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ه ال ميكن احلديث عن تاريخ الطب اإلنساين يف املعمورة، دون الكالم على أبقراط إذ  إنمن نافلة القول 
لتاريخ  ايفعلم الطب، وسجل املالحظات اإلكلنيكية، وصاحب أقدم مؤلفات طبية كان أّول من دون 

مقتصرًا على أسرة  وقبل أبقراط كان الطب يف اليوناناإلنساين بصرف النظر عن الربديات الفرعونية، 
، حىت قل عددهم يف زمن أبقراط، اسقلبيوس اليت كان أبقراط واحداً منها، وتوارثت هذه األسرة صناعة الطب

  ١.تأليف الكتب على جهة اإلجيازوملا خاف أن يفىن الّطب من العامل عّلم الغرباء الطب، وبدأ يف 
) فيدروس(وردت يف حماورات الفيلسوف اليوناين أفالطون مع  رخيية إىل أبقراطوأول اإلشارات التا

ماًال إىل أبقراط  إنك إذا دفعت" :، يقول سقراط لرفيقه)بروتاجوراس(مناقشات للتعليم األبقراطي، ويف حماورة 
أعطيه ماًال ألنه : يب، فقالاذا تدفع له هذا املال، فماذا جتي، وسألك إنسان ملدالكوسي االسكلبيا

  ٢".طبيب
الذي عاش يف النصف األول ) soranos(سورانوس وأول ترمجة خاصة بأبقراط وضعها الطبيب اليوناين 

 ٣.من القرن الثاين بعد امليالد
بن حنني يف  إسحاققال إذ إن أول من استنبط الّطب يف العامل بعد اختالف القوم يف هذا الباب، : وقيل

والفلسفة والطب،  نائعإن هرمساً استخرج مجيع الص: ، وقيل"إن أهل مصر هم أول من عرف الطب: "تارخيه

                                                 
 . ١٦، وشرح فصول أبقراط ص٢١٠٩٣حلاجي  الظنون  كشف ١
 .١٦، وفصول أبقراط ص٤٤بروتاجوراس ص: أفالطون ٢
 .، دار املعارف مبصر٢/٢١٩تاريخ العلم جورج سارتون  ٣
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 مإأهل فارس، وقيل  مإ: وقيل ،أهل بابل مإ: ، وقيلحرةالس مإ، وقيل )cos(أهل كوس  مإ :وقيل
  ١.هم أول من عرفوا الطب الكلدانيني إن ة، وقيلبلصقالا مإأهل اليمن، وقيل  مإ أهل اهلند، وقيل

ولقد عرف العرب الّطب واجلراحة معاً، إذ أبان الدكتور خالد احلديدي عن وجود مدرسة طبّية يف بالد 
، كما عرف العرب أطباء مشاهري، كاحلارث بن كلدة الثقفي من الطائف ٢ن، كان هلا فلسفتها املستقلةمالي

، ومن ٣)الدواء البطنة بيت الداء ، واحلمية رأس(: على شاكلة فصول أبقراط، منها الذي كتب أمثاالً 
معاصري احلارث الطبيب العريب ابن أيب رمثه التميمي، من متيم الذي يعد من أوائل اجلراحني العرب 

  ٤.املشهورين
 :٥طلعهاعندما رثت أخاها صخراً يف قصيدة م) هـ٢٣ت (ومثة حكاية ُعرفت من خالل شعر اخلنساء 
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عة بن ثور، حيث أدخل حلقاً من الدرع يف صدر إذ صخر غزا بين أسد وغنم منهم، فأصابته طعنة من ربي

صخر، مما أدى إىل ظهور ورم يف صدره، فقام أحد األطباء بإجراء جراحة له، واستخرج حلق الدرع من 
  ٦.حىت وافته املنية ، لكنه مل يلبث طويالً اجلراحة بنجاحصدره، ومتت 

أبقراط أيب الطب، وحيد دهره وفريد وبيت القصيد  ،وبعد هذه املقدمة ال بد أن ننتقل إىل قطب الرحى
الذي "، الذي جعل من محص مسكناً، ومن دمشق جنعًة ومدرسًة، إذ عّلم فيها الطب عصره، وطبيب زمانه
ه أبقراط، وكان ميتاً، فأحياه جالينوس، وكان متفرقًا فجمعه الرازي، وكان ناقصًا فأكمله كان معدوماً، فأوجد

