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بعد:

ف سال بحلاة إلهللا بيلن فضل الع م صشرفي صاامل اذكر مل يتع ق بعااصان المحلضار فللمحلضار عاصاا

باللصاصب

صاصب ط ب الع م الشرعي.
حكم الع م الشرعي:
صهص ع م الكتلب صالساة صمل يعين ع هللا فهم الكتالب صالسااة ألن الصساللل لهال محكالم الاليال

فلأللال المط اصب

من المس م االهتملم بلألل ين الكتلب صالساة قد يقصل قللل :لملذا يعاهللا مهل الع م بللعربية بألصل الفقاي بقصاعاد

التحديث بع صم القربن صهي رصافد؟ اقصل :هذر دراستهل صان كلا

صسللل إال ماهل خير مل يعاين ع اهللا فهام الكتالب

صالساة صال يستطيع محد من يتعلمل مع الصص الصحيين إال بعد معرفة هذر الصسللل.

الع م الشرعي مهل الع م يط قصن في حكمي الصاصب الكفللي بمعاهللا ماي فرض كفلية صعاصان المحلضار كأااي يفياد
الصاااصب العياااي صالع اام صالااتع م تاتلبااي األحكاالم ماان الصاااصب العياااي صالصاااصب الكفااللي صالساااية صاالسااتحبلب صقااد

ياتلبي بسبب مل يقترن بي بقية األحكلم من الكراهة صالتحريم فياب صاصبلً عيايلً ع هللا مان تأهال لاي بحياث ال يصااد
غي ارر فااي الب ااد ألن صاااصد مهاال الع اام صالع ماال الااذين ياياارصن الطريااق صيصضااحصن ل ااال ماال يحققااصن بااي الهااد

الشرعي من صااصدهم صهاص العبصدياة هلل -اال صعاا -ممار صاااب ع اهللا األماة صيتعاين بللاسابة لابعض األشاخلص
الذين ال يمكن من يقصم إال بهم فهاص مان هاذر الحي ياة بللاسابة ألصللا األفاراد الاذين تاأه صا لاي بحياث لاص تركاصر لمال
صاد غيرهم ممن يقصم بي هذا صاصب عياي يأ مصن بتركي صممال باسابة لحكماي ع اهللا العماصم فهاص فارض كفلياة إذا

قلم بي من يكفي ساق اث ام عان البالقين يقاصم باي مان يكفاي صيساق اث ام ع اهللا البالقين صيلاير فاي حكام البالقين

ساة.
اأتي إلهللا كل فرد بعياة كل فرد بعياي مل مصاب هللا ع يي من معملل صمحكلم يااب ع ياي من ياتع م مال يقاصم باي هاذا
العماال صهااذا الحكاام؛ ألن ماال ال يااتم الصااااب إال بااي فهااص صااااب فلللااا صاابااة فااتع م محكاالم اللااا صااااب ألن
هذا الصاااب ال يقاصم إال باتع م هاذر األحكالم اللايلم صاااب معرفاة مال يخال بهاذا الفارض صاااب ألااي قاد يتطار

الخ اال إليااي صهااص ال يشااعر فهااص صااااب يااأ م بتركااي صهااال مسااللل بااين مهاال الع اام صاصبهاال صماهاال ال بااد من تكااصن
مع صمة لدى الخلص صالعلم صهي مل ع م من الدين بللضرصر .
صاصب الع م الشرعي صالمراد بي:
صاااصب الع اام الشاارعي صاااصب الع اام مصالً :الع اام الم اراد بااي فااي الالااصص هااص الع اام الشاارعي هااص الع اام الشاارعي
الالاصص بمدحاي صالحاث ع ياي صهاص الماصرث ل خشاية هلل -اال

المباي ع هللا الكتلب صالساة هذا هص الاذ اال
م ِمااَ ِعِا ِ
ايع ِل اَلعَل َمااي [( )82سااصر فاالطر] قااد يقااصل قللاال الااال يقصلااصن األقساالم الع ميااة
صعاااِ{ -إَّن َمااي َي َش َشااَ َّ َ َ َ
صالقسم الع مي صالاظر هذا التقسيم االلطاحي الحلدث ياعال ع اصم الادايل مان طاب صهادساة صغيرهال مان هاذر

الع صم يسامصاهل ع ماي صمال عادا ذلا يسامصاي اظار
التي ال

ع ماي صاظار

مص ع ماي صمدباي فياع اصن الع اصم الشارعية

الالصص بمدحهل ع اصم اظرياة مص ع اصم مدبياة صيخراصاهال مان مسامهللا الع ام العرفاي الع ام العرفاي
فاي ماادا الع ام صالع ماال الماراد بااي الع ام الشاارعي الماصرث ل خشااية قاد يقااصل قللاال :من

لكان الالااصص التاي ااال

الخشية قد تصاد عاد طبيب صعاد مهاد

صعاد مزارع صعاد راعي غام مك ار ممال يصااد عااد بعاض مهال الع ام ممال

مل يادر اثاسلن من افسي من غير مهل الع م الشرعي ممل يصرث الخشية سببي التفكر صالاظر صلألطبل من هذا
الاليب األصفر التفكر صالاظر الذ يصر ي مل يصر ي من خشية هللا -ال صعا -صمعرفة باللي هذا سببي التفكر.
كذل األعرابي فاي البلدياة إذا اظار فاي السامصا

صاألرض اظار تفكار صاعتبالر اساتفلد فللاد كبيار بيامال قاد يكاصن

طللااب الع اام الشاارعي يط ااب الع اام عشاار ساااين عشارين ساااة ماال اسااتفلد ق بااي ماان هااذا الع اام هاذا سااببي الخ اال فااي

كيفية التحليل ااد مص اشلهد من طاب الع م بل بعض ممن ياتسب إلهللا الع م من هص مخالل

مخللفاة ظالهر

لهااذا الع اام الااذ يحم ااي بااين اابيااي هااذا خ اال هااذا يحرمااي لااذ الع اام صالعماال فم اال هااذا الااذ يحم ااي م اال هااذا
بع اام الع اام الااذ ال يااصرث لاالحبي الخشااية لااي

بع اام ألن

الشااخص الااذ ال يسااتفيد ماااي هااص فااي الحقيقااة لااي
م ِمَ ِعِ ِ
ايع ِل اَلعَل َماي يعااي ال غيارهم فللاذ ال يفيادر ع ماي خشاية هلل -
األس صب مس صب حلر {ِإَّن َمي َي َش َشَ َّ َ َ َ
اه ِإََّ و َاو َواَل َمَِ َِ َكاَ َوأ َولاوَا
ال صعا -صقربلً ماي هذا لي بع م صلذا يقصل هللا -ال صعاَ :-
م أََّناه ََ ِإَل َ
{ش ِه َع ه
اَل ِعَل ا ِم [( )82سااصر بل عم اران] فعط ا شااهلد مصلااي الع اام ع ااهللا شااهلد المالكااة المعطصفااة ع ااهللا شااهلد هللا -ااال
صعا -فهذر معظام شاهلد الشاهلد ع اهللا ك ماة التصحياد معظام شاهلد معظام مشاهصد باي ألعظام مشاهصد لاي صال
يتحاارى صال ياتقااهللا ل شااهلد بهااذا األماار العظاايم إال العظماال ماان الااال

