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أخالق الطبیب المسلم .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أخالق الطبیب المسلم . - 11المحاضرة :  - األردن  -مختلفة 

2014 -01-11  

الحمد � رب العالمین، والصالة والسالم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، وعلى صحابتھ  

العالمین، اللھم أخرجنا من ظلمات الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، و ارَض عنا وعنھم یا رب 

  الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات .

  تسخیر الكون لإلنسان تسخیر تعریف و تكریم :

أیھا األخوات الفضلیات ، أیھا األخوة األكارم ، بادئ ذي بدء ھناك حقائق كبرى في الدین تسھم بشكل  

  الطبیب حینما یحترف ھذه الحرفة الراقیة . واضح في توجیھ

  أوالً : أنت أیھا اإلنسان المخلوق األول عند هللا ، والدلیل : 

نَسانُ ﴿ إِنَّا َعَرْضنَا اْألََمانَةَ َعلَى السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْلِجبَاِل فَأَبَْیَن أَن یَْحِمْلنََھا َوأَْشفَْقَن    ﴾ِمْنَھا َوَحَملََھا اْإلِ

  ] 72سورة األحزاب:  [

  ألنك أیھا اإلنسان قبلت حمل األمانة في عالم األزل : 

ْنھُ ﴾ ا فِي السََّماَواِت َوَما فِي اْألَْرِض َجِمیعًا ّمِ َر لَكُم مَّ   ﴿ َوَسخَّ

  ] 13[ سورة الجاثیة: 

ذا تسخیر تعریف وتكریم ، تسخیر التعریف یقتضي أن تؤمن، وتسخیر التكریم یقتضي أن تشكر، فإ 

  آمنت وشكرت حققت الھدف من وجودك ، قال تعالى :

ُ بِعَذَابِكُْم إِْن َشَكْرتُْم َوآََمْنتُْم ﴾   ﴿ َما یَْفعَُل �َّ

  ]147[ سورة النساء: 

ً أن نشكر، فإذا آمنا وشكرنا   ً أن نؤمن ، ورّد فعل تسخیر الكون تكریما رّد فعل تسخیر الكون تعریفا

   حققنا الھدف من وجودنا .

  الحاجات األساسیة التي أودعھا هللا باإلنسان :

إال أن اإلنسان تقتضي حكمة هللا عز وجل أن تكون لھ حرفة یرتزق منھا ، ھذه الحرفة إن كانت في نفع  

اآلخرین ارتقى عند هللا ، وأنا أھنئ كل من یعمل في الطب ، أو من یدرس الطب على اختیار ھذه 
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ً فإذا عالجتھ وشفیتھ بحسب علمك الحرفة ألنھا حرفة عطاء ، ھذا ا لمریض یأتیك أیھا الطبیب قلقا

  وتوفیق هللا لك ، قدمت لھ أكبر خدمة، فلذلك :

  ال ینصحا إذا ھما لم یكرما   إن المعلم والطبیب كالھما

***  

وفیما أسمع وأرى في ھذه البالد وفي بالد الشرق األوسط الطبیب لھ مكانة كبیرة ، وھذه نعمة كبیرة ،  

ن اإلنسان أودع هللا فیھ حاجات أساسیة ، الحاجة األولى إلى الطعام والشراب حفاظاً على بقائھ كفرد ، لك

و ھناك حاجة ثانیة حاجة الزواج شباباً وشابات ، نسأل هللا لكم أیھا الشباب والشابات زواجاً ناجحاً ، إن 

  لم تكونوا متزوجین .

فاظاً على وجوده، وأودع فیھ حاجة إلى الطرف اآلخر حفاظاً أودع هللا فیھ حاجة إلى الطعام والشراب ح 

على بقاء النوع ، أما الحاجة الثالثة فسماھا علماء النفس تأكید الذات، وقد أسمیھا انسجاماً مع التعبیرات 

السابقة الحاجة إلى بقاء الذكر ، فأنت أكلت وشربت وتزوجت وأنجبت بقي عندك حاجة وھي أن یشار 

    ، حاجة إلى التفوق ، أو إلى تأكید الذات ، ھذه حاجة عند اإلنسان . إلیك بالبنان

  حرفة الطب حرفة راقیة تقدم العون لآلخرین :

