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ABSTRACT 

The medical profession is one of the most important human professions related to the human life 

and his body serving all classes of society. Therefore, all nations and people, in the past and modern 

times, paid attention to the doctor, his qualities and ethics which must be available in him. Islam 

shows its concern on doctors and pays each with great protection, burdens himself with obligations 

and imposes upon him qualities and ethics and implies on him legal provisions and liabilities in 

connection with his personality, profession, knowledge and his handling of patients. This research 

touches on how to observe doctor’s character and his behavior through a historical review from 

non-Islamic nations, then deals with it from a legal perspective based on the legal evidence. The 

research consists an introduction with two parts and a conclusion. The introduction deals with an 

introduction to science of medicine and its position. The first is: the qualities and ethics of a doctor 

in the eyes of doctors, ancient and modern.  Second: the qualities of a doctor and his ethics in the 

light of Islamic law. The conclusion includes the most important results of the research. The 

research is followed by a historical approach, descriptive approach based on analysis and 

inference; with reference to the original and approved references in every field of arts, and 

documentations according to the requirements of scientific research. 

 

Key words: medicine - physician - attributes - ethics. 

 امللخص

مهنٌ  الطِب من أهم املهن اإلنساني ، وهي تتعةلق حبياة اإلنسان وجسده، وختدم كل  طبقات اجملتمع، فةلذلك اهتمت 
مجيع األمم والشعوب قدميًا وحديثًا ابلطبيب، وبصفاته وأخالقياته اليت جيب أن تتوافر فيه،واهتم اإلسالم ابلطبيب  

خصه، عةليه صفات وأخالقيات، وأوجب عةليه أحكاًما والتزامات تتعةلق بشوأعطاه عناي  كبرية، ومحَّةله مسؤوليات، وأسبغ 
ومهنته، وعةلمه، وتعامةله مع مرضاه.وتتمثل مشكةل  هذا البحث يف رصد صفات الطبيب وسةلوكياته عرب استعراٍض 

بحث بعد املقدم  لاترخيٍي هلا من األمم غري اإلسالمي ، مث تناوهلا من منظوٍر شرعٍي مستنٍد عةلى األدل  الشرعي ، وجاء ا
يف متهيد ومطةلبني وخامت ، فالتمهيد تناول التعريف بعةلم الطب ومكانته، واملطةلب األول:صفات الطبيب وأخالقياته يف 
نظر األطباء قدميًا وحديثًا، والثاين:صفات الطبيب وأخالقياته يف ضوء الشريع  اإلسالمي ، واشتمةلت اخلامت  عةلى أهم 
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ًجا اترخيًيا مث منهًجا وصفًيا قام عةلى التحةليل واالستدالل، مع الرجوع لةلمراجع األصةلي  النتائج. وسةلك البحث منه
 واملعتمدة يف كل فن، والتوثيق وفقا ملتطةلبات البحث العةلمي.    

 أخالقيات. -صفات -الطبيب  -: الطبالكلمات املفتاحية 

 املقدمة

لعةلوم ا آله وصحبه ومن وااله، واتبع هداه، وبعد.... فإنَّ  احلمد هلل، والصالة والسالم عةلى سيدان رسول هللا، وعةلى
واملعارف تتنوع وتتعدد، واملهن والوظائف ختتةلف صف  وقدًرا وأمهي  من جمتمع آلخر،  ولكن مثت عةلوم  ومهن ال خيتةلف 

 عةلى أمهيتها اثنان، وال يستغين عنها إنسان نظرًا الحتياجه الشديد هلا.
ومنزلته، وبقدر أمهي  العةلم يسمو به صاحبه، ولعظم شأن املصنوع حيرتم الصانع، وقد ومن احتاج لشيء عرف قدره 

احتاجت البشري  كةلها عرب عصورها املختةلف  إىل الطب واألطباء، فكانت هلما املكان  السامي ، والدرج  العالي ، واألمهي  
 الكبرية.

ق حركته، ويفرت مهته، يعيفرء الذي ميكن أن يعرتيه املرض جبسد املكعةلٍم وكمهنٍ    وتنبع تةلك األمهي  من ارتباط الطب 
 ويقةلل نشاطه، فإذا أصيب اإلنسان مبرض احتاج إىل العالج، وذلك ال يتأتى إال عةلى يد طبيب يعرف الداء والدواء.

تمتع يوهذا الطبيب إنسان من بين البشر لديه معارف ومهارات وجتارب وخربات، ويف نفس الوقت يتمتع أو ينبغي أن  
مبميزات ومواصفات،وأخالق وسةلوكيات حتفظ له مكانته، وحتفظ لةلمريض سره وحرمته،  وهو ما حرصت عةليه كل 

 األمم والشعوب عرب اترخيها الطويل.
غي أن يكونوا ا، وما ينبا وحديثً ويف هذا البحث حياول الباحث إلقاء الضوء عةلى أهم صفات وسةلوكيات األطباء قدميً 

وكيف أن التعاليم اإلسالمي  قد أصَّةلت هذه الصفات وأسبغت عةليها صف  شرعي  تستند عةلى عةليه من الصفات، 
 الدليل.

ا يقوم عةلى فيً وصآخر ، و يتتبع طرفا من أقوال األطباء القدامى عن صفات الطبيب اويسةلك البحث منهًجا اترخييً 
دود هذا ، وحصر نطاق البحث يف حفنٍ  التحةليل واالستدالل، مع رجوع الباحث لةلمراجع األصةلي  واملعتمدة يف كل

 املوضوع دون االستطراد.
 يشتمل البحث بعد املقدم  عةلى متهيد، ومطةلبني، وخامت . خطة البحث: 
 : تعريف عةلم الطب ومكانته.التمهيد 
 .يف نظر األطباء قدميًا وحديثًا : صفات الطبيب وأخالقياتهاملطلب األول 
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 .ضوء الشريع  اإلسالمي  وأخالقياته يف: صفات الطبيب املطلب الثاين 
 : وتتضمن أهم نتائج البحث.اخلامتة 

 
 التمهيد:تعريف علم الطب ومكانته

مصدر الفعل: طبب يقال: طبَّه طبَّـًا أي داواه، ومعناه:عالج اجلسم والنفس، ويقال لةلعامل ابلطب: الطب يف اللغة 
، واملتطبب هو الذي يتعاطى عةلم  الطب،  وجيمع الطبيب مجع قةل  عةلى)أطب (، ومجع كثرة رجل َطبٌّ وطبيبٌّ

عةلى)أطباء(، والنسب  إليه:طيب، والطب فيه معىن اإلصالح، إْذ هو يتعةلق إبصالح حال البدن بعد فساده بعةل  من 
 .العةلل

)Ibn Manzur, Muhammad bin Makram (1414 AH). Lisan Al- Arab . Beirut. N.d . Beirut. Dar 