  .٧"ابن سينا

                                                 
 .١٠٩٣ -٢/١٠٩٢، وكشف الظنون ٣٩٨الفهرست ص ١
  .٨، وشرح فصول أبقراط ص)اكتشاف ملدرسة طبية(ال بّد من صنعاء  ٢
 .٦٧ -٤٣، وعيون األنباء يف طبقات األطباء ٢١٣/ ١الكويت / عبد ايد دياب، دار قتيبة. د: ، حتقيقماء بأخبار احلكماء للقفطيإخبار العل ٣
 ).١٩٦٩(، ٣١سامي محارنة ص) الطب( فهرس خمطوطات الظاهرية  ٤
  .م١٩٨٨أنور أبو سويلم، دار عمار، عمان . بشرح ثعلب تح ، د  ٣٢٥ ديواا ص ٥
 .٩، وشرح الفصول ص)١٩٨٥( ٨ص احلديديخالد . ة األراجيز واملنظومات الطبية دموسوع ٦
  .٢/٢١٤األعالم للزركلي  ٧



 توفيق املرعبعبد الكايف الدكتور     أبقراط الطبيب

 www.naseemalsham.com:   موقع نسيم الشام                                                                        ٣

 ��	
��)Hippocrtes(  
)AB٠ - EFFG.I(  

، ١مشهوراً معنيًّا ببعض علوم الفلسفة، سيداً للطبيعّيني يف عصرهقراط كان إمامًا فهمًا بمما ال شك فيه أن 
اً، ناسكاً، يُعاجل املرضى احتساباً، طوافاً ٢دًا لدهره كامًال طبيبًا فيلسوفاً ملقبًا بأيب الطب، وحي فاضالً، متأهل ،
، أكثر أطباء اليونان جتديدًا وشهرة يف زمانه، وأول من عّلم الغرباء الطب، ٤، كوسياً ٣يف البالد، وجواًال عليها
، والدته -٢، امسه ونسبه -١: تتضمناليت ، ، وال بد من الوقوف على سريته الذاتية٥وجعلهم شبهًا بأوالده

، هتاوف  -١٠قسمه،  – ٩أوصافه،  -٨، أخالقه -٧، أوالده -٦، تالمذته -٥، أساتذته - ٤، مسكنه - ٣
 .شراح مؤلفاته - ١٢ مؤلفاته، -١١

� J���$ JK�J���$ JK�J���$ JK�J���$ JK�::::            
: ، ويعين اسم بقراط)Heraclides(بن هرياكليدس  )Hippocrtes(أبقراط أو بقراط أو بقرات 

  ٦.رواحاأل أو ضابط اخليل، أو ماسك الصحة، أو ماسك بطاً يف سالح الفروسيةضا

� JLMN$JLMN$JLMN$JLMN$::::        
، وذلك قبل االسكندر بزمن ٧، باتفاق جل املؤرخني)م.ق٤٦٠(سنة ) cos(بقراط يف جزيرة كوس أُولد  
ان إال من ، وهو من أسرة أسقلبيوس الثاين، وليس من أسقلبيوس األول، ألن النسل انقطع بالطوف٨بقليلليس 

آالف يوس األول الذي كان قبل الطوفان بقراط وأسقلبأ بني زمنويافث أبناء نوح عليه السالم، و سام وحام 
والراجح مما . ٩السنني، وقد انقطع نسله به فال سبيل ألحد أن يُنسب إليه بوجه إال من ينكر عموم الطوفان

، ١٠ل الطوفان ال نعلم حقيقته بسبب انقطاع نسل آدمن كل ما قبتقدم أن أبقراط من ولد اسقلبيوس الثاين أل