لذلك الطبیب ألنھ اختار ھذه الحرفة الراقیة فیحنما یقدم الحاجات للناس ، حینما یسھم في شفائھم من  

یرتقي عند هللا ، والبطولة أن تكون محموداً عند نفسك وعند هللا وعند الناس ، فالطبیب أمراضھم ، 

ً ، وجعل من  ً ابتعد عن هللا كلیا المخلص محمود عند نفسھ لكن ال سمح هللا وال قدر لو أن ھناك طبیبا

ً لیس غیر ، یسقط من عین ذاتھ ، واإلنسان ألن یسقط من السماء إلى األرض فتنحطم  الطب ارتزاقا

أضالعھ خیر لھ من أن یسقط من عین هللا ومن عین نفسھ ، أنا أقول كلمة عن أخوتي األطباء ، الطبیب 

ال یمكن أن یوصى ، لماذا ؟ یرى أن هللا یشاھده ، وھذا الذي بین یدیھ عبد من عباد هللا عز وجل ، 

ثانیة : اشكروا ربكم على أنھ دخلتم في فاإلنسان حینما یخدم عباد هللا یرقى عند هللا ، فأنا أقول لكم مرة 

حقل بني على خدمة اإلنسان ، واإلنسان بنیان هللا وملعون من ھدم بنیان هللا ، ھناك حرف أساسھا ھدم 

  اإلنسان و حرف أساسھا بناء اإلنسان.

  حاجة المھن الراقیة كالطب و التدریس إلى رقابة ذاتیة :

  الشھیر المتواتر المعروف :أخوتنا األكارم ، بادئ ذي بدء الحدیث  

  (( إنما األعمال بالنیات ))

  [ البخاري عن عمر ]
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فأنت حینما تدرس الطب وتتقنھ ، وال تفكر إال في دخل كبیر ، وبیت واسع ، وامرأة رائعة ، ومركبة  

طب فارھة ، واستمتاع بالحیاة ، أنت أغفلت الجانب اإلنساني في الطب ، أغفلت أنھ رسالة ، أغفلت أن ال

خدمة راقیة جداً ، أما إذا عرفت هللا وكنت طبیباً فھذه الحرفة توظفھا في التقرب إلى هللا ، توظفھا بخدمة 

  الخلق ، فإذا خدمت الخلق كنت حبیب الحق .

  (( الخلق عیال هللا فأحبھم إلى هللا أنفعھم لعیالھ ))

  [أبو یعلى والبزار عن أنس بن مالك ]

إیماني ، أنا باألساس رجل دین حینما أنطلق من إیماني أن العمل عبادة، أي إذاً أنا حینما أنطلق من  

عمل ؟ إذا كان العمل في األصل مشروعاً ، الطب أرقى عمل مشروع ، الھندسة ، الصیدلة ، التعلیم ، 

ً ، وسلكت بھ الطرق  ھناك مھن مشروعة بل أصحابھا مبجلون ، إذا كان العمل في األصل مشروعا

ال یوجد بھ إیھام ، و ال ابتزاز ، و ال تكلیف المریض ، وهللا مرة قال لي طبیب لھ مكانة المشروعة ، 

كبیرة جداً في بلدنا : وهللا لثقة الطبیب التي أمتلكھا بحكم بالدنا أقدر أن أتحكم بالمریض لیبیع بیتھ دون 

ني عشر تحلیالً ، ھو أن یشعر ، ألن المریض مستسلم ، وكالمك موثوق ، فلذلك یمكن أن یطلب منك اث

بحاجة لواحد فقط یضع أول واحد، وینصحك بمحلل معین ، والفرق بین المحلل والطبیب ، وال أحد 

ً یأتیك إنسان لھ مشكلة بالقضاء  یشعر ، لذلك الرقابة اإللھیة على اإلنسان تجعلھ یرقى عند هللا ، أحیانا

ویمكن أن تمدھا عشر سنوات تأجیل ، وأن  وأنت محام كبیر ، أنت حینما تطمنئھ أن الدعوة رابحة ،

