
 كانت للبيمارستانات . «حمل املریض»املارستان أو البيمارستان كلمة فارسية األصل تعين مستشفى ومعناها
 . يف العصور الوسطى دورا للعالج وكانت أیضا معاهد لتدریس الطب

 وكانت البيمارستانات مستشفيات عامة تعاجل فيها األمراض الباطنية والرمدیة والعقلية ومتارس فيها العمليات
 .  اجلراحية، یتم العالج فيها عن طریق طاقم طيب متخصص

 كان األطباء املسلمني هم أول من فرق بني املستشفي العام ودور العجزة واملصحات اليت تعزل فيها اجملانني
 . وأصحاب األمراض اخلطرية مثل اجلذام

 
 

 بيمارستان 



م 707/هـ 88عام  دمشق أول بيمارستان يف الوليد بن عبد امللك بىن اخلليفة األموي 
 یعزلون عن بقية  اجلذام كان یعاجل فيه املكفوفني، واجملذومني وغريهم من املعاقني، حيث كان مرضى

 وقد اعتقد البعض أن البيمارستان ما هو إال مكان لعزل اجملذومني،  .املرضى
عندما دعا اخلليفة ]،هارون الرشيد أما أول مستشفى إسالمي حقيقي فقد بين يف عهد اخلليفة

حقق هذا البيمارستان شهرته سریًعا، . لبناء بيمارستان جدید يف بغداد جربیل بن خبتيشوع الطبيب
 .فكان سبًبا يف انتشار البيمارستانات يف بغداد

مميزات البيمارستانات 
كما عاجلت مجيع البشر بغض النظر عن عرقه فقد كانت تعتمد على العلوم ال مكان للكهانة فيها ،

 مل یطرد منها أحد أبًدا، و  59].أو دینه أو جنسيته أو جنسه
كان هناك  ].تثبت وثائق الوقف أنه كان من احلق املرضى أن یبقوا يف البيمارستانات حىت یتعافوا متاًما

كان هبا أقسام منفصلة لألمراض العقلية واألمراض  قسمني متساویني أحدمها للرجال واآلخر للنساء
 ]املعدیة واألمراض غري املعدیة واجلراحة والصيدلة وأمراض العيون،

 كانت مبثابة مدارس طبية لتعليم وتدریب طالب الطبو 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9








 بنى الملك المنصور سيف الدين قالوون( م1284/هـ683)البيمارستان المنصوري في 
 وقد ظل قائما إىل محلة نابليون على مصر يف بدایات القرن التاسع عشر ووصفه جومار وصفا مطوال

 “وصف مصر"فكتب عنه يف كتاب 
  أن املریض الواحد يف البيمارستان املنصوري يف عصور ازدهاره كان یتكلف دیناراً يف اليوم، وله يف خدمته

شخصان كما أن املرضى املصابني باألرق كانوا ینقلون إىل قاعات منفصلة حيث یستمعون إىل عزف جيد 
 اإلیقاع، أو یتوىل رواة متمرنون تسليتهم باحلكایات، 

،وفور أن یسرتد املریض صحته یتم عزله عن بقية املرضى 
 كانت يف البيمارستان املنصوري أقسام للرمد واجلراحة . مينح عند مغادرته للبيمارستان مخس قطع ذهبية

واألمراض الباطنية، كما كانت فيه قاعة لألمراض العقلية ملحق هبا حجرات لعزل احلاالت اخلطرة، وكان 
 ینقسم إىل جناحني أحدمها للنساء فيه كل ما يف جناح الرجال، و

كان فيه مدرسة للطب فيها صالة حماضرات زودت مبكتبة. 
 وكان من الضخامة حبيث إنه كان یـَُعاِلُج يف اليوم الواحد أكثر من أربعة آالف مریض. 











الصيدلة 
;وداود األنطاكي ابن البيطار رب كتبهم يف وصف النباتات كأعمالكان للع 
الذي ظل مرجًعا أساسًيا يف علم صناعة الدواء يف  األقربازين الكبير صاحب كتاب ابن التلميذ

 .البيمارستانات يف عصر احلضارة اإلسالمية
الصيدلة أصبحت مستقلة عن الطب ألهنا عامل مساعد للطب أكثر منها كوهنا تابعة "أن  البريوين ذكر

 .صيادلة احلق يف ممارسة املهنة إال بعد الرتخيص هلم،للیكن  ومل   ."له
 استخدم األطباء املسلمون يف العصور الوسطى النباتات واملواد الطبيعية كنوع من العالج مبا يف

 لتهدئة آالم الفك وعصريه ألوجاع األذن].والقنب اخلشخاش املنوم ذلك
وعسر  واحلمى احلصاة الصفراویة لتخفيف آالم نوبات یوحنا بن ماسویه أما اخلشخاش فقد وصفه

 ].وكمنّوم وذات اجلنب والعني والرأس وأوجاع األسنان اهلضم
 والتمر   واملسك والراوند والصندل والكافور السنامكي كما استخلص املسلمون أدویة جدیدة من

 ].وغريها وخانق الذئب واحلنظل اهلندي
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%B8%D9%84
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9


 
التخدير والمطهرات 
قبل تطّور . من األمور املهمة يف اجلراحة عند األطباء املسلمني القدامى واملطهرات التخدیر كان

 التخدیر واملطهرات، كانت اجلراحة مقتصرة على الكسور واخللع وبرت األطراف
.[ حاول األطباء املسلمون منع اإلصابة بالعدوى عند إجراء اجلراحات، فكانوا یغسلون املریض قبل

اجلراحة وبعدها، كما كانوا ینظفون املكان بالكحول أو زیوت الورود أو خبليط منهما أو مبحلول ملحي 
استخدموا األعشاب  مطهرةكماأو باخلل، وهي مواد هلا خصائص 

ملنع العدوى، لكنه من غري املعروف على وجه الدقة مدى فعالية  والقرفة  اللبان منها وراتنجات املختلفة
 .  تلك املواد يف الوقایة من التسمم

كالبنج  كان األفيون معروفًا كمسّكن لألمل منذ القدم؛ كما استخدمت غريها من املخدرات
كانت بعض هذه األدویة وخاصة األفيون، . لعالج األمل اخلس وبذور وعنب الذئب والشوكران األسود

تتسبب يف النعاس، وقد أكد بعض علماء املعاصرین أهنا كانت تستخدم إلفقاد الشخص وعيه قبل 
 .اجلراحة

 
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B7%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%AC
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D8%AC_%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D9%83%D8%B1%D8%A7%D9%86_(%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A6%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B3




الزَّهراوي 
327 م 1013/هـ404م ـ  936/هـ 
 هو أبو القاِسم خلف بن عبَّاس الزَّهراوي، ِنسبًة إىل َمولِده يف مدینة الزَّهراء اليت بناها أمویُّو األندلس إىل الغرب

الشِّماِل من مدینة قرطبة، عامِلٌ ومصنِّف وجرَّاح وطَبيب أَندلسي ُمسِلم، عرَفه األوروبيُّون باسم أبو القاسم 
Abulcasis  أوAlzahravius. 

