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الطب والطبابة
ّ

$

ّ
فــي مـقــدم هــذه الجبهة [انـتـشــار وب ــاء كــورونــا]،
ّ
ف ــي ه ــذا ال ـن ــوع م ــن ال ـم ـعــركــة ،وزارة ال ـصــحــة ،بعض
ّ
الحكومية،
الوزارات المشابهة ،أطقمها ،المستشفيات
ّ
ّ
ّ
ِّ
ّ
الممرضون ،كل ما يتصل
األطباء،
المستشفيات الخاصة،
ّ
ّ
ّ
الصح ّ
واإلسعافي في البلد ،هو
والتمريضي
ي
بالعمل
ّ
ّ
ّ
في الخط األمــامــي ،ويجب أن ننظر إليهم على أنهم
ّ
ـط األم ــام ـ ّ
ـي ،ونتعاطى
ضـ ّـبــاط وجـنــود ومـقــاومــو ال ـخـ
ًّ
ًّ
َ
ّ
ونفسيا ،ونقدر جهودهم.
معهم معنويا
ّ
السيد
لسماحة
خطاب
من
ٍ
ّ
ّ
(حفظه الله)
حسن نصر الله
بتاريخ 2020/3/13م.
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المقدمة
ّ
رب العالمين ،وص ّلى ال ّله على س ّيدنا
الحمد ل ّله ِّ
مح ّمد وآله الطاهرين ،أط ّباء النفوس البشر ّية ،ا ّلذين
أحكموا مراهمهم وأح َموا مواسمهم ،يضعون ذلك حيث
الحاجة إليه.
قال -تعالىَ ﴿ :-وإِ َذا َم ِر ْض ُت َف ُه َو ي َ ْش ِف ِين﴾(((.

أولت الشريعة اهتماماً كبيراً بالعناية الصح ّية
والط ّب ّية ،ووردت نصوص كثيرة عن أهل بيت العصمة
والطب والتداوي.
الصحة والمرض
ّ
والطهارة Rحول ّ
فعن اإلمام الصادق « :Qال َّن ِعيمُ في الدُّ ْن َيا
َْ
ال ْم ُن َو ِص َّح ُة ا ْل ِج ْس ِمَ ،و َتمَامُ ال ِّن ْع َم ِة في ْ َ
ال ِخ َر ِة د ُُخ ُ
ول
ا ْل َج َّن ِة»(((.
((( سورة الشعراء ،اآلية .80
((( الشيخ الصدوق ،معاني األخبار ،ص.408
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في الوقت الذي ابتُليت البشر ّية بالوباء [كورونا]،
نقدّم للق ّراء الكرام ،وال س ّيما المقاومين في الصفوف
الصح ّية،
األمام ّية من األط ّباء والمم ِّرضين والطواقم
ّ
«الطب والطبابة» ،وهو من سلسلة
أربعين حديثاً في
ّ
تم إطالقها جرياً على عادة
«األربعون حديثاً» التي ّ
علمائنا األعاظم -أعال ال ّله مقاماتهم -في جمع أربعين
حديثاً في الموضوعات المختلفة ،امتثاالً لما ورد عن
اإلمام الصادق َ « :Qمنْ َح ِف َظ ِمنْ أَ َحا ِدي ِثنَا أَ ْر َب ِع َ
ين
َح ِديثاًَ ،ب َع َثه ال َّله َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة عَا ِلماً َف ِقيهاً»(((.
راجين من ال ّله -تعالى -االنتفاع من مضامينه
الشريفة في رفع البالء ودفع الداء.

