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َمةُ   ُمَقدِّ
إن الصحة من أعظم نعم الله عىل اإلنسـان، وبـدونها تخـور 
قواه، وتفسد عليه دنياه، ومن أجل الحفاظ عـىل هـذه النعمـة، 

الساعة باملحافظة عىل ما تبقى  قياميهتم البرش منذ األزل وحتى 
منها، أو اسرتجاع ما ذهب منها، خاصة مـع تقـدم العمـر، وهـذا 

ال من خالل جهود األطباء. ومن األمم التي اهتمت األمر ال يتأىت إ 
بعلم الطب، أمة العرب، والتي مل تعنت بيشء يف الجاهلية وصـدر 
اإلسالم أكرث مـن اعتناءهـا بلغتهـا وبصـناعة الطـب، خاصـة مـع 
وجود الكث� من األحاديث النبوية الرشيفة التي تحث عىل تعلم 

طـأ أن نعتقـد بـأن الطب، وتأمر بالتداوي من األمراض، ومن الخ
النقلة الكربى التي أحدثها اإلسالم يف جزيرة العـرب نقلـة دينيـة 

فقط، ولكن كانت نقلة علمية يف شتى العلوم الرشعية والعمليـة 
التطبيقية، ومنها علم الطب، فقد نبغ يف علم الطب العديد مـن 

لجميـع )  فكان منهم الرجـال والنسـاء، وكـان لصحابة النبي (
 جهود طبية عظيمة، قياسا مع ظروف العرص الذي عاشوا فيه.

لكل هذا فقد خصصـنا هـذا البحـث للحـديث عـن (جهـود 

. وقـد تحـدثنا فيـه عـن )(الصحابة الطبيـة عـىل عهـد النبـي 
مفهوم الطب ومرشوعيته يف اإلسالم، واألحاديـث النبويـة الدالـة 

� تناولنا الحديث عـن أشـهر عىل فضل الطب ووجوب تعلمه، ك
األطباء من الصحابة ريض اللـه عـنهم مـن الرجـال والنسـاء، بـل 

. وذكر فيـه )(وأشهر من عرف بالتمريض من صحابيات النبي 
أيًضا تعلم الصحابة ريض الله عنهم لعلـم الطـب يف داخـل شـبه 

حاديـث الجزيرة العربية وخارجها، ومل نغفل الحديث عن دور األ 
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النبوية يف فتح أذهان األطباء العرب للتقدم يف علم الطب، وهـو 
ما عرف بعد ذلـك بــ (الطـب النبـوي). وتحـدثنا أيًضـا عـن أول 
ــاق� وظــروف  ــة والعق ــن األدوي مستشــفى يف اإلســالم، فضــًال ع
ــة  ــال األدوي ــدم إغف ــع ع ــوي، م ــد النب ــا يف العه ــول عليه الحص

ربية، وبينا فيه أيًضـا أفكـار املستوردة من خارج شبه الجزيرة الع
الصحابة الطبية، وطرائق تعاملهم مـع األمـراض املختلفـة، وأجـر 

 .)(األطباء املادي والعيني عىل عهد النبي 

 أوًال: مفهوم الطب ومرشوعيته يف اإلسالم
الطب يف لغة العرب يقال عىل معان منها: اإلصـالح، ويقـال: 

يقال: له طب بـاألمور، أي: لطـف وسياسـة، طبيته إذا أصلحته، و
أما عـن مفهـوم ) ١(ومنها: الحذق، فكل حاذق طبيب عند العرب.

الطب يف االصطالح، فهو صناعة تنظر يف بدن اإلنسان من حيـث 
�رض ويصح، فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء املرض باألدوية 
واألغذية، بعد أن يتب� املرض الذي يخص كل عضـو مـن أعضـاء 
البدن، وأسباب تلك األمراض التي تنشأ عنها، وما لكل مرض مـن 
األدوية، مستدل� عـىل ذلـك بأمزجـة األدويـة وقواهـا، ويسـمى 

، واملتطبــب هــو الــذي )٢(العلــم الجــامع لهــذا كلــه علــم الطــب
، وهـو الـذي يجلـب الصـحة املفقـودة، أو )٣(يتعاطى علم الطب

 )٤(يحفظها بالشكل والشبه.
نعـم اللـه عـىل عبـده، وأجـزل عطايـاه،  إن الصحة من أجل

، )٥(وأوفر منحه، بل إن العافية املطلقة أجل الـنعم عـىل اإلطـالق
"فصـل يف  )٦(يقول املؤرخ ابن خلدون عن أهمية صـناعة الطـب:

ــاج إليهــا يف الحــوارض واألمصــار دون  ــه محت صــناعة الطــب وأن
البادية، ألن أمزجتهم أصلح وأبعد من األمـراض، فتقـل حـاجتهم 
إىل الطب، ولهذا ال يوجد الطبيب يف البادية بوجـه، ومـا ذاك إال 
لالستغناء عنه إذ لو احتيج إليـه لوجـد". كانـت العـرب يف صـدر 
ــام  ــة أحك ــا ومعرف ــم إال بلغته ــن العل اإلســالم ال تعــن بيشــء م
رشيعتها، حاشا صناعة الطب، فإنها كانت موجودة عند أفراد من 

حاجة النـاس طـرًا إليهـا، وملـا العرب غ� منكرة عند ج�ه�هم ل
كان عندهم من األثر عن النبي (صىل الله عليه وسلم) يف الحث 

، ك� أن الوصايا الطبية لألطباء العرب قبل اإلسالم والتي )٧(عليها 

 )٨(سنًنا يعملون بها بإ�ان وعقيدة. )(أيدها محمد 
مر بالتـداوي، هناك العديد من األحاديث الصحيحة التـي تـأ 

وأنه ال ينـايف التوكـل، كـ� ال ينافيـه دفـع داء الجـوع والعطـش 
والحر والربد بأضدادها، بـل ال تـتم حقيقـة التوحيـد إال مببـارشة 

عـن  )٩(األسباب التي نصبها الله مقتضيات ملسبباتها قدًرا ورشًعـا.

ب طبيبًـا، بعث إىل أيب بـن كعـ )(جابر بن عبد الله، أن النبي 
عن زيد بن أسلم أن رجًال يف زمان  )١٠(فقطع له عرقًا وكواه عليه.

أصابه جرح، فـاحتقن الجـرح الـدم، وأن الرجـل  )(رسول الله 

 )(دعا رجل� من بني أ�ار، فنظر إليه، فـزع� أن رسـول اللـه 
خـ� يـا رسـول اللـه؟ قال له�: أيك� أطب ؟ فقـاال: أوىف الطـب 

قال: أنزل الدواء الذي أنزل الـداء"  )(فزعم زيد أن رسول الله 
هذا، تقوية لنفس املريض والطبيب، وحث  )(، ففي قولـه )١١(

ــريض إذا  ــإن امل ــه، ف ــيش علي ــدواء والتفت ــك ال ــب ذل ــىل طل ع

حــه، فقهــرت استشــعرت نفســه أن لدائــه دواء يزيلــه قويــت رو 
املــرض ودفعتــه، وكــذلك الطبيــب إذا علــم أن لهــذا الــداء دواء، 

  )١٢(أمكنه طلبه والتفتيش عليه.
ومن األحاديث الدالة أيًضا عىل مرشوعية الطـب يف اإلسـالم، 

ريض الله عنه قـال: كنـا نرقـى يف الجاهليـة،  مالكعن عوف ابن 
 رقـاكم، فقلنا يا رسول الله كيف ترى يف ذلك؟ فقال: اعرضوا عىلّ 

فقـد كـان األطبـاء يف أول  )١٣(ال بأس بالرقى ما مل يكن فيـه رشك 
الشــك أن هــذه األحاديــث ) ١٥(أو الكهــان. )١٤(األمــر مــن الكهنــة 

السالفة الذكر وغ�ها قـد تضـمنت إثبـات األسـباب واملسـببات، 
، وأنها تحث عىل طلـب تعلـم الطـب )١٦(وإبطال قول من أنكرها

ت اإلنسان التي وهبها الله له وهـي للمحافظة عىل أغنى ممتلكا
 "الصحـة".

 ثانًيا: أهشر األطباء من الصحابة "ريض الله عهنم"
يف علــم الطــب  )(لقــد نبــغ العديــد مــن صــحابة النبــي 

 وهم حسب األهمية عىل النحو اآليت:  املختلفةباختصاصاته 

 :)١٧(ـ الحارث بن كلدة١
بـن عـالج بـن أيب سـلمة بـن هو الحارث بن كلدة بن عمرو 

أصله من ثقيف مـن ) ١٨(عبد العزى بن غ�ة بن عوف بن ثقيف 

إليـه، وظـل  )(ملا ظهر اإلسالم قربه الرسـول  )١٩(أهل الطائف 
، وذكـر ابـن أيب )٢٠(هــ٣٣محل ثقة العـرب حتـى مـات يف سـنة 

وأيام أيب  )(أصيبعة بأن الحارث بن كلدة بقى أيام رسول الله 
بكــر وعمــر وعــث�ن وعــيل بــن أيب طالــب ومعاويــة ريض اللــه 

فقد اختلف أكـرث املؤرخـون يف تـاريخ وفاتـه، ومل يرشـ  )٢١(عنهم
 )٢٢(أكرثهم إىل إسالمه، وقسم منهم أنكـره.

ــه مــات يف أول اإلســالم، ومل يصــح  ــرب، بأن ــد ال ــن عب ــر اب ذك
، يف ح� ذكرت )٢٤(لقفطي، وشاركه يف هذا الرأي أيًضا ا)٢٣(إسالمه

إحدى املراجع الحديثة الهامة، بأنه أسلم ومات مسلً� يف خالفـة 
"عمر" وخرج مع النساء حيـن� حـارص املسـلمون الطـائف سـنة 

 ، وكان خروجه هذا بالطبع ملداواة الجرحـى.)٢٥(هـ٩
هــذا ومتيــل الدراســة إىل أن الحــارث بــن كلــدة قــد اعتنــق 

 ه وذلك لألسباب اآلتيـة: اإلسالم، ومل �ت عىل وثنيت

أن ابن أيب أصيبعة هو أشهر من صنف كتابًا للطب واألطباء،  •
مل يذكر أي ديانة للحارث بن كلدة مطلًقا، ال من قريب أو 

 )٢٦(من بعيد.

