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رب العاملني ،و�أ�ش َهدُ �أن اَّل �إلهَ � اّإل اهلل وحدَ ُه
احلمدُ هلل ِّ
َ
�شريك َل��هُ ويلُّ ال�صّ احلني ،وال�صّ ال ُة وال�سّ ال ُم على
ال
واملر�س ِل َ
ني �س ّي ِدنا حم ّم ٍد وعلى �آ ِل ِه و�صح ِب ِه
أ�شرف الأنبياءِ
� ِ
َ
�أجمعنيَ؛ وبعدُ ...

ف�ق��د َج � َع � َل ُ
اهلل م��ن م�ق��ا��ص��د ال��� ّ�ش��ري�ع��ة ح �ف� َ�ظ ال ّنف�س
وال �ب��دنِ  ،وه��و مق�صد معت َبر مِ ��ن الك ّل ّيات الخم�س الم ّتفق
عليها ،واعتبار ال ّتداوي في الإ�سالم و�سيل ًة للمق�صد المذكور
ن�صو�ص الفقها ِء والعلماءِ ،بل � ّإن كثي ًرا
�آن ًفا قد تواردت عليه
ُ
الط َّب و�أ ّلفوا فيه الم�ص ّنفات ،وب ّثوا فق َه ّ
منهم َد َر ُ�سوا ّ
الطبيب
و�آدا َبه في ثنايا كت ِبهم وم�ؤ ّل َفاتِهم.

إليك � -أ ُّيها ّ
ف� َ
احلب
الطبيب املو َّف ُق  -ر�سال ًة من القلبِ  ،مل�ؤُها ُّ
ري
وال ُّن�صح يف اهلل تعاىل ،مر ّتب ًة يف وق�ف��اتٍ �أرب�ع��ة ،م�شتمل ًة على اخل ِ
هلل تعاىل.
والإح�سانِ ب�إذنِ ا ِ
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ال����وق����ف� ُ
���ة الأول������ى

ُ
الوقفة الأولى
ِّ
الط ُّب في الإ�سالم:
�أو ً
ُ
ّال � -أه ّم ّي ُة ّ
وعناية الإ�سال ِم ِبه:
الط ّب،
اهت َّم الإ�سال ُم ّ
ُني ِب ِه �أ َّيما عناية؛
بالط ِّب اهتما ًما بال ًغا ،وع َ
بي قالَ « :ما �أَ ْن َز َل اللهَّ ُ دَا ًء
فعن �أبي هرير َة
عن ال َّن ِّ
�إِ اَّل �أَ ْن َز َل َل ُه �شِ َفا ًء» (رواه البخاري) ،وزاد �أحمدَ « :ع ِل َم ُه َمنْ َع ِل َم ُه،
َو َج ِهلَ ُه َمنْ َج ِهلَ ُه».
وف��ي قوله َ « :ع ِل َم ُه َم� ْ�ن َع ِل َم ُه ،وَجَ � ِه�لَ� ُه َم� ْ�ن جَ ِهلَ ُه» ٌّ
حث
للأطبا ِء الم�سلمين على البحثِ واال�ستق�صاءِ؛ الكت�شافِ �أدوي� ٍة
أمرا�ض ا ّلتي لم ي ْ
ُعرف لها بع ُد دواء ناجع� ،أو الم�ساهمة في
لل ِ
طبيب.
تطوير الأدويةِ ،و�أنوا ِع العال ِج وال ّت ِ
ُ
بي ال� ُب� ْر َء على موافقة ال �دّواء للدّاء
وما
تعليق ال َّن ِّ
� اّإل دليل على �أه� ّم� ّي��ة المعرف ِة وال�ب�ح��ثِ  ،وتجنيدِ ال�دّوائ��ر
الهدف
خ�ص�ص ّية لأجل هذا
ِ
المعرف ّية ،والمراكز البحث ّية ال ّت ُّ
إن�ساني ،والمطلبِ ال� ّر ّب��ان� ِّ�ي؛ ففي الحديث ّ
ال�شريفِ � ّأن
ال ِّ
يب َد َوا ُء ال�دَّا ِء َب َر�أَ
بي قالِ « :ل ُك ِّل دَا ٍء َد َواءٌ؛ َف��إِ َذا �أُ ِ�ص َ
ال ّن َّ
للهَّ
ِب ِ�إ ْذنِ ا ِ تعالى» (رواه م�سلم).
ثان ًيا � -أَ َث ُر القر�آنِ في التّداوي ّ
وال�شفاء:
قال ُ
اهلل تعالى} :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ {(الإ�سراء  ،)82 :فالقر� ُآن �شفا ٌء للقلوبِ والأبدانِ ؛ َث َبتَ
نف�س ُه
ذلك بالخب ِر وال ّتجرب ِة وال ُبرهانِ  .وكان يداوي ِب ِه َ
و�أه�لَ� ُه و�أ�صحا َب ُه ر�ضوان اهلل عليهم؛ فكان َي َ�ض ُع ي� َد ُه على
ألم؛ َف َيرقِيهم ويع ّو ُذهم ِبهِ.
ِ
مو�ض ِع ال ِ
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ُ
الوقفة ال ّثانية
بيب و� ُ
�أ َد ُب ّ
أخالقهُ :
الط ِ
مهن ُة ّ
و�س ُم ُّوها من
الط ِّب مِ ن � ِ
أ�شرف المِ ه َِن الإن�سان ّيةُِ ،
الخ ُل ُق الكريم ً
نف�س �صاح ِبها ،ولذا كان ُ
�شرطا �أكيدًا
ُ�س ُم ِّو ِ
عند ّ
ال�سامي َة؛ ولكي
الطبيب في مزاول ِت ِه مهن َته ال ّنبيل َة ّ
ي�سم َو بما َ�س َمتْ ِب ِه ال بد مِ ن َ
�شرط ْي ِن:
ال�ش ُ
 ّرط الأ ّول� :أن يمار َِ�س عملَه بك ّل �إت�ق��انٍ و�إخ�لا�� ٍ�ص؛
َ
َ
لقو ِل ِه �ِ « :إ َّن اهلل يُحِ ُّب ِ�إ َذا عَمِ َل �أ َح ُد ُك ْم
َع َم ً
ال �أَ ْن ُي ْت ِق َن ُه» (رواه �أبو يعلى والطبراني).
َ
ال�ش ُ
 ّالمر�ضى المعامل َة
يراعي في معالج ِة
رط ال ّثاني� :أن
َ
ّ
الط ّيب َةُ ،
والخ ُل َق الكريم.
ُ
االت�صاف بها:
وم ّما يت�أ ّكد بيا ُن ُه مِ َن الأخالقِ الواجب
�أو ً
ّال  -التّح ّلي بالتّقوى والمراقبــة :قــــال اهلل تعالـــى:
} ﭤﭥﭦﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯ{( �آل عمرانّ ،)102:
والطبيب ا ّلذي يراقب ر َّبه في ك ِّل
طبيب ن��اج� ٌ�ح ،وق��د ح��از مِ ن
فح�ص ،وعند ك � ِّل ا��س�ت���ش��ارةٍ..
ٍ
ٌ
الدّنيا والآخرة واف َر ِّ
الحظ وال ّن�صيبِ .
و َم ِن ا ّتقى ر َّبه ،و�أ�صلَح ظاه َره وباط َنه� ..آتا ُه ُ
اهلل تعالى
ب�صير ًة في الأم��ر ك ِّله ،وو َّف�ق��ه �إل��ى ك� ِّل خي ٍر ،و� ّإن ّ
الطبيب
الفاح�ص �أح��و ُج ما ُ
يكون �إل��ى ذل��ك؛ لي�ص َل �إل��ى النافع في
َ
عال ِج ال ّنا�س ب�أ�سهلِ طريقٍ و�أ�صو ِبهِ.
َ
ثان ًيا  -ال�صّ دقُ مع
المر�ضى :ق��ال اهلل تعالى }:ﭲ
ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ{ (ال �ت��وب��ة
ُ
مر�ض ِه � -إل��ى �صدقِ
والمري�ض �أح��و ُج
)119 :
�شخ�ص � -أثنا َء ِ
ٍ
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ال���وق���ف� ُ
��ة ال � ّث��ان��ي��ة