الكليني ،الكافي ،ج ،1ص.49
((( الشيخ
ّ
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 .1أمير المؤمنين « :Qأَ َل وإِ َّن ِم َن ا ْل َب َل ِء ا ْل َفا َق َة،
وأَ َشــدُّ ِم َن ا ْل َفا َق ِة َم َر ُض ا ْل َبد َِن ،وأَ َشــدُّ ِمنْ َم َر ِض
ا ْل َبد َِن َم َر ُض ا ْل َق ْل ِب ،أَ َل وإِ َّن ِمنْ ِص َّح ِة ا ْل َبد َِن َت ْق َوى
ا ْل َق ْل ِب»(((.
الطب
مكانة علم
ّ
ديان،
 .2أمير المؤمنين ُ :Q
«العلومُ أر َب َع ٌة :ال ِفق ُه ِل َأل ِ
َو ِّ
سانَ ،وال ُّنجومُ ِل َمع ِر َف ِة
بدانَ ،والنَّح ُو ِل ِّل ِ
الط ُّب ِل َأل ِ
َ
زمان»(((.
األ ِ

((( الس ّيد
علي ،)Qص.544
الرضي ،نهج البالغة (خطب اإلمام ّ
ّ
((( ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،ج ،1ص.218
العلمة
ّ

12

الجع ِف ِّي:-
 .3اإلمام الباقر ِ - Qمن َو ِص َّي ِت ِه لِجا ِبر ُ
السال َم ِة ،وال َسال َم َة
« َواع َلم أ َّنه ال ِع َ
لم َك َط َل ِب َّ
لب»(((.
َك َسال َم ِة ال َق ِ
 .4اإلمام الصادق « :Qال َيستَغني ُ
أهل ُك ِّل َب َل ٍد عَن
وآخ َر ِت ِهمَ ،فإِن
َثال َث ٍة ،يُفزَعُ إ َلي ِهم ِفي أم ِر دُنياهُ م ِ
َع ِدموا ذ ِل َك كانوا هَ َمجاً(((َ :فقي ٍه عا ِل ٍم َو ِر ٍع ،وأمي ٍر
طاعَ ،
بيب َبصي ٍر ِث َق ٍة»(((.
وط ٍ
َخ ِّي ٍر ُم ٍ
ّ
لكل دا ٍء دواء وشفاء
«إن َرسـ َ
ـول ال ّل ِه َ P
 .5اإلمام الصادق َّ :Q
قال:
َتدا َووا؛ َفما أنز ََل ال ّل ُه دا ًء َّإل أنز ََل َم َع ُه دَوا ًءَّ ،إل
السا َم َ -يع ِني ال َم َ
وت-؛ َفإِ َّن ُه ال دَوا َء َل ُه»(((.
ّ
(((
(((
(((
(((

اني ،تحف العقول ،ص.286
ابن شعبة الح ّر ّ
ال َه َم ُجُ :ر َذال ُة الناس.
اني ،تحف العقول ،ص.321
ابن شعبة الح ّر ّ
المغربي ،دعائم اإلسالم ،ج ،2ص.143
القاضي النعمان
ّ
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قيل :يا َر َ
 .6عن جابر بن عبد ال ّلهَ :
سول ال ّل ِه ،أَ َنتَداوى؟
َف َق َالَ « :تدا َووا؛ َفإِ َّن ال ّل َه -ع ّز ّ
وجلَ -لم يُن ِزل دا ًء َّإل
وأنز ََل َل ُه ِشفا ًء»(((.
الشفاء بيد ال ّله
«إن َن ِب ّياً ِم َن َ
 .7اإلمام الصادق َّ :Q
األن ِبيا ِء َم ِر َض،
َف َ
قال :ال أ َتداوى َحتَّى َي َ
كون ا َّلذي أم َر َضني هُ َو ا َّلذي
َ
وحى ال ّل ُه -ع َّز َّ
أشفيك َحتَّى
وجل :-ال
َيشفيني؛ َف َأ َ
َتتَداوى؛ َفإِ َّن ِّ
الشفا َء ِمنّي»(((.
الحمدُ أن
 .8اإلمام زين العابدين « :Qال َّله َُّمَ ،ل َك َ
يت ،وأ َم َّت وأح َي َ
دَّرت و َق َض َ
يت ،و َق َ
قت َف َس َّو َ
َخ َل َ
يت،
ضت َ
يت وأب َل َ
يت ،وعا َف َ
وش َف َ
وأم َر َ
يت»(((.
((( الحميريّ الق ّم ّي ،قرب اإلسناد ،ص.110
الطبرسي ،مكارم األخالق ،ص.362
((( الشيخ
ّ
الكفعمي ،المصباح ،ص.123
((( الشيخ
ّ
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من آداب الطبابة
ّ ً
ّ
بالمسؤولية
أوال :الشعور

