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هذه مختارات من أنوار األمة المعرفية الذين أسهموا في صناعة  
الحضارة اإلنسانية , وقد أغفـلتهم األجيال في الزمن المعاصر , وتحقق  

التركيز على موضوعات العنف وسفك الدماء وإيهام األجيال بأن  
  طولة قد أسس لها السيف والعدوان على اآلخرين.الب
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 ـــــــــــــيأعـــــــــــــــــــــالم أّمتــــــــــــ
  

  دادي!!ــــــب البغــــــس الطبيــــــن بكـــراهيم بــــــإب
) ه'�&ة , $ان ی!رِّس في 393أب� إس�اق إب�ا��� ب� �� ال
	�في س�ة (

) ه'�&ة ,  و$6 ��5ه في أواخ� 360ال/�
ارس	ان الع-!, م�* س�ة  (
  ع
�ه , فانق:ع لل	!ر& دون ال	:/89.

  غ!اد , و$ان ی	�ج� م� ال�B&ان�ة للع��Aة .وه� م� س�&ان �
مPلفاته: " األق�Aاذی� , مقالة في ال'!ر, , $	اب في ال:8 (ال�Fاش) , 
  مقالة ال
اء الق�اح أب�د م� ماء الTع�9 , ت�ج
ة $	اب ث�9ق�اس: في ال�Rات"
وفي ]Rقات األ]Rاء: "كان م� األ]Rاء ال
Tه�ر&� وت�ج� $	Rا $�9Yة إلى 

  ونقله أ_-ا م�غ�ب [�ه" لغة الع�ب ,
  وaب�ه أب� ال��B علي ب� إب�ا��� $ان ]/R9ا وم	�ج
ا و$6 ��5ه $*ل`.

وال ُی*$� ع� أسات*ته وتالم9*ه , و$�6 تعل� ال:8 ومارسه , و&/!و أن 
  ل/e9 ال��
ة دور $/�9 في تعل�
ه وت:�&� إه	
اماته �ال:8.


ه وتأه9له ك
ا أن ل
عاص�&ه م� األ]Rاء ال
Tاه�9 دوره� في تعل�
لل
ارسة ال:/�ة الRارعة , له*ا إك	8B شه�ته وقابل9	ه ال	!ر&�Bة والعالج�ة , 
 i�/Fات ال�jT	B
وت
�� م� الع
ل في ال
B	Tفى الع-!, ال*, $ان م� ال


l9ة �األ]Rاء ال
Tاه�9 ال
ه�ة في مه�ة ال:8.	
  وال
�ة إلى إضافة إلى أنه أث�i عق�ل األمة �
ا نقله م� ت�ج
ات م� ال�B&ان

 الع��Aة , وAه*ا قام ب!ور ت��&�, وأسه� ب��T ال
عارف اإلنBان�ة وتالق�ها ب�9

  
 

أن لبيت الحكمة دور  
كبير في تعليمه وتطوير  
 إهتماماته بالطب.
كما أن لمعاصريه من  
األطباء المشاهير دورهم  
في تعليمه وتأهيله  
 للمارسة الطبية البارعة  

  
  
 
أثرى عقول األمة بما  

ترجمات من    نقـله من
السريانية إلى العربية , 
وبهذا قـام بدور  
تنويري وأسهم بنشر  
المعارف اإلنسانية  
وتالقحها بين األجيال  
  واألمم
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  األج�ال واألم�.
وه� $غ�9ه م� أ]Rاء ذل` الع�5 الع�Aي ال
�Tق , $ان ی	
	ع �
�انة 
إج	
ا�sة عال�ة وم� ال
��م�9 في ال!ولة , وال
عlز&� في ال
B	Tفى ال	ي 

  _:/8 ف9ها و&!ّرس ال:8.
والع
ل في ال
B	Tفى الع-!, آن*اك ُ_�8B إع	�افا ب	
l9 ال:/89 

  الق!رات الف*ة ال�ادرة , وال�/�غ في عل�م ال:8. وaم	الكه
وله*ا فه� م� $Rار األ]�اء ال
�س�ع�99 ال*ی� أغ��ا ال
عارف الع��Aة 

ّ�
ة.wل�ة ال
  ب�ؤاه� وت�ج
اته� ودراساته� و��Aثه� الع
!!�9�
  ف	��ة لل:/89 إب�ا��� ب� �� الRغ!اد, ال

 

  
العمل في المستشفى  
العضدي آنذاك  

ا بتميز  ُيحسب إعترافـ
الطبيب وإمتالكه  
القدرات الفذة  
النادرة , والنبوغ في  
 علوم الطب

  

  ة!!ـــــــــــــــــــي أصيبعـــــــــــــــــــن أبـــــــــــــــــــــإب
 م�ف| ال!ی� أب� ال}Rاس , أح
! ب� س!ی! ال!ی� القاس� ب� خل�فة ب� ی�ن

) م�الد_ة  , ول! 1270- 1203ال{lرجي األن5ار, , إب� أبي أصR9عة (
  وأقام في دمT| ,  ]/89 وأدی8 ومPرخ مTه�ر.

