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 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 :ندوة

 الطب عند املسلمني وأثره يف تطور العلوم الطبية

 السرية الذاتية للمحاضر: ▪

 األستاذ الدكتور/ إبراهيم بن حممد بن محد املزيين. ▪

أستاذ الدراسات احلضاارة  تااارةا الوما       -

عنااد الماامقس  اماار التااارةا تاحلضااارم ما واا  ا  ااا   

حمقد  ن سو د ا سال ي .

ويا  التاارةا تااراار    رئيس جممس إدارم مج -

تعضاا  ، (ًا)سااا ا  اادتجم جممااس التوااات  لاادتجم ارمااي  الو  ياا   

عضا   ، تالقمكا  أعضاا   ( ممثا   ًا)حاليا جممس إدارم اجلقويا   

جممس إدارم احتاد الؤرخس الو ب  الااه م.

                                      
 (   ال افق لمثالاث   1439أقيقت  ما  المبت، الثالث  ن شه  اهلل احمل )ها

الاادوت ر    (. تحتاادف فيهااا سااوادم ا سااتاذ   2017تالوشاا ةن  اان ساابتق  )  

)أساتاذ الدراساات احلضاارة  تااارةا الوما         إ  اهير  ن حمقد  ن محد الاية  

عند الممقس اا جا وا  ا  اا  حمقاد  ان ساو د ا ساال ي  ااا ال ةاار(. تأدارهاا          

ساااوادم الااادوت ر   ن اااا ر  ااان ِااااار اجلاااا  د )ا ستشااااارد أ ااا ار الااااد       

مبمتشفى المك خالد اجلا وي ت دةن  المك فهد الطبيا ، ت ادة  ا الا  جا وا      

  ر الد (.المك سو د    ا
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عمااى إاشااا   تاااخ اااارةا الوماا    الشاا ا الومقااي -

ا ساال ي   الو  ي  تا سال ي  ما وا  ا  اا  حمقاد  ان ساو د      

تعض  المجن  الش ف  عمى إاشا  التاخ.

اائب رئيس جممس اجلقوي  التارخيي  الماو دة ،   -

عضااا  هيحتااا  حت ةااا  جممااا    ، تًاا  اااس الواااا  لمجقويااا  ساااا ا  ت

(. ًا)حالي اجلقوي  التارخيي  المو دة 

ا رمحه اهلل ااا  حاص  عمى تسا  المك عبد الويةي ا -

 ها(.1419وا  ) ن الدرج  ا تىل، لم

الاؤرخس الوا ب لشا ا ا     حتااد حاص  عماى در  ا   -

 .( 2010)الؤرخس، الوا  

عض  المجن  الومقيا  جلاائيم ت ناا  الماك سامقا        -

لدراسات تحب ف اارةا اجلية م الو  ي .

عض   نتدب لمقجمس الومقاي   جا وا  احلادتد     -

الشقالي .  

أ اااس المجنااا  الومقيااا  لاااؤع  القمكااا  الو  يااا        -

   ائ  عا .المو دة  
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 لناساابات  اجلا واا ، لموااا  اجلااا وي  أ ااس عااا  ا  -

ها(.1424 اا 1423)

عض  جلن  النااه  تارطاو تالكتاب الدراساي       -

(.ًا)سا ا  اجلا و 

عضاا  جممااس عقااادم  وهااد اااارةا الوماا   الو  ياا    -

(.ًا)سا ا تا سال ي   اجلا و 

مااس عقااادم الباااث الومقااي  اجلا واا ،   عضاا  جم -

ها(.1426 -1425)الوا  

عض  جلن  الندتات تالؤع ات تاجلا ائي الومقيا     -

هاا(،  1428 تحتاى 1425 اجملمس الومقي  اجلا و ، ا عا ا  ) 

 (.ها1437حتى تها 1432)توذا  داة   ن عا  

  ا  ااا  حمقااد أ ااس عااا  اجملمااس الومقااي ما واا  -

.(ها1415 تحتى 1410) ن سو د ا سال ي ، ا ع ا  

الشاؤت   ي تاةا  الوقا  ت   متشار غري  تفا   لواال   -

.(ها1420تحتى1425) ، ا ع ا  االجتقاعي
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  عدةااد  اان   ، اان ا  ااااات الوا اا    ًاااا ىل عاادد  -

  داخااا  الس الومقيااا  تالنااادتات تالاااؤع ات،   المجاااا  تاجملااا 

اجلا و  تخارجها.

 ااان اجلقوياااات تاالحتاااادات     عضااا  فااااي عدةاااد    -

الومقي  التخ   .

   ات الومقيا  ان النادتات تالاؤع    دةا   عدشارك  -

  الداخ  تارارج.

ناقشاا  جمق عاا   اان ال سااائ     قااا   ا شاا اا ت   -

اف تالنتااج الومقاي   توذا حتكير جمق ع   ان ا حبا  الومقي ، 

  عادد  ان اجلا واات   داخا       ،مرتقي الومقيتلالاد  لمنش  

 القمك  تخارجها.

 وناا ا  )صاافاات    لااه   اااا   إذاعااي ة  اااي،     -

 اس إذاعيتس.لدتر(، اارةا احلضارم

ؤلفاااتا التارخيياا ، لاااه جمق عاا   اان الكتااب تال  -

  الادترةات الومقيا  تا حباف النش رم   عدةد  ن ،  تاحلضارة

 التخ    تفق االهتقا ات اااي ا
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 اارةا التومير تاط ر الوم   عند الممقس. -

 اارةا الطب ت دارسه   احلضارم ا سال ي . -

 احل تب ال ميبي . اارةا  الد الشا  تدتله   ع   -

 ال قخ تآراره   احلضارم ا سال ي . -

التاااااارةا الوماااااك د تالتا اااااينات احل  يااااا  عناااااد   -

 الممقس.

 جمق ع  دراسات    ناه  الؤرخس تآرارهر. -

إضاااف  إىل عدةااد  اان البااا ف الومقياا      ضاا عات   -

الوق  عند الممقس، التوا    ا  ااخا ،   )   نهاا ضارة  عا ح

 اوااااي التجارةاااا ، دراسااااات    وجاااار البماااادا    ا ساااا ال تال

لياااق ت احلقاا د، تجمق عاا  دراسااات عاان ال حماا  تالاا حالت     

 عند الممقس، عق  ال أم تاوميقها عند الممقس(.

 السرية الذاتية ملدير الندوة: ▪

   :منصور بن مسار اجلابرياالسم: الدكتور/  ▪

 دة  ا ال  جا و  المك ساو د   ا ار الاد      -

 .تاا  الد 
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ستشارد أ  ار الد  تااا  الاد  مبمتشافى الماك     ا     -

 خالد اجلا وي ت دةن  المك فهد الطبي   ال ةار.
أسااااااتاذ  ماااااااعد ت  شااااااد أواااااااد ي لمماااااان ات     -

   .جا و  المك سو د كمي  الطب اا ا ساسي  

عض  الكمي  المكي  ا سرتالي     ار الاد      -

 .تاا  الد 

 و  المك سو د. كال رة س طب تج اح   ن جا     -
ومياا  مااتري إدارم صاااي  تإدارم  متشاافيات اااا     اج   -

 إدارم ا عقاجم ما و  المك سو د.

كيااااا  ما الااااا  جا وااااا  الماااااك ساااااو د تالكميااااا  ال     -

 ا سرتالي     ار الد  تاا  الد .

حاصااااا  عماااااى جاااااائيم أفضااااا  أساااااتاذ جاااااا وي       -

 اد اا   اان قماار    (  2014)وااا  مالدراسااات الوميااا ل 

 ت الوميا  كمي  الطب اا جا و  المك سو د.الدراسا
عضاا  اااادد ااااالجم الثاااا  الفااائي  بط لاا  القمكاا       -

 .( 1424)وا  مل
قاااد  الودةاااد  ااان الباااا ف الومقيااا  تاحملاضااا ات      -

 عدد  ن الؤع ات الوالي  التخ   .
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 فمماااف    الودةاااد  ااان احملاضااا ات الااا  اوناااىا  قاااد   -

  عادد  ان جا واات    ، تاطا ة  الاذات، تذلاك    النجاح

 القمك  تاجملقوات التوميقي  ا خ ى.

طبيببببببب عببببببا الببببببزمن  ن ببببببرا      ؤلااااااخ وتاااااااب      -

  طباعااا  دار  تشخيصبببية يف التببباريب واألدب وال بيبببة 

 .(ها 1438)، الوا  الوبيكا  لمنش 

عمااى  تةوكااخ حالياااً شاااع  ت هااتر  المااا  تا دب،      -

 األيخ عدم وتب عا   تأخ ى خت  ي 

 يف()كلمة املض 

 عبدالعزيز بن إبراهيم الُعمري:األستاذ الدكتور/ 

  ماار اهلل، احلقااد هلل، تال ااالم تالمااال  عمااى رساا جم اهلل،  

الماهر أتردااا    ؛ منته تاهتدى  هاداه  ه تصابه ت ن اسنتَّتعمى آل

  ، آ س.تاحش اا   ا  اه ةا حي ةا قي ا  وده تنَّح ضه تال اْف

قاد  ت ر  إ ا اهير  ان حم  ضيفنا اذه الميم  ه  ا ستاذ الادو 

 ر   ن اا ر  اان ِااار  تتةاادة  الماااا  الاادو  اان محااد الااية ،  

 واااًا   هاااذا اليااا   الباااارك ت  ةااا    تأحيااايكر مجياجلاااا  د، 

 حاياااً   ااه عاادم  ناساابات،  نهااا ذواا ى هجاا م رساا جم اهلل    

تالوا  ااج د الذد اختذه عق   ن ارطاب اا رض ا  اهلل عمياه  
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ڦ  چ  ااطالقًا  ن ق له اوااىلا ذه ا   ، ااا اارخيًا تاا  ًا 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  

.  [١٠٨ا ،  ااان ااةااا لت  ااا ]ا چڇ  ڇڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  

  ، شاه  اهلل احملا  تإ  مل اكان    ، هج م رس جم اهلل  ىو تذ

ت ك  الكااف ةنا   ن ويد  اه حيث إ  اهلل سباااه تاواىل جنَّ

گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ    ک  ک   گ  گ چ 

 .[30 افاجما]ا چڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  

ات افااق  اا   هجاا د، عااا  هااذه الااذو ى الويةاايم    داةاا     

اوااىل  ساباااه ت امأجم اهلل لنتدى الُوق د؛  داة    ِنا الثاا  

 رك فيه.أ  ةبا

ا حيااد  وقااا أ  هااذا الياا    الااذات ة افااق ةاا   الاا طن، ةاا    

تإعال  هذه الدتل  البارو ، الا   المو دة ،  القمك  الو  ي 

، تحمااد هااا ويااد الكائاادةنةايامااأجم اهلل سااباااه تاواااىل أ  

 الماااااكتأ  ةافااااا  لمقؤساااااس تأ  ةباااااارك فيهاااااا، احلاسااااادةن، 

ن محاا  ال اةا   اان  لا تن أعااااه، لا تعبادالويةي رمحا  اهلل عميااه،   

  وده.

  ةا   الا طن، ت  ماو دة ،  ذو ى ا حيد القمك  الو  ي  ال

الماك عبادالويةي رمحا  اهلل عميااه،     هاذا اليا   اتاذو  الؤسااس   

واابريم تجبااارم   ا حيااد هااذا الاا طن ت وااه  الااذد  ااذجم جهاا دًا 
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حبقااد اهلل اااا وااا  ااار أراا  واابري فيقااا اويشااه    رجاااجم أةضااًا،  

  ن أ ن تأ ا  ترخا .اا تفضمه ت نه تو  ه 

اوقااا  اهلل تدائقاااًا   هاااذا اليااا  ، أتجم  اااا ااااذو ، ااااذو    

 تلحتاك   تاادع  ض لناا،  اااه تاواىل قب  و  شاي ، ت اا قايَّ   سب

ابااااى تالتاااارةا  الاااذو ى لكااانَّال جااااجم، تهااار  شااا  رحمااا ا، 

، الت حااد هاذا  تا جياااجم  اب أ  اواا ا فضامهر عمينااا   ، ماط  ُة

تأ   ،أ  ةد اه تأ  ةباارك فياه   الذد امأجم اهلل ساباااه تاوااىل   

مقس  ان وا    الما  تمجيا   االد   ، تسائ  ا  حيفظنا ت الداا، 

تةاادةر عمينااا الاانور  تأ  حيفظنااا  اان ويااد الكائاادةن،  ساا  ، 

تةبوااد عنااا الاانار تالفاانت، امااأجم اهلل سااباااه تاواااىل أ  ةافاا      

 .لأل  ات تةبارك   ا حيا 

لمادفا   تعمينا إخ اي الك ا  أ  اك   مجيوًا ح نًا  نيواًا  

فها  لايس تطنناا الاذد اواي       ، تلما ص عمياه عن هذا ال طن، 

تسايك    انذ    قبمناا،   أ ا ااا  اا  فاو،    ها  تطان  ن حنفيه 

 اماااأجم اهلل ت  نائناااا.   وااا   اهلل تق ااااه  جيالناااا    اهلل حمقياااًا، 

 تأ  ةدةر عميه النور.هذا ال طن،  سباااه تاواىل أ  ةبارك  

، لايس فااو  هماه   أااه  أ  اتاذو  دائقاًا   وقا عمينا إخا اي  

تا  ااان فيهاااا   بمااا  المااامقس، احلااا  س الشااا ةفس،   فياااه ق ااا  

ا سااتجا    اانذ  اهلل اواااىل لاادع م إ اا اهير عميااه المااال  لكاا ،   
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لااا  ال أشاااك أاهاااا  ااانذ  اهلل لمقدةنااا ، تا تدعاا م رسااا جم اهلل  

 االد  ت ان  ،  االد المامقس   هاا  ان   ستور و   ا ةمت ق اواىل، 

أ  ةااادةر قم  ناااا   الااا  اماااأجم اهلل ساااباااه تاوااااىل   ، احلااا  س

 النور ال  اوي  فيها.هذه لنا   حتى ادته، حبقدتألمنتنا 

تهااا  الااادوت ر هاااذه النااادتم،  أ ااادأ  التاااادةر لااادة  قبااا  أ 

حلاياااا  ااااادةر الشاااك  لااا اارم  أتد اااااا وواداناااا ااااا،    ن ااا ر

كتب، سيتر ا اةوها  نذ  ال  اتدانا مبجق ع   ن الال ا ، 

 لماض ر الك ا .  اهاة  الندتم، اهلل اواىل 

ض  تاو ا  الاد  أتاًل، لكان تقبا    ا  احملاو ِّتووادانا ُا

سااأع ا أتاًل احلايااا  أ  أدلااخ لمتو ةااخ  الاادوت ر  ن اا ر،   

، تها  لايس او ةفاًا     وجالا   ن حمقد الية   الدوت ر إ  اهير 

 تسأذو  شيحتًا مما  يننا  ن عالق .ا ي ،  اهأإذ شخ يًا 

 اان اجلا واا   اان قماار التااارةا،     ختاا َّج  ر الاادوت ر إ اا اهي 

تاشارتونا   الوقا    ، اا أسان  ناه قمايالً   ، فأفيه تونت  ويدًا

ت  اال تاااااات قماار ت   اال تاااااات ت  جلااا  اال تاااااات   

رااار ايا مناااا      وميااا  الومااا   االجتقاعيااا ،   أعقااااجم واااثريم 

توناا  . الكمي  حتى تصمنا مجيواًا  فضا  اهلل إىل درجا  أساتاذ    

ح ة اااس عماااى الرتقياااات     حمااا   بكااا م، تاشاااارونا     

، حتاى أاناا  اس احملاضا ات ااا    وقا        استحتجار إحادى الشااق  
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 اان اااادةر  مجيوااًا،   وااض ا حباااف، حتااى عكنااا  فضاا  اهلل  

  حياا  ال عااد، تاشاارتونا   اسااتحتجار قباا  أ أتراقنااا لمرتقيااات

 وقااااجم  واااض  هماااي فياااخنتوناااا ،  اااا    ساااكن الطاااالب 

ثريًا تاوارفنا واثريًا تاختمفناا وا    ساف اا وثريًاقد تا حباف، 

أوثا   ا    تحبياب تصادةق، لاذا فا    تاافانا أوث ، فها  ا يا    

 . ن قضي  ا ال  خت ص

عان    جااب حضارد  تأخ  إىل حد  اا  الدوت ر إ  اهير ت

تها  ع ا  صادر ا ساال ،     أال  الو   الذد أااا خت  ات فياه   

تال أرةاااد أ  أاةاااد تال أ  أعااا ا، تساااأا ك التو ةاااخ الومقاااي      

 لمدوت ر  ن  ر.

  ت اااد  هااذه الناادتم اااذه الميماا  البارواا ، فهاا  أ ااا  اااد نا 

 ادة  ا الا  جا وا  الماك     الدوت ر  ن  ر  ن ِاار اجلاا  د،   

ستشاارد أ ا ار الاد  تااا      سو د    ار الد  تاا  الد ، تا 

الد  مبمتشفى المك خالاد اجلاا وي ت دةنا  الماك فهاد الطبيا        

أساااااتاذ  مااااااعد ت  شاااااد أوااااااد ي لممااااان ات ت،  ال ةاااااار

، تعضا  الكميا    جا وا  الماك ساو د    كمي  الطاب ااا   سي  ا سا

 تحيقاا  ا تاادا   . المكياا  ا ساارتالي    اا ار الااد  تاااا  الااد      

 كاااال رة س طاااب ، تقبااا  أ  ة ااا  إىل هاااذه الااادرجات الومياااا 

ماتري إدارم صااي  تإدارم    اج، تتج اح   ن جا و  المك ساو د 
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ا ياا  ت ،ومياا  إدارم ا عقاااجم ما واا  المااك سااو د   متشاافيات

كيا  ا سارتالي    ا ار الاد      مجا و  الماك ساو د تالكميا  ال   

 .تاا  الد 

؛ فه  حاص  عمى جائيم أفض  أساتاذ  ح   عمى عدم أتِ 

 اد اا   اان قماار   (  2014)جااا وي   الدراسااات الوميااا لوااا   

ها  عضا    ت كمي  الطب اا جا و  الماك ساو د.   الدراسات الوميا 

. (هاا  4142)ي  بط ل  القمك  لوا  الفائاادد ااالجم الثاا ، ت

  عااادد  ااان  قاااد  الودةاااد  ااان الباااا ف الومقيااا  تاحملاضااا ات  

  الودةاااااد  ااااان وقاااااا قااااادَّ ،الاااااؤع ات الواليااااا  التخ  ااااا 

  عادد  تاطا ة  الاذات،   احملاض ات ال  او   فمماف  النجااح   

 . ن جا وات القمك  تاجملقوات التوميقي  ا خ ى

بيبببب عبببا البببزمن  ن بببرا     ط   طبااا   ت ؤلاااخا لاااه وتااااب  

دار الوبيكااا    اشاا اه تشخيصببية يف التبباريب واألدب وال بيببة  

 .(ها 1438)

إ  شاا    يم الشو منطمب غ ةف، تإذا قمت شاع ًا ته  شاع 

تةوكاااخ  هاااتر  الماااا  تا دب، اهلل   هاااذه الميمااا . وقاااا أااااه 

وقاا   كار،  تكتاب. فق حباًا  اه    إعداد عادد  ان ال  عمى  حاليًا

أساارتاليا اليا تعالقااااه  خت جااه  اان أساارت مااريم، اضاايخ إىل ال

 ته  حمب لن ةرتدد عميها.
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تأذوااا   ونااا ا  احملاضااا م الااا    أوااا ر الرتحياااب  كااار،  

ر الوما    الطاب عناد المامقس تأرا ه   اطا      ا تاهاا أ اا كرا )  

أةااا ب ناااا الشااايا رئلااتقبااا  أ  أعطاااي اليك تفااا     (.الطبيااا 

،  اااا   اهيرا رواااااي، أتد فااااو أ  أشاااك  الااادوت ر إ ااا 

  ( Neuchatel)شاااا   مفاات مناااح الطااب    تاااخ اياا  ُو

المااوخ ا تجم لااي فيقااا خيااص الم حااات    س ةماا ا، فكااا  هاا  

 ان طط طاات    بو  اه التوما   تارةا الطب ت ا ة اتال س  ات 

 .التاخ  ت ذاكأْر

الااادا، حيااث ة  اي اوااذلك اسااتونت  ااه    تاااخ آخاا ،  

مقيااا  أخاااذاها تاساااتفدت  ناااه   مباااا لدةاااه  ااان  اااادم ع  اساااتونت 

 وثريًا، ترمبا الدوت ر إ ا اهير ال ةوا ا مب ضا   اي اةالاادا    

إال اا ، لكناااه أةضاااًا أفااااداي واااثريًا   تقتاااه. جاااياور اهلل  

ال ةاار  ميحتا     ،تالميما  . خريًا تحياور اهلل تأعتذر عان ا طالا   

 اضاااا إىل   واا  جااااب، تلواا  هااذه الفواليااات  الفواليااات، 

تفاليا  اليا   الا ط ، فانان حنتفا   اال طن تاادع         فواليات اح

 تةدف  عنه النار. النورأ  ةتر عميه له قب  و  شي ، اهلل 

، ةناااا  عماااى ااااا ا   باشااا متوقاااا او فااا  ،  تلاائناااا هاااذا

، تصاا رًم ًاتالاا ا و   جاا د     قاا  النتاادى، حيااث ةنااا  صاا ا

م، م اجلدةاد تةباى   ال ق  لدم شاه ، رار حتا  حمماه احملاضا      
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أعقناا اجلاي  الواشا ،    فااد  ت فضا  اهلل  لكنه ةباى   ال ق . 