ّ
فالواجب �أن
فح�ص ِه وا�ست�شار ِتهِ،
الطبيب معه عند ِ
ُ
يكو َن عم ُل ُه وفع ُل ُه مطاب ًقا للحقيق ِة والواق ِع ،مخ ِب ًرا
عن حقيق ِة الم َر ِ�ض و�آث��ا ِر ِه وعاقب ِتهِ ،ما لم يكن في �إخبا ِر
�صح ِتهِ؛ َف ْليخ ِبر �أهلَه،
ِ
المري�ض مف�سد ٌة نف�سي ٌة م�ؤ ِّثرة على ّ
�أو مراف َقه القريب.
عن
بالمواعيدَ :عنْ �أَبِي هُ َر ْي َر َة
الوفاء
ثالث ًا –
ِ
ِ
ُ
ال َّن ِب ِّي َقا َل�« :آ َي ُة ا ْل ُم َنافِقِ ثَلاَ ٌث� :إِ َذا َحد ََّث َك َذ َبَ ،و�إِ َذا َو َع َد
�أَ ْخلَ َفَ ،و ِ�إ َذا ا�ؤْ ُتمِ َن َخا َن» (متفق عليه) ،ول ّما كانت طبيع ُة المهن ِة
ّ
َ
الواجب
للمر�ضى ..كان
الطبي ِة مرتبط ًة ب�ضربِ المواعيدِ
ُ
المحافظ َة عليها ،واالل �ت��زا َم ب�ه��ا ،ال�س ّيما م � َع الك�شوفاتِ
ال�ضرور ّيةِ ،وهذا – ال َّ
ال� ّد ْور ّي��ة ،والفحو�صاتِ ّ
�شك – مما
يع ِّز ُز ال ِّثق َة ّ
المري�ض ،ويعي ُنه على ال�شفاء.
نف�س
ِ
بالطبيبِ في ِ
راب� ًع��ا – ال��وف� ُ
�اء بال ُعقُو ِد :ق��ال اهلل ت�ع��ال��ى} :ﮊ
عام ٌة في
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ{ ( المائدة ،)1:والآي��ة ّ
جمي ِع �أن��وا ِع ال ُع ُقودِ ،وعالق ُة ّ
الطبيبِ مع المري�ض �أو مع
الم�شفى ا ّل��ذي يعمل فيه هي عالق ٌة تعاقد ّي ٌة قائم ٌة على
مبد�أ الإج��ارةِ؛ ولذا ف�إ َّن ّ
مري�ض ِه
بيب ا ّلذي يتعاقد مع
ِ
الط َ
على ن��و ٍع مِ ��ن ال�ع�لا ِج ُم� ْل� َز ٌم ب��ال��وف��اءِ� ،سواء ك��ان في عيادته
الخا�صة� ،أو كان ّ
موظ ًفا يتقا�ضى رات ًبا من الم�شفى .فمن
�أعظم الخللِ ُ
قي �أن يمتن َع �أو يماط َل في الوفاء بالعقود
الخ ُل ِّ
المب َر َم ِة بي َن ُه َ
وبين الم�ست�شفى ا ّلذي يعم ُل فيه في تطبيبِ
المر�ضى وعالجِ هم.
ُ
بي « :الد ُ
ِّين
َّ�صيحة
خام�سا  -الن
ِ
ً
للمري�ض :قال ال َّن ُّ
يح ُة»ُ ،ق ْل َناِ :ل َمنْ ؟ َقا َل« :للِهَّ َِ ،و ِل ِك َتا ِبهَِ ،و ِل َر ُ�سو ِلهَِ ،و ِ ألَ ِئ َّم ِة
ال َّن ِ�ص َ
َ
ا ْل ُم ْ�سلِمِ َ
المر�ضى على
ينَ ،وعَا َّم ِت ِه ْم» (متفق عليه)؛ فمِ ن حقوقِ
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الأطبا ِء �أن يبذ ُلوا ال ُّن�ص َح لهم ،و�أن ال يبخ ُلوا ببيانِ ُّ
الط ُرقِ
المف�ضي ِة �إلى تقليلِ ال ّنفقاتِ العالج ّية عليهم ،والو�صولِ
ّ
لل�شفاء ب�أق�ص ِر طريقٍ ممكِنةٍ.
ُ
بي
�ساد�سا-
ً
المحافظة على �أ�سرا ِر المر�ضى :ق��ال ال َّن ُّ
ُ
للهَّ
ْ
َ « :و َمنْ َ�س َت َر ُم ْ�س ِل ًما َ�س َت َر ُه ا َي ْو َم ال ِق َيا َمةِ»(رواه البخاريُّ )؛
َ
و�ست َر عوراتِهم
النبي
حفظ �أ�سرا ِر ال ّنا�س َ
فقد َج َع َل ُّ
واج� ًب��ا متع ِّي ًنا على ك� ّل م�سلم ،وه��و على الأط�ب��اء �أوج� ُ�ب؛
ل ّأن المري�ض يك�شِ ف �أ�ستا َر ُه طواعي ًة �أما َم ّ
الطبيب ،فيجب
عليه �أن ي�صو َن �س َّره ،وال ي�شي َع ما اطل َع عليه بين ال ّنا�س،
َ
ويحيط �أ�سرا َر ُه ب�سيا ٍج من الكِتمانِ .
العالقات المهن ّية ّ
للطبيب:
جانب
و�أ ّما
ِ
ُ
أ�سا�س كــــ ِّل عالقة – مهنيــــــّة �أو اجتماع ّية –
فــــــ�إن � َ
ناجح ٍة ُ
ثالث قواعدَ؛ هي« :المح ّب ُة واالحترا ُم وال ّت ُ
عاون»،
ّ
والطبيب الم�سل ُم تجم ُع ُه � -ضرور ًة  -عالق ٌة وطيد ٌة مع