                                                 
  .١/٢١إخبار العلماء بأخبار احلكماء  ١
  .٤٠٠الفهرست البن الندمي ص ٢
  .١/٢١إخبار العلماء بأخبار احلكماء  ٣
  .هو منسوب إليها ، أي ولد يف جزيرة كوس  ف٢١٩/ ١تاريخ العلم جلورج سارتون  ٤
  .٤٠٠الفهرست البن الندمي ص ٥
، ٤حاشــية ١/١٣٧وتــاريخ العلــم الــدكتور نــزار رضــا، منشــورات دار مكتبــة احليــاة، بــريوت،  : ، حتقيــق٤٨عيــون األنبــاء يف طبقــات األطبــاء البــن أيب أصــيبعة، ص ٦

 .١٧وشرح فصول أبقراط ص
  .١٩، وشرح فصول أبقراط ص٢١٩العلم صتاريخ  ٧
  .١/٢١بأخبار احلكماء  عام، وإخبار العلماء ةلقفطي أنه ولد قبل اإلسكندر مبائذكر ا ٨
  .١/٢١إخبار العلماء  بأخبار احلكماء  ٩

  .٢١-١/٢٠بأخبار احلكماء  إخبار العلماء ١٠
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إن الذين تولوا رئاسة الطب إىل زمن جالينوس مثانية أطباء، وبني : االسكندراينودليل آخر قول حيىي النحوي 
، وبني كل واحد من هؤالء األطباء فرتات طويلة من السنيني، )سنة ٥٥٦٠(اسقلبيوس األول ووفاة جالينوس 

 لت إليهم مشيخة الطب يف زمامآوجالينوس الثامن خامت األطباء الذين  ،السابع من األطباءبقراط أ بنيإذ 
بقراط عاش مخسًا وتسعني سنة، منها طبيبًا ومتعّلمًا ست عشرة سنة،وعاملًا ومعّلماً أعلمًا أن  ،)سنة ٥٦٥(

  ١.تسعاً وسبعني سنة

� J����J����J����J����::::        
ًال عليها، بسبب معاجلة املرضى، فراقت له أجواء محص او د وجبقراط كان طّوافًا يف البالأرأينا مما تقدم أن 

وها، كان بقراط مبدينة قري " ٢:قال مشس الدين الشهرزوريإذ  ، وبدأ يتنّقل بينها وبني دمشق،الشام فسكنها
كان مسكنه مدينة محص من بالد الشام، " :٣قال القفطي، و "هي مدينة محص من أرض الشامات: وقيل

 إىلقراط بة فّ إىل دمشق ويقيم يف غياضها للرياضة والتعّلم والتعليم، ويف بساتينها مكان يُعرف ُبصوكان يتوجه 
إن أبقراط الفاضل كان ": ٥يوقال احلمري  ،"بقراط كان مسكنه مدينة محصأإن ": ٤وقال القلقشندي ،"اآلن

هذا كان يسكن مدينة . راط الطبيبويف هذا الزمان أيضاً ُعرف أبق": وقال ابن العربي، "مسكنه مدينة محص
هناك  كانه معروف إىل يومنا هذا يف وادٍ محص، ويرتدد إىل مدينة دمشق، ويأوي إىل بستان كان له فيها، وم

إن جالينوس : وقد أحسن جالينوس يف وصفه، إذ قال. وكان رجًال إهلّيًا يداوي املرضى جماناً . يسمى النريب
ن امللك املنصور صاحب إ" :٧، وأورد ابن تغري بردي خربًا جاء فيه٦"يعةأدبه الدرس، وأبقراط أدبته الطب

وجاء يف دائرة املعارف  "قدم دمشق فنزل ببستان بالنريب، ومرض فيه أياماً، وتويف بصّفة بقراطمحص 
ف إن بقراط أقام يف محص مث انتقل إىل دمشق، وكان يعّلم الطب يف غياضها مبوضع ال يزال يُعر ": ٨اإلسالمية

ونزل أبقراط مدينة محص مث انتقل إىل دمشق وعاجل املرضى ": ٩ييتر وقال الدكتور عدنان التك، "بصّفة بقراط
موضع كان يف النريب ذكره ابن القفطي يف القرن السابع : ُصّفة بقراط: "١٠، وقال الدكتور قتيبة الشهايب"فيها

