
  الرؤية الشرعية لقضايا سرية املرضى
   اجلبريالشيخ الدكتور هاين عبد اهللا

  باحملكمة العامة مبكة املكرمةالقاضي 

  :وبعد.. احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده
فالفقه اإلسالمي بأدلته العامة وقواعده وضوابطه يتسع ليشمل حياة املكلفني جبميع      

ث من مسائل ونوازل ومستجدات فسيجد الباحث املتأمل فيه توصفياً          جوانبها ومهما حد  
  .شرعياً هلا مين اهللا به على من شاء من عباده

ويف هذه األوراق نظرات عاجلة جلملة فروع يشملها كلها أا إجراءات وأحكام            
ـ              ت يف قضية من القضايا الطبية املعاصرة هي سرية املعلومات املتعلقة باملرضى، ولقد كان

دعوة كرمية من مستشفى امللك خالد للحرس الوطين جبدة بإقامة املـؤمتر العـاملي عـن                
أخالقيات مهنة الطب من منظور إسالمي، وكان من توفيق اهللا تعاىل أن كلفت بإعـداد               
ورقة علمية هلذا املؤمتر يف هذا املوضوع، أسأل اهللا تعاىل أن جيعله خالصاً لوجهه صواباً إنه                

  .در عليهويل ذلك والقا
 
 



  :معىن السر ومفهومه: أوالً
يكتمه، وأصل الكلمة يدل على إخفاء      : السر يف اللغة اسم ملا يسر به اإلنسان أي        

  )١(. الشيء وعدم إظهاره
سـورة  (}يعلم ما يسرون وما يعلنـون     {:، قال تعاىل  )٢(فاإلسرار خالف اإلعالن  

  ).٧٧:البقرة
  )٣(: والسر ينقسم إىل أنواع

سان من األمور اليت يطلب صاحبها كتماا عليه سواء طلـب           ما يبلغ اإلن   -١
  .ذلك صراحة، أو بداللة احلال بأن يتعمد احلديث عنها حال اإلنفراد مثالً

 .مايريد اإلنسان عمله مما تدعو املصلحة إىل كتمانه -٢

 .ما أمر الشرع بكتمانه وعدم إذاعته -٣

 .ما كن األصل إخفاءه واطلع عليه شخص بسبب مهنته -٤

  . ما يعنينا يف هذا املقام هو الرابع منها أصالة، وبقية األنواع معنية تبعاًوموضع
  

  :األصل يف حكم إفشاء السر: ثانياً
إنّ ما أمر الشرع بكتمانه فحكمه ظاهر باعتبار فهم داللة اخلطاب الشرعي، ومن             

  .ما جيري بني الرجل وامرأته حال املعاشرة من أمور االستمتاع: ذلك
: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم  :  اخلدري رضي اهللا عنه قال    عن أيب سعيد  

إنّ من شر الناس عند اهللا مرتلة يوم القيامة الرجل يفضي إىل امرأته وتفضي إليه، مث ينشر                 (
  )٤(). سرها

                                                
  ].سرد[، لسان العرب مادة )٣/٦٧(معجم مقاييس اللغة   )1(
  .٢٢٨املفردات  للراغب، ص   )2(
، املوسـوعة   )٣/١٣٢(، إحياء علوم الـدين      )١/١١٦(، غذاء األلباب اللسفاريين     ٢٩٧يعة إىل مكارم الشريعة، ص      الذر: أنظر  )3(

  ).٥/٢٩٢(الفقهية 
  .١٤٣٧صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب حترمي إفشاء سر املرأة، برقم   )4(



يف هذا احلديث حترمي إفشاء الرجل ما جيري بينه وبني          : -هـ٦٧٦-قال النووي   
  . تفاصيل ذلك وما جيري من املرأة فيه من قول أو فعلامرأته من أمر االستمتاع ووصف

أما جمرد ذكر اجلماع فهو مكروه؛ ألنه خالف املروءة، إال إن كان حلاجة كـأن               
  )٥(. تذكر عجزه عن اجلماع، أو إعراضه ، أو لبيان حكم شرعي فهنا يباح

 إن رجالً سأل رسول اهللا صلى هللا عليه وسـلم         : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
عن الرجل جيامع أهله مث يكسل هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة ، فقال رسـول اهللا                

  )٦(). إين ألفعل ذلك أنا وهذه ، مث نغتسل: (عليه وسلم
أما كتمان اإلنسان عمالً يريد القيام به فهذا من احلزم مع النفس، لكن ال يرتبط               

يعتزم القيام ا، وليس عليه     به حكم تكليفي، فلإلنسان أن يتحدث عن مشاريع مستقبلية          
  .يف ذلك حرج