يح َ Qي ُق ُ
 .9اإلمام الصادق َ « :Qك َ
ول:
ان ا ْل َم ِس ُ
وح ِمنْ ُج ْر ِحه َش ِر ٌ
يك ِل َجا ِر ِحه
إِ َّن التَّا ِر َك ِش َفا َء ا ْل َم ْج ُر ِ
وح،
َل َم َحا َل َة؛ و َذ ِل َك أَ َّن ا ْل َجا ِر َح أَ َرا َد َف َسا َد ا ْل َم ْج ُر ِ
والتَّا ِر َك ِإل ْش َفا ِئه َل ْم َي َش ْأ َص َل َحهَ ،فإِ َذا َل ْم َي َش ْأ َص َل َحه
َف َق ْد َشا َء َف َسادَه ْ
اض ِط َراراً»(((.
ً
ُ
ثانيا :التقوى والنصح

 .10أمير المؤمنين َ « :Qمن َت َط َّب َب َفل َيت َِّق ال ّل َه
نصح َول َيج َت ِهد»(((.
َول َي َ

الكليني ،الكافي ،ج ،8ص.345
((( الشيخ
ّ
المغربي ،دعائم اإلسالم ،ج ،2ص.144
((( القاضي النعمان
ّ
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ً
ثالثا :تشخيص الداء قبل الدواء

 .11رسول ال ّله  Pألحد معاصريه من األط ّباء« :ال ُتدا ِو
َأحداً َحتَّى َتع ِر َف دا َءهُ»(((.
 .12اإلمام زين العابدين َ « :Qمن َلم يُع َرف دا ُؤهُ،
أفس َد ُه دَوا ُؤهُ»(((.
َ
ً ّ
رابعا :بث األمل في نفس المريض

َ
«أعظمُ ال َبال ِء ان ِقطاعُ
 .13أمير المؤمنين :Q
ال َّرجا ِء»(((.
ً
ِّ
خامسا :حصر الطبابة بالمتخصص

مام أن َيح ِب َس
 .14أمير المؤمنين َ « :Qي ِج ُب َع َلى ا ِإل ِ
ّال ِم َن َ
الجه َ
ال ُف ّس َ
األ ِط ّبا ِء»(((.
اق ِم َن ُ
الع َلما ِءَ ،و ُ
(((
(((
(((
(((

ابن حجر ،اإلصابة ،ج ،3ص.289
ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،ج ،75ص.161
العلمة
ّ
الواسطي ،عيون الحكم والمواعظ ،ص.117
الليثي
ّ
ّ
الشيخ الصدوق ،من ال يحضره الفقيه ،ج ،3ص.31
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من أحكام الطبابة
ّ ً
أوال :الضمان

 .15رسول ال ّله َ « :Pمن َت َط َّب َب و َلم يُع َلم ِمن ُه ِط ٌّب َق َ
بل
ذ ِل َكَ ،ف ُه َو ضا ِم ٌن»(((.
 .16أمير المؤمنين َ « :Qمن َت َط َّبب أو َت َب َ
يط َر،
َفل َي ُأخ ِذ ال َبرا َء َة ِمن َو ِل ِّي ِهَّ ،
وإل َف ُه َو َل ُه ضا ِم ٌن»(((.
ً
ثانيا :العالج مع احتمال الموت

كان لِ َي ابنٌ َ ،
 .17عن حمدان بن إسحاقَ :
وكان ُتصي ُب ُه
الحصا ُةَ ،ف َ
الج َّإل أن َت ُب َّط ُه(((،
َ
يس لَ ُه ِع ٌ
قيل لي :لَ َ
ماتَ ...
قالَ :ف َكت ُ
َف َب َطط ُت ُه َف َ
الح َس ِن
َبت إلى أ ِبي َ
يس َع َل َ
يك في
ال َعس َك ِريِّ َ ،Qف َو َّق َع َ « :Qل َ
النسائي ،السنن الكبرى ،ج ،4ص.241
(((
ّ
الكليني ،الكافي ،ج ،7ص.364
((( الشيخ
ّ
ّ
البط :شقّ الدمل والخراج ونحوهما.
(((
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ست الدَّوا َء َ
لت َشي ٌء؛ إ َّن َما ال َت َم َ
ما َف َع َ
وكان َأج ُل ُه في
ما َف َع َ
لت»(((.
َّ
ً
ثالثا :اختيار الجنس المماثل في العالج إل عند االضطرار

