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 1مالسإلا ردص يف يبرعلا بطلا

 

 ريكول نايسول •

 يردك دلاخ .د :ةمجرت

 

 

 مجت ملا ةمدقم
 

 1اتريخ الطب العريبعن كتاب البتة أن يستغين أو املسلمني ال ميكن للباحث يف اتريخ الطب عند العرب      
ومع  يف أواخر القرن التاسع عشر. (Lucien Leclerc) املستشرق الفرنسي الدكتور لوسيان لوكلريالذي ألفه 

، املوضوعمعظم ما كتب يف ن إ فقد ال جنانب الصواب إذا قلناالبعيد نسبيا، صدر منذ هذا التاريخ، أن الكتاب 
يب احملدثني اثنان: قبل مؤرخي الطب العر  فأهم املصادر املعتمد عليها من .يهعالة علإىل غاية يومنا هذا، يكاد يكون 

 لوكلري الذي نتحدث عنه.وسيان لالبن أيب أصيبعة، واثنيهما كتاب  عيون األنباء يف طبقات األطباءأوهلما كتاب 
ته مل تسفر عن أية حماولة لرتمج هذا األخريإىل  املزمنةيف أن احلاجة العلمية املاسة و  لكن املفارقة العجيبة تتمثل     

مصورة اثنية إبصدار نسخة  ،1980 عام، املغربيةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  تفضلت وقد إىل اللغة العربية.
إىل اللغة ترمجة العنوان ما كان من اللهم تذكر  مضافة أية قيمةمن دون لكن  ،طبعة القرن التاسع عشر الفرنسية من

 األسبق.والشؤون اإلسالمية املغريب وزير األوقاف الدكتور أمحد رمزي  وتصدير قصري بقلمالعربية، على ظهر الغالف، 
 للفصلترمجتنا  وفيما يلي. عند املناسبةلدين، وتقدميه للنشر عزمنا على ترمجة الكتاب الذي يقع يف جمهلذا      

تتضمن توضيحات ومالحظات  بتعاليق هذه الرتمجة نشفعو  .2الذي أفرده املؤلف للطب العريب يف فرتة صدر اإلسالم
وحيث إن الفصل الذي نرتمجه ال يشتمل  واستدراكات وإفادات شىت نرجو أن تكون مفيدة للقراء والدارسني العرب.

 .بني قوسني على أية هوامش، فقد استغنينا عن متييز تعاليقنا بوضع كلمة )املرتجم(
 

                                                           
 .ةمكح عقوم يف ةيتوبكنعلا ةكبشلا ىلع ار  وشنم صنلا طبار انه دجت 1
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يف بلدة  1816عام يف املولود لوكلري لوسيان الدكتور  ، وهونقدم هلذا كله ابلتعريف مبؤلف الكتابلكننا      
يف تويف هبا و ، الفرنسية التابع ملنطقة اللورين  (Vosges)م فوجإبقلي، ( Ville-sur-Illon)إيلون،-سور-فيل
 ، حيث تعلم اللغة العربيةيف اجلزائر كطبيب جراحاالحتالل جيش التحق بصفوف ويعلم من سريته أنه . 1893عام 

 بالد اجلزائر شغل منصب سكرتري اجلمعية األركيولوجية بوالية قسنطينة قبل أن يغادرمث ، ومتهر فيها غاية التمهر
مل يلبث أن ، مث 1870عام يف األملانية -يف احلرب الفرنسيةلوكلري الدكتور شارك  .1864عام هنائيا يف صيف 

 يف اتريخ العلوم العربية. والبحث والتأليف للرتمجةتقاعد من اجليش ليتفرغ 
 

سيما مسامهة العرب يف علم الصيدلة.  وال، على اخلصوص بتاريخ الطب العريبلوكلري الدكتور اهتم وقد      
تصدى مث عبد الرزاق بن محدوش اجلزائري، لشيخ يف العقاقري الطبية ل كشف الرموزعجم استهل مشوار الرتمجة مبو 

 البن البيطار املالقي اجلامع ملفردات األدوية واألغذيةكتاب ومنها   ،الطب العريب أمهاتبعض بعد ذلك لرتمجة 
أليب القاسم  التصريف ملن عجز عن التأليفمن كتاب  اجلراحيةاملقالة و ، الذي يعد أحد مصادر ابن محدوش

إىل غاية يومنا  ترمجات أخرى عديدة مل تنشر . ولهحملمد بن زكراي الرازي كتاب اجلدري واحلصبة، والزهراوي القرطيب
غري أن  .يف األدوية املفردة الشيخ الرئيس ابن سينا قانونمن الكتاب الثاين ال احلصر  على سبيل املثال، ومنها هذا

 .اتريخ الطب العريبالنص املرتجم، وهو  الذي اجتزأان منهكتابه يتمثل يف  أهم مصنفاته على اإلطالق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
 

3 
 

 

 صنلا ترمجة
 

. فمنها استعاروا أمساء عدد كبري من الطبصناعة أفاد العرب من بالد فارس أوىل معارفهم املنهجية يف      
والعطور واألدوية، اليت شهرت بثراء  األدوية، مما تداولوه سواء بصيغته األعجمية األصلية أو بصيغته املعربة. فالتوابل

العرب األسطوري، مل تكن كلها من نتاج أرض العرب، بل أتتهم إما من بالد فارس وإما من بالد اهلند، ومل يكن 
العرب سوى وسطاء يتاجرون هبذه املواد. ويظهر أن بالد فارس كانت تتوفر، يف هذا العصر، على ثلة من املتطببني 

ة جنديسابور. وقد وقفنا على امسي اثنني من هؤالء األطباء، ممن جيب أن نقول يف حقهم بضع املستقلني عن مدرس
 كلمات، ابلنظر إىل أن العرب نقلوا مصنفاهتما إىل لغتهم، وأفادوا منها.

 
 من أطباء فارس -1     
كان مسيحيا، وعاش يف بالد فارس حيث اشتهر ابملهارة يف صناعة  : (Théodore)تيادورس -1.1     

الطب. وقد بىن له امللك سابور ذو األكتاف كنيسة يف بلده، وقيل إن الذي بىن له الكنيسة حفيده امللك هبرام 
يالدي. جور، مما يظهران على علو منزلته عند القوم، ويدلنا، يف نفس الوقت، على أنه من أعالم القرن الرابع امل

ومن احملتمل أن يكون هو   .الفهرستيف الطب نقل إىل اللغة العربية على ما يذكر صاحب كناش ولتيادورس 
  (Hibas)وهيباس  (Probus)س، بروب (Cumas)الذي ترجم أعماله كل من قوماسالشارح، نفس ثيودور 

 .3وا يف بداية القرن اخلامسالذين عاش
كان طبيبا متميزا، فاضال يف علوم الفرس واهلند. وهو الذي جلب من  : (Bourzouih)برزويه -2.1     

