
َغأذايَةِا ْلأ َدأوايَةِابََدلَِِبا وايَةِا،اْلأ َدأ ْلأ بََدلَِيَطةِاالأَبسِاَوِبا
َبةِا .الأُمرَكَّ
َاماسَِ ِيَ نأظُرََِأنِأ:َعَشرَِاْلأ ُُيأكانُِِماَّاهايََِهلِأالأعالَّةِافا
َحفاظَِعاََلُجَها،كانِأُُيِألَِأَفإانِأََل؟َأوِأعاََلُجَها
َناَعَتهُِ ََلِعاََلجِ َعَلىالطََّمعُِماُلهَُِيِأَوََلَِوُحرأَمَتُه،صا

ًئايُفايدُِ كانُُُِيِأَهلِأَنَظرَََِلُجَها،عِاَأمأَكنََِوإانِأ.َشي أ
َهلِأَنَظرَِا،َزَواُلَُُُِيأكانََُِلِهُِأَنََّعلامََِفإانِأََل؟َأمِأَزَواُُلَا
تَ قألايُلَها،ُكنِأيَِلَِأَفإانِأََل؟َأمِأُلَهاَوتَ قألايََتأفايُفَهاُُيأكانُِ
مأَكانِاَغايَةََِأنََِّورََأى َا،زاََيدََِوَقطأعُِافُ َهاإايقَِاْلأا َقَصدَِِتا

لأعاََلجِا َة،الأقَُِوَأَعانََِذلاَك،ِبا .ةَِالأَمادََِّوَأضأَعفَِوَّ
هِانُِقَ بألَِلالأَخلأطِاضَِيَ تَ َعرََِّأَلَِّ:َعَشرَِالسَّاداسَِ ضأجا

، َراغ  تافأ سأ دَُِبلِأِبا ُجُه،نَُِتََّفإاَذاَضاَجُه،إانِأيَ قأصا َِبَدرَِضأ
َراغاهِاإاَلِ تافأ .اسأ

اباعَِ َرةِ َلهَُِيُكونََِأنِأ:َعَشرَِالسَّ ب أ عأتاََللِاخا الأُقُلوبِاِبا
َرأَواحِا َِعظايمِ َأصألِ كََِوَذلِاَوَأدأوايَتاَها،َواْلأ ََلجِاعِافا
، َبأَدانا الن َّفأسِانِاعََِوطَبايَعَتهَُِدنِاالأبَِانأفاَعالََِفإانَِّاْلأ

رِ َوالأَقلأبِا ُهود ،َأمأ ًفاَعارِاَكانَِإاَذابايبَُِوالطََّمشأ
َراضِا مأ هاَما،وََِوالرُّوحِاالأَقلأبِاِبَا ُهوََِكانَِعاََلجا
َرةَََِلَِوالَّذايالأَكاماَل،الطَّبايبَِ ب أ َوإانِأباَذلاكََِلهُِخا

َِحاذاًقاَكانَِ َوالِاَعةِاالطَّبايعاََلجِافا ناصأفُِنِاالأَبدََِوَأحأ
قَ لأباهِاقُّدِاباتَ فَِالأَعلايَل،اواييُدَََِلِطَبايبِ وَُكلُّ.طَبايبِ 

ها، وايَةِاَوَصََلحا هِاَوتَ قأ لصََّدَقةِاَوقُ َواهُُِروحا َوفاعألِا،ِبا
ْيأا، ،اْلأ َسانا بََِواْلأاحأ ق أ ارِاَوالدَِّاّللَِّاَعَلىالِاَواْلأا

َرةا، خا ،فَ َليأسَِاْلأ َومانِأ.رِ َقاصِاُمَتطَب ابِ لِأبَِباطَبايب 
ْيأا،لُِفاعِأالأَمَرضِاعاََلَجاتِاَأعأَظمِا سَِاْلأ اُن،َواْلأاحأ

ُر، َعاُء،َوالذ اكأ بأتاَهالُِرُُّع،َوالتَّضََِوالدُّ اّللَّا،َلِإِاَواَلا
بَُة، َذاهِاَوالت َّوأ ُُمورِاَوُلا َِتَأثاْيِ اْلأ َوُحُصولِاعاَللِاالأَدفأعِافا
َفاءِا َدأوايَِمانََِأعأَظمُِالش ا ِباََسبِاكانِأَولَِالطَّبايعايَّةا،ةِااْلأ تاعأَدادِا ،اسأ َاا،َوقَ ُبوُلاَِالن َّفأسا َِوَعقايَدِتا َذلاكَِفا
عاهِا .َونَ فأ
،ِبِاالت ََّلطُّفُِ:َعَشرَِالثَّامانَِ باها،َوالر افأقُِلأَمرايضا