 اان أجاايا  اااا الواشاا  اااا  هااذا اجلااي   تالطااا   اوقاا  عمااى إخاا اج 

جلاي   تستك   حماض م الميما  هاي فاحتا  ا   ا ةا . النتدى هذه 

                                                       تامأجم اهلل الت فيق.   احلادد عش   نذ  اهلل اواىل، 

 الما آ  الك ةر ت ود التالتم الك   رر 

 : منصور بن مسار اجلابري)مدير الندوة( الدكتور/  ▪

  ماار اهلل الاا محن الاا حير،   ًا، جااياك اهلل واا  ارااري؛    شااك 

عمااى ساايد  احلقااد هلل رب الوااالس، تأعظاار ال ااالم تأم التماامير،    

ه تصااابابينااا حمقااد صاامى اهلل عميااه تعمااى آلااه ، ا ابيااا  تال ساامس

 ، أ ا  ود؛تسمر امميقًا وثريًا إىل ة   الدةن

دالويةي عبااا سااتاذ الاادوت ر   اشااك   ضاايفنا الكاا ةر   أتاًلا 

 تجا ََّّّ أ   يةاه خاري    ساأجم اهلل عايَّ  ، تأعماى حمان ضايافته   الُوق د، 

. ت اِااه أرحااب  كاار  تالااثافس   هااذا الباااب  الثاافاا اجلاايا  عاان 

   ن أةا  الوي تالشق خ  ،نمجيوًا   هذا الي   ا غ   ن أةا  ال ط

أِاى صا ر    هذا ال طن البارك، اليا   الاذد ا فا  فياه تا سار فياه      

ت وهااد  اتااذو  فيااه الاا طن حبااب تتفااا   ٌ  تةااالااتالحر  اا  الايااادم، 

عنااد ا اخت اا ها لنااا شاا قي رمحااه اهلل  تتال ، ت شاااع اا حاياااً ، 

 قاجما
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 مد افمياااعت  إليه   ار ***ل  شامت  ارمد عنه  تط ، - 

 تةا جم الشاع  المو دد عمي الد ي ا

 ْ تاافاُت عن  طاائه  ن ةاااُمه ** تلي تطٌن قاَسقتُه فتن  اا ى -

أعاادا  ، ر تا سااال الااذةن هاار أعاادا  الماام  ت تلحتااك الا ضااس،  

 ااا رمحه اهللاا ا  ن تا  ا ، اا جم ار وقا قاجم ا ن ال ت ي 

 أرى غريد له الده   الكاتأال  ***تلي تطن آليت أال أ يوه  -

أ   تقا   ال دا ت ن لطائخ الاادر،   تحاياً ، إاه لن حماسن

ته  الطب   حضارم    عن ا  حماض انا اذا الي  ،  الي   ال ط 

الماامقس. تذلااك أةهااا ا خاا م، إ  حضااارم ا  اا  ال عاا  إال عاا   نااا    

ل جاداا  ، ىل اارةا حضاارم ا  ا   إحضارم ا تطا ، تلذلك ل  رجونا 

رر  حضارم  اداد قا ت لا ااده تإمنا ، حضارم ا    ا سال ي أ  

ت  . تد شق تغريها  ان حضاارات ا ساال     حضارم ق طب  تالااه م

 حضارم ا   .سا ق لبنا  رسال   هق  تهي أ   نا  ا تطا ،  هذا

واذلك   شا ل إىل  ائادم    لان أطيا  عمايكر اليا  ، فأااا تأااتر       

أساتاذ  إ  اهير  ن حمقاد  ان محاد الاية ،       ت رالدوا ستاذ عمر 

  قماار التااارةا تاحلضااارم  احلضااارم تاااارةا الوماا   عنااد الماامقس   

 كمي  الوم   االجتقاعي . تاحلايا  أ  الماريم الذاايا  أ اا ي ط ةما      

تحتتاااج إىل تقاات ط ةاا ، لكاان دعاا اي أخت اا ها وقااا اخت اا ها 
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فالادوت ر إ ا اهير لاه    ، توقا طمب    جياه اهلل خاريًا.  الدوت ر

 ااااا  ااااس عاااا    اااااارةا الطااااب،   ماااااهقات عمقياااا   توااااددم ت تن  

  ، ت شاااارواتحماضااا ات، تحبااا ف، تإشااا اا، ت ناقشاااات،   

ةس إضااف  إىل اادر   تخ  ا ،   ..........ت مجويات عمقي   تخ  ا   

  ومياا  الطااب ما واا  ا  ااا    ااا ر اااارةا الطااب عنااد الماامقس،  

لاا عمقات عنهاا     ،مهذه الااد تحاياً ، إ  . حمقد  ن سو د ا سال ي 

 اان الاا اد الاا  خطاا     ااالي أاااك    ، حاياااً  هااي    جا واا  ا  ااا  

 أوا  ساناً   و  المك سو د، عمى ال غر  ن أاناا حتمبها حنن   جا 

حايااً ،  هاذه اضااا اار    لطب   جا وا  ا  اا ، لكان     ن ومي  ا

ر ا تاداد  ما ها  ع   أ  الومرالطمب ،  اذوري ن  اب شك ت  عميها تُة

 حلضارم الممقس. حاياً 

الطااب عنااد هاي  مااجم  أ ااا كر ) كقااا فأ اا حماضاا م الياا  ،  

 اان جمق عاا    .......( تهااي ر الوماا   الطبياا  قس تأراا ه   اطاا َّّ الماام

 ف ةق الطب عند الممقس وقا اومق  . ةتناتاا ،حماتر

إ ا اهير  ا ساتاذ الادوت ر     مأذو  شيحتًا  ان ساري  لكن دع اي 

رئايس جمماس إدارم مجويا  التاارةا تااراار  ادتجم       أتاًل ها   . ية ال

مااس تعضاا  جم، (ًاتوااات  لاادتجم ارمااي  الو  ياا  )سااا ا جممااس ال

تهاا  . الو  ياا  المااو دة   ( ممثاا  لمققمكاا  ًاإدارم اجلقوياا  )حالياا 
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عمااااى إاشااااا   تاااااخ اااااارةا الوماااا   الو  ياااا      مقاااايالشاااا ا الو

د ا سااال ي  تعضاا  تا سااال ي  ما واا  ا  ااا  حمقااد  اان سااو   

اائاب رئايس جمماس    . وقاا أااه   المجن  الش ف  عمى إاشا  التاخ

، ًاا  ااس الوااا  لمجقوياا  سااا ا   تاجلقوياا  التارخيياا  المااو دة ،   

(. ًا)حاليا  (جلقوي  التارخيي  المو دة ا)تعض  هيحت  حت ة  جمم  

حاصااا  عماااى تساااا  الماااك    ااااا  اااا شاااا  اهلل اباااارك اهلل   ااااا تهااا  

، هاااا( 1419واااا  )مل  ااان الدرجااا  ا تىله اهلل رمحاااعبااادالويةي 

عاا   حاص  عمى در  احتااد الاؤرخس الوا ب لشا ا ا الاؤرخس      ت

جممااااااس إدارم احتاااااااد الااااااؤرخس الواااااا ب ، تعضاااااا  ( 2010)

 الااه م، توذلك ه  عض  المجن  الومقي  جلائيم ت نا  الماك  

 سمقا  لدراسات تحب ف اارةا اجلية م الو  ي .

وقااا أعماار  الاادوت ر،  شاا ل    أِاا   اان  أاااا  حاياااً ، 

لااذلك ال أطياا  عماايكر، أاكاار   شاا ل لممااقا   اان سااواداه،  

    .فميتفض   أج رًا  شك رًاتأا ك له اجملاجم، 

: إبببراهيم بببن حممببد بببن محببد املببزيين   احملاضببر الببدكتور/   ▪

 املقدمة:

احلقااااد هلل رب شااااك ًا لااااك؛  ماااار اهلل الاااا محن الاااا حير،  
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ابيناا  ، ال  عمى أش ا ا ابيا  تال سامس مالوالس، تال الم تال

تساار عماى اهجاه إىل     هالتي  هدةا  ت ن تعمى آله تصابه، دحمقَّ

 ة   الدةن... أ ا  ودا

 ترمحا  اهلل اوااىل   ًاحض راا الك ا .. الماال  عمايكر مجويا   

أااااتر ت ااان ةااا ابو  ناااا عااا  رتا اااو الباااثَّّ الباشااا       ت  واااااه، 

   ات تالم ات.ارريلمقنتدى، تأسود اهلل  ما ور  

ت  البااارك،  ةطيااب لاااي أ  أحياايكر   هااذا الماااا  الومقااي   

الوطاااا  الومقاااي تا رااا ا  الفكااا د    الدااااا     رتال  ااان أرتقااا  

  اادتات     نتدى الوق د الثاا ،    ماته  ًاتحتدةدالوا  م، 

جومااه اهلل عااا  خااري ت  واا  عمااى   هااذا الوااا  ااجاا د اجلدةااد،  

 اجلقي .

ي تايا ااا  عااانكر ااااذا لاااي أ  أاااااد   ااااِ.. اِاااا ا ت داةااا 

االحتفااا  مبناسااب  تالاادع ات، خبااالص التهنحتاا   الاا طن الاااالي،  

ا حيااد  عااال  ، ستالثقاااا مااا  الي   الاا ط  ال ااهااذا الياا  ،  

ساااائاًل اهلل عاااي تجااا  أ  حيفااا    ، القمكااا  الو  يااا  الماااو دة  

ةاادةر عمينااا اواار ا  اان   أ  مممكتنااا احلبيباا   اان واا  ساا  ، ت   

ا    ظااا  حك  تناااا ال شااايدم، تأ  حيفااا  لناااا خااااد       تا  ااا
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تِ  تلي عهده ، عبدالويةي ن سمقا  احل  س الش ةفس المك 

هااذا الااا طن   هتأ  ةاادةر عااايَّّ  ،سااامقا حمقاااد  اان  ا  ااري   ا  ااس 

 تمش خه، تسائ   الد الممقس الاالي

أخاي  ا النتدى الوا   ترائده تع َّّا ه، ررَّّ ه  شك  ل اعي هذ

 ر  عبدالويةي  ن إ  اهير الوقا د،  ا اف  الثناا     لدوتا ستاذ ا

  هااااذه النااادتات تالماااااا ات  عمااااى افضااامه  واااااد  ثااا  تالااادعا ،  

ث د طتماخ أطا اا المااح  الومقيا  تالثاافيا         مبا ُةااادف ، 

  الداا.

ترقاا  هااذه، اااا  وااد هااذا التااادةر  اااا أ اادأ تعمااى   واا  اهلل، 

توقاا ها   ومان    ااا  ، م حيث سأاناتجم   حدةثي إليكر هذه المي

، «ر الوم   الطبيَّا  الطب عند الممقس تأر ه   اط ُّ»ا اا أ ا كر

ت  اان اااارةا ضااقن صاافااحاياااً  اسااتالجم ل ضاا   تاساا ،  تهاا  

تأرا هر   اطا ر هاذا الوماار    ، تإجنااااااهر، الطاب عناد المامقس   

عالي ااا، تساايتر طاا ل ذلااك  شاا اهد شااا م  ل ضاا   تاساا  دت         

   الدقيق  ط افه.اوقق   التف ي

ةنظااا  إىل التاااارةا مبفه  اااه   أشاااري إىل أاااا  ممااان    ،ت داةااا 

مبوناااى أااااه ال  كااان أ  افهااار اارخيناااا تاماااتخمص    الشاااا  ، 
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لتتضاا    تكااا اًل شااا اًل، ًا حضااارةًا إذا أخااذااه أخااذإال، عاا ه

لنااا ال ةةاا  تة اام  الا ااد، ت اان ذلااك عماا   الماامقس تاطاا ر         

 ر الطبَّّ تصناعته.إجنااااهر الومقي ، ت نها عم

ررَّ إاا  أشاري إىل أ َّ ا  ار إمناا افخا  مباضايها، تامتشا ا        

حاضاا ها ت مااتابمها  اان  نطمااق ذلااك الاضااي الشاا ِّا  تارخيااه  

ناا    أتلحتاك الُبناام الاذةن أساهق ا         ًاتحضاراه اجمليدم، اعتياا

  هر. ًاامك احلضارم اجمليدم تاعتياا

لفناا   جماااالت الوماا   تا تالتواا ا عمااى إجنااااات الماامقس  

عبا ةا  الومقاا  المامقس    ةؤواد    طتمخ  يادةنهاا تف تعهاا،   

مل ةك ااا ا جماا د ااماا  حلضااارات  تصاادقهر، تأاهاار  باادع  ، 

 ان   وقاا ةشاي  لادى  واض التو ابس     ااا  تعم    ان واا  قبماهر    

  اااااد  الومااار  فوَّّاااااًل ًاإساااها  ااا  إاهااار أساااهق ا ااااا  المتشااا قس

اف ا إلياااه إضاااافات تإ اااداعات جدةااادم،   أضاااتأاهااار ا اماااااي، 

تواااا  ااااذه  ، وتقااادةن   ذلاااك  نااااه  تق اعاااد عمقيااا  را تااا  

  تاط رهاا،  ا سها ات أر ها ال اض    ااد  الواارا ا اماااي  

ت ؤلفاااات راساااخ    طتماااخ فااا ت  عمقيااا ،  ًافاااس لناااا آراااارّمط
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الواااااارا ت يادةنهاااااا، ف  طااااا ا  اضاااااي الومااااا   حباضااااا ها،      

 تجم  س.رحس، تجمددةن،   ااس، تشا

تف تعهااا،  شااأاه شااأ  وااثري   اان  يااادةن الوماا  عماار الطااب ت

 ،حظااي  اهتقااا   ااالمل  اان الماامقس   ظاا  احلضااارم ا سااال ي   

تعناةاااا  تاسااااو   اااان خمفااااا  الماااامقس   ًاواااابري ًاتلاااااي اشااااجيو

ى ذلاك   االهتقاا    جتّم، طينهر عمى   َّّ الو  ر ا سال ي تسال

تعناةااا   تو ةاااب ااراااار  ، ر اومقاااًا تاوميقاااًاري   هاااذا الوماااالكاااب

الماااا ا  اااار تاطااا ة  هاااذا الومااار مبدارساااه تف تعاااه تاشاااجي      

 .لاهالنتقس 

أ  اوماااار الطااااب تاوميقااااه   تممااااا ُةمااااجَّّ    هااااذا اجلااااااب،   

  مل ةكاان ةااتر  ط ةااا  عشاا ائي ،  ااالماامقس،  تممارسااته لاادى

ُةشا ا عماى انفياذها    وا  ةتر حمب شا ت  تضا ا و دقياا ،    

الم ا      وثري  ن ا حيا ، مما وا  له أرا ه ا  اا ي     ت

التط ر الماا ظ الاذد ح ا  لموما   الطبيا  تدافا  قا د لألطباا          

الممقس  اأ  ةبادع ا   هاذا اجملااجم، مماا اات  عناه هاذا الكار          

ااائ   ن الدراسات الطبي  التطا رم تالبتكا م تالا  واا  ااا      

 سات الطبي  تارااائها.  ا ر  الكبري   إر ا  الدرا
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عمااى  ااار  الطااب عنااد ا  اار   تقااد  اا   الماامق     االافتاااح  

تخباص  الطب الي اااي، تعقم ا عماى ااا  جمق عاات    ، الما ا 

وبريم  ن الؤلفات الطبي  الي اااي  إىل الما  الو  يا    طتماخ   

   أضاف ا إليها الكثري ،   الومر، تمل ةاف ا عند هذا احلدف ت

فكثاااا ت ، هر تا تكااااارااهر تجتااااار هر الشخ ااااي   ر اااان حباااا

مامقس    ش تحااهر اا  ن تاق   شاهدااهر، تاادادت عناة  ال

هااذا الوماار حتااى  ماامل درجاا  عالياا   اان التطاا ر تسااار  ااه الومقااا        

، ف ضااو ا لااه أصاا اًل ت ناااه  اظ ةاا ، تألفاا ا فيااه ًاشاا طًا واابري

تجاارب  ماااب ال ، وثريم   طتمخ التخ  اات الطبيا    وتبًا

آااااااااذاك جااااااا ى   المتشااااااافيات  الوقميااااااا  الااااااا  وااااااااات اُ  

حيث واا  طمبا  الطاب  ا ت  عماى ال ضاى       )البيقارستااات(، 

، ًامبااا ةشاااهدتاه تاقواا ًا اا  أسااااذاهر تةاااا م    ااا درساا ه اظ ةاا

مما وا  له ا ر  ال اض    اط ر الوقمي  التوميقي  لمطاب عناد   

واار هائاا   اان اارااار  الماامقس، تقااد أدى ذلااك  اادتره إىل اتاااج   

تالدراسات الطبي  البتك م ال  وا  اا ا ر  ال اس    إرا ا   

الدراسات الطبي  تارااائهاا حتاى  مامل المامق    هاذا الومار   قا         

ال ةادم  س ا  ر، توا  ار الفض  الكبري   اااد  ا اماااي    

 ترقي ا  ر   هذا الومر.
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االهتقااا  الكاابري  وقااا وااا   اان  ظاااه  ذلااك التشااجي ،    

 ناشا  دتر التومير ال  ُاونى  تادرةس الوما   الطبيا ، ت الناساب      

فاااد شااهدت احلضااارم ا سااال ي  إاشااا  أتجم  درساا   تخ  اا  

ت    حماااا   بكاااا م، الوماااا   لتاااادرةس الطااااب دت  غااااريه  اااان  

 د، تهااي الدرساا  الدخ ارةاا      الااا   المااا   ااجاا   ًاتحتدةااد

ت ساان  )امااب  لطبيااب اِااه  هااذب الاادةن الاادخ ار       د شااق، 

الا اةن لمتادرةس   هاذه     ( ت  اختيار ا طباا   1230ها 628

إىل غااري ذلااك  اان أتجااه التشااجي   ال اوااي، تا شاا اا عميهااا،  

 ا خ ى.

، حا جم  ي أ  أدتَّّ  جمق عا   ان ال قفاات الومقيا     ةطيب لتهنا 

تفضاا  احلضااارم ا سااال ي  عمااى   اااارةا الطااب عنااد الماامقس،   

 غريها   رقي هذا الومر تاط ره فيقا ةأايا

 .تاريب الطب واحلاجة إىل دراسته : أهميةأواًل

 : بدايا  الطب وتطوره: مسح تارخيي.ًاثاني

 ي.: املقصود بالطب العربي واإلسالمًاثالث

 : منجزا  العلماء املسلمني وآثارهم يف الطب.ًارابع
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 : أثر الطب اإلسالمي يف تطور الطب العاملي.ًاخامس

 تاريب الطب واحلاجة إىل دراسته: : أهميةأواًل

  الناساابات،  ًاأ  أجياب عاان اماااةجم ةثاار وااثري  هناا ةناسااب  

أت ، ال  ةك   الط ح فيها عن اارةا الوم   ت نجيات المامقس 

 حاااجم التااادف عاان أجماااد الماامقس تحضاااراهر   جااه عااا ،      

 ت ن ذلك اارةا الطب ت نجيات الممقس فيها

، أت  ا اد أحااةس   ًاا التمااةجم ةثاار  ان غاري ق اد أحيااا      تهذ

 ته اأخ ى، 

 اهي الفائدم  ن  ث  هذه الط تحات؟ أت لااذا ةادرس النااس    

ربتااات  ااااارةا هاااذا الومااار أت ذاك؟ ألااايس الومااار جمق عااا  حااااائق 

فيكااااا   أحاااادرها أصاااادقها تأق  هاااااا إىل   الااااااط ،   ال هااااا   

جا  إىل الاا ص    اار     احلايا ؟ أت   يا  أخا ى  اا هاي احلا   

 ؟     ًا  ااة ًاااريت حاله، تأصبانا اوي  حاض 

ا إ َّّ  و فااااا  أصااااا جم هاااااذه أشاااااري فاااااأق جم   هاااااذه الناساااااب 

احلضااارم، ت نا وهااا ا ساسااي ، تاسااتذوار هااذه ال اافاات،     

 ذلاك  مباا   ،   إليها ضقن  نجيات حضارانا ا ساال ي  تال ج 

ليس الا د  نه ، «عمر الطب»ت نه اارةا الوم   عند الممقس، 
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جمااا َّّد إعاااادم اساااتذوار  اضاااي ا جاااداد تسااا د  نجااايااهر،      

 اًاالتباهي  ه، تإمنا الا د  نه أةضت

ى  اضي أجداداا   جماجم عمر الطاب، تا شاادم   ا التو َّّا عم

 لمنهاا ر  اان  ًاد، سااويتمقس الدافوياا  لاادى ا حفااا  لاا ًا ااه، سااوي 

 تاستوادم ذلك الاضي اجمليد.جدةد، 

تمل ةكاان غ ضااه التباااهي تالتفاااخ   هااذا الاضااي اجمليااد،     

تلكاان ذلااك  اان أجاا  حماتلاا  اسااتدعا  هااذا الاضااي  أ واااده         

تعد  االابهار نانا احلافي عمى الوق  تا اتاج، الش ق ، مما  

  تجاااادااها اليائفاااا . فا  اااا  إذا عثماااات  احلضااااارات الا  ياااا  

أ كاان لفك ةهااا تعمقائهااا أ  ةنطمااا ا  اضاايها  كاا  أ واااده، 

 الستوادم ذلك اجملد. ًا، سويإىل آفال  ن التجدةد تا  دا 

ااا راارَّّ إ َّ التطاا ر تالنهاا ر   أدَّّ  اان جماااالت احليااام، ت نهااا    

عمر الطاب  ا ابو  أصا له، لنااخ عماى اماك ا صا جم تالا اعاد         

 نو ا   قونا  نها    رم   ض عي  عمقي .ل

 ااا وااا  لفكاا د هااذا الي ااا      أاااه  الن ااف   ةورتفاا  ،  ف

تعمقائهر أ  ة م ا إىل  اا تصام ا إلياه  ان وشاخ عمقاي ترا ا         

لاا ال جهاا د المااا اس ااار.   اااا   أد عماار  اان الوماا   اااا،     فكاا د
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 فالمأل  هنا ا اوقي .

سااا اه تأ   أ  ةاادرس  فقاان ةمااوى إىل وشااخ جدةااد ال  اادَّّ    

حتاى ال ةبادأ  ان حياث  ادأ ااخا ت  تإمناا  ان         ة ابو مباضيه، 

 حيث ااته ا.

 ااا لاا  مل ةظهاا  ا اان النفاايس،   فاحلايااا  الماامَّق  لاادةنا أاااها   

( فيقااا سااافيت سأت ا ساابااي )(، ظهاا  ا جنمياايد )تليااا  هااار 

تلااا  مل ، تصااام ا إلياااه  ااان اطااا ر   اوتشااااا الااادترم الد  ةااا 

اوكاااس الضاا   عاان ال اةااا  )صاااحب اظ ةاا  اةظهاا  ا اان اايااثر  

الضا     الا  ااا جم إ َّ  الضط َّّ )اي ان صاحب النظ ة  ، (ال ايم 

أ  ةبادأ  ان     ان اشابيه ا ان ااياثر    ، ةتألخ  ن جميقات صاريم(

تهكااذا فالاادايات تامااك النجاايات أهاار  حيااث  اادأ ا اان اايااثر،  

س تهااذا ةتطّمااب  اان الشااتام   خ ائ ااهاا التتا وياا  تالرتاوقياا . 

حتاى ةك اا ا عماى اطاال       اضاي عما  هر،    الوم  ، البااث    

تويااخ ، اااا  مبااا وااا  عميااه رأد سااا ايهر     ضاا   حباا رهر

 اط رت اظ ةااه حتى  ممل  ا ه  عميه اا .

تاادةر صا رم عقميا  اللتايا  المامقس      ل ا رر هي ف صا  سااحن   

 النهجياااا  الومقياااا  الاائقاااا  عمااااى التاايااااق تالضاااابو تاجلدةاااا  
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 أ َّ عماى ياها م،  حضاارانا ال اادةر   ها   ن تاقا   ، تا ااتا 

قا ا م عما   غريهار تعثا       الومقا  الممقس مل ةت قفا ا عناد حاد   

 ًاتا تكااا تا أ ااا ر،  ااا  إاهااار أ ااادع ا أشااايا  جدةااادم ،  واااارفهر

تا  اااااذلك  ماااااريم الو فااااا   فاااااأْر، عدةااااادم   وااااا  خت اااااص

 .تدفو ها   اجتاه سوادم البش ة  مجوا ، ا امااي 

لااادى  ااان ةااادرس    ًا ت متامااانًااااا رااار إ  واااا  هاااذا  نااادت    

ي ، فهاااا  أتجااااب لطالااااب الطااااب تدارسااااه     احلضااااارم ا سااااال  

إذ الحظت  ان خاالجم  ااا الت  تكا رم  ا       تالتخ  س فيه، 

   مات ى   ًاطبا  تطمب  لمطب ت هتقس  الهنا ، اخنفاضا  ا ال  أ

 وااا فتهر مباضاااي حضاااارانا ا ساااال ي    جمااااجم الطاااب، ت اااا  

إليااه الماامق    اان اطاا ر   هااذا الوماار مبختمااخ أط افااه،   تصاا 

تأدروت لدى  وضهر ذلك الشاخ    يةد  ن  و ف   نجايات  

 الممقس   الطب.  

أتجم خط م لت ااي   ماار الطاب لادةنا، ها       فتأود لددَّّ أ َّ 

أهقي  حضارانا، تاوقاد إىل دراسا  اا اف أجاداداا      ًاأ  اوي جيد

 ال  ن التجدةد تا  دا .  هذا الومر لننطمق إىل آف
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 بدايا  الطب وتطوره: مسح تارخيي سريع:ثانيًا: 

إىل أ َّ الطابَّّ الاذد    أ  أشاري    داةا  هاذه ال قفا ،     ًا هٌر جاد 

هاا  خالصاا  لتجااارب   ويشااه الياا   مبااا تصاا  إليااه  اان اطاا ر،      ا

لفالساف  تاحلكقاا    ا اوقي  ط ةم  لنتااج مجما   ان ا طباا  تا    

 ناذ تجاد ا اماا  عماى تجاه ا رر،      ت ا تاد ع  ق ت  ط ةم ، 

عااا ا  نهاااا الطاااب الي ااااااي الاااادةر تطااابَّّ ال ت اااا ، تالطاااب      

 ًااحلضااارم ااندةاا ، تال اايني   اا تر   ال اا د الف عاا اي، تطاابَّّ 

تالت  دائيا      تجارب ع ب اجلاهمي  ت ا ع ا لدةهر  ان حماا  

مبا ُسجَّّ  ضقن الطاب ا ساال ي  ناذ ظها ر      ًاالوالج، تاستق ار

ا عاا   حضاااراه عاا  ا  اط رةاا  تاسااو ، حتااى تصاا   ا سااال  ت

 ااا عاا   وااا    تواادَّّدم، تهاار  اان امااا ا الطااب ا سااال ي         ت تر

أمثاا ت عاان وااثري  و ه لقارسااات عمقياا  تجتااارب عقمياا ، تأخضاا

 اان صاا ر االرااااا  الطاار الااذد ااا اه الياا  ، تأاااتر أصاادل  اان        

 ةشهد له.

