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 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 ندوة

 *التداعي بني الطبيب واملريض

 السرية الذاتية للمحاضر: 

   :قمممين بمممن / الممدوت    األسمممتا معمممالي ال ممي   االسممم

 .حممد آل ال ي  مبا ك

  :ــ جامعة امللك فيصل أستاذ مشاركاملرتبة العلمية. 

  :هـ. 12/21/2731األحساء ــ تا ي  ومكان امليالد 

   :متزوج.احلالة االجتماعية 

 دكتـــهراـ ـــــ جامعـــة اـزتتهســـة ـــــ  ـــهس  ـــــ  لميمممة: الد جمممة الع

ــان اأحيبــــا  ا ذ  اـ ــــ      21/1/2121 ـــ ــــــ  )هاساــ هــ

 .اـشرتعة ا سالمية(

                                      
هــــ(  9341ا ُجمـــادل اـياسيـــةمـــه  ـــار  لاألوأقيمـــس مســـاء اـســـ س   *

معـاـ  اـشـي     (. وحتـث  فياـا    8109ا فرباتـر مـه   ـلسابع  شراملهافق 

األستاذ اـثكتهر/ قي  به حممث آل اـشي  م ارك ا ضـه هيةـة ك ـار    

ــك فيصــل(. وأدارهــا ســعاد          ــة املل ــا لامع ــاء ســاب اأ  وأســتاذ اـم  اـعلم

أسـتاذ اضضـار    ا ث املـزت  إبراهيم به حممث به مح/ األستاذ اـثكتهر

  (.و ارت  اـ ب لامعة ا ما  حممث به سعهد ا سالمية
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 التداعي بني الطبيب واملريض

 )التد ج ال ظيفي )األحدث فاألقدم : 

o فيصل امللك جامعةــ  ا سالمية اـثراسات ب سم معيث. 

o  جامعة امللك فيصلــ حماضر ب سم اـثراسات ا سالمية. 

o جامعة امللكــ ب سم اـثراسات ا سالمية  أستاذ مسا ث. 

o  جامعة امللكــ ب سم اـثراسات ا سالمية أستاذ مشارك. 

o  جامعة امللك فيصلأستاذ اـم ا ــ. 

 :العض ية 

o اـعلماء ك ار هيةة  ضه. 

o اـتـــارت  مبهاقـــع اـع)اتـــة ـربســـام  االستشـــارتة اـلج)ـــة  ضـــه 

 .ا سالم 

o واـسـ)ة  ـل رآ  يجله به فاث به حممث األمري مؤسسة  ضه 

 .واخل ابة

o اـ)َّمسيَّة ـلصِّحة اـعاملية ا سالمية اجلمعية    ضه. 

o اـيه  ا سال ا مبهقع واالستشارات اـمتاول سافذ   ضه). 

o اـشرتعة  لماء ملهقع اـتأسيسية اهليةة  ضه. 

o ـلهس ية اـعامل  امل)تثل  ضه. 
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o اخلليجـ   اـتعـاو   جملـ   بـثول  اـشـرتعة   لماء راب ة  ضه 

 .اـ حرتهب

o اـهط  ـلحهار اـعزتز   ث امللك مركز م)اءأ جمل   ضه. 

o   ضه اجملل  اـشر   هليةة احملاس ة واملراجعة ـلمؤسسـات 

 .املاـية ا سالمية

 :اإلنتاج الفكري 

o ــا  ا ــرتعة ا ســـــالمية أحيبـــ ــاـة    ذ  اـ ـــــ    اـشـــ رســـ

 .دكتهراـ

o رســاـة دكتــهراـ   ـية اـ  يــة   اـشــرتعة ا ســالمية املســؤو

 .هـ2121  دار اـرتا  ــ بريوت ــ املرحلة اـياـية

o       حت يــق كتــال صاـ)صــيحة اـيبافيــةص ـلشــي  أمحــث  رو  

 هـ2121 م  عة اضسي  ــ األحساء ــ

o    يبِّـم   ُح  ادراسـة م ارسـة  ـــ  خيار اجملل    اـم ا ا سـالم

 (.هـ2111  جملة اـ حه  اـم اية 

o ـر  اـربهـا     آراء اـ اض    ث اـههال األصهـية مه خالل 

 لثراسات ا سـالمية وإحيـاء اــ ا    دار اـ حه  ــلما ري  سشر 

 .هـ2117  ثبب
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 التداعي بني الطبيب واملريض

o  ــر ــةأث ــ     اـعهمل ــاء حضــار  إسســاسية ميل ــ  ُس  ب) ــ ر ش  ؤمتر   م

  اقتصـــادتات دول جملـــ  اـتعـــاو ن فـــرر اـ ـــر  اـعشـــرته 

ــه  ا د   ــة اـعل ــة كلي ــك فيصــل   امل)ع ــث بر ات ــة املل ــة لامع ارت

ــاء   ــ  باألحســ ــهاملــ ــث   12-21ا ث  مــ ـــ 2112ذو اـ عــ هــ

 .( 1112فرباتر  21-27املهافق 

o    ..  أركاساـــا وطـــر  إث ا اـــا    اـر ـــه    اـم ـــا ا ســـالم

ـــ  ُس ـــ ـ)ـــث  ــ ـــ  71 اـعـــثدشـــرت   جملـــة اض يـبم ـــة ــ حمـــر  ــ

 .هـ2111

o  يبِّــم    جملــة جامعــة  ُح عرتماــا وصــمتاا ااـرقيــة اـشــر ية

 .(هـ2111امللك فيصل 

o  خيار اجملل. 

o االت وخهاطرم . 

o سظار   اـتشرتع واضيا وأ  أمالت. 

o   دراسة   سعة أوقات رم  اجلمراترم  اجلمرات. 

o ــ ــذ باـر   ث ـ ــة األخـ ــار   ـــري ـيبيميـ ــة وإهت اـشـ ــا  تـ ميبـ

 .األخذ باضسال

o مه فتاول اـعصر   مستجثا ا. 
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   :أحباث علمية حمكمة 

o ضسابات اـمليبية   ث هت اـشارأثر ا. 

o األربعة حث اـعهر    املذاهب. 

o  إفشاء سر املا)ة املصر. 

o  .. ما ت ا  م)اا وما حير هثاتا األط اء. 

o سعة أوقات رم  اجلمرات أتا  اـتشرتق. 

o كا  اـعروي  )ث املاـيبية . 

o أمالت وأسظار . 

 :امل ا وات يف املؤمترات والندوات العلمية 

اـعلميـة واـ)ـثوات     ارك فضـيلتا   اـعثتـث مـه املـؤمترات     

  يل امليالنم)اا  ل  س

o هـ. 2111  ا املاـيب  ــ أبه ظ املؤمتر اـرابع ـلم 

o      ــر اـعهملـــة ــؤمتر اـهقاتـــة مـــه اجلراـــة    صـ ـــ  مـ امعـــة جــ

 هـ. 2111 ا مارات اـعربية املتحث 

o ــه     االس ــة اـعلـ ـــ كليـ ــي  ــ ــالج اجلـ ــة ـلعـ ــات األخالقيـ عيباسـ

  . 1111 لامعة ق ر

o ـــة ت ـــ  اـعلمـــ  اخلـــام  ألدـــا  اضـــ  ادراســـات ماملل  (

 هـ.   2111 ــ جامعة أ  اـ رل  ميبة امليبرمة (اجلمرات
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 التداعي بني الطبيب واملريض

o      املؤمتر اـثوـ  اـياس  ـألكادايـة املتهسـ ية ـلعلـه  اـ  يـة

 هـ. 2111 ــ  هس  اـشر ية

o شر  اـصحة اـ)مسـية واالجتما يـة ـــ    اـل اء اـس)هي اـرابع مل

 هـ. 2111املثت)ة امل)هر  

o مـــركز  ـــ   اــ لب املت ثمـة ؤ ـمر اــعامل  اــياس  ـعـله  طـب امل

 .األمري سل ا  ملعاجلـة أمـــراي وجـراحـــة اــــ ــلب

o     ــاد  اضـــ ــادر  خـ ــة مل ـ ــة اـياسيـ ــثو  اـثوـيـ ــرتمني اـ)ـ رمني اـشـ

ــا     امللــك/   ــث ا  بــه     ــث اـعزتــز ـلحــهار بــني أ  ــا  األدت

 اـ)مسا. ــ واـي افات

o  ــرآ ــ)ة و   ي ا اـــــا املعاصـــــر  اـهســـــ ية   اـ ـــ       واـســـ

 هـ. 2171 ــ ماـيزتا ماـيزتااململيبة اـعربية اـسعهدتة و

o     ــة  لـــ  مســـتهل امل مليبـــة اـعربيـــة  اـ)ـــثو  اـ  يـــة اـسادسـ

ل ظهابط ما)ية ـلممارسات اـصحية   ضاـسعهدتة بع)ها  ص

 هـ. 2171 ــ األحساء صاـت )يات اضثتية

o املثت)ــــة امل)ــــهر  بــــني اـتــــأثري واـتــــأثر بــــاملت ريات ــــــ اـمتــــهل 

 .هـ2173
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      وما ناقش فضيلته العديد ممن الرسما ا العلميمة يف الف مه

 .املالكي

 )ولمة املضيف( 

 األستا  الدوت  / عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:

بسم ا   واضمث   رل اـعـاملني  واـصـال  واـسـال   لـ      

وس ي)ـا وح ي )ـا حممـث و لـ  آــا      سيث األوـني واآلخرته  سيثسا 

اـلــام ثتـا إ  تــه  اــثته.   تا واهتــثل بابسـ)  وصـح ا ومـه اســ َّ  

تـا قيـه      ا بعثـ واحشرسا    مر ا تا ح ُّ)َّتأوردسا حهضا وال  م

 آمني.

أحــ ا اـيبــرا   حيَّــاكم ا    هــذـ األمســية امل اركــة   

اـا سسعث فياا بضـي  م ـارك اًـاأ ومسـمإ  بـهللذ  ا   عـا         

ه حممــث آل أال وهــه معــاـ  اـشــي  األســتاذ اـــثكتهر/ قــي  بــ   

  ( ضــه هيةــة ك ــار اـعلمــاء ســاب اأ ااأبــه إتــاد(  اـشــي  م ــارك

يــــا كمــــا سرحــــب مبرافَ فحيَّــــاـ ا  و لــــ  اـرحــــب واـســــعة.  

ا  اكم فحيَّــواب)ــا إتــاد  اـيبــرا   اـــثكتهر/ حممــث اجلــرب  

وهــه . تتعلــق باـ ــب وأسظمتــا مجيعــاأ   مهضــه  حــ س وحســا    

 اـ  يب واملرتض(.ااـتثا   بني كما  رو  بني أتثتيبمن 
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   اـ حيب بشيخ)ا اـماضل اـذي ـا ملسا ا اخلاصـة أكرر 

ــها ل     ــه سـ ــا مـ ــا فيـ ــر ومـ ــا املعاصـ ــا  اـم ـ ــاأدـ ــلم  حيتاجاـ املسـ

اـيبــرتم ـــا  ضــيم)ا واألسظمــة واـ ــهاسني واـتشــرتعات.  املعاصــر 

ــا   هـــذا اجملـــال  وال أرتـــث أ  أدخـــل       املهضـــه  وال    با ـ

ــيم)ا  أل    ــ  بضـ ــذا ســـ اـتعرتـ ــاء   ييبه  دور هـ ــذا اـل ـ ــث  هـ م ـ

فاـه  اأبـه حممـث(   األستاذ اـثكتهر/ إبراهيم به حممـث املـزت    

ـعـل مـه أهماـا أ  ــا     اـذي سيثتر هذا اـل اء  وذــك ـعـث  أمـهر    

دل  أ كــــذا و )ــــث املســــلمني  بــــا  طهتــــل    ــــارت  اـ ــــب 

ــارت          ــثر  هــذا امل ــرر اخلــار بت ــا ت ــا أس ــب أتضــاأ  كم اـ  ي

.   كليـات اـ ـب لامعـة ا مـا  و ريهــا    اـ ـب  )ـث املسـلمني    

قســم وهــه أسـتاذ    عـرو    هــذا امل)تـثل وــثل روادـ     وهـه م 

ة ا مــا  اـتــارت  واضضــار    كليــة اـعلــه  االجتما يــة لامعــ  

ــالمية     ــعهد ا ســ ــه ســ ــث بــ ــك   حممــ ــا  امللــ ــ  وســ ــل  لــ وحاصــ

ل  لـ   وحاصـ   مه اـثرجـة األو  ــ رمحة ا   ليا ــ   ثاـعزتز 

يســاأ ـلجمعيــة اخلليجيــة  وكــا  ر حتــاد املــؤرخني اـعــرل   در  ا

اجلمعية اـتارخييـة  و ضه جمل  إدار  وسا  اأ ـر ي  اـتارخيية  

ـعلــه  واـت )يــة   أ ــر   لــ  إسشــاء متحــ   ــارت  ا اـســعهدتة. 

وهــه صــاحب مشــرو  إسشــاء معاــث  ــارت  اـعلــه  جامعــة ا مــا   

ــ  اـيبــيري مــه امل ــ      ــث أـث ــا . وق ــة ا م ررات واألدــا    لامع
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سـلمني  مهمـاأ   ه   )ـث امل لـ اجملال اضضاري و  جمـال  ـارت  اـع  

ــاأ  ــارت  اـ ـــب خصهصـ ــذـ   . و ـ وقـــث طلـــب مـــ  االختصـــار   هـ

م     ثد  ضه اجملل  اـعلأتضاأ وهه ري  اـذا ية امل هـة  اـس

األماسـات    ـثد مـه     ه   ثداأ مـه  مه اجلامعات اـسعهدتة  و

  سـثوات ومـؤمترات   اخلـارج  وــا      وــا مشـاركات    اـلجا 

أدا  ومؤـمات كيري  م  ه ة  م)اا ا ـارت  اـ ـب ومثارسـا    

تشـري   ارت  اـتعليم  )ـث املسـلمني(  و  وا   اضضار  ا سالمية(

ــذـ اـســـري  اـذا يـــة        ــر  وإ   ـــاء ا  ســـتيبه  هـ إــــ س ألختصـ

 م  ه ة.

  (إتـاد  اأبـه بضيم)ا اـيبرتم معاـ  اـثكتهر/ قـي   أرحب 

مب ــث  هــذـ   أرحــببصــح ا اـيبــرا   كمــا أرحــب بيبــم  و  و

إبــراهيم بــه حممــث املــزت     ســعاد  اـــثكتهر/  واـل ــاء اـ)ــثو  

وق ــل أ  أســلِّم املييبروفــه  ـســعاد  اـــثكتهر إبــراهيم  أد ــه    

 ــيخ)ا أتــهل األركــاس   فليتمضــل ـُيشــ)ِّ  آذاس)ــا وقلهب)ــا بــ ي   

 مه كتال ا   عا .

  وبعث اـتالو  امل اركةثم 

 املضيف:

ــ)س  و ــأحسـ ــه   جـ ــاكم  ـ ــا ا  وإتـ ــرياأ  وجعل)ـ زاك ا  خـ

 .  آمنيمس قلهبامسل 
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ـــ   ــ  اهلــهاء      اض ي ــة ـ ـــ هــذا اـل ــاء ُت) ــل  ل ف ــط ـلتــذكري ـ

وـعـل مـه   وهـه مهجـهد ه)ـا.     omaryforumم ا ر    مهقـع  

خالل بعـض مـا جاءسـا مـه رسـا ل مـه بعـض األخـهات اـ  ي ـات          

فأح  ــس اـت) يــا ململيبــة وخارجاــا  وبعــض م ــه تتابعهســا داخــل ا

أس ــــل اآل  وهــــذا اـل ــــاء    ملــــه تيبــــه  ـــــا ر  ــــة   متابعــــة    

 فليتمضل.املييبروفه  ـلثكتهر إبراهيم  

 :مدير الندوة األستا  الدوت  / إبراهيم بن حممد املزيين 

  يبراأ 

بسم ا  اـرمحه اــرحيم  اضمـث   رل اـعـاملني  وأصـل      

س ي)ا حممـث  و لـ  آــا وصـح ا ومـه      وأسلم  ل  اـ)  األمني  

ــثته      ــه  اـ ــا إ  ت ــ  ساجــا واـتزمــا هثت ــا     ســار  ل ــا بعــث أتا أم

اـســال   ه)ــاك  خــه  اـيبــرا  ومــه اســتمع إـي)ــا  ــرب اـــرابط  ا 

أســعث ا  مســـاءكم  ييبم مجيعــاأ ورمحـــة ا  وبركا ــا     لــ 

ــاء اـع ـــ    ــة  مسـ ــري و افيـ ــل خـ ــ    بيبـ ــز اـعلمـ ــاء اـتميـ اء  ومسـ

 ـيراء.وا

ـرا     ت يب ـ  باًيبم مجيعاأ أ  أ  ث ف ثاتةأأما بعث  

ــتاذ  ابــــا هــــذا امل)تــــثل اـعــــامر ورا ــــثـ و رَّ  أخــــ  ســــعاد  األســ

  ت يـب ــ  أ  أ  ـث     اـثكتهر/   ثاـعزتز به إبراهيم اـُعمري

اـ)ــثوات  لــ   مضــلا ـع ــث ميــل هــذـ  بــهافر اـي)ــاء واـــث اء  ـــا 
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ــة و ــاءات اهلادف ــ  أطــرا  اـســاحة     اـل  ــري  تل اـعلميــة  مبــا ُتي

 سا اـ اـية.واـي افية   بالد

ثم إساا مـ  ومـ)يبم  حتيـة  رحيـب و ـيبر ملعـاـ   ـيخ)ا        

اـثكتهر/ قي  به حممث آل اـشي  م ارك ا ضه هيةـة ك ـار   

 لـ  إجابتـا   وأستاذ اـم ـا لامعـة امللـك فيصـل       اـعلماء ساب اأ(

اـث ه  وإ احة اـمرصة ـييبه  بي))ا   ـ اء أجز  أسا سـييبه   

ه     اتـة  خاصةأ وأس)ـا س)سـتمع ملهضـ    ماصيلا   اأ بيبافة يز

ام  ســري    ــر  ملعــاـ  اـشــي   كــا  أمــاألهميــة ـ)ــا مجيعــاأ. و

ــا تيبمــــ  أ  س)ظــــر   مالحمــــا ـ) ــــرأ ســــري ا  فاــــذـ    ـيب))ــ

ورا  اـــا أرتــث أ  أحتــث  فياــا   يبمي)ــا  وهــه ســحب مــ  األ 

ورا  ـيب)ا قال ـ  أس)ا سرتث أ  سيبسب اـهقس  وهـذـ األ  )ا  

ــاـ     مهجــهد هــ  اـــا  تصــل بســري ا    ــ  املهقــع اخلــار مبع  ل

 ري إ  أمر مام وهه أ  اـشـي   أ  أ ح ي ةأ ثتأرإال أس  اـشي . 

 لميـة    ه در  مهضـه ات اـ ـب   اـم ـا ا سـالم  دراسـةأ     

ــذ دراســة اـــثكتهراـ ومــا بعــثها    ــا    م) ــاـ  ـ ــاا  وباـت ورمبــا ق ل

 ــ ت هل اجملال  ه سردها.جممه ة مه اـ حه  اـا ــ ح ي ةأ 

ــا أرتـــث أ  ُأ ـــ   أسـ ــة وأ ـــري ــ ــت ل اـســـل ة   اـ ثاتـ داخـــل وأسـ

   لــ  حــال ه وقــوكمــا  علمــه  مجيعــاأ وم)ــا األط ــاء ه)ــا وم ــ  

إ  أهمية  لم اـ ـب  عليمـاأ و ارسـةأ       اـ ب قثااأ وحثتياأ ــ
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ومبــا ســجلتا حضــار )ا ا ســالمية    ضــهء اـشــرتعة ا ســالمية    

هكيث  ل  مـ)ا  حمـا اــ)م  واـع ـل وضـرور ا        با ت ار اـت

مبــا حيمــ  اجملتمــع مــه    حت يــق امل اصــث اـشــر ية و اتا اــا     

حميبمــــة و  طليعتاـــا حمــــا  املماســـث واألمــــراي بـــثفا ات   

وماماأ بـني  ـ ث  اثت  صهر املسلمني  هاف اأ جيثاأ  اـضرورات.