رئ�ي����سِ �هِ ،وزم�لا ِئ � ِه ف��ي ال� َع� َم��لِ  ،تتح ّكم بها طبيع ُة العملِ
وم�س�ؤول ّي ُت ُه.
ُ
عالقة ّ
رئي�س ِه؛ فينبغي �أن تكونَ على
ف�أ ّما
الطبيب مع ِ
خالل:
قة واالحترا ِم ،وذلك ِمن
ِ
أ�سا�س من ال ِّث ِ
� ٍ
الوظيفي وواجباته؛ كي يتج ّن َب
ال�س َّلم
 -1معرفة حقوقِ ُّ
ّ
َ
والخالف.
فاهم،
ال ّت�صاد َم ،و�سو َء ال ّت ِ
 -2االلتزام الدّقيق ّ
ال�سلط ِة القائمةِ ،وعدم تجا ُو ِز
بخط ِة ُّ
ال ّرئي�س المبا�شِ ِر �إلى َمن هو �أعلى منه � ،اّإل في الحاالتِ
ال�ضرور ّية ،و�أن ال يكو َن ذلك � اّإل في م�صلح ِة المري�ض
و�س ْي ِر العمل.
َ
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ال�صدق ف��ي ال�ق��ولِ وال�ع� َم��لِ وال� � َوالءِ ،وال ّتفاني
ّ -3
�صحيح ،وف��ي الحديث �أ َّن
في ب��ذلِ ال ُّن�صح وال ّت
ِ
للِهَّ
بي قال« :الد ُ
يح ُة»ُ ،ق ْل َناِ :ل َمنْ ؟ َقا َل،ِ « :
ِّين ال َّن ِ�ص َ
ال َّن َّ
َو ِل ِك َتا ِبهَِ ،و ِل َر ُ�سو ِلهَِ ،ولأَ ِئ َّم ِة ا ْل ُم ْ�سلِمِ َ
ينَ ،وعَا َّم ِت ِه ْم»( َر َوا ُه م ُْ�س ِل ٌم).
ُ
عالقة ّ
الطبيب بزمال ِئ ِه؛ فينب ِغي �أن َ
أ�سا�س
و�أ ّما
تكون على � ٍ
ِمن االحترا ِم وال ّتعاون ،وذلك � ً
الل:
أي�ضا ِمن ِخ ِ
 -1ا�ست�شارة زم�لا ِئ � ِه ف��ي ال�ح��االت ا ّل�ت��ي تحتا ُج �إل��ى م�شورةٍ؛
َ
ي�ستهين بها؛ فقد دعا
المري�ض ،و�أن اّل
تحقي ًقا لم�صلح ِة
ِ
ال�س�ؤا َل؛ فت�س َّب ُبوا
بي
على ِ
بع�ض ال ّنا�س ل ّما تركوا ُّ
ال َّن ُّ
َ
مري�ض معهم؛ ففي الحديثِ �« :أ َّن رج� ً
لا �أ َ�صا َبه
في قتلِ
ٍ
َح َج ٌر َف َ�ش َّج ُه فِي َر�أْ�سِ هُِ ،ث َّم ْاح َتلَ َم؛ َف َ�س�أَ َل �أَ ْ�ص َحا َب ُه؛ َف َقا َل :ه َْل
َتجِ دُو َن لِي ُر ْخ َ�ص ًة فِي ال َّت َي ُّم ِم؟ َف َقا ُلواَ :ما َنجِ ُد َل َك ُر ْخ َ�ص ًة،
َو�أَ ْن��تَ َت ْقدِ ُر َعلَى ا ْل َماءِ؛ َف ْاغ َت َ�س َل؛ َف َم َ
ات؛ َفلَ َّما َقدِ ْم َنا َعلَى
ال َّن ِب ِّي �أُ ْخ ِب َر ِب َذل َِك؛ َف َقا َلَ :ق َت ُلو ُه َق َتلَ ُه ُم اللهَّ ُ� ،أَ اَل َ�س�أَ ُلوا
ال�س َ�ؤ ُال� ،إِ َّن َما َكا َن َي ْكفِي ِه َ�أ ْن
�إِ ْذ َل ْم َي ْعلَ ُموا؛ َف ِ�إ َّن َما �شِ َفا ُء ا ْلع ِِّي ُّ
َي َت َي َّم َم ،و َي ْع ِ�ص َب َعلَى ُج ْرحِ ِه خِ ْر َق ًةُ ،ث َّم َي ْم َ�س َح َعلَ ْيهَاَ ،و َي ْغ�سِ َل
َ�سا ِئ َر َج َ�سدِ هِ» (رواه �أبو داود).
ال�صادق َة �إذا َدعَتِ الحاج ُة �إليها دو َن تر ُّددٍ؛
� -2أن يق ِّد َم الم�شور َة ّ
ال�شرع ّية ّ
أعراف ّ
والطب ّية؛ في �إطا ٍر مِ ن االحترا ِم
وف ًقا لل ِ
وبخا�صة �إذا كانوا �أق َّل منه خبر ًة �أو كفاءة؛ ف َعنْ
لزمال ِئهِ،
ّ
للهَّ
«ح� ُّ�ق ا ْل ُم ْ�سل ِِم
�أَ ِب��ي هُ � َر ْي� َر َة
�أَ َّن َر�� ُ�س��و َل ا ِ
َق��ا َلَ :
َعلَى ا ْل ُم ْ�سل ِِم �سِ تٌّ » وذكر منهاَ « :و ِ�إ َذا ْا�س َت ْن َ�ص َح َك؛ َفا ْن َ�ص ْح
َل ُه» (رواه م�سلم) ،وعنه َقا َلَ :قا َل َر ُ�س ُ
ول اللهَّ ِ « :ا ْل ُم ْ�س َت َ�شا ُر
ُم�ؤْ َت َم ٌن»(رواه �أحمد و�أبو داود).
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ُ
الوقفة ال ّثالثة
ُ
ُ
الفقيه ّ
بيب:
المتبادلة بين
العالقة
ِ
والط ِ
م�سلم؛ ق��ال اهلل تعالى:
العلم واج� ٌ�ب على ك� ِّل
طل ُ
ٍ
ـــــب ِ

}ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ { (التوبة.)122 :

وعليه؛ فال ي�ستغني ّ
بيب عن الفقيهِ ،وال الفقي ُه عن
الط ُ
بيب؛ ف�إ ّن جمي َع م�سائلِ ّ
ّ
الط ِّب َ
تخ�ض ُع في الإ�سالم لأحكا ِم
الط ِ
ّ
ال�شريعةِ؛ �سواء كان ذلك مِ ن ُ
حيث الحِ ُّل والحرمة� ،أو مِ ن
ال�شرع ّيةَ .ف َعلَى ّ
حيث الأخال ُق المرع ّية ،والآدابُ ّ
ُ
بيب �أن
الط ِ
هلل َت َعالى فيما يف َع ُل �أو يقو ُل ،و�أن يتح ّرى ذلك
يع ِر َف ُح ْك َم ا ِ
في الق�ضايا ّ
الط ّب َّية ال ّنازلة؛ �إمّا ب�س�ؤالِ العلماءِ� ،أو بح�ضو ِر
تخ�ص ِ�ص ِه ومجا ِلهِ.
مجال�س ال ِع ْل ِم ا ّلتي ته ُّمه في ُّ
ِ
ال�س َّن ِة ما ي� ُّ
�دل على ذل��ك؛ ففي الحديث
وقد ثبت في ُّ
َع��نْ ِ�ض ْف َد ٍع َي ْج َع ُلهَا فِي َد َواءٍ؛
«�أ َّن َط ِبي ًبا َ�س َ�أ َل ال َّن ِب َّي
َعنْ َق ْت ِلهَا» (رواه �أبو داود).
َف َنهَا ُه ال َّن ِب ُّي
وم ّما ينبغِي ّ
َ
يتوقف عن ال ّتع ُّلم واال�ستزاد ِة
للطبيب � :اّأل
فيه؛ فمن َو َق َف به ّ
اطال ُع ُه وقراء ُت ُه عند الح ِّد الذي َو َ�ص َل
�إل�ي��ه ي��و َم ت�خ� ّرجِ � ِه مِ ��ن ك ّل ّية ال� ّ�ط� ّ�ب؛ َف ْليعلَ ْم �أ ّن كثي ًرا من
ال ّتط ّورات ّ
الطب ّية قد فا َت ْت ُه� ،أو َغ َف َل عنها ،وبال ّتالي؛ فقد
بي يقول�« :إِ َّن
ي�ؤ ِّثر ذلك على جود ِة العمل و�إتقا ِنهِ ،وال ّن ُّ
اهلل يُحِ ُّب ِ�إ َذا َع ِم َل �أَ َح ُد ُك ْم َع َم ً
ال �أَ ْن ُي ْت ِق َن ُه»(رواه �أبو يعلى والطبراني).
ويمكن تق�سي ُم م��ا ي�ج� ُ�ب على ال� ّ�ط�ب�ي��بِ م�ع��رف� ُت� ُه مِ � َ�ن
الأحكا ِم الفقه ّي ِة �إلى ق�س َم ْي ِن:
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الق�سم الأ ّول:
الواجب على جمي ِع العا ِملِينَ ِّ
الفقهُ
�سواء
ُ
بالط ِّب؛ ً
ممر�ضينَ � ،أو فنّيين� ،أو غيرهم؛ م ّمن ي�شتغل في
كانوا � َ
أطباء� ،أو ِّ
حقل ِّ
الط ِّب ،ومنه:
ِ