 يُعدُّ الزَّهراويُّ من أعظم جرَّاحي الَعرب ومن أعظم أطبَّائهم، بل هو أستاُذ الجراَحة األوَّل وناِبَغة الَعرب
 ، وأبو الجراحَة عند الَعرب وعنَد الغربيين الذين ورثوا طبَّ العرب الجراحة في هذا التَّخصُّص

 وهو موسوعٌة يف خمتلف املعاِرف الطبِّية يف ، "التَّصريف لمن عجَز عن التأليف"َتعوُد شهرُة الزَّهراوي إىل كتابه
عصره، تقع يف ألف ومخسمائة ورقة، تبحث يف الطبِّ الداخلي واألدویة واألغذیة والكيمياء واألقرباذین 

وقد أسهَم يف َنشر اجلراحة العربيَّة يف مَجيع البلدان األوربية بعَد ترمجتـه إىل . واجلراحة، وهي أهمُّ أقسام الكتاب
يف طُليِطَلة يف القرن الثاين عشر  Gerard De Cremoneاللغـة الالتينيـة على ید جريار الكرميوين 

 .امليالدي
 وقد أفرَد ِقسماً مهماً من كتابه يف اجلراَحة ألمراض العني واألذن واحلَنَجرة، وقسماً مهماً ألمراض األسنان واللثة

 .واللِّسان، وأمراض النساء وفنِّ الوالدة والقبالة، وباباً كاماًل للجرب وعالج الفكِّ والكسر



 
الهيموفيلياأو  النَّاعورهو أوَُّل من اكتشَف ووصَف النَّزَف الدموي المسمَّى  الزَّهراوي. 
 ونصح بكيِّ . كثرياً من األدوات اجلراحيَّة اليت َصمَّمها بنفسه، وبنيَّ لكلٍّ منها طریقة استعماهلا ومكانه  الزَّهراويابتدَع

 . كما تكلَّم عن كيِّ النَّزف النَّاِجم عن قطع الشِّریان بربطه أو الضغط عليه. السَّرطان، يف بدء َتشكُّله، مبكواٍة حلقيَّة
وأوَّل من استعملَ آالٍت خاصَّة لتوسيع وهو أوَُّل من أجرى طریقَة استئصال احلصى املثانية لدى النِّساء عن َطریق املهبل ،

كما َتكلَّم عن جراحة . ، وأوَّل من ابتكَر آلةً خاصَّة للفحص النسائي ال تزال إلى يومنا هذاعنق الرَِّحم
 .الُفتوقاليت تُعَرف باسم دواِل احلبل املنوي يف لغة اليوم، وعن جراحة  اخلصية دواِل

 . وََتدَّث عن جراحات الرأس وما یرافقها من ُكسور يف العظم وََتتُّك يف األعصاب، وعن جراحات العنق والصَّدر
 .وتكلَّم أیضاً عن قطع األطراف، ونشر العظام، وبرت األعضاء، وقطع الدَّواِل وِعالجها. والبطن واألمعاء وخياطتها

 ُّيف خياطة األمعاء، وأوَّل من استخدَم  احليوانات أوََّل جرَّاٍح استخدَم اخليوَط اليت كان یستلُّها من أمعاء الزَّهراويكما یُعد
وجنَح يف معاجلة تشوُّهات الفكَّني ويف َتقومي األسنان باستخدام جسور األسنان الذهبيَّة والفضية وأدوات ضغط األسنان، 

 .آالٍت جراحيَّة ابتكرها هلذا اهلََدف
 



-  إمَّا : وتكون على ثالثة ُضروب: "فيقول" وهي الفاِلُج الَعظيم"ويتكلَّم الزَّهراويُّ في السَّكتة
أن تكوَن قویًة مزمنة فال ُیربأ منها، وإمَّا أن تكوَن ضعيفًة فُيربأ منها وذلك يف النَّدرة، وإمَّا أن تكوَن 

التخيُّل : قویًة جداً فَتقتل سریعاً؛ وعالمُة السَّكتة القویة هو أن تنقطع فيها األفعاُل املدبِّرة الثَّالثة
، واحلركة من مجيع األعضاء، ومقدِّماُت السكتِة الصُّداُع الشدید، الذي  والفكر، والذكر، واحلسُّ

یعرض بغتًة، وانتفاخ األوداج، وُدوار وشعاعات بتخيُّل للبصر، وبرد األطراف، واختالج يف البدن، 
 ".واصطكاك األسنان يف النوم، والنسيان والبالدة وُعسر يف احلركة،

- ا ُُسَِّي سرطاناً لَشبهه بالسرطان البحري، وهو : "ویتحدَّث الزَّهراوي عن السَّرطان فيقول السَّرطان إَّنَّ
وهو إذا تكامل فال عالَج له وال بُرَء ... مبتدئ من ذاته، أو ناشئ عقب أورام حارَّة : على ضربني

 إذا كان يف عضو ميكن استئصالُه فيه كله بالقطع" اجلراحة أو الكي"منه بدواء البتَّة إالَّ بعمل اليد 
 







 أبو بكر الرازي 
266 أبو بكر حممَّد بن زكریا الرَّازي   م 925/هـ 313م ـ  840/هـ 
تعود . ُولد أبو بكر الرَّازي يف الرِّي بفارس، وُعرَف عنه ُحبُّه للعلم واألدب والشِّعر والفلسفة و والكيمياء

وللرازي  . وهو من أهمِّ ما كتب العرُب يف الطبِّ الَقدميشهرُة الرَّازي إلى كتابه الحاوي بشكٍل رَئيسي، 
 ، الذي تُرِجم إىل الالتينيَّة أیضاً، وساهم ُمسامهًة  وهو الطبُّ الَمنصوري كتاٌب آخر مشهور يف الطبِّ

 .  كببرية يف شهرة الرَّازي يف أوروبا يف عصر هنضِتها
 أحد أعظم "و " " أعظم األطبَّاء الذین أجنبتهم األُمم اإلسالميَّة"و " طبيب العرب األوَّل"، قيل عنه بأنَّه

 ".األطبَّاء يف تاریخ البشریَّة
 ،؛ فهو أوَُّل من وصف الفرَع احلنجري للَعصب احلنجري الرَّاجع 
 وكاَن يف الطبِّ والتَّداوي ینصح دائماً بالَبدء يف استعمال الغذاء؛ فإذا مل یستفد منه املریض، یلجأ إىل

 ".إن استطاَع احلكيم أن یعاِلَج باألغذیة دون األدویة فقد وافق السَّعادة: "یقول الرازي. الدَّواء
" َِّم الغذاُء األغلظ قبَل األرق وممَّا یسوء به اهلضم ویفسد أن تؤكَل أغذیٌة خمتلفة يف وقٍت واحد، وأن یُقدَّ

 ".األلطف، أو أن ُیكِثَر األلواَن وَیطول األكُل جداً حىتَّ یسبَق أوََّله آِخرُه بوقٍت طویل
والحصبة، وفرَّق بينهما الجدري والرَّازي، كان أوَّل من وصَف،، مرَضي 

 

https://www.kaahe.org/health/ar/3772-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A.html
https://www.kaahe.org/health/ar/3772-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A8%D9%83%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A.html


" ِأمحَر غليظاً،  الريقان وإذا كان البوُل يف... َضرورًة  الكبد والريقاُن یدلُّ على َسدد
ُرََّة الصفراء ال تنصبُّ يف األمعاء، لكنَّها قد أخذت يف طریق البول 

فاعلم أنَّ امل
 ".یكون، يف هذه احلال، أبيَض وليس له لون الرباز ولذا، فإنَّ  .وتركت طریَق الرباز