ف ااء ومه  بل إ  مه أهل اـ ب مه همأهل اـم ا وأهل اـ ب  

هذـ كلاا حماوـة ـالـت اء حـهل مصـلحة   م ااء مه هم أط اء. اـ

ــذا  ــذا  هـ ــر  هـ ــا اـ شـ ــرد   ا سسـ ــذا اـمـ ــاـ   هـ ــلحة  وباـتـ مصـ

ومــه  لــك اـعالقــات ب  يعــة اضــال   ــأ         اجملتمــع وصــالحا. 

 لــك اـــا    القــة اـ  يــب بــاملرتض أو  القــة املــرتض باـ  يــب 

ــة    ارســة اـر اتــة اـ     ــل  )صــراأ بــاـي األهمي صــحية  ــرب  متي

    ـــثتم أي ر اتـــة  صـــهر املســـلمني  بـــل إساـــا  عتـــرب أساســـاأ  

ــحية  ــهد صـ ــة اجلـ ــا         اـيـ ــرتض     الجـ ــخيمل املـ    شـ

 القـة اـ  يـب بـاملرتض هـ  مـه أهـم       أ   لـ   متابعتا. وأ كـث  

ــة    ــات اـ  ي ــل    أساســيات األخالقي ــل وق   ــرب  صــهر املســلمني ب

ا هـؤالء األط ـاء    ا سال . و اـ ية مـثار  اـ ـب اــا  ؤهـل ـ)ـ     

مـا م)ـذ اـ ثاتـة وحتـ  ق ـل أ       دا ماأ  ؤكث  ل  اـ اـب بل و علِّ

  وقتاــا  دا مــاأ ااـ يمارســتاسات(   ــأ أقــثامام املستشــميات و 

ا  لــ   القــة اح افيــة مــع  ؤكــث  لــيام و علماــم بــأ  حيــافظه
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وجيـب  رامة هذـ املـرتض وحتـ   خصهصـيتا.     عز  كاملرتض  

بـني  إ  مل تيبه ه)اك ث ة بـني املـرتض و   أ  سؤكث  ل  أساه)ا 

 .  كماء  ط ية م)شهد إ  فله سصل ط ي ا

تؤكثو   ل   القة ط ية مع املرتض  وأ  و اـ ية األط اء 

 مام   كيري مه اـتخصصات اـ  ية  وجهد  اـعالقـة  هذا أمٌر

ــمٌ   ــس    بــني اـ  يــب واملــرتض ما ـيبــال اـ ــرفني  وكلمــا كاس

ح ا  املت ادل واملعرفة واـي ة واـ ـيم  اـعالقة أفضل مه ساحية اال

املتـا    املش كة ووجاات اـ)ظـر حـهل املـري واضيـا  واـهقـس      

مر   ـة باضاــة    كلما حتسَّ)س فرر أو كمية وجهد معلهمات

 واـا  )مع   كل االجتاهات.املرضية ـلمرتض 

 اـيبـيري  ـا   أسا ال أرتث أ  أس سل   ذـك  فلثيَّح ي ةأ  

ــة أ  أقـــرأـ أ رمبـــا أ احـــس  ــارا     ــــ  اـمرصـ و أ علمـــا   مسـ

  أس)ـا أمـا  حاــة بشـر  فا صـابة      إال أسـ  أ ـري إ  .  ارت  اـ ـب 

اـهقـه    باملري ه  واحث  مـه احمل ـات اـعمرتـة اــا  سـتحق     

ــا     ــ  أركاساـ ــةأ  لـ ــة    باح ي ـ ــيبهل  مرحلـ ــة  ـ ــا مرحلـ ت ارهـ

ــة   ــا   مرحلـــ ــيم    حرمـــ ــث  حتجـــ ــماء  باـــ ــهد ـلشـــ ــذل اجلاـــ بـــ

ــا ما اا ــه        مضــ ــرت اـ ــ ــع   قاــ ــة ضــ ــة ومرحلــ ــ  ضظــ وهــ

ـيبـه   وجهد  الج ـلمري.اـتهافق أو  ث   )ث  ث   وخصهصاأ
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   ـات اجتما يـة أو   املـري بأصـ)افا ب  يعـة اضـال ال تعـ   ب     

 مه اـعظماء قث رحلها بس ب املري.فيبم مبالء  ماـية  

ــال  إ   و   ــع اضـ ــرتض    واقـ ــني املـ ــة بـ ــه اـعالقـ ــثتن  ـ اضـ

  هه أمٌر حنتاجا كـيرياأ  هـه    يب واملرتضواـ  يب أو بني اـ 

ــٌع ــا    واق ــا      ال ايبــه جتاهل ــ  أس هــه مــا ايبــه أ  سؤكــث  ل

 القة أو ا ماقية ث ة م ل ة ــ وجيب أ   يبه  ث ة م ل ة ـــ بـني   

ــاأ ط يــبومــرتض  ــا  اـ ُ      تجــثد  ل ا ي ــهفري م) عــث  ــه  باــث   

اـشـماء بعـث دخهــا ضاــة      املرتض ت حن  ـه اـشيبهل واألسني. 

ال ــ ت حن  ـه إصـال   ـأ  هـذا     ب  يعة اضــ عي)ة  واـ  يب م

ــزا     ــرتض  وأي اهتـ ــال    املـ ــة اضـ ــرفني ب  يعـ ــني اـ ـ ــة بـ  اـي ـ

  ل  اضاـة. سيؤ   بظالـا

س)ـا بـني اـتـثا   بـني     إ أسا ال أرتث أ  أس سل  ـيب)  أقهل

فعـــالأ.  مـــٍة  مـــع  ال  مـــع  ـــي  رتض  مـــع أســـتاٍذاـ  يـــب واملـــ

مماـه   س)تحاور معا حهل مع إـيا. ر  ا سستس)تحاور معا أكي

  اضجــ  املعتـرب   حاجت)ــا  هـذا اـتــثا    حـثود هــذا اـتـثا     

ظـــل  ـــثاخل املصـــا  و  اــــب اـعصـــرتة مليـــل هـــذا اـتـــثا     

ــات ا  ــات   بعـــض مؤسسـ ــب. املادتـ ــه   ـ ـ ــة مـ ــأ   ضظـ ــا  ـ ورمبـ

اـتـثا   بـني    وأحاــة اـعالقـة    ضظات جلست)ا هذـ  وس)ت ل مـه 

ــب و ــة   ط يـ ــرتض ومؤسسـ ــني مـ ــثا   بـ ــرتض  إ  اـتـ ــة   مـ ط يـ
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   وـيتمضــلفـهللـييبم اـ يــا  اـتــاـ  مــه معاـيــا  و ــيبراأ ـيبــم 

 . يخ)ا

  :قمممين بمممن حمممممد آل  األسمممتا  المممدوت  / معمممالي احملاضمممر

 :ال ي  مبا ك

اضمــث   رل اـعــاملني  وأفضــل اـصــال  وأم اـتســليم  لــ  

أ  أ ـيبر   ــ   ال بـثَّ و لـ  آــا وصـح ا أمجعـني.      سيثسا حممـث 

   لــ  هــذا اـل ــاء اـــثكتهر/   ــثاـعزتز اـُعمــريد  ابتـثاءإ ســعا 

ارك  اـل اء اـذي تتجثد مع اـزمه  واـذي هـه ملت ـ  تلت ـ     امل 

ـيسـتميث   دل وأهـل اـي افـة   فيا أهل اـرأي وأهل اـع ل وأهل األ

وإ  تيبه   اـثسيا ـذ   فله  هجـث  كل واحث م)ام مه اآلخر. 

فا)يةــاأ ـيبــم باــذا  ـ ــال. مــه ـ ــاء أهــل األ  ـــذ  أ ظــم وال أجــلَّ 

. كمـــا أســـ  أ ـــيبر أتضـــاأ ســـعاد  اــــثكتهر/ إبـــراهيم  اـل ـــاء

وأ يبر اضضهر اـيبرتم  وأسـأل    املزت   ل  إدار ا ـلحهار

 .مجيعاأ ا   زَّ وجلَّ أ  ت)مع)ا باذا اـل اء

إراد ـا   سحـني  عل ـ  ستأمل كيـ  أ  ا  جـلَّ جالــا     ابتثاءإ 

أ  اقتضـــس حيبمتـــا جـــلَّ جالــــا  ق ا سســـا   خيلـــســـ حاسا أ  

جسـم ت كـب مـه    مـه هـذـ املـاد  اــا سراهـا       ب ا سسـا   ركُِّت

ومــا إ  ر ــة وقلــب وأجاــز  مــه ك ــث و  ضــم وأ صــالو ظــم 

ـــ       .ذـــك ــا مهضــعاأ ـ ــأ ـ ــا ســ حاسا و عــا  أ  تاي اقتضــس حيبمت
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رفـة  ب  اا ـ ِّ ُأأسـا  و هذا اـ رار  هذا املهضع أت رُّ فيا  وقراراأ ــ 

اـــا  هضــع   املستشــميات ـلمــرتض  فــاألري  اـع)اتــة اـما  ــة

ومبا حيـه  وت ـه  حههلـا مـه ميبهسـات       مبا فياا مه خريات  

ومشــ  وكهاكــب أخــرل  كلــاا إ ــا خل اــا ا        مــه قمــر 

ـإلسسا . فا سسـا  ــي    صـرا  مـع      س حاسا و عا  وسخرها

بي)امــا ــــ  اـعالقــة إ ــا. لــه كــا    صــرا  ـصــر تافاـ  يعــة  

. وكلمــة ملســخر ـــا ر ســخَّكمــا قــال ســ حاسا و عــا  ــــ  القــة ُم

ــذـيل أد  كلمــتني   ــ ري واـثالـــة  ــه إخضــا      اـتســخري واـت ـلتع

ــك تـا ابـه آد  ومـذـٌل ــك.       ٌر  ء ـش ء  فاـيبه  كلـا مسـخَّ  

ــ   ــثويأحتـ ــمياا      اـ ـ ــة  تسـ ــه اـ)اقـ ــةل  ـ ــحراء إذا سـ   اـصـ

ك خب اماـا   سعـم اسـ  ـصـ ري   ألساا  ذل ـل مـل ا ! ذـهل  ماذا؟

 عث وـيثها وتشـرل حلي اـا  فاـ  مسـخر       ُتو )زل وترك اا  

ــاٌلُســـخِّر .  فـــاـيبه  كلـــا ــا   وهـــذا بـ  ــــه حتـــث  ا سســـا  فيـ

 سـخري ا   ـزَّ وجـلَّ ـ)ـا      سـهاء ت) ض  اـليـل واـ)اـار وال ت)تاـ .    

ه  متعة ـ)ا مـه حيـن اـركـهل اــثوال      اذـ اـيبا )ات اـا ب

ختـــرج م)اـــا. ل  ومـــه حيـــن اخلـــريات اــــا  ومـــه حيـــن األكـــ

اســاأ هـأ ــيباالأ وأ فياــا مــه اــزرو  واـيمــار  األري  بــنَّكـذـك  

ــا   كــل  مــه   وصــ)هفاأ   ــأ ـ) ــا  وهيَّ   اـصــي    مــا تت)اســب ـ)
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و  ر ــس   اـشــتاء مــا أ ــرت.    يــب فاكاــة اـصــي   وـــه  ُ 

 خيلق ـ)ا فاكاة حيتاجاا جسم)ا   اـشتاء  وهيبذا.  اـشتاء

رسل ـ)ـا  مل ت ك)ا سثل  ف عث ذـك أإ  ا  جلَّ جالـا ثم 

 ـأساا أ   ـثـ)ا  لـ     هذـ اـيبتـب  اـرسل وأسزل  لي)ا اـيبتب  

ــل  ــ يل األميـ ــذـ امليبهَّ  اـسـ ــع هـ ــل مـ ــات. ـلتعامـ ــل  سـ كيـــ  تتعامـ

 ا سسا  مع أخيـا  مـع أبيـا  مـع أمـا  مـع إخه ـا  مـع جرياسـا          

تاـب    مع اـ رتب واـ عيث  كي  ت يع  كي  تش ي  كي 

 سظمـاأ  تتخاصـم  وضـع ــا     ري  كيـ  كي  ترهه  كي  ُت

 مه  أساا أ   )ض ط معامالت اـ)ا  فيما بي)ام.

ــل   ــب اـم ــا   اـشــرتعة ا ســالمية       ومــه تتأم ــرلكت  ت

ن    جتث أ  األحيبا  مص)مة باذا اـشـيبل افتح اـمار    ج اأ

ــادات   ــامالت. اـع ـ ــادات ومعـ ــزء تســـري  ـ ــال     جـ ــار  واـصـ اـ اـ

أبهال املعـامالت  فتجـث أساـا      أ  ا  واـزكا  واض . ثم واـصي

. است صـــس واســــت رقس مجيــــع احتياجــــات ا سســــا    حيا ــــا 

  مـه صـهر اـ يـه  إال وسـملَّ     كتال اـ يـه  مـيالأ  مل تـ ك صـهر    

وقــث     هــذا اـــزمه  أس)ــا  لياــا  إمــا سصــاأ وإمــا قياســاأ. حتــ       

 وكا  املختصـه  . عامالت املاـية ا سا اأ ك رياأا سعس دا ر  امل

ول   اـ ضاتا املاـية فيما مض  ــ ق ـل سـ)هات تسـري  ـــ       اـمتا

ــه    ــاسها ت هــ ــا ن   كـ ــا  عـ ــالل ـ هــ ــذا حـ ــلَّهـ ــع(  اوأحـ ا  اـ يـ
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  تظ)ــه  اآلتــةســتثـها  لــ  إباحــة هــذا اـشــ ء ب  وتظ)ــه  أساــم ا

مــهـ ـ هـــا  عــا ن حرَّ ظ)ــها أســا حــرا  وهيبــذا. وإذا رأوا  ــيةاأ 

اــــثا ر   لـــيام  وقمـــها أمـــا  حتـــ  إذا ا ســـعس  ( اوحـــر  اـربـــا

ل وال باضرمـة   أ  تستثـها  لياا  ال باض قضاتا تصعب  ليام 

ــب اـم ــا   ال  ــها إ  كت ــثل. فرجع ــذي هــه   باـيبراهــة وال باـ) اـ

ــ)   ــال واـسـ ــا اـيبتـ ــثـيل  ف ـ ــة  ةف ـــا اــ ــا املـــثار  اـم ايـ   ف ـ

هـ   و إال فمهجةها بأسا ما مـه قضـية مـه قضـاتا اـعصـر     املعترب   

وأصــل مــه   )ــثرج حتــس قا ــث  م)صــهر  لياــا إمــا سصــاأ وإمــا   

اــــا ُكت ـــس و  أ  هـــذـ اـيبتـــباألصـــهل اـشـــر ية. فهجـــثوا 

  س)ة أو أكيـر مـه ذــك    هلا ما ة ومخسني ـألس  بل ة قثاة 

بـل ُكت ـس بل ـة  صـرها       يبتب بل ة  صـرسا  مل ُ وجثوا أساا 

ت ـهر  صـراأ   كـا  اـم ـا ت  . وهذا اـشأ    ف اا )ا رمحاـم ا  

 ث م ـ ج مـا تني سـ)ة   رت ـاأ     ما ق ل بعث  صر  إ  أ  وصل)ا إ  

   كـا  آخـر مـه صـ)َّ     مـيالأ  )ـث اض)ميـة      اـم ا ومل تت هر.

ارد احملتار  لـ  اــثر   ابه  ابثته   حا يتا املشاهر   هه اـم ا

ُكتـب  اـيبتال     ـيبه ذـكص)ِّ  ومه جاء بعثـ مل ُتاملختار(

ه   مـــها تتســـتعمل ميباتيـــل  صـــرـ صـــرـ     بل ـــة؟بـــأي ـ ـــة

مصــ لحات  صــرـ  جييــب  لــ  أســةلة اـهاقــع اـــذي      صــرـ 

وُأِّ   )ـث  يبلثم  )ا . كذـك اـشر  اـص ري هه آخر ما  أماما
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  ء. أصـ ح)ا اـيـه   )ـثما سمـتح      ب املاـيبية  بعث ذـك ما ُكت 

ُكت ـــس بل ـــة بعيـــث   ـــه هـــذـ اـيبتـــب ال سم ااـــا  ال سماماـــا  

ــا  حت ــ  ميب  ـ ت)ـ ــا  وهـ ــه ت مجاـ ــاج إ  مـ ــت تـ ــا  ) ـ ز  باألحيبـ

 اـم اية امل)ض  ة.

ــا    ــث اـ ضـ ــه اـ را ـــ  أ  أحـ ـــ ومـ ــر اضـــثتن ــ ـــ   اـعصـ ــ

شـاهث  ألسـا ت يِّـر اضمـا    )ـثما جـاءـ اـ      اهٍث  أس ط  ااد  

رهــا   يِّإ  هــذا  )ــثـ طيــهر ُتـيشــاث  قــال ـــا أحــث اخلصــمني 

  وهـذـ  قادٌ    اـشااد اـم ااء  ل  أ    يري اـ يهر  وقث سملَّ

ف اا ســا األقــثمه  إذا ذكــروا اضيبــم   ملــة مــا بعــثها  ملــة   

تثتروســا مــع اـعلــة وجــهداأ و ــثماأ  كــا  اـ)ــا  فيمــا      اـشــر  

مض  ت يمه    بيهت مه طابق واحث وس ح  وكـا  اـصـعهد   

ــٌر تتحــرَّ   ــا كــل اـرجــال وخاصــة مــه  )ــثـ      إ  اـســ ح أم ج م)

ــ    ــه  اـسـ ــعهدـ فـ ــروء   أل  صـ ــر وتيبتشـــ   ح مظ مـ ــة أ  ت)ظـ )ـ

تـــأب  أ  تصـــعث مـــا مل  وتت لـــع  لـــ  اجلـــريا  واـ)ســـاء. فـــاضرُّ

ك)ــزول م ــر أو  ــ ء مــه هــذا اـ  يــل. ومــه     ثفعــا ضــرور    

وهــذا  )ــثـ طيــهر امحــا (  أتــه تضــعاا؟! تضــعاا   اـســ ح    

ــل      األمــر تثفعــا إ  أ  تصــعث   اـصــ ا  واـظاــري  واـعصــر  ب

مـر جيعلـا تتيبشـ  اجلـريا       ا األوحت  قث تصعث باـليـل. وهـذ  

فمع اـزمه تزول م)ـا اضيـاء و  ـل م)ـا املـروء   ومـه ثـمَّ تسـ ط         
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ــة مروء ــا ألســا ال تســتح  أ       اـ اضــ   ــااد ا  ال ـشــ ء إال ـ ل

تصعث وتتيبش   ل   هرات اـ)ساء. فاألمر معلـل  وق ـ   لـ     

فــاضيبم اـشــر    كــيري مــه اـ ضــاتا مــه هــذا اـ  يــل.     هــذا

ــث ال تـــت ري  اضـــرا  حـــرا   واضـــالل حـــالل      ال تـــت ري   واحـ

مـــا هـــه؟ اــــذي تـــت ري  وامليبـــروـ ميبـــروـ  وامل)ـــثول م)ـــثول 

 )ـثهم  ـ ء تسـمهسا   كتـب األصـهل       اـهاقع. كـا  ف اا سـا  

 صـث بتح يـق امل)ـاط بتعـ ري دقيـق مالحظـة         وُت(حت يق امل)اطا

اـهاقــع  ـي)ــزل اضيبــم م اب ــاأ ـلهاقــع  فــهللذا   ــري اـهاقــع   ــري  

. ومه ثمَّ قـال  لما سـا كلمـة بثتعـةن اـعلـم مجـٌع وفـر        . ضيبما

مجٌع بني اـصهر املختلمة   اـظاهر واملتم ة   اض ي ة  تراهـا  

وهــ    اض ي ــة حيبماــا واحــث.    امــة اـ)ــا  متشــاباة مــيالأ

ــر  ف ــس اـشـ ــاذا أباحـ ــهلن ملـ ــام س ت ـ ــذا   اـعـ ــس هـ ــذا  وأباحـ تعة هـ

وفـرٌ  بـني األ ـياء مـه     .  تلمـة؟ بي)ما ه  أ ـياء  وأباحس هذا  

ساحيــة  يبســية  متشــاباة   اـظــاهر و تلمــة   اض ي ــة       

ــاٌل ـعلِّــ     ــة كــيري   م)اــا مي   أ ــرحا بعــث قليــل  وهــه   وهلــا أميل

واـرواتـة  فاـرواتـة هلـا قاسهساـا واـشـااد  هلـا        اـمر  بني اـشـااد  

وال اـ هاسني اـهضـعية    وهذا مع)إ  بثتع ال  )ت ا إـيا  ال قاسهساا

  ريها  وإ   اء ا  سأ رحا بعث قليل.
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إذاأ فربُّ)ا جـلَّ جالــا مـا  ـرك اـع ـاد سـثل  بـل أسـزل  لـيام          

هذـ اـيبتب  مـا هـه اـيبتـال؟! اـيبتـب اـسـماوتةن كـاـ رآ        

ر  صِّـ أ  ُ  هذـ مه  أسااوما إ  ذـك. واـتهرا  واـزَّبهر وا جنيل 

ــ  ـ  ــا  اـ)ــا  باـ رت ــة امليل ــةال ت ــع   لســري   اضي ــا  بــني ا ـ ـ)

اـشـراء وال     )ا   وال خصهمة وال خالفات  ال   اـ يع وال   

ا  )ـثما تشـ ي أي بضـا ة    كيبل فـرد م)َّـ  اـسري   اـ رقات. 

