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أهمية التكامل المعرفي بين علوم الطب وعلوم الوحي عند األطباء في تحقيق
مقصد حفظ الصحة
أمينة عراقي حسيني

MOROCCO

و بلعيأباأرعنيأبباأصحيأبأومبا ننيب ب نبٌكثربلعنَّباأ خطيطبواثرةبأوجدإبيفبعصر باحلنيلفببذأكبأل باإلنسن ب بب ديباأ نميأفبكمنبٌنانببعيو :نفبباأصحأب
بٌبىلب طوننتببٌ مب قب نتباحلينةفببهلذابتأ ربباأرعنيأباأصحيأبأأللرا ب نبٌ مب ؤشراتباأ نميأباأنشريأبيفباأنودا ببيأ مدبعوي:نبيفبترتيبب اذهباأادبإبيفبعاوامب
اأ نميأ.لنملسؤبأيأباألبىلبيفباحملنلظأبعوىباأصحأبتق بعوىباأل ننءبباأأن ونيبيفباأقطنعباأصح فبعوي:امبٌ بيابظافاباب انلانهتامببو اكاننايانهتامب اد اأبا ا اما بخانصاأبيفب
ا نإباأصح فببعوي:مبٌ بمينرعباب :ن :مبعوىبٌلصىب رجأب نباملأرلأبباأكفنءةبباأصدقبباأل ننأببا ،العبعواىب انبيسا اجادبيفبجمانإب صاصا:ام,ببياكاب ب ادلا:امب
األبإب ببحفظبصحأباملبا ننيببلنيأببعالجن.ببأييتبضأدبذأكب بربكالب انباألعارةبباملادرعاأبباملساجادبباإلعاالمبلصادبتاظانلارباجلا:اب بهباديبتاأامايام بتبارضاياأبصاحاياأب
صحيحأبتكب بحصننبأومبا ننيب نبيي بٌنباعباأل راافبب،بي هتىب ذابو،بض قبيأباأبازعباأديينبباألخالل بباأقيم بأدىباألجينإباأننشئأ.
بأقدبان ن:تباملنظمنتباأأنمليأبامل :مأبابأصحأبهلذاباأل رفببٌصنحتبتشج بعوىبو ن با طنبباأديينبأ أزيزباأصحأببْحني :نب انبخاالإبنا انئاج باألحبانثباأاأاواماياأب
اأيتبضينتبلأنأيأب ذابا طنببيفبحتقيقباهلديباأذيبتنشدهب ذهباملنظمنتبب ب ب"اأصحأبأوجمي "فبخصبصنبيفباأدبإببا ا اماأانتباأايتبَيا البلايا:ان باأاديانبجاننان بانب
كن ابيفباحلينةباأيب يأفبأل باإلعالمبرل ب نب كننأباأصحأبابع ننر نبحقنبٌعنعينبأكلبونسن ب نذب سأبعشربلر رببذأكب نببخاالإبلابأاانبصاواى بمبعاواياانببعاوام ب
"و بجلسدكبعويكبحقن"ببلبأان ب"بو بأنفسكبعويكبحقن".ب نب ننبجنءتبلكرةبتقدميب ذهباأبرلأبضأنبا ب"أمهية التكامل املعريف بني علوم الوحي وعلوم الطب

عند األطباء يف حتقيق مقصد حفظ الصحة"بهلدلني
ب ضين بٌمهيأبو ن با طنبباأديينبيفبتبعيأبيي بشرائحبا م بابملنن اباأصحيأباأبلنئيأبأأال بضأضباأظبا رباأسونيأباملن شرةبيفبا م بباأيتبهلنبأتث بعاوا بعاواىباأصحأفب ثلبومهنإباأنظنلأببعدمباحملنلظأبعوىباأنيئأببعبءباأ غذيأفبباأ أرابأأل راابامل ننلوأبجنسينببيي بٌنباعباإل ن ب(اأ دخنيفبا مرفبباملخدراتب.)...ب
-ب ضين بٌمهيأباأ كبينباأشرع بأأل ننءبممنبيزك بعند مب رالنأبمبٌثننءب زابأأب :ن :مباأشريفأبلينخر بابض فنينبأوحفنظبعوىبصحأباملبا ننيببلنيأببعالجن.

أمهية املوضوع:
تا اجاواىبٌمهاياأب ااذاباملابضاابعباضا ااداءبيفبوضارازبخصاابصاياأباأشارياأااأباإلعاال اياأبيفب
اأ هصيلبملف:بمبحفظباأصحأفبب نبيك سيانب انبرا اناياأبيفببالاأانانباملاأانصاربناظاراب
أال منمبامل زايدبابأأننيأبابأصحأفببخنصأباأطبباأبلنئ .
بنظراب،رتننطب ذاباملبضبعبحبفظباأنف فبب نبي أوقبهبنب نبرعنيأبأوصحأفبلاْ ب
أانبٌمهيأبكن ةبيفبوضرازباألضأن باملقنصديأبأوحفنظبعوىباأصحأفبب بر نبيفبرعانياأب
اأكوينتباألعنعيأبأوشريأأباإلعال يأ.

اأأالجيأبضينمنبامله بإبلي:مب بباملشنركأبيفبرل باملس بىباأصح بأللرا با ا اما ب
جسدَّببعقوينببنفسينبباج منعينفبب ذابي طنضقب بتأري باأصحأباأذيبٌعط انب
املنظمأباأأنمليأبأوصحأ.
غاياانبب اأاياانر ب" اانبياأاطايااانباأاطانايااببآلخارياان"ب اانب اأاانيا بجناان باأل اناانءباأاايتب
ٌصنحتبيفباأأصرباحلنيلبتق صاربعاواىباحلصابإبعاواىبٌعاواىباأشا:ان اتببٌكاربب
لدرب نباأش:رةبباأرضحباملن يب باأاأازبيبعانباألعامانإباأا اطابعاياأبا ا ياأباأايتب
ترعىب صنحلباملرضىباأفقراءبباملأبزين.

أسباب اختيار املوضوع:
ٌ نمبا،جتنهبامل زايدبحنابباأا اخاصاصبٌصاناحباأاطاناياببياغابصبضاأاواماانبوىلبٌعامانقب
صصاانربب اذابشا ءبممادب بألناانبيصاناحب ا اماكانانب انبباأا اشاخاياصبباأاأاال فب
بأكنباجلننبباأسيببٌنانبينسىباأ أن لب باملريضبككلبجسداببعاقاالببنافاسانفب
بيصنحب دلانبكوانب ببعال باأأعبباملصنب.
نبنال سانبعندبضأضباأل ننءب نبانافاصانإبضانيباأابلانياأبباأاأاال ببومهانإباأارتضاياأب

ضأ با منمباأل ننءبابأبلنيأب نباأل رااب.
لشلبضاأاضباملشانريا باأصاحاياأباملسا ابر ةبممانبيسا ابجاببتعانلاربجا:اب باأل انانءب
املسومنيبأ نينبضرا جبتبعبيأببلنئيأبت بالقب باأ اقانأايادبباأاقايامباأادياناياأبباأاثاقانلاياأب
مأنتننبممنبيعمنبلأنأي :نبيفبتصحيحبعوبكنتبيي بشارائاحبا ا اما  .غايانبب
ن ةبعوميأب خصصأبمبرجأيأب ينيأبميكنبأومرضنيبا،ع من بعوي:نبأاواماشانركاأهبانب
يفباأ بعيأباأصحيأ.

خطة البحث:
اع مدبتصني ُ باملن ةباأأوميأبخطأبت الءمبب نيأأَباملبضبعببخصبصياأب انانحاثاانفب
يفب دخلبمت:يديفبب سأبلصبإبابإلضنلأبوىلب قد أببخنمتأ.ب
اخ صتباملقد أبابأ أري بابملبضبعببٌمهي انفبب بال باأنحثفببخط ان.

إعن ن ن ن ن ن ن ن ن ن ننداد:
أمينة عراقي حسيين

Amina.derma@hotmail.fr
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الفصل األول :أتصيل حفظ الصحة
املنحثباألبإ بأتصيلبحفظباأصحأب نباأك نبب
املنحثباأثنينبأتصيلبحفظباأصحأب نباأسنأب
املنحثباأثنأث بحفظببعالل :نبمبقنصدباأشريأأ
الفصل الثاين :مسؤولية األطباء يف حفظ الصحة
املنحثباألبإ بحنجأباأل ننءباىلب راعأباأرتاثباإلعال بيفبجمنإباأطب
املطوبباألبإ بحتنذ ب نباأل ننءباملسومنيباألبائلباأذينبيأبابضنيبعوبمباأاطابب
بعوبمباأشرع
املطوبباأثنين بضأضب ؤأفنتباأل ننءباملسومنيبيفبجمنإباأطب
املنحثباأثنين بحنجأباأل ننءبوىلبعوبمباأبح ب
املطوبباألبإ ركنئزباملن:جباإلعال
ٌب ،باإلمين
اثأثن باأأوم
املطوبباأثنين بخصنئصباأطنيبباملسوم
ٌب ،باإلمين بضشريبامل:نأب
اثنين بهتذيبباأنف بأو حو بيخالقباحملنأفباأصدقفبا،ع داإفباأ باض
املطوبباأثنأث بعاللأباأطنيببابملريض
ٌب ،باأ أن لب باملريضبككلبجسدهببعقوانببنفسان
اثنين ب مهنأباملريضب

باألبضنعباأسايانعاياأببا،جا امانعاياأفببأاكانانانب،بنسا اطايا بٌ بناأافا باأاأان اوانيبيفب
اأاقاطاانعباأصاحا ب اانب سااؤبأايانهتاامبحاياانهلاان.بلااْناناانبنارىبٌ بيفبكاثا ب اانباأاناواادا ب
اأفق ةفب،بتبجانباملصن رباحملد ةبتبجي:نبعويمنفبلنرىباملشانريا باأابلانئاياأب ا بٌهنانب
ٌرخصببٌجدىبت بارىبيفباأظلفببتأط باألبأبيأبأومس شفايانتباأعاخاماأبعاواىب
حسنبباأرعنياأباأصاحاياأباألبأاياأباأايتبتا اماثالبيفباأارتضاياأبعاواىباأاناظانلاأبباأا اغاذياأب
اأصحيأفبباج ننببا ننئثبباأفباحاشفبب اكانلاحاأباحلشاراتببوصاحان باأانايائاأفب
با،ك شنيباملنكربأأل راا.
و باألعننبباأارئاياساياأبيفب اذاباأاقاصابرفبيارجا بوىلباأاأان اوانيبيفبلاطانعباأصاحاأب
بعوىبرٌع:مباأل ننءفباأذينبٌصنحبابي :نل اب بعاواىباأاأاالجانتباأايتبجتاواببهلامب
ٌكاارببرضااحب اان يببٌكاارببلاادرب اانباأشا:اارةفبضاياناماانبيا:اماوااب با ،ا اماانمبابملشاانريا ب
اأصاحاياأباأابلانئاياأفبب،بيانانأاب بابألعامانإباأا اطابعاياأباأايتبتساأاىبملاأانجلاأباملارضااىب
اأفقراء.
أقدبٌصنحبا منمبعد ب نباأل ننءبيرتكزبعوىب نبيس طي باأطببٌ بَيققبهلامفب
بأي ب نبيس طيأبابٌ بَيققباب مبضبصف:مبٌ ننءبأآلخرينفبب ذهب اأانيا ب خاياواأب
عاوااىبحعانرةباملساواامببثاقاانلا ااانبأل باأشارعباإلعااال ا بجاأاالبحافااظباأصاحااأب اانب
اقاانصاادهباأاكااربىببوذابأت اواناانبيفباأعااربرَّتبا اما باأاايتببضاأا ا:اانباأشارياأااأب
اإلعال يأبضلباتفقتبكلباملولبعاواىبحافاظا:انفبجنادبٌ بثاالاثب انا:انبب ا باأانافا ب
باأأقلبباأأارابتا احاقاقبحبافاظباأصاحاأفببجنادببٌ باآلخاريانببمهانبحافاظباأاديانب
باملنإبتأ مدا بعوىبحفظباأصحأفبلنأشريأأباإلعال يأبلرآ ببعنأفبب نبتعمن انب
نب قنصدبعن أببخنصاأفبكانناتبعانانلاأبوىلباأادعابةبوىلباحلافانظبعاواىباأصاحاأب
برعاانيا ا:اانفبب ااذاب اانبعانا اطاارقبوأايااانبيفباأافاصاالباألبإب اانب ااذاباأاناحااثباأااذيب
خصصننهبأ هصيلبحفظباأصحأ.

اثأثن بحتملباملسؤبأيأ
املطوبباأراض بعاللأباأطنيبباب م
الفصل الثالث :أمهية استثمار اخلطاب الديين يف التوعية الصحية
املنحثباألبإ ب ظن ربعننيأباأشرعبا،عال بابأبلنيأب نباأل رااباجلسديأ
املطوبباألبإ بٌمهيأباأط:نرةبب نبيس نأ:نب نبخصنإبأوفطرة
املطوبباأثنين باأأنن اتبب نبيرتتببعوي:نب نبآاثربصحيأ
املطوبباأثنأث باآل ابباإلعال يأباأسمحأبامل مثوأبيفبآ ابباألكلبباأشرب
املطوبباأراض باأن :بعنبيوأب نباحملر نت

الفصل األول :التأصنيل حلفظ الصحة

املبحث األول :أتصيل حفننظ الصحة من القرآن الكرمي

املنحثباأثنين ب ظن ربعنانياأباأشارعبابأابلانياأب انباأل ارااباأانافاساياأب انبخاالإب
ضايان بعااللاأباإلميان بابأصاحاأباأانافاساياأببأتثا هبعاواىبصاحاأباأافار بباجلامانعاأب اانب
اأانانحاياأباأاأاماواياأفببالارتا بضاأاضباأابعانئالباإلجارائاياأباحملاقاقااأبأاواطامااهناياناأبباأل اانب
اأاربحا فببخا اامبضانايان بٌمهايااأباأاناابمبباأارتبيااحبعاانباأانافا بببٌثارمهاانبعاوااىباأصاحااأب
اأنفسيأ.
املنحثباأثنأث بحنجأباأطنيببوىلب أرلأباأقباعدباأفق:يأ
بان :تبخنمتأُباأنحثببوىلبيواأب انبا االاصانتببا،عا انا انجانتباأايتبتابصاواتب
وأي:نباأدراعأ.
املدخل التمهيدي:
و باأ ننينباأشديدبيفب س بَّتباأرعنيأباأصحيأبضنيباأشأببب شكوأبببيس ط ب
اأطبباحلديثبٌ بي غوببعوي:نفب ذهباأفربقبنس طايا بٌ بناربر انبجازئايانبابأافاقارب
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أقدبعاينباأاقارآ باأاكارميبابأصاحاأبعانانياأبكانا ةربحاياثبعارابوىلب سانئالب ان اأب
ُ
حتضبعوىبا،ع ننءبابأصحأببعال أباجلسمفببتقدمبتبجي:نتبرشايادةبيفبحتاوايالب
ضأضباأل أمأبباألشرضأبألغراابصحيأفبب بب نبيؤكادبأانانبٌصانأاأباحلافانظبعاواىب
اأصحأبيفباأقرآ باأكرميفبينعنيبوىلبذأكبأتكايادباحلاقبعاناحانناانبعاواىب اقاصادب
اأشفنءربحيثببر بيفب با نبكث ةفب ن:ن:بلبأانبتأنىل َببناُنَاىِزُإ ب ِ َان باأةا ُق ةارآ ِ ب َ انب ُ َابب
ِش َفنءببر ةْحأوبأِوةم ةؤِ نِنيبۙببَ،بي ِز ُ ِ ِ
بخ َس ًنرا) .بابإلضنلأبوىلبذأاكفبلاْ ب
يدباأظَّنأم َ
نيبوََِّ ،
و ََ َ ُ َ َ َ
تبجي:انتباأاقارآ باأصاحاياأبباأابلانئاياأفببهناياانبعانبضاأاضباحملار انتفببوشانراتاانبوىلب
ضأضباملأجزاتبيأ ربباأقباعدباألعنعيأفبباألع باأرئيسأباأيتبيننينبعاوايا:انبعاوامب
اأطببضكنلأبلربعانر

املبحث الثاين :أتصيل حفظ الصحة من السنة النبوية
و بامل ه لبيفباأسنأباأننبيأبَيد نبزاخرةبابأ داض بباأ ابجايا:انتبباأابصانَّباأابلانئاياأب
اأيتبتؤكدبٌ باأبلنيأباأصحيأبيفباإلعالمب ندٌبشارعا بٌصايالربياقابإباأانا بصاواىب
مبعويانببعوم ب"و بجلسادكبعاواياكبحاقان"فببياقابإبٌيعان ب"املاؤ انباأاقابيبخا ب
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بٌحببوىلبمب نباملؤ نباأعأي ".بكمنبَيد نب عمنأبأ اداضا بعاالجاياأبرائاأاأب
تنظمبحينةباملسومببعوبكنتانفب نبذأكبلبأانبصوىبمبعاواياانببعاوام ب"تاداببابعانان ب
مفبلْ بمبببيع ب اءبو،ببض بأانبشفنء".بب ذابتصريحبجو بعوىبٌ باأأال ب
ابأدباءبتدض بشرع بٌصيلبيفباإلعالم.

