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  يوسف األمحدالدكتور  الشيخ دمي فضيلةتق
  

  -:بعد أما.  بينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنياحلمد هللا تعاىل والصالة والسالم على ن
   . "مؤمتر يوم املهنة الطيب "الشرعية الظاهرة يف تالتجاوزا  عن حممد بن مجال حولدار: كتبه الطبيب الفاضل  فقد اطلعت على ما

 قبل األطباء املخالفات ، من هذهى والواجب الشرعي هو االحتساب عل. صواباً فجزاه اهللا خري اجلزاء  الفقهي كان بيانه وقد
الذي  ، الطيب وال يسعهم السكوت زات وأمثاهلا الواقعة يف امليدانذه التجاو وامعل وطالب الطب ومن غريهم الذي حضروا أو

وفقه اهللا   ممثلة يف وزيرهاليم العايلعالتبالدرجة األوىل إىل وزارة  والوجوب الشرعي يتجه. الباًيؤول إىل تقبل املنكر والرضا به غ
 .والنظر يف املقترحات املذكورة يف هذا التقرير باإلصالح الشرعي

 
  

 .واحلمد هللا رب العاملني.حيفظنا وحيفظ بالدنا باإلسالم  أسأل اهللا تعاىل أن
  
  

 :قاله وكتبه
  األمحد اهللاعبدبن  يوسف.د

 .عضو هيئة التدريس جبامعة اإلمام
  هـ١/٥/١٤٣٠
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  :املقدمة
 من يهده اهللا فال مضل له ومن يضلل ،أعمالنا  ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات، ونستغفرهعينهإن احلمد هللا حنمده ونست

منوا اتقوا اهللا حق تقاته يا أيها الذين آ {دا عبده ورسولهوحده ال شريك له وأشهد أن حمم فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما } {)١٠٢( وال متوتن إال وأنتم مسلمون

وقولوا قوال ها الذين اتقوا اهللا يا أي} {)١( رجاال كثريا ونساء واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا
  :)١(أما بعد، })٧١( يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيما )٧٠(سديدا 

  
 كيف خيتار - غالبا-وال يدري يكون على مفترق طرق فمن املعلوم أن طالب الطب حني يصل للسنة الدراسية األخرية 

  :  منهاسباب ألالتخصص الذي يناسبه
o  هيناسب  الذيالتخصصه خالل الدراسة مل يتبني لأنه . 
o  نه أل،  حياته املستقبلية خاصة يف اجلوانب االجتماعية واألسرية  على سلبا أو إجياباؤثرصص سيما سيختاره من ختأن

  .قرار مصريي
  

يكون دليال لامعة امللك عبد العزيز  جبية الطب كلطالبرائدة من فكرة  ")٢(يوم املهنة الطيب"تنظيم مؤمتر وهلذا كانت فكرة 
مبوافقة من وزارة – ، مث صار هذا املؤمتر يعقد كل عام  اختيار التخصصات اليت تناسبهمعلى الطب ومعينا هلم بإذن اهللا بلطال

  . كليات الطب يف اململكةمن تنظيم وتنسيق ب-التعليم العايل
  

 رأيت من واجب ونظامية ونظرا ملا يتخلل هذا املؤمتر السنوي من خمالفات شرعية ثة،الثالوقد يسر اهللا يل حضور هذه املؤمترات 
 أن النيب صلى اهللا  رضي اهللا عنه الداري متيم بن أوس رقيةن أيبعف .نبها بإذن اهللا تعاىلالنصيحة أن أبني هذه املخالفات وطرق جت

رواه  ))هللا ، ولكتابه ، ولرسوله ، وألئمة املسلمني وعامتهم :  ؟ قال ملن يا رسول اهللا: الدين النصيحة ، قلنا ((: عليه وسلم قال 

   .البخاري و مسلم
  

  :  احملاور التالية مقسم علىوهذا التقرير
 ؟ ما هو مؤمتر يوم املهنة الطيب )١
 . ات املؤمترإجيابيات هذه )٢
 .امللحوظات )٣
 .االقتراحات والتوصيات )٤
 . اخلامتة )٥
 . املراجعاهلوامش و )٦

  
                                                

به بل كان السلف الصاحل رمحهم اهللا تعاىل يقدموا بني يدي دروسهم، وكتبهم، وخمتلف شؤوم كما ذكر اليت كان يعلمها النيب صلى اهللا عليه وسلم أصحا" خطبة احلاجة" هذه ١
 ".خطبة احلاجة" األلباين رمحه اهللا يف كتابه  احملدثذلك العالمة