                                                 
  .يتصرف يسري٤٠٠الفهرست البن الندمي ص ١
 .١٩٦، مجعية الدعوة اإلسالمية العاملية، ص)م١٩٨٨(١ط لشمس الدين الشهرزوري،) نزهة األرواح وروضة األفراح(تاريخ احلكماء  ٢
 .١/٢١بأخبار احلكماء  إخبار العلماء ٣
 .٤/١١٧صبح األعشى يف صناعة اإلنشا للقلقشندي  ٤
 .١٩٩الروض املعطار يف خرب األقطار للحمريي ص ٥
 .١/٢٦تاريخ خمتصر الدول البن العربي  ٦
  .١/٨٣، ١٩٨٥بن تغري بردي، اهليئة املصرية للكتاب، املنهل الصايف واملستويف بعد الوايف ال ٧
  .٤/٣١دائرة املعارف اإلسالمية  ٨
  .١/١٠١املوسوعة العربية  ٩

  .٢/٧١معجم دمشق التارخيي للدكتور قتيبة الشهايب ١٠
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الذي يروى أنه سكن حبمص ) م.ق٣٣٧ -٤٦٠(الطبيب اليوناين أبقراط امللقب بأيب الطب  إىل ينسب
الشام وكان خيتلف كثريًا إىل مدينة دمشق، ويقيم يف بستان له فيها للرياضة والتعّلم والتعليم، وكان موضع 

إذن مدينة ". وبذلك تكون دمشق أوّل مدينة ُعّلم فيها الطب بصورة نظامية ١)ُصّفة بقراط(تنّزهه ّيسمى 
علم الطب فيها، واستطاع أن يتعرفهما يله  لبقراط، وكانت دمشق منتجعًا محص يف بالد الشام كانت منزالً 

من خالل جتواله وترحاله وتطوافه يف البالد، وذلك ملعاجلة أبناء جنسه، لكن ما سبب اختياره هلاتني املدينتني؟ 
ص عرفوا احلساب ا، وال سيما أن سكان محملعراقتهما يف التاريخ، أو لطيب هوائهما وجومها، أو لعلم أهله

 .يبقى السؤال مفتوحاً واجلواب مبذوالً  ٢.مبكرين بسبب كثرة التجار فيها

� JL>L���JL>L���JL>L���JL>L���::::        
 ٣، وعلى هريوديكوسي السليمربي)Heraclides(هرياكليدس إن أبقراط تعّلم الطب على والده 

)Herodicos of selymbris( ف ثالثةا مات خل
ّ
هم : تالميذ، وعلى اسقلبيوس الثاين، ومل

  ٤.الطب إىل بقراطاغارينس، ووارخس، وبقراط، فلما مات األوالن آلت رئاسة م
ومنيس ثالثاً، أوًال، وغوروس ثانياً، ) أسقلبيوس األول(إذ كان الطبيب السابع يف تاريخ الطب الذي بدأ ب

وس خامت وبرماتنيذس رابعاً، وأفالطون الطبيب خامساً، واسقلبيوس الثاين سادساً، وبقراط سابعاً، وجالين
   ٥.األطباء ثامناً 

 وف سفالسفة عصره، وكان صديقًا لعديد من مشاهري هذا العصر من أمثال الفيل وعرف بقراط جل
اليت أرجع فيها الوجود إىل ذرات، واخلطيب الشهري جورجياس امللقب بأيب دميقرايطس، صاحب النظرية الذرية 

  ٦.ازالبالغة، والرياضي الكبري هريوديكوس أخصائي اجلمب
  .إذن تتلمذ بقراط على كبار أطباء عصره، وأفاد منهم، وانتفع بعلمهم، مما جعله شيخاً لألطباء يف عصره

� JL>�!LJL>�!LJL>�!LJL>�!L::::        
لقد نال بقراط شهرة عظيمة بالطب يف عصره، فأقبل عليه التالميذ لكي ينتفعوا بعلمه ويتتلمذوا عليه،  

الذي يعيش حول قربه يفرز عسًال شافياً إن النحل : حىت ُنسجت حوله القصص واألساطري، إذ قيل
                                                 

