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احلمُد هلل ربِّ العاملني، واأ�شَهُد اأن لاَّ اإلَه اإلاّ اهلل وحَدُه 
على  الُم  وال�شاّ الُة  وال�شاّ احلني،  ال�شاّ ويلُّ  َل��ُه  �شريَك  ل 
ٍد وعلى اآِلِه و�شحِبِه  ِدنا حمماّ اأ�شرِف الأنبياِء واملر�َشِلنَي �شياّ

اأجمعنَي؛ وبعُد...
الّنف�س  ال�����ّش��ري��ع��ة ح��ف��َظ  َج���َع���َل اهلُل م��ن م��ق��ا���ش��د  ف��ق��د 
المّتفق  الخم�س  الكّلّيات  ِم��ن  معتَبر  مق�شد  وه��و  وال��ب��دِن، 
عليها، واعتبار الّتداوي في الإ�شالم و�شيلًة للمق�شد المذكور 
اآنًفا قد تواردت عليه ن�شو�ُس الفقهاِء والعلماِء، بل اإّن كثيًرا 
منهم َدَر�ُشوا الّطبَّ واأّلفوا فيه الم�شّنفات، وبّثوا فقَه الّطبيب 

واآداَبه في ثنايا كتِبهم وموؤّلَفاِتهم.
ُق - ر�شالًة من القلِب، ملوؤُها احلبُّ  ها الّطبيب املوفَّ فاإليَك - اأيُّ
اأرب��ع��ة، م�شتملًة على اخلرِي  وق��ف��اٍت  والنُّ�شح يف اهلل تعاىل، مرّتبًة يف 

والإح�شاِن باإذِن اهلِل تعاىل.
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الوقفُة الأولى
بُّ في الإ�شالم: الطِّ

، وعنايُة الإ�شالِم ِبه: باّ ُة الطاّ ياّ ًل - اأهماّ اأواّ
اهتمَّ الإ�شالُم بالّطبِّ اهتماًما بالًغا، وُعنَي ِبِه اأيَّما عناية؛ 
ُ َداًء  فعن اأبي هريرَة  عن النَّبيِّ  قال: »َما اأَْنَزَل اهللَّ
اإِلَّ اأَْنَزَل َلُه �ِشَفاًء« )رواه البخاري(، وزاد اأحمد: »َعِلَمُه َمْن َعِلَمُه، 

َوَجِهلَُه َمْن َجِهلَُه«.
َجِهلَُه« حثٌّ  َم��ْن  َوَج��ِه��لَ��ُه  َعِلَمُه،  َم��ْن  »َعِلَمُه   : قوله  وف��ي 
اأدوي��ٍة  لكت�شاِف  وال�شتق�شاِء؛  البحِث  على  الم�شلمين  لالأطباِء 
الم�شاهمة في  اأو  ناجع،  دواء  بعُد  لها  ُيعرْف  لم  اّلتي  لالأمرا�ِس 

تطوير الأدويِة، واأنواِع العالِج والّتطبيِب.
للّداء  ال��ّدواء  ال��ُب��ْرَء على موافقة  النَّبيِّ   تعليُق  وما 
ال��ّدوائ��ر  وتجنيِد  وال��ب��ح��ِث،  المعرفِة  اأه��ّم��ّي��ة  على  دليل  اإّل 
�شّية لأجل هذا الهدِف  المعرفّية، والمراكز البحثّية الّتخ�شُّ
اأّن  ال�ّشريِف  الحديث  ففي  ؛  ال��ّرّب��ان��يِّ والمطلِب   ، الإن�شانيِّ
َبَراأَ  اِء  ال��دَّ َدَواُء  يَب  اأُ�شِ َف��اإَِذا  َدَواٌء؛  َداٍء  »ِلُكلِّ  الّنبيَّ  قال: 

ِ تعالى« )رواه م�شلم(. ِباإِْذِن اهللَّ
فاء: ثانًيا - اأََثُر القراآِن في التاّداوي وال�شاّ

قال اهلُل تعالى: {ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  
ھھ  })الإ�شراء : 82(، فالقراآُن �شفاٌء للقلوِب والأبداِن؛ َثَبَت 
ذلك بالخبِر والّتجربِة والُبرهاِن. وكان  يداوي ِبِه نف�َشُه 
على  ي��َدُه  ُع  َي�شَ فكان  عليهم؛  اهلل  ر�شوان  واأ�شحاَبُه  واأه��لَ��ُه 

ِع الألِم؛ َفَيرِقيهم ويعّوُذهم ِبِه. مو�شِ
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انية الوقفُة الثاّ
بيِب واأخالُقُه:   اأَدُب الطاّ