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم          : عن معاذ بن جبل رضي اهللا عنه قال       
  )٧(). استعينوا على إجناح احلوائج بالكتمان(

أما ما يطلب اإلنسان كتمانه مما يبلّغ به غريه، فإنه إذا كان إفشاء السر يتـضمن                
  .، والضرر عام يف كل ما يؤذي اإلنسان)٨(ق الفقهاء ضرراً فإفشاء السر حرام، باتفا

وأما إذا مل يتضمن ضرراً فاملختار عدم جواز إفشائه مىت ما طلب منه الكتمان، أو               
  )٩(. دل احلال على ذلك، أوكان مما يكتم يف العادة

  

                                                
  ). ١٠/٢٣٢(املغين البن قدامة :  باختصار، وانظر٨٩٩شرح مسلم ، ص   )5(
وإمنـا قـال    : قال النووي . اجلماع بدون إنزال  : ، واالكسال ٣٥٠مسلم، كتاب احليض، باب نسخ املاء من املاء، برقم          صحيح    )6(

  .٣٢٠شرح صحيح مسلم، ص . صلى اهللا عليه وسلم ذه العبارة ليكون أوقع يف نفسه
رواه الطرباين وابو نعيم بسند     ): ١/١٢٣ (قال يف كشف اخلفاء   ). ٢/١٤٩(، املعجم الصغري له     )٢٠/٩٤(املعجم الكبري للطرباين      )7(

  ).٩٤٣(ضعيف وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم 
، إحياء علـوم  )١/١١٥(، غذاء األلباب   )٢١/٤٢٠(، اإلنصاف للهوداوي    )١١/٨٥(فتح الباري   : نقل االتفاق ابن بطال، أنظر      )8(

  ).٣/١٣٢(الدين 
  ).٢/٢٥٧(، اآلداب الشرعية البن مفلح )٢١/٤٢٠( اإلنصاف :وهو مذهب اإلمام أمحد وغريه انظر  )9(



وكل هذا حال احلياة أما بعد موت صاحب السر فذهب بعض أهـل العلـم إىل             
  )١٠(. مل يتضمن غضاضة على امليتجواز إفشائه إذا 

والظاهر أن إفشاء السر ال جيوز سواء حال املوت أو احلياة، وسواء تضمن ضرراً              
  .ألن هذا من قبيل حفظ العهد وهو كالوديعة اليت جيب حفظها. أو ال

يا ايها الذين آمنوا ال ختونوا اهللا والرسول وختونوا أمانـاتكم وأنـتم         {: قال تعاىل 
  ).٢٧:  االنفالسورة(} تعلمون

مر يب النيب صلى اهللا عليه وسلم وأنـا ألعـب مـع    : عن أنس رضي اهللا عنه قال    
  : الصبيان فسلّم علينا مث دعاين فبعثين إىل حاجة له، فجئت وقد أبطأت عن أمي، فقالـت               
: ما حسبك؟ أين كنت؟ فقلت بعثين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل حاجة، فقالـت               

ال حتدث بسر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم          : إا سر، قالت  : قلتأي نيب وما هي؟ ف    
  )١١ (.أحداً

وقد مسى النيب صلى اهللا عليه وسلم السر أمانة، عن جابر بن عبـداهللا رضـي اهللا         
إذا حدث الرجل باحلديث مث التفت فهي       : (عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال        

  )١٢(). أمانة
ظ السر ال جيب إال إذا تضمن ضرراً فإن دليله علـى ذلـك   وأما من قال بأن حف   

انطلقت إىل النيب صـلى اهللا  :حديث زينب امرأة عبداهللا بن مسعود رضي اهللا عنهما قالت         
عليه وسلم فوجدت امرأة من األنصار على الباب فمر علينا بالل فقلنا سل النيب صلى اهللا                

ال ختـرب بنـا،     :  يل يف حجري، وقلنا      عليه وسلم أجيزئ عين أن أنفق على زوجي وأيتام        

                                                
  ).١١/٨٥(فتح الباري : أنظر  )10(
، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فـضائل          ٦٢٨٩صحيح البخاري، كتاب االستئذان، باب حفظ السر، برقم           )11(

  .٢٤٨٢أنس بن مالك برقم 
، سنن الترمذي، كتاب الرب والصلة، باب ما جـاء أن اـالس   ٤٨٦٨ برقم سنن أيب داود، كتاب األدب، باب يف نقل احلديث        )12(