إىل امللك أنوشروان بن قباذ، الذي شاعت تسميته بكسرى األكرب، وترمجه إىل اللغة  كليلة ودمنةبالد اهلند كتاب 
العربية يف عهد املأمون الفارسية. وهذه الرتمجة هي اليت سيعتمد عليها عبد هللا بن املقفع يف ترمجته للكتاب إىل اللغة 
رث بن كلدة الثقفي االعباسي. وعلى ذلك، فقد عاش برزويه يف القرن السادس امليالدي، ومن احملتمل أن يكون احل

مد بن زكراي قد أفاد من علمه. وال نعلم شيئا عن مؤلفاته، لكننا نستطيع أن ننسب إليه األقوال الطبية اليت ينقلها حم
؛ ذلك أننا مل نتمكن من الوقوف احلاوييف الرتمجة الالتينية لكتاب   (Buriezu(«ايزور بو »الرازي عن املسمى 

على الوقت الكايف لإلفادة منه  –عالوة على ذلك  –على اسم برزويه يف النص العريب للكتاب الذي مل نكن نتوفر 
 يوحنا بن سرابيون  أقراابذين الوارد يف كامال. ومهما كان احلال، فاألمر يقتضينا أن ننسب إىل برزويه بيان احلب

. أفال نستطيع، أيضا، أن ننسب إىل  (pillulae Barzouiati sapientis)«حب برزواييت احلكيم»حتت اسم 
إ. )؟ Beroziيف املزاج األرضي للحكيم الكبري بريوزي رينان حتت عنوان إرنست برزويه التصنيف الذي يذكره 

 .4.(46 ، ص.1852ابريس: ، الفلسفة املشائية عند السراين، رينان
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 أطباء عرب -2 
يعترب القرن الذي يسبق مباشرة ظهور اإلسالم من أهم الفرتات يف اتريخ العرب.  :حملة عن بالد العرب     

وكان مرشحا ألن يكون أهم بكثري لو كان القرن الذي يليه خاليا من األحداث اجلسام. فقد شهد اخنراط 
رب يف العرب يف مسرية التطور العقلي، ويعد، من بعض الوجوه، مبشرا ابلقرن التايل الذي شهد اخنراط الع

مسرية التطور السياسي والديين. ويتميز القرن السادس امليالدي أبنه عصر اليقظة الفكرية عند العرب. وعلى 
غرار سائر الشعوب، متثلت هذه اليقظة، أول ما متثلت، يف الشعر. وفضال عن ذلك، فالشعر ميثل أحد مسات 

القصائد الفائزة تكتب مباء الذهب، وتعلق على  العرب القومية البارزة. فقد نظمت املبارايت الشعرية، وكانت
أبواب الكعبة. والالفت للنظر أن ما وصلنا من هذه األشعار القدمية قد بلغ من الكمال درجة مل تبلغها أشعار 
القرون التالية األكثر حتضرا، واليت، مع فائق متهرها وقلة خشونتها، قصرت عن أن تضاهي األشعار القدمية يف 

  Homèreوية والعنفوان. ونذكر من مجلة شعراء هذا العصر عنرتة بن شداد الذي هو مبنزلة هومريوسمقدار احلي
زمانه يف نفس الوقت؛ إنه واحد من تلك الشخصيات العظيمة والنادرة اليت ال نستطيع أن   Achilleوأخيل

يعوزها سوى مسرح فسيح  نتكلم عنها دون أن يستويل علينا شعور اإلعجاب املشوب ابلتعاطف، واليت مل يكن
 قادر على ختليد أثره العميق يف اإلنسانية.

 
يف خضم هذه الفرتة املوسومة بعشق املغامرة وقرض الشعر، يف منتصف القرن السادس امليالدي، ولد     

احلارث بن كلدة الثقفي الذي رحل إىل بالد فارس طلبا للعلم الذي مل يكن العرب يعرفون عنه شيئا آخر سوى 
. vنفسهنضر، ورمبا كان فيهم النيب حممد سم. وعند عودته إىل وطنه، اختذ له تالمذة يعلمهم، وأوهلم ولده الاال

ولوال الثورة السياسية والدينية اليت زعزعت أوضاع القرن التايل بعمق، لكان يف وسع احلارث أن يكون شيخ 
. ومهما كان احلال، فإن ازدهار قرض الشعر مدرسة أو رائد حركة فكرية يعجز املرء عن تقدير قوهتا ومداها

 عند العرب، وتعرفهم على الطب العلمي، يف نفس الوقت، ال يعدو أن يكون مصادفة الفتة للنظر.
 

يعد أول طبيب عريب يستحق هذه الصفة، وهو أول من مجع بني  :احلارث بن كلدة الثقفي -1.2     
الظن أنه ولد ابلطائف حوايل منتصف القرن السادس امليالدي. وشد  النظر والعمل من أطباء العرب. وأغلب

الرحال إىل انحية فارس لتعلم الطب يف مدرسة جنديسابور؛ وأقام هنالك زمنا، فحصل له مبزاولة الطب مال 
رث ارث على كسرى أنوشروان، فأذن له ابلدخول، وجرى بينهما حديث مطول سيدونه احلاوفري. ووفد احل

حقا، بني العرب. وخال بعض العموميات ذات العالقة ابلعناصر واألخالط اليت دار حوهلا احلديث ويذيعه، ال
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الواصل إلينا، فإنه مل يعاجل سوى املسائل اليت هتم حفظ الصحة. وقوام حفظ الصحة عنده االعتدال يف األكل. 
ن األكل على الشبع. وحيذر إدخال الطعام على الطعام، أي ممأاته من  –يقول احلارث  –وأخطر األدواء 

احلارث من دخول احلمام على االمتالء، وغشيان النساء عند السكر، وينصح ابلتدثر ابلليل، ويستحسن 
شرب املاء، وينهى عن شرب النبيذ الصرف غري املمزوج. أما القديد املاحل وحلوم احليواانت الفتية، فريى أهنا 

يف ابتداء موامسها ويف حني أواهنا. وأما فيما يتعلق ابلدواء، فإنه  . وينصح أبكل الفواكهviكة للصحةأغذية مهل
أجاب عن سؤال كسرى بقوله: ما دمت صحيحا، فاجتنب الدواء، فإن أصابك داء، فاحسمه مبا يرده قبل 

 على حدة. أن يستحكم. ويرشد حماوره، كذلك، إىل سبل التخلص من كل خلط
 

نقصان اهلالل يف يوم صحو يكون فيه البدن  ل أوقات احلجامة. ويرى أن أفضةوينصح احلارث ابحلقن    
عظيما: ففي هذا  على أمت استعداد. أما وصفه للمرأة، كما يشتهيها الرجال، فقد استحسنه كسرى استحساان