تأخذ منھ مبالغ فلكیة ، و أنت موقن من البدایة أن الدعوى خاسرة ، ھذه طریقة من یكشفھا ؟ هللا فقط، 

فالمھن الراقیة الطب والمحاماة والتدریس ھذه حرف تحتاج إلى رقابة ذاتیة ، أنا أقول : الطبیب یشعر 

عبد من عباد هللا ، وأن خصمھ ھو هللا ، وأنا أقول كلمات سامحوني بھا :  أن هللا یراقبھ ، وأن بین یدیھ

هللا عنده عالجات خطیرة ، مرة قلت إلنسان یستطیع أن یسوق للناس أذى كبیراً من عملھ ، قلت لھ : ال 

تنس أن ھؤالء عباد هللا ، هللا عنده سرطان، فشل كلوي ، تشمع كبد ، رتبت لھ أمراضاً لیس لھا حل ، 

  تھد جباالً ، هللا كبیر .

وھذا كالم دقیق  -فكلما تعرفت إلى هللا أكثر كان خوفك منھ أكبر ، رأس الحكمة مخافة هللا ، أن تشعر  

أن هللا یعلم وسیحاسب وسیعاقب ، وهللا قصة أرویھا للموعظة فقط ، من حین آلخر أنا عندي في الشام  -

اعة العاشرة للحادیة عشرة والنصف ، یحضر ھذه الجلسة أكبر تجمع أطباء ، كان لھم مني جلسة من الس

ثالثمئة طبیب وكلھم قمم في الطب ، أنا تعاملي مع األطباء قوي جداً ، یحدثني أحد األطباء جاءه رجل 

من ریف الساحل زوجتھ معھا سرطان ، فحصھا وأخذ زوجھا إلى غرفة ثانیة وقال لھ : ھذا سرطان ، 

لفالني سنتین ولم یقل لنا إنھ سرطان ، فھم الطبیب أن الطبیب الثاني یبتزه قال لھ : كنا عند الطبیب ا

سقط على األرض ثم قال : یا رب إذا  –وهللا یا أخوان القصة تبكي  -بھاتین السنتین ، ھذا المریض 
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تعالج كنت موجوداً انتقم منھ ، ألن المرض كان جلدیاً ومعالجتھ في البدایة سھلة فلما قال لھ التھابات ال 

كسرطان تعالج كالتھاب ، فھذا الطبیب أمضى معھ فترة وابتز أموالھ ، و الطبیب الذي قال لي القصة 

حي یرزق ، في الشام من كبار األطباء ، أقسم لي با� أنھ بعد عام جاء الطبیب إلیھ بالمرض نفسھ ، هللا 

   كبیر .

  الطب والتّعلیم أقرب حرف لعمل اآلخرة :

ض ھذا عبد � ، وحینما تخلص لھ ، وحینما تعالجھ بإخالص وباتقان وبمراجعة ، مرة أنت أمامك مری 

طبیب في مصر القصة مؤثرة جداً عالج طفالً وبعد أن خرج كتب الوصفة لكبیر والدواء لكبیر قاتل ، 

ء جاء إلى التلفزیون المصري وقال : أنا فالن الفالني طبیب كان عندي منذ ساعة مریض ، أعطیتھ دوا

عیاره كبیر فإذا أخذه یموت ، سبحان هللا األب علم بذلك قبل أن یعطي ابنھ الدواء ، بحسب الظاھر ھو 

ً وصار الطبیب األول، وضع سمعتھ تحت قدمھ انقاذاً لھذا  ضحى بسمتعھ ، لكن ارتقى في مصر رقیا

  المریض .

  یا أخوان ، أقرب حرفة لعمل اآلخرة الطب والتعلیم : 

  ال ینصحا إذا ھما لم یكرما   بیب كالھماإن المعلم والط

***  

أخواننا الكرام ، ما معنى أحبط أعمالھم ؟ أي إنسان أراد من الطب المال فقط ، حبط عملھ ، أو لم  

ً حتى یجمع المال ، ھذا معنى حبط عملھ ، إن ارتكب خطأ أو  یستخدم علمھ الصحیح استخدمھ إیھاما

نیة خطأ ، من شرح العلماء لكلمة حبط العمل ، فأنا أھنئ األخوة الطالب والطالبات واألساتذة نوى 

   الكبار على أن ھذه الحرفة راقیة جداً عند هللا لكن تحتاج إلى رسالة .