 الكلوي  القولنج هو أوَّل من ميَّز بني السَّكتة الدماغيَّة والغيبوبة، وبنيوالرَّازي
 والتهاب الزَّائدة الدودیَّة، 

 من ذكر أن حدَقة العني تتسَّع يف الظَّالم وَتضيق يف الضَّوء، وهو أوَّل من أوَّل
، وادخل طریقَة كمنوِّم يف العمليَّات اليت َتتاج إىل التَّخدیر األفيون استعملَ 

 .التَّبخري واالستنشاق يف املعاجلة
 كتاباً،  238ترَك الرَّازي لقد 
وقد قيَل بأنَّ بصَر الرَّازي قد ضعَف كثرياً من كثرة قراءاته ومطالعاته،. 
 ُتويفِّ الرَّازي يف َمسِقط رأس بالرِّي على خالٍف يف سنة وفاته، بعد أن ناهَز

وإسحُق بن حنني وحيىي  األهوازيالثَّمانني من العمر، وقد عاصَره علي بن عبَّاس 
 .سرابيونبن 

 وكتاب من ال حيضره الطَّبيب وطبُّ الفقراء ومن كتبه احلاوي والطبُّ املنصوري
 .واملساكني والطبُّ امللوكي وغريها كثري

 



ابُن أِبي أصيبعة   
(595 م 1270/هـ686م ـ  1200/هـ) 
 يف  هو ُموفَّق الدِّین أبو العبَّاس أمحد بن َسدید الدِّین القاِسم، َسليل أسرٍة عربيَّة ، اشُتهرت بالطبِّ

 أیَّام احُلكم األیُّوِب 
عبد  النُّوري، الذي كان یرأُسه الطبيُب الشَّهري مهذَُّب الدِّین البيمارستان مارَس الطبَّ ُمتمرِّناً يف

الدِّمشقي، املشهور بابن الدِّخوار، مثَّ انتقَل إىل القاهرة، فطبَّب  الرحيم بن علي
هـ، وفيه استفاَد من دروس السَّدید ابن أِب البيان، الطبيب  631النَّاصري سنَة  البيمارستان يف

 ، "الدُّستور البيمارستاين "الكحَّال ومؤلِّف كتاب األقرباذین املعروف باسم 
 یعدُّ من أمَّهات والذي " عيوَن األنباء في طَبقات األطبَّاء"اشُتهر ابُن أِب ُأَصيبعة بِكتابه الذي ُسَّاه

وُیسَتشفُّ من أقوال ابن أِب ُأَصيبعة نفسه أنَّه ألََّف ثالثَة  . املصاِدر لدراسة تاریخ الطبِّ عنَد العرب
 :كتٍب أخرى، ولكنَّها مل تصل إلينا، وهي

كتاُب ِحكایات األطبَّاء يف ِعالجات األدواء. 
كتاب إصابات املنجمني. 
كتاب التَّجاُرب والفواِئد. 
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ابُن أِبي أصيبعة   



 مرتٌَّب يف مخسة عشر باباً حبسب بالد األطبَّاء وَتعاُقب "عيوَن األنباء في طَبقات األطبَّاء"كتابَه
طبقاَتم؛ وقد جعَل الباَب األوَّل للحدیث عن كيفيَّة وجود صناعة الطبِّ وأوَّل ُحدوثها، مثَّ ََتدَّث 
، وَتدَّث عن األطبَّاء اليونانيني، مثَّ  عن طبقات األطبَّاء الذین كانت هلم مؤلَّفاٌت يف صناعة الطبِّ

استوىف احلدیَث عن األطبَّاء يف الدیار اإلسالمية، ورتَّبهم حبسب أقاليم الدولة اإلسالميَّة املشرقيَّة منها 
 .وأصبَح َمرِجعاً أساسياً يف تاریخ الطبِّ . واملغربيَّة

 ،ویعدُّ ِكتاُب ابن أِب ُأَصيبعة هذا أمشَل الُكُتب اليت ُوِضعت يف تاریخ الطبِّ واألطبَّاء
وهو َموسوعٌة نقَل فيها املؤلَُّف َمعلوماتِه عن َمشاهري عصره، جامعاً ما تفرََّق يف وبعَده،  اإلسالم قبلَ 

، من  الَعرب الكتب الكثرية عن ُحكماء القدماء وُعَلماء واإلسالم الذین عملوا بالطبِّ
 .  للهجرة 650إىل عام  واهلنود والرُّومان اإِلغریق َعهد

یَقوُل ابُن أِب ُأَصيبعة عنه كاتبه يف مقدِّمة الكتاب: 
" ًومُجَال ، وقد أودعُت الكتاَب أیضاً ذكر مجاعٍة من احلكماء والفالسفة ممَّن هلم عنایة بصناعة الطبِّ

من أحواهلم ونوادرهم وأُساء كتبهم، وجعلُت ذكَر كلِّ واحد منهم يف الوضع األَلَيق به على حسب 
 ".طبقاَتم ومراتبهم
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ابن البيطار 
(593 م 1248/هـ 646= م  1197/هـ) 
املعروف بابن البيطار، احَلكيم األجلُّ إماُم عبُد اهلل بن أمَحد املالقي، أبو حممَّد، ِضياء الدِّین،  هو

النبَّاتيني والعشَّابني وُعَلماء األعشاب، َأوحُد َزمانه، وعالَّمة وقته يف معرفة النَّبات وَتقيقه واختياره، 
 .ومواِضع نَباته، ونَعِت أُسائه على اختالفها وتنوُّعها؛ فكان من أشهر الصَّيادلة العرب

 ُوِلد ابُن البيطار يف مالقة يف أواخر القرن السَّادس اهلجري، تعلَّم الطبَّ ودرَس على أِب العباس النَّباِت
األندلسي، الذي كان یعشِّب، أي جيمع النَّباتات لَدرِسها وتصنيفها، يف منطقة إشبيلية، و ، وتويفِّ 

وهو يف التَّاسعة واألربعني من عمره وهو یقوُم بأحباثه وجتاربه على النَّباتات، حيث َتسرَّب  دمشق يف
 .إليه السمُّ يف أثناء اختباره لنبتة حاول صنَع دواٍء منها

. 
الجاِمع "وألََّف َموسوعَته . اكتشَف ابُن البيطار حنو مائيت ِصنف من النَّباتات الطبِّية اليت مل تُعرف قبَله

، مثلما َُسَّاه ابُن أِب أصيبعة، وهي مرتَّبٌة على ُحروف اهلجاء، یذكر فيها "لمفردات األغذية واألدوية
وتُرِجم الكتاُب إىل لغات . وقد َأورَد أكثَر من ألف وأربعمائة عقار. الدَّواَء ومنافَعه وطرَق استعماله

 .  ثالث هي األملانية والالتينيَّة والفرنسيَّة

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82


ولضياء الدِّین بن البيطار كتٌب أخرى، مثل: 
كتاب اإلبانة واإِلعالم على ما يف املنهاج من اخلََلل واأَلوهام. 
 دیسقوریدسشرح أدویة كتاب. 
 كتاب اجلاِمع يف األدویة املفردة، وقد استقصى يف ذكر األدویِة املفردة وأُسائها وََتریرها وقواها