بان مها رابيتان متقابلتان، وفروع ـر بـردى متـر بينهمـا املكان معروف وهو يف الغوطة الغربية من مدينة دمشق بالقرب من حديقة تشرين وحديقة النريبني اآلن، والنري  ١
 .وكانتا أيكتني كثرت األشجار فيهما

 .١٩٩الروض املعطار يف خرب األقطار للحمريي ص ٢
 .١٧، وشرح فصول أبقراط ص١/٢١٩تاريخ العلم جورج سارتون  ٣
 .٤٠٠الفهرست البن الندمي ص ٤
 .٣٩٩هرست البن الندمي ص، والف١/٢١بأخبار احلكماء  إخبار العلماء ٥
  .١٧شرح فصول أبقراط ص  ٦
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 ، أما الصورة الواقعية له اليت جندها يف غالبية املصادر التارخيية، فهي صورة احلكيم القصري القامةلألمراض
 - ٢الذن،  -١: فهم، وهمأفاد منه رهط من التالميذ مع أوالده الذين خلّ و ، ١مجع بني الطب والفلسفة الذي

 -٨غوروس،  - ٧سطاث،  -٦مانيسون،  -٥تالميذه،  لوس وهو من أجل فو  - ٤ساوري  -٣ماسرجن 
وصهره بوليبوس ١٣، ٢دراقن، ماياارسيا -١٢ثالوس،  -١١مكسانوس،  -١٠ثاثالس، - ٩سنبلقيوس، 

طبيب مذكور من أهل محص، من تالميذ بقراط ومن بلدته، وله ذكر يف مغنس أو مغلس  - ١٤،  ٣الكوسي
  ٤.مقالة واحدة) كتاب البول: ( س، وله تصانيف منهازمانه، وهو أقدم من جالينو 

، وهذا ٥من خالل ما تقدم جند أن بقراط من أشهر األطباء يف زمانه الذين انتهت إليهم صناعة الطب
  .واضح يف إقبال التالميذ عليه واإلفادة منه بسب

� OMN$�OMN$�OMN$�OMN$�::::        
  :هم، وخلف من األوالد لصلبه ثالثة أوالد لقد تويف بقراط 
مايا ارسيا، وكانت أبرع من ابنيه، وله حفيدان يدعى كل واحد منهما  -٣دارقن،  -٢ثاسلوس،  - ١

ودرسوا ، وقد أفاد أوالده وأحفاده منه، ألم تعلموا منه ٦بقراط، أحدمها ابن ثاسلوس، والثاين ابن دارقن
  .عليه

� J+!P�J+!P�J+!P�J+!P�::::        
السفة، إذ جيد القارئ يف صدور كتبه وصايا مجيلة لقد متتع بقراط بأخالق العلماء واألطباء واحلكماء والف

ويتحدث أرسطو يف كتابه  ٧ن والشفقة على النوع، وتطهري األخالق من الكرب والعجب واحلسد،التحن من 
بقراط وحيد دهره الكامل الفاضل املبّني املعلم أ": ، وقال حيىي النحوي٨السياسة عن عظمة أبقراط الطبيب

ضرب به املثل، الطبيب الفيلسوف، وبلغ به األمر إىل أن عبده الناس، وأول من علم لسائر األشياء، الذي ي
  . ٩"الغرباء الطب وجعلهم شبيهاً بأوالده ملا خاف على الطب أن يفىن من العامل

                                                 
 .١٧، اهليئة املصرية الناشر للكتاب، وشرح فصول أبقراط ص١٩ابن النفيس دبول غليوجني ص ١
  .١/١٢٦، وإخبار العلماء بأخبار احلكماء ٤٠١-٤٠٠الفهرست البن الندمي ص ٢
 .٢٢٠/.١تاريخ العلم جورج سارتون، دار املعارف،  ٣
 .٣٥١الفهرست البن الندمي صو ، ٢/٤٣١لعلماء بأخبار احلكماء إخبار ا ٤
  .١/١٢٣، وإخبار العلماء بأخبار احلكماء ٤٠٠الفهرست البن الندمي ص ٥
 .١/١٢٦بأخبار احلكماء  ، وإخبار العلماء٤٠٠الفهرست البن الندمي ص٦
  .١/١٢٣بأخبار احلكماء  إخبار العلماء ٧
 .١/٢٢٠تاريخ العلم  ٨
  .١٦، وشرح فصول أبقراط ص١/١٢٥بأخبار احلكماء   ، وإخبار العلماء٤٠٠بن الندمي صالفهرست ال ٩
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   ١"كان بقراط يعاجل الناس احتساباً : "وقال القفطي
  : خصال سبع فيه اجتمعت الذي هو بقراط رأي على الطبيبو 
  .بعالطّ  خري  ،٢ذكوراً  عاقًال، ية،ؤ الر  جيد الذكاء، حسن األعضاء، صحيح اخللق، تام يكون أن :ولىاأل 