  من یؤمن أن هللا یعلم و سیحاسب و سیعاقب ینضبط بمنھجھ :

  الحقیقة ھذه اآلیة الجامعة المانعة : 

 َ    یَأُْمُركُْم أَْن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت إِلَى أَْھِلَھا ﴾﴿ إِنَّ �َّ

  ] 58[ سورة النساء : 

أنا أقول دائماً : ھذا المریض أمانة في عنقك أیھا الطبیب ، ھل نصحتھ ؟ ھل اعتنیت بھ ؟ ھل طلبت  

وهللا عز وجل كبیر منھ تحلیالً ینیر لك الطریق في العالج ؟ فالطبیب ھذا المریض أمانة هللا عنده ، 

وعلیم ، وبیده الحیاة والموت ، والصحة والمرض ، والغنى والفقر، بیده كل من حولك، وكل من فوقك ، 

  وكل من تحتك ، اآلیة دقیقة جداً :



5 

أخالق الطبیب المسلم .   

  ﴿ فَِكیُدونِي َجِمیعًا ﴾

  ]55[ سورة ھود: 

  تحّدٍ : 

ا ِمن َدآبٍَّة إِالَّ ُھَو آِخذٌ بِنَاِصیَتَِھا إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَراٍط ﴿ ثُمَّ الَ تُنِظُروِن * إِنِّي تََوكَّْلُت َعلَى  ّ�ِ َربِّي َوَربِّكُم مَّ

ْستَِقیٍم ﴾   مُّ

  ] 56- 55[ سورة ھود: 

  لذلك : 

َ یَأُْمُركُْم أَْن تَُؤدُّوا اْألََمانَاِت إِلَى أَْھِلَھا ﴾   ﴿ إِنَّ �َّ

  ] 58[ سورة النساء : 

المریض أمانة عند الطبیب ، والطالب أمانة عند المعلم ، والموكل أمانة عند المحامي ، ھذه أمانة ،  

أمانة ، مفھوم األمانة واسع جداً ، ال یوجد إنسان إال وحملھ هللا األمانة ، األوالد أمانة في عنق أبیھم ، 

ً وسیحاسبك ، أمانة عند أمھم ، أنت حینما تفھم معنى األمانة بشكل واسع جداً تشعر أن هللا  معك دائما

سیكافئ أو سیعاقب ، أنا رأیي الشخصي أن أغبى إنسان بحیاتي ھو اإلنسان الذي ال یدخل هللا في 

حساباتھ . یظن أنھ ھو بقوتھ ، بعلمھ ، بمكانتھ ، بمصداقیتھ یمكن أن یفعل ما یشاء ، وأن یقول ما یشاء 

اسب وسیعاقب تنضبط ، إذا الدین یتلخص عندك وال أحد سیحاسبھ، أنت حینما تؤمن أن هللا یعلم وسیح

   بثالث كلمات ، یعلم وسیحاسب وسیعاقب ، صار ھناك انضباط .

  اإلتقان جزء من الدین :

  اإلتقان دققوا جزء من الدین : 

  (( إن هللا یحب من العبد إذا عمل عمالً أن یتقنھ ))

  [الجامع الصغیر عن عائشة]

ً بذاكرتھ شيء درسھ حول ھذا المرض ، إتقان العمل جزء من الدین ، فا  لطبیب الذي یراجع ، أحیانا

لكن لیس متأكداً من بعض التفاصیل یقول لھ : تعال غداً لیراجع ، فالمراجعة والمتابعة ، لذلك فیما أعلم 

ً للطبیب إال إذا حضر مؤتمرین في السنة ، لیجدد  ھناك بعض الجامعات في أوربا ال تمنح ترخیصا

ً بعد ذلك ، في العالم معلوماتھ، و هللا ھناك أطباء تخرجوا من عام ثمانیة و خمسین ولم یفتحوا كتابا

  الغربي یلزم الطبیب أن یخضع لدورتین أو مؤتمرین في اختصاصھ .