  م�لفاته:

ع�9ن األنRاء في ]Rقات األ]Rاء , ال	'ارب والف�ائ! , ح�ا_ات األ]Rاء  
  في عالجات األدواء , معال� األم�

.�9
'�
  وaصا�ات ال
وه� م� أ]Rاء الع�ب ال
ع�وف�9 , و$ان وال!ه م� أمه� ال�Fال�9 في 

 , |Tتلقى عل�م ال:8 ع� وال!ه , وساف� دم , iع! أن أتق� العل�م األخ�Aو
  إلى القاه�ة وال	�| �ال/�
ارس	ان ال�اص�, , واش	ه� �:8 الع�9ن.

وع
ل في ال/�
ارس	ان ال��ر, , أول مB	Tفى في تأر&ح ال
Bل
�9 , وزامل 
�jإب� ال�  

  

 
مؤلفـاته: عيون األنباء  
في طبقـات األطباء ,  

ائد ,  التجارب والفو 
حكايات األطباء في  
عالجات األدواء , معالم  

وإصابات   األمم
 المنجمين

  
 
تعريفه لمهنة الطب:" 
من أّجل وأشرف  
المهن منذ الخليقة  
وإلى أن يرث هللا  
األرض وما عليها  
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  أسات
ته:

رضي ال!ی� ال�ح/ي , ر[�ع ال!ی� ال'ل/ي , إب� ال/�:ار , أب�ه س!ی! ال!ی� 
  , ع
�ان ب� ص!قة.

  م� شع�ه:

"فPاد, في م�/	ه� أس9ُ�...وأّنى سار ر$/ه� _9Bُ� , _�� إلى الع*ی8 
�
   ه سع9ُ�,وساك��ه...ح��9ا ق! ت-


ة ه/eَّ س��9ا...بها م� ]89 ن�Tه� ع/9ُ�".Bن iو&ه�  
تع�&فه ل
ه�ة ال:8:" م� أّجل وأش�ف ال
ه� م�* ال{ل�قة وaلى أن ی�ث 
هللا األرض وما عل9ها , ألنها تق�م على ت{6�j آالم ال
	أل
�9 وال*ی� _عان�ن 
م� ال
�ض في $ل ح�9 وم�ان , واألصل في ال:8 , أنه ح�فة ی�&! 


�ة , و$�Aه� ال�ف�Bة , وaذا إب	غى ال:/89 م� اB'6 ع� آالم ال�اس ال�j}	ل
  ع
له ه*ا وجه هللا , $ان ذل` أع�� الق�ب إلى هللا عl وجل".

و$	ا�ه ع�9ن األنRاء في ]Rقات األ]Rاء , م� أشه� الF	8 ال	ي ُع�ف 
بها , وج
ع �ه أخRار األ]Rاء في الع�5ر ال	ي سRق	ه , ول� ی*$� أ]Rاء 


ا ل� _
هله الع
� إلك
ال ذل`.عA�5ه [�ه , ور  
  ت�فى ��5خة وهي تا�عة ل
!ی�ة ال�B&!اء ال�Bر&ة.

 

 
األصل في الطب , أنه  
حرفة يريد التخفيف  
عن آالم الناس الجسمية  
, وكربهم النفسية , 
وإذا إبتغى الطبيب  
من عمله هذا وجه هللا  
, كان ذلك أعظم  
القرب إلى هللا عز  

 جلو 
  
 

يون األنباء في  كتابه ع
طبقـات األطباء , من  
أشهر الكتب التي  
ُعرف بها , وجمع به  
أخبار األطباء في  
  العصور التي سبقته  

  

  وري!!ــــــادق النيسابــــــي صــــــن أبــــــإب
ع/! ال�ح
� ب� علي , $�9	ه  أب� القاس� , و&ع�ف �إب� ابي صادق , ول! 