علي بن جعفر ،عن اإلمام الكاظم  ،Qقال:
 .18عن ّ
َ
حج َمها َر ُج ٌل؟
َسأَل ُت ُه َع ِن ال َمرأ ِة ،لَها أن َي ُ
قال« :ال»(((.
الثمالي ،عن اإلمام الباقر ،Q
 .19عن أبي حمزة
ّ
َ
المس ِل َم ِة ُيصي ُب َها ال َبال ُء في
قالَ :سأَل ُت ُه َع ِن ال َمرأ ِة ُ
َج َس ِدها؛ إ ّما َكس ٌر ،أو ِجر ٌاح في َمكان ال َيص ُل ُح الن ََّظ ُر
كون ال ِّر ُ
إلَي ِه ،و َي ُ
الج ِه ِمنَ النِّسا ِء ،أ َيص ُل ُح
جال أر َفقَ ِب ِع ِ
لَ ُه أن َي ُ
نظ َر إلَيها؟
قال« :إ َذا ُ
َ
اضط َّرت إ َلي ِهَ ،ف ُيعا ِل ُجها إن شا َءت»(((.
الكليني ،الكافي ،ج ،6ص.53
((( الشيخ
ّ
((( الحميريّ الق ّم ّي ،قرب اإلسناد ،ص.227
الكليني ،الكافي ،ج ،5ص.534
((( الشيخ
ّ
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ً
ّ
بالمحرمات
رابعا :التداوي

وج َّلَ -ل ْم
 .20اإلمام الصادق « :Qإِ َّن ال َّله َ -ع َّز َ
َي ْج َع ْل ِفي َش ْي ٍء ِم َّما َح َّر َم ِش َفا ًء َ
ول َد َوا ًء»(((.
لح َة أ َّن ُه َسأَ َل أبا َعب ِد ال ّل ِه [اإلمام
بن َط َ
 .21عن قا ِئ ِد ِ
الصادق] َ Qع ِن النَّبي ِذ ُيج َع ُل ِفي الدَّوا ِء؟ َف َ
قال:
الحر ِام»(((.
يس َين َبغي َأل َحد أن َيستَش ِف َي ِب َ
«الَ ،ل َ
توجيهات وإرشادات
ّ ً
ُ
أوال :ما يغني عن الطبيب

بن ُنبا َتةَ :
المؤ ِمنينَ َع ِل ُّي بنُ
قال أمي ُر ُ
 .22عن األَص َب ِغ ِ
لح َس ِن اب ِن ِه « :Qيا ُبن ََّي ،أال
أبي طالِب  Qلِ َ
ُأ َع ِّل ُم َك أر َب َع ِخصالٍ َتستَغني ِبها ع َِن ِّ
الط ِّب؟
َف َ
المؤ ِم َ
نين.
قالَ :بلى ،يا أمي َر ُ
الكليني ،الكافي ،ج ،6ص.413
((( الشيخ
ّ
((( المصدر نفسه ،ج ،6ص.414
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قال :ال َتج ِلس َع َلى َّ
َ
عام َّإل َ
وأنت جا ِئ ٌع ،وال َت ُقم ع َِن
الط ِ
َّ
وج ِّو ِد ال َم َ
ضغ ،وإذا ِن َ
عام َّإل َ
مت
وأنت َتشتَهي ِهَ ،
الط ِ
فس َك َع َلى َ
الخال ِءَ ،فإِ َذا استَع َم َ
لت ه َذا
َفاع ِرض َن َ
َيت ع َِن ِّ
استَغن َ
الط ِّب»(((.
 .23أمير المؤمنين -Qو َق ْد ُس ِئلَ ،ف َ
قيلَّ :إن في
ال ُقرآنِ ُك َّل ِعلم َّإل ِّ
رآن أل َي ًة
الط َّب؟!« :-أما َّإن في ال ُق ِ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
َتج َم ُع ِّ
الط َّب ُك َّل ُهَ ﴿ :وكوا َواش َربوا َوال تس ِرفوا﴾»(((.
ً
ّ
األطباء ما أمكن
ثانيا :دفع معالجة