، وحسنه األلبـاين  )١٠/٢٤٧(، السنن الكربى للبيهقي )٣/٣٢٤(، وقال حديث حسن مسند اإلمام أمحد    ١٩٥٩باألمانة، برقم   
  ).٤٨٦(يف صحيح اجلامع الصغري برقم 



نعم : امرأة عبداهللا، قال  : زينب، قال أي الزيانب؟ قال    : من مها؟ قال  : فدخل فسأله فقال  
  )١٣(. أجر القرابة وأجر الصدقة: وهلا أجران

فالظاهر عندهم أن بالالً كشف السر بإخبار النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اسـم          
ليس إخبار بالل باسم املرأتني بعـد أن اسـتكتماه           : -هـ٦٥٦-السائلة، قال القرطيب    

  :بإذاعة سر وال كشف أمانة لوجهني
  .أمامل تلزماه بذلك وإمنا علم أما رأتا أن ال ضرورة حتوج إىل كتماا  : األول
أنه أخرب بذلك جواباً لسؤال النيب صلى اهللا عليه وسلم لكـون إجابتـه      : الثاين

  .)١٤(اه به من الكتمانأوجب من التمسك مبا أمرت
أما ما اطلع عليه صاحبه مبقتضى مهنته فهذا كاملفىت والطبيب الذي يكشف لـه              
املستفىت أو املريض بعضاً من أسراره، أو يطلّع عليها أثناء عالجه، وهو حمور اهتمام هـذا              

  .البحث
  :ولبيان حكم هذا ال بد من اإلتيان مبقدمات متهد هلذا احلكم كما يلي

  :يبةحترمي الغ -١
وال يغتب بعضكم بعضاً أحيب أحدكم أن يأكـل         {:والغيبة حمرمة بقول اهللا تعاىل    

  )١٢:سورة احلجرات(} حلم أخيه ميتاً فكرهتموه
: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: وقد بني رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ضابطها يف قوله         

: كان فيه ما أقول؟ قال    أفرأيت إن   : قال  . ذكرك أخاك مبا يكره   : اهللا ورسوله أعلم، قال   
  )١٥(. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن مل يكن فيه ما تقول فقد ته

  . هو الغيبة– ولو كان فيه –فذكر اإلنسان لغريه بشيء يكرهه 

                                                
، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، بـاب      ١٤٦٦ج واأليتام يف احلجر، برقم      صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الزكاة على الزو         )13(

   .١٠٠٠فضل النفقة والصدقة على األقربني، برقم 
  ).٣/٤٦(املفهم يف شرح اختصار صحيح مسلم   )14(
  .٢٥٨٩صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة واألدب، باب حترمي الغيبة، برقم   )15(



وهذه تفيدنا قاعدة أنّ الكالم مبا يكرهه املتحدث عنه حرام، وهذا يشمل عيوب             
  )١٦(. اإلنسان البدنية، أواخللقية

  : نشر السرحترمي -٢
وهو ما يطلب املخرب به كتمانه، أو ما تدل القرينة على سريته مثل أن خيـرب بـه               
حال االنفراد أو خفض الصوت، أو ما كان من شأنه الكتمان كاملعايب عموماً ، أو مـا                 

  .كان فيه مضرة به
  :حترمي النميمة -٣

عليه الصالة ، قال )١٧(نقل الكالم على وجه التحريش، أو اإلفساد بني الناس : وهي
  .والقتات هو النمام) ١٨(). ال يدخل اجلنة قتات: (والسالم

  :فبناء على ما تقدم خنلص إىل أمرين
هو الذي يفضي به إنسان إىل غريه، أو يطلـع عليـه حبكـم              : السر   -١

معاشرته أو مهنته ويستكتم عليه أو دلّت القرائن على طلب الكتمان،           
، أو تضمن ضرراً، أو عيباً يكـره        أو كان من شأنه يف العادة أن يكتم       

  .اطالع الناس عليه، أو تضمن إفشاؤه اإلفساد بينه وبني غريه
إفشاء السر حمرم يف األصل، ويزداد التحرمي إن تضمن إفساداً أو ذكراً             -٢

 .لعيب فيه

  
  :وينبه هنا إىل أمور

                                                
اعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك مبا يكرهه لو بلغه، سواء ذكره بنقص يف دينه أو نـسبه       : ، قال الغزايل  )١/١٠٣(غذاء األلباب     )16(

  ).٣/١٢٩(احياء علوم الدين : أنظر. أو خلقه أو يف فعله أو يف قوله أو يف دينه أو يف دنياه، حىت يف ثوبه وداره ودابته
إفـشاء  : ول كشف ما يكره كشفه فحقيقة النميمة على هذا النميمة ليست خمتصة بذلك بل تتنا     : ، وقيل )١/١١٠(غذاء االلباب     )17(