ها من  و�ُشُموُّ الإن�شانّيِة،  الِمَهِن  اأ�شرِف  ِمن  الّطبِّ  مهنُة 
اأكيًدا  �شرًطا  الكريم  الُخُلُق  كان  ولذا  �شاحِبها،  نف�ِس  �ُشُموِّ 
ولكي  ال�ّشاميَة؛  الّنبيلَة  مهنَته  مزاولِتِه  في  الّطبيب  عند 

ي�شمَو بما �َشَمْت ِبِه ل بد ِمن �شرَطْيِن: 
واإخ��ال���ٍس؛  اإت��ق��اٍن  بكّل  عملَه  يماِر�َس  اأن  ل:  الأواّ رُط  ال�شاّ  -
: »اإِنَّ اهلَل ُيِحبُّ اإَِذا َعِمَل اأََحُدُكْم  لقوِلِه 

َعَماًل اأَْن ُيْتِقَنُه« )رواه اأبو يعلى والطبراني(.
اني: اأن يراعَي في معالجِة المر�َشى المعاملَة  رُط الثاّ - ال�شاّ

الّطّيبَة، والُخُلَق الكريم.
ومّما يتاأّكد بياُنُه ِمَن الأخالِق الواجب الت�شاُف بها:

تعال���ى:  اهلل  ق����ال  والمراقب��ة:  بالتاّقوى  التاّحلاّي    - ًل  اأواّ
ڦ   ڤ  ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  ٹ   ٹ  ٿ  ٿ   }
كلِّ  ربَّه في  يراقب  اّلذي  والّطبيب  اآل عمران:102(،  ڦ}) 
ِمن  ن��اج��ٌح، وق��د ح��از  ا���ش��ت�����ش��ارٍة.. طبيٌب  ك��لِّ  فح�ٍس، وعند 

الّدنيا والآخرة وافَر الحظِّ والّن�شيِب.
اآتاُه اهلُل تعالى  وَمِن اّتقى ربَّه، واأ�شلَح ظاهَره وباطَنه.. 
الّطبيب  واإّن  خيٍر،  ك��لِّ  اإل��ى  ��ق��ه  ووفَّ كلِّه،  الأم��ر  في  ب�شيرًة 
النافع في  اإل��ى  لي�شَل  ذل��ك؛  اإل��ى  يكوُن  اأح���وُج ما  الفاح�َس 

عالِج الّنا�س باأ�شهِل طريٍق واأ�شوِبِه.
ڄ   تعالى:{  اهلل  ق��ال  ى:  المر�شَ مع  دُق  ال�شاّ  - ثانًيا 
)ال���ت���وب���ة  ڃ}  ڃڃ    ڃ  ڄ  ڄڄ 
اإل��ى �شدِق   - ِه  اأثناَء مر�شِ  - اأح��وُج �شخ�ٍس  : 119( والمري�ُس 
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ِه وا�شت�شارِتِه، فالواجُب اأن  الّطبيب معه عند فح�شِ
يكوَن عمُلُه وفعُلُه مطابًقا للحقيقِة والواقِع، مخِبًرا 

اإخباِر  يكن في  لم  ما  واآث���اِرِه وعاقبِتِه،  المَر�ِس  عن حقيقِة 
المري�ِس مف�شدٌة نف�شيٌة موؤثِّرة على �شّحِتِه؛ َفْليخِبر اأهلَه، 

اأو مرافَقه القريب.
اأَِبي ُهَرْيَرَة  عِن  –  الوفاُء بالمواعيِد: َعْن  ثالثًا 
َث َكَذَب، َواإَِذا َوَعَد  النَِّبيِّ  َقاَل: »اآَيُة اْلُمَناِفِق َثاَلٌث: اإَِذا َحدَّ
َذا اوؤُْتِمَن َخاَن« )متفق عليه(، ولّما كانت طبيعُة المهنِة  اأَْخلََف، َواإِ
الواجُب  الّطبيِة مرتبطًة ب�شرِب المواعيِد للمر�َشى.. كان 
الك�شوفاِت  م��َع  ل�شّيما  ب��ه��ا،  والل���ت���زاَم  عليها،  المحافظَة 
– مما  – ل �شكَّ  رورّيِة، وهذا  ال�شّ ال��ّدْورّي��ة، والفحو�شاِت 
ُز الثِّقَة بالّطبيِب في نف�ِس المري�ِس، ويعيُنه على ال�شفاء. يعزِّ
ت��ع��ال��ى: {ژ   اهلل  ق���ال  بالُعُقوِد:  –  ال��وف��اُء  راب��ًع��ا 
في  عاّمٌة  والآي��ة  المائدة:1(،   ( ژ  ڑ  ڑ  ک} 
مع  اأو  المري�س  مع  الّطبيِب  وعالقُة  الُعُقوِد،  اأن��واِع  جميِع 
على  قائمٌة  تعاقدّيٌة  عالقٌة  هي  فيه  يعمل  اّل��ذي  الم�شفى 
ِه  مبداأ الإج��ارِة؛ ولذا فاإنَّ الّطبيَب اّلذي يتعاقد مع مري�شِ
على ن��وٍع ِم��ن ال��ع��الِج ُم��ْل��َزٌم ب��ال��وف��اِء، �شواء ك��ان في عيادته 
اأو كان موّظًفا يتقا�شى راتًبا من الم�شفى. فمن  الخا�شة،  
اأعظم الخلِل الُخُلقيِّ اأن يمتنَع اأو يماطَل في الوفاء بالعقود 
المبَرَمِة بيَنُه وبيَن الم�شت�شفى اّلذي يعمُل فيه في تطبيِب 