  راار إاااه حيماان أ  أعاا ر لااا ق اادُت  اان ومقاا  )الطااب(   

 ااااالي هاااذا، إذ اواااددت او ةفاااااه ت ااصاااده، فاااال ااد ةو فاااه  

حف  ال ا  عمى ا صاا ، تردهاا عماى ال ضاى،  اادر     » أاها 
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 «.طاق  ا اما 

عماار اتواا ا  نااه أحاا اجم  ااد      »أ ااا ا اان سااينا فيو فااه  أاااها     

ا امااا   اان جهاا   ااا ة اا ، ت ااا ااايتجم عنااه ال ااا ، لااياف        

 «.ال ا  حاصم ، تةمرتدها اائم 

ليفممااخ هااذا ال ااطم  اي  واادهقا  كااثري ا اان خماادت ،  تةااأ

مجماا  عماا    اان مث اهااا حفاا  ال ااا  لألصاااا ، تدفاا      » أاااها 

 «.ال ر عن ال ضى  الداتام

ةتااابس أ  الا اااد  ااان الطاااب جااااابس   ت ااان هاااذه التو ةفاااات  

أساسيس هقاا حف  ال ا  أت  ا  كن أ  اطمق عميه )الطاب  

 ر مباااا ةماااقى )الطاااب ال قاااائي(، ت اااداتام  ااان عااا ر لاااه الااا 

 الوالجي(.

ه  ذلك اجلااب  ان الطاب مباا    هنا،  تمما ةناسب أ  أل  إليه

أطمااق عميااه الطااب الوالجااي، أت  ااداتام ا  اا ار، تهااذا ةشااق  

 اان ااادا ري  سااال ي واا َّّ  ااا ا اجااه  ااه ا  اا ار، لاادى الطااب ا

أت اجل احا ، تها  خيا ج اماك الاداتام       ، أت الادتا ،  س ا   الاذا

  أساليب الما  تالشو ذم تغريها. الايبي 

تقد قاجم أحد  ؤرخي الطب   الو ا  احلادةث ق لا   اأر رم     
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فأحيااااه  ًاتااافأتجاااده أ اااا ا ، ت ي ًاواااا  الطاااب  وااادت »هااايا 

 «. ن سيناافأوقمه  فجقوه ال ااد، تااق ًا جالين س، ت شتتًا
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الا ر حالا  ظااه م    ت مامقااها،  ت ن  دهي الو فا  لادةكر   

م قاااات، ت ناااذ ع ااا ر  اااا قبااا       ختماااخ الخ ت الا ااا  لماياااام ل  

إذ ع فات ا ترا     ار ال  ا ايبه،  ع ا ا اما  ا التارةا، 

 تار اجات ال  رمبا أتدت حبيام الكثري  نهر.

  اجهاا  ا امااا   نااذ ظهاا ره عمااى تجااه ا رر،   تقااد حاااتجم 

هااذه ا  اا ار  شااتى تسااائمه، إال أاهااا  اياات حماااتالت  دائياا       

ات ااااأرري واااابري وقاااا أاهااااا مل ااااادتَّّ    لااايس إال، تمل اكاااان ذ 

 لألسخ.

 تهذه ال اجه  اوا م ا  وها  أساسس  هقسا

أتاقااااا الااااير، إذ اعتااا تا الااا ر حالااا  شااا ة م غيبيااا  ال      

 كااان   اجهتهاااا إال  الكهااااا  تالماااا  تالشاااو ذم تالاااا ا س 

 تغريها.

ليناا  ان ااا ل اماك الو ا ر      تراايهقاا تاقويَّّ، ته   ا تص  إ

ت عالجياا   دائياا   اان تاقاا  البيحتاا ،  اان تجاا د حماااتال، الاد اا 

 س ا   نبات أت ش اب أت غريها.

 ود هاذا ظها ت حضاارات ع ةاا    طتماخ  ااا  الوقا رم،        

  ارست الطبَّّ تفق إ كاايااها ت نهاا
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حضاااااارم  اااااالد  اااااا  اااااس النهااااا ةن )المااااا   ة ، تالبا ميااااا ،  

 626اا  669جم مك ااش رد  نيباا تااش رة (  ن ذلك  ا قا   ه ال

 نمااا وااثري  ااان الكتا ااات تاارااار الطبيااا  الاا  خّمفهاااا      ل. ، 

 الم   ة   تالبا مي  .

فالةاااياجم الطاااب امااايط  عمياااه الطاااا س الدةنيااا  ت ااا  هاااذا، 

تاالسااااتدالجم  ااااالنج   تالك اوااااب، ت وظاااار ا طبااااا  آاااااذاك 

واااا ا  اان الكهناا   اا  اطالعهاار عمااى  ااداةات الهناا  تالتااا َّّا  

 لوااقري. شي   ن ا عشاب تا

تاعتااااادهر  فكااا م خمااا د  رااارَّّ جاااا  ع ااا  ف اعنااا    ااا ،   

ال تح، ت اا صااحبه  ان خ افا  الواالج  ا  تجا د إشاارات   دةا           

 عمى تج د حماتالت عالجي  تانظير لهن  الطب    رم  بدئي .

تجد الطبَّّ ااندد ت ا شا ه  ان خ افاات   عاالج     ود هذا، 

م ت ؤشا ات طبيا    ال ر، ت وده جا  الطب ال ي ، تفيه إشاار 

 ختم   ن ار اف . تعالجي  جيدم ال

ت ود.. هذه اجل ل  ع  ع ا ر الطاب الاادةر ا ا  إىل الطابَّّ      

تهاي   حما    )جاالين س، تأ اا ا ، تدةما ق ةدس(،     ا غ ةاي

 هق  تاأسيمي  لمطب الذد قا ت عمياه اهضا  الطاب ا ساال ي     
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 مبختمخ أ واده.

يات  مااايط    لننتاااا   واااد هاااذا إىل إشاااارات سااا ةو  ت نجااا 

 شاي   ان    ًااجليةا م الو  يا  رغار اقرتاااه أةضا     الطب لادى عا ب   

»... ةااذو  أ ا   تلااذلك جنااد ا اان خماادت    ار افاا  تا ساااطري،  

لمبادة   ان أها  الوقا ا  طب َّّاا ةبن ااه   أغماب ا  ا  عماى جت  ا           

قاص م، تةتداتل ااه  ت ارر اا عان  شااةا احلايرَّّ، ترمباا صا ََّّ  ناه         

 .  .«مى قاا   طبيويشي ، تلكنه ليس ع

لن   إىل أ َّّ أهر  كتمب لمطاب عماى ساائ  الوما   مباا ترد      

  الا آ  الك ةر تالمن  النب ة  الطه م  ن ش اهد حت  عماى  

ةا  أتاًل  التفكري تاالعتنا    ا  ا اما  تاحملافظ  عميها  ال قا

  دف  ال ر تعالجه. ًا ن و   ا ةؤذةها، ترااي

اااااا عالقاااا  يالت عبااااادم اهلل، فتشاااا ةوات ا سااااال ، تاف اااا

ذةهاا تةضا َّّ  هاا،     باش م  ال ا  تاحملافظ  عميها تحت ةر  ا ةؤ

إضاف  إىل  ا ترد  ن اادد النب د الش ةخ   أ ا  ال اا  مباا    

ع ا  الطب النب د، تهذا  اب تاس  تاحلادةث عناه ال ةناضاي    

 تةمتاق  يةد إسهاب تاأ   تدراس .
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ك إىل   حما  أخا ى أوثا      واد ذلا  رر ااتا  الطاب ا ساال ي   

عاان ط ةااق ا مجاا   لمقوااارا الطبياا  المااا ا ، ًا تاسااتثقارًااضااج

تاا  وثري  ن اجله د الطبي  الما ا ، تقد  ادأت اماك اجلها د    

امك اجلها د الا  قاا   هاا      ًاتااطمات  نذ الو   ا   د تحتدةد

لموماا    شااتااًل    ًا اان ةيةااد  اان  واتةاا  الااذد وااا  حمباا   خالااد

 يادةنها، تخباص  الكيقيا  تالطب تالنج  .وثري  ن  

تهاا  أتجم  ااان عقاا  عماااى اااا  واااثري  اان وتاااب الطااب  ااان      

الي اااي  إىل الم ةااي  رر الو  ي ، توا  أشه  النام  لدةاه ها ا   

 ) اس جيس(.

رر اط رت امك اجله د   عاة  تانب   ن الدتل  ا ن الوباسايس  

شخ اايات  تخباصاا    عهااد ارميفاا  الااأ    حااس  اا ات لدةااه   

أطبااا  ااماا   اانهر )حاانس  اان إساااال(، ت اا ات عدةااد  اان ا ساا   

الطبي  ال  اشته ت مبقارس  الطب تاامه  نهرا )آجم خبتيشا  ،  

 تآجم  اس ةه، تأس م الطيف رد، تغريهر وثري(.

 كاان أ  ذه المقااا  البماايط  لبااداةات الطااب،  تخالصاا  ااا

شاا  هاا   ؤرااا  أ  صااناع  الطااب تاالهتقااا   ااه،      أقاا ر ت كاا  
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أساس  ن الؤش ات الدالا  عماى حضاارم أدَّّ أ ا  ت ايااس دقياق       

 رقي  مت ى اناتاا لمطب.قيت ا   ، لتط رها، فكمقا ر

 : املقصود بالطب العربي واإلسالمي:ًاثالث

خيتمخ  ن ةتناتجم اارةا الطاب   إطاالل امابته تااتقائاه  اس      

الطاااب الو  اااي تا ساااال ي، تهناااا ةااا د جااادجم  اااس الخت اااس        

الا ااتقااا ااهر حاا جم اختيااار ال ااطم  الناسااب لنمااب  هااذا  ااخت 

 ا جناا احلضارد، تهنا تقف  ال دَّّ  نهاا

أتاًل.. أ َّّ هناااااك  اااان ة اااا َّّ عمااااى امااااقيته  الطااااب الو  ااااي       

العتباااارات ت مااا غات استمااااغ ها   طااا حهر، غاااري أ  هاااذه   

التمقي   ن تجه  اظ د  كن أ  اطماق عماى   احا  احلكار     

    الاالاب    ي  سبات ا ساال ، تها   اارت   الو  ي    ناطق ع

 اا  تجاا د  ااا ةنمااب إىل ال اقاا  تأصااائ     ار افاا  تا سااط رم، 

 الوارا  ن حماتالت طبي  تعالجي  ااجو .

 أ َّ  ا اا ده حنن، ه  الطبَّّ ا ساال ي الاذد اشاأ      ..ًارااي

ال ةتجيأ  نها، تاضاقا    ًاظ  احلضارم ا سال ي ، توا  جي 

 مشس امك احلضارم عن ا فق.عند ا غ  ت 
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طاااب لم ًاطباااا  الاااذةن اشاااته تا توااااا ا رتَّّادرااار إ   وظااار ا 

تعمااي ،  ( 925هااا   313)التاا فى عااا  وااال ااد ا سااال ي، 

 ىتا ف ال) تا ن ساينا ،  ( 994ها   384)الت فى عا   ن الوباس 

ا اتألت  هار صافاات     تغريهار واثري  ،  (1 037ها  428عا  

 اا  واااا ا أعاااجر  ةنتمااب ا لمواا ل الو  ااي،  ا جناااا الطاار، مل 

دت  ع ابي  أت عا ل،    ًار ا ساال  الاذد جوا  الو  يا  لمااا     ع َّّ ه

فكتباا ا  مااا  الااا آ ،  اا  ا شااارم إىل تجاا د أعااداد  اان أطبااا     

احلضاااارم  ااان غاااري المااامقس، تإمناااا عاشااا ا   وناااخ الدتلااا   

ضاارم المامقس، تمل   ا سال ي  تا تيج ااتااجهر الطار ضاقن ح   

لاا  مل ةويشاا ا   ظاا  احلضااارم ا سااال ي    ًاكاان ذلااك ممكناا ة

 ال  وفمت ار  ن احلا ل  ا وفمته لمقممقس.

فاانا  مماان حيفاا   تمااقيته  الطااب عنااد      اان هااذا النطمااق،   

لتشااق  واا  أت الطااب   ظاا  احلضااارم ا سااال ي ،  الماامقس، 

  ن عال   ونخ هذه احلضارم دت  اعتبار آخ .

 علماء املسلمني وآثارهم يف الطب:: منجزا  الًارابعبب

 ااه  تنوااأشااري إىل أ َّ أ اا ا  ااا ةُ تلومااي    داةاا  هااذه ال قفاا ،  

 )عاليتااه(  الطااب عنااد الماامقس  اان ِااات عياايه عاان غااريه، هاا
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عماى قا   دت     ًا أت حمتكا  ًا  اماًا حمميًامبونى أاه مل ةكن طب

غريهاار أت  مااد دت  آخاا ، ذلااك أاااه وااا  ُةنمااب واا  طاابَّّ إىل     

طاتااه تأهمااه، فاياا  طااب الواا ب قباا  ا سااال ، تطاابَّّ قااد ا      ن

ال ااا ةس، تطاااب الكماااداايس تالباااا ميس تااشااا رةس، وقاااا    

وا  لك َّّ  ن ااند تفارس تالي اا  طاب خااصَّّ، إال أ َّّ الطاب    

ف ا تشاا ح ا راارَّّ أعااادته  ا سااال ي أخااذ  اان هااذا ومااه، تأضااا   

شاو ب طابَّّ   اافات  عماى واّفا  ال    ًا  تكا اًل  تجااما ًالموامل طب

ةاااؤ ن  ا خاااذ تالوطاااا ، حياااث مل ةوااا ا الطاااب ا ساااال ي أدَّّ  

حياث  يا  تال الذهبيا  التو اب ،   ص رم  ن صا ر ا قميقيا  الضا   

  ح اضااا  الواااامل طباااا  المااامق   واااثريد الرتحااااجم  واااا  ا 

 ا سال ي، ت تى طاب ار الاا  أقا  ا فأفادتا تاستفادتا.

 )ا صاال ( ممقس، تهي عيَّّي  ها الطب عند ال ِ  أخ ىرر 

ن قبماااهر،  ااا    تقااات ااهقااا ا فياااه  اااأاهر جمااا د اامااا  لومااا   َ ااا 

تااهقاا ا  اان  وااض التو اابس  اان المتشاا قس ت اان دار  اادارهر 

 الوجي عن اال تكار تالتجدةد،   تقت شهد ال اقا  اار  اأاهر    

أساااهق ا  فواليااا    اااااد  الومااار ا اماااااي تأاهااار أضااااف ا إلياااه   

ذلااك  ناااه  تق اعاااد    ات جدةاادم  وتقااادةن   إضااافات تإ ااداع  

توااا  اااذه ا سااها ات أر هااا ال اضاا    ااااد     عمقياا  را تاا ،  
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عمقياا  ت ؤلفااات   ًامفااس لنااا آرااار الوااارا ا امااااي  تاط رهااا ط 

  طتماااخ فااا ت  الواااارا ت يادةنهاااا، ف  طااا ا  اضاااي راساااخ  

 تجم  س. ،تجمددةن ،تشارحس ،  ااسالوم   حباض ها؛ 

عناد   )عمقي  الطب(حيمن أ  ا اها هنا، تهي    رالث ِررَّّ 

  عماى  الممقس، مبونى أاهر اعتقادتا الشااهدم تالتج  ا  الاائقا    

لواارفهر الطبيا ، حياث روايت      ًااالستا ا  تاالساتنبا    ادر  

الو فاا  الطبياا  آاااذاك عمااى أساااس الشاااهدم تال صااخ، تاشااري    

ا ابااا  إىل  وتاااب عياا   ًا، تحتدةااد  ااادر الو اا  التخ  اا 

 ان    ال صخ الادقيق التف ايمي لكاثري     وثري  ن التف يالت 

ا  ااا ار الااا  واااا  ةشااااهدها الطبياااب، تمل ةااااب عااان  ااااجم    

ي  ال اسو   اس هاذا الا ر أت ذاك،    ا طبا  عاد الااراات الومق

 خاصَّّ  تأ   وض ا   ار قد اتشا ه   أع اضها.

خطاااا  وقاااا اهتقااات واااثري  ااان   ااانفات الو ااا   تماااك ا  

ممااا هااا أطبااا  الي اااا ، تخاصاا  جااالين س،  الطبياا  الاا  تقاا  في

 دف  ا طبا  إىل  يااها تا اياها.

أت  )الشااق جم(حتماان ا شااارم إليهااا هنااا، تهااي     تِاا  را واا  

رغار أاهار ع فا ا    ا طبا  تان   وفا ااهر ت واارفهر،    س عي  

التخ ااص الاادقيق    وااض عماا   الطااب، حيااث    التخ ااص  اا 
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ال  ، تالبااااااااطني  ، اجل احااااااا  ، تالكاَّااااااا  واااااااا   ااااااانهرا 

تاجمل ت ، ت   ذلك فاد ح صا ا عماى اوتمااب    تا سنااي  ، 

 رصيد تاف   ن عم   شتى اك َّّ  راافتهر الوا َّّ .

 عناد المامقس  الطاب  نجيات الا  د مب  ود هذا أشري إىل أ َّ

 اأ  ا 

 ااا ةتومااق  الطااب تال ااا  الوا اا ، ممااا ترد   الااا آ  ا تجما 

 ةر تاحلدةث الش ةخ تا حكا  الش عي .  الك 

  ظاا  احلضااارم ا طبااا   تأجناايه  ااا عقمااه توتبااهراايهقاااا ت

   ا سال ي ، تهنا اف يمهقاا

  الااا آ  ا  ااا ةتوماق  الطااب تال اا  الوا اا  مماا ترد    فاا تجم 

 تهذا  كن إمجاله فيقا ةأايا  ، الك ةر تاحلدةث تالش  

عمقاا  عمار   را  )الومار   فاد جا    ا ، إ  اا أهقي  الطب -أ

تالادع م إىل اةاادم الومار تالاتومر تاحلاث      ، ا  دا  تعمر ا دةاا ( 

 عمى استكشاا ا   ر.

تأ  ، اما  عمى االهتقا  حبالته ال ااي  حث ا  -ب

 أ  ةموى لمدتا  عند حدتف الدا . عميه

 النظاف  الشخ ي  تالوا  .عمى احلث عا   -ج



 

 

41 
 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 تشار ا ت حت .ا  الوا   ت ن  ااإ  اا أهقي  ال  -د

 اان ا  اا ار   وااثريًا التااأرري النفمااااي، ت واا تا أ َّ  -هااا

 الوض ة  ة جد فيها اأرري افمااي.

،  اان ا سااباب الوطماا  لاابوض الفاا ائض   اعتبااار الاا ر   -ت

 تأ  ةك   ال أد   ذلك لطبيب حاذل.، وال     ثاًل

 االهتقااا   الماام ك الشخ ااي تالماام ك الهاا  الطاار.       -ا

ترمبااا ألفاا ا    الفاهااا   شااارو  طبياا ،  وااا  لاابوض -ح

ا ااان رشاااد، تواااا  لااابوض ا طباااا  تالقارساااس    الطاااب  ثااا

دراسااااات دةنياااا   ثاااا  ا اااان النفاااايس الااااذد وتااااب ال سااااال     

 .  ، تغريهقا وثريالكا مي 

 ا طبا  الممقس تةشق  ذلكا  تإجناا رااياا إاتاج تعق  

الطاب الما ة د )الطاب      ا  كن أ  ةطمق عميه .1

حت ةااا  الطاابَّّ  ااان طااابَّّ فممااافي   تهاااذا ةوااا كااي(ا  ا وميني

إىل طاابَّّ اطبيااي جتاا ةر ةاا   عمااى  شااهدم الاا ةض    ااأ مي،  

، تتصاااخ الااا ر تامقاااس أجنااا  عالجاااااه،  ًاسااا ة ة تفا اااه

تعاا َّّاب ذلااك   البااداةات هاا  الطبيااب الاا ااد، فتبوااه ا طبااا    

لبيقارستا ، تش اهد ذلاك  عمى هذه المريم، ت يدا  ذلك ه  ا
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رااار ةتبااا  ذلاااك اشاااخيص ا  ااا ار أت االساااتدالجم     ال حت اااى. 

عميها،  ومر الطبيب تخ ااه، تواذا مبماا ل  الا ةض تليت اه      

ت الحظااا  أح الاااه، تمل ةكتاااخ ا طباااا  مبماااا ل  الااا ةض،    

عان  ماد الا ةض     ًا ا ا ه  تارد  عن حالاه، تأحيااا  تإمنا مشم

استخ ج سابب ال جا   ان التاد ري     »ت ائه ته ائه. ةا جم ال اادا 

راار  وااد ذلااك ةوقااد الطبيااب إىل جااسَّّ «. الماان تالي ااا  تالااياجت

  الناابض، ت وااده فاااص  اا جم الاا ةض تد ااه، تهااذ ومااه ةااتر   

 .)البيقارستااات( المتشفيات

 تالتأليخ فيه ت ن ذلكا ادارس الطب  .2

 تاتضقنا ي الؤلفات الطب*  

توا ا   ، الكتب ا ساساي ا والن ا ر لما ااد    .1

 اس.ال ناع  الطبي  لومي  ن عب

ا ان  تقااا    ، واحلاتد لم اادا الكتب الف م  .2

 تالت  ةخ لميه اتد.، سينا

وتاااب  ا ثااا ، هيم  وينااا الكتاااب اراصااا   اااأج .3

   ار ا طفاجم تأ  ار الودم.توتب أ، الكاال 
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ت ااااان ، رساااااائ    أ ااااا ار أت حااااااالت  وينااااا     .4

ترسااائ   ،رسااال  احل ااب  تاجلاادرد لماا ااد اأشااه ها

 .ترسائ    النبض،   احلقيات

 ت ن أشه ها وتاب البيطار.ا ة وتب ا دت .5

الاا جي ال اان النفاايس   ا  ثاا ، الكتااب الخت اا م  .6

 طت   الااا   ال ن سينا.ته  

عماااى تا جاااد شااا تح  ا شااا ح الكتاااب الخت ااا م  .7

الكتاااب ا  ثاا ، الاا جي، أت شاا ح قماار  اان الكتااب  

صااا  الاااذد ألفاااه ا ااان النفااايس   شااا ح ا قماااا  ارا 

  التش ة   ن وتاب الااا  .