 ــأسا أ  ســم  ااـيبتــاـهج( مصــ)عة  حيصــل معاــا  لــ   ــ ء ُت

ك  ل  اـ رت ـة امليلـ  السـتعماـا ـت)تمـع بـا االستمـا  األميـل.        ثُّت 

أســـزل  لي)ـــا اـيبتـــب ومل ا وــــا امليـــل األ لـــ  فربُّ)ـــا جـــلَّ جالــــ

ـت  ــق هــذا املهجــهد    اـرســل   تيبتمــ  بــذـك  بــل أرســل ـ)ــا  

وــذـك مـه اضيبمـة     وـت   ا    ي اأ  ملياأ مشـاهداأ.   اـيبتب

ــةال   اـيبتـال مـه أمياـ)ـا بشـر     أ  تيبه  هذا اـذي ت  ق هذا 

  لــ  أ  الــك مشــا رـ  قــادٌر  لــ  قــادٌر  كهــذا مَلــ ت ــهل قا ــل

جعل اـت  يق   تـث بشـر  وهـم األس يـاء     ال     يق كتال ا . 

ــيام  ــق     . اـســال اـصــال  و ل ــل هــذا ت   ــا جع ــك أس ــي مــه ذـ  وأبل

ا ــة مــه باـ)ســ ة ألمــة حممــث  ليــا اـصــال  واـســال  ضــمه مج  

فثتُ))ا ُط ِّق  لـ  مسـتهل اـمـرد    . وهم اـصحابة اـيبرا اـ)ا   

ــ  مســتهل اجلما ــة  ط َّ   ــا   وقــث رأ  ملسو هيلع هللا ىلص ــا رســهل ا   و ل ت)

  يبتـب   ة ال   ـرأ وال  أملها أ  أمة أميَّم ـا ميالأ  جي اأ.    ي ا
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ال تعرفــه  مــا   كــم تــه  اـشــار؟ ةل أحــثهم  ــه اـشــاروإذا ُســ

ــرته  ثالثـــني    مع)ـــ   ــتة   شـــر    شـ ــة  سـ ــها مخسـ ــا  علمـ  مـ

 ـه   ةل أحـثهم أمة أمية  إذا ُس  اضسال وال اـيبتابة وال   ء

  مــرات  هــذا اـشــار  )ــثهم ثالثــني  اـشــار  أ ــار بيثتــا ثــال 

ــاتــه   ـيبــه مــا تعــر     ثالثــني  فيشــري بأصــابعا   مع)ــ ش( إت

اـعشر  هيبذا ثال  مرات  أي اـشار ثالثـني تـه . أمـة بلـي باـا      

ذا بـا بعـث    عن فياا هـذا اــ)  اـيبـرتم  وإ     ُتاجلال هذا امل لي

ــيم  )ــث األ ل يــة اـعظمــ    فــ   تســري  مــه اـــزمه     تصــ ح اـتعل

مه اـعرل إذا اختصـم مـع أخيـا مـه األو       كا  اـهاحث !.م)ام

  أل  اـياــهد يحــتيبم  )ــثــ  أوضــع تاــهدي إواخلــزرج تــذهب 

عرفــه  اـ ــراء  واـيبتابــة  فاــم اـ   ــة  أهــل كتــال وكــاسها ت 

ــ اـعرل ــ بعث دخـههلم   ا سـال  تصـريو  هـم     وإذا بام  املي مة.

  وإذا باـم  ملـي مني املـتعلمني وهـم ا   املتعلمني  صار املسـلمه  هـم  

إ  وصــلها إ  اـــرو   وصــلها إ  فــار    اـــ الد   شــرو   ت)ت

  . ما اـظه   أمة أميَّة  )ثما  صـل إ  اـشـا   مصراـشا   إ  

ــ)ا ات    ــا اـصــ ــا إ  ذـــــك    وفياــ ــمه ومــ ــ)ا ات اـســ ــالد صــ بــ

واملتهقـــــع أ  تـــــثمروا  لـــــك اضضـــــار  وأ    األصـــــل !حضـــــار ؟

   لــك اـــثول وتمرضــه    اـعــثلبههــا  فــهللذا باــم تمرضــه   خيرِّ

ســيثسا يبمي)ــا   ذــك أ  س)ظــر إ  اـــيمه.  وتاء واال دهــار. اـ)مـ 
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ُبعـن إ  اــيمه  وإذا بـا    اـث     معاذ به ج ل رض  ا   )ـا   

ســيثسا  مــر بــه اخل ــال رضــ  ا   )ــا ترســل ربــع اـزكــا      

إ ـا  ف ضب  ليا سـيثسا  مـر  وأرسـل ــا إسـ  مل أبعيـك جابيـاأ        

  فأرسـل ـــا  رد  لـ  ف ـرا ام   ؤخـذ مـه أ )يـا ام و ُـ     هـ  أمـهالٌ  

و  اـعـا  اــذي تليـا أرسـل ــا      وهـذا فـاي.    ـس   معاذ بـأس  و َّ 

  ف ـال وا  تـا أمـري      ر اـزكا   فأرسل ـا  مر تستشـيبل 

 س وفاي  )ـثي هـذا اـشـ ر فأرسـلتا إـيـك.      املؤم)ني  ـ ث و َّ

أرســل إـيــا اـزكــا  كاملــةأ  ف إـيــاو  اـعــا  اـــذي تليــا أرســل 

وا  ال أجـث ــا آخـذاأ. مـا مع)ـ  هــذا؟!       ليـا معـاذ      مـر  فـردَّ  

مع)ــــاـ أ  ا ســــال  حيمــــل   طيَّا ــــا  هامــــل اـ)مــــاء   هامــــل   

اضضار   هذا اـثته ما جـاء إال  سـعاد اـ شـرتة. وــذـك ت ـهل      

إذا ًعــس   بــه مســعهد رضــ  ا   عــا   )ــان اا ســيثسا   ــثا

 ا هـه ته آم)ـها( فأصـي إـياـا ًعـك  فهلل ـ     أتاا اـذ  عا  ات  قهـا

اء ملصـلحة اـ شـر    دتـٌه جـ  ((. هـذا  )ا   )ـا خرٌي  ؤمر با أو  ٌر ُ 

ــع ا سســا     سا و عــا  اـرســل إال هلــذا   مل ترســل ا  ســ حا ـ)م

 املع) .

ــا     ــها اـشــ إ  املســــلمني استشــــروا   اـــــ الد  و )ــــثما دخلــ

ثهم  )ـا بيـهرات ضـ   وفار  ومصـر وامل ـرل واألسـثـ   مـا ًع    

 ــع اا هــه اـــذي د ــا د   الفيبــل هــذـ اـــبــل ًع)ــا اـعيبــ . 
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هـه  كل ما   األمـر   املسلمه  مل تثخلها دوـةأ قاراأ املسلمني  

 ــري ا ســال    اـثوـــة حتــهل بيــ)ام وبــني  إمــا أ   يبــه   لــك 

ترتثو   ري ا سال   ل  اـ)ا  ف ط  مـا أرادوا  ـيةاأ آخـر     

أ  اـشــــعهل   لــــ ام  وإمــــا أ  تتــــ مروا  لــــ  املســــلمني  وإمــــا

 و ستث يام  فما أساء املسلمه  ألحث أبثاأ.

. إذاأ  ا ســالم   مهضــه   ظمــة هــذا اـتشــرتع  اآل  إسعــهد 

بــــال اـ يــــه   بــــال ا جــــار   بــــال    أبــــهال اـم ــــان املتأمــــل

  بـال اجل)اتـات  بـال    اـهكاـة  بال املضـاربة  بـال اـشـركة   

ــاا وضــعس أسظمــةأ    ــةأ   اـ ضــاء  كل ــةأ  جي  ضــل مشــاكل  دقي 

ال تهجـث  )ـثها  شـرتع     . واألصل   أ  أي أمة مه األمم  ااـ)

اـتشرتع كي  ت)شـأ؟! إ  األمـم أول ملـا سشـأت  سشـأت بسـي ة       

  قــــــهاسني  ضــــــ ط إ   ركي تاــــــا االجتما يــــــة  ال حتتــــــاج 

  كلمـا وجـث   معامال اا  فيبلما  ع ثت اـ كي ة االجتما ية

بــا معامال ــا  في حيــه  اجملتمــع أســا داجــة إ  قــاسه   )ضــ ط  

ــال        ــال  واـسـ ــا اـصـ ــث  ليـ ــة حممـ ــه أمـ ــاأ. ـيبـ ــثو  قاسهسـ وتهجـ

)ة   كتال ا   زَّ وجلَّ  وباـسُّـ ُأكرمس باذا اـيبتال اـعظيم

ــاـشــرتمة اـــا هــ   ــر  ـل ــرآ  اـيبــرتم    )ة كمــا قــال    واـسُّ

ــم اجتاــث       ــال ا   ــزَّ وجــلَّ. ث اـشــافع  رمحــا ا   مســرٌي ـيبت

ــ   صحابة وصاروا ت اـ )ة ثالالت كتـال ا  واـسُّـ  يسـه  اسـت)اداأ 
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   فاألخـــذ باـ يـــا   ـــرتعة    لـــ  صـــحة مـــا تســـم  باـ يـــا    

عتـــث ب هــــا وال تؤخـــذ بـــا   مـــه  ـــرك اـ يـــا  ال ُت  وإســـالمية

 لما سـا اسـت)  ها   طيـب   عث خالفا خالفـاأ معتـرباأ.   اـم ا  وال ُت

مـه اـ)صـهر اـ رآسيـة أصـهالأ وقها ـثاأ ـلجـهال  لـ  أي حادثـة         

مـع    ت)ام  مع اـزمه وجتثُّبل  أ  اضهاد  ال  ت)اه ذـك   جتثُّ

اـ ــرآ  هــه اـ ــرآ  اـــذي ســزل  فيابتــة  األح ــال. أمــا اـ)صــهر  

ه   مـا  اد فيـا   إ  اـيـ حممث  ليا اـصال  واـسـال   سيثسا  ل  

طيـب  أمـا   . واألحادتـن اـشـرتمة هـ  هـ     حر  واحث  هه هه. 

ــزمه      ــام  مــع اـ ــا ع فتت) ــام ا   فاقتضــس اـهق ــة أ  تل اضيبم

أ  تســــتعملها أدوات االجتاــــاد مــــه قيــــا   اـصــــحابة اـيبــــرا 

و ريـ. فهللذا باـم تسـت)  ه  أحيبامـاأ ـيبـل مـا جـثس  حتـ  أ  ـــ         

   اـ ثاتـــة  وكمـــا قلـــس ـيبـــم ـــــ اـم ـــا بـــثأ تتشـــيبل تســـرياأ

وأقـهال  قـهال اـصـحابة    كاسس ُ جمع األحادتـن اـشـرتمة  ثـم أ   

ــت)ثاـصـــحابة  ــاأ  سـ ــاـ رآ   و مســـري إ     اـ ـ ــرآ  بـ  مســـري اـ ـ

ثــم جــاء اـتــابعه  فأضــافها  اـ ــرآ  باـســ)ة  وإ مــال االجتاــاد   

إ  ذـك أقهال اـصحابة وأضافها اجتاادا ام  فجاء م ه بعـثهم  

ف ثأت اـعله  ادات اـتابعني أتضاأ اجتاادا ام. فأضافها إ  اجتا

ــة   تســــع  مســــري اـــــا هــــ  قها ــــث    وبــــثأت اـ ها ــــث اـم ايــ

 لم تسـم   لـم    حت  سشأاـشر ية  ت لهر و تشيبل   هراـ)ص



 

 
 

26 
 التداعي بني الطبيب واملريض

اـــــذي ايبــــه أ  سســــميا  لــــم قها ــــث  مســــري  أصــــهل اـم ــــا

املســـلم و  ليـــة    ليـــةبـــذـك اـ)صـــهر اـشـــر ية  فاسضـــ  س 

ملـه    ـهالأ ال    ـل    حيـــ تعـ  ـــ    اـم يا  دين أصـ ح ف اا سـا   

. معصــــه  دتــــه ا أل  ـيبــــه ساــــم معصــــهمه   اخل ــــأ  ال أل

ــ)ا ــلمني مضـــمَّ  فيبـــا  مـ ــاء املسـ ــث  لمـ ــذـ   اـ حـــن  )ـ )اأ   هـ

اـعلمـاء  أصهل اـم ا  فاست) ط م)اا اـيبتب اـا  سم  كتب 

 لـــ  األحيبـــا . واألحيبـــا  اـتشـــرتعية هـــذـ كاســـس جتيـــب      

وأسـا  )ـثما ديـس   األحيبـا      املشاكل اـا   ع    مـاسام   

  و لمســـس اـ  يــة  رجعـــس إ  هـــذـ اـيبتــب اـم ايـــة املعتـــرب   

وكت ـس  طر  استثالهلم  ل  هذـ املسا ل.  و لمسس أحيبامام

ــاأ   املهضــه     ة اـ  يــة   يااملســؤوـهــه رســاـة املاجســتري  دي

و   هس  ما  )ثهم   ء اًـا املاجسـتري   اـشرتعة ا سالمية( 

ــة      ــهراـ املرحل ــثهم  ــ ء اًــا دكت ــة   ســاب اأ  كــا   ) اـياـي

وهـم     سـ   وحنـه سسـاتر اـ)ظـا  األمرتيبـ     سم  اـ)ظا  اـمرس

 )ــــــثهم اـ)ظــــــا  اـمرسســــــ  دكتــــــهراـ مرحلــــــة ثاـيــــــة بعــــــث 

ـة بعث دكتـهراـ املرحلـة اـياـيـة.      ثم دكتهراـ دواـ يباـهرته 

 إذا اـهقـس أ  أحيب  ـيبم قصـة اختيـاري ـلمهضـه      وال بأ  

 كا  تسمح وإ   اء ا  ـه س يل.
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ــتري       ــه  ـلماجسـ ــه مهضـ ــا ك)ـــس أدـــن  ـ ــث مـ ــةأ بعـ ح ي ـ

أ  أختـــار مهضــــه اأ   االقتصــــاد   و أملـــس  وكــــا    بــــاـ   

ــث   ــز   جـــ ــافرت إ  مركـــ ــا  فســـ ــاد  ااًـــ ــز االقتصـــ مركـــ

    دخلــس املركــزه)ــاكرك ــس اـ ــا ر   وصــلس (. ا ســالم 

 تصـــني كـــاسها ثالثـــة أ ـــخار اـت يـــس بأ مـــث  املركـــز  و

ــاد.  ــن  ف  فباالقتصـ ــاس  واـياــ ــاألول واـيـ ــس بـ ــه  اـت يـ ــس مـ خرجـ

كأساا   ردسـ    وصلت    إذ أ  االق احات اـا )ثهم حم  اأ

)ـا قرت ـة  حسـ)اأ    مه املركز. أحثهم قـال ــ   )ـثك ميبت ـة ه    

ـه دخلس و أملس وديس وإ   اء ا  سـتجث مهضـه اأ  كأسـا    

مجـع فتـاول املعاصـرته    ـتا  ف ـال ــ  أ  سـأ اـيـاس    مش هالأ  ـ . 

 هــ.  2113  هذـ املسا ل  وهذا اـيبال  كا    حـثود  ـا    

حسـ)اأ ــه كت ـس   مهضـه  تتعلـق      تعـ (  ــ  ا  ال فاـياـن أما 

مـه  أسـزل  وأسـا   وا  بصا ة اـذهب. فخرجس مه  )ثهم ح ي ـةأ 

 .جثاأ حم  اأ جثاأ جثاأكأس  أرل اـثرج وأسا أذكر اـثرج 

فرجعـس إ    سـمر إ   ـهس  بعـث ثالثـة أتـا        ثم كا  ــثيَّ 

ثـــم   ـيلـــة اـســـمر خ ـــر   بـــاـ  أ  األحســـاء ور  ـــس أمـــهري. 

ر اـثكتهراـ   املثت)ة امل)هر  وهـه اــثكتهر   حضِّيل ُتأ صل بزم

سـلمس  فش) ي   ا ضه هيةة ك ـار اـعلمـاء(    ـحممث املختار ا

ل ــ   سـأـتا  ف ـا  ثـم  وكا  صثت اأ ــ  مـه أتـا  اـيـاسهي        ليا
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جلراحة اـ  يـة( وفياـا   أحيبا  اا  رساـتا ـلثكتهراـ بع)ها ن أ

 يبتـب   املسـؤوـية    لمـا ال ف(  املسؤوـية اـ  يـة افصل بع)ها ن 

ف ـال  اذا أكتـب؟ مـا  )ـثي  صـهر ـلمهضـه .      ف لس مـ . ؟!اـ  ية

أ ل ـس اـسـما ة  وثـاس        أسـا أقـ    ليـك هـذا.    هذا  أسك ـ 

ـــ سســيس أ   أخـذت ورقـة    تـه  رك ـس اـ ـا ر   وأسـا   اـ ـا ر      

صـرت أكتــب مـه رأسـ  ومـه ذهـ   مــاذا      وأحضـرها ـيبـم ـــ    

ــة أكتــب  ــه املســؤوـية   ــات     ؟!اـ  ي فهضــعس  عرتماــا  مهج 

فما سعم    س  ات املسؤوـية  اآلثار امل   ة  لياااملسؤوـية  ُم

ــا قــث كت ــس ورقــة وسصــ  خبــط        اـيــث  وخ ــ وصــلس إال وأس

وا صـــلس باملشـــر  ثـــم وصـــلس إ   ـــهس    ــــي  بـــذاك.أتضـــاأ 

اــــثكتهر حممـــث أبـــه األجمـــا  ــــــ رمحـــا ا  ـــــ وهـــه أســــتاذ        

ه اـ ريوا   ف ال ــ   ـأ ي    هه مأظ)يبم  عرفهسا  احمل  ني  

ة اـــا وأرتتــا اـهرقــ  ــثاأ. ذه ــس إـيــا اـصــ ا   وجلســس معــا     

ـيبــه هــ  فأخــذها مــ  وأ ل اــا ووضــعاا   جي ــا   كت تاــا. 

ومه ـثسا   ف ال أبثاأ  أ ركاا  )ـثي مسهد  أرتث أ  أسظر فياا. 

  ثاأ.

فعالأ ذهب   اـيه  اـياس  وكا  ــثتام اجتمـا    اـ سـم     

ــيام  و ــري كلمــ  باهلــا    ثــم    ليــا هااملهضــه   فهاف ــ  ل

مل تيبه ه)اك جهاٌل   ذــك اـهقـس ـــ وقـال     واـم)ث  ــ وك)س ب
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وأسـا مـا أدري إذا كـا     ـ ـث متـس املهاف ـة. اـعجيـب       ـ  مربوك

ــاذا  ؟ ُكةيـــر أ  قلـــُك جامعـــات )ـــثسا أســـا ذ   يـــر  ـيـــتام!  مـ

ــب املاجسـتري   اتع ( اجلامعات  رتث مه طا ؟!ماذا أقهل ؟!أقهل

  تيبلثـ . ـألسـ ! أ  تصعث اـس ح ثم تضع اـسـلم  واـثكتهراـ 

ــني وأربعــني ورقــة   بهضــع خ ــة  ــثأ     مــه ثالث ــم بعــث ذـــك ت    ث

 اأمـ اـ حـن إال بعـثما أدر ؟!.    أ صهر  أسا كي .!كتابة ديا!