المر�شى وعالِجهم.
يُن  »الدِّ  : النَّبيُّ  قال  للمري�ِض:  الناَّ�شيحُة    - خام�ًشا 
ِة  ، َوِلِكَتاِبِه، َوِلَر�ُشوِلِه، َوِلأَِئمَّ ِ يَحُة«، ُقْلَنا: ِلَمْن؟ َقاَل: »هلِلَّ النَّ�شِ
ِتِهْم« )متفق عليه(؛ فِمن حقوِق المر�َشى على  اْلُم�ْشِلِميَن، َوَعامَّ
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ُرِق  الأطباِء اأن يبذُلوا النُّ�شَح لهم، واأن ل يبخُلوا ببياِن الطُّ
المف�شيِة اإلى تقليِل الّنفقاِت العالجّية عليهم، والو�شوِل 

لل�ّشفاء باأق�شِر طريٍق ممِكنٍة.
النَّبيُّ  ق��ال  المر�شى:  اأ�شراِر  على  المحافظُة  �شاد�ًشا- 
(؛  ُ َيْوَم اْلِقَياَمِة«)رواه البخاريُّ : »َوَمْن �َشَتَر ُم�ْشِلًما �َشَتَرُه اهللَّ
عوراِتهم  و�َشتَر  الّنا�س  اأ�شراِر  حفَظ  النبيُّ   َجَعَل  فقد 
اأوج��ُب؛  ك��ّل م�شلم، وه��و على الأط��ب��اء  واج��ًب��ا متعيًِّنا على 
لأّن المري�س يك�ِشف اأ�شتاَرُه طواعيًة اأماَم الّطبيب، فيجب 
ه، ول ي�شيَع ما اطلَع عليه بين الّنا�س،  عليه اأن ي�شوَن �شرَّ

ويحيَط اأ�شراَرُه ب�شياٍج من الِكتماِن.
بيب: ة للطاّ ا جانُب العالقاِت المهنياّ واأماّ

 – اجتماعّية  اأو  مهني������ّة   – عالقة  ك����لِّ  اأ�شا�َس  ف������اإن 
ناجحٍة ثالُث قواعَد؛ هي: »المحّبُة والحتراُم والّتعاوُن«، 
مع  وطيدٌة  عالقٌة   - �شرورًة   - تجمُعُه  الم�شلُم  والّطبيب 
العمِل  طبيعُة  بها  تتحّكم  ال��َع��َم��ِل،  ف��ي  وزم��الِئ��ِه  رئ��ي�����ِش��ِه، 

وم�شوؤولّيُتُه.
بيب مع رئي�ِشِه؛ فينبغي اأن تكوَن على  ا عالقُة الطاّ فاأماّ

قِة  والحتراِم، وذلك ِمن خالِل: اأ�شا�ٍض من الثِّ
يتجّنَب  كي  وواجباته؛  الوظيفّي  لَّم  ال�شُّ معرفة حقوِق   -1

الّت�شادَم، و�شوَء الّتفاهِم، والخالَف.
القائمِة، وعدم تجاُوِز  لطِة  ال�شُّ الّدقيق بخّطِة  2- اللتزام 
الّرئي�س المبا�ِشِر اإلى َمن هو اأعلى منه، اإّل في الحالِت 
ال�شرورّية، واأن ل يكوَن ذلك اإّل في م�شلحِة المري�س 

و�َشْيِر العمل.
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والّتفاني  وال����َولِء،  وال��ع��َم��ِل  ال��ق��وِل  ف��ي  دق  ال�شّ  -3
اأنَّ  الحديث  وف��ي  والّت�شحيِح،  النُّ�شح  ب��ذِل  في 

 ، ِ يَحُة«، ُقْلَنا: ِلَمْن؟ َقاَل: »هلِلَّ يُن النَّ�شِ النَّبيَّ  قال: »الدِّ
ِتِهْم«)َرَواُه ُم�ْشِلٌم(. ِة اْلُم�ْشِلِميَن، َوَعامَّ َوِلِكَتاِبِه، َوِلَر�ُشوِلِه، َولأَِئمَّ
بيب بزمالِئِه؛ فينبِغي اأن تكوَن على اأ�شا�ٍض  ا عالقُة الطاّ واأماّ

