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 الرؤية من منظور  مختلف.. مقـاربات

 

  !!أول مستشفى في اإلسالم

 

 

 صـــــادق السامرائــــي. د  أ

 أمريكـا/  العـراق  الطب النفساني،    

 

     
 
 

 

�فى ق� تأس� في ال��ة ال�ام�ة لله	�ة أث�اء ����ه �!��#" الق+ل ب(قة أن أول ما $�#" ت�$

ح!; أ:7�9 خ7�ة , ل45�6 وفي ال��	� ال�3+2 في ال��ی�ة و0أم� م" ال�س+ل ا, مع�-ة ال���ق 

�فى �إدارة ���, ور0�ا في تأر5ح اإلن�ان7ة , أول م��ضة ع�70ة وم�ل�ة ) رف!�ة األسل�7ة(أش@ه �ال

 .و-ان معاذ ب" سع� أح� ال�Mاب!" الLی" ع+ل	+ا ف!ها, ل�J!3K ال	�حى 

  

�!� إلى ما تق�م ل6" ال�الئل ال�أر7�5ة وما , ق� $ع��ض َم" $ع��ض $ J�, م+ثW في ال6

�فى ����فى أو ال���ضة وال3K!@ة , فال�س+ل ال45�6 ه+ ال2L أXلW ف�6ة ال�ور0�ا �إ$Zاء م" ال

وم�ه , ال�ع�وف �K@اب�ه في ال��ی�ة ) سع� األسل�ي(ب�9 الJ!3K ) رف!�ة األسل�7ة(ال	�احة 

\5��� .تعل�9 الJK وال

  

و-7` ی�ZقW , على ال��+�5 اإلن�اني ال2L جاء �ه اإلسالم  هLه الف�6ة ال�@اقة تعK!�ا م(ال

, و-7` ت�القح العق+ل ل��Mع ما ه+ أفbل ومعق+ل , ال�فاعل ما ب!" إرادة الZاجة واإلخ��اع 

��وع� .�ع!�ا ع" اإلع�@ارات األخ�d ال�ي ت�Zده وتق!� ال��وع �ال

  

��فى وت�او2 ال	�حى وال�وت�ه� على , �ضى وتع��ي به4 فهLه إم�أة م�ل�ة ت�+لى إدارة م�

 .وت7gZ` آالمه4, راح�ه4 وت3K!3ه4 

  

و-7` -ان9 عل7ه ال@��5ة آنLاك ن�رك م�d , وع��ما نقارن هLا ال�ل+ك في م#انه وزمانه 

و-7` أن ال�س+ل ال45�6 -ان قائ�ا , ال�ق�م وال��+�5 ال�ع�في ال2L أXلقه الق�آن في عق+ل ال�اس 

�ل م�, إن�ان7ا ت�+5�5ا Z$"!� .اعل األن+ار ال6+ن7ة للعال

  

يمكن القول بثقة أن أول ما  
يمكن تسميته بمستشفى قد  
تأسس في السنة الخامسة للهجرة  

وبأمر من  , لخندق  أثناء معركة ا
الرسول الكريم وفي المسجد  

حيث  , النبوي في المدينة  
أقيمت خيمة أشبه بالمستشفى  

أول  ) رفيدة األسلمية(بإدارة  
ممرضة عربية ومسلمة  

لكن  , قد يعترض َمن يعترض  
الدالئل التأريخية وما موثق في  
, الكتب يشير إلى ما تقدم  

فـالرسول الكريم هو الذي  
مشفى أو  أطلق فكرة ال

وربما بإيحاء من  , المستشفى  
الممرضة والطبيبة الجراحة  

بنت الطبيب  ) رفيدة األسلمية(
المعروف  ) سعد األسلمي(

بطبابته في المدينة  

هذه الفكرة السباقة تعطينا  
مثال على التنوير اإلنساني  

وكيف  , الذي جاء به اإلسالم  
يتحقق التفـاعل ما بين إرادة  

وكيف  , الحاجة واإلختراع  
تتالقح العقول لتصنع ما هو  
أفضل ومعقول  

فكرة المستشفى أو المشفى لم  
, تخمد بل تطورت وتنامت  
, وأسس عليها القـادة فيما بعد  