Sader. Edition 3. Part1.Page 553) , Al-Fayoumi, Ahmed bin Muhammad bin Ali. (Without edition 

number). Al _|Misbah al -Munir Fi Gharib al-Sharh al-Kabir, Beirut. Scientific Library. Part 

2. Page 368). 

ْنَسان من ِجَه  َما َيصح َويـَُزول َعن الصِ حَّ  ليحأبنه  ر ِّف الطب يف االصطالحوع   فظ عةلم يتعرف ِمْنُه َأْحَوال بدن اإْلِ
 ."عةلم يعرف به حفظ الصح  وبرء املرضالصِ حَّ  َحاِصةَل  ويسرتدها زائل"،  أو 

(Ibn Cenna. Hussein bin Ali. (1999). Al Qanoon Fi Al Teb. Achievement: Muhammad Amin Al-

Dinawi  .Beirut. Dar Al Koto Al Ilmia. Edition 1). Part 1,page 13, Al-Manawi, Muhammad Abdul-

Raouf (1990 AD). Attawqif Ala Mohimat attareef. Cairo. The world of books Edition1. Page 

235). 

هذا ما و  غريه من العةلوم والصنائع، ال ميكن إنكار فضل الطب كعةلم وصناع ، ومكانته بني أمهية الطب ومكانته:  
 إىل أنه  الطبيب العريب الشهري داود اإلنطاكيفبحسب ما ذكره ، تفطن له األوائل من كل املةلل والعقائد والطبقات

ليس هناك عةلم يستغين عن عةلم الطب أصاًل،  وأنه  من أشرف العةلوم؛ ألن موضوعه البدن الذي هو أشرف املوجودات، 
 .تشرف إال مبسيس احلاج ، أو شرف املوضوع، فما ظنك ابجتماعهماإذ العةلوم ال 

(Al-Antaki, Daoud Bin Ali. N.d. Tazkerat Oly Al Albab Al Jamea Al Jameu lel Ajb Alojab  , 

Beirut, Dar Al-Marefa .Part 1, Pag 8). 

 أنه عبارة عن مجةل  من العةلوم واملعارففمن حيث كونه عةلًما، ال شك يف والطب عةلم وصناع  ورسال  يف آٍن واحد. 
املقروءة واملسموع  واجملرب  اليت تدور حول كيفي  تشخيص احلال  اليت عةليها املريض، ومعرف  ما يناسبها من الدواء، ومعرف  

نبغي ي مقادير الدواء وخواصها، وآاثرها السةلبي  واإلجيابي  عةلى املريض واألطباء يف جمال عةلمهم وةعمةلهم هم أهل ذكر،
ُتْم ال تـَْعةَلُمونَ سؤاهلم تطبةليقا لآلي  الكرمي :  . (al- Quran, Surat al- Anbiaa:7)فَاْسأَُلوا أَْهَل الذ ِْكِر ِإْن ُكنـْ
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ومن حيث كونه مهن  أو صناع ، فهو حرف  تدر عةلى صاحبها رحًبا أو راتًبا، أو هو عمل مشروع يف نظري أجر مشروع، 
واسع  يعيش عةليها مجع كبري من األطباء وخيدمهم من املهن األخرى، كالتمريض والصيادل  ولقد أضحى الطب مهن  

 وحنوهم.
ومن حيث كونه رسال  ـ فهذه أمسى درجاته ـ فهو رسال  يقوم هبا شخص يتمتع بكفاءات وخصائص معين ، ليدخل 

 وحالته.  لنظر إىل صف  املريضنفًعا عةلى بدن شخٍص آخر أبتةلي خبةلل يف بدنه، أو آف  يف أجهزة جسمه، دون ا
والطب يتعةلق بصح  اإلنسان من زواييت العالج والوقاي  كما اتضح من التعريف السابق، فهناك من يةلجأ إىل الطبيب 

بَّه، وهذه هي الصورة الشائع  لةلتعامل مع الطبيب، وهناك من يةلجأ إليه بصورة دوري  أو متكررة،  لعالج مرض أملَّ 
 نان عةليه بغرض الوقاي  من حدوث مرض، وكل من العالج والوقاي  مشروع يف اإلسالم.لفحص بدنه واالطمئ

وألمهي  منصب الطبيب حرص املةلوك واحلكام عةلى اختاذ األطباء، وإجزال العطااي هلم، وما عةلمنا أم  ختةلو من طبيب 
 الضرورة.  ولكنه حيتاجه وقت أو أطباء، وال أظن مةلًكا استغىن عن الطبيب دوًما بل قد يستغين عنه بعض األحيان

فقد قد اختذ بعض املةلوك ندماءهم من األطباء ألن  الطبيب يبني منافع كل مأكول  وحبسب تعبري امللك الطوسي 
 .ومضاره، وينصح املةلك مبا يوافقه وال يوافقه، وحيفظ له سالم  مزاجه

(Al-Tusi, Al-Hussein bin Ali. Siyasa nama or Saear Al Mulok (1407 AH), Qatar. House of 

Culture. Edition 4.Page 127). 

وقد حاز الطبيب والطب مساح  كبرية يف الشعر واحلكم واألمثال لدى الشعوب املختةلف  العربي  واألوروبي ، ما بني 
 مؤيٍد ومعارٍض، ومثٍن وانقٍم عةلى تةلك املهن ، فمن الشعر قوهلم:

 اـــــال ينصحاِن ِإذا مهـا مل يَُكرم        ِإن املعةلَم والطبيَب كالمُهـا    
 فاصرْب لدائَك ِإن أهنَت طبيَبُه       واصرْب جلهةلَك ِإن جفوَت ُمَعةلِ ما

 ومن األمثال اإلجنةليزي : احرتم الطبيب قبل أن حتتاج إليه
Shamplion, Slween Gerni. N.d. Amthal al -Umam al Urobbia.Translation. Mohamed Reda. Dar 

al- Kotob al-Misria. Page 11). 

وهو يضرب لةلحث عةلى تقدير الطبيب، وتبجيةله يف مجيع احلاالت ألنه ال بد من االحتياج إليه يوًما ما،  ومن األمثال 
 .الفرنسي :حضور الطبيب بدء الشفاء

Shamplion,. Amthal al -Umam al Urobbia. Previous reference. Page 12). 
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وأيَـًّا  كانت نظرة األمم إىل مهن  الطب، فإهنم مجيًعا أسهموا يف هذا العةلم أبدوار خمتةلف ، وضًعا وتنميً  وتقدًما،كل أم  
حسبما تيسر هلا، فقد أدىل اجلميع فيه بدلوهم منذ عهد الفراعن ، ومرورًا ابألغريق  والرومان، والفرس،والعرب، اجلميع 

ورة، لةلطبيب قدره ومكانته، وزخر التاريخ ابملؤلفات الطبي  املكتوب ، واآلاثر املنقوش ، والرسوم احملفعرفوا الطب، وعرفوا 
 واآلالت املصنوع  اليت ختدم الطبيب يف عمةله.