أن الروايات التي ذكرها القفطي عن الحارث بن كلدة تكاد  •
تكون متضاربة، فقد ذك بأنه مات يف أول اإلسالم ومل يصح 

مه، يف ح� يذكر يف موضع آخر من كتابه، أنه بقى إىل إسال 
زمن معاوية، فقاله له معاوية: ما الطب يا حارث: فقال: 

 )٢٧(األزم يا معاوية، يعني الجـوع.

أنه ورد يف سنن أيب داود أن سعد بن أيب وقاص قال: مرضت  •

ي يعود�، فوضع يده ب� ثدي )(مرًضا فأتا� رسول الله 
حتى وجدت بردها عىل فؤادي، فقال: إنك رجل مفؤود، 

 )٢٨(ائت الحارث بن كلدة أخا ثقيف، فإنه رجل يتطبب،
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الحارث بن كلدة يف هذا الحديث  )(فقد اعترب النبي 

وهو نبي  )( أًخا له، ولو كان عىل وثنيته ما كان ملحمد
  مرشك يف األخوة.اإلسالم أن يجمع بينه وب�

بنت  )٢٩(أن ابن حجر العسقال� يقول يف ترجمة (أزدة  •
: "مل يبق يف حجة الوداع أحد )٣٠(الحارث بن كلدة الثقفية) 

من قريش وثقيف إال أسلم وشهدها"، ومبا أن الحارث بن 
كلدة والد (أزدة) هذه كان من أهل ثقيف وتوفىـ حسن 

فة أيب بكر اختالف الروايات. عىل أقل تقدير يف خال 
هـ، بين� كانت ١٣هـ ـ ١١الصديق ريض الله عنه أي ما ب� 

هـ، فهذا يدل داللة قطعية عىل أنه ٩حجة الوداع يف سنة 
 هـ عىل أقل تقدير أيًضا.٩اعتنق اإلسالم سنة 

 
وقد ذكر ابن حجر العسقال� أيًضا ما يفيد إسالم الحارث بن 

لها عالقة بالحارث  كلدة، من خالل ترجمته أيًضا لشخصية أخرى
بن كلدة نفسه، وهي سمية موالة الحارث بـن كلـدة، يقـول بـن 

يف  )(: "مل يرد ما يـدل عـىل أنهـا رأت النبـي )٣١(حجر عن ذلك
حال إسالمها، لكن �كن أن تدخل يف عموم قولهم: إنه مل يبق يف 
حجة الوداع أحد من قـريش وثقيـف إال أسـلم وشـهدها"، فـإذا 
كانت ابنة الحارث بـن كلـدة وموالتـه قـد شـهدتا حجـة الـوداع 
وأسلمتا، فمن باب أوىل أن يكون الحارث بن كلـدة قـد شـهدها 

 .)(وأسلم، خاصة وأنه كان من املقرب� إىل النبي 
وقد أدرك الُحلم  )(هذا وإذا كان كل من رأي رسول الله 

ولو ساعة من  )(حب رسول الله فأسلم، فهو ممن ص
فيمكن القول بأن الحارث بن كلدة الثقفي كان من  )٣٢(النهار،

 وأكرثهم شهرة ب� العرب والفرس. )(أعظم صحابة النبي 
أما عن جهود الحارث بن كلدة الطبيـة، فقـد كـان لتجربتـه 

) ٣٣(ب بـ "طبيـب العـرب" الواسعة يف الطب وآرائه الحكيمة يلق

يأمر َمْن كانت بـه علـة  )(فقد أدرك اإلسالم، وكان رسول الله 
، )٣٤(أن يأتيه فيستوصفه، فقد كان طبيبًا من أفاضل أطباء العرب

وللحارث بـن كلـدة الثقفـي مـن الكتـب كتـاب " املحـاورة " يف 
ــو رشوان، ـى أن ــ� كرسـ ــه وب ــب، بين ــ�  )٣٥(الط ــن مل يش وا إىل لك

 )٣٦(مضمونه ومحتوياته وحجمـه ومل يصل ألينا أيًضا.
وأصـبح طبيـب  )٣٧(وقد شهد أهل بلد فارس ممن رآه بعلمه

كرسى فارس، وقد تخصص الحارث يف علم الصحة، وأوىص بعـدم 
اإلفــراط يف الطعــام، وعــدم االســتح�م بعــد تناولــه، كــ� أوىص 

كانـت العـرب ك� كانت له معرفة مبـا  )٣٩(والحقن، )٣٨(بالحجامة
تعتاده وتحتاج إليه من املداواة، وله كالم مستحسن في� يتعلـق 

 )٤٠(بالطب

 

 ـ أبو رمثة التيمي:٢
هو أبو رمثة رفاعة بـن يـرثيب التيمـي، مـن تـيم الربـاب، أىت 

ومعــه ابنــه، وقيــل: إن اســم أيب رمثــة، حبيــب بــن  )(النبــي 
، عـن أيب )٤١(اش العنـربي، ويقال: إن أبا رمثة هـو الخشـخحسان

: إ� رجل طبيب فقال له )(رمثة ريض الله عنه أنه قال للنبي 

أبـو رمثـة كـان  )٤٢(النبي: ال طبيب لنـا إال اللـه بـل أنـت رفيـق"
التيمي طبيبًا عىل عهد رسول الله صيل الله عليه وسلم، ومـزاوًال 

ــراح، ــناعة الج ــد وص ــ�ل الي ــهر  )٤٣(ألع ــن أش ــان م ــي وك جراح
الجاهلية، فقد كان بعضـهم يخصـص نفسـه لألعـ�ل الجراحيـة، 

ومل تــذكر لــه كتــب التــاريخ أي )٤٤(فيغلــب عليــه لقــب الّجــراح
 مؤلفات يف علم الطب.

 ـ ضماد األزدي:٣
هو ض�د بـن ثعلبـة األزدي، مـن أزد شـنوءه، أسـلم ضـ�د 

ــي  ــديًقا للنب ــ�د ص ــان ض ــه، وك ــن قوم ــايع ع ــا)(وب ن ، وك
، ويرقى، ويطلب العلم، وأسـلم يف أول اإلسـالم، وكـان )٤٥(يتطبب

، ومل متدنا املصادر التاريخية بأكرث من )٤٦(يرقى ويداوي من الريح
 هذا عن ض�د األزدي.

 ـ شمردل النجرا�ي:٤
هو شمردل بن قياث الكعبي النجـرا�، كـان يف وفـد نجـران 

، )( بني الحارث بـن كعـب، فنـزل الشـمردل بـ� يـدي النبـي
فقال: يا رسول الله، بأيب أنـت وأمـي، إ� كنـت كـاهن قـومي يف 
الجاهلية، وإ� كنت أتطبب، ف� يحل يل ؟ قـال: فصـد العـرق ـ 
أي قطع العروق ـ ومحسـمة الطعنـة إن اضـطررت ـ أي قطـع 
العرق ثم كويـه ـ وال تجعـل يف دوائـك ُشربًم�ــ أن نبـات يشـبه 

وهو نبت يتداوي   -تداوي ـ وعليك بالنساالحمص يرشب ماؤه لل
به مسهل للبلغم ـ وال تـداوي أحـًدا حتـى تعـرف داءه "، فقبّـل 

 )٤٧(ركبته، فقال: والذي بعثك بالحق ألنـت أعلـم بالطـب منـي".
هذا ومل تقترص الجهود الطبية عىل هؤالء األربعـة مـن الصـحابة 

تـذكر رضوان الله عليهم، بل كـان هنـاك الكثـ� مـنهم، ممـن مل 
املصادر التاريخية أس�ؤهم، فقـد ذكـر آنًفـا خـرب طبيبـي أ�ـار، 

، لعــالج أيب بــن كعــب )(وخــرب الطبيــب الــذي أرســله النبــي 

 )(وغ�هم، وهو ما يـدل عـىل مـدى اهـت�م أصـحاب النبـي 
 بعلم الطب.

ثالًثا: أهشر الطبيبات والممرضات من الصحابة 

 ه عهنم""ريض الل
، نبـغ أيًضـا )(ك� نبغ الكث� من الرجل من صحابة النبي 

يف مجـال الطـب وىف مجـال  )(العديد مـن صـحابيات النبـي 
التمريض، الذي يقوم يف األساس عىل مـداواة الجرحـى يف ميـدان 

 القتال وقتذاك.

 أشهر الطبيبات من الصحابة -٣/١
 لطبيبات من الصحابة، فهن عىل النحو اآليت: أما عن أشهر ا

 

 ـ عائشة أم المؤمنين:١
وهي عائشة بنـت أيب بكـر الصـديق ريض اللـه عـنه�، زوج 

وأم املؤمن�، املربأة من فوق سبع سموات، ماتت سنة  رسول الله
أما عن معرفتهـا بعلـم الطـب، فقـد ) ٤٨(هـ، يف خالفة معاوية.٥٧
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م يقـول لعائشـة ريض اللـه عنهـا: كان عروة بن الـزب� بـن العـوا

 )(أعجب من علمك بالطب، قالت: أي عريـه إن رسـول اللـه 
كان يسقم عند آخر عمره فكانت تقدم عليه وفـود العـرب مـن 

، فكنــت -الوصــفات الطبيــة  –كــل وجــه، فتنعــت لــه األنعــات 
ه ، فكان عروة يقول: ما رأيت أحًدا أعلم بفق)٤٩(أعالجها، فمن ثمّ 

 )٥٠(وال بطب وال بشعر من عائشة.

 ـ الشفاء بنت عبد هللا:٢
الشفاء بنـت عبـد اللـه بـن عبـد شـمس القرشـية العدويـة، 
أسلمت قبل الهجرة فهي من املهاجرات األول، كانت مـن عقـالء 

، وكان عمر ريض الله عنه يقـدمها يف الـرأي، )٥١(النساء وفضالئهن
عن خربتها الطبية، فقـد  أما) ٥٢(واسمها ليىل، وغلب عليها الشفاء.

كانت متخصصة يف نوع مع� من األمـراض وهـو مـرض النملـة، 

: علمي حفصة رقية النملـة كـ� علمتهـا )(قال لها رسول الله 

، )(الكتابة "، وكانت ترقى يف الجاهليـة، فقـدمت عـىل النبـي 
ن الجاهليـة فقـد فقالت: يا رسول الله، أ� كنت أرقـى برقـى مـ

أردت أن أعرضها عليك قال: فاعرضيها، فعرضـتها عليهـا، وكانـت 
أمـا النملـة ) ٥٣(ترقى من النملة، فقال: أرقى بها وعلميها حفصـة.