ي قرببهبنباإلنسن بوىلبرضانفبليثنببعوايا:انببيانانإبرضابا بمبعازببجالبممانبَياأالب
املسومنيبيو ز ب بهبنبألهننبجزءب نب يانا:امبلا اأاب بعاوايا:امبخبا يباأادنايانبباآلخارةفب
ب نب ننبت جوىب سؤبأيأباأل ننءباملسومنيبإلضرازب قنصدباأشرائ باإلعال يأ.

الفصل الثاين :مسؤولية األطباء يف احلفاظ على الصحة
ب انبيا ااه الب اديباأانا بصاواىبمبعاوايااانببعاوامبَيادهبٌلعالب اديبعاينبحبافااظب و باملسؤبأيأباألبىلبيفباحملنلظأبعوىباأصحأبتق بعوىباأل ننءبلأوي:امبٌ بميانرعاباب
اأصحأببعال أباأند بببلني انب نباملرافبيقبإباإل نمباضنباأقيمباجلبزيأبرْحانبمبب :ن :مبعوىبٌلصىب رجأب نباأكفنءةبباأل ننأببجألب صواحاأباملارياضبلابقبكالب
يفبك نببزا باملأن ب "ب نبأت لب ديباأن بصاواىبمبعاواياانببعاوامببجادهبٌلعالب املصنحلببٌ بيشنركبابضفأنأيأبيفباأنحبثبباإلحصنءاتباأيتبتفيدبيفبوَين باحلاوابإب
ديبميكنبحفظباأصحأبضانفبلْ بحافاظا:انب ابلابيبعاواىبحسانبتادضا باملاطاأامب املننعنأبأومشنكلباأصحيأب,ب بتنينبضرا جبتبعبيأب نسجمأب باأ قنأايادبباأاقايامب
باملشارببباملاوانا بباملساكاانبباهلاباءبباأاناابمبباأاياقاظااأبباحلااركااأبباأساكااب بباملاناكااحب اأدينيأبباأثقنليأباأسنئدةبيفبا ا اماأانتباأايتبعا اطاناقبعاوايا:انبضامان بأافاأانأايا ا:انفب
با،ع فراغببا،حا انانسفبلاْ بحصاواتب اذهبعاواىباأابجاانباملاأا ادإباملابالاقباملاالئامب بَي ن باأل ننءبأ قبيأب سؤبأي :مبامل:نيأبوىلباأرجابعبوىلبررنا:امباأاأارياقببكاذأاكب
أونودبباأسنبباأأن ةفبكن بٌلرببوىلب بامباأصحأبٌببغون :نبوىلبانقعنءباألجل" .تقبيأباأبازعباأديينبب رالنأبمبيفباأسربباأأوان.ببٌؤكادبٌنانانبعاناد انبنا احادثبعانب

بيندر بيفب اذاباإل انربٌيعانبتابجايا:انتباأانا ببصاواىبمبعاواياانببعاوامباملا اأاواقاأب
ابأنظنلأبباحلرصبعوي:ن,بعنني انبصوىبمبعويانببعومباب،ع داإبيفباأاطاأانمربب ابب
اأقنئل ب" نب ألبآ ببعنءبشراب نبضطنانفبحسبباضنبآ مبثالثبٌكالتبيُِق ةم َنب
صونانبلْ بكن ب،بحموأبلثوثب أنمببثاواثبشارابببثاواثبأانافاساان"بكامانبانصارلاتب
عنني انبٌيعنبوىلبا ،منمبضنبعيأباأغاذاءببٌمهايا اانبيفباأابلانياأب انباأل ارااببتاقابياأب
املننعأبلابر تباأاأاديادب انباألحان ياثباأايتبتاؤكادبٌمهاياأبضاأاضباأل اأاماأباأاطاناياأب
باأصحيأ.

املبحث الثالث :الطب وعالقته مبقاصد الشريعة
و با ،منمبابأطببَيفظباملاقانصادباأاكاواياأبا اما بأاواشارياأاأباإلعاال اياأربلافاياانب
حفاظباأاديانبأل بحافاظباألضادا ب انباأل َّ ببابألضادا بتاقانمباأل َّ ربلانملساوامب
املأنْبيؤ يباأأنن اتبعوىبٌحسنببجانفببيس طي باأقايانمبابأادعابةبوىلبمفببر ب
ا،ع داءبعنب ينانفببليانبحفظباأنف بأل باحلفنظبعوىباأصحأب ببحافانظبعاواىب
اأنف ب ن َّبب أنبَّفببينأد نبعنبكلب نبيأرض:نبأو :وكأفببلاياانبحافاظبأاواناسالب
باأنسبفبذأكباب،ض أن بعنباأز ببحترميباإلج:نابباأرتغيببيفباأزبا باأشرعا فب
بلاياانبحافاظبأاوامانإبأل باملارابيساناببخسانرةب ان ياأبملانبيانافااقبيفباأا اشاخايااصب
باأ مريضبباأأال فبابإلضنلأبوىلبنقاصباأادخالباأانانتاجبعانبتاغايابباملارياضبعانب
اأأملفبباأبلنيأبخ ب نباأأال باأبلنيأبألهننببت طوابب صانريا بٌلالبضاكاثا ب انب
اأأال فبل :بيفبٌغوابباألحايان بعاواىبشاكالبببصانَّبصاحاياأبعا:اواأباأا اطاناياق.ب
بَيدرباأ ننيانبيفب ذاباملقنمبوىلبٌ باأبلنيأب نباأل ا ا اراابباألضارارب انادٌبوعاال ا ب
ٌصيلبيدخلبضمنباملقصدباأأنمباأذيببضأتباأشريأأباإلعال ا ا ا ا اياأب انبٌجاواانفب
ب ببجا ااوبباملصاانحلبب رءباملفنعا اادبعن:م.
ي ننيبأننب نبخالإب نبحباهباأقرآ باأكرميب نبآَّتب أجزاتبتعمنتبكث اب انب
اأ بجي:نتباحلكيمأبب نبٌرشدبوأيانبرعبأننباأكرميب نب فن يمباأاطانانإفبٌ ب انا:اجب
اإلعالمبيفبحفظباأصحأبلدبحنزبلعلباأسنقبابأاناظاربوىلبو انرهباأاز اينببجمانهلانب
حلعاانريفببكاان بخاواياقاانبي بَيا االب اكااننااانب اانباأصاادارةبباملصاادالايااأفبباأشاأاانرب

اأاطاناياابفبلاناحاانبناأااينبيايا باأاأاان اواانيبيفبحاقاالبا ااد اانتباأصاحايااأبأل بلائااأب
املمرضين أدب نبٌ مبلئنتباأقبىباأأن وأباأصحيأبربحيثبٌثنا اتباأادراعانتبٌ ب
% 21بممنبيقدمبأومريضب نبرعانياأبببأاوافار بيفبحانإباأصاحاأب,بياقادمبضاباعاطاأب
اأ مريضب.
املبحث األول :حاجة األطباء إىل دراسة الرتاث اإلسالمي يف جمال الطب
لدبيرىبضأضباملثقفنيبٌ باأرتكيزبعوىب نبميكنبأوأومبيفبحنضارهببميا:ادب،ز انرهب
بتطبرهبٌجدىبعوىب ذهباأل أب نبٌ بتعي بٌبلنتبعومنئا:انبضا احاقاياقبباأاناحاثب
يفبخمطب نتبب ؤأفنتباأل ننءباملسومنيباألبائلفبغ بٌ باعا اقاراءبررياخباأل امفب
يش:دبٌ ب ذهباأل مفبحينمنبتشرعبيفباأانا:ابابضاأادبعانانتبتاأاب بوىلب انضايا:انب
بتأملبعوىبوحينئانبضشّتباأصبرفبضلببتثنتباملع ءب نب نضي:نبعوىبصفحانتب
اأك بباملدرعيأباجلن أيأبٌحين .بب لبنوببك نبب نباأك بباأأوميأب نبٌمسانء ب
يكنرتفبب نريففببربجربابكب ببنيبتب بب اأ ب ببابع بر....ببغ م.
بأي بٌحسنبأوشننبباأذينبعوىبٌك نل:مبتقبمبهنعنتباأل مباب نبٌ بَيدبضانيب
يديانبترااثبعومينبيزخربحبقنئقباأاأاوامبباملاأاريففببمياب بابأاكانابزباأاثامانيبيفبجمان،تب
شاّتباأاأاوامفبب انب انانبتا اناانيبٌمهايااأبوحايانءبتاراثانانباإلعاال ا باأاذيب انملانباناكاابب
األعاليبعوىبتدبينانببوعدا هببٌلنباباأوينيلبزا دينبيفباأادنايانبحاّتبخاوادبابتارااثب
ضاخامانب األبيفب انب عااىبب،بيازاإبمياألبجانانانتب اكا انانتبٌبربابفببكان بنارباسب
هنع :نفبنقلبضأعانبوىلباأالتينيأببان ف ب نانبيفباأ ادريا بباأاناحاثبيفباجلان اأانتب
األبرضيأبحّتباأسنض بعشربامليال ي,ببكان باأسانابباأارئايا بيفباأانا:اعاأباأاأاواماياأب
اأأنر أباأيتباج نحتبضودا باأغرببيفباأقرننيباملنضاياني.ببو بأابلابيبعاواىب اثالب
ذاباأرتاثبيشحنباهلممببياثا با،عا ازازببياأايادبأاوانافابسباملاكاواب اأبتافانؤهلانببنشانب
بيسنعدبعوىباع ئننيباأس .

ارفب
تقبإبزيغريدب بنكان ب"كلب بجأبعومبٌبب أرلأبلُد تبألبرباببيفبذأاكباأاأاص ب
املأربيب"اأبلنيأبخ ب نباأأاال "بشا:ادبٌببأاناذرةبأاانبيفبعصارباأاطابباأانانابي.ب كن ب صدر نباأنودا باإلعال يأفببببيانادٌباز انرباأاغاربببهنعا اانبوَّ،بحانيبضادٌب
بأألبٌ مب ظن رباأقبةبيفب ذهباأ بجي:نتبباإلرشن اتبٌهننب رتناطاأبابإلميان ربوذب
انبعانانتاانب
اح كنكانبابأأرببعينعينًببعوميانًببجتانرًَّفبباعا اياقاظباأافاكارباألبربيبب ُ
جأوا:انباأاديانباإلعاال ا ب انب ا امامانتباإلميان باحلاقفببجاأالباأاقايانمبهبانبعانان ةب اأذيب امبلرب ًفبعوىبلدبمباأأوبمبباآل اببباأفنب فبأاياصاناحبٌكاثاربغاىنببيانً،فب
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بٌبلربصحأببعأن ة".ببوذابكن باأل ننءباملسومب بلدبٌمهوبابوىلبحدباآل بتاراثا:امب
اأأوم بيفبجمنإباأطببل:ذاب،بيربربٌ بناناطابيبعاواىبٌنافاسانانببنا اصابربٌنانانبغا ب
لن رينبعوىبتطبيربٌنفسننفببعاواىباأانا:ابابضا افاكا ببعاماوانانباأاأاواما .بلامانزأانانب
ضفعلبمبُثبابأرجبعبوىلبتراثننبٌ بنس خوصب نانباأقيمباأأوميأباأسواياماأبباملانا:اجب
اأقبميبيفباأ كن بباأدرسبباأ دري بباأنحثباأأوم .ب
املطلب األول :مناذج من األطباء املسلمني النيينن ونعنوا بنني عنلنوم النطنب

نباأفقراءفبليأنجل:مببيقدمبهلامباألغاذياأبباأل بياأببياقابمبخباد ا ا:امبجمان فببكان ب
ينفقبٌكثرب دخبأانبيفب ذاباأسنيلفبٌر تبٌ بٌذكربحتنذ ب نباأل انانءباملساوامانيب
األبائالباأاذيانبتاطابعابابيبلانهتامببخاد انهتامبجمااننايانبأاأاال باأافاقاراءببتاياسا بعاناالب
رعني :مبباأأننيأبهبمبابملسنمهأبيفبتشجي باأبل بيفبا نإباأط بممانبعانعادبعاواىب
تنميأباأأوبمباأطناياأبيفبجمانإبعاال باأل اراابب اقانب اأباألبضائاأببْحانياأباأانايائاأبيفب
اأأصبرباألبىلببجتنبزتبرعنأ انباأأنبباإلعال بوىلبغ ه.