بل رأينا العديد من الواثئق الطبي  اليت تبني ضوابط عمل الطبيب وأخالقياته، ومدى عالق   ...وليس هذا فحسب 
، وما ينبغي أن يتحةلى به كل منهما حنو اآلخر لةلوصول إىل النتيج  اليت يرجواهنا وهي الشفاء،  وقد الطبيب ابملريض

ثري من هذه د الكاهتم  األطباء غري املسةلمني بذكر صفات األطباء وسوكياهتم وأخالقياهتم، مث جاء اإلسالم، فأيَّ 
ةلبني تعاليم اإلسالم،  وهذا ما أتناوله يف املطالسةلوكيات والصفات وأص ةلها، وأضاف عةليها صفات أخرى تنبع من  

 اآلتيني.                             
 يف نظر األطباء قدميًا وحديثًا املطلب األول: صفات الطبيب وأخالقياته

، اعتنت األمم والشعوب بذكر خصائص الطبيب ومساته اليت ينبغي عةليه التحةلي هبا، سواء كانت تتعةلق مبهنته وأخالقياته
أو بعةلومه ومعارفه، أو مبظهره ومسته، أو بعالقته مبرضاه، بل وعالقاته ابجملتمع الذي يعيش فيه، وقد سطَّر ذلك األطباء 
يف مؤلفاهتم، وتناقةلتها أجياهلم عرب العصور أيَـًّا كانت داينتهم وعقيدهتم، فمنذ عهد)أبقراط( أو أبو الطب كما يقال 

ء العصور اإلسالمي  من اليهـــود والنصارى واملسةلمني،مل خيل كتاب طيب أو غريه من عنه، ومرورًا جبالينوس حىت أطبا
الكالم عن أخالقيات مهن  الطب وصفات الطبيب، فالطب هو الطب يف كل مكان، مهن  ال خيتةلف عةلى أمهيتها 

ا تتفق يف أمور  ك الشأن جيد أهناثنان، والكل حيتاج إليها، وهلذا فإن الناظر يف بعض األقوال املأثورة عن القدماء يف ذل
 كثرية، مما يدل عةلى أن أصول هذه املهن  واحد يف كل عصر.

وهذه طائف  من أقوال األطباء القدامى وتعاليمهم، ومن أطباء العصور اإلسالمي  املختةلف  مسةلمني أو غري 
 .الطبيب ومساتهمسةلمني،نسوقها بنصوصها لةلقارىء املسةلم طبيًبا كان أو غري طبيب تربز خصائص 

هذا )أبقراط أو أبوقراط طبيب يوانين شهري ارتبط امسه بقسم أبقراط أو عهده  عهده الطيب:أو قسم أبقراط، – 1 
الذي كان أيخذه عةلى األطباء  والذي كان مشتمال عةلى تعةليمات ولوائح ووعود وصفات تتعةلق مبهن  الطب أبرزها ما 

 يةلي:
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:"برئت من قابض أنفس احلكماء، وفياض عقول العقالء، ورافع أوج السماء، التقصرييقول الطبيب متربًءا من  -أ  

مذكي النفوس الكةلي ، وفاطر احلركات العةلوي ، إن خبأُت نصًحا، أو بذلُت ضرًا، أو كةلفُت بشرًا، أو تدلسُت مبا يغم 
 النفوس وقعه، أو قدَّمُت ما يقل عمةله، إن عرفُت ما يعظم نفعه".

ناس، وال تعظِ م "عةليك حبسن اخلةلق حبيث تسعد ال الطبيب هبذا ويتعهد ويقسم على العمل مبقتضاه:وي نصح  –ب 
مرًضا عند صاحبه، وال تسر إىل أحد عند مريض، وال جتس نبًضا وأنت معبس، وال خترب مبكروه، وال تطالب أبجر، 

م نفع الناس عةلى نفعك، واستفرغ ملن ألقى إليك ذممه ما يف وسعك،  نكم مشرٍت فإن ضيعته فأنت ضائع، وكل موقدِ 
وابئع، وهللا الشاهد عةليَّ وعةليك يف احملسوس واملعقول، والناظر إيل وإليك، والسامع ملا نقول، فمن نكث عهده فقد 

 .لاُستهِدف لقضائه إال أن خيرج عن أرضه ومسائه، وذلك من َسنن احملال، فةليسةلك املؤمن َسَنن االعتدا
(Al-Antaki. Tazkerat Oly Al Albab. Previous reference. Part 1, Pag 8). 

ات الطبيب جالينوس طبيب إغريقي شهري، اهتم يف تعاليمه ببيان صفتعاليم جاليننوس أحد شرَّاح  عهد أبقراط:  - 2
 وسةلوكياته، ونقةلها عنه بعض أطباء العرب مثل: داود اإلنطاكي عامل الطب واألعشاب الشهري، ومن ذلك ما يةلي:

ينبغي هلذه الصناع  اإلجالل والتعظيم واخلشوع ملتعاطيها، لينصح يف بذهلا وكشف دقائقها، واجبات الطبيب:"  –أ 
فقد اشتمةلت معانيها عةلى معاٍن مل توجد يف عةلم غري هذا العةلم من ممُِْرٍض وُمَصحِ ح، ومفسد ومصةلح، ومفزِع ومفرِح، 

م ، تعاىل، وينبغي تنزيهه عن األراذل، والضن به عةلى ساقطي اهلومقٍو ومضعف، ومميت وحميي إبذن موضعه تقدس و 
 .لئال تدركه الرذال  عند الدعوة إىل واقع يف التالف فيمتنعون، أو فقري عجز فيكةلفونه ما ليس يف قدرته

(Al-Antaki. Tazkerat Oly Al Albab. Previous reference. Part 1, Pag 8) 

 ينبغي توافرها يف الطبيب:صفات بدنية ومعنوية ونفسية  -ب 
* جيب اختيار الطبيب حسن اهليئ ،كامل اخلةلق ، صحيح البني ، نظيف الثياب، طيب الرائح ، يسرُّ من نظر إليه، 

 وتقبل النفس عةلى تناول الدواء من يديه.
 * أن يتقن بقةلبه العةلوم اليت تتوقف اإلصاب  يف العالج عةليه.
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ن بشريع ، واقًفا معه عند حدود هلل ورسوله نسب  إىل الناس ابلسواء، خةليَّ القةلب م* أن يكون متيًنا يف دينه متمسًكا 
اهلوى، ال يقبل االرتشاء، وال يفعل حيث يشاء، ليؤمن معه اخلطأ وتسرتيح إليه النفوس من العناء، فمن اتصف هبذه 

