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استعمال عقاقير مخدرة أو كيماوية ذات آثار جانبية  -1

 تدعو للقلق

كثيرا ما يتردد المرضى عن قبول عالج بعقاقير لها 

ك العقاقير الكيماوية آثار جانبية تدعو للقلق . مثال ذل

التي تستعمل لتـثبيط المناعة في بعض األمراض التي 

تتسم بهيجان النظام المناعي لدى المريض . مثل هذه 

األدوية تؤدي في الغالب إلى تساقط الشعر ، وقد تؤدي 

 إلى انخفاض نسبة الخصوبة لدى المرأة والرجل .

في مثل هذه الحاالت يجب تبصير المريض أو وليه 

لشرعي إذا كان المريض فاقدا لألهلية ، فيبصر ا

بالموازنة بين الفائدة المرجوة والضرر المتوقع إيها 

أكبر ، ويخبر برأي الطبيب في الخيارات ، وإذا ما وافق 



على إجـراء التداخل الطبي فإن ذلك يسجل على تفويض 

 اإلذن ، ويشهد على ذلك شاهدا عدل .

 

رفض التداخل الطبي والسؤال هو : هل يحـق للمريض 

 رغم ظهور فائدته في رأي الطبيب ؟

اإلجابة السائدة اآلن : للمريض الحق في رفض العالج 

إذا بـُصر تماما بالمخاطر التي تنتظره بسبب رفض 

العالج ، شريطة أن يكون كامل األهلية ومدركا للمعاني 

 المطروحة .

  

زة إذا رفض المريض التداخالت المستمرة مثل الديل - 2

 وفضل الموت عليها : هل هو قاتل نفسه ؟

 

] حَدث أسامة بُن شُريك رضي هللا عنه أن األعراب جاءوا 

إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم من ههنا وههنا فقالوا : 

يا رسول هللا ، أنتداوى ؟ فقال : تداووا فإن هللا تعالى لم 

اه يضع داء إى وضع له دواء ، غير داء واحد : الهرم [رو

 أبو داود ، والترمذي وحسنّه ، وابن ماجة 



وذهب العلماء إلى أن هذا األمر للندب واالستحباب ، 

لوجود أحاديث أخرى صحيحة تدل على عدم وجوب 

 األمر بالتداوي .

إذا امتنع المريض عن التداوي بعد أن بين له الطبيب 

الثقة الحاذق أن ترك التداوي أو االمتناع عنه قد يؤدي 

 لف عضو منه ، أو وفاته ، فما حكم ذلك ؟إلى ت

ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن فعل ذلك يعتبر آثما 

ً ، فإن مات بسبب ذلك ال يُعتبر قاتال لنفسه ،  وعاصيا

ألن الشفاء بالتداخل الطبي ليس مقطوعا بنجاحه ، 

بخالف من ترك الطعام والشراب حتى هلك ، فإن هذا 

 األخير يُعتبر قاتالً لنفسه .

إذا لم تكن األجهزة متاحة إال لعدد محدود ، لمن تعطى  - 3

 األولولية ؟

كثيرا ما تكون األجهزة المعقدة ، كأجهزة التنفس 

الصناعي ، في وحدات العناية المكثفة محدودة العدد ، 

وقد يُؤتى بمريضين اثنين في نفس الوقت الذي ال يوجد 

وابط فيه إال جهاز واحد متاح ألحدهما ، فما هي الض

 لقبول أحدهما ورفض اآلخر ؟



هذه معضلة كبيرة تواجه األطباء العاملين في الوحدات 

المكثفة ، خاصة عند حدوث كوارث تصيب عددا كبيرا 

من الناس في نفس الوقت . والذي أرَجـحه هو أن ينظر 

الطبيب في أمور المرضى المستحقين للعالج المحدود 

 الكمية ، ويختار منهم :

 ابته الطبية أشد من سواه ، ويُرجح من كانت إص

 أن يستفيد من العالج المقصود أكثر من غيره

  يُرجأ من كان ميئوسا من بُرئه ، ويُقدم عليه من

يُرجى أن تتحسن حالته باستعمال المعالجة 

 المقصودة .

  أن تساوى المريضان في كل المعطيات تُعطى

للسابق منهما في الوصول إلى المكان وال يُعتد 

سن ، خالفا لفعل بعض أهل الملل األخرى التي بال

تقدم الشباب على الشيب بحجة أنهم أنفع لذويهم 

 ولبالدهم .

 

إذا رفض المريض اإلنعاش القلبي الرئوي : هل  - 4

 يُستجاب لطلبه ؟



نعم يستجاب لطلبه بعد تبصيره اعتمادا على حديث 

أسامة بن شريك السابق ذكره ، والذي فُسر على أن 

بالتداوي الوارد فيه للندب ال للوجوب . وقد  األمر

رفض بعض الحجاح اإلنعاش القلبي الرئوي بعد 

إصابته بذبحة صدرية ، وقال غنه إنما جاء ليموت في 

 األراضي المقدسة .

 

القرار الطبي : " ال يجري اإلنعاش القلبي الرئوي على  - 5

 المريض إذا توقف قلبه " : ماحكمه؟

ذا القرار المسبق في كثير من يجري العمل بمثل ه

المستشفيات التي يزدحم فيها المرضى . وخالصته أنه إذا 

كان هناك مريض مصاب بداء عضال ال يُرجى بُرؤه ، 

وتتوقع وفاته في وقت قريب مهما بذل معه من جهود طبـية 

، فإن مثل هذا المريض ال يوضع في جهاز التنفس الصناعي 

نعاشه تنفسا صناعيا . والحجة إذا ما توقف قلبه واستدعى إ

في ذلك أن عدد مثل تلك األجهزة المعقدة قليلة في أي مركز 

من مراكز العناية الطبية المكثفة والخدمة الطبية المطلوبة 

تتطلب جهودا عظيمة لكل مريض على حده ، فإن ُحجز 



جهاز من تلك األجهزة لمريض ال يُرجى بُرؤه ثم احتاج إليه 

رؤه ويعتمد عالجه على ذلك الجهاز مريض آخر يُرجى بُ 

 تعذر عالجه بالجهاز الشغاله مع المريض األول .

وضوابط قرار حجب اإلنعاش القلبي الرئوي عن بعض  

 -المرضى من النوع المذكور هي :

  أن يكون تشخيص المرض الذي ال يُرجى بُرؤه

 تشخيصا مـُتيـقنا منه 

 أن يوقع على القرار بالحجب طبيبان متخصصان 

 وموثوق بهما 

  أن يناقش األُمر مع المريض إذا كان ذلك ممكنا أو

 مع وليه الشرعي بقدر اإلمكان

 أن يكون الفريق المعالج للمريض على علم بالقرار 

 

 إختيار جنس المولود من منظور إسالمي

 أ.د. حسن بن صالح جمال

 أستاذ طب النساء والوالدة

 كلية الطب ، جامعة الملك عبد العزيز

 



شك أن المسلم يعلم علما تاما بأن هللا سبحانه وتعالى هو  ال

الواهب والمتحكم في جنس المولود ذكرا كان أم أنثى قال 

تعالى في سورة الشورى ) هلل ملك السموات واألرض يخلق 

من يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور * أو 

عليم قدير( يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه 

ويقول المولى عز وجل في سورة آل عمران )هو الذي 

يصوركم في األرحام كيف يشاء ال إله إال هو العزيز الحكيم ( 

ولذلك فإن التحكم في جنس المولود هو مشيئة هللا سيحانه 

وتعالى . ولكن علم هللا سبحانه وتعالة يكشف لبعض خلقه أو 

إمكانية ترجيح جنس لعلمه لهم لحكمة هو يعلمها ومن ذلك 

 المولود وإعطاء األسرة تحقيق رغبتها في جنس المولود .

والمحاور التي سوف يتطرق إليها المحاضر في هذه 

 -المحاضرة هي :

 ما هي مقاصد التحكم في جنس المولود .1

اختيار جنس المولود من الناحية الطبي والعلمية  .2

 )إمكانية االختيار(

ة الشرعية مع ذكر اختيار جنس المولود من الناحي .3

 بعض الفتاوى في ذلك



هل يجوز لألسرة المسلمة أن تحقق رغبتها في ترجيح  .4

 جنس المولود ، فيكون المولود ذكرا أم أنثى ؟؟؟

االستغناء عن األجنة المجمدة في أطفال األنابيب من منظور 

 اسالمي 

أكثر من عشرين عاما مرت على والدة أول طفلة بريطانية 

فل األنابيب كما أن هناك تقدم هائل في بواسطة عملية ط

التقنية في إجراء هذه العملية وال شك أن الكثير من 

المجمعات الفقهية ناقشت هذا الموضوع وشرعيته بصورة 

موسعة إال أن بعض المشاكل الخاصة بعملية أطفال األنابيب 

 ال زالت عالقة .

 

 والسؤال الذي يطرح نفسه هو :

نابيب جائزة وما هو مصير هل كل عمليات أطفال األ 

 األجنة المجمدة ؟؟؟

من خالل هذه المحاضرة سوف يتطرق المحاضر إلى محاور 

هامة في هذا الخصوص خاصة في مصير األجنة التي في 

البنوك ، وشرعية تجميد األجنة وتعامل الطبيب المسلم مع 



هذه القضية كما يتطرق الماضر إلى النظام العلمي المعمول 

 ت األجنة الفائضة والجانب النفسي للمريض به في حاال

 

المملكةممارسة الطب في  اخالقيات  

والمنظور المستقبلي الواقع  

          

 األستاذ الدكتور  جمال صالح الجار هللا

 األسرةطب  استشاري

 مستشفى الملك خالد الجامعي بالرياض –جامعة الملك سعود

 

 

فهبي  المهنبة رسبةمماأخالقيات الطبب ركنبا أساسبا فبي  تمثل

 كلجزء منها وال تنفك عنها.وفي 

الجوانبب  تبرز جوانب الممارسة اليومية يمكن أن من جانب 

 لقبد موقبف آلخبر. الببروزمناألخالقية مع تفاوت درجبة هبذا 

بببدأت  متعببددةمببرت الممارسببة الطبيببة فببي المملكببة بمراحببل 

مببا قفببزت  سببرعان  بخطببوات بسببيطة وخببدمات متواضببعة 

تطورهببببا نعيشببببها  جوانببببب هببببانحن نشببببهد قفببببزات هائلببببة 



أفرزت هذه القفزة معهبا كثيبرا مبن اإلشبكاالت  لقد  .ونلمسها

ومبن  فيهباالتي كان ال ببد مبن معالجتهبا والنظبر  والتساؤالت

هنا بدأ اإلهتمام بأخالقيات المهنة وممارستها, وصاحب ذلبك 

فبي المجبال الصبحي فرضبت نفسبها  أخرىتطورات وتغيرات 

 .المهنةيدة ألخالقيات ففرضت رؤية جد

في هذه الورقة مالمبح تلبك المراحبل لنطبل  نستعرض سوف 

 معها. نتعاملمن خاللها إلى تحديات المستقبل وكيف 

الموفببق وهبببو الهببادي إلبببى سبببواء  وهللا      

 السبيل

 

 

 

 

 

 

 استئذان المريض في إجراء عمليات تداخلية

 أ.د. حسن أبو عائشة



لرباط الوطني ، الخرطوم ، استاذ الطب الباطن ، جامعة ا

 السودان

 -التعريف الطبي لإلذن :

اإلذن الطبي هو أن يُبيح المريض ، أو وليه الشرعي ، 

 للطبيب

المأذون له ، بالقيام بإجراء طبي على المريض في 

 ظرف مكاني وزماني محدد .

يكون اإلذن الطبي مطلقا ، أو مقيدا . بالمطلق هو الذي 

بالقيام بالعمل الطبي الذي  يأذن فيه اآلذن للطبيب

يستدعيه عالجه . والمقيد هو الذي يُحدد فيه اآلذن فعال 

 طبيا معينا يأذن بفعله .

 

 أغراض االستئذان الطبي :

يُطلب األذن الطبي من المريض أو وليه الشرعي 

لألغراض التالية ، متفرقة أو مجتمعة : التداخل 

أو  باألدوية والعقاقير الطبية لغرض العالج ،

التداخل بالعمليات الجراحية لغرض العالج ، أو 

 لألغراض البحث العلمي .



 

 من يحق له اإلذن :

اآلذن هو المريض الراشد الواعي والمتبصر 

والمختار ، فال يُعتد بإذن القاصر ، وال المشوش 

عقليا ، وال بالغافل الذي لم يفهم المراد من اإلذن 

لى قول أُكره ، وال يُعتد بإذن الشخص الُمكره ع

 عليه .

ومتى ما نتفت األهلية عن المريض بعدم الرشد أو 

عدم العقل جاز أن يُطلب اإلذن من وليه الشرعي . 

واليُعتد بإذن الغافل حتى يُبصر باإلجراء الطبي 

 وما يترتب عليه .

والوالية مرتبة بحسب ترتيب األولياء الشرعي : 

ً هو األبن ثم األب  ثم األم ، فأقرب األولياء شرعا

ويقوم مقام األب الجد وإن عال ، ثم األخوة 

 األشقاء ، وهكذا بحسب الترتيب الشرعي .

 

 واجب الطبيب في تبصير المريض أو وليه :



يجب على الطبيب المعالج أو من يُمثله أن يُبّصر 

المريض ذا األهلية ، أو أولياء المريض فاقد 

نه ، األهلية ، بالعمل الطبي المقصود ، الغرض م

والفائدة المرجوة منه ، واألضرار التي قد تترتب 

عليه . ويجب على الطبيب المعني أن يتيقن إلى 

حد مقعول أن المريض ذا األهلية ، أو ولي 

المريض فاقد األهلية قد فهم أركان التداخل الطبي 

الثالثة : الغرض منه ، والفائدة ، والضرر الذي 

 قد ينشأ عنه .

 

 مكتوبا : يكون اإلذن الطبي

ينبغي أن يكون األذن الطبي مكتوبا ، ويُوقع عليه 

المريض ذو األهلية ، أو ولي المريض فاقد 

 األهلية ، ويشهد على اإلذن شاهدا عدل .

 

 الحاالت التي يسقُُط فيها وجوب اإلذن :

يسقط وجوب أخذ اإلذن من المريض أو ولـيه 

 الشرعي قبل التداخل الطبي في حالتين اثنتين :



الحالة األولى : أن يكون المريض  .1

مهددا بالموت أو تلف جسيم في الجسم أو 

األعضاء ، ما لم يُسعف عاجال بطبابة أو جراحة 

فورية ، وال تسمح حالته الصحية بأخذ اإلذن 

 الطبي .

الحالة الثانية : أن يكون مصابا بمرض  .2

معد يُخشى انتشاره في المجتمع ما لم يُبادر 

الحالة يُعالج المريض أو يعزل بعالجه ، ففي هذه 

 وإن لم يأذن بذلك .

في الحالتين المذكورتين آنفا يستوثق من 

صحة حدوثهما بالتشاور مع طبيب حاذق 

آخـر ، ما أمكن ذلك ، ويوثق ذلك في نص 

 مكتوب ومشهود .

 

 

 

 

 



 

األطفال، هل تعتبر كشف  سوء معاملةحاالت  كشفو  إظهار

 المريض؟لخصوصيات و أسرار 

 ر ابراهيم المديفرعم

أستشاري طب النفس العام وطب نفس األطفال والمراهقين 

 والعالج الزوجي و األسري

 رئيس شعبة الطب النفسي

 الرياض –مستشفى الملك فهد بالحرس الوطني 

أن اساءة معاملة األطفال واهمالهم هي واحدة من التحديات 

 األخالقية التي تواجه 

ع أنحاء العالم ، وبالطبع فإن الممارسون العموميون في جمي

  .المملكة العربية السعودية ليست استثناء في هذا المجال

وفي غياب تكليف واضح في االبالغ عن اساءة معاملة 

الطفل ، وفي غياب نظام واضح ومتاح للتدخل فإننا كأطباء 

ممارسون عموميون نواجه الكثير من المصاعب في هذا 

 .الشأن 

ومن منظور الممارسة المعتادة  وفي قضية مثل هذه ،

للخصوصية والسرية فإن هذه القضايا تصبح خطيرة جدا 



نظرا ألنه ليس من غير الشائع أن يواجه طبيب األطفال أو 

طبيب الطوارئ أو طبيب طب األسرة موقف يشعر فيه بالشك 

وهو يشعر باالرتباك   .في أن طفال قد اسيئت معاملته

مثل هذه األمور ، وهذه  والتخبط في كيفية التصرف في

القضايا تشمل حقوق األبوين وواجباتهم والوسط الثقافي أو 

طالما أن األبوين هما المالكين للطفل وأن الغرباء ليس لهم 

الحق في التدخل في مثل هذا الشأن فإن مسئولية الفرد في 

حماية الصغير وديناميكيات الخجل والشعور بالذنب والتي 

ور مؤثر على صورة األسرة وشرفها ممكن أن يكون لها د

 إذا تدخلت السلطات.

وهنا سوف نناقش القضايا المختلفة في هذا الشأن ونضع 

توصيات أخالقية تصلح للتطبيق من الناحية الثقافية 

 .والناحية الدينية بل ويمكن أن يتم التكليف بتطبيقها

 

 

 

 

 



 

 

 إفشاء و إظهار حاالت الحمل الغير شرعي

 السرار وخصوصيات المريضة ؟ عتبر كشف يهل 

إستشاري األمراض النسائية و  –د. حسن سعيد باعقيل 

 التوليد

الشؤن الصحية للحرس الوطني ، مدينة الملك عبدالعزيز 

 الطبية بجدة

 

يواجه االطباء و خاصة اطباء و طبيبات األمراض النسائية 

.  و التوليد صعوبة في التعامل مع حاالت الحمل الغير شرعي

ما يلي مثالين لحالتين مصحوبة ببعض التساؤالت التي في

تعبر عن الصعوبة التي يعانيها الطبيب او الطبيبة عند 

 التعامل مع هكذا حاالت.

 

أتت الي  عاماً. 16فتاة عزباء تبلغ من العمر :  المثال األول

م في اآلقسم الطوارئ برفقة والدتها واخيها تشتكي من 

ري وجود تضخم في اسفل أظهر الفحص السري . البطن



تبين من نتيجة فحص البطن و الحوض  . البطن

 ؟ بالموجات فوق الصوتية وجود حمل

 

فتاة عزباء في حوالي الثامنة عشرة من :  المثال الثاني

كانت تشتكي  . العمر راجعت المستشفي يصحبها ابوها

من اآلم في الخاصرة اليمنى  وتورم في البطن مصحوب 

كان من ضمن الفحوصات التي ُطلبت  . بأعراض بولية

كونها  . لها تصوير شعاعي ملّون للمجاري البولية

عزباء لم يدر بخلد الطبيب ان تكون حامالً . بمشاهدة فلم 

أحيلت الي األشعة تبين وجود هيكل عظمي جنيني ! 

 . استشارى األمراض النسائية والتوليد

ً نطرح هنا الحاالت التي يثبت فيها تشخيص الحمل  يقينا

 ماذا يفعل الطبيب ؟ 

كانت إنوالدتها )ول يتم  في العادة نقل فحوى التشخيص للفتاة

هل يعتبر ذلك  إن وجدن(قرباء االناث )او لال موجودة(

 إفشاء لسر المريضة ؟

 



عند طلب المريضة عدم   ؟ كيف يتصرف الطبيب

هل  ؛ بالغ األب او األقارب الذكوربإ وهل يقوم .إبالغ أي أحد

 إفشاء لسر المريضة.ر ذلك يعتب

 

هل يتحمل الطبيب أي مسئولية لو تعرضت الفتاة ألذى 

 جسدي ؟ وهل يتوجب إبالغ الجهات الرسمية ؟.

في حالة و ؟ هل يعتبر عدم االبالغ مخالفة و إذا لم يتم ذلك

هل هناك مسوغ شرعي السقاط و ؟ االبالغ هل ُيقام حد الزنى

 ً كيف يتصرف و  . اهلها بطلب من المريضة او  الحمل طبيا

 الطبيب لو اُخبر ان الفاعل هو احد األقارب؟

 

 

 

 

 

 االستحالة

 الدكتور حسان شمسي باشا

 القلب أمراض استشاري



 مستشفى الملك فهد العسكري بجدة

 

ويقصد باالستحالة في االصطالح الفقهي "تغير حقيقة المادة 

خرى النجسة أو المحرم تناولها وانقالب عينها إلى مادة أ

  .“مباينة لها في االسم والخصائص والصفات 

ويعبر عنها في المصطلح العلمي الشائع بأنها كل تفاعل 

كيميائي يحول المادة إلى مركب آخر كتحويل الزيوت 

والشحوم على اختالف مصادرها إلى صابون، وتحلل المادة 

إلى مكوناتها المختلفة كتفكك الزيوت والدهون إلى حموض 

رين، وكما يحصل التفاعل الكيميائي بالقصد دسمة وغليس

بصورة غير  -إليه بالوسائل العلمية الفنية يحصل أيضا

في الصور التي أوردها الفقهاء على سبيل المثال:  -منظورة

 .كالتخلل والدباغة واإلحراق

ويجمع أهل العلم على أن الخمر إذا استحالت إلى خل انقلبت 

 طاهرة حالل التناول.

   ذلك تعتبر:وبناء على 

المركبات اإلضافية ذات المنشأ الحيواني المحرم أو  -ا



النجس التي تتحقق فيها االستحالة كما سبقت اإلشارة إليها، 

 تعتبر طاهرة حالل التناول في الغذاء والدواء. 

المركبات الكيميائية المستخرجة من أصول نجسة أو أما 

لم تتحقق  محرمة كالدم المسفوح أو مياه المجاري والتي

فيها االستحالة بالمصطلح المشار إليه، ال يجوز استخدامها 

في الغذاء والدواء مثل: األغذية التي يضاف إليها الدم 

المسفوح كالنقانق المحشوة بالدم والعصائد المدماة 

)البودينغ األسود( والهامبرجر المدمي وأغذية األطفال 

لدم ونحوها المحتوية على الدم وعجائن الدم والحساء با

تعتبر طعاما نجسا محرم األكل الحتوائها على الدم المسفوح 

 الذي لم تتحقق به االستحالة.

وتستخدم الكحول في إذابة بعض المواد الطبية كإذابة المواد 

القلوية التي تذوب في الماء، ومعلوم أن الكحول مادة تتطاير 

ن بسرعة عند ارتفاع درجة الحرارة، وبالتالي ال يمكن أ

يكون هناك كحول في األقراص والحبوب وإنما يوجد الكحول 

 في األشربة واللعوقات والسوائل المستخدمة في الحقن.

بها شيء من الكحول   إذا نظرنا إلى األدوية الموجودة التيو

 نجدها على ضربين : 



األول: مواد قلوية أو دهنية تستعمل كأدوية وال بد إلذابتها 

 من الكحول . 

اني. فمواد يضاف إليها شيء يسير من الكحول ال أما الث

لضرورة وإنما إلعطاء الشراب نكهة خاصة ومذاقا تعود 

عليه أهل أوروبا وأمريكا. وهذا النوع الثاني الشك في 

 حرمته . 

كدواء فهي داء وليست   الشك في حرمة الخمر الصرفةو

   دواء.