لصَّبا ِاَكالت ََّلطُّفِا .ِبا
عَِ تَ عأمِاَأنِأ:َعَشرَِالتَّاسا الأعاََلَجاتِاأَن أَواعَِلََِيسأ

ُلَايَّةا،الطَّبايعايَّةِا يايلِاالأعاََلجَِوََِواْلأا لتَّخأ ُذَّاقِاَفإانَِّ،ِبا ِلا
َطابَّاءِا ِاْلأ يايلِافا يَبةًِورًاُأمُِالتَّخأ لََُِلَِعجا َهاَيصا إاَلي أ
َواُء، َاذاقَُِفالطَّبايبُِالدَّ َتعايُِاِلأ َمَرضِاالأَعَلىَيسأ

.ُمعايِ باُكل ِا
ُرونَِ رِاماََلكَُِوُهوَِ-:الأعاشأ َعلََِيِأَأنِأ-الطَّبايبِاَأمأ

باْيَهُِعاََلَجهُِ تَّةِاَلىعََِدائاًراَوَتدأ اأباَقةاَْلرأَكانِاالسا السَّ
َها .الأعاََلجِاَمَداأرُِفَ َعَلي أ

َتهَُِهذاهِاَتُكونََُِلِطَبايبِ وَُكلُِّ ي َّ َِأخا عُِي َِالَّتا َها،رأجا إاَلي أ
،فَ َليأسَِ .مَُِأعألَِوللاُِباطَبايب 
-رمحهِللا–زادِاملعادَِلبنِالقيمِ:ِاملرجع
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فأظُِ-1 حَّةِاحا .الأَموأُجوَدةِاالص ا
حَّةِاَوَردُِّ-2 ُقوَدةِاالص ا .أمأَكنِاماالأَمفأ
.الأعالَّةِاإازَاَلةُِ-3
.أمأَكنِاامفتَ قألايُلَهاإزالتهاُيكنلإن-4
تاَمالُِ-5 َسَدت ََِأدأنَِاحأ ِاالأَمفأ زَاَلةِايأ َماَأعأظَِْلاا .ماها
وايتُِ-6 ِاالأَمصأَلحََِأدأنَِتَ فأ يلِاتَ يأ صا َماأَِلاَتحأ .عأَظماها

تَّةِااْلركانَهذاهِافَ َعَلى .الأعاََلجِاَدارُِمَِالس ا
ِمرجعهَهذاهِاَتُكونََُِلِطَبايبِ وَُكلُِّ عُِالَّتا َها،يَ رأجا إاَلي أ

.باطَبايبِ فَ َليأسَِ
-للاهرمح–القيمَلبناملعادزاداملرجع:املرجع

(الرسالةمؤسسةطبعة)(132/4-133)

فاهِابِاَيطابُِّالَّذايالطَّبايبُِ-1 لاهِاَوصأ َوُهوَِ-َوقَ وأ
مِاُُيَصُِّالَّذاي سأ .-عاي ِاالطََّبائِاِبا

.-حَّالُِالأكََِوُهوَِ-رأَوداهِاباِاَيطابُِّالَّذايالطَّبايبُِ-2
َوُهوَِ-هِاَوَمَراهاِابأَضعاهِاباِاَيطابُِّالَّذايالطَّبايبُِ-3

يُِّ ََرائاحا .-اْلأ
.-اتانُِاْلأََِوُهوَِ-وَساهُِباَُِيطابُِّالَّذايالطَّبايبُِ-4
دُِالأَوُهوَِ-رايَشتاهِابِاَيطابُِّالَّذايالطَّبايبُِ-5 .-َفاصا
َرطِاَحاِجااهِاباََِيطابُِّالَّذايالطَّبايبُِ-6 َوُهوَِ-هِاَوماشأ

جَّامُِ .-اِلَأ

راَِبطاهِاوََِوَوصألاهِالأعاهِاباََِيطابُِّالَّذايالطَّبايبُِ-7
.-الأُمَجب اَُِوُهوَِ-
َواتاهِاباِاَيطابُِّالَّذايالطَّبايبُِ-8 َوُهوَِ-َوََنراهِاكأ

.-الأَكوَّاءُِ
.-اقانُِاِلأََِوُهوَِ-قارأبَتاهِابِاَيطابُِّالَّذايالطَّبايبُِ-9

وهو–تِاِباأِلَيَ َواأَنَِاأصِ خَِطابُّهُِالَّذايالطَّبايبُِ-10
.-البَ يأَطراي
َملَفالطَّبايأبِا يصُِل اهامأ،كَُِهُؤََلءِاَيشأ َُلُمالنَّاسِاَوََتأصا