  أخواننا الكرام ، ھناك آیة قرآنیة وهللا لو تأملناھا الستقمنا استقامة تامة : 
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َ َكاَن َعلَْیكُْم َرقِی   باً ﴾﴿ إِنَّ �َّ

  ]1[ سورة النساء:

هللا بیده كل شيء ، بیده صحتك ، بیده علمك ، أوالدك ، مكانتك ، سمعتك ، كلھ بیده ، أنا أضطر أن  

أحكي بعض األمثلة ، عندنا طبیب في الشام ، ھذا المریض یحتاج عملیة یعملھا لھ ، ال یحتاجھا یعمل لھ 

ً ، هللا موجود  -عملیة قلب  -الیین عملیة و لو كانت تضره ، كان دخلھ باألسبوع بالم ثم كشف طبعا

ولكن هللا یرخي الحبل ، إذا اإلنسان عمل خطأ وهللا لم یعاقبھ ال یستھین بعظمة هللا ، یكون الحبل مرخى 

  ، دائماً وأبداً قال تعالى :

  ﴿ إِنَّ َكْیِدي َمتِیٌن ﴾

  ]183[ سورة األعراف : 

بالمتانة ومقاومة قوى الضغط بالقساوة ، فاأللماس أقسى شيء نحن بالفیزیاء نصف مقاومة قوى الّشد  

  باألرض ، بعد األلماس مینا األسنان ، المتانة الفوالذ المضفور ، المصاعد فوالذ مضفور ، التلفریك :

  ﴿ إِنَّ َكْیِدي َمتِیٌن ﴾

  ]183[ سورة األعراف : 

مربوط بحبل ال یمكن أن تتفلت من قبضة هللا ، فإذا كان ھناك لماذا اختار هللا كلمة متین لكیده ؟ أنت  

خوف من هللا ، یجب أن ترى المریض عبداً � وهللا رقیب ، أحیاناً ال یوجد اھتمام بأسئلة المریض ، 

یكون عنده مواد یتحسس منھا ، عملت لھ مشكلة ، مرة عندنا حالة في الشام : مریض تخرج من 

یت على طرف السریر ، جاء مریض آخر لزمھ دم ، الطبیب فتح اإلضبارة أخذ المستشفى ، اإلضبارة بق

ً مات فوراً بانحالل الدم ، ألن اإلضبارة لیست لھ ، أخطاء قاتلة ، أنا بحسب  زمرة الدم ، أعطوه دما

  إیماني المتواضع أرى أن هللا یحاسب على اآلثار:

  قَدَُّموا َوآثَاَرھُْم ﴾ ﴿ إِنَّا نَْحُن نُْحیِي اْلَمْوتَى َونَْكتُُب َما

  ]12[ سورة یس: 

عدم االھتمام ولّد موت المریض ، طبعاً بالمجتمع مات بأجلھ ، لكن عند هللا عز وجل ھناك من تسبب  

بموتھ ، لذلك من طبب ولم یُعلم منھ طٌب فھو ضامن ، أنا زرت طبیباً في أمریكا استغربت عیادتھ من 

لھ : ما ھذا ؟ قال : ھؤالء كل مرضاي الذین ماتوا ، قلت لھ : لماذا ؟ الحائط إلى الحائط أضابیر ، قلت 

قال لي : ھناك قانون ممكن ابن ھذا المریض یقیم دعوى علّي بعد أربع سنوات ونصف من موتھ ، یجب 

أن أقول كیف عالجتھ ، ھكذا النظام كان ثالث سنوات عدلوھا لخمس سنوات ، إذا قبل خمس سنوات 
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یع أن یقیم دعوى على الطبیب ، نحن عندنا بفضل من هللا إیمان وھذا اإلیمان معھ بیوم االبن یستط

  سذاجة ، مات بأجلھ وانتھى األمر تنطوى أي قضیة .

    من طبب ولم یُعلم منھ طٌب فھو ضامن . 