ا ِمن ِخالِل: عاون، وذلك اأي�شً ِمن الحتراِم والتاّ
م�شورٍة؛  اإل���ى  تحتاُج  اّل��ت��ي  ال��ح��الت  ف��ي  زم��الِئ��ِه  ا�شت�شارة   -1
ّل ي�شتهيَن بها؛ فقد دعا  واأن  المري�ِس،  تحقيًقا لم�شلحِة 
وؤاَل؛ فت�شبَُّبوا  النَّبيُّ    على بع�ِس الّنا�س لّما تركوا ال�شُّ
اَبه  اأَ�شَ رج��اًل  »اأنَّ  الحديِث:  ففي  معهم؛  مري�ٍس  قتِل  في 
َحاَبُه؛ َفَقاَل: َهْل  ُه ِفي َراأْ�ِشِه، ُثمَّ اْحَتلََم؛ َف�َشاأََل اأَ�شْ َحَجٌر َف�َشجَّ
ِم؟ َفَقاُلوا: َما َنِجُد َلَك ُرْخ�َشًة،  َتِجُدوَن ِلي ُرْخ�َشًة ِفي التََّيمُّ
َعلَى  َقِدْمَنا  ا  َفلَمَّ َفَماَت؛  َفاْغَت�َشَل؛  اْلَماِء؛  َعلَى  َتْقِدُر  َواأَْن��َت 
اأََل �َشاأَُلوا   ،ُ اأُْخِبَر ِبَذِلَك؛ َفَقاَل: َقَتُلوُه َقَتلَُهُم اهللَّ النَِّبيِّ  
ْن  اُل، اإِنََّما َكاَن َيْكِفيِه اأَ وؤَ نََّما �ِشَفاُء اْلِعيِّ ال�شُّ اإِْذ َلْم َيْعلَُموا؛ َفاإِ
َب َعلَى ُجْرِحِه ِخْرَقًة، ُثمَّ َيْم�َشَح َعلَْيَها، َوَيْغ�ِشَل  َم، وَيْع�شِ َيَتَيمَّ

�َشاِئَر َج�َشِدِه« )رواه اأبو داود(.
ٍد؛  ادقَة اإذا َدَعِت الحاجُة اإليها دوَن تردُّ َم الم�شورَة ال�شّ 2- اأن يقدِّ
الحتراِم  ِمن  اإطاٍر  في  والّطبّية؛  ال�ّشرعّية  وفًقا لالأعراِف 
اأو كفاءة؛ فَعْن  اإذا كانوا اأقلَّ منه خبرًة  ة  لزمالِئِه، وبخا�شّ
ِ  َق��اَل: »َح��قُّ اْلُم�ْشِلِم  اأَِب��ي ُه��َرْي��َرَة  اأَنَّ َر���ُش��وَل اهللَّ
َفاْن�َشْح  ا�ْشَتْن�َشَحَك؛  َذا  »َواإِ منها:  وذكر   » �ِشتٌّ اْلُم�ْشِلِم  َعلَى 
»اْلُم�ْشَت�َشاُر   :  ِ َر�ُشوُل اهللَّ َقاَل  َقاَل:  )رواه م�شلم(، وعنه  َلُه« 

ُموؤَْتَمٌن«)رواه اأحمد واأبو داود(.
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الثة الوقفُة الثاّ
بيِب: العالقُة المتبادلُة بين الفقيِه والطاّ

تعالى:  اهلل  ق��ال  م�شلٍم؛  ك��لِّ  على  واج��ٌب  العلِم  طل�����ُب 
ۇئ  وئ   وئ   ەئ   ائەئ    ائ    ى   ى   {ې  
ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  

ىئ  ىئ   ی   ی } )التوبة: 122(.
وعليه؛ فال ي�شتغني الّطبيُب عن الفقيِه، ول الفقيُه عن 
ُع في الإ�شالم لأحكاِم  الّطبيِب؛ فاإّن جميَع م�شائِل الّطبِّ تخ�شَ
ِمن  اأو  والحرمة،  الِحلُّ  حيُث  ِمن  ذلك  كان  �شواء  ال�ّشريعِة؛ 
حيُث الأخالُق المرعّية، والآداُب ال�ّشرعّية. َفَعلَى الّطبيِب اأن 
يعِرَف ُحْكَم اهلِل َتَعالى فيما يفَعُل اأو يقوُل، واأن يتحّرى ذلك 
اأو بح�شوِر  العلماِء،  ب�شوؤاِل  اإّما  الّنازلة؛  الّطّبيَّة  الق�شايا  في 