يبابَ عأضِا َطابَّاءِانَ َواحا ٌِ عُِاْلأ .َحاداثِ رأ
-للارمحه–القيمَلبناملعادزاد:املرجع

.(الرسالةمؤسسهطبعة)(130/4)

ِالنََّظرُِ:اْلول َراضِاَأي ِامانِأالأَمَرضِانَ وأعِافا َمأ ُهَو؟اْلأ
ِ ِالنََّظرُِ:الثَّانا ءِ َأي ِامانِأَسَبباهِافا َوالأعالَّةَُِحَدَث،َشيأ
ِ .هاَي؟َماوثاهِاُحدُِفَسبَ َباًَِكاَنتِأالَّتا

ةُِ:الثَّالاثُِ ،قُ وَّ ،لالِأُمَقاواَمةِ هايَِلِأَوهَِالأَمرايضا َمَرضا
نأُه؟َأضأَعفَُِأوِأ ،لالأَمَرضِاُمَقاواَمةًَِكاَنتِأَفإانِأما

َرةًِ َتظأها َواءِار اكِأيََُِولَِأَوالأَمَرَض،اتَ رََكهََِعَليأها،ُمسأ لدَّ ِبا
.َساكاًنا
َزاجُِ:الرَّاباعُِ ُهَو؟َمايعايُِّالطَّبِاالأَبَدنِاما

َاماسُِ َزاجُِ:اْلأ َاداثُِالأما َرىَغْيأِاىَعلَِاِلأ الأُمجأ
.الطَّبايعاي ِا

نُِّ:السَّاداسُِ .الأَمرايضِاسا
.َعاَدتُهُِ:السَّاباعُِ
رُِالأَوقأتُِ:الثَّامانُِ َاضا َنةا،ُفُصولِامانِأاِلأ يَلايقَُِماوَِالسَّ

.باهِا
عُِ .رأبَ ُتهَُِوت ُِالأَمرايضِابَ َلدُِ:التَّاسا
رُِ ََواءِاَحالُِ:الأَعاشا ِاُلأ .الأَمَرضِاتِاَوقِأفا
َادايَِ ِالنََّظرُِ:َعَشرَِاِلأ لأكَِلاتِاالأُمَضاد ِاَواءِاالدَِّفا

.الأعالَّةِا
َِ ِالنََّظرُِ:َعَشرَِالثَّانا ةِاق ُِفا َواءِاوَّ تاها،َوَدرَجَِالدَّ

نَ َهاَوالأُمَوازَنَةُِ َِبَ ي أ ةِاَوبَ يأ .الأَمرايضِاقُ وَّ
الأعالَّةِاتالأكَِإازَاَلةََِقصأداهِالُِّكَُِيُكونََِأَلَِّ:َعَشرَِالثَّالاثَِ
، هِ وََِعَلىإازَاَلتُ َهاَبلِأفَ َقطأ وثَُِحدَُِمَعهَُِيَأَمنُِجأ

َها،َأصأَعبَِ ن أ َعَهامََِيَأَمنََُِلِاَلتُ َهاإازََِكانََِفَمَتِما
َرىعالَّةِ ُحُدوثَِ َهامِاَأصأَعبَُِأخأ َا،ىَعلَِأَب أَقاَهان أ َحاُلا

ُب،ُهوََِوتَ لأطايُفَها َواهِاَكَمَرضِاَهَذاوَِالأَواجا َأف أ
، هِاباَقطأعاهِاُعولاجََِمَتَِفإانَّهُِالأُعُروقا يفََِوَحبأسا خا
نأهَُِأصأَعبُُِهوََِماُحُدوثُِ .ما

َهلِاِبِايُ َعالاجََِأنِأ:َعَشرَِالرَّاباعَِ َسأ َسِأْلأ ،َفاْلأ َفََلَِهلا
َتقالُِ لأغِاالأعاََلجِامانَِيَ ن أ َواءِاإاَلَِذاءِاِبا عانأدَِإاَلَِّالدَّ

َتقالَُِوََلِتَ َعذُّراها، َواءِاإاَلِيَ ن أ رِاعانأدََِلَِّإِاالأُمرَكَّبِاالدَّ تَ َعذُّ
َواءِا ،الدَّ يطا قِاَفمانِأالأَبسا ذأ عاََلُجهُِالطَّبايبِاحا
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