  اات   الطب.  ُجْراُ  .8

 اان أتساا  جماااالت الوماا   ةوااد عماار الطااب إىل أ َّ  تأشااري هنااا

ال  وا  لومقاا  المامقس فيهاا إساها ات  اارام عماى       ، احليااي 

 دار ع  ر حضااراهر الياها م، توااات اماك ا ساها ات عماى       

لمقماار؛ حتاى لُيخيََّّا      ًاتا اايا  ًاحن  غري  مب ل مشا اًل تعيَُّّاي  

ى هاذه ا ساها ات ارالادم واأ  مل ةكان طابٌَّّ قبا         لمقط َّّم  عم

 !!حضارم الممقس
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ا طبااا  الماامق     ا ااذا امااك اجلهاا د الاا    ًاتضاا  لنااا جمياا  تا

ا تائاا    ساابي  ااااد  الطااب تاادهاااره، تةظهاا  لنااا ا راا  الااذد  

اجملهااا دات   اثبيااات ق اعاااد الطاااب احلااادةث      اماااكا وتاااه 

مباا ةت ا   الكشاخ     ومار عماى ال   قائقا   الوامل عمى أسس سميق

عااان أ ااا ار جدةااادم، تطااا ل جدةااادم   اشاااخيص ا  ااا ار      

تالوالجااات تطاا ل  ااداتااها، ت اا تا الماامقس   عماار اجل احاا     

اهر   ذلااك، توااذا التخ َّّااص   فاا ت  الطااب   تفن اهااا، تساابْ 

 اختالفهااااااا، توااااااذا اطاااااا ر الطااااااب ا سااااااال ي   إاشاااااااا       

   عميهاا، ت اا ابا     البيقارستااات )المتشفيات( تاشايمها تال قا

ذلااااك االادهااااار  اااان ا ويااااد لألخااااالل الطبياااا  تآداب الهناااا       

ت مؤتلي  الطبيب، تغاري ذلاك  ان  نجايات افتخا   هاا حضاارم        

 .الطب عند الممقس

لتتجم َّّاى   ختا ة    ،   ا سها ات ا سال ي    الطب َّّتإ  رتع

َ ْواَد  ا اا  ب َّّيََّّ  النادرم، الا  واا  ااا   هذا احلشد  ن الوبا ةات الط َّّ

الفضاا  الكاابري   حت ةاا   مااار الطااب َّّ إىل اجتاااه آخاا ،    اااا  اهلل

 نا هذا.اا وت المري عمى اهجه أجياجُم ا طبا  إىل ة  
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نااااذ تقاااات  بكاااا  أ  الوماااا    عمقااااا  الماااامقس   تقااااد أدرك

حتتاااج إىل دتا  البااااث تالنظااا ،   ااااا تالطاابَّّ أحااادها ااااا  الداي ةاا  

اادد   ًاهاا؛ تذلاك اطبياا   د ا  ار ا خا ى  ن  تال ق ا عماى  اا عنا   

لالساتيادم  ان وا   اا ها  اااف ، تالبااث         ًاا سال  الداف  دت 

عاان احلكقاا  أاََّّااى ُتجاادت. فناا ى أطبااا  الماامقس ةأخااذت           

التَََّّواااا َُّّا  عمااااى الطااااب َّّ الي اااااااي  اااان خااااالجم الاااابالد ا سااااال ي   

ةمااتاد    ا طبااا  الاا ت ،    دأتاارمفااا   اا  الفت حاا ، وقااا أ َّ 

   اااا أخاااذ عااانهر ا طباااا  المااامق  ، تاشاااط ا   الاااذةن سااا عا

ا مج  و   ا تق  حتات أةادةهر  ان  ؤل َّّفاات طبيا ، تلوا ََّّ هاذا        

 .ُةْوَتَبُ   ن أعظر أحداف الو   ا   د

تقااااد عيََّّااااي عمقااااا  الطااااب َّّ الماااامقس  ااااأاهر أتََّّجم َ ااااْن َعااااَ َا   

التخ َُّّص؛ فكا   نهرا أطبا  الوي  ، تةمقََّّ   )الكاََّّاالس(،  

نهر الخت َُّّا    احلجََّّاا   (، ت ا  ( ر اجل احا  ، تالفاصادت   ت نه

تهكااذا. توااا   اان عقالااا  هااذا الو اا     ،   أ اا ار النمااا  

البه ةن أ     ك  ال ااد، تالذد ُةْوَتَباُ   ان أعظار عمقاا  الطاب َّّ      

ااااجم عاان   التاارةا قاطبااً ، تلاه  اان ا جنااااات  اا ةوجااي هاذا ال    

و  جمماادات اتكاا    اا اايه، توااا  احلاااتد لماا ااد أحااد اماا   

 نها  كتب  ومي  الطب    ارةس   أتاخ  الا   ال ا   عش  
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ايا   ثا    اليالدد، ته  أتجم وتااب ة اخ  واض احلقياات الطف    

 ااان أدخااا  إىل عمااار ال ااايدل    ًااجلااادرد تاحل اااب ، تهااا  أةضااا 

 استخدا  المهالت الوتدل !

حتاى أجااد   ، الو   الوباسيت ا وادت عجم  ا ةا  ادتر   

الممق     و  ف    ن ف ت  الطاب َّّ، تصااََّّا ا  اا واا   ان      

 ا عناادأخطااا  الومقااا  المااا اس جتاااه اظ ةااات  وينهااا، تمل َةا ُفاا 

تإمنا تاصم ا الباث تصا ََّّ  ا أخطاا    ، َحد َّّ النا  تالرتمج  فاو

 .الما اس

تمل ةات اا  ا  اادا  عمااى عااالج ا  اا ار فامااب،  اا  اواادََّّاه  

إىل اأساااايس  اااانه  جتاااا ةر أصااااي  ااوكماااات آراااااره ال اقياااا   

، أت ًاالقارسا  الطبيََّّا  تقاةاً  تعالجا     تال ائو  عمى واف َّّا  ج اااب  

إامااااااي  تأخالقياااا  حتكاااار ا دا     ًا  افااااق تأدتات، أت أ واااااد 

 .الطر

، ظه  لناا  ان خاالجم    ففي جماجم الكشخ عن أ  ار جدةدم

افاا ل جمق عاا   اان هااؤال    رهر،  ؤلفااات ا طبااا  الماامقس تآرااا  

ا طبااا    الكشااخ عاان جمق عاا   اان ا  اا ار اجلدةاادم الاا  

مل ا د   آرار  ن سباهر  ن أطباا  الي ااا  تال ت اا  تغريهار،     

http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
http://islamstory.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
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ا  أخا ى اا د جمق عا   ان ا  ا ار الا  حتادف عنهاا         ت  أحي

 اان سااباهر  شااك  ع ضااي دت  حتدةااد  ساابا ها تأع اضااها       

 تعالجااها مبا ربت لدى ا طبا  الممقس، ت ن ذلكا

و َّّس الطبياب الا ااد  االتاه الواشا م     ا   جماجم احلقيَّّاتا 

 ونا ا  )  احلقياات   « الن ا رد   الطاب  »تا خريم  ان وتا اه   

وشااخ فيهااا عاان أااا ا  غااري  و تفاا   اان احلقيااات ااها(، ت اادات

 ثااا  احلقاااى الفارساااي  تعااا َّّا الااادا  الاااذد ةتماااّمو عماااى امااا   

 ا د ا  الداخمي ، تتصخ عالجااها.

)عماار الطفيميااات( الااذد حيتاا َُّّ   اباا    ا اان سااينا أرسااى وااده ت

عالي    الطب َّّ احلدةث؛ فاد َتَصَخ  تََّّجم َ ا ََّّم )التهااب الماااةا    

تهاا  االلتهاااب اااا قااه عاان )التهاااب المااااةا الثاااا د(  تف ََّّ (ا تلااي

تغريه  ن ا   ار القارم ، وقا حتدََّّف عن ط ةاا   اا  الماائي

 اااان  ًا(، تاناااااتجم   آرائااااه الطبياااا  أا اعاااا  استحت اااااجم )الماااا ااس 

المااااا طااات ومااااا طا  الكباااااد، تالثااااادد، تأترا  الواااااااد     

 .الميقفاتة ، تغريها

فاان َّ ا اان سااينا  ةواادُّ أتجم  اان  ياا ، ااا ت  جماااجم ا  اا ار ال  ائ

اوتشااخ الفاا ل  ااس الريقااا  الناااا  عاان احنااالجم و ةااات الااد     
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تالريقااا  الناااا  عاان اامااداد الاناا ات ال ااف اتة ، تهاا  أتجم  اان   

أشار إىل تج د حي ااات دقياا  ال اا ى  االوس، ةتناتااا ا اماا       

 ب  اان  ياااه  اا  الااا  فتماابب لااه ا  اا ار، تلااذلك ةن اا   الشاا

، ته  أتجم  ان ف َّا  الكاال  عان  ا ر      ًاوي   تالينا ي  ح  ال

تى دن خطا ه   الوا  الم  ال ئ د ت يَّي  س   احماه الاثالف، ت ايَّ   

لآلخ ةن عن ط ةق الخالط ، تلذا أشار  ض ترم الويجم، تواذا  

واااا  ال ااان اهااا  تاليهااا اتد ا ااااايخ  هقااا  عااان احلقيااااات        

 تا   ار ال  ائي .

أخا ى ال وا     يادا  عمار       ا ات شخ ايات إساال ي     وقا

هااا( الاذد اسااتطا  أ  ُةا ااد َّّ   428)ت  الطاب  اان أ ثااجم ا اان ساينا   

لإلامااي  أعظر ارد ات مبا ا صََّّ  إليه  ان اوتشاافات، ت اا    

ةمََّّااا ه اهلل لاااه  ااان فت حاااات طبيااا  جميمااا ؛ فااااد واااا  أتََّّجم  ااان    

اوتشخ الودةد  ن ا   ار ال   ا االات  نتشا م حتاى اا ،    

ََِّّاهااا ، جم َ اا ََّّم ُطف ْياا  )ا اكمماات  ا(وتشااخ  تََّّفهاا  الااذد ا ت

الدتدم المتدة م، ته   ذلك قد سبق الواال ر ا ةطاالي )دت اي (    

سن ، وقاا أااه أتََّّجم  ان تصاخ االلتهااب المااائي،        900 نا  

تأتََّّجم  اان فاا ََّّل  ااس الشاام  الناااجر عاان ساابب داخمااي   الااد ا ،    

غياا  مااكت  الد اتالشاام  الناااا  عاان ساابب خااارجي، تتصااخ ال  
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 اذلك  اا اساتا ََّّ عمياه أسااطس       ًاالناجت  عن وث م الد ، طالف

الطب َّّ الي اااي الاادةر، فضااًل عان أااه أتََّّجم  ان فا ََّّل  اس الااص         

 تََّّجم َ اا ََّّم اااا  الاااص الكماا د، وقااا وشااخ ا اان سااينا  الواا د ت

ُطاااُ َل الوااادتى لااابوض ا  ااا ار الودةااا  واجُلاااَدرردرَّّ      ااااا أةضاااًا

تذو  أاها انتا  عان ط ةاق  واض الكائناات احليََّّا       تاحل ب ، 

إ  الااا  حيتاا د عمااى حي ااااات   »الدقيااا    الااا  تاجلاا رَّّ، تقاااجما   

صاااريم جااد َّّا ال ُااا ى  ااالوس اجملاا ََّّدم، تهااي الاا  امااب َّّب  وااض         

ته   ا أو ََّّدُه )فا  لي اها ك(   الاا   الثاا ن عشا       .«ا   ار

 .اخرتا  اجمله تالومقا  التأخ َّّ ت   ن  وده  ود 

اوتشخ تع ا تتصخ اجلق م ةودُّ أتجم  ن ررَّّ إ َّ ا ن سينا  

اربيث ،    تالطفي  المبب اا ت اا ةنات  عنهاا  ان محاى أطماق       

اطماق عماى    الا   يفاجلق م اربيثا  ها   . (عميها )احلقى الفارسي 

 .و   ث م آواجم  ناو حم ل حمدف خشك ةش 

اااارةا الطااب.     أتجم ا صاايخ لاا ر اجلقاا م اربيثاا    تهااذا 

 Anthrax تالوجيب أ  ال طم  الو  عن اجلق م اربيث  ها  

أطمااه ا ان ساينا عماى هاذه       دسار الاذ  عان اال  حيق  تةوا  ح فيااً  
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الاينياا   Anthrax تلفظااه« اجلقاا م الفاقياا  »اجلقاا م، تهاا   

 ! وناها الفار

أ َّّا ا   ار ال راري  فاد واا  لما ااد ال ةاادم   الكشاخ     

 ن ا   ار ال  انتا   الت ارف.عن جمق ع   

، فااان َّ لمطاااب ا ساااال ي المااابق      أ اااا ا  ااا ار اجلمدةااا   

 وشخ جمق ع   ن هذه ا   ار تحتدةد عالقااها تأع اضها

ف صااف ا  اا ر اجلااذا  الاادراي، ت يَّّاايتا  ااس تتصااخ  ااداتااها؛ 

ص ا س د تال ص ا  يض )البهال(،  ن ذلك وتاب ة حناا  ال 

ب )الذخريم( لثا ت  ن ق م الذد و َّّس فياه  توتا ن س ا ي  ، 

ف اااًل وااا اًل عاان ا  اا ار اجلمدةاا  ت نهااا اجلااذا  الااذد عااده 

ف صااخ حكاا   اان ا  اا ار الودةاا ، راار أاااى  واادهقا الطاا د   

توشااخ عاان الطفيمااي المااقى )عااثَّّ اجلاا ب( الااذد      اجلاا ب، 

تا الات جها د أطباا     ذا الا ر ت يَّّاي  يناه ت اس اجلاذا ،      ةنا  ها 

   ذلك مبا ةودَّّ مبا ةدع  لالعتياا تالفخ .الممقس 

ط ل جدةدم   التشخيص تالواالج،    جماجم الكشخ عن ت

فاااد ُسااج  ذلااك مبااداد االفتخااار، تأتلااه رفااض أطبااا  الماامقس   

جلقمااا  ار افاااات تالايبياااات الااا  تصااامتهر عااان أ ااار ساااا ا ،    
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   ت التااالي أشااري إىل عيَّّااي الطااب ا سااال ي  ااالنه  التجاا ةر     

جملق عااا   ااان الا اعاااد    ًايص ا  ااا ار تعالجااهاااا تفاااا  اشاااخ

افضااااي  التج  اااا  عمااااى ال صااااخ   الومقياااا  الاااا  ا اكااااي عمااااى 

 «.  احلسَّّ أصدل  ن المق »وقا قاجم الباداددا النظ د، 

ت  هااذا ةطالااب الاا ااد  تج ةااب الواااار عمااى احلياا ا  قباا       

 استخدا ه   ا اما ، دت  اوقير لمنتائ .

مقواةنا  تالتج  ا    الومقي  الطبيا  ل  ت ن ذلك إخضا  النظ ةات

ليباى  نها  ا ة افق تاقوه، تةبود  ا خيالفاه،  تاالعتبار حبذر، 

فاعتقااادتا الفااااص المااا ة د تعيناااات الاااد  تالبااا جم، تفااااص   

الناابض، تقاا َّّرتا إ كااياا  التاذةاا  ال ااناعي    اسااط  احلااان       

ال ااان ع   ااان الناااااس أت الفضَّّااا   تاااى اواااذَّّرت ااذةااا  الااا ةض  

لطبيوياااا ، تاسااااتخدا  اليئبااااق    ااااداتام ا  اااا ار    ااااالط ل ا

 اجلمدة ، تالثم    التكقيد لوالج وثري  ن احلقيات.

 

عا ر جملق عاا   ان  يااادةن النبا   الطاار لاادى    أهنااا  يتلوما 

 الممقس تفق ااايا
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 ا اي ال عاة  ال* 

بيقارساتااات عماى      نا  الشاا  تال  ًاوقا وا  ا ر   الا

أتجم  متشاافى م لاادى الماامقس، توااا    ًاامااق  ااا وااا  قائقاا  

ال لياد  ان    د ا  الدتلا  االساال ي  عماى ةاد ارميفا  ا       ااشاةه  

دتةا  تالال اس     تاتده  الطوا  تا 706د شق عا  المك مبدةن  

 ه  ا طبا  تال يادل ، رر أاشأ هارت  ال شيد البيقارساتا   تعقَّ

   التاسا   الكبري الذد وا  أتجم  متشفى    اداد  طما  الاا  

ااج د، تمل    عمى ذلاك الكاثري  ان ال قات حتاى ظها ت         

الوااامل ا سااال ي  متشاافيات أخاا ى  ماامل عااددها أر واا  ترالرااس   

ا اااان  ه متشاااافى  نهااااا أتجم  متشاااافى   الااااااه م الااااذد أاشااااأ

اادهاااار تقاااد اادهااا ت هاااذه البيقارساااتااات   ع ااا     ، ط لااا

أا اعهاا، فكاا     ًا، فتواددت وابري  ًااحلضارم ا سال ي  اادهار

 ه  خاص  والج ا   ار الوامي  تاجلذا ، ت نها  ا ه  ا نها  

عااا  جلقياا  ا  اا ار، حيااث ااتشاا ت هااذه البيقارسااتااات       

شتى  ااا  ا   اط رةا  ا ساال ي ،  ان  ااداد شا قًا، إىل  االد        

الااا ب تا ااادلس غ  ااًا، وقااا عقاات هااذه البيقارسااتااات  ااالد   

ج   وااا  ا طبااا  ةاادخم اها لوااالج    الشااا  ت  اا ، حتااى الماا   
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 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 ن أقاا   اس   ال عاة  الطبي  حاًا لك   فأصباتال ضى فيها، 

 الممقس.

 (6)حمب اا أرغ   يقارستا   

 (7) قالتت تا   يقارس
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 (8 يقارستا  )ه  جات

 اعمر التاذة * 

اه م ااااايا  ال وباااات  لااااد اهاااتر ا طباااا  المااامق    ظااا    

لذا ا ى جا    ن حياا  حيااتجم أ    ، جمر االاما  الكقيائي   

 اد واااادجم الاااةن اا  الوا ااا   احلفااااظ عماااى صااااتهر  ااان خاااالجم ا 

حتاااى ةتقكنااا ا  ااان حت اااس    ، الاذائيااا    ال جباااات الي  يااا   

 .أافمااهر ضااد ا  اا ار الفتاواا  تاحل اا جم عمااى عقاا  أطاا جم      

هاا  486شابيمي  سان    إوقا قا  أ   الوال   ن اه  تالذد تلاد    

 دراس   ف م  عن   ر الم طا    الودم تالبمو  ، تال ااياجم  

حيث ط ر ط ةاا    ي،ا احلالذه  ثريم لمدهش  حتى تقتنأحباره ه

التاذةاا  عاان ط ةاااق احلااان الشاا جي ، تهااا  أتجم  اان اوتشاااخ      
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إخ اج البموا   تالتهااب الناسا ر، تاكمار عان الب اساري  شاك         

 . ف  

 ألاااخ وتا اااه الشاااهري  دتواااا  أ ااا  احلمااان الطااا د الاااذ  

أتجم  اان ذواا  أ  الماا  هاا   اا ر ةنتااا      « فاا دتس احلكقاا  »

 .   ا عضا  ا خ ى  الودتى، تأاه ال ة يب ال ئتس فاو

 اطب الوي  * 

تمل  ، الوياا   )الكاالاا ( عنااد الماامقس   اطاا ََّّر طاابَُّّ  تقااد 

الواصا ت    ن ق ْبم هرْر، تال الالااس   ُةطاترار فيه أحٌد؛ فال الي اا 

تال الااذةن أ َاااْ ا  اان  واادهر  ااا ت   مااا ا فيااه َشااْأَتهر؛ فاااد    ،ااار

جم قااا ت  ط اااَ اجم، تال واااات  ؤل َّّفاااااهر فياااه احُلجََّّااا  اُ تل اااى خاااال 

ُ ت  طابََّّ الويا   طب َّّاا    عجب أ  وثريةن  ن الؤل َّّفس واادتا َةْوَتب ا  

واا  أعظار    تُةا  رَّّر الؤررَّّخ   أ  عمي  ن عيماى الكاااجم  . ع  ي َّّا

طبيااب عياا     الااا ت  ال سااطى  ُ  ََّّت َهااا، ت ؤل َّّفااه )التااذو م(    

 .أعظر  ؤل َّّف ااه

تأ اا ا إجنااااااهر    طااب الوياا    اان ا تاادا  الماامقس  واادُّتُة

فااد  مامل هاذا الومار ذرتااه مها دهر تظمات أحباارهر         . بعمر الطا 

تاستق ت  ؤلفاااهر  ، احلج  االساس له خالجم ع  ر ط ةم فيه 
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 ااا  اعتبارهااا الكمقاا  ا خااريم    وظاار   تأتر   ذلااك ااادرس  

وقااا وااات لاه اوتشاافات عظيقاا     .  يا  تجا واات الطاب ا تر  

 ح ا عياااا   احلياااا ا  اشاااا حياً فشاااا َّ، الشااااأ    هااااذا اجملاااااجم 

تع فااا ا المااابب   ح وااا   امااا  الواااس، تعااات   ، فماااي ل جيًا

إىل « جمل ةااااات   الطاااابا»ا مجاااا  وتاااااب ا اااان اهاااا  المااااقى 

 .  الالايني 

جا ه  الب ا    »أ ا ا ن اايثر فااد شا ح    االتاه الشاهريم     

تربااات اظ ةااا  ا   اااار تافاااى اارا     « تويفيااا  تقااا   اال  اااار  

ا  وبماااا   هااااا حتااااى جاااا   الضااااويف ، ت اياااات اظ ةتااااه  ااااأخ ذاً  

 .اا إليها  وض الوم  ات التقق   الذد أض1630ا1571

 

 

 

 

 (9)ص رم 
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ت  جماااالت طااب الوياا   واااات  ؤلفااات الكااااجم عمااي  اان  

عيمااى البااادادد  اان ا عقاااجم الوظيقاا    طااب الوياا  ، ت اياات  

  طب الوي   حتى الا   الثاا ن   رئيميًا أعقاله  رتمج    جوًا

مي دتر ممياي  رتمجات الطبيب عقار ال صل وا عش ، وذلك 

 .  طب الوي    شك  عا 

  عقمياات الاادح    ًاتظه  لدى أطبا  الوي   الممقس جناحا 

 تالبيجم تالشفو، ت م  اجلف   تسما الايحي .

 نما  تا طفاجماأ  ار ال* 

تقد اهتر ا طبا  الممق   واذلك   اا  الا أم تجنينهاا،     

البمادد   توا  أتجم  ا أر    ذلك )وتاب ابري احلباىل( لمطبياب 

 (، ت ن  واص ةه عماي  ان الوبااس،    990ها )380الت فى سن  

ته  أتجم  ن قاجم  أ َّّ سبب الطمق الذد اوااي  ناه الا أم الخاار    

ح واا  اجلاانس   عاان ًاادم ةواا د لااتامص الاا حر، تلاايس اامجاا   عاا

راار جااا  اليهاا اتد  وااده حبااث عاان أتضااا  اجلاانس  وقااا ةوتاااد. 

، تتصاخ آلا  اشابه المااو     الطبيوي  تغاري الطبيويا  عناد الا الدم    

وقاا  أِاها )اجلفت( لمقماعدم   جذب اجلانس  ان الا حر،    

 اٌ  وبري   جماجم ا   ار التناسمي ؛ ف صاخ    ن سيناوا  ال
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تا سااا ،   ،ثا ا االاماداد الهبماي    دق َّّ   وض أ  ار النما ؛  

تا ترا  الميفيا ، تحتاادف عاان ا  اا ار الاا   كاان أ  ا اايب  

النيةخ، تاحتباس الد ، ت ا قد ُةَماب َُّّبه  ان أترا    النفما ؛  ث ا 

تُحق َّّيََّّااات حااادََّّم، تأشااار إىل أ  َاَوفَُّّاانر الاا حر قااد ةنشااأ  اان ُعْماا ر   

 اان قباا ،  ًاتفااالاا الدم، أت  اا ت اجلاانس، تهاا   ااا مل ةكاان  و  

تَعَياَهااا إىل  ،لمااذو رم تا ا راا    اجلاانس  ًاوقااا اواا ََّّر أةضاا 

 .الذد أ و ََّّده  ؤخََّّ  ا الومر احلدةث ال ج  دت  ال أم، ته  ا   

ت  طب ا طفاجم أدرك تأود ا ن سينا عمى أهقي  ال ضااع   

الطبيوياا   النمااب  لااأل  ال ضاا  تطفمااها، تال اان النفاايس رسااال       

 .( متام    طب ا طفاجم أِاها )رسال    أتجا  ا طفاجم

 

 

 

 

 (10)ص رم 
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 طب ا سنا  تعالجهاا* 

ت  بكا ، تواا   ان     دأ طبَّّ ا سنا  عناد المامقس   تقا   

الاذد واا  ةادرك    عاا ه ت ارس ه ه  الطبيب ال ااد،  أتائ   ن

ااااأرري احلااا ا ض   عناصااا  المااان في صاااي  تااشااايها، وقاااا 

وااا  ة صااي  اسااتوقاجم الاا ضااات لااتقكس الماان ت نوااه  اان      

االهتياا، تواا  ة صاي  مادَّّ احلفا  تالنخا ات الماني   الماك        

 تغريه.

