لهم ال ٌعنً السماح بتمرٌرها لجهات الزمنً لهذا الؽرض. وٌجب إخطار جمٌع تلن الهٌئات واألفراد أن إفشاء تلن البٌانات 
َدْت عند طلبها.  أخرى، أواستخدامها فً أؼراض ؼٌر التً ُحّدِ

 
 فً حاالت اجراء االبحاث الطبٌة بؤخذ معلومات من الملفات الطبٌة للمرضى 

الجهات المختصة تجري كثٌر من االبحاث الطبٌة بؤخذ المعلومات من الملفات الطبٌة ولكن ٌجب عند اجراء البحوث ان تموم 
بازالة كل ما ٌإدي الى التعرؾ الى االشخاص بعٌنهم ، وبالتالً ال ٌجوز بماء االسماء والعناوٌن لهإالء االشخاص . وتإخذ 

 المعلومات الطبٌة دون امكانٌة التعرؾ على هإالء االشخاص .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 لرار مجمع الفمه اإلسالمً بشأن السّر فً المهن الطبٌة

 رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا دمحم خاتم النبٌٌن وعلى آله وصحبه.الحمد هلل 
 7-1إن مجلس مجمع الفمه اإلسالمً المنعمد فً دورة مإتمره الثامن ببندر سٌري بٌجوان، بروناي دار السالم من 

 .م1993)ٌونٌو(  27-21الموافك  هـ1414محرم 
خصوص موضوع السر فً المهن الطبٌة، وبعد استماعه إلى المنالشات بعد إطالعه على البحوث الواردة فً المجمع ب

 التً دارت حوله، لرر ما ٌلً:
السّر هو ما ٌفضً به اإلنسان إلى آخر مستكتماً إٌاه من لبل أو من بعد، وٌشمل ما حفَّت به لرائن دالة على طلب  أوالً:

 نسان وعٌوبه التً ٌكره أن ٌطلع علٌها الناس.الكتمان إذا كان العرؾ ٌمضً بكتمانه، كما ٌشمل خصوصٌات اإل
ً بما جاءت به الشرٌعة اإلسالمٌة، وهو ما تمضً به المروءة وآداب  ثانٌاً: السّر أمانة لدى من استودع حفظه، التزاما

 التعامل.
 األصل حظر إفشاء السّرِ وإفشاءه بدون ممتٍض معتبر، موجب للمإاخذة شرعاً. ثالثاً:

ب حفظ السّرِ على من ٌعمل فً المهن التً ٌعود اإلفشاء فٌها على أصل المهنة بالخلل، كالمهن الطبٌة، ٌتؤكد واجرابعاً: 
إذ ٌركن إلى هإالء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتمدٌم العون فٌفضون إلٌهم بكل ما ٌساعد على حسن أداء هذه المهام 

 ن إلٌه.الحٌوٌة، ومنها أسرار ال ٌكشفها المرء لؽٌرهم حتى األلربٌ
تستثنى من وجوب كتمان السّرِ حاالت ٌإدي فٌها كتمانه إلى ضرر ٌفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو  خامساً:

ة كتمانه، وهذه الحاالت على ضربٌن:  ٌكون فً إفشائه مصلحة ترجح على مضرَّ
ما، ولاعدة تحمٌك المصلحة العامة حاالت ٌجب فٌها إفشاء السر بناء على لاعدة ارتكاب أهون الضررٌن لتفوٌت أشده -أ( 

 التً تمضً بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام إذا تعٌن ذلن لدرئه.
 وهذه الحاالت نوعان:

 ما فٌه درء مفسدة عن المجتمع. -
 وما فٌه درء مفسدة عن الفرد. -

 حاالت ٌجوز فٌها إفشاء السر لما فٌه : -ب( 
 جلب مصلحة للمجتمع. -
 عامة.أو درء مفسدة  -

 وهذه الحاالت ٌجب االلتزام فٌها بمماصد الشرٌعة وأولوٌاتها من حٌث حفظ الدٌن والنفس والعمل والنسل والمال.
االستنثاءات بشؤن مواطن وجوب اإلفشاء أو جوازه ٌنبؽً أن ٌنصَّ علٌها فً نظام مزاولة المهن الطبٌة وؼٌره  سادساً:

بٌل الحصر، مع تفصٌل كٌفٌة اإلفشاء، ولمن ٌكون، وتموم الجهات المسإولة من األنظمة، موّضحة ومنصوصاً علٌها على س
 بتوعٌة الكافة بهذه المواطن.

 وٌوصً بما ٌلً:
دعوة نمابات المهن الطبٌة ووزارة الصحة وكلٌات العلوم الصحٌة بإدراج هذا الموضوع ضمن برامج الكلٌات، 

الموضوع، ووضع الممررات المتعلّمة به، مع االستفادة من األبحاث  واالهتمام به، وتوعٌة العاملٌن فً هذا المجال بهذا
 الممّدمة فً هذا الموضوع.

 وهللا الموفك