  حاجة حرفة الطب إلى أخالق عالیة جداً :

ً نحن نقول: أخالق  أنا  -وهللا شيء جمیل  -الطبیب المسلم  أیھا األخوة الكرام ، ھناك مالحظة أحیانا

أعرف طبیباً جراح عظام ، عنده مالءة كبیرة لھا فتحة ، تأتیھ امرأة مثالً یضع ھذه المالءة فوق المرأة 

أین یؤلمك ؟ عند الركبة ، انظر إلى ھذه العفة ما أجملھا ، ھناك أطباء قالوا لي : في أمریكا یعروھا كما 

و سبعة یقفون ، وهللا دیننا عظیم ، ھذا الطبیب بسبب إیمانھ عمل مالءة كبیرة خلقھا هللا وستة رجال أ

وعمل فتحة دائریة مكان األلم ، وھناك طبیب في أمریكا في دیترویت حدثني قال لي: وهللا عندما 

الطبیب الذي یسمع ھذه القصص یعالجون امرأة یتحدثون عن أعضائھا ومفاتنھا بشكل وقح ، ھذا 

  طبیب احتیاط لعملیة معینة .، كان عربي

أخواننا الكرام : حرفة الطب تحتاج أخالق عالیة جداً ، وبعد ذلك عفواً كل مریض قد یأتي للطبیب  

یحكي لھ مشاكلھ الخاصة ، ھذه ممنوع أن تحكى ألحد ، من أخالق الطبیب الراقي جداً ، ھذا عنده 

أو یصلح، ال نستطیع أن نتكلم بكل شيء ، مرض معین ، ھذا عنده ضعف معین ، ھذا ال یصلح للزواج 

فالطبیب وهللا ال أبالغ نصف علمھ أخالق ، ھو متاح لھ أن یرى كل شيء باإلنسان ، أن یرى نقاط 

  ضعفھ ، نقاط قوتھ .

  التواضع عند الطبیب شيء أساسي :

ك وضیع ، أنت أیھا األخوة الكرام ، ھناك شيء ثان بالطب ھو التواضع ، الحقیقة التواضع ال یعني أن 

متواضع ، مثل التمارض ال یعني أنك مریض ، على وزن التفاعل تصنع الشيء ، فالطبیب لھ مكانة 

كبیرة ، لكن یجب أن یكون قریباً من المریض ، أحیاناً یكتب الوصفة أوالً ال تقرأ ، تحتاج منجماً حتى 

 أعرف طبیباً یشرح لك كل شيء عن یقرأھا ، إذا سألھ المریض سؤاالً یقول لھ : خذ الدواء فقط، وهللا

حالتھ ، ویطمئنھ ، وھذا الدواء من أجل الضغط ، وھذا من أجل الشيء الفالني ، یعطیھ معلومات عن 

الدواء ، وھناك طبیب أعرفھ یكتب خلف الوصفة ما فائدة األدویة ، حتى یقنع المریض أن ھذا الدواء 

   یحبك .مھم جداً ، فأنت كلما تعتني بھذا اإلنسان هللا

إذا إنسان اعتنى بابنھ یكون التقدیر لألب ، تكون ماشیاً مع ابنك تشاھد صدیقك ، یعطیھ سكرة تقول لھ :  

شكراً ، ھي لك أیضاً ، أنت حینما ترى المریض عبداً � عز وجل ، وهللا مرة طبیب أسنان جاءت لعنده 

ف مبلغاً كبیر جداً ، قال لي كما أذكر یكلف أخت كریمة ، معلمة عندھا مشكلة في أسنانھا ، والتقویم یكل
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ستین ألفاً، معاشھا كلھ ثالثة آالف في الشھر ، وھي تعبر تبتسم أمام الطالبات ، عندھا خطأ بأسنانھا 

ً ، قالت لھ: شكراً ، قال لي : عجی ب ما ھان علي ، فقلت لھا : مزعج ، قال لھا : یكلف ستین ألفا

، أقسم با� مرتین أو ثالث وبكى ، قال لي : طوال معالجتھا و أنا في  ، ھذه المعالجة ھدیة منيارجعي

قمة السعادة ، ھذه � ، ھذا عمل � عز وجل ، لیس كل شيء یحل بالمال ، ھناك أعمال تفوق حّد 

عندنا حي بالشام حي تراثي الخیال ، قصة سریعة وإن كانت خارج السیاق العام خارج الطب ، 