ِه ومجاِلِه. �شِ ه في تخ�شُّ مجال�ِس الِعْلِم اّلتي تهمُّ
ي��دلُّ على ذل��ك؛ ففي الحديث  نَِّة ما  ال�شُّ وقد ثبت في 
َدَواٍء؛  ِفي  َيْجَعُلَها  ْفَدٍع  �شِ َع��ْن  النَِّبيَّ   َل  �َشاأَ َطِبيًبا  »اأنَّ 

َفَنَهاُه النَِّبيُّ  َعْن َقْتِلَها« )رواه اأبو داود(.
ومّما ينبِغي للّطبيب: اأّل يتوقَف عن الّتعلُّم وال�شتزادِة 
َل  فيه؛ فمن َوَقَف به اّطالُعُه وقراءُتُه عند الحدِّ الذي َو�شَ
من  كثيًرا  اأّن  َفْليعلَْم  ال��ّط��ّب؛  كّلّية  ِم��ن  ت��خ��ّرِج��ِه  ي��وَم  اإل��ي��ه 
فقد  وبالّتالي؛  عنها،  َغَفَل  اأو  فاَتْتُه،  قد  الّطبّية  الّتطّورات 
يوؤثِّر ذلك على جودِة العمل واإتقاِنِه، والّنبيُّ  يقول: »اإِنَّ 
اهلل ُيِحبُّ اإَِذا َعِمَل اأََحُدُكْم َعَماًل اأَْن ُيْتِقَنُه«)رواه اأبو يعلى والطبراني(.
ِم��َن  م��ع��رف��ُت��ُه  ال��ّط��ب��ي��ِب  ي��ج��ُب على  م��ا  تق�شيُم  ويمكن 

الأحكاِم الفقهّيِة اإلى ق�شَمْيِن:
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ل: الق�شم الأواّ
؛ �شواًء  بِّ الفقُه الواجُب على جميِع العاِمِليَن بالطِّ

ن ي�شتغل في  يين، اأو غيرهم؛ مماّ �شيَن، اأو فناّ كانوا اأطباَء، اأو ممرِّ
، ومنه: بِّ حقِل الطِّ

في  الّطبّية  ال��م��م��ار���ش��اُت  تخُلو  ح��ي��ُث ل  ال��ّط��ه��ارِة:  اأح��ك��اُم   -1
والقيِح،  كالقيِء،  المري�ِس؛  اإف��رازاِت  مالم�شِة  من  الغالِب 
اإلى  الّطبيُب  فَيحتاج  الّنجا�شات؛  و�شائِر  وال��ب��وِل،  ِم،  وال���دَّ

معرفة الحكِم ال�ّشرعيِّ فيها.
2- اأحكاُم العورِة: باعتباِر اأنَّ ك�شَف عوراِت المر�َشى ُيعدُّ اأحياًنا 
روِف اّلتي يباُح فيها  �شرورًة طبّيًة؛ فال ُبدَّ من معرفِة الظُّ
ذل��ك، وح��دوِد ما يجوُز منها وما ل يجوُز؛ والأح��وال التي 

جِل.  جِل للمراأِة، والمراأِة للرَّ يجوز فيها تطبيُب الرَّ
فالك�شُف  وال���ّرج���ل(:  )ال���م���راأة  الجن�شْيِن  بين  ال��َخ��ل��وِة  اأح��ك��اُم   -3
الجراحية  العمليات  اإج���راُء  اأو  معالجُتهم،  اأو  المر�َشى،  على 
الّظروف  ُبدَّ من معرفِة  بهم غالًبا؛ فال  النفراَد  يتطّلُب  لهم 

زة للخلوِة من غيِرها في ال�ّشرع الإ�شالمّي. المجوِّ
ِمن  �شبًبا  المر�س  ك��ان  لّما  ��رورة:  وال�����شّ الّرخ�شة  اأح��ك��اُم   -4
عف والوهِن، كان ل ُبدَّ للمري�ِس والّطبيب على  اأ�شباِب ال�شّ
حدٍّ �شواء من معرفة الأحكاِم ال�ّشرعّية الحاِكَمِة على مثِل 
م،  والّتيمُّ رم�شاَن،  في  بالفطِر  كالّترّخ�س  الّظروِف؛  ه��ِذِه 

لوات وق�شاِئها. والم�شِح على   الجبيرة، وجْمِع ال�شّ
ال��ّط��ب��ّي��ة: لما ك��ان الحكُم على  ال����ّدواِء وال��و���ش��ف��ات  اأح��ك��اُم   -5
ال�ّشيِء فرًعا عن ت�شّوِرِه، كان على الّطبيب المعاِلج معرفُة 