فهي: بثُور صغار مع ورم قليل وحكة وُحرقه وحـرارة يف اللمـس، 
وهي تخرج يف الجنب�، ويقال: إنهـا تخـرج  )٥٤(ترسع إىل التقرح،

أي أن  )٥٥( الجنب، ترقى فتذهب بإذن الله عز وجـل،أيًضا يف غ�
الشفاء بنت عبد الله كانت مبثابة أخصائية يف األمـراض الجلديـة 

 بلغة هذا العرص.

 ـ أم عمارة األنصارية:٣
اسمها نسيبة بنت كعـب بـن عمـرو املازنبـة، شـهدت بيعـة 

وولديها عبد  )٥٦(العقبة، وشهدت أحًدا مع زوجها زيد ابن عاصم،
كان الناس يأتونها مبرضـاهم،  )٥٧(وحبيب ابن زيد بن عاصم،الله 

لتستشفى لهم، فتمسح بيدها الشـالء عـىل العليـل، وتـدعو لـه، 
فَقل مـا مسـحت بيـدها ذا عاهـة إال بـرئ، فلـيس مـن أسـباب 
الشفاء أن متسح امرأة بيدها جسم اإلنسـان، ولكـن مـن أسـبابه 

 )٥٨(الدعاء، وما أحل الله من دواء يصفه الطبيب.

 ة رسول هللا ص�ي هللا عليه وسلمـ سلمى موال٤
،  وأم )(كانــت ســلمى امــرأة أيب رافــع مــوىل رســول اللــه 

أوالده، وهي التي كانت تقبل خديجة بنـت خويلـد بـن أسـد يف 
والدتها إذا ولدت من رسول الله، وتعد قبل ذلك ما تحتاج إليـه، 

ول الله صـيل اللـه عليـه وهي قبلت أم إبراهيم بإبراهيم ابن رس
وسلم، وشـهدت سـلمى خيـرب مـع رسـول اللـه صـيل اللـه عليـه 

وكانـت سـلمي تخـدم النبـي صـيل اللـه عليـه وسـلم،  )٥٩(وسلم،
قالت: ما كان يكون برسول الله صيل الله عليه وسـلم  قرحـة أو 

 )٦٠(نكبة ـ أي اإلصابة أو الجرح ـ إال أمر� أن أضع عليهـا الحنـاء،

كانـت صـاحبة تخصصـات  )(ة رسـول اللـهأي أن سلمى مـوال 
متنوعة، ما ب� علم النساء والتوليد، وتقـديم اإلسـعافات األوليـة 
للجرحى، ك� يفهم من حضورها غزوة خيرب يف الروايـة السـابقة، 
فضًال عن تقديم الخدمات الطبية للنبي صيل الله عليه وسلم إذا 

 ما أصابه جرح أو قرحة.

 شهر الممرضات من الصحابة: أ -٣/٢
كان النساء يشهدن مع النبي صيل الله عليه وسلم املشـاهد، 

رأة ويسق� املقاتلة، ويداوين الجرحى وىف هذا جواز معالجة املـ
فـإنهن كـن يهيـنئ األدويـة  )٦١( ورة،للرض األجنبية الرجل األجنبي 

 كال شـ )٦٢( يحـل.للجراح ويصلحنها، وال يلمسن من الرجل مـاال 
اواة النساء للجرحى يف القتال، مل يكن ملطلـق النسـاء، بـل أن مد

كان ذلك للنساء املـدربات عـىل ذلـك ممـن لهـن خـربة يف هـذا 
 املجال وذلك لسبب�: 

أن بعض هذه الجراح كان غائرًا وخط�ًا، ومن املعروف عن  •
النساء الضعف وعدم القدرة عىل مشاهدة ذلك، فلو مل 

ة يف ذلك، ما استطاعت تكن هذه املرأة مدربة ولها خرب 
حتى النظر إىل مثل هذه الجراح الخطرة، فضًال عن 

 التعامل معها ومعالجتها.

أن هؤالء النساء لو مل تكن مدربات عىل ذلك، لكان باإلمكان  •
أن تقوم إحداهن بفعل خاطئ رمبا يؤدي إىل إزهاق روح 

 هذا الجريح أو ذاك.
 

 هن كاآليت: أما عن أشهر هؤالء املمرضات من الصحابة ف

ـ أم أيمن موالة رسول هللا ص�ي هللا عليه ١

 وسلم:
أم أ�ن واسمها بركة موالة رسول الله صيل الله عليه وسـلم، 
تزوجت عبيد بن زيد فولدت له أ�ن، وبه قد ُسميت. توفيت أم 

، كانـت مـن )٦٣(أ�ن يف أول خالفة عث�ن بن عفان ريض الله عنه
ا وكانـت تسـقي املـاء وتـداوي وحرضت أم أ�ن أحـدً  )٦٤(الحبشة

 )٦٥(الجرحى  وشهدت غزوة خيرب.

 ـ بحينة بنت الحارث: ٢
اسمها عبدة بنت الحارث بن املطلب بن عبد مناف، أسلمت 

وشهت بحينة خيرب مع رسول الله صيل  )٦٦(،)(بحينة وبايعت 
 )٦٧(الله عليه وسلم.

 ـ أم الحارث األنصارية: ٣
ارث بنت الحارث بن عروة األنصارية، أسلمت أم الحارث أم الح

شهدت أم الحارث حنيًنا مع رسول  )٦٨(،)(وبايعت رسول الله 

 )٦٩(.)(الله 

 ـ حمنة بنت جحش:٤
حمنة بنت جحش بن رباب األسدية، أخت زينب بنت جحش أم 

ًدا، فكانت تسقي ، كانت من املبايعات، وشهدت أح)٧٠(املؤمن� 
 )٧١(العطىش، وتحمل الجرحى وتداويهم، وشهدت خيربًا.

 

 ـ الربيع بنت معوذ:٥
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الربيع بنت معوذ بـن الحـارث بـن رفاعـة، أسـلمت الربيـع 

عن الربيع بنت معوذ قالت: كنا مع  )٧٢()(وبايعت رسول الله 

 )٧٣(القتىل إىل املدينة. ،  نسقي ونداوي الجرحى، ونرد)(النبي 

 ـ رفيدة األسلمية:٦
هــي رفيــدة أو كعيبــة بنــت ســعد األســلمية، بايعــت بعــد 
الهجرة، وهي التـي كانـت تكـون يف املسـجد لهـا خيمـة تـداوي 
املرىض والجرحى، وكان سعد بن معـاذ حـ� رمـي بـوم الخنـدق 
عندها تداوى جراحه حتى مات، وشهدت رفيـدة ـ أو كعيبـة ـ 

 )٧٤(.)(رسول الله  يوم خيرب مع

 ـ أم رمثة الهاشمية:٧
ويقال أم رميثـة بنـت عمـرو بـن هاشـم بـن عبـد املطلـب، 
أسلمت وبايعت رسول الله صيل الله عليـه وسـلم وشـهدت مـع 
رسول الله صيل الله عليه وسلم خيرب، وأطعمها رسول الله صـيل 

 )٧٥(ع�.الله عليه وسلم أربع� وسًقا مترًا وخمسة أوسق ش

 ـ أم زياد األشجعية:٨
يف غزوة خيـرب  )(خرجت أم زياد األشجعية مع املصطفى 

سادسة ست نسوة، فبلغ النبـي صـيل اللـه عليـه وسـلم، فبعـث 
إليهن قال: بإذن من خـرجنت؟ ورأينـا يف وجهـه الغضـب، فقلـن: 

 )٧٦(خرجنا ومعنا دواء نداوي به الجرحى، فقسم لهن من التمر.

 ـ أم سليط النجارية: ٩
هي أم قيس بنت عبيد بن زياد، تزوجها عمرو بن قيس بـن 
مالك، فولدت لـه سـليطًا وفاطمـة، أسـلمت أم سـليط وبايعـت 

 )٧٨(وحرضت مع رسول الله يوم أحد. )٧٧(وشهدت خيرب وحنيًنا،

 ـ أم سليم النجارية:١٠
هي أم سـليم بنـت ملحـان بـن خالـد النجاريـة، اختلـف يف 

: سهيلة، وقيل: رميلة، وقيل: رميثة، كانت من عقـالء اسمها فقيل
تزوجت مالك بن النرضـ يف الجاهليـة، وأسـلمت مـع  )٧٩(النساء،

شهدت يـوم حنـ�، وشـهدت  )٨٠(السابق� إىل اإلسالم من األنصار
 )٨١(قبل ذلك يوم أحد، فكانت تسقي العطىش وتداوي الجرحى.

 ـ أم سنان األسلمية:١١
رسول اللـه صـيل اللـه عليـه وسـلم، أم سنان األسلمية، أتت 

يف  )(قالت أم سنان أتيت رسول اللـه  )٨٢(فبايعته عىل اإلسالم،
نسوة من بني غفار، فقلنا: يا رسول الله، قد أردنا أن نخرج معك 
إىل وجهك هذا، وهـو يسـ� إىل خيـرب، فنـداوي الجرحـى ونعـ� 

فإن لك صـواحب  )٨٣(له،املسلم� مبا استطعنا، فقال: عىل بركة ال
قد كلمني وأذنت لهن من قومك ومن غ�هم، فـإن شـئت فمـع 
قومك وإن شئت فمعنا قلت: معـك، قـال: فكـو� مـع أم سـلمة 

 )٨٤(زوجتي، قالت: فكنت معها.

 ـ أم عطية األنصارية:١٢
اسمها نسيبة بنت الحارث، وقيل نسـيبة بنـت كعـب كانـت 

يـه وسـلم، متـرض املـرىض، تغزو كث�ًا مع رسول الله صيل الله عل
ــلم  ــه وس ــه علي ــيل الل ــي ص ــن النب ــا ع ــى، وله ــداوي الجرح وت

عن أم عطية قالت: غزوت مع رسول الله صيل اللـه  )٨٥(أحاديث،
عليه وسلم، سبع غزوات، فكنت أصنع لهم طعامهم وأخلفهم يف 

 )٨٦(رحالهم، وأداوي الجرحى، وأقوم عىل املريـض.

 ـ معاذة الغفارية:١٣
لغفارية: كنت أنيًسا لرسول الله صيل الله عليه قالت معاذة ا

وســلم، أخــرج معــه يف األســفار أقــوم عــىل املــرىض، وأداوي 
 )٨٧(الجرحى.