هذا احلديث، أيضا، على نصيحة جندها  الوصف جيمع احلارث بني حذق الطبيب وخيال الشاعر. وحيتوي
تتكرر عند طائفة من األطباء العرب، وهي تلك اليت حتذر من إتيان املرأة املسنة. وقد أكرمه كسرى، وأحسن 

 صلته.
عارفا  –يقول أحد املؤرخني  –وعاد احلارث إىل وطنه ملزاولة الطب. وقد كان عاملا بعوائد العرب     

الذي كان يوجه إليه بعض املرضى؛ ومن احملتمل أن تكون لنيب حممد وكان على صلة ابابألدوية اليت تناسبهم. 
جبزء من معارفه الواسعة يف الطب. وحنن جند أن بعض األحاديث النيب حممد هذه الصلة هي اليت أفادت 

 ال ختتلف عن بعض أقوال احلارث بن كلدة.النيب حممد املنسوبة إىل 
 

كان أخوان »واقعة يتكرر مثاهلا مرارا يف سجل اتريخ األطباء، وهي هذه:  ومما يشهد لفطنة احلارث    
من ثقيف من بين كنة يتحاابن، مل ير قط أحسن ألفة منهما، فخرج األكرب إىل سفر، فأوصى األصغر ابمرأته، 

به، إىل فوقعت عينه عليها يوما غري معتمد لذلك، فهويها وضين، وقدم أخوه فجاءه ابألطباء، فلم يعرفوا ما 
أن جاءه ابحلارث بن كلدة، فقال: أرى عينني حمتجبتني، وما أدري ما هذا الوجع، وسأجرب، فاسقوه نبيذا، 

فقالوا له: أنت أطب العرب، مث قال: رددوا النبيذ عليه، فلما عمل فيه قال: : ]شعر[، فلما عمل النبيذ فيه قال
 .vii«فقال: وهللا ال تزوجتها، فمات، وما تزوجها ]شعر[. قال: فطلقها أخوه، مث قال: تزوج هبا اي أخي،
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، فإنه من املستبعد أن يكون قد اعتنق دين اإلسالم. وليس ابلنيب حممدوعلى الرغم من عالقات احلارث     
بزمن قليل. وقد النيب حممد هناك إمجاع على حتديد اتريخ واحد لوفاته، لكن الظاهر أنه قضى حنبه بعد وفاة 

 .5369الذي يذكره حاجي خليفة حتت عدد  الديوانترك لنا احلارث 
 

؛ وقد جال يف البالد مثل والده احلارث النيب حممد هو ابن خالة :النضر بن احلارث الثقفي -2.2     
قدرا  –يقول ابن أيب أصيبعة  –بن كلدة، وعاشر العلماء من سائر املذاهب وامللل، فحصل من العلوم القدمية 

 ما كان عنده من صناعة الطب، وغريها. هاما؛ وتعلم من والده
 

بيان »حتت عنوان: ميكن أن ننسبه إىل النضر،  ابن سينا ذكرا حلب قانونوجند يف الكتاب اخلامس من     
 وهو عبارة عن مركب عقاقري مطهرة تنفع من كل داء بلغمي وسوداوي. .«حب ابن احلارث

 
ابلنظر إىل اخلامتة املأساوية اليت ومست سريته يف ويكتسي احلديث عن النضر بن احلارث أمهية خاصة     

إىل اهلزء بشخصه  يف سعة معارفه، حداهالنيب حممد ألوان العداء. فتفوقه على النيب حممد احلياة. لقد انصب 
للميالد(، قاتل  624. وملا كان يوم بدر )ixتشري ضمنا إىل النضر. ويبدو أن بعض نصوص القرآن viiiوبكتابه

 اعليالنيب حممد املشركني، فأسر يف مجلة من أسر منهم، بعد أن وقعت الكسرة عليهم، فأمر النظر يف صفوف 
بقتله بسائق من ضغن مل يكن معهودا فيه. وقد رثته أخته قتيلة بنت احلارث بقصيدة شعرية مؤثرة. وهذا الشعر 

لى قسوته على أخيها قتيلة، ندم عقصيدة مسع النيب  يعد أكرم شعر قالته امرأة موتورة؛ وملا –يقول املؤرخ  –
 .xالنضر

 : ينتسب إىل قبيلة بين متيم، وكان جراحا يزاول أعمال اليد. وقد أتىxiابن أيب رمثة التميمي -3.2     
رفض طلبه. وهذا كل ما نعلم لكن النيب  ، ذات مرة، فرأى بني كتفيه اخلامت، فطلب منه أن يعاجله،النيب حممد

 من سرية ابن أيب رمثة.
 

ابحلارث بن كلدة. وال ت النيب حممد : لقد حتدثنا سابقا عن عالقاالنيب حممد والطب النبوي -4.2     
شك أنه أفاد من هذه العالقات جزءا من معارفه الطبية. وأفاد معارف طبية أخرى غريها مما شاهده سواء يف 

يزاولون الطب الشعيب من كي أسفاره أو بني ظهراين قومه. فإىل جانب احلارث، كان هناك عرب آخرون 
. xii surnaturelsوحجامة وفصد وتضميد جروح ومعاجلة ابألدوية، ورمبا استعانوا ابلوسائل الفائقة للطبيعة
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. فنحن نعلم أهنم عاجلوا ابلنيب حممدوحيتفظ لنا التاريخ أبمساء بعض هؤالء األشخاص الذين كانوا على صلة 
فالان أو عالان ابلكي أو ابلفصد أو ابحلجامة. ويستدل على سعة مالحظاته ابلعدد الكبري لألحاديث الطبية 

 املنسوبة إليه. فهذه التوصيات دليل عنايته الفائقة بصحة املؤمنني، مثلما هي إحدى وسائل التأثري عليهم.
العصر القدمي شخصية منلك عنها من املعلومات اجلمة والدقيقة نظري ورمبا صح القول أبنه ال توجد يف     

العرب. فما لبث أتباعه من املسلمني أن مجعوا ودونوا أفعاله وأقواله مبنتهى اجلد والعناية،  ما منلك عن مشرع
، وأفىن رجال أعمارهم يف متحيصها وحفظها عن ظهر قلب. أما مدى صحة نسبة هذه األفعال واألقوال إليه

 فتعرف من فحص ما تنقله عنه الرواايت املتتالية.
 

مبثابة تكملة لشريعته، وبقراءهتا نستطيع أن نكون فكرة صحيحة ووافية عن النيب حممد وتعترب أحاديث     
وحده. أما أحاديثه الطبية الواصلة إلينا، فيناهز لو اعتمدان على القرآن  هذا الرجل العظيم بصورة أفضل مما

مثائة حديث. وإذا كان قسم من هذه األحاديث الطبية جمرد امتداد للطب الشعيب، فإن قسما آخر عددها الثال
 يشي أبنه مستفاد من مصدر خارجي، ومن طريق احلارث بن كلدة على األرجح.