 ومنافعها، 
 غيِن يف األدویة املفرَدة، وهو مرتٌَّب حبسب مداواة األعضاء

ُ
، ویـََقع يف ُُملَّدین، اآلملةكتاب امل  ."مفردات ابن البيطار"ویُعَرف باسم 

كتاب األفعال الَغریبة واخلواص الَعجيبة. 
ميزان الطَّبيب. 
البيطار البن ونذكر بعض ما جاء يف كتاب اجلاِمع ملفردات األغذیة واألدویة: 
- ِصنفانوهو ِصنفان بستاين وبرِّي، وكلُّ واحد منهما ... : اجَلرجري 
 مث  هاون وإذا ُأِخذ من البَـرِّي والبستاين يف آذار وُدقَّا مَجيعاً يف؛ ، وُبِسط على صحائف حىتَّ جيفَّ

وُذرَّ عليه شيء من َسحيِق بزره شيئاً بعَد شيء وُخِلط  اللنب ُردَّ إىل اهلاون وُصبَّ عليه شيء من
، وُعِملت منه أقراٌص وُجفِّفت يف الظلِّ، فإنَّ هذه األقراَص ُُتزَّن وُتستعَمل يف الطعام یتعجَّنحىتَّ 

 .  فيكون طيِّباً جداً 
 جُيَمع يف ُحزیران  احلرافةالربِّي فهو صنفان، أحُدمها یشبه ورقُه ورَق اخلردل شدیُد وأمَّا  ...

البستاين إذا أُدِمن أكُله حرََّك شهوَة اجِلماع، وبزرُه یفعل ذلك ویدرُّ البوَل ویهضم  اجلرجري زهرُ 
 ...  الطعاَم ویلنيِّ البطن، 







ابُن النَّفيس 
(607 م1288/هـ687ـ  م 1210/هـ) 
هو أبو احلسن َعالء الدِّین عليُّ بن أِب احلزم، املعروف بابن النَّفيس، 
   ابُن النَّفيس عاملاً موسوعياً، وطَبيباً عظيماً، وُمؤلِّفاً غزیَر اإلنتاج يف اللغة والفلسفة والطبِّ كان

ویعدُّ أحَد ُروَّاد علم َوظاِئف األعضاء يف اإلنسان، أو ما . واحلدیث، كما كان َفقيهاً َمشهوراً 
 .الفيزیولوجيایُعَرف اليوَم بعلم 

 ونشَأ وتعلَّم يف َُمالس ُعلمائها م 1210/هـ 607ُوِلد ابُن النَّفيس بِدمشق يف سوریا عام ،
 .  وَمدارسها

 الكبري بدمشق، والذي أنشأه السُّلطاُن  النُّوري( املستشفى)َتعلَّم ابُن النَّفيس يف البيمارستان
كما كان . الثاين عشر امليالدي/العاِدل نور الدین حممود بن زنكي يف القرن السَّادس اهلجري

، صاحِب كتاب عيون األنباء يف طبقات األطباء، أصيبعةُمعاِصراً ملؤرِّخ الطبِّ الشَّهري ابن أب 
 .الدِّخوارودرس معه الطبَّ على ُمهذَّب الدِّین عبد الرَّحيم بن 

 َّملستشفى املنصوري الذي أنشأه السُّلطان قالوونيف انزَل ابُن النَّفيس مصَر، ومارس الطب  .
، وكان حيضر ُملَسه يف داره مَجاعٌة من أَُمراء القاهرة وُوجهائها، وأصبَح َعميَد أطبَّاء هذا املستشفى

كما أصبَح ابُن النَّفيس طبيباً خاصَّاً حلاكم مصر الظَّاهر بيربس، . فضاًل عن َأكاِبر األطبَّاء فيها
یار املصریةوهو الذي عيَّنه  ومل یكن هذا املنصُب َفخریاً، بل كانت له . رئيساً لألطبَّاء يف الدِّ

 .السَّلطة حملاسبة األطبَّاء ومراجعتهم يف َأخطائهم
 



فأمهُّها كتُبه في الطب   أمَّا: 
ُجرَّب

 .يف طبِّ العيون" املهذَُّب يف الكحل امل
شرح فصول أَبقراط                   .املختار يف األغذیة. 
 وهو موجٌز لكتاب ،  .البن سينا« القانون يف الطبِّ »املوجز يف الطبِّ
َشرح قانون ابن سينا. 
 ويتألَّف من َثالثمائة ُمجلَّد"الشَّامل في الطب"كتاب ،. 
 (الدَّوران الرئوي)َترِجُع ُشهرُة ابن النَّفيس العالمية إلى أنَّه ُمكتِشُف الدورة الدموية الصغرى ،

 قبَل الطَّبيب البريطاِني وليام هارڤي، "شرح تشريح القانون"وذلك في كتابه المسمَّى 
 َصحََّح ابُن النَّفيس أخطاَء جالينوس، وابَن سينا الذي حذا حذوه، في كالمهما على تشريح

 ي. القلب؛ وهو أوَُّل من تكلَّم عن تغذية العضلة القلبية من الشَّرايين اإلكليلية أو التَّاجية
 
قول ابُن النفيس ا تتمُّ : "ََ إنَّ العنَي آلٌة للبصر، وليست باِصرًة، وإالَّ لرُئي الواِحد بالعينني اثنني، وإَّنَّ

 ".منفعُة هذه اآللة بروح ُمدَرك یأِت من الدِّماغ
 



الرُّؤیة، وهو یُفرِّق بني فعل اإلبصار  فيزیولوجيا والبِن النَّفيس نظریاٌت صائِبة يف
 .والتخيُّل، ویقول بأنَّ لكل من هذین الفعلني مركزاً خاصَّاً يف الدماغ

 ا شفَّافة ا مؤلَّفٌة من أربع طبقات، وأهنَّ ويف كالم ابن النَّفيس عن القرنية یقول بأهنَّ
 ".ِإشفاُفهاال َتتوي على ُعروق دمویة لئال یَتغريَّ "
 وَجعُله للدم الذي يف : "ویقولیُعاِرض ابُن النفيس ابَن سينا يف غذاء القلب كما

ا هو من الدُم  البطن األمين منه یتغذَّى القلُب ال یصلح البتَّة، فإنَّ غذاَء القلب إَّنَّ
وبذلك، یكون ابُن النَّفيس قد سبَق ". …املنبثُّ منه من العروق املنبثَّة يف جرمه 

، الطَّبيب اإلیطاِل الذي Realdo Colomboكولومبو   ریالدوبنظریَّته هذه 
 و 1516ادَّعى اكتشاَف هذه النظریَّة لنفسه، وقد عاَش كولومبو بني عامي 

 .م 1559
 ََّم أدق كما أنَّ ابَن النَّفيس هو أوََّل من أشار إىل االعِتدال يف تناول امللح، وقدَّ

؛ وأبدَع يف َتشریح األوصاف عن أخطار امللح وتأثريه يف ارتفاع ضغط الدَّم
 .احلَنَجرة وجهاز التنفُّس والشَّرایني ووظائفها

 







ابُن ُرشد 
520 م 1198/هـ 595ـ  م 1126/هـ 
 قرطبةهو القاِضي حُممَّد بن أمحد بن حُممَّد بن ُرشد األَنُدلسي أبو الَوليد، ُوِلد يف. 
 ََّدرَس ابُن ُرشد الِفقَه واأُلصول والطبَّ والرِّیاضيَّاِت والفلسَفَة، وبرَع يف علم اخِلالف، وَتوىل