 ـ أم منيع:١٤
هي أم منيع بنت عمرو بن عدي بن سنان، أسلمت وبايعت 
رسول الله صيل الله عليه وسلم، وشهدت أيًضا خيـرب مـع رسـول 

 )٨٨(الله صيل الله عليه وسلم.

 م ورقة الحارثية:ـ أ١٥
هي أم ورقة بنت عبد اللـه بـن الحـارث، أسـلمت وبايعـت 
رسول الله صيل الله عليه وسـلم، وروت عنـه وكـان رسـول اللـه 
صيل الله عليـه وسـلم، يزورهـا ويسـميها الشـهيدة، وكانـت قـد 

ح� غزا رسـول اللـه صـيل اللـه عليـه  )٨٩(جمعت القرآن الكريم.
أن أخـرج معـك، أداوي جرحـاكم،  وسلم بدًرا، قالت له: أيأذن يل
قـال: إن اللـه مهـد لـك شـهادة، ) ٩٠(لعل الله يهدي إَىل الشهادة،

هذا إىل جانب غ�هن من املمرضـات  )٩١(فكان يسميها الشهيدة،
من صحابة النبي صيل الله عليه وسلم ممـن يضـيق املقـام عـن 

 ذكرهن.

 رابًعا: تعلم الصحابة ريض الله عهنم فنون الطب
د الصـحابة ريض اللـه عـنهم الطبيـة عـىل عهـد مل تكن جهـو 

، وليدة اللحظة، ولكنهم استقوا معرفتهم الطبيـة مـن )(النبي 
أكرث من مصدر، مثل تعلم الطب مـن األمـم األكـرث حضـارة مـن 
العرب وقتذاك، أو من خالل التجربة الذاتية واملوروث العـريب يف 

فـي� عـرف  )(عـن النبـي علم الطب، أو من خالل ما أخذوه 
 بعد ذلك بالطب النبوي.

خاصة ممن عارص الجاهلية  –ال يستبعد تعلم هؤالء األطباء 
يف (جند يسابور) مركز الطب والعلوم يف اإلمرباطورية  –واإلسالم 

مــن بــالد الشــام، فقــد كــان الطبيــب  أمــاكن(الساســانية) أو يف 
إىل تعلـم هـذا العلـم يف أمــاكن  الحـاذق محتاجـا يف هـذا اليـوم

متعددة لالستفادة من تجارب األطباء. وقـد كـان السـفر متصـال 
غ� منقطع، فال يستبعد قدوم األطباء وطالب الطب مـن جزيـرة 

لقـد رحـل الحـارث بـن  )٩٢(العرب إىل هذه األماكن للتعلم فيها 
كلدة إىل أرض فارس وأخذ الطب من أهل تلك الـديار مـن أهـل 

 )٩٣(بور) وغ�ها يف الجاهليـة وجـاد يف هـذه الصـناعة (جند يسا
 )٩٤(ومترن هناك، وعرف الداء والدواء.

ذهاب األطبـاء مـن الصـحابة ريض اللـه عـنهم إىل  جانبإىل 
املراكز الطبية الشه�ة خارج الجزيـرة العربيـة، مـنهم أيضـا مـن 
تعلم فنون الطب من خالل أطباء العـرب والعجـم، عـن عائشـة 

يف آخـر -كرثت أسقامه  )(ها قالت: إن رسول الله ريض الله عن
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وكان يقدم عليـه أطبـاء العـرب والعجـم، فيصـفون لـه،  –عمره 
 فقد كانت من أعلم الناس بالطب. )٩٥(فنعالجه.

، فهنـاك )(أما عن تعلم الصحابة فنون الطب عـن النبـي 
رخ الشه� ابن خلدون الذي من املؤرخ� من أنكر ذلك، وهو املؤ 

يقول عن هذا: "  ال ينبغي أن يحمل يشء من الطب الـذي وقـع 
يف األحاديث الصحيحة املنقولة عيل أنه مرشوع، فليس هناك مـا 
يدل عليه، اللهم إذا اسـتعمل عـيل جهـة التـربك وصـدق العقـد 
اإل�ا�، فيكـون لـه أثـر عظـيم يف النفـع ولـيس ذلـك يف الطـب 

ا هو من آثار الكلمة اإل�انيـة كـ� وقـع يف مـداواة املزاجي، وإ�
 –املبطون بالعسل، فالطب املنقول يف الرشعيات من هذا القبيل 

وليس من الوحي يف يشء  –أي طب مبني عيل التجارب املوروثة 
، وإ�ا هو أمر كان العرب عاديا للعـرب، فإنـه (صـيل اللـه عليـه 

عـث لتعريـف الطـب وال وسلم) إ�ا بعث ليعلمنا الرشائع ومل يب
 )٩٦(غ�ه من العاديات".

هذا وال تتفق الدراسة مع ما ذهب إليـه ابـن خلـدون، ألنـه 
ذكر بأن أقوال النبي (صىل الله عليه وسلم) يف الطب لـيس مـن 
الوحي يف يشء، وهذا الرأي ال يتفق مع ما اتفق عليه أهل السنة 

 –لجسـد والج�عة بأن السنة النبوية من الوحي، كـ� أن طـب ا
منه ما جاء يف املنقول عنه صىل  –ك� يقول ابن حجر العسقال� 

اللــه عليــه وســلم ومنــه مــا جــاء عــن غــ�ه، وغالبــه راجــع إىل 
صىل الله عليه وسلم  ، فالطب من السنن القامئة، ألنه)٩٧(التجربة

فعله وأمر بـه، وأظهـر الرسـول الكـريم يف أقوالـه فضـل الصـحة 
 )٩٨(والعافية.

كطب األطباء، فـإن طـب النبـي (صـيل اللـه  )(ليس طبه 
عليه وسلم) متيقن قطعي إلهي، صادر من الوحي، وطـب غـ�ه 
أكرثه حدس وظنـون وتجـارب، وال ينكـر عـدم انتفـاع كثـ� مـن 
املـريض بطـب النبـوة، فإنـه إ�ـا ينتفـع بـه مـن تلقـاه بـالقبول، 

 )٩٩(ن واإلذعان.واعتقاد الشفاء به، وك�ل التلقي له باإل�ا
وأمــا شــهادة أطبــاء زمانــه بطبــه (صــىل اللــه عليــه وســلم) 
فنستخلصــها مــن قــول (الشــمردل) الــذي كــان يف وفــد نجــران: 

. ففـي فجـر )١٠٠("والذي بعثك بالحق أنت أعلـم بالطـب منـي".
اإلسالم وبداية دعوة محمد (صىل الله عليه وسـلم) حـدث يشء 

الرسول (صىل الله عليـه يف غاية األهمية بالنسبة للطب، ذلك أن 
وسلم) جاء أكـرب داعيـة لصـناعة الطـب واألطبـاء، فقـد تحـدث 
الرسول الكريم يف الطب، والصحة واملرض، والوقاية من العدوى، 
ــه ثالمثائــة مــن  ــاء، حتــى تجمعــت للــرواة عن ويف فضــائل األطب
أحاديثــه الرشــيفة بهــذا املوضــوع ســميت بعدئــذ (بالطــب 

األحاديـث الرشـيفة كانـت محـط  وال شك أن هذه )١٠١(النبوي).
اهت�م الصحابة ريض الله عنهم عيل عهد النبي (صىل الله عليـه 
وسلم)  سواء من كان مـن األطبـاء يف األصـل، أو ممـن اسـتهوته 

 هذه األحاديث لتعلم فن الطب.

 خاماًس: أول مؤسسة طبية يف اإلسالم
ريض الله عنـه، قد جعل سعد بن معاذ  )(كان رسول الله 

يف خيمة رفيدة األسلمية التي نصبها لها يف مسجده ليعـوده مـن 

قريب، وكانـت امـرأة تـداوي الجرحـى وتحتسـب بنفسـها عـىل 
. إذ ملا أصابه السـهم )١٠٢(خدمة من كانت به ضيعة من املسلم�

يف غزوة الخندق قال رسول الله (صىل الله عليه وسلم): اجعلوه 
، )١٠٣(املسـجد حتـى أعـوده مـن قريـب"يف خيمة رفيدة التـي يف 

فكان رسول الله (صـىل اللـه عليـه وسـلم) يـزوره يف خيمتهـا يف 
. �كــن اعتبــار خيمــة رفيــدة، بــالرغم مــن )١٠٤(الصــباح واملســاء 

. وقد بقـي سـعد )١٠٥(البدائية التي فيها، أول مستشفى يف اإلسالم

 )(بن معاذ ريض الله عنه يف خيمتها، حتى حَكمه رسول اللـه 
يف بني قريظة، فأتاه قومه فحملوه عـىل حـ�ر، وقـد وطئـوا لـه 

. وملا انقيض شـأن قريظـة انفجـر بسـعد بـن )١٠٦(بوسادة من أدم
 )١٠٧(معاذ "ريض الله عنه" جرحه، ف�ت منه شهيًدا.

الشك أن هذه الخيمة أو املستشـفى الصـغ� رغـم بـدائيتها، 
هذا العرص، ذلك أن  كانت متقدمة طبيا جدا بالقياس مع ظروف

 –الحالة الصحية للصحايب الجليل سعد بن معـاذ ريض اللـه عنـه 
كانـت مسـتقرة يف داخـل هـذه الخيمـة،   –رغم خطورة جرحـه 

وهذا بدوره يدل عيل مهارة رفيدة األسلمية يف عـالج مثـل هـذه 
وأنها كانت متتلك من األدوات الطبية والعقـاق�  الجراح الخطرة،

ما مكنها من املحافظة عىل اسـتقرار الحالـة الصـحية لسـعد بـن 
معاذ ريض الله ملدة طويلة نسبا، عىل الرغم من خطورة جرحـه، 
ولو أنه بقـى بهـذه املستشـفى مـدة أطـول، لكـان باإلمكـان أن 

ي تسببت يشفي من جرحه، ولكن الحركة إىل بني قريظة هي الت
 يف انفجار جرحه م� عجل بوفاته "ريض الله عنه".