يعاااي فاار بااين من تشااتر س ا عة رخيلااة

زهيد تط ب لهل مداهللا شالهد صمحيلاالً ال تشاهد ع يهال ألاهال ال تساتحق لكان إذا اشاتري
تط ب لهل من الشهصد مل ي ب

سا عة افيساة غللياة الا من

باي العقاد بحياث ال يتاردد محاد فاي م كا لهاذر السا عة يعااي هال مان المعقاصل من

تشتر بيتلً بم يصن ريلل صمك ر م تاأتي بححالد الاال

مان الشالرع ال تعار عدالتاي صال تعار

قتاي يشاهد لا بهاذر

اللاافقة؟ ال يمكاان ال بااد من تبحااث عاان شااخص تااازم بااأن الخ اال ال يتطاار إلااهللا العقااد مااع صاااصدر فهااذر معظاام
شهلد معظم مشهصد بي ألعظم مشهصد لي مشاهد هللا -اال صعاا -ع ياي مهال الع ام فادل ع اهللا من مهال الع ام هاص

ال قل

الذين يتحم صن م ل هذر الشهلد صبمفهصم المخللفة الذين يحم صن الع م صهم ليسصا مان ال قال

من يصسمصا بهذر السمل

ال يساتحقصن

الشريفة ليسصا من مهل الع م صلهاذا اال فاي الحاديث(( :يحمال هاذا الع ام مان كال خ ا

عدصلاي)) فللااذ يحم ااصن الع اام الشاارعي هاام العاادصل طيااب قاد يقااصل قللاال :إن ب االر الفسااق ظاالهر ع ااهللا بعااض ماان
ياتسب إلهللا الع م؟ اقصل :مل يحم صااي هاذا لاي بع م هاذا لاي بع ام صان اشاتمل ع اهللا مساللل شارعية بأدلتهال هاذا
التوِااَ عَلااَ ِ ِ ِ
يَ
م لَّلا َ
فااي الحقيقااة لااي بع اام؛ ألن الع اام ماال افااع صياادل ع ااهللا ذلا قااصل هللا -ااال صعاااِ{ :-إَّن َمااي َّ َ َ َ
ه
الوا َاوَ ِه َج َهيَلااَ [( )81سااصر الاساال ] باهللااة هاال يقااصل قللاال :من الفلسااق الااذ يعاار حكاام الزااال صيزاااي
َي َع َملااو ََ َ
صيعاار حكاام شاارب الخماار صيشاارب صلااص عاار الحكاام بدلي ااي بااأقصال الع ماال

صماال حاادر صماال يترتااب ع يااي صاآل االر

المترتبااة ع يااي لااص عاار هااذا ك ااي هاال اسااتطيع من اقااصل عااللم؟ يعاار اميااع األحكاالم المترتبااة ع ااهللا هااذر المسااألة

صيعاار حكاام هااذر المسااألة بااأقصال مهاال الع اام بأدلتهاال صيسااتطيع من ياصازن بااين هااذر األقاصال ماان خااال هااذر األدلااة
صياارا

هاال اسااتطيع من اقااصل :م اال هااذا عااللم؟ هللا -ااال صعااا -صلاافي بأاااي الهاال فكاال ماان علااهللا هللا -ااال

صعا -فهص الهل صلص حمل من الع م مل حمل ألاال لص ق ال عللم لترتب ع هللا ذل ماي ال تقبل تصبتي صهللا -اال
التوِااَ عَلااَ ِ ِ ِ
الوا َاوَ ِه َج َهيَلااَ [( )81ساصر الاساال ] طيااب الااذ يعاار الحكاام
يَ َي َع َملااو ََ َ
م لَّلا َ
صعاا -يقااصلِ{:إَّن َمااي َّ َ َ َ
ه
عللم مص الهل؟ في عر الال عللم لكاي في الحقيقة صمن خال مفهصم هذر اآلية هاص الهال فمهمال حمال مان
الع اام هااص الهاال ألاااال لااص ق ااال :ماااي عااللم لق ااال تصبتااي غياار مقبصلااة ل اااص فااي اآليااة ع ااهللا من التصبااة ال تقباال ماان
بحكمهل.

الالهل فدل ع هللا من من يزاصل المعلية الهل صلص كلن من مع م الال

فضل الع م:
الع ام ال يحم ااي إال العاادصل ال قاال

صماان

{يَرَف ا ِ
صماان ذلكاام قااصل هللا -ااال صعاااَ :-
صهال اتلاصر من الادرال

دراال

الدراااة ا ااين س الاتي ال درااال
صلي

م ال

معظاام ماال يسااتدل ع ااهللا فضا ي صشارفي اآلياة التااي سااقالهل بيااة بل عماران
ِ
َّ ِ
ِ
يَ أوت اوا اَل ِعَلا َام َعَر َجااي [( )88سااصر المالدلااة]
ُمن اوا ماانك َم َو َّال ا َ
م َّال ا َ
يَ َ
درالتاال فاي الادايل التاي يتخطلهال اثاسالن بساهصلة؟ يعااي عشارين سالاتي

بااين كاال دراااة صاألخاارى م اال ماال بااين الساامل صاألرض األماار لااي

بللسااهل

بللهين يقصل :هذا سهل دراتين ااث افارب بهال لكان ميان الدرااة األصلاهللا مان ال لاياة مان ال لل اة إلاهللا مللاة

دراااة؟ هااذا شااي عظاايم ماان تأم ااي بعااين البلااير مفاااهللا عم ارر فااي تحل ايل الع اام صلااي

بك ياار من يفاااي عم ارر

بتحليل الع م.
يقصل الرسصل -ع ياي اللاا صالساام(( :-مان يارد هللا باي خيا اًر يفقهاي فاي الادين)) يفقهاي فاي الادين مصالً إذا عرفاال

الدين عرفال المراد بللفقي الدين باميع مبصابي ممال يادخل فاي مسامهللا اثساام مان األحكالم العم ياة صالعقللاد الداخ اة

في مسمهللا اثيمالن صمال فاص ذلا مان اللافل

التاي يماحهال هللا -اال صعاا -لابعض عبالدر مان مراقبتاي صالتعباد

ع ااهللا اه ااة اثحس االن ال ااذ ال يحل اال لك اال مح ااد ه ااذا هااص ال اادين صل ااذا لماال س ااأل ابري اال الاب ااي -ع ي ااي الل ااا
صالسام -عن اثسام صاثيمالن صاثحسالن قالل -ع ياي اللاا صالساام -فاي اهلياة الحاديث(( :هاذا ابريال متالكم
يع مكام دياااكم)) فادل ع ااهللا من الادين يشاامل ال ا اة اثسااام صاثيماالن صاثحسالن فماان يتفقاي فااي هاذر ال ا ااة التااي
تشمل اميع مبصاب الدين هص الذ مراد هللا بي خيا اًر ألن بعاض الاال

يعااهللا بللفقاي العم اي مان األحكالم صالحاال

ف ااي األب ا اصاب األربعا ااة المعرصفا ااة عاا ااد مها اال الع ا اام األربا االع األربعا ااة العبا االدا
الشخلية صالااليل

صالمعا االما

صالمالكحا اال

صاألح ا اصال

صالحدصد يخلصن الفقي بهذا هذا الطاا عرفي خلص لكان ال يعااي من الماراد بللحاديث

هص هذا.