  .، وهذا  ينضاف ملا سبق من خطورة إفشاء السر)٣/١٣٩(السر قال ذلك الغزايل إحياء علوم الدين 
، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب بيان غلـظ حتـرمي        ٦٠٥٦صحيح البخاري،كتاب األدب، باب ما يكره من النميمة، رقم            )18(

  .ال يدخل اجلنة منام: ، وأخرجه مسلم يف املوضع السابق أيضاً بلفظ١٠٥م النميمة، رق



 أن الطبيب ومن يف حكمه يتأكد يف حقه كتمان السر، ومن حق املريض عليه      –أ  
ن اليبوح بأي معلومات عنه وذلك أن ثقة املريض يف طبيبه هي أساس التعامل بينـهما،                أ

 .واملريض إمنا أفشى بأسراره وما يعانيه للطبيب ألجل الوصول إىل التشخيص الـصحيح            
)١٩(  

والذين هـم ألمانـام     {:وحفظ أسرار املريض من حفظ األمانة وقد قال تعاىل        
  ).٨: سورة املؤمنون(} وعهدهم راعون

    أميناً على أسرار    – يعين الطبيب    –ينبغي أن يكون     : -هـ٧٣٧-قال ابن احلاج 
املريض، فال يطلع أحداً على ما ذكره املريض؛ إذ إنه مل يأذن له يف إطالع غـريه علـى                   

  )٢٠(. ذلك
 وحتـدث   – يعين غاسل امليت     –كما حيرم حتدثه     : -هـ٧٦٣-وقال ابن مفلح    

  . رتب الشرع على هذا الكتمان األجر اجلزيلولذا. )٢١(طبيب وغريمها بعيب
  : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

من غسل ميتاً فأدى فيه األمانة، ومل يفش عليه ما يكون منه عند ذلك خرج من                (
  )٢٢(). ذنوبه كيوم ولدته أمه

ن غريه ال يكون الكالم  أن اهول الذي ال يذكر امسه وال وصف له مييزه ع        –ب  
ألن اهـول   . عنه غيبة، فمن أخرب أنه رأى شخصاً ومل يعينه، فإنه ال يكون مفشياً لسر             

  )٢٣(. ليس له غيبة لعدم حصول الضرر عليه باإلخبار عنه
 إذا اذن املريض بإفشاء شيء خيصه فإنه جيوز إفشاؤه ألن احلق له وقد تنازل               –ج  

  .من التعرض حلق اهللا تعاىل أو حلق إنسان آخرعنه، إال إذا كان إفشاؤه يتض

                                                
  .٩٥عبداهللا حسني باسالمه ، ص . رؤية إسالمية لبعض القضايا الطبية، د: أنظر  )19(
  ).٤/١٤٣(املدخل إىل تنمية األعمال بتحسني النيات   )20(
  ).٢/٢١٧(الفروع   )21(
جممع الزوائـد  : ، وقال صحيح على شرط مسلم، وله شواهد ، أنظر)١/٣٥٤(لحاكم ، املستدرك ل)٦/١١٩(مسند اإلمام أمحد     )22(

)٣/٢١.(  
  .٤٨٦األذكار للنووي، ص : أنظر  )23(



أما حق اهللا تعاىل فكما لو تضمن رميه ببعض الفواحش أو الـدعوة إىل الفـساد                
وأما حق اإلنسان فكما لو تعلق األمر بشخص ثالث فإن له حقاً يف كتمان السر     . والرذائل

  )٢٤(. أيضاً

  ):سرمىت يباح إفشاء ال(استثناءات تبيح كشف السر : ثالثاً
تقدم معنا أن العلماء وجهوا إخبار بالل باسم امرأة عبداهللا بن مسعود رضـي اهللا         
عنهم بأن ذلك كان جواباً لسؤال النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي إجابته أوجـب مـن                 

  .الكتمان
وهذا ميهد لبيان أن واجب الستر فيما تقدم قد يترك ملا هو أوجب منه، وذلـك                

ة جاءت بتحصيل املصاحل وتكميلها وتعطيل املفاسد وتقليلها، وأا         ألن الشريعة اإلسالمي  (
ترجح خري اخلريين، وحتصل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامها، وتدفع أعظـم املفـسدتني        

  )٢٥(). باحتمال أدنامها
فاهللا تعاىل ى عن سب آهلة املشركني ، وإن كان ذلك حقاً واجباً، ألنه يترتـب             

  .، وهي مقابلة املشركني بسب إله املؤمنني عليه مفسدة أعظم منها
} وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا فيسبوا اهللا عدواً بغـري علـم             {:قال تعاىل 