ً ، ھذا المفتي العام رأى النبي علیھ الصالة  ، فیھ جامعساروجة الورد یخطب فیھ المفتي العام سابقا

 -قال لھ النبي في الرؤیا : قل لجارك فالن  -أنا لیس من عادتي أن أروي منامات سامحوني  -والسالم

قال :  - جاره بقال وغیر متعلم وأمي ، وھو شریعة ودكتوراه وكذا ، فالبشارة لیست لھ ، لجاره البقال 

قل لجارك فالن إنھ رفیقي في الجنة ، النبي رؤیتھ حق ، ھو في الحقیقة اختل توازنھ ، أنا داعیة ومنبر 

وفصاحة وبالغة ونصوص وقرآن وسنة ، وھذا األمي في الدكانة البشارة لھ فذھب إلیھ ، قال لھ : لك 

نع ، فبعد إلحاح شدید قال لھ : عندي بشارة لن أقولھا لك إال إذا أخبرتني ماذا فعلت مع ربك ؟ فامت

تزوجت إنسانة بالشھر الخامس من زواجي كان حملھا في الشھر التاسع ، قال لھ : بإمكاني أن أسحقھا ، 

وأن أفضحھا، أھلھا معي طبعاً ابنتھم زانیة ، والدولة معي، والقضاء معي ، والشرع معي لكن أردت أن 

ولدت ، وحمل الجنین المولود تحت عباءتھ ، وتوجھ إلى جامع أعینھا على التوبة، جاء لھا بمن یولدھا ، 

ً أمام الباب حتى نوى اإلمام الصالة ، دخل ووضعھ إلى جانب الباب  الورد في دمشق ، وبقي واقفا

والتحق بالمصلین ، فلما انتھت الصالة بكى ھذا الصغیر ، تحلق المصلون حولھ ، وتأخر ھو حتى 

اقترب ، قال : ما القصة ؟ قال : تعال انظر ! جنین ، قال : أنا أكفلھ، یكتمل تحلق المصلین حولھ ثم 

فأخذه ، ودفعھ إلى أمھ من أجل أن تربیھ ، أمام أھل الحي لقیط ، البشارة لھذا الرجل قل لجارك فالن إنھ 

مقدم على رفیقي في الجنة ، علمتني ھذه القصة الواقعیة أنا هللا یأمر بالعدل واإلحسان ، أحیاناً اإلحسان 

  العدل ، العدل یفضحھا ویطلقھا لكن أنقذھا من الذل وأصبحت إنسانة صالحة .

فاإلنسان أحیاناً عندما یقوم بعمل طبي جزء من علمھ أخالق ، مرة أذكر أنني أحضرت لوالدتي طبیباً  

ة الثانیة لعندك الساعة الثانیة لیالً ، فقال لي بعد أن عالج الوالدة : أنت استھنت بي حین أحضرتني الساع

والمرض بسیط جداً ، أھذه تحتاج إلى طبیب ؟ لكن سبحان هللا اطمأنت ، ھو ال یكلمھا إطالقاً ، ما التفت 

لھا إطالقاً ، كلمني أنا ، قلت لھ : ال تؤاخذني ال أعرف ، وهللا كان التحسن تسعین بالمئة ، اطمأنت ال 

لمریض : أنت ستموت بعد أربعة أشھر ، انتبھ لنفسك ، یوجد بھا شيء ، أحیاناً الوھم قاتل ، طبیب قال 

  توفي في الیوم الثاني، لم یتحمل ، النبي علمنا : نفسوا لھ في األجل ، قل لھ : ھناك أمل كبیر جداً .
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  الشفاء الذاتي ال عالقة لھ بعلم الطب :

لكن الشفاء الذاتي وهللا عندي قصص والحقیقة لي نقد ، الشفاء الذاتي لیس لھ عالقة بعلم الطب ،  

موجود ، قطعاً أنا عندي أخ من أخواني المقربین لي ، یعمل أستاذ علوم في ثانویات دمشق ، صار معھ 

بالدرجة الخامسة أخذوا خزعة  -طبعاً الطبیب من أخواني ھو الطبیب األول في دمشق  - سرطان بالرئة 