اسداًس: جهود الصحابة ريض الله عهنم يف 

 صناعة األدوية يف العهد النبوي 
كان من املتوقـع جـدا أن يهـتم األعـراب مبعرفـة طبيعـة مـا 
ينبت يف صحرائهم من الشجر واألعشاب، بعد أن أفادوا منها عن 

وعندما ظهـر اإلسـالم مل يكـن مـن  .)١٠٨(طريق الصدفة والتجربة 
هديه (صىل الله عليه وسلم) وال هدي أصحابه استع�ل األدوية 
املركبة، بل كان غالب أدويتهم باملفردات، ورمبا أضافوا إىل املفرد 

. )١٠٩(ما يعاونه، وهذا غالب طب األمـم عـىل اخـتالف أجناسـهم 
وهـي وهذا يت�ىش مع القاعدة التي مازالت متبعـة حتـى اآلن، 

العدول عن الدواء املركب، إذا كان الحصول عـيل الشـفاء ممكنـا 
 )١١٠(بالدواء املفرد.

األدوية املفردة إما أن تكون نباتية، وهي مثر أو بذور أو زهر 
ــاء  ــة كأعض ــا حيواني ــة، وإم ــي حجري ــة وه ــا معدني أو ورق، إم

. كانت صناعة األدوية عـيل عهـد النبـي )١١١(الحيوانات وأحشائها
ليه وسلم) يقوم بها بعض األطباء من صـحابته ريض (صىل الله ع

الله عنهم، عن عبـد الـرحمن بـن عـث�ن: أن طبيبـا سـأل النبـي 
(صىل الله عليه وسلم) عن ضفدع يجعلها يف دواء، فنهـاه النبـي 

ويستفاد من هذا الحديث ) ١١٢((صىل الله عليه وسلم) عن قتلها.
للـه عليـه أن صناعة األدوية كانت موجودة عـيل عهـده (صـىل ا

وسلم)، وأنه كـان يراعـي فيهـا الحـالل والحـرام فـي� يـدخل يف 
 مشتقاتها.
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كانت هذه األدوية متوفرة إىل حد كب� خاصـة فـي� يتعلـق 
بأدوية تضميد الجراح، تقـول أم زيـاد األشـجعية: "خرجـت مـع 

يف غزوة خيرب سادس ست نسوة، فبلـغ النبـي (صـىل  )(النبي 
يه وسلم) فبعث إليهن، فقال: بإذن من خرجنت؟ ورأينا يف الله عل

 )١١٣(وجهه الغضب، فقلنا: خرجنا ومعنـا دواء نـداوي الجرحـى".
أي أن الدواء كان متوفرا مع ست من النساء وليس مـع صـحابية 
واحدة، وهذا يف حد ذاته خ� دليل عيل توفره. إذا كانـت بعـض 

ابة "ريض الله عنهم" يف العقاق� أو األدوية تصَنع عىل أيدي الصح
العهد النبوي، وأن هذه األدوية كانت متوفرة إىل حد كب�، فكان 
من الطبيعـي أن يكـون هنـاك مـن يبيعهـا، فقـد كـان الصـحايب 

لكـن املصـادر  )١١٥(يبيع العقـاق�. )١١٤(الجليل أبو مويس األشعري
التاريخية مل متدنا بأي معلومات عن كيفية حصوله ريض الله عنه 

ه العقاق�، وعن أسعارها، أو طبيعة املكان الـذي كانـت عىل هذ
  تحفظ فيه هذه العقاق�.

إذا كانت هذه األدوية يتم صناعتها بفكر ويد بعض األطبـاء 
من الصحابة ريض الله عنهم يف العهد النبوي، فقد وجدت بعـض 
األدوية التي كانـت تصـَنع يف املدينـة املنـورة، وإن كانـت فكـرة 

تها يـتم اسـت�اده� مـن خـارج حـدود الجزيـرة تركيبها ومشـتقا
العربية، وهو ما �كن أن نتعرف عليه من خالل ما ورد يف قصـة 

 وفاته (صىل الله عليه وسلم).

يف مرضه الذي تـويف فيـه،  )(عندما أغمي عيل رسول الله 
ــت أســ�ء بنــت عمــيس: مــا وجعــه هــذا إال مــن ذات  )١١٦(قال

ه، فلددناه، فل� أفاق، قال: مـن فعـل يب هـذا؟ فلَدو  )١١٧(الجنب،
قالوا: لَدتك أس�ء بنت عميس، ظنت أن بك ذات الجنـب، قـال: 
أعوذ باللـه أن يبتلينـي بـذات الجنـب، أنـا أكـرم عـيل اللـه مـن 

إذ ملا أفاق النبي (صىل الله عليه وسلم) وجد خشـونة  )١١٨(ذلك.
مباذا؟ قلنا: بـالعود الُلد فقال:" ما صنعتم يب؟ قالوا: لددناك. قال: 

الهندي ويشء من ورس وقطرات زيت، فقال: مـن أمـركم بهـذا؟ 
قالوا: أس�ء بنت عميس، قال: هذا طب أصابته بـأرض الحبشـة، 

فقـد أيت بـه  )١١٩(وكانت أم سلمه وأس�ء بنت عميس ه� لَدتاه.
وهي أس�ء بنت عمـيس  )١٢٠(بعض مهاجري الحبشة إيل الحجاز.

ح بـذلك رسـول اللـه (صـىل اللـه عليـه ريض الله عنهـا، كـ� رص 
وسلم)، ك� يستفاد من ذلك أيضا جواز است�اد الدواء من خارج 

 دولة اإلسالم، طاملا أن فيه فائدة لصحة اإلنسان.
أما اللدود فهو دواء يصنع كالعج� كريه الطعـم يحيشـ بـه 
جانب الفم يف الشدق، ويرتكه ليبتلعـه املـريض شـيئا فشـيئا، وال 

كراهة طعمه وطـول بقـاء هـذا الطعـم يف الفـم هـو شك يف أن 
الذي أعطاه هذا االسم، ألن اللدود هو الغريم الـذي ال يفارقـك، 

 –أمـا عـن مكونـات دواء اللـدود  )١٢١(ومن هنا يقال عدو لدود.
والذي  نقلت فكرة مكوناته وفائدتـه الصـحية الصـحابية أسـ�ء 

ن من شيئ� فهو ك� ورد آنفا يتكو  –بنت عميس ريض الله عنها 
أوله�: العود الهندي وهو نوعان أحـده�: يسـتعمل يف األدويـة 
وهو الكست، ويقال لـه: القسـط، والثـا�: يسـتعمل يف الطيـب، 
ويقال له: األلَوة، والقسط نوعان: أحده� البيض الذي يقال لـه: 
البحري، واآلخـر: الهنـدي وهـو أشـده� حـرَا، واألبـيض أليـنه�، 

والعود الهندي عموًمـا غنـي مبشـتقات  )١٢٢(ًداومنافعه� كث�ة ج
) الــذي يــذيب الــبلغم، AC. Benzoiqueالحــامض البنــزوييك (

ـابات  ويقتل الجراثيم وال زالت مشتقاته تدخل يف كثـ� مـن الرش
أما ثا� مشتقات اللدود وهـو الـورس فإنـه ) ١٢٣(املضادة للُسعال.

 يجلب من اليمن، وهو أحمر قان يوجد عىل قشور شجر ينحـت
، وأجــوده )١٢٤(منهــا ويجمــع، وهــو شــبيه بــالزعفران املســحوق 

 )١٢٥(األحمر الل� يف اليد، القليل الُنخالة.

اسبًعا: أفكار الصحابة الطبية عيل عهد النيب 

 (صىل الله عليه وسلم)
الجــروح بوضــع الخــرق  –يف ذلــك العرصــ  –عــالج األطبــاء 

يـف بعضها فوق بعض عىل الجراح وأي بتضميده بها، ولقطـع نز
الدم املنبعـث مـن الجـروح، اسـتعملوا الرمـاد والزيـوت املغليـة 

وهذه الفكرة الطبيـة  )١٢٦(لتَسكب عىل الجرح لقطع نزيف الدم.
التي من شأنها أن تحافظ عىل حياة اإلنسان فعلها الصحابة ريض 

يف غـزوة أحـد، عنـدما كـرثت جراحـه )(الله عنهم مـع النبـي 
وسلم) وكانـت حياتـه الرشـيفة معرضـة لخطـر  (صىل الله عليه

 املوت.
ملا كان يوم أحد وانرصف املرشكون، خرج النساء إيل الصحابة 

. وخلص العدو إيل )١٢٨(فيمن خرج )١٢٧(يعينونهم و فكانت فاطمة
رسول الله (صىل الله عليه وسلم) فقـذف بالحجـارة حتـى وقـع 

) ١٢٩(اه،لشقه، وأصيبت رباعيته، وُشـج يف وجنتيـه، وكُلمـت شـفت

فجعل الدم يسيل عىل وجهـه، وجعـل �سـح الـدم عـن وجهـه، 
 .)١٣٠(ويقول: كيف يُفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالدم ؟

سـألوا ســهل بـن ســعد السـاعدي ريض اللــه عنـه: بــأي يشء 

؟ فقال: ما بقي أحد من الناس اعلم )(دووي جرح رسول الله 
رسـه، وكانـت فاطمـة تغسـل به مني، كان عيل يجيء باملـاء يف ت

، فل� رأت فاطمة الدم ال يزيد إال كرثة، )١٣١()(الدم عن وجهه 
أخذت قطعة حص� فأحرقتهـا، حتـى إذا صـارت رمـادا، ألصـقته 
بالجرح، فأستمسك الدم برماد الحص� املعمول من الـربدي، ولـه 

لـذع، فـإن  فعل قوي يف حبس الدم، ألن قيه تجفيًفا قويًـا، وقلَـة
ــدم  ــذع هيجــت ال ــا ل ــان فيه ــف، إذا ك ــة التجفي ــة القوي األدوي

وزعم أهل الطب أن الُحرص كلها إذا أحرقـت تبطـل ) ١٣٢(وجلبته.
ــأنه  ــن ش ــاد م ــذلك، ألن الرم ــه ك ــاد كل ــل الرم ــدم، ب ــادة ال زي

 )١٣٣(القبض.
هذا و�كن القول بأن ما فعلته السيدة فاطمة الزهـراء ريض 

لدم السائل من جسـد النبـي (صـيل الله عنها، من وقف لنزيف ا
الله عليه وسلم) مل يكن من قبيل الصدفة، وإ�ا كـان نابعـا مـن 

 معلومات طبية أصيلة، وذلك لسبب�: 
أنها لو مل تكن متأكدة بأن رماد الحص� املصنوع من الربدي،  – ١

سيفيد يف وقف نزيف الدم، ما كانت أن تغامر بحياة أبيها رسول 

 .)(، فرمبا كان يف ذلك أذاه )(الله 
أنها عمدت إىل حرق الحص� املصنوع من الربدي، ومل تقم  – ٢

بحرق بعض أغصان الشجر أو حتى األعشاب املتواجدة بالتأكيد 
يف املكان، أو بعض خرق الثياب املستخدمة يف تضميد الجراح، 
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يقنها بأن حص� الربدي له لتحصل عىل الرماد، وهذا بالتأكيد لت
 نتائج ايجابية وفعالة ملنع نزيف مثل هذه الجراح.