كثير  وهي اآلن تستعمل في - ولكن استعمالهـا في الترياق

من األدوية كمذيب لبعض المواد القلوية أو الدهنية التي ال 

تذوب في الماء ، هذا االستعمال هو المذكور في مغنى 

 المحتاج وهو جائز بشروط : ـ

أن ال يكون هناك دواء آخر خاليا من الكحول ينفع لتلك  -ا

   الحالة .

 أن يدل على ذلك طبيب مسلم عدل .  -2

 ال يسكر .   قليال  لمستعملأن يكون القدر ا -3

وقد قامت الواليات المتحدة بمنع استخدام الكحول اإليثيلي 

 في أدوية األطفال بعد أن كان استخدامها شائعاً جداً.



وعليه قامت الشركات المصنعة ألدوية األطفال بإزالة 

الكحول اإليثيلي من مستحضراتها الطبية الموصوفة 

كن استبدال كل األدوية لألطفال. وهذا يدل على أنه يم

الموجودة في الكحول بمواد أخرى الذابة القلويدات التي ال 

تذوب إال في الكحول.. وقد استطاعت الصناعة الدوائية إيجاد 

هذه البدائل عندما ووجهت بالمنع في حالة أدوية األطفال. 

واألمر ذاته ممكن إذا تم منع األدوية المحتوية على الكحول 

غين إذ أن الشركات العمالقة في الصناعة بالنسبة للبال

الدوائية لديها اإلمكانات العملية الكافية الستبدال الكحول 

 بمواد أخرى مناسبة.

مستحضر دوائي يحتوي على  500ويوجد حاليا أكثر من 

الكحول.وسنعرض قائمة بهذه األدوية ونبحث في ضرورة 

 تجنبها ، ونعرض بعض المشاكل الناجمة عن استخدامها

 والحكم الشرعي في استخدامها.

 

 

 

 



 

 

 االستحالة وأثرها في الطهارة والحل

 

 د. عبد الستار أبو غدة

 رئيس الهيئة الشرعية الموحدة

 جدة-مجموعة دلة البركة المصرفية 

 

تغير الشيء وتحوله من طبيعتبه إلبى  االستحالة :

طبيعببة أخببرى ، وهببو إمببا أن يحببـصل بطببرق 

ي يحول المادة من بسيطة ، أو بتفاعل كيميائ

مركببب إلببى مركببب آخببر . ويسببميه الفببـقهاء 

بأسببماء أخببرى مثببل : تحببول العببين ، انقببالب 

 العين ، االستهالك .

 

يترتب على االستحالة أن يصير الشيء النجس طاهرا ، وأن 

يصير الشيء المحرم حالال ، ومن أمثلبة االسبتحالة : الخمبر 

ة إذا دببغ ، ودليبل إذا تخللت فإنها تطهر وتحبل ، وجلبد الميتب



ذلببك أن األصببل إباحببة األشببياء إال مببا نببـُص علببى نجاسببته أو 

تحريمه ، فأذا تغيرت ذاته وحمبل اسبماً آخبر فإنبه يرجبع إلبى 

أصل اإلباحة ، وقد يحصل العكس بتحول الحبالل إلبى الحبرام 

 مثل تحول العنب إلى الخمر .

 

والتوصببيف العلمببي لإلسببتحالة هببو أنهببا يحصببل بهببا تكسببير 

ألربطببة الكيميائيببة للمببادة بوسببائل مختلفببة ، أمببا فببي الفقببه ا

 المدون فإن من وسائل اإلستحالة هو :

 

  ، اإلحراق لما هو نجس حتى يصير رمادا

 كالخشب المتنجس ، أو الروث والفضالت 

  التخلل ، يتحول الخمر إلى خل 

  الوقوع في مادة أخرى بحيث تتحلل أجزاء

 مادة األخرى .المادة الواقعة وتستهلك في ال

  التحجر لبعض الحيوانات الميتة بفعل

 المؤثرات الطبيعية على مدى الزمن

 التخمر بتحول العنب ونحوه إلى مواد مسكرة 

 



 وهناك بعض التغيرات ال تأخذ حكم اإلستحالة ومنها :

 التبخر ثم التقطير 

 الشي بالنار 

 الطحن ، والتجزئة 

 تبدل الصورة كالعجن 

 تغير النقل من مكان آلخر و

 التسمية بحسب األماكن 

 

 التأمين الصحي

 

ال تخفببى أهميببة التببأمين الصببحي ، بسبببب التغيببر فببي أنمبباط 

األمبراض والتطبور المتسبارع فبي التقنيبات الطبيبة تشخيصبا 

وعالجاً . حيث أن اإلشتراك في تأمين طبي يحصل ببه تبوفير 

 المصاريف وجودة الرعاية والراحة النفسية .

 

ما أن يتم بصورة مباشرة بين المستفيد والتأمين الصحي إ

والجهة الطبية ، أو أن يتم بتوسط شركات التأمين وهي 

 تقليدية أو إسالمية )تكافلية( .



 

وحكم التأمين الطبي المباشر جائز ، ألنه إذا كانت األعمال 

الطبية محددة فهو من قبيل )اإلجارة( وهي عقد مشروع 

عالج ، ويجب التحديد وهي إجارة لتقديم خدمة التشخيص وال

الدقيق لما تختلف قيمته من عمليات أو أدوية . وإذا كانت 

اإلعمال الطبية غير محددة لكن المقصود هو النتيجة 

)الشفاء( فالعقد عقد جعالة ، وهو تعاقد على عمل مجهول 

 لكنه محدد األثر ومحدد المقابل المادي عنه )الجعل( .

 

 -شركة تأمين :وإذا كان التأمين الصحي بوساطة 

 

  فإن كانت شركة تأمين إسالمية )تكافلي( فهو جائز ألنه

قائم على التعاون بين المشتركين بتقديم اإلشتراكات 

لمحفظة التأمين ، وتقديم التعويضات ، دون المتاجرة 

بالتأمين حيث يقتصر دور الشركة على اإلدارة بمقابل 

 معلوم .

 



التأمين الصحي ينطبق  وإن كانت الشركة تقليدية تجارية فإن

عليه حكم التأمين التقليدي وهو التحريم إلشتماله على الغرر 

وهو الذي صدرت قرارات المجبامع بمنعبه ، ولكبن عنبد عبدم 

توافر البديل الشرعي يبباح للحاجبة أو الضبرورة وهبي تقبدر 

بقببدرها وإذا زالببت يببزول حكمهببا ومرفببق قببرار مجمببع الفقببه 

 ين الصحي .اإلسالمي الدولي بشأن التأم

 

 انتقاء جنس الجنين

انتقاء جنس الجنبين أحبد صبور البتحكم فبي معطيبات الوراثبة 

وتلك المعطيات تتعلق بمقصد اساسي من مقاصبد الشبريعة ، 

وهو حفظ النسبل ، ولبذا يجبب مراعباة األحكبام الشبرعية فبي 

 مجال الهندسة الوراثية 

 

م وأنتقاء جنس الجنين إذا كان على النطاق الفردي ، وت

بوسائل مشروعة فهو جائز شرعا ، والدليل على جوازه 

مشروعية الدعاء بأن يرزق اإلنسان ذكرا كما فعل سيدنا 

زكريا عليه السالم ، وما جاز الدعاء به جاز الوصول إليه 

 بالوسائل المادية ، ألن الدعاء ال يُقبل بأمر محرم .



 

رحام هي وال يتنافي هذا مع المقرر دينيا بأن معرفة ما في األ

مما أستأثر هللا بعلمه )ويعلم ما في األرحام( ألن علم هللا 

كما في  –ليس حاصال بوسيلة وال مسبوقا بعدم المعرفة 

واالنتقاء من البشر يحصل بوسائل هدانا هللا إليها  –علمنا 

والوصول إلى تلك المعرفة ليس فيه مناقضة إلرادة هللا ألنها 

وسواء وقع بسبب منا أو بدون  أمر ال نعرفه إال بعد الوقوع

 فالواقع هو ما أراده هللا .

 

وقد طرح هذا الموضوع في إحدى ندوات المنظمة اإلسالمية 

 -للعلوم الطبية وصدرت بشأن التوصية الشرعية اآلتية :

أتـفـقت وجهة النظر الشرعية على عدم جواز التحكم في 

جنس الجنين إذا كان ذلك على مستوى األمة أما على 

المستوى الفردي فإن محاولة تحقيق رغبة الزوجين 

المشروعة في أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى بالوسائل 

الطبية المتاحة ، ال مانع منها شرعا عند بعض الفقهاء 

المشاركين في الندوة ، في حين رأى غيرهم عدم جوازه 

 خشية أن يؤدي ذلك إلى طغيان جنس إلى جنس



 

 

 

 

 للشفاء والعناية بالحاالت الحرجة الحاالت الغير قابلة

 في طلب حديثي الوالدة واألطفال

 الدكتور  عبد الحكيم خليل قطان

 استشاري أطفال حديثي الوالدة

 مستشفى الملك فيصل التخصصي و مركز األبحاث بالرياض

 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا

 

 تواجبه الطبيبب الممبارس فببي حقبل طبب حبديثي الببوالدة

وطب األطفال بالعموم حاالت عديدة من األمراض الغير قابلة 

 للشفاء أو المستعصية عليه.

مع ازدياد المعلومات الطبية والقدرة على تشخيص األمراض 

الوراثية والمستعصية في مرحلة مبكبرة مبن حيباة الطفبل ببل 



من حياة الجنين في حاالت كثيرة، ومع ازدياد القبدرة الطبيبة 

لبى حيباة أمثبال هبؤالء األطفبال ببإذن هللا تحبت على اإلبقباء ع

األجهبببزة الطبيبببة المتقدمبببة والعنايبببة المكثفبببة، ومبببع ازديببباد 

المعلومات الطبية العامة لدى عامة الناس وسهولة حصولهم 

إلى المعلومات كل هذا جعل من العنايبة بمثبل هبؤالء األطفبال 

 أمر في غاية التعقيد.

األمراض يملئون الكثيبر وأصبح األطفال المصابين بمثل هذه 

مبببن أسبببرة العنايبببات المركبببزة ممبببا يسببببب سبببوء اسبببتخدام 

اإلمكانيات الطبية المتوفرة وربما نقصها عند مبرض آخبرين 

هم بأمس الحاجة إليها وباإلمكان بعون هللا رفع معاناتهم مبع 

المعرض وشفاء أمراضهم. إن مثل هبذا الوضبع غيبر مقببول 

 الطبياً والشرعياً.

الممارس في العينات المبذكورة يواجبه بسبيل مبن إن الطبيب 

األسببببئلة األخالقيببببة عنببببد االهتمببببام بالحبببباالت المستعصببببية 

 والحرجة.

  هببل هنبباك  حببد فاصببل واضببح بببين األمببراض التببي يمكببن

 عالجها وشفاؤها وبين التي اليمكن تحقيق ذلك؟



  هل هناك عدالة ومساواة في عبالج كبل األطفبال المرضبى

مكببن الوصببول إلببى العدالببة فببي بمثببل هببذا المببرض وهببل ي

 هذا؟

  من هو صاحب القرار في هذه الحاالت هل هبو الطبيبب أم

أهببل المببريض أم قببوانين المستشببفى المعببالج أم كببل هببذه 

 مجتمعة؟

 كيفية صنع القرار في مثل هذه الحاالت؟ 

 هل من العقل أن يكون شفاء كل المرضى هدفاً للطبيب؟ 

 طريقة اتخاذ القرار الصعب:ـ

فريق الطبي على حفبظ الحيباة وينصبب تعلبيم األطبباء يعمل ال

والممرضبين علبى تحسبين وحفبظ الحيباة ولكبن هنباك حبباالت 

من األولى عدم التدخل بل وأحياناً رفع أجهزة التنفس مما قد 

يببؤدي إلببى وفبباة الطفببل المببريض بببإذن هللا فببال بببد مببن تببوفر 

 شروط كثيرة قبل الوصول إلى مثل هذه القرارات منها:

 المعلومببات العلميببة الدقيقببة حببول الحالببة وتوفرهببا  وجببود

 لدى الطاقم الطبي وأهل المريض بشكل مبسط.



  الحصببول علببى النتببائج المسببتقبلية للمرضببى المشببابهين

لحالة المريض في بيئة مشابهة )أي من حيث اإلمكانيبات 

الطبية( لمعرفبة هبل عبالج مثبل هبذه الحالبة فاعبل ومفيبد 

عبببل وغيبببر مفيبببد وغيبببر ومناسبببب مقاببببل كونبببه غيبببر فا

 مناسب.

  التواصببل مببع أهببل المببريض بطريقببة واضببحة وبسببيطة

وصريحة وفاعلبة وعبدم افتبراض علبيهم بمبا يبدور حبول 

 المريض وحالته بل التأكد من ذلك ضروري وهام.

  وجببود لببوائح تنظيميببة تطبيقيببة )أي معببرفتهم( مسبباعدة

لتحديببد المرضببى الببذين يحتبباجون لمثببل هببذه القبببرارات 

لتعامبل معهبم وتعنبي مثبل هبذه اللبوائح مبن قببل وطريقة ا

المستشببفيات بببل وزارة الصببحة والتعمببيم علببى الجهببات 

الطبية بذلك لتسهيل عمل األطباء، ووضع غطباء قبانوني 

 لعملهم.

 ومن أمثلة هذه اللوائح:ـ

 .عدم اإلنعاش التنفسي القلبي 



  ًنظام رفع أجهزة االنعاش عند المرضى المتبوفين دماغيبا

األنظمة التي تساعد أهل المريض والمجتمبع  وغيرها من

 على تقبل القرارات الطبية وفهمها في مثل هذه الحاالت.

 

 

 

 

 الحاالت غير القابلة للشفاء من وجهة نظر العناية المركزة

 الدكتور ياسين محمد سعيد عرابي

 استشاري و نائب رئيس قسم العناية المركزة

 مستشفى الملك فهد للحرس الوطني 

 اضالري

 

 تصنيف الحاالت الغير قابلة للشفاء  -أ

بحببث هببذا الموضببوع فببي مجمببع الفقببه اإلسببالمي فببي دورتببه 

هبببـ( و صبببدر عنبببه القبببرار 1412السبببابقة فبببي مدينبببة جبببدة )

 التالي:



" )أ( مما تقتضيه عقيدة المسلم أن المرض و الشفاء بيد هللا 

عبببز وجبببل ، و أن التبببداوي و العبببالج  آخبببذ  باألسبببباب التبببي 

ها هللا تعالى في الكون ، و أنه ال يجوز اليأس مبن روح أودع

هللا أو القنببوط مببن رحمتببه. و علببى األطببباء و ذوي المرضببى 

تقويببة معنويببات المببريض ، و الببدأب فببي رعايتببه و تخفيببف 

آالمه النفسية و البدنيبة بصبرف النظبر عبن توقبع الشبفاء أو 

 عدمه.

سب تقبدير )ب( إن ما يعتبر حالة ميؤوساً من عالجها هو بح

األطباء و إمكانات الطب المتاحة في كل زمان و مكان و تبعاً 

 لظروف المرض"

 

و علببى هببذا فبببإن مجمببع الفقبببه اإلسببالمي تبببرك تقببدير هبببذه 

 الحاالت لألطباء و إلمكانات الطب المتاحة. 

و تشببمل الحبباالت غيببر القابلببة للشببفاء حبباالت عديببدة يببدخل 

 ضمنها :

راض عضال و ال عبالج لهبا و اوالً : المرضى المصابون بأم

يعرف عنها تفاقمها التدريجي الذي ينتهي بالوفاة خالل 

فتببرة تقببرب أو تبعببد . و مثببال ذلببك السببرطان المنتشببر 



البببذي ال عبببالج لبببه و البببذي يعبببرف طبيببباً مبببن الحببباالت 

 المشابهة أنه سينتهي بالوفاة خالل مدة أشهر. 

كبزة و البذين ثانياً : المرضى المنومون في قسبم العنايبة المر

فشلت معهم كل الوسائل العالجية المتوفرة فبي تحسبين 

حبببالتهم الصبببحية فبببانتهى بهبببم الحبببال إلبببى حالبببة شببببه 

نهائية. و هؤالء هم أقرب للموت منهم للحياة و هم فبي 

حالببة احتضببار. و مثببال ذلببك المببريض المصبباب بتسببمم 

شببديد فبببي البببدم و الببذي لبببم تفبببد معببه أجهبببزة التبببنفس 

غسبيل الكلببوي و األدويبة المختلفبة فببي اإلصبطناعي و ال

وقف تطور المرض )و هبذا مبا يسبمى طبيباً حالبة فشبل 

 األعضاء المتعددة(.

ثالثاً : المرضى المصابون بأمراض عصبية شبديدة أدت إلبى 

عجزهم التام فكرياً على نحو ال أمل طبيباً فبي تحسبنهم. 

و مثال ذلك الشيخ الهرم المصاب بالخرف الشديد علبى 

يعرف فيه من حوله و ال يقدر على أداء حاجاته نحو ال 

 و ال يتحكم بالبول و الغائط.

رابعبباً : المرضببى المصببابون بالحبباالت النباتيببة المسببتمرة و 

يقصد بذلك إصبابة قشبرة المبخ إصبابة بالغبة دائمبة مبع 



بقبباء بعببض وظببائف جببذع الببدماغ سببليمة . فمثببل هببذا 

ك إال المريض فبي حالبة غيباب تبام عبن البوعي و اإلدرا

أنه يتنفس و يهضم الطعبام و يفبتح عينيبه و يغلقهمبا و 

لذلك فإنه يعيش حياة اقبرب إلبى حيباة النببات منهبا إلبى 

حيبباة اإلنسببان. و تشبباهد مثببل هببذه الحبباالت فببي بعببض 

 ضحايا الحوادث.   

 

و ال يببدخل فببي مفهببوم الحبباالت غيببر القابلببة للشببفاء حبباالت 

ي بأنبه تعطبل جميبع الموت الدماغي . و يعرف الموت الدماغ

وظائف الدماغ تعطالً نهائياً ال رجعه فيه. فحكم هذا المبريض 

حكبم الميبت. و مناقشبة  –كما قبرر مجمبع الفقبه اإلسبالمي  –

 هذه الحالة من خارج نطاق هذا البحث.

 

الببدالئل المسببتخدمة لتقريببر أن المببريض مصبباب بحالببة   -ب 

 غير قابلة للشفاء

الحالة غير قابلة للشفاء علبى مبا يعتمد األطباء في تقرير أن 

يعرف طبياً من الحاالت المشابهة. كما يعتمدون في ذلك على 

خبراتهم الشخصية فبي هبذا المجبال. فعلبى سببيل المثبال فبإن 



بعببض أنببواع سببرطان الببدم المقاومببة للعببالج تنتهببي بالوفبباة 

خببالل مببدة أربعببة إلببى سببتة أشببهر. و بنبباء علببى ذلببك يقببرر 

 ضه يتوقع لها مصير مشابه.الطبيب أن حالة مري

ومن الواضح أن مثبل هبذا البرأي إجتهبادي مبنبي علبى غلببة 

الظن و يسبتحيل أن يجبزم فيبه علبى نحبو يقينبي، فبإن تحديبد 

حدوث الوفاة أو عدمها هو أمر غيببي. وبنباء علبى ذلبك فبإن 

 مثل هذه التقديرات قد تحتمل الخطأ. 

 

الصبادرة عبن  و للتقليل من احتماالت هذا الخطأ فبإن الفتبوى

اللجنببة الدائمببة للبحببوث العلميببة و اإلفتبباء الصببادرة بتبباريخ 

هببـ اشببترطت أن يتحقببق مببن الحالببة غيببر القابلببة 3/6/1409

للشببفاء ثالثببة مببن األطببباء المختصببين الثقبباة.  و اعتمببد هببذا 

الشبرط مببن قبببل عببدد مببن المستشببفيات الكبببرى بمببا فببي ذلببك 

لببك فهببد للحببرس السياسببة اإلداريببة الداخليببة لمستشببفى الم

هبببـ و كبببذلك البببدليل اإلرشبببادي 5/9/1420البببوطني بتببباريخ 

للممارسين الصحيين حول أخالقية مهنة الطب الصادرة عبن 

 الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

 



ورغببم أن اشببتراط اتفبباق ثالثببة مببن اإلستشبباريين يقلببل مببن 

فرص حصول خطأ في التوقعبات بشبأن الحباالت غيبر القابلبة 

 أنه ال ينفيه نفياً مطلقاً. للشفاء إال

 

 ما هي العناية المركزة و ما هي قدراتها ؟ –ج 

تعرف العناية المركزة بأنها جبزء مبن المستشبفى يتبوفر فيبه 

العبببدد الكبببافي مبببن الطببباقم التمريضبببي و الطببببي و أجهبببزة 

المراقبة الدقيقة بحيث يمكن مراقبة المريض على نحو دقيق 

الجبببات الحيويبببة الدقيقبببة و مسبببتمر و يمكبببن فيبببه تقبببديم الع

كالتنفس االصطناعي و األدوية الخاصة بهبوط ضغط البدم و 

 غيرها.

و فببي هببذا الخصببوص ينبغببي أن تؤخببذ النقبباط التاليببة بعببين 

 االعتبار :

. تتفاوت الفائدة المتوقعبة مبن التنبويم فبي العنايبة المركبزة 1

تفاوتاً كبيراً حسب حالة المريض . فمبريض شباب مصباب 

شديدة يتوقع أن يستفيد فائدة كبيرة من العناية  بنوبة ربو

المركزة. و المقصود بذلك أن تنويم مثل هذا المبريض فبي 

العنايببة المركببزة يغلببب أن ينتهببي بالشببفاء و عودتببه إلببى 



حالتببه الطبيعيببة و أن حرمانببه مببن ذلببك قببد ينتهببي بموتببه. 

علببى حببين يتوقببع أن تكببون اسببتفادة مببريض شببيخ كبيببر 

و فشببل كلببوي و تقرحببات جلديببة و مصبباب بببورم خبيببث 

تسببمم دمببوي أقببل مببن ذلببك بكثيببر. و المقصببود بببذلك علببى 

األغلب أن مثل هذا المريض سيموت رغم كافبة العالجبات 

المقدمة و أنه في حال تحسنه فإن مثل هذا التحسبن يغلبب 

عليه أن يكون مؤقتاً فقط و ال يؤدي إلى عودته إلى حالته 

 الطبيعية.

ة مكلفة للغاية نظبراً للتجهيبزات و المعبدات . العناية المركز2

و كلفببببة العبببباملين عليهببببا . ففببببي بعببببض المستشببببفيات 

حيث  –كمستشفى الملك فهد للحرس الوطني في الرياض 

تقببوم ممرضببة أو ممببرض باإلشببراف علببى مببريض واحببد 

يحتاج فتح غرفة في العناية المركبزة إلبى توظيبف خمسبة 

سبببام العنايبببة ممرضبببات . و تقبببدر بعبببض الدراسبببات أن أق

% مبن 30المركزة في المستشفيات تستهلك ما يصل إلى 

 ميزانية المستشفيات.