 
؛ ونصادف الطب النبويوقد مجعت ودونت هذه األحاديث الطبية يف مؤلفات خاصة حتمل عنوان:     

 1897و 1061كافة جماميع املخطوطات العربية. ويوجد يف ابريس اثنان منها حتت العددين هذه املؤلفات يف  
 من امللحق.

 
مؤلفات يف الطب النبوي ملؤلفني  ة، حنوا من ستكشف الظنونويذكر حاجي خليفة، يف معجم     

ة إليه يف املؤلفات خمتلفني. والظاهر أن أقواها نفوذا مصنف أيب نعيم األصفهاين الذي غالبا ما تتم اإلحال
 .xiiiالدين أيب سليمان داوود أن يرتجم مصنف جالل Perron األخرى ذات الصلة، بينما يفضل نيقوال بريون

فهذه املؤلفات تضفي على األحاديث النبوية طابع العمل املنهجي يف الطب، وتذيلها بشروح وإفادات     
النيب  ، والذي يوافق أنواع العالج الثالثة اليت استخدمها1061تكميلية. وفيما يلي الرتتيب املتبع يف املخطوط 

 ، مث العالج املركب منهما.xivطبيعة: العالج ابألدوية الطبيعية، العالج ابألدوية الفائقة للحممد
 

وقد يظن املرء أن جوهر اإلسالم، بوصفه انقيادا واستسالما هلل، سيزهد املسلمني عن العناية بصحة    
عنا يف مصنف عين أبمر الصحة عناية فائقة. وأول حديث نبوي يطالالنيب حممد أبداهنم. وهذا ظن ابطل، ألن 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

8 
 

يردد على مسامع املؤمنني، النيب حممد . ومل يفتأ xvi«م أخالقاخياركم أحسنك»هو هذا:  xvجالل الدين
 .xviiاء إال وينزل معه الدواءوأبلفاظ شىت، قوله: إن هللا ال ينزل الد

وكما هو احلال عند اليهود، جند أن تدابري حفظ الصحة فرضت على املسلمني بواعز الدين. أما التدابري     
يتمثل على اخلصوص يف  النيب حممدضتها السنة النبوية. إن ما أيمر به ، فقد فر  ينص عليها كتاب القرآناليت مل

أن الرشيد كان له طبيب نصراين »وجدان يف بعض املواضع احلكاية الطريفة التالية، وهي:  االعتدال. وقد
حاذق، فقال لعلي بن احلسني بن وافد: ليس يف كتابكم من علم الطب شيء، والعلم علمان: علم األداين، 

قال: وما هي؟ قال: قوله تعاىل: وعلم األبدان، قال علي: قد مجع هللا الطب كله يف نصف آية من كتابنا، 
، فقال النصراين: وال يؤثَر عن رسولكم شيء يف الطب؟ فقال «سرفنيوال تسرفوا إنه ال حيب امل كلوا واشربوا»

النصراين: وما هي؟ قال: قوله:  علي: مجع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم الطب يف ]ألفاظ يسرية[، قال
 ، فقال النصراين: ما ترك كتابكم، وال«س كل دواء، وأعط كل بدن ما عودتهاملِعدة بيت الداء، واحلمية رأ»

 .xviii«وُلكم جلالينوس طبا رس

وقد يكون مصدر هذه القاعدة الطبية احلارث بن كلدة الذي تنسب إليه بدوره. والكل يعلم أن الوضوء     
ابري حفظ الصحة، أوصى والعناية بنظافة مجيع البدن يعتربان من قواعد الدين عند املسلمني. وفيما يتعلق بتد

ر، ولو على قصد وان احلزن واالغتمام. وهنى عن شرب اخلمابالعتدال، وبتجنب الغضب وأل النيب حممد
. ويعتقد أن لإلكثار من أكل اللحوم أضرارا xix«ليكمشفاءكم فيما حرم عإن هللا مل جيعل »التداوي، فقال: 

 .xxعن أضرار شرب اخلمرخطورة قد ال تقل 

ويثين النيب حممد كثريا على األلبان والفواكه والعسل وزيت الزيتون. وقد تكتسي وصاايه أحياان طابعا     
لة شعراي مبتكرا، كقوله إن النخلة شجرة مباركة، وحثه على إكرامها كما يكرم ذوو القرىب، ألن هللا خلق النخ

ت املالئكة ألهله وزيت زيتون إال ودع، وقوله أيضا إنه ما من بيت فيه عسل xxiمما تبقى من طينة آدم
، فتتمثل م األدوية اليت يصفها النيب حممد. أما أهxxiiiذكرا للباذجنانالنبوية . وجند يف أحد األحاديث xxiiابخلري

. ولرمبا xxivا، السن(peganum harmala( العسل، احلناء، الثفاء ]أو الرشاد[، احلرمليف احلبة السوداء، 
يقة اترخيية مكتوبة تتضمن إشارة إىل السنا. ومن املستجدات اليت تستحق كان نص احلديث النبوي أقدم وث

 ،(pandanus odoratissimus) والكادي ( (memecylon tinctorumالذكر، كذلك، جند الورس
 .xxvأحد من املرتمجني قبلنا هذا العقار اهلندي الذي يتداوى به من اجلدري، والذي مل يتعرف عليه
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 شربة عسل، :يف ثالثة الشفاء»: أيضا. ويقولابلتداوي هبا حممد أوصى النيب وهناك فواكه أخرى كثرية     
. xxviii، واحتجم على فخذهxxvii بن كعب. وقد اكتوى وافتصد على يد أيبxxvi«وشرطة حمجم، وكية انر

إىل حصري الربدي، فأحرقته حىت إذا صار رمادا عمدت بنته فاطمة وعندما أدمي من جراء كسر رابعيته، 
يعىن حايب سعد بن معاذ يف أكحله. وكان . وقد كوى النيب الصxxixوقف النزيفمن أجل ألصقته على اجلرح 

جلرحى. ويف يوم أحد استقدم أبمر اجلرحى. وكان يغزو أبم سليم بنت ملحان ومعها نسوة من األنصار ملداواة ا
واحلمى ابحلجامة واملاء البارد، لكنه هنى عن احلجامة يف القفا،  . وكان يعاجل الصداعxxxطبيبني من املدينة النيب

 .xxxiع احلفظ، واحلجامة تذهبهألن مؤخر الدماغ موض

، والكلمتان تكتبان نفسه نوابت من الصداع، وبعض املؤلفني قالوا: الصرع وكانت تنتاب النيب حممد    
وأما ابلنسبة إىل داء االستسقاء، فإنه أمر بشرب أبوال اإلبل وألباهنا  .xxxiiابية بنفس الكيفية تقريبيف اللغة العر 

، وابحلناء يف حالة وجع الرجلني. ومع وكان أيمر ابلعسل عند استطالق البطن .البطمن غري أن يعرتض على 
 فيها النيبح أنه كان حريصا على سالمة صحة املرضى، إال أنه كان مياشيهم يف رغباهتم، وقد ذكرت حالة أاب

