
 
 

  
  

  رسالة إىل طبيب
  
  

Kאא 
  

 
 

אאאF٤WE 



 

 ٢


 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

א
א١٤٣١א٢٠١٠

אאאאאאא 

אא
،W

،W
،אW
،W

٦٠٢٠٠٠٠
٣٢٦٢٨٨٨
٨٤٣١٠٠٠
٢٢٢٢٢٦١






W
W
W
W

  

٦٣٣٣١٩١
٣٦٩٢٨٨٨
٨٤١٣٠١١
٢٢٢٣٠٥٠

אWWWW.dar-alqassem.com
אאWSales@dar-alqassem.com

 

 
אא،א١٤٣٠ 

אאא 
אא،א 

אאLKאא،אא١٤٣٠
٢٤؛١٢C١٧ 

W٥٤٥٦٥٣٩٩٦٠٩٧٨ 
١אא٢אא،אא 

٢٤٣٧٧٥٤L١٤٣٠ 

ح

אאW٧٧٥٤L١٤٣٠ 
W٥٤٥٦٥٣٩٩٦٠٩٧٨



 

  ٣


 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 أشرف عىل والسالم والصالة ,العالمين رب هللا الحمد
 .أمجعين وصحبه آله وعىل محمد نبينا ,والمرسلين األنبياء
 :بعد أما ,وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم: الطبيب أخي* 

 والصدق بالمحبة المفعمة الرسالة هذه لك أبعث أن فيسرين
 ..واآلخرة الدنيا يف بالتوفيق والدعاء

 الدنيا هذه يف إيجادنا من الغاية أن تذكر :الطبيب أخي* 
َّ﴿وما خلقت الجن  :تعاىل قال كما له شريك ال وحده اهللا عبادة َِ ْ َُ ْ َ َ

ِواإلنس إال ليعبدون﴾ ُ ُ ْ َ َ َِ َّ ِ ِ  نصب ذلك فليكن ,]٥٦: الذاريات[ ْ
 الدراسة أثناء فعل أو قول من لك يعرض ما كل به ولتزن ,عينيك
 من الغاية مع ذلك يتفق هل: نفسك تسأل بحيث ,والعمل
 مع اإلحجام أو بالمضي قرارك اتخذ ثم يعارضها? أو الخلق?
 .واإلخالص التوفيق اهللا سؤال

 نم فيها لما شريفة مهنة الطب أن تذكر :الطبيب أخي* 
 بإذن اماألسق يسبب مما ومحايتهم أمراضهم وإزالة الناس خدمة
 عن ُنقل فقد ولذا ,أسباب من شرعه ما وبذل وتوفيقه تعاىل اهللا
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 وعلم الدين علم :علمان العلم إنما": قوله اهللا رمحه الشافعي
 هو للدنيا الذي والعلم ,الفقه هو للدين الذي فالعلم الدنيا,
 تنس فال ,"َعنَاء فهو ونحوه لشعرا من ذلك سوى وما ,الطب

 لك ليحصل عملك أداء عند النية وإخالص االحتساب استشعار
 فلتجعله ًنبيال ًعمال تؤدي فأنت ,اهللا من والمثوبة األجر

 .عظيمة عبادة األجر واحتساب لنيةا بإخالص
 أن ذلك ; ًشرعيا ًواجبا تؤدي أنك تذكر :الطبيب أخي* 
 ,الكفايات فروض من المسلم معالمجت يف الطب مهنة احتراف

 الرسالة هذه لتضييع يأثمون الجميع فإن يكفي من به يقم مل فإن
 .النبيلة والمهمة العظيمة

 الطبيب به يتصف أن يجب ما أهم من إن :الطبيب أخي *
 المرضى أحوال ومراعاة والصبر واألمانة الصدق المسلم
 وغض همل والنصح وجوههم يف والتبسم هبم والتلطف وذويهم
 المرضى مع الخلق وحسن لهم والتواضع عوراهتم عن البصر

 وال الطبي, الفريق أعضاء وكافة والممرضين والزمالء والرؤساء
 ًحريصا أسرارهم عىل ًأمينا بمرضاه ًرحيما الطبيب يكون أن بد
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 إذن أخذ تقتضي التي الطبيبة اإلجراءات يف إذهنم أخذ عىل
 .ذويه أو المريض