توااا   ،   طااب َّّ ا ساانا دراةاا  تاسااو سااينا  اانوقااا وااا  ال

  حتدةاااده لمااةااا  تااااادا  ااان  اااداتام خنااا ر      ًادقياااا ًاتاضاااا

الاا ر  ان عاالج التاوا   نا  اليةاادم عماى        »ا سنا  حس قاجما 

 ااا ااواا ؛ تذلااك  تناياا  اجلاا ه  الفاسااد  نااه، تحتمياا  الااادََّّم        

تواااا  ةن ااا  الشاااخص المااامير  اساااتخدا   «. الؤدةااا  إىل ذلاااك

د خ َّّااص اجلااي  الثالااث  اان وتا ااه      الماااحيق الكاتةاا ، تقاا   

 الااا   لمادةث عن طبَّّ ا سنا  ت داتااها.

تابوهقااا  اان أطبااا  الماامقس  اان اشااته    هااذا الفاا    اان        

الطااب، فأ ااد  اليهاا اتد فيقااا  كاان امااقيته الياا   اجل احاا     

المنيَّّ  حيث اشتق  وتا ه الت ا ةخ عماى جمق عا  تاساو   ان      
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ت آالت ج دهاا تانظيفهاا،   ص ر آالت قما  ا ضا اس تأصا اا، أ   

 تامبيك ا سنا  تاش ها.

 

 

 

 

 (11)ص رم 

 

 

 

 

 

 (12)ص رم 

داتام ا سانا  ها  احملافظا     أ  البادأ ا ساساي لا    تةما  هناا 

،  ااا  رفااا  ًافني َّّاااا  الئقااا ًاتذلاااك  نعاااداد احلفااا م إعاااداد ،عميهاااا

ا جااايا  النخاااا م  نهاااا، راااار ةوقاااد إىل َ ْمحت َهااااا  الاااادََّّم احلاشااااي      
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لااذد او َََّّضااْت لااه الم َّّاانَُّّ؛ مم َّّااا  الناسااب ؛ لتواا ةض الضاايا  الاااد َّّدرَّّ ا

، تهااذا ظاااه  لاادى ُةو يااُدَها  التااالي إىل أدا  تظيفتهااا  اان جدةااد 

اليها اتد الاذد ااادى  واد  قماا  ا سانا  إال  واد اساتنفاذ مجياا         

ال سااائ  حلفظهااا  ا لااه أ َّ الماان  ااادم ابيماا  تأصاايم    اجلماار  

 فال   ا التضاي   ها  ق  سبب.

 اأ  ار الامب* 

 تاوتشاخ ،  ان النفايس  اذلاك اجملااجم    خ  ن أشه   ن ألَّت  

فأشااار إىل أ  ح واا  الااد  ،  تجم  ا م الاادترم الد  ةاا  ال ااا ى 

، تإمناا اجتااه الاد     ليمت ح و   د تجير، وقا واا  ساا ااً  

را ااات،  ااا    جت ةاااخ الاماااب ا  ااان إىل ال ئااا  حياااث خياااالو 

ىل التج ةاخ  اا ا ، رر ةو د  ن ال ئ  عن ط ةاق ال رةاد ال ئا د إ   

 .ا ةم   ن الامب

 االطب اجل احي* 

أتجم  ااااان أرساااااى ق اعاااااد الطاااااب  هااااار، ا طباااااا  المااااامق   

تواااات  اادارس   .تق اعااد را تاا   تجوماا ا لااه أصاا الً  ، اجل احااي

 ااا، تالااا  ختاا ج أطباااا    تا ااادلس الطبيااا  هااي ال حيااادم   أتر  

 . ؤهمس لمج اح    خياط  اجل تح
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اليهاا اتد أتجم  اان طاا ر   توااا  ا طبااا  الماامق  ، تخاصاا    

ب احلاجا  إليهاا تطا رتا ط ةاا      ااالت اجل احي  تصانف ها حما  

تواااا ا ةو فاا   . لوقاا  اجل احااي لااا امااتوقمه الياا   ا   يالكاا

ثااا  اجلاااذرد،   واااض ا  ااا ار الااا  انتاااا   الوااادتى       عا اااًا

 تااااات  وقاا أاهار أتجم  ان تضاو ا اال    . تالك لريا، تالطااع   

شاهادم حتات إشا اا جلنا   تخ  ا        الطبي  لألطبا ، ت ناهر

نهاااا احلك  ااا ، توااااات أتائااا   ااادارس الطاااب   الواااامل     يِّوُا

 .ا سال ي أاشأت   الو   الوباسي

 

 

 

 

 

 (13) احلكق  يت 
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جناد أافمانا أ اا     ، ت  جماجم اادهار اجل اح  عناد المامقس  

 ان أعظار اجلا ََّّاحس   التاارةا، إ  مل ةكان       ُةوادُّ عقالل آخا   

هاا(  403)ت  أعظقهر عمى ا طالل، ته  أ   الااسار اليها اتد  

الاااذد عّكااان  ااان اخااارتا  ُأتل اااى أدتات اجل احااا  والشااا         

تالاااصرَّّ اجل احااي، وقااا َتَضاا  اُ ُسااَس تالااا ااس لمج احاا ،       

لنااا  ايفهاااا، تاخااارت  خيااا     تالااا   ااان أهق َّّهاااا ر اااو ا تعيااا     

 .تعك َّّن  ن إةااا النيا  التخثري ،جل اح ا

هاااا  ال اضاااا  ا تََّّجم لوماااار )الناااااظري    تقااااد وااااا  اليهاااا اتد 

اجل احياااا ( تذلااااك  اخرتاعااااه تاسااااتخدا ه لمقااااااقن تالبااااااجم    

تقااا   الفواا   تفتياات  ،حياا ، تالاا  عميهااا ةااا   هااذا الوماار اجل ا

ح اا م الثاااا  مبااا ةشاابه النظااار   ال قاات احلاضاا ، إىل جااااب   

اااااه أتََّّجم طاااارت  ت مااااتخد  لنظااااار الهباااا ، تُةْوَتَبااااُ  وتا ااااه       أ

لاان عجااي عاان التااأليخ(، تالااذد قااا   رتمجتااه إىل        )الت اا ةخ

  حتااااااات اسااااااار  الالاينيااااااا  الواااااااامل ا ةطاااااااالي جااااااارياردت   

(ALTASRIF) ،   سااا ع  طبياااا   تكا مااا  لؤسمااااي عماااار  

تهاااذا  ااااعرتافهر، تلااااد حااا ََّّ اجلاااي  الاااذد   ، ااااتاجل احااا   أتر

يه اليه اتد عن اجل اح  حم ََّّ وتا ات الاد ا ، تظا ََّّ  اكم َّّر ف

الوقدم    فنرَّّ اجل احا  حتاى الاا   الماادس عشا  )أد لاا ةيةاد        
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عمااى ةماا  قاا ت   اان ا ااااه(، تةشااتق  عمااى صاا ر ا ضااياي       

لمودةد  ن آالت اجل اح  )أوثا   ان  احت  آلا  ج احيا !( واا        

س الااا  يس، اااا أواا  ا راا  فاايقن أاااى   ااْن  وااده  اان اجلاا ََّّاح     

توااااات  الاااا  ا هقيااا  عماااى ا خاااصرَّّ  النماااب   تلحتاااك الاااذةن     

 اا   الاا   الماادس عشا ؛ ةاا جم      تأصما ا فانََّّ اجل احا    أتر  

إ  مجيااا  اجلااا احس »عاااامل تظاااائخ ا عضاااا  الكااابري هاااال ا   

 ااايس الاااذةن ظهااا تا  واااد الاااا   ال ا ااا  عشااا  قاااد اهمااا ا      تا تر

 .«تاستا ا  ن هذا الباث

 

 

 

 
 

 (14)ص رم 
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 (15)ص رم 

 

 

 

 

 (16)ص رم 

 

 

 

 

 (17)ص رم  
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؛ فاااد قااا   وقميااات ج احياا   ًا ارعاا ًاج ََّّاحاا ن ساايناتوااا  ا اا

دقياااا  لمااةااا ،  ثااا  استحت ااااجم ا ترا  المااا طااي      احماااها    

تشقَّّ احلنج م تالا ب  اا ائي ، تاستحت ااجم ارا ََّّاج  ان    . ا تىل

جل الب اسااري  ط ةااا  الاا  و،  الاشااا  البماا رد  ال ئاا ، وقااا عااا 

 ، إىل جاااب أااه ا صََّّا     حااالت الن اساري الب ليا   ااا     دق َّّاا تتصخ 

إىل ط ةااا  ُ ْبَتك ااَ م لوااالج الناساا ر الشاا جي ال اااياجم ُاْمااَتْخَد     

حتااى اا ! تاواا ََّّر حل ااام الُكم ااى تشاا ح ويفياا  اسااتخ اجها  

تاحملاااذة  الاا   ااب   اعااهااا، وقااا َذو ااَ  حاااالت اسااتوقاجم     

 .الامط م، توذلك احلاالت ال  ُةاذر استوقااا فيها

 

 

 

 

 (18)ص رم 

 

 

 

http://islamstory.com/ar/%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8#_ftn13
http://islamstory.com/ar/%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8#_ftn13
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  ادتر الممقس   ال يدل * 

خطا ات تاساو    اساتوقاجم الواااقري      مق  وقا خطاا الما  

لمتداتد، فهر أتجم  ن أاشأ ح اايت، خاص  لبيا  ا دتةا  تأقاد     

 ن أسس  درسا  لم ايدل   ا  هار أتجم  ان تضا  وتاب ا دتةا          

واا   ،  ا الودةد  ن ال سائ    ال يدل وقا ألف« ا ق  اذةن»

 قياا  الشاه ر الاذد   ي ن أتاا  اا تضاوه جاا    ان حياا  أ ا  الك      

 ها.776ابمل ح الي عا  

 ًامجا  الؤلفاات الطبيا ، اهتقا ا أةضا      رت المامق   وقا اهتر 

 رتمجااااا  الكتاااااب الااااا  اناتلااااات طاااااب ا عشااااااب وأعقااااااجم   

تجااا  ا ا   ااار ة ااف   ابااااهااا تخ اصااها،  اا   دةمااا رةدتس

 ا ان البيطاار  تواات اار وتابهر   تصاخ النباااات وأعقااجم      

ةن ذاب ا ق  ااااصااااحب وتااا تا ااان التمقياااذ  ، تداتد ا اطااااوي

  عمااار صااناع  الااادتا      ًاأساسااي  ًاالكاابري الاااذد ظاا    جوااا  

 .البيقارستااات   ع   احلضارم ا سال ي 

وومااار تاضااا  الواااامل ت هنااا    ال ااايدل وااااات اشاااأم عمااار  

 داةاا  الااا   التاساا  عمااى ةااد الومقااا  الماامقس. فاااد     مااتام   

 ًاأصابات  ماتام  عان الطاب لا ةا       ايدل  ال»ا أ  البريتااي ذو  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B0
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B0
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%AD%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
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،  اها الفممف عن  تالنطق، شو العن  عمر الو تروااف اجم 

وقاا وااات    .«ها اا و  لاه عا    ماعد لمطب أوث   نها و ا

م ايادل  احلاق     لمى قدر عاجم  ان التنظاير، فمار ةكان     الهن  ع

ممارساا  الهناا  إال  وااد الرتخاايص ااار، تقيااد أِااائهر مااداتجم     

خاصااا   ال ااايادل ، وقاااا واااا  لكااا   دةنااا   فااات  خااااص    

 .لم يدليات تحتضري ا دتة 

 اد النبااااات تالاا  ااداةااهراسااتخد  ا طبااا  الماامق     تقااد 

ونااا    ااان الواااالج أت الااادتا  توق ااادر      التاميدةااا  الطبيويااا 

، رر اط َّّر ا    لادةهر  واد او ةاب جمق عا   ان      لموااقري الطبي 

مباا حا اه  ان تصافات       رةدتسدةماا وتب ال يدل  وكتاب 

لموالج تا ويب ا دتة ، إال أاها مل اكن وافي  لتأسيس عمار  

 ماااتااًل  ًا دتةااا  )ا ق  ااااذةن( فأسَّّمااا ا عمقاااخااااصَّّ  رتوياااب ا

ن  ال يدل  ساعد فيه اادهار الكيقيا  عند الكنادد تجاا    ا   

 مااتااًل   ال اايدل  أِاااه   ًاحيَّّااا ، تقااد أّلااخ البريتاااي وتا اا   

 ااادأت ح اايااات ال ااايادل    ااايدل    الطاااب(،  واااده)وتااااب ال

  ح اض  الممقس، تأصب  ااذا الومار رتَّّاده    ًا فشيحتًاايداد شيحت

القياايةن، تخاصَّّاا    جماااجم النبااااات الطبياا  الاا  استخم اا ا      

 تال ااندجم تالكاااف رثاا  رجاا  الااا اب،   أدتةاا  جدةاادم     نهااا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D9%88%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1_%28%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%88%D8%B1_%28%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84_%28%D8%B4%D8%AC%D8%B1%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84_%28%D8%B4%D8%AC%D8%B1%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%84_%28%D8%B4%D8%AC%D8%B1%29
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تخاااق   تاحلنظا   تالتقا  اانادد   م الطياب تجا ا  تالماك  تال اتااد 

 اان الواااجس تارالصااات    ًا، تاخرتعاا ا وااثري تغريهااا الااذئب

تالشااارةب، إضاااف  إىل  ااا أّلااخ   عماار ال اايدل   اان   اانفات  

 رائدم ةتم  اجملاجم لو ضها.

 االتخدة  تالطه ات* 

 ان ا  ا ر الهقا    اجل احا  عناد       تالطها ات  التخدة وا  

قبااا  اطااا َّّر التخااادة  تالطهااا ات، تا طباااا  المااامقس الاااادا ى. 

 .   ات  م عمى الكما ر تارما  ت ارت ا طا اا    واات اجل اح

حااااتجم ا طباااا  المااامق    نااا  ا صاااا    الوااادتى عناااد إجااا ا         

اجل احااات، فكاااا ا ةاماام   الاا ةض قباا  اجل احاا  ت واادها،     

وقاااا وااااا ا ةنظفااا   الكاااا   اااالكا جم أت اةااا ت الااا رتد أت  

خبمااايو  نهقاااا أت مبامااا جم  مااااي أت  ارااا ، تهاااي  ااا اد ااااا        

 تراانجاات وقا استخد  ا ا عشاب الختمف   خ ائص  طه م.

لنا  الوادتى، لكناه  ان غاري الوا تا        تالا فا   تالا   المباا   نهاا  

ةا   ان التمااقر.   عماى تجاه الدقا   ادى فوالياا  اماك الا اد   ال قا      

وقماااّكن لاااألمل  ناااذ الااااد ؛ وقاااا   ًاا فيااا    و تفاااواااا  

 تالشا و ا   واالبن  ا سا د  اساتخد ت غريهاا  ان الخادرات     

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2_%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B2_%D9%85%D9%82%D9%8A%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%B8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%B8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%B8%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B4_%28%D9%86%D8%A8%D8%AA%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B4_%28%D9%86%D8%A8%D8%AA%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B4_%28%D9%86%D8%A8%D8%AA%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B4_%28%D9%86%D8%A8%D8%AA%D8%A9_%D8%B9%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%A9%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1_%28%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1_%28%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1_%28%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%29
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86_%28%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%29
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لوالج ا مل. واات  وض هذه ا دتةا    ارست ذتر  تعنب الذئب

تخاصاا  ا فياا  ، اتماابب   النواااس، تقااد أوااد  وااض عمقااا     

الواصااا ةن أاهاااا وااااات اماااتخد   فاااااد الشاااخص تعياااه قبااا  

وم رةد اليئباق   ًاوقا استخد  ا طبا  الممق   أةض .اجل اح 

لاااتطهري اجلااا تح الاااذد اعتااا ته أعظااار عمقاااا  النباااات    الثناااائي

الااادا ى، أاااه أتصااى  بااذتر الانااب لتهدئاا  آال  الفااك تع ااريه      

تلاا اس اااليس، اقت ا  اساتخدا       800 .  نذ عاا    تجا  ا ذ

ارشخال عماى ا غا ار الوالجيا . إال أ  اجل عاات   واثري      

  ن ا حيا  واات اتجاتا احلاج  الطبي .

   ن  نجيات الممقس   جماجم الطبا*   

 اا  اارار الطبي  الما ا  تاو ةبها. •

اوتشااااا عدةاااد  ااان ا  ااا ار تاوميماااها تامقاااس الااادتا        •

 لناسب لوالجها.ا

 ا ن النفيس(.الدترم الد  ة  ال ا ى )شاا اوت •

 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A6%D8%A8%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 (19)ص رم 

جل احياا   اسااتخدا  ابااات  اسااتخدا  التخاادة    الوقميااات ا  •

 الشمير.اليةا  أت 

  و ف  ا   ار النفمي  تتصخ عالجااها.   •

 ا عمى تاستحت اجم الادم الدرقي  تال  مل   ة ج اح   أتر •

 اأد  وااد تفااام اليهاا د  اا  ساا ى   الااا   التاساا  عشاا    ا، عقمااه

 سن . 900

إجاااا ا  الوقميااااات اجل احياااا  تاوتشاااااا ااالت الناسااااب      •
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 تاستخدا ها.  

 استخ اج احل ام تافتيتها   المالك الب لي . •

  و ف  الكثري  ن أ  ار ا طفاجم. •

اسااتخدا  أ وااا  احلي ااااات   خياطاا  اجلاا تح، تهاار  اان        •

  ود. اخرت  هذه اري   )ال ااد( تال  ط رت فيقا

 ا ن سينا (.لمكت  الد اغي  تاحتاا  الد ا  )تصخ ا •

دراساا  الوااار تاوتشاااا أساابا ه تتضاا  الوالجااات النافواا     •

 له.

  و ف  الكثري  ن ا ترا  اربيث  ت واجل  الا غ ةن . •

اش ة  الوس ت و ف  أجيائها تاوتشااا الاا  الاذد ة ايب      •

 الوس تعالجه.

واااجس تالوالجااات  اواااير اجلاا تح تاطهريهااا تاوتشاااا ال   •

 النافو    ذلك.

البيقارساااااتااات( تالتفااااانن   اختياااااار   ناااااا  المتشااااافيات ) •

 أ اونها تاأهي  ا طبا  البارعس لموق   ها.
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تسااااان   ناشاااااا  الااااادارس الطبيااااا  التخ  ااااا ،  االهتقاااااا  •

 انظيقات دقيا    اومير الطب تادرةمه.

 أاهر أتجم  ن تض  ا تاااات لومر الطب. •

 يات الطبيب تأخالقيااه.االهتقا   أد  •

 ال ق ا عمى احلاالت ال ضي  مبا ةمقى الالحظ . •

 الؤع ات تاجلممات الطبي  ال  جت د  س الخت س. •

اواادة  وااثري  اان ا دتةاا  الاا  اوتشاافت قبمااهر  تخفيفهااا      •

  الميق    ثاًل أت خمطها  الا اف  تغريه.  

  جمااجم  با ة  ا ساال ي   تمل اكن امك حاالت استثنائي  لمو

فااااااد حفااااا  ساااااج َُّّ ا جمااااااد احلضاااااارة  ا ساااااال ي  ، الطاااااب َّّ

لاذةن اتمقاذْت عمايهر البشا ة       الوش ات،  ا  الحتاات  ان الا تََّّاد ا    

 .ط ةم  ًاق تا

 : أثر الطب اإلسالمي يف تطور الطب العاملي:ًاخامس

تحاياا  ا  ا  اؤوااد أ  النهضا  ا سااال ي    جمااجم الوماا       

 ًاجااه التادةااد هنااا، واااات ساابب  طااب عمااى ت  جااه عااا  تعماار ال 

فيقااا تصاا  إليااه ا تر يَّّاا    اان رقااي عمقااي، تإال الضااط تا إىل     
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البداة   ن الناط  ال   دأ  نهاا المامق   اهضاتهر الومقيا  قبا       

 ذلك  ا ت .

تهااا   الوااالي الطااب عنااد المااامقس   اطاا ر الطااب      أ ااا أراا   

اي  فااد ُساج    ااارةا ا امااا    ، قفاا  ضا   حادةثنا   هاذه ال    

إذ  ،مباداد  اان ااا ر تااا اا ت شاهادات الن اافس   جتماايد ذلااك  

إاااه   ال قاات الااذد اادهاا  فيااه عماار الطااب عنااد الماامقس ت ماامل     

درج  عالي   ن التط ر  االوتشاافات الطبيا  ال ائادم تالؤلفاات     

تمبااا اشااته   ااه الماامق    اان طاا ل  بتكاا م    ،الومقياا  الهقاا 

ان  الوااااقري تال وبااات اشااخيص ا  اا ار تطاا ل الوااالج تصااا  

الطبي  التن ع ، تاط ة  جمالي اجل احا  تالتشا ة  تالت سا       

 ا ت نا  المتشفيات )البيقارستااات( تالتفنن  ها، فاد  ايت أتر

تخاصاا   ااس الااا اس ا تجم تارااا س ااجاا د )أد  ااس الااا اس   

 ااا تصاا   دَّّالمااا   تاحلااادد عشاا  الاايالدد(   ظااال  دا ااس ةواا 

الومقااا  الماامق     الطااب خ افاا  تتهقااًا ال فائاادم فيهقااا،  إليااه 

   يااا  أد تتمل ةاااتاري ذلاااك االعتاااااد إال   ع ااا  النهضااا  ا تر

 وظار   تاعتقاد  حينقاا ، الا   ارا س عشا  الايالدد    نت خ

 ااا اعتقااادًا وميااًا عمااى إاتاااج عمقااا     تجا وااات ت متشاافيات أتر 

 الممقس.  
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جناد  ان  اس المتشا قس  ان       ترغر اأود ذلك ا ر  إال أاناا 

حياااتجم جتاهاا  هاااذا ا راا ، تذلااك  اااداف  التو ااب حلضااااراهر      

الا  ياا ، أت  ااداف  احتاااارهر تحااادهر عمااى واا َّّ  ااا جااا  عاان     

 وااض ط ةااق الماامقس، تهاا  قاا جم ةاا دَّّده اااا لألسااخ الشاادةد اااا        

التومقس  ن أ نا  حضارانا الوجبس حبضارم الاا ب دت   و فا    

ا ساال ي ، ت  هاذا خطاأ تحتا ا ، لناا  فياه       أص اا ت نا وها 

حنن تانمب و َّّ  ا أجني   عمر الطب إىل عمقا  الممقس،    

ساااانتادف حبيادةاااا  ت  ضاااا عي   اااااالعرتاا مبااااا اامااااه الطااااب   

إال أااه مل ةكان   غريهار،  ا سال ي  ن طاب الي ااا  تال ت اا  ت   

 ضااف ا تحاذف ا     إاهر اماا ا تأ وقا اعر أتلحتك،  ًااااًل صا ت

ااهاا رارَّّ سامق ا     ان حمت ةااهاا ت وم     ًاتش ح ا تصااا ا واثري  

 تكاا اًل لااه أرا ه الااذد ال خيفاى   الطااب     ًاذلاك لإلاماااي  طباا  

الن افس  ان عمقاا      الوالي، ته   ا أربته جمق ع   ن الباحثس

  أ َّ أطبا  الممقس واا ا  بادعس طرتعاس   الا ب أافمهر، 

وا اهر  ااما . تقاد صا َّّح  اذلك       ان الوما   أوثا   ان       وثري 

 وااض الااا  يس الااذةن    اا   أ     »الااؤرخ سااارا     ق لااه أ َّا   

ةمااتخف ا مبااا أسااداه الشاا ل إىل الوقاا ا  ة اا ح    ااأ  الواا ب    

... هاااذا ًاومااا   الاد ااا  تمل ةضااايف ا ااااا شااايحتتالمااامقس اامااا ا ال
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 ال أد خطأ... ل  مل انتا  إلينا ون ا احلكقا  الي ااايا ، تلا ال   

   «.إضافات الو ب ااا  ، لت قخ سري الدةن   ضو  ق ت ...