ع اام العقللااد الفقااي األكباار صتع مااي مهاام ماان تع اام األحكاالم مااع من الكاال مه ام مب اصاب الاادين األخاارى ماان التفسااير

صالمااالز صسااير الابااي -ع يااي اللااا صالسااام -التااي هااي الترامااة العم يااة لرسااام صالرقاال صالفااتن صاالعتلاالم
صغيرهاال ماان مباصاب الاادين؛ هااذر فااي غليااة األهميااة لطللااب الع اام لكاان ااااد طاااب الع اام عمصمالً فااي عاازص
ألاهم ع هللا حد عزمهم ماي ال يصاد داعي لدراستهل داعي باي فاي الصقا

خم

م ار

صتحتلج من الل صا

األخرى من الاصافل مك ر من ذل

الحلضار اللاا تحتلاهال فاي كال ياصم

فأا

شي طيب لكن ملذا عن مبصاب الفتن التي قد تعرض ع هللا ق ب فيقب هل صما
ماالذا عاان كتاالب الرقاال

ك ياار ماان طاااب الع اام يااأا

عاهاال

تتع م محكلمهل هاذا شاي طياب هاذا
ال تشعر؟ هاذر فاي غلياة األهمياة

عاان ق ار تااي صال يااصد من يلااا

عظاايم ياال مخااي ماال الااذ يحاادص إلااهللا العماال بلألحكاالم إال كتاالب الم اصاع صالرقااللق كي ا

صاع ا

هااذا خطااأ خطااأ

تعماال بلألحكاالم التااي

تع متهل إال من خال هاذا البالب؟ صقال م ال هاذا فاي امياع مباصاب الادين ((مان يارد هللا باي خيا اًر يفقهاي فاي الادين))

يعاي باميع مبصابي فا يكصن شي ع هللا حسلب شي

مبصاب الدين صيهتمصن بلألحكلم العم ية فق .

احن اشلهد طاب الع ام فاي الام اة ال يعااصن بك يار مان

طيااب ((ماان ياارد هللا بااي خيا اًر يفقهااي فااي الاادين)) الااذ لاام يتفقااي فااي الاادين هاال مراد هللا بااي شا اًر؟ الااذ ال يتفقااي فااي

الدين هل هص ممن مراد هللا بي ش اًر مص اكتفي بأن هللا -ال صعا -لم يرد باي خيا اًر ألن مان عاصام المسا مين ممان
لاام يتفقااي فااي الاادين صضاارب فااي الاار اثسااام صالبااذل لرسااام الشااي الااذ يعااد مضااعل

ماال بذلااي بعااض ماان

ياتسااب إلااهللا الع اام هاال اقااصل :من ه اذا مراد هللا بااي ش ا اًر؟ يعاااي م اال بعااض األ رياال األتقياال الااذين يبااذلصن لالاار
الدين صيافقصن ع هللا الع م الشرعي صيسه صن ممرر ل ال هل اقصل :من هؤال مراد هللا بهم ش اًر؟ اكتفي بأن اقصل:
باأن هللا -اال صعاا -مال مراد هللا بهام خيا اًر مان هاذر الحي ياة صمراد بهام خيا اًر مان اهاة مخارى لكان الخيار المط اق

إامل هص لمان اال الصعاد لاي فاي الحاديث ((مان يارد هللا باي خيا اًر يفقهاي فاي الادين)) صال اقاصل :إن هللا -اال صعاا-
مراد بي ش اًر اعام لاص كالن مضال

إلاهللا عادم تفقهاي فاي الادين مزاصلاة محرمال

صماكا ار صتار صاابال

اقاصل :هاذا

مراد هللا بي ش اًر ممل إذا كلن من الاصع العلبد المخ ص هلل -ال صعا -صلص لم يتفقي في الدين صضارب فاي مباصاب
مخرى من الافع العلم كأن يالهد في سبيل هللا ببدااي مص بمللاي مص يالار اثساام بمللاي مص بمقللاي مص بالهاي هاذا
مراد هللا بااي خيا اًر ماان هااذر الحي يااة لكاان الخياار المط ااق إاماال هااص بللتفقااي فااي الاادين قااد يقااصل قللاال :ماان م ارد هللا بااي

خي اًر يفقهي في الدين لكان ماال ط با

الع ام عشارين ا اين صعرفا

مان ط اب الع ام سابعين سااة صمال مدر شايللً

الرسصل -ع يي اللا صالسام -يقصل(( :إامل مال قلسم صهللا المعطي)) فع هللا هذا ع هللا اثاسلن من يباذل السابب
صال يقصل :مال ط ب

الع م ساين مل اساتفد

ع يا من تساتفيد صتساتمر إلاهللا من يأتيا اليقاين ألن الع ام مان معظام

مب اصاب العباالد باال يفض ا ي مهاال الع اام ع ااهللا اميااع ماال يتعبااد بااي بعااد الف ارالض مفضاال اصافاال العباالدا

الشاارعي فع يا من تسااتمر صلااص كاالن حفظ ا ضااعي
الشاارعي صمااع الصقا

تع اام الع اام

صلااص كاالن فهما مقاال م اال هااذا ال ي ايا عاان تع اام الع اام

صاثخاااص صالحاارص تاادر -إن شاال هللا تعااللهللا -صلااص لاام تاادر فااي ذلا إال االااادراج فااي

قصلااي -ع يااي اللااا صالسااام(( :-ماان سا

طريقالً ي ااتم

فيااي ع مالً سااهل هللا لااي بااي طريقالً إلااهللا الااااة)) فأاا

مال

تريد من يسهل هللا ل طريقلً إلهللا الااة؟ صلاص لام تادر الع ام ألن الصعاد فاي هاذا الحاديث مال رتاب ع اهللا الع ام إامال
ع هللا س ص الطريق فق

فأا

مارد مل تس

يكفي مص لم تدر شيللً ألن هذا الصعد لب

فللع م الشرعي في غلياة األهمياة لكال مك ا
بل الضرصر قللمة صداعية إلهللا صاصد ع مال

الطريق ييسار لا الطرياق إلاهللا الاااة صلاص لام تادر مان الع ام مال

لمارد من س

الطريق.