 عيادة يف العظيم األجر عليك يخفى ال :الطبيب أخي* 
 غدوة ًمسلما يعود مسلم من ما« : قوله ذلك ومن ,المريض

 إال ًعشية عاده وإن يمسي, حتى ملك ألف سبعون عليه صىل إال
 يف خريف له وكان يصبح حتى ملك ألف سبعون عليه صىل
 مجرد يف األجر هذا كان وإذا ,]صحيح بإسناد الرتمذي رواه[ »الجنة
 والعالج المداواة ذلك مع يجمع بمن فكيف والمواساة العيادة
 األجر باحتساب العظيم األجر هذا نفسك تحرم فال ,والنصح

 .تعاىل اهللا من
 غيره عن يتميز أن يجب المسلم الطبيب إن :الطبيب أخي* 
 التي والفقهية العقدية ومرجعيته الشرعية أصوله فله ,األطباء من

 خصوصيته له فإن ذلك عىل ًوبناء أحد; فيها يساميه وال هبا يفخر
 عقيدته مع يتناىف ما يرفض فهو الطبية, القضايا من كثير يف

 باالستشفاء مرتبطة وخزعبالت وخرافات أفكار من الصحيحة
 وكشف التعري مظاهر يرفض أنه كما األمراض, بعض من
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 العالقات يقر وال ,معتبرة حاجة دون إليها والنظر العورات
 والعبث الجنسية والمثلية الشذوذ أو الجنسين بين مةالمحر
 ِّيركز كما العبثية, التجميلية والجراحات الجنس وتغيير بالخلق
 ذلك ويربط والنفسي الروحي الجانب عىل اإلسالمي الطب
 رضاه مع عليه واعتماده به وتعلقه تعاىل اهللا من المريض بقرب
 واالنتحار رحيمال القتل فكرة ويستبعد وقدره, اهللا بقضاء

 ألن واألمل; الشدة من المريض حالة بلغت مهما عليه والتشجيع
 .الشديدة بالعقوبة عليها تعاىل اهللا توعد التي الكبائر أكبر من ذلك

 لجميع شامل اإلسالم دين أن اعلم :الطبيب أخي* 
 به اهللا ختم كدين صالحيته من ينبع وهذا ,الحياة مجاالت
 أحد الطبي فالمجال ذلك عىل اءوبن والشرائع; األديان

 الشرعية واألصول والقواعد بالنصوص المشمولة المجاالت
 معرفة عىل يحرص أن المسلم الطبيب عىل فإن ولذا تنظمه; التي
 بتخصصه يتصل وما الطب مهنة ممارسة أحكام من األدنى الحد
 ويكون ًخاصا, ًفقهيا ًحكما تستوجب وإجراءات مستجدات من
 وعلمهم دينهم يف الموثوقين والفتوى العلم ألهل بالرجوع ذلك
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 فيما والنظر الفقهية والرسائل الكتب يف القراءة إىل باإلضافة
 عن والبحث بالتجرد يتصف أن عىل والباحثون الفقهاء سطره
 ويملك بدليلها األحكام معرفة عىل ًقادرا يكون أن بشرط الحق
 كذلك يكن مل إنف واألصولية الفقهية المعرفة من األدنى الحد
 وبحث اطالع لهم ممن الموثوقين العلم أهل بسؤال يكتفي فإنه
 .الطبية المستجدات أحكام يف

 ,ثمنه حرم ًشيئا حرم إذا تعاىل اهللا أن اعلم :الطبيب أخي* 
 والتطبيب التداوي يف المحرمة المجاالت توقي عىل فلتحرص

 ياتالعمل كبعض ,ًأجرا عليها يأخذ الطبيب كان إذا سيما
 المال أن ولتعلم المحرمة, والجراحات التجميلية واإلجراءات

 إجابة ومنع البركة ومحق التوفيق قلة أسباب أعظم من الحرام
 .الدعاء
 لما مشروع, أنه التداوي حكم يف األصل إن :الطبيب أخي* 
 فيه ولما والفعلية, القولية والسنة الكريم القرآن يف شأنه يف ورد
 التشريع, من الكلية المقاصد أحد هو لذيا "النفس حفظ" من