وعلوم الوحي
بأقدبكان بكاثا ب انباأافاقا:انءبعاواىب راياأبضاأاوابمباأاطابفببكاذأاكبكان بكاثا ب انب
األ ننءبعوىب رايأبضأوبمباأدينفبضلبكن ب انانكب انبيا بمبأاانب انبعاوامباأاطابب

املطلب الثاين :أهم امؤلفا الطبية يف اتريخ العلوم عند املسلمني
أقدبكن بأتث باأل ننءباأأرببيفبجمنإبتطبرباأأوبمباأطنيأبيفبٌبراببباضحنببجاوايانب
اانبخااالإبٌ ارياانباثانااني ببٌب،مهاانبتاوااكباأاارتياانتباأاايتبلاانمبهباانباأل اناانءباأاأااربب
أوك بباأطنيأباأقدميأباإلغريقيأبباهلنديأبباأفنرعيأبوىلباأوغأباأاأارضاياأبباأايتبضادبر انب

ابب
رشدب اأقر باألندأ سا ب صاانحااببكا اانبب"النكنلنينا " بيفباأاطاابفببصاانحا ب

تريتباثنيأباىلباأوغأباأالتينيأبيفبضداَّتبعصرباأن:عأ.
ٌ نباأ هث باآلخربأأل ننءباأأرببلقدبكن ب نبخاالإب انبٌضانلابهبب انبٌضادعابهبيفب
جمنإباأطبفببذأكب نبخالإبا رباتباأأمويأباأايتبكاننابابلادباكا اساناب انبنا اياجاأب
ملمنرعنهتمبأوطبفبيفباأنيمنريس ن تباأيتبكننتب انا اشارةبيفبكانلاأبٌرجانءباأاناال ب
اإلعال يأفبأقدبعن مباأل ننءباأاأارببيفبشاّتبلاربعباأاطابباأايتبكانناتب اأاربلاأب
بل ئذفباض داءبضأومباأ شري ببعومببظنئ باألععنءببعاوامباألجاناأببعاوامباأل ارااب
باأل بياأفبلعااالبعاوااىباأاطاابباأاناان ااينبب اابباأل افاانإبب اابباأاأايااب بباجلاراحااأب
مباخا اوا بٌناباعا:اانببٌخا ابعاواامبآ ابباأاطاابببعاواابكباأل اناانءباأاذيبكاثارتبلايااانب
انيب
املؤأفنت.بو ب بضبعبٌ بباأطببباأسوبكباأشخص ببامل:ينبأأل نانءباملساوام ب

بعومباأفقانباأكث فبحّتبٌنانبكن بعومنبلي:مانب اأان..بب انب اؤ،ءبٌضابباأابأايادبابن

ك نبب"بداية اجملتهد وهناية املقتصد" يفباأفقان...ببلدبتبىلباأقعنءبب رسباأافاقاانب
باأطببباأفوسفأ..بب ن:مبابن النفيسب ك ش باأدبرةباأد ابياأباأصاغارىفببكان ب
يأدب نبلق:نءباأشنلأيأفببكن بابن سيناب نبٌكرببٌعالمباأطبببٌعالمباأفوسافاأفب
بكن ب شنركنبيفبعوبمباأوغأبباأفقانفببعيطبإبضننباملاقانمبكاثا ابأاببتا اناأانانبٌعان انيب

اأفقانبباحلديثبباأطبفبلْنننبعنجدبٌ بثقنلأب ؤ،ءبباعأأب ا اداخاواأ ..وكان ال
ميكن دراسة الطب يف النغنالنب إال بنعند أن يندرل النطنالنب النقنرآن النكنرمي

وحيفظه وحيفظ شيئا من علوم احلديث والفقه واللغة.بهلذابكوانبببياكاانب اناانكب
انفصنمبنكدبضنيبعوبمباأطبببعوبمباأدينفبب،بعوبمباأدنينببعوبمباأدينفبلكو:نب
رتاضطأببكو:نب نباأأوبمباأيتبتدخلبيفبلرباباأأنيبٌببلرباباأكفنيأ.
كمنبعن مباأل ننءباملسومب باألبائلبيفباأبل بعوىباملس شفينتفبناذكارب اثانإ ب
سنان بن اثبت فباأذيبٌشنربعوىباملق دربي بي خذبضيمنريس اان بيانا سااببوأايااانب
له ربإبنشنئانبيفباببباأشنمببمسنهبض اا"اأنيمنريس ن باملق دري"ببٌنفقبعويانب نب نأانب
يفبكاالبشا:اارب اانئاايتب ياناانرفببالا ا ااحبعاناان بضاانباثضااتب -بٌيعاانب -ب"ضاياماانريسا اان ب
اأساياادة"باأااذيبضاناانهبضساابقبَيااَيبعاوااىب جاوااأفببجاوا بلايااانببرتاابباملا اطاناناانيفب
باع قنلباملرضىفببكن باأنفقأبعاواياانبيفبكالبشا:اربعا امانئاأب يانانرفببعاناد انبجناحب
ب"جب َك ةم"فببضنيبأانباأافارقبضانيبا ا بباأشارفب
عنن بضنباثضتبيفبتقبميبٌ ننعباأل َة
عملباأل بضنصيحأبعنن فببٌنشهبضباعطبيفببلتبا نعأب اربضايانلاأفببضاناغادا ب
ضيمنريس ن بيأنجلبلاياانباأافاقاراءفببرلاانباأارعاياأفببٌنصا بيفب اأان االهتان.بب انب ا ثارب
األ ننءبيفب ذاباأصد ب نبرباهباضنبٌيببٌصينأأبعنبضدرباأدينبضنبلنض بضاأاواناكب
لقنإ ب"بممنببجدتانبلدبصنأانب نباآلاثرباحلسنأباأيتبتنقىب ادىباألَّمفبب إبهبانب
انباملاثاابضاأبٌبلااقباأللسانمفبونااانبببياازإبجما ا:اادابحاّتباشارتىب برابكاثا ةب االاصاقااأب
أونيمنريس ن باأكانا باأاذيبٌنشاهناانبببلافاانباملاواكباأاأان إب"نابرباأاديانبحماماب بضانب
زناكا "ب-رْحاانبم -ببتاأاببيفبذأاكبتاأانانبكاثا اب,بباجا ا:ادبضانافاساانبب انأاانبحااّتب
ٌضنيب ذهباأدبرباملشرتاةبوأيانفببضانان انبٌحسانبضانانءببشاياد انببجاأالباملانءبلايا:انب
جنرَّبل كملبهبنباأنيمنريس ن فببٌحسنبيفبلأوانبذأكبغنيأباإلحسن .ب
بب نب كنرمبٌخالقباأل ننءب نبحدثبضانبعو بضنبحممدبضانبٌيبباأصاواحا بٌحادب
ٌ ننءب صرباملش:برينبٌنانبحبإب برهبوىلب نبيشنانباأنيمنريس ن بأيبيبوأيانباملرضىب
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كن ب نبٌ مبا من نتباملاؤأافانيباملساوامانيباألبائالباأايتبتازخاربهبانباملاكا انانتبيفب
اأأنبباأأريببباأغريبفبب نب ذهباملؤأفنت
-0ببك نبب"أدب الطبيب"ب"إلعحنقباأر نبي"بامل بْبيفباأرض باألبإب نباأاقار ب
اأراض باهلجريبتقديرافبتأرابليانبوىلب شكوأباأسوبكباأاأاواما بباملا:اينبأاواطاببيفب
عصرهفبتوكباملشاكاواأباأايتبٌلارزتببٌخارجاتبوىلبعانحاأباأا اطاناياببجمامابعاأب انب
األ ننءبج:وأباأذيبٌصنحببجب مبخطرابي:د بحينةباأننسببيسوببٌ باهلم.
لنإبوعحنقبضنبعو باأر نبيبيفبك نضانب"ٌ بباأطناياب" "بلاْ با صانإباأاالئاقاأب
ابحلكنمب بٌببٌكثر نب،ئقأبابأطنيببٌيعنفببلادبلانإبٌرعاطابب انأايا ب"تافاقادب
رعانفب
نباحلكنمبٌرض َ بخصنإفبٌ بيكب بحسيننفببٌ بياكاب بعانملانفببٌ بياكاب َبب ً
بٌ بيكب بغ بعجبإ")ببوذابنقوتب ذهباأللنبيلبوىلباأطنيبببجدهتنبضانب،ئاقاأفب
اك بٌحادبيفبٌ ى ب
بعويانبباجنأفبوذباأطناياببحانكامبيفباأانافابسبباألجسانمفبب،بيش ى
بٌشريب نباأل اباإفبلاواذأاكبياناناغا بأاواطاناياببٌ بأيخاذبنافاساانب
اأنفبسبباألضدا
ُ
َ
ابآل اببباأأوبمباأننلأأبأانبيفبصننعأباأطبفببضغ بشكبٌ ب نبببَيطبمبنبٌذكارهب
بٌ ارحاانبعاياخاجالبو بكاان بأاانبٌ لبحا ى فببٌ بياكاب بأاانب ا باحلا ى بيسا ب اانب
اأأقلفبلْنانبعيس ح ب نبمبجلبذكرهفباأذيبٌنأمبعوىباأننسبضصننعأباأطبفب
ب نحبهبنبٌلنضلبيس حقب بتأوم:نفبننلبنانببير نبنانبلنالباإللادامبعاواىبعاواما:انفب
لعالبعنباأأملبهبنفببع ىب ذابامل جرابعوىبمببعوىبٌ و:نبٌ ب زاْح انبهلامفب
ب خبأانبضيانا:امبضاغا بنصايابب انا:انفبلاناياحبجادافبلاْ بضاأاثاانبخاجاواانبعاواىبأت يابب
نفسانفببوصال بٌخاللانفبلمبلصدبٌ و:نبضاواطا ببٌ بفببحسانب ساهأاأفبلا اأاوامب
ن:مفببخدمبضنيبٌيدي:مبيفبٌعمنهلنفبٌ كنانبحينئذبي باأأاوامبباأاأامالبٌ بَيافاظب
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صحأباألصحنءببٌ بيأنجلباملرضى...ب"

-3ببك نبب"التشويق الطيب"ب"أليبباأاأاالءبصانعادبضانباحلسانباأاطاناياب"فباملا ابْب

ب بحتديدبضأدبعنمب 222اب بالقب0170م باأذيبك نانبيفب يئأبنصانئاحب اناياأب
وىلببيلباأل ربيفبحمنبأأب نانبأودعبةبوىلباأأملبعوىبوحينءب انبعافانب انبرعاب ا:انفب
بنشاارب اانباحت احااىب اانبحماانعان ا:اانفبباأ ارلا بهباانبعاانب اريااقبا ،ا اماانمبيعاانتااذهتاانب
بتال ذهتنفببممنبصدربيفب ذاباأك نب ب نبصفنتباأطنيببٌ بيكب ب أ دً،بيفب
زاجاانفب ان اراًبيفبنافاساانفب ا اماساكانًبضادياناانفب،ز انبأشارياأا اانفببالارباأاأاقالفبلابيب
اأذكنءفبحسنباأ صبرفب أربلنًبضصدقباأو:جأببٌ اءباأل انناأفب ا:ا امانًبمبانبياأاياناانفب
حمننًب،صطننعبا فبيسنبيبظن رهباب ناانبيفبٌلاأانإباجلامايالفبحسانبا اواقبغا ب
شاارهبوىلباملاكاسااببب،بحاانعاادبعاوااىباملاانإفب ا ااه ابًبابأسا بباألخاناانرباملا اقااد ااأفب
صحيحبا طبباأأننرةفب باظننًبعوىب راع انببلراءتانببنظرهبيفبعوبمباألبائلبشفاياقانب
رليقباأوسن برحيمنًبأوعأفنءبباأفقراءفبعنضقنًبوىلب أنجل :مبلنلب أنجلأباألغانايانءفب
شديدباأأننيأبجبم بك بب"اضقراط"ب"بجنأينبس"فبب نبيرىبرٌي:منببا،جا ا:ان بيفب
لا:اما:امانبباأاناحاثبعانبغابا عا:انبب اذاكاارةبٌ اوا:ان ,شا:اابراًبابحلاذقبباأارباعاأبيفب
صننع انبعندبذبيباأاأاوامفب اأاربيباألعا انذيانبباأشاياب فبظان ارابعاواياانب ا بذأاكب
عوم:مببلعو:مبأيصحبنسنانبوأي:مبجمينانًبعامانبيسائالبوذابعاريبب ا ابلافانًبعامانب،ب
ياأااريبحااّتبيا افاكاارببياناحااثفبب،بيسا احا ب اانبا،ز َّ بب،بمياالب اانباحلاارصب
با،ج :ن فبغ ب أجببب،ب كربفب ذكراًبمبنبكن بخمارباًبمبانب اببكانئانفب اناذراًبمبانب
عيكب ب نبٌحباإب نبيأنجلانب نباملرضىفبممنرعنًببصنلنًبعفي باأطاريبباأاناطانب
باأفر فبكا اب انبأاألاعاراربلاوايالباملازا بباهلازإفبغارب اغارىبضشارببا اماربب،ب ابأا ب
ابأافاسااقبباأافاجاابر.بياكااب بكاثا باأا اادرببباأاأاناانيااأبمبازابأااأباملاارضااىببخااد ا ا:اامفب
باأادخابإبوىلباأانايامانرعا ان تبباأاناظاربيفباأاقابانانيباأاطاناياأببا،رتايانابابأصانانعااأب
املنطقيأبب طنأأأباأأوبمباأرَّضيأفب ثنضراًبعوىبذأاكبجما ا:اداًبحاريصانًبعاواىباأاقاراءةب
باأ صفحفب ابيالباأارب بغا ب اوابإبب،بضاجاربب،ب ا اأاواقباأاقاواببضاغا ب اذابب،ب
ي وذذبضش ءبعباهفبب،بيقبمبعندهبش ءب نباملق نينتبابجلموأب قن انبب،بياقاعا ب
انب
ز ن ًب نبعمرهبوذبٌ كنانبو،بليانفببَي ن ب بذأاكبوىلبتابلاياقبوهلا .ببحاقاياقبمب ب
كننتب ذهبصف انبٌ بميدهبمبابملأبنأببيأعدهبابأ بليقببتر قانباألضصنربابجلالأاأب
ابب
باأبلنرببٌ بينصرهبعوىباأسبلسطنئينيباملمب نيباملغانأاطانيفبلاْذاببجابباأاطاناي ب
كذأكبل:بباأذيبيننغ بٌ بياركانبوأاياانفببياأابإبيفبعاال باملارضاىبعاواياانفببَيابب
عويانبضأدبذأكبٌ بيوزمباأشربطبباأقباننيباأيتبعنذكر نبب ب ذه.
 " -2أخالق الطبيب"ب "أليببضكربحممدبضاانبزكاارَّباأا رازي"باأااذيبٌ ضاانيبوىلب
اأصفنتباأيتبذكر نبتوط بابملارياضبباأارلاقبضاانبباحلاوامبيفباعا اجاباضاانببتافا:اياماانب
نبعيأب رضانبعوىبحنببي منشىب ا ببضاأاانباأاثاقانيففبلاقانإ ب"ياناناغا بأاواطاناياببٌ ب
يب مباملريضباأصحأببيرجيانبهبنفببو بكن بغ بباثقبضذأكبأل ب زا باجلسمبرضا ب
ألخالقباأنف ".ب نبذكار هب انب اببو،بغاياضب انبلاياضبملانبٌلانضاتبضاانبكا ابب
بخمطب نتبٌعاللننب نبٌ ننءباأأربباأيتباز ْحتبهبنبرلابيباملاكا انانتباأاأاواماياأب
يفبضال باأشرقبباأأرب.
املبحث الثاين :حاجة األطباء إىل علوم الوحي
و باأسؤاإباأذيبنطرحانبيفب طو ب ذاباأفصلب ب بملنذابَي ن باأطنيببأأوبمب
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اأبح ت
أك بي :ديبهبديباأك نببباأسنَّأبيفبعأيانبوىلبا وقباأكرمي.
أك بيرضطبعومانببعموانبخب باإلنسن .
أك بي:ذببنفسانببيرضي:نبعوىب نن اباأفعيوأبباأشري.
أك بَيدبيفبنفسانباأدال بأو أومبباملثنضرةبباإلتقن .
بٌخ ابأك بي ق بمبيفبعموان.ب
:منبحنبأننبٌ بجندبيفب نن جباأنشرب نبميكنبٌ بيريبباأطنيبفببي:ذبب
عوبكانفبلونبجندب ثلب ن:ن بمببتأنىلفباأذيبجنءبيفبك نضانباأكرميفببعنأبننيانب
صوىبمبعويانببعومفبمبأىنبٌ باأرتضيأباإلعال يأباأصحيحأفبَيببٌ بحتيطب
ابأطنيبب نذبنشهتانباألبىلبيفب فبأ انفببتدر ب أانبيفبصننهفببشننضانفببرجبأ انفب
بك:بأ انفبحّتبيس قيمبأانبا وقباأقبميبباأسوبكباأصحيح.
بو باأدينباإلعال بيرع بأوطنيببلنعدتنيبٌعنعي ني
يبلربأانباأنظرةباأشمبأيأبأوحينة.
يدأانبعوىب كنرمباألخالقببَيثانبعوي:ن.
يقبإبعنحننانببتأنىلبيفبحمكمبك نضان ﴿ب نبخوقتباجلنببا،ن بو،بأاياأانادب ﴾ب
[عبرةباأذارَّت ب .]12ذاب بباأغراباألعنع بأوخوقفببأابجاب باحلايانةبعاواىب
بجانباأنسيطأفبعنن ةبمبعنحننانببتأنىلفببجزءب نبعنن ةبمبعمنرةباأكب فبمب
باحدببوأيانبين  :بكلباأنشرفبيي باألعننبب بصبأأبضانبعاناحانناانفببكالباأاطارقب
فعيأبوأيانبجلببعالفبيي باضنبآ مبخوقبابأأنن ةبمفبب مب اطانأاناب بضا احاقاياقب
َّ
ذباهتمب نبخالإباأأملباأصنحلفبباأأاللنتباإلنسننيأباأيتبترضط:امبضارباضاطبا ا ب
باحملنأ .اأنظرةباأشمبأيأبتق ع بٌ بتن ظمباأفعنئلباإلنسننياأبكاوا:انبضاأاقادبباحادب
بصبإباأل رايفبباأقرآ بَيد ب ذاباأأقدب نباأفعنئلبضكومأباأرب.
ببيقبإبتأنىل ب﴿أي باأرببٌ بتبأباببجب كمبلنلباملشرقبباملغربببأكنباأربب انب
آ نبابهللبباأيبمباآلخربباملالئكأبباأك نببباأننايانيببءاتاىباملانإبعاواىبحاناانبذبيب
اأاقاردبباأايا ان اىبباملسانكاانيبباضانباأسانايالبباأسانئاوانيببيفباأارلاانبببٌلانمباأصااالةب
بءاتىباأزكنةبباملبلب بضأ:د مبوذابعن دبابباأصنضاريانبيفباأاناهعانءبباأعاراءببحانيب
اأنهسبٌبأئكباأذينبصدلباببٌبأئكب مبامل قب ﴾ [عبرةباأنقرة ب.]077
بآيأبجن أأبشن وأبملأنينباإلمين بباإلحسن بباأصرببباأصدقبباأ قبىفبتننائانانب
ي باأدينببحدةب منعكأببٌنانب انا:اجبحايانة .عانباأانا بصاواىبمبعاواياانببعاوامب
لنإ "اأرببحسنبا وقفبباإلُثب نبحنكبيفبصدركببكر تبٌ بيطَّو بعويانباأننس"ب
[رباهب سوم].ب بب نب عب هبابأنظرةباأشمبأيأبأوحينة.
بأنيتباآل بأاواساؤاإباأااذيبيافاارابنافاسااان ب اانباأااذيبياقااد ااانباملانا:ااجباإلعااال ا ب
أوطنيببحّتبيس قيمبعوبكانبب أن التانتبنس طي بٌ بناواخاصباإلجانضاأبيفبناقاطاأب
باحاادةب ا بٌ باأاادياانباإلعااال ا بياارعا بأاواطاناياابببعاادةبركاانئاازبامها:اانباإلمياان ب
باأأوم