كلمـا  . كيـ ؟!  ــا   ـ حـن ــي   )ـثي  صـهر      ةاخلأ  أضع 

أكتشــ  أ ــياءإ   وبــثأت بــثأ اـ حــن تتشــيبل بــثأت أدــن  

 أضي  فصالأ  أضي  م حياأ  وهيبذا.جثتث   

ها املام أسام    هس  ــي   )ـثهم هـذا اـيبـال   إذا اقت)عـ     

با ت ـار أ  مهضـه   فيـا    ـيبـه  باملهضه  واف ها  لـ  اـع)ـها .   

فلعل هـذا دفـع اــثكتهر إ  أ  تأخـذ اـهرقـة  ديـن إذا         ج ث 

ش املسـؤوـية  إتـ مـيالأ ا حصل أي إ ـيبال  )ـثهم أو استمسـار     

 وه)ــاواضمــث   متــس املهاف ــة. بــل فســيعري  لــيام   (اـ  يــة

ــا ـيبــم     بعــثما استايــس مــه     اآل   ــ ء أ جــب مــه هــذا  أقهـ

س رساـا وكتب املشر  املهاف ة ورفع اـت رتـر ـلجامعـة وواف َـ   

قشـــة   ـــاد  امل)ا  )تاـــ وبعـــثما . ثد مه ـــث امل)اقشـــة ليـــا  ُحـــ

إحــثل اـ ــر  اجملــاور    اـ اـــب حيضــر بعــض ااضــالوات(   

ــاأ تســـمحه   ــة. وأتضـ ــار اـ رفـ ــا  حتـــ  باختيـ ــثسا أمـ بعـــض    )ـ



 

 
 

31 
 التداعي بني الطبيب واملريض

تهاف ـه    ماأبثاأ  اابعض  ـألس  تتماوت اجلامعاتجامعا )ا  ف

حجز اـ رفة. أمـا  )ـثهم     إال بعث أ  حتجز اـ رفة  ال بثَّ أ  ُ 

 هس  فاألمر سال  اخ  أي  رفة ما فياا أحث وساقش  واخـ   

  األمـر سـال.   اـص ا   اـظاـر  اـعصـر  بعـث اـعشـاء      أي  ما 

كا  مه ث امل)اقشة اـسا ة اـياسية  شر ظاـراأ أو ق يـل   ذه س و

اـ)صــــ  اـســــا ة اـياسيــــة أو اـياسيــــة وواستاي)ــــا اـظاــــر ب ليــــل  

ــرِّ  باـ)تيجــة       هــذا اضــثود.    رت ــاأ خل)ــا اـ رفــة  ود ثــم ُص

ـشـ ال أصـر إال   . ثـم إ  أحـث ا  اــ اكيـك( األخرل ألخذ اـشاي و

هيبذا  وإذا بأحـث   ااأمسيبت وأ  آخذ ط  اأ با ق عة اكيك(

. ف كـــس وتســـتث ي  وت ـــهل اـعميـــث ترتـــثك تـــأ  املراســـلني 

ثــم  اـ  ــق وصــعثت  )ــث اـعميــث  ســلمس  ليــا وســلم  ليــا         

ــ    !. وا  !  هــذـ  ــااد ك هــذـ  ــااد ك  مضــل ه)ــأس  وقــال ـ

ــس    ـ  ــ ء ال تصــث   ــم أخــذت اـشــااد  وذه  ر اســة ـ ألســ   ث

  ثم ذه س إ  اـتعلـيم اـعـاـ  وصـثقتاا  ثـم     اجلامعة وصثقتاا

  سمـ  اـيـه !    اـسـمار  اـسـعهدتة  اخلارجية  ثـم إ   ذه س إ  

هللذا املشـر  وافـق   فـ   سم  اـيه  استا   صـثتق اـشـااد   سعـم.    

  باـ)تيجــة  فمــا مع)ــ  اجتمــا  جلــا      رِّوامل)اقشــا  واف ــا وُصــ  

 وجماـ  وما إ  ذـك؟!.
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ــهد إ  املهضــه  س ــك وبــثأت      ع ــث ذـ ــا اخــ ت املهضــه  بع   أس

مــه  مل  ــت ري  أدــن فيــا  واضمــث   فاخل ــة مــه حيــن اـع  

صهل فلم أكه قـث أ  يـتام فصـهالأ     أما اـماألبهال اـر يسية. 

و يبلمـــس فياـــا  ـــه سعـــم.   ف ـــط ا تمـــثوا اـع)ـــها هـــم أتضـــاأ 

ـية  مهج ات املسؤوـية  أحث  شـر مهج ـاأ مـه مهج ـات املسـؤو     

وكلاا است عس أ  أستخرجاا مه كتـب اـم ـا اف ـا اـشـرتعة     

ــث ام    ــة  فهجـــ ــيالأ رجعـــــس إ  كتـــــب اض)ميـــ ا ســـــالمية( مـــ

تذكرو  هذـ املسأـة   بال اا جار ( و  بال ااــثماء(. فمـ    

ا ت ــار أ  اـعالقــة بــني اـ  يــب واملــرتض  أ      بــال اا جــار ( ب 

علم دراسةأ وخـرب أ  اـ  يب الك م)معة حصل  لياا  ه طرتق اـت

فيـثفع املـرتض مـاالأ    . هـذـ امل)معـة    واملـرتض داجـة إ    و ثرت اأ

هـــذا اـت ـــادل بـــني امل)معـــة . هـــذـ امل)معـــةمـــاذا؟  ـــه   هضـــاأ  ـــه 

اـت ـادل آخـر ــي      واملال  تسم    اـشـرتعة إجـار أ. فـهللذا كـا     

فيسـم    اـشـرتعة بيعـاأ. فاـ  معاوضـة       م)معة   يةاأ حمسهساأ

أمــا ا جــار  ســه  وتســم  اـ يــع. ه   لــ   ــ ء حمأ   يبــإمــا 

ــافع (   ــُع م)ـ ــمهساا ابيـ ــاء تسـ ــار .   فاـم اـ ــم  إجـ ــة تسـ ــع امل)معـ   بيـ

تـذكروساا  سم  اـش ء  تذكروساا   بال ا جـار  و املاـيبية 

أي جِاـل أو قصَّـر(     )ـث قـههلم اك  يـبٍ       بال اـثماءأتضاأ 

 عامــل لاــل ا ــري متخصــمل( أو كــا  م صــراأ. و )ــث كــل        
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أجث اـم ااء تشرحهسا وتذكرو  بعض هضع مه هذـ املهاضع م

فتت عــس أ لــب تيبــاد خيلــه كتــال  ــه فا ــث . اـتمصــيالت. وال 

اـشـافعية واض)ميـة  فاستخلصـس م)اـا     كتـب  كتب اض)ابلـة و 

. وكـا    هــذا اـيبتــال فصــل  )تاا   هــذا اـيبتــالدرراأ ضـمَّ 

وهذا  هللجيا  يب واملرتض( واآل  س رأـ ببع)ها  ااـتثا   بني اـ 

ــه  ــة( هـ ــة اـياـيـ ــهراـ املرحلـ ــتري ادكتـ ــؤوـية   املاجسـ ــها  ااملسـ بع)ـ

بــني  ااـع ــث اـع ــث اـ ــ   أمــا اـــثكتهراـ فع)هاساــا   اـ  يــة(  

وكمـــا  علمـــه  ف ـــث وط يعـــة هـــذا اـع ـــث. ( ب واملـــرتضاـ  يـــ

ــ       اضــــ ررت ــاء ديــ ــاسه  أث)ــ ــب اـ ــ ــع إ  كتــ إ  أ  أرجــ

وك)ـس      ألرل ما  )ثهماملاجستري وأث)اء دي    اـثكتهراـ

 ـة   ـيَّه ــ  أ  كتـب     أظه أسـ  سأسـتميث  ـيةاأ. وـيبـه اض ي    

ــاسه  ال ج ــ  ء فياــا ايبــه أ  أســتميث م)ــا     ث  فياــا وال  ــ  اـ 

ـســ  ني  اـســ ب األول أساــا أحيبــاٌ   ل ــ    فــرا   خبــال         

أحيبـاٌ  مسـتمث  مـه سـا  واحـث        كتـب اـم ـا     كتب اـم ـا 

   كلـاا  عـهد  إ   صـه    صـه  ت ع هـذا اـ صـه إ   صـه إ    

ــث     ــا  واحــ ــة  الإ  ســ ــاد وال    م)تظمــ ــا وال  ضــ ــاقض فياــ  )ــ

  كـل  . وــذـك جتـثو  بي)ما اـ هاسني اـهضعية مضـ ربة  عاري. 

مسأـة حيبماا  تل   ـه اآلخـر  اتعـ ( أال تيبمـ    بـال      

اضرتــات مــيالأ أ  ـلمــرء أ  خيتــار صــثت ة وصــثت تني وثــال        
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ـيبــه ـــه  !ـيســس حرتــة  خصــية؟ ؟! أصــثت ات  قــاسهسام ا)ــع

تسـمح ــا   ال  ! أتـه اضرتـة؟!  ؟ث)ـتني طيـب   زوج واحـث ؟ ال بـأ     

أحيبــا   أرتــث أ  أدخــل   هــذا امليــثا   ـيبــه ســا ال  وأ!بــذـك

فهجةـــس أ  كــيرياأ مــه األحيبـــا      اـشــرتعة م)ضــ  ة. وقــث    

ــة     ــة اـعربيـ ــث اا باـل ـ ــا وجـ ــة اــ ــؤوـية اـ  يـ ــب املسـ ــهاء  كتـ سـ

    ســهرتا  فجمعــس  ـعــرا     األرد س  مصــر    ا سُكت ــ

ما اـعلـة  ما أست يع أ  أمجعا  فهللذا باا أحيبا   ل     فرا   

ــة هــ    !  هــذا اضيبــم؟  قضــس حميبمــة اـيــه (    قــالن اـعل

ا تمـثوا سـاب ة   ل  ط يب فعل كذا باضيبم اـمالس . فرسسا  

و لـ  أي  ا اـ اض  مه أته اسـتمث هـذا اضيبـم       هذقضا ية

جـاء باـا مـه رأسـا       ا  أ لـم  ال سمل   ذـك    أسا  است)ث

  ه  سـاب ة  ؟!هل هذا قاي حيبيم  خ ري  بار   أ   ري ذـك

ــْ   وا ُتمــثت ــك.  وق  ــ  ذـ ــا       ل ــذي الحظت ــم  هــذا األمــر اـ سع

عـــث  األخـــذ بيبتـــب اـ ـــهاسني اـهضـــعية. األمـــر واــــذي دفعـــ  ـ

اآلخــر وهــه أمــر معــرو  ـــثل اجلميــع  تؤســم  أ  اـ ـــهاسني        

ح ي ــةأ هــ  ـيســس وضــعية  هــ  ـيســس مــه وضــع       ويةاـهضــع

فاـ ـــاسه     ال   شـــر  خبـــال  مـــا تظـــه كـــيري مـــه اـ)ـــا       اـ

مـه   ُأخـذ   مه اـشـرتعة ا سـالمية   مستمٌث اـمرسس  وا جنليزي

 كتـــب املســـلمني   األســـثـ    رمجـــسُ ســـالمية  اـشـــرتعة ا 
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ــا   ــب اـم ـ ــها  كتـ ــل ا رمجـ ــر خليـ ــا  او ( تصـ ــة اضيبـ ( حتمـ

ا اــرمجــس إ  اـل ــة اـمرسســية  واـــذي  رمج   ُ  وكتــب كــيري  

  ف مجههـا بـال   أسا  حيسـ)ه  اـل ـة اـعربيـة وال تعرفـه  اـم ـا     

أساء ًعـاأ   ْهكم فيباسها ا خ أأ. ضهابط وال  روط و رمجهه

حت  أسام أخـذوا  . فخرجس  سهخة مسخاأ  ثتثاأفأساء س الأ  

يالأ وـيســس مــه أخالقاــم وال مــه آداباــم  مــ بأ ــياء ال تعرفهساــا

   كتـ ام وــي  مـه أدبيـا ام     فحق اـشمعة ـي  احق اـشمعة(

 ـ كما هه وط  هـ    ي اأ  سهخاأ. رمجهوال تعرفهسا  

وا ســالمية  أخــذ مــه اـســهاق     أ  اـــثول اـعربيــة  ملؤســ ا

ه  ــ ك اـ)اــر اـعــذل و ــذهب ـتســت   م ــ !.و ــ ك اـ) ــع اـصــا 

ــه؟! مــه   ــب اـهضــعية  م  ــ . !هــذـ اـيبت ــاسهسيني  أ  أســتاذ حت اـ 

املشاهر  )ث اـ اسهسيني؟ اـسـ)اهري    ـثاـر ا     ؟مه هه اـعرل

اـس)اهري  هذا اـرجل د تا اضيبهمة اـعراقيـة  ألساـم وكـل    

اـثول اـعربيـة إذا جـاءت  )ـث قـاسه  األحـهال اـشخصـية  وهـ         

 القــة هــ  الأ  خصــية  حتــ  اـ مجــة  ســهخة   ـيســس أحــها

ــرفني  وج  ــة   بـــني طـ ــ   القـ ــة  فاـ ــية   و وجـ ــري  خصـ ــم  ـ املاـ

ـيسـتمثـ   اسُتث     ـثاـر ا  ـهضـع قـاسه  األحـهال اـشخصـية     

ساــــم ال تســـت يعه  أ  تعتمـــثوا اـ ــــاسه    مـــه كتـــب اـم ـــا  أل   

اـســ)اهري اـمرسسـ  اــذي ت ـيح أ ـياء حمرمـة  )ـثسا. فلمـا بـثأ         



 

 

35 
 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

ــا    ــب اـم ــ ــرأ   كتــ ــث ت ــ ـــ واكتشــــ  وجــ ــة قاسهسيـ ة م)ظهمــ

أتـه ك)ـس؟!   ت هل ا كأسممخر  مه املماخر  فاـرجل  ظيمة  

اـعجي ـــة و ـــه هـــذا اـتشـــرتع مـــالأ  ـــه هـــذـ امل)ظهمـــة ك)ـــس ُ 

كتب ف ـا اـشـرتعة    و  ريت   لية اـرجل بعثما قرأ  اـعظيم. 

ــذته     ا ســالمية.  ــا اـ ــة املعاصــرته مــه ف اا ) كمــا   ــريت   لي

  قضـاتا املـال ااملصـرفية ا سـالمية(     ه  وحيرمـه   حلُّـ كاسها ُت

ت ــر وا فياــا فيجــثوا فياــا   اـصــمراء و ق ــل أ  تمتحــها اـيبتــب 

. سعـم هـذا هـه اـسـ ب     ك)ه اأ وقها ث م)ض  ة اسض اطاأ  جي ـاأ 

ــذي دفعــ  ــثاأ     اـ ــ  بعي ــم وال ُأدخــل  فيبــا  دي  ــه    مــا أ يبل

اجلاسب اـ اسهس   مع أس  ك)س أسهي أ  أ  ث م ارسة  ك)ـس  

ــيةاأ  )ــــثهم.  ــاـة   أظــــه أســــ  ســــأجث  ــ إذاأ هــــذا باـ)ســــ ة ـرســ

  ط يعة اـع ـث بـني اـ  يـب    كاسس ما اـثكتهراـ   أاملاجستري

 واملرتض.

ــث أ  أطيـــل  ــا ال أرتـ ــاأ  ف ـــط  أسـ ــا   رت ـ   سأختصـــر  استاي)ـ

الأ بــني اـ  يــب  تتعلــق باـتــثا   مــي  أقرأ  لــييبم بعــض مــا   ســ

ــرتض  ــم ا       واملـ ــا رمحاـ ــ  أ  ف اا )ـ ــثل  لـ ــاأ  ـ ــ و   اذجـ ــ

. ر يبلمها  ه اـ ضاتا اـ  ية  حت  أس  سأس ل بعض اـ)صـه 

والأ مـــه حيـــن ااـتـــثا   بـــني اـ  يـــب واملـــرتض(  أ بســـم ا  

  هــذا الــك م)معــة وذـــك  اـعالقــة  القــة   ــث إجــار  اـعالقــة  
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ذكــر لياــا. هــذـ امل)معــة اـــا حيصــل    تــثفع مــاالأ   هضــاأ  لــ  

ـصــحة اـتعاقــث بــني ــــ أســا أستعرضــاا بهللجيــا  ــــ  اـم اــاء  ــروطاأ

ــه      ــرط أ  تيبـ ــرتض  أول  ـ ــب واملـ ــرفني   باـ  يـ ــ  اـ ـ رضـ

اـشـــرط اـيـــاس  اــــذي   فاـرضـــ    اـشـــرتعة أصـــل ال بـــثَّ م)ـــا. 

أ  تيبـــه  اـعمـــل اـ ـــ    اـعالقـــة اـ  يـــة   ذكـــرـ اـم اـــاء

مـاذا  معلهماأ  مبع)  أسا ـه كا  جـرل اـع ـث ومل تعلـم املـرتض     

ال بــثَّ أ  فــ. جســثـ مــه اجلراحــة  فــهلل  اـع ــث باطــلجرل   ســُي

ــرـ مبخــ خيــربـ اـ  يــب وتُ  وأ  خيــربـ مــا طــهل   اطر اـعــالج   صِّ

وهـذـ كلـاا   عملا وَ ـهرـ ا م ـا( ومـا إ  ذــك.     اجلر  اـذي سي

  ـــارات م)صـــهر  لياـــا   كتـــب اـم ـــا. وأ  تيبـــه  اــــيمه  

وأسا أرضـيك  ال تصـح   هماأ  ما تصلح  اجل  وأسا أ  يك  معل

ع ــث هيبــذا فيع ــ  أجــر  امليــل  سعــم.    هــذا  ـيبــه ـــه وقــع اـ  

ــه  اـعمـــ  ــع أ  تيبـ ــري   اـرابـ ــ  أال جيـ ــرو اأ  مبع)ـ ــ  مشـ ل اـ ـ

أ  أختلـمل مـه اـتج)يـث     ثتـ ت هل أر ملية حمرمة  ميالأ بعضام 

ل احملرمـة    أو جتميـل مـه صـهر اـتجميـ    صـ ع( اق ـع أ  ا ج اري

ــا  . اخلــام  أ  تيبــه  املع ــ إ  ذـــكومــا  ــ   هد  لي م ــثور  ل

جـري جراحـة   ت ثر اـ  يب  لـ   سـليما  مبع)ـ  أسـا تُ     سليما و

قادر  ليا  أمٌر  يبه  ال أ  تيبه   لـ   ـ ء     ل    ء هه

صـــعب  ليـــا. امل لـــب اـســـاد  أ  تيبـــه  ـلعمـــل اـ ـــ  قيمـــة 
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أتضــاأ هــذـ ذكرهــا اـم اــاء  مبع)ــ  ـــه ك)ــا   جلســة ماـيــة  