  ).١٠٨: سورة األنعام(
النيب صلى اهللا عليه وسلم شرع ألمته إجياب املنكر          : -هـ٧٥١-قال ابن القيم    

إذا كان إنكار املنكر يستلزم ما هـو        ليحصل بإنكاره من املعروف ما حيبه اهللا ورسوله، ف        
أنكر منه وابغض إىل اهللا ورسوله فإنه ال يسوغ إنكاره، وإن كان اهللا يبغـضه وميقـت                 

  )٢٦(أهله
وقد جاء الشرع بالعناية باملصاحل العامة وتقدميها على املصاحل اخلاصة، كما اهـتم       

  .برفع املفاسد العامة وإن تضمن ذلك  مفسدة خاصة

                                                
  .، لكاتب هذا البحث٨٩اإلذن يف إجراء العمليات الطبية، أحكامه واثره ص : انظر  )24(
  ).٢٠/٤٨(تضمني من جمموع فتاوى ابن تيمية   )25(
  ).٣/٤(إعالم املوقعني   )26(



  .لب واألعم هو املقدمفالعناية باألغ
كما أن حق اإلنسان يف حفظ سره جيب أن ال يتضمن ضرراً على فرد آخر، فإن                

  .حفظ حق أحدمها ليس أوىل من حفظ حق اآلخر
  .وكل هذا فرع عن تطبيق قاعدة املصاحل واملفاسد

والتطبيق العملي هلذه القاعدة يف مسألة سر املريض أن تنصب العنايـة مبقاصـد              
حفظ املال والنفس والعقل والنسل والدين ولو اخنرمت مـصلحة املـريض            الشريعة من   
  .بإفشاء سره

  .فيفشى سره إذا تضمن درء مفسدة عامة، أو جلب مصلحة عامة
  .ويقع الترجيح حبسب االجتهاد املصلحي يف مسألة درء املفسدة عن الفرد

 وجيـوز   الستر على الناس شيمة األولياء،     : -هـ٦٦٠-قال العز بن عبدالسالم     
إفشاء السر إذا تضمن مصلحة أو دفع ضرر، وقد كشف يوسف عليه السالم سر املـرأة                

ليدفع عن نفسه ما قد     ) ٢٦: سورة يوسف (} هي راودتين عن نفسي   {: اليت راودته فقال  
  )٢٧(. يتعرض له من قتل أو عقوبة

  .ولدينا شاهد خمتص مبوضوعنا ينطق مبا نريده
اـالس  : ( رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم     قال: عن جابر رضي اهللا عنه قال     

  )٢٨(). سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغري حق:باألمانة إال ثالثة جمالس
فاملعىن أن ما يدور يف االس أمانة جيب حفظها وعدم إفـشائها إال إن أدت إىل                

  . حفظ السرسفك دم أو استحالل فرج أو مال بغري حق فتنتفي األمانة هنا وال جيب
ويف حديث معاذ رضي اهللا عنه شاهد إلفشاء ما أمر بكتمانه ألجل املصلحة فقد              

حق العباد على اهللا أن ال يعذب من ال يشرك به           : روى أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال       

                                                
  .، بتصرف واختصار٣٨٩شجرة املعارف واألحوال، ص   )27(
، الـسنن الكـربى للبيهقـي    )٢/٣٤٢(، مسند اإلمام أمحد   ٤٨٦٩سنن أيب داود ، كتاب األدب، باب يف نقل احلديث، برقم              )28(

  ).٦٦٧٨(وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري برقم ). ١٠/٢٤٧(



 وأخرب بذلك يف آخر حياتـه       )٢٩ (.ال تبشرهم فيتكلوا  : أفال أبشر الناس، قال   : شيئاً فقال 
  . العلم ووصوالً ملصلحة نشرهخوفاً من كتم

ولعل من أوضح أمثلة هذا الباب ما طبقه علماء احلديث من الكشف عن أحوال              
الرواة من أحوال تبني فسق الراوي أو قلة دينه أو ضعف حفظه، وهذا لدفع مفسدة نسبة                

  .حديث للنيب صلى اهللا عليه وسلم مل يقله
  : يليفبناء على ما تقدم فإنه يباح إفشاء السر فيما

  . وقد تقدم بيانه– وكان احلق خيتص به –إذا أذن صاحب السر  -١
إذا كان عدم اإلفشاء يتضمن ضرراً يلحق اتمع، أو يضر بفرد منه             -٢