 ااأ َّ الاارياف الااذد ا وااه   ًاتاعاارتا المتشاا ل )دى فاا ( أةضاا 

الي اا    الطب تغريه مل حيمن ال ت ا  الايا   اه، أ اا الوا ب    

فاد أاان ه تعقم ا عمى حتمينه تإمنائه حتى سمق ه إىل الو ا ر  

 احلدةث .

اااد ٌد  اان الومقااا  تالكتاااب، ف  وقااا أوااد ذلااك ا راا  عااد    

اشاا ت جمماا  الوااامل ا سااال ي الطبياا  ال ااادرم   لنااد   اااااًل    

 اا   الو اا ر  تلمادوت ر عباادالويةي عاشا ر حتاادف فياه عاان أتر   

الظمقاا  تدخاا جم الطااب ا سااال ي إليهااا، تدتر ا ااادلس   اشاا    

ال عي الطر  س ا تر يس. فذو  الكااب أاه   ال قت الاذد  

ا   اط رة  ا سال ي    ع  ها الذهر، وااات   واات فيه

 اااا الا  ياااا  اوااااي    ظاااال  ت    ةاااا  تواااااات الكنيماااا    تأتر

ااااتاكر   الطاااب، تواااا  الااادجال   تالشاااو ذت  هااار الاااذةن  

ةوتقد عميهر ال ضى   الوالج. فاد أصاب سا   ا   اط رة  

  اااا وماااها  الشااام ، تاختفااات الااادارس ال ت اايااا  تال ت اايااا  أتر
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 اااا، تحمااات حمماااها  ااادارس ونماااي  مل اهاااتر    تال حيااادم   أتر

 وثريًا  الوم   الطبي .

 ًا لماضارم ا سال ي  فضاًل وابري ت  جماالت الطب ربت أ َّ

  إااااااذه  ااان الضااايا ، ت  ا ضاااافات الهقااا  إلياااه، تاعتقااااد   

حيااث عمااى هااذه اجلهاا د   ااف  تاضااا  جمياا ،    اايتالااا ب ا تر

 وقمت    ك َّّ   ضا عي  حينقاا قااجما   »ةشهد  ذلك المتش ل 

  أ  مل ةكااان لموااا ب  ااان فضااا  غاااري إااااااذ الطاااب تالومااا      »... 

لاااد رفاا  الواا ب شااأ      ًاالاد اا   اان الضاايا ، لكفاااهر فخاا     

 نف ااًل عناه، ت     ًا، تار الفض    جو  اجل احا  قماق  الطب

إاشاااا  المتشااافيات، ت  الرتخااايص الشااا عي لقارسااا  الطاااب     

   «.تال يدل 

  الاذةن أشاادتا  ادتر الوا ب   اطا ة  الوما  ، ت        ت ان مجما  

 ااأاهر اااا أد الواا ب اااا أشااوم ا «ا تلااير أتساام »الطااب  نهااا خباصاا  

س اجهر  ن الانادة  الي اااي ، ت مات  هنا  الطاب عنادهر أرناا      

الاااا   الثاااا ن إىل احلاااادد عشااا   ااان الكااااا  تا هقيااا   اااا ال  

 اكاد جند له  ثياًل   التارةا.
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  حباث ألاااه      «خ سيه ل ةس  ارسام  » ا وتبه ت ن ذلك 

الاااؤع  الواااالي ا تجم عااان الطاااب ا ساااال ي، الواااا د   دتلااا     

الك ةااااات حتااااات عنااااا ا ا )أرااااا  الومااااا   ا ساااااال ي    اطااااا ر  

إ َّ ا هقيااااا  احلاياياااا  تاحلاِاااا  لمومااااا     »الطااااب(حس قاااااجما   

ا ساااال ي    الاضاااي، اكقااان   أر هاااا   اطااا ر الطاااب        

تاب ، فبفضااا  ا ساااال  تجااادت الا اعاااد احلاليااا  لومااا        المااا

الطب، تلاد حاا  ال قات لنوا ا  ثا  هاذه احلااائق، تأ  حيتا         

الواااامل ا ساااال ي  كااتاااه ال اااايا    حاااا  الومااار إحااقاااًا   

 يالدةاا  أرساا  أتااا  الوظااير  مااك ا لااا   953لماااق، ففااي عااا  

عال  ا سفريًا  ن لداه إىل ق طب ، إىل راهب ةدعى ج   الذد 

ةااا ب رااالف ساان ات   عاصااق  ارالفاا  ا ادلمااي . تقااد اوماار     

الو  ياااا   نااااااا ، تعنااااد ع داااااه إىل   طنااااه محاااا   وااااه  حتااااات 

الخط طااات الطبياا  تالومقياا  الايَّّقاا ، تالاا  ساااعدت عمااى اشاا  

 ااا الا  ياا    اا رم ساا ةو    تجاا ه  عماا   الواا ب الوظيقاا    أتر  

   .«ت دهش 

 سااال  تأر هااا   ارم اتةضاايخ جااالجم  ظهاا    وتا ااه حضاا

واا  المامق     خاالجم الاا   التاسا       »قاائاًلا  الرتقي الواالي،  

اليالدد قد عثم ا تاست عب ا استيوا ًا اا ًا الواارا الطبيا  الا     
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خّمفها الاد ا ، تخاص  الي اا ، تاساتطا  ا طباا  المامق        

أق اا  تقاات ممكاان أ   مماا ا عمااى عاا ل الطااب تحاادهر،        

أافمااهر  اعتبااارهر حااا مس لاا ا  هااذا الوماار تالمااؤتلس   ت ياايتا

عن ااد ه تارااائه   خالجم الو  ر ال سطى    تها. تلاد  ااي  

اأرريهر    وض احلاالت إىل ع   النهض  ت وده أةضاًا. تاحلاق   

أاهر اف ق ا عمى الي اا . تادلنا مجي  ال راائق التارخييا  عماى أ     

 يس   الطاب   الاا ت  ال ساطى    مجي  ا طبا  تالؤلفس ا ترت

 «.استا ا  وظر وتا ااهر تأهقها عن الو ب ال عن الي اا 

حملاات  ان   »الدوت ر عمي عبداهلل الدفا    وتا ه  ضيختة

هناك إمجا   اس  اؤرخي   ا أ َّ «اارةا الطب عند الممقس ا تائ 

الوم   عمى أ   ا قد ه الومقا  الممق   ا تائ    حاا  الطاب،   

تةؤواااد ذلاااك ا ساااتاذ  ،وتااا  ا سااااس الاااتس لمطاااب احلااادةثة

 كتشاااخ الطاااب    اااالد  » الاااذد أترد    االتاااه« قالدسااات  »

مماا ال ةابا  اجلادجم أ  الوم  اات الا  تصامت إليناا        ا أااه « الو ب

 ااان أطباااا  الوااا ب هاااي   احلاياااا  احلجااا  ا ساساااي لمطاااب      

 احلااادةث، تلااا ال هاااذه ا ساااها ات الوظيقااا  لاااا تصااا  الطاااب      

 احلدةث إىل المت ى الذد تصااا  إليه.        
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مل » ا  وتا ه ا ساال  تالوا ب   «رت  الادت»تةضيخ ا ستاذ 

ة ساااا  الماااامق     دراسااااتهر تحباااا رهر الطبياااا  آفااااال الطااااب   

فامااب،  اا  تسااو ا الفاااهير ا امااااي  عمااى تجااه الوقاا  . تإذا     

  رت  وا   ن تاجبناا أ  اوتا  فماق الاذرم تالانبما  الذرةا  ر اياً       

النجاايات الومقياا     نت ااخ الااا   الوشاا ةن، فماان ةباادت  اان       

جم د المااف  أةضاًا أ  اكا   جها د المامقس الطبيا  البكا م        

قاااد قااااداهر إىل اوتشااااا ال ةاااا  عااان هاااذا الكشاااخ الاااذرد   

 .  «ر رة 

وقااا طاااى اااأرري أطبااا  الماامقس عمااى الوااامل الا  ااي عاا         

م  ان الاا   اراا س إىل    دالا ت  الالحاا ، ت ا خص خاالجم الا  

الثا ن ااج د )ال افق احلادد عش  إىل ال ا   عشا  الايالدد(.   

 اااا ةتومقااا      ااادارس تجا واااات ا  ااا   تفااااد  ااااي عمقاااا  أتر 

ا سال ي    ا ادلس تصامي  تغريها، حتى عكن ا  ان الماا    

الو  ي . رر قاا  ا  رتمجا  عما   المامقس   الطااب تغاريه. ةاا جم        

)الماااا     وتا هقاااا( شاااارلي سااانج )ت (. ق اااااا ج)ن وااا   ااا

تمماا ال ةابا  الشاك أ  ااأرري     »تالطب عند ا جنم  سكم اي(ا 

 اا خاالجم الاا      تعمقا  الو ب تالممقس   الطب عمى أطبا  أتر

احلادد عش  اليالدد إىل الا   ال ا   عش  اليالدد، ال حيتااج  
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ن الن افس  ان عمقاا     إىل   ها . تاجلدة   الذو  أ  وثريًا  ا 

 اا  الا  ياا ، ةورتفاا   مبااا قد ااه عمقااا  الواا ب تالماامقس     تأتر

الوم  ، وقاا أ  النظ ةاات تا فكاار الطبيا  صاارت اادرس         

مجي  أحنا  الوق رم. ت ن حيب أ  ةتفنن   حا  الطاب  ف تعاه   

 «.  الختمف  ةمي ه إجادم الما  الو  ي 

ا واا  هارفااارد  أ  ةكاااا  الاادرس م« درةاا »تةااا جم الوال اا  

 اايس الااذةن تإ  جا وااات الماامقس واااات  فت حاا  لمطمباا  ا تر»

 اااا تايحااا ا إليهاااا  ااان  الدهااار لطماااب الومااار، تواااا   مااا ك أتر  

تأ  اةها ةفدت  عمى  الد المامقس ليوااجل ا فيهاا تأتجم  درسا      

أاشاااحتت لمطاااب   أتر اااا هاااي الدرسااا  الااا  أسماااها الوااا ب      

 «.  ا ن إةطالي«  ال  »

 ااا قااد اسااتقدت  وارفهااا تعم  هااا  اان  تتةشااار هنااا إىل أ  أتر

احلضااارم ا سااال ي ،  اان خااالجم رالراا  طاا ل رئيمااي  هاايا  ااالد   

ا ااااادلس   الااااا ب ا سااااال ي، تجيةاااا م صااااامي ، تاحلاااا تب 

 ال ميبي    الش ل ا سال ي.

لماا ا ، اتقثا      ق  ااأرريًا  ان الطا ل ا   أتوذا ط ل أخ ى 

   هاا ا تر يا   إىل الواامل ا ساال ي تالبوثاات      ال  قاا  ال حالت
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 اا إىل الادةار ا ساال ي . تقاد     تالومقي  ال سم   ن ق با   ما ك أتر  

 اا عا  هاذه    تااتا  عمر الطب شاأاه شاأ  الوما   ا خا ى إىل أتر    

 .الط ل مجيوًا

ت ان مجما  الاذةن أشاادتا  ادتر الوا ب   اطا ة  الوما  ، ت          

  وتا اه   (تلاير أتسام   )المتشا ل  الطب  نها خباصا   اا قالاه    

 اااأاهر ااااا أد الوااا ب ااااا أشاااوم ا سااا اجهر  ااان    ا» ( اطااا ر الطاااب)

الانادة  الي اااي ، ت مات  هن  الطب عندهر أرناا  الاا   الثاا ن    

إىل احلادد عش  لمقيالد  ن الكاا  تا هقي   ا ال اكاد جناد  

 «.له  ثياًل   التارةا...

  الاا ت  ال ساطى     ر الالاينيا حيث إ َّ اختال  الو ب  اا   

قتاجم تح تب ت وارك أتاًل، رار اخاتال  حضاارم تراافا      اختال  

تأفكااار  وااد ذلااك. ت اان هنااا وااا  التااأرري تالتااأر ، ت اان هنااا       

 وا  التفاع  تااتااجم الرتاف  ن الش ل إىل الا ب.

ااتر تفاق ختطايو    ت ا مج   ؤلفات الومقاا  المامقس،   تواا

 ن احلكاا   غا ار خاصا ، تواا       نّظر  وضها وا   أ   

الاااابوض ااخاااا   ت صااااي   اااان رجاااااجم الكنيماااا  أت الاااا ظفس       

احلكاا  يس، عمااى أ  الااادار ا واا   اان الرتمجااات مَّ اتيجاا   
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لمتوط  إىل الو ف  اجلدةدم تال غبا  الالاينيا    قياادم الثاافا      

   تالوم  .

ت ن هاذه الشاهادات ةتابس لناا أرا  الطاب ا ساال ي   اطا ر         

أصاياًل، ت  ج اااب عدةادم واا       الوم   الطبيا ،  ا  إااه واا     

، ت ثا  هاذه االعرتافاات تغريهاا ال  كان       ًا  بتكا  ًا  بدعًاطب

إدراك قيقتهااا ت ااداها  ااامل اا اهااا  البينااات تالث ا اات المااتقدَّّم 

  ن  نجيات الطب   ظ  احلضارم ا سال ي .

شاااااأها   البيقارساااااتااات الااااا  أا ًاتةبااااادت التاااااأرري تاضاااااا

ال ميبي      الدهر  ن خالجم حدةث ا ن جبري عنها ترةةته ااا  

تأ  اا اا لمن ااارى   هااذا الط ةااق ونااائس  واادم  »حااس قاااجم ا 

لاااااك عماااااى صاااااف   ل ضاااااى الن اااااارى تاااااار    اااااداهر  ثااااا  ذ 

 «.، تأ   اا ار  وكا ت   ر  ث  ذلك يقارستااات الممقس

واااا    ااا تااااأرري عمااار ال ااايدل  عناااد المااامقس   ذلاااك الو

 ا، تةظها  ذلاك  ان ا مجا  ال اادر الو  يا        ت  أتر ًا جدًاوبري

اراصَّّااا   ال ااايدل  إىل الالاينيااا   ناااذ عهاااد  بكااا ، تطبوهاااا    

تاداتاا أت االستفادم  نها حتى أتائ  الا   التاس  عشا . وقاا   
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مى أِا  تأتصاا  يس عتةظه  هذا ا ر   ن خالجم اطال  ا تر

 مل ةو فها الي اااي    ن قب .ف ةاي  عااقري أسي ة  تإ

ى غريهار  ان ا  ار   عمار     تقد ا تاد أرا  عمقاا  المامقس عما     

 ااا تأ  ةكااا تقبياا  تأ  أخااذ الومقااا    واا   اان أترال اايدل ، 

   نعااادم قاا ا م وتاااب ا اان  1964عهااد ق ةااب ت التادةااد ساان   

  حماتلااا  لمكشاااخ عااان أدتةااا   «ااااذو م أتلاااي ا لبااااب»داتد 

 جدةدم لأل  ار.

ت ااااي  الطااااب  شااااار هنااااا إىل أ   اااان  ظاااااه  التااااأر  ا تر   تة

تج د عدد وابري  ان ا لفااظ تال اطماات الومقيا       ا سال ي، 

 يا   تالو  ي    جمالي الطب تال يدل  اماتخد    المااات ا تر  

احلدةثاااا    ِهااااا أت  اااابوض التااااا ة  الااااذد ال خيفااااي أصاااامها   

، ًاوابري  ًا عمقيا ًاحياث احتمات ا ِاا  الو  يا   اا ا      ت  درها.

تجلااااأ  وااااض ا طبااااا    مشااااالي إةطالياااا  إىل تضاااا  وتاااابهر    

ااساابينها إىل أِااا  ع  ياا  تذلااك  اياا  رفاا  شااأ  هااذه الكتااب     

 تضاوه    ًاااتها، تهكذا فاد اماب أحادهر وتا ا   تإعال   ك

ال ان ساينا      ًاةن إىل ع  ي اعقا ا أااه واا  امقياذ     اذعمر ا ق 

  اداد تِ ه  اس ةه ال اري.
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فناااه  كاان  اان خااالجم هااذا الباااث أ  أشااري إىل     ت اجلقماا  

جمق عاا   اان ال قفااات الاا  اؤوااد أراا  هااذه الؤلفااات الطبياا         

  تط ر الطبَّّ لدى الا ب، ت نهاا

ا لفت النظ  جملق عات  ن الؤلفات الطبيا  الا  تردت ضاقن    

تماخ أفا   الطاب، تقاد      ؤلفات الممقس   ذلك الو   ت  ط

فاات الطاب    اهتقاا هر مبجق عا   ؤل  لادى الاا ب     ًارأةنا ا افاا 

 .ًا تدراس ، تاومياًا تش حًا تحتاياًاعند الممقس آاذاك اش 

 ن امك الكتاب الطبيا  الا      ًاأفاد أتلحتك الا  ي   وثري -

اتومااق   ًاطااب الماامقس،  ااادم عمقياا  غيةاا م جااد     ألفهااا عمقااا  ال 

ومينيكي، تهر  دةن     ذلك لؤلفات ا ن النفايس   الطب ا 

 الدرج  ا تىل.  

 ن عم   الواااقري   ًاأخذ أتلحتك ا طبا  الا  ي   وثرياا وقا 

،  تا دتةاااا  ال وباااا  تالفاااا دم  اااان امااااك الؤلفااااات ا سااااال ي     

 تأصبات   اج  ار   ذلك.

اااا وقاااا اساااتفادتا  ااان اماااك الؤلفاااات خااا اهر   اجل احااا      

تالتشاا ة ، تأصاابات الؤلفااات ا سااال ي    اجاا  لقارساايها    

  متشفيااهر آاذاك.
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تممااا  ماامل حاادًا تاسااوًا   التااأرري هاا  امااك الؤلفااات الطبيَّّاا       ااا 

 اايس تا مجاات تا سااال ي  الاا  لاياات اهتقا ااًا واابريًا  اان ا تر 

 ي  تاساتق ت اماك الؤلفاات قا ت  عادم      تإىل طتمخ الماات ا تر

واااااات خالاااااا هااااي ال ااااادر ا ساسااااي  الاااا  ةوتقااااد عميهااااا   

ر الطااب سا ا   أصاا اا الو  يا  أت  رتمجااهااا،    يا     اوما  تا تر

لااااد  ايااات »ةاااا جم رتاماااد وا بااا    وتا اااه )الطاااب الو  اااي(ا 

 ااا امااتند عا ااًا عمااى إسااها ات عمقااا  الواا ب        تجا وااات أتر

الطب،    إ   ا رااهر   وميات الطب  ايت امتوق  الاااا    

س حتاى اهاةا  الاا   المااد    ال ن سينا تاحلاتد لما ااد تغريهقاا   

   .«اليالدد عش 

ت ن الوا تا  النماب  لماا ب أ  الاا   الثاااي عشا  الايالدد        

ت واااه الاااا   الثالاااث عشااا  إىل حاااد  اااا، واااااا فااارتم ااتاااااجم        

تا ت اص تاا اهار أساساي   النماب  لموما   ا ساال ي ، ت ادى       

اااأر  الااا ب  هااا، توااا  االاتااااجم ةااتر   اا رم وا ماا    اسااط      

، حيااث إاااه حينقااا أصااب   الالاينياا  ا مجاا  الؤلفااات الو  ياا  إىل

  الشاااو ر إىل احلاجااا   ااان أجااا   و فااا     ًاالاااا ب أشااادَّّ اضاااج 

أعقق، عند ا أراد جتدةد االا اجم  الفك  الاادةر، فنااه اجتاه    

 إىل ال ادر الو  ي .
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أ َّّا عن النه  الذد أفاد  نه الا ب   جماجم عمر الطب عان   اا

ى أ َّّ الماامقس ط ةااق عمقااا  الو اا ، فناااه ةنباااي أ  اؤوااد عماا   

ةكاا      و فاا   اشااته تا   اابااا  الاانه  التجاا ةر وااأدل  ااا 

ا  ااا ار تتصاااافها، تذلااااك  اااان خاااالجم امااااك ارطاااا ات الاااا    

البااادادد تا اان النفاايس، تالاا     اان اكاا رت    ؤلفااات واا َّّ  

ا ضاا  إىل أدَّّ  اادى واااات الالحظاا  تالتج  اا    ضاا  االعتبااار  

   جه دهقا الطبي .  

 ساااس لقارساا   التجاا ةر هاا  ال وياايم ا تقااد وااا  الاانه   

فالدراسااات الطبياا  تممارساا  التطبيااب   الطااب   ذلااك الو اا ، 

أساااس  شاااهدم   واااات قائقاا  عنااد غالااب أطبااا  الو اا  عمااى    

 تمل ةااااب عااان البااااجم عااااد   ،ًا دقيااااًاا  ااا ار تتصااافها تصاااف  

ا  اا ار الاا    تخاصَّّاا    الااراااات  ااس هااذا الاا ر أت ذاك،  

   ا شارم هناا إىل أ َّّ  انه  التج  ا  لادى      ر،اتشا ه   ا ع ا

ق اعااد  ويناا   نهاااا اكاا ار  أطبااا  الو اا  وااا  ة اكااي عمااى   

إضااف  إىل الاتاّف     ان قبا ،    ًاربات عمقيا   ت  اعاام  اا   التج   ،

الشدةد   امجي  اتاائ  جتاار هر تعاد  التما   فيهاا عماى أاهاا        

  ممقات.  
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 اااان  ًاف الااااا ب  اااان الوااااامل ا سااااال ي وااااثري  ااااا وقااااا تر 

اسااااتخدا ااهر لااااآلالت تا دتات الطبياااا    إجاااا ا  اجل احااااات 

 التوددم ال  قا  ا  ها مبا أربت   امك ال ادر.