لكال مسا م ياتساب لهاذا الادين صالع مال الاال

يم اصن لصااصد الع مال باين مصسالب الاال

صفياي مشاالر صمحاالر صسابلع صهاصام صلاي

إلايهم باأم

الحلااة

صعالمتهم بمان؟ بقاصم سا كصا

معهام مان يايار لهام الطرياق فاي ظاام داما

صاديلً في ظام داما
هؤال حيرى فإذا ال هم من بيدر ملبلا صتقدم ع يهم صاستالرصا باصر ملبلحي مل فض ي ع يهم؟ لي فضل ع يهم

مص مل لي فضل ع ايهم؟ الساللر فاي الظاام مال يادر مالذا يصااهاي؟ هال تاهشاي حياة؟ هال يتعارض لسابع يأك اي؟ مال
ياادر هاال يمشااي يمايالً مص شااملالً مص ماان األماالم مص يراااع ماان طريقااي؟ ال يعاار شاايللً صهااذا م اال علمااة الااال
يتعباادصن ع ااهللا اهاال فااإذا ااال هم ماان يبااين لهاام صياياار لهاام الطريااق اللاراب المسااتقيم صالتاظياار مطاالبق صان كاالن

الم لل مقل من المم ل لي؛ ألن هذا الذ مشهللا في الاصاد المظ ام إذا قال ع اهللا مساصم االحتمالال

تعارض لسابع مص

اهشتي حية فمل

ملذا خسر؟ خسر الدايل لكن الذ يتعبد هلل -ال صعا -ع اهللا اهال هاذا يخسار اآلخار ((مان

عمل عماً لي

ع يي ممرال فهص رد)) فإذا كلن يتعبد ع هللا اهللة ع هللا غير مراد هللا -ال صعا -صمراد رساصلي -

ع يي اللا صالسام -فإن م ل هذا يخسر اآلخر صمارد حسن القلد ال يكفي بل ال بد من تكصن العبلد ع هللا
يلي أ ََععااو ِإَلااَ ِ
ِ
بلااير صالاادعص ال بااد من تكااصن ع ااهللا بلااير {ق ا َو ا ِ ِل و ا ِه ِ
ايرن أََن ا َي َو َما ِاَ َّاتَِ َعِنااي
ه
م َعَلااَ َِاا َ
َ
َ
[( )802ساصر يصسا ] فااا بااد ماان من تكااصن العباالد ع ااهللا بلااير ع ااهللا اااصر ماان هللا ع ااهللا ماراد هللا صمن تكااصن الاادعص
كذل .
مهمية الع م الشرعي لمن يشتال في مالل الطب:

صيعاللاصن المرضاهللا مان مطبال صمسالعديهم صغيارهم هاؤال الع ام

اأتي لمن يعمال فاي مااللكم فاي المستشافيل

الشرعي في غلية األهمية لهم ألن ماتمعهم ال يس م من شي مان التعارض ل فتااة فاإذا كالن اثاسالن عاادر مان

الع م الشرعي مل يصر ي الخشية هلل -ال صعا -يااص من هذر الفتاة صيصفق صيسادد هاذر مان اهاة األمار ال الاي
مااي قااد يطا مر لااي محكاالم تتع ااق بااللمريض صتتع ااق بكيفيااة معلم تااي ل ماريض ال يعرفهاال إال إذا كاالن عااادر قسا كاالفي
من الع م الشرعي فلألطبل صمعلصاصهم في مم

الحلاة إلهللا الع م الشرعي صكذلكم هم ميضلً بأم

دعص من يعللاصاي صمن يحتلج إليهم؛ ألن المريض كللاريق يريد ب
لي حلاة تساتطيع من تم اي ع ياي مال شال

يرى هذا المريض ماي بللاسبة لي كل شي

إذا كلن اثاسلن لادي

طبياب يعالل ماريض افترضاال مااي حاللق لحيتاي فاال الطبياب الاذ

يريد من ياقذر من هذا الار الذ هص فياي مان هاذا المارض لاص قالل

لي :يل مخي ملذا تستفيد من ح ق ال حية صالالصص التي ال
تستفيد من كصن صب يكا

من يأخذ بيدر ما

الحلااة إلاهللا

األرض صياظفهل؟ ما

في غاية لسا

في تحريمهل معرصفة؟ لص قلل :ماا

مسابل مالذا

بحلااة إلاهللا م ال هاذا فهاص يقبال مان الطبياب

يقبل من للحب المصاعيد صيقبل من كل محد في هذا المالل.

فع يال من استال هذا الظر

صهذر الفرلة التي ساح

صيسرهل هللا -ال صعا -لاال لاص يااي عاللم ما اً يالا

لي مريض ما اً صيعار مااي مال يعار مان الطاب شايللً قالل :صش دخ ا ؟ هاذا شاأاي لكان لاص اال شاخص هاص
محتاالج إليااي ال شا ماااي يقباال ماااي فااا افااص م اال هااذر الفاارص ال الااتع م ألاااال بحلاااة ملسااة إليااي صال الاادعص صال

اللبر ال بد من اعر كي

اتعلمل مع المريض؟ المريض مسكين مليب بهاذا الادا

ال باد من اربطاي بالهلل -

ال صعا -صمن اصسع اآلملل بسعة رحمة هللا -ال صعا -صمن مفلتي األمصر ك هل بيدر صال اع قي بمخ اص
اع ق هذا المريض بمخ ص

ألاي احتمالل مال يخارج مان المستشافهللا يماص

-ال صعا -صحسن ظن بي صيكصن في ميزان حسال

صال

فيماص ع اهللا هيلاة حسااة صتع اق بالهلل

من صاهي إلهللا هذا.

فللع م صالدعص ال بد ماهمل لمن يعمل في هاذا الماالل صلايارهم لكان احان بلادد الكاام ماع األخاص العالم ين فاي
هذا المالل هال محكالم ك يار تتع اق باللمرض صالمرضاهللا صكيفياة التعلمال معهام صتاصايههم إلاهللا من يعبادصا هللا -
ال صعا -حسب استطلعتهم هذر ال يدركهل إال مان اعتااهللا باللع م الشارعي صاألمار ميساصر يعااي ال يتط اب ماال
من اتر العمل اأخذ إالز است اللية لمد ستة مشهر ما اً صمن اط اب الع ام ع اهللا المشاليخ صااازم الح اق ام بعاد
ذل اراع إلهللا عم ال للا افلل م اً م بعد ذل اأخذ إالز است اللية ال ال مل ي زم هذا ك ي األمر فاي علارال

متيسر اداً صالع م ساهل ماذلل لكان يحتالج إلاهللا مبالدر ماال الع ام ال ياأتي إلاهللا محاد بلثمكالن من يكاصن اثاسالن
مااع عم ااي الرساامي يحضاار ماال تيساار لااي ماان الاادرص

الحمد -ماتشر صبك ر كل ر في كل حي درص
دصام

الدصام الطبي يخت

بعاد لاا اللاب

قبال

هذا ال يك في شاي

مل الذ يماع من الحضصر؟ قد تكصن الدرص
عن الادصام الاصظيفي العالد

التااي ال يك فااي الااذهلب إليهاال قريااب ماان بيتااي صالاادرص

-صهلل

قاد تكاصن الادرص

بعد المارب بعد ااتهل الدصام قد يقصل القللال مااكم :إن

الاصظيفي العالد معارص

مان سابع صالا

صياتهي لكن الطب ال بد من يكصن مصاصد ع هللا األربعة صالعشارين سالعة اقاصل كاذل

إلاهللا اتاين صالا

لكان لاي

مط اصب مان كال

شااخص من يعماال مربعااة صعش ارين ساالعة اعاام صالمهاااة شاالقة صمتعبااة لكاان مااع ذل ا إذا عرفااال شاار المط ااصب
ضااحيال بكاال شااي