 .لكن سأبقي على أصل اللفظة نظرا لشيوعها بني طالب الطبألن املوصوف هو املهنة وليس اليوم، و" الطيب"أصوب لغة من " الطبية" أن لفظة -واهللا أعلم بالصواب–أرى  ٢



 ٣

هم على جهودهم أن جيعل هذا التقرير خالصا لوجهه الكرمي، وأن ينفع به اإلخوة القائمني على هذه املؤمترات وأن يثيب واهللا أسأل
تتسع صدورهم ملا كتبته رغبة مين يف تصحيح أن كما أسأله جل وعال  ، الطب وأطباء االمتياز يبذلوا لنفع طالبالعظيمة اليت

  . واملؤمن مرآة أخيه،دقك فصديقك من صدقك ال من ص، املسرية
  

وأسأله جل وعال أن جيزي فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد اهللا األمحد خري اجلزاء على تكرمه مبراجعة التقرير والتقدمي له، 
  .أسأل اهللا أن يبارك يف عمره وعلمه واحتسابه وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني

  
  
  

  . فمن النفس والشيطان واهللا ورسوله منه بريئانان من خطأ، وما ك  من صواب فمن اهللا وحدهتما كتب
  

  ،،اهللا تعاىل حسيب ونعم الوكيلو
  
  
  
  وكتب

  حممد بن مجال حولدار
  معيد بقسم الطب النفسي

   جامعة امللك فيصل بالدمام–كلية الطب 
  وطبيب مقيم مبستشفى امللك فهد اجلامعي باخلرب

  ٢١/٤/١٤٣٠ جلمعةا
M_HOLDAR@YAHOO.COM 

  ٤٠٢٧٣: ب.ص
  ٣١٩٥٢: اخلرب، الرمز الربيدي
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  ؟ ما هو مؤمتر يوم املهنة الطيب)١
 يف مدينة جدة بتنسيق بني كلية املؤمتر األول ليوم املهنة الطيبمن اهلجرة النبوية الشريفة، أقيم  ١٤٢٨يف الربع األول من عام 

عمل ركزت بصورة أساسية على اضرات وورش  حمختلل املؤمتروقد  . عبد العزيز والنادي العلمي السعوديكالطب جبامعة املل
  . وفرص التدريب يف هذه التخصصات سواء داخل اململكة أو خارجهاالتخصصكيفية اختيار 

  
 يف حياته تالقرارايف اختاذ قرار من أصعب بإذن اهللا  الطالب تساعدوكانت حبق فكرة رائدة يف التعريف بالتخصصات الطبية 

  .اختيار التخصص الطيبوهو الوظيفية 
  
دى يومني  املؤمتر الثاين ليوم املهنة على م  بتنظيم- شطر الدمام– كلية الطب جبامعة امللك فيصل  العام الذي يليه قام طالبيفو

  .يف مدينة اخلرب
  

  . كلية الطب جبامعة امللك سعود طالبلبدينة الرياض من قم املؤمتر الثالث مبظّ ن-١٤٣٠-ويف هذا العام 
  

  :ات املؤمتر هذه إجيابيات)٢
ü على اختاذ واحد من  تعاىلإعطاء فكرة واضحة ومركزة عن خمتلف التخصصات الطبية، مما يساعد الطلبة بإذن اهللا 

 . الوظيفيةأصعب القرارات يف حيام
ü تعاىللمجتمع بإذن اهللاوهذا فيه نفع عظيم لعمل التطوعي بني طالب الطب، إشاعة روح ال . 
ü  ليا يف اخلارجملخصات تفيد من أراد إكمال الدراسات العبات وكتيإعداد. 
ü الدقة يف التنظيم والتنسيق.  
ü االنضباط يف الوقت. 

  

  :امللحوظات )٣
بيينها  لزاما علي ت ولذا كان-على تفاوت بينها-  وخمالفة لألنظمة املرعية  شرعيةملحوظات مل ختل من  يوم املهنة الطيبمؤمترات

 من حيث  املؤمترتقومي حريصني على استمارات إلخوة املنظمني كانوا خاصة وأن ا للذمة،وإبراًء ني عليها القائمنصحا لإلخوة
   . باالهتماموأجدر أن النصيحة يف الدين أوىل  فيهال شكمما  و،اخل....حمتواهو هتنظيم

  
  :ا يلي مب العامة على املؤمترامللحوظاتأوجز 
ضورهم كما حل فائدة  كبري وجود عدم، معط الشرعية والنظامية هلذه البالدواب األجانب غري امللتزمني بالضبعضحضور  )١

 .ملسته بنفسي وملسه بعض من حضر هذه املؤمترات
  
 