كانت َنشأُة ابن رشد يف ظلِّ دولة . مثَّ يف قرطبة إشبيليةالقضاَء َسنواٍت َعدیدًة يف 
 املوحِّدین، وَملُكهم یومئذ هو أبو یوسف یَعقوب املنصور بن عبد املؤمن؛ وقد حـاولَ 

 أن یُلقي َشيئاً من الَفلسَفة يف بيئِة األَندلس اليت كانت تَنعت الفالسفَة بالزَّندقة، لكنَّه
وُأحرِقت كتُبه،  بهقرَب قرطبة، ومن مثَّ إىل املغرب، بعد أن ُنكَِّل  أليسانةَتعرََّض لإلبعاد إىل 

ظلَّ ابُن رشد من أعظم فالِسَفة اإِلسالم بل من أعظم ُحَكماء القرون  ومع ذلك
 .الوسطى

 ،تُويفِّ ابُن ُرشد يف مراكش أوََّل سنة مَخٍس وِتسعني ومخسمائة عن مَخٍس وسبعني سنة
وَخلَّف ابُن رشد َولداً طبيباً عاملاً . وذلك يف أوَّل دولة النَّاِصر، مثَّ نُِقلت ُجثَُّته إىل قُرطَُبة

 .بالصناعة، یُقال له أبو حُممَّد عبد اللَّه، كما خلَّف أیضاً أوالداً قد اشَتغلوا بالفقه
 



 ،وبعضها ُمصنَّفاٌت جالينوسلكتب  تَلخيصاتٌ بَعضها ألَّف ابُن رشد حنَو ِعشرین ِكتاباً يف الطِّب ،
 ذاتية، وقد تُرِجَم أكثُرها إىل الِعربیَّة والالتينيَّة؛ 

ابُن رشد  كتب ومن: 
كتاب تَلخيص ِكتاب الِعَلل واألعراض والتصرُّف واحلمَّيات واألدویة املفردة. 
 في الطب  )الُكل يات( 
بدایة اجملَتهد وهِنایة املقتصد. 
 جلالينوس اأَلسطُقساتتَلخيص ِكتاب. 
 جلالينوسكتاب املزاج. 
 جلالينوستَلخيص ِكتاب الِعَلل واألعراض. 
 جلالينوستَلخيص كتاب احلمَّيات. 
 (يردُّ فيه على كتاب التَّهاُفت للغزالي)كتاب َتهاُفت التَّهافت. 
َمقالة يف الرتیاق. 
َصطِحَبتان : "من أقوال ابن ُرشد

ُ
إنَّ احلكمَة هي صاحبُة الشَّریعة، واألخُت الرَّضيَعة هلا، ومها امل

من اشتغَل بعلِم التَّشریح ازداَد إمياناً : "وممَّا یُؤثَر عنه أیضاً َقولُه".. بالطَّبع، املتحابَّتان باجَلوَهر والغریزة
 ".باهلل تعاىل

 



 ، وهو مَوسوعٌة طبِّية يف سبعة ُُملَّدات، حيث َشرَح يف كتابه هذا وَأشهُرها كتاُب الكل يات في الطب 
وظائَف أعضاء اجِلسم وَمناِفَعها َشرحاً مفصَّاًل دقيقاً، كما شرَح فيه اجلوانَب املتنوِّعة " أي الُكلِّيات"

، يف التَّشخيِص واملعاجلة ومنع انِتشار األوبئة،   للطبِّ
حيث یَقول   املعدیة، مثاًل، هي احلرَقة القرحة ویَرى ابُن رشد أنَّ العالمَة الواُسة اليت ُیستدلُّ هبا على

 وأمَّا القروُح احلادثة فيها ـ أي يف املعدة ـ فَنستدلُّ عليها باحلرقة: "يف كتاِبه الُكلِّيات
 وعلى ما ". یبلَغ بصاحبه أن یتقيََّأ الزبل( إیالوش )الشَّدید املسمَّى عنَد القدماء  القولنج "ویَقوُل

 Intestinalیبدو، فإنَّ هذا املرَض هو ما یُعَرف يف أیَّامنا هذه باسم انسداد األمعاء 
Obstruction  أو الِعلوَّصileus ، 

 َیسَتِهلُّ ابُن ُرشد كتابَه الكلِّياتColliget (جة الالتينيَّة يف الطبِّ مبقدِّمة یعرض فيها ( حسب الرتَّ
فإنَّ الغرَض يف هذا الَقول أن نُثِبَت هاُهنا من صناعة الطبِّ مجلًة كافية ـ على جهة : "مشروَعه قائالً 

اإلجياز واالختصار ـ تتضمَّن أصول الصناعة، وتكون كاملدخل ملن أحبَّ أن یتقصَّى أجزاء الصناعة، 
، وإن خالَف ذلك آراَء  طاِبَقة للحقِّ

ُ
وكالتذكرة أیضاً ملن نظر يف الصناعة؛ ونتحرَّى يف ذلك األقاویَل امل

 (.أهَل الصِّناعة







ابن سينا  
370 م 1037/هـ 428ـ  م 980/هـ 
هو أبو علي احلسني بن عبد اهلل بن احَلَسن بن علي بن سينا، عاملٌ ُمسلٌم اشُتهر  ابن سينا

 بالقرب من خُبارى يف أوزبكستان  أفشنةُوِلد يف قریة . هِبمابالطبِّ والفلسفة واشتغَل 
 وكان یشريون باسم الشَّيخ الرَّئيس، وَسمَّاه الغرُب بأمير األطبَّاء وأبو الطب  الحديث، عُِرف

كتاب يف مواضيع خمتلفة، العدید منها یركِّز   200وقد ألَّف حنو . Avicenneإليه باسم 
ویعدُّ ابُن سينا من أوَّل من كتب عن الطبِّ يف العامل؛ ولقد اتَّبع أسلوَب . والطبِّ  الفلسفة على

 .وأشهُر أعماله كتاُب الش فاء وكتاُب القانون في الطب  ؛ وجالينوس أَبُقراط
فحفَظ القرآن وعمرُه مل یتجاوز العاشرَة، مثَّ تَلقَّى ُعلوَم , َشرَع ابُن سينا يف خبارى رحلَة تلقِّي العلوم

، وثار مهذانالِفقه واألدب والفلسفة والطب، وناظَر العلماء واتَّسعت شهرتُه، وتقلَّد الوزارة يف 
 .أكثَر كتبه هباعليه عسكُرها وهَنبوا بيَته، فَتوارى، مثَّ صار إىل أصفهان، وصنَّف 

إذ حُيكى أنَّه قام وهو مل یتجاوز الثامنَة عشر بِعالج السُّلطان نوح , بدأَ نبوُغ ابن سينا منذ صغره
سينا بالتحاقه ببالط  البن وكانت هذه هي الفرصة الذهبيَّة اليت ُسحت, السَّاماين بن منصور 

 .السُّلطان، وَوضع مكتبته اخلاصَّة َتت تصرُّف ابن سينا
 ُّالفكُر الفلسفي ألِب علي ابن سينا امتداداً لفكر الفاراِب، وقد أخَذ عن األخري فلسفَته یعد

 .الطبيعيَّة واإلهليَّة، أي َتصوُّره للَموجودات وللوجود
 



 َة مرَّات، وبقي یُدرَّس يف ، ومن أشهر ُكتبه القانوُن الذي تُرِجم وطُِبع عدَّ كتَب ابُن سينا يف الطبِّ
ومن كتبه الطبِّية أیضاً كتاُب األدویة القلبيَّة، . جامعات أوروبا حىتَّ أواخر القرن التَّاسع عشر