ال���وق���ف� ُ
��ة ال � ّث��ال��ث��ة

�ات ّ
� -1أح �ك��ا ُم ال� ّ�ط �ه��ارةِ :ح�ي� ُ�ث ال تخ ُلو ال�م�م��ار��س� ُ
الطب ّية في
والقيح،
المري�ض؛ كالقيءِ،
الغالبِ من مالم�س ِة �إف��رازاتِ
ِ
ِ
وال� � َّد ِم ،وال�ب��ولِ  ،و�سائ ِر ال ّنجا�سات؛ ف َيحتاج ّ
بيب �إلى
الط ُ
الحكم ّ
رعي فيها.
معرفة
ِ
ال�ش ِّ
َ
� -2أحكا ُم العورةِ :باعتبا ِر �أ َّن َ
المر�ضى يُعدُّ �أحيا ًنا
ك�شف عوراتِ
�ضرور ًة طب ّي ًة؛ فال ُب َّد من معرف ِة ُّ
روف ا ّلتي يبا ُح فيها
الظ ِ
ذل��ك ،وح��دو ِد ما يجو ُز منها وما ال يجو ُز؛ والأح��وال التي
تطبيب ال َّرجلِ للمر�أةِ ،والمر�أ ِة لل َّرجلِ .
يجوز فيها
ُ
ُ
فالك�شف
� -3أح �ك��ا ُم ال� َ�خ�ل��و ِة بين الجن�س ْي ِن (ال �م��ر�أة وال � ّرج��ل):
َ
المر�ضى� ،أو معالج ُتهم� ،أو �إج��را ُء العمليات الجراحية
على
لهم يتط ّلبُ االنفرا َد بهم غال ًبا؛ فال ُب َّد من معرف ِة ّ
الظروف
المجوِّزة للخلو ِة من غي ِرها في ّ
إ�سالمي.
ال�شرع ال
ّ
� -4أح �ك��ا ُم ال ّرخ�صة وال ��ّ��ض��رورة :ل ّما ك��ان المر�ض �سب ًبا مِ ن
للمري�ض ّ
�أ�سبابِ ّ
والطبيب على
والوهن ،كان ال ُب َّد
ال�ضعف
ِ
ِ
ح ٍّد �سواء من معرفة الأحكا ِم ّ
ال�شرع ّية الحا ِك َم ِة على مثلِ
ه��ذِ ِه ّ
روف؛ كال ّت ّ
يمم،
الظ ِ
رخ�ص بالفط ِر في رم�ضا َن ،وال ّت ُّ
ال�صلوات وق�ضائِها.
والم�سح على الجبيرة ،وج ْم ِع ّ
ِ
� -5أح �ك��ا ُم ال � �دّوا ِء وال��و��ص�ف��ات ال� ّ�ط�ب� ّي��ة :لما ك��ان الحك ُم على
ال�شي ِء فر ًعا عن ت�ص ّو ِرهِ ،كان على ّ
ّ
الطبيب المعالِج معرف ُة
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ال � ّت��راك �ي��ب ال �دّوائ � ّي��ة ال �ت��ي ي���ص��ر ُف�ه��ا ل�ل�م��ر� َ��ض��ى ،وم��ا
ا�شت َملَتْ عليه من ال�م��وا ِّد المح ّرمة �أو ال�ج��ائ��زةِ ،و�أن
َ
يعرف الحاالتِ المبيح َة لتعاطِ ي الأدوي ِة المح ّرمةِ.
الق�سم ال ّثاني:

الفقهُ ّ
يجب على
بح�سب
الواجب
بي
التخ�ص ِ
ِ
�ص؛ فال ُ
ُ
ُّ
الط ّ
تخ�ص ِ�ص ِه وحاج ِت ِه
جميع العا ِملِينَ  ،بل على ِ
بع�ضهم بح�سب ُّ
�إليه؛ ومنه:

فا�س ،وال ّر�ضاع:
� -1أحكا ُم
الحي�ض ،والحملِ  ،والوالدةِ ،وال ّن ِ
ِ
ّ
�ص
فمِ َن الحكم ِة وال� ِّدي� ِ�ن �أن يكو َن الطبيب
ِّ
المتخ�ص ُ
بهذا الحقلِ – �أعني� :أمرا�ض الن�ساء -؛ عال ًما بهذه
الأح �ك��ا ِم؛ ير�شِ ُد مر�ضا ُه �إليها ،ويعي ُنهم على الع َملِ
بالأحكا ِم ّ
ال�شرع ّية المتعلقة بحا ِلهِنَّ .
� -2أح�ك��ا ُم الجراح ِة ّ
الطب ّية :ويكون ذل��ك بمعرفة �أن��وا ِع
َ
يعرف
الجِ راحات ،وم��ا يجو ُز منها وم��ا ال َي�ج��و ُز ،و�أن
ال�ض َ
وابط ّ
ّ
ال�شرع ّي َة المبيح َة لها ،ودواع َيها و�أ�سبا َبها
ّ
ال�شرع ّي َة.
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ال���وق���ف� ُ
ال��راب��ع��ة
��ة ّ

ُ
الرابعة
الوقفة ّ
الد ُ
ّ
اعية:
الطبيب ّ
الدعو ِة في حيا ِة ّ
الطبيب:
�أه ّم ّي ُة ّ
الم�سلم اليوم ّيةِ؛ ال
هلل جزءاً مِ ن حيا ِة
تعت َب ُر الدّعو ُة �إلى ا ِ
ِ
ُّ
تنفك عنه بحالٍ ؛ فهو داعي ٌة في بي ِتهِ ،وفي عم ِلهِ ،وفي طري ِقهِ،
و َم َع زمال ِئهِ ،وفي جمي ِع �أحوا ِلهِّ ،
والطبيب م�سل ٌم قبل �أن يكو َن
طبي ًبا.
رغب ُ
وقد َّ
اهلل تعالى في الدّعوة ،و�أثنى على �أهلِها؛ فقال
ت �ع��ال��ى} :ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﮋ{(يو�سف  ،)108وقا َل � ً
أي�ضا }:ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ{ (ف�صلت .)33
وقد َ�ص َّح َعنْ ر�سولِ اهلل �أَ َّن ُه قا َل ُ :
«واهلل في َع ْونِ ال َع ْبدِ
َما َك��ا َن ال َع ْب ُد في َع� ْونِ َ�أخِ �ي �هِ»(رواه م�سلم)َ ،وق��ا َل � ً
أي�ضاَ « :م��نْ د ََّل
َعلَى َخ ْيرٍ َفلَ ُه مِ ْث ُل � ْأج ِر َفاعِ ِلهِ»(رواه م�سلم) ،وقا َلَ « :منْ َدعَا ِ�إلى
�ص ذل َِك
هُ ��دىً َك��ا َن َل� ُه مِ � َ�ن ا َلأج � ِر مِ ْث ُل �أُ ُج��و ِر َم��نْ َت ِب َع ُه َال َي ْن ُق ُ
هلل لأَ ْن
لي
َ « :ف� َوا ِ
مِ نْ �أُ ُجورِهِ ْم َ�ش ْيئاً»(رواه م�سلم) ،وقا َل ِل َع ٍّ
َيهْدِ يَ ُ
اهلل ب َِك َر ُج ً
ال َواحِ داً َخ ْي ٌر َل َك مِ نْ ُح ْم ِر ال َّن َع ِم» (متفق عليه)،
أنف�س �أموالِ ال َع َربِ ).
(وح ْم ُر ال َّن َع ِم :الإب ُل الحم ُر ،وهي من � ِ
�وف على �أه� ّم� ّي� ِة م��ا نتك ّل ُم عنه ال ب � ّد مِ ��ن االط�ل�ا ِع
ول�ل��وق� ِ
بع�ض ه�ؤال ِء الأطبا ِء ا ّل َ
ذين نذ ُروا ج َّل حياتِهم في
على �سير ِة ِ
بي؛ �أمثال الدّاعي ِة ّ
ال َع َملِ ّ
الطبيبِ  /عبد الرحمن ال�سميط
الط ِّ
حفظه اهلل ،وما كاب َد ُه خال َل م�سير ِت ِه الدّعو ّية في غاباتِ وقرى
ِّين.
�إفريقيا؛ في �سبيلِ تبلي ِغ الدّعوة وتعليم الد ِ