. نظراً لندرة الطاقم المتخصص و الرتفاع الكلفبة فبإن عبدد 3

و فبي  .أّسرة العناية المركزة في أي مستشفى عدد محدود



أغلب األحيان يكون عدد المرضى الذين يحتاجون لخدمات 

من الطاقة المتوفرة. فكم من مبريض العناية المركزة أكبر 

في أمّس الحاجة للعناية المركزة ينتظر في قسم الطبوارئ 

، و كم من مريض بحالة خطبرة يعبالج فبي مستشبفى قليبل 

اإلمكانببات بطببرق ال تتناسببب مببع خطببورة حالتببه ينتظببر أن 

يتوفرلببه سببرير فببي المستشببفى المناسببب و لكببن مببن دون 

تبه الجراحيبة أيامباً أو جدوى، و كم من مريض أُّجلت عملي

أسببابيع لعببدم تببوفر سببرير فببي قسببم العنايببة المركببزة ممببا 

 يترتب على ذلك من خطر جسيم.

. و مما يزيد األمبر تعقيبداً أن عبدداً يقبل أو يكثبر مبن أّسبرة 4

العنايات المركبزة يشبغلها مرضبى مبن ذوي الحباالت غيبر 

القابلة للشفاء، مما يؤدي إلى حرمان غيرهم ممبن يرجبى 

اؤهم من هذه الخدمة المهمبة . و لقبد رأيبت فبي أحبدى شف

المستشفيات أكثر من ثلث أّسرة العناية المركبزة مشبغولة 

بمرضببببى مصببببابين إصببببابات دماغيببببة شببببديدة ال يرجببببى 

شفاؤها، و قد مر على وجبود أحبدهم فبي العنايبة المركبزة 

أكثر من عشر سنوات.  و ال يخفبى مبا فبي ذلبك مبن تببذير 

 لعامة.ألموال المسلمين ا



. العالج فبي العنايبة المركبزة فيبه إرهباق و مشبقة شبديدان 5

علببى المببريض. فمببريض العنايببة المركببزة يحتبباج لوضببع 

أنابيب التنفس و التغذية و البول و التغذية الوريدية . كما 

أن التنفس االصطناعي ترافقبه مشبقة كبيبرة بسببب ضبغط 

الهببواء مببن جهبباز التببنفس داخببل الصببدر، ناهيببك عببن أن 

لمريض في أكثر األحيبان يبتعبد عبن أهلبه و يخبتلط عليبه ا

الليل و النهار. و يجب أن توضع هذه األمور في الحسبان 

في حالة المبريض المصباب بحالبة ال يرجبى شبفاؤها و أن 

يقببرر إذا مببا كانببت الفائببدة القليلببة المتوقعببة مببن العنايببة 

المركزة في مثبل هبؤالء المرضبى تببرر مثبل هبذه المشبقة 

 مريض في مرض موته. على ال

 

 دور طبيب العناية المركزة  -د

تقع على طبيب العناية المركزة مسئوليتان قد تتعارضان فبي 

 بعض األحيان:

: الطبيببب مببؤتمن علببى تقببديم العببون الطبببي للمببريض  أوالً 

 بعينه كفرد.



: الطبيب مؤتمن على استخدام موارد العناية المركزة و  ثانياً 

 امة على أموال المسلمين الع

النحببو األمثببل بحيببث يقببدم أفضببل الخببدمات لمجمببوع   

 المرضى.

و يكمبببن وجبببه التعبببارض ببببين هببباتين المسبببؤوليتين عنبببدما 

يسببرف الطبيببب فببي تقببديم الخببدمات علببى نحببو غيببر محببدود 

لمببريض غيببر قابببل للشببفاء ممببا يببؤدي إلببى إستنضبباب هببذه 

الخدمات و حرمان اآلخرين منها. و مثال ذلبك مبريض تليبف 

كبببد الشببديد غيببر القابببل للشببفاء و المصبباب بنببـزف شببديد ال

يحتاج معه إلى نقل دم بكميات كبيرة جداً قبد تسبتهلك جبل مبا 

يحتويببه بنببك الببدم ممببا يحببرم غيببره ممببن قببد يحتبباجون كميببة 

 بسيطة إلنقاذ حياتهم كمرضى الحوادث.

 

و األمر ذاته ينطبق على تنبويم مبريض ال يرجبى شبفاؤه إلبى 

المتبقبي فبي قسبم العنايبة المركبزة و حرمبان السرير الوحيبد 

ذلك لمريض آخر قد تكون فرصته فبي الشبفاء كبيبرة إذا قبدم 

 له العالج المناسب.



و قد قررت عدد من جمعيات العناية المركبزة " أن المرضبى 

المصابين بأمراض نهايتها ال يرجى شفاؤها و ال يرجح معها 

قبلبوا إلبى أقسبام استفادتهم من العنايبة المركبزة يجبب أن ال ي

 العناية المركزة."  

 

 اإلنعاش القلبي الرئوي  -هـ

يلجبأ األطببباء فببي حبباالت توقببف القلبب إلببى القيببام بمببا يسببمى 

اإلنعبباش القلبببي الرئببوي.         و يتضببمن ذلببك فببي العببادة 

اسببتدعاء فريببق طبببي كامببل علببى وجببه السببرعة ثببم القيببام 

عبن طريبق بمساعدة التنفس عن طريق وضع أنبوب تنفسي 

الفم إلبى البرئتين و مسباعدة القلبب عبن طريبق الضبغط علبى 

و قبببد  .الصببدر بشببكل متكبببرر مببع إعطبباء األدويبببة المختلفببة

 تستعمل الصدمة الكهربائية أو أجهزة تنظيم ضربات القلب.

و إجراء هذا اإلنعباش أمبر ببالغ األهميبة فبي المرضبى البذين 

دث طبارئ كانت حالتهم الصحية قبل توقف القلب جيبدة ثبم حب

و مثببال ذلببك رجببل بعمببر خمسببين عامبباً  .فببأدى لتوقببف القلببب

أصيب "بجلطة" قلبية أدت لتوقف قلبه، فمثبل هبذا المبريض 

 يتوقع أن يستجيب لإلنعاش القلبي الرئوي.



أما في حاالت أخرى ، عندما يكون المريض مصاباً بفشل في 

أعضاء عدة فقد تكون فائدة اإلنعاش أقل بكثير ،حتى أنه فبي 

بعض الحاالت تكون فائدة اإلنعاش تكون قريبة مبن الصبفر . 

و مثال ذلك مريض العنايبة المركبزة الموضبوع علبى أجهبزة 

التنفس و الغسيل الكلوي و المصاب بهبوط ضغط الدم شبديد 

رغم األدوية المتعددة الرافعة لضغط الدم ، فإن استجابة مثبل 

 هذا المريض لإلنعاش تكاد تكون معدومة .

 

يخفى أن اإلنعاش فيه مشقة كبيبرة علبى جسبد المبريض و ال 

و مثل هذه المشقة مبررة إذا كانت ستؤدي إلى إنقاذ حياتبه . 

أما إذا كان اإلنعاش ال طائل منه  و سينتهي بمبوت المبريض 

فهببل يبببرر اإلنعبباش عندئببذ مببع مببا يببؤدي إلببى مشببقة علببى 

 المريض المحتضر كتكرار الصدمات الكهربائية ؟ 

 

اسات اإلدارية فبي المستشبفيات تجباه الحباالت غيبر السي –و 

 القابلة للشفاء 

من المؤسف أن أكثر المستشفيات لبم تضبع سياسبات إداريبة 

فبي كثيبر  ىفي هذا الموضبوع، ممبا تبرك األمبر غامضباً و أد



من األحيان إلى إعطاء عالجات ال مبرر لها لمرضى ال يتوقع 

سبتخدام ألمبوال بما يترتب على ذلك من سبوء ا لهم الشفاء ،

المسبببلمين العامبببة. إال أن عبببدداً مبببن المستشبببفيات الكببببرى 

وضعت سياسات إدارية خاصة بها. و أعبرض هنبا مبا أقرتبه 

لجنة خاصة بهذا الموضوع في مستشفى الملك فهد للحبرس 

 الوطني في الرياض .

 

" يصببنف المرضببى عمومبباً مببن ناحيببة درجببة العالجببات إلببى 

 ثالثة فئات:

(  و  Code Iأو   1: )و تسببببمى الرمببببز  الفئة األولى

تعطى هبذه الفئبة جميبع العالجبات ببال  اسبتثناء بمبا 

 في ذلك اإلنعاش القلبي الرئوي

( و  Code IIأو   2: )و تسببببمى الرمببببز  الفئة الثانية

تعطببى هببذه الفئببة جميببع العالجببات الطبيببة باسببتثناء 

اإلنعببببباش القلببببببي الرئبببببوي ، و وضبببببع األنببببببوب 

و التنفس االصبطناعي، و األدويبة   التنفسي،        

 الرافعة للضغط و التنويم في العناية المركزة. 



كمببا تشببمل هببذه الفئببة بعببض المرضببى المنببومين فببي 

العناية المركزة أصالً . الذين لبم يسبتجيبوا للعالجبات 

المكثفبببة و يعطبببى هبببؤالء المرضبببى هبببذه التسبببمية 

(    و يعنببي بببذلك أن يسببتمر هببؤالء علبببى 2)الرمببز

العالجببات التببي يأخببذونها فببي الوقببت الحاضببر  نفببس

بدون أية زيادة أخرى. على أنه يجبب أن يعلبم أنبه ال 

فرق بين إيقاف العالجبات و ببين اإلحجبام عبن الببدء 

 بها.

 

العالجببات المسببكنة  – 3: ) و تسببمى الرمببز  الفئة الثالثة 

فقط( و تنطبق هذه الحالة على المبريض المحتضبر 

الجبات. ويجبب أن يعطبى مثبل الذي لن تنفع معه الع

هذا المريض العناية المالئمبة بمبا فبي ذلبك إعطباؤه 

العالجات المخففة لأللم و العطش و ضيق التنفس . 

، و أن  و يجب أن تتببع فبي ذلبك التعباليم اإلسبالمية

، و  يسمح ألهل المريض بزيارته علبى نحبو مطبول

أن يتم التعامل معهم بكثير من المواساة. و يجب أن 



رك فببي مثببل هببذه األمببور كافببة عناصببر الفريببق يشببا

 الطبي.

 

 التعامل مع المريض و أهله -ي

من واجبب الطبيبب احتبرام المبريض مهمبا كانبت درجبة  .1

مرضببه.و أن يحتسببب األجببر فببي التخفيببف عنببه، فببإن 

 مريض العناية المركزة في كربة عظيمة.

من واجب الطبيب أن يعطي المعلومات الطبية المناسبة  .2

هلبببه علبببى قبببدر اسبببتيعابهم و أن يراعبببي للمبببريض و أ

 التدرج في إعطاء األخبار السيئة.

قببد يختلببف الببرأي بببين األطببباء و األهببل بشببأن الحبباالت  .3

غيببر القابلببة للشببفاء و يصببر األهببل علببى تقببديم كافببة 

العالجببات رغببم رأي األطببباء بعببدم جببدوى ذلببك. و هببذه 

مسببألة شببائكة تحتبباج للنظببر فيهببا مببن علمبباء الشببريعة 

مية. أمبببا رأي األطبببباء فبببي ذلبببك فهبببو أن تقبببديم اإلسبببال

العالج مسألة طبية يقبرر فيهبا أهبل االختصباص ، و إذا 

قببرر أهببل االختصبباص الثقبباة بعببدم جببدواها فيجببب أن ال 

 تعطى بغض النظر عن رأي أقارب المريض.



 

تساؤالت يحملها أهل الطب لعلماء الشريعة اإلسالمية  -ك 

 اء حول الحاالت غير القابلة للشف

ما هو الحكم الشرعي في تقديم اإلنعاش القلبي الرئبوي  .1

أو عدمببه للمببريض المصبباب بحالببة غيببر قابلببة للشببفاء 

كمريض السرطان المنتشر الذي ال عالج له عند توقبف 

 القلب و التنفس.

مببريض هببرم مصبباب بخببرف شببديد يعجببز عببن التعببرف  .2

على من حولهُ أصيب بالتهاب شبديد فبي البرئتين. و قبد 

طببباء معالجتببه بالمضببادات الحيويببة و السببوائل قببرر األ

الوريديبة و األكسببجين و غيرهببا مببن العالجببات الممكنببة 

في أجنحة المستشفى. كما قرروا أنه إذا تدهورت حالته 

الصحية أكثر إلى درجة يحتاج معها إلى العناية المركزة 

فإنه لن يتم نقله إلى هناك مبع االسبتمرار فبي العالجبات 

ن يتم القيام باإلنعاش القلبي الرئوي فبي األخرى . كما ل

حالببة توقببف قلبببه. مببا هببو حكببم الشببرع فببي مثببل هببذه 

 الحالة؟



مريض أُدخل العناية المركزة بسبب تسمم في الدم و تبم  .3

إعطبباؤه عالجببات مكثفببة شببملت المضببادات الحيويببة و 

التبببنفس االصبببطناعي و غيرهبببا ، ثبببم اكتشبببف أن لديبببه 

استمرت حالتبه بالتبدهور  سرطاناً منتشراً في الرئتين و

و وصببلت حببداً قببرر األطببباء معهببا أن فرصببة اسببتجابته 

للعببالج تكبباد تكببون معدومببة . مببا هببو الحكببم فببي إيقبباف 

 العالج في مثل هذه الحالة ؟

فبببي حالبببة إذا مبببا نبببودي طبيبببب العنايبببة المركبببزة إلبببى  .4

مريضبببين فبببي آن واحبببد:  األول امبببرأة أم لسبببتة أوالد 

الدة تحتبباج معبه إلبى دخببول أصبيبت بنبزف حبباد بعبد البو

العناية المركبزة و الثباني رجبل مسبن مقعبد منبذ سبنتين 

نتيجة شلل في جانبه األيمن و ال يقوى معه على الكبالم 

أصببيب بالتهببباب رئببوي حببباد يحتببباج معببه إلبببى العنايبببة 

المركببزة. المشببكلة أنببه يوجببد سببرير واحببد متببوفر فببي 

ير آخر العناية المركزة وال توجد أية فرصة لفتح أي سر

أو لنقل أي مريض إلى أي مكان آخر . علبى أي أسباس 

 يجب أن يبني الطبيب قراره؟ 



مببريض مسبببن مقعبببد منبببذ أربببع سبببنوات نتيجبببة جلطبببة  .5

دماغية كبيرة خلفت لديه شلالً دائماً و عجزاً عن الكبالم 

و التعرف على من حوله. كما أنه غير قادر على خدمبة 

ببالبول و الغبائط. نفسبه بتنباول الطعبام وال علبى البتحكم 

أُدخل المستشفى نتيجة جلطة فبي القلبب و قبرر األطبباء 

أن حالته غير قابلة للشبفاء و انبه لبن يقبدم لبه اإلنعباش 

القلبي الرئوي في حال توقف القلب و لن يبدخل العنايبة 

المركزة في حال تبدهور حالتبه . إال أن عائلبة المبريض 

إدخالبه رفضت هذا القبرار رفضباً قاطعباً و أصبرت علبى 

قسببم العنايببة المركببزة و إعطائببه كببل العالجببات الممكنببة 

بعض النظر عن أي شيء آخر. مبا هبو الحكبم الشبرعي 

 في مثل هذه الحالة؟

مريض مصاب بسرطان متقدم و يعاني آالماً مبرحة في  .6

أن تسكين ألمه يحتاج إلى إعطباء  األطباءالعظام و قرر 

ن مثل هذه جرعات كبيرة من المورفين . ومن المعلوم أ

الجرعات قد تؤدي إلى بطء التنفس و قد تسرع الوفاة . 

 ما هو حكم الشرع في مثل هذا العالج؟ 

 



 

 

 

 الرؤية الشرعية لقضايا سرية المرضى

 الجبير الشيخ الدكتور هاني عبد هللا

 بالمحكمة العامة بمكة المكرمةالقاضي 

 الحمد هلل وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده..

 وبعد:

فالفقبببه اإلسبببالمي بأدلتبببه العامبببة وقواعبببده وضبببوابطه 

يتسع ليشمل حياة المكلفين بجميع جوانبها ومهما حبدث مبن 

مسبببائل ونبببوازل ومسبببتجدات فسبببيجد الباحبببث المتأمبببل فيبببه 

 توصفياً شرعياً لها يمن هللا به على من شاء من عباده.

وفي هذه األوراق نظرات عاجلبة لجملبة فبروع يشبملها 

نهببا إجببراءات وأحكببام فببي قضببية مببن القضببايا الطبيّببة كلهببا أ

المعاصببرة هببي سببريّة المعلومببات المتعلقببة بالمرضببى، ولقببد 

كانت دعوة كريمة من مستشفى الملك خالد للحبرس البوطني 

بجدة بإقامة المؤتمر العالمي عبن أخالقيبات مهنبة الطبب مبن 

منظور إسالمي، وكان من توفيق هللا تعبالى أن كلفبت بإعبداد 



قة علمية لهذا المؤتمر في هذا الموضوع، أسأل هللا تعالى ور

 أن يجعله خالصاً لوجهه صواباً إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 

 



 أوالً: معنى السر ومفهومه:

السببر فببي اللغببة اسببم لمببا يُسببر بببه اإلنسببان أي: يكتمببه، 

 (1)وأصل الكلمة يدل على إخفاء الشيء وعدم إظهاره. 

، قال تعالى:}يعلم ما يسرون (2)نفاإلسرار خالف اإلعال

 (.77وما يعلنون{)سورة البقرة:

 (3)والسّر ينقسم إلى أنواع: 

ما يبلبغ اإلنسبان مبن األمبور التبي يطلبب صباحبها  -1

كتمانها عليه سواء طلبب ذلبك صبراحة، أو بداللبة 

 الحال بأن يتعمد الحديث عنها حال اإلنفراد مثالً.

حة إلببى مايريببد اإلنسببان عملببه ممببا تببدعو المصببل -2

 كتمانه.

 ما أمر الشرع بكتمانه وعدم إذاعته. -3

ما كن األصل إخفباءه واطلبع عليبه شبخص بسببب  -4

 مهنته.

                                                

 (، لسان العرب مادة ]سرد[.3/67معجم مقاييس اللغة ) (1)

 .228المفردات  للراغب، ص  (2)

(، محيرراا ولررلم الرر ي  1/116، غررياا ابلبرراب اللسررفاعي   )297م الشررريعة، ص أنظرررا اليعيعررة ملرر  م رراع (3)

 (.5/292(، الملسلوة الفقهية )3/132)



 وموضع ما يعنينا في هذا المقام هو الرابع منها أصالة،

 وبقية األنواع معنيّة تبعاً.

 

 ثانياً: األصل في حكم إفشاء السر:

 إّن مببا أمببر الشببرع بكتمانببه فحكمببه ظبباهر باعتبببار فهببم

داللببة الخطبباب الشببرعي، ومببن ذلببك: مببا يجببري بببين الرجببل 

 وامرأته حال المعاشرة من أمور االستمتاع.

عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنبه قبال: قبال رسبول 

هللا صلى هللا عليه وسلم : )إّن من شر الناس عنبد هللا منزلبة 

يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليبه، ثبم ينشبر 

 (4)سرها(. 

: فبي هبذا الحبديث تحبريم إفشبباء -هبـ676-قبال النبووي 

الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمر االستمتاع ووصف 

 تفاصيل ذلك وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل.

                                                

 .1437صحيح مسلم، كتاب ال  اح، باب تحريم مفشاا سر المرأة، برقم  (4)



أمبببا مجبببرد ذكبببر الجمببباع فهبببو مكبببروه؛ ألنبببه خبببالف 

المروءة، إال إن كان لحاجة كأن تذكر عجزه عن الجمباع، أو 

 (5)لبيان حكم شرعي فهنا يباح.  إعراضه ، أو

عن عائشة رضي هللا عنها قالت: إن رجالً سبأل رسبول 

هللا صلى هلل عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسبل هبل 

عليهمبببا الغسبببل؟ وعائشبببة جالسبببة ، فقبببال رسبببول هللا عليبببه 

 (6)وسلم: )إني ألفعل ذلك أنا وهذه ، ثم نغتسل(. 

م القيام ببه فهبذا مبن الحبز أما كتمان اإلنسان عمالً يريد

مبببع البببنفس، لكبببن ال يبببرتبط ببببه حكبببم تكليفبببي، فلإلنسبببان أن 

يتحدث عن مشاريع مستقبلية يعتزم القيام بهبا، ولبيس عليبه 

 في ذلك حرج.

عن معباذ ببن جببل رضبي هللا عنبه قبال: قبال رسبول هللا 

صبببلى هللا عليبببه وسبببلم : )اسبببتعينوا علبببى إنجببباح الحبببوائج 

 (7)بالكتمان(. 

                                                

 (. 10/232باختصاع، وانظرا المغ   الب  ق امة ) 899شرح مسلم ، ص  (5)

، واالكسرا:ا الجمراب بر ون منر ا:. قرا: 350لحري،، براب نسرل المراا مر  المراا، بررقم صحيح مسلم، كتراب ا (6)

 .320 ال لويا ومنما قا: صل  هللا وليه وسلم بهيه العباعة لي لن أوقع ف  نفسه. شرح صحيح مسلم، ص

اه (ا عو1/123(. قررا: فرر  كشررا ال فرراا )2/149(، المعجررم الصررغير لرره )20/94المعجررم ال بيررر للنبرانرر  ) (7)

 (.943النبران  وابل نعيم بس   ضعيا وصححه ابلبان  ف  صحيح الجامع الصغير برقم )



ا يطلب اإلنسان كتمانه مما يبلّغ به غيره، فإنبه إذا أما م

كان إفشاء السر يتضمن ضبرراً فإفشباء السبر حبرام، باتفباق 

 ، والضرر عام في كل ما يؤذي اإلنسان.(8)الفقهاء 

وأما إذا لم يتضمن ضبرراً فالمختبار عبدم جبواز إفشبائه 

متى ما طلب منه الكتمان، أو ّدل الحال على ذلك، أوكان ممبا 

 (9)كتم في العادة. يُ 

 

وكل هذا حال الحياة أما بعبد مبوت صباحب السبر فبذهب 

بعبض أهبل العلببم إلبى جببواز إفشبائه إذا لببم يتضبمن غضاضببة 

 (10)على الميت. 

والظاهر أن إفشاء السر ال يجوز سبواء حبال المبوت أو 

الحياة، وسبواء تضبمن ضبرراً أو ال. ألن هبذا مبن قبيبل حفبظ 

 ب حفظها.العهد وهو كالوديعة التي يج

سبول قال تعالى: }يا ايها الذين آمنوا ال تخونوا هللا والر

 (.27وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون{ )سورة االنفال: 

                                                

(، غرررياا ابلبررراب 21/420(، اإلنصرررال للهرررلداوي )11/85نقرررال االتفررراب ابررر  بنرررا:، أنظررررا فرررتح البررراعي ) (8)

 (.3/132(، محياا وللم ال ي  )1/115)

 (.2/257(، اآلداب الشروية الب  مفلح )21/420وهل ميهب اإلمام أحم  وغيره انظرا اإلنصال ) (9)

 (.11/85أنظرا فتح الباعي ) (10)



عبن أنببس رضببي هللا عنببه قببال: مببّر بببي النبببي صببلى هللا 

عليببه وسببلم وأنببا ألعببب مببع الصبببيان فسببلّم علينببا ثببم دعبباني 

 فقالببت:  فبعثنبي إلببى حاجبة لببه، فجئبت وقببد أبطبأت عببن أمبي،

ما حسبك؟ أين كنت؟ فقلبت بعثنبي رسبول هللا صبلى هللا عليبه 

وسلم إلى حاجة، فقالت: أي نبي وما هبي؟ فقلبت: إنهبا سبر، 

 قالت: ال تحبدث بسبر رسبول هللا صبلى هللا عليبه وسبلم أحبداً.