 .األوصاف فقد صةلح هلذا العةلم؛ إذا هو صنع  املةلوك وأهل العفاف
 

(Al-Antaki. Tazkerat Oly Al Albab. Previous reference. Part 1, Pag 8, 9) 

 تعاليم الطبيب النصراين يوحنا بن ماسويه )من أطباء القرن التاسع(. من  -3
 ـ احلقيق  يف الطب غاي  ال ميكن الوصول إليها، واألدوي  املوصوف  يف الكتب ضارة جًدا إذا مل يوص هبا طبيب حاذق.1
 الذي ال يهتم أبساسيات الطب، وعةلوم الفةلسف ، وقانون املنطق، ويستسةلم لةلمتع الدنيوي ، خاص  ـ جيب أن نشك يف2

 يف جمال الطب.
ـ ينبغي عةلى الطبيب أال يغفل عن سؤال املريض عن كل شيء داخةلًيا وخارجًيا، من أين ميكن لةلمرض أن ينشأ، مث 3

 يرجح أيهما أكثر قوة.
ةليه تداًل، ال يتحول متاًما حنو احلياة الدنيا، وال يتجه متاًما حنو احلياة اآلخرة، ولكن عـ ينبغي عةلى الطبيب أن يكون مع4

 .أن جيمع بني رغب  األوىل وخشي  األخرى
Suria. Jean Charles. (2002) The history of medicine from the art of therapy to the science of 

diagnosis. Translation  Ibrahim Al-Baglati) The World of Knowledge, Kuwait No. 281. Page 85). 

تعاليم الطبيب اليهودي سليمان بن إسحق)من أطباء القرن العاشر امليالدي بتونس( موجًها كالمه لألطباء  -4
اًل يف الشفاء، مال تتوان عن زايرة وعالج الفقراء، إذ ال شيء أكثر نباًل من ذلك، هدِ ىء من روع املريض وأعطه أ قائاًل:

 .حىت وإن كنت ال تعتقد بذلك
Suria. Jean Charles. The history of medicine. Previous reference.No. 281. Page 79). 

ويتضح من هذه العبارات أنه ينبغي عةلى الطبيب أن يكون جامًعا لةلعةلم وحسن اخلةلق، والفطن ،كما أهنا تربط ـ كما 
 .الطبيب، وحكمته وصفاء نفسه، واتصاله ابهلل سبحانه وتعاىل قال بعض األطباء ـ بني خةلق

(Al Sabai. Zuhair Ahmed, Al bar. Muhammad Ali. (1997). Attabib Adboh Wa Fiqhu. Damascus. 

Dar Al-Qalam, Beirut. Al-Dar Al-Shamiya, Edition 2. Page 80). 

 ضوء الشريعة اإلسالمية املطلب الثاين: صفات الطبيب وأخالقياته يف
اهتم العةلماء املسةلمون عةلى اختالف عصورهم ابلطب واألطباء، ونبغ يف األم  اإلسالمي  عدد كبري من األطباء الذين  
كتبوا وصنفوا، وشخَّصوا وعاجلوا، واخرتعوا اآلالت، وأجروا اجلراحات، وامتألت ساحات العةلم واملعرف  بعةلومهم 
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  بن النفيس، وأيب القاسم الزهرواي، وغريهم الكثري، ومل يهمةلوا يف مصنفاهتم الكالم عن أمهيومصنفاهتم، كابن سينا، وا
 مهن  الطب، وصفات الطبيب وسةلوكياته. 

حيث ذكر عةلماء املسةلمني مجةل  من السمات واخلصائص اليت ال بد منها ألي طبيب، وإذا كان الطبيب مسةلًما فإنه 
حنو مرضاه،  لسمات اليت ترضي ربه عز وجل، وتنفع أمته، وحتصِ ل النتائج الطيب  لعمةلهجيد يف دينه احلنيف املتمثل أهم ا

 ومطةلوب  لكل مسةلم، السيما الطبيب.الدين وهي مشائل انبع  من 
وال يضريان أن الكثري من هذه األخالق والصفات قد سبقنا هبا غريان، فاألخالق احلسن  هي األخالق احلسن  يف كل  

 أم ، فال خيتةلف الصدق من موضع آلخر، وال تتضاد األمان  يف اإلسالم مع مثيةلتها يف غريه.عصر، ولدى كل 
و"الداء "ومن فقهاء األم  الذين أجادوا يف تناول هذه األمور أيضا اإلمام مشس الدين ابن القيم صاحب كتب"زاد املعاد

  م األطباء من حيث املهارة ودرجاهتا إىل مخسوالدواء" وغريها من الكتب اليت تكةلم فيها عن الطب واألطباء، وقسَّ 
اذق وعدَّد عشرين أمرًا يف الطب ينبغي عةلى الطبيب احل أقسام، وما يرتتب عةلى كل قسم منها من آاثر عةلى املريض.

 .عند الكشف عةلى املريض ومعاجلته، كما تناول مراعاة الطبيب ألحوال املريض اأن يراعيه
(Ibn al-Qayyim. Shams El Din (1994). Zad Al-Maad Fi Hadi Khir ElIbad ,Muassat  Al-Risala, 

Kuwait, Al-Manar Islamic Library. Edition 27. Part 4, Page 128-134). 
مهن  الطب تستةلزم ممن يزاوهلا صفات ومواهب خاص   فإن أحد األطباء املعاصرينوعلى حد قول 

لذات، وعدم إفشاء األسرار، هذا فضاًل عن الكفاءة،وصفاء الذهن، وقوة هي:الشفق ،والرمح ،والرفق ابلغري، وإنكار ا
ًما، فال جيب عةلى الطبيب أن يكون كتو .. كذلك املالحظ ، والدق  يف الفحص، والعناي  ابملريض مع احليط  واحلذر

اء سر املهن  شيفشي مرض أي شخص حىت إذا كانت طبيع  هذا املرض ال تستدعي الكتمان، وإال يعترب مسئواًل عن إف
 .فيما يستوجب اإلدان  مدنًيا

(Saifu Annasr. Mohammed Abdulaziz(1960). Theoretical and practical forensic medicine. 

Egypt. Maktabat al-Kahirah al -Hadetha. Page 11). 

فس، وإتقان والتواضع، ومراقب  النيف حسن اخلةلق، املطةلوب توفرها يف الطبيب  وميكن إمجال الصفات واألخالقيات
العمل، اإلميان بشرف املهن ، التعةليم واتباع املناهج العةلمي  والنظرايت املتجددة، الرمح  والرفق ابملرضى، حتمل املسؤولي  

 . الطبي  حنو مرضاه، حفظ السر، االعتناء ابملظهر واهليئ ، احلرص عةلى شفاء املريض، التجرد من النظرة املادي  البحت
 وهذه اخلصائص املنشودة يف الطبيب هلا ما يؤيدها يف شريعتنا الغراء وبيان ذلك عةلى النحو التايل:
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، أو قاحلأو يرفض  قبول ذويهم، وغريهم، أو حيتقر مرضاه، ليس من آداب الطبيب أن  حسن اخللق والتواضع:أواًل:
بل  ،ودنياه،ودفع الناس إىل االنفضاض من حوله والنأي عنهإن فعل ذلك أفسد دينه ألنه  النقد والتوجيه، إن أخطأ

 مهن  الطب تقتضي من صاحبها أن يكون حسن اخلةلق متواضًعا لني اجلانب، ألنه يتعامل مع فئ  ضعيف  وهم املرضى. 
 