 ٥

 .الرجال على النساء والعكس إللقاء احملاضرات وورش العمل دخول )٢
    إياكم: (( رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رضي اهللا عنه أن عامر بن عقبة ففي الصحيحني عنوهذا ال جيوز،    
   )).املوت احلمو : قال ؟ احلمو أفرأيت : صاراألن من رجل فقال ، النساء على والدخول   

  . صورا لنساء سافرات متربجاتعرض بعض احملاضرين يف حماضرته )٣
املؤمتر الثاين الذي عقد مبدينة   يف قاعة احملاضرات يف حلجب النساء عن الرجال-مع وجودها–استخدام احلواجز عدم  )٤

 .اخلرب
  

  :نة الرياض من ملحوظاتر الثالث الذي عقد مبدي املؤمتومما اختص به*
تكرميها وتسليمها درعا يف حفل  األمريكية لشؤون التعليم أثناء السفارة جامعة امللك سعود ملمثلة أحد مسؤويلمصافحة  )٥

مصافحة النساء فيها تفصيل " :اهللاوهذا ال جيوز، فقد جاء يف فتاوى مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه . االفتتاح
وإن كانت لغري  .ن حمارم املصافح كأمه وابنته وأخته وخالته وعمته وزوجته فال بأس افإن كانت النساء م

، ))أصافح النساءإنين ال : ((لم يدها لتصافحه فقال؛ ألن امرأة مدت للنيب صلى اهللا عليه وساحملارم فال جتوز
عليه )) بالكالم يبايعهن إال  يد امرأة قط ما كانواهللا ما مست يد رسول اهللا: ((وقالت عائشة رضي اهللا عنها

الصالة والسالم فال جيوز للمرأة أن تصافح الرجال من غري حمارمها وال جيوز للرجل أن يصافح النساء من غري 
  ".حمارمه للحديثني املذكورين وألن ذلك ال تؤمن معه الفتنة

  ) اجلزء السادس،جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة(
http://www.binbaz.org.sa/mat/240  

  
قيام بعض النساء املشاركات يف تنظيم املؤمتر بالتقدمي لبعض احملاضرين الرجال يف قاعة احملاضرات الرئيسية، وكان  )٦

وكما هو معلوم حكم هذا الفعل يندرج حتت حديث . باإلمكان استمرار قيام املنظمني الرجال يف التقدمي للمحاضرين
 . آنف الذكر-رضي اهللا عنه-عقبة بن عامر 

 .نطقة الضيوف واليت تتوسط القاعة مبركز امللك فهد الثقايفمب  وضع خمتلطوس الضيوف من كال اجلنسني يفجل )٧
يف نفس غرفة جيلسان سوية   يتبعان للجهة املشاركةلوحظ يف معارض بعض اجلهات املشاركة يف املؤمتر وجود رجل وامرأة )٨

 . مربعة وهي غرفة ال تتجاوز مساحتها ثالثة أمتاراملعرض،
 جاء يف فتاوى ماموهذا ال جيوز، ف. صورة إلحدى النساء احملاضراتيف النشرة التعريفية باملؤمتر واليت وزعت يف أول يوم  )٩

تصوير النساء يف : " تصوير النساء يف الصحف واالت يف معرض كالمه عنمساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا
 ."الدولة التعميم مبنع ذلك الصحف واالت، أو يف املؤلفات أمر منكر، ال جيوز، وقد صدر من

http://www.binbaz.org.sa/mat/10780  
 

أخذ  أمام احلاضرين وأحد مسؤويل اجلامعةل ب من ق وتسليمهن الدروع يف تنظيم املؤمتر الطالبات املشاركات بعضتكرمي )١٠
 .أثناء التكرميهلن غرافية ووتصور ف

  
  
   

http://www.binbaz.org.sa/mat/240
http://www.binbaz.org.sa/mat/10780


 ٦

 : عرض يف اية احلفل اخلتامي فلم توثيقي عن مراحل اإلعداد للمؤمتر، وكان مما لوحظ فيه
 .، فجزاه اهللا خريا لوال أن أحد اإلخوة املنظمني كان حريصا على كتمهابعض الفقرات كان ا موسيقى )١١
 .االجتماعات التحضريية هلذا املؤمتر كانت خمتلطة )١٢
 يف  الذين شاركوا يف تنظيم املؤمتر الطالب والطالباتلبعض مسؤويل اجلامعة مع بعض  مجاعيةضت صورة فوتوغرافيةعر )١٣

 . أثناء افتتاح املعرض املصاحب للمؤمتر، وذلكوضع خمتلط
 . بعض وسائل اإلعالممن قبل البات املشاركة يف تنظيم املؤمترإجراء مقابلة مرئية مع إحدى الط )١٤