 :واألشخاص األحوال باختالف التداوي أحكام وتختلف
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 تلف إىل يفضي تركه كان إذا الشخص عىل ًواجبا فيكون  -
 إىل ضرره ينتقل المرض كان أو عجزه, أو أعضائه أحد أو نفسه

 .المعدية كاألمراض غيره,
 وال البدن ضعف إىل يؤدي تركه كان إذا ًمندوبا ويكون  -

 .األوىل الحالة يف سبق ما عليه يترتب
 .السابقتين الحالتين يف يندرج مل إذا ًمباحا ويكون -
 حدوث منه يخاف بفعل كان إذا ًمكروها ويكون -

 .إزالتها المراد العلة من أشد مضاعفات
 الشركية والرقى كالخمر بمحرم تداوى إذا ًمحرما ويكون -

 أحد أو النفس تلف إىل يصل ًاضرر يحدث كان أو والسحر
 .األعضاء

 اإلسالمية الشريعة أن عليك يخفى ال :الطبيب أخي* 
 والعقل والنفس الدين وهي ,الخمس الضرورات بحفظ جاءت

 هذه كل مع تتداخل الطب ومهنة والمال, والنسل والعرض
 .سيأيت كما الضرورات

 التوحيد جناب محاية يقتضي الدين حفظ إن :الطبيب أخي* 



 

  ٩


 من شيء صرف وعدم تعاىل باهللا الجميع تعلق عىل والتأكيد
 تعاىل اهللا أن والمريض الطبيب يتحقق أن فيجب ,لغيره العبادات

: الشعراء[ ﴾ِينِفْشَي َوُهَف ُتْضِرَم اَِذإَو﴿ :تعاىل قال كما الشايف هو
 يكون أن فيجب ,والسقم المرض ِّيقدر الذي تعاىل وهو ,]٨٠

 السبب يفعل هذا ومع ,تعاىل باهللا ًورجاء ًخوفا المريض تعلق
 يقتضي باهللا التعلق أن كما ,بشروطه الجائز كالتداوي المشروع
 الرقية ذلك ومن الصالحة األعمال وسائر بالدعاء إليه اللجوء
 من الطبيب فليحذر ,الثابتة واألذكار واألدعية بالقرآن الشرعية
 .عيةالشر الرقية بأثر السخرية أو بذلك االستهانة

 عىل االعتداء تحريم يقتضي النفس حفظ إن :الطيبب أخي* 
 هو وهذا ,إتالف أو قطع أو بجرح المعصوم اإلنسان جسد
 إذا ما ذلك من ُيستثنى أنه إال الطبي, المجال يف حتى األصل
 األصل فإن تقدم ما عىل ًوبناء ,معتبرة حاجة أو ضرورة دعت
 ًمحتاجا أو ًمضطرا ريضالم كان ما إال الجراحية العمليات حرمة
 من المريض إنقاذ عىل الحرص يقتضي النفس حفظ أن كما ,إليه

 واستفراغ الجهد وبذل يصيبه الذي األمل أو الضرر أو الموت
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 الحاالت من أنه بحجة المريض ترك وعدم ,ذلك يف الوسع
 مكان ولده أو نفسه يضع أن الطبيب وعىل ,منها الميئوس
 يحب حتى أحدكم يؤمن ال« : قال وقد ,وذويه المريض
 يقتضي النفس حفظ أن كما ,]عليه متفق[ »لنفسه يحب ما ألخيه
 للمريض الرمحة وقتل باإلجهاض األجنة عىل االعتداء تحريم
 .واألمل المرض عليه اشتد الذي

 عقل عىل الحرص يقتضي العقل حفظ إن :الطبيب أخي* 
 دعت ما إال ونحومها بنج أو بتخدير إذهابه وعدم ,المريض
 يقتضي مما ونحوها الجراحية العمليات يف كما ,إليه الضرورة
 ألن أوىل فهو المريض تجنيبه أمكن وكلما ,ِّالمخدر استخدام
 .جوازه عدم األصل
 عىل الحرص يقتضي العرض حفظ إن :الطبيب أخي* 
 أنه فاألصل ,االنتهاك من ومحايتها المسلمين أعراض صيانة
 من جزء أي أو األجنبية المرأة وجه إىل النظر الطبيب عىل يحرم