(11) 

وقد سّمى النبي صلى هللا عليه وسبلم السبر أمانبة، عبن 

سببول هللا صببلى هللا جببابر بببن عبببدهللا رضببي هللا عنهمببا أن ر

عليببه وسببلم قببال: )إذا حببّدث الرجببل بالحببديث ثببم التفببت فهببي 

 (12)أمانة(. 

وأمببا مببن قببال بببأن حفببظ السببر ال يجببب إال إذا تضببمن 

ضببرراً فببإن دليلببه علببى ذلببك حببديث زينببب امببرأة عبببدهللا بببن 

مسببعود رضببي هللا عنهمببا قالت:انطلقببت إلببى النبببي صببلى هللا 

ألنصار على البباب فمبّر علينبا عليه وسلم فوجدت امرأة من ا

ببالل فقلنببا سبل النبببي صبلى هللا عليببه وسبلم أيجببزئ عنببي أن 
                                                

، صحيح مسلم، كتاب فضائال الصحابة، باب 6289صحيح الب اعي، كتاب االستئيان، باب حفظ السر، برقم  (11)

 .2482م  فضائال أنس ب  مالك برقم 

س   الترمريي، كتراب البرر والصرلة، براب مرا ، 4868س   أب  داود، كتاب ابدب، باب ف  نقال الح يث برقم  (12)

رى (، السرر   ال برر3/324، وقررا: حرر يث حسرر  مسرر   اإلمررام أحمرر  )1959جرراا أن المجررالس بابمانررة، برررقم 

 (.486(، وحس ه ابلبان  ف  صحيح الجامع الصغير برقم )10/247للبيهق  )



أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنبا : ال تخببر بنبا، 

فبدخل فسبأله فقبال: مبن همببا؟ قبال: زينبب، قبال أي الزيانببب؟ 

قال: امرأة عبدهللا، قال: نعم ولها أجران: أجر القراببة وأجبر 

 (13)الصدقة. 

فالظاهر عندهم أن بالالً كشف السر بإخبار النببي صبلى 

:  -هبـ656-هللا عليه وسبلم عبن اسبم السبائلة، قبال القرطببي 

 ليس إخبار بالل باسم المرأتين بعبد أن اسبتكتماه بإذاعبة سبر

 وال كشف أمانة لوجهين:

أنهمالم تلزماه بذلك وإنما علم أنهمبا رأتبا أن  األول: 

 ا.ال ضرورة تحوج إلى كتمانه

أنه أخبر ببذلك جوابباً لسبؤال النببي صبلى هللا  الثاني: 

عليه وسلم لكون إجابته أوجبب مبن التمّسبك بمبا 

 .(14)أمرتاه به من الكتمان

أما ما اطلع عليه صاحبه بمقتضى مهنته فهبذا كبالمفتى 

والطبيببب الببذي يكشببف لببه المسببتفتى أو المببريض بعضبباً مببن 

                                                

، صرحيح مسررلم، 1466  الحجرر، بررقم صرحيح الب راعي، كتراب ال كراة، برراب ال كراة ولر  الر و  وابيترام فرر (13)

 . 1000كتاب ال كاة، باب فضال ال فقة والص قة ول  ابقربي ، برقم 

 (.3/46المفهم ف  شرح اختصاع صحيح مسلم ) (14)



هو محور اهتمام هذا أسراره، أو يطلّع عليها أثناء عالجه، و

 البحث.

ولبيان حكبم هبذا ال ببد مبن اإلتيبان بمقبدمات تمهبد لهبذا 

 الحكم كما يلي:

 تحريم الغيبة: -1

 ً  والغيبة محرمة بقول هللا تعالى:}وال يغتب بعضكم بعضا

أيحببب أحببدكم أن يأكببل لحببم أخيببه ميتبباً فكرهتمببوه{ )سببورة 

 (12الحجرات:

ضبابطها فبي وقد ببين رسبول هللا صبلى هللا عليبه وسبلم 

قولببه: أتببدرون مببا الغيبببة؟ قببالوا: هللا ورسببوله أعلببم، قببال: 

ذكرك أخاك بما يكره. قال : أفرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: 

إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد 

 (15)بهتّه. 

هو  –ولو كان فيه  –فذكر اإلنسان لغيره بشيء يكرهه 

 الغيبة.

                                                

 .2589صحيح مسلم، كتاب البر والصلة وابدب، باب تحريم الغيبة، برقم  (15)



دنا قاعدة أّن الكبالم بمبا يكرهبه المتحبدث عنبه وهذه تفي

 (16)حرام، وهذا يشمل عيوب اإلنسان البدنية، أوالخلقية. 

 تحريم نشر السر: -2

 وهو ما يطلب المخبر به كتمانه، أو ما تدل القرينة على

سريته مثل أن يخبر به حال االنفراد أو خفض الصوت، أو ما 

أو مببا كببان فيببه كببان مببن شببأنه الكتمببان كالمعايببب عمومبباً ، 

 مضرة به.

 تحريم النميمة: -3

وهي: نقل الكالم على وجبه التحبريش، أو اإلفسباد ببين 

، قال عليه الصالة والسالم: )ال يدخل الجنّة قتّات(. (17)الناس

 والقتّات هو النمام.( 18)

 فبناء على ما تقدم نخلص إلى أمرين:

السر : هو البذي يفضبي ببه إنسبان إلبى غيبره، أو  -1

حكم معاشرته أو مهنته ويستكتم عليه يطلع عليه ب

                                                

لغيبرة أن تريكر أخرام بمررا ي رهره لرل بلغره، سرلاا  كررره (، قرا: الغ الر ا اولررم أن حر  ا1/103غرياا ابلبراب ) (16)

بتره. وداعه ودا ب قص ف  دي ه أو نسبه أو خلقه أو ف  فعله أو ف  قلله أو ف  دي ه أو ف  دنياه، حتر  فر  بلبره

 (.3/129أنظرا احياا وللم ال ي  )

ره كشرفه فحقيقرة ال ميمرة (، وقيالا ال ميمة ليست م تصة بيلك برال تت راو: كشرا مرا ي ر1/110غياا االلباب ) (17)

نرلعة (، وهريا  ي ضرال لمرا سرب  مر  خ3/139ول  هياا مفشاا السر قرا:  لرك الغ الر  محيراا ولرلم الر ي  )

 مفشاا السر.

، صحيح مسلم، كتاب اإليمان، باب بيران 6056صحيح الب اعي،كتاب ابدب، باب ما ي ره م  ال ميمة، عقم  (18)

 م.ه مسلم ف  الملضع الساب  أيضاً بلفظا ال ي خال الج ة نما، وأخرج105غلظ تحريم ال ميمة، عقم 



أو دلّببت القببرائن علببى طلببب الكتمببان، أو كببان مببن 

شببأنه فببي العببادة أن يُكببتم، أو تضببمن ضببرراً، أو 

عيباً يكره اطالع النباس عليبه، أو تضبمن إفشباؤه 

 اإلفساد بينه وبين غيره.

إفشاء السر محرم في األصل، ويبزداد التحبريم إن  -2

 يب فيه.تضمن إفساداً أو ذكراً لع

 

 وينبه هنا إلى أمور:

أن الطبيببب ومببن فببي حكمببه يتأكببد فببي حقببه كتمببان  –أ 

السر، ومن حق المريض عليه أن اليبوح بأي معلومات عنه 

وذلك أن ثقة المريض في طبيبه هي أسباس التعامبل بينهمبا، 

والمببريض إنمببا أفشببى بأسببراره ومببا يعانيببه للطبيببب ألجببل 

 (19) الوصول إلى التشخيص الصحيح.

وحفبببظ أسبببرار المبببريض مبببن حفبببظ األمانبببة وقبببد قبببال 

تعالى:}والبببذين هبببم ألمانببباتهم وعهبببدهم راعبببون{ )سبببورة 

 (.8المؤمنون: 

                                                

 .95أنظرا عؤية مسالمية لبع، القضايا النبية، د. وب هللا حسي  باسالمه ، ص  (19)



يعنببي  –: ينبغببي أن يكببون  -هببـ737-قببال ابببن الحبباّج 

أميناً على أسرار المريض، فال يطلع أحداً علبى مبا  –الطبيب 

ك. ذكره المريض؛ إذ إنه لم يأذن له في إطالع غيبره علبى ذلب

(20) 

يعنببي  –: كمببا يحببرم تحّدثببه  -هببـ763-وقببال ابببن مفلببح 

. ولبذا رتبب (21)وتحّدث طبيب وغيرهما بعيب –غاسل الميت 

 الشرع على هذا الكتمان األجر الجزيل.

عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قبال رسبول هللا صبلى 

 هللا عليه وسلم: 

)من غسبل ميتباً فبأدى فيبه األمانبة، ولبم يُفبش عليبه مبا 

 (22)ون منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه(. يك

أن المجهببول الببذي ال يببذكر اسببمه وال وصببف لببه  –ب 

يميبزه عببن غيببره ال يكببون الكببالم عنبه غيبببة، فمببن أخبببر أنببه 

رأى شخصببباً ولبببم يعينبببه، فإنبببه ال يكبببون مفشبببياً لسبببر. ألن 

                                                

 (.4/143الم خال مل  ت مية ابوما: بتحسي  ال يات ) (20)

 (.2/217الفروب ) (21)

 (، وقررا: صررحيح ولرر  شرررو مسررلم، ولرره شررلاه  ،1/354(، المسررت عم للحرراكم )6/119مسرر   اإلمررام أحمرر  ) (22)

 (.3/21أنظرا مجمع ال وائ  )



المجهول ليس لبه غيببة لعبدم حصبول الضبرر عليبه باإلخببار 

 (23)عنه. 

إذا اذن المريض بإفشاء شبيء يخّصبه فإنبه يجبوز  –ج 

إفشبباؤه ألن الحببق لببه وقببد تنببازل عنببه، إال إذا كببان إفشبباؤه 

 يتضمن التعرض لحق هللا تعالى أو لحق إنسان آخر.

أما حق هللا تعالى فكما لو تضمن رميه ببعض الفواحش 

أو الدعوة إلى الفسباد والرذائبل. وأمبا حبق اإلنسبان فكمبا لبو 

ر بشخص ثالث فإن له حقاً فبي كتمبان السبر أيضباً. تعلق األم

(24) 

 :ثالثاً: استثناءات تبيح كشف السر )متى يباح إفشاء السر(

تقببدم معنببا أن العلمبباء وّجهببوا إخبببار بببالل باسببم امببرأة 

ل عبدهللا بن مسعود رضي هللا عنهم بأن ذلك كان جواباً لسؤا

 الكتمان.النبي صلى هللا عليه وسلم الذي إجابته أوجب من 

وهذا يمهد لبيان أن واجب الستر فيما تقدم قد يترك لما 

هبببو أوجبببب منبببه، وذلبببك )ألن الشبببريعة اإلسبببالمية جببباءت 

بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وأنهبا 

                                                

 .486أنظرا اب كاع لل لوي، ص  (23)

 ، ل اتب هيا البحث.89انظرا اإل ن ف  مجراا العمليات النبية، أح امه وابره ص  (24)



تببرّجح خيببر الخيببرين، وتحّصببل أعظببم المصببلحتين بتفويببت 

 (25). أدناهما، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما(

فبباهلل تعببالى نهببى عببن سببب آلهببة المشببركين ، وإن كببان 

ذلك حقاً واجباً، ألنه يترتبب عليبه مفسبدة أعظبم منهبا، وهبي 

 مقابلة المشركين بسّب إله المؤمنين .

 قال تعالى:}وال تسبوا الذين يدعون من دون هللا فيسبوا

 (.108هللا عدواً بغير علم{ )سورة األنعام: 

: النبببي صببلى هللا عليببه وسببلم  -هببـ751-قببال ابببن القببيم 

شرع ألمته إيجاب المنكبر ليحصبل بإنكباره مبن المعبروف مبا 

يحبّه هللا ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هبو أنكبر 

منه وابغض إلى هللا ورسوله فإنه ال يسوغ إنكاره، وإن كبان 

 (26)هللا يبغضه ويمقت أهله

ة وتقببديمها وقببد جبباء الشببرع بالعنايببة بالمصببالح العامبب

على المصالح الخاصة، كمبا اهبتم برفبع المفاسبد العامبة وإن 

 تضمن ذلك  مفسدة خاصة.

 فالعناية باألغلب واألعم هو المقدم.

                                                

 (.20/48تضمي  م  مجملب فتاوى اب  تيمية ) (25)

 (.3/4موالم الملقعي  ) (26)



كما أن حق اإلنسان فبي حفبظ سبره يجبب أن ال يتضبمن 

ضرراً على فرد آخر، فإن حفبظ حبق أحبدهما لبيس أولبى مبن 

 حفظ حق اآلخر.

 المصالح والمفاسد.وكل هذا فرع عن تطبيق قاعدة 

والتطبيق العملي لهذه القاعدة في مسألة سبر المبريض 

أن تنصب العناية بمقاصبد الشبريعة مبن حفبظ المبال والبنفس 

والعقل والنسل والدين ولو انخرمت مصلحة المريض بإفشاء 

 سره.

فيفشببى سببره إذا تضببمن درء مفسببدة عامببة، أو جلبببب 

 مصلحة عامة.

لمصببلحي فببي مسببألة ويقببع التببرجيح بحسببب االجتهبباد ا

 درء المفسدة عن الفرد.

: السبتر علبى النباس  -هبـ660-قال العز بن عبدالسبالم 

شببيمة األوليبباء، ويجببوز إفشبباء السببر إذا تضببمن مصببلحة أو 

دفع ضرر، وقد كشف يوسبف عليبه السبالم سبر المبرأة التبي 

راودتببه فقببال: }هببي راودتنببي عببن نفسببي{ )سببورة يوسببف: 



تعبرض لبه مبن قتبل أو عقوببة. ( ليدفع عن نفسبه مبا قبد ي26

(27) 

 ولدينا شاهد مختص بموضوعنا ينطق بما نريده.

عن جابر رضي هللا عنه قبال: قبال رسبول هللا صبلى هللا 

عليببه وسببلم: )المجببالس باألمانببة إال ثالثببة مجالس:سببفك دم 

 (28)حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق(. 

جببب حفظهببا فبالمعنى أن مببا يبدور فببي المجببالس أمانبة ي

وعببدم إفشببائها إال إن أدت إلببى سببفك دم أو اسببتحالل فببرج أو 

 مال بغير حق فتنتفي األمانة هنا وال يجب حفظ السر.

وفي حديث معباذ رضبي هللا عنبه شباهد إلفشباء مبا أمبر 

بكتمانببه ألجببل المصببلحة فقببد روى أن النبببي صببلى هللا عليببه 

شبرك ببه وسلم قال: حبق العبباد علبى هللا أن ال يعبذب مبن ال ي

 (29) شبيئاً فقببال: أفببال أبشببر النباس، قببال: ال تبشببرهم فيتكلببوا.

وأخبببر بببذلك فببي آخببر حياتببه خوفبباً مببن كببتم العلببم ووصببوالً 

 لمصلحة نشره.

                                                

 ، بتصرل واختصاع.389المعاعل وابحلا:، ص شجرة  (27)

(، السرر   2/342، مسرر   اإلمررام أحمرر  )4869سرر   أبرر  داود ، كترراب ابدب، برراب فرر  نقررال الحرر يث، برررقم  (28)

 (.6678(. وحس ه ابلبان  ف  صحيح الجامع الصغير برقم )10/247ال برى للبيهق  )

(، صررحيح مسررلم، كترراب 5968خلررا الرجررال، برررقم )صررحيح الب رراعي ، كترراب اللبررار، برراب اعدال الرجررال  (29)

 .30اإليمان، باب ال ليال ول  أن م  مات ول  التلحي  دخال الج ة برقم 



ولعببل مببن أوضببح أمثلببة هببذا الببباب مببا طبقببه علمببباء 

الحديث من الكشف عن أحوال الرواة مبن أحبوال تببين فسبق 

ا لدفع مفسدة نسبة الراوي أو قلة دينه أو ضعف حفظه، وهذ

 حديث للنبي صلى هللا عليه وسلم لم يقله.

 فبناء على ما تقدم فإنه يباح إفشاء السر فيما يلي:

 –وكان الحق يختص ببه  –إذا أذن صاحب السر  -1

 وقد تقدم بيانه.

إذا كبببان عبببدم اإلفشببباء يتضبببمن ضبببرراً يلحبببق  -2

المجتمببع، أو يضببر بفببرد منببه ضببرراً أكبببر مببن 

 ضرر صاحب السر.

يق تقبدير المفسبدة والضبرر هبو الظبن واالجتهباد، وطر

 ألنه ال يمكن تحديد مقدارها بدقة.

قببال العببز بببن عبدالسببالم: أكثببر المصببالح والمفاسببد ال 

وقببوف علببى مقاديرهببا وتحديببدها، وإنمببا تعببرف تقريببباً لعببزة 

 (30)الوقوف على تحديدها. 

 وبناء على ما تقدم تتضح لنا األمثلة اآلتية:

                                                

 .100القلاو  الصغرى، ص  (30)



أحبببد البببزوجين مصببباباً بمبببرض جنسبببي إذا كبببان   –أ 

معببد)ينتقل بالمباشببرة( فإنببه يجببب إبببالغ الطببرف 

 اآلخر.

إذا كان المريض غير الئبق بعمبل معبين كالمصباب  –ب 

باالضطرابات العصبية أوضعف الرؤية الشديد فال 

 فيما لو كان سائقاً مثالً. –بد من إبالغ جهة عمله 

جهبببة إذا علبببم بوشبببوك حبببدوث جريمبببة فتبلبببغ ال  –ج 

 المختصة.

 إذا علم بوجود مرض معد ساٍر.  –د 

عنببد الكشببف الطبببي قبببل الببزواج، إذا تبببين عببدم  هـ 

 توافق أحد الزوجين مع اآلخر فال بد من إبالغه.

 إذا اعتقد أن وفاة قد حصلت نتيجة جريمة.  –و 

إذا دعى للشهادة في المحكمة لقوله تعالى:} ومن   -ز 

 (.283ة البقرة: يكتمها فإنه آثم قلبه{ )سور

إذا علم بإصابة الزوج بمرض غير معبد، وال تعلبم   -ح 

بببه الزوجببة مببثالً فإنببه اليجببوز لببه إخبارهببا لعببدم 

 الموجب.



إذا حملت زوجة شبخص تببين ببالفحص أنبه عقبيم   -ط 

فببال يلزمببه سببوى اخبببار الببزوج بببالعقم وأنببه فببي 

 الحاالت المعتادة ال يتأتى اإلنجاب لمثله.

نببوع ضببرر بالزوجببة، لكببن البببد مببن  وهببذا وإن تضببمن

إطببالع الببزوج علببى حالتببه الصببحية، دون أن يتضببمن اتهامبباً 

 بالزنا، أو تشكيكاً في نسب الولد.

وهنببا البببد مببن التنبّببه إلببى اسببتعمال أحسببن األلفبباظ فببي 

التعبير ولنا في رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أسبوة حسبنة 

أو يكتبببب الطبيبببب إذ لبببم يكبببن فاحشببباً وال متفحشببباً ، فيبببتلفظ 

 العبارة المؤدية للغرض.

فكلمبة غيببر الئببق تكفببي فببي اإلخبببار عببن حالببة المتقببدم  

لعمببل مببثالً دون ذكببر تفاصببيل المببرض، وكببذلك أن المببريض 

مصبباب بمببرض ينتقببل باالتصببال الجنسببي يكفببي عببن تسببمية 

المبرض، وعبدم التوافبق ببين البزوجين كبذلك يبؤدي الغببرض 

 دون الحاجة لذكر اسم الداء.

وقببد بببدأت المستشببفيات بببذكر التصببنيف العببالمي ألي 

 مرض عوضاً عن ذكر اسمه وهذا واحد من أمثلة ما أقصده.



ولما تناول العلماء جبواز بيبان حبال البرواة ومبن أخطبأ 

في فهم معاني الكتاب والسنة وجواز الرد عليهم استثنوا من 

ذلك إذا كان يفحش في الكالم ويسيء األدب في العبادة فينكر 

 (31)عليه إفحاشه وإساءته دون أصل رده. 

وضابط ما سبق أن الضرورة تقدر بقدرها. وكذلك تقدر 

بقدرها في الذي يخبر بسر المبريض فبال يخببر إال مبن ال يبتم 

 المطلوب بإخباره فقط.

 رابعاً: الفئات المنوط بها حفظ السرية:

إن مبببن مزايبببا الشبببريعة اإلسبببالمية أنهبببا ديبببن يطالبببب 

ع التزام االحكبام امتثبال األوامبر فليسبت قانونباً اإلنسان فيه م

أو تشريعاً يجّرم حدوداً معينة ويدع ما سبواها ببل هبو مبنهج 

حياة متكامل، لبم يبدع جانبباً مبن جوانبب الحيباة اإلنسبانية إال 

كان له فيه موقف ففي الوقت الذي تحتاج القوانين الى تحديد 

مر بحفظ السبر ماهيّة  السر الطبي والمنوط به نجد الشرع يأ

وينهببى عببن إفشببائه سببواء كببان مببن اطلببع عليببه طبيببب ، أو 

صببيدلي، أو موظفبباً بالسببجالت الطبيببة أو مببن أفببراد الهيئببة 

التمريضببية أو األغذيببة أو المختبببرات واألشببعة أو كببان فببرداً 

                                                

 (.1/108غياا االلباب ) (31)



من غيرهم ويرتب المسئولية على إفشاء السر على أي واحد 

 منهم. 

حفظهبا. واإلخبالل بهبا  إذ حفظ السر من األمانة الواجب

 من عالمات النفاق.

عن أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى 

هللا عليه وسلم: )آية المنبافق ثبالث إذا حبدث كبذب وإذا وعبد 

 وقد تقدم هذا. (32)أخلف وإذا اوتمن خان(. 

ومببع ذلببك فببإن العبباملين فببي المجببال الصببحي يتوجببب 

م، إذ أصبل عملهبم هببو نحبوهم مبن المؤاخبذة أكثبر مبن غيبره

تخفيف معاناة المريض، والسعي لراحتبه، وأي عمبل يخبالف 

هذا المقصد يضاعف المؤاخذة، إذ من قواعد الشبرع أن مبن 

 عظمت النعمة عليه زادت المؤاخذة كذلك عليه.

 

 خامساً: مشاكل تحتاج حلوالً:

                                                

، صرحيح مسرلم، كتراب اإليمران ، براب بيران 33صحيح الب اعي، كتاب اإليمان، باب والمرات الم راف ، بررقم  (32)

 .59ا: الم اف ، عقم خص



غيبببر  –ومبببن هبببذه المشببباكل مشبببكلة الحمبببل السبببفاحي 

األطفال جنسياً فهل إفشباء هبذه  ومشكلة استغالل –الشرعي 

 يعتبر من إفشاء السر؟

 ولبيان الحكم فإني أقدم بمقدمات..

عن ابن عمر رضبي هللا عنهمبا أن رسبول هللا صبلى هللا 

عليبه وسبلم قبال: )مبن سببتر مسبلماً سبرته هللا يبوم القيامببة(. 