ــاء جاـســاأ        ــل هــذـ اجللســة  وجــرل حــهاٌر وكــا  أحــث األط  مي

وًع مه أحث اـ)ا  تشيبه أملاأ   ب )ا  فــ اتعـ ( ــه وصـ      

هـــذا  اــــثواء اـمالســـ     ل أ ـــرل اسع)ـــا ( أو أســـتعمل  ــــا وقـــا 

  إ ــا ثفع مــه أجلــا املــالعــث أمــراأ ُتــت ــهل اـم اــاء ال ُتاـيبــال  

ا سســا    حت ي ــا  تتعــب ُتــثفع مــه أجلــا املــال إذا كــا   مــالأ

 .و علما ودراستا  بعث ذـك ـا حق   ذـك

ـيبــه أســا اآل  ســأ يبلم  ــه اـتــثا  .  هــذا قــث حنتــاج ـــا 

  قــث تيبــه  ــــ قــال اـم اــاء ــــ  اـ  يــب واملــرتض  بــنياخلــال  

ــث تيبــه      (أصــل ا ذ ا   (أصــل ا ذ ا.   (صــمة ا ذ اوق

قث ت ـهل املـرتض أسـا مل آذ  ــك  أسـا أ يـس ـلمحـمل ال ـلعـالج          

أردت م)ــك أ   محــمل ثــم بعــث ذـــك ختربســ   مــا أ يــس ـلعــالج  

مـل احشـه (   يالأ  بـادر و  مـ  ـعلا بـادر وقلـع اـسـهَّ   ـيبه اـ  يب 

  بادر وأجرل مـيالأ جراحـة معي)ـة  سعـم. وقـث تيبـه         ل  اـسهِّ

  وإذا بــا تعمـل أمــراأ   لـ  أمـر   ا هاف ــا تيبهسـ   (صـمة ا ذ  ا  

فاـذي  ليا اـم اـاء أساـم إذا اختلمـها   ميـل     . قالن آخر  اـماأ

  ال هــذـ املســأـة اـــذي  ليــا مجاــهر اـعلمــاء وه)ــاك قــهل آخــر    

  املـرتض    اـ  يـب أ  صـثَّ مه ُتـلهقس   دا   ـذكرـ اختصاراأ

ه)ـــا مســـأـة وهـــ  أ  هـــا ط عـــاأ  ؟إذا وقـــع اـ)ـــزا  بـــني اـ ـــرفني
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املـرتض  هـذا أمـر    قهل يِّ)ة  ث م قهل اـ  يب أو  يبه  ه)اك ب

  تصـثَّ  اـ  يـب أو   )ـة تهجـث بيِّ  وال تل . ـيبـه إذا مل تيبـه   

ــا       ــل هــذـ املســا ل؟ اـــذي  لي املــرتض  إذا اختلمــا   مســأـة مي

اجلماهر أ  اـ هل قهل اـ  يب  مبع)  أ  اـ  يب األصل بـراء   

ـه ): )ملسو هيلع هللا ىلص  )ا يقهل سمتا  األصل أ  ذمتا برتةة  وذـك تثل  ليا ذ

ــاٌ       ــث هاهم  الد ــ  أس ــا  ب   وأمــهاهلم  ادمــاء أســ تع ــ  اـ)

  وهذا مع)إ(.    واـيمني  ل  مه أسيبر( ل  املثَّ وـيبه اـ يِّ)ة

ــثتع    ــيم وبـ ــا     ظـ ــا  هجـ ــتام اآل  اــ ــل اــ ــرد مـــه   إ  أيكـ فـ

ال  هـــذا ال   األفـــراد  فـــال  ســـار   فـــال   ا   فـــال  كـــذا  

بـل إذا   جيه   إمـا أ   ي ـس وإمـا أ  اـ ـر  اآلخـر تعتـرب برتةـاأ        

امــا ا طي ــة  فــهلل  مــه ًعــة ذو ذو هيةــة وكــا  اـ ــر  اآلخــر 

إال ُتضــرل وُتــؤدل بــأي صــمة مــه   ت َاـــب بهللث ــات قهـــا باـ ي)ــة و 

س ــع فياــا دا مــاأ  تــأ    وهــذـ مصــي ة . األدل  ُتعــذَّر تعــ  صــمة

أو ذاك اـيـه  سـيبراساأ   مصـر       اـهاحث وت هل رأتـس فالسـاأ   

   وحييبـ  هـذا    تـا مـع امـرأ    . أو أسا رأتأو   األرد س   دب  

 اض  أ  تؤدبا وإ  كـا   ب  ل  اـجمل   ا   هذا اـرجل جي

ــ   فعالأ رآـ. إ  كـا  أراد   امل لـهل م)ـا  ـر اأ    ة  ميل هـذـ اضا

ــتيب  ــتيبلم  أ  تشــ ــا أ  تــ ــ   أمــ ــث اـ اضــ ــتيب   )ــ      تشــ

فاــــذي تـــثور   كـــيري مـــه    اجملـــاـ   فاـــذا حمـــر   ـــر اأ.    
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 اــاء أ  ت)اــه   )ــا  و لــ  اـممــه امل)يبــرات  اجملــاـ  م)يبــر 

  ل اضــ  ـم مــه ح ــا أ  ترفــع األمــر     ا ت إ  امُلــ وحيــذرو  م)ــا. و  

ســس اـتامــة وت لــب م)ــا أ  تي ــس  أمــا إذا كا  فيســتث   امُلــت ِام

ام و سـ ط حتـ    هيبذا  ل    وا  كا  اـ)ـا  تت ـاذفه  اــتُ   

 ــه ُتع ـ  اـ)ـا  بـث هاهم    املاابة مه سمه  اـ)ـا  جتـاهام. إذاأ   

   ثَّاـ يِّ)ــة  لــ  املـُـ  الد ــ  أســاٌ  دمــاء  أســا   وأمــهاهلم  ـيبــهَّ  

ــ  مــه أسيبــر   ــيمني  ل ــرباء .   واـ ــا  اـ ــ   . فاألصــل   اـ) ــل حت ب

ــة ــاءن    اـتام ــال اـم ا ــهل     ق ــ  اـســار   ال ت  ــذي تشــاث  ل إ  اـ

إ ــا   ــهل رأتتــا أخــذ    ـل اضــ  إ  فالســاأ رأتتــا قــث ســر   ال  

رأتتا مثَّ تثـ وأخذ اجلـهال مـه هـذا امليبـا  ووضـعا   جي ـا        

  ألسا ــي  بسـار       جي ا اأخذ اـ) هد مه جيب فال  ووضعا

ــا اضيبــم   إذ متــ  تيبــه  ســارقاأ؟   ــة وث ــس  لي ــس اـ ي)  ا اكتمل

ج)اتـة  كا  سارقاأ. بل إ  اـشرتعة   ج)اتة مـه اجل)اتـات وهـ     

    ليظاأ مه اـشـرتعة خل ـهر  هـذـ اـماحشـة وـ شـا تاا      ااـزسا(

أسـر ا.  إخه ا ووألساا  عهد باـسهء   ل  اـزاس  و وجتا وأوالدـ و

وإخه اـا  فـهلل  اـشـرتعة باـ ـس      اـزاسيـة املـرأ   د باـسهء   لـ   و عه

فا ـ طس أربـع     لصق بـا هـذـ اـتامـة   أ  ُ  ه   حما ا سسا  

ل   امليبحلـة   يْـ  اادات  وا ـ طس أ   يبـه  اـشـااد  كامل    

ــا   ــاذا؟ ألسا ــثمل ل  شــيع اـماحشــة بــني اجملتمــع  وإذا رأ   أ  ال   رت
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خلـني  رفـة أو حتـ     حتـ  دا أو أحثسا رجـالأ مـع امـرأ    سـيار      

اـشـااد  اــا ت  ـب    إ ـا    هذـ ال ُ عـث  ـااد   ملتص ني ب عض  

أ   لــ   لياــا اـــرجم  ذـــك اـرجــل اـ  ــيح اـــهقح اـــذي جتــرأ     

ــة أ ر ث اـماحشــة ديــن قـَـ  تمعــل هــذـ   ــروـ كــ  أربع ـ  ــخار أ  ت

أمــا  اـــذي ُتــرجم  هــذا اـــذي ُتــرجم.    هــذا(امليــل   امليبحلــةا

  ال   ــل تتــا مــع امــرأ    أســا رأ ليــا ث ذا ُ ــِا ــري ذـــك  سعــم  إ 

  هـذا  اأهـذا ال تسـم   اسيـ      رأتتـا   سـيار   رأتتـا ُت  ِّـل     اأ اسي

ُتعذَّر  فهللـصـا  اــتام باـ)ـا  هيبـذا م)يبـٌر      ضرل  وُتؤدل  ُت

 .مه امل)يبرات اـعظيمة

واـ  يب ما)تا  رتمة فأ  ستساهل وس  ـل  امـة مـه تتامـا      

  اجملــاـ  تتحــثثه  ذه ــس    اـ)ــا كــيرٌي مــه  ال جيــه .  هــذا

وأجـرل ــ  اجلراحـة     ـل  يب اـمالسـ  وأ  ـاس  اــثواء اـمالسـ     

باـذـ اـ رت ـة  سعـم  أسـس  رتـث      اـشرتعة ال حتاسب ال   وأخ أ 

معـا     )ث اـ  يب  كـه حـذراأ  إذا دخلـس  حتـث ْ      تعاجلأ  

أ   يبـه  األمـهر    أ ر  ـا وضعك  أسأـا ماذا سيمعل  وال بـثَّ 

ال ماسع أ   يبـه    اـهضه   وإذا استث   األمر جراحة  اتة  

م اـاء    سعم. اـثـيل األول اـذي ذكـرـ اـ األمهر ميبتهبة ومهث ة

أ  األصــل   ا سســا  بــراء  ذمتــا     أ  اـ ــهل قــهل اـ  يــب  

األمـــر األصـــل أ  اـ  يـــب ال تعتـــثي  فـــاـرباء  األصـــلية ُ  لثـــب.   
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  أ  لـك اـ  يـب ـلعـالج   م  رتض ا م ـا  لـ   اـياس  أ  اـ  يب وامل

مــا  واـظــاهر أســا فعــل   ـــا اـعــالج  وُســلِّم اـ  يــب الــك اـعــالج  

واختلمــا   ــــزو  اـُ ــر  واألصــل  ـــث  اـُ ــر . اــــثـيل     مليبــا   

ــيمني   ــثا يني  إ ــا اـياـــن  أ  اـ املتخاصــما    جتــب ألقــهل املت

  فاـــذي معــا األصــل حجتــا ا   أحــثهما أضــع  مــه اآلخــراث)ــ

اآل  أسـ  سـرقس      امـت  أصـل بـراء  ذمـا  أسـس     أسـا األ أقهل. 

أسـ   اجلتـك    أ امت  أسـ  اق ضـس م)ـك ومل أدفـع  أ امـت      

وإمـا  مـا أ   ي ـس   األصل براء  ذما  فهللوأخ أت   اـعالج  أسا 

حجــا    فــُأقهِّيمعــ  ــــ األصــل وهــ  اـــرباء  ــــ قــه   أســا مــا دا  

   سعم.باـيمني  فاـيمني حجة أقهل املتثا يني

بعـــض اـمضـــالء ـم ايـــة. س ل بعـــض اـع ـــارات اه)ـــا ســـأأســـا 

ــأـ  ــذـ     سـ ــه هـ ــها  ـ ــا  يبلمـ ــاء مـ ــاء  اـم اـ ــل اـم اـ   تعـــ  هـ

   ابه  رفـة  ما  ابه  رفة اـه ْرَ مِّرجل ت ال ـا ا هذا  املسا ل.

مه  مالء ابه خلثو    اـثراسة    هس   وهـه أجـلُّ    اـه ْرَ مِّ 

  مــه  ميلــا ابــه خلــثو هل واألصــ ــا مقــثراأ وأ لــ  كع ــاأ   اـ

  وأسـا ه)ـا س لـس  )ـا     وابه  رفـة أ جهبـة   اـم ـا و  األصـهل    

هذـ اـع ار   ت هل رمحا ا   عـا    اخـتال  ط يـب األسـ)ا      

وأسـا أمـر      املـرتض  ـث  إذسـا ب لعاـا     ادَّ مع مرتض   قلع سهٍّ

قـهل   اـه كاسس اـ اقيـة سـاملةأ  ُق  ـل    ا  قالن اـ  يب ب لع  ريها
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ــر ســـ هط(   ــهل اآلخـ ــ اة  ود ـ ــرادـ باـشـ ــذا (اـ  يـــب  السمـ . وهـ

مه استأجر ط ي ـاأ  اختل  اـ)ا  فيااا ما  اـلخم  أتضاأ ت هلن 

ك مل آمــرك باــذا وإ ــا أمر ـُـ  قــالن فلمــا قلعــا  ت لــع ـــا ضرســاأ.  

ن وهــه مــه  الميــذ ا مــا  ماـــك  ف ــال ابــه اـ اســم (باـــذي تليــا(

 ((م)ـا  تعلم مـا ُت لـع   اآلخر وـا املسم   أل اـ هل قهل اـ  يب اا

وأ ـهفا أسـا ت لـع اـسـه هـذا  فلـم مـا         أسـا أدري وهه ت لـع اـسـه   

ااـ  يب مث    وحممل االخـتال   ا. وقال  ريـن ُأسيبرت  ليا

إذا كاسـس امل له ــة واــا ب يــس معتلــتني  فييبـه  كــل واحــث    

كاسـس   افأمـا إذا اتعـ  حجتـا أقـهل     ((م)اما قث أ   مبـا تشـ ا  

ال تش ا أ   مبا  ةأ فهلل  اـ هل قهل اـ  يب  أل  اآلخراـ اقية سامل

وإ ا أراد إس اط األجر . فهلل  كاسس امل له ة ساملةأ ُتت ـيَّه ذــك   

ــة  كــا  اـ ــهل قــهل امل له ــة     فياــا و  مهضــعاا  واـ اقيــة معتل

ــه  ضرســا   مبــضرســا  أل  اآلخــر أ ــ    ا ال تشــ ا  فيحلــ  امل ل

ة األمل  وتسـتحق دتـة   مل اربـ مـا أراـ  في ميبا  أ  تيبـه   لـط   

لع األخـرل أتضـاأ ـــ  لـ  حسـابا ـــ إال أ  تيبـه           وت ضرسا  

وصـماء امل له ـة  فـال تيبـه       اـ اقية دـيل ـمسادها واسـهدادها 

قاسهسيــة بثتعــة    . هــذـ م)ظهمــة( لــ  صــاحب اـضــر  اــني( 

ذـــك اـزمــا   واملتحــث  هــذا مــه أواخــر اـ ــر  اـيــامه اهلجــري 
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ا ت) ـل  ـه م ـه؟  ـه أحـث  الميـذ ماــك           وـيب)وأوا ل اـتاسع

 هـ(. 231ا ما  ماـك  ه   ا  ا

ا قــرار    وســا ل ا ث ــات   اـشــرتعة  هــ ن  اآل  س)ت ــل إ 

وهه أقهل األدـة. وا قرار أتضـاأ    مشرو ية ا قرار   ذكرُتو

اـشرتعة  إذا أقرَّ ا سسـا   لـ  سمسـا  ــه س يَبـل  بعـث ذــك فـال         

مية دا  أقر. واـشااد  أتضـاأ   اـشـرتعة ا سـال   هـا ما يُبُتعترب ُس

شــ ط فياــا أ   يبــه  مــه  ــاهثته اثــ)ني  فــال   وُت عتــرب حجــةُ 

عتـرب فـري   اـشـااد    اـشـرتعة  ُ   تيبم   ااد   خمل. وأتضاأ

ومل تشـاث ومل   كماتة واج ة  ملاذا؟  أل  ا سسـا  إذا رأل  ـيةاأ  

  ــاأتهجــث  ــريـ مــه تشــاث  فــهلل  ح هقــاأ ستضــيع  فســتيبه  آ  

اوال األسك أ )س  ل  إخماء حـق  ومـه ثـمَّ ت ـهل ا   ـزَّ وجـلَّن       

 .(( يبتمها اـشااد  ومه تيبتماا فهللسا آثم قل ا

  أهـل  فيمـا تتعلـق بشـااد   ب س)ت ل اآل  إ  مهضه  آخـر   طي

اـمـر  بـني    ما ذكر ا ـيبم   اـ ثاتةاخلرب    ااد  اـ  يب  

ــة.  ــرتعة ا ســــالاـشــــااد  واـرواتــ ــرِّاـشــ ــااد  مية  مــ   بــــني اـشــ

واـرواتــــــة  ت ــــــهل ا مــــــا  اـشــــــافع  رمحــــــا ا    كتابــــــا 

  اأق ل   اخلرب اـرجل وحثـ واملرأ  وحثهاان   ت هل(اـرساـةا

ــا(   ــث م)امـ ــااد  واحـ ــل   اـشـ ــة   . (وال أق ـ ــني اـرواتـ ــر  بـ ــا اـمـ مـ

واـشـــااد ؟ اـشـــااد   تعلـــق خبصـــهمة بـــني طـــرفني  واـرواتـــة ال 
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مبع)ـ  أ   صـلحة طـر  دو  طـر .     تعلق خبصهمة وـيسس   م

ــا اـصــال  واـســال ن   حــثتياأ   ــا  لي ــات   اقهـ اإ ــا األ مــال باـ)يَّ

 ملسو هيلع هللا ىلصمل تـروـ مـه صـحابة رسـهل ا       (وإ ا ـيبل امرئ مـا سـهل(  

واحـــث بـــل    )ـــا  ُت  ـــل وال ُتشـــ ط اثـــ)ني  إال  مـــر رضـــ  ا

  أ  تيبمـ   حثتٌن مل  ـروـ إال  ا شـة رضـ  ا   )اـا     تيبم .

اـعــرب  بعثاـــة اـــراوي وضــ  ا       )اــا تيبمــ ســلمة رضــ  ا

  فلــه . أمــا اـشــااد   تيبمــ ا صــافا بصــمات اـعثاـــة واـضــ ط

   اث واحث مـه اـصـحابة وــه كـا  أبـه بيبـر رضـ  ا   )ـا        

ال بــثَّ مــه  ــاهثته  فــال  يبمــ   ــااد  أبــ  بيبــر وحــثـ  بــل     

أل  اـشـــااد   تعلـــق خبصـــهمة بــــني     اثـــ)ني  وهـــذا أمـــٌر بـــثتٌع     

ا سصـا   زتـز  واــ)م     ال ت)صـ    سسـا   ط يعة ا و  طرفني

ود ـهس  أضـرل ـيبـم هـذا     مبع)ـ  أساـا حتيـ .      اـ شرتة ميَّاـة

اختلما   قضية مـه اـ ضـاتا  قضـية ماـيـة      امليالن ـه أ   ميلني

أو  ريها  حصل بي)اما سهء فاـم  كـل فـرد مـه هـؤالء طاــب       

ماــــذبه    لــــم  وأفــــراد أســــر ا كلــــام مســــت يمه  متــــثت)ه  

م  هـــــه    اجملتمـــع  واـــــثـ  واـث ـــا  إخهاســــا     هبـــه    حم

كــل فــرد مــه هــذته اـشخصــني   واآلخــر سمــ  اـشــ ء.. أخها ــا

وســتثافع  )ــا   املت)ــا  ني ســت   أســر ا معــا وســتتعاط  معــا 

 ضــع    )صــ   )صــ   ط يعــة اـــ)م  اـ شــرتة ال ُ ساــا ال ُ أل
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  اد ت ــهل ال  مهضـه  اـشــا ف فتــأ   اـشـرتعة ميـل هــذا املـهطه.   

وإب ــــاءإ ـلح ــــه   لــــ  دفعــــاأ مليــــهل اـــــ)م   إسصــــافاأ ـل)ــــا   

ا ــ طس  ــاهثته  اضــق مــه صــاح ا      وأال تؤخــذ أصــحاباا

وقـث    دين ـه كا  ه)اك ميل فامليل قث تيبـه  ـل رابـة   اث)ني

تيبــه  ألســا مــه مجــا ا  أســا مــه متــيم وهــذا متيمــ   أســا مــه 

ة  وقـث تيبـه    مـه ربيعـ  وهـذا   ةذـ   أسا مه ربيعـ ذتل وهذا ُهُه

مــه قــرتا  فأميــل إـيــا. وإ  مل تيبــه بــي  وبــني اـ ــرفني أي   

  هذا وقـث ال أر ـا  ـل ـر     معرفة  فهلل  سمس  قث  )شر  ـصهر

  ـااد   مـع   وسـأ عاط    فسأحي     ـااد   ضـثـ   اآلخر  

  وهــذا   اـشــااد  اثــ)ني سفا ــ طاـ ــر  اآلخــر  وهيبــذا. 