 .24رسول ال ّلهَ « :Pت َجن َِّب الـدَّوا َء َما اح َت َم َل َب َد ُن َك
الدَّ ا َءَ ،فإِذا َلم َيح َت ِم ِل الدّا َء َفالدَّوا ُء»(((.

 .25أمير المؤمنين ُ :Q
لج َس ِد
«شـ ُ
ـرب الــدَّوا ِء ِل َ
وب؛ ُي َن ّقي ِه ،ول ِكن يُخ ِل ُق ُه(((»(((.
َك ّ
الص ِ
ابون ِلل َّث ِ
(((
(((
(((
(((
(((

الشيخ الصدوق ،الخصال ،ص.229
قطب الدين الراونديّ  ،الدعوات ،ص.75
ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،ج ،59ص.66
العلمة
ّ
ثوب بالٍ ُممزَّق.
ثوب خ ِلقٌ :
ٌ
ابن أبي الحديد ،شرح نهج البالغة ،ج ،20ص.300
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ـش ِبدا ِئ َك ما َمشى
 .26أمير المؤمنين « :Qاِمـ ِ
ِب َك»(((.
 .27اإلمام الصادق َ « :Qمن َظ َه َرت ِص َّح ُت ُه عَلى
ُسق ِم ِه َف َش ِر َب الدَّوا َءَ ،ف َقد َ
فس ِه»(((.
أعان عَلى َن ِ
 .28اإلمام الكاظم « :Qاِد َفعوا ُمعا َل َج َة َ
األ ِط ّبا ِء َما
ان َد َف َع الدّا ُء ع ُ
َنكم؛ َفإِ َّن ُه ِب َمن ِز َل ِة ال ِبنا ِءَ ،قلي ُل ُه َي ُج ُّر إلى
َكثي ِر ِه»(((.
ً
ّ
ثالثا :ما ينفع في صحة البدن

 .29رسول ال ّله « :Pصُ و ُموا َت ِص ُّحوا»(((.
 .30رسول ال ّله« :Pسا ِفروا َت ِص ُّحوا و َتغنَموا»(((.
(((
(((
(((
(((
(((

الس ّيد
علي ،)Qص.472
الرضي ،نهج البالغة (خطب اإلمام ّ
ّ
ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،ج ،59ص.65
العلمة
ّ
الشيخ الصدوق ،علل الشرائع ،ج ،2ص.466
قطب الدين الروانديّ  ،الدعوات ،ص.76
المصدر نفسه ،ص.76
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ّ
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يل َم َص َّح ُة ال َبد َِن»(((.
 .31أمير المؤمنين ِ « :Qقيامُ ال َّل ِ
 .32اإلمــام الكاظم « :Qإذا ُج َ
عت َف ُك ْل ،وإذا
هاج ِب َك ال َب ُ
ع َِط َ
ول َف ُب ْل ،وال
شت َفاش َر ْب ،وإذا َ
حاج ٍة ،وإذا َن َع َ
ست َفن َْم؛ َفإِ َّن ذ ِل َك
ُتجا ِمع َّإل ِمن َ
َم َص َّح ٌة ِلل َبد َِن»(((.
ً
رابعا :ما يساعد على النضارة

 .33رسول ال ّله َ « :Pث ٌ
الجسمُ و َيربو:
الث َيف َر ُح ِب ِهنَّ ِ
ِّ
باس ال َّل ِّي ُنُ ،
رب ال َع َس ِل»(((.
وش ُ
الط ُ
يب ،وال ِل ُ
 .34اإلمام الصادق َ :Qثال َث ٌة يُس ِمنَّ
َف َأ َّما ا َّلتي يُس ِمنَّ َ :فإِ ُ
الح ّم ِام،
دمان َ
َّ
ياب ال َّل ِّي َن ِة.(((»...
الط ِّي َب ِة ،و ُل ُ
بس ال ِّث ِ
(((
(((
(((
(((