(33) 

وعن عائشة رضي هللا عنها قالت: كان النبي صبلى هللا 

ه عبن الرجبل الشبيء لبم يقبل مبا ببال فبالن عليه وسلم إذا بلغ

 (34)يقول، ولكن كان يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. 

وهببذا سببواء فيببه الحببدود وغيرهببا، فللمسببلم أن يشببهد 

عليها إن رآها، ولكن سترها أولبى ببه وافضبل إن كانبت حقباً 

هلل فقط كشرب الخمبر مبثالً، أو الزنبا الحاصبل بالتراضبي مبع 

 وجة.امرأة غير متز

                                                

، صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، 2442صحيح الب اعي، كتاب المظالم، باب ال يظلم المسلم المسلم، برقم  (33)

 .2580باب تحريم الظلم، عقم 

، وصححه ابلبان  ف  السلسلة الصحيحة عقم 4788س   أب  داود، كتاب ابدب، باب ف  حس  العشرة عقم  (34)

2064. 



أمببا لببو كببان فببي الحببد حببق آلدمببي مببالي أو غيببره كمببن 

شبباهد مببن يأخببذ مببال غيببره فعليببه إعالمببه والشببهادة معببه إن 

 طلب.

 المعروف بالفجور والمعتاد عليه األولى اإلبالغ عنه. -2

قال القرطبي: من اشتهر بالمعاصي ولم يبال بفعلها ولم 

ده ينته عمبا نهبى عنبه فواجبب رفعبه لإلمبام وتنكيلبه، وإشبها

 (35)لألنام ليرتدع بذلك أمثاله. 

 تحريم القذف بغير بيّنة: -3

فال يجوز لإلنسان أن ينسب غيبره إلبى الزنبا ونحبوه إال 

 وقد شهد عليه أربعة، وإال فإنه قاذف له مستحق للعقاب.

قبببال تعالى:}والبببذين يرمبببون المحصبببنات ثبببم لبببم يبببأتوا 

( ولكببن لببه أن 4بأربعببة شببهداء فاجلببدوهم{ )سببورة النببور: 

خبر بما رآه أو دلت عليه قرائن الكشبف أو الحبال دون ذكبر ي

فعبببل الفاحشبببة فمبببثالً تمبببزق البكبببارة واإلصبببابات الشبببرجية 

وإصابات عضالت اآللية ونحوها أو الخلوة الممنوعبة يمكبن 

تناولها وال تعد قذفاً الحتمال حصولها بغيبر ممارسبة جنسبية 

 في ضوء السرية التي تناولناهما سابقاً.
                                                

 (.6/558هم )المف (35)



ى ما سبق إذا وقف الطبيب على حصبول حمبل وبناء عل

غيببر شببرعي فببإن توصببيفه للحالببة بأنهببا حمببل ال كشببف فيببه 

للسرية ألنها من جنس اإلخبار بالمرض ونحوه ولكن يختص 

 هذا بالحامل دون غيرها.

وإذا كانبت متزوجببة وأخبرتبه بببأن حملهبا مببن سببفاح أو 

ذفاً توصل إلى ذلك فإنه ال يجوز له اإلببالغ عبن ذلبك لكونبه قب

 إال إذا طلب منه ذلك لكشف دعوى قضائية.

وإذا اطلع على أن طفالً قد استغل فإن عليه إببالغ وليبه 

بحالته اإلصابية ألن سبر المبريض غيبر كامبل األهليبة يتبواله 

 وليه.

وفي جميع ما تقبدم يجبب علبى الطبيبب كغيبره مناصبحة 

مببن علببم منببه المنكببر وتوجيهببه وتببذكيره ببباهلل فهببذا واجببب 

 واء ابلغ بعد ذلك أو ال.شرعي س

عن أبي سعيد الخدري رضي هللا عنبه قبال: قبال رسبول 

هللا صلى هللا عليه وسلم: )من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، 

فإن لم يستطع فبلسبانه فبإن لبم يسبتطع فبقلببه وذلبك أضبعف 

 اإليمان( رواه مسلم



 

هذا وأسأل هللا تعالى أن يمن علينا بالفقه في الدين وأن 

فقنا لما يحبه ويرضاه، وصلى هللا وسلم على محمد وعلى يو

 آله وصحبه.

 



ملحق قرار مجمع الفقه اإلسالمي بشأن السر في المهن 

 الطبية

 

الحمببد هلل رب العببالمين والصببالة والسببالم علببى سببيدنا 

 محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

إن مجلبببس مجمبببع الفقبببه اإلسبببالمي المنعقبببد فبببي دورة 

لثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السالم مبن مؤتمره ا

 م.1993)يونيو(  27-21هـ الموافق 1414محرم  1-7

بعد إطالعه على البحوث الواردة في المجمع بخصوص 

موضبببوع السبببر فبببي المهبببن الطبيبببة، وبعبببد اسبببتماعه إلبببى 

 المناقشات التي دارت حوله، قرر ما يلي:

ى آخبر مسبتكتماً أوالً: السر هو ما يفضي به اإلنسان إلب

إياه من قبل أو من بعد، ويشمل ما حفت به قبرائن دالبة علبى 

طلببب الكتمببان إذا كببان العببرف يقضببي بكتمانببه، كمببا يشببمل 

خصوصببيات اإلنسببان وعيوببببه التببي يكبببره أن يطلببع عليهبببا 

 الناس.



ثانياً: السر أمانة لدى مبن اسبتودع حفظبه، التزامباً بمبا 

تقضببي بببه المببروءة  جبباءت بببه الشببريعة اإلسببالمية وهببو مببا

 وآداب التعامل.

ثالثاً: األصل حظر إفشباء السبر وإفشباءه ببدون مقبتٍض 

 معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً.

رابعاً: يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهبن 

التي يعبود اإلفشباء فيهبا علبى أصبل المهنبة بالخلبل، كبالمهن 

نصبح الطبية، إذ يركن إلى هبؤالء ذوو الحاجبة إلبى محبض ال

وتقديم العون فيفضون إليهم بكل ما يسباعد علبى حسبن أداء 

هذه المهام الحيوية، ومنها أسبرار ال يكشبفها المبرء لغيبرهم 

 حتى األقربين إليه.

خامساً: تستثنى من وجبوب كتمبان السبر حباالت يبؤدي 

فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشبائه بالنسببة لصباحبه، 

على مضرة كتمانه، وهذه أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح 

 الحاالت على ضربين:

حبباالت يجببب فيهببا إفشبباء السببر بنبباء علببى قاعببدة  –أ 

ارتكبباب أهببون الضببررين لتفويببت أشببدهما، وقاعببدة تحقيببق 



المصببلحة العامببة التببي تقضببي بتحمببل الضببرر الخبباص لببدرء 

 الضرر العام إذا تعين ذلك لدرئه.

 وهذه الحاالت نوعان:

 مجتمع.ما فيه درء مفسدة عن ال -

 وما فيه درء مفسدة عن الفرد. -

 حاالت يجوز فيها إفشاء السر لما فيه : –ب 

 جلب مصلحة للمجتمع. -

 أو درء مفسدة عامة. -

وهببذه الحبباالت يجببب االلتببزام فيهببا بمقاصببد الشببريعة 

وأولوياتهببا مببن حيببث حفببظ الببدين والببنفس والعقببل والنسببل 

 والمال.

سادساً: االستنثاءات بشبأن مبواطن وجبوب اإلفشباء أو 

جوازه ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولبة المهبن الطبيبة 

وغيره من األنظمة، موضبحة ومنصوصباً عليهبا علبى سببيل 

الحصببر، مببع تفصببيل كيفيببة اإلفشبباء، ولمببن يكببون، وتقببوم 

 الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن.

 ويوصي بما يلي:



عببوة نقابببات المهببن الطبيببة ووزارة الصببحة وكليببات د

العلوم الصحية بإدراج هبذا الموضبوع ضبمن ببرامج الكليبات 

واالهتمببببام بببببه وتوعيببببة العبببباملين فببببي هببببذا المجببببال بهببببذا 

الموضوع، ووضع المقررات المتعلقة به، مع االسبتفادة مبن 

 األبحاث المقدمة في هذا الموضوع.

 وهللا الموفق

 

 

 

 

 

 

 

 بي للجنس اآلخرالفحص الط

 الدكتور محمد بن علي البار

 معروف إسالميباحث و مفكر  باطنة استشاري

 جده

 



أن تعلببيم الطببب اآلن يشببمل الببذكور واالنبباث .. وعلببى 

طالب الطب سواء كان رجبال أم إمبرأة أن يشبرح جثبة الرجبل 

وجثببة المببرأة وعليببه )أوعليهببا( أن يعببرف )تعببرف( الجهبباز 

التناسببلي لألنثببى تشببريحا ووظيفببة التناسببلي للببذكر والجهبباز 

وأمراضببا . وال يعببذر طالببب الطببب )ذكببرا كببان أم أنثببى( فببي 

جهلبببه ببببأي منهبببا ، كمبببا أن علبببى طالبببب الطبببب أن يحضبببر 

 الوالدات الطبيعية وغير الطبيعية .

والتشريح في حاالت الطب الشرعي يستدعي تشريح جثث 

 النساء في بعض األحيان وغالبية من يّشرحون الجثث في

هذا الميدان هم من الرجال . وقد ال توجد أمرأة في هذا 

التخصص ، وال بد إذن أن يقوم الرجل بتشريح جثة المرأة ، 

وقد يستدعي ذلك أجهزتها التناسلية في حاالت اإلغتصاب 

واإلجهاض والذي قد يكون مصحوبا بإعتداء أدى إلى وفاة 

 المرأة .

 عليه وسلم وقد وردت أحاديث صحيحة عن النبي صلى هللا

في مداواة المرأة للرجل األجنبي عنها ومداواة الرجل 

 األجنبي للمرأة ، نذكر منها :



عن الربيع بنت معوذ رضي هللا عنها قالت : "كنا مع  .1

النبي صلى هللا عليه وسلم نسقي ، ونداوي الجرحى 

ونرد القتلى إلى المدينة " وذلك في معركة أحد ) 

 أخرجه البخاري في صحيحه(

 

عن أم عطية قالت : " غزوت مع رسول هللا صلى هللا  .2

عليه وسلم سبع غزوات ، أخلفهم في رحالهم وأصنع 

لهم الطعام لهم وأجيز على الجرحى وأداوي المرضى " 

 )أخرجه مسلم وأحمد وأبن ماجه (

 

عن أنس قال : "كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  .3

راوي يغزو ومعه ام سليم )وهي أم انس بن مالك 

الحديث( ومعها نسوة من األنصار ، يسقين الماء 

 ويداوين الجرحى )أخرجه مسلم(

 

أخرج الحاكم في المستدرك أن الشفاء بنت عبد هللا  .4

كانت ترقي من النملة )هربس زوستر( وجاءها 

انصاري خرجت به نملة يريد أن ترقيه فقالت : ما 



ه رقيت منذ أسلمت ، فدعاها رسول هللا صلى هللا علي

وسلم فقال لها "أرقيه وعلميها حفصة كما علمتها 

 الكتابة"

 

أخرجه الحاكم في المستدرك أن رسول هللا صلى هللا  .5

عليه وسلم أوكل تمريض سعد بن معاذ عندما أصيب 

في أكحله إلى رفيدة األسلمية ، وجعل له خيمة في 

المسجد ، ثم جعل معه بعض الجرحى وأوكل تمريضهم 

 جميعا إلى رفيدة .

 

عن حبار )رضى هللا عنه( " أن أم سلمة أستأذنت  .6

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الحجامة ، فأذن لها 

، وأمر أبا طيبة أن يحجمها" . أخرجه مسلم وابن 

 حبان 

 

 الموقف الفقهي

قال الذهبي في كتابة الطب النبوي :"ونص أحمد أن 

دعو إليه الطبيب يجوز له أن ينظر المرأة األجنبية إلى ما ت



الحاجة ، إلى العورة .. وكذلك يجوز للمرأة أن تنظر إلى 

عورة الرجل عند الحاجة " .. قال الذهبي : وكذلك يجوز 

خدمته األجنبية ، ويشاهد منها عورة في حالة المرض 

وكذلك يجوز لها أن تخدم الرجل وتشاهد من عورة في 

 حال المرض إذا لم يوجد رجل أو محرم ."

ن الفقهاء ، على جواز مداواة الرجل للمراأة وال خالف بي

، ونظر ومس ما تدعو إليه الحاجة وإن كان عورتها 

المغلظة . وذلك عند فقدان الطبيبة والعكس صحيح أي أن 

المرأة تداوي الرجل األجنبي عنها عند عدم وجود الطبيب 

. 

وتقدم الطبيبة الكافرة على الطبيب المسلم عند الشافعي إال 

الرجل محرما لها فيداويها هو ويقدم األمهر من  إذا كان

األطباء ولو كان رجال على المرأة . ولو وجدت طبيبة ال 

ترضى إال بأكثر من أجرة مثلها ، ورضي الطبيب الرجل 

بأقل منها جاز للرجل مداواتها . بل لو وجد كافر رضي 

بأقل من أجرة الطبيب المسلم جاز التداوي عنده . ويجوز 

عند األمهر من األطباء ولو كان كافرا مع وجود التداوي 
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وأختلف الفقهاء في الخلوة فمنهم من رأى أن وجود 

رجلين أجنبيين ينفي الخلوة )بعض الحنفية( والراجح عند 

عية أن الخلوة تنتفي بوجود إمرأة ثقة أخرى بينما الشاف

قال القفال الشاشي الشافعي أن الخلوة ال تنتفي بوجود 

امرأتين اجنبيتين )المريضة + الممرضة( وتحرم خلوة 

امرأة برجلين إال إذا كان أحدهما من محارمها . وعند 

الحنابلة أن الخلوة ال تنتفي بوجود امرأة أو أكثر مع 

لمريضة كما ال تنتفي بوجود أكثر من رجل مع الطبيب وا

 الطبيب إال إذا كان الرجل أحد محارمها .

 تعليق وتوصيات

 

نحتاج إلى كليات تمريض للنساء ، وكليات مريض  .1

 للرجال ، وكليات لتخريج القابالت من النساء

  



نحتاج إلى كليات طب مختصة منذ البداية بتخريج  .2

اء والتوليد طبيبات مختصات في طب أمراض النس

وإذا كان لدينا كليات خاصة لطب األسنان فنحن 

أحوج لكليات لطب النساء والوالدة ، وتكفي ثمان 

سنوات إلخراج طبيبات مختصات في هذا الفرع 

)أربع سنوات عامة وأربع للنساء والوالدة مع 

التدريب( وهذا سيوفر عدد كبير من المختصات في 

 هذا الفرع .

 

في كل فروع الطب بحيث يمكن نحتاج إلى طبيبات  .3

تغطية االحتياجات في المجتمع في فترة زمنية 

 معقولة. 

 

تدريس أخالقيات الطب في المدارس الطبية من منظور 

 اسالمي

 د. زهير بن أحمد السباعي .أ

 األسرةطب  استشاري

 مدير معهد السباعى بجده



 

تدريس أخالقيات الطب في المدارس الطبية من منظرو 

في غاية األهمية ألنه يمس عالقة أفراد الفريق إسالمي أمر 

الصحي بالمرضى واألصحاء ، ويتصل بالعالج والوقاية 

والتأهيل والتطوير الصحي ، كما أنه يمس جوانب الصحة 

 الجسدية والعقلية والنفسية واالجتماعية .

 

 السؤال هو ماذا ندرس في أخالقيات الطب وكيف ندرسها ؟

تبة العربية فيها ما يكفي من المراجع أما ماذا ندرس .. فالمك

والكتب والمقاالت التي تستعرض أخالقيات الممارسة الطبية 

وعالقتها بالقيم اإلسالمية ، ويمكن الرجوع إليها في 

منشورات منظمة الصحة العالمية ، ومركز تعريب العلوم 

الطبية بالكويت ، وبكليات الطب التي تردس باللغة العربية 

ت السورية وبعض الجامعات السودانية والليبية مثل الجامعا

 . كل ما علينا هو نحسن االختيار .

 السؤال اآلخر هو كيف ندرس المادة ؟

جرت العادة على االعتماد على المحاضرة كوسيلة أساسية 

للتدريس ، تطرح الوقة فكرة بديلة ومكملة للمحاضرة وهي 



المشاركة في الحوار ، الذي يعتمد على القراءة المسبقة ثم 

 حلقات النقاش 

 

يقوم المحاضر بتوضيح فكرته ، ثم يطرح نقاط للحوار على 

 المشاركين في المؤتمر من بينها : كيف نـنـتـقل 

 من أسلوب التعليم إلى أسلوب التعلم ؟ 

 ومن التعليم السلبي إلى التعليم النشط ؟ 

 ومن التلقي إلى المشاركة ؟ 

 العملي ؟ ومن الدروس النظرية إلى التطبيق 

 

من خالل الحوار سوف تتضح أبعاد جديدة ألهداف ووسائل 

 .تدريس أخالقيات الطب ووسائله

 

 

 

 

 تضارب جودة العناية الطبية

 وتطبيق نظام التأمين الصحي



  د. محمد حمزة خشيمد. محمد حمزة خشيم

  المدير التنفيذي للخدمات الطبية بالقطاع الغربيالمدير التنفيذي للخدمات الطبية بالقطاع الغربي

  بمستشفى الملك خالد للحرس الوطني بجدةبمستشفى الملك خالد للحرس الوطني بجدة

 

 د من األسئلةنبدأ بعد

 هل هناك تضارب؟ أوالً: 

 ما هي أبعاد هذا التضارب ؟ ثانياً: 

 هل هي مشكلة صعبة الحل؟ ثالثاً: 

ولكي نجيب على هذه األسئلة نحتاج إلى أن نلقي نظرة على 

الواقع الصحي في داخل وخارج المملكة في السنوات 

 األخيرة !!

 عدد المستشفيات العامة والخاصة  في المملكة 

 

 

 

 

 

5599..11%%  1122..55%%  2288..44%%  110000%%  

119900  4400  9911  332211  

    جهات أخرىجهات أخرى    الصحةالصحة  وزارةوزارة
 القطاع الخاص

    وعوعالمجمالمجم



 

 

 

 

 

 

 عدد المستشفيات الخاصة  في منطقة مكة المكرمة  

 

 

 

 

 

 

ًً القطاع الخاص يمثل ما بين         % 44   -%   30إذاَ

 من الخدمة الطبية المقدمة 

 

 40  في منطقة مكة المكرمة

 91  في جميع أنحاء المملكة

4444%%  



 شركات وتأمين    %80دخل المستشفيات الخاصة   

 نقــداً   20%

 

إذاً المستشفيات الخاصة تعتمد في دخلها على شركات 

مين والتعاقد المباشر مع الجهات شبه الحكومية التي التأ

 تتعاقد معها مباشرة. 

 

  لكن ما شكل هذه العالقة؟لكن ما شكل هذه العالقة؟

 جهات ال تدفع مستحقاتها. -1

 شركات تأمين ال تدفع.  -2

شركات تأمين تدفع ولكن بعد وقت طويل وبعد خصومات  -3

 كبيرة جداً. 

 شركات تأمين تفرض عقوداً بمبالغ منخفضة جداً  -4

 شركات تأمين تحتال.  -5

  ما تأثير كل هذا على جودة الخدمة الطبية؟؟؟ما تأثير كل هذا على جودة الخدمة الطبية؟؟؟

التأثير يأتي عند تناقص دخل هذه المستشفيات وعدم قدرتها 

على الوفاء بالتزاماتها نحو العاملين لديها من أطباء 



وغيرهم ونحو تزويد المستشفيات بكل المستلزمات 

 الضرورية.

 

  فتلجأ اإلدارة الشعورياً إلى: فتلجأ اإلدارة الشعورياً إلى: 

 تخفيض الرواتب للعاملين.   -1

 التعاقد مع أطباء وممرضين دون المستوى.   -2

حث األطباء على عدم صرف الدواء إال في الضرورة  -3

 القصوى وعدم عمل األشعة الالزمة مثالً. 

االستغناء عن بعض الوظائف التي ال يراها الجمهور  -4

 ولكنها مهمة للجودة مثل: 

 مكافحة البكتريا

 الجودة  أخصائي

 أخصائي السالمة 

 

  وشركات التأمين تشتكي من:  وشركات التأمين تشتكي من:  

إدارة المستشفى تدفع األطباء إلى عمل أشعة وتحاليل  - 1

 غير ضرورية حتى ترفع قيمة الفائدة.  



 عمل عمليات غير ضرورية ومختلف عليها.    -2

التحايل والنصب في بعض األحيان لعمليات  -3

 ا على الفاتورة.وإجراءات لم تتم أصالً ويتم وضعه

وهذه مشكلة حتى في خارج المملكة في العالم الغربي لذا وهذه مشكلة حتى في خارج المملكة في العالم الغربي لذا 

  لجأت الشركات في الخارج إلى: لجأت الشركات في الخارج إلى: 

 )الرعاية المدارة(. Managed Careنظام  - 1

2- Clinical Practice Guidelines. 

3- Clinical Pathway 

وضع طبيب خاص للشركة في التشخيص للمراقبة   -4  

لديها في الشركة لمراقبة  وضع أطباء متخصصين -5

 الفواتير والعمليات والحاجة للعمليات الجراحية  

  إذاً هل هي:   إذاً هل هي:   

انعدام الثقة بين الجانبين  -1  

محاولة للكسب من كل طرف على حساب اآلخر. -2  

 

 وهل هي مشكلة صعبة الحل؟   إذاً هل هناك من حل؟



فين فين حالياً الضمان الصحي يحاول وضع القوانين لحماية الطرحالياً الضمان الصحي يحاول وضع القوانين لحماية الطر

  وذلك عن طريق : وذلك عن طريق : 

إقامة شركات كبيرة قادرة . -1  

مليون لاير( تدفع في مؤسسة 100تأمين كبير جداً ) -2

 النقد لمنع الهروب. 

بوليصة تأمين موحدة.  -3  

فرض نظام جودة على المستشفيات لضمان تقديمها  -4

 لخدمة طبية آمنة وجيدة. 

 

    والمشكلة تكمن في: والمشكلة تكمن في: 

 ها. بوليصة التأمين وقيمت -1

 نظام الجودة الذي سيفرض.  -2

 

ماذا   لاير  1000لاير   إلى    150 : بوليصة تتراوح من

 لاير 150تغطي بوليصة بـ  

 



هذه هي المشكلة والتي تدفع المستشفيات إلى استخدام 

ً للتوفير على حساب جودة  األساليب التي ذكرناها سابقا

 الخدمة المقدمة. 

 والسندان:  واألطباء يقفون بين المطرقة

أخالقيات الطب تمنعهم من التقصير في أي خدمة ومن 

إعطاء المريض كل الفرص الممكنة وكل الرعاية الالزمة، 

 واإلدارة تضغط عليهم للتوفير وإال......... 

 

  ثم ما هو نظام الجودة الذي يريد الضمان الصحي تطبيقه! ثم ما هو نظام الجودة الذي يريد الضمان الصحي تطبيقه! 

مستشفى هو نظام تطبيق معايير الجودة العالمية التي تجبر ال

على اتباع واتخاذ كافة اإلجراءات الضرورية التي تضمن 

 .  سالمة الخدمة المقدمة

  فمعايير الجودة مثالً تطلب من المستشفى:فمعايير الجودة مثالً تطلب من المستشفى:

مراقبة صارمة لبنك الدم وثالجات خاصة في درجة  -1

 حرارة خاصة. 