حتـ   إـيا وال تـتم ه إـيـا.   ت ا كيري مه اـ)ا  ال ت)  بثتع  مع)إ

  فيمــا تتعلــق بشــااد  املــرأ   وأ   ــااد اا سصــ   ــااد  اـرجــل

ة ال ال  ــــي  األمـــر هيبـــذا   ـــااد  املـــرأ    األمـــهر اجل)ا يـــ  

 ه رسـهل  مبمردها حثتياأ املرأ   روي فال طع)اأ   املرأ     ل  ُ 

س مه اـصـحابة    ال تش ط امرأ ني سهاء إ  كاسوُت  ل ملسو هيلع هللا ىلصا  

ــابعني أو  ــــ  أو ــة   ه بعــــثهممــــه اـتــ ــا دامــــس ث ــ إ  آخــــرـ  مــ

وضاب ة  فييبم  امرأ . ـيبه املرأ    األمهر اجل)ا يـة   ل اـا   

ما ومشا رـ  وحنـه سـثرك     إذا كا  اـرجل   ل ا  هاطسمساا

رل ــــذـك  ومشـــا رسا   ل )ـــا حتـــ    اـشـــااد .      هـــذا األمـــر   
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وـــثها مــا    املــرأ ؟! ط  ــااد ني  فيبيــ  بــاملرأ  اـعــاملني ا ــ

حتـ  ــه    عرفا مه تهماا صـ ري  مـا تعتـثي  لـ  أحـث         ل ا  

 ض  لياــا متل ســاأ   اجلراــة  وـــثي أســا ال خي ــ   أكيــث  ُقــ

  أ ي)ا هلا بميـثته تشـاث  لـ  أ     اـ ر  اآلخر هه اـذي استمزـ

فـاملرأ     مز ق لاا بيه . قاـس ال  أكيث اسُتوـثها هه املعتثي. 

وهـذا مـهطه حمـا ح ـه  ودفـع ق ـع         أمهر اجل)اتات ضعيمة 

رمبا ت  ب  ليا ق ع أص ع. األمر اآلخر أ  املرأ  تصـعب  لياـا   

  رمبـا  ـرل اـرجـل أدخـل تـثـ   جي ـا       أ   شاث مشـاثاأ ج)ا يـاأ  

الستــــزا  اـســــيبني فتصــــر  ورمبــــا وضــــعس تــــثتاا    ي)ياــــا   

  أ  تهجث مه اـ)ساء  تهجـث   وأ مضس ورمبا صرخس ووـهـس

 ر ب أحيباماا  ل  األ م األ لـب وــي   لـ     عة اـشرت وـيبهَّ

. فشـااد اا    ا سالميةاـ)هادر  اـ)هادر ال  لتمس إـياا اـشرتعة 

وـيبه أتضـاأ     ل  و ااد اا   األمهر املاـية ُ   لاجل)اتات ال ُ 

ــثفع  ــرل مــيالأ  املــرأ    بــالد اـ  املــرأ    املــال ال  اــتم باملــال.    ُ

املــرأ    بــالد اـ ــرل جتــرب قاــراأ أ    يش. دفعــاأ ـ لــب ـ مــة اـعــ  

 تسـيبع   اـ رقـات ـتجمـع قرو ـاأ ـتيبـه   ـرتيبة ـزوجاــا       

ـييبــه  اـ يــس  إ واـرجــل ُتــزج بــا   إجيــار اـ يــس و  اـ)م ــة. 

سـاوي    رتيباأ هلا   اـ      رتيباأ هلا    سـل األواسـ       

ــني اـ ــرفني ـيســس  القــة  يبامــل   القــة  ســاوي         القــة ب
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ومــع ذـــك  عمــل   اخلــارج. املســيبي)ة  تضــ ر املــرأ مســاوا   ف

ســاء   اـ هرصــة اـعامليــة كــم  صــل؟! ضــةيلة  ألساــا ال  سســ ة اـ)

  عشق هذـ اـص)عة وال حت اا  سعم حتب املال ـتش ي بـا ـتتمتـع  

      ـ سـاا   أكلـاا   با  وأكر  مه اـرجل  تثها سـخية  

وــذـك ــه   . ر إهثا اا  خهاساا  ـيب)اا ـيسس  ه تاـهل اـتجـا  

ه)اك جممه ـة  تحـث    قضـاتا ماـيـة      ك)ا   جمل  وكا 

ــأسها  اضـــالوات و  ــق بـ ــاتا  تعلـ ــاج  ُأ  و  قضـ ــرأ  ُذامليبيـ   املـ

ستتجا إ  أته؟! إ  ما ال تتعلق باملال  وكـم مـه امـرأ  حصـل     

ــا       ــا خــال  رمبــا وصــل إ  اـ ــال   أل   وجا ــا وبــني  وجا بي)ا

صــادتة واألخ ـــار اـسياســـية وهـــ  ال  األخ ـــار االقتدا مــاأ تســـمع  

ــذـك جاألمــهر وال  عشــ اا     اــهل هــذـ  ــس  ــااد اا سصــ    فل عل

اء و يـهل اـ)سـ   (اـ يبـار  او (اـييهبـة ا. أما مهاضع  ااد  اـرجل

فشــااد  املــرأ  أقــهل مــه  ــااد   اـ)ســاء   إالومــا ال تت لــع  ليــا 

  حممل مه احملافـل ــه أ  بعـض اـ)سـاء أرضـعه بعـض       . اـرجل

ل  ـه سأـس بعـض اـرجـال اضاضـرته بعـث تـه    ـذكر       األطما

است اس  وــه سـأـس    ه؟ قال وا  ما ركزت والأرضعس م فالسة 

امرأ  بعث س)ة ـذكرت ـك اـتماصيل  فالسة  سعم ق ـل سـ)ة     

اـيــه  اـمالســ  أرضــعس ب)ــس فــال   وفالســة أرضــعس ابــه فالســة    

هضـه     موهيبذا  فـذه)اا أ ـث   هـذـ املهاضـع. فاـشـرتعة      
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 ــااد  أهــل اخلــرب   عــثها مــه بــال اـرواتــة  أل  املــرأ  اـ  ي ــة  

خترب أ  هـذا اجلـر  صـ ري ــي  كاملعتـاد أو كـ ري أكـرب مـه         

املعتاد  ختـرب وال  شـاث   خصـهمة. طيـب  ت ـهل ابـه فرحـه ن        

ــاملخرب        ا ــب ب ـــ تعــ  اخلــ ري اـ  ي ــاملخرب اـهاحــث ـ ــا ب افيأخــذ في

ــي   ــهل اـ  يـــب اــــذي ــ ـــ وب ـ ــ   اـهاحـــث ــ ـــ حتـ    لـــ  ا ســـال  ــ

اـ)صراس  واـياهدي   ري املسلم إذا مل تهجث مسلم ـــ قـالن ألسـا    

ــث خــرب   كــال  صــاحب          ـــ حنــه سرت ــة اـشــااد  ـ ــ  جا ــي   ل ـ

افــق ـلصــ)عة اـ  يــة أو  ــري مهافــق؟    خــرب   هــل هــذا اـعمــل مه  

واـ)صــراس  واـياــهد و ــري املســلم ال مصــلحة ـــا   اـيبــذل وال  

ــا إ  أ  ــا تثفعـ ــع ــ ــ .   حيدافـ ــهلل  ُويـ ــه األو   فـ ــلم فاـ ــث املسـ جـ

وإ ــا هــه  لــم تأخــذـ     مل تهجــث فييبمــ   سعــم.  واألكمــل وإ

ه ت صـث باـا اـ اضـ  ـــ  مَّـ     اضاكم ــ اضاكم   ـ ـة اـم اـاء   

 (واحــثاأ كــا  أو اثــ)ني( رضــياأ أو مســخهطاأ    صــرـ وتعرفــا م  ُت

ــاك ُس ــهٌلوه)ـ ــس إذاأ       ـ ــب اـهقـ ــأظه سيبسـ ــرل  يبمـــ   فـ أخـ

  مضل. ا جابات 

 :مدير الندوة األستا  الدوت  / إبراهيم بن حممد املزيين 

 ـــيبراأ  مـــا  ـــاء ا    ـــارك ا    ـــيخ)ا  ـــرَّج ب)ـــا         

جممه ــة حماضــرات مجعاــا   حماضــر  واحــث   وهــذا ط عــاأ   
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تسال اـع)ـه  ـيب))ـا س مـع أتضـاأ بع)ـه  أخـرل إ  هـذا امليبـا          

    اء ا  مست  الأ سيابة  ه صاح ا.إ

و  ـهر اـمتـهل و  ـهر  لـم اـم ـا       ت اـمتـهل ه ة ثرتـة ح ـ  م ثمـ 

 كيري مـه كتـب اـم ـا     فيا واضاجة إ  إ اد  قراء  وما ُص)ِّ

ــة    ـــ ااألورا  اـصـــمراء( بصـــي ة  صـــرتة حمثثـ ــا بـ واــــا أًاهـ

ثـم فصَّـل ب)ـا  ـيخ)ا     ـتهكيث األحيبا  وفـق مـا حي ـق امل)ـاط      

اـتشــرتع  و ظمــةاـــثته با ت ــارـ دتــه حضــار  وب)ــاء     ــه هــذا

مهضــه اأ تســتحق اـتهقــ   )ــثـ. هــذـ   ح ي ــةأ ا ســالم  ساـــس  

ــه      ــا مـ ــا خرج)ـ ــا وكأس)ـ ــتمثسا م)اـ ــالأ اسـ ــت لة فعـ ــر  مسـ حماضـ

إذ   حماضــر  أخــرل حــهل اـ ــب واـم ــا       حماضــر  ودخل)ــا 

ــل باـ ـــب     ــا تتصـ ــة فيمـ ــا  اـم ايـ ــيخ)ا إ  األحيبـ ــا  ـ  ـــرَّج ب)ـ

تة اـــا    م اـ اــا اـســ ومهضــه  ا جــار   لــ  اـعمــل اـ ــ      

ر ب)ـا حـهل اـتـثا   بـني اـ  يـب واملـرتض       ثـم  ـهَّ  ذكرها ـ)ا. 

وهــه مهضــه  احملاضــر  مب احيــا اـــا فعــالأ أثــرل باــا أًا )ــا   

بأميـــال و ــــهاهث مــــه واقــــع حــــال اـم اــــاء حــــهل املهضــــه     

فعـالأ  ال ستم)ـ  ــه استاـ  اـهقـس ح ي ـةأ وسرتـث         م)ظهمات بثتعة

....... املهضــه   ـيبــ)   ابــه هــه فعــالأاملزتــث  ألس)ــا أمــا   المــة 

هــ  ب  يعــة  أمــا  جممه ــة  علي ــاتأســ   أتضــاأ  زا ــ    ذـــك
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 يةاأ مه هذـ األحيبـا  و ـيةاأ مـه هـذـ     ا )يبش( ـ)ا سـ اضال 

 اـشهاهث واألميال.

مهضــه   ــرَّج إـيــا اـشــي    ه)ــاك جممه ــة م اـ ــات  أوهلــا 

ي)مـا  وهه تتحث   ه دراستا   مرحلـة املاجسـتري    ـهس   ح   

سـجيل  اـتتسـر   وأد ث   اطمـة أحـثهم حي)مـا قـال  ـه سـاهـة       

رل بامل)اســ ة وحنــه ستحــث  دا مــاأ  ــه     ـلماجســتري  واـشــي   ــ  

أ  املـــاد  هـــ  اــــا خت ـــط  اـثراســـات  اـشـــي  ت ـــهل   م)ـــاه 

وـيسس  لك املهضه ات اـا تيبت هساـا   أ ـثاد   املهضه ات  

 (مــاء ًــك  او (طــري   هــهاء اكــ ري  مــه اـصــمحات  لــ     

 ـــ  األستاذ اـذي طاـب املثاخلـة هذا ــ  اـيب)كما ت هل اـم ااء. 

ــث     ت ــهل  ــة أســ   مــه صــهر اـتع ي ــس  اـثراســات اجلامعي كت 

وُطلـب مـ   ـر  اخل ـة ووافـق اـ سـم  لـ         لماجسـتري   ـخ ة 

ــة اضــال      اخل ــة ــة االختصــار ب  يع ــ    وهــه جا ـيبــهَّ جمل

  فلعلـك جـزاك     املهضـه  اـيبلية رفض املهضه   ه  معاسـا   

مـا دا  جمـاـ  األقسـا     اتعـ (  ا  خرياأ  هضح  هل هـه فعـالأ   

جاـــات االختصـــار فـــال حيـــق جملـــاـ  اـيبليـــات اـ)ظـــر          

أساا خضـعس  أو  ل  األقل ردـ أو إ اد  اـ)ظر فيا؟ أو   املهضه 

جملاملــة   جمــاـ  األقســا  واآل  جــاء وقــس اضــز  واجلــث؟ أو   

ـيبه اـشي  أكيث  أرتث أ  أجيب ما أٌ  آخر؟ أسا اتع ( أساا 
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معــاـ    ت ــهلن اـ ــاق  كلــا   األحيبــا  وســيجيب بــهللذ  ا . 

يبا  اـشـرتعة   كتـب اـم ـا م)ضـ  ة      ذكرت أ  أح اـشي 

مع أ   اـ اا اجتاادات اـم ااء  ومه املعله  أ  ه)اك  اـمات 

ــذاهب     ــردات املـ ــض ممـ ــربرٌ   بعـ ــاا مـ ــهٌل بعضـ ــاا  وم  ـ وبعضـ

وتلـز   لياـا ــها   وهلـذا     مات ألصـهل املـذهب    ه   اـباـمعل 

ــ ي  ــاـمههم تعـ ــا ـ ــذـ       لياـ ــذـك؟ هـ ــريكم ــ ــا  مسـ   فمـ

 كـرم آسمـاأ أ  رجـالأ ُردَّت  ـااد ا    اـصميم. أما األخرل ت هلن ذ

ر اـ ري ااضمـا ( وذــك ترجـع فيمـا ت ـثو ــ  إ         يِّألسا كا  ُت

ــ       ــم ت ـ ــا  فلـ ــة وآداباـ ــا باـل ـ ــا  اـم يـ ــث  إملـ ــ  اـيب ـ ــة  لـ )اتـ

طالل اـعلـم  ساا إ  سثوال مه سصيحة ُ فواـتعرتض و ري ذـك. 

تماد  ل   هاهث مـه خـالل    تعلق بثراسة اـل ة مع اال  اـشر  

 .أتضاأ مهضه  مام؟دراستيبم  

  قمممين بمممن حمممممد آل  األسمممتا  المممدوت  / احملاضمممر: معمممالي

 :ال ي  مبا ك

ات تعـ  مـاذا أقـهل! باـ)سـ ة ـلجامعـ     باـ)س ة ـلسؤال األول  

 قـث واألصعب مـه ذــك أ  اـ اــب      !وم اـ ا اا   وضع اخل ة

ــ ه اأ وأ  ــ  أسـ ــ ه ني وجيلـ ــاراأ سـ ــس    ـ ــة حتـ ــع اخل ـ ــه تضـ وهـ

قـث  ذـك إذا قثماا إ  جمل  اـ سم   إ را  املشر   ثم بعث

وإذا اجتـا ت حتتـاج    عري  ل  جمل  اـ سم إال بعـث  ـار    ال 
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ه  ه)ـاك  ث تيبت أتضاأ ق  وإذا اجتا ل  اـيبلية اراأ آخر جمل

 امـ  طيـب ــه ُردَّت مـه اـعمـاد  بعـث      .جماـ  أخرل  سعـم اـعمـاد   

ــاك مخســة أ ــخار        س مضــ ــا أ ــر  أ  ه) ــة أ ــار؟ أس أربع

وبعــث ذـــك أساــها اـســ)ة امل)اجيــة ـلــثكتهراـ   إحــثل اجلامعــات

اث)ــا  مــ)ام  وثالثــة  جــزوا  ه  إال مل تســت ع أ  تســجل املهضــ

ومـا  وقـتام و ركـها    ستاـ    وا.... كلما قـثمها مهضـعاأ    جلسها

وأمت)ـ  مــه   دراسـتام. فـال  ـك أ  هـذـ معاسـا   ـثتث       أكملـها  

أمـــ  اـ ـــالل. اــــه ار  ومـــه اجلامعـــات أ  تلتمتـــها إ  معاســـا   

املشــيبلة  سمــ  سمــ  اـ ضــية  جــاء    ــيبهل مــه طاـ ــة   

ــه ــثأ       ــ  أستظــر وال أدري أب  ؟!  أو ال أبــثأمهضــه  ل إ  مت

ملـث    م   هل أسا جاـسة  اطلة  ه اـعمـل وا  اـعظيم واحث  م)ا

  كيــ  أبــثأ وأســا ال أدري مــا   ــار  مــا  )ــثي  ــ ل   اـ يــس 

ــه    ــاء ا   تحسـ ــة. إ   ـ ــ  اـ)تيجـ ــهر. هـ ــاكاألمـ ــر   وه)ـ ــر آخـ أمـ

األصـل فياـا أساـا    أ  اـرساـة اجلامعية خبصهر هذا املهضه   

ــْر  املصــلحة األو  هــ  دُ حت ــق مصــلحتني  ــب ـل حــن   ب  ة ـل اـ

  حنـه  ب)تيجـة امشـيبلة اـ حـن(    أ   بيمـر    أساا اـياس  األمر 

ا ـة ورقـة  ح ي ـةأ هـذـ     امل )ثما سيبتب رساـة ماجستري  تجاو  

  رسـاـة دكتـهراـ مـا تني أو ثال ا ـة     ج)اتة  ل  اـ حن اـعلمـ  

  كيــ ؟! ـ)مــري أســ  أردت ورقــة ج)اتــة  لــ  اـ حــن اـعلمــ 
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ــأم    أ  أكتــب   دــن  ــأمني مــيالأ احيبــم اـت مــه ني(   ــه اـت

  ق ل ما أمجـع   لمية مه اخل أ أ  أدن   هذا املهضهساحية 

كل ما ُكتـب فيـا  طيـب أسـا أ ـر  أ  أقـل رسـاـة ُكت ـس           

ــ  كلـــا         ــه  اـعـــامل اـعربـ ــا تني ورقـــة  أطـ ــه  ما ـــة ومـ املهضـ

وا سالم  حت  أدن  ه هذـ اـيبتـب  هـذا كـم حيتـاج مـه      

 ـا     %11وقس؟! ثم أضـع هـذـ اـيبتـب أمـام  وأسـا أ لـم أ        

ل ألكتـب    ملاذا ُأ ذَّ%21تب ميبرر  واملاد  اـعلمية هذـ اـيب

ت ل  ـه   ماأ  أمجع ما ة كتال  أ صهر    اأ   اـتأمنيهمهض

كالمــاأ  مــام  وأبــثأ أقر اــاأضــعاا أ  ما ــة كتــال  أقــل  ــ ء

وأحيبـا     عرت  اـتـأمني    ري مميث  وكيري م)اا كيري م)ا 

ـ ج)اتــة  لــ  اـ حــن اـعلمــ    فاــذاـتــأمني وحتــ    اـ اجــم. 

  صهري  هذـ مسأـة.

هـه  هم ت هـه  أ  اـم يـا  اـم يا  اـا  تعلق ب اـياسيةاملسأـة 

اــــا  لـــ  أساســـاا أدار اـم اـــاء اضيبـــم   اــــذي تعـــر  اـعلـــل

قليـل      اـعلل مم هد . ميالأ اـمر  بني اـشااد  واـرواتةاـشر  

ـع يــث مــيالأ  أســا . مســا ل كــيري   امــه طل ــة اـعلــم مــه تماماــا 

ــ        ــهس   )ــثما ذه ــس وجــثت أ  مــه احملرمــات  ل أذكــر    

اـصـهر    ـيةاأ تتعلـق باـع يـث.     ساسهأسا ذ  املهاد اـشر ية أ  تثرِّ

   ــهس  أ  اـشــرتعة ا ســالمية  ــث ه إ     اـهاضــحة   اـ لــث  



 

 
 

54 
 التداعي بني الطبيب واملريض

خ يـب  اـع هدتة  وقث ُسةلس   حممل مه ق   ِل طاـب  لـم ف يـا   

اضضـهر وسـأـ   قـال ــ  ه)ـاك        أمـا  ـ َّإوإما   حين اـتمس 

أسـا    ضث اـع هدتة وهـ   شـرتع إسـالم .      ا  المحلة  رسة 

ــم ا     ــا  تعلــ ــا  ا ك)ــــس أود أ  ُأومــــقســــهت  ليــ ــا أمــ حرجــ

هدتة وـتخليمل اـ)ـا   قلس ـا دته ا  جاء حملاربة اـع اضضهر. 

   كـل  أسـا م يـه ٌ  ث  أمل)ا   كتب اـم ا جن إذامه اـع هدتة. 

