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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  ايدولوژيک مسايل

  
 » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــنداکترالحاج 

 ٢٠١۵ دسمبر ١١

  

 نزد طبيب غير مسلمان معالجه  تداوی و
 طبيبی    اگر :نموده است که   روايت  )  تيميه ابن  ( الدين  تقی  شيخ  از  مفلح ن اب »  الشرعيه اآلداب  « درکتاب 

 جايز است   برای مسلمانان  آنان  طبابت  باشند،  اعتماد  و  اطمينان  مورد  طب  در  متخصص  نصرانی  يا يھودی

  ياخير ؟

    مورد  ومسيحيان  يھوديان  نزد تواند ی م که  مسلمان اضافه نموده است ھمانطوری در جواب فرموده است بلی و

تواند غرض تداوی ومعالجه نزد  می . نمايد  ستد  و  داد  و  معامله  آنان  با  يا  بگذارد  وديعت  به  را  چيزی اطمينان

  .ن مراجعه فرمايد آنا

  :ن فرموده است أ متعال در قرآن عظيم الش  خداوند

   بعضی (»   يؤده اليك ومنھم من إن تأمنه بدينار ال يؤده إليك إال ما دمت عليه قائماومن أھل الكتاب من إن تأمنه بقنطار« 

    در  خيانت  و گردانند  برمی توه  ب را  آن  بگذاری  آنان  پيش  امانت  به  را  ھنگفتی  مبالغ  اگر  ھستندکه کتاب ازاھل

ه  ب  را  آن  بگذاری  امانت  به  آنان  پيش  را  ديناری  اگر که  ھستند کتاب  ازاھل  ديگر  بعضی  و کنند  نمی امانت

  ). باشی   آنھا  مراقب  و  مواظب  ھمواره که  اين  مگر  داد  نخواھند  پس  باز تو

  عنوانه  ب  را  مشرکی  مرد  يک کرد، ھجرت   که پيامبر صلی هللا عليه و سلم  زمانی  است  آمده  صحيح  در حديث

  .  دانست  امين  مال خويش  و  جان  بر  را  او  و گرفت مزدوریه  ب  ماھری راھنمای

ه وھم از کافران اين قبيله در خدمت پيامبر صلی هللا عليه ل اعم مسلمانان اين قبي  » خزاعه « نام ه  بزرگی  ب ۀ و قبيل

  .دادند  ضروری را در خدمت پيامبر اسالم قرار می اطالعات  الزم و وسلم بودند و

  :نويسند ھمچنان محدثين می

ه  طبابت مسلمانان  را بۀ کفار بود وظيفۀکه از جمل کلده  بن   ھدايت فرموده بود که  حارث  پيامبر صلی هللا عليه و سلم

  .دوش داشت 

نزد طبيب مسلمان ه طبيب مسلمان وجود داشته باشد، بايد ب و  باشد  ممکن  اگر ولی دستور اسالمی ھمين است که 

   . نمايد  عدول  ازاو  نيست  جايز  مسلمان  فرد  وجود  با  نيز  معامله  و  وديعه که  در طوری ه نمايد،مراجع
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  اين  بدون  بکند  را کاری  چنين تواند  می  باشد،  وی  طبابت  يا » کتابی «  شمردن  وامين  امانت  به  اگرمحتاج ليکن

 : ت آي موجبه  ب  و .آيد  نمی شماره  ب  آنھا  واليت  اينکار  يعنی ددگر  نصاری  و  يھود  ازواليت  نھی  مشمول که

    با  است بھتر). نکنيد  مجادله  خوبی  و نيکوئیه  ب  جز کتاب  اھل با( »  وال تجادلوا أھل الكتاب إال بالتي ھي أحسن«

  .   رفتارنمود  نيکوئی  به آنان

    : گفت  » حديبيه«   صلح ۀ دربار ابوالخطاب

که کافر بود ، غرض اطالع يابی نظامی از  در حالی » خزاعه  « ۀ قبيل  را از شخصی   پيامبر صلی هللا عليه و سلم

  .کرد  قبول می را استماع و اطالعات آن موقعيت آنان در بين قريش اعزام داشت و

 و   مريضی  ۀ دربار  را   اوصحيح ۀنسخ ھدايت و  و  مراجعه کافر طبيب ه  ب توان  می  که آيد  برمی  حديث  اين  از

    . نباشد  مشکوک  و  و مظنون دروغه  ب  متھم که  براين  مشروط  نمود،  قبول  ومعالجه مداوا

  

  :تتبع ونگـارش 

 » سعيد افـغــانی–سعـيـدی « امــيـن الـديــنداکترالحاج 

  رمنیج-ل مرکز کلتوری دحق الرهومسؤ و مديـــر مطـالعات سـتراتيژيک افغان

 

 
 