وأول من إنتقـل بها جادا إلى  
مراحل اإلنجاز والتنفيذ العملي  
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�فى ل4 ت��� بل تK+رت وت�ام9 ��فى أو ال���7�ا �ع� , وف�6ة الk وأول , وأس� عل!ها القادة

) 88(س�ة ) ال+ل!� ب" ع�3 ال�لl(م" إن�قل بها جادا إلى م�احل اإلن	از وال��ف!L الع�لي ه+ 

 .ه	�5ة

  

�7gات وت�ابW الZ#ام واألم�اء���, على ب�ائها وتK+رت ال��مات ف!ها  و0ع�ه ت6اث�ت ال

�7gات ت�7MMة �أم�اض م��+عة , ) ال73�ارس�ان(وت��ى �وح�ى األم�اض , وأص@9Z ه�اك م�

و-ان9 العالجات ف!ها م�K+رة وتbاهي الع�ی� م" ال�ؤd واألف6ار العالج7ة , العقل7ة وال�ف�7ة 

 !!ال�ائ�ة ال!+م

  

وqذا بها ت�K+ر , قل م��ع� ل��3!ها مع عقل أوحى بها وه#Lا ن	� ف�6ة أمل�ها الZاجة وتفاعل ع

�� على اآلخ�5" , وت6+ن �  !!ونJ�Z أن عق+ل�ا عاXلة وق�رات�ا خاو5ة, ونZ" ال!+م نع

 !!فهل م" ع+دة إلى ج+ه� ذات�ا؟

) الوليد بن عبد الملك(هو  
.هجرية) 88(سنة  

أصبحت هناك مستشفيات  
, متنوعة    تخصصية بأمراض

وحتى األمراض العقـلية  
وكانت العالجات  , والنفسية  

فيها متطورة وتضاهي العديد  
من الرؤى واألفكار العالجية  

!!السائدة اليوم

نجد فكرة أملتها الحاجة وتفـاعل  
عقـل مستعد لتبنيها مع عقـل  

وإذا بها تتطور  , أوحى بها  
ونحن اليوم نعتمد  , وتكون  

ونحسب أن  , على اآلخرين  
!!عقولنا عاطلة وقدراتنا خاوية

فهل من عودة إلى جوهر  
!!ذاتنا؟

:إرتباط كامل النص  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiFirstHospitalInIslam.pdf  

****   ****   ****  

 شبكة العلوم النفسية العربية

  نحو تعاون عربي رقيا بعلوم وطب النفس

  الموقع العلمي

http://www.arabpsynet.com/ 

 المتجر االلكتروني

http://www.arabpsyfound.com 
 

 )التاسعاالصدار  (  "   شبكة العلوم النفسية العربية" لـ    2021الكتاب السنوي  

  الويب على18و    من التأسيس  21الشبكة تدخل عامها  
et.pdfhttp://www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsyn  

****   ***  ****  

  "نفســــانيـــــات"  المجلـــةالعربيـــة
  مجلة محكمة في علـــوم وطب النفــــس

  على المتجر االلكتروني
p?id_category=24&controller=category&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.ph  

  على  شبكة العلوم النفسية العربية
http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm 

  على الفـايس بوك
https://www.facebook.com/Ajpns/ 

  نفســــانيـــــات"  بوسترالمجلـــةالعربيـــة
PubBr/APF.NafssaniatPubBr.pdf-http://www.arabpsynet.com/AFP  

 " عاما من اإلنجازات 18... عاما من الكدح   21"    للشبكة الثامن لسنويا الكتاب من: 2الفصل

 النفـــس وطـــب علـــوم فـــي ودوريــــات مجــــالت: الثانــي اإلنجــاز
//www.arabpsynet.com/Documents/eBArabpsynetPart2.pdfhttp:     

product=290&controller=product&id_lang=3http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_  

http://www.arabpsynet.com/Documents/DocSamarraiFirstHospitalInIslam.pdf 