مــه أحيبامــا   اأ ـلع ــث  حيبمــاأذكــرجتــث صــمحتني أو ثــال  

فهللســــك ســــتجث أساــــا  ) ســــم إ   هــــذـ األحيبــــا   وإذا مجعــــس

تر ــ  مصــلحة   اأوقســمة اـع ــث  تر ــ  مصــلح  اأقســمقســمني  

أضـرل  و اجملتمع. فميالأ اـا  ر   مصلحة اـع ث  اـيبمثارات 

 إذا أســــس ره)ــــس  ــــيةاأاـــــرهه   اـشــــرتعة ا ســــالمية   ميـــاالأ 

ا ــ تس  رضــاأ وره)ــس ســيار   ره)ــس ســا ة  ره)ــس أرضــاأ      

  ــــةال  ضـــيع  لـــ  فاـــل جيـــه  أ   تصـــر    األري؟ ال جيـــه 

    يـــع ســـك ــــه ره)ـــس   ـــثاأ أتضـــاأ ال جيـــه  أاملرههســـة ــــا  إال أ

وإ  كا  قث  ـذهب مصـلحة املرههسـة     جيه  ـك أ   عت ا اـيب)

   جيه  اـعتق.ـا

 ا مـــا  مـــه ذكرهـــا   أولاســـتخرج اـعلمـــاء قا ـــث     وقـــث 

ـلحرتـة( تعـ  أ     شـه ٌ تفيما أذكر ااـشار  ُم اـس يب  اـت  

تت لــع إ  س ــل اـع ــث مــه ســاحة اـع هدتــة إ   اـشــار  اضيبــيم 
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 لـث    حت  أسا أبا  ـلرجل أ  تأ   جارتتـا ـعلـاا    مرحلة اضرتة

ــا    ــاا   ــ ل إ  قل  ــا تع ــ   لياــا   ـعل هــ  أتضــاأ إسســا    ـعل

ــث اـزو   ــث مــا  رت ــع ألحيبــا  اـع هدتــة   كتــب    جــةو رت . واملتت 

.  ر   مصـلحة اجلما ـة    مصلحة اـع ث أو   رإما أساا  اـم ا 

  وم)ـع اـع ـث أ  تيبـه  قاضـياأ مـيالأ     ميالأ إس اط اـشـااد   )ـا   

ــا  مــتملصــلحة اجمل !هــذـ ملصــلحة مــه؟  ع  أل  األصــل   اـع ــث أس

. أو ألي س ب  فمه بال حما اض ه  م)عـس  تتعاط  إما خهفاأ

هذـ املعاس  اـيبيري  ال تعرفاـا إال مـه در  اـم ـا  لـ  أصـهـا.      

ألســ  أقــرل مــا  يبــه  إ  باـصــهر  اـــا ـأمــا  ــثرت  اـم ــا 

هـذا  ن اوأحـل ا  اـ يـع(     هذا حالل ـ هـا  عـا  دراسة اـ اسه 

وــــي  قـــاسه    ـــثرت هـــذا  ن اوحـــر  اـربـــا(أل  ا  قـــالحـــرا  

ــثرت   ــرتعة  اـم ــا  ــ ء آخــر  اـم ــ     ــا     ــذي  تيبــه  م) ا اـ

اـيبتب اـا سـ ر اا ـ)ـا أتـثي     يبة اـم اية أ    رأ   هذـاملَل

  لما سا.

اـعلـه  إال وهـه ت ـه      مـا    لـم مـه     و ه اجتاادات اـم ااء

 لم ت ـه   لـ  مثرسـة واحـث  هـذا ــي  بعلـم  ال         ل  مثار . 

   لــم سمــ    لــم سعـر   ال كيميــاء  ال فيزتــاء  ال رتاضـيات  

وف ــا اـشــرتعة ا ســالمية أتضــاأ قــا م  لــ  أربــع  اجتمــا   طــب. 

تسر طرتق أ   ثمر مثارسـا      وإذا أردت  ثمري  لم فأمثار
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ــ  ــل  استاـ ــك      أدخـ ــا  ميبت تـ ــه ميبت ا )ـ ــة مـ إ  أي ميبت ـ

هــذـ املــثار   مــا اـــذي ســي    فياــا؟! ال    بيتــك  أخــرج م)اــا  

  مـيالأ ربـ  أكـر     ء  ء!. فاملـثار  هـ  ـيسـس آراء أفـراد  ال    

ا  ماـــك بــأ  اًــا مهضــه   لــ  املثرســة  أكــر  ا مــا      ا مــ

ت هـــه  بــأ  اًــا ميبتــهل  لــ  املثرســة. اـشــافعية    اـشــافع  

  أصهل اضيبم  )ـثهم  واملذهب خبالفا  هذا سمل اـشافع  

مـه اــ)مل حتـ  ال     تست)ث إ  أصهل املثرسة  أصـههلم مسـتمث   

هـذا  وـذـك تسم    رل هذـ األصهل  اضيبم تأ   م اب اأ  

وف ــا اــثـيل  مســتمث مــه اـــ)مل  ـــه أ   ف ـا اـيبتــال واـســ)ة  

ب يــة   ع  ــاه)ــا خــرج  ــه األصــهل    ف ياــاأ كمــا قــال اـســا ل    

تـثقق فســيجث    ـيةاأ مـه هــذا اـ  يـل   أحــث الحـا   وإذا  اـم اـاء 

 هذا األمر.

 :مدير الندوة األستا  الدوت  / إبراهيم بن حممد املزيين 

د  مَّـــار ـثتـــا اــــثكتهر حممـــهوسرتـــث أ  سســـر .  ـــيبراأ  

 .وباختصار ـه ًحس مثاخلة  مهتة  فليتمضل

 حمم د عمَّا الدوت  /  مداخلة: 

بســم ا  اـــرمحه اـــرحيم  أمحــث ا  وأصــل  وأســلم  لــ   

 .رسهل ا 
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  ـ بامــا حــهل هــذـ احملاضــر ث أ  أســهِّس  تــا    اـ ثاتــة أرتــ

حة بل ـة جليـة واضـ    قة اـا حثث)ا باا سعاد  احملاضرهذـ اـ ال

. واألمر اـياس  هه ذـك اـتـثفق اـعلمـ  اــذي حـاول أ  تلـم      وقهتة

أكيـر  وـيب)ـا كـا  تتملـس م)ـا ا)ـةأ أو تسـر  أل  اـعلـم         ـتا ا  

ــا      ــم كــا   مــه اـــرداء  اـهقــس كــا  حمــثوداأ باـ)ســ ة إـي واـعل

أخـال   ! زتراأ. ـيبه كم حتثث)ا  ه  ـثا   اـ  يـب واملـرتض؟   

    مـــ  أقـــثام)ا بعـــثأس)ـــا مـــا  ـ)ـــا  لـــ  ســـاحل اـ حـــر  مل س 

م)ـــا   هـــذا امل)تـــثل أ  سيبـــه  صـــرحاء وأ   وقـــث  علث .اـ ضـــية

أســتاذ اجلميــع وهــه واـشــي  . ست  ــل اـــرأي اآلخــر دو  حساســية

واملعلهمات اــا   .تعلم)ا سعة اـصثر وسعة األفق   اـهقس سمسا

تس ســل   م ثمتــا  وك)ــا ســهد مــه اــثكتهر إبــراهيم حتـثثس  

  واملرضــ  واـعــالج  اـ  يــبواملــرتض ني  )ــثما قــال اـعالقــة بــ  

اـــا سســت يع أ  اإبــر( املــهرفني املخــثر    ـف ــث كــا  أ  اســا بــ 

بـني  اسسته ب مه خالهلـا كـيرياأ مـه اض ـا ق وكلمـة املخـثر        

باـا   ح ي ـةأ اتعـ (  ت ه)ـا  كـيري مـه اـ ضـاتا اــا مـرَّ      قهسني(.

ــ  وأ  اـم ــا ا ســالم  قــث ج    عمــيم كــيري جــثاأ   ــة   ث ُم ــل ما  ق 

  كتــب   األ هــر وحنــه حنــه درســ)ا اـم ــا  )ة. ومخســني ســ 

مـــ  قـــثر واـشـــي  تعـــر    ُأِـّمـــس   اـ ـــر  اخلـــام  اهلجـــري

واـل ـال      تعليـل املختـار  ـواملختـار  اـ ثوري   ف ا األح)ا   
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 ــر  اـيبتــال و ــري ذـــك مــه كتــب مــه اـ ــر  اـرابــع واـ ــر   

وــي  ق ـل    وهـ  قـث مجـثت ق ـل هـذا اـتـارت  بيبـيري        اخلام 

اــيالثني  أصـابع اـيـث   ا  ـار  ب ومـا أظـه أ    . سـ)ة ومخسني ما ة 

ــ ري    ــه اـتعـ ــز  ـ ــا  تعجـ ــ  كـ ــيلة     أل  اـعربـ ــس وسـ ــا كاسـ وإ ـ

اـعشـرته واـيمـاسني   فهلل  اـع هد مهجهد    كتال ا    إتضا  

اســـتعملاا اـشـــعراء ومهجـــهد    كتـــال ا    واملا ـــة واملـــا تني

ــاأ.  ــهد أأتضـ ــه  اـع ـ ــا  اـعـــرل ال تعرفـ ــ؟! كـ ــٌم  هـــم صـ ٌم وبيبـ

ال  كاســس ا  ــار  وســيلة إتضــا  ـلتعــ ري   حيتــاجه  ا  ــار ؟!  

امل ــري  ألساـا أكيــر  م ــاأ مــه ذكـر اـــرقم. كــذـك حيباتــة ا  

ـا دورـ  ـذـك كـا  ميبشـه     ( كا  اـعر ومه ت ري اـ ري

 ا. اـم ــا ا ســالم    أصــهل  دأتضــاأ  ــا ال    ــل  ــاا اـــرأ  

  هـذا  عمـيم   ال    ل اخل أم اـم ااء فأخرج ـ)ا   هالأ اـم ا  لث

تـب  . ُك  هذا  عميمضع ـا قاسه خ أ  ايبه ُوك ري جثاأ  ُت

  ! مــأخهذ  كلــاا مــه اـم ــا ا ســالم اـ ــاسه   )ــث األوروبــيني

كاسـس حتـس حيبـم     ج)ـهل فرسسـا    فاـم ـا ا سـالم   متأثر  ب

ســالمية  إ املســلمني وجــزر اـ حــر املتهســط كاســس كلــاا جــزر  

  ـيبـه ــي  مع)ـ  ذــك أ      ا سـالم   فتأثر اـمرسسيه  باـم ـا 

. اـتعــذتر ملــه اـم ــا ا ســالم اـ ــاسه  اـمرسســ  كلــا ُأخ ــذ  مــه 

ض ــا   وـكــا  ـــا جــاـ  ال  كــل مــه تتضــرر ُسعــذِّر  إذا جــاء   
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أو ال   أو ــا جـاـ   ُيعذَّر  حت  ــه كـا  صـاحب ميباسـة      فضيٌم

إذا رجــع ال . امل ــرُّ بـأمر مــه األمـهر   ُتعـذَّر كــل مـه ملــ  اآلخـرته   

مــع اح امــ  ــــرأي   ح ق ــهل رجه ــا  ال  ـــي  صــحيحاأ      تصــ 

  ـيبـ  درسـس   ابتـا ( ـ ـة  ربيـة   أسا درسس اـم ا  اـشي   أسا 

  اـرســهل  ليــا اـصــال  واـســال  ملــا فــرَّ مــا ز مــه   اـم ــا أتضــاأ

  قـال هـال خليـتم    اضـث بـاال  ا    اـرم  وكا  قـث أقـا   ليـا   

ــ يلا ــثق)اـ   األ  سـ ــه صـ ــثقا   حنـ ــا أ  سصـ ــةو  فعلي)ـ  . اـياسيـ

ــثق    ــرارـ ال سصـ ــع   إقـ ــثق)اـ وإذا رجـ ــرَّ صـ ا  اتعـــ   )ـــثما أقـ

ــثق)اـ   األول و ــاصــ ــني(؟!ذا  سيبذبــ ــا    ال اضــ ــثقا كمــ سصــ

ق ل)ــا إقــرارـ. اـع هدتــة وبــال اـــر     فــهللذا رجــع امل ــرُّ  صــثق)اـ

د أحــث املــتم اني أ  اـم ــا ا ســالم    مــٌه و  وذهــب  إذا أرا 

)ري اـ رتــق ـــ عض اـ ضــاتا  ترجــع إ  بعــض األحيبــا  فيــا ـيــ 

  حنـه    فال بأ   ـيبه أ  سعيـث دراسـتا  لـ  اـ ـالل اـيـه      

  مه آخر    ريت اـثسيا.

أرتــث أ  أطرحــا  لــ  فضــيلة اـشــي   إ  أي   اـســؤال اـــذي

    كتـب اـم ـا   جمـال املعـامالت     حث حنتاج إ  اـت يث مبـا 

عــر   ُأخ ــذ  مــه اـ عــامالتاملأل  معظــم مــا   كتــب اـم ــا مــه 

جثتث ؟. مـا اجلثتـث اــذي     ا واـعر  تت ري  وحنه اآل    أ ر

    ـهس   إ قثمتا اـرسـاـة ارسـاـة املاجسـتري( اــا   ـث  باـا       
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اـعصر اضثتن وحنه سرل أ  جمال اـ ب قث ُفتح وـي  قضية 

خلـــع أســـ)ا  وأضـــرا  واخلـــ ط( اـضـــر  األول مـــع اـضـــر   

ــأسها  مــه اـيب    ــات ب ــاك  ملي ــات يمــاوي واـســليم  اآل  ه)  ملي

  مــاذا اجلراحــة و را ــة اـيب ــث و را ــة اـ لــب و را ــة اـ رسيــة 

  وجـزاكم ا   اـشـي  قثمس اـرساـة   هذا اجملـال؟. تعـذرس    

 .  و يبراأخرياأ

 :مدير الندوة األستا  الدوت  / إبراهيم بن حممد املزيين 

ــار  ــة ـلـــثكتهر  . ـــيبراأ دكتـــهر حممـــهد  مَّـ  وهـــذـ مثاخلـ

  ا   سسمع  علي ـك م ا ـر أ   مضـل تـا دكتـهر     يز  ثا  اخل)

 .وباختصار إذا  يبرمس

 عبداهلل اخلنيزانالدوت  /  مداخلة: 

وأ يبر  يخ)ا حمظـا  سال   لييبم  جزاكم ا  خرياأ  

ــثكتهر   ا    ــع اـ ــق م ــس أ م ح ي ــةأ حنتــاج إ  جلســة    وإ  ك)

فجـزء كـ ري   ألسا باـ)س ة ـ  فأسا ط يـب وـسـس ف ياـاأ     أخرل  

ــ  اهتمـا     ومـا كـا    اسـت راد ـ  باـ)س ة ضر  كا  مه احملا

  فأسا ط يـب  وأسا أكملس ماجستري   اـ اسه  اـ  ك ري با. 

ــ .    واستشـــاري   ــاسه  اـ ـ ــتري   اـ ـ ــس ماجسـ وك)ـــس أكملـ

رتض املـ اـت اضـ  بـني   )  أ  تيبـه  اضـثتن  ـه اـتـثا   و    أمت

 واـ  يب.
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ـياــا املهضــه  ـعلــ  أرجــع إاــذا ه)ــاك بعــض األســةلة  تعلــق ب 

و اـ ــــهاسني ـ)ســــ ة ملهضــــه  اـ ــــاسه  اـربت ــــاس  أبا. مـــر  ثاسيــــة 

ح ي ـةأ هـم اشـه     م أصههلم اض ي ـة  ـيبـه   اـهضعية  سعم هل

ي اـشخصـية  وجاة سظـر هذـ    ل  أصههلم ب رت ة متس ة جثاأ

هـه مصـثر قـه ام  هـذا      ح ي ـةأ وهـذا   وأسا مه  ـها  املسـلمني   

اـم   هـذـ   خنتلـ  مع   اـ ها ـث اــا اشـه  باـا      االسض اط 

ــاك ح ي ــة     طرت ــة  اـ ها ــث وـيبــه  )ــثهم اسضــ اط فياــا. ه)

ــأ اـ ـــ  مت)يـــس  إ ــات اخل ـ ــا ث ـ ــي   )اـ ــن . أ  تـــتيبلم اـشـ حيـ

واض ي ـة أصـههلا ـيسـس إسـالمية      )ثهم طرت ة ثابتـة واضـحة   

ــا إ  أصــهل    ــة ألساــم ترجعــه  فيا ــي  معي) هلــا  القــة باـم ــا   ـ

مـيالأ مهضـه  أكيـر    . ا سالم  حسب اطال   وحسب قراء ـ  

أكيــر مـه ا ذ  ـيبــه  ( duty of careمـه ا ذ  وتسـمهسا ا  

قضــية ر  ث ــات اـضــراض ي ــة. اـ ضــية اـياسيــة  ا ذ  جــزء م)ــا

مل تتسـ ب      حت  ـه صار ه)اك ضرر  وهذا اـضـرر  اـس  ية

وكــل اـ  يــب  اضــث  اـــذي صــار  فاــذا باـ)ســ ة هلــم أخ ــأ    

ا اخل ـأ مل تتسـ ب     ء  ـيبه ال  ـ ء  لـ  اـ  يـب  أل  هـذ    

ــ  ية   ــيبلة املعي)ـــة اـسـ ــ  املشـ ــس اـســـ  ية فهللث ـــ    ثـ ات م إذا ث تـ

  فمـا أدري هـل هـذـ األمــهر    اـضـرر  فاـسـ  ية ف ـط ال  يبمــ    

  ــخمل مــيالأف. مهجــهد    ف ا)ــا ا ســالم  ومــا هــه مرجعاــا؟  
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ــ    مه ــثـ إ    ــاد   وهــذا ح ي ــةأ حصــلس   ا   أ  ـ ضــاء اـعي

ــه  املـــــرتض متعـــــباـربت ـــــاس   و ــاس  مـــ وضـــــ ط  ســـــيبرتعـــ

دتـة  مه ـثي اـسـا ة اضا  إ  ل  يب وكهـيس ول ... إخل. وقال ـ

ــة     ــ  متعــب  شــر ـيبــه أ يــس اـســا ة اـيام)   وأ ــعر بتعــب  ألس

 م.املها يث اـا  )ـثي  سعـ  ب سأـتز   ال وا   أسا بف ال اـ  ي

ت هــــه  سعـــم أخ ـــأ ســـ ط ومـــات. ح ي ـــةأ هـــذا املـــرتض إ  ثـــم 

ا املــرتض أو تعاجلــا  ـيبــه هــذا ذاـ  يــب ألســا مل ت)ظــر إ  هــ

ألسـا هـه أصـالأ     ا ة اـ لب اـا أصـابت  س ب جل اخل أ ـي  هه

  فاستمـس  ار مـا    اـيبهـيسـ ول   )ـثـ  ضـ ط و  )ثـ سـيبر و 

  ض   ليا بش ء معيَّه.استم  أ  ُتاـس  ية و

ا  بــهدي أ  تــتيبلم  )اــا اـشــي    اـ ضــية اـياسيــة اـــا كــ 

ــم ــا.   سـ ــال  ابعيـ ــه أ مـ ــه   ـ ــية  ؤوـية املت ـ ــذـ قضـ ــ ري    هـ كـ

 اـهضــعية ال  اـ ــهاسني و ريهــا مــه   اـ ــاسه  اـ ربــ  واـربت ــاس     

أ ت ث ــ وـألس  اـشثتث أ  أقههلـا ـــ وال أدري قـث       ق  )ثسا. 

