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(رؤية شرعية)حماية أسرار المريض   

 عارف علي عارف. د.أ
 (الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا)

                
 سيد دمحم محسن   

باحث دكتوراه الجامعة اإلسالمية العالمية )
 (بماليزيا

 



التعريف بمفردات الموضوع وما يتعلق بها -  

فضائل كتمان السر -  

نبذة تاريخية عن السر الطبي -  

عقوبة إفشاء أسرار المريض -  

مسوغات أسرار المريض وتطبيقاتها -  
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 محتويات البحث



الجرٌمة 

والسر 

 ًوجرٌمة إفشاء السر المهن 

 األمانةخٌانة 

 الطبًوالسر 
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التعريف بمفردات الموضوع وما يتعلق 

 بها



 إذا إال جرٌمة؛ ٌكون ال السر إفشاء أن إلى البعض ذهب فقد•

 وكرامته مودعه بسمعة ضارة طبٌعة ذات المفشاة الواقعة كانت
 ومصلحته

 ٌعاقب المرٌض أسرار لدٌه الذي الطبٌب أن :آخرون وٌرى•

 الكرامة، أو بالسمعة ضرر إفشائه فً ٌكن لم ولو إفشائه، على

 حفظ فً مصلحة من للمرٌض ما تقدٌر الطبٌب شأن من فلٌس
 . السر

 مذموم الضرر عنه ٌنتج لم ولو السر إفشاء أن :لً ٌبدو والذي•

شرعا  
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 نطاق السر الطيب 



التً الطبٌة واالختصاصات الوظائؾ جمٌع فٌشمل 

 األداء حٌث من تختلؾ وهً الطبٌب، بها ٌقوم
  .والمهام

وما اإلدارات ومدٌري المستشفى، مدٌر كذلك وٌشمل 
 فوقهم

الطبً السر على ٌطلعون الذٌن األشخاص جمٌع 
 وظائفهم بحسب
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 ادلسؤولون عن حفظ السر الطيب 



 ومنهم بادلريض، عالقة ذلم الذين العاملني كل  يشمل•
 التمريضية، باذليئة ومرورا   الطبية السجالت على ادلطلعون
 واألشعة بادلختربات والعاملني والصيادلة، األغذية، ومسؤويل

 احلاسوب يف ادلعلومات إدخال يف والعاملون أنواعها، جبميع
 سرية على احلفاظ على مسؤولون مجيعا   وهؤالء .اآليل

 الطبية ادلعلومات
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 ادلسؤولون عن حفظ السر الطيب 



 الدنٌا فً هللا ستره مسلما   ستر من".(ص) الرسول قول•

 “.واآلخرة

 ستره إال الدنٌا فً عبدا   عبد ٌستر ال" : (ص) وقوله •
 “.القٌامة ٌوم هللا

 استحٌا فكأنما مؤمن عورة ستر من" : (ص) وقوله •
 .قبرها فً موؤدة

 من ألنه منها؛ ونوع الؽٌبة، جنس من هو السر وإفشاء•
 .المنافق عالمات من والخٌانة .ٌكره بما الؽٌر ِذْكر
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 فضائل كتمان السر: ادلبحث الثاين



األسرار على المحافظة أهمٌة إلى األقدمون تنبه ولقد 

 المصري الطب إله أمحوتب  

أبقراط الٌونانً الطبٌب 

م1947 لعام جنٌؾ إعالن 

ًم1968 عام أسترالٌا ف 

األطباء، طبقات في األنباء عيون كتابه فً أصٌبعة أبً ابن 

 في المختارات كتابه فً البؽدادي هبل بن الدٌن مهذب الطبٌب

 العالمً المؤتمر عن "الطبٌة للمهنة اإلسالمً الدستور" ،الطب
  .م1980 عام بالكوٌت انعقد الذي اإلسالمً للطب األول
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 نبذة تارخيية عن السر الطيب: ادلبحث الثالث



ؼٌر العقوبات فً تدخل األسرار إفشاء عقوبات إن 

 لكل ٌفرضون األمر، لولً أمرها ترك التً المحددة

 الفقهاء عرؾ فً وتسمى عقوبات، من ٌناسبها ما حالة

 .التعزٌرٌة بالعقوبات

السر إفشاء عقوبة وتختلؾ 

تتعلق التً األفعال على والتعزٌر التجرٌم ٌقتصر إنما 
 كتمانه الواجب المهنة بسر

دورا وتقدٌره القاضً لقناعةو للعرؾ أن ٌخفى وال 
 .السر إلفشاء الجنائٌة المسؤولٌة تحدٌد فً هاما
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 عقوبة إفشاء السر: ادلبحث الرابع



الفعل من هو مادي، ضرر علٌه ترتب إذا السر فإفشاء 

 بتعوٌض ٌلزم أن فٌنبؽً للضمان، الموجب الضار

   .ضرر من اإلفشاء على ترتب عما مالً

ًالمفشً معاقبة للقاضً السر، إفشاء جرائم فف 

 نوع ٌناسب بما الؽرامة قدر وٌتحدد المالٌة، بالؽرامة

 جسامة ومدى ومالبساته، اإلفشاء وظروؾ األسرار
 .علٌه المترتب الضرر

األدبً الضرر فً المالً الضمان ٌقر لم اإلسالم إن.  
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 التعويض ادلايل يف إفشاء السر



الحدٌث رواة وجرح القاضً، عند الشهود جرح 

االستفتاء حالة 

الظاهرة المنكرات عن البحث 

الظاهرة المنكرات عن البحث 

الشهادة أداء 

تحقٌق وقاعدة أشدها، لتفوٌت الضررٌن أهون ارتكاب 

 الخاص الضرر بتحمل تقضً التً العامة المصلحة
 العام الضرر لدرء
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 مسوغات إفشاء السر: ادلبحث اخلامس



 ...جنسً بمرض أصٌب قد الزوج أن للطبٌب تبٌن إذا :أوال

 إبصاره فضعؾ السن، كبٌر أنه أو عٌنٌه، فً أصٌب مرٌض :ثانٌا

 ...الناس وعلى علٌه خطر للسٌارة قٌادته فً ٌكون لدرجة

 الشرعٌة المسوؼات أحد هً الوبائٌة السارٌة األمراض معرفة :ثالثا

 المختصة، الجهات إلى السر عن للتبلٌػ

 ٌنجب، أن له ٌمكن وال عقٌم، الزوج أن من الطبٌب تأكد إذا :رابعا

 ...أوالدا   أنجبت قد الزوجة أن ووجد

 علٌه، الفحص أُجري الذي "الطٌار" أن الطبٌب اكتشؾ إذا :خامسا

 مخدرات مدمن
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 تطبيقات هذه ادلسوغات الشرعية
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 بوصفه السر، إفشاء المنتدب للطبٌب ٌسوغ :سادسا
 المحكمة قبل من خبٌرا  
 ارتكاب بسبب البكارة ؼشاء رتق سر كتمان :سابعا

   الزنا،

 إلى صاحبه ورضا بموافقة السر إفشاء ٌجوز :تاسعا
 ٌحددها جهة أي

 تطبيقات هذه ادلسوغات الشرعية
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