إضاااف  إىل ظهاا ر التخ ااص  أحااد فاا ت  الطااب، فاااد عيااي    

ا التخ ااص  اا  التخ ااص الاادقيق     أطبااا  الو اا   ااأاهر ع فاا    

  أحاااد فااا ت  الطاااب؛ فكاااا   ااانهرا أطباااا  الويااا  ،       ًاأحيااااا

ت     )الكااااااال  (، ت اااااانهر اجل احااااا  ، تالفاصااااااد  تةماااااقَّ 

)احلجااا   (، ت اانهر الخت اا     أ اا ار النمااا  تا طفاااجم،    

 تهكذا. تا سنا ،

تةظهاا  ذلااك   ضاا ح عنااد ا اأسااس البيقارسااتا  الن اا رد      

 الاااااه م تااااصَّّ رتَّّاده عماااى ضااا ترم التخ اااص    واااض فااا ت   

ةا اد  ائوياا  ااا   تليجواا   انهر مجاعا  طب    »الطب، ت اانه ق لاااه ا  

تطائف  واَّالس اا تةا د  هار أطباا     طبا  ا   ار الباطني  ااأ

جم ةن، ت احلدةد عاا مس، تأخا ى    ًاالوي   اا تج ائاي ، تق  

 «.   أِا  احلشائ  تق ى ا دتة  تأتصافها عالس

تممااا ةاادجم عمااى التخ ااص أاااه وااا  هناااك رئاايس لألطبااا       

 وس.الكاالس ترئيس لألطبا  الطبائ
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هذه المقات ال  تسار  هاا الطاب ا ساال ي   ذلاك الو ا        

مل اكاان غائباا  عاان أعااس أطبااا  الااا ب، حيااث ةاا ا   ذلااك         

ةاا  االوتشاااا الطاار الهاار لمطبيااب ا اان النفاايس لماادترم الد      

إىل هااااار  ا جنمياااايد،   ًاال ااااا ى حينقااااا اماااابها الااااا ب اتر 

مااامقس، تقمااادهر   هاااذا الااايتر  واااض البااااحثس الشااا قيس ال   

إ  أتجم »حينقاا قالاتا    متش ق  اةا ةد ه اك توشفت ذلك ال

 اان افااذ  ب اا ه إىل أخطااا  جااالين س تاااادها راار جااا   نظ ةاا       

ساااابااي تال هااااار   دترم الد  ةاااا  مل ةكاااان سااااارفيت س ا   الاااا

ا جنمييد    وا  رجاًل ع  ياًا أصاياًل  ان الاا   الثالاث عشا        

هاااذا االوتشااااا  الااايالدد تهااا  ا ااان النفااايس الاااذد تصااا  إىل 

الوظير   ااارةا ا اماااي  تااارةا الطاب قبا  هاار   اأر    ائا          

 «.عا  تقب  سارفيت س  ثالمثائ  عا 

تجلاأ  واض    ًا وابري ًا عمقيا ًالاد احتمت ا ِاا  الو  يا   اا ا   

ا طبا    مشالي إةطالي  إىل تض  وتابهر ااسابينها إىل أِاا     

إعااال   كااتهااا،  ع  ياا  تذلااك  اياا  رفاا  شااأ  هااذه الكتااب ت     

ةن إىل  ااذ  تضوه   عمار ا ق  ًافاد امب أحدهر وتا  تهكذا

ال ن سينا    اداد تِ ه  اس ةه  ًاع  ي اعق ا أاه وا  امقيذ

 ال اري.
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  البيقارساااااتااات الااااا  أاشاااااأها  ًاتةبااااادت التاااااأرري تاضاااااا

ال ميبي      الدهر  ن خالجم حدةث ا ن جبري عنها ترةةته ااا  

أ  اا اا لمن ااارى   هااذا الط ةااق ونااائس  واادم  ت»حااس قاااجم ا 

ل ضاااااى الن اااااارى تاااااار    اااااداهر  ثااااا  ذلاااااك عماااااى صاااااف    

 «.   يقارستااات الممقس، تأ   اا ار  وكا ت   ر  ث  ذلك

واااا    ذلاااك الو ااا  تااااأرري عمااار ال ااايدل  عناااد المااامقس 

 ا، تةظها  ذلاك  ان ا مجا  ال اادر الو  يا        ت  أتر ًادج ًاوبري

ال ااايدل  إىل الالاينيااا   ناااذ عهاااد  بكااا ، تطبوهاااا     اراصَّّااا 

تاداتاا أت االستفادم  نها حتى أتائ  الا   التاس  عشا . وقاا   

ماى أِاا  تأتصااا    ةظه  هذا ا ر   ن خالجم اطال  ا تر يس ع

 ف ةاي  مل ةو فها الي اااي    ن قب .إعااقري أسي ة  ت

  عمار   تقد ا تاد أرا  عمقاا  المامقس عماى غريهار  ان ا  ار        

 ااا تأ  ةكااا تقبياا   تال اايدل  أ  أخااذ الومقااا    واا   اان أتر   

   نعااادم قاا ا م وتاااب ا اان  1964عهااد ق ةااب ت التادةااد ساان   

  حماتلااا  لمكشاااخ عااان أدتةااا  « ااااذو م أتلاااي ا لبااااب»داتد 

 جدةدم لأل  ار.
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 ااااي  الطااااب  تتةشااااار هنااااا إىل أ   اااان  ظاااااه  التااااأر  ا تر   

لفااظ تال اطماات الومقيا     تج د عدد وابري  ان ا   ، ا سال ي

 يا   تالو  ي    جمالي الطب تال يدل  اماتخد    المااات ا تر  

احلدةثاااا    ِهااااا أت  اااابوض التااااا ة  الااااذد ال خيفااااي أصاااامها   

 .ت  درها

  ا ل   شه رما* 

ةناسب هنا أ  أشاري إىل شاهادم أدىل  هاا الادوت ر غ ةمايب        ▪

جم أقااير   رئاايس فاا   الطااب   جا واا   اا لس  ألاايااا   احتفااا    

مامقس عماى ا اماااي       اجلا و  أشار فيها إىل فض  الومقاا  ال 

أةها الطاالب المامق  ، تاا  قاد ااوكاس      »فااجما عمر الطب، 

 يس  ب أ  اؤدد  ا عمينا جتااهكر، فقاا   تا   ، فنان ا تر

هااااذه الوماااا   إال ا تاااادادًا لوماااا   آ ااااائكر، تشاااا حًا لوااااارفهر      

أةها الطمب  اارخيكر، تعمايكر  الوقا    تاظ ةااهر، فال انم ا 

الت اص  لتويادتا جمادور الااا  ، طالاا أ  وتاا كر الاادس       

ر تاواااالير ابااايكر  عنااا ا  اهضاااتكر،  اااا ااجم   جااا دًا  يااانك   

رجو ا إىل الاضااي لتؤسماا ا لمقمااتاب ، حمف ظاا  عناادور، فااا

ففااي قاا آاكر عماار تراافاا ، تااا ر ت و فاا ، تسااال  عماايكر ةااا    
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 .«الاضي طال كر طال نا إ  ونا  

**  * *** *  ** 

.. أشاااك  لكااار  تاااا وتكر، تأعتاااذر عااان ا طالااا     ًاتأخاااري

 هاااذاأ  أوااا   قاااد تفاااات   انااااتجم  أرجااا  عمااايكر، رااارَّ إاااا 

ااا ام لدراسااات   ا التناااتجمكاا   هااذ ة، تأ  ال ضاا   مبااا ةمااتاق 

ةماااتااه  ثااا  هاااذا  أتسااا  تأمشااا  لمكشاااخ عااان اليةاااد مماااا    

 .  ال ض  

رب الوااالس،  ق، تآخاا  دع اااا أ  احلقاد هلل  تاهلل تلاي الت فيا  

تالماال    تص  المهر عمى ابينا حمقد تعماى آلاه تصاابه تساّمر،    

 عميكر ترمح  اهلل ت  وااه.

 )مدير الندوة( الدكتور/ منصور بن مسار اجلابري:   ▪

عمى هذا الطا ح  تشك  اهلل لك جياك اهلل خريًا ةا دوت ر، 

لودةاد  ان الفاجاات لاي     ا ال ائ  تالشاا   حايااً ، تالاذد حيقا     

 أاا شخ يًا، تأااا أاعار أ  لاي شايحتًا  ان االهتقاا   تاارةا الطاب        

. أاا لدد عدم إشارات  شك  عا  ت ا دب تاحلضارم ا سال ي 

 نهاا أساحتم  ط ةفا     الا   ترر  ود ذلك أاتا  إىل ا ساحتم ،  س ةو  
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تمجيمااا ، تالااادوت ر وقاااا أخ ااااي أااااه شااااع  تشاااو ه  اااس    

  م   ن ااحيتس.ا طبا ، فه  

الوما   التج ةبيا     ها  أ اس     الطبردت أ  أق جم إأأاا طيب، 

تلااذلك هاا   ، لت اااقًا حبيااام الناااس يااام ا امااا ، تأوث هااا ا  حل

 اياااااس لتاااااد  الوماااا   التج ةبياااا ، فهاااا  أقاااا ب لإلامااااا   اااان 

وقاياااس لتاااد  أد   ، تلااذلك ة اام  الفييةااا  اان الكيقيااا  ت

احلادةث   حتاى   الو ا   ، تواذلك  ا  رحضارات حضارم  ن 

   اجل ااب الومقي .وقاياس لتاد  ترقي أد  مد  ة م 

 ااان احلااااائق، ابااادت لناااا     الكاااثري أ هااايا الثاايااا ا شاااارم 

، لكان  فياه ةفكا   أحاٌد أصااًل   تابدت توأاهاا شايحتًا ال    دةهي ، 

 اوتشااافنا أ  ا اماااا  اساااتا ل تقتاااااً    ،إذا رجوناااا إىل التاااارةا  

بدةهي  ال  اظنها، تسأض ب  ثاااًل  حتى ة   إىل هذه الط ةاًل 

اماك الا  ابادأ     ا ةمقى  الوايدم ا ساساي  لمومار،   تاحدًا، ته  

ضاي  أت  اا ةماقى    رار اختباار هاذه الف     ،الف ضي رر  الالحظ ، 

 الااا  خيضاااوها الباحاااث لشااا ت  تقااا ااس   التج  ااا  احلدةثااا ، 

 .اريات الا  ال  كان قياساها   ةف ضها حبياث ةماتبود وا  الات    

حتاى تصا  إىل   م ط ةم  تأا ااًا تأحاا ًا ط ةما ،  ا اما  فرتأخذ 
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 . فالالحظاا  يااهااذه احلايااا  الاا  اباادت لنااا اا  عمااى أاهااا  دةه    

ر الف ضاايات ا اوقاات عمااى  اا   راا،  اادأت  اا  ا امااا  الباادائي 

ن ، َ ا !ثالريا ؟ حاق تتصا  إىل هاذه ال  ن أتجم  ن الو  ر. لكن َ 

خضااوها لمشاا ت  تاا ات تأ التج  اا  الومقياا    الخأتجم  اان قااا  

. ةنفاي الف ضاي  أت ةثبتهاا؟!    أ ياث ةماتطي    حب .......ال   المبا 

تجادت أ  أتجم  ان أجا ى    تاحلضارم،   احلايا  أا  حبثت   

عناد ا اختا    ، (ا جا    ن حيَّّ)جت    حدةث  عمقي  صايا  ه  

 إ كااياا  حت ةاا  الفماايات ال دةحتاا  إىل  واااد  افيماا  والااذهب. 

لااه اااأرري  باشاا  حتااى عمااى الباااد  الاا   شااي    ك، ال شااتهااذا 

 عميها ا طبا . واات هذه ا شارم الثااي .

أتاًل هي حاياً  إشكاجم تاستفماار تانبياه،   ، فا شارم الثالث 

، فأاااا أ ااا ي  سااااذم احلضااارمإشااكاجم لألطبااا  راار اااا راايااًا اااا  

احلضاااارم،  .  النماااب   ساااااذمأطباااا  تأ اااا ي أساااااذم حضاااارم 

تااااد هر   الوماا    ً  إانااا عنااد ا ااااار  حضااارم الماامقس حايااا

المااايخ   أترت اااا   ذلاااك ال قااات، فناناااا اكااا   وقااان ةااااار   

 االميخ أ ضى  ن الو ا أ ةا جم ت الو ا، 
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إ َّ المايَخ  *** أل ْر َاَ  أ َّ المَّْيَخ َةناُص قْدُرُه إذا قيا    -

 أ ضى  ن الو ا

أ  اااااار   ففاااي اظااا د الت اضااا  وطبياااب، أااااه  ااان الظمااار 

وااااات  تاد ااا  ة  اااًا  ااان  تااااا جما ا  ااا  ا ساااال ي ،  حضاااارم

توااااا ا قبائااا    احلضااايض  ينقاااا واااا  ا ترت يااا   ، ا ةاااا 

 دائيااا  لااايس لااادةهر  ااان الومااار شاااي ، تأرى أ  الااراااا  وااااات 

تأااا   ،   الطب ال اي  أت الطاب اانادد    ثاًل لت   إذا واات 

 . وض ا طبا رةد أ  أِ  التوميق تالالحظ   ن أ

، تالتنبيااه لألطبااا  حاياااً ، حتااى إاااه   أرنااا  ااادرةس الطااب  

ةنباااي انبيااه الطمباا  عمااى ق اا ر الدرساا  التج ةبياا  الاا  ةبنااى       

فاانومر أ  الطااب اا   ااب  عمااى الدرساا   ةث. عميهااا الطااب احلااد

تال ااااؤ ن مباااا ترا   ،الااا  هاااي قائقااا  عماااى احلاااس  ةبيااا ، التج

الومار عناد ا اساتبود وا   اا ال       تاااد  احلس. اوار اااد  الطاب    

فاجلاااب  لكن هذا ال ةو  أاه ليس مب جا د،  ،  كن اختباره

،  ا  إ  الطاب   !ةسال تحي   ا اما  ُأغف  وثريًا حتى   ادر

 ،   حاس أااه  ال قىالنفمي اا  ةظن  وض الناس أاه قائر عمى 

   احلايا  قائر عمى التج    تعمى الالحظ  تأصب  عمقًا  ادةًا
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 اماا   ك ااات ا حبتًا. لذا ةنباي االهتقاا   االك   ا ساساي ل   

ا ساال ي ،  الدرسا     ان مميايات  ، تهذه احلايا  أال ته  ال تح

 ال  واات شا م  جلقي   ك اات ا اما .امك 

راا اادَّّ راا الشا ل تلان ةُ  اادَّّ لألطبا ، ه  أااه لان ةُ  التنبيه ااخ  

داا، تلاان ةواا ا اااا   لاان ةااادرتا أجاادا  أاهاار  أق ااد الااا ب، تأاااا  

مل  ت اااالشاا ل تالااا ب اااا إسااها اانا،  ااا مل او فهااا حناان أتاًل،    

 .!؟  ن أجداد هؤالاتط ر حنن تابه هر، حتى ةا جما 

تحناان أ ااا إذا ونااا حناان أتجم  اان ةنمااى إسااها ات أجااداداا      

أااا  ، فمن ةادراا أحاد. لاذا ف  الدرس  الا  ي  و  نعال  تانا  فا

 خااا م   جا وااا  ا  اااا   تا ذمحاياااا  أشاااد عماااى أةااادد ا سااااا   

 اان هااذا عنااد الماامقس، تأاااا أعاادور  اااارةا الطااب  تدرةمااهر 

إىل إدخااااجم هاااذه الاااادم    نااااه  وميااا   أاااا  سأساااوى النااا ، 

ه تفيد تال شاااك  ااان هاااذ، تسنماااالطاااب   جا وااا  الماااك ساااو د

                                         التج    الا ا .

 األسئلة واملداخال : ▪

إذا ِاااتر ، سااأجته اا  إىل ا سااحتم  لكاا ، لاان أطياا أاااا 

تهاذا ةادجم   واثريًا  أعجاب   دأ حاياً   مؤاجم ط ةخ، تسأ ، لي
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،    الفممف  وقا قاجم ابدأ !عمى أ  المائ  احلايا  فيمم ا

ةماااأجم عااان ال سااا   التخيميااا  لمومقاااا     الماااائ  هناااا  . الدهشااا  

هااذه ! تويااخ ع فنااا تا طبااا  الماامقس،  اان أةاان اسااتايناها؟ 

 .!ل  ر تال س  ؟ا

 احملاضر الدكتور/ إبراهيم بن حممد بن محد املزيين:  ▪

شاااك ًا دوتااا ر، خب ااا ص    ، مااار اهلل الااا محن الااا حير  

تالفكاا م ، تهااذا المااؤاجم فواااًل  ااده  ،ال ساا  ، فهااذه غ ةباا 

 . دهش 

لكاار أ  اتخيماا ا لاايس فاااو ا طبااا ،  اا  الاااادم       إخاا ااي، 

خ  اا  إىل ااااْد تارمفاااا  تاليعقاااا ، توااا   اااا هااا  ااااارةا، لااا 

الاد  رصا رم  تاهلل تجادت   ثاًل، أت   أد   قا ؛   )ج ج  ص ر(

  ان سااينا الل ااا  ، أت صاا رم  ، ةوا  تصاام ا إىل ا  ان ال ليااد  

نااا ااااا إ تأااا أحتاادف عنااه عمقيااًا اا  اااا هااذا ا  اا  الطبياب تغااريه.  

ونا   جلن  اا و  لذاو م الواامل الو  اي حا جم هاذا ال ضا  ،      

تالااااادم تارمفاااا    وااا   اااا اومقاااه عااان الومقاااا     تأااااا أقااا جم أ  

، !فاايستغريهاار، أقاا جم لاان ةااا جم لااي ويااخ هااذه صاا رم ا اان الن 

صاالح الادةن   هاذه صا رم   وياخ  ت، !هاذه صا رم الا ااد   تويخ 
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  ها ، . الاذد او فاه فااو   التاارةا ت تأواد لناا      !تغريه ا ة  ي

 حاياا ً ، تانا انا   ى  اا اوا ا غاري هاذا    هؤال  تآرارهر، ُاا  ُ َيس 

تهاااذا ال ضااا   . ! و فااا  أشاااكاار توياااخ وااااات  الحمهااار

، فا أةتهر  !سحتمت عنه وثريًا،    إااه مماا شاام  حتاى   النا       

، حياث ةتضاقن   ، تهاذا ال ضا   أشاام  واثرياً      الن   حايا 

مماااا دفوااا  لالهتقاااا   الااراااا   اااس ال سااا       أساااحتم   تواااددم، 

أصاااًل    جملق عاا   اان ا عااال ، حيااث تجاادت أ  اااا   التخيمياا  

أت هاذا ال جا    هذا ال ج  ط ةا ،  ا ق ا م ِااهر حينقا ةااجم أ 

، تاسا  الويانس  ياخ الشاو ، أت هاذا ال جا  ذت حليا  أت      وث ثاًل 

 اادأ الناااس  عمااى هااذه الوطيااات،    نااا  أت غااري ذلااك  اان ا  اا ر.   

امااتند إىل أتصااافهر الاا اردم   ااار صاا رًا ترساا  ات،  ة ِاا  

 اا جم اا ةا     ال  رم. ت دأتا اا وقا. ال ادر

تونااات أعناااى أ  أراهااار     ،تقاااد أشاااام  ال ضااا   واااثرياً    

رأةات  ت، !، رأةات هاؤال   !نا ي رأةتهرحايا ، فذات ة   تأاا    

 كااااا ،  ، راااار إااااا  وناااات   خيقاااا  أت     ق عاااا   اااانهر جم

عد لباث  ان الباا ف التخ  ا     ونت ُأت الناسب  قب  النا ، 

تفاال  تفاال ، تااشاامت    اسر فال  ، فيو  ة د   هذا ال ض  

 انهر، ت ادأ الفضا جم  ماي      رر رأةت جمق عا     أتصاا هؤال .
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صااا ت  اان ااا  ي تأاااا   تفااال ، تقااد   سااأجم عاان فااال  أ  أ عماايَّ

، !سااابو  أت مثاايااا  وااااات أاهاااا   أذواااياااات شاااو ،  ر  أ تأعااا

اهلل  محاا رتوناات   صاااب  تالاادد اااا لكاان  حينقااا أصاابات 

اااذو ت  اااا (البكريةاا ماااو رأسااي )  هناااك   عميااه، اواااىل 

ومقاات، ت وضاهر    تأاشايدًا   رالر  أت أر و   نهاا، فبنيات عميهاا   

ا )لااا   عن اتهاا  ا  ، ةا جم أاها ق يدم، تأاا لمات  ان أها  الشاو     

 قمت فيهااا حب (، 

 أرتد إلااااايُكر قُاااااااا ً  قاااااد ع شاااااُتها      

   ليمااااااااااا  شتااااااااااااا ة  ت  اااااااااااااااب   

           أ ضااااااااايتها  ااااااااا  عاااااااااامل   تباااااااااا           

ا ساااااادُت  وَجقااااااه فجااااااا   بارًوااااااا                 

توناااااُت أساااااا ُ  َتحَدااااااااي  كتا اااااه                    

ترالثنااااا   احلماااار صاااااحب حكقاااااا               

فناتلااااااااااا  ا ةاااااااااااااااااااق ه  مطاااااااااااااف                   

فمقاااااوُت صاااااا ا ا أ  ااااااااقه  ساااااايدد            

  احلمااااار صااااااحُب رااااا تم                 تشااااااغم  

فمااااألُت طيًفااااا  عااااااان ال فااااقر أمحااااد                       

 عاااااااَ  الناااااااااااا  ق  ااااااايدًم تاشياااااااااادا 

 أعااااااالُ  طااااااب  ع ااااااُ هر عجياااااااادا  

 ساااويداهااا  احلقااا د ةااااق َت تونااات  

اااااااااادا                    ت اااااادراي أ  قاااااد هنحتاااااَت   ةاا  

فااااااأراه مبخدعااااااااي ساااااااًلا تعتياااااادا                    

تأخاُلاااااااه ا اااااااَن النفااااااايسر أويااااااادا                       

تألاااااااااااي  لاااااااااااااي شااا َ ه ااااااااااااادةدا                  

تهاااا عُت  اان اااااا  ي فواادُت تحاااايدا                

اااااااامل  تُ فياااااادا              ترفيااااااااااُق درس  عااااااااا

فأجااااااااَب ص اااااااٌا  اِاااااه حتاااااااادةدا                      
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ا اااااان ا صااااااايب  قاااااااااااادٌ   كتااااااااااا ه                    

فتاماااا ُت أ  عاااادُت  وااااُد ل ااااا اي                

تعنيااااااااُت أ  مل أ ااااااااارَح  ضااااااااجوي                     

               تعنيااااااااُت أاااااااااي طالااااااااٌب   حااااااااا هر      

تأعااايُ    وناااخ النفااايسر تصاااابه                      

أت أ  أواااا َ   ااااس ال فاااا ا   طالو ااااا                

تسااااااااأرقُب الناااااااا َ  الا ةااااااااَب لومااااااااه                       

َِاااااه                    فوي اااااُت  واااااُد ت  صاااااباحي ر

ترِااااات   شاااااو د ر ااااا ا رتاةاااااا                        

ي أرجَّّاااااُ  شاااااوَ ه                      تداااااا ُت  ااااان رأسااااا  

تأعاااااااايُ    ا اااااااان  أحااااااااُن ل قتااااااااه                            

 اتر   ااااااااَ  تأرَضااااااااها   اااااااابا                                

تأ ااااُ   اااان حمااااب  تأسااااكُن أرَضااااها                               

                      أت آت  اااااااااااااداَد..  فأاهاااااااااَ   ااااااااانهالً 

            أرر احلضاااااارم ُ باااااااا  افأسااااايُ   

                     فاااااااااختقُت قاااااااافي   اااااااأاي تاصاااااااٌ    

            .                      ر ي قاصد ا ت ممق اتدع ُت

فاهناااأ  اااااااا ب  لااان ةكااا َ   ويااااااااادا                   

تعنيااااااااُت تقت ااااااااا حاًلااااااااا عدةاااااااادا                      

لمااااااواداي مباااااان شااااااهدُت أوياااااادا                    

         فاااااااأع ُد لماااااااي ن اجلقيااااااا ر  ويااااااادا         

تأجاااااااالُس الافطااااااايَّ  ناااااااه ُأفيااااااادا                              

       دار   أواااااا َ  الوااااااامَل ال ااااااندةدا                  

 حين  عميَّ   اب  جتدةدا 

شااااااااو  ا رصااااااااين ا ق ااااااااً  تاشاااااااايدا   

ف صاااافت جمممااااهر توناااات شااااهيدا   

 عااااااا َد اااااااااَج الااااااادةن أت حمقااااااا دا                           

ا ااهااااااااااا  ا تفاااااااااااااا ةدا                             تأراه تقت ااااااااااا

تأعااااايُ    وناااااخ  هااااا اُه ق ااااايدا                   

فأجااااالُس صاااااحَب حكقاااا   ترشاااايدا                    

                              عاااااااذ  ا فااااااااااا اا ا أت أقااااااا جَم  يةااااااادا  

                             ااااااااس الوماااااااا   حماًاااااااااا تُ فياااااااادا   

                      حباااااااا    نشااااااااد ا ت  ةاااااااادا حناااااااا  ا 

                      . اسر احلبيب  حمقد  عجيدا
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 )مدير الندوة( الدكتور/ منصور بن مسار اجلابري:  ▪

شك ًا، حاياً  أاا أق جم أ  النا  واا  و  اًا  واك   رةةتاك     

حاياً ، توأاك ا ةد أوث ، لكان هاذه رتح الباحاث    لك  هؤال  

هااذا    ت، تحناان امااتق أاااا أرةااد االخت ااار قماايالً   حايااا  تتاحملااب. 

 خ  صًا  ا ةتومق  الشو .الط ح 

ه ةمأجم عن وتاب   طبااات  لكن ،تأاا لدد سؤاجم رمبا أضوته

اااا أعماار أاااك أشاا ت إىل هااذا الكتاااب، تأاااا لااي جت  اا   ا طبااا ، تأ

(، تهاااذا طبياااب عااا  الاااي ن ااان خاااالجم وتااااب )حايااااً    شخ اااي

الوقاد   طبااات ا طباا  ال ان     ايا  عقدم  ان  الكتاب تالذد ه  ح

حتاياًا  الفه   الومقاي ال ااي ،    صيبو ، ه  ة   أ  ةمقىأ ي ُأ

طبواات جتارةا ، ااذا الكتااب أااا      كا   فااو   فضاًل عن أاها قاد ا 

 .؟ التادةد أق د

 احملاضر الدكتور/ إبراهيم بن حممد بن محد املزيين:  ▪

، هاا  أشااه  وتاااب  ( طبااا عياا   ا ابااا    طباااات ا )طبوااًا إ  

 اا  ت اان قباا    مل ا سااال ي، لمطااب تا طبااا    الوااا     ساا عي أرَّخ

، الشاا   دأ  فارس، رر ارحت  إىل فامقه حمب ار ةط ا ا سال . 