ابن بابويه الق ّم ّي ،فقه الرضا  ،Qص.340
ّ
المجلسي ،بحار األنوار ،ج ،59ص.261
العلمة
ّ
المصدر نفسه ،ج ،59ص.295
الشيخ الصدوق ،الخصال ،ص.155

و َثال َث ٌة َيه ِز َ
لن؛
َ
وش ُّم ال ّرا ِئ َح ِة
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ً
َّ
خامسا :مما يزيد في العمر

بل َّ
غسلوا أي ِد َي ُكم َق َ
عام
 .35اإلمام الصادق « :Qاِ ِ
الط ِ
(((
الع ُم ِر» .
و َبع َدهُ؛ َفإِ َّن ُه َين ِفي ال َفق َر ،و َيزيدُ ِفي ُ
ً
ّ
سادسا :مما يهدم البدن

 .36رسول ال ّله « :Pال َت َدعُ وا ال َعشا َء و َلو عَلى َح َش َفة(((،
رك ال َعشا ِء ال َه َر َم؛ َفإِ َّن
إ ّني أخشى عَلى ُأ َّمتي ِمن َت ِ
يخ َو ّ
ال َعشا َء ُق َّو ُة َّ
اب»(((.
الش ِّ
الش ِ
 .37أمير المؤمنين َ « :Qت َو َّق ُوا ال َبر َد في أ َّول ِــه،
آخ ِر ِه؛ َفإِ َّن ُه َيف َع ُل في َ
بدان َك ِفع ِل ِه ِفي
األ ِ
و َت َل َّقو ُه في ِ
َ
وآخ ُر ُه يُو ِر ُق»(((.
األشجا ِر؛ أ َّو ُل ُه يُح ِر ُقِ ،
 .38اإلمــام الصادق َ :Q
حانَ ،لم
يئان صا ِل ِ
«ش ِ
دخال َج َ
فاسداً َّإل أص َلحاهَُ ،
َي ُ
يئان
وش ِ
واح ٍد َق ُّط ِ
وف ِ
(((
(((
(((
(((

البرقي ،المحاسن ،ج ،2ص.425
ّ
الح َش ُف :اليابس من التمر ،وقيل :الضعيف الذي ال نوى له.
َ
البرقي ،المحاسن ،ج ،2ص.422
ّ
الس ّيد
علي ،)Qص.492
الرضي ،نهج البالغة (خطب اإلمام ّ
ّ

الطب والطبابة
ّ
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دان َلم َي ُ
أفسداهُ؛
فاس ِ
ِ
دخال َجوفاً َق ُّط صا ِلحاً َّإل َ
الج ُ
بن
دانُ :
َف ّ
الفاس ِ
الصا ِل ِ
حان :ال ُّر ّم ُان َوالما ُء الفا ِت ُرَ ،و ِ
((( (((
وال َقديدُ » .
أفضل المداواة
 .39اإلمام الصادقQللطبيب الهنديّ َ « :وا ْع َل ْم َّأن
الح ْم َي َة ِه َي الدَّ َوا ُء»(((.
ال َم ِع َد َة َب ْي ُت الدَّا ِءَ ،و ِ
الص َد َق ِة،
 .40اإلمام الصادق« :Qد َُاووا َم ْر َضا ُك ْم ِب َّ
وا ْد َف ُعوا ا ْل َب َل َء ِبالدُّ عَا ِء»(((.

الم َج َّفف في الشمس.
((( ال َق ِد ْيد :ال ّلحم المم ّلح ُ
الكليني ،الكافي ،ج ،6ص.314
((( الشيخ
ّ
((( الشيخ الصدوق ،الخصال ،ص.512
الكليني ،الكافي ،ج ،4ص.3
((( الشيخ
ّ