بلزوم احليطة واحلذر، غري أنه منع أوصى النيب . أما فيما يتعلق ابألمراض املعدية، فقد xxxiiiالتداوي ابخلنزير
من مغادرة البلد عند انتشار الطاعون. وعند حدوث بعض اآلفات كان يسلي املؤمنني أبلوان خاصة من 

 الغرق أو من ماتت ابلوالدة من النساء شهداء. املواساة. ومن ذلك أنه اعترب من مات ابلطاعون أو احلرق أو

يقتصر على ما يصدر عنه من أقوال طبية، يف هذه املناسبة أو تلك، بل كان يقوم مد النيب حمومل يكن     
زوجه بفحص املرضى أيضا. وبفضل مواظبتها على حضور جلسات هذه الفحوص الطبية ابلذات، صارت 

، اليت كانت تساعده وتعاونه، ماهرة يف عالج املرضى ومداواهتم. ويف احلاالت الصعبة، كان يرسل مرضاه عائشة
إىل احلارث بن كلدة. وقد ذكران سابقا أنه كان يعاجل ابألدوية الفائقة للطبيعة. ويوجد حديث يفهم منه أنه 

من جهة أخرى، يعرتف حبقيقة السحر وأتثري كان ال يلجأ إىل هذه األدوية إال حني تعييه احليل، لكننا جنده، 
. xxxiv«يفعلمن استطاع منكم أن ينفع أخاه فل»نه يف ترقية أحد أصحابه بقوله: الرقية. فقد أجاب راقيا استأذ

ومل يكن يشرتط على الراقي سوى أن تكون الرقية أبلفاظ موافقة للضوابط الشرعية. وكان أيمر بقراءة القرآن 
 وخباصة سورة الفاحتة.

وإذا كان كبار األطباء قلما يستشهدون ابألحاديث النبوية، أو بعبارة أخرى: قلما حيتجون ابملرجعية     
. وقد xxxvلقزويين عددا كبريا منهاالنبوية، فإن مجهور املؤلفني من الطبقة الثانية يستدعوهنا بكثرة. وقد أورد ا

تزال حتتل مكانة عظيمة يف الطب الشعيب. وأاي كانت  ما النيب حممدأتكدان أبنفسنا، يف بالد اجلزائر، أن تعاليم 
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قيمة هذه التعاليم يف حد ذاهتا، فإن تكتسي مع ذلك أمهية اترخيية. وطائفة منها مستمدة طبعا من العلم 
 اإلغريقي.

انتباه الدارسني يف أكثر من مناسبة. ولذلك، أفرد هلا جان لنيب حممد وقد اسرتعت أحاديث ا    
كما خصص هلا يوهان   ؛xxxviسرية حممدالفصل األخري من كتابه عن  (Gagnier( غانييه

. وأخريا، نشر  (Opuscula medica)طبية رسائل حوايل أربعني صفحة من كتابه ( (Reiskeريسكه
اجلزائر  جملة، ترمجته الفرنسية ملصنف يف الطب النبوي، على صفحات 1860، عام  Perronنيقوال بريون

 (Gazette desجملة املستشفياتوقد كتبنا عنها يف  ، (Gazette médicale de l’Algérie)الطبية

hôpitaux ) يف عددها الصادر يف شهر شتنرب من نفس السنة. وأنسف لتنكب املرتجم الفرنسي عن تزويد ،
 ترمجته ابلشروح والتعاليق الكافية. وسنصادف، فيما بعد، طائفة أخرى من مصنفات الطب النبوي.
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 إحاالت:
 
1: Paris, 1876. , 2 vol., Ernest LerouxHistoire de la médecine arabeLucien Leclerc,  -  

2- Ibid., vol. 1, p. 24-34.     

 

    
المعروف عند المؤرخين، ليس سوى األسقف  ، Théodore le commentateurالشارحهذا تخمين عجيب، ألن ثيودور  -3

، وأحد أبرز رؤساء مدرسة أنطاكية  Nestorius، أستاذ نسطوريوس Théodore de Mopsuesteثيودور المصيصي

للميالد؛ لكن، ليس لثيودور هذا أية عالقة بالطب، وال يذكر له المؤرخون أي  428القديمة، المتوفى عام  الالهوتية

، والتي ترجم بعضها إلى السريانية من قبل بعض المقدس الكتابه الشروح المعروفة على نصوص تصنيف فيه، وإنما ل

إما  الشارحالذين ذكرهم لوكلير. ويظهر أن هذا األخير استقى الخبر عن ترجمات ثيودور   Édesseشيوخ مدرسة الرها

التي أشار   Assemaniليوسف السمعاني الشرقية المكتبة، وإما من  Ebedjesلعبد يشوع الصوباوي المؤلفين فهرسمن 

، C. Allemand-Lavigerie, Essai historique sur l’école chrétienne d’Edesse: انظرإليها في تصدير الكتاب؛ 

  .99، ص. 1850ليون: المكتبة الكاثوليكية، -باريس
 Scientiaالعنوان الذي أورده إ. رينان، وهو:تجدر اإلشارة إلى أن العنوان الذي ذكره لوكلير ال يطابق تمام المطابقة  -4

de temperamento terrae ex libri Berozi, sapientis magistri انظر: ؛E. Renan, Philosophia peripatetica apud 

Syros commentationem historicam ،  :46، ص. 1852باريس.  
v-  ،ص. 1957لكتب العربية، الغني عبد الخالق، القاهرة: دار إحياء ا، تحقيق عبد الطب النبويقارن: ابن قيم الجوزية ،

وليس طبه صلى هللا عليه وسلم كطب األطباء؛ فإن طب النبي صلى هللا عليه وسلم متيقن قطعي إلهي، صادر : »27-28

  «.وطب غيره أكثره حدس وظنون وتجاربعن الوحي، ومشكاة النبوة، وكمال العقل؛ 
vi- حيح، ألن الحارث ينصح في حديثه بالضأن الفتي، كما نقرأ في ابن أبي أصيبعة، ولم ينه إال عن هذا الكالم غير ص

لبنان: دار الكتب -، بيروتعيون األنباء في طبقات األطباء: ابن أبي أصيبعة، انظرالقديد المالح ولحم الجزور والبقر؛ 

لآلكل، ال: الضأن الفتي، والقديد المالح مهلك قال: فأي اللحمان أفضل؟ ق: »164، ص. 1998مية، ط. األولى، العل

  «.واجتنب لحم الجزور والبقر
vii-  ،149، ص. م. نفضلنا إيراد الخبر بنصه العربي من ابن أبي أصيبعة.  