  

  :التوصياتاحات واالقتر) ٤
 أن خط سري املؤمتر يتجه إىل ازدياد املخالفات الشرعية يف جوانب ونقصها يف  من خالل متابعيت للمؤمترات الثالثةمما ظهر يل
  : وألجل ذلك أوصي بالوصايا التالية،جوانب

 
حصل فيه من خمالفات للضوابط  ألطباء املستقبل إال أن ما -  تعاىلبإذن اهللا–ذا املؤمتر نفع عظيم  هل أنمما ال شك فيه )١

تتوىل عليا اجة املاسة لوجود إدارة  تؤكد على الضرورة الشديدة واحلهذه البالد املباركةالشرعية واألنظمة املرعية يف 
 وأن -  لتخصصها يف الدراسات الطبية العليا ؛ واملقترح أن تكون اهليئة السعودية للتخصصات الطبية– إدارة املؤمتر

  :مع هذه اإلدارة من قبل طالب اجلامعات بالتناوب وذلك له املنافع التالية يتم التنسيق 
   ضمان التقيد باألحكام الشرعية واألنظمة املرعية يف اململكة العربية السعودية ، فما حدث يدل على نوع       .أ 

 .جهل ا خاصة وأا صرحية وواضحة        
  رجات بل وبتحسنها مع مرور الوقت وصقل اخلربات إذ سيحتفظ ثبات اإلدارة كفيل بإذن اهللا بثبات املخ  .ب 

 .لتقوميها يف كل مؤمتر– والسلبيات -لتعزيزها–بأرشيف قاعدة بيانات اجلهات املشاركة وترصد اإلجيابيات         
 املؤمتر من املعلوم أن الطالب املشاركني يف تنظيم املؤمتر يف فترة ما سيكونون هم قادة اال الطيب، وكون   .ج 

    وفق صقل تلك القدرات لضمان متمرسةفرصة لتدريبهم على هذه القيادة يستحق أن يكون ذا إدارة         
 .اجتهادات شخصية                       ضوابط وأصول وليس عرب 

     . راسياًاحلفاظ على أوقات الطالب من الضياع يف األعمال الروتينية واليت كانت مرهقةً هلم ومؤثرة عليهم د  .د 
ى موضوع التأمني تذمر العديد من كثرة األخطاء الطبية وإقبال اتمع علفيه ويف الوقت الذي بدا واضحاً 

 مما يكفل  وعدم تشتيت جهودهم احلرص على بذل الوسع لضمان كفاءة هؤالء الطالب دراسياالصحي، جيب
 .جناحهم يف حيام العملية بإذن اهللا

اخل، فإن .... حتقيق عوامل النجاح الدنيوية ألي مؤمتر من تنظيم وترتيب وتنسيق وإعداد للميزانيةكما حيرص اجلميع على )٢
احلرص التام على البعد عن أي خمالفات شرعية هو من أهم عوامل جناح أي مشروع يف احلياة ويكفي أنه سبب لتوفيق 

ى ضرورة استشارة أهل العلم يف برامج ولضمان ذلك أر. رب العاملني وكسب رضاه جل وعال، وأنعم به من مكسب
 من املخالفات الشرعية ، وميكن االستفادة من أقسام الدراسات اإلسالمية -بإذن اهللا- املؤمترات القادمة لضمان خلوها 

 .التابعة للجامعات يف مراجعة الربنامج
  
 



 ٧

دون احلاجة لدخول الرجال عليهن، إنشاء شبكات تلفزيونية مغلقة لنقل احملاضرات للنساء  أما احملاضرات فاملقترح )٣
  تعاىل وهذا يسري بإذن اهللا. دون نقل صورا هلم للرجال إذا كان احملاضر امرأةوكذلك لنقل شرائح عرض البوربوينت

وقد . خاصة وأنه معمول به يف كثري من الكليات منذ زمن بعيد وأثبت جناحه حبمد اهللا فاإلمكانيات املادية متوفرة حبمد اهللا
 :  ؛ لشموليتهبنصههنا أنقله  لعلي  ذا اخلصوص اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء جواب واضح منورد

  
  

  حضور الندوات الطبية اليت تلقيها املرأة أمام الرجال األطباء

قد تضطر إىل   ما رأيك يف حضور الندوات الطبية؟ علما بأا مهمة جدا للطبيبة حىت تعرف اجلديد يف عامل الطب ، و                   : ١س
  . إلقاء احملاضرات أمام الرجال األطباء 

