
 

 

 سید حسن ضیائی  علّامه استاد آیت اهلل

 طة اسالمی :مبحث

 : رسالت هجاین در طة مبحث لکی

 : رسالت هجان اسالم در طة مبحث ػام

 : رسالت ص یؼیان در طة مبحث خاص

 : رسالت مراکز ػلمی در طة خطمبحث أ  

 : رسالت حوزه ىای ػلمّیو در طة اخلاص مبحث خاّص 

ای حبیبنا ای )، (ای هؼم احلبیة ای هؼم الّطبیة) :أ مده کبریدر دػای رشیف جوصن  ،(هللا َطبیة  ) :در روایت أ مده .1

ََنُن ): دکرت تیگاهو ای میفرمایندتو در پاخس  ظلوات هللا وسالمو ػلیوصاکفندۀ ػلوم امام محمد ابكر  رواییت ( درناطبیب 

 .زصاکن ىستمیپزصِک پ یؼین ما چيارده مؼعوم( َطبیُة الاطّباء

 .امجؼنی ظلوات هللا ػلیيمخواهدن روایتيا و احادیث چيارده مؼعوم  .2

 .فيمیدن أ هنا .3

 .معل کردن بر طبق أ هنا .4

 .أ موزش حصیح أ هنا .5

 .حتلیق و پژوىش حصیح پریامون أ هنا .6

 .اخل و خارج کضور در منطلو و هجانو تروجی حصیح أ هنا در دتبلیؽ حصیح أ هنا  .7

 .(... هظری أ یت هللا ص یخ غباس تربیزاین ، أ یت هللا معطفی هوراینتولید اساتید طة اسالمی ) .8

 .تولید طالب و داوضجواین متخعِط طة اسالمی .9

 کتفا تو ترمجۀ متون خاریج ؾریب و رشیق ػدم ا   تب لیف کتاهبای مرجع ختعیِص طة  داخیل اسالمی و .11



 

 

، ترمجۀ کتة خاریج هباصد تلکو متخععنِی متؼيِد داخیل گاه ىای رسارس کضور فلط کتة مرجعحیت در داوض)

ریاپزصکی زمشند در پخودصان کتاهبای ارزمشند ختعیص طة داخیل و ... در ػلوم پزصکی و مهچننی کتیب ار 

 .(یرا تکّدی در اسالم والیی هدارمیهباش ز ر ابش ویل گدای ؾرب و رشق : حملّق و پژوىضگیؼین ،تنویس ند

حیاء أ ایت كرأ ن و رواایت و أ حادیِث مرتوط تو ػلوم پزصکی و پریاپزصکی در سطح حوزه ىای ػلمّیو و حیّت  .11 ا 

يّد طبیة خباطر هیاز واكؼی اوساهنا در داخل و خارج کضور تو جمتيد متؼ  ؛اجیاد درس خارج فلو پزصکی اسالمی

؛ زیرا اوسان جسامین و روحاین خلق رواین و رویح و پیضگریی از أ هنا حاذق از برای رفع تامیری ىای جسمی و

 .مه جسامین و روحاین حمضور میضود صده و در كیامت

 :انىنجاری ىای پزصکی برداص تو صود ابیس یت .12

 ابیس یت رفتارىای منفی پزصکی برداص تو صود ـ 

 ىای یب رویّۀ پزصکی برداص تو صود ابیس یت خضوهت ـ 

 پزصکی برداص تو صود  وسیّئ وی ىایلق و خُ ابیس یت خُ ـ 

 تنی پرس نل أ ن هباصد  ،نگاری و یب جحایب در پزصکیابیس یت یب تند و ابری و ِول ـ 

 ابیس یت رواتط معومی انسامل تنی پزصاکن اب یکدیگر و اب مردم هباصد ـ 

 ابیس یت پزصاکن ؿری متؼيّد در اجرای مسائل پزصکی هباص ند ـ 

 درمان حارض صوهدحصنۀ تضخیط و رشغی کنند و سپس در  واًل ازدواج كاهوین وّ أ   ،ابیس یت پزصاکن ؿریمزدوجـ 

 ، طباتت ابصد هو جتارت ىدف اکدر پزصکی و درمانابیس یت ـ 

: جتارت دارو تو س بک ؾریب و پزصکی حذف صود یؼین ابیس یت روحیّۀ پول پرس یت و اکپیتالیس یت از حصنۀ جامؼۀـ 

 .رشیق و جتارت تامیر تو س بک ؾریب و رشیق و جتارت ابزار پزصکی تو س بک ؾریب و رشیق هباصد

حس نو و ترتیت حصیح و  اب تدهنای سامل و رواهنای سامل و روحیات و غلائد سامل و اخالقاکدر پزصکی سامل ) .13

 .داص تو ابصدت در کضور و هجان هلش اجیاد سالمت و اس مترار سالم ( میتواهد دررفتار مثبت

أ طّباء سامل اب معلکرد حصیح سامل میتواهند زمینۀ امیت سامل صوهد کو زمینو ساز ترشیف فرمایئ موال ظاحة  .14

 .است  جعل هللا تؼایل فرجو الرشیف الزمان

 «یت أ مُرهللا فاَل تَس تَؼِجلُوهُ أ  »                                                 


