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 �J0 �حلضاCمتا�
�لعربية �إلسالمية 
مثل  �لعلو<،  من  بالعديد 
�لعلو< �لدينية &علو< �للغة 
�لعربية &غ#ها، &o مقدمة 
�لطب.  كا*  �لعلو<   yهذ
�إلنسا*  &جد   *� فمنذ 
�لكوكب &جد  على هذ� 
9فع  &قد  �يًضا،  �ملر� 
�لطب.  +نشا¢   )+ �ملر� 
 09� �ل�  �لعو�مل  &من 
�لعر»  �لطب   Jتطو  )+
هو تشجيع �إلسال< على 
 ،iملوضو� هذ�  �J9سة 
�حلديث   o جا¢  حيث 
�لنبوb �لشريف: "يا عبا9 
 � �هللا   *+ تد�&&�،  �هللا 
�نز`  +ال   ¢�9 ينـز`   �
له شفا¢، علمه من علمه 
&جهله من جهله". &قا` 
�إلما<  �لشافعي: "ال �علم 
علما، بعد �حلال` &�حلر�<، 
&من  �لطب".  من  �نبل 
�هم �لعو�مل �ل� ساعد0 
على �9CهاJ �لطب �لعر» 
تر5ت  �ل�   Jألمو� هي 

+( �لعربية o ¬ا` �لطب 
 kألخر�  0�Jحلضا� من 
مما  �ليونانية،  &خاصة 
من   Jلكبا� �ألطبا¢  جعل 
�لعرs &�ملسلمني �معو* 
�لطب  بني   علمهم   o
&�لفلسفة مما �k9 باألطبا¢ 
نظر�  �إلنسا*   )+ للنظر 
تشمـل  شاملة  كلية 
&كا*  &�لنفس،  �جلسد 
&ضع   o ساهم  قد  هذ� 
�لطبية  &�لنظريا0  �ملناهج 
�ملتكاملة. &|ذ� فقد كا* 
�لعر»  �لطب  مميز�0  من 
�* على من يو9 �* يكو* 
يكو*   *� ناجًحا  طبيًبا 
ميز  &قد  �يًضا  فيلسوًفا 
&هو  �لطبيب  بني   sلعر�
�لطب  يتقن  كا*   bلذ�
�ملتطبب  &بني   &�لفلسفة 
�لطب  يتقن  كا*   bلذ�
فقط. &هذy �لسمة حققت 
لألطبا¢ �لعرs &�ملسلمني 
سينا  &�بن    bCلر�� مثل 
 o فيعةJ شد مكانةJ بن�&
تاJيخ �حلضا�J �إلنسانية.

من تاريخ من تاريخ 
الطب العر:الطب العر:

بقلم: هديل فضل عو�2

ُنشر o ¬لة "�لبشرk" �لصا�J9 بالكباب#
 عدJ 9جب &شعبا* ١٤٢٩ هـ
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التقوى

&من مميز�0 �لطب �لعر» 
�الهتما<  &هي  �لشمولية 
باجلسد &�لنفس على حد 
 cهنا  *+ حيث  سو�¢، 
 Jألمو� بني  قوية  عالقة 
&بني  (�جلسد)  �ملا9ية 
(�لنفس).  �ملعنوية   Jألمو�
�هتم  �ليونا�  فالطب 
 sجة �أل&( باألسباJبالد
&�لطب  للمر�،  �ملا9ية 

 sباألسبا �هتم   bند|�
�لنفسية. �ما �لطب �لعر» 
فإ_�  مًعا.  باجلانبني  فاهتم 
كشف   o �لطبيب  فشل 
للمر�  �ملا9ية   sألسبا�
 sيتجه مباشر� +( �ألسبا
�لنفسية، &قد b&J �لكث# 
�لطب  تاJيخ  كتب   o
 sألطبا¢ �لعر� �Jحو` مها

o �لعالÚ �لنفسي.

يعد �لتسامح µة �ساسية من 
µا0 �ملجتمع �إلسالمي ما 
�k9 +( &جو9 هذy �لسمة 
o ¬ا` �لطب �يضا حيث 
مقتصر�  �لطب  يكن   � +نه 
على 9ين �& عرP �& جنس 
&ماJسها  J9سها  بل  معني 
 o يعيش  كا*  من  كل 
�لنظر  بغض  �لعربية  �لد&لة 
جتلى  &قد  هويته.  عن 

 o �يضا  �لدي±  �لتسامح 
&متثل  �لعر»  �لطب  ¬ا` 
_لك o �لقو�نني �ل� سنت 
�لد&لة  مستشفيا0   o
حيث  �إلسالمية  �لعربية 
على  �لقو�نني    yهذ نصت 
عد< �لتمييز o �ملعاجلة بني  
&بني  �ملسلم  &غ#  �ملسلم 
&بغض  �لعر»  &غ#  �لعر» 
.Pلنظـر عن �لدين &�لعر�

يُحكى أن رجًال من بالد الفرس جاء برسالة من كسرى ملك الفرس إلى اخلليفة عمر بن 

اخلطاب، وحينما دخل املدينة سأل عن قصر اخلليفة، فأخبروه بأنه ليس له قصر فتعجب 

الرجل من ذلك، وخرج مع أحد  املسلمني ليرشده إلى مكانه. وبينما هما يبحثان عنه 

في ضواحي املدينة. وجدا رجال نائًما حتت شجرة، فقال املسلم لرسول كسرى، هذا 

هو أمير املؤمنني عمر بن  اخلطاب. فازداد تعجب الرجل من خليفة  املسلمني الذي 

خضعت له ملوك  الفرس والروم، ثم قال الرجل: حكمَت فعدلَت، فأمنَت فنمَت يا عمر.