 معتبرة طبية حاجة أو ضرورة لذلك دعت إذا إال مسه أو جسمها
 عورة إىل النظر يحرم كما ,بذلك تقوم ممرضة أو طبيبة يوجد ومل
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 معتبرة حاجة أو ضرورة لذلك يدع مل ما مسها أو والمرأة الرجل
 ًمختصا ذاه وليس الضرورة, أو الحاجة بقدر ذلك يكون أن عىل

 ,الطبي التعليم مجال إىل يتعدى الحكم هذا بل ,التطبيب بمجال
 أداؤه أمكن إذا التعليم لمجرد الجنسين اختالط حرمة فاألصل

 أم الجنسين من الطالب بين االختالط أكان ًسواء ,اختالط دون
 أم والمريض الطبيب بين أم) ًوإناثا ًذكورا (والطالب األستاذ بين
 ال ما إىل الغالب يف يفضي ذلك إن إذ لممرضة;وا الطبيب بين

 عن ًمنزها الطبيب وليس ,المحرمة العالقات من عقباه تحمد
 واألطماع الشهوات من لغيره ما له بشر فهو المعصية, يف الوقوع

 بالعفاف العناية يقتضي العرض حفظ أن كما ,والرغبات
 .كالزنا الخلقي الفساد ومظاهر وسائل كافة ومحاربة

 منع عىل العمل يقتضي النسل حفظ إن :الطبيب خيأ* 
 التلقيح عمليات مثل ذلك إىل يؤدي ما وتحريم األنساب اختالط

ِوجد إذا) األنابيب أطفال (الخارجي  و الزوج عن أجنبي طرف ُ
 .الزوجة
 وصف يف األمانة يقتضي المال حفظ إن :الطبيب أخي* 
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 ال ما يفهمتكل فيحرم ,للمرضى الطبية واألدوية اإلجراءات
 المنشأة أو الطبيب إىل تعود خاصة مصلحة لمجرد إليه يحتاجون
 .الدواء شركة أو الخاصة

 األمر بأهنا الضرورة فسروا العلماء أكثر إن :الطبيب أخي* 
 كما ,الهالك من يقرب أو يهلك فإنه المضطر يرتكبه مل إذا الذي
 ىلإ فقده يؤدي بحيث الضرورة دون ما بأهنا الحاجة فسروا
ّيدعى ما كل فليس ذلك عىل ًوبناء ,مشقة  ,كذلك فهو ضرورة أنه ُ
 من لكل الدقيق االصطالحي بالمعنى التقيد من بد ال بل

 عىل ذلك وتطبيق واألصوليين الفقهاء عند والحاجة الضرورة
 .الطبي المجال

 الحاالت بعض يف يضمن كغيره الطبيب إن :الطبيب أخي* 
َّيضمن التي الحاالت ومن ,أضرار من عنه ينشأ ما   :الطبيب فيها ُ

 .الضرر إحداث تعمد إذا −أ
 العمل عىل أقدم الذي بالفرع أو بالطب, ًجاهال كان إذا −ب
 .فيه الطبي
 . المختصة الرسمية الجهة قبل من له مأذون غير كان إذا −ج
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 مقامه يقوم َمن أو المريض إذن دون العمل عىل أقدم إذا −د
 .اإلذن أخذ إمكان مع

 . بالمريض رَّغر إذا − هـ
 المهنة, أصول تقره وال أمثاله فيه يقع ال خطأ ارتكب إذا −و
 . تقصير أو إمهال منه وقع أو

 .معتبر مقتضى بدون المريض سر أفشى إذا − ز
 اإلسعافية الحاالت يف الطبي الواجب أداء عن امتنع إذا −ح

 .الموانع وانتفاء ذلك عىل قدرته مع )الضرورة حاالت(
 وله الفائدة غزير علم الفقهية القواعد إن :الطبيب أخي* 