اللب

يعاااي اقتطااع لااي اااز ماان الصق ا

صلااص ساالعة فااي اليااصم لااتع م الع اام الشاارعي صبعااد لااا

صقبل الدصام هذا يدركي كل محد يعاي بعد لا اللب لمد سالعة حتاهللا تاتشار الشام

مص سالعة صرباع

هااذا لااص اسااتا ي اثاساالن بقا ار حزبااي صصردر ماان كتاالب هللا -ااال صعااا -ع ااهللا الصاااي المااأمصر بااي بللتاادبر صالترتياال
بك ير بل ماال ماازم باأن هاذا

صمرااعة كام مهل الع م فيمل يشكل ع يال فهمي من كتلب هللا -ال صعا -هذا لي

خياار ماال يعااين ع ااهللا مدا العماال صيكاصن فااي بخاار الاهاالر مااد ساالعة مخاارى ل اظاار فااي سااير الابااي -ع يااي اللااا
صالسام -صالفقي العقللد صغيرهل.
األمر ال لاي :من اآلال

صاألاهز يسر اآلن بإمكلا من تحضر الدرص

من خال األشرطة صاثاترا

صما

في بيت

صما

الل

فاي بيتا

صغيرر.

تأتي إلهللا المتن الذ يشرحي هذا العللم صليكن م اً كتلب التصحيد فتحضر المتن صتسامع الشارا مان الشاري

مص

من خال الشبكة صتاظر في المتن تق مر المتن مك ر مان مار قبال من تسامع الادر صتفهام الماتن معاالر ك ماة ك ماة
مان خاال ماال تسامع ماان شارا صاألماار ميساصر -صهلل الحمااد -صهاذا فااي امياع الع ااصم صك يار ماان الاال

مدر ماان

الع م مك ر ممل يدركي من يازاحم الع مال صهام فاي بياصتهم بال تأتياال األسال ة التاي تادل ع اهللا الفهام الادقيق مان كاادا

صاستراليل فاي بن صاحاد مان خاال الشابكة صاحان فاي الادر
بهذا الالاب صهذا ال يك فال شي
كاال علاار إلااهللا الح اراج تاارز

صاذا عرفال ال بد من اعر مصالً شر المط اصب يعااي لاص قيال لا ما اً :اذهاب

ما ا

راتب ا قااد ال يكفي ا صيكفااي مصالد

متردد إلهللا الحراج عشرين ا ين كي ص صمال راي ال
التعب لكان إذا عرفا

فالألمر متيسار صلاي

ألحاد عاذر فع ياال من اعااهللا

تاارصا إلااهللا الح اراج تقااصل :ياال مخااي ميااش

ميش بلحلل في الحاراج؟ م الث متكسار مص شاي مال يساصى

شار المقلاصد صهاص الع ام الشارعي الاذ مشاهد هللا -اال صعاا -مربلباي صملاحلبي ع اهللا

الشهلد لي بك مة التصحيد عرفا

من امياع مال تبذلاي مان ماال تحلايل هاذا الع ام فهاص رخايص يعااي مال يساتحق

الذكر بللاسبة لمل تحل ي.
هال كتب ملفهل مهل الع م ب هاة العلر للر سه ة صميسر بإمكلن المتع م من يق مر فيهال صيساتفيد اعام كلاا

المتااصن لااعبة كلا ا

المتااصن لااعبة ال ياادركهل ك ياار مماان يق ا مر فيهاال ماان غياار مهاال االختلاالص اآلن لاالر

الع صم ميسصر سه ة ميسر يعاي من كلن يتطلصل ع هللا زاد المساتقاع مان غيار الع مال صطااب الع ام حتاهللا يسار

هللا لااي الشاايخ اباان ع يمااين -رحمااي هللا -فشاارحي بللشاارا الممتااع الشاارا الممتااع يفهمااي الااال
رحمي هللا تعاللهللا -ذلال هللا لاي كيفياة التع ايم صايلالل المع صمال

ك هاام ألن الشاايخ -

فاساتفيد فللاد مان هاذا الكتالب الم خاص الفقهاي

كتلب يستفيد ماي كل من يق مر صيكتب فا عذر لال صال حاة لال في من اتار

يعااي لاص المساألة ماتن الازاد اقاصل:

هذا لعب ع هللا المتع مين لكن شرحي ل شيخ ابن ع يمين مفهصم شرصا الشيخ ابن ابرين صشارصا المشاليخ ك هال
لكاان احتاالج مااع ذلا إلااهللا من اط ااع دراااة دراتااين اااث فااي ع ااصم اآللااة

سااه ة ميساار افهماال صاحاان فااي البيااص

حتهللا استطيع من اتعلمل مع الالصص ع هللا الطريقة الع مية المعرصفة عاد مهل الع م صهذا ميضلً ممار يساير صهلل
الحمااد ألن هااذر الع ااصم شاارحهل ه اؤال الع ماال صيساارصهل لطاااب الع اام فكيفيااة التحلاايل تااتم بحضااصر الاادرص
ب اة العلر صلهاة العلر بحيث يفهمال كال محاد بحضاصر الادرص

صبللمطللعة الخللة بهذر الكتب التي ملف

لماان ال يسااتطيع ذل ا

بللباادن صمزاحمااة الشاايصا صاثفاالد ماااهم مبلشاار مص ماان طريااق اآلال

فاالألمر متيساار -صهلل

الحمد -صبإمكلن الشخص من يكصن عللملً من خال هذر اآلال
سااملعة الت فااصن صيسااأل م عااللم يحاال لااي هااذا اثشااكلل صقااد يقااصل قللاال :من الع ماال مشاااصلصن اتلاال صال يااردصن

اعم قد يحتلج إلهللا من يستفهم بإمكلااي من يرفاع

الال

ألاي كلن في السلبق العللم الصاحاد ياطاي الب اد ألن

اعم التقلير مصاصد صميضلً العدد غير كلفي لحلال
السصاد األعظم عصام ال يحتلاصن إلهللا مسل ة إال فيمل يقع لهم اآلن ال السصاد األعظم ماتع م صيساأل عان كال مال
يشكل ع يي فلالر فاي ك ار فاي الط اب ع اهللا مهال الع ام ماع ك ارتهم لالر الط اب مك ار مان طالقتهم فع ياال من
اعاهللا بهذا البلب صهذا الشأن صمن األطبل في السلبق مان ضارب مطالباي فاي الع ام الشارعي صلالر بحياث يعاد
من الع مل الكبالر فاي امياع مباصاب الع ام فاي التفساير فاي الحاديث فاي الفقاي فاي العقللاد فاي كال بالب مان مباصاب

الاادين صهاام مطباال

يعاااي شااهرتهم فااي الطااب طبق ا

بللع م الشرعي عادال شخص يقلل لي :ابان الافاي
الافااي

اآلفاال

فم ا اً -مااال مصرد

صال مخللاي يخفاهللا ع اهللا محاد مااكم هاذا مان كبالر األطبال

ع ااي ب ان مبااي الحاازم القرشااي عااا الاادين اباان الافااي

كااللمصاز المااصاز مطبااصع معاارص

شاارا الك ياال

م االلين -الهتماالم صعاليااة األطباال

الطبيااب الملاار لاالحب التلاالاي

صغيرهماال يقااصل الساابكي فااي طبقاال

ابان

فااي الطااب

الشاالفعية كاالن فقيه الً فااي

مذهب الشلفعي لا شارحلً ع اهللا التابياي التابياي ماتن مان متاصن الشالفعية ألباي إساحل الشاي ارز
الطب كتلبلً سملر الشلمل قيل :لص تم لكلن ا مللة ما د تام مااي مالاصن ما اداً صلاا فاي ملاصل الفقاي صفاي
الماطق صفي الفقي صالعربية صالحديث يعااي مقاصال ابان الافاي

فاي كتاب الملاط

تادصر بك ار يعااي م مال يادصر

كااام اباان حااار صالع ارقااي صغياارهم ماان مهاال الحااديث فااي كاال باالب يااذكر مر اباان الافااي
طبيب لا

صلاا

فاي

فااي ع ااصم الحااديث صهااص

الشلمل متم ماي ملاين ما د.