12

ُ
الدعوة عند ّ
بيب:
و�سائل ّ
الط ِ
ق��ال اهلل تعالى } :ﯤﯥﯦﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

ﯵ{ (ل� �ق� �م ��ان)17 :؛ والأم � � � ُر ف��ي الآي� � � ِة ي �ت �ن� ُ
�اول ج�م�ي� َع
الم�سلمينّ ،
َ
بيب م�سل ٌم قبل �أن يكو َن طبي ًبا كما َذ َك ْرنا
والط ُ
ال�ساميةِ ،وزاد
�آن� ًف��ا ،وق��د �ش َّر َف ُه اهلل تعالى بهذه المهنة ّ
الخطاب بالدّعو ِة �إليه وتبليغ
وج� َه �إليه
َ
ف�ضلَه عليه ل ّما ّ
دي ِنهِ ،وبذا ُ
ينال �ش َر َف القيا ِم بهذا الواجبِ ال ّنبيل ،ا ّلذي
َج َعلَه اهلل تعالى مه ّم َة الأنبيا ِء والمر�سلين ،و َمن �سا َر على
ِّين.
دربِهم �إلى يوم الد ِ
ٌ
ُ
و�سائل الدّ عوة عند ّ
فكثيرة جدّ ًا؛ و ِمن �أه ّمها:
بيب
 �أ ّماالط ِ
�أو ً
ُ
قية
هلل ِمن
ّال-:
ِ
الر ِ
َّا�س با ِ
تعليق الن ِ
خالل �إر�شا ِد ِه ْم �إلى ُّ
والدّ عاءِ :