االهتمام بالسالمة ونقل المخلفات السامة والمواد  -2

 الكيماوية 



لعمليات بأحدث األجهزة الضرورية تجهيز غرف ا -3

 -  Oximete) لمساعدة طبيب التخدير في غرفة العمليات.

Capnography ..etc)    

 

..... وكما هو معروف فإن إنفاقاوكل هذه المعايير تتطلب 

ً بتطبيق  الجودة مكلفة مما يجعل المستشفيات تضيق ذرعا

 هذه المعايير. 

 

  المستشفيات أمامالمستشفيات أمام  أصبحتأصبحتإذا إذا 

 ات تأمين تريد تقليص التكاليف بكل الطرق.... شرك• 

 وشركات تريد بوليصة منخفضة  •

 وضمان صحي يريد تطبيق الجودة المكلفة.  •

 

وكل هذا النظام يؤدي في النهاية إلى أن يضع األطباء في 

موقف أخالقي صعب في محاولة لخلق توازن بين هذه 

 األطراف الثالثة.

 

 

  مستشفى  الضمان الصحي  شركة تأمين



 

 

 

 

 

لى تغييرات كبيرة لعل أولها الخصخصة ونحن مقبلون ع

على جميع األصعدة ومنها المجال الطبي ولربما ستكون في 

سنوات قليلة قادمة ونحتاج أن نكون جاهزين بنظام جيد 

 يحفظ حقوق الجميع ويمنع التالعب والخداع. 

 

والعالم اليوم مقبل على تغيرات شاملة في كل المجاالت 

اليوم وأصبحت توقعات  وغلطات األمس لم تعد مقبولة

. وأصبحت هناك  أكبر وأكثر في جميع أنحاء العالم اإلنسان

 قفزة ثقافية في كافة المجاالت ومنها الثقافة الصحية. 

 

وفي كل دول العالم أصبحنا نرى الهيئات تتكون لمراقبة 

األداء الطبي في المستشفيات وأصبحت الدول تنشر األخطاء 

  الشركات العاملة



. وتطبق نظام  اهدة للقضاء عليهاالطبية على المأل وتعمل ج

 جودة صارم على منشآتها الصحية. 

  ففي الواليات المتحدة مثالً هناك: ففي الواليات المتحدة مثالً هناك: 

 

  حالة وفاة نتيجة األخطاء الطبية كل عام 98,000

 

 طائرة جامبو في العام الواحد 280وهو ما يعادل سقوط 

 .   وفي بريطانيا وألمانيا هناك إحصائيات مماثلة

 

وجه عالمي ملحوظ نراه كل يوم في إنشاء لذا فإن هناك ت

المزيد من الهيئات التي تهتم بسالمة المريض وسالمة 

المنشأة ونوعية الخدمة المقدمة وأصبحت المعايير تزداد كل 

 يم وتصبح أكثر تعقيداً لضمان سالمة الخدمة الطبية. 

 

  : : إذاً نلخص ما قلناه كالتاليإذاً نلخص ما قلناه كالتالي

 نة، طبيب ملتزم بحقوق وبأخالقيات المه -1

ً من إدارة المستشفى للتوفير والتقليل من  قد يواجه ضغوطا

الجودة الالزمة لمحاولة العيش في مواجهة شركات التأمين 



والشركات العاملة من ورائها وطلباتهم ومحاوالتهم لدفع أقل 

التكاليف للعالج وأيضاً مواجهة الضمان الصحي الذي يطلب 

 تطبيق معايير الجودة المكلفة

 

 تبدو صعبة الحل....... وتحتاج إلى مزيد من النقاش. تبدو صعبة الحل....... وتحتاج إلى مزيد من النقاش.   معادلةمعادلة

 

 

 

 

 

 تطبيقات مفهوم العورة على العمل الجراحي والطبي

 أ.د محمد عابد باخطمة

 جراحة استشاري

 مستشفى الملك عبد العزيز، بجـــدة

 

قد يخفى على النظرة العابرة شمولية معنى العورة إذ يتبادر 

العورة الجسدية فقط دون  للذهن أن المقصود من العورة هي

أن يشمل العورة المعنوية ، والشريعة وضعت احكاما للستر 



ولم تعطي األفراد حق مخالفتها بل وحفظتها للمسلم حتى 

وهو ميت ، ومن باب أولى إن كان حيا وتحت الغياب المؤقت 

عن الوعي . أن المحافظة على جسم المريض وهو تحت 

الزم شرعا وال يملك حتى التخدير في غرفة العمليات أمر 

المريض نفسه حق مخالفته ، وتنتقل المسئولية في قضية 

وجوب ستر العورة في غرفة العمليات من المريض إلى من 

يراعونه . ولذلك وجب على كل العاملين المتعلق عملهم 

بالتعامل مع المريض ، التعامل مع األمر من منطلق أنهم 

 مسئولين وأن األصل هو الستر .

 

العورة المعنوية هي المعلومات الخاصة التي يذكرها و

المريض ، وتسجل في ملفه الطبي ، وهنا تبرز قضية العورة 

المعنوية ، فكل هذه األمور المسجلة في ملف المريض يمكن 

أن يطلع عليها من ال عالقة لهم بعالج المريض ، وقد تقع 

ن المعلومات الخاصة في األيدي الخطأ والمريض ال يود أ

يعرف أحد خصوصياته دون إذنه فالخصوصيات أمر حفظها 

الشارع ، وكشف عورة المريض المعنوية احتمال قائم في 

المستشفى ، وهي قضية تحتاج للنـظر فيها في مراحلها 



المبكرة قبل تفاقمها ، وال بد لنا من إيجاد آلية لنخفي بها 

 هوية المريض عن أعين المتطفلين ، وآلية تسمح بكشف كل

من قام باإلطالع على ملف المريض وهذه القضية في 

مجملها قضية ال عالقة للمسألة الفنية الطبية بها ، وهو أمر 

يضع مسئولية الحفاظ على عورات المرضى على اإلدارة 

 المسئولة عن تقديم الخدمة العالجية أو الصحية .

 

 

 

 

 جراحة التجميل وجراحات تغيير وتصحيح الجنس

 ح محمد جمالأ.د. ياسر صال

رئيس وحدة جراحة األطفال بكلية الطب بجامعة الملك عبد 

 العزيز والمستشفى الجامعي

 

شهدت الساحة الطبية تقدما كبيرا في جراحات التجميل 

وإعادة بناء األعضاء واألنسجة ، وبالنظرة الدقيقة يتضح 

أن بعض هذه الجراحات ليس لها صفة الضرورة إلصالح 



حوادث بل تتعدى إلى هدف التجميل  عيب خلقي أو إصابة

البحت . أما جراحات تصحيح وتغيير الجنس فتكون جراحة 

تصحيح الجنس مباحة شرعا حيث يتم إجراء جراحة 

تصحيحة إلعادة بناء الجهاز التناسلي بما يتوافق والجنس 

الصحيح للشخص ذكرا كان أم أنثى أم جراحة تغيير الجنس 

خص التغيير من الذكورة فهي محرمة شرعا حيث يرغب الش

إلى األنوثة أو العكس لرغبة شخصية ملحة دون وجود أي 

خلل في التركيب الجسماني أو األجهزة التناسلية يبرر ذلك 

 التغيير .

 

وفي هذا الطرح سيتم عرض وجهة النظر الطبية الفقهية في 

هذا الجانب وإن كثير من هذه الجراحات والتي تسمى 

جراحات تصحيحية وال غبار عليه  تجميلية هي في واقعها

حيث تجري إلصالح عيب خلقي أو تشوه ناتج من حادث أو 

حرق أو غير ذلك من اإلصابات الجسدية أو نتيجة غزالة 

ورم وهي بال شك جائزة شرعا إذا التزمنا بأدائها دون 

اإلخالل بالضوابط الشرعية للعمل الجراحي إال أن أنواع 

كثيرا ال تشمله صفة الشرورة  قليلة منها والتي قد تمارس



الطبية بل هي تجميلية بحتة يرغب فيها الشخص تحقيق 

صورة معينة من الجمال أو تغيير الهيئة التي خلقه هللا عليها 

وهي بال شك محرمة لما فيها من إخالل باألحكام الشرعية 

 وما يترتب عليه من غش أو ضرر .

 

 

 

 

 

 ميفنون التعامل مع المريض من منظور إسال

 د. حسان شمسي باشا

 القلب أمراض استشاري

 مستشفى الملك فهد العسكري بجدة

 

 تغيرات كثيرة في المجتمعات الطبيةحدثت في اآلونة األخيرة 

مقدم الخدمة ” للطبيب اسم و “العميل”أصبح للمريض اسم ف

 غزت أفكار السوق والتجارة المهن الصحية . و “الصحية



ركات  األدوية واألدوات سيطرة شوقد ساهم في  ذلك  

توسع ، و الطبية على النظام الصحي في الدول المتقدمة

 ، و بشكل كبير Private Sectionقطاع الطب الخاص 

عدم انتشار الوعي بين ،و عدم وجود الرقابة والضوابط 

سيطرة الطابع التجاري على بعض  ، وكثير من المرضى 

وجود ، و مريضالمستشفيات والعيادات الخاصة واستغالل ال

 لزيادة دخل المستشفى... الخ. ممارسات غير أخالقية،

االسالم يدعو الطبيب المسلم ألن ينطلق في ممارسة مهنة و

 الطب من قواعد ثالثة:

دفع الضرر عن المجتمع المسلم بتوفير مقومات الصحة  -1

"  إن  فالرسول عليه الصالة والسالم يقول   ،للمجتمع 

لبنيان  يشد بعضه بعضا . وشبك أصابعه المؤمن   للمؤمن كا

 رواه البخاري”  

 أداء واجب األخوة في هللا نحو أخيه المسلم المريض -2

الرحمة االنسانية التي تتسع لكل البشر مسلمين وغير  - 3

 مسلمين بل تتسع لكل كائن.

 رواه البخاري” في كل ذات كبد رطبة أجر ”       



أن يقدم علمه وخبرته الطبيب في مجال تخصصه مطالب بو

 لصالح المجتمع 

. البد من أن يتصف بها الطبيب  أخالقيات عامةوهناك 

 مثل : ما يتعلق بممارسة مهنة الطب بصفة خاصة ومنها 

 كتمان سر المريض   •

 البعد عن الطمع المادي  •

 حرمة البيوت والعائالت . •

 تجنب نظرة الشهوة إلى المريضة  •

 عدم غش المريض. •

 والعالج.  إتقان الفحص  •

ال يجوز فصل آداب المهنة عن األخالقيات العامة التي يجب و

 أن يتصف بها كل مسلم في سلوكه .

على االسرة والمدرسة والدولة توفير البيئة الصالحة التي و

ينشأ الجيل منسجما مع فطرته النقية فال يشيع فيها المنكر  

  .بسهولة بال تناقضات

الصدقة ... واصفح عن  الق  مرضاك بوجه طلق فذلك من

مريضك إذا بدت منه إساءة أو سوء خلق أو سوء تصرف 

 فلعل المرض هو الذي دفعه إلى ذلك مع ما يعانيه من قلق. 



الترخيص باالطالع على عورات الناس عند ف غض البصر

الضرورة  ليس مبررا للتخلي عن الحياء الواجب على كل 

عور المريضة شفمسلم. ال تطلع إال على ما هو ضروري. 

 بحياء الطبيب  يعطيها ثقة أكبر بالطبيب.

 ال تفحص  مريضة من دون ممرضة أو أحد محارم المريضة 

ال تخبر المريض مباشرة بخطورة مرضه ولو كان ميئوسا و

 شفائه.  من

احفظ سر  مريضك فالطبيب في مهنته يطلع على أسرار 

 المريض 

رواه  ”خرة " من ستر مسلما ستره هللا في الدنيا واآل

 مسلم

التزم األمانة في إبداء المشورة وحافظ على ما استشرت  

  .فيه

ليس في مجالك الطبي فحسب  ، حافظ على سعة معلوماتك

ولكن فيما حولك ومجتمعك باإلضافة لمتابعتك المستمرة لما 

 يجد في حقل تخصصك

انهل من ثقافة دينية إيمانية فقهية رصينة ) دون التقعر و  

 في التفاصيل ( الدخول 



ال تدخل في مباريات الدعاية وكأنك تبيع سلعة فالطب ليس 

تجارة ... وقد تحول الطب لألسف في كثير من األحيان إلى 

مع ما يصحبه من دعايات وأساليب كان  Businessتجارة 

 األطباء يرفضون التدني إلى مستواها ...

ال تطلب  فحصاً ال لزوم له ، واحرص على األدوية  

لمطلوبة والمعقولة الثمن .. وال تأمر بدخوله المستشفى أو ا

إجراء عمليه جراحية إن لم تكن لها حاجة  طبية تستدعي 

 ذلك . 

تعامل مع  زمالئك األطباء على أسس تعاليم االسالم ، 

 واجتنب الغيبة والتجريح واحترم الكبير

 فذلكابدأ فحصك للمريض أو كتابة الوصفة بذكر اسم هللا  

 ى للتوفيق في العمل .ادع

”" كل عمل ذي بال لم يبدأ فيه بحمد هللا فهو ابتر       

 رواه النسائي  

 تستشعر دورك كوسيط ، وأن الشافي هو هللا . و 

اشعر أن تعاملك مع هللا وأن عليك رقابة دائمة ، واتق هللا 

 في التعامل مع خلق هللا. 

 



 

 

 

 من األحكام الشرعية للجراحة

 ر الشثريسعد بن ناص

 عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء

الحمد هلل علم اإلنسان ما لم يعلبم، والصبالة والسبالم علبى 

 رسوله األمين، وبعد:

فببإن مببن فضببل هللا عببز وجببل علببى المجتمعببات اإلسببالمية 

كثببرة األطببباء المسببلمين فيهببا، وكثيببر مببن هببؤالء األطببباء 

ق اإلسالمية المتعلقبة حريص أشد الحرص على التزام األخال

 بهذه المهنة الشريفة.

والشببك أن الحاجببة ماسببة لمعرفببة اآلداب الشببرعية التببي 

؛ وذلبك ألن الجبراح يرغبب فبي  يحسبن ببالجراح أن يلتزمهبا

، ولمبا فبي  التزام أحكبام الشبريعة ليرضبى رب العبالمين عنبه

التببزام ذلببك مببن فوائببد عظيمببة تعببود علببى الطبيببب الجببراح 

 مع كافة.والمريض والمجت



وحيبببث إن الطبيبببب الجبببراح فبببي البببزمن الحاضبببر يحتببباج 

، ويحتباج أيضباً للتعبرف  الستحضبار تلبك الوصبايا مبن جهبة

علبببببى طريقبببببة الشبببببريعة فبببببي معالجبببببة القضبببببايا النفسبببببية 

واالجتماعية المتعلقة بالطبب فالببد مبن التبذكير ببذلك ، ومبن 

 أهم القضايا المتعلقة بذلك ما يأتي :

 

ة في الجراح المسلم صفة العلم بأن من الصفات األساسي .1

يكبببون لبببدى الطبيبببب علبببم بطريقبببة العمليبببة الجراحيبببة 

، إذ إن  المستخدمة في عبالج الحالبة التبي تعبرض عليبه

إقبببدام الطبيبببب علبببى إجبببراء عمليبببة لمبببريض فبببي غيبببر 

تخصصه ال يعرف طريقة عملها يعبد مبن االعتبداء علبى 

 ، ومن تعريض النفوس واألرواح للمخاطر. الخلق

ولقد جاءت النصوص الشرعية تعيب على الذين 

       يتكلمون بال علبم، قبال تعبالى: 

            :اإلسراء[

36.] 

وال تعرف قدرة الجراح وعلمه ببذلك إال بشبهادة 

وفي عصبرنا الحاضبر   . المعتبرين بصالحيته لذلك



الببد مببن الحصببول علببى الشببهادة المعتبببرة فببي هببذا 

قببببل مزاولبببة أي جراحبببة . وروى اببببن  التخصبببص

ماجه والحاكم بإسبناديهما أن النببي صبلى هللا عليبه 

وسلم قال: "من تطبب ولم يعلبم منبه طبب قببل ذلبك 

 فهو ضامن".

 

يجببب شببرعاً أن يعببرف الجببراح األحكببام الشببرعية  .2

التبببي تتعلبببق باختصاصبببه ، ومبببن المقبببرر عنبببد علمببباء 

ن ممببن سببواء كببا –الشببريعة أنببه يجببب علببى كببل إنسببان 

أن يعرف الحكم الشبرعي  -يعمل بمهنة الطب أو بغيرها 

لكل فعل يريد مزاولته قبل أن يقدم عليبه ، فعنبدما شبرع 

لألطباء مزاولة الجراحة جعل لهذا العمل أحكاماً وحدوداً 

 ال يجوز للطبيب أن يتعداها أويخالف حكم هللا فيها .

وأحكببام الشببريعة تعببرف مببن خببالل مراجعببة األدلببة 

ا وسببنة، أو مببن خببالل سببؤال العلمبباء كمببا قببال قرآنبب

       فاسبببببببببببببألواتعبببببببببببببالى: 

 :[.7]األنبياء 



ويحسببن أن يرتببب فببي كببل مستشببفى جهببة علميببة 

شببرعية يكببون مببن مهمتهببا تنسببيق االتصببال بببين 

 األطباء وجهات الفتوى في البلد .

 

مزاولبة العمليببة الجراحيببة أمانبة أؤتمببن عليهببا الطبيببب،  .3

يببؤدي هببذه األمانبة علببى الوجببه الحسببن  فيجبب عليببه أن

الالئق الموافق للشرع ، واإلسالم يأمر بأداء األمانة قال 

[، 58]النسببباء:         تعببالى: 

[، 283]البقبببببرة:         وقبببببال: 

  وقببال تعببالى فببي وصببف أهببل اإليمببان المفلحببين: 

     :[، ومبببن عالمبببات 8]المؤمنبببون

    ، وقال تعبالى: (36)ه إذا أؤتمن خانالمنافق أن

   :[.58]األنفال 

ومببن عببدم استشببعار األمانببة امتنبباع الطبيببب عببن 

إجببراء عمليببة لمببريض يحتبباج إليهببا بببدون مبببرر 

سببائغ ، وقببد ذكببر الفقهبباء أنببه يتعببين علببى الطبيببب 

                                                

  (.59( ومسلم )33( أخرجه الب اعي )36)



معالجببة المببريض الببذي يتضببرر بمرضببه وال يجببد 

المريض طبيباً غيره
(37)

 . 

تببأخر الطبيببب عببن معالجببة المببريض  ومببن ذلببك

الببذي تسببتدعي حالتببه التببدخل السببريع والفببوري أو 

تبببببأخر الطبيببببببب عببببببن الحضببببببور للمستشببببببفى أو 

 الطواريء عند استدعائه. 

ومن صور عدم أمانة الطبيب : عبدم الجديبة فبي 

رصد مسبتجدات التغيبر لبدى المبريض بخبط واضبح 

بشبكل يبومي، ومببن ذلبك التكاسببل فبي أداء الفحببص 

 كامل عند االستدعاءات الليلية . المت

ومبببن صبببور ذلبببك تخلبببي الطبيبببب عبببن بعبببض 

مسؤولياته باالتكال على مبن تحبت يبده وعبدم تأكبد 

الطبيببب مببن تلقببي المببريض للعنايببة الالزمببة أثنبباء 

 غياب الطبيب .

ومن خالل ذلبك أذكبر بببعض النصبوص البواردة 

 في استشعار تلك المسؤولية:

                                                

 .6/16، التا  واإلكليال 10/50( اإلنصال 37)



      قال تعالى:  -1

   :[.93-92]الحجر 

: )ما من عبد يسبترعيه هللا وقال النبي  -2

رعيبببة يمبببوت يبببوم يمبببوت وهبببو غببباش 

لرعيته إال حرم هللا عليه الجنة(
(38)

. 

: )مببن وال ه هللا عببز وجببل وقببال النبببي  -3

شبببيئاً مبببن أمبببر المسبببلمين فاحتجبببب دون 

حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب هللا دون 

حاجته وخلته وفقره(
(39)

. 

إن الطبيب المسلم يعلبم أن هللا مطلبع عليبه ويعبرف 

أفعالببه، فببال يهمببل الطبيببب المسببلم فببي شببيء مببن 

          الواجبات قبال تعبالى: 

    :[، واإلهمببال فببي األمببور 5]آل عمببران

الطبية ذنبه عظيم ؛ ألنبه يبؤدي إلبى هبالك النفبوس 

                                                

 (.142(، ومسلم )7150( أخرجه الب اعي )38)

 ( بس   جي .2948( أخرجه أبلداود )39)



ينه وفي الحديث : )لن يزال المسلم في فسحة من د

ما لم يصب دماً حراماً(
(40)

. 

 

لقببد جبباءت النصببوص الشببرعية تحببث علببى إتقببان  .4

العمببل الموكببول للمسببلم وفبباء بالعقببد الببذي عقببده علببى 

      نفسببببـه قببببال تعببببالى: 
 

 

 :[.34]اإلسراء 

والجراح قبد التبزم للمبريض أو للمستشبفى ببإجراء 

العملية على أتم الوجوه فيجب عليبه الوفباء ببذلك ، 

فعليببه أن يكببون متقنبباً لعملببه دقيقبباً فيببه ، مراجعبباً 

لجميع المعلومات الواردة فبي ملبف المبريض ؛ ألن 

أقببل تقصببير فببي دراسببة هببذه المعلومببات أو الغفلببة 

عنها يجعل الجراح يتخبط عند إجراءه للعملية ، فال 

يستعجل الطبيبب ببل يتمهبل فبي تحصبيل مبراده مبع 

كثبببر أخطببباء الترفبببق فيبببه ببببال تبببواٍن أو كسبببل ، وأ

الجببراحين تحصببل بسبببب عجلببة الطبيببب وتسببرعه 

وعدم دقته ، وكثرة المحتاجين إلى الدراسبة ليسبت 

                                                

 (.6862( أخرجه الب اعي )40)



عذراً في عدم التدقيق فبي حالبة كبل مبريض وتثبتبه 

من وجود المرض ونوعه ، وإذا أخل الطبيبب ببذلك 

فإنه يصبح حينئبٍذ محبال  للمسباءلة عمبا ترتبب علبى 

ا يخشبى عليبه تقصيره من أضبرار فبي البدنيا مبع مب

 من العقوبة األخروية .

وعلى الطبيب تجنب األخطار المحتملبة عنبد إجبراء 

العمليببة ، فببال يتسبباهل فببي أخببذ جميببع االحتياطببات 

 الالزمة.

 

من صور اإلهمال عدم إلمام الجراح بملف المريض ؛ إذ  .5

إن إغفال معلومة واحدة قد يؤدي إلبى أضبرار وخيمبة ، 

يببع المعلومببات التببي فالواجببب علببى الطبيببب دراسببة جم

يتحصل عليها عن حالة المريض سواء كانبت معلومبات 

صببغيرة أو كانببت كبيببرة ، واألصببل أن كببل معلومببة تفيببد 

فائدة مسبتقلة كمبا يقبرر ذلبك علمباء الشبريعة
(41)

. ومبن 

هنببا فببإن الطبيببب يتحمببل النتببائج المترتبببة علببى إهمالببه 

                                                

 .135( ابشباه وال ظائر الب  نجيم 41)



 لبعض المعلومات الواردة في الملف ؛ ألن الواجب عليه

 تتبع جميع المعلومات وعدم تجاهلها .