مهم جدا لكل من األطباء والطبيبات ، لكن جيب أال يكون يف الندوات اختالط بني الرجال               حضور الندوات الطبية   : ١ج
قامـة نـدوات   والنساء؛ درءا للفتنة ، ودفعا للفساد ، وميكن اجلمع بني حتقيق املصلحة الطبية وتفادي مفسدة االختالط بإ          

لألطباء خاصة ، وأخرى للطبيبات ، وما قد يكون من نقص يف ذلك يستدرك بنشر ما دار يف ندوات هـؤالء وأولئـك ،              
   .وكتابة رسائل ومقاالت ونشرها بوسائل اإلعالم وحنوها 

  . وذا حتصل املصلحة ، ويسلم اتمع من مضار االختالط 

  .  حممد ، وآله وصحبه وسلم وباهللا التوفيق ، وصلى اهللا على نبينا

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء
  الرئیس  نائب رئیس اللجنة

  باز بن اهللا عبد بن العزيز عبد  عفیفي الرزاق عبد

   ) ٨٨٦٣( من الفتوى رقم ) ١(س ] من فتاوى اللجنة الدائمة[

 
 يريده أخوه  من املؤمترات السابقة أن ابن البلد هو األعرف مبا يل ولغرييإعادة تقييم حضور األجانب وفائدته إذ تبني )٤

 بالتقيد -إن كان ال بد من استضافتهم–فالرأي أن يقنن احلضور مبا هو مفيد مع التنبيه عليهم . وبالطبع هو أوفر اقتصادياً
 .بالضوابط الشرعية والنظامية للمملكة العربية السعودية 

البالد فينبه على أن هذا خمالف التأكيد على احملاضرين بعدم عرض صور النساء يف حماضرام، ومن كان من خارج هذه  )٥
 .للشرع ولنظام هذه البالد املباركة

 حبكم وجوب وضرورة نشر الوعي بني منسويب كليات الطب واملستشفيات اجلامعية من طلبة وموظفني ومسؤولني )٦
نسعى مجيعا إلزالة ه ونرضى به بل جيب أن  احلايل خمتلطا ال يعين أن نستمرئ، وأن كون اال الطيب يف الوقتاالختالط شرعا

 .هذا املنكر إرضاء لربنا وشكرا لنعمه علينا يف اال الطيب
فبدال من تدريسهم . بناء على النقطة السابقة، أرى ضرورة تغيري مناهج الثقافة اإلسالمية اليت تدرس لطلبة الطب )٧

ب فقه الطبيب واملريض وحكم ، كان األوىل باملسؤولني عن مناهج كلية الطب تدريس الطالموضوعات تقل حاجتهم هلا
 . وحنو ذلك،االختالط والضوابط الشرعية عند احلاجة للتعامل مع اجلنس اآلخر



 ٨

  :اخلامتة) ٥
، ولئن ةن يف أفضل صور يف الرقي ذا املشروع ليكو وتوصيات ما هو إال رغبة من كاتب هذه السطورملحوظاتما ذكرته من 

 ليحصلوا على أفضل  ويسألون أهل اخلربة واالختصاص يف مشارق األرض ومغاراتكان أطباء املستقبل حيضرون هذه املؤمترا
 وقد قال ، على البعد عما يغضب اهللااتاموا حرصا وحيرصالفرص يف حيام الوظيفية، فحري م أن يتقوا اهللا يف كل مؤمتر 

ترك شيئا هللا عوضه اهللا خريا ومن  )سورة الطالق( } قْه من حيثُ لَا يحتِسب ويرز)٢(ومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجاً{: تعاىلوسبحانه 
وإذ تأذن ربكم لئن شكرمت { .وإسباغ نعمه عليه بعده عما يغضبه إال من وفقه اهللا وأعظم أسباب توفيق اهللا للعبد وما املوفق ،منه

  )سورة إبراهيم( })٧(ألزيدنكم ولئن كفرمت إن عذايب لشديد
  

  دينهم ودنياهم، وأن يكونوا نافعني ألمتهم،،ملا فيه صالح  أسأل اهللا أن يوفق اجلميع
  

   ،اللهم أبرم للمجال الطيب أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل املعصية
  ويؤمر فيه باملعروف وينهى فيه عن املنكر،

  
  ،، تسليما كثرياوصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم

  
  
  
  

  :اهلوامش واملراجع) ٦
  http://www.binbaz.org.sa: موقع مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز رمحه اهللا -١
  http://mcd3.info: الثالث الطيبموقع يوم املهنة  -٢
 http://www.islamweb.net: الشبكة اإلسالميةموقع  -٣

http://www.binbaz.org.sa
http://mcd3.info
http://www.islamweb.net