5ن اإلميان :اإلمين بابهللباأذيبميألبجبانحباأنف فبيط:ر اانفببي سامااببهباانبعاانب
اأصغنئرفببَيأو:نبتانا ا:اجباملاثالباأاأاوايانفبكايا ب،ببلادبجاأاواانبمبزياناأبيفبلاواببب
اكب
بعا اوَ ااية ا َ
امل ااؤ ا ان ااني بب ااب بعا اط اانء ب اان بعا اط اانء بم بيا اق اابإ بتا اأ اانىل ب﴿مياَُانُّ ااب َ َ
َعا ا اوَا ا ُام ا ابا ۖبۖ لُا ا ةبال َبَ ،متاُ ا انُّ ا ابا َعا ا اوَا ا ا َّب وِ ةعا ا َاال َ ا ا ُكا ا ةبام ۖۖضَا ا ِبال ا َّبُ ميَُا ا ُّبان َعا ا اوَ ا ا ةايا ا ا ُك ا ا ةامب
ٌَ ةب ٌ ة
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اامياان ِب وِنةا ُكاةن ا ا بام ِ ِ
ِ
اني﴾ (احلاجارات )٧١بياأاوااقباأشا:اياادباأساياادب
ٌَ ةب َ ا َادا ُكا ةبام أا ةِ َ
صاان لا َ
ُة َ
لطببعوىب ذهباآليأباأكرميأبضقبأان ب"و باإلمين ب ببكربىباملنانباأايتبميانبمبهبانب
عوىبعندب نبعنن هبيفباألرافبونانبٌكربب نب نأباأبجب باأذيبمينحاانبمباضا اداءب
هلذاباأأندفببعانئارب انبيا اأاواقبابأابجاب ب انبآ،ءباأارزقبباحلايانةبباملا انعفببٌبإب انب
يصنأانباإلمين بيفباأكنئنباأناشاريفبحاياثبتسا اقاربحاقاياقا اانبيفبلاواناانفب اببعانعاأب
تصبرهبهلذاباأبجب فبب،رتانان انتاانب اببضاانببأادبرهب اببلاياانفببصاحاأبتصابرهبأاواقايامب
باألشايانءبباألشاخاانصبباألحاداثب انبحابأاانفبب امااهنايانا اانبيفبرحاوا اانبعاوااىب ااذاب
اأكبكبباألرض بحّتبيوقىبمفببٌنسانبمبنبيفباأبجب بحابأاانفببٌنساانبابهللبخانأاقب
ذاباأبجب فببشأبرهبضقيم انببكرا انفببوحسنعانبينانبميوكبٌ بيقبمبضدبرب ر بقب
يرضىبعنانبمببَيققبا بهلذاباأبجب بكوانفبضكلب نبليانببكلب نبليان".

 -5العلم :يندٌباأقرآ بٌبىلبكومنتانبياابمبٌُناازأااتبعا وااىبرعاابإبمب صا وااىبمب
عويانببعومبضقبأان
﴿الةارٌةب ِابع ِمبرضِ ِ
باإلنةسن َ ب ِ ةن َ ٍ
بخوَ َق ةِ
باألَ ةكَرُمباأَّ ِذيب
ك ة
ةببَرضُّ َ
َ ة َى َ
يبخوَ َق َ
كباأَّذ َ
بعوَقبالةاَرٌ َ
َعوَّ َمب ِابأة َقوَم﴾ب) اأأوق ب)2-0
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وَّحتَان نَة َشااى ا َّبَ ةبان عاَ
ُ َ ُ
اأأومبآبَّتباأكب باأيتبتؤ يباىلب اأارلاأبمببا شاياأبأاان.بأانانبٌعابةبيفباأساوا ب
اأصانحلب انبٌ انانءباملساوامانيببعاوامانئا:امفباأاذيبنشارباباأاأاوامبباملاأارلاأبيفبٌرجاانءب
اأدنينفبيبمبكننتبٌبرباببغانرلاأبيفباأاظاالمفبضادٌباباب ،االعبعاواىبعاوابمباأاياب ب
بلانرسبباهلانادفبُثبٌخاذبابيفباأا اجارضاأبباأا اطاناياقبباملاقانرناأبباأا اهأايا .بو باإلمياان ب
باأأومبوذاباج مأنبَيفظن بأانسن فبكرا انببي:دَّهبوىلبا وقباأاكارميفببيصاالناانب
ابهللبعنحننانب
املطلب الثاين :خصائص الطبيب املسلم
أكلب :نأبٌخاللينهتنباأيتب نباأعربريبا،أ زامبهبنب نبلنلباملمنرسببيأدباأطبب
يفب قد أبامل:نباأيتبهلنبٌخاللينتبصنر أب نذباألزإفببلدباشرتطبٌضببلراطب ندٌب
اأط:نرةبباأفعاياواأبيفبممانرعاأب ا:اناأباأاطاببب ابباأاذيبعانربعاواياانباأل انانءبضاأادب
ذأكفبلهضببلراطبيؤ نبابأفعيوأببَيألبيفب رتنأبٌحاببوأاياانب انباملانإبأاذأاكبر ب
املنإببعأىبأأال باأفقاراءبجمان ببعازيبعانباملاكابثب ا باألغانايانءبأافارتةبٌ ابإب
قنضلباملنإفببلسمانباأط باأذيبصنغانبكوانبَينلظبعوىباأفعيوأببياوازمباملامانرسب
هبنب نذبضدايأب ونانبأوأوم.بن بل ب انباأاطاناياببٌ بياكاب برحايامانفبعاطابلانفبٌ ايانانب
عوىبرعنأ انفبك ب نبألعرارب رضنهفبحويامانببلاتباأاغاعابفبيابثارباآلخاريانبعاواىب
نفسانفبيف بضأ:دهببيص ُادقبيفبكاواما اانببمياواكبز انمبٌ ارهفب ا اباضاأانب ا بز االئاانب
ب رضنهفبيرالببمبيفبعموانفببيب نبضشريب :ن ان.
5ن اإلميان بشرف املهنة: :نأباأطبب نبٌشريبا ملا:اانفبضاياادبٌ بذأااكبر اانيب
ضشر ني
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ٌبهلمن بٌ بمتنرسبضكلبوتقان ببوخاالص,بياقابإبصاواىبمبعاواياانببعاوام ب"و بمب
َيببوذابعملبٌحدكمبعمالًبٌ بي قنان".
باثني:من بٌ بيراع باأطنيببيفبعوبكانببتصرلنتانبا وقباأكرمي.
كي ب،بتكب ب نبٌشريبامل:انفبباأاطاناياببٌكاثارب انبغا هب اؤمتانبعاواىبصاحاأب
اإلنسن بب بٌمثنب نبأديان.بيصا باضانبٌيببٌصاياناأاأبصانانعاأباأاطاببيهنان ب" انب
ٌشريباأصننئ فببٌرضحباأنعنئ فببلدببر بتفعيوا:انبيفباأاكا ابباإلهلاياأفبباألبا ارب
اأشرعيأفبحّتبجألبعومباألضدا بلريننًبأأومباأل َّ ".
ُ
باإلميان بضشاريباملا:اناأب ارتانااطبٌشاادبا،رتانانطبابأل ادايباأاايتبيعاأا:اانباأاطاناياابب
ٌ ان ااان.ب اذهباأل اادايبحتاد اانبوىلب ادىبضاأاياادفباملانان ااجباأاطانايااأباأاايتبيا اواقاان اانب
اأطنيبفببٌكثر نب -باألع باأشديد-بٌخذتب نب نن اجباأاطاببيفباأاناوادا ب
اأغرضيأفب بحتنبتفك بب،بتدض فبب،بنارىبوَّ،بتار ياداًبملانبلانأاانباضانبخاوادب ب انبٌ ب

املغوببب بأ بٌضداًباب،ل داءبابأغنأبفبباأسنببيفبذأك ب(ٌ باأنف بٌضداًبتاأا اقادب
اأكمنإبيفب نبغونا:انفبباناقان تبوأاياان.بو انبأاناظارةبابأاكامانإبمبانببلاربعاناد انب انب
تأظيمانفبٌببملنبتغنأطبضانبيفبٌ باناقايان انبأايا بأاغاوابب اناياأا فبوحتانب اببأاكامانإب
اأغنأبفبلْذابغنأطتبضذأكبان حوتبيي ب ذا بباأغنأبفببتشن:تبضانببذأكب
ببا،ل داء).بلنأطنيبباأذيبننيبمفببيو زمبآب اببامل:ناأفبلامانيبي بياأاياشب
حينةب ن يأبكرميأفب بببٌعرتان..بب ننكب نبيأبضانبعنباأثراءباأأريض..بأادياانبحماناأب
اأننسفببتقدير مبأأموانفببومينهنمبضرعنأ انبأذأكبيوز انبرلنضأباأعم فبب بٌجدىب
بٌضقىبٌثراًب نبٌيبرلنضأبخنرجيأفبلكي بوذاب نبكننتب ذهباأرلنضأب رتنطاأبخبشاياأب
مببتقباهفب ننأكبيصنحبٌثر نبٌضأدب دىفبب بر نبيفبتصحيحباملسنرفببهتاذيابب
ا وقبباأسوبكبٌكثرببلأنً.
املطلب الثالث :عالقة الطبيب ابملريض
عاللأباأطنايابب ا ب انبٌ امباأاأابا الباأايتبتسانعادبعاواىبجنان باأاأاال ببتشامالب
جبانببكث ةب ن:ن

أوال :العناية ابملريض ككل
عوىباأطنيببٌ بي أن لب ب ريعانبضأننصرهباأثالث ب(اجلسدفباأأقلبباأانافا ),ب
بنأينبابجلسدبجممبعأباألععنءباأيتبي هأ ب نا:انباجلسامفبباأاأاقالبناأاينبضاانب اركازب
اأ فك فبباأنافا بناأاينبهبانباملشانعاربباألحانعايا ب Holisticapproach
 .نباملسوَّمبضانبٌ باأأننصرباأثالثأب(اجلسدبباأنف بباأأقل)بتا اداخالب اأانًفببياؤثارب
ٌحد نبعوىباآلخرف.
اثنيا :طمأنة املريض
عناد انبياناأاثباأاطاناياببٌبباملامارابٌبباملامارضاأبٌببٌيبٌحادب انباأافارياقباأاطا ب
اأطاماهناياناأبيفبنافا باملارياضفبلاْ بذأاكبيسانعادهبعاواىبعارعاأباأاربءب انب ارضاانفب
لانأاطاماهنايانااأبباأساكايانااأبيشاادا ب اانبعازميااأباملارياضببيارلاأاان ب اانبربحااانباملاأاناابيااأفب
بيقبَّ ببعنئلباملننعأبيفبجسمان.
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ا،ج منع بيفبشّتبصبرهبمبنبيفبذأكباحملاناأفبباأا ابا بباأارتاحامبباأا اأانب بباإلياثانرب
اثلثا :حتمل املسؤولية
ننكبجبانببعديدةفب نب سؤبأيأباأطنيببحينإب ريعانفبابإلضنلأبوىلباأ حوا ب باإلحسن فببابأأب ةبوىلباأنصبصباأدينيأبعيجدبكلبلر ب– نيننبٌببغ ب نيابب
– حنلزابأل بيكب بأانب بربوَينيببيفبحتقيقباأ كنللبا،ج منع ب
ابألخالقباحلسنأببحسنباأ أن لب باملريضفب ننكبجبانببٌخرىب ن:ن ب