 .ضرراً أكرب من ضرر صاحب السر

وطريق تقدير املفسدة والضرر هو الظن واالجتهاد، ألنه ال ميكن حتديد مقـدارها       
  .بدقة

كثر املصاحل واملفاسد ال وقوف على مقاديرها وحتديدها،     أ: قال العز بن عبدالسالم   
  )٣٠(. وإمنا تعرف تقريباً لعزة الوقوف على حتديدها

  :وبناء على ما تقدم تتضح لنا األمثلة اآلتية
فإنه جيب ) ينتقل باملباشرة (إذا كان أحد الزوجني مصاباً مبرض جنسي معد          –أ 

  .إبالغ الطرف اآلخر
 الئق بعمل معني كاملصاب باالضطرابات العـصبية        إذا كان املريض غري      –ب 

 فيما لو كان سائقاً     –أوضعف الرؤية الشديد فال بد من إبالغ جهة عمله          
  .مثالً

  .إذا علم بوشوك حدوث جرمية فتبلغ اجلهة املختصة   –ج 

                                                
، صحيح مسلم، كتاب اإلميان، باب الـدليل  )٥٩٦٨(ارداف الرجل خلف الرجل، برقم صحيح البخاري ، كتاب اللباس، باب      )29(

  .٣٠على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة برقم 
  .١٠٠القواعد الصغرى، ص   )30(



  .إذا علم بوجود مرض معد سارٍ   –د 
عند الكشف الطيب قبل الزواج، إذا تبني عدم توافق أحد الـزوجني مـع               هـ 

  .اآلخر فال بد من إبالغه
  .إذا اعتقد أن وفاة قد حصلت نتيجة جرمية   –و 
} ومن يكتمها فإنه آمث قلبـه     { :إذا دعى للشهادة يف احملكمة لقوله تعاىل         -ز 

  ).٢٨٣: سورة البقرة(
 غري معد، وال تعلم به الزوجة مـثالً فإنـه           إذا علم بإصابة الزوج مبرض       -ح 

  .الجيوز له إخبارها لعدم املوجب
إذا محلت زوجة شخص تبني بالفحص أنه عقيم فال يلزمه سوى اخبـار                -ط 

  .الزوج بالعقم وأنه يف احلاالت املعتادة ال يتأتى اإلجناب ملثله
حالتـه  وهذا وإن تضمن نوع ضرر بالزوجة، لكن البد من إطالع الزوج علـى        

  .الصحية، دون أن يتضمن ااماً بالزنا، أو تشكيكاً يف نسب الولد
وهنا البد من التنبه إىل استعمال أحسن األلفاظ يف التعبري ولنا يف رسول اهللا صلى               
اهللا عليه وسلم أسوة حسنة إذ مل يكن فاحشاً وال متفحشاً ، فيتلفظ أو يكتب الطبيـب                 

  .العبارة املؤدية للغرض
ري الئق تكفي يف اإلخبار عن حالة املتقدم لعمل مثالً دون ذكر تفاصيل              فكلمة غ 

املرض، وكذلك أن املريض مصاب مبرض ينتقل باالتصال اجلنسي يكفي عـن تـسمية              
  .املرض، وعدم التوافق بني الزوجني كذلك يؤدي الغرض دون احلاجة لذكر اسم الداء

رض عوضاً عن ذكر امسـه      وقد بدأت املستشفيات بذكر التصنيف العاملي ألي م       
  .وهذا واحد من أمثلة ما أقصده



وملا تناول العلماء جواز بيان حال الرواة ومن أخطأ يف فهم معاين الكتاب والسنة              
وجواز الرد عليهم استثنوا من ذلك إذا كان يفحش يف الكالم ويسيء األدب يف العبـادة                

  )٣١(. فينكر عليه إفحاشه وإساءته دون أصل رده
وكذلك تقدر بقدرها يف الذي خيـرب       . سبق أن الضرورة تقدر بقدرها    وضابط ما   

  .بسر املريض فال خيرب إال من ال يتم املطلوب بإخباره فقط

  :الفئات املنوط ا حفظ السرية: رابعاً
إن من مزايا الشريعة اإلسالمية أا دين يطالب اإلنسان فيه مع التـزام االحكـام     

أو تشريعاً جيرم حدوداً معينة ويدع ما سواها بل هو منـهج            امتثال األوامر فليست قانوناً     
حياة متكامل، مل يدع جانباً من جوانب احلياة اإلنسانية إال كان له فيه موقف ففي الوقت               
الذي حتتاج القوانني اىل حتديد ماهية  السر الطيب واملنوط به جند الشرع يأمر حبفظ الـسر    