صبللام ااة كاالن مشاالركلً فااي فاااصن ك ياار ق ا  :صماهاال ع ااصم الحااديث فأقصالااي الك ياار تاادصر فااي كتااب الملااط

صعالية الع مل بأقصالي تدل ع هللا رسصخي في الع صم الشرعية يقصل السبكي :صممل الطب ف م يكان ع اهللا صااي األرض

م ي ألن بعاض الاال

يقاصل :لاص اتاها

إلاهللا الع ام الشارعي ضاعف

فاي تخللاي اقاصل :هاذا لاي

ألا قد تتاي إلهللا الع م الشرعي صتاظم صقتا صترتاب مماصر صال تتاأ ر فاي تخللا

صممال الطاب ف ام يكان ع اهللا

صاي األرض م ي قيل :صال ال بعد ابن سايال م اي قاللصا :صكالن فاي العااج معظام مان ابان سايال

سبع ص ملاين صستمللة.

من األم ة مال ذكارر الساخلص فاي فات الماياث قالل" :إَ الارَي

بلاحي
تاصفي سااة

المتطهاب يووان هاَ عهاع الوايع هاَ المها ب

إوحيق هَ يحيَ اإلوراَيلي ،يهاوع ،،المعاروب ِايهَ الاعييَ ،وام الحاعيف فاي حايو يهوعيتاه ،ما أهياه ماَ

شم

العيَ محمع هَ عهع المؤمَ الاور "،هص سمع الحديث حلل يهصديتي طيب قد يقصل قللال :كيا

يساتفيد

صهص يهصد ؟ بأ اية يط ب الحديث صهص يهصد ؟ قلل السخلص " :وكتب ِعض الطلَِ اومه في الطِيق" الطبال
مساامل الطااب الااذين حضارصا ع اهللا هااذا الشايخ ماان ماال من يايازهم بللرصايااة عااي "وكتااب ِعااض

تادصين األسامل

الطلَِ اومه في الطِيق في جملَ الويمعيَ ،فأنكر علياه" ماكار ع اهللا هاذا الطللاب الاذ كتاب هاذا اليهاصد فاي
الطباال

صساالل شاايخ اثسااام اباان تيميااة عاان ذلا فأااالزر قاالل :اكتب اصا اساامي ألن كتلبااة اساامي ماال تضاار صكصاااي

يت قهللا في حلل كفارر هاذا ال يمااع صت قياي ل ع ام فاي حالل اخاتال الشارب لاحي
عادال حلل تحمل صحلل مدا

لكان العبار فياي فاي حالل األدا

حلل التحمل ل ع م صلص كلن فلسقلً يتحمل الع م صيط ب الع ام لكان بعاد ذلا ال يقبال

ماي هذا الع م حتهللا تاطبق ع يي الشرصب فيل تحمل الكلفر يتحمل الع ام صفاي اللاحيحين صغيرهمال من ابيار

باان مطعاام متااهللا فااي فاادا مساارى باادر صهااص كاالفر فساامع الابااي -ع يااي اللااا صالسااام -يق ا مر فااي لااا المااارب
بللطصر تحمل حلل كفرر م لمل مس م مدى هذر الساة فقب

عاي خرا

في اللحيحين صغيرهمل.

سلل شيخ اثسام ابن تيمية عن ذل فأالزر صلام يخللفاي محاد مان مهال علارر بال ممان م با

الحلف المز

اسامي فاي الطبال

-رحمي هللا تعللهللا -صيسر هللا تعللهللا ماي مس م بعد صسمي محمد صمدى صسمعصا مااي صممان سامع

ماااي الحاالف شاام

الاادين الحسااياي صغيارر اقااصل :هااذا طبيااب صغياار مسا م يساامع ماااي الحااديث صمااع ذلا يكتااب

اساامي فااي الطباال

صمااع الساالمعين لكاان ال تقباال رصايتااي حتااهللا يس ا م ألن ماان شاارب الرصايااة العدالااة صالكاالفر لااي

بعدل.
ابن الديلن هذا ترامي الحلف ابن حار في الدرر الكلماة فقلل" :يوون هَ عهع الويع هاَ المها ب إواحيق هاَ

يحيااَ اإلو اراَيلي ،كاايَ يهوعي ايم فأواالم م ا أهيااه واانَ إحااع ووااِعميََ ،وقااع واام م ا أهيااه ومحم اع هااَ عهااع
المؤمَ الااور ،،وحاعف عناه ،وكايَ مايو امر فاي الطاب ،قليا اَنطاراا علاَ الاعنيي ،إ ا حاا كفييتاه فاي أوو
النهير توجه إلَ النااااوَ -يعااي فاي حالل يهصديتاي يساتري صيتعباد بمال يظااي لاصابلً صان كالن خطاأ محرفالً لكان

ابل ع هللا هذا -يقاصل :كيَ ميو امر في الطب قلي اَنطراا علاَ الاعنيي ،إ ا حاا كفييتاه فاي أوو النهاير توجاه
إلَ الناااوَ َ يشا ها ل  -صلعال هاذا ازداد بعاد إساامي بحياث يازاصل الطاب فاي مصل الاهالر ام بعاد ذلا يتااي

إلهللا العبلد  -مي في شهر رمضيَ ونَ وِ وشمويَ ووِعميََ.
صمن هذا اأخذ درص
محبب إلهللا الافص

اقاصل :إذا كالن هاذا يهاصد
فكي

صيسامع الحاديث ألن الحاديث كاام مان ال ياطاق عان الهاصى

بللقربن الذ هص كام هللا -اال صعاا-؟! كاام هللا -اال صعاا -الاذ مان كالن يقارؤر

كأامل يخلطب الرحمن يخلطب هللا -ال صعا -لكن ع يال من اق مر القاربن ع اهللا الصااي الماأمصر باي اتادبر صارتال
صاتفهم صارااع كام مهل الع م لافهم صاستفيد من القربن الفللد المراص .