ث��ة
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وق��

ال���



10

��ى، وم��ا  ال��ّت��راك��ي��ب ال���ّدوائ���ّي���ة ال��ت��ي ي�����ش��رُف��ه��ا ل��ل��م��ر���شَ
واأن  ال��ج��ائ��زِة،  اأو  المحّرمة  ال��م��وادِّ  من  عليه  ا�شتَملَْت 

يعرَف الحالِت المبيحَة لتعاِطي الأدويِة المحّرمِة.
اني: الق�شم الثاّ

�ِض؛ فال يجُب على  بياّ الواجُب بح�شِب التخ�شُّ الفقُه الطاّ
ِه وحاجِتِه  �شِ هم بح�شب تخ�شُّ جميع العاِمِليَن، بل على بع�شِ

اإليه؛ ومنه:
1- اأحكاُم الحي�ِس، والحمِل، والولدِة، والّنفا�ِس، والّر�شاع: 
�ُس  المتخ�شِّ الّطبيب  يكوَن  اأن  ي��ِن  وال��دِّ الحكمِة  فِمَن 
بهذه  عالًما  -؛  الن�شاء  اأمرا�س  – اأعني:  الحقِل  بهذا 
العَمِل  على  ويعيُنهم  اإليها،  مر�شاُه  ير�ِشُد  الأح��ك��اِم؛ 

. بالأحكاِم ال�ّشرعّية المتعلقة بحاِلِهنَّ
اأن��واِع  بمعرفة  ذل��ك  ويكون  الّطبّية:  الجراحِة  اأح��ك��اُم   -2
يعرَف  واأن  َي��ج��وُز،  ل  وم��ا  وم��ا يجوُز منها  الِجراحات، 
واأ�شباَبها  ودواعَيها  لها،  المبيحَة  ال�ّشرعّيَة  وابَط  ال�شّ

ال�ّشرعّيَة.



11

ابعة الوقفُة الراّ
اعيُة: بيب الداّ الطاّ

بيب: عوِة في حياِة الطاّ ُة الداّ ياّ  اأهماّ
اإلى اهلِل جزءاً ِمن حياِة الم�شلِم اليومّيِة؛ ل  تعتَبُر الّدعوُة 
تنفكُّ عنه بحاٍل؛ فهو داعيٌة في بيِتِه، وفي عمِلِه، وفي طريِقِه، 
وَمَع زمالِئِه، وفي جميِع اأحواِلِه، والّطبيب م�شلٌم قبل اأن يكوَن 

طبيًبا.
فقال  اأهِلها؛  واأثنى على  الّدعوة،  تعالى في  اهلُل  ب  رغَّ وقد 

ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ      ڍ   ڍ   ڇ   {ڇ  ت��ع��ال��ى: 
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ   ا:{   اأي�شً وقاَل   ،)108 ژ})يو�شف 

ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ} )ف�شلت 33(.

حَّ َعْن ر�شوِل اهلل  اأَنَُّه قاَل : »واهلُل في َعْوِن الَعْبِد  وقد �شَ
ا: »َم��ْن َدلَّ  ِخ��ي��ِه«)رواه م�شلم(، َوق��اَل اأي�شً اأَ َع��ْوِن  َك��اَن الَعْبُد في  َما 
اإِلى  َدَعا  »َمْن  وقاَل:  م�شلم(،  َفاِعِلِه«)رواه  اأْجِر  ِمْثُل  َفلَُه  َخْيٍر  َعلَى 
َتِبَعُه َل َيْنُق�ُس ذِلَك  اأُُج���وِر َم��ْن  ج��ِر ِمْثُل  َل��ُه ِم��َن الأَ َك��اَن  ُه��دًى 
: »َف��َواهلِل لأَْن  ِلَعليٍّ   اأُُجوِرِهْم �َشْيئاً«)رواه م�شلم(، وقاَل  ِمْن 
َيْهِدَي اهلُل ِبَك َرُجاًل َواِحداً َخْيٌر َلَك ِمْن ُحْمِر النََّعِم« )متفق عليه(، 

)وحْمُر النََّعِم: الإبُل الحمُر، وهي من اأنف�ِس اأمواِل الَعَرِب(.
ِم��ن الط���الِع  ب��ّد  اأه��ّم��ّي��ِة م��ا نتكّلُم عنه ل  ول��ل��وق��وِف على 
اّلذيَن نذُروا جلَّ حياِتهم في  على �شيرِة بع�ِس هوؤلِء الأطباِء 
؛ اأمثال الّداعيِة الّطبيِب/ عبد الرحمن ال�شميط  الَعَمِل الّطبيِّ
حفظه اهلل، وما كابَدُه خالَل م�شيرِتِه الّدعوّية في غاباِت وقرى 

يِن. اإفريقيا؛ في �شبيِل تبليِغ الّدعوة وتعليم الدِّ
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بيِب: عوة عند الطاّ و�شائُل الداّ