viii-  :في األصل«ses écrits  » :كتاباته»، أي !» 
ix-  :المفسرين.، وغيرها، حسب طائفة من 98-83، الكهف: 15، القلم: 6يقصد لقمان  
x-   :في األصل«en les lisant  » :وفي نفس األصل أيضا:  «!لما قرأها»، أي «il se repentit de sa rigueur » وتعني ،

وهو ما أثبتناه في متن الترجمة. ولعل لوكلير تأول هذا المعنى من بعض أصحاب السير «! ندم على قسوته»حرفيا: 

ج.، تحقيق إحسان  25، األغانيالفرج األصفهاني، : أبو ؛ انظراألغانيمن األصفهاني الذي ينقل عنهم في  والتراجم أو

فبلغنا أن النبي صلى هللا عليه وسلم : »35، ص. 1ج.  ،2008لبنان: دار صادر، ط. الثالثة، -عباس ومن معه، بيروت

ويذكره ابن ؛ 153، ص. م. س...، عيون األنباءي أصيبعة، ؛ ومثله في ابن أب«قال: لو سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته

لبنان: -بيروتاإلصابة في تمييز الصحابة، الحافظ ابن حجر، ؛ انظر: حجر بهذا اللفظ منسوبا إلى عبد هللا بن إدريس

وآله فلما بلغ رسول هللا صلى هللا عليه : "46-1945، ص. 11686، ترجمة عدد 2012المكتبة العصرية، ط. األولى، 

 ، النبوية السيرةابن هشام، "؛ وقارن: وسلم ذلك بكى حتى اخضلّت لحيته، وقال: لو بلغني شعرها قبل أن أقتله ما قتلته

فيقال، وهللا أعلم: إن : "387، ص. 2، ج. 1990ج.، دار الكتاب العربي، ط. الثالثة،  4تح. عمر عبد السالم تدمري، 

 ".غه هذا الشعر قال: لو بلغني هذا قبل قتله، لمننت عليهرسول هللا صلى هللا عليه وسلم لما بل
xi-  :في األصل«Ebn Abi Ramitsa  » :وفي موضع سابق ،«Ebn Abi Rabitsa  »وصوابه ما ذكرنا ،.  

xii- في « العقالني»ي ذلك السحر والدين من المنظور كالتمائم والرقى والعزائم والصلوات واألدعية، إلخ. ويستوي ف

  المنسوب إلى أبقراط القوسي.  Maladie sacréeاإللهي المرضالطب الذي يمكن الرجوع بأصوله إلى كتاب 
xiii-  نيقوال بيرونNicolas Perron  (1876-1798 طبيب ومستشرق فرنسي. من أعماله ترجمة فرنسية لكتاب ،) الطب

. واسم مصنف الكتاب، كما 1860باريس: -لجالل الدين أبي سليمان داود، الجزائر  Médecine du prophèteالنبوي

، هو داود بن أبي الفرج الدمنهوري الدمشقي الطبيب؛ انظر: شمس الدين الذهبي، المعجمضبطه الحافظ الذهبي في 

. ومع 94، ص. 1988، ، تحقيق محمد الحبيب الهيلة، الطائف: مكتبة الصديق، ط. األولىالمعجم المختص بالمحدثين

عندنا تنسبه تارة إلى الموفق البغدادي وتارة إلى الحافظ الذهبي نفسه، « المحققين»، فما زالت طائفة من الناشرين وذلك

  وطورا إلى جالل الدين السيوطي!
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xiv-  :وسلم وكان عالجه صلى هللا عليه : »17، ص. م. س، الطب النبوي؛ انظر: ابن قيم الجوزية، «اإللهية»وقيل

  «.هية، والثالث بالمركب من األمرينللمرض ثالثة أنواع: أحدها باألدوية الطبيعية، والثاني باألدوية اإلل
xv- .يقصد داود بن أبي الفرج الذي ترجمه نيقوال بيرون  

xvi- :في األصل  

»le meilleur d’entre vous est celui qui a reçu de dieu la nature physique la meilleure».      

وهو حديث ال أصل له. فنعتقد أن لوكلير اعتمد، «! خيركم من رزقه هللا أحسن خلقة»مته إلى اللغة العربية تعطينا: وترج

المنسوب  –للحديث الوارد في مصنف داود بن أبي الفرج  من غير أن يتحقق، على ترجمة المستشرق نيقوال بيرون

وهي ترجمة فرنسية سقيمة بال شك، ألننا لما رجعنا إلى  – البغدادي أو إلى غيرهماخطأ إلى الحافظ الذهبي أو الموفق 

هذا من جهة، ومن «! أحسنكم أخالقاخياركم »ه الذي أثبتناه في المتن، وهو: األصل العربي، وجدنا الحديث المتفق علي

  ، كما زعم لوكلير.«ف جالل الدينأول حديث يطالعنا في مصن»ذا الحديث بطب األبدان، وال هو تالية، فال عالقة له
xvii-  هذه مجرد ترجمة؛ أما عن نص الحديث العربي، فنقرأ في صحيح البخاري، من حديث أبي هريرة، أن رسول هللا

؛ وفي صحيح مسلم عن جابر عن رسول هللا صلى هللا «ما أنزل هللا داء إال أنزل له شفاء »وسلم قال: صلى هللا عليه 

؛ وفي مسند أحمد، عن أبي عبد «دواء الداء برأ بإذن هللا عز وجللكل داء دواء، فإذا أصيب » عليه وسلم أنه قال: 

شفاء إن هللا عز وجل لم ينزل داء إال أنزل له »لم قال: الرحمن السلمي، عن عبد هللا، أن رسول هللا صلى هللا عليه وس

  «.علمه من علمه وجهله من جهله
xviii- الكشفمن مصدر. وفضلنا إيراد نص الخبر العربي من تفسير أبي إسحق الثعلبي المسمى  ورد الخبر في أكثر 

  .230، ص. 4، ج. 2002لبنان: دار إحياء التراث العربي، ط. األولى، -ج.، تحقيق ابن عاشور، بيروت 10، والبيان
xix- أخرجه البخاري في صحيحه معلقا  من كالم ابن مسعود في كتاب األشربة.   
xx- االستذكار . وقد ذكره مالك في الموطأ؛ انظر: ابن عبد البر القرطبي، ا نبوياديث، وليس حابقول عمر بن الخط اهذ

حلب: دار قتيبة باالشتراك مع دار  -ج.، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دمشق 30، الجامع لمذاهب فقهاء األمصار

باب ما جاء في أكل اللحم: مالك، عن يحيى بن سعيد، أن عمر بن : »346، ص. 26، ج. 1993األولى،  الوعي، ط.