تحاياااً  الكتاااب تصااخ   . تإىل غريهاااالااا ب،  إىل ، تالواا التإىل 

 ، تالكتااب دقيااًا جادًا جادًا جاداً    ترصدًا سري ا طبا  تصفًا ترصد 
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لكان الكتااب احلاياا  أج ةات عمياه      . ا ن ذُاش   طبو  حماا   ن

 تاسااو  جاادًا،  نهااا رسااال  لاادةنا   قماار التااارةا    دراسااات ترسااائ  

تالاا  درساات لاادوت رم غااادم الااابال ، هااي الي يماا  لنااا تاحلضااارم 

تالكتااب هاذا م         تالشا .  صيبو الطب تا طبا  عند أ ي ُأ

لاا ب، أطباا    خاذ أت ُااي   ناها أطباا  ا    دراسته   جهات واثريم، تأُ 

أقخ حاياً  عمى دراس  دقياا  جادًا،   لكن مل الو ال، أطبا  وذا. 

 الذد انشده عن هذا الكتاب، تهذا ج ا ي. التاايق حمااً 

 )مدير الندوة( الدكتور/ منصور بن مسار اجلابري:   ▪

قمناااا تاكمقناااا عااان ا طباااا   ، .........، حايااااً  هاااذا غاااري  مجيااا 

ماامقس، لكاان  ااا دتر ا سااال    اطاا ر الطااب، تقماات حتااى       ال

احملاضاا م وقااا ةا لاا   عاان أراا  ا سااال  تدتره فيقااا تصاا  إليااه         

 ؟الممق  

 احملاضر الدكتور/ إبراهيم بن حممد بن محد املزيين:  ▪

  ا تصمنا إال  ا سال .

 )مدير الندوة( الدكتور/ منصور بن مسار اجلابري:   ▪

تهي اا  الضيخ اا حتى ةمرتة  داخم  شف ة  أاا لدد طمب  ،طيب

  ال واااي  تهاا  طبياااب استشااارد   اان الاادوت ر عاصااار حمااس،    

 ال ط  لمطب البدة  تالتكقيمي، فميتفض .
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مداخلبببببة البببببدكتور/ عايبببببم رسبببببني )طبيبببببب استشببببباري      ▪

 باملركز الوطين للطب البديل والتكميلي(: 

، هلل المال  عمايكر ترمحا  اهلل ت  واااه،  مار اهلل، تاحلقاد     

تال الم تالمال  عماى رسا جم اهلل.  داةاً  ت واد شاك د هلل ساباااه       

راعاي  عبادالويةي الُوقا د،   ساوادم الادوت ر    أشاك   ، فأاا تاواىل

 ى عااان أتجم هاااذا النتااادى تالااادة ا  الثااااا ، تاشاااك ه  ااا م أخااا     

 وااااات عااان الطاااب البااادة   اماااك الااا حماضااا م   هاااذا النتااادى، 

، عبااداهلل  اان حمقااد البااداح  تحتاادف فيهااا الاادوت رتالتكقيمااي، 

أشااك  أسااتاذاا الاادوت ر  إاااي راار  ؤسااس   وااي الطااب الباادة . 

عماى ااد اه لمقااضا م.    ،  ن ِار اجلا  د الطبيب ا دةب  ن  ر

عماى  إ  اهير الية ، الدوت ر  ا ستاذ موادم لشك  أااد   الرر 

ااطماق  ناا   حياث  عن الطب ا سال ي،  احملاض م الفذم اجلقيم  هذه

 تاستنار   هذا ال قت  هذا الطب.  الوامل ه تويخ ا ،  أج ائه

الطار ااا    عان الارتاف   الدوت ر الية  افض الابارحلايا ، إ  تا

تليس فاو الرتمج  تالنا  اا الاذد قادَّ  الكاثري أةضاًا. تأااا ال أرةاد       

ا اجاه البااحثس   جمااجم    أعتاد أ  هناك حتادةات   أ  أطي ، لكن

 وقا حتدف احملاض  الك ةر.سال ي، الطب الو  ي تا 

  الطاب  وياخ اماتويد هاذا الاضاي اجملياد      ه   االتادد ا تجم

،  ااا هااي آليااات اسااتوادم هااذا الاضااي    !؟الو  اايالطااب ا سااال ي ت
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اافا  ااأاي   )ا ذةا ( ت ن  توقا ذو  الدوت ر  ن ا ر، فا  . !؟اجمليد

لتااارةا تهااذا ا اا   ننااا حناان أةضااًا،  انااا ال اماارتج  هااذا الاضااي   

ال اااي  ، الطاااب هرطاااباا  ةوتااايت    ال اااينيس. إ  تهاااذا الفخااا 

توااذلك ةوتاايت   طاابهر الااادةر.  توااذلك ااناا د الباادة .التامياادد 

ةاا إخا ااي   أه  الا ب حياتل   أ  ةطما ا طبًا غ  ياًا ااميادةًا. تحنان    

ا ال وي  ة ، ت ثاجم عمى ذلك أ  ةك   لنا طب  متا  تله ُه أتىل

الذد حتا جم اا  إىل ال واي الا ط  لمطاب     البدة ، تال ط  لمطب 

تجاد ا انيفًا عان الطاب البادة ،      تالا .........   أ  ةكاا، أ  التاميدد

طاب ا ساال ي أت   عن أا ا  واثريم مل ةاذو  فيهاا أصااًل ال     تاكمر

ر  طبيوااتهر أوماا ا حا قناااا   تهاا ا ارنااا.  ةواا   الطااب الو  ااي الااذد    

هار  ناا حنان  ن افس  و   تمل ةك ا ا  ن افس وقاا و  تهضق ها، 

تهاذا طاب   أفالطا  ،  هذا طب أ  غرياا، حيث ذو اا ت   غريهر 

. تغااريهجااالين س، تهااذا الطااب الي اااااي، تهااذا الطااب ا غ ةاااي،   

ذلاك!،    امل ةفومهر أ ا . تذو اا أجمادهر رر  نينا عميها تط رااها

 هذا الفخ . فكيخ امتويد

لماقيات، فااا    وياخ اماتويد ا ارناا   ا    التادد الثااي، ه ا

 ذو  أصاالً ال ُةا ،  واد التخ اص   اا  ت الطاب قبا  التخا ج     وتاب  

 اثاًل الادترم الد  ةا  ال ان النفايس      ، ساال ي  ن الواامل ا  اسر عامل 

، ؟، أةن عمقاا  المامقس   هاذا اجملااجم    ؟غريهرأةن ت  .....تالوي   لاا 



 

 

105 
 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري

 ناا    هاذا اارخي ، فال  د أ  ةك   لنا جه د   إ  اا هاذه ا ِاا   

أ  اااذو  ا اان النفاايس وقااا ذواا تا هاار    ااالطب  فااال  ااد ، تإررنااا

 ال سيم  لكي امتويد هذه ا شيا .فقا هي هر، عمقا 

 ااا هااي ال ساايم  لكااي امااقي ال ااطم       هاا   ا التااادد الثالااث 

تجها  اظا  فيقاا ها  الطاب ا ساال ي،        ، فاا  هنالك  اثالً !الومقي

هاي شاي  تاحاد      ت ا ه  الطاب الو  اي؟، ها    ،ت ا ه  الطب النب د

  أ  ةكا، عمى  ا أعتاد، تهنالك  احث   أ  هي أشيا   تف ق ؟. 

 اِهاا   ت ن ضاقنهر  احثا   (اا ةبًا عمقي  لاف أت أر   أتر)رالقد  ا 

 الطب الو  اي تا ساال ي   آخ ت ، حاتل ا أ  ةو ف ه  ات وه (معيةي)

فاق  حااتل ا أةضاًا أ  ة انف ه ت    وقاا التاميدد، حيث لادةهر منا ذج.   

طااب دتائااي، ت)طااب غااذائي، الت اانيخ ا   ةكااي لمطااب الباادة ا  

 سال ي تالو  ي ه  طب عالجي، تهكذا(. تالمؤاجما ه  الطب ات

باا د شااي  تالطااب ا سااال ي شااي    أ  أ  الطااب النالطااب النباا د؟، 

 ال واي الا ط   فال  د أ  حندد، تاحلايا  هذا أحاد هقا     آخ ؟، 

 ذه  ن التادةات.، أةضًا هاا    او ةخ هذه المقيات

وقاا جاا    الماؤاجم    ااا  حايااً   أ  اذو  ت ن التادةات أةضًا، 

 ويخ طا َّر الوا ب تالمامق   الطاب، فاال  اد أ  ااذو        اا،  الما ق

 دأ  واد الثا رم الومقيا       اا  حاياً  الدقيا ،    الطب  التفاصي 

 .أترت ا
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 احملاضر الدكتور/ إبراهيم بن حممد بن محد املزيين:  ▪

 تاحلايا  هي حماض م تليما اصر عبدالنور، ًا دوت ر عشك 

حااادةث الااادوت ر عاصااار، فأااااا أعناااى أ  ةكااا      عااان ، تًااومياااا

، ته  (رالري ا  واد)تأاا سأط ح  ش تعًا  ليت س  فيه.  كااي هنا

  إجا   فاو لتماةجم تاوميق أخينا الدوت ر عاصر.

ذلاااك  وادماساااتأت أردااااا التاااادد،  ا اجاااه هاااذاإ  أردااااا أ  أتاًلا 

 اأ  ر  الاضي، فأاا أرى احلايا  أ  انتبه لثالر

توقا ذوا ت أاات   اهاةا  اوميااك، أااه ال  اد أ         ا    ا تجما

هااذا ، دقيااا  نهجياا  اااارةا الطااب دراساا  تاقوياا    ضاا عي    ااادرس

الطب  ن تجها  اظا د،    تليس فاو   وميات شأ  اارةا الطب، 

 .ئنا اشاذ ااقرإمنا أةضًا    دارسنا الوا     نا

ل صااد ذلااك  إاشااا  ال اوااي التخ  اا ال  ااد  اان  ا  اا  الثاااايا

، ا قفناا ضيخ  ود ا ت ا ُأنومر  ا ُةنمب لنا، لالتارةا الطر، تذلك 

 .تويخ لنا أ  ا اص  المري

رمبااا   أوثاا   اان    ااه، الااذد اادةاات  تاحلايااا   ا  اا  الثالااثا 

رةس الوا دم إىل ااد  ضا ترم  ، أال تها   ت  أوث   ن  ناساب   ،جا و 

 ال تهي الما  الو  ي ، تشك ًا.الطب تممارسته  ماته ا ص ، أ
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 )مدير الندوة( الدكتور/ منصور بن مسار اجلابري:  ▪

أل  اوماير الطاب  الماا     ، تأاا عندد اوايب عماى  ما  مجي  حاياً 

لمااا  الو  ياا  ةنباااي أ  ةكاا        اومااير الطااب  ا الو  ياا ، أاااا أرى أ 

أ  حناان ال ا ةااد ا فااق. لواادم جهاا د اماابق هااذه   مثاا م، مبونااى مثاا م 

ح صاًا تحفاظاًا عماى لاتناا     ، أ  ادرس الطب  الما  الو  ي ا   إىل 

  يااااقال ةماااتطي  أ  ةااااا أ اجملاااالت الوم   فااااو، رااار ةااااأاي الطبياااب   

عالياا ، إذا تاوااب   تال ةمااتطي  أ  ةشااارك    ااؤع ات ، احلدةثاا 

 اوااي او ةااب خطاا م او ةااب ت  هااذه ارطاا م ساابقهااذه ارطاا م أت 

توااذلك لمقااؤع ات، تُجوماات حتااى   لماادترةات الاا  ا اادر م باشاا 

لطب يأاي ادرةس ا ود ذلك س ن لاات الطب،  الما  الو  ي  هي لا 

 اتيج  طبيوي  لك  هذه اجله د.

، لكاان لاادد سااؤاجم   تأاااا ال أرةااد احلايااا  أ  أسااتأر   ااالكال    

لمااا ب، تهاا  لت صااي  هاذه الوم  ااات   ثمااىةاا جما  ااا هااي ال ساائ  الُ  

 هناك ف ائد  ن ا صيمها ار؟.

 احملاضر الدكتور/ إبراهيم بن حممد بن محد املزيين:  ▪

سااان   ااان  ناااا    اااؤع  لتاااارةا الطاااب   اااا اس،     جااادًا، و

 ان   توا  ُج ُّ  ن عماى الن ا   رري هذا المؤاجم حتدةدًا، تُأالمنس، 

، أقنو ااا  ع   أاكار  نياتر لناا اظ ةاات طبيا      فاال اا أاتر ادَّ الا ب.
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 ه تو   اا ُااا  إلايكر  ان     ق هذا. فامنا ار أ دًا، إ  و   ا اومقت

خاااالجم  واااا   احلضاااارم ا ساااال ي  تالومااا   ا ساااال ي ،  ااان أةااان      

إذا إذا ونااااا سااااناذا ال حماااا  ا سااااال ي ،   ، ؟!لطاااابجااااا ور ا

أعطيناور الطب الي اااي رمبا حتتاج   ق تاًا تق تااًا حتاى ا ام ا    

اي، لممق  ، فك   ا تصمكر  ن الطاب الي ااا  ليه ا ا تص  إىل إ

  ثا   اا ذوا    فوااًل  ، تدقياا  تجما ب  طبي  عمقي  قد ُأعيد   ياغ  

ا  اادأاا خنااخ  لكنناا  )حناان أسااااذاكر   هااذا الوماار(.   اا ...........

 اااه لاايس ، فااا  ا تا    نائنااا أ  ةنطمااا ا ارطااى تأاااتر ااطماااتر!.

تالوطيااات ا صاا  لاادةنا،   هناااك ااطااالل  ااا دا    غ ةبااًا أ  ةكاا   

   ج دم  يننا، تشك ًا.

 )مدير الندوة( الدكتور/ منصور بن مسار اجلابري:   ▪

 اا حادف  اس اااد  الطاب       أاا لدد اوايب أخري، ته  أ ، حاياً 

لان  ألهاا إال  مامر    ها  فجا م، ت   ،ااد  الطب الا  يا سال ي رر 

عالًا  الطب، تهنااك   ، ال ا ةد طبيبًا فاو،    ا ةد........تةتامى  ا 

ت اس   استشاارةًا ااا  حتاى لا  واا     ااا  وبري  س الطبياب القاارس   ف ل 

ااد  رقي ت  تحتى   البا ف، الطبيب الوامل  الطب الذد ساهر 

 ًا وتقدأ  ةك   ه    ةتامى  ه، ةنباي أ الذدا    الثااي ت. الطب

 . ةته تخمفيته احلضارة عمى ُه
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عماى  اا   الادوت ر إ ا اهير الاية ،    ااا أشاك    أتختا ًا حايا ، 

عماى  ا شاكاالت  ا ساحتم ، تأراارت   أراارت  حايااً    ان أط تحا    قد  

ضاااا ت   عاااا جم  أاهاااا أااااارت تأ تأااااا  تأواااد  ، أااااا ا قااا  عنااادد 

   ايد  تأأ   يةاه خاري اجلايا ،    فنمأجم اهلل عيَّ تج َّ . احلاض ةن

ذا ت ااا ةاااد  تعمااى هااعمااى  ااا قااد   ضاايفنا الكاا ةر خااري اجلاايا ، 

طيبا    إرا ا     النتادى الباارك الاذد أساهر إساها ات     الش ت ، هذا 

تالتااارةا عنااد الماامقس، الثاافا ، خ  صااًا    ااا ةتومااق  احلضااارم  

 تصمى اهلل تسمر ت ارك عمى سيداا حمقد.

عبببببدالعزيز بببببن إبببببراهيم    الببببدكتور/األسببببتاذ ( )املضببببيف  ▪

 : الُعمري

 بالطبيااب ا دةاا جااياور اهلل خااريًا دوتاا ر  ن اا ر، الاادوت ر  

، ت  داااا أ  امااق  شاايحتًا  اان شااو ه،   وقااا أشااار الاادوت ر عاصاار  

 ستاذاا الدوت ر إ  اهير الية .شك  أوقا أ. لكن ال قت

فاااد حبثاات عاان  أعاااب شاايحتًا  اان التوايااب الومقااي.   تلومااي هااذا، 

تذلاك  با د،  تعن  هن  الطب   الو ا  الن ، الطب   الو   النب د

وقاا   تال ناعات   الو   النب د. ُاَ حل اعنا وتاب ُاش  لي   

ت اا ةا ابو  اه     ،لو   النب دالطب   اعن عم    جيئي  اا و ت حبث

 اان أطمااس المااريم النب ةاا   الاماار    تعالجااات هااي جااي   ت اان ابااااا

 د سيخ ج  نذ  اهلل اواىل ق ةبًا.احلضارد الذ



 

 
 

110 
 الطب عند املسلمني وأثره يف تطور العلوم الطبية 

اساارتاايجيات، تلاايس    الطااب   الو اا  النباا د هاا أقاا جم إتأاااا 

تإ  واا   تغاري ذلاك   واالج  الفااو    ا ذو   ن اباااات ها     أ وناه 

عماااى  حياااث ا  ااا   ال سااا جم، لكااان حينقاااا واااا   ُةماااتدجم  هاااا

، )) اا أاايجم اهلل  ان    التداتدا ))اداتتا عباد اهلل تال اتداتتا حب ا ((

لمباااث الومقااي،  هااذا رساار اساارتاايجيات  ، ااايجم لااه دتا (( دا  إال تأ

ا  ار  ا ايب   ه ا  ا ار الا   ذعاالج اا  تلالستق ار   البااث عان   

 تالبش .

غ  اي  تعمر الطب ه  عمر إامااي، ال اماتطي  أ  ااا جم أااه عمار     

أشاار الادوت ر إ ا اهير،  ادأ  ا       ي، إمناا ها  وقاا    إساال  عمر تال 

  حماا   اان  تتسيمااتق   وااد الااا ب تقباا  الااا ب،    ، ا امااا  ا تجم

  أاا    أذوا  ت. مامقس ال عمقاا ُ   هاذا الومار    اةا   الال اح  محا   

 تاااتا( أ)الطمب  الماو دةس    اادد عمى أا دد ونت  وض المن ات 

ب دراسااات عميااا، طااالب طااالطااالب،  ، توااا  ُجاا ُّ)  ارتةاااجم(  ت

)اج ةاد  ستاض   وضًا مماا وتبتاه   تونت أ. (اأتاات)تخ  صًا   

هاا  هااذا  ب(، )مشااس اهلل امااط  عمااى الااا     وتا هاااا ( ه اكاا 

تحينقاا ُاا جر لماا  الو  يا ،     ، ا  ا لااي معن ا  الكتاب ا صمي  ال

او اابًا ت وياادًا عاان احليادةاا  الومقياا  ُااا جر  ااا )مشااس الواا ب امااط   

  احرتا نااا حملاار الواا ب تالو  ياا ، أعتاا  هااذا      ت اا ،عمااى الااا ب( 
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عمار الطاب   حت ةفًا عمقيًا تاضاًا، ت ه ف ا جم ت اااالت وا ما  عان     

 .الما اس سااه عند الممقستممار

   اسارتاايجي  الوايجم  ا النبا د ها  اسارتاايجيات     الطب أةود أ

ا ))إذا ِوااتر  الطاااع     أرر حاادةث عباادال محن  اان عاا ا  

ترد   تاةااات صااايا . حيااث  قاا   فااال ااادخم ها تال خت جاا ا  نهااا((

 اان  طناااه((،   اااا  ااأل ا اان آد  تعاااا   شاا ًا    تاساارتاايجي  احلقياا ا ))  

رتاايجي  احلقيا   ا م   تاسا . ةاقان صامبه((   ))حبمب ا ان آد  أواالت  

أخااا ى   احلااادةث النبااا د الاااذد ترد فياااه أ ا ))الوااادم  يااات الااادا  

فهااي اساارتاايجيات تأاظقاا  تآداب، تأخااتر   . تاحلقياا  رأس الاادتا (( 

الطبيااب   احلاادةث عاان هااذه االساارتاايجيات حينقااا قا اا  الاانر     

  حجا     ساود  ان أ اي تقااص    ال اا ي اجلميا   الذد جا  لوالج 

تالشاا    ، قاجما ))إمناا أاات  ادات    ؟أأشفيهللا جم ةا رس جم اال دا ، قا

 أقااخ عنااد هااذه الاضاااةا ا ساسااي ، ليماات قضااي  ُواا ْ    هاا  اهلل((.

،  اا  احرتا نااا لكاا   ااا ترد   ساان  ال ساا جم     هااذا ، تت احلمباا 

تغريهاا، إال أ  قضاي        واض النباااات   تخ  صًا  ا ربت عناه  

ه  تاحلث عمى التداتد،  تضوهاالنظر الطبي  ال   تأاالسرتاايجي  

 لت اص   ش ارها   هذا الومر. ا ةشا  ا امااي ،  أهر

تونات أرةاد احلاياا     ، الدوت ر إ  اهير أشار إىل المتشافيات 

ذه تات الا   الطبيب الاالا   سا  ، حماض م وا م  عن المتشفيات
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ةاالا  الطبياب    فناهاا  ان المتشافيات ا ساال ي .     سن ات وا م  ع

الباا جم تغريهااا  تقضاااةا التامياا   . خ ااص ساان ات حتااى  ياايه الت

 شبيه   الخت ات الواص م.

 نهاااا ، تاضااا م ااان هاااذه احمل أااااا اساااتفدت واااثريًا   احلاياااا ، 

ااا ى   ، تلومناااماادوت ر إ اا اهير جااياه اهلل خاارياً    ناقشااات سااا ا  ل 

ضااف  لاه لاا أشاار     تإيًا أت حتايااًا ال ان أ اي ُأصايبو ،     وتا ًا   س ع

تلاااا أشااار إلياااه   تالابطااي ةاااق ت احلقااا د    وجاار ا د اااا ،   يااه  إل

امااتخ ج هااذه الااادم حبيااث ، تغريهاار ....... وااض    ااا اجر الااذهر

 تقا  الاؤرخ    تور حنن امود حينقا دةدًا،لنضيخ شيحتًا ج الومقي 

 .تالطبيب لباث هذا ا   

تأوااا ر الشاااك  لااا اارم ال اااا ، تإ  شاااا  اهلل هنااااك    هاااذا، 

ها لنا، الك  ةأخذ اماخته، عماى ا قا     لكتب أرسمْتجمق ع   ن ا

  وتااب أرساام ها لنااا، تالشااك    صاا جم خاصاا  ل وااي  هناااك ساات

البااااداح تلي الئااااه عبااااداهلل ألسااااتاذ الاااادوت ر  الطااااب الباااادة  تل

 تغريه. الدوت ر عاصر

تأسااأجم اهلل سااباااه تاواااىل أ  حيفظنااا ت الداااا  اان واا    هااذا، 

عمااى  تأ  ال ةكمنااا إىل ارمااقتأ  ةاادةر عمينااا الاانور  كاا ته، ساا   

شي ، تأ  ةمادد قاداناا   االطالل، تأ  ةك   ه  احلاف  قب  و  

لكااا  خاااري تةااادف  عااانهر وااا  سااا  ، تأ  ةواااس خااااد  احلااا  س      
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عمااى أدا   ها ااه تالمااوي اجلاااد  حفظااه اهلل  الشاا ةفس المااك ساامقا 

  جن داااا  أ  ةوااسوقااا أسااأجم اهلل واا   هااذه الاابالد ت  اطنيهااا،  ل

تأ  ةوس ِ  تلي الوهد حمقد  ن جلن  ي عمى أدا   ها هر، احلد ا

تأ  ال ، تأ  ةادف  عناا وا  شا ،     سمقا  عمى أدا  الهاا  الن طا   اه   

 حد  ن ارمق، تحياور اهلل. منا  افمنا تال ةك
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 ص رم طتارم  ن الندتم
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