في ترامة هذا لفتة صهاي من ك يا اًر مان األطبال صهام كايارهم ممان يازاصل مماصر الادايل مان صااصر الكساب تاادر إذا
زاد دخ ي زاد تعبي صعم ي فإذا كلن طبيب علد تادر عم ي مقل ممن فصقي مقل من استشلر

لملذا؟ ألن الادخل

مقاال فااا يااار بااأن اثاساالن ياهما فااي هااذا العماال صيك اار ماااي لكاان إذا ارتفااع شااأاي لاالر استشاالر صقلااد ماان
اميع الال

تاد عم ي ك ي مشاصل بهذا األمر فا يلر لمل يل

ق بي شيللً من صقتي.

ااارى األطباال الكباالر بلسااتمرار مربعااة صعش ارين ساالعة مشاااصلين لماالذا؟ ألن الاادخل معظاام تااادر يحلاال ع ااهللا
األمصال الطلل ة من خال هذر المهاة صياكب الابلً عمال يتع اق بق باي صمال يلا

ديااي صمال يقرباي إلاهللا هللا -اال

صعا -فم ل هذا ال ياسهللا هللا -ال صعا -اعم هص مط صب بأال ياسهللا الايبي مان الادايل لكان هاص خ اق لهاد
ال بد من تحقيقي صالعبصدية هلل -ال صعا -صبإمكلاي من يزاصل العبصدية من مبصاب الدين المتاصعاة فتااصع العبالدا
من اعمة هللا -ال صعا -ع هللا المك فين فبإمكلاي من يتعبد بلللا يتعبد بللليلم يتعباد بلثافال فاي سابيل هللا
ال صعا -من خال مال يكسابي مان هاذر المهااة تأدياة لشاكر هاذر الاعماة بإمكلااي من يافاع اآلخارين فللطبيابع يي مسؤصلية عظمهللا فا ياهم في مهاتي التي تدر ع يي شيللً من حطلم الدايل صياسهللا مل خ ق من ما اي ع اهللا
األطبل من يبذلصا من مصقلتهم لافع الال

لافااع الااال

اقااصل :ال تاسااهللا الاايب ماان الاادايل لكاان ميضالً ال تكاان الاادايل هما

يعاي صما
صماا

يعاي ال يقلل ل طبيب م اً :ما

افت عيلد مربعة صعشرين سالعة تبارع

في المساد تل ي مع الال

تعاار من هااذر معاراض ماارض ماا

رمي

ع هللا صاحد من الايران ب لر التعاب مص ب الر مارض لام يحا

تعرفااي تالااحي صتسااد لااي الالاايحة صلااص لاام يط ااب ماا

كصاي يط ب ما .
فع هللا هؤال اثخصان كايرهم من العلم ين فاي الماالال
يحساصن ما

يعاااي ابااذل افسا لافااع الااال

األخارى من يلارفصا مان مصقالتهم لافاع الاال

طبيب تحسن من تسد الالايحة لهاذا الشاخص الماريض ال تتاردد يال مخاي صالادايل ماا

من مال الدايل ليكصن عم

كل ك مة لهل مقلبل فإذا صاد

مص ماان الاي اران مص مماان ياارد ع ي ا مماان لااي
فللدين الاليحة صما

باي

فضااً عاان
فاي مماصر مال
مال خ قا

من يحتلج إلهللا بذل الاليحة سصا كلن من األقالرب

ماان األقاالرب صال الاي اران صعرف ا

ماااي بحلاااة إلااهللا هااذر الالاايحة

تسعهللا لهذا العمل باية من يمتع هللا -ال صعا -هذا الشخص بلاحة صعلفياة ليعباد هللا -

ال صعا -صيك ر سصاد مان يتعباد هلل -اال صعاا -صتساتال م ال هاذر الالالل لهاؤال الاال

إلهللا هللا -ال صعا -مار عظيم ما

حيالذ مالهد.

فع اايهم من يقتطعا اصا م اان مصق االتهم الس ااتقبلل الا اال

فاي ماالل الادعص

صس ااملع ش ااكصاهم صمم ارض ااهم صيش ااير بم اال ي ااافعهم مالاا الً ب االدلين

باالألقربين صال يحم هاام الحاارص ع ااهللا الاادايل من ياشااا صا بصظااللفهم صعياالداتهم عاان م اال هااذا العماال التطااصعي الااذ

يادصن صابي عاد هللا -ال صعا -صهص من مقرب صسللل الدعص صالمريض يقبل ممن يافعي في هذا البلب مك ار
ممل يافعي في بلب الملل صان كلن الملل بذلي يافع في الدعص افعلً كبي اًر.

ميضلً ممل يشلر بي ع هللا األطبل من ييسرصا هذا الع م لمن احتلاي بتألي

يستفيد ماي كل مان يقا مر صيكتاب باذكر بعاض األماراض الماتشار باين الاال

األدصية صاألغذية صمل ال يافع بال يضار فاإذا صااد
الااال

مؤلفل

مبساطة فيهال مبالده هاذا الع ام

صذكار مع ارضاهل صمال يافاع فيهال مان

هاذر األماراض صذكار مع ارضاهل بأسا صب ساهل يفهماي عالد

صذكاار ماال يافااع فااي عااااي ماان األغذيااة صماال يضاار اسااتعمللي ماان األغذيااة بللاساابة لهااذا الماارض صكااذل

األدصية التي ليس

لهل ب لر الابية ع هللا من يربطصا في م ل هذا الماالل بلألطبال

صمال يساتااصا بهاذر الكتاب ألن

اثاساالن قااد يسااتعمل الشااي ع ااهللا غياار صاهااي ب ال يحاارص من يكااصن م اال هااذر الكتااب سااه ة ميساار تفيااد الااال
صتعياهم؛ ألن مل كل الال
من الال

يساتطيع من يباذل األماصال مان ماال العااج تعرفاصن اآلن العااج مرتفاع القيماة ك يار

الذين دخ هم متصسا صعاصال هم كبيار ال يساتطيعصن من ياطاصا مال يحتالاصن إلياي مان عااج صمال تحتالج

إليااي مساارهم فم اال هااذر الكتااب تيساار الكتااب ق ي ااة فااي المكتباال

اعاام مصاااصد لكاهاال ق ي ااة صبعضااهل كتااب قااديملً

يعاااي ماان ساااين ماان خمسااين ماان سااتين ساااة تاياار ك ياار ماان الاظرياال
لكن بلهض القيمة مال صاد

الطبيااة صبعضااهل إذا صاااد شااي حااديث

في ما د صاحد مكتاصب ع ياي  021ريالل لطبيباة ملفتاي فاي بعاض األدصياة صاألغذياة
فكيا

يكاصن بهاذر القيماة؟ ال باد مان

صاألمراض فهذا بلهض ال من يعاي لص كلن كتلبلً شرعيلً كلن بعشر ريلال
التيسير ع هللا ممصر الال صاألطبل ال ياع صن الال ي اؤصن إلهللا كتاب الطاب القاديم إذا مال صااد اثاسالن شاي
ميسار مبسا يفيادر فاي هاذا الماالل ال باد من يبحاث عان م كتالب فاي الطاب يساتفيد مااي القالاصن البان سايال

كاالن معااصل األطباال الشااعبيين ع يااي صالاااصص -رحمااي هللا تعااللهللا -يقااصل :ااارى فااي خاالطر من ماظاار فااي كتااب
الطب فلقتاي

فأخراا

كتلب القلاصن البن سيال

الكتاالب فعاالد إلااي ماال كاا

يقصل :فأظ م ق بي صلار ال مساتطيع الحفا

معهاادر ماان افسااي اعاام لاالحب الكتاالب معاارص

صال مفهام كاام الع مال

صضااعي فااي ميازان الشاارع

يعاي م حد زاديق بكل لراحة مل يحتلج إلهللا من االمل فاي هاذا البالب يعااي لاص اقا مر كاام شايخ اثساام صابان
القيم صغيرر فيمل يتع ق بي صادال ماي ضلل اسأل هللا السامة صالعلفية.