اجْلَاِهةُلوَن قَاُلوا  ْواًن َوِإَذا َخاطَبَـُهمُ َوِعَباُد الرَّمْحَِن الَِّذيَن مَيُْشوَن َعةَلى اأْلَْرِض هَ وقد وصف هللا تعاىل عباد الرمحن بقوله 
هم، يكتسب ثق  الناس ورضاوإذا اتصف الطبيب ابلتواضع فإنه بذلك   (36al Quran, Surat al -Forqan:،)َسالما

 ويكتسب احرتامهم وتقديرهم، فيقدمون عةليه بنفوس راضي  ، فيكون يف ذلك نفع له وهلم.   
د يف املراقب  هي: استدام  عةلم العبد إبطالع الرب عةليه يف مجيع أحواله، والب وإتقان العمل: هللا تعاىل مراقبةاثنًيا:

َاا عامِّلا أاحاد ك م  إنَّ هللا ي ِّ »العمل كذلك من بذل اجلهد والتفاين فيه،إلجل إتقانه وإحسان صنعه، تطبيقا حلديث: ب ُّ إ
 .«عامااًل أان  ي  ت قِّناه  

(Al-Tabarani. Suleiman bin Ahmed bin Ayoub. Al Mugam al-Awsat . Achievement/ Tariq bin 

Awad Allah bin Muhammad, Abd al-Muhsin bin Ibrahim al-Husseini. Cairo. Dar Al-Haramain 

Part 1,Page 275, No 798.) 
وإذا كان هذا اهلدف مطةلواًب يف األعمال العادي  من احلرف والصنائع اليت تتعةلق مبتطةلبات اإلنسان وحاجاته املعيشي ، 
فألن يكون وجوده يف مهن  الطبيب أشد وأقوى، إذ هي مهن  األبدان ـ كما تقدم ـ هبا قوام اجلسد املعتل، ووقاي  اجلسد 

يض رض، وجةلب املنفع  املتحصةل  من الشفاء، فالطبيب وحده الذي يطةلع من املر السةليم، ودفع املفسدة املتحصةل  من امل
عةلى خبااي قد ال يطةلع عةليها أمسُّ الناس به قراب ، ويعمل بيديه وآالته يف أعضاء من البدن، ال يتجاسر املرء نفسه وال 

فيكون املريض حينئذ  ارس عمةله،غريه عةلى العبث هبا، ويوقع املريض حتت أتثري مواد تفقده وعيه، وتغيب عقةله ليم
أسريًا بني يدي الطبيب، منصاًعا ألوامره، مسةلًما له جسده، فةلتكن األمان  حينئذ هي النرباس الذي حيكم عمل الطبيب، 

ويستحضر عظمته، ومةلكيته لبدن  هي قرين الطبيب يف تةلك الةلحظات احلرج ، فرياقب ربه ولتكن خشي  هللا 
وافع إلتقان العمل، والتفاين فيه، والنأي ببدن املريض عن العبث الذي ال حمل له، كل هذه األمور  د  كن تاملريض، ول

هلم، واملراقب    يف تكرمي هللا فالكل سواء  وكشف ما ال تتطةلبه الضرورة املرضي ، ال فرق يف ذلك بني مريض ومريض، 
 هي املراقب  يف كل األعمال، ولكنها هنا أشد وأقوى.
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، فةليس له فيه  إال أن املسأل  هنا تتعةلق حبياة إنسان، أو تتعةلق بعرضه، وما يقوم به الطبيب هو سر بينه وبني ربه  إذْ 
 وازع الدين، أو رقاب  الضمري، وال تفيد مراقب  البشر حينئذ.

به أشياء  منوطما من شك يف شرف مهن  الطب وعةلو قدرها، ولكن هذا الشرف والقدر  اإلميان بشرف املهنة: اثلثًا:
تتمثل يف بذل اجلهد واستفراغ الوسع يف الوصول إىل ما يصةلح شأن املريض، فيدفع عنه املرض، أو يقيه منه، ويف مراعاة 

 وحق العبد يف كل حلظ  من الةلحظات اليت يقضيها املريض بني يدي طبيبه. حق هللا 
 

أن الطبيب مسو ش مثل:، ن احملاسن واخلصال الطيب ويف تقديري أن شرف املهن  ميكن أن تكون كةلم  جامع  جلمةل  م
، وذلك بغض بصره عن بدن املريض أو املريض ، وسرته، وعدم كشف ما يزيد عةلى حال عن النظر إىل حمارم هللا

 عةلو مهته عن داناي املادة وطغياهنا عةلى النفوس والقةلوب.: ثلومالضرورة، 
يف توقيع الكشف الدقيق عةلى املريض، حبيث يويف الفحص الطيب حقه،فهو عمل يقابةله أجر، ومن  :مراقب  هللا ومثل

أخذ األجرة حاسبه هللا عةلى العمل، ودائًما ـ وحبكم العادة ـ ختتةلف مهن  الطب عن بقي  املهن يف أن األجر فيها يتقدم 
 هذه بعضو  ، وهو مما حيمد يف الطبيب االتصاف به.العمل، فاإلميان بشرف املهن  هو إميان بعةلو اهلم ،والنصح لألم 

 السةلوكيات السيئ  اليت تضر بشرف مهن  الطب:
أو  ،كشف بعض األطباء من املريض أو املريض  أكثر مما تتطةلبه ضرورة العالج فيخدش بذلك حياءه أو حياءها  -1 

سيط  يف العني استئصال الةلوزتني ، أو جراح  ب نزع كامل ثياب املريض أو املريض  يف حجرة العمةليات جملرد عمةلي قيامه ب
؟!وهذه القضي  عةلى وجه اخلصوص ـ مع األسف الشديد ـ من البالاي اليت منيت هبا مستشفيات عديدة، وانتهجها كثري 

ن ممن األطباء حتت مسمى اجلراح ، فنسب  كبرية من العمةليات اجلراحي  اليت يتم إجراؤها يتم فيها جتريد املريض متاًما 
املالبس، أيَـّا كان موقع اجلراح  من البدن، وال أدري أهو قانون مسنون ومطبق، أم هو ضرورة طبي  ال بديل عنها حيفظ 
عورة املريض يف غرف  اجلراح ، وال يؤدي إىل كشفها أمام أكثر من واحد )اجلراح ومساعديه، وفريق التمريض(، إن هذا 

 ةلق احلياء إىل رفض عمةليات جراحي  ضروري  ألنفسهم ونسائهم يف بعضاألمر دفع بعض احملافظني واملتمسكني خب
 املستشفيات العام ، إلصرار األطباء عةلى ذلك اإلجراء.