 :الفقهية القواعد أشهر ومن ,الطبي المجال يف كثيرة تطبيقات
 :)ُيزال الضرر (ـ١

 ,المرض بسبب يقع الذي الضرر إزالة القاعدة هذه وتفيد
 العامة الطبية والجراحة والعالج التداوي إباحة تطبيقاهتا ومن

 أن والقاعدة ضرر, والتشوه واألمل المرض ألن والتجميلية;
 .ُيزال الضرر
 :)اإلمكان بقدر ُيدفع الضرر (ـ٢
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 بكل وقوعه قبل ُيدفع أن ُيجب الضرر أن القاعدة وتفيد
 بقدر ُيمنع فإنه بالكلية دفعه يمكن مل فإن ,ممكنة وسيلة

 ومن ,)العالج من خير الوقاية( المثل بمعنى وهي ,المستطاع
 عن واالبتعاد المعدية, األمراض ضد طعيمالت :تطبيقاهتا
 باألمراض للمصابين الصحي والحجر ًمعديا, ًمرضا المرضى
 .المعدية
 :)بمثله ُيزال ال الضرر (ـ٣

 له ٍمساو ضرر بإحداث ضرر إزالة يجوز ال أنه القاعدة وتفيد
 من العضو أخذ تحريم: تطبيقاهتا ومن ,أوىل باب من منه أشد أو

 الجراحات إجراء وتحريم بدونه, العيش يمكنه ال كان إذا الحي
 التشوه أو الضرر عن يقل ال تشوه أو ضرر عليها يترتب التي
 .إزالته أو عالجه ُيراد الذي
 :)األخف بالضرر ُيزال األشد الضرر (ـ٤

 من بد ال وكان ,ضرران تعارض إذا أنه القاعدة وتفيد
 وبمعناها ,أشدمها لدفع أخفهما ُيرتكب فإنه أحدمها ارتكاب
 األعضاء بتر :تطبيقاهتا ومن ,)الشرين أهون ُيختار (قاعدة
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 المريض جلد من جزء باقتطاع الجلدي والترقيع ,الفاسدة
 .للعالج آخر مكان يف ووضعه
 :)المصالح جلب عىل مقدم المفاسد درء (ـ٥

 مقصودان المصالح وجلب المفاسد درء أن القاعدة وتفيد
 المفسدة درء ُيختار فإنه بينهما خيارال وكان تعارضا فإذا ,للشرع
 بعض إجراء تحريم :تطبيقاهتا ومن ,المصلحة جلب عىل

 ,المريض موت عليها ترتب إذا الطبية واإلجراءات العمليات
 مفسدة من فيها لما العذري الرتق عمليات إجراء وتحريم
 .بالممرضة الطبيب خلوة وتحريم وانتشاره, الزنا عىل التشجيع

 :)المحظورات تبيح اتالضرور (ـ٦
 معها يمكن نادرة طارئة حالة وهي الضرورة أن تفيد والقاعدة

 :تطبيقاهتا ومن ,السعة حال يف ًشرعا المحرم األمر استباحة
 وإجراء والتخدير ,الضرورة عند للتطبيب العورات عىل الكشف
 بعض واستخراج تحريمهما, األصل أن مع الجراحية العملية
 يمكن ومل إليها ُاضطر إذا الخنزير من جلديةال والرقع األدوية
 .الحيوانات من غيره من أخذها



 

 ١٦


 ):بقدرها تقدر الضرورة (ـ٧
 من المحرمات فاستباحة ,السابقة للقاعدة قيد القاعدة وهذه

 الضرورة بمعنى التقيد فيه ُيراعى أن يجب الطارئة الحالة أجل
 عىل كشفال حال يف :تطبيقاهتا ومن ,ومكاهنا وزمنها ّوحدها
 العالج مصلحة تقتضيه ال ما كشف يحرم فإنه العورات

 للتشخيص, الحاجة بقدر الضارة األشعة واستعمال والتشخيص,
 الحاجة زالت فإذا ,)بزواله بطل لعذر جاز ما( قاعدة ونحوها
 .إليها النظر استدامة للطبيب يجز مل العورة عىل للكشف

 ,والعمل القول يف واإلخالص التوفيق لك اهللا أسأل ًوختاما
 .وبركاته اهللا ورمحة عليكم والسالم ,كنت أينما ًمباركا يجعلك وأن
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