, وAع� ال
5ادر ت*$� أنه عاش ) م�الد_ة 1068 - 995في ن�Bاب�ر (
  أك�Y م� ث
ان�9 س�ة.

درس ال:8 على إب� س�9ا وصار عال
ا �أفFاره واألفFار ال�9نان�ة ولق8 
  �أ�ق�ا� الYاني
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 م أّمتـــــــــــــــــــــــــيأعـــــــــــــــــــــال
  

ش�ح على $	اب تق!مة ال
ع�فة أل�ق�ا� , ش�ح $	اب الف�5ل  وم� م�لفاته:
أل�ق�ا� ,  ش�ح مBائل ح��9 , إخ	5ار ش�حه الF/�9 ل
Bائل ح��9 , ش�ح $	اب 

  م�افع األع-اء ل'ال��9س , ش�ح ش��ك ال�از, على $	8 جال��9س.
R9عة: "ه� ]/89 فاضل �ارع في العل�م وم
ا ذ$�ه ع�ه إب� أبي أص

ال��
�ة , $�9Y ال!را_ة �ال�5اعة ال:/�ة , له ح�ص �الغ في ال	:لع إلى 
ك	8 جال��9س , وما أودعه ف9ها م� غ�ام� ال:8 وأس�ار العل� , ش!ی! 
الف�� ع�ها , و$ان ف��5ا , بل�غ ال�Fم , وما ف�Bه م� $	8 جال/��س في 


ا فعل في $	اب م�افع األع-اء ل'ال��9س , فإنه نها_ة ال'�دة واإلتقان , $
  أجه! نفBه [�ه , وأجاد تل{�� معان�ه".

"كان ]/R9ا ماه�ا وص9!الن�ا �ارعا , وم� مف�B, ال
{:�]ات ال	أر&{�ة , 
فق! ش�ح م'ل!ات العل
اء واأل]Rاء األق!م�9 تBه�ال لل�سالة وت/ل�غا إ_اها 

  لألج�ال".
ت��BR العل�م ال:/�ة , فانه
` ��Tح  وم
ا _الح� ع�ه أنه إج	ه! في

ال
{:�]ات الق!_
ة بلغة ع��Aة معاص�ة تBاه� في فه
ها واإلن:الق بها 
  وم�ها إلى آفاق عل
�ة ج!ی!ة.

وه*ه خ:�ة مع�[�ة ث�ر&ة ذات رؤ&ة مB	ق/ل�ة سRّاقة لع�5ها , فه� _ق!م 
ث ال:/ي رسالة لألج�ال ال
	�اف!ة م� �ع!ه و&ع�9ها على فه� وaس	�عاب ال	�ا

وه-
ه , وaس	{الص ما [�ه م� مهارات عالج�ة وأدو&ة ذات فائ!ة شفائ�ة 
  لآلم�اض.

وال نع�ف $�9Yا ع� ح�اته وم
ارس	ه لل:8 , ل�Fه إت5ل �إب� س�9ا , 
وaس	�ع8 أفFاره , وaج	ه! في فه� ما $	Rه جال��9س , وق!م ش�وحات وا[�ة 

  لل
�:لقات العل
�ة ال	ي إس	{ل5ها م�ه
ا.
  _��ن ق! أسه� في إرساء ال!عائ� الق�&ة للعل�م ال:/�ة ع�! الع�ب.وAه*ا 

 ف	��ة إلب� أبي صادق ال:/89 الالمع!!

 
هو طبيب فـاضل بارع  
في العلوم الحكمية , 
كثير الدراية بالصناعة  
الطبية , له حرص بالغ  
في التطلع إلى كتب  
جالينوس , وما أودعه  
فيها من غوامض الطب  

د  وأسرار العلم , شدي
 الفحص عنها  

  
 
كان طبيبا ماهرا  
وصيدالنيا بارعا , ومن  
مفسري المخطوطات  
التأريخية , فقد شرح  
مجلدات العلماء  
واألطباء األقدمين  
تسهيال للرسالة وتبليغا  
 إياها لألجيال

  
 
إتصل بإبن سينا , 
وإستوعب أفكاره , 
وإجتهد في فهم ما  
كتبه جالينوس , وقدم  
شروحات وافية  

العلمية  للمنطلقـات  
  التي إستخلصها منهما.
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  ن األزرق!!ـــــــــــــــــــــــــــــــإب
 األص�Rي األن!لBي , أب� ع/!هللا  , ش
 ال!ی� دمحم ب� علي ب� دمحم

) ه'�&ة , ول! في مالقة 899-831الغ�نا]ي , ال
Tه�ر �إب� األزرق (
  وت�فى في الق!س , �ع! عام�9 م� سق�� غ�نا]ة.