ٌ بيكب باأطنيبب قننبأأومانببلناانبأاياقادمبملاريعاانبٌلعالبرعانياأبصاحاياأبمماكاناأفب
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ذلك فهو ضامن ".بب نب ننبي هكدبٌ بحذقباأطنيببأأ وامااانببوتاقااننااانبأاأاما وااانب َ َ َةُ ة َ ة َ ُ ََ َة َ ُ ة َ َ ُ َ ة ة َ ُ ة َ ة َ ة
ۚ
ِ
ى ۖۖبَب ،تَا َأنبنُبا َعوَاى ةِ
ِِ
اإل ةِبُث َباأة ُاأا ةد َبا ب بۖ َباتَّا ُقابا ا
بتكابياناانباملسا اماربيفبجمانإب صاصاانبٌ اربباجاببب ا ب ساؤبأاياأبَياببعاواياانبٌ ب ةعَ ُدبا ۖب َبتَا َأ َنبنُبا َعوَى اأة ىبرب َباأَّا ةق َب َٰب َ َ
َّب ۖۖوِ َّ َّب َش ِادي ُباد اأةااأِا َقا ِ
انب﴾ (املانئاادة )٨فببياقابإبصاوااىبمبعاواياانببعاواام" :تاارىب
َ
َ
يأطي:نبحق:ن.
املاؤ انانيبيفبتاراْحا:امببتابا اامببتاأان افا:امبكاماثالباجلسادبوذاباشا اكاىب اناانبععاابب
 ٌ .1بيصب بملريعانبحر انببعرضانبب نأان.
تداعىبأانبعانئارباجلسادبابأسا:اربباحلاماى"فببياقابإبصاواىبمبعاواياانببعاوام ب" َ ةانب
 ٌ .2بيك مبعرب ريعان.
 ٌ .3بيكب بعوىبعومبابألحكنمباأشرعيأبامل أوقأبمبجنإبعموانب( أرلاأباأل بياأب ناَ َّف َ بعنب سومبكرضأب نبكربباأدنينبنف بمبعنانبكرضاأب انبكارببيابمباأاقايان اأفب
باأبعنئلباأأالجيأباملانانحاأبٌبباحملار اأفب اأارلاأب اّتبميانا ب ارضانهب انباأاقايانمب ب نبيسربعوىب أسربيفباأدنينبيساربمبعاواياانبيفباأادنايانبباآلخارةفببمبيفبعاب ب
ضنأضباأأنن ات)...بحّتبيقدربعاواىبورشان باملارياضببتابجايا:اانبعاواىبضابءب اأأندب نبكن باأأندبيفبعب بٌخيان".
املأرلأباأطنيأبباحلكمباأشرع
اثنيا :التنمية االجتماعية واالقتصادية
يس طي باأطنيببٌ بيس:مبأيا بجبا:ادهبلاقاطفببأاكانبٌيعانبابعا اقاطانببجا:اب ب
املطلب الرابع :عالقة الطبيب ابجملتمع
اآلخرينب نبٌ ننءببغ بٌ نانءب انباأاأان اوانيبيفبجمانإباأا اأاوايامبباأادعابةبباأا اناماياأب
و ب سؤبأيأباإلع:نمبيفبوصال با م فبتشملبكلبلر ببابألخصبٌ،ئكباأذينب
ا،جا اماانعايااأبباملشاانريا با،لا اصاان يااأفببياياأا:اانبربالاادبتانا ا:ا بضا احاساانيباأاابضا ب
أبابحظنب نباأثقنلأبباأ أويمفببهلمب كننأباج منعيأببيأرلب بعانبلاربب شانكالب
اأصح فبأل باأفقربباجل:لبباملراب ب ائرةب غوقأبأيخذبضأع:نبضرلنببضاأاضفب
اأنيئأب نبحبهلمفبباأطنيبببكلب نبيأملبيفبجمنإباأرعنيأباأصحيأبتا ابلاربأاديا:امب
ل :باأسنببباأن يجأبيفبآ بباحدفبلنأطنيببلن ربعوىباإلع:نمبيفبوشانعاأبرب ب
ٌكثرب اذهباجلابانابفبلا:امب اطانأاناب بوذابي بياكاب بهلامب بربلايان يبيفبوصاال ب
احملنأبباأ أنب بباإليثنربيفبجم مأانب,بباأبعنئلبأ حقيقب ذاباأ أنب بكث ةبب اأاد ةب
ا م فببٌ ب،بيق صرب بر مبعوىبعال باملرضىبضغيأباأناجان باأشاخاصا ب ان َّب
فبامل:مب ببضربرةباإلمين بابأفكرةبببجب باحلبالزبأ احاقاياقا:انفبب،ضادب انباأا اهكايادب
باج منعينفبضلبيكب بهلمب بربٌكثربضأداببمشبأيأفبخانصاأبوذاب انبتاذكار بتاأاريا ب
عوىبلأنأيأباع أمنإبا اطانبباأادياينب انبآَّتببٌحان ياثبأاياناجاحباأاطاناياببيفب
اأصحأباأذيببضأ انب نظمأباأصحأباأأنمليأفبيهننب"اأا اكان الباجلساديبباأاأاقاوا ب
ذهباملسؤبأيأ.
باأانافاسا ببا،جا امانعا فببأايا بجمار با اواابب انباأل اراا".بو بٌضاأان باإلصااال ب
ا،ج منع باأيتبعوىباأطنيببا،ع ننءبهبنبأاياساتبهلانبحادب ب ارعاب اأفبب ا اوا ب
تنني باألحبانثبٌ بأاوا اطابعب بالا ب ا اأاد ةب" انا:انب انب اببشاأابريبب انا:انب انب ابب
ى
ابخا اااليباملاكاان بباأااز ان بباخا االيباحلانجااأباأاقاانئامااأبيفبا ا اما فببا،عا اأاادا ب
،شأبريفبب ذهباأدبال بت شنضكببت فنعلفببين جبعن:نبيفباأن:نيأباإلأزامباأذايتفب
اأشخص بأوطنايانابأاكانبٌلعالب بربمياكانبٌناانبياؤ ياانباأاطانايابب اببٌ بيسا:امبيفب
اأذيبيدل بامل طبعبأوأمالفبب انبٌ اثاواأباأادبالا باأشاأابرياأبأاواما اطابعفباأارغاناأبيفب
حتقيقباأ كنللبا،ج منع فبحّتبيس طي بٌلرا با م بٌ بيا اغاوانابابعاواىب شانكالب
لعنءببل انباحلربضطارياقاأب اثامارةفبٌبباأارغاناأبيفبولان اأبصادالانتب ا باآلخاريانفبٌبب
اأ خو بباأفقربباملرا.
اأرغنأبيفبتنميأب :نراتانبامل:نيأفبٌبباأشأبربابجلميلبحنبب ؤعسأبعاناقبٌ بلاد اتب
أانبخد نتباج منعيأب أينأ...فبٌ انباأادبالا باأاالاشاأابرياأبلامانبٌ اثاوا ا:انفباأارغاناأب
باأساؤاإباأااذيبناطاارحااانب ااب ب اانباأااذيبيسا اطايا بٌ بيافاأاوااانباأاطانايااببإلصااال ب
اأكن نأبيفبزَّ ةباأشأبربابأل نببا،ن منءبٌببوثننتباأاذاتفبٌببحابباأاظا:ابر"فب
ا م ب ننكبثالثأبٌشينءبميكنانبٌ بيس:مبلي:ن ب
بأألبٌ مباأدبال باأيتبببيشمو:نب ذاباأا انايان باأسانضاقب ابباأادالا باأادياينببأتثا هب
عوىباأأملباأ طبع .
أوال :اخلدما الصحية
اءب
لنأطنيبباملسومبيس طي بٌ بيس:امبضاناأاضببلا اانب اد اأباملارضاىباملاأابزيانفبعاب ب
ب ننكبعدةبٌحبنثبضينتبٌمهيأباأدال باإلمينينبيفبتشجي باخنراطبٌلرا با ا اما بيفب
كن بيفبحقلباأطبباأأالج فبٌبباأطبباأبلنئ فبٌبباأنحابثبٌبباأا ادريابفبٌبب
اأأملباأ طبع فبٌذكربعوىبعنيلباأ مثيلب راعاأب اياداناياأبلانمبهبانباأادكا ابربزكارَّب
اإلغنثأباأأنجوأبب ذابيدخلبيفبو نرباأبل باأ خصص بٌببزكنةباأأومفبب نب انانب
حماماادبعانادباهلاان يبعاوااىب 21ب ا اطاابعاانب انب ايائاأباهلااالإباألْحارباإل اانرايتبب ا ب
ٌمهيأباجلننبباإلمينينباأذيبيدل باأطنيببأاكثنرب نباألعامانإباأا اطابعاياأباضا اغانءب
ؤعسأبهلنبحعبربباع بضنيباملبا ننيفببجتذبباأكث ب نبامل طبعنيربٌبضاحاتب
اارضاانةبمببثاباضااانفببأااببناظاار بيفبآَّتباأاكا اانبباملاناانيببيفبٌحاان يااثباأاارعاابإب
ااذهباأاادراعااأبٌ ب اانبشاجا ب%22ب اانباملا اطاابعاانيبعاوااىبا،خناراطبيفباأاأاماالب
املصاطافااىبصاوااىبمبعاوايااانببعاواامبأاابجااد بكاثا اب انا:اانبياابصا بمباأاانينباأا اكاانلاالب
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اأ طبع ب بباض غنءباألجربباملاثابضاأب انبم.بكامانبٌ باأاأامالبا ا يبعانادباأاغاربب
انطوقب نب بال ب ينيأبعقديأب ينيأبلنجدبعادةبنصابصب انباأاأا:ادباأاقادميبعانادب
اأي:ب يأبحتثبعوىباألعمنإبا يفبباأرعنيأببا،ج مانعاياأفبباأادأايالبعاواىبذأاكب
"اأبصنَّباأأشر"باأيتبنزأتبعوىبن بمب بعىبعويانباأساالمبب انا:انبعاواىبعانايالب
اأ مثيل ب
بدبملنبينظربأومسنكنيبيفبيبمباأشربينجيانباأرب.
نبيرحمباأفق بيقراباأربفببعنب أربلانبَينزيان.
كمنبجنءبيفباأأ:دباجلديدب"اإلجنيل"بضاأاضباأاناصابصباأايتبتاربزباألصابإباألبىلب
أورعنيأبا،ج منعيأبباأأملبا يبب ن:ن
نبعهأكبٌعطانفبب نبٌرا بٌ بيقرتاب نكبلالبتر ه.
ابأصدلأبيقنلباأصبمفبب أ:نبتقنلباأصالة.
مبعنحننانببتأنىلبيكنلبب نبيشن باأفق .
و،بٌنانبنظرابأ حب،هتمبا،ج منعيأبغنبباملاناحاىباأادياينبيفباأاأامالباأا اطابعا بيفب
اأاغاارببلارتاتب اابياوااأفببأاكاانبضاادٌتباملاطاانأانااأباب ،ا اماانمبابجلاباناابباأااربحايااأبيفب
ا د نتبا،ج منعيأببا اماأاياأفبب انانكبعادةبٌحبانثبٌلاياماتبيفباأاغارببضاياناتب
ٌمهيأباملاناحاىباأادياينبيفبوجنان باأاأامالباأا اطابعا فبٌذكارب انا:ان ب اقانأانيبأاوانانحاثاأب
ا،ج منعياأبعاببعاناناسارب.Sue Spencerباألبإبضاأانابا ب"اأاديانببا اد اأب
ا،ج منعيأ"بحنبأتبٌ بتقرببليانبضنيببج:نتبنظربرجنإباأدينبباملا اخاصاصانيب
يفبا د أبا،ج منعيأفببخ متباملاقانإب اؤكادةبعاواىبٌ باحلانجاأب اواحاأبإلعاطانءب
ا منمبٌكرببأوديانبابعا انانرهبعان االب ا:امانبب اؤثارابيفبحايانةباإلنسان ببيفباأاناظانمب
ا،ج منع .بباملاقانإباأاثانينبضاأانابا ب"األ َّ بباأاقايامباأاربحاياأبيفبممانرعاأبخاد اأب
اأفر "بخوصتبليانبوىلبٌمهيأبٌخذباملأ قداتباأدينيأبيفباع نانرباملا:ا امانيبيعامانإب
اأرعنيأبا،ج منعيأ.
بيفبعنمب0923مبك بب ضرتبعرتببب  Herbert Stroupاقان،بَيامالب
عانابا باأا احاادَّتباملشاارتكااأباأاايتبتاباجااانباأاادياانببا ااد اانتبا،جا اماانعايااأبلاناان ىب
ضعربرةبوعن ةباأأاللأبضنيباأدينببا د أبا،ج منعيأباأوذيانبكان بهلامانبررنا:امانب
املشرتكبأأدةبٌجينإفبلنلبانفصنهلمنبعوىبيدبٌصحنببا،جتنهباأأومنينباإلنسانينب
اأذيبعيطربعوىبا م فببان :ىبضأدبشر بتوكباأ حدَّتبو،بٌ ب صواحاأبكالب
نباأدينببا د أبا،ج منعيأبيفبتاقانرهبان.بكامانبا ا امب انرتانب انريتب Martin
 Martyبتاباأااتبضاأاادبذأااكباملاقاان،تبباألحباانث,بباعا اناانراب اانباأاثاماانناياناانتفب
يالحظبظ:بربعدةب ؤشراتبتدإبعوىبزَّ ةبا ،منمبابأدينببابجلبانبباأربحياأب
نبلنلبامل خصصنيباأغرضينيبيفبا اد انتبا ا ياأببا،جا امانعاياأفببابألخاصبيفب
اأبَّ،تبامل حدةباأل ريكيأببضريطننينفببعقدتب ؤمتراتببأقنءاتبملننلشانتب اذاب
املبضبعفببٌضيفتب قرراتب راعيأبت أوقبابأدينفبب طوننتبوعدا باألخصنئينيب
ا،ج منعينيببظ:رتبجمالتبعوميأب خصصأبيفب ذابا نإ
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بعوىباأرغمب نبٌ ب ينببتراثبٌ ننبَيثببيادلا بأاواأامالباأا اطابعا ببا ا يفب
بررنا:اانبَيافاالبضاناماانذ ببٌ اثاوااأب شارلااأفبو،بٌ باأاأاماالباأا اطاابعا بيفبعاانملاناانب
اإلعاال ا ب،بيازاإبيفبضاباكاارهبابملاقاانرناأب ا بضاأااضباأادبإباأاغارضاياأباأاايتب اابرتب
اأأملبا يبباجت:تبحنببا،تافانلايانتبباأا اكا االتبضانيباجلاماأايانتبباهلايائانتب
ا مأيأبإلجنن ب شنريأ:نبباأرل ب نب س بىب ابا انايا:انبيفبيايا با ان،ت.و ب
ضأ با ،منمبابأأملباأ طبع بيفبضأضبجم مأنتننباإلعال يأبيابجاببعاوايانانب
ٌ بنأملبجن ينبإليقنظباهلممببحتافايازباجلامايا بأاالخناراطبيفباأاأامالباأا اطابعا ب
بعوىبرٌع:مباأل ننءبباأأن ونيبيفبلطنعباأصحأفبأل بعوي:مباملسؤبأيأباأكربىب
يفباحملنلظأبعوىباأصحأببلنيأببعاالجانبخصابصانبيفباحلان،تباأايتبتاأانينب انب
اض الءباملرابباأفقربباجل:لفببترىباأشريأأبٌ ب سنعدةب ؤ،ءب نبابب ب" انب
ٌح ا ايا اان بن ا اف ا اسا اان بلا اكا ااهحتا اان بٌحا ايا اان باأا انا اانس بيا ايا اأا اان" بيا اقا اابإ بعا انا احا ااننا ااان ب
ِ
اين وِ ةع ا ا ا ا َارائِا ا ا اي ا ا ا ا َبال ٌَنَّا ا ا ااانُب
اى ضَا ا ا ا ِ ب
اك َك ا ا ا اَا ا ا ا اةن ا ا ا اانَا ا ا اان َع ا ا ا اوَا ا ا ا َٰب
َج ا ا ا ا ِبال َٰذَأِا ا ا ا َب
﴿ ا ا ا ا ةبان ٌ ة
ا لَ َكهََّحتَن لَاَ َالأن ب ِ
يف ةاأل ةَر ِب
َ ةبن لَاَ َبل ناَ ةف ًسن ضِغَ ةِب ناَ ةف ٍب ٌ ةبَب لَ َسن ٍب ِ ب
َّنس َي ًيأن َبَ ةبان ٌ ة
َحبايَ
َ
انس َِ
انت ُُثَّب
ي اي ا ًاأ اان ۚۖ َببأَ ا َق ا ةبد َج اانءَتة ا ُا :ا ةبام ُر ُعا اوُاانَاان ِابأة انَا اايىِاانَا ِب
َح اايَاان اأ انَّا َب
ا َ اان لَا ا َكا اهََّحتَاان ٌ ة
ِ
ا أَ ُم ةس ِرلُب َ ﴾ب(املنئدة ب.)23
بيف ةاأل ةَر ِب
ك ِب
وِ َّب َكثِ ًا ِ ةنا ُ :ةمبضاَ ةأ َدب ََٰذأ َ
بنن :ب ذاباملنحثبضكومأبعنبالقسم الطيبباأذيباع ن بخرَيببكوينتباأطبب
ٌ بيؤ بهبيفبحفالتباأ خر .بب نباملأربيبٌ بٌبإب نبصنغانب ببٌضاببلاراطفب
ب ننكب نبيرىبٌ بلد نءباملصاريانيبلادبعاناقابابوأاياانفبُثبتاطابرتبلاكارةباأاقاسامب
بٌعوبهبنبعربباأ نريخفببلدبترجمب اذاباأاقاسامبيفباأاأاصارباأاأانانعا ببو ببب الب
صيغ انبآنذاكب نبش ءب نباأبثنيأ.بب،زاإباأقسامبياؤ ىبيفبكاثا ب انبكاوايانتب
اأطببيفبٌحننءباأأانبب ا باخا االيبيفباأاناصابصفببارأتياتبٌ بٌذكاربيفب اذاب
اأنحاثباأصاياغاأباملاأا امادةبيفبكاوايانتباأاطاببضاناواد باملاغارببب ا ب"ضسامبمب
اأرْحنباأرحيمبٌلسمبابهللباأأظيمبٌ بٌرالببمبيفب :نيتفببٌ ب،بٌلصربٌضادابيفب
سؤبأييتببباجننيتبجتنهباملريضببكرا انبا،نسانناياأفببٌ بٌصاب بحايانةبا،نسان ب
يفبكنلأبٌ بار نبيفبكلباأظربيبباألحباإبابذ،ببعأ بيفبونقنذ نب انباهلاالكب
باملرابباألببباأقوقببٌ بٌحفظبأوننسبكارا ا ا:امببٌعارتبعابرهتامببٌكا امبعار ام,ب
بٌ بٌكب ب نببعنئلبرْحأبمب سخرابكلبرعنييتباأطنيأبأوقريببباأنأاياد,ببٌ ب
ٌاثضربعوىب وبباأأومباملسخربأنف با،نسن ب،بألذاهببٌ بٌجبلبٌعنتذيتباأذينب
تأومتبعوىبٌيدي:امب انان اب ا:انايتفببٌعارتيبهلامبابجلامايالببٌضاقاىب ب انببلايانب
أ أنأيم:مب,ببٌ بٌعومب نبيصغرينببٌ بٌكب بٌخنبأكلبز يلبيفباملا:اناأباأاطاناياأب
أنبننيبعوىباأرببباأ قبىببٌ بتكب بحينيتب صداقبومينينبيفبعريببعالنييتب
نقيأبممنبيشين:نبجتنهبمببرعبأانبباملؤ ننيببمبعوىب نبٌلبإبش:يد".
كمانبٌ ب اذاباأاقاسامبياكا اببيفبآخارببصافاحاأبكالبٌ اربحانتب اواناأباأاطابب
باأصيدأأبابملغرببابإلضنلأباىلباأقسامبضاانبيفبحافالباأا اخار فبباأاذيبناريادبٌ ب
نقبأانبٌ باأأربةبأيستبضقسمبياؤ ياانباأاطانايابببلادبياذ اببٌ را باأارياحببأاكانب
اأأربةبٌ بيثق باأطنينبباأثقنلأبا،عال يأببيرتدبعاواىبٌخااللا:انبحاّتبتصاناحب
جزءب نبكيننانبب أ قداتانفبب،بتأب بكومنتبي شدقبهبن.
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الفصل الثالث :أمهية استثمار اخلطاب الديين يف التوعية الصحية
َيدباأطنيبباملسومبيفبك نببمببعنأبرعبأانبعدةبنصبصبيس طي بٌ بيسا افايادب
ن:نبيفباأ بعيأباأصحيأبأكلب نباملريضبباأصحيحبعوىباأسباءفبأوامارياضبحاّتب
ي فن ىب عنعفنتباملرافببأوصحيحبك بَيانلاظبعاواىبصاحا اان.ببيفبجما اماأانتانانب
اإلعال يأب،بش ءبميكنبٌ بيقن باأننسفببينفذبوىلبعقبهلمببلوبهبامببضامانئار امفب
بيصححب نبعوبك:مفب ثلبآيأب نباأاقارآ بٌببحادياثب انباملصاطافاىبصاواىبمب
عويانببعوم.
املبحث األول :مظاهر عناية اإلسالم ابلوقاية من األمراض اجلسدية
اكب
﴿بيَ ةسهَأُبنَ َ
ٌبإبتبجي:نتباأدينبيفب ذاباأننببحثانبعوىباأط:نرةفبلنإبتأنىل ب َ
ع ِبن اأةم ِح ِب ۖ
يض ۖۖ َبَب ،تَا ةق َارضُابُ َّبان َح ََّٰب
يف اأة َم ِح ِب
نءَ ِ ب
نعَ ِزأُبا اأنىِ َس ب
يض بۖ لُ ةبل ُ َبب ٌَذًى لَ ة
اّت بيَ
َ َ
اث ٌَ ا ا ا اارك ا ا ا بام ا ب ۖبۚ
ۖ
ِ
ِ
ةا ا ا ا ُا:ا ا ا ا ةار َب ۖلَا ا ا اْ َذاتَا ا ا اطَا ا ا َّا :ا ا ا ةار َ ب لَا ا ا اهةتُا ا ا اابُ ا ا ا َّبان ا ا ا ا ةان َ
بح ا ا ا ةاي ا ا ا ُب َ َُ ُ َُّ
ِ
ين﴾ب(اأنقرة ب)333فبلنأغسلبباأابضابءب انب
ني َبَُِي ُّب
ب اأ ا ََّّباضِ َب
وِ َّب ا َّبَ َُِي ُّب
ب اأة ُمَطَ ىِ :ر َ
شربطباأأنن ات .بتؤكدباألحن يثبعوىبنظنلأبٌععنءبضأيانا:انفبكانأافامبباألعانان ب
باأيدينفب ب ويلباألصنض ببغسلباأارباجام.ببتافايادبٌعامانإب انب اذاباأاقانايالبيفب
اأ خوصب نباإللارازاتبباأاأارقبباأاد اب ببكاوامانبياؤ يبوىلبتاكانثارباجلاراثايام.ببمل بانب
كننتبنظنلأباأنيئأب نبشربطباأصحأبلقدباع اربتباأساناأبٌ بو ان اأباألذىبعانب
اأطريقب نبشأبباإلمين .ببٌبصتباأسنأباملط:رةبضأدمبتعيي باملنءببعدمبتوبيثان.ب
بيفبجمنإباأ غذيأبلْ باأ بجيانباألعنسبي:بب الز أبا،عا اداإفبلاقادبناقاواتبكا ابب
انءبيفب
اأرتاثبٌ برجالب نبحناواأبٌخارىبعاهإب ساوامانب اذاباأساؤاإببلانإ ب البج ب
ك نضكمفبيأينباأقرآ بش ءبعنباأصحأتبلاقانإباملساوام بناأامفبعاناد بلاياانبنصا ب
اين آ َ َبم ُخ ا ا ا ُذبا ِزي ا ا انَا ا ا اَا ا ا ُكا ا ا ةبام ِع ا ا انةا ا ا َادبب
﴿َّ ضاَ ا ا ِ ب
آي ا ا ااأ ب ا ا ا ا بلا ا ا اابأ ا ا ااان بت ا ا ا اأا ا ا اانىل ب َب
ۚ
اني ﴾ب
اسا ا ِرلِا ا َب
بَُِ ،يا ا ُّب
ُكا ا ِىبال َ ةسا ا ِاجا ا ٍباد َبُك ا اوُا ابا َبا ةشا ا َارضُا ابا َبَب ،تُ ةسا ا ِرلُا ابا ۖ بوِناَّ ااانُ َب
اب اأةا ا ُاما ا ة
(األعراي )23بلقنإباأسنئل بنص بآيأبيأتباأطببكوانفببلدببر تبيفب ذاب
اأ بجيانبٌحن يثبننبيأبكث ةب ن:نبلبأانبصوىبمبعويانببعوم ب" نب ألبآ ببعنءب
شراب نبضطناان"فببحارمباأشارعباإلعاال ا بضاأاضباألشارضاأبباأل اأاماأفببعاد انب انب
نتبضأضبحلبمباحليبا تباأيتبتشاكالبضاؤرباأا اجاماأانتب
ا ننئثببيدخلبيفباحملر
ُ
اأكنئننتباأدليقأباملعرةبابأصحأ.
كمنبضنطباإلعالمباأأاللنتباجلنسياأببرغاببيفباأازبا بحتصايانانبأاواصاحاأفبلانإب
ِ
تأنىل ب﴿بأةيسَا ةأ ِافا ِ باأَّ ِاذيان َب ِ
عاوِ ِباان ۗبۖ ب
انحان َح ََّٰب
اّت بيُا ةغانِايَا ُاُ :بام ا َّبُ ِ ةبان لَ ة
بََ ،ي ُادب َب نا َك ً
ََة
َ
ۖ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نب ممَّن َ وَ َكةهةَميَننُ ُك ةبم لَ َكنتنُبُ ةبم و ةب َعو ةمُ ةبم لي :ةبام َخاةيا ًارا بۖ َبآتُابُب
ين ياَةناَاغُب َب اأةكَ َب
َباأَّ ِذ َب
ۚ
ِ
نء وِ ةب ٌَر َب َحت ُّ ِ
ِ
ةبم ِ ةبن َ ِب
نإ ا َّبِ اأَّ ِذي َ
صنًن أَاةن اَا باغُ
آر ُك ةبم ۖ َبَب ،تُ ةك ِرُ با لَاَايَنت ُك ةبم َعوَىنأةنِغَ ب َ ة َ
انةِ اأ ا ُّادنة اايَاان ۚۖ َببَ ا ةبان يُا ةك ا ِرة ا ُا :ا َّان ب لَ اِْ َّب ا َّبَ ِ ا ةبان بضَ ا ةاأ ا ِاد ب وِ ةك ا َارا ِ ا ِ :ا ىانب
احلَاايَا ب
با َع ا َار َب
ا ة
برَرِحاي وام﴾.ب(اأانابر  )22ب اكاذابلاْ بلاواسافاأباإلعاالمبيفباحملار انتب ا ب انا ب
َغ ُف و
هفببجوبباملصنحلبب رءُباملفنعد.
اأعرربعنباإلنسن بنفسانببعنبغ
ُ