، ورسالة يف سياسة البدن القولنجوكتاب دفع املضار الكلِّية عن األبدان اإلنسانية، وكتاب 
 .  ، ورسالة يف األغذیة واألدویةالَفصدوفضائل الشَّراب، ورسالة يف تشریح األعضاء، ورسالة يف 

 ُأرجوزة في التَّشريح، وُأرجوزة المجرَّبات في الطب  : سينا أراجيُز طب يٌة كثيرة منهاوالبن
 . التي تُرِجمت وطُِبعتواأللفية الطب ية المشهورة 

 ومن اجلدیر بالذكر أن نشري إىل أنَّ ابَن سينا كان أوََّل من ََتدََّث عن اهلواء الفاسد وإمكانية نقله
وهي ما تُعَرف يف أیَّامنا )إشارٌة منه إلى وجود عواِمل ُممِرضة تنتقل بالهواء لألمراض؛ وهذه 

 (.هذه باجلراثيم
 ًوأمَّا العضُل احملرِّك للمقلة فهي : "حني قالكما وصف ابُن سينا عضالت العين وصفاً َصحيحا

 ستُّ عضالت، أربٌع منها يف جوانبها األربع فوق وأسفل 
 
تضطرُّ إىل التنفُّس الریاضُة هي حركٌة إرادیة: "ویتكلَّم ابُن سينا على األثر املفيد للرِّیاضة فيقول ،

غناٌء عن كلِّ عالج تقتضيه  بهالعظيم املتواتر ، واملوفَّق الستعماهلا على جهة اعتداهلا يف وقتها 
 ...".األمراُض املادیِّة واألمراض املزاجية اليت تتبعها وَتدث عنها 

 



 مَجَع فيه ما عرفه الطبُّ القدمي، وما ابتكره هو من " القانون"وكتابُه ، كتاٌب نَفيس يف الطبِّ
نظریَّات واكتشَفه من أمراض، وقد مجَع فيه أكثَر من سبعمائة وستِّني عقاراً مع أُساء النَّباتات اليت 

 .ُیستحَضر منها العقار
  والشَّلل العضوي،  السَّحایاوقد حبَث ابُن سينا يف أمراض كثرية أمهُّها السَّكتُة الدماغية، والتهاُب

والشَّلل الناجم عن إصابة مركز يف الدماغ، وعدوى السُّل الرِّئوي، وانتقال األمراض التناسلية، 
وميَّز مغَص الكلى عن مغص املثانة، وكيفيَّة . والشُّذوذ يف سلوك اإلنسان واجلهاز اهلضمي

غشاء الجنب وصفاً دقيقاً، وفرَّق بينه  التهاب هو أوَّل من وصفَ و استخراج احلصاة منهما، 
بينه وفرََّق الحاد،  السَّحاياكما كان أوََّل من وصَف التهاب  .وبين التهاب الرئة وُخراج الكبد

 ؛األخرى السَّحایاوبني التهابات 
  وأوَّل من اكتشف الفرَق بين اإلصابة باليرقان النَّاِجم من انحالل كريَّات الدم واليرقان

ویُعدُّ من أوائل األطبَّاء الذین اهتمُّوا باملعاجلة النفسيَّة . النَّاِجم من انسداد القنوات الصفراوية
ما كان ميارس هذه املعاجلاِت النفسية، ویطبِّقها على كثري من وكثرياً وأثرها يف اآلالم العصبيَّة 

 .مرضاه
 سارتونقاَل عنه الربوفسور جورج *George Sarton " ابُن سينا أعظُم علماء اإلسالم، ومن

 ".إنَّ فكَر ابن سينا مُيثِّل املثَل األعلى للفلسفة يف القرون الوسطى... أشهر َمشاهري العامليني 
 أوسلر ویليموقال السِّري **Sir William Osler  إنَّه كاَن "عن كتاب القانون البن سينا

 ".اإلجنيل الطيبِّ ألطول فرتة من الزمن
  

 





ابُن الهيثم 
(354 م 1038/هـ 430ـ  م 965/هـ) 
 ،هو أبو علي حممَّد بن احلسن بن احلسني الَبصري نسبًة إىل مدینة الَبصرة يف جنوِب العراق

على األرجح، وأخَذ علوُمه األوىل يف َُمالس  م 965/هـ 354حيث ُوِلد فيها، سنة 
 وفاتهوقد انتقَل إىل مصر حيث أقام يف القاِهرة حىتَّ . شيوخها

 ابُن اهليثم عاملٌ َموسوعي برَز يف علوم البصریَّات والفيزیاء واهلندسة وعلم األعداد واحلساب
، وله مصنَّفات يف كلِّ هذه العلوم ابن أِب  وَصفه. والفلك والفلسفة واملنطق والطبِّ

كان ابُن اهليثم فاضَل النَّفس، "بَقوله  عيون األنباء في طبقات األطبَّاء يف كتابه ُأَصيِبعة
قويَّ الذَّكاء، ُمتفنِّناً يف العلوم، مل مُياثِله أحٌد من أهل زمانه يف العلم الریاضي، وال یقرب 

 ".منه؛ وكان دائَم االشِتغال، كثرَي التَّصنيف، وافَر التزهُّد
قبل أن الدِّخوار يف دمشق على مشاهري العلماء، من أمثال مهذَّب الدین الطبَّ  درس ،

 .یرَتَل إىل مصر
استقبَل ابَن م 1021/هـ 411إنَّ احلاكم بأمر اهلل، املتوىفَّ سنة : وتقول معظُم املصادر ،

اهليثم خارِج القاهرة يف ضاحية هلا ُتدعى اخلندق َتقدیراً له، وصحبه إىل منـزٍل َخصَّصه 
 .لسكنه من أمالكه، وزوَّده بكلِّ ما یلزمه من رعایة وحراسة وَمعاش

 

http://www.alnoor-world.com/Scientists/1.asp
http://www.alnoor-world.com/Scientists/1.asp
http://www.alnoor-world.com/Scientists/teb.asp


 وضع ابُن الهيثم أسَس البحث العلمي وقواعده، وطبَّقها وساَر على ُخطاها في كل  أبحاثه
بُقرون  Francis Baconوبذلك یكون ابن اهليثم قد سبق فرانسوا بيكون ". وتجاربه ونظريَّاته، 

 .يف وضع َقواِعد البحث العلمي
 ،ًثورًة في عالم البصريَّات المناِظر ويعدُّ كتابُهنبغ ابُن اهليثم يف علم البصریات وطوَّره تطویراً جذریا ،

ليشرحها وجُيري عليها بعَض  Claudius Ptolemyفهو مل یَتنبَّ نظریَّاِت كالودیس بطليموس 
التَّعدیل، بل رفض َعدداً من نظریَّاته يف علم الضَّوء، بعدما توصََّل إىل نظریَّاٍت َجدیدة أصبحت نواَة 

وليس ُشعاعاً یغادر العنَي هو الذي یسبِّب : "؛ ومن أهمِّ اآلراء الواردة يف كتابهعلم البصریَّات احلدیث
أنَّ ابَن اهليثم كتَب يف تشریح العني ويف وظيفة كلِّ قسم،  : "وقد ورَد يف املوسوعة الربیطانيَّة". الرؤیة

وأنَّ األشعََّة من النور تسري من اجلسم املرئي كما بنيَّ كيف ننظر إىل األشياء بالعينني يف آٍن واحد، 
 .«إىل العينني، ومن ذلك تقع صورتان على الشَّبكية يف حَملَّني متماثلني

 ،كما بحث في قوَّة التكبير في العدسات ممَّا جعله المبدَع الرَّائد لفكرة أوَّل نظَّارة في العالم
 .والممه د األوَّل الذي ساعدت بحوثُه البصرية على إصالح عيوب اإلبصار في العين وتعديلها

 



 ابُن الهيثم هو أوَّل من درس عدسَة العين وأقسامها وتشريحها، وَرَسَمها وأطلَق عليها أسماء
والخلُط الزُّجاجي  Corneaالقرنيُة : أخذها الغرب، أو ترجمها إلى مختلف لغاته، منها

HumourVitreous   والشَّبكيةRetina  والخلُط المائيAqueous 
Humour. 