وإذا كان لوكلير يعتمد على ترجمة نيقوال بيرون لمصنف «. للحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمرالخطاب قال : إياكم وا

اعة، كما أسلفنا، ، فإننا رجعنا مرة أخرى إلى ترجمة بيرون، ثم إلى األصل العربي، المنحول إلى جمبن أبي الفرج داود

عن النبي صلى هللا  ويروى»من المترجم الفرنسي، إذ نقرأ:  فوجدنا أن الغلط، في هذا الموضع، من المصنف العربي ال

؛ وهذا دليل آخر على بطالن نسبة المصنف إلى بعض أئمة «للحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمرإياكم وا»عليه وسلم: 

  ظ السيوطي أو غيرهما.الحديث كالحافظ الذهبي أو الحاف
xxi- وجاء في بعض »أحسنوا الى عمتكم النخلة»، وفي لفظ آخر: «أكرموا عمتكم النخلة»حديث:  يقصد الظاهر أنه .

  الروايات أنها خلقت من فضل طينة آدم، وأن مريم بنت عمران ولدت تحتها. وكلها موضوعة.
xxii-  :عليك بالعسل، فوالذي نفسي بيده ما من بيت فيه عسل إال وتستغفر مالئكة البيت له. فإن شربه »لعله يقصد حديث

؛ وهو حديث منكر عند «ت وهو في جوفه لم تمس النار جلدهرجل دخل جوفه ألف دواء، وخرج منه ألف داء. فإن ما

مية، ط. األولى، ان: دار الكتب العللبن-، بيروتالفوائد المجموعةالمحدثين السنة؛ انظر: محمد بن علي الشوكاني، 

رواه اإلسماعيلي في معجمه عن سلمان مرفوعا، وقال: منكر جدا. وقال ابن الجوزي: موضوع. : »179، ص. 1995

ج.، قم: مؤسسة آل البيت إلحياء  18، مستدرك الوسائل؛ وقارن: حسين النوري الطبرسي، «جمهور رواته مجاهيل

. أما فيما يتعلق بزيت الزيتون، فلم نقف للحديث على أصل. وإنما نجد الحديث الذي 370، ص. 16، ج. 1987التراث، 

وادهنوا به، فإنه كلوا الزيت «قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  قال:ماجه عن عمر بن الخطاب  رواه الترمذي وابن

ه األلباني بمجموع طرقه. وهناك ورواه أحمد والترمذي أيضا  من طريق أبي سيد، والحديث صحح «.من شجرة مباركة

ر، نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب بالحف« ى، لكن لم تثبت صحتها، مثل حديث:أحاديث أخر

وع؛ ؛ رواه الطبراني في األوسط وأبو نعيم في كتاب السواك، وقال األلباني: موض«هو سواكي وسواك األنبياء قبلي

رواه الطبراني وأبو نعيم  ؛«داووا به فإنه مصحة من الباسورجرة المباركة زيت الزيتون فتعليكم بهذه الش»وحديث: 

  .موضوع عن عقبة بن عامر، وقال األلباني:
xxiii-  :ص. م. س، الطب النبوي، وهو موضوع؛ انظر: ابن قيم الجوزية: «الباذنجان لما أكل له»لعله يقصد حديث ،

  «.إلى آحاد العقالء، فضال عن األنبياء وهذا الكالم مما يستقبح نسبته: »224
xxiv-  وأما السنا ففيه لغتان: المد والقصر: »59، ص. م. نأو السنى؛ انظر: ابن القيم، السنا.»  
xxv-  ثم ما الداعي إلى اعتباره أي حديث نبوي طبي، مهما كانت درجته، حسب معلوماتنا« الكادي»لم يرد في عقار .

أطباء الهند سباقون إلى معرفته واستعماله في الطب؟ ونالحظ أن لوكلير لم يشر في هذا إذا صح أن « المستجدات»من 

عرف عليه أحد من لم يت»أما قوله:  .الموضع إلى مصدر الخبر عن التداوي به من الجدري، أال وهو الرازي الطبيب



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــ 
 

13 
 

                                                                                                                                                                             

ألبي بكر الرازي، حيث اجتهد،  الجدري والحصبة، فيحيلنا بال شك إلى ترجمته الفرنسية لكتاب «المترجمين قبلنا

الغربيين، في تصحيح التصحيف الذي طال اسم العقار الهندي في المخطوط العربي،  معترضا على غيره من المترجمين

 Traité de laانظر:  األدوية واألغذية؛ الجامع لمفرداتوذلك اعتمادا على ما نقله ابن البيطار عن كتاب الرازي في 

variole et de la rougeole de Razès, traduit par Lucien Leclerc، :هامش؛ وقارن:22ص.  ،1866 باريس ،Rhazes, 

A Treatise on the small-pox and measles, translated from the original arabic by William .A. Greenhill،  :لندن

  .42، ص. 1848
xxvi- والحديث رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.«. الكيوأنهى أمتي عن »ية الحديث: أسقط من آخره بق  

xxvii-  :في األصل«Absy ben Kab  »اء عنه والظاهر أنه يريد أبي بن كعب الذي ج«! بأبسي أو عبسي بن كا«، أي

؛ «با، فقطع منه عرقا، ثم كواه عليهبعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبي»في األثر عن جابر، قال: 

  اه مسلم. وقد أساء لوكلير فهم العبارة العربية، فقلب الفاعل مفعوال، وتزيد في الخبر.رو
xxviii-  :في األصل«il se fit ventouser pour une souffrance à la cuisse  » واألصح كما «احتجم على فخذه»، أي ،

احتجم »بي أن الن ي الزبير عن جابرأب ثبت عند أبي داود في سننه، وغيره من طريقيعلم من األثر: على وركه؛ فقد 

  .«على وركه من وثء كان به
xxix-  أن النبي صلى هللا عليه وسلم، يوم أحد، جرح وجهه، وكسرت »سهل بن سعد:  في الصحيحين من حديثورد

 رباعيته، وهشمت البيضة على رأسه، وكانت فاطمة بنت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تغسل الدم، وكان علي بن أبي

طالب يسكب عليها بالمجن، فلما رأت فاطمة الدم ال يزيد إال كثرة، أخذت قطعة من حصير، فأحرقتها حتى إذا صارت 

  «.ألصقته على الجرح، فاستمسك الدم رمادا
xxx-  قال:  أبي هريرة عن –كالهما في الطب النبوي  –أخرج الحاكم في المستدرك وصححه، وابن السني وأبو نعيم

األنصار يوم أحد، فدعا له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم طبيبين بالمدينة، فقال: عالجاه، فقاال: يا أصيب رجل من »

رسول هللا، إنما كنا نعالج ونحتال في الجاهلية، فلما جاء اإلسالم فما هو إال التوكل، فقال: عالجاه، فإن الذي أنزل الداء 

  .«ثم جعل فيه شفاء. فعالجاه، فبرأ أنزل الدواء
xxxi-  ،واختلف األطباء في : »44، ص. م. س، الطب النبويهذا قول ابن سينا، ويعوزه الدليل؛ قارن: ابن قيم الجوزية

الحجامة على نقرة القفا، وهى: القمحدوة. وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثا مرفوعا: عليكم بالحجامة في 