ب اانبتاابجاي ا:اانتباإلعااالمبيفباأاابلاانيااأ بعاازإباملاريااضبعاانباألص احاانءفببمماانرعااأب
اأرَّضنتباأننلأأفبباأرتبيحباملنن بعنباأقوبببحياثبربيبعانبعاياد بعاوا بكارمب
مببج:انبلابأاان ب"ربحابابعانبلاوابضاكامبعانعاأبضاأادبعانعاأفبو باأاقاوابببوذابكاواتب
عميت".بب نب نيأأب ذهباأ بجي:نتبٌهننب انب ا امامانتباإلميان ببجماواناأبأاواثابابب
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بأورضبا بعومنبي بٌعوببباأديانب اناينبعاواىباملازابجاأبضانيباأارتغاياببباأارت ايابفب
ب ذهباملزابجأب قنبأأب شكبرةباأيبمببيأ مدبعوي:نبضنجن بيفبعنبباأرتضيأبباأاأاال ب
اأسوبك .بلنأبازعباأديينبض هث هباأننأغبَيألبعاواىباأانافا برلانضاأبٌلابىب انبعاواطاأب
اأزجربباأقننب .
املبحث الثاين :مظاهر عناية اإلسالم ابلصحة النفسية
األ رااباأانافاساياأب ا ب انبٌكاثارباأل اراابانا اشانرابيفبعصار باحلانيلفببتصايابب
عااد ابك ان ا اب اانباأ اناانسبيفبخم ا او ا ب اراحاالباأ اأ اماارفبب اانبخم ا او ا باملس ا اابَّتب
ا،ل صن يأببا،ج منعيأفببت ساناببيفب اأان ةبميا ادبأتثا انبوىلباألعارةببا ا اما فب
بميكنبتقسيمباأل رااباأنفسيأبوىل:
باأد ن تب  Psychosesبب باأل رااباأايتبتاؤثاربيفبعاقالباأافار فبلايانافادبتاناصارهببتعاأا بكافاانءتاانببلادرتااانبيفباحلاكامبعاوااىباأل اابرفبب انبحتانذجا:انب ااراب
اأفصنم.
باأأصنابت  Nevrosesبب بنبعبآخرب نباأل رااباأنفسياأباأايتب،بتاؤثاربعوىبعقلباأفر فبأاكانا:انبتاناقاضبنشانطبضاأاضباأشا ءفبب انبحتانذجا:انباأابعاباسب
اأق:ريبباأقوقباملرض ببا،ك ئنب.
باأل رااباأنفسيأباجلسادياأ " "Psychosomatiquesبتساماىب"ٌ ارااباأأصر"ببتعمبٌنباعنبب سمينتبعديدةفببتدخلبعد ب انباأل اراابضامانب اذاب
اأنبع:
 لافا باخا اصاانصبٌ ارااباأاقاوااببباأشاراياانيبجناادبارتافاانعبضاغااطباأاادمباأااذحبااأباأصدريأر
 ببيفباخا اصاانصباأل ارااباجلاوااديااأبجناادباأصاادلايااأب""PsoriasisفبباأاثاأاوانااأببPeladeربب ببتسنلطباأشأربعوىبشكلبضق فبعباءبيفبلربةباأرٌسبٌبباأوحيأفب
باأطفحباجلوديببحكأباجلود...
 ببيف بٌ ا ا ا اراا باجلا ا ا:ا ا اانز باهلع ا ا اما ا ا بجنا ا ااد ب(اأا ا اقا ا اابأا ا ااب باأا ا اأا ا اصا ا ا""fontionnellesColopathiesبلرحأباملأدةفبباأا ا:انببجادارباملاأادةب
gastriteر
ببيفبٌ رااباجل:نزباأ نفس بجندباأرضببب(asthmeاأعيقأ)بباأسأنإ ...ببيفباأل راابا،ع قالضيأبجندب اءباأسكريفباأنحنلأباأشديدةفبباأسمنأ...أذأكبلْ باأطنيببيفب أنجلأب ثلب ذهباحلن،تفبابإلضنلأبوىلباأاأاال باأادبائا ب
ياناصااحب ائاماانببيفبكاالباحلاان،تباب،ضا اأاان بعاانباأعاغاابطباأانافاسايااأفبأل بعااال ااأب
اأنف بٌعنعياأبأساال اأباأانافا بباجلسادبعاواىباأساباءفبكامانبٌ با،أا ازامبمبشانعارب
اأرضنبباأ فنؤإبعنيلبأوبلنيأب نبكلباأل اراافبب انبُثبكان بجتانابباأعاغاب انتب
اأنفسيأبضربريبأوبلنيأب نب اذهبا ،ارااٌ.كادباملاخا اصاب بٌ بأااميان بأتثا ابيفب
اأ غوببعاواىباأاقاواقبأل با،نسان بيفبصاراعاانب ا باأاطاناياأاأبلادبحاقاقبانا اصانراتب
ضباعطأباأاأاوامفبٌ انبيفبصاراعا:امبعانبعافاانبلاوامبَيارزبعاواطاأبممانثاواأفبباأاديانب ابب
صنحبب ذابامليدا .بلنإباأن بصوىبمبعو ب ببعوم ب"عجانانبأل ارباملاؤ انبو ب
ٌ رهبكوانبخ ببأي بذأكبألحدبو،بأومؤ نفبو بٌصنض انبعاراءبشاكاربلاكان بخا اب
أانفببو بٌصنض انبضراءبصرببلكن بخ باأاان"بٌ انباملاأارابعانبذكاربمبلاياكاب بيفب
ا َع ا ا ا ةبان ِذ ةك ا ا ا ِري لَ ا ا اِْ َّ ب
﴿بَ ا ا ا ةبان ٌ ةَعا ا ا َار َب
ش ا ا اق ا ا اانء ببض ا ا اي ا ا ااق بأا ا اقا ا ابأ ا ااان بتا ا اأ ا اانىل ب َ
ضةن ًكن َبَةحن ُشُربهُ ياَ ةبَبم اأة ِقيَن َ ِبأ ٌ ةَع َم َٰى﴾ب( ان .)032
أَبانُ َ أِ َ
يش بأً َ
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.بباأعانااكب اابباأعايااقبباأشاادةفببناكاادباأاأايااشببكاثاارةبا اابيببشاادةباحلاارصب
باأ أببعوىباأدنينفبباأ حسربعوىبلباهتنبلنلبحصبهلنببضأدبحصبهلن.
بضأدب ذهباأنظرةباأأن أفبنش بوىلبضأاضباألحاباإباأشاأابرياأباأايتبتاقاربباملاؤ انب
نباأطمهنينأبب نباحلنأأباأصاحاياأباأسابياأفببٌ امب اذهباألحاباإبعاناأاأفبيعانيب
وأي:نبٌثربٌ اءباألركن با مسأ ب
أوال :استجابة املؤمن لنداء الفطرة.