 وضَع قوانني االنعكاس واالنعطاف كما . وهو أوَّل من وضع مبدَأ آلـة التَّصوير أو الكاميرا
.  وغريها، وأوجد َتعلياًل النكسار الضَّوء الذي حيدث عن طریق األوساط، كاهلواء واملاء والزُّجاج

ووضع ابُن اهليثم قانوَن االرتداد الذي كان له أثٌر ميكانيكي رائع يف تقدُّم هذا العلم يف أوروبَّا، 
يف تعليل انعكاس الضَّوء من وجهة  Isaac Newton نيوتن وبذلك یكون قد سبق إسحاق

 .نظر ميكانيكيَّة
 لقد َتدََّث ابُن اهليثم بشكٍل علمي، مل یسبقه إليه أحد، عن ظاهرَِت خسوف القمر وكسوف

یستمدُّ نوَره من ضوء  ـمن دون األجرام السَّماویة األخرى  ـالشَّمس، وتوصَّل إىل أنَّ القمَر 
 .الشمس، وال یضيء بذاته، وبذلك توصَّل إىل ظاهرة التظليل، وكتَب عن طبيعتها

 كتاباً ومقالة ورسالة كما أوردها ابُن أِب   160بلغت مؤلَّفاُت ابن اهليثم وآثاره ما یزید على
، يف خمتلف العلوم، كاملناظر والریاضيَّات عيون األنباء في طبقات األطبَّاء في كتابه أصيبعة

، وكتب أخرى يف واملنطق والسياسة وغريها،  الفلسفة والفلك والعلوم الطبيعيَّة واإلهليَّة، ويف الطبِّ
 :ومن أهم مؤلَّفاته

 



 الكتاُب إلى اللغة اإليطالية  هذوقد رتَّبه في سبع مقاالت؛ ونُقل ويُعّد من أروع ما صنَّف ابُن الهيثم، : «المناظر»كتاب
إلى اللغة الالتينية من  Gerardus Cremonensis الكريموِنيفي القرن الرابع عشر الميالدي، ثم نَقله جيرارد 

 .، وقد نهل منه كباُر علماء أوربا في عصر النهضةVitelo فيتليوالعربيَّة مباشرًة؛ كما نقله إلى الالتينيَّة أيضاً البولوِني 
المختصر في علم هندسة إقليدس. 
مقالة في َتربيع الدَّائرة. 
فصل في أصول المساحة وذكرها بالبراهين. 
كتاب في صورة الكسوف. 
كتاب في تقويم الص ناعة الطب ية. 
كتاب في َمناِفع األعضاء. 
كتاب في أصناف الحمَّيات. 
كتاب في النَّبض الكبير. 
 (أي في طب  العيون) الكحالةالمهذَّب في. 
المختار في األغذية. 
كتاب في الس ياسة. 
كتاب في إثبات النُّبوءات وإيضاح َفساد رأي الذين يعتقدون بطالَنها. 
كتاب في الَفرق بين النبي والمتنبي. 
ولم يكن متزو جاً، فَأوقَف دارَه وكتَبه . قيَل في وصف ابن الهيثم إنَّه كان شيخاً َطوياًل، أسيل الخدَّين، نحيفاً، ذا مروءة

 .المنصوري( المستشفى)وكلَّ ما له على البيمارستان 
 





ابُن رضوان 
376 م 1067/ هـ 460= م  986/هـ 
انَصرَف . ُوِلد يف اجليزة، ونشَأ يف القاهرة، وكان أَبوه فرَّاناً . هو أبو احَلَسن عليُّ بن َرضوان بن َعلي بن َجعَفر

منذ طفولته إىل التعلُّم، وولَع بالطبِّ والفلسفة منذ الرَّابعة عشر من عمره، واستطاَع بَفضل َجدِّه واجتهاده 
وُطموحه وعلوِّ مِهَّته أن حَيظى مبرتبِة رئاسة أطبَّاء مصر، وهو يف الثَّانية والثَّالثني من ُعمره يف َزَمن احلاِكم 

 .بأمر اهلل، وقيل يف زمن املستنِصر باهلل، الفاِطِمَيني
 كاَن ابُن رضوان طبيباً بارعاً، ومُمارِساً ماهراً، ومؤلِّفاً غزیَر اإلنتاج، ترَك تراثاً طبِّياً َكبرياً، فزادت مؤلَّفاتُه على

 :ومنه أعماله وكتبه . املائة ما بني كتاٍب ورسالة ومقالة وشرح
اأُلُصول يف الطب. 
النَّافع يف كيفيَّة تعليم ِصناَعة الطب. 
َمقالة يف دفع َمضارِّ األبدان عن أرض مصر. 
َمقالة في َشرف الطب. 
َحلُّ ُشكوك الرَّازي على ُكُتب جالينوس. 
 



 َوَضع عليُّ بن رضوان قواعَد يجب أن تتوفَّر في الطبيب، وهي كما جاء في كتبه، نقاًل عن ابن أبي
 :الطَّبيُب ـ على رأي أبقراط ـ هو الذي اجتمعت فيه سبُع ِخصال: "ُأصيبعة

- األوىل أن یكوَن تامَّ اخلَلق، صحيَح األعضاء، حسَن الذكاء، جيِّد الرویَّة، عاقاًل، ذَكوراً، خريِّ الطبع. 
- والثَّانية أن یكوَن حسَن امللبس، طيَِّب الرائحة، نظيَف البدن والثوب. 
- والثَّالثة أن یكوَن َكتوماً ألسرار املرضى، ال یبوح بشيٍء من أمراضهم. 
- أكثَر من رغبته فيما یلتمسه من األجرة، ورغبته يف عالج الفقراء  املرضى والرَّابعة أن تكوَن رغبُته يف إبراء

 .أكثَر من رغبته يف عالج األغنياء
- واخلاِمسة أن َیكوَن َحریصاً على التَّعليم واملبالغة يف منافع الناس. 
-  والسَّادسة أن یكوَن سليَم القلب، عفيَف النظر، صاِدَق اللَّهجة، ال خيطر بباله شيٌء من أمور النساء

 .واألموال اليت شاهدها يف منازل األعالء، فضاًل عن أن یتعرََّض إىل شيء منها
-  والسَّابعة أن یكوَن مأموناً ثقًة على األرواح واألموال، ال یصف دواء قتَّااًل وال یعلمه، وال دواء ُیسِقط