 
أما عن فكرة عالج مرض النملة اآلنف الذكر، فـإن الصـحابية 
الشفاء بنت عبد الله ريض الله عنها كانـت تعالجهـا عـن طريـق 
الرُقية، فكانت ترقي بها عىل عود (كـركم) سـبع مـرات، وتضـعه 

أي مصـنوع يف  –كه عىل حجر بخـَل ثقيـف مكانا نظيفا، ثم تدلَ 
أمـا عـن أفكـار وخـربة طبيـب ) ١٣٤(وتطليه عىل النملـة. –ثقيف 

العرب األول يف العهد النبـوي، الصـحايب الحـارث بـن كلـدة ريض 
الله عنه فكان أول طبيب عريب اطلع عىل الطب اليونا� ودرسـه 
 عىل أطبائـه، وأول مـن مارسـه مـنهم عـىل القواعـد العلميـة، ال

ومن األمثلة عىل خربته العمليـة يف مجـال الطـب،  )١٣٥(التقليدية.
أن معيقب بن أيب فاطمة األزدي كان خازنـا لعمـر بـن الخطـاب 
ريض الله عنه وكاتبا له، فأصابه الجذام فدعا له عمر، الحارث بن 
كلدة الثقفي وقال له: عالجه. قال: يـا أمـ� املـؤمن� أمـا أن يـربأ 

ى يقف مرضه فال يزيد. قـال عمـر فـذاك. فال، ولكني أداويه حت
فكان يأمر بالحنظل الرطب فيدلَك به قدميه وال يزيده عىل ذلك 

 )١٣٦(فوقف مرضه حتى مات.
وعىل الجملة فإن طب العرب يف فجـر اإلسـالم، صـار أسـاس 
املعارف يف الطب العريب عىل مدى القرن الذي تاله وحتى اطالع 

يف زمـن الخليفـة  -سـع  بشـكل وا –العرب عىل الطـب اليونـا� 
 -٧٥٤ /هجريــــة ١٥٨ – ١٣٦العبــــايس أيب جعفــــر املنصــــور (

  )١٣٧(م).٧٧٥
 

ثامًنا: أجور األطباء عىل عهد النيب (صىل الله 

 عليه وسلم)
اختلفت أجور األطباء من الصحابة ريض الله عنهم، عىل عهد 

أو عينـا، ومـا ، ما ب� الحصول عىل األجر املادي نقدا، )(النبي 
بــ� العمــل يف مجــال الطــب حســبة لوجــه اللــه وابتغــاء األجــر 
والثواب منه سبحانه وتعايل. عن ابن عباس ريض اللـه عـنه�، أن 

فـأمر لـه بصـاع�  )١٣٨(احتجم، وأعطي الَحجام أجـره )(النبي 
وطَب الحارث بن كلدة بـأرض فـارس وحصـل لـه  )١٣٩(من طعام.

.ويستفاد من ذلك أن العمل يف مجال الطـب )١٤٠( بذلك مال كث�
بأجر مايل أو عيني ال بأس بـه يف اإلسـالم، وذلـك عـىل أسـاس أن 
الطبيب يبذل يف عمله هذا مجهوًدا كب�ًا، كـ� أنهـا مهنـة هامـة 
ورضورية جدا للناس، ولـو كـان األجـر فيهـا محرمـا، لزهـد فيهـا 

وبئـة، ولفسـدت األطباء، وترتب عـىل ذلـك انتشـار األمـراض واأل 
 أحوال الناس، بفساد صحتهم، وزوال عافيتهم.

 
إىل جانب العمل بأجر يف مجال الطب، فقد وجد من األطباء 
الصحابة ريض الله عنهم من عمـل يف مجـال الطـب ولـو لـبعض 
الوقت تطوعا وحسـبة للـه تعـاىل. فقـد كانـت رفيـدة األسـلمية 

يف غزوة الخندق وتحتسب  )(تداوى الجرحى يف مسجد النبي 
ويف  )١٤١(بنفسها عىل خدمة من كانت بـه ضـيعة مـن املسـلم�.

الوقت نفسه شهدت رفيدة خيرب مع رسول الله (صيل الله عليـه 
 )١٤٢(وسلم) فأسهم لها سهم رجل.

 )(كانت خيرب م� أفـاء اللـه عـز وجـل عـىل رسـول اللـه 
قمـح وشـع�  )١٤٣(وقَسمها ب� املسلم�، )(خَمسها رسول الله 

 )(وغ� ذلك، قَسمه  –أي نوى لعلف الحيوانات  –ومتر ونوى 
نساء مـن  )(وشهد خيرب مع رسول الله ) ١٤٤(عىل قدر حاجتهم.

يرضب من الفيء، ومل  )(لهن رسول الله   )١٤٥(املسلم�، فرضخ
ـن خيـرب لعـالج  )١٤٦(لهن بسـهم وكـان هـؤالء النسـاء ممـن حرض

 الجرحى ك� ذكر آنفا.

ألم رمثــة خمســة أوســق مــن قمــح  )(قَســم رســول اللــه 
وأطعم رسول الله (صىل الله عليه وسلم) حمنـة بنـت  )١٤٧(خيرب،

وأقطـع رسـول اللـه (صـىل  )١٤٨(جحش يف خيرب أيضا، ثالث� وسقا
وسلم) بُحينـة بنـت الحـارث، مـن خيـرب ثالثـ� وسـقا  الله عليه

، وأم الضحاك بنـت سـعد األنصـارية شـهدت خيـرب مـع )١٤٩(أيًضا
 )١٥٠(رسول الله (صىل الله عليه وسلم) فأسهم لها سهم رجل.

ـن خيـرب  هذا ومل يكن أجر الطبيبات واملمرضات الـاليت حرض
� مع رسول الله (صىل الله عليه وسلم)، كله مـن القمـح والشـع

والتمر ونحو ذلك، بل كان أجر بعضهن من الُحيل وما تتزين بـه 
النساء، فعن امرأة من غفار قالت: ملا فتح رسول الله (صىل اللـه 
عليه وسلم) خيرب رضخ لنا من الفيء، وأخذ هـذه القـالدة التـي 
يف عنقي فأعطانيها، وعلقها بيده يف عنقـي، فـو اللـه ال تفـارقني 

 )١٥١(حتى ماتت، ثم أوصت أن تدفن معها.أبدا، فكانت يف عنقها 
عىل الرغم من أن املصادر التاريخية قد أفاضت يف الحـديث 

للطبيبـات واملمرضـات مـن الصـحابيات  )(عن عطايـا النبـي 
الاليت حرضن خيرب، إال إن هذه العطايا مل تكن قارصة عـىل غـزوة 

لنبوية ما يؤكد عىل خيرب فقط، فقد ورد يف مصادر تاريخ الس�ة ا
أن هذا األمر كان يف كل غزوة تشارك فيها الطبيبات واملمرضـات 

 )(، قالت أم عطية: كنـا نغـزو مـع النبـي )(مع رسول الله 
فنداوي الجرحى، و�رض املريض، ويرضخ لنا من املغنم. والرضـخ 

رون للنساء مع الرجال قس� يف العطية القليلة، وأكرث الفقهاء ال ي
  )١٥٢(املغازى.
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ةُ   َخاِمتَ

من خالل ما تم ذكره عن (جهود الصحابة الطبية عـىل عهـد 

 �كن أن نخلص بالنتائج اآلتية: )(النبي 

ظهر من خالل البحث بأن هناك العديد من األحاديث  -
ل النبوية الرشيفة التي تحث عىل تعلم الطب، والعم

 باألسباب، وأنه ال يتناىف مع التوكل عىل الله تعاىل.

تب� من خالل الدراسة بأن طبيب العرب األول يف الجاهلية  -
وصدر اإلسالم، وهو الحارث بن كلدة الثقفي، كان مسل�، 
ومل �ت عىل الكفر ك� هو شائع عنه يف الكث� من املصادر 

الله عليه التاريخية، ك� كانت له صحبة مع النبي (صىل 
وسلم)، وأن النبي (صىل الله عليه وسلم) كان يأمر من 

 كانت به علَة أن يذهب للعالج عنده.

وضح من البحث بأن عدد النساء الصحابيات املتخصصات  -
يف الطب والتمريض يف العهد النبوي قد فاق عدد الصحابة 
الرجال من األطباء، وأنهن كن يعالجن يف الغالب الجرحى 

يف الغزوات اإلسالمية املختلفة، وهذا األمر له من الرجال 
مدلول آخر غ� تفوقهن يف هذا العلم، وهو أن اإلسالم مل 
يأت للتضييق عىل املرأة والحد من حريتها ك� يدعى أعداء 

 اإلسالم، ولكنها رشيك حيوي وفعال يف املجتمع اإلسالمي.

أبانت الدراسة بأن معرفة الصحابة ريض الله عنهم بعلم  -
الطب، كانت نتاج التعلم يف املراكز الطبية الشه�ة يف بالد 
فارس وبالد الشام، هذا فضالً عن املوروث العريب يف علم 
الطب، ك� كان ألحاديث النبي (صىل الله عليه وسلم) 
الدور األكرب يف تقدم الصحابة ريض الله عنهم يف علم 
الطب، هذا مع عدم إغفال دور التجربة الشخصية 

 �رسة يف ذلك.وامل

كشفت الدراسة بأن صناعة األدوية كانت متوفرة يف العهد  -
النبوي، وأن الصحابة األطباء كانوا يقومون برتكيبها، بل 
ووجد منهم من تخصص يف بيعها، ك� كانت هناك بعض 
العقاق� املستوردة من خارج شبه الجزيرة العربية، سواء 

واء، أو للمواد كان هذا االست�اد لفكرة تركيب هذا الد
 الطبية املستخدمة فيه.