اثنيا :اهتداء املؤمن لسر وجود هبلف باإلمين بابأبح ببحدهبٌجبضأبعنبٌعئوأب
اأبجب فبٌعئوأباملندٌبباملأن بممنبيذهببباأقوقببتطمئنبضانباأنف .ب
اثلثا :األنس ابهلل ودفع شعور الغربة :يأنينباإلنسن باملأنصربعوىبا صاابصب
نبعراب"اأشأبربابأبحدة"بب يمنبٌ مبٌعننببا،ضطراابتباأنفسياأفببانا ا:اىب
رٌيباملنصفنيب نباأل ننءبوىلبٌ باأأال باأل ثلبهلذاباأأراباأنفس ب بباأاواجابءب
وىلباأدينفببوشأنرباملريضبمبأيأبمببا،ع صنمبضان.
ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااب باأ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اانئ ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال بع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ان ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااننا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااان ب﴿ ُ ا ا ا ا ا ا ا ا َابب
ش ۚبۖ ياأوَ بم ان يباوِ
ا ِب ِ ِ
اعَا َب َٰب
ات َب ةاأل ةَر َب
اأس َم َنب ِب
اأَّ ِذي َخوَ َبق َّ
يف ع بَّأ ٌ ٍَََّّبم ُبُثَّ ة
ى َعوَى اأة َأ ةر ِب َ ة ُ َ َ
ِ
نء َبَ ن ياَ ةأُر ُب لِ َي:ن ۖب َبُ َبب َ َأا ُك ةام بٌَية َانب
اأس َم ِب
يف ةاأل ةَر ِب
ُب ِ ب
نببَ ن ياَةن ِزُبإ ِ َبن َّ
ا َبَ ن نَةُر ُيةنا ََ :
ۚ
ن ُكنةاُ بم بۖ با َّب ِمبَن تَاأموُب َب ض ِ
ص و﴾ب(احلديد ب.)2
َ ة َ ُ ةَ َ
رابعا :عدم الندم على املاضي
لنملؤ نبيس ش ببيس خ برضانبلنلباأقينمبييبعملبُثب،بيندمبعوىب نبببي حاقاقب
ِ
ابب
اان بذأ ااك ببي اابلا اان بٌ با ا ا بل ا اي ا ام اان بل اادره بم بأ ا اق اابأ ااان بت ا اأ اانىل ب﴿ ُك ا ا ا َ
ۖبب َع َس َٰاىب
َعوَةي ُك ُبم اأة ِقَ ُب
ةارُ ابا َشاةياائًان َبُ َباب َخاةيا وبار أَا ُك ةام ب َ
نإ َبُ َبب ُك ةربهو أَ ُك ةم ۖب َبب َع َس َٰاى بٌَ ةب تَاك َ
ٌَ ةب ُِحتنُّبا َشةيائً َنبُ َبب َشرب أَ ُك ةمبۗ َبا َّبُ ياَ ةأوَ ُبم َبٌَنةاُ ةم َب،بتَا ةأوَ ُمب َ ﴾ب(اأنقرة ب.)302
خامسا :الرضا ابحلاضر
و باأرضنب نبٌ مب بال باأسكينأبباأاطاماهناياناأفببيسا اقايامبحانإباأارضانب ا باأافا:امب
اأصحيحبأالض الءبيفباأصحأبببالنفس بيفباأبأدبباملنإببيفباألحنأ.بلنإبصواىبمب
عويانببعوم ب"و بعظمباجلزاءب نبعظمباأاناالءببو بمبوذابٌحاببلاب انباضا اال ام".ب
ِ
اسا ِر بيُ ةس ًارابفبوِ َّ ب
باملؤ نباملن وىب،بينقط بٌ وانبأيقينانبيفبلبأانبتأنىل ب﴿ لْ َّ ب َ َ باأة ُأ ة
َ َ باأة ُأ ةس ِربيُ ةسًرا ﴾ب(اأشر  )1-2ب نبخاالإباأا اجارضاأباملاياداناياأب انانبكاحان،تب
رضيأب شنهبأفبتأطىبهلنبنف باأأالجنت.بباملالحظبٌ بعندباملرضىبامل فنئاوانيب
ضرْحأبمببلدرتانفبينجحباأأال ببتأظمبحظبظباأشفنءفبٌ نبعندباأسنخطنيبعانب
حنهلمباأذينبين نهبمباأقوقبباأ بترفبلْ بحنأ :مبلدبت فنلمبب،بي حموب باأأال .
سادسا :املؤمن ال خياف من املستقبلب بتقبمبٌغ وااببا ،ضاطا راابتباأانافا سايااأب
عاوااىبا اابيب اانباملسا اقاناالفبا اابيب انباملااراب اانباملاابتبٌببا اابيباملا اأاوااقب
ابأرزقفبباملؤ انبيصاغا بوىلبلابأاانبتاأانىل ﴿:لُال بأَ بان ي ِ
اب ا َّبُ أَانَانب
صايانَاانَان وَِّ ،ب َ ان َكاَ َب
ة ةُ
ُ َبب َ ةبََ ،ب ۚۖ َبب َعوَى ا َّبِ لَاوةيَاَا َبَّك ِبل اأة ُم ةؤِ نُب َ ﴾ب(اأ بضأ )10بببا دا ابأاذأاكبَياضب

اأاديانبعاواىبا،شا اغانإبب الءباأابلاتبابأصانحلانتفببيانا:اىبعانباأافاراغبباأاكاساالب
با،تكنإفبب ذهبكو:نب نب باع باأقوقبباأ بتر.
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سابعا :التحلي ابألخالق احلسنة
حثباإلعالمبعوىباحلومبباأصدقبباأبلنءبباأل ننأفبممانبياأاب باب ا بعاواىباأافار ب
با م فببهنىبعنباألخالقباملنحرلاأباأايتبتساناببانا اشانرباملشانعارباأسايائاأبضانيب
اأننسفبكنحلقدبباأغينأبباأاناماياماأبباحلسادبباأاناخالبباأاكاذببباأارشابةفبباأاأانا .ب
عوىبٌ باأأنصمب نباأسقبطبيفباألخالقباأذ ياماأب اببتاركباأاغاعاب.بحاّتبو ب
اإل نمبٌْحدبلسربحسنبا اواقبضارتكباأاغاعاب.بجانءبرجالبعانادباأانا بصاواىبمب
عويانببعومبلقنإبأان بٌبصينفبلنإ ب،بتغعبفبلر ب ارارافبلانإبصاواىبمبعاواياانب
بعوم ب"،بتغعب" .بيفبٌحن ياثبٌخارىبضانيبأانانباأانا بصاواىبمبعاواياانببعاوامب
ارلاانبعاماوايااأبوعاجاانزيااأبتساانعااد بعاوااىبجتاناابباأاغاعااب.ب"وذابغعااببٌحاادكاامب
لويسكت"" .وذابغعببٌحدكمبب ببلنئمبلويجو فبلاْ بذ اببعاناانباأاغاعابفب
بو،بلويعطج ".بٌ ربصوىبمبعويانببعومباأغنضببابأبضبءبأينطفببغعنان.
وبعد اإلشارة إىل هيه األحوال نيكر أثر القيام ابألركان.

ٌب ،بالصالة بى بلانأارعابإبصاواىبمبعاواياانببعاوامبكان بوذابحازضاانبٌ اربلازعبوىلب
اأصالة.ببكن بيقبإ ب"ٌرحننبهبنبَّبضالإ".

باثنين بالصوم بَيم باأننحثاب بٌ بأاواصابمبٌثاراب اوامابعانبيفبتارضاياأباإلرا ةباأاقابياأب
باأا اماار بعاوااىب اقاانب ااأبشا:اابةباأانافا بباأانااد .ببلاادبٌجناازتبيفبكاواياانتباأاطاابب
ٌ ربحنتبعديدةبتننيباأفبائدباأصحيأبأاواصابمفبأاكانبشارياطاأبعادمباإللاراطبيفب
األكلبيفباأفطبربباأسحبر.
اثأثن بالزكاة ببعالل :نبضصحأباأفر بابإلضنلأبوىلبصحأبا م فبتكمنبيفبكاب ب
اأنف باأيتبتنف باأغ بكث اب نبتصفبببلويالب نبتعطرب.

راضأن :احلج ببي مثلباجلننبباأبلنئ باأنفس بيفبٌ اءبلريعأباحلجبيفب نبيصنحنانب
نبعقدبنيأباأ بضأفبباأأزمبعوىبضدايأبحينةبجديدةبكيبمببأدتانبٌ ان.بباأ ابضاأب انب
اأااذناابببتااؤ يبوىلبانشارا باأصاادرفبأل باإلنساان باأاأاانصا بياكااب بيفبصاراعب
اخو ب بلطرتانباأساواياماأفبلا:اببياؤناناانبضاما هب ائامانبعاواىب اأاصايا اانفببعاناد انب
ي بببي خوصب نبعقدةباأاذناببٌبب انبيساماياانباأاناأاضبابجلاال باأانان اينب Le
bourreau intérieurأل باملأنص بكوا:انبمسابمبأاواقاوابببٌعانانببملارضاانب
ب الكان.

املبحث الثالث :أمهية دراسة الطبيب للقواعد الفقهية
و باأاقاباعاادباأافاقا:ايااأب اانبٌلعاالب اانبياأاانيباأاأاان اواانيبيفبا اانإباأاطا ب اانبغا ب
امل خصصنيبيفباأشريأأبعوىبل:مباألحاكانمباأشارعاياأبأاواماسانئالباأاطاناياأباأاكاثا ةب
أس:بأاأبحافاظا:انفببياأا:انبأاكاثا ب انباأافاربعباأافاقا:اياأفببعا:ابأاأبتاطاناياقا:انبملانب
لا:اما:انفبممانبياغاينبعانبحافااظباأاكاثا ب انباأافاربعفببمياكانباأل انانءببغا امب اانب
اأأن ونيبيفبا نإباأط ب نبل:مباألحكنمباأشرعيأببتطنياقا:انبخانصاأبعانادبعادمب
تبلرباملفيتبكمنبيفباحلن،تباإلعأنليأببحنب ن.ببلدببر بعنبعماربرضا بمبعاناانب
انانبلانإب"ال يبع يف سوقنا إال من قد تفقه يف الدين" باحملانلاظاأبعاواىباأاديانب
باألربا بباألعراابٌعظمب نباحملنلظأبعاواىباأل اباإفبأاذابياناناغا بعاواىباأاطانايابب
أرلأباألحكنمباأشرعيأبامل أوقأبمبجنإبعموانببعوىبعنيلباملثنإ :ب راعاأبٌحاكانمب
املمنرعنتباأاطاناياأباحلادياثاأبيفباأافاقاانباإلعاالمبمياثالبتشارياحبجاثاثباملابتاىفبزرعب
األععنءفبل لباأرْحأفب بتباأاد انغفباإلجا:انافباأا اواقاياحبا،صاطانانعا فبضانابكب
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املينفبضنبكباحلويبفبجراحأباأ جميلفب شكوأبا نثىر

راعاأباألحاكاانمباأافاقا:ايااأباملاخا اصاأبابأاأاناان اتبكاانأاطا:اانرةبباأصااالةبباأصاابمبيفب
احلن،تباملرضيأبباأأرضيأرب انبيا اأاواقبيحاكانمباجلاما بضانيباأصاالتانيبٌببأتخا ب
اأصالةبعنببل :نب نبٌجلباأأملباأط .
أرلأباأل بيأباأيتبٌابح :نباأشريأأب نباأل بيأباحملر أ.
أرلأب ّتبَيبزبأوطنيبب ن باملريضب نباأقينمبابأأنن ةبٌببضأع:ن.
أرلأباألحكنمبامل أوقأبابحمل عر.
أرلأباأفرقبضنيباأعربرةبباحلنجأبب نبيرتتببعويانب نبٌحكنم.
ب ذاب نبمييزباأطنيبباملساوامبعانبغا هفبلايانبحاناذابأابباعا اشاأارباأاطانايابباملساوامب
املسؤبأيأباملنن أبضانفبباأل ننأباأيتبَيمو:نفببٌنانبضأومانباأشرع بباأط بَياقاقبإبذ ب
مب صوح ني ب صوحاأباألضادا فبب صاواحاأباألربا فببياربٌب افاسادتانيفب افاسادةب
عنئدةبعوىباجلسادفببٌخارىبعانئادةبعاواىباأانافا فبلاكامب انب اناياببعاواقبلاوابب
ريعانبابهللفببذكرهبضرْح انببلعوانبعنحننانببتأنىلفببكمب نب نيبب ماه ب اريعاانب
بزرعبليانبرب باأل لبباأثقأبيفبلدرةبم,ببكامب انبب ارياضبأاقانب اريعاانباأشا:ان ةب
عندباح عنرهفببصرببذبيانببٌلنرضانبعندبلرالانفبلذاكباأاطانايابباملساوامباأاذيبضابركب
أانبيفبعومانببعموانفببي بضنيبخ يباأدنينبباآلخرة
توصل البحث إىل اخلالصا والنتائج اآلتية مشفوعة بتوصيا حبثية :