 ".األجنَّة، یُعاِلج َعدوَّه بنيَّة صادقة كما یُعاِلج حبيَبه
  ،ویَلفُت عليُّ بن رضوان النَّظر إىل أمهِّية الفحص السَّریري أو اإلكلينيكي للمریض 





الَبغدادي 
557 م 1231/هـ 629ـ  م 1161/هـ 
عروف بالَبغدادي

َ
من َفالسفة اإلسالم، ،؛ هو ُموفَُّق الدِّین عبُد اللَّطيف بن یُوُسف بن حُممَّد امل

كِثرین من التَّصنيف يف احِلكَمة وعلم النَّفس والطبِّ والنَّبات والدَّواء والتَّاریخ 
ُ
وأحُد الُعَلماء امل
 .  والبلدان واألدب

ومنها إىل ِدمشق حيث ُوِلد ُموفَُّق الدِّین عبُد اللَّطيف يف بغداد وُنسَب إليها وَدرَس فيها ، 
 بشُيوِخها وُعَلمائها، وألََّف فيها بعُض ُكتُبه، ، اجتمَع 
 َّانتقَل إىل الُقدس حيث قابَل السُّلطاَن َصالح الدِّین األیُّوِب الذي كان قد حرََّر بيَت املقدس مث

 هـ 588من أیدي الصَّليبيني وذلك سنَة 
 َّعاد بعَدها إىل القاهرة حيث كان یُدرِّس يف اجلامع األزهر، ويف هذه املدَّة شهَد اجملاعَة مث

هـ،  600وذلك سنَة  "اإلفادة واالعتبار"كتابَه الشَّهري الُكربى واألوبئَة اليت َحلَّت مبصر، فكتب  
هـ، ومن  615مثَّ عاَد إىل دمشق، وبقَي فيها قُرابَة عشر سنني، انتقل منها إىل حلب سنة 

صاِحب أذربيجان، كما زار  هبرامهناك قصَد بالَد الروم، وكان يف خدمة َملكها عالء الدین 
عدداً من ُمدن األناضول وأرمينيَّة، وقفَل بعَدها عاِئداً إىل حلَب، واستقرَّ فيها یُدرِّس الطبَّ 

 .واحلدیث والعربيَّة يف جاِمعها األموي الَكبري
 



. 
 َتعمَّق الَبغداديُّ يف دراَسة النَّبات لَعالقته بصناعة الدَّواء؛ كما درَس كتَب ابن وافد وأِب

َحنيفة الدَّینوري يف هذا الِعلم، واختصَرمُها، إضافًة إىل دراسته لكتاب دیسقوریدس 
Dioscorides  احَلشاِئش"يف." 

،انصرَف الَبغداديُّ بكلِّ كانت صناعُة الطبِّ ودراسُته وَتدریُسه هوایَته املفضَّلة اليت   ولكن
َجوارِحه وَجهده إىل إتقاهنا، والبحث يف ُكُتب َمشاهريها املعاِصرین له أو الذین َتقدَّموه كابن 
: سينا، مع أنَّه انتقَد بعَض ُمعاجلاته وأفكاره بشدَّة أحياناً؛ حيث یَقوُل ُموفَُّق الدِّین الَبغداديُّ 

مثَّ انتقلُت إىل كتب ابن سينا، ِصغارِها وِكبارِها، وحفظُت كتاَب النَّجاة، وكتبُت الشِّفاء "
 ...".وحَبثُت فيه 

 لقد جعَل عبُد اللَّطيف الَبغداديُّ التَّشريَح َضرورًة من َضروراِت صناعة الطب  ودراسته
؛ فقد َصحََّح بعَض في المعالَجة والُوصول إلى الَيقينوُمزاولته، وألحَّ في االعتماد عليه 

ومن بَعَده يف التَّشریح، وخاصَّة يف وصفهم عظَم الفكِّ السُّفلي، ممَّا یدلُّ  جالينوس أخطاء
 .على ِعلِمه يف التَّشریح



ومن ُكتِبه الطبِّية: 
 (َشرح َأحادیث ابن ماَجة املتعلِّقة بالطبِّ )َشرح أربعني َحدیثاً طبِّية. 
َمقالة يف َحقيقة الدَّواء والِغذاء. 
َمقالة يف شفاء الضدِّ بالضد. 
األدویة املفردة. 
 (ُفصول ُمنَتزعة من َكالم احُلَكماء، حلَّ فيها شيئاً من ُشكوك الرَّازي على ُكُتب جالينوس)الرتیاق. 
شرح جالينوس لكتب األمراض احلادَّة ألبقراط. 
 (ستُّ مقاالت)اخِتصار كتاب آالت التنفُّس وأَفعاهلا 
مقالٌة يف ِقسمة احُلمَّيات وما یتقوَّم به كلُّ واحٍد منها وكيفيَّة َتولُّدها. 
اخِتصار كتاب الَعَضل. 
كتاب النُّخبة، وهو ُخالصُة األمراض احلادَّة. 

 



 يُعدُّ الَبغداديُّ أوََّل طَبيٍب عرِبي تَنبَّه إلى َمَرض السكَّريdiabetes mellitus وشخَّص ،
أعراَضه السَّريرية، ولخَّصها باِسترسال البول وذربه، والعطش الدَّائم الشَّديد بسب كثرة التبوُّل 

وُتسمَّى هذه العلَُّة دیابيطا ومعناه َعبَّارة : "یقول، دون االستفادة منه الكلية وانطراح الماء الذي يرُد إلى
إنَّ ُهزاَل : "والدَّیابيطا أو الدَّیابيطس كلمٌة إغریقية أطلقها اليونان على داء السكَّري، كما یقول..." املاء 

؛ مث یصف البغداديُّ معاجلَته اليت تقوم على احلمية والتَّغذیة املقنَّنة «الَبدن وجفوفه من عالمات هذا الدَّاء
 .والراحة واهلدوء النَّفسي

 كما أنَّ الَبغدادي هو أوَُّل من قال إنَّ الفكَّ السُّفلي هو قطعٌة واحدة ال َدرَز فيها، خُماِلفاً يف ذلك رأَي
إالَّ ": "اإلفادة واالعتبار"وذلك بعد التَّجاُرب الكثرية اليت قام هبا، حيث یقول يف كتابه جالينوس وابن سينا، 

 ، "أنَّنا شاهدنا أُلوفاً من الِعظام واهلياكل، وُقمنا بفحصها بدقَّة ُمَتناهية
 ضاَعت أكثُر مؤلَّفات الَبغدادي بسبب الَكوارث واحلروب واهلجمات املغوليَّة والصَّليبية اليت تعرَّضت هلا

 بالُد الَعرب واإلسالم؛
 . مثل مقالٍة  ،«ُعُيون األنباء يف طبقات األطبَّاء"وما بَِقي من كتب البغدادي ذكرُه ابُن أِب أصيبعة يف كتاِبه

یابيطس "يف احلواس وُمدرَكاَتا ومراتبها وَنسب بعِضها إىل بعض،  واألدویة ( داء السكَّري)مقالة يف الدِّ
، كتاب "الكفایة يف التَّشریح"، كتاب "مقالة يف ميزان األدویة املركَّبة من جهة املركَّبات"  ،"النافعة فيه

 ".انِتزاعات يف منافع احلشائش"