العجةل  يف فحص املريض يف ثوان قةليةل  أو دقائق ال تتعدى االثنني أو الثالث، مث يهرول إىل قةلمه ليكتب قائم  - 2
 ف.ضرر هبا املريض؟! وما ذلك إال لتحصيل أكرب قدر ممكن من تذاكر الكشعالج طويةل  ينتفع هبا جيب الصيديل، ويت
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هذه تكون غالًبا ، و ا، ليوفروا جهودهم  لعيادهتم اخلاص ا وجهدً إمهال األطباء عمةلهم يف املستشفيات العام  وقتً   -3 
ب يف املستشفيات الطبي حيث جتد ؛يف الدول اليت ميارس فيها الطبيب عمةله لدى احلكوم  وعمال يف عيادته اخلاص 

 احلكومي  ال يتقي هللا يف عمةله ، بينما العكس متاما يف عيادته اخلاص .
ىت آخر حلظ  يف ينبغي عةلى املرء السعي يف طةلب العةلم ح :التعليم واتباع املناهج العلمية والنظرايت املتجددةرابًعا: 

ا درسه لعةلم ـ ينبغي عةليه أن ال يقف يف التعةلم عن حد محياته، والطبيب ـ كواحد من أهل العةلم بفرٍع هاٍم من فروع ا
 يف كةليته من كتيبات أو كتب أو نظرايت، بل عةليه أن جيدد من عةلمه بني احلني واآلخر، فالطب كل يوم يف جتدد، 

 
ك املؤلفات افهناك النظرايت احلديث ، واألمراض املكتشف ، واملؤمترات اليت تعقد يف بقاع خمتةلف  ملناقش  عدة قضااي، وهن

 .العربي  واملرتمج  اليت تصدر بني احلني واآلخر
والطبيب الناجح هو الذي يتابع هذه التطورات، ويالحق هذه املعارف لينهل منها ما يفيده يف مهنته، لينفع نفسه، 

غ، أو توفريًا ر وينفع مرضاه، فريضي بذلك ربه، ويسمو قدره، أما أن يكون الطبيب بعيًدا عن ذلك التطور حبج  عدم التف
لةلمال، أو تراخًيا وكساًل، فهذا من العي الذي ال ينبغي أن يكون يف املسةلم الذي كرمه ربه بفضيةل  العةلم، ومحد له بذل 

َا يـََتذَكَُّر أُوُلو يقول: جهده يف طةلبه، فاهلل  -(al أْلَْلَبابِ اُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن يـَْعةَلُموَن َوالَِّذيَن ال يـَْعةَلُموَن ِإَّنَّ

Quran, Surat Azzomar:9).  استزادة الطبيب املسةلم من العةلوم واملعارف ال تعد من نوافل املهن ، وميكن القول أبن
 وإَّنا ميكن عدها من الواجبات عةليه أحيااًن.

عي  وأدبي  وحنوها، ر وال ينبغي أن يقتصر عةلم الطبيب عةلى العةلوم املتعةلق  مبهنته فقط، بل ميكن أن ينمي فكره بعةلوم ش
ناك من األطباء ما  وه لرتقيق القةلب،وإرهاف املشاعر، فةليس من العجيب أن يكون الطبيب، عارفًا لعةلوم وفنون شىت.

 إجادة فن الكتاب  أو الشعر، وحنو ذلك. مثل:كانت لديهم مةلك  أدبي ،
يف قوله وفعةله رفيق   كل طبيب، حبيث يكونالرمح  خةلق رفيع ينبغي أن يتحةلى به   الرمحة ابملرضى والرفق هبم:خامًسا:

مبرضاه، فال يعنف مريًضا، وال يشدد عةليه يف القول، أو يؤمله ابلفعل، وال يرتك األنسب واأليسر من الدواء وينتقل 
لألصعب سواء كان من حيث الثمن أو من حيث األثر الطيب، فإن فعل الطبيب ذلك، كان النجاح حةليف عمةله، 

 استحق حمب  الناس واحرتامهم.والفالح قرينه، و 
 حتث عةلى الرمح  ابلغري والرفق هبم. وليتذكر كل طبيب أن العديد من آايت القرآن وأحاديث النيب  

  . َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتَـّبَـَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِننيَ  خماطبا النيب  * فمن ذلك قول هللا 
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al-Quran, Surat Ashoara: 215)  .) 
 ,     (al-Quran فَِبَما َرمْحٍَ  ِمَن اَّللَِّ لِْنَت هَلُْم َوَلْو ُكْنَت َفظ ًا َغةِليَظ اْلَقةْلِب اَلنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلكَ قوله جل شأنه:و  

Surat Ali Imran:159). 
 «الا ي  ر حام  مان  الا ي ار حام  »قَاَل: وما رواه الشيخان عن َجرِيَر ْبَن َعْبِد اَّللَِّ َعِن النَِّبِ  

(Al-Bukhari. Mohammad Bin Ismail. (1422 A.H.), al-Jami Al-Sahih, Achievement/ Muhammed 

Zuhair bin Nasser Al-Nasser Dar  Taoq Al-Najat. Edation 1:Part 8 , Page 7 No: 5997).   

 
 
حتمل كل امرىء مسئولي  عمةله هلو من أمسى األخالق وأعالها،  إن املرضى:حتمل املسئولية الطبية حنو سادًسا:   

ألنه يدخل يف عداد الواجبات، إذ أن الشرع قاٍض بتحمل كل امرىء تبع  فعةله، وهذا التحمل يؤمر به كل مكةلف من 
 ، أو إمهااًل،كما هو احلال يف اجلناايت وحنوها. أبين البشر، سواء كان عمًدا، أو خط

تتعةلق أبرواح الناس، وأبداهنم وأعراضهم، فإن مسئولي  الطبيب كبرية، وخطؤه حيسب عةليه، إن كان مهن  الطب  وألنَّ 
 عن عمد، أو إمهال وعدم تبصر، أو جهل، وكل خطأ مبقدار ما أحدثه من أثر. 

ثًا، وعقدت يوال نطيل الكالم يف مسأل  خطأ الطبيب ومداها وآاثرها، ألن هذا مما أشبعه العةلماء والفقهاء قدميًا وحد 
 بشأنه الندوات واملؤمترات.