§ ٌ بلعيأباأرعنيأباأصحيأب ب نبا،بأبَّتباأيتبَيببعوىباجلميا باإل ا امانمب
هبنبألهننب نب طوننتباأ نميأبب نب قب نتباحلينة.ب
§ ا باملسؤبأيأباألبىلبيفباحلفنظبعوىباأصاحاأبتاقا بعاواىباأل انانءبباأاأان اوانيبيفب
لطنعباأصحأفببأييتبضأدبذأكب بربكالب انباأادبأاأببا،عارةبباملادرعاأبباملساجادب
باإلعالمفبلصدبتظنلرباجل:ب بهبديبتأميامبتارضاياأبصاحاياأبتاكاب بحصانانبأاأللارا ب
نبعد بكن باأل رااباأيتبتبصلباأنحثباأأوم بأسنالباأابلانياأب انا:ان,ببكاذأاكب
هبديباأ كنللب باملرضىباملأابزيانبأارعانيا ا:امببتابلا باأاأاال باملانانعاببهلامب,ب،ب
ي هتىب ذابيفبجم مأنتننبو،بض قبيأباأبازعباأديينبأدىبيي بشرائحبا م .
§ ٌ باحلكب نتببخبنصأبيفباأدبإباأنن يأب،بتس طي بمبفار انبٌ بحتاقاقباأارعانياأب
اأصحيأباأكن وأبأكلب با ني:نفب ببجب بناقاصب اواحابظبيفبعاد باملا:انايانيبممانب
يس دع ب شنركأبامل طبعنيب انباأل انانءبباأاأان اوانيبيفبلاطانعباأصاحاأبعاباءب انب
ٌجلبتكثايا باأاربا اجباأابلانئاياأبٌبباملسانعادةبيفبتابلا بظاربيباأاأاال بأاوامارضاىب
احمل نجني.
§ ٌ بعوىباأل ننءبباأأن ونيبيفبلطنعباأصاحاأبٌ بميانرعاباب ا:انا ا:امبعاواىبٌلصاىب
رجأب نباأكفنءةبباأل نناأببجاأالب صاواحاأباملارياضبلابقبكالباملصانحلب,ببا ب،ب
يق صرب دل:مبعوىب نبَيققبنانب نبجنن بشاخاصا بباجا امانعا فب انبرضاحب ان يب
بجنهببش:رةبضلبينظربابووىلب :ن :مبٌهننبعنيلبأوأطنءببباإلصال .ب
§ ٌ باإلمين بضشريبامل:نأب ببٌ امب بالا باأاأان اوانيبيفبا اد انتباأصاحاياأبأل ب
يراعبابا وقباحلسنبيفبتأن و:مب باأننسبأل باأأامالباأاطا ب اببيفبٌصاواانبعامالب
ٌخالل فبب،بتقبمبأانبلانئاماأبو،بابألخاالقفببوذابكان ب اقانمباأاطاناياببيا احاقاقان ب
بيقدرا بحبسبب نبأاانب انبعاوامببخاربةببجتارضاأبب ا:انرةفبلاْ باأاناجان باأافاأاوا بيفب
231

ذأااكبكاوااانبيا اابلا بعاوااىب اقاادارب اانبأااانب اانبحماانعاانباألخااالق ب اانبرٌلااأببرْحااأب
بشفقأفبب نبرلأببرلقببأنيفببصربببٌ ةببتباض ...بب انانا بعانئارباألخاالقب ابب
تقبىبمبأل باأشخصبامل ق بيس شأرب دىبلعلبمبعويانببنأمانبلي قياانفبب ابب
يس حي ب نبرضانباأذيبيراه,بب ببننيبعذاببمببعقنضانبلي قيانفبببيادركبلاناحب
األلأنإباأسيئأببعبالن:نبعويانفبليأ رببهبنببي أظب ن:نبلي قي:ن...ب
§ ٌ ببعوىباأطنيببٌ بيسنيرب نباع جدب نباأأومبباملأرلأبيفبجمنإب صصانب ب
اإلأ زامبابأ كبينباملس مرفببيأملبجن ابعوىبهتذيببنفسانبباألخالصبيفبتأن وانب
ب رضنهبلي :مبجببانبباملريضباأثالثباجلسدبباأأقلبباأنف بممنبيرلا بحاظابظب
جنن باأأال باملن يب.
§ ا باأطنيبباأذيبي ق بمبيفب :ن انبلمنيبٌ بيأيشبحيانةبكارمياأب ابببٌعارتاانفب
ببيكسببحمنأباأننسبأانببتقدير مبأانفببيننإباألجربباأثبابب نبعندبمبأل بمب
،بيعي بٌجرب نبٌحسنبعمالب.
§ ٌ باأل ننءب سؤبأب بعوىبوصال با ا اما بملانبيا امايازب بضاانب انبثاقاأب انبيايا ب
ٌلرا با م فبلأوي:مبويقنظبمهمباآلخريانب انبٌ انانءببلانعاوانيبيفبجمان،تبٌخارىب
أاخنراطبيفباأأملباأ طبع بأ حقيقباأ نميأبا،ج منعيأباأشن وأبممانبياأاب باب ا ب
عوىبجي با ن،تبمبنبلي:نباجلننبباأصح ببذأكبض حسنيبظربيباأأيشببرلا ب
اجل:لبباحلدب نباأفقربممنبينأكنسبوَينضينبعوىباملس بىباأصح بأومبا نني.
توصيا :
حتقيقب قصدبحفظباأصحأبي بل بكث ابعواىب اواياقب ا:اناأباأاطاببب اذهبضاأاضب
اأ بصينتبأنوبغب ذاباهلدي
ب ٌمهيأبتنشئأباألضننءبعوىباأ احاوا بابألخاالقباحلساناأببذأاكب انبخاالإببعانئاطب
اأ نشئأباملخ وفأبكنألعرةبباملدرعأبباإلعالمبضدبرب ننعقبب اكان الباجلاباناببيفب
غرسباأ عحيأبباإليثنرببرب باأأملباأ طبع بأنف باآلخرينب نذب راحلباأاطافابأاأب
املنكرةببأل ببخوقباأطنيبببعوبكانبحتد هباأقايامباأايتبٌحان اتبضاانبٌثانانءب افابأا اانب
بصننهفبيفباأنيتبباأشنرعبباملدرعأفبيفبكويأباأاطاببب اببيفبكالب اذهباملاراحالفب
وذاباع قدبٌ باأنجن بيكمنبيفباأ فبقباملن يفبلونبنس طي بٌ بناطانأاناانبضاغا ب انب
ٌأ فبب نب ننبلْنانبَيببٌ بي أومب نذبنشهتاانباألبىلفبٌ باأاناجان باحلاقاياقا ب ابب
يفب نبيس طي بٌ بيقد انبأآلخرين.وغننءباملقارراتباأادراعاياأبضاناأاضباأاربا اجباأايتب
تركزبعوىباألخالقبب فن يمباأأملباأ طبع ببٌمهي انبب برهباأ نمبيببياقارت بذأاكب
ضنأضباأربا جباأ طنيقيأفبممنبي نثب ذهباأقيمأبعندباأشننب.
ضااربرةب اراج اأااأب اناان ااجبتاادريا بع اواابمباأ اطاابب ا بت اك اثاي ا باملابا باأاايتبهت ا اامب
يخاللينتبامل:نأببلقانباأاطاناياب,بباملساؤبإباألبإبعانب اداب امبٌعانتاذةبكاوايانتب
اأطببعوي:امبٌ بَياد بابٌ ادايب انان اجباأا اأاوايامباأاطا بمبانبيا ابالاقب ا بثاقانلا انانب
ب أ قداتننباأدينيأبعبابٌخذ نب نباأدبإباأغرضيأفب بحتنبتفك بب،بتدض .

عوىبٌعانتاذةباأاطاببٌ بياكابناباببلادبةبأاطاوانا ا:امببعاوايا:امبو انجا:امبيفبٌعامانإب
تطبعيأبخالإبعنباتباأ كبينبكنملشنركأبيفبلباللب نيأبيفباأاقارىباأانانئاياأفبكامانب
َيببوحينءباأرتاثباإلعال بيفبجمنإباأطببحّتبي أريب وناأباأاطاببباأل انانءب
عاوااىب اانبضااذأااانبٌعاااللاناانب اانبتافاانينبيفباأاناحااثباأاأاواما بباإلخااالصبيفباأاأاماالب
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باأ حو بابألخالقباإلعال يأباأاناناياواأبباإلأا ازامبضشارائا باأاديانبباأا اطابعبيبلانهتامب
بٌ باهلمببلنن شرتباأنيمنرع ن تبباملك ننتباأبلفاياأبلافا احبمبعاوايا:امببتابصاواباب
وىلباك شنلنتبرغمباإل اكان تباأا اقاناياأباأاقاواياواأببجتاواتبلايا:امباآلياأب(باتاقابابمب
بيأومكمبم).ب
ضاربرةبتانااينبضارا اجبتاابعابيااأب اناساجامااأب ا باأا اقانأايادبباأاقايامباأاادياناياأبباأاثاقانلايااأب
أومج م بممنبيعمنبلأنأي :نبيفبتصحاياحباأساوابكانتبكامانبعاواىباأل انانءب اأارلاأب
املاقاانصاادباأاأاان اأببا اانصااأبباأاقاباعاادباأافاقا:ايااأباأاايتببمتاكانا:اامب اانباأا اأااريبعاوااىب
األحكنمباأشرعيأبامل أوقأبمبجنإبعمو:مببا ،منمبابملريضبككلبجسداببنافاسانب
بربحنفبباخ ينرببعنئلباأأال باأيتب،ببت أنراب ببٌبا ارباأشارعباإلعاال ا ب,ب
بضربرةببض بآأيأبتاباصالبضانيبعاوامانءباأشارياأاأببعاوامانءباأاطاببعاواىبشاكالب
ؤعسنيتفبنظراب،ع مرارياأباأاناحاثباأاأاواما ببا،كا اشانلانتباملا اجاد ةبيفبجمانإب
بلنيأببعال باأل راا.ب
ب بٌخ مبابأ نكيدبعوىبانننب :منبحنبأانانبٌ بجنادبيفب انان اجباأاناشارب انبمياكانبٌ ب
انءبيفب
يريبباأطنيبفببي:ذببعوبكانفبلونبجندب ثلب نا:ان بمببتاأانىلفباأاذيبج ب
ك نضانباأكرميفببعنأبننيانبصوىبمبعويانببعاوامباأاذيببياقابيباأابازعباأادياينبب انب
ننبت جوىبٌمهيأباأ كن لباملأريفبضنيبعوبمباأبح ببعوبمباأطببعندباأل ننء.
املراج
-0باأنخنريفبك نبباأصبمفبابببحقباجلسمبيفباأصبمفب(.)36297
ٌ -3ضبب اب فباأسننفباببب نبيؤ رب نباأقصدبيفباأصالةب(.)06109
 -2عبرةباإلعراءفبآيأ ب.23
 -2ب عندباأوطي باأنغدا يفباأطبب نباأك نببباأسنأفب قد أبعندباملأط ب
لوأج فبصب.00
-1باأني:ق فباأسننفبابببصينمباأ طبعببا رب ب نانبلنلبمتن انفب(.)26371
-2ب سومفبابببيفباأل رباأقبةببتركباأأجرب(.)263113
-7ب اضنب نجأفباأسننبك نبباأطبفباببب نبٌنزإبمب اءبو،بٌنزإبأانبشفنءب(
.)26297
-2باضنباأقيمفبزا باملأن ب(.)26219
-9باأنيسنضبريفباملس دركبعوىباأصحيحنيفببك نبباأرلنقب(.)26227
 -01بزيغريدب بنكانفبمش باأأرببتسط بعوىباأغربفبتريأبلنربقبضيعب ب
بكمنإب عبل فبض بتبص.ب.120
-00ب اأدك بربز بٌْحدباأسننع فبباأدك بربحممدبعو باأننرفبك نبب"اأطنيبب
ٌ ضانببلق:ان"فب ارباأقومب شقفبص.ب.017
 -03بٌضببعأيدبعنن بضنباثضتبضنبلرةباجلراينفب(بأدبعنأب221مببتبيفبعنأب
922م)ب نيبببعنببليزَّءببرَّض ببلوك فبب ببٌضببوضرا يمبضنبعنن فب
ان قلباىلبضغدا بيفباأقر باأراض باهلجريفببعملب نيننبأدىبا ويفأباملق درب
ابهللباأأننع فببلدبٌعومبيفبع:دهفبُثبخدمبا ويفأباأقن ربابهللبُثبا ويفأب
اأراض بابهلل.
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 -02ب حنيفأبا طيبفباأطببعندباأأربفباأل ويأبأونشربباأ بزي فبض بتبعنأب
0922مفبص.ب.092
-02نف باملصدر.
ٌ-01رعطب ب نأي بٌحد ب شن باأفوسفأ بباأأوبم باحلكميأف ب،زم بٌلال ب ب
بت ومذ بعويان ب دة بعشرين بعنأف بان :ت بوأيان بلوسفأ باأيب نيني بحيث بكن ب
خنمتأبحكمنئ:مفببعيدبعومنئ:م.
 -02اضقراط بٌضبباأطبفبو نمبل:مب ش:برفببٌحدبٌعمدةباحلكمأفبصن بيفب
اأطببآتأي ب ش:برةبضنيباأل ننءببتال ذةباأطبفبنشرباأصننعأباأطنيأبضنيب
يي باأننسف ببحد بأذأك بشرب نًف بببض بأذأك باأقسم باملأربي بعندب
األ ننءف باأندمي باأف:رعتف بص .ب .222باأقفط بٌخننر باأأومنءف بص.ب
.22باضنبٌيببٌصينأأ بعيب باألنننءفبص.ب.22
 -07جنأينبس بٌحدبٌعمدةباحلكمأباأسنأأفببخنمتباأل ننءباأقد نءفب،بيدانيانب
ٌحدب نباأقد نءبيفبصننعأباأطببلعالًبعنبٌ بيسنبيانبفصن بك ننًب نيأب
رائأأبظوتبٌ مب صن رباأطبببتأومانبحّتبٌباخرباأقر باأراض باهلجريبحنيب
ظ:رت بك ب باأل ننء باملسومني ببحوت بحمل بك ب باأقد نء .بملزيد ب نب
املأوب نتبعنانبانظر باأقفط بٌخننرباأأومنءفبص.ب21فباضنبٌيببٌصينأأ ب
عيب باألنننءفبص.ب.019
 -02اأسفسطأ بلينس ب ركب ب ن باأبمهينتف بباأغرا ب نان بتغويط با صمب
بوعكنتان.باجلرجنين باأ أريفنتفبص.ب.032
 -09ب اأسيد بلطبف بيف بظالإ باأقرآ ف باأطنأأ باأثننيأ بعشرف بجدة ب ار باأأومب
أوطننعأبباأنشرفب0923بمفبص.ب.2227 - 2210
-31عبرةباأأوقفبآيأب نب.2-0
 -30عبرةباأز رفبآيأب.9
 -33عبرةبلن رفبآيأب.32
 -32رباهباأني:ق .
 -32با ضن بٌيب بٌصينأأ بعيب باألنننء بيف ب نقنت باأل ننءف بحتقيق بنزار برضنفب
ض بت ب ارب ك نأباحلينةفب0929مفبص.ب7فب222فب121فب.229
-31بعندباأرْحنباضنبخودب فبك نبباأشأبفبص.ب.022
-32بٌخرجانباأني:ق .
ٌ -37خرجانبٌضبب اب بباأنسنئ بباضنب نجان.
-32بعبرةباملنئدةفبآيأب.3
-39برباهباأنخنري.
 -21بحديث ب0922ف بك نب باأرب بباأصوأف بجن باأرت ذيف باأك ب باأس أفب
يشرايبصنحلبضنبعندباأأزيزبآإباأشيخفب ارباأسالمفباأرَّافبط.ب0فب
.0999
 -20وضرا يمبعندباهلن يباملويج فبا د أبا،ج منعيأب نب نظبربتنظيمبا م فب
رؤيأببالأيأفببط.ب0فباملك بباجلن أ باحلديثفب0990فبص.ب.70
 -23باأدك بربزكرَّبحممدبعندباهلن ي بٌع نذباأفكرباإلعال باملشنركبضكويأب
اأشريأأ بباأدراعنت باإلعال يأف بجن أأ بلطرف بحبث بلدم بيف ب ؤمتر باأأملب
ا يبا ويج باأثنأثبضديبفب31ا33بيننيرب3112م.
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