عال� إج	
اع سل` ]�&قة إب� خل!ون , إه	� �ال�Bاسة العقل�ة وال�s�Tة 

ارسات ا
ل	:/��wة ال	ي م� عل9ها إب� واإلج	
اع ال�TR, , واألخالق وال

خل!ون م�ورا م�!ودا , فFان إب!اعه م�
ال ل
ق!مة إب� خل!ون في $	ا�ه , 
  "ب!ائع الBل` في ]Rائع ال
ل`".

"أب� إس�اق إب�ا��� ب� أح
! ال/!و, , أبي ع
�و دمحم ب� دمحم إب�  ش��خه:
  م���ر"

م �
�lلة " شفاء الغل9ل في ش�ح م{	�5 ال{ل9ل , روضة األعال م�لفاته:
الع�Aي م� عل�م اإلسالم , اإلب�&l ال
B/�ك في $��jة آداب الBل�ك" , ول!_ه 

  أشعار $غ�9ه م� أعالم األمة ون�ا�غها.
وم� شع�ه م� ن�ن9	ه ال:�&لة: " ل� أن5ف ال!ه� ما ... أخ�ج�ي م� 
و]�ي , ول� لي م� ج�ة...ول� لي م� م��B , أس�ح ال:�ف وما... لي 

ول� لي م� ف�ٍس...ول� لي م� س�� , و&الe9 شع�,  دم�ة في ال!م� ,
  وعBى..._ا لe9 أن ت�فع�ي".

ع
ل في الق-اء والBفارة , وت:�ع لل	!ر& واإلف	اء , ول!_ه م�اقف و]��ة 
  مTه�دة ق/ل سق�� غ�نا]ة.

وُ&عّ! م� األعالم ال*ی� ت�اول�ا م�ض�عة األخالق ال�Bاس�ة وال��� , 
وaرتقى بها إلى آفاق م	ق!مة , و&/!و أن أح!اث  وaن:ل| م� مق!مة إب� خل!ون 

األن!ل ق! أملe عل�ه ال��� في مBألة ال��� , و$أنه أدرك أن العلة  في 
م�Tلة ال��� , ال	ي ل� ت	{* مBارات مB	ق�ة وم	:�رة , م
ا أدi إلى زوال 

. ح�� الع�ب في األن!ل

  
عالم إجتماع سلك  
طريقة إبن خلدون ,  

قـلية  إهتم بالسياسة الع
والشرعية واإلجتماع  
البشري , واألخالق  
والممارسات التطبيقية  
التي مر عليها إبن  
 خلدون مرورا محدودا  

  
 
كان إبداعه مكمال  
لمقدمة إبن خلدون  
في كتابه , "بدائع  
السلك في طبائع  
 الملك".

  
 
مؤلفـاته: " شفـاء الغليل  
في شرح مختصر الخليل , 
روضة األعالم بمنزلة  

لوم اإلسالم  العربي من ع
, اإلبريز المسبوك في  
كيفية آداب السلوك" , 
ولديه أشعار كغيره من  
 أعالم األمة ونوابغها.
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وه� م� روادعل� اإلج	
اع ال�Bاسي ال*, تقل [�ه ال��Rث والF	ا�ات ع�! 
الع�ب , و$	ا�اته مه
ة ألنه عاش ف	�ة الف	� الT!ی!ة واإلض:�ا�ات في 
األن!ل , وسق�� غ�نا]ة ال	ي $ان قاض9ها , فاس	له� األح!اث وس:�ها في 

�� ح-ارة ع��Aة آخ� ما $	Rه , �ع! أن إس	ق� في الق!س قاض�ا مه
�ما �Bق
إس	
�ت ألك�Y م� ث
ان�ة ق�ون , وه� _�اول إس	�Rا� آل�ات ح�� ال تع9! 

  ال
آساة.
فهل $ان _عل� �أن ذات اآلل�ات س	فعل ب!_ار أمة الع�ب في الق�ن 

  ال�اد, والع�T&�؟!!
  وaن م�9Bات اإلنه�ار �:�9ة ال{:�ات ح	
�ة ال�ها_ات!!