ولكننا هنمس يف أذن كل طبيب مسةلم يتقي ربه، وينصح ملرضاه أن يقدر مدى املسئولي  املةلقاة عةلى عاتقه حينما أيتيه 
عةليل بشكواه، أو مريض أبمله، أو مكروب بدائه، فةليكن لكل هؤالء انصًحا، ولنتيج  عمةله متحماًل، فإن أخطأ 

ه، وليصةلح ما أفسد إن كان مما يقبل اإلصالح، أو يعوض املريض عما فاته من النفع ـ وإن كانت هناك فةليعرتف خبطئ
 أشياء ال تقبل التعويض!!.

والناظر إىل املرتكزات اليت تقوم عةليها املسئولي  الطبي  جيد أهنا تكاد تنحصر يف أربع  جوانب، هي يف حد ذاهتا جوانب 
عدم ، و كتم سر املريض، و يف الطبيب أشد، وهي:إتقان العمل واملهن  هاولكن وجودهام  يف حياة كل صاحب مهن ، 

 ضه وماله.رْ صون حرم  املريض وعِ ، و التسبب يف أذى املريض أو قتةله
 وهذه  األمور دلت عليها نصوص عدة من الكتاب والسنة.

َاا عامِّلا أاحاد ك م  عامااًل أا :»املتقدم ذكره يف احلديث الشريف فعن إتقان العمل واملهن  يقول النيب  ن  إنَّ هللا ي ِّب ُّ إ
ن ه  طِّبٌّ ف اه وا ضاامِّن  »وعن تضمني الطبيب اجلاهل يقول النيب  «.ي  ت قِّناه    .«مان  تاطابَّبا واالا ي  ع لام  مِّ
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 (Abu Dawood, Suleiman bin Al-Ash'ath. Al- Sunnan. Achievement/ Muhammad Muhyiddin 

Abdel Hamid N.d.  Beirut, Sida . Modern Library. Part 4, Page 195, No 4586 & Al-Hakim, 

Muhammad bin Abdullah bin Muhammad, al-Mustadrak, ala  Sahihin. Achievement / Mustafa 

Abdel Qader Atta (1411 A.H.). Beirut. Dar Al Koto Al Ilmia. Edition 1.Part 4, Page 236, No 7484). 

عةلى جه  العموم يف خطب   وعن صيان  حرم  املريض مبختةلف درجاهتا جند املبدأ القومي الذي أرساه النيب  .1
إِّنَّ دِّمااءاك م  واأام واالاك م  ...»يف  قوله  األعراضالدماء واألموال و حرمات الوداع حني حث عةلى صيان  

اواأاع رااضاك م  عالاي ك م  حاراام ، كاح ر   رِّك م  هاذا ا يفِّ شاه  ا، يفِّ ب الادِّك م  هاذا مِّك م  هاذا  «...ماةِّ ي او 
(Al-Bukhari. Mohammad Bin Ismail. (1422 A.H.), al-Jami Al-Sahih. Previous reference. Part 1, 

Page 24. No 76). 

َوال تـَْقتـُةُلوا :وعن عدم التسبب يف أذى املريض بقتل وحنوه جند عموم النصوص الناهي  عن القتل ومنها قول هللا 
ُ ِإالَّ اِبحلَْق ِ   . (al-Quran, Surat al Israa: 33) النـَّْفَس الَّيِت َحرََّم اَّللَّ

وما  تحمل خطئه.فعةله، والتزامه حنو اجملين عةليه بفهذه النصوص من الكتاب والسن  تبني مدى عظم حتمل املرء مسئولي  
ساءل  الدنيوي ، ال خشي  امل أمجل هذا اخلةلق وأروعه حينما يكون الدافع إليه ضمري الطبيب، وخشيته من هللا جل وعال،

و أ فهناك أطباء يهمةلون يف أبدان املرضى حىت تتضرر،فإن ووجهوا ابخلطأ أنكروا، وإن اختذ ضدهم إجراء من املريض
 افيه اتتمعمسعتهم، واجملأو  مسهم ذويه، واجهوه بكل الوسائل املشروع  وغري املشروع  حىت ال يكون هناك مساس إب

 من هذا القبيل َّناذج واقعي  يندى هلا اجلبني.
زاًما لاإلسالم دين الطهارة والنظاف ، وهو دين يهتم بصح  اإلنسان، وهلذا كان  حسن املظهر والنظافة التامة: سابًعا:

عةلى كل طبيب مسةلم، أو طبيب  أن حيسِ ن من مظهره العام، فريتدي مالبس نظيف  تةليق مبهنته وممارساته، ويعتين أبدواته 
الطبي  فيعقمها، ويتفقد التالف منها، وال ينقل أدواته من مريض آلخر إال بعد االطمئنان عةلى سالمتها ونظافتها، كما 

 اعفه.يطهرها لتكون آمن  عةلى حياة املريض، خالي  مما يؤذيه، أو ينقل له مرًضا أو يضينبغي عةليه أن يعتين بعيادته، ف
وال يقتصر األمر عند الطبيب فحسب، بل ال بد أن يكون ذلك فيمن يعاون الطبيب من ممرض، وحنوه ممن يباشر معه  

 مالمس  املريض، أو حتضريه لةلكشف الطيب.
هلم مثل هذا الكالم، وهو من بديهيات الطب اليت ال حتتاج إىل تذكري  وقد يكون من الغريب عند البعض أن يقال

 .وتوصي ، أو ابألحرى يتساءل: وهل هذه من مسات الطبيب الناجح؟!
: أن التذكري هبذا األمر من األمهي  مبكان، حيث إن الواقع قد أثبت أن بعض األمراض الشديدة اخلطورة انتقةلت واجلواب

 بيب.إىل الناس من أدوات الط
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وهناك من  ،* فهناك من أصيب ابلفريوس الكبدي بسبب كشف أسنان، وهناك من أصيب به بسبب حقن  بةلهارسيا
األطباء ما ال تدل مالبسه وهيئته عةلى كونه طبيًبا، وال نقول إنه زهٌد وتقشٌف، بل هو إمهال وسوء تصرف، وعدم أخذ 

 الم، فاإلسالم هو دين النقاء والطهارة.بقواعد الشرع يف النظاف . فالنظاف  مس  من مسات اإلس
ع املال حتت ال حتكمه النزع  املادي  البحت ، فيجعل كل مهه مج ينبغي عةلى الطبيب أنْ  التجرد من النزعة املادية: :اثمًنأ

أي مسمى، وبكل الطرق وشىت الوسائل، فقضي  الرزق حمسوم ، وما عةلى املرء إال السعي، فيطةلب رزقه بوسائل اخلري 
 ليت تقدم نفًعا لةلناس.ا
 

وهناك من السةلبيات اليت نراها كثريًا لدى بعض األطباء واليت تنم عن مدى اإلقبال عةلى املادة بال وازع من ضمري، 
فهناك من يقوم بعمةليات جراحي  غري مشروع  بقصد الرتبح احلرام، كعمةليات اإلجهاض وحنوها، وهناك من يدخل 

، وهناك من يتقاضى يف الكشف املستعجل أضعاف ما يتقاضاه يف الكشف لةلكشف أكثر من شخص يف آٍن واحد
عقد صفقات منفع  ، وهناك من يوالصور السةلبي  فيما يتعةلق ابلنواحي املادي  كثرية ، العادي مع سوء حال  املريض املادي 

ال يكتب هلم اخلصوص، و مع معامل حتاليل بعينها، أو شركات أدوي  معين ، فيوجه مرضاه إىل تةلك املعامل عةلى وجه 
 دواء إال من إنتاج  شركات أدوي  معين  حمقًقا بذلك رحًبا لنفسه.