 

مبببن صبببور اإلهمبببال فبببي ذلبببك عبببدم تسبببجيل الطبيبببب  .6

للمعلومبببات المفيبببدة فبببي الملبببف أو عبببدم التوقيبببع علبببى 

التقارير الموجودة في الملف أو عدم تسبجيل تاريخهبا ، 

إذ إن الملف الطبي يعتبر وثيقة رسبمية يرجبع إليهبا فبي 

، وهبل هبي فبي كثير من القضايا كمسألة صحة الوصية 

مببرض المببوت ، ويرجببع إليببه فببي بدايببة الحمببل وثبببوت 

النسبببب واسبببتحقاق اإلرث، ويرجبببع إليبببه فبببي الحبببوادث 

الجنائيببة ونحببو ذلببك مببن القضببايا ؛ فالبببد مببن االعتنبباء 

 بتسجيل جميع المعلومات المهمة في الملف .

 

 

مببن أخببالق الطبيببب المسببلم اجتنبباب الكببذب انطالقبباً مببن  .7

 مببرة بالصببدق  قببال تعببالى:النصببوص الشببرعية اآل



        :[ ، وفببي 119]التوببة

الحديث: )الصدق طمأنينة والكذب ريبة(
(42)

. 

ولببو كببان  –إن اطبالع المببريض علببى كبذب الطبيببب 

سببببب ذلبببك رغببببة الطبيبببب فبببي تحقيبببق مصبببلحة 

يببؤدي إلببى ضببعف ثقببة  –المببريض وجلببب فائدتببه 

وفي  المريض في الطبيب ، وتثير الشك والريبة فيه

 علمه .

 

من األخالق المشينة كذب الطبيب على المريض بأهميبة  .8

له إجراء بعض العمليات التي ال يحتاج إليها ، كما قد يفع

بعببض األطببباء مببن أجببل الحصببول علببى المقابببل المببالي 

لهذه الخدمات ، وهذا كذب محرم ، وفيبه إلحباق للضبرر 

بببالمريض وأكببل المببال بالباطببل فيكببون سببحتاً محرمبباً ، 

 وأيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به .

وفي هذه الحال يجب على الطبيب أن يعيد للمريض 

قيمة هذه اإلجبراءات واألدويبة، وأن يطلبب منبه أن 

يتجببباوز عنبببه ، وأن يحللبببه مبببن تعريضبببه للضبببرر 

                                                

 .2/13(، والحاكم 512اب  حبان )(، وصححه 2520( أخرجه الترميي )42)



المذكور ، ومن تضييع وقتبه بمبا ال فائبدة لبه فيبه ، 

 وعلى الطبيب إخبار المريض بخطورة البدواء متبى

 كانت هذه النسبة معتبرة عند غالب األطباء .

 

مببن المسببائل التببي تواجببه األطببباء كثيببراً مسببألة إخبببار  .9

المببريض بحاجتببه إلجببراء عمليببة خطببرة ، فببإن بعببض 

األطببباء يمتنببع مببن إخبببار المببريض خوفبباً مببن انحطبباط 

نفسيته ، وقد يوجبد مبن آخبرين تصبرفات هوجباء تبؤثر 

تطبرق الفقهباء  علبى المبريض وتزيبد مبن مرضبه ، وقبد

لبذلك عنبد الرغببة فبي أن يكتبب هبذا المبريض وصببيته ، 

 وذكروا أن المرضى على قسمين: 

القسم األول: من كان صغير السبن، فهبذا األصبل 

أنببه ال يحسببن إخببباره بخطببورة العمليببة؛ ألن 

ذلك مظنة التسخط وعدم الصببر، وألن وليبه 

هببو الببذي يملببك اإلذن فببي عالجببه. لكببن قببد 

المريض الصغير بنوع عمليتبه يخبر الطبيب 

الخطرة؛ لفائدة خاصة مثبل إخبباره مبن أجبل 

أن يبتعببد عببن بعببض األفعببال المؤديببة لزيببادة 



المرض أو تأخر شفائه، أو إخبباره مبن أجبل 

اسببتقرار نفسببيته، فببإن العلببم بببذلك قببد يكببون 

أحسبن حباالً مبن ظبن المبريض أن الطبيببب ال 

 يعرف حاله.

فهبذا األصبل أنبه  القسم الثاني: المبريض الكبيبر،

يحسن إخباره بمرضه ليكبون علبى بينبة مبن 

أمبببره، وليتصبببرف التصبببرف المناسبببب مبببن 

أمثاله، لكن ينبغي أن يكبون اإلخببار بطريقبة 

 مناسبة، ومن أمثلة ذلك:

التدرج في إعطائه خبر أهمية إجراء العمليبة  -1

 الجراحية.

 عدم الجزم في اإلخبار األول. -2

 لإلخبار. اختيار الوقت المناسب -3

أن يشببرح للمببريض طبيعببة العمليببة بأسببلوب  -4

 هادئ مع اختيار الجمل المناسبة.

اإليعاز لشخص مناسب بإخبار المريض بذلك  -5

ممن يكبون فيبه حسبن تبدبير ورباطبة جبأش مبع أن 

األصبل هببو إخببار الطبيببب للمبريض مباشببرة، ليثببق 



المريض بالطبيب وليكون شرح المرض غير مبالغ 

 فيه .

تذكير بوجود بعبض الحباالت المماثلبة التبي ال -6

 كتب هللا لها الشفاء .

لفببت نظببر المببريض إلببى عظببم أجببر الصبببر  -7

 والتسليم لقضاء هللا وقدره .

 اإلشارة إلى وجود أمراض أصعب منه . -8

ومببن األمببور التببي علببى الطبيببب أن يلتببزم بالصببدق 

فيهبببا مبببع الوضبببوح: أن يشبببرح للمبببريض طبيعبببة 

ات التببي قببد تحصببل مببن جرائهببا ؛ العمليببة والتطببور

ليتعرف علبى أهميبة إجبراء العمليبة ومبدى الحاجبة 

 لكتابة الوصية .

 

لقد جاءت الشريعة اإلسالمية بتكبريم اإلنسبان فقبد  .10

          قال سبحانه: 

       :[.70]اإلسراء 

وكذلك يستشعر كرامة المريض فال يعرضبه لعمليبة 

 ة للمريض وال يهمل تجاهه .أو إجراء فية إهان



 

إن الطبيببب مببن خببالل مزاولتببه لمهنببة الطببب يقببف  .11

علبى أسبرار عديبدة للمبريض يبببوح لبه بهبا تحبت قسببوة 

المرض وشدة وطأة األلم ، بينما المريض ال يجعل أقرب 

 الناس إليه يطلعون على تلك األسرار .

وهذه األسرار منها مبا يتعلبق ببالعيوب الَخلةقيبة فبي 

منها ما يتعلبق ببالعورة التبي ال يرغبب المريض ، و

أن يطلببع أحببد عليهببا غيببره ، ولكببن لكببون الطبيببب 

يباشر جسم المريض فإنه يطلع على أشياء يخبتص 

بها المريض ، ومن هذه األسرار ما يتعلق بالذنوب 

والمعاصي التي يفعلها المبريض كتنباول المخبدرات 

 أو فعل الزنا ، ومنها األسرار العائلية .

أسرار اآلخرين من األمور المحرمة شبرعاً وإظهار 

؛ إذ هو غيبة ببذكر معائبب اآلخبرين ، وحفبظ السبر 

من األمانة الواجب حفظها ، قبال تعبالى فبي وصبف 

    المببببببببببببؤمنين المفلحببببببببببببين: 

 :[، ولبببو كبببان ذلبببك السبببر مبببن 8]المؤمنبببون

المعاصبببي ألن الشبببريعة ترغبببب فبببي إخفببباء ذكبببر 



بهببا كمببا قببال المعاصببي وترغببب فببي عببدم التحببدث 

           تعبببالى: 

   :[، قبببال الحسبببن: إن مبببن 19]النبببور

الخيانة أن تحدث بسر أخيك
(43)

. 

 

مبن طبرق المحافظبة علبى أسبرار المبريض : عببدم  .12

سؤاله عما ال عالقة لبه ببالمرض ، وكبذلك عبدم تسبجيل 

مببا ال تببأثير لببه فببي المببرض ، ويجببب أن تكببون الملفببات 

 ن التناول لكل من أراد االطبالع عليهبا ،الطبية بمعزل ع

وكببذلك عببدم ذكببر مببا ال يرغببب المببريض فببي ذكببره عنببد 

 كتابة التقارير الطبية وشهادة الوفاة .

وقد يتسامح باإلخبار عبن شبيء مبن ذلبك لمصبلحة 

المريض كإخبار أهله إذا كان ذلك مفيداً فبي عالجبه 

أو الستشارة طبيب آخر، وقبد تُبذكر حالبة المبريض 

أسراره ألغراض البحث العلمي بشرط عبدم  وبعض

 ذكر اسمه أو إبراز أي شيء يعّرف بصاحبه .

 

                                                

 .450( الصمت الب  أب  ال نيا، ص 43)



البببد مببن اسببتئذان المببريض ، ويببراد باالسببتئذان   .13

طلب الطبيب من المريض اإلذن ، سبواء بالبدخول عليبه 

 أو بإجراء العملية المناسبة له .

 

 لقبببد أمبببر الشبببـرع بغبببض البصبببر قبببال تعبببالى:  .14

    :[، فيحبرم علبى المبرء 30 ]النور

أن ينظر إلى عورة غيره ما لم يكن هنباك ضبرورة وفبي 

الحديث: )ال ينظر الرجبل إلبى عبورة الرجبل، وال المبرأة 

إلى عورة المرأة(
(44)

. ولبو وقبع النظبر لفجبأة علبى أمبر 

محرم وجب صرف النظر ، قال جرير: سألت رسبول هللا 

 عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري
(45)

. 

 

لما كانت األعضاء التناسلية تثير الشهوة وتهبيج و

الغريببزة اعتبرهببا الشببارع عببورات مغلظببة ، وشببدد 

القول بتحريم إظهار شبيء منهبا لألجانبب أو النظبر 

إليهببا إال لضبببرورة بقبببدرها . ومبببن هنبببا فبببإن علبببى 

                                                

 (.338( أخرجه مسلم )44)

 (.2121(، ومسلم )6229( أخرجه الب اعي )45)



الجببراح وأعضبباء الفريببق الطبببي فببي العمليببات أن 

وأن يتجنبببوا كشببف العببورة إال بمقببدار الضببرورة ، 

يقتصببر الحضببور حينئببذ علببى أقببل عببدد ممكببن مببن 

، فيكبون تعقبيم  -رجباالً أو نسباء  –جنس المريض 

المببريض وإعببداد موضببع العمليببة بحسببب ذلببك قبببل 

استدعاء بقية الفريق الطببي ، وهكبذا حبال الكشبف 

علبببى المبببريض . ويالحبببظ سبببتر الببببدن حبببال كبببون 

ببه اإلنسان مخبدراً فاقبداً للبوعي ؛ منعباً لمبا قبد يرتك

بعبببض ضبببعاف اإليمبببان مبببن تجببباوزات ومخالفبببات 

للشرع من نظر للعورات وتعليبق عليهبا ومبس لهبا 

أو اعتداء عليها ، كما ال تكشف عورة مريض عنبد 

 مشاهدة مريض آخر له .

 

مببن منطلببق حببرص الشببارع الحكببيم علببى المببرأة   .15

المسلمة وصيانتها من كل سوء أو حديث ساقط أو عبث 

مايبة لجمالهبا ومحافظبة علبى فاسق : أمرها بالحجاب ح

أنوثتهبا ووقايببة لهبا مببن التحبرش واألذى ، وكببذلك منببع 

خلببوة الرجببل األجنبببي بببالمرأة وحببدها مهمببا بلغببوا مببن 



التقببوى والببورع أو مببن درجببة المعرفببة الطبيببة؛ تحقيقبباً 

لعفة الطبرفين ، وابتعباداً عبن مبواطن الشببهة وأحاديبث 

(السببوء، وفببي الحببديث )ال يخلببون رجببل بببامرأة
(46)

. وال 

نزال نطلع على أخبار الكوارث االجتماعية في عبدد مبن 

المجتمعات بسبب الخلوة باألجنبية وعدم التزام الحجاب 

، وسبواء كانبت هبذه الخلبوة فبي غبرف العمليبات أو فبي 

العيببادة، ومببن هنببا يحسببن أن يكببون مببع الطبيببب الرجببل 

ممرض رجل ؛ تجنباً للخلوة المحرمة ، واألولى معالجة 

ضببى الرجببال مببن قبببل األطببباء الرجببال ، والمرضببى المر

 النساء من قبل الطبيبات النساء بحسب اإلمكان .

رجببالً كببان أو  -وجببوب أخببذ إذن المببريض البببالغ  .16

فببي أو إجببراء أي عمليببة جراحيببة فببي جسببمه ؛  -امببرأة 

ألن البببدن مببن اختصاصببات صبباحبه فببال يحببق ألحببد أن 

ذا حصبل يتصرف في جسم إنسبان آخبر بغيبر رضباه ، فبإ

إذن من المريض بذلك فعلى الطبيب أن يحسبن اسبتخدام 

هذا اإلذن ، وأن يحرص علبى منفعبة المبريض وتحقيبق 

مصلحته ، وعلبى الطبيبب قببل الحصبول علبى اإلذن مبن 

                                                

 (.4832( أخرجه الب اعي )46)



المريض أن يشرح بوضوع كل اإلجبراءات الطبيبة التبي 

سببتجرى عليببه ، فيعببرف مسبببقاً طببرق التشببخيص وكببذا 

ها وما قد ينتج عن ذلك مبن طرق العالج التي سيخضع ل

مخبببباطر ومضبببباعفات ، كمببببا يعببببرف طبيعببببة مرضببببه 

والتطورات التي تحصبل عليبه، ليكبون إذنبه منطلقباً مبن 

اقتنبباع كامببل ، تجنببباً للمسبباءلة ، واحتببرازاً مببن انتقببام 

المريض أو ذويه ، وليتمكن المريض من كتاببة وصبيته 

 إن أراد إذا كان المرض يهدد الحياة .

 

إذن المريض إنما يكون مسبوغاً للطبيبب ليعلم بأن  .17

فبي إجببراء العمليببة متببى مببا وقبع الظببن بببأن فببي ذلببك 

مصلحة للمريض وأن الغالب هو نجاح العملية ، أمبا 

إذن المريض بما فيه مضبرة لبه فإنبه ال يعبد مسبوغاً 

 للطبيب بإجراء ذلك األمر الضار.

 

وأمبببا إذا رفبببض المبببريض إجبببراء العمليبببة فعلبببى  .18

للمريض اآلثار المترتبة على عبدم  الطبيب أن يشرح

إجرائهبا ، والتطببورات المرضببية المترتبببة علببى ذلببك 



بصببدق وعببدم مبالغببة ، ويؤخببذ مببن المببريض إقببرار 

برفضه حتى تسلم ذمبة الطبيبب ، ويسبتثنى مبن ذلبك 

الحبباالت التببي تقتضببي المصببلحة العامببة غيببر ذلببك 

كببباألمراض المعديبببة التبببي تهبببدد المجتمبببع بانتشبببار 

إنه يجوز في هبذه الحالبة أن يرفبع الطبيبب الوباء ، ف

للجهببببات المختصببببة إللزامببببه بببببالعالج أو اسببببتعمال 

 وسائل الوقاية والتحصين المناسبة .

 

أما إذا اضطر المريض إلجبراء العمليبة ولبم يمكبن  .19

أخذ إذنه لكونبه فاقبد البوعي أو أن حالتبه النفسبية ال 

تسمح بأخبذ إذنبه ولبم يمكبن أخبذ إذن وليبه ، فحينئبذ 

ى الطبيب اتبباع التعليمبات المدونبة باجتمباع عبدد عل

معبين علبى رتبب طبيبة معينبة مبن أجبل إعبداد تقريببر 

حاجبببة المبببريض للعمليبببة الجراحيبببة ، وذلبببك إنقببباذاً 

 للمريض ومنعاً للتلف عنه .

وإذا كان المبريض نباقص األهليبة كبأن يكبون 

مجنوناً أو صغيرا ً، فإنه يطلب من وليه اإلذن 

الجراحيبة لبه ، إال إذا كانبت ببإجراء العمليبات 



المعالجة سهلة جرى العرف بين الناس علبى 

التسببببامح فيهببببا ، أو كانببببت الحالببببة تحتبببباج 

للمعالجة عاجالً بحيث يبؤدي تأجيبل المعالجبة 

 إلى ضرر ال يمكن تفاديه .

أما إذا رفض الولي إجراء العمليبة لمبن تحبت 

يده كالصغير أو المجنون ، فإنبه حيئنبذ يكتبب 

لمختصة إلبطال واليته؛ ألن الواليبة للجهات ا

مبنية على مصلحة المولّى عليه ، فتقوم تلبك 

الجهات بإسقاط واليته في هبذا األمبر وإسبناد 

الواليبببة لمبببن بعبببده مبببن األوليببباء أو للطبيبببب 

المشببرف علببى عالجببه أو إلدارة المستشببفى 

حسبما تقتضيه الحالة . فإن رفض الولي فبي 

تئجرت سيارة هذه الحالة إحضار المريض اس

لنقل المريض للمستشفى على حساب البولي؛ 

 ألنه من باب النفقة الواجبة شرعاً .

 

ال يجوز إعطاء مبريض جرعبة مخبدرة إال  .20

عند اضطراره لذلك بحيبث يتضبرر المبريض 



إذا لببم يعطببى هببذه الجرعببة بزيببادة ألببم , مببع 

اشترط االقتصبار علبى أقبل جرعبة تكفبي فبي 

, إذ إن  ذلببببك ألن الضببببرورة تقببببدر بقببببدرها

األصبببل تحبببريم كبببل مبببا يغيبببب العقبببل ومنهبببا 

الجرعبببة التخديريبببة والتخبببدير ال يخلبببو مبببن 

إضرار بالجسد فال يباح إال عند وجود ضبرر 

 أكبر من ضرر التخدير .

 

اختلبببف علمببباء الشبببريعة:هل األصبببل فبببي  .21

العمليبببات الجراحيبببة المأمونبببة هبببو الجبببواز 

بشبببروط معينبببة أو المنبببع بحيبببث ال تبببباح إال 

ضبببرورة , ويترتبببب علبببى ذلبببك حكبببم وقبببت ال

العمليبببات التجميليبببة واألظهببببر عنبببدي هببببو 

الجواز متبى تبوفرت فيهبا الشبروط واألحكبام 

 السابقة المذكورة في هذا البحث .

 

 تحديد الجنس وعمليات التغيير :  .22



إن هللا عبز وجبل خلببق أفبراد النبباس مبن بببين 

ذكببر وأنثببى قببال تعببالى: }يببا أيهببا النبباس إنببا 

وأنثبى{ )سبورة الحجبرات:  خلقناكم من ذكبر

( وبببين هللا عببز وجببل أنببه جعببل مببن بنببي 13

آدم البببذكور واإلنببباث قبببال تعبببالى: }يبببا أيهبببا 

النبباس اتقببوا ربكببم الببذي خلقكببم مببن نفببس 

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجباالً 

وقبببال  1كثيبببراً ونسببباءاً{ )سبببورة النسببباء: 

تعالى: }يهبب لمبن يشباء اإلنباث ويهبب لمبن 

ر * أو يبببزوجهم ذكرانببباً وإناثبببا يشببباء البببذكو

ويجعببل مببن شبباء عقيمبباً{ )سببورة الشببورى: 

( وفي الغالب يتسباوى الرجبال والنسباء 42

في أحكام الشريعة إال أنه في مبواطن خاصبة 

أعطببت الشببريعة لكببل منهمببا أحكامبباً خاصببة 

 . لتناسب طبيعة كل منهما

وللذكوريببة عالمببات خاصببة كمببا أن لألنوثببة 

دت فيببببه هببببذه مببببن وجبببب، عالمببببات خاصببببة 



العالمات حكم عليبه مبن خاللهبا بأنبه ذكبر أو 

 . أنثى

 فمن العالمات التي تخص الرجل:

 . بوله من الذكر فقط .1

 . خروج اللحية .2

 . اإلمناء بالذكر .3

 . كون المرأة تحمل منه .4

 . تمكنه من الوصول إلى المرأة في الجماع .5

 : ومن العالمات التي تخص المرأة

 . البول من الفرج .1

 . يظهور الثد .2

 . الحيض .3

 . الوالدة .4

 . نزول اللبن .5

وقببد قببرر الفقهبباء أنببه ال يوجببد نببوع إنسبباني ثالببث غيببر 

الذكور واإلناث , واستدلوا على ذلك بعدد مبن النصبوص 

: }فاستجاب لهم ربهم أني ال  الشرعية ومنها قوله تعالى

أضبببيع عمبببل عامبببل مبببنكم مبببن ذكبببر أو أنثبببى{ )سبببورة 



سببب اإلنسببان أن : }أيح ( وقولببه سبببحانه195النسبباء:

يترك سدى * ألم يك نطفة من مني يمنى * ثم كان علقبة 

فخلببق فسبببوى * فجعبببل منببه البببزوجين البببذكر واألنثبببى{ 

 . (39-36)القيامة:

وقببد وردت النصببوص الشببرعية بتحببريم تشبببه الرجببال 

بالنساء وتشبه النساء بالرجال فيما هو من خصائص كل 

عليه وسلم  نوع وفي الحديث: "لعن رسول هللا صلى هللا

المتشبهات من النساء بالرجال والمتشببهين مبن الرجبال 

(( وسبببواء كبببان 5885بالنسببباء" )أخرجبببه البخببباري)

التشبه في الخلقة كتعباطي الرجبال أدويبة لببروز الثبديين 

أو تعبباطي المببرأة لهرمونببات إلنبببات لحيتهببا أو كببان فببي 

 . اللباس كالحلي والحرير

اس ال يتبين حالبه: هبل إال أن الفقهاء قرروا أن بعض الن

؟ وهذا مبا يسبميه الفقهباء خنثبى مشبكالً  هو ذكر أم أنثى

وحكموا عليه بأن يتوقف فيه حتى تتضح حاله ويستعمل 

, األشببباه  5/465معببه االحتيبباط [حاشببية ابببن عابببدين 
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ويراد بالخنثى المشكل من ال يعلبم هبل هبو رجبل أم  

 سمين:امرأة؟ وينقسم إلى ق

ولببم  –آلببة الببذكر وآلببة األنثببى  –مببن لببه آلتببان  .1

تترجح إحدى اآللتين على األخبرى مبن جهبة نبزول 

 . البول منها

 . من ليس له آلة وإنما له ثقب يبول منه .2

,  1/78انظبببببببببببر: روضبببببببببببة الطبببببببببببالبين [

 .]108/9المغني

 

 

 واقع االختالط وفن المواجهة

 د. سناء محمود عابد الثقفي

تفسير وعلوم  -  التربية للبنات بجدهأستاذ مساعد بكلية 

 قرآن

وتوعية الجاليات  دورئيسة القسم النسائي للدعوة واإلرشا

 بالحمراء والكورنيش ووسط جده .