 

  
 
أن أحداث األندلس  

نظر  قد أملت عليه ال
في مسألة الحكم , 
وكأنه أدرك أن العلة  
  في مشكلة الحكم

  

  ر!!ــــــب والجواهــــــاري والطــــــي السنجــــــن األكفـانــــــإب
أب� ع/9! هللا ب� إب�ا��� ب� ساع! األن5ار, ال�B'ار, , م� م�ال9! ق-اء 

ة , ) ه'�&749 -  665) م�الد_ة , (1348 - 1286س�'ار ش
ال الع�اق (
  نTأ ف9ها وعاش وت�فى �القاه�ة �ع! إصاب	ه �ال:اع�ن.

]/89 وAاح� وعال� �ال��
ة وال�&اض�ات وف�wه أص�لي ح�في  , $ان حاذقا 
  في تT{�� ال
�ض , وت�$89 ال!واء , وaش	ه� �
ع�فة ال'�اه� والعقاق�9.

  مارس ال:8 في ب�
ارس	ان قالوون �القاه�ة.
  الR{ار, , حBام ال!ی� ال�Bاقي عالء ال!ی� ع/! العl&l أسات
ته:
أن	ج ما یl&! ع� ع�T&� $	ا�ا وم�ها: مع�اج ال!را_ة ش�ح اله!ا_ة م�لفاته:

في الفقه , جامع األس�ار ش�ح ال
!ار في الفقه , ع�9ن ال
*ه8 , إرشاد 
القاص! إلى أس�ى ال
قاص! , , $Tف ال�&� في أم�اض الع�9 , نها_ة الق5! 

لRاب في أخRار األ]Rاء , غ��ة الل/89 ع�! في ص�اعة الف5! , روضة األ
غR9ة ال:/89 , إ_-اح م�'ة العالج , ن{8 ال*خائ� في أح�ال ال'�اه� , 

  �¢�ة الBائل في إخ	5ار ال
Bائل , ن/*ة في ال:8.

  
  
 
طبيب وباحث وعالم  
بالحكمة والرياضيات  
وفقيه أصولي حنفي  , 
كان حاذقـا في  
تشخيص المرض , 
وتركيب الدواء , 

إشتهر بمعرفة  و 
 الجواهر والعقـاقير
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 ما _
l9ه أنه م�س�عي , وق! ج
ع ب�9 ه�ای	ه في ال'�اه� واألح'ار

ة وال:8 ,  وألف $	ا�ه ال
Tه�ر (ن{8 ال*خائ� في أح�ال ال'�اه�) , &�Fال


ة؟!!&�Fفهل ه�اك عالقة ب�9 ال:8 واألح'ار ال  

ا Aال خا[�ة عل�9ا , ورlها ال ت�Fن ه�اك عالقة ما ق! أدر$ها ل�Fالب! أن ت

ة تأث�9ات نف�Bة على اإلنBان ت�ل! [�ه ]اقات إ_'اب�ة &�Fن لألح'ار ال��_

  ع�9ه على الTفاء , وال ُ_ع�ف هل إس	ع
لها في عالج ال
�ضى.ت
ك
ا أنه إش	ه� �
�اولة مBاع!ة ال�اس على معال'ة األم�اض , ��	ا�ة 
ال!ل9ل العالجي له� في حالة £�اب ال:/89 $
ا في $	ا�ه (غ��ة الل/89 ع�! 

  غR9ة ال:/89).
� eَم� ال*, دفعه لل�ح9ل ع� م!ی�ة س�'ار في ذل` ال�ق iع! إنه�ار ت�

  ) ه'�&ة.�656غ!اد على ی! ه�الك� (
  هل ه� ال	�!, واإلص�ار؟

  هل هي إرادة األمة ال	ي ال ت��BF؟!
إنه ¦اه�ة سل�$�ة ع�ا¥�ة تB	�| ال!راسة وال��R , و$أنه _{/�نا �أن 

  الع�اق ل� ت�ال م� ج�ه�ه العاد_ات!!
 

أنتج ما يزيد عن عشرين  
كتابا ومنها: معراج  

هداية في  الدراية شرح ال
الفقه , جامع األسرار شرح  
المدار في الفقه , عيون  
المذهب , إرشاد القـاصد  
إلى أسنى المقـاصد , , 
كشف الرين في أمراض  
 العين  

 
جمع بين هوايته في  
الجواهر واألحجار  

الكريمة والطب ,  
وألف كتابه المشهور  
(نخب الذخائر في  
أحوال الجواهر) , فهل  
هناك عالقة بين الطب  

 األحجار الكريمة؟!!و 
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