األطباال الشااعبيصن صك ياار مماان ياتسااب إلااهللا الع اام فااي العلااصر المتااأخر معااصلهم فااي الطااب ع ااهللا كتاالب اساامي:
التذكر لاداصد األاطالكي التاذكر فاي هاذا الما اد الكبيار فيهال بعاض األماراض صفيهال بعاض األدصياة التاي تعالل
بهل هاذر األماراض ساصا كلاا

يعاار ك ياار ماان الابلتاال

مركباة مص مفارد صفيهال مغذياة تافاع فاي هاذر األماراض لكان ك يار مان األدصياة ال

التااي يلاافهل ال تعاار مسااملؤهل فااا يسااتفلد ماان هااذا الكتاالب ك ياار ماان األغذيااة التااي

ذكرهاال إاماال ذكرهاال لمااارد ماهاال اربا

ماار صاحااد فافعا

يكااصن هااذا الماريض عااادر مضاالد لهااذا الاااذا
األدصية صاألغذية التي يذكرهل ألن المسميل

لهااذا الماريض لكاان ماالذا عاان بقيااة المرضااهللا احتماالل من

مص عااادر قلب يااة لماارض بخاار بساابب هااذا الاااذا
تاير

األمار ال الاي :من التاالرب القلاة ليسا

كمل هص شأن الطب الحديث ألاي قد يارب هذا الدصا افاع لفاان فيظااي يافاع لامياع الاال

مصالً :صعااصر معرفااة
عان اساتق ار تالم

صاألمار لاي

كاذل

قااد يكااصن اثاساالن ملاالب بماارض بخ اار يزياادر هااذا العاااج مص هااذا الاااذا يزيااد مرض اي ال االاي فيحلاال عا اادر
تعاالرض فمط ااصب ماان األطباال من يبااذلصا فااي هااذا المااالل شاايللً ييساار ل ااال

المستشفيل

بعض الال

ماال كاال الااال

يمكن يللب بعلهاة مص باأمر عظايم صال ي ارااع إمال لكصااي ال يرغاب فاي هاذا مص لكاصن

التك فة ع يي كبير ال يستطيعهل.

إض االفة إلااهللا من هااذر الكتااب فيهاال شااعصذ صفيه اال طاس اام صقااع بس ااببهل ك ي اار م اان الا اال

بللشاايلطين صهااص ال يشااعر ألاهاال ملف ا
اساتعلال

صفيهال تع ااق بحيصااال

ك ماال

تلاي

ف ااي الس ااحر صاالس ااتعلاة

فااي علااصر مظ مااة صالكتاالب هااذا مشااحصن ماان الطاساام صفيهاال ميض الً

مص بطيااصر مص باأا از ماان الطياصر ماان صضاع مر

الهدهااد فاي صساالدتي لالر لااي

كذا صعصفي من كذا من استعمل كذا ممل يستعلن فيي باير هللا -ال صعا.-
صفيي ميضلً مرقلم صحرص

يرغااب فااي مرااعااة

صمشيل هاي إلاهللا الساحر مقارب م ال هاذر األرقالم صفيهال حارص

مقطعاة ال يادرى صفيهال

هااي إلااهللا السااحر مقاارب فااا ااعاال علمااة المسا مين يراعااصن إلااهللا م اال هااذر الكتااب صاحاان لااديال القاادر فااي
مل يافع الال

في هذا المالل صهللا المستعلن.

اثخااص العاالم صن فااي المااالل الطب اي صماال يعايااي صماال يساالعد ع يااي ماان معاالصاين يعم ااصن فااي مماالكن فيهاال تعاارض
لشااي ماان الفااتن س اصا كلا ا

ماان المرضااهللا الم ارااعين لتباالين مسااتصيلتهم فااي الع اام صفااي التاادين مص كلا ا

العلم ين ألن العمل يرصن من من ضرصرتي من يخت

الرالل بللاسل

مع ماي ال داعي لاذل صال ضارصر لاي لكان

هم يادعصن هاذا العلمال فاي هاذا الماالل يتعارض لفاتن فع ياي من يكاصن داعياة خيار صمن يحاصل باين الاال
هذر الفتن بقدر استطلعتي فهذا المالل صهذا المرفاق الحياص المهام الاذ يحتلااي امياع الاال
ماان األخياالر يتضااليق ماان مرااعااة األطباال فااي المستشاافيل

ماان

ماان مااال هااذا حتااهللا فااي العياالدا

صباين

فياي مال فياي صك يار
الخللااة ياااد ماال

ياد التبرج ع هللا مشدر في هذر األملكن.
فع يال من ابذل الاليحة لكل من اارار مخللفالً ساصا كالن مان الاذكصر مص مان اثاالث ساصا كالن مان العالم ين فاي
القطلع مص من الصاردين ع يي من مرضهللا صمن زصار صغيرهم صاثاسلن الحريص ع هللا افسي يتضليق عاد مرااعاة

المستشفيل

صهذا لي

بسر ممر مكشاص

عااد الاال

ك هام كال الاال

لتق يل هذا الشر بقدر اثمكلن ألاي قد يقصل قللل :ماي لي
الااذكصر عاان اثااالث مص ماال مشاابي ذلا

يعتار بهاذا فع ياال من اساعهللا الهادين

بلثمكلن من يفلال األطبال عان غيارهم مان الاذكصر

اعاام المرضااهللا الرااالل ع ااهللا حااد صالاساال ع ااهللا حااد لكاان تاااد االشاات ار
صيتعرض بعاض الاال

ل مضاليقة صيتضاليق بعاض

محيلالً في مكتب مصاعيد مص شي من هذا مص مسيلب صطرقل
الال من بعض الماالظر فع ياال من اكاصن دعال هادى فاي هاذا البالب صمن احاصل باين م ال هاذر المخللفال

صباين

ملحلبهل صال يفت المالل ل شيطلن صمعصااي من يستا صا م ل هذر الفرص.
صاااد مخللفاال

صعاااد اثخاصان فااي الحساابة رلااد لماال يحاادث فااي بعااض المستشاافيل

صبعااض المستصلاافل

األه يااة

شي ك ير ألن الرقلبة ع يهل مقل فع يال من اكصن دعل خير صهدا ابذل الاليحة لكل محد صلال األاار العظايم

من هللا -ال صعا -فمن دل ع هللا هدى ف ي م ل مار فلع ي ف احتسب األار من هللا -ال صعا.-
صل هللا هللا صس م صبلر ع هللا عبدر صرسصلي ابيال محمد صع هللا بلي صلحبي مامعين.