 



رب العالـمين والصالة والسالم على  الحمد هلل               

أشرف األنبياء والمرسلين وعلى الـه وصـحبه أجمعين أما 

  -بعد :

لشكر للجنة المنظمة لهذا المؤتمر على بداية أتوجه با

دعوتها للمشاركة وإتاحة الفرصة لي في مثل هذا الجمع 

الطيب الذي أسال هللا أن يجعله تجمعا مرحوما وتفرقنا بعده 

معصوما وأن ال يجعل فينا وال منا وال بيننا شقيا وال 

 محروما ً .

إن موضوع االختالط موضوع قديم حديث ، قديم في       

مه حديث في االحتياج إلى طرحه فهو مما عمت به حك

البلوى وانتشر بين الناس واختلف الناس فيه مابين مؤيد 

بتفريط أو مانع بإفراط والحقيقة إننا مجتمع له قيمه 

ومرجعيته التي لم يترك فيها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ه صغيرة وال كبيرة  إال بيّنها وكما انطلق اإلسالم في نظرت

إلى المساواة بين الجنسين في )) حقوق اإلنسان (( 

األساسية والطبيعية وذلك في )الكرامة اإلنسانية واألهلية 

الحقوقية ( ... فهو انطلق أيضا بنفس النظرة إلى  المساواة 

بين الجنسين في )) الواجبات (( فيما قد عهد به اليهما 



مارتها بالجملة على السواء من : الخالفة على األرض وع

وعبادة هللا فيها .. وأن على كل منهما واجبه ودوره الذي ال 

بد منه إلقامة المجتمع اإلنساني الكامل وانهما في دوريهما 

متكامالن ال متنافسان وملزمان ال متطوعان . ولكن النزاع 

اليوم ال يزال قائما حتى في الغرب نفسه حول الدور 

ى أساس علمي األساسي للمرأة في المجتمع فتارة عل

تشريحي عند بعض العلماء .  وتارة بدافع الحاجة إلى 

الزيادة في الطاقة اإلنتاجية عند بعض رجال االقتصاد وتارة 

تحت دوافع التفلت من القيود الشرعية الواجبة في الممارسة 

الجنسية مما قد أدى إلى حرية الجنس بصورة عامة والى 

األسرة وهذا مما ال االنحالل األخالقي والى تفكك روابط 

يمكن قبوله تحت ستار حرية المرأة في اإلسالم . فالمجتمع 

يتكون من رجال ونساء والبد من اجتماعهم واختالطهم في 

أماكن عامة أو خاصة وفي كال الحالتين جاء  الشرع ليوضح 

  -الكيفية دون إفراط وال تفريط والسؤال الذي يطرح نفسه :

ما حكم االختالط بين النساء                                   

 والرجال ؟ 



يظهر هذا التساؤل في مجتمعنا ولم يظهر في غيره في 

المجتمعات ألن المرأة في ديننا لها حكم خاص بها فهي 

محجبة مما وضع حاجزا بين الرجال والنساء وقيوداً للتعامل 

بينهما فوضعنا خاص ال يقاس على اآلخرين ولذلك فمن 

 ط ماهو جائز بشروط ومنه ماهو محرم .االختال

 -فاالختالط الجائز له شروط :

 -الشرط األول :

أن يخلو من تبرج المراة وكشف ماال يجوز لها كشفه لقوله  

النبي قل ألزواجك وبناتك ونساء المؤمنين  اتعالى )) يا أيه

يدنين عليهن من جال بيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فال يؤذين (( 

 أمر بالحجاب عند االختالط .وهذه اآلية ت

 -الشرط الثاني :

النظر إليه  والدليل على  زأن يخلو من النظر إلى ماال يجو 

 -هذين الشرطين : قوله تعالى :

 )قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ( 

) وقل للمؤمنات  يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن 

على منها وليضربن بخمرهن  روال يبدين زينتهن إال ما ظه

 جيوبهن (( 



 -الشرط الثالث :

المرأة في الكالم وتخضع فيه والدليل : قوله  رأن ال تتكس 

تعالى )) فال يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض 

 وقلن قوال معروفا (( 

 : عالشرط الراب

مع خلوة فان كان مع خلوة بأن كان رجل وامرأة  نأن ال يكو 

االختالط لقوله صلى هللا في مكان ال يراهما فيه أحد حرم 

عليه وسلم )) ال يخلون رجل بأمراة إال ومعها ذو محرم (( 

 )) ال يخلون أحدكم بامرأة فان الشيطان ثالثهما ((  

 الشرط الخامس : 

أن ال تظهر المرأة على حالة تثير الرجال من تعطر  

واستعمال ألدوات الزينة لقوله صلى هللا عليه وسلم )) إذا 

 لمرأة فمرت بالمجلس كذا وكذا يعني زانية (( استعطرت ا

 الشرط السادس  :

أن يخلو من إزالة الحاجز بين الجنسين حتى يتجاوز األمر 

حدود األدب ويدخل في اللهو والعبث كاالختالط الذي يحدث 

 في األعراس .

 الشرط السابع : 



أن يخلو من مس أحد الجنسين اآلخر دون حائل فال تجوز 

له صلى هللا عليه وسلم )إني الأصافح النساء المصافحة لقو

 ) 

 الشرط الثامن : 

أن يخلو من تالصق األجسام عند االجتماع  عن أبي أسيد 

رضى هللا عنه انه سمع رسول هللا صلى هللا  -األنصاري 

عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد ، فاختلط الرجال 

عليه وسلم  مع النساء في الطريق فقال رسول هللا صلى هللا

فانه ليس لكن أن تحققن ) تتوسطن ((  نللنساء )) استأ خر

الطريق عليكن بحافات الطريق ((  فكانت المرأة تلتصق 

بالجدار حتى أن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به . هذه 

الشروط الثالثة األخيرة من الحواجز التي وضعها الدين بين 

لتجاذب الغريزي الذي قد الرجل والمرأة حذرا من الفتنة  وا

يغري أحدهما باآلخر ، فإذا توفر في االختالط هذه الشروط 

كان حالال وان فقد شرط من هذه الشروط كان االختالط 

 حراماً 

  -حاالت االختالط الجائز :

  -االختالط للضرورة : .1



من أمثلة االختالط للضرورة ما قاله اإلمام النووي فقد قال 

ال أصحابنا : وال فرق في تحريم الخلوة رحمه هللا تعالى  وق

حيث حرمناها بين الخلوة في الصالة أو غيرها ويستثنى من 

هذا كله مواضع الضرورة بأن يجد امرأة أجنبية منقطعة في 

الطريق أو نحو ذلك فيباح له استصحابها بل ويلزمه ذلك إذا 

فيه ومن صور  فخاف عليها لو تركها وهذا ال خال

لرجل األجنبي بالمرأة تخليصا لها ممن يريد الضرورة فرار ا

بها الفاحشة إذا كان الفرار بها هو السبيل لتخليصها ونحو 

 ذلك من حاالت الضرورة.  

  -االختالط للحاجة : .2

 .  االختالط إلجراء المعامالت الشرعية 

للضرورة يجوز للحاجة أيضا ومن  طوكما يجوز االختال  

المعامالت المالية الجائزة  حاالت الحاجة ما يستلزمه إجراء

لها من بيع وشراء وغيرها ألن إجراء هذه المعامالت 

ورؤية محل  ةيستلزم عادة اجتماعها مع الرجل للمساوم

العقد ولكن  يشترط أن تكون قد التزمت بشروط التي ذكرت 

 سلفا . 

 االختالط لغرض تحمل الشهادة: -ج



ل وحقوقها, قال يجوز للمرأة أن تكون شاهدة في قضايا األموا

الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى  اتعالي: ) يا أيه

كاتب أن يكتب كما  بفاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل وال يأ

 والعلمه هللا فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق هللا ربه 

منه شيئاً فإن كان الذي عليه الحق سفيها أوضعيفا أوال  سيبخ

يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين  يستطيع أن

من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون 

 (. 282من الشهداء( ) البقرة: 

عليه من  دوتحمل المرأة الشهادة يستلزم حضورها ما تشه

معاملة, وقد تكون بين رجلين أو أكثر, فيجوز لها هذا الحضور 

 بأطراف المعاملة من الرجال. من اجتماعها هوما يقتضي

 -االختالط لغرض أعمال الحسبة: -د  

ولى ) الشفاء  -رضي هللا عنه -الدليل أن عمر بن الخطاب

السوق أي: فعمر ولى الشفاء  -وهي امرأة من قومه -(

الحسبة, لتراقب السوق, فتأمر بالمعروف, وتنهى عن 

 المنكر, وفي هذا مخالطة ألهل السوق.

 ط لغرض خدمة الضيوف:االختال -هـ  



يجوز للمرأة أن تجتمع مع الضيوف األجانب إذا كان معها 

زوجها, وكانت هناك حاجة مشروعة لوجودها وحضورها 

ألن وجود زوجها معها يمنع الخلوة باألجنبي, وفي واجب 

الضيافة الذي يستلزم قضاؤه وجود الزوجة فيجوز وجودها 

يوف وأكلها معهم. ولو أدى إلى اجتماعها واختالطها بالض

لهذه -جواز اختالطها باألجانب -وقد دل على هذا الجواز

دعا أبو أسيد الساعدي   (( :الحاجة عن سهل بن سعد, قال

وكانت امرأته يومئذ  -صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا

رسول  تخادمهم, وهي العروس, قال سهل: أتدرون ما سق

ات من الليل, فلما هللا, صلى هللا عليه وسلم؟ أنقعت له تمر

أكل سقته((. وفي راوية: )) فما صنع لهم طعاماً, وال قّربه 

إليهم إال امرأته أم أسيد((. وقد جاء في شرح هذا الحديث 

وفي الحديث جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه عند 

األمن من الفتنة, ومراعاة ما يجب عليها من الستر, وجواز 

ل ذلك. وفيه جواز إيثار كبير استخدام الرجل امرأته في مث

القوم في الوليمة بشيء دون من معه وكذلك ما جاء في 

سبب نزول قوله تعالى: ) ويؤثرون علىأنفسهم ولو كان بهم 

 خصاصة (.



 االختالط للقيام بأعمال الجهاد: -ح  

ومن أمثلة هذا النوع من االختالط اشتراك النساء في 

المقاتلين ومداواة الجرحى الجهاد, بأن يقمن بنقل الماء إلى 

منهم, ونحو ذلك من األعمال وكلها جائزة ومشروعة, وإن 

استلزمت أو اقتضت مخالطة النساء للرجال, ألن هذه 

األعمال تحقق مصلحة شرعية أذن الشرع اإلسالمي للنساء 

بالقيام بها, ويدل على ذلك ما روته الربيع بنت معوذ, قالت: 

فنسقي القوم,  -هللا عليه وسلم صلى -)) كنا نغزو مع النبي

ونخدمهم, ونرد القتلى إلى المدينة((. وفي رواية: )) كنا مع 

نسقى, ونداوي الجرحى, ونرد  -صلى هللا عليه وسلم -الني

 القتلى إلى المدينة((.

 االختالط لغرض استماع الوعظ واإلرشاد: -ط  

ومن اجتماع المرأة بالرجل للمصلحة الشرعية, اجتماع 

ل بالنساء لوعظهن وتعليمهن أمور الدين, سواء كان الرج

وحده أو كان معه شخص آخر, فقد روى اإلمام البخاري عن 

صلى هللا عليه وسلم يوم  -ابن عباس قال: خرج رسول هللا

عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل والبعد ثم مال على النساء 



ومعه بالل فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن فجعلت المرأة تلقي 

 قلب والخرص. ال

 

وبعد االنتهاء من هذه الشروط يتبادر إلى ذهننا سؤال آخر   

:-  

كيف كان االختالط في عهد رسول هللا صلى هللا                 

 عليه وسلم ؟؟ 

ً عاشه    وهنا نسوق بعض النماذج التي تبين واقعا

  -المسلمون :

  عائشة كانت معلمه الرجال وهي من وراء  حجاب قال

بن عروة عن أبيه قال : لقد صحبت عائشة  فما  هشام

رأيت أحداً قط كان أعلم بآية أنزلت وال بفريضة وال 

سنة وال بشعر وال أروى له وال بيوم من أيام العرب وال 

بنسب وال بكذا  وال بكذا وال بقضاء وال طب منها . وقد 

 كانت منفذه لقول هللا تعالى

ا فاسألوهن من وراء ) فإذا سألتموهن متاع             

 حجاب ( 



  أم سلمة تهاجر وهي أول ظعينة دخلت المدينة وهذه

حدود اختالطها بعثمان ، أرادت هجرة فمنعوها  من 

زوجها وأخذوا ابنها فظلت تبكي سنة كاملة حتى 

سمحوا لها بالرحيل هي وابنها فركبت بعيرها وجاءها 

عثمان بن طلحه وهي بالتنعيم فأخذ بخطام ناقتها 

  -انطلق يقودها تقول :ف

فوهللا ما صحبت رجالً من العرب أراه كان أكرم منه وال   

أشرف  كان إذا بلغ منزال من المنازل أناخ بي ثم تنحى إلى 

تحتها فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فأعده  عشجرة فاضطج

عني وقال اركبي فإذا ركبت واستويت   رورحله ثم أستا خ

خطامه وقاده حتى أوصلني ثم على بعيري أتى فأخذ ب

 انصرف راجعا إلى  مكة . 

  عائشة في سباق مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

ويأمر جيشه  بالتقدم لعدم المباسطة والمخالطة تقول 

رضي هللا عنها : كنت مع رسول هللا في سفر وأنا 

 : تقدمواجارية لم أحمل اللحم ولم أبدن فقال ألصحابه 

ابقك فسابقته فسبقته على رجلي . فلما ثم قال تعالي أس

كان بعد حتى إذا حملت اللحم وبدنت  خرجت معه في 



فتقدموا ثم قال تعالى   تقدموا السفر فقال ألصحابه

هللا وأنا على هذه  لأسابقك فقلت كيف أسابقك يا رسو

الحال فقال لتفعلن فسابقته فسبقني فجعل يضحك ويقول 

 هذه بتلك السبقة . 

 أبي بكر ذات النطاقين تسوس بعير زوجها  أسماء بنت

وتستحي من مخالطة الرجال تقول رضى هللا عنها : 

تزوجني الزبير وماله شيء غير فرسه فكنت أسوسه 

وأعلفه وأدق لناضحه النوى واستقي وأعجن وكنت 

أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول هللا 

فرسخ  صلى هللا عليه وسلم على راسي وهي على ثلثي

فجئت يوما والنوى على راسي فلقيت رسول هللا صلى 

هللا عليه ومعه نضر فدعاني فقال ) أخ أخ ( ليحملني 

خلفه فاستحيت وذكرت الزبير وغيرته قالت فمنعني 

فلما أتيت أخبرت الزبير فقال وهللا لحملك النوى كان 

أشد علي من ركوبك  معه قالت حتى أرسل إلى أبو بكر 

 فتني سياسة الفرس فكأنما أعتقتني .بعد بخادم فك

  صفية بنت عبد المطلب عمة رسول هللا صلى هللا عليه

وسلم تخدم المجاهدين وتحارب الكفار برمحها حماية 



لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم أحد ويوم الخندق 

تقتل اليهودي وتقطع ر"أسه عندما رفض حسان ذلك 

 وتداوى الجرحى يوم خيبر . 

 نت يزيد بن السكن خطيبة النساء  تقول : يا أسماء ب

هللا إني رسول من ورائي من جماعة نساء  لرسو

المسلمين كلهن يقلن بقولي وهن على مثل رأيي إن هللا 

بعثك إلى الرجال والنساء فأمنا بك واتبعناك ونحن 

معاشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوت 

ان الرجال ومواضع شهوات الرجال وحامالت أوالدهم و

وشهود الجنائز والجهاد وإذا خرجوا  تفضلوا بالجمعا

للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أوالدهم أفنشاركهم 

في األجر يا رسول هللا ) وكان هذا بحضور الصحابة ( 

فالتفت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى أصحابه 

فقال ) هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤاالً عن دينها 

هللا فقال ) انصرفي يا  لهذه ( فقالوا بلى يا رسومن 

أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تبعل 

إحداكن  لزوجها وطلبها لمرضاته وإتباعها لموافقته 

للرجال ( فانصرفت مهلله مكبره  تيعدل كل ما ذكر



ورغم ذلك فان أسماء عند داعي الجهاد وضرورة 

لت وقتلت تسعة من وقات كالقتال نجدها شهدت اليرمو

الروم رضى هللا عنها وكذلك أم أيمن رضى هللا عنها 

والربيع بنت معوذ رضى هللا عنها وأم عماره يقول فيها 

 رسول هللا ) ومن يطيق ما تطيقين يا أم عماره ( 

  هند بنت عتبة تبايع وال يصافحها رسول هللا صلى هللا

 عليه وسلم.

 لى هللا عليه خوله بنت ثعلبه تستفتي رسول هللا ص

 وسلم وتنصح عمرا بحجابها 

  أم محجن تنظف المسجد وهي بحجابها رضى هللا عنها 

 

 هل اإلسالم يدعو إلى االختالط ؟؟

انتهى البحث إلى أن االختالط بشروطه حالل لكن هل        

اإلسالم يحبذ االختالط ويدعو إليه أم انه يحبذ عدم االختالط 

 ؟

لواردة في هذا األمر أنه ال الذي يبدو  من األحاديث ا

يحبذه فعن أم سلمه رضى هللا عنها قالت : )) كان رسول هللا 

إذا سلم قام النساء يقضي تسليمه  -صلى هللا عليه وسلم 



ويمكث هو يسيرا قبل أن يقوم قال نرى _ وهللا اعلم _ أن 

 ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال (( 

رضى  بن عباس وجابر بن عبد هللاوثبت من حديثي ا

خطب الناس  -هللا عنهما _ أن الرسول صلى هللا عليه وسلم 

يوم العيد )) ) فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن (( فهذا 

يدل على أن النساء كن في مكان منفصل عن الرجال ولم 

يكن جالسات بين  الرجال . وعن ابن عمر قال : قال رسول 

يه وسلم )) لو تركنا هذا الباب للنساء قال هللا صلى هللا عل

نافع : فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات   ورجح أبو داود أن 

األصح أن نحو هذا من قول عمر موقوفا عليه . فالرسول 

صلى هللا عليه وسلم تمنى على الصحابة أن يكون باب 

 .  هللنساء ولم يأمر ب

 -فمن حق المرأة عند اختالطها بالرجال :

 عليها الخلوة  ضال تفر أن 

 بها أحد من الرجال احتراما لعرضها  شأن ال يتحر

 ودينها 

 تجاه لباسها -عليها أي نوع من الضغوط  سأن ال تمار

 أو طريقة التعامل معها 



 

  -ومن واجباتها :

 البعد عن الزينة وتعمد إظهارها. .1

زينة في  نااللتزام باللباس الساتر الذي ال يكو .2

 .ف يشنفسه وال يصف وال

البعد عن الخضوع بالقول وقول المعروف وعدم  .3

 التباسط.

 البعد عن الخلوة. .4

 البعد عن العطر. .5

 مع األجانب. سالبعد عن النظر أو التالم .6

ومن العجيب رغم توافر األدلة وظهور حدود                

اإلسالم في التعامل بين الذكور واإلناث أن تنهض 

أن فيه تنفيس وترويح دعاوى تطالب باالختالط مدعية 

وإطالق للرغبات الحبيسة ووقاية من الكبت ومن العقد 

النفسية لكنها في الحقيقة فروض نظرية ليس لها آثار 

إيجابية ولو نظرنا إلى واقع المجتمعات المختلطة فعالً 

لوجدنا أن في أمريكا مثال اآلن حمالت قوية للدفاع عن 

ت مبالغ الزواج وإقامة مدارس غير مختلطة وخصص



طائلة لحملة تشجيع عدم إقامة عالقات جنسية تعطى 

منها المدارس التي توافق على قصر التربية الجنسية 

 للطالب على شرح فوائد عدم إقامة عالقات. 

وانتقدت وزارة التربية القانون الذي يجعل                

االختالط بين اإلناث والذكور في المدارس الرسمية 

عاماً مشيرة إلى أنها ترغب  30ذي يعود إلى إلزامياً وال

في تعديل القانون إلتاحة المجال أمام الفصل بين 

الجنسين في المدارس الرسمية وقامت عدة مدارس 

رسمية بفصل الذكور واإلناث كاختبار تجريبي ووجدت 

أن نتائج الفصل ممتازة والبعض آثار ردود فعل 

 متضاربة تجاه هذا القرار.

هللا تعالى على أن هدانا لهذا الدين نظم به  وأخيراًنحمد

مجتمعنا وأرسى به عالقاتنا وهذّب به نفوسنا وأختم 

ً وبمحمد  ً وباالسالم دينا قولي بإقراري رضينا باهلل ربا

 صلى هللا عليه وسلم نبياً ورسوالً.

 تم بحمد هللا

 

 



 

 الخاتمة

 

مبببن خبببالل مبببا سببببق يظهبببر لنبببا اعتنببباء الشبببريعة 

حببث، ومببا ذكببر هنببا يعببد نموذجبباً بموضببوع هببذا الب

الهتمام اإلسالم بذلك وليس حاصراً ألحكام اإلسبالم 

المتعلقة بالموضوع، على أن تلك التعليمات قواعبد 

عامة يمكبن تطبيقهبا علبى مسبائل عديبدة ببل تطببق 

علبى مببا سببيحدث فببي المسببتقبل مببن أشببياء جديببدة، 

وببببذلك تظهبببر عظمبببة اإلسبببالم وسبببمو تشبببريعاته 

وشمولها ألحكبام النبوازل الجديبدة،  وغزارة مادتها

وتضمنها لآلداب والسلوكيات التي يحسن بالطبيبب 

التزامها والتخلق بهبا أثنباء ممارسبة عملبه، ببل إن 

الشبريعة ال تقتصبر علببى مخاطببة الجببراح ببذلك بببل 

 تشمل أحكامه جميع العاملين في الحقل الصحي.

كمببا أن الشببريعة اهتمببت ببببث الثقافببة الصببحية فببي 

مبببع ورغببببت األطبببباء والعببباملين فبببي الحقبببل المجت

الطبببي فببي ذلببك، ممببا يعببد أساسبباً ومنطلقبباً لحمايببة 



المجتمببع مببن األمببراض، والتثقيببف الصببحي عمببل 

سببهل علببى الجميببع المشبباركة فيببه كببل بمببا يتعلببق 

بتخصصه، مع أفضلية اختيار األسلوب المالئبم مبع 

وضع الكتب واألشرطة واألفالم والنشرات المناسبة 

 ك.في ذل

كمببببا ينبغببببي تحببببذير المجتمببببع مببببن المشببببعوذين 

والدجالين، والتذكير بالنصوص الواردة في التحذير 

 من الذهاب للكهان والعرافين.

وفببي الختببام أسببأل هللا عببز وجببل أن يعببين األطببباء 

والعاملين في المستشفيات للقيام بالمهمبة العظيمبة 

المناطببة بهببم علببى أتببم وجببه، كمببا أسببأله أن يجببزي 

ورنا خير الجزاء على اهتمامهم بما فيه نفع والة أم

للمسببلمين وصببلى هللا علببى نبينببا محمببد وعلببى آلببه 

 وصحبه وسلم .

 

 

 ال تنسونا من خالص الدعاء  

 



 تحياتي محمد ممدوح 
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