كل طبيب، وليكن عةلى يقني أنه إن حتةلى ابخلصال الطيب  والشمائل احلسن  يف مهنته تةلك فإنه ينال بذلك   فةليتق هللا 
نزل  بضرر مسةلم أنه ما عال أحد قدرًا ، أو بةلغ م، وحيقق لنفسه وملريضه النفع واخلري، وليتذكر كل طبيب رضا هللا 

 أحد .
فهذه أخالقيات الطبيب ومساته اليت البد منها إلرضاء ربه، ونفع أمته، وجناح عمةله، وهي أخالقيات أنمل أن تكون 

مواهلم، وتصةلح أموجودة يف كل أطبائنا وطبيباتنا، حىت ينعم اجملتمع املسةلم، وتصان لةلمسةلمني كرامتهم وحرماهتم، وحتفظ 
 وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل. صحتهم.

 :اخلامتة
 بعد أن امنت هللا تعاىل عةلي إبهناء هذا البحث اليسري أورد هنا أهم نتائجه عةلى النحو اآليت: 
 ا هلا أنَّ الطب مهن ، وعةلم، ورسال  يف آٍن واحد، حتقق أهدافًا، وتوصل إىل غاايت، وجتةلب نفعا، وتدفع ضرًرا مل

 من أرتباط وثيق ببدن اإلنسان وحياته.
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   أنَّ مجيع األمم والشعوب أدركت فضل الطبيب ومكانته، فحرصت عةلى إعالء مكانتهم واالهتمام هبم، ودراس
 أحواهلم وصفاهتم، ومعرف  سةلوكياهتم.

 ب عةلى اختالف و أنَّ كل ما يتصف به الطبيب من سةلوكيات وأخالقيات حسن  قد تواطئت عةليها كل األمم والشع
 معتقداهتا، وعاداهتا، وتباعد أماكنها، مما يدل عةلى أن هذا قاسم مشرتك بني مجيع األمم والشعوب.

  أنَّ الشريع  اإلسالمي  قد أولت الطبيب عناي  كبرية، وذكرت طائف  من صفاته وسةلوكياته وتناولت طرفا من أحكامه
 بغ وأعالم أتثرت هبم حضارات األمم األخرى.يف  املصنفات املختةلف ، وبرع من أطباء العرب نوا

  أنَّ نصوص الشريع  اإلسالمي  يف القرآن الكرمي،والسن  النبوي  قد دع مت صفات األطباء، وسةلوكياهتم وأخالقياهتم
 مبا محةلته من معاٍن سامي  وتعاليم عالي .

 
References: 

The Holy Quran: 

2. Ibn Manzur, Muhammad bin Makram (1414 AH).  Lisan Al- Arab . Beirut. (Without edition 

number) Beirut. Dar Sader. Edition 3. 

3. Al-Fayoumi, Ahmed bin Muhammad bin Ali. N.d . Al _|Misbah al -Munir Fi Gharib al-Sharh 

al-Kabir, Beirut. Scientific Library. 

4. Ibn Cenna. Hussein bin Ali. (1999). Al Qanoon Fi Al Teb. Achievement: Muhammad Amin Al-

Dinawi  .Beirut. Dar Al Koto Al Ilmia. (First Edition).  

5. Al-Manawi, Muhammad Abdul-Raouf (1990 AD). Attawqif Ala Mohimat attareef. Cairo. The 

world of books Edition1. 

6. Al-Antaki, Daoud Bin Ali  (Without edition Date& number) Tazkerat Oly Al Albab Al Jamea Al 

Jamea lel Ajb Alojab  , Beirut, Dar Al-Marefa . 

7. Al-Tusi, Al-Hussein bin Ali. Siyasa nama or Saear Al Mulok (1407 AH), Qatar. House of Culture. 

Edition 4. 

8. Shamplion, Slween Gerni . N.d . Amthal al -Umam al Urobbia.Translation. Mohamed Reda. Dar 

al- Kotob al-Misria. 

9. Suria. Jean Charles. (2002) The history of medicine from the art of therapy to the science of 

diagnosis. Translation  Ibrahim Al-Baglati) The World of Knowledge, Kuwait No. 281. 

10. Ibn al-Qayyim. Shams El Din (1994).   Zad Al-Maad Fi Hadi Khir ElIbad ,  



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) “57-73” “VOL: 7, NO 1, 

20 12  

 
 73 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

11. Muassat  Al-Risala, Kuwait, Al-Manar Islamic Library. Edition 27. 

12. (Saifu Annasr. Mohammed Abdulaziz(1960). Theoretical and practical forensic medicine. 

Egypt. Maktabat al-Kahirah al -Hadetha. 

13. . Al-Tabarani. Suleiman bin Ahmed bin Ayoub. Al Mugam al-Awsat . Achievement/ Tariq bin 

Awad Allah bin Muhammad, Abd al-Muhsin bin Ibrahim al-Husseini. Cairo. Dar Al-Haramain. 

14. Al Sabai. Zuhair Ahmed, Al bar. Muhammad Ali. (1997). Attabib Adboh Wa Fiqhu. Damascus. 

Dar Al-Qalam, Beirut. Al-Dar Al-Shamiya, Edition 2. 

15. Abu Dawood, Suleiman bin Al-Ash'ath. Al- Sunnan. Achievement/ Muhammad Muhyiddin Abdel 

Hamid N.d.  Beirut, Sida . Modern Library. 

16. Al-Hakim, Muhammad bin Abdullah bin Muhammad, al-Mustadrak, ala  Sahihin. Achievement 

/ Mustafa Abdel Qader Atta (1411 A.H.). Beirut. Dar Al Koto Al Ilmia. Edition 1. 

17. Al-Bukhari. Mohammad Bin Ismail. (1422 A.H.), al-Jami Al-Sahih, Achievement/ Muhammed 

Zuhair bin Nasser Al-Nasser Dar  Taoq Al-Najat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches (JSFSR) “57-73” “VOL: 7, NO 1, 

20 12  

 
 74 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Researches 

Researches 

 

 

 

 

 