عليه طبيب ، أو صيديل، أو موظفـاً بالـسجالت   وينهى عن إفشائه سواء كان من اطلع      
الطبية أو من أفراد اهليئة التمريضية أو األغذية أو املختربات واألشعة أو كان فـرداً مـن                 

  . غريهم ويرتب املسئولية على إفشاء السر على أي واحد منهم
  .واإلخالل ا من عالمات النفاق. إذ حفظ السر من األمانة الواجب حفظها

آية املنافق : (قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم   : هريرة رضي اهللا عنه قال    عن أيب   
  . وقد تقدم هذا)٣٢(). ثالث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اومتن خان

ومع ذلك فإن العاملني يف اال الصحي يتوجب حنوهم من املؤاخذة أكثـر مـن     
 لراحته، وأي عمل خيالف هذا      غريهم، إذ أصل عملهم هو ختفيف معاناة املريض، والسعي        

املقصد يضاعف املؤاخذة، إذ من قواعد الشرع أن من عظمت النعمة عليه زادت املؤاخذة              
  .كذلك عليه

  

                                                
  ).١/١٠٨(غذاء االلباب   )31(
 باب بيان خصال املنافق، رقـم  ، صحيح مسلم، كتاب اإلميان ،٣٣صحيح البخاري، كتاب اإلميان، باب عالمات املنافق، برقم        )32(

٥٩.  



  :مشاكل حتتاج حلوالً: خامساً
 ومشكلة استغالل   – غري الشرعي    –ومن هذه املشاكل مشكلة احلمل السفاحي       

  لسر؟األطفال جنسياً فهل إفشاء هذه يعترب من إفشاء ا
  ..ولبيان احلكم فإين أقدم مبقدمات

من سـتر  : (عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال          
  )٣٣(). مسلماً سرته اهللا يوم القيامة

كان النيب صلى اهللا عليه وسلم إذا بلغه عـن          : وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت     
ما بال أقوام يقولـون كـذا       :  كان يقول  الرجل الشيء مل يقل ما بال فالن يقول، ولكن        

  )٣٤(. وكذا
وهذا سواء فيه احلدود وغريها، فللمسلم أن يشهد عليها إن رآها، ولكن سـترها     
أوىل به وافضل إن كانت حقاً هللا فقط كشرب اخلمر مثالً، أو الزنا احلاصل بالتراضي مع                

  .امرأة غري متزوجة
كمن شاهد من يأخذ مال غريه فعليه      أما لو كان يف احلد حق آلدمي مايل أو غريه           

  .إعالمه والشهادة معه إن طلب
  .املعروف بالفجور واملعتاد عليه األوىل اإلبالغ عنه -٢

من اشتهر باملعاصي ومل يبال بفعلها ومل ينته عما ى عنه فواجـب             : قال القرطيب 
  )٣٥(. رفعه لإلمام وتنكيله، وإشهاده لألنام لريتدع بذلك أمثاله

  :بغري بينةحترمي القذف  -٣
فال جيوز لإلنسان أن ينسب غريه إىل الزنا وحنوه إال وقد شهد عليه أربعـة، وإال                

  .فإنه قاذف له مستحق للعقاب
                                                

، صحيح مسلم، كتاب الرب والصلة، باب حترمي الظلم،       ٢٤٤٢صحيح البخاري، كتاب املظامل، باب ال يظلم املسلم املسلم، برقم             )33(
  .٢٥٨٠رقم 

  .٢٠٦٤، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة رقم ٤٧٨٨سنن أيب داود، كتاب األدب، باب يف حسن العشرة رقم   )34(
  ).٦/٥٥٨(املفهم   )35(



سورة (} والذين يرمون احملصنات مث مل يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم        {:قال تعاىل 
ون ذكر فعـل    ولكن له أن خيرب مبا رآه أو دلت عليه قرائن الكشف أو احلال د             ) ٤: النور

الفاحشة فمثالً متزق البكارة واإلصابات الشرجية وإصابات عضالت اآلليـة وحنوهـا أو          
اخللوة املمنوعة ميكن تناوهلا وال تعد قذفاً الحتمال حصوهلا بغري ممارسة جنسية يف ضـوء               

  .السرية اليت تناولنامها سابقاً
فإن توصـيفه   وبناء على ما سبق إذا وقف الطبيب على حصول محل غري شرعي             

للحالة بأا محل ال كشف فيه للسرية ألا من جنس اإلخبار باملرض وحنوه ولكن خيتص               
  .هذا باحلامل دون غريها

وإذا كانت متزوجة وأخربته بأن محلها من سفاح أو توصل إىل ذلك فإنه ال جيوز               
  .له اإلبالغ عن ذلك لكونه قذفاً إال إذا طلب منه ذلك لكشف دعوى قضائية