أظهر البحث بأن أفكار الصحابة الطبية كانت عملية وقابلة  -
للتطبيق، ومل تكن نظرية وحبيسة العقول، خاصة يف 
التعامل مع الجروح، وأن جهودهم الطبية كانت مبثابة 
النواة التي بنيت عليها الصيحة الطبية الكربى يف العصور 

 ة.اإلسالمية الالحق
 
 
 
 
 

 :الَهواِمُش 
 
الطب ابن قيم الجوزية، محمد بن أيب بكر بن أيوب بن قيم الجوزية: ) ١(

، تحقيق: عبد الغني عبد الخالق، ب�وت: دار إحياء الرتاث النبويِ 
  .١٠٧صت)، -العريب، (د

، تحقيق: عىل املقدمة: ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون) ٢(
 ٣جـم، ٢٠٠٦عبد الواحد، مرص: الهيئة املرصية العامة للكتاب، 

  .١٠٢٦ص
: تخريج الدالالت التلمسا�، عىل بن محمد املعروف بالتلمسايت) ٣(

السمعية عىل ما كان عىل عهد رسول الله (صىل الله عليه وسلم) من 
محمد سالمه،  ، تحقيق: أحمدالحرف والصنائع والع�الت الرشعية

وزارة األوقاف املرصية،  –مرص: املجلس األعىل للشئون اإلسالمية 
  .٦٧٨صم، ١٩٩٥

 . ٥، صالطب النبوي )٤(
  .١٦٨ـ  ١٦٧ص، الطب النبوي) ٥(
  .٨٧٨ـ  ٨٧٥ص ٢، جـاملقدمة) ٦(
، طبقات األممابن صاعد األندليس، القايض أحمد بن صاعد األندليس: ) ٧(

م، ١٩١٢وت: مطبعة اآلباء اليسوعي�، تحقيق: لويس شيخو، ب� 
  .٤٩ص

، بغداد: دار مخترص تاريخ الطب العريبالسامرايئ، ك�ل السامرايئ: ) ٨(
  ٢٢٥، ص١. جـت)-النضال، (د

: زاد ابن قيم الجوزية، محمد بن أيب بكر بن أيوب بن قيم الجوزية) ٩(
وت: ، ب� ٢٥، تحقيق: شعيب األرنؤوط، طاملعاد يف هدي خ� العباد

  .١٥ص ٤جـم، ١٩٩١مؤسسة الرسالة، 
  .٦٣ص ٤جـ ،زاد املعاد يف هدي خ� العباد) ١٠(
  .٦٧٨، صتخريج الدالالت السمعية) ١١(
  .١٧، ص٤، جـزاد املعاد) ١٢(
  .٦٧٥، صتخريج الدالالت السمعية) ١٣(
القاهرة: دار الهالل،  تاريخ التمّدن اإلسالمي،زيدان، جرجي زيدان: ) ١٤(

  ٢٣ص ،٣جـ ت)،-(د
) الكهانة: ادعاء علم الغيب، كاإلخبار مبا سيقع يف األرض، مع االستناد ١٥(

إىل سبب، واألصل فيه اسرتاق الجني السمع من كالم املالئكة، 
فيلقيه يف أذان الكاهن، والكاهن لفظ يطلق عىل العّراف، يُنظر: 

فتح الباري برشح العسقال�، أحمد بن عىل بن حجر العسقال�: 
 ١٠جـم. ١٩٨٦، القاهرة: دار الريان للرتاث، ١، طلبخاريصحيح ا

 . ٢٢٧ص
  .٩، صالطب النبوي) ١٦(
القطعة الغليظة من األرض، وبها سمى والد الحارث بن  ) الكلدة:١٧(

. حاشية ١٠٢٧ص ٣كلدة طبيب العرب املشهور. يُنظر: املقدمة، جـ
 ). ١٥٧٠رقم (

 . ٦٨٠، صتخريج الدالالت السمعية) ١٨(
إخبار العل�ء طي، عىل بن القايض األرشف يوسف القفطي: القف) ١٩(

  .١١١ص ت)،-، القاهرة: مكتبة املتنبي، (دبأخبار الحك�ء
تاريخ اإلسالم السيايس والديني والثقايف حسن، حسن إبراهيم حسن: ) ٢٠(

  .٤١٧ص ١جـم،  ١٩٩٦، ب�وت: دار الجيل، ١٤، طواالجت�عي
اسم السعدي املعروف بابن أيب ابن أيب أصيبعة، أحمد بن الق) ٢١(

، تحقيق: محمد باسل عيون عيون األنباء يف طبقات األطباءأصيبعة: 
  .١٤٥. ص١٩٩٨، ب�وت: دار الكتب العلمية، ١السود، ط

  .٢٢٩ص ١، جـمخترص تاريخ الطب العريب) ٢٢(
االستيعاب ابن عبد الرب، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرب: ) ٢٣(

، ب�وت: دار ١، تحقيق: عىل محمد البجاوي، طصحابيف معرفة األ 
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 . ٢٨٣ص ١جـم، ١٩٩٢الجيل، 

 . ١١٢، صإخبار العل�ء بأخبار الحك�ء) ٢٤(
، بغداد: ٣، طاملفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالمعىل، جواد عىل: ) ٢٥(

  .٣٨٣ص ٨م، جـ١٩٩٣جامعة بغداد، 
  .١٤٦ـ  ١٤٥، صعيون األنباء يف طبقات األطباء) راجع: ٢٦(
  .١١٣، صإخبار العل�ء بأخبار الحك�ء) ٢٧(
، سنن أيب داودأبو داود، أبو داود سلي�ن بن األشعث األزدي: ) ٢٨(

 ٢٠٠٩، دمشق: دار الرسالة العاملية، ١تحقيق: شعيب األرنؤوط، ط
  .٢٥ص ٦جـم، 

بنت الحارث بن كلدة الثقفي، زوج عتبة بن غزوان،  أردةأزدة أو  )٢٩(
العسقال�، بة بالبرصة، وهو أول أم� عليها. يُنظر: كانت مع عت

. تحقيق: اإلصابة يف متييز الصحابةأحمد بن عىل بن حجر العسقال�: 
، القاهرة: مركز هجر للبحوث، ١عبد الله بن عبد املحسن الرتيك، ط

  ١١٨ص ١٣جـم، ٢٠٠٨
  .١٢٥ـ  ١٢٤ص ١٣جـ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٣٠(
  .٥١٢ـ  ٥١١ص ١٣جـ، ييز الصحابةاإلصابة يف مت) ٣١(
تلقيح فهوم أهل األثر يف ابن الجوزي، عبد الرحمن بن الجوزي: ) ٣٢(

  .١٠١صم، ١٩٧٥، القاهرة: مكتبة اآلداب، عيون التاريخ والس�
  .٢٢٨ص ١، جـمخترص تاريخ الطب العريب) ٣٣(
مي نظام الحكومة النبوية املسالكتا�، محمد بن عبد الحي الكتا�: ) ٣٤(

م،  ٢٠٠١، ب�وت: دار الكتب العلمية، ١، طالرتاتيب اإلدارية
 . ٤٧٧ص

  .١٤٩، صعيون األنباء يف طبقات األطباء) ٣٥(
 . ٣٨٢ص ٨، جـاإلسالم املفصل يف تاريخ العرب قبل) ٣٦(
  .١١٢، صإخبار العل�ء بأخبار الحك�ء) ٣٧(
 ) الحجامة: وضع كأس عىل الجلد وبالكأس قطعة قطن أو قرطاس٣٨(

مشتعلة، فح� يلصق الكأس بالجلد يفرغ منه بعض هوائه املحرتق 
و�تص الجلد، فيأيت الدم املحتقن بداخل العضو إىل سطح الجلد، 
ويسرتيح العضو، يُنظر: كرشيد، صالح الدين: "الطب النبوي"، مجلة 

م، ١٩٨١، ١٦، بغداد: اتحاد املؤرخ� العرب، العدد العريباملؤرخ 
  .٢٧٠ص

  .٤١٧ص ١، جـاإلسالم السيايس والديني والثقايف واالجت�عي تاريخ) ٣٩(
  .١٤٥، صعيون األنباء يف طبقات األطباء) ٤٠(
تاريخ الصحابة الذين روى عنهم ابن حبان، محمد بن حبان البستي: ) ٤١(

، ب�وت: دار الكتب العلمية، ١، تحقيق: بوران الضناوي، طاألخبار
  .٩٩صم، ١٩٨٨

  .٦٧٨ـ  ٦٧٧ص السمعية،تخريج الدالالت ) ٤٢(
  .١٥٣، صعيون األنباء يف طبقات األطباء) ٤٣(
  .٢٥ص ٣، جـتاريخ اإلسالم السيايس والديني والثقايف واالجت�عي) ٤٤(
  .٣٤٨ـ  ٣٤٧ص ٥جـ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٤٥(
  .٧٥١ص ٢جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٤٦(
)  ٧، ٦، ٥، ٤، حاشية ( ١٤٠ـ  ١٣٩ص ٥جـ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٤٧(

  نفس الجزء والصفحة.
  .٢٠١ص، تاريخ الصحابة الذين روى عنهم األخبار) ٤٨(
  .٦٧٧، صتخريج الدالالت السمعية) ٤٩(
 . ٣٠ص ١٤، جـاإلصابة يف متييز الصحابة) ٥٠(
  .١٨٦٩ـ  ١٨٦٨ص ٤جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٥١(
 . ٣٥ص ٦، جـأيب داود سنن) ٥٢(
  .٥١٩ـ  ٥١٧ص ١٣جـ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٥٣(
، مفاتيح العلومالخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف الخوارزمي:  )٥٤(

م،  ٢٠٠٤تحقيق: فان فلوتن، القاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

 

 
  .١٥٨ص

  .٣٥ص ٦جـ، أيب داود سنن) ٥٥(
  .١٩٤٨ص ٤جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٥٦(
  .٤٥٨ص ١٤جـ، إلصابة يف متييز الصحابةا) ٥٧(
الروض األنف يف رشح الس�ة النبوية السهييل: عبد الرحمن السهييل: ) ٥٨(

، القاهرة: دار الكتب ١، تحقيق: عبد الرحمن الوكيل، طالبن هشام
  ١١٨ص ٤جـ م،١٩٦٧اإلسالمية، 

، الطبقات الكب�ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهري:  )٥٩(
عىل محمد عمر، القاهرة: الهيئة املرصية العامة للكتاب، تحقيق: 