تيبــه  ـلم ــا رأي آخــر  ــري امل  ــق  )ــثسا   احملــاكم  تعــ    

هـــذا   مستشــم     اـ)ظـــا  اـربت ــاس      مــيالأ ط يــب تعمـــل  

  يــب بــل   ــع  اـ  يــب إذا أخ ــأ فــهلل  املســؤوـية ال   ــع  لــ  اـ  

ـــــي  ألجــــل ة قــــه  ـلمــــرتض  ح ي ــــ  لــــ  املستشــــم   وهــــذا

أل  املـــرتض ترجـــع اآل  إ  املستشـــم  اــــا هـــ  اـتـــأمني  بـــل 
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وط عاأ هلم  مسـريا ام وهلـم   إ  اـ  يب. وـي  أقهل مه اـ  يب 

  .   قضـــا )ا اضـــاـتضـــعهساا باـــذـ اـ رت ـــة (ــــيشاأصـــههلم 

ــالم      ــا ا سـ ــا   ف ا)ـ ــذي فامتـ ــذا   واــ ــهي   هـ ــاك رأي قـ ه)ـ

ــاك رأي آخــــر     هضــــه امل ــت)ري هدي أبــــوال أدري هــــل ه)ــ   أســ

ــيخ)ا   ــط   بشـ ــتاث  ف ـ ــا اآل  تسـ ــق   حماكم)ـ أ  اــــذي ُت  ـ

ـــــ وأســـا أختلـــ  معاـــم  أل   تـــرو ـ  يـــب  أل  اـ ضـــا   )ـــثسا ا

  اـيبال  هذا  ري صحيح  ـيبه هذا ما تروسـا ـــ أ  اـ  يـب    

ــة مســؤول ومســت ل  ــه    ــا   اض ي    اض ي ــة املستشــم   بي)م

أسـس أحياسـاأ ال  سـت يع     .يـب اـ)ظا  اـصح  اآل  أكرب مـه اـ   

أ   معــل أ ــياء حتــ  ـــه كاســس مهجــهد   أل  سظــا  املستشــم      

 مســـؤوـيةقا ــث      يـــق   هـــذـ قضــية. اـ ضـــية األخــرل   ا)ــع 

املت ه   ه أ مال  ابعـا   وضـع)ا اضـاـ   مـا أدري اوأ( رأي     

ــهتض  ــه األمل        ــا؟. اـ ضــية األخــرل واألخــري  اـتع اـشــي  فيا

كــ ري  )ــثسا  لــ  املرضــ   أل  اـ  يــب اض ي ــة ه)ــاك ضــرر 

قــث خي ــأ ــــ اآل  ســ ج   لــ  اـ  يــب  وق ــل  ــهي ك)ــس مــع   

ثـم ت ـال ـلمـرتض وا  اـ  يـب     اـ  يب  اآل  أسا مـع املـرتض ـــ    

أخ ــأ  وـيبــه أســس حــ   ــر    ال  ـــس  حتــ  وإ  أصــابتك        

جل ة أو   ء مه هذا اـ  يل  طاملا أسـك مل متـس أو مل  صـ ك    

مـــع أســـ  أفاـــم أ    اـم ـــا فأســـس طيـــب. ا ـــ  جا مـــة مـــه اجله
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ـيبــه هــذا ال ت  ــق  ا ســالم  ه)ــاك مــا تســم  بـــ اأرأ األمل(

  ا    قضا )ا و  ف ا)ا اـ  . بشيبل

ط يــة  ع ــثت واـ ضــاء مســا ل أ   خــري  أســا أ ت ــثاألمـر األ 

ســة إ   ــ ء مـــه   اـ ــ   ع ــث  وـــذـك أ ت ــث أ  اضاجــة ما     

اء اــذي تعملـه    بعـض اهليةـات     حتـ  األط ـ  اـت )ني واـتـثرتب.  

 ــ ء مــه اـتــثرتب  وحتــ   إ حيتــاجه  اـشــر ية أ ت ــث أساــم 

اـ ضــا   فلمــا   ــرأ   اـ ضــاتا اـ اسهسيــة   برت اسيــا مــيالأ        

فهللسك  ستمتع وأسس   رأ ح ي ة   سـتمتع وأسـس   ـرأ  حيـن إ      

ه)اك  س يب وم) ق وأصهل  بي)ما ملا أقرأ   قضـاتاسا اـ  يـة   

 أ ت ث أ  قضا )ا ت) صـام ذكـاء وال ح)يبـة وال أي  ـ ء     ــ وال

ــاأ        ـــ وـســ ب ال أ رفــا ال أجــث اـتســ يب  وأجــث اـتســ يب أحياس ـ

 خاطةاأ   اض ي ة  فلعل  يخ)ا تعلق.

 :مدير الندوة األستا  الدوت  / إبراهيم بن حممد املزيين 

 .تا  ي  ـلتعليق يبراأ دكتهر   ثا    مضل 

  قمممين بمممن حمممممد آل  تا  المممدوت  / األسممماحملاضمممر: معمممالي

 :ال ي  مبا ك

أما اـثكتهر حممهد  فأ يبرـ ـيبه كأ  اـ ضـاتا اــا   

أثارها كيري  جثاأ  فال أدري  ه أتاا ُأجيب  ـيبـه    ـ  هـ     

وجاـــات سظـــر   مشـــيبهر  أثابـــك ا . وخبصـــهر اــــثكتهر   
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  ثا   سأـس  ه قضية رفض اـعالج أو  ـرك املـرتض   أول   

  هــذا ال حــرج فيــا  با ت ــار أ  اـ  يــب أمــا    ف ــر   وباـهصــ  

املرض   و سأـ   ه اـلجا  اـشر ية  فأسا اض ي ة مل أدخـل  

  ف ــث كت ــس اـرســاـة األو  وكت ــس اـرســاـة    هــذا اجملــال

ستشـر   أي قضـية   ومل ُأاـياسية  ثم أ يس إ  ه)ا ومل ُأستث   

ا  اـشر ية تثور   اـلج مه اـ ضاتا اـ  ية  وال أدري ما اـذي

وكيــ   ــتم  وإ  ك)ــس أًــع أ ــياء مــا أ ــر  مــا اـســر مــه    

ــثفا    ورا اـــا ــ  ومعـــا ط يـــب مـــه و ار  اــ    ـــاد  تيبـــه  قاضـ

وط يـــب مـــه و ار  اـصـــحة وط يـــب مـــه و ار  كـــذا   لـــ  أي   

اـ ضـا  أتضـاأ تسـت)ثو  إ  مـاذا  ال أدري      . أسا  ثالثة أط اء

ل رجـالأ ت)ـز    ـيبه اـتسـ يب ال بـثَّ م)ـا  وكـل فـرد م)ـا ــه رأ       

مـل املسـؤوـية    ــه  ركـا تتح  هللسـا  فوكا  قادراأ  لـ  مسـا ث ا   

اـ  يب مـه بـال أو . مسـؤوـية املت ـه   ال     فضالأ  ه اـ  يب  

إمـا مـع اـ  يـب أو مـع املستشـم          ك أ  اـع ث  )ـثما ُتجـرل  

  فهللذا دخل املرتض إ  مستشم  حيبـهم  أو مستشـم  خـار   

إذاأ املسـؤول  ـر اأ   تشـم    األصل أ  اـع ث بي)ا وبني م ه؟ املسف

  ســاحمهس  فأســا أســا ال أ ــر  مــا اـــذي ُت  َّــق هــه املستشــم   

  وإذا جـــرل مل ُأستشـــر  ال أدريـألســـ    بعيـــث  ـــه اـهاقـــع 
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اـع ــث مــع ط يــب  فــ)عم  أمــا مــع مستشــم  فمــع املستشــم        

 واملستشم  ترجع إ  اـ  يب.

 :مدير الندوة األستا  الدوت  / إبراهيم بن حممد املزيين 

ـــ وهـه   ه تسـأل  أ  س)ا  اضهار  ـيبه ه)اك م ـ  سهدُّ يخ)ا  

تعمـ  اـ  يـب مـه    هل اـ   مع وجهد اـتأمني ــ اـ  يب اـمرتح 

 ـه  ت ـثو ــ    اـع هبة حال اخل ـأ؟ وه)ـاك سـؤال مـه أ  كـرتم      

  اـ  يـــب اــــذي ت لـــب  ةعتاـتحاـيـــل واأل ـــعة  مـــا رأي اـشـــر

 وهه تعلم أسا ال دا   هلا؟.حتاـيل وأ عة 

 قمممين بمممن حمممممد آل  األسمممتا  المممدوت  / لي احملاضمممر: معممما

 :ال ي  مبا ك

سعم  هذا ال  ك أسـا آثـم  ـيبـه    ـ  مسـأـة كيـ         سعم 

وا  يبال   مهضه  ا ث ـات   سي س  ليا أسا فعل هذا اـمعل  

ما تـذهب ـلمعاجلـة أ  حيتـاط ـ)مسـا      األصل   املـرتض  )ـث  ف

 وأســا أ ــر  رجــالأ ع)ــ  كــيري مــه اـ)ــا  تــثخل املستشــم     مب

ــا     ــع  وجتـ ــم  مـ ــل املستشـ ــا  دخـ ــا و وجتـ ــا  و ياـ ــ ء هلـ   وجـ

ــا إجاــاي اســ ط(         ــ  اـيبرســ  ومعا بيبرســ  وُوضــعس  ل

ووقثــع  لياــا  وإذا باـهرقــة وجــ ء ـــا بهرقــة دخــل باــا املستشــم  

أمــرا   وه)ــا ع. مســيبني وقثــاســتةذا   جــراء  مليــة جراحيــة   

هــ  صــاح ة  األمــر األول أ  املخــهَّل بــاـتهقيع م ــه؟ املــرأ   املــرأ  
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وال    صـرفاا   سمسـاا ألحث  لياا   معاجلتاا اـشأ   ال والتة 

  وـه كا   َّة   فاذـ أمهر خاصة باا  ال  وج وال  ريـماهلا  

ــذا     ــاـزوج ــــي  هـــه اــــهـ    ميـــل هـ ــاء فـ والتـــة   حـــال ا  مـ

هـه أكيـر اـ)ـا   ـم ة باـا  فاب)اـا       املهضع  با ت ـار أ  اــهـ    

 ك  ثم ب ية اـعص ات.أبهها بعث ذـأو  و

األمــر اـيــاس  أســا ـــي  ـل  يــب أ  تأخــذ إذســاأ  امــاأ م ل ــاأ     

ت ـــرر أساـــا حتتـــاج إ  اـعمليـــة اـمالسيـــة  هيبـــذا  ال  ال بـــثَّ أ  

وإال فاملهاف ــة باطلــة ليــة ق ــل املهاف ــة   وتشــر  هلــا  ــاطر اـعم

واملرأ      لـاا    جرل معا ر اأ إذا مل تعر  املرتض ماذا سُي

 .؟!ع  وجااهقُِّتكي  

 :مدير الندوة األستا  الدوت  / إبراهيم بن حممد املزيين 

 يبراأ  وهذا األستاذ وـيث اضمَّاد تسـأل وترتـث أ  تـثاخل    

ر تؤ ِّـ ـية املؤسسة اـ  يـة  ـيب)ـا    ه مسؤوـية اـ  يب ومسؤو

  ألسا استمع مه اـثكتهر مـا تعـاجل ذــك رمبـا.     كتم بيثـ أسا ا

  اـعا ـر    م اضـهار إ   ـاء ا   عـا    آخر مـا ــثت)ا حتـ  خنـت    

واـ)ص  متاماأ مع صاحب امل)تثل  ه)ا معاـ  اـشي  حمظيبم 

  اجل)اتـات  حيـن إ  بعـض     تسأل  ه  ااد  املـرأ  ا   هذا 

ـيـل  د  األدـة اـشر ية ال تهجث ه)ـاك   أ  باـ حناـعلماء ت هل 

ــل تعــثـ اـــ عض حيبمــاأ        ــال وال مــه ســ)ة  ب  ــر   ال مــه كت
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  فيبـم مـه  ـاادات    اجملتمـع أمه س ء ـلثته وتضـر بـ  سماأ ُتمتع

 مه أجل هذا اضيبم.سُتامل 

  قمممين بمممن حمممممد آل  األسمممتا  المممدوت  / احملاضمممر: معمممالي

 :ال ي  مبا ك

ــات  ــااد  اجل)اتــ ــا    ــ ــاث فياــ ــرأ  أ   شــ ــي  ـلمــ ــر اأ ـــ    ــ

 .دا   أ  أ يثـ وذكرت اـس ب ق ل قليل  فما ه)اك

  معـرو  اــثواـي  ملـا    ن اـشـي تثاخل وت ـهل  أحث اـضيه ا

ــا     ــح أســ ــتا   رجَّــ ــاأ ـ اكســ ــع قاسهســ ــتا  ـيضــ ذهــــب إ  باكســ

 وملصلحة اجملتمع أ  ت  ل  ااد  املرأ    اجل)اتات(.

 يبـــه  ـيبـــه اجلماـــهر  لـــ   نتيبمـــل حثتيـــااـضـــي  

واض ي ة كا  حثتي  مع اـثكتهر   ـثاـعزتز أ   ذـك. خال  

لــق باـتشــرتع تتع املهضــه   ــه  ــ ءاـــ)م  متيــل إ  أ  تيبــه  

ا سالم  وأهميتا فاذا اـذي دفع  إ  االست راد اـذي أ ـار  

 إـيا اـثكتهر حممهد.

 :مدير الندوة األستا  الدوت  / إبراهيم بن حممد املزيين 

  اـشي  اض ي ـة  معاـ    وباًيبم مجيعاأ سشيبر يبراأ

ا أخـــــ  األســـــتاذ اــــــثكتهر ـيخـــــتم جلســـــت) ةوس) ـــــل اـيبلمـــــ

ملعـاـ   و ـيبراأ ـيبـم مجيعـاأ و ـيبراأ        ثاـعزتز  فليتمضـل  

 اـشي .
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 املضيف()

 األستا  الدوت  / عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:

ســـيثسا  بســـم ا   واضمـــث    واـصـــال  واـســـال   لـــ      

حمظيبـم ا  وبـارك فـييبم     يبراأ معـاـ  اـشـي     رسهل ا  

و   لميبـــم  وكـــا  املهضـــه  اض ي ـــة امل ـــ   هـــه مســـاتر   

بــني املــرتض  قضــية اـتــثا  وميــال  لــ  ذـــك  ها ل.شــرتعة ـل)ــاـ

واـ  يب  وهذا اـذي حـثدـ اـشـي  جـزاـ ا  خـرياأ مـع امل ثمـة       

    ري األحيبا  كما أ ـار   م ثمتـا حسـب   ـهر األحـهال      

   اـــث  مـــر رضـــها  ا   ليـــا.  )ـــثي بعـــض املـــثاخالت         

  جـزاـ ا  خـرياأ  باـ)س ة ـلثكتهر حممهد  مَّـار  واًحها ـ   

وكمــا أ ــار اـشــي  هــذا رأتــا واس  ا ــا وتــثل  لــ  أســا كــا     

حرتصـاأ  لــ  اـ ــهر   املهضــه  أكيــر مــه  ــريـ  وـيبــه ـــ   

ــا وســيلة         ــث أسا ــق با  ــار  باـي ــ  مــا طرحــا فيمــا تتعل ــق  ل  علي

إس سـا أم سـة أم سي سـة ال سيبتـب     اإتضا   ـيب)اا أتضاأ ب)مل اضـثتنن ا 

 ســعة و شــرته وال حنســب اـشــار هيبــذا وهيبــذا تعــ  مــر    

اومــا ك)ــس  تلــه مــه ق لــا مــه    وقهـــا  عــا ن ا   ((ومــر  ثالثــني 

هـه اــذي حهـ)ـا     (كتال وال خت ا بيمي)ك إذا الر ال امل  له (

ة إ  أمــة  املــة متعلمــة ســادت األمــم حتــ  تهم)ــا       مــه أمــة أميِّــ  
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ه. اض ي ة أسا أ ذكر حي)ما طـر   ه اضاضر ر م ما فياا مه و 

أ  ه)اك جاهل باـ ب وتعاجل ر ـم جالـا    اـشي  جزاـ ا  خرياأ

  وــذـك  أحياساأ وهـذا ت ـع  ليـا اخل ـأ أكـرب  ـه هـه جمتاـث        

 لمـا  اضثتن اـشرت ن ااما أسزل ا  مه داء إال وأسزل ـا دواء 

هذا اـعامل إذا وقـع م)ـا خ ـأ  ـري     مه  لما وجالا مه جالا((  

 ـة  يواض  واسـعة   باباـا    اـشـرتعة هذا ال  ـك أ   مستاث   

مســؤوـية مؤسســا ية أكيــر م)اــا مســؤوـية أفــراد بــذا ام.    اآل  

أ  اـيبــيري أســا أذكــر وقــث  شــ)ا   أمرتيبــا ـســ)هات  ـــذـك و

ــل     ــهار املستشـــم   ألجـ ــاأ لـ ــتح ميبت ـ ــامني تمـ ــه احملـ ــت ط مـ تلـ

ــذته   ــثو  رفــع  املرضــ  اـ ــا ســيأخذ اهــرب ( مــه   د ــاولترت   ألس

ــؤمِّ    ــا   ــأمني اـ ــب    ــركات اـت ــ  اـ  ي ــأوقضــه  ل مني ية اـت

 اض ي ة ه  قضية خ ري  جثاأ.

أ يبر ا خه  جزاهم ا  خرياأ اــذته س لـها ـ)ـا هـذا اـل ـاء      

ملهقـع   ل  اهلهاء  وسي     اراأ كامالأ هـه اـهاجاـة اـر يسـية    

ــم تتحــهل إ  األر ــي  و   خــالل إ   ــاء ا  وي   . ســامل)تــثل ث

 لـ  ته يـهل    ا(ثالثة أو أربعة أتا  كما  هدسا ا خه  اُتمْ)تجهسا

وأ ــيبر األســتاذ   ــثا  اـرا ــث اـــذي   وُ  ــر  طرحــاأ  امــاأ.  

لــ  اجلــهال اـي ــا  ملثت)ــة    كــا  ت) ــل س ــالأ آخــر  ــري س ل)ــا       

و ابعــس أكيــر مــه س ــل وجــزاـ ا  خــرياأ كــا  ت) ــل  اـرتــاي  



 

 

71 
 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

كعاد ــا إضــافةأ إ  س ــل هــذا امل)تــثل. أكــرر اـشــيبر ـلشــي     

يبر ــا وال أسسـ   تار )ـا    وـصح ا اـيبـرا   وأكـرر اـشـ   قي  

 مثت)ـة ة األحسـاء    باـعلم واـرجال   م)  ـ ـثتهاسيتام اـعامر  

فياا جلسـة  لـم     هاسية آل م ارك( واـا كل م رلاهلمه  ادت

وإ  سشـــرها   وكـــم حنـــه داجـــة إ  ميـــل هـــذـ اــــثتهاسيات 

ـم ـا  تهاجااا معاثهم اخلار باجمتمع)ا  دتهاسية م ربية جاد  

ف ــط   اململيبـــة  بـــل     م مــه أ مث ـــا  ــــي  املــاـيب  وهـــ 

  ســ حاسا و عــا  أ  ت ــارك هلــم    سســأل ا . اململيبــة واـعــامل 

مزتــث  وكـم حنـه داجـة إ     لماـم وأ  ت ـارك    لـم اـشـي .     

  أل  اـ ــب كــل تــه  تأ ي)ــا لثتــث.   !هــذـ األدــا    ــهتر مــه

 مَّـا تتعلـق    أكشـ  أوراقـ    سؤال أسا طرحتـا  اخلهسـا(  وه)اك 

ــاـ ش  ــثواء      بـ ــذاء واــ ــة اـ ـ ــه  هيةـ ــل تـ ــة  كـ ــث   األدوتـ املتعمـ

ــة مزتمــة     ــي  يبتشــ  أدوت ــثواء هــذا ـ وخصهصــاأ بعــض    اـ

ومع)ـــا   ال  اض ـــهل. بـــ   دوتـــة اـ اـيـــة ذات اـســـعر اـعـــاـ    األ

أسـتاذ   كليـة اـصـيثـة ومع)ـا بعــض     تهسـ  اـعـهد    اــثكتهر  

اضمــث    وايبــه اململيبــةا خــه  املتخصصــني   اـصــيثـة. 

 هــذا اـ ــش  ـيبــه ال تــزال مهجــهداأ   أقــل مــه  ريهــا سســ ةأ   

وإذا اـشــي  مــه اـ ــش   اـســه     مــا ســلمس  (اـميــاجرااحتــ  

 ل  قضية اـ ش املتعمث   اـثواء  وهـه   )ثـ   ء مه اـتعليق 
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وأكــرر اـشـيبر وحيــاكم  ــي  خ ـأ ط يــب بـل هــذا  زتيـ       

   ا .
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  تار  مه اـ)ثو صهر 
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