ېېېې   ى    } تعالى:  اهلل  ق��ال 

ۈئ   ۆئ      ۆئ    ۇئ    وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ  ائ       ائ   ى  

ي���ت���ن���اوُل ج��م��ي��َع  ف���ي الآي������ِة  )ل���ق���م���ان: 17(؛ والأم�������ُر  ۈئ} 
الم�شلميَن، والّطبيُب م�شلٌم قبل اأن يكوَن طبيًبا كما َذَكْرنا 
وزاد  ال�ّشاميِة،  المهنة  بهذه  تعالى  اهلل  َفُه  �شرَّ وق��د  اآن��ًف��ا، 
وتبليغ  اإليه  بالّدعوِة  الخطاَب  اإليه  وّج��َه  لّما  عليه  ف�شلَه 
اّلذي  الّنبيل،  الواجِب  بهذا  القياِم  �شَرَف  يناُل  وبذا  ديِنِه، 
َجَعلَه اهلل تعالى مهّمَة الأنبياِء والمر�شلين، وَمن �شاَر على 

يِن.  درِبهم اإلى يوم الدِّ
ها: ًا؛ وِمن اأهماّ بيِب فكثيرٌة جداّ عوة عند الطاّ ا و�شائُل الداّ - اأماّ

قيِة  الرُّ اإلى  اإر�شاِدِهْم  ا�ِض باهلِل ِمن خالِل  الناَّ ًل:- تعليُق  اأواّ
عاِء: والداّ

يبادَرُه  اأن  للمري�ِس  والّتلّطف  ِد  ال��ّت��ودُّ ُح�ْشِن  ِم��ن  ف��اإّن 
عاء له بال�ّشفاء، وو�شِع يِدِه على مو�شِع الألِم  الّطبيُب بالدُّ
كان  كما  ال�ّشرعّيَة،  قيَة  الرُّ عليه  يتُلو  ث��ّم  المري�ِس،  ِم��ن 

الة وال�ّشالم.  يفعُل عليه ال�شّ
اْلَعْر�ِس  َربَّ  اْلَعِظيَم   َ »اأَ�ْشاأَُل اهللَّ قية:  الرُّ َثَبَت من  ا  وممَّ

اْلَعِظيِم اأَْن َي�ْشِفَيَك«)�شبع مرات(، )رواه اأبو داود والترمذي(.
النَِّبيُّ  »َك��اَن  َقاَلْت:  َعاِئ�َشَة    ومنها: ما جاء عن 
النَّا�ِس،  َربَّ  اْلَبا�َس  اأَْذِه��ِب  ِبَيِميِنِه:  َيْم�َشُحُه  ُهْم،  َبْع�شَ ُذ  ُيَعوِّ
ُي��َغ��اِدُر  َل  �ِشَفاًء  ���ِش��َف��اوؤَُك  اإِلَّ  �ِشَفاَء  َل  اِفي،  ال�شَّ اأَْن���َت  َوا���ْش��ِف 

�َشَقًما« )متفق عليه(. 
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البالِء  على  ا�ِض  الناّ ت�شبيُر  ثانًيا:- 
َتَعالى،  اهلِل  �شبيِل  في  ذلك  واحت�شاُب  فيه،  ُه��ْم  ��ذي  الاّ

فاَء من عند اهلل:  وتعليُمهم اأناّ المر�َض وال�شِّ
اأُمِّ  َعلَى  َدَخ��َل    ِ َر�ُشوَل اهللَّ »اأَنَّ   : فقد ثبت عن جابر
ى؛ َل  اِئِب ُتَزْفِزِفيَن؟! َقاَلْت: اْلُحمَّ اِئِب، َفَقاَل َما َلِك َيا اأُمَّ ال�شَّ ال�شَّ
َبِني  ُتْذِهُب َخَطاَيا  َفاإِنََّها  ى؛  اْلُحمَّ َت�ُشبِّي  َل  َفَقاَل:  ِفيَها،   ُ َباَرَك اهللَّ

اآَدَم، َكَما ُيْذِهُب اْلِكيُر َخَبَث اْلَحِديِد«)رواه م�شلم(.
الأل���ِم،  م��ا يجد م��ن  ل�����ش��ّدِة  ال��م��وَت؛  المري�ُس  وق��د يتمّنى 
��ُر بحديِث  وُي��ذكَّ م��وِت��ِه،  للّنبيِّ  في مر�ِس  وق��ع  بما  ُر  فُيذكَّ
اأّن ال��ّن��ب��يَّ  ق���ال: »َل  اأن�����ٌس   اّل����ذي رواه  ال��ّن��ب��يِّ  
َفاِعاًل؛  ُبدَّ  َل  َكاَن  ْن  َفاإِ اَبُه،  اأَ�شَ رٍّ  ِمْن �شُ اْلَمْوَت  اأََحُدُكُم  َيَتَمنََّينَّ 
ِني اإَِذا َكاَنِت  َفْلَيُقْل: اللَُّهمَّ اأَْحِيِني َما َكاَنِت اْلَحَياُة َخْيًرا ِلي، َوَتَوفَّ