  .٢١٦ص ١٠جـم،  ٢٠٠٢
  .٤٨٩ـ  ٤٨٨ص ١٣جـ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٦٠(
  .٩٤ـ  ٩٢ص ٦جـ ،فتح الباري برشح صحيح البخاري) ٦١(
  .٦٠١، صالرتاتيب اإلدارية) ٦٢(
  .٢١٥ـ  ٢١٢ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٦٣(
  .٢٩٣ص ١٤جـ، يز الصحابةاإلصابة يف متي) ٦٤(
  .٥٩٩، صالرتاتيب اإلدارية) ٦٥(
  .٢١٧ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٦٦(
  .١٩٦ص ١٣جـ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٦٧(
  .٣٢٢ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٦٨(
  .١٩٢٨ص ٤جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٦٩(
  .١٨١٣ص ٤جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٧٠(
  .٢٩٢ص ١٣جـ، ابة يف متييز الصحابةاإلص) ٧١(
  .٤١٦ـ  ٤١٥ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٧٢(
  .٩٤ص ٦جـ ،فتح الباري برشح صحيح البخاري) ٧٣(
  .٢٧٦ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٧٤(
  .٢١٦ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٧٥(
  .٥٩٩، صالرتاتيب اإلدارية) ٧٦(
  .٣٩٠ـ  ٣٨٩ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٧٧(
  .١٩٤٠ص ٤جـ ،تيعاب يف معرفة األصحاباالس) ٧٨(
 .١٩٤٠ص ٤جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٧٩(
  .٣٩٥ص ١٤جـ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٨٠(
  .٣٩٥ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٨١(
  .١٩٤١ص ٤جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٨٢(
ريد ، تحقيق: أحمد فالس�ة النبويةابن إسحاق، محمد بن إسحاق:  )٨٣(

  .٤٨٢ص ٢جـم،٢٠٠٤، ب�وت: دار الكتب العلمية، ١املزيدي، ط
  .٢٧٦ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٨٤(
  .١٩٤٧ص ٤جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٨٥(
 .٤٢٢ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٨٦(
 . ١٨٨ص ١٤جـ، اإلصابة يف متييز الصحابة) ٨٧(
 .٣٨٠ -٣٧٩ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٨٨(
 . ٤٢٤ص ١٠، جـالكب� الطبقات) ٨٩(
  .١٩٦٥ص ٤جـ ،االستيعاب يف معرفة األصحاب) ٩٠(
 ٤٢٤ص ١٠، جـالطبقات الكب�) ٩١(
 . ٣٨٧ص  ٨، جـ املفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم) ٩٢(
 . ١١١ ص الحك�ء،إخبار العل�ء بأخبار ) ٩٣(
 . ١٤٥ص ، عيون األنباء يف طبقات األطباء )٩٤(
 . ٤٧٦ ، صاإلداريةالرتاتيب  )٩٥(
 . ١٠٢٧ ص ٣جـ  املقدمة، )٩٦(
 . ١٤٠ص ١٠جـ  فتح الباري برشح صحيح البخاري )٩٧(
من دالئل األعجاز العلمي يف القرآن الخطيب، مويس الخطيب:  )٩٨(

 ١٩٩٤، القاهرة: مؤسسة الخليج العريب، ١، طالكريم والسنة النبوية
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 .  ٢٣م، ص 

 .  ٣٦ -٣٥ ص ٤، جـ زاد املعاد يف هدي خ� العباد )٩٩(
 .  ٢٤، ص من دالئل األعجاز العلمي يف القرآن الكريم والسنة النبوية ) ١٠٠(
 .  ٢٢٥ص  ١ك�ل السامرايئ : مخترص تاريخ الطب العريب .جـ  ) ١٠١(
 .  ١٨٣٨ص  ٤،  جـ االستيعاب يف معرفة األصحاب ) ١٠٢(
 .   ٣٨٣ص  ١٣، جـ اإلصابة يف متييز الصحابة ) ١٠٣(
 .   ٣٨٧ص  ٨، جـ يخ العرب قبل اإلسالماملفصل يف تار ) ١٠٤(
 .   ٤١٥ص ٢، جـ مخترص تاريخ الطب العريب ) ١٠٥(
 .   ٢٨٩ص  ٦، جـ الروض األنف يف رشح الس�ة النبوية البن هشام ) ١٠٦(
 .   ٤٢٢ص  ٢، جـ الس�ة النبوية ) ١٠٧(
 .   ٣٤٤ص  ٢، جـ مخترص تاريخ الطب العريب ) ١٠٨(
 .   ١٠ص  ٤، جـ عبادزاد املعاد يف هدي خ� ال ) ١٠٩(
 .   ٢٤، ص من دالئل األعجاز العلمي يف القرآن الكريم والسنة النبوية ) ١١٠(
 .   ١٦٩ص  مفاتيح العلوم، ) ١١١(
 .   ٢٠ص  ٦، جـ سنن أيب داود ) ١١٢(
 .   ٣٧٠ص  ١٤، جـ اإلصابة يف متييز الصحابة ) ١١٣(
شعر، هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن الج�هر بن األ ) ١١٤(

أسلم مبكة وهاجر إيل الحبشة، مات أبو مويس األشعري ريض الله 
هجرية يف خالفة معاوية بن أيب سفيان، يُنظر:  ٥٢عنه سنة 

 .   ١٠٩ -٩٨ص  ٤الطبقات، جـ 
 .   ٥٣٥، ص الرتاتيب اإلدارية ) ١١٥(
هي أس�ء بنت عميس بن معد، أسلمت مبكة قد�ًا، وبايعت،   )١١٦(

مع زوجها جعفر بن أيب طالب، ينظر: عيون وهاجرت إىل الحبشة 
 .    ٣٢٢التاريخ والس�، ص 

ذات الجنب: رمبا هي الزائدة الدودية ، وما يعقبها من انفجار  ) ١١٧(
التاريخ الصحي الزائدة وااللتهاب الربيتو�. مؤنس، حس� مؤنس: 

 .    ٥٧م، ص  ٢٠٠٠، )، مرص: دار املعارفللرسول (ص
، تحقيق: تاريخ الرسل وامللوكجرير الطربي: الطربي، محمد بن  )١١٨(

 ٣م، جـ  ١٩٩٠، مرص: دار املعارف، ٦محمد أبو الفضل إبراهيم، ط
 .    ١٩٦ص 

 .    ٢٠٩ -٢٠٨ص  ٢، جـ الطبقات الكب� )١١٩(
 .    ٦٤)، صالتاريخ الصحي للرسول ( ص)  ١٢٠(
 .    ٦٥)، صالتاريخ الصحي للرسول (ص) ١٢١(
 .     ٣٥٣ ،٣٤٣ص  ٤، جـ  العبادزاد املعاد يف هدي خ�) ١٢٢(
، بغداد: املؤرخ العريب) كرشيد، صالح الدين: "الطب النبوي"، مجلة ١٢٣(

 .     ٢٧٢ص م، ١٩٨١، ١٦اتحاد املؤرخ� العرب، العدد 
 .       ١٧٠ص  مفاتيح العلوم،) ١٢٤(
 .      ٤٠٣ص  ٤، جـ زاد املعاد يف هدي خ� العباد) ١٢٥(
 .      ٣٩٩ – ٣٨٨ص  ٨، جـ عرب قبل اإلسالماملفصل يف تاريخ ال) ١٢٦(
فاطمة بنت رسول الله (صيل الله عليه وسلم) وأمها خديجة بنت ) ١٢٧(

خويلد، ولدتها وقريش تبني البيت الحرام، وذلك قبل النبوة 
 .      ٢٠ص  ١٠بخمس سن�. ابن سعد: الطبقات الكربى. جـ 

       .٤٣١ص  ٧، جـ فتح الباري برشح صحيح البخاري) ١٢٨(
 .      ٣٣٦ص  ١، جـ الس�ة النبوية) ١٢٩(
 .      ٥١٥ص  ٢جـ    تاريخ الرسل وامللوك) ١٣٠(
 .      ١٨٧ص  ٦، جـ فتح الباري برشح صحيح البخاري) ١٣١(
 .      ٣٨، صالطب النبوي) ١٣٢(
 .      ١٨٤ص  ١٠، جـ فتح الباري برشح صحيح البخاري) ١٣٣(
 .      ١٨٦٩ص  ٤ ، جـاالستيعاب يف معرفة األصحاب) ١٣٤(
 .      ٢٣٨ص  ١، جـ مخترص تاريخ الطب العريب) ١٣٥(
 .      ٦٨١، ص تخريج الدالالت السمعية) ١٣٦(

 

 
 .      ٢٢٧ص  ١، جـ مخترص تاريخ الطب العريب) ١٣٧(
 .      ٣٩، ص الطب النبوي) ١٣٨(
 .      ٥٣ص  ٤، جـ زاد املعاد يف هدي خ� العباد) ١٣٩(
 .      ٤٧٧ ، صالرتاتيب اإلدارية) ١٤٠(
 .      ٦٧٣، صتخريج الدالالت السمعية )١٤١(
 .      ١٩٠٧ص  ٤، جـ االستيعاب يف معرفة األصحاب) ١٤٢(
 .      ٤٩٢ص  ٢، جـ الس�ة النبوية )١٤٣(
 .      ٥٢٧ص  ٦، جـ الروض األنف يف رشح الس�ة النبوية البن هشام )١٤٤(
أي أنه  –ا تكرس من اليشء الرطب كرسة فتعطيه أن) أصل الرضخ ١٤٥(

يأخذ لهن من السهم فيعطيهن، يُنظر:  وسلم) كان(صيل الله عليه 
      .٥٧٢ص  ٦جـ ، الروض األنف يف رشح الس�ة النبوية البن هشام

 .      ٤٨٢ص  ٢، جـ الس�ة النبوية )١٤٦(
 .      ٥٢٨ص  ٦، جـ الروض األنف يف رشح الس�ة النبوية البن هشام) ١٤٧(
 .      ٢٣٠ -٢٢٩، ص١٠، جـ الطبقات الكب�) ١٤٨(
 .      ١٧٩٣، ص ٤، جـاالستيعاب يف معرفة األصحاب) ١٤٩(
 .      ٤٢٢، ص ١٤، جـاإلصابة يف متييز الصحابة) ١٥٠(
 .      ٤٨٢، ص٢، جالس�ة النبوية ) ١٥١(
 .      ٥٨٥ص  ٦، جـ الروض األنف يف رشح الس�ة النبوية البن هشام) ١٥٢(