صغیر ، والعملیة تكلف ثمن بیتھ ،  إلى بریطانیا ، سرطان بالرئة زرتھ في البیت بكیت عنده ابن

ً القصة من اثنتین و عشرین سنة واآلن ھو حي یرزق ،  واحتمال نجاحھا ثالثون بالمئة ، تأثرت تماما

  ھناك حاالت شفاء ذاتي لكن الطب ما أدخلھا ببرنامجھ عدھا نوع من الخزعبالت ، وھي واقع :

  ﴿ َوإِذَا َمِرْضُت فَُھَو یَْشِفیِن ﴾

  ] 80عراء: [ سورة الش

وھناك قصص یقینیة مئة بالمئة ، قال طبیب رئیس قسم كبیر بالقاھرة ألحد األطباء من أخواني : ھناك  

إنسانة سوف تموت أحضر لھا شھادة وفاة ، ثم قال للممرضة : أرید فنجان قھوة ، قالت لھ : أنا لست 

أن ینتقم منھا ، فھذه الممرضة ماتت و  خادمة عندك أنا ممرضة فقط ، فقال : افعلي تحلیالً للمرأة ، أراد

  ھي تعمل لھا شھادة وفاة ، و الثانیة لم تمت ، قال لي : تتبعت أخبارھا بقیت اثنتي عشرة سنة .

وھناك قصة ثانیة حتى اإلنسان ال یستعجل بالحكم ، أحد أخواني المقربین الذین لھم مكانة كبیرة في  

مرضت قال لھم الطبیب : اكتبوا النعوة ، عاشت بعد اكتبوا النعوة خمساً و أربعین سنة ، الشام ، لھ عمة 

فنحن نقول : إن شاء هللا األمر سھل ، الشفاء عند هللا عز وجل ، ھناك مریض عندنا مستشفى بالشام ھي 

، كلما  المستشفى العسكري حدثني طبیب من أخواني ھذا المریض معھ ورم باألمعاء منتشر بكل جسمھ

دخل عائد یقول لھ : اشھد أنني راض عن هللا ، یا رب لك الحمد ، حالة جدیدة ، ھذا المریض استقطب 

المستشفى كلھا ، غرفتھ منورة فیھا سرور ، فیھا سعادة ، لم یبق طبیب إال و زاره كل یوم ، اشھد أنني 

المرض ، ال یوجد نبي إال و  راض عن هللا ، یا رب لك الحمد ، بعد ذلك توفي ، جاء مریض معھ نفس

   سبھ ، فكل من في المستشفى رأى من ھو المؤمن ومن ھو غیر المؤمن .

  الطبیب المؤمن یعین على الشفاء :

لذلك أنا أقول : ھناك بوابات لأللم ، طریق اآلالم معروف قد یكون من الجلد إلى الدماغ ، ھذه البوابات  

وإن بقیت مفتوحة األلم عشرة أضعاف ، أغرب شيء الذي كتب إذا أغلقت األلم صار للنصف، للعشر ، 

الموضوع لیس لھ عالقة بالدین إطالقاً، آخر كلمة قال في كتابھ : ویتحكم في ھذه البوابات الحالة النفسیة 

  للمریض ، فالمریض المؤمن والطبیب المؤمن یعین على الشفاء .
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ون نیتھ ھي احتساب األجر ألن العمل عبادة ، والعمل والحقائق الدقیقة أوالً الطبیب المؤمن یجب أن تك 

أمانة ، وإتقان العمل جزء من الدین ، وھذا الطبیب المؤمن یجب أن یطلب العلم بشكل مستمر ، 

والتواضع ، والصدق ، والرحمة ، والعدل ، والتعاون مع األطباء اآلخرین مھم جداً ، عندنا مصطلح 

وة الكار ؟ ألن زمیلك عالج ھذا المریض ؟ ھناك بعض األطباء فوراً شعبي اسمھ عداوة كار ، لماذا عدا

  یطعن بزمیلھ : ھذا ال یفھم شیئاً ، فدائماً ھذه لیس واردة إطالقاً .

  أدعو لكم أن یحفظ هللا لكم إیمانكم وأھلكم وأوالدكم وصحتكم واستقرار بالدكم . 

 