وفي حديث آخر: عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة،  نها الجذام.جوزة القمحدوة، فإنها تشفي من خمسة أدواء، ذكر م

فطائفة منهم استحسنته، وقالت: إنها تنفع من جحوظ العين والنتوء العارض فيها وكثير . فإنها شفاء من اثنين وسبعين داء

حتجم في جانبي قفاه، من أمراضها ومن ثقل الحاجبين والجفن وتنفع من جربه. وروي أن أحمد بن حنبل احتاج إليها، فا

ولم يحتجم في النقرة. وممن كرهها صاحب القانون، وقال: إنها تورث النسيان حقا، كما قال سيدنا وموالنا وصاحب 

ورد عليه آخرون، . شريعتنا محمد صلى هللا عليه وسلم، فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ والحجامة تذهبه. انتهى كالمه

ثبت فالحجامة إنما تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة، فأما إذا استعملت وقالوا: الحديث ال يثبت، وإن 

لغلبة الدم عليه، فإنها نافعة له طبا وشرعا، فقد ثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم أنه احتجم في عدة أماكن من قفاه 

  «.هير القفا بحسب ما دعت إليه حاجتبحسب ما اقتضاه الحال في ذلك، واحتجم في غ
xxxii- لوكلير بلفظ  ترجمهمبنى ومعنى؟! أما "الصداع" الذي « صرع»بلفظ « صداع»عالقة لفظ  ليت شعري، ما

céphalalgieلطائف المعارف فيما : ابن رجب الحنبلي، على سبيل المثال الخبر عنه ثابت من أمهات السنة؛ انظر، ف

: 204، ص. 1999بيروت: دار ابن كثير، ط. الخامسة، -، تح. ياسين محمد السواس، دمشقالعام من الوظائف لمواسم

، فال سند  Épilepsie. وأما دعوى "الصرع"»وكان صداع الرأس والشقيقة يعتريه كثيرا في حياته، ويتألم منه أياما»

لأللفاظ العربية. وأما غالب  فهممع سوء  ،لها في المصادر العربية المعروفة اللهم ما كان من تأول بعض المستشرقين

 Johannقول لوكلير: "بعض المؤلفين"، فلعله يريد به عالم الالهوت السويسري يوهان هاينريش ]جان هنري[ هوتنغر

Heinrich Hottinger  ،تاريخ الشرق صاحبHistoria Orientalis    ،ومن نحا نحوه من المستشرقين  (1651)زوريخ

الذي  سيرة محمد، واعترض على دعواه، في كتابه عن  Jean Gangnierذكره المستشرق جان غانييهالمحدثين. وقد 

 ،رفي مناقشته لهوتنغ ،جان غانييه يعتمدإلى هذا الكتاب، فوجدنا  عدنا. وقد الذي ترجمناهيذكره لوكلير في آخر النص 

عن حادث شق صدر النبي محمد في تاريخه، وتناقلته كتب السير،  الفداءللخبر الذي أورده أبو عجيبة فرنسية ترجمة 

كما  "لحقيه بأهلهاقد حسبت أن هذا الغالم قد أصيب، فقول زوج حليمة: "ينقل حيث وهو في بادية بني سعد، في صباه، 

هذا أن يكون جدا  أي: "أخشى ، Je crains fort que cet enfant n’ait contracté parmi les siens le mal caduc : يلي

 تحولت. وهكذا تتحول عبارة "أصيب، فألحقيه بأهله" إلى "أصيب في أهله". وأهله بداء الصرع" فيقد أصيب  الصبي

؛ منذ العصر الوسيط الالتيني الغربالشائعة في   Épilepsieأسماء "الصرع" الذي هو أحد  mal caduc" إلىاإلصابة"
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، 1907المطبعة الحسينية، ط. األولى، القاهرة: ج.،  4، المختصر في أخبار البشر، إسماعيل األيوبي أبو الفداء انظر:

 ؛ وقارن:113ص. ، 1ج. 
 Jean Gagnier, Vie de Mahomet, 2 vol., Amsterdam : Westeins & Smith, 1732,  vol. 1, p. 90-91.  

 
xxxiii-  :هكذا في األصل «usage du porc’on cite un cas ou il permit l » ؛ ولم يسم لوكلير المصدر الذي نقل عنه

الخبر على فرض أنه موجود. ولم نقف على شيء مما ذكر في المصادر اإلسالمية المعروفة. ومعلوم أن أكثر الشافعية 

وبعض الحنفية والظاهرية ذهبوا إلى جواز التداوي بالمحرم أو النجس، إذا أخبر طبيب مسلم ثقة مختص أن فيه شفاء 

 يوجد دواء مباح يقوم مقامه في التداوي، لكن ال أحد منهم استدل على ذلك بما يذكر لوكلير، بل استدلوا للمريض، وال

في صحيح البخاري ، وبما جاء «وقد فصل لكم ما حرم عليكم إال ما اضطررتم إليه»سورة األنعام: بما جاء في  عليه

إن رهطا من عرينة أتوا إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا: إنا اجتوينا المدينة، وعظمت بطوننا، »، قال: عن أنس

وارتهست أعضاؤنا، فأمرهم النبي صلى هللا عليه وسلم أن يلحقوا براعي اإلبل فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلحقوا 

صحت بطونهم وأبدانهم، فقتلوا الراعي وساقوا اإلبل فبلغ النبي صلى هللا براعي اإلبل فشربوا من أبوالها وألبانها حتى 

 «. فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهمعليه وسلم فبعث في طلبهم فجيء بهم 
xxxiv- لدغت رجال منا عقرب »ن عبد هللا، قال: أوردنا األصل العربي. وتمام الحديث النبوي رواه مسلم، عن جابر ب

استطاع منكم لى هللا عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول هللا، أرقيه؟ فقال صلى هللا عليه وسلم: من ونحن مع رسول هللا ص

 «. أن ينفع أخاه فليفعل
xxxv-  ؛ وقد ذكره في الفصل األول عند الكالم عن حجام ساباط. لكن ما عالقته آثار البالد وأخبار العباديريد صاحب

إلخ، لكنه غير مذكور في تراجم األطباء، ألنه لم يزاول الطب، وال بالطب؟! فالقزويني مؤرخ وجغرافي وطبيعي، 

 يعرف له تصنيف في الصناعة. 
xxxvi- غانييه جان Jean Gagnier  (1740-1670 ح)، اعتنق حيث الجئا ببريطانيا حل. فرنسي وقس مستشرق 

 في الفرنسية، باللغة ،محمد سيرة أعماله من. بأكسفورد العبرية، وبخاصة الشرقية، اللغات ودرس اإلصالحي، المذهب

  .413-405. ص الثاني، الجزء من والعشرون الحادي هو إليه المشار والفصل. 1732: أمستردام جزئين،
 