ا اطلع على أن طفالً قد استغل فإن عليه إبالغ وليه حبالته اإلصابية ألن سـر                وإذ
  .املريض غري كامل األهلية يتواله وليه

ويف مجيع ما تقدم جيب على الطبيب كغريه مناصحة من علم منه املنكر وتوجيهه              
  .وتذكريه باهللا فهذا واجب شرعي سواء ابلغ بعد ذلك أو ال

: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم       :  اهللا عنه قال   عن أيب سعيد اخلدري رضي    
من رأى منكم منكراً فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه وذلـك                (

  رواه مسلم) أضعف اإلميان
  

هذا وأسأل اهللا تعاىل أن مين علينا بالفقه يف الدين وأن يوفقنا ملا حيبـه ويرضـاه،                 
  .وعلى آله وصحبهوصلى اهللا وسلم على حممد 

  



  ملحق قرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن السر يف املهن الطبية
  

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت النبيني وعلى آلـه              
  .وصحبه

إن جملس جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثامن ببندر سريي بيجوان،       
  .م١٩٩٣) يونيو (٢٧-٢١هـ املوافق ١٤١٤ حمرم ٧-١بروناي دار السالم من 

بعد إطالعه على البحوث الواردة يف امع خبصوص موضوع الـسر يف املهـن              
  :الطبية، وبعد استماعه إىل املناقشات اليت دارت حوله، قرر ما يلي

السر هو ما يفضي به اإلنسان إىل آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعـد،                : أوالً
 حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان إذا كان العرف يقضي بكتمانه، كما              ويشمل ما 

  .يشمل خصوصيات اإلنسان وعيوبه اليت يكره أن يطلع عليها الناس
السر أمانة لدى من استودع حفظه، التزاماً مبا جاءت به الشريعة اإلسالمية            : ثانياً

  .وهو ما تقضي به املروءة وآداب التعامل
حظر إفشاء السر وإفشاءه بدون مقتضٍ معترب موجـب للمؤاخـذة           األصل  : ثالثاً

  .شرعاً
يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل يف املهن اليت يعود اإلفشاء فيهـا              : رابعاً

على أصل املهنة باخللل، كاملهن الطبية، إذ يركن إىل هؤالء ذوو احلاجة إىل حمض النـصح      
 حسن أداء هذه املهام احليويـة، ومنـها   وتقدمي العون فيفضون إليهم بكل ما يساعد على    
  .أسرار ال يكشفها املرء لغريهم حىت األقربني إليه

تستثىن من وجوب كتمان السر حاالت يؤدي فيها كتمانـه إىل ضـرر             : خامساً
يفوق ضرر إفشائه بالنسبة لصاحبه، أو يكون يف إفشائه مصلحة تـرجح علـى مـضرة                

  :كتمانه، وهذه احلاالت على ضربني



االت جيب فيها إفشاء السر بناء على قاعدة ارتكـاب أهـون الـضررين             ح –أ  
لتفويت أشدمها، وقاعدة حتقيق املصلحة العامة اليت تقضي بتحمل الضرر اخلـاص لـدرء           

  .الضرر العام إذا تعني ذلك لدرئه
  :وهذه احلاالت نوعان

  .ما فيه درء مفسدة عن اتمع -
 .وما فيه درء مفسدة عن الفرد -

  :وز فيها إفشاء السر ملا فيه  حاالت جي–ب 
 .جلب مصلحة للمجتمع -

 .أو درء مفسدة عامة -

وهذه احلاالت جيب االلتزام فيها مبقاصد الشريعة وأولوياا من حيث حفظ الدين            
  .والنفس والعقل والنسل واملال

االستنثاءات بشأن مواطن وجوب اإلفشاء أو جوازه ينبغي أن ينص عليها           : سادساً
ة املهن الطبية وغريه من األنظمة، موضحة ومنصوصاً عليها علـى سـبيل             يف نظام مزاول  

احلصر، مع تفصيل كيفية اإلفشاء، وملن يكون، وتقوم اجلهات املسؤولة بتوعية الكافة ذه           
  .املواطن

  :ويوصي مبا يلي
دعوة نقابات املهن الطبية ووزارة الصحة وكليات العلوم الصحية بـإدراج هـذا             

ج الكليات واالهتمام به وتوعية العاملني يف هذا اال ذا املوضوع،           املوضوع ضمن برام  
  .ووضع املقررات املتعلقة به، مع االستفادة من األحباث املقدمة يف هذا املوضوع

 واهللا املوفق
 
 
 
 



 