اْلَوَفاُة َخْيًرا ِلي« )رواه البخاري وم�شلم، واللفظ للبخاري(.
والمعاِني  الحانيِة،  بالكلماِت  ى  المر�شَ ت�شليُة  ثالًثا:- 
ف�شياَّ للمري�ِض اأ�شدُّ عليه  فِة للهموِم، فاإناّ الغماّ الناّ المخفِّ

:، من المر�ِض الع�شويِّ
، َوُهَو  نَِّة:- »اأَنَّ النَِّبيَّ  َدَخَل َعلَى �َشابٍّ ومّما َثَبَت في ال�شُّ
 ، ِ َيا َر�ُشوَل اهللَّ  َ اأَْرُجو اهللَّ َكْيَف َتِجُدَك؟ َقاَل:  اْلَمْوِت، َفَقاَل:  ِفي 
َقْلِب  ِف��ي  َيْجَتِمَعاِن  َل   :  ِ َر���ُش��وُل اهللَّ َف��َق��اَل  ُذُن��وِب��ي،  َواأََخ����اُف 
ا  ُ َما َيْرُجو َواآَمَنُه ِممَّ اأَْعَطاُه اهللَّ اإِلَّ  َعْبٍد ِفي ِمْثِل َهَذا اْلَمْوِطِن 

َيَخاُف«)رواه الترمذي وابن ماجه(.
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الإغاِثيِّ  الَعَمِل  خالِل  من  ا�ِض  الناّ م�شاعدُة  رابًعا:- 
: والجتماعيِّ

َل  ِفيَمْن  َخْيَر  َوَل  َل��ُف،  َوُي��وؤْ َل��ُف  َي��اأْ »اْلُموؤِْمُن   :  قال 
َياأَْلُف َوَل ُيوؤَْلُف، َوَخْيُر النَّا�ِس اأَْنَفُعُهْم ِللنَّا�ِس«)رواه الدارقطني، 
ال��ن��ا���س:- القياُم  ��َوِر نفع  ال��ج��م��ل��ة الأخ���ي���رة(، وِم���ن ���شُ واأح���م���د دون 

كثيٌر  يفعلَُه  ما  غ��راِر  العالِم، على  برحالٍت عالجّية حوَل 
ومنها:-  وغيِرها.  اإفريقيا  في  والم�شِعِفيَن  الأط��ّب��اِء  من 
اإقامُة المخيَّمات الّطبيَّة في بع�س المنا�شباِت اّلتي يغِلُب 
الّنا�س فيها؛ كالحجِّ وغيِرِه، فيحت�شُب  اجتماُع  الّظنِّ  على 
اأُِت��ي��َح له،  اّل��ذي  الخيِر  اإل��ى  َتَعالى، ويبادُر  اهلِل  ِعْنَد  الأج��َر 

لَُه اهلُل تعالى ِبِه على غيِرِه من النَّا�س. وف�شّ
فما اأجمَل هذه الّلحظات عند الّطبيب والمري�ِس على 
اأر�شَد  لّما  نف�َشُه؛  واآن�َس  ��ه،  ربَّ اأر�َشى  فالّطبيب  �شواء،  حدٍّ 
الفر�شَة  واغتَنَم  القويِم،  الّطريِق  واإلى  الخيِر  اإلى  الّنا�َس 
هبّية اّلتي اأعطاه اهلل َتَعالى اإّياها، اأََل وهي: حالُة افتقاِر  الذَّ
من  اأ�شاَبَه  ِلَما  تعالى  اهلل  ي��َدِي  بين  وانك�شاِرِه  المري�ِس 

المر�ِس والَعَنِت.
والمري�ُس َكذلَك عّلَق قلَبُه باهلل تعالى، واأَْنَزل حاجَتُه 
ها  عنده، و�شلََّم اأمَرُه اإليه، وكلُّ ذلك في ميزاِن ح�شناِتك اأيُّ

الم�شلُم الّطبيب. 
َقاَل اهلُل َتَعالى: {ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   

ی}  ی   ی   ىئ      ىئىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ      ۈئ  
)المائدة : 2( .   
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من اإ�شدارات اإدارة الإفتاء :
1- ن�شائح الزوجين
2- طاعة ولي الأمر 

3- و�شطية الإ�شالم ونبذ التطرف
4- القرو�س ال�شتهالكية 

5- العمالة المنزلية
6- الحجاب واأحكامه

7- اأحكام المري�س في الطهارة وال�شالة
8- ال�شفر اأحكام واآداب

9- الجنائز والمقابر اأحكام واآداب
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