ف �� ّإن مِ ��ن ُح ْ�س ِن ال� ّت��و ُّد ِد وال ّت ّ
للمري�ض �أن يباد َر ُه
لطف
ِ
ّ
بيب بالدُّ عاء له ّ
ألم
الط ُ
بال�شفاء ،وو�ض ِع يدِ ِه على مو�ض ِع ال ِ
المري�ض ،ث� ّم يت ُلو عليه ال ُّرقي َة ّ
ال�شرع ّي َة ،كما كان
مِ ��ن
ِ
وال�سالم.
يفع ُل عليه ّ
ال�صالة ّ
وم َّما َث َبتَ من ال ُّرقية�« :أَ ْ�س�أَ ُل اللهَّ َ ا ْل َعظِ ي َم َر َّب ا ْل َع ْر ِ�ش
يم �أَ ْن َي ْ�ش ِف َي َك»(�سبع مرات)( ،رواه �أبو داود والترمذي).
ا ْل َعظِ ِ
َقا َلتْ َ « :ك��ا َن ال َّن ِب ُّي
ومنها :ما جاء عن عَائ َِ�ش َة
َ
ا�س،
ا�س َر َّب ال َّن ِ
ُي َع ِّو ُذ َب ْع َ�ض ُه ْمَ ،ي ْم َ�س ُح ُه ِب َيمِ ي ِنهِ� :أ ْذهِ ��بِ ا ْل َب َ
َوا��ْ�ش��فِ �أَ ْن��تَ َّ
ال�شافِي ،اَل �شِ َفا َء �إِ اَّل ���شِ � َف��ا�ؤُ َك �شِ َفا ًء اَل ُي� َغ��ا ِد ُر
َ�س َق ًما» (متفق عليه).
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ثان ًيا-:
ّا�س على البالءِ
ت�صبير الن ِ
ُ
هلل َت َعالى،
واحت�ساب ذلك في
ا ّل��ذي هُ � ْ�م فيه،
ِ
�سبيل ا ِ
ُ
المر�ض ِّ
َ
فاء من عند اهلل:
وتعليمهم �أنّ
وال�ش َ
ُ
�« :أَ َّن َر ُ�سو َل اللهَّ ِ د ََخ� َل َعلَى �أُ ِّم
فقد ثبت عن جابر
ال�سائ ِِب ُت َز ْف ِزف َ
ِين؟! َقا َلتْ  :ا ْل ُح َّمى؛ اَل
ال�سائ ِِبَ ،ف َقا َل مَا َلكِ يَا �أُ َّم َّ
َّ
بَا َر َك اللهَّ ُ فِيهَاَ ،ف َقا َل :اَل َت ُ�سبِّي ا ْل ُح َّمى؛ َف�إِ َّنهَا ُت ْذهِ ُب َخ َطايَا َبنِي
�آ َدمََ ،ك َما ُي ْذهِ ُب ا ْلكِي ُر َخ َب َث ا ْل َحدِيدِ »(رواه م�سلم).
ُ
المري�ض ال �م� َ
�وت؛ ل���ش� ّد ِة م��ا يجد م��ن الأل� ِ�م،
وق��د يتم ّنى
مر�ض م��و ِت�هِ ،و ُي��ذ َّك� ُر بحديثِ
بي في ِ
ف ُيذ َّك ُر بما وق��ع لل ّن ِّ
� ّأن ال� ّن�ب� َّ�ي ق ��ال :اَ«ل
ال� ّن�ب� ِّ�ي ا ّل ��ذي رواه �أن ��� ٌ�س
َي َت َم َّن َينَّ �أَ َح ُد ُك ُم ا ْل َم ْو َت مِ نْ ُ�ض ٍّر �أَ َ�صا َب ُهَ ،ف ِ�إ ْن َكا َن اَل ُب َّد َفاعِ لاً ؛
َف ْل َي ُق ْل :ال َّل ُه َّم �أَ ْح ِينِي َما َكا َنتِ ا ْل َح َيا ُة َخ ْي ًرا لِيَ ،و َت َو َّفنِي ِ�إ َذا َكا َنتِ
ا ْل َو َفا ُة َخ ْي ًرا لِي» (رواه البخاري وم�سلم ،واللفظ للبخاري).
ُ
َ
الحانية ،والمعا ِني
بالكلمات
المر�ضى
ت�سلية
ثال ًثا-:
ِ
ِ
أ�شد عليه
ّف�سي
للمري�ض � ُّ
المخف ِ
ِ
ِّفة للهمو ِم ،ف�إنّ ّ
الغم الن َّ
الع�ضوي:،
المر�ض
من
ِّ
ِ
ابَ ،وهُ َو
ال�س َّنةِ�« -:أَ َّن ال َّن ِب َّي د ََخ َل َعلَى َ�ش ٍّ
وم ّما َث َبتَ في ُّ
فِي ا ْل َم ْوتِ َ ،ف َقا َلَ :ك ْي َف َتجِ د َُك؟ َقا َل� :أَ ْر ُجو اللهَّ َ َيا َر ُ�سو َل اللهَّ ِ،
َو�أَ َخ � ُ
�اف ُذ ُن��و ِب��يَ ،ف� َق��ا َل َر�� ُ�س� ُ
�ول اللهَّ ِ  :اَل َي ْج َتمِ َعانِ ِف��ي َق ْلبِ
َع ْبدٍ فِي مِ ْثلِ َه َذا ا ْل َم ْوطِ ِن �إِ اَّل �أَ ْع َطا ُه اللهَّ ُ َما َي ْر ُجو َو�آ َم َن ُه مِ َّما
َي َخ ُ
اف»(رواه الترمذي وابن ماجه).
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خالل ال َع َم ِل الإغا ِث ِّي
ّا�س من
ِ
راب ًعا -:م�ساعد ُة الن ِ
واالجتماعي:
ِّ
قال « :ا ْل ُم�ؤْمِ ُن َي� ْ�أ َل� ُ�ف َو ُي� ْ�ؤ َل� ُ�فَ ،و اَل َخ ْي َر فِي َمنْ اَل
ا�س»(رواه الدارقطني،
ا�س �أَ ْن َف ُع ُه ْم لِل َّن ِ
َي�أْ َل ُف َو اَل ُي�ؤْ َل ُفَ ،و َخ ْي ُر ال َّن ِ
و�أح �م��د دون ال�ج�م�ل��ة الأخ� �ي ��رة) ،ومِ ��ن � ُ��ص � َو ِر نفع ال�ن��ا���س -:القيا ُم
العالم ،على غ��را ِر ما يفعلَ ُه كثي ٌر
برحالتٍ عالج ّية حو َل
ِ
من الأط� ّب��ا ِء والم�س ِعف َ
ِين في �إفريقيا وغيرِها .ومنها-:
�إقام ُة المخ َّيمات ّ
الطب َّية في بع�ض المنا�سباتِ ا ّلتي يغل ُِب
على ّ
فيحت�سب
الظ ِّن اجتما ُع ال ّنا�س فيها؛ كالح ِّج وغي ِرهِ،
ُ
هلل َت َعالى ،ويباد ُر �إل��ى الخي ِر ا ّل��ذي �أُ ِت�ي� َح له،
الأج � َر عِ ْن َد ا ِ
وف�ضلَ ُه ُ
ّ
اهلل تعالى ِب ِه على غي ِر ِه من ال َّنا�س.
فما �أجم َل هذه ال ّلحظات عند ّ
والمري�ض على
الطبيب
ِ
ح ٍّد �سواءّ ،
فالطبيب � َ
نف�س ُه؛ ل ّما �أر�ش َد
آن�س َ
أر�ضى ر َّب��ه ،و� َ
ا�س �إلى الخي ِر و�إلى ّ
القويم ،واغت َن َم الفر�ص َة
الطريقِ
ال ّن َ
ِ
ال َّذهب ّية ا ّلتي �أعطاه اهلل َت َعالى �إ ّياها� ،أَ اَل وهي :حال ُة افتقا ِر
المري�ض وانك�سا ِر ِه بين ي �د َِي اهلل تعالى ِل َما �أ�صا َب َه من
ِ
المر�ض وال َع َنتِ .
ِ
والمري�ض َك َ
ُ
ذلك ع ّل َق قل َب ُه باهلل تعالى ،و�أَ ْن َزل حاج َت ُه
عنده ،و�س َّل َم �أم َر ُه �إليهُّ ،
وكل ذلك في ميزانِ ح�سناتِك �أ ُّيها
الم�سل ُم ّ
الطبيب.
َقا َل ُ
اهلل َت َعالى} :ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ{
(المائدة . )2 :
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