  .والثوب البدن نظيف الرائحة، طيب امللبس، حسن يكون أن :الثانية
  .أمراضهم من بشيء يبوح ال املرضى ألسرار كتوماً  يكون أن :الثالثة
 الفقراء عالج يف ورغبته األجرة، من يلتمسه فيما رغبته من أكثر املرضى إبراء يف رغبته تكون أن :الرابعة

  .األغنياء عالج يف رغبته من أكثر
  .الناس منافع يف واملبالغة التعليم على حريصاً  يكون أن :الخامسة
 النساء أمور من شيء بباله خيطر ال اللهجة، صادق النظر، عفيف القلب، سليم يكون أن :السادسة

  .منها شيء إىل يتعرض أن عن فضالً  ة القوم،ليَ عِ  منازل يف اهدهاش اليت واألموال
 سقطيُ  دواء وال ه،مُ يعل  وال االً قتّ  دواء يصف ال واألموال، األرواح على ثقة مأموناً  يكون أن :السابعة

  .حبيبه يعاجل كما صادقة ةبنيّ  عدوه يعاجل األجنة،
 هو واملتعلم الطب، صناعة استكماله بعد صالاخل فيه اجتمعت الذي هو الطب لصناعة املعلم" :وقال

 قد ملا ذكوراً  ذكياً، التعليم، على حريصاً  يكون وأن ذكية، ونفس خري، طبع ذو أنه على تدل فراسته الذي
  .٣"تعلمه

الضروري، ويف ذلك قال طلب الغىن، وال إىل زيادة يف املال يفضل عن احتياجه  إىلومل يسَع بقراط 
-) بأرطخششت(أن املعروف لدى اليونانيني ط مل جيب أحد ملوك الفرس العظيم الشإن أبقرا: "جالينوس

إذ عرض يف أيام هذا امللك للفرس وباء، فوجه إىل عامله  - بن داراا الفارسي جد دار  هو أزدشريو 
تقدمة أن حيمل إىل أبقراط مائة قنطار من الذهب بكرامة عظيمة وإجالل، وأن يكون هذا املال ) فاوان(مبدينة

لم جيب أبقراط إىل له، ويضمن له إقطاعًا مبثلها، وكتب إىل ملك اليونانيني يستعني به على إخراجه إليه، ف
لست أبدل الفضيلة : عليه ملك اليونان يف اخلروج إليه، فقال أبقراطالفرس، فلما أحل  اخلروج عن بلده إىل

يقم عنده دهره، وانصرف إىل عالج املساكني  من أمراض ُأصيب ا، ومل) بردقس(باملال، وعاجل امللك 

                                                 
 .١٧، وشرح فصول أبقراط ص١/١٢١إخبار العلماء بأخبار احلكماء  ١
   .صاحب ذاكرة قوية ٢
  .بتصرف ٤٧ -٤٦عيون األنباء يف طبقات األطباء البن أيب أصيبعة ص ٣
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وضع هلم كتاباً  قل يف مجيع مدن اليونان، حىتوالفقراء الذين كانوا يف بلدته، ويف مدن أخرى وإن صغرت، وتن
  .١"األهوية والبلدانيف 

كثريًة  أنه كان يف بعض السواحل فبلغه أن هناك قرىً  )الثراء(وذكر بقراط احلكيم يف كتابه : "وقال ياقوت
ليعرف السبب، إذ تبني له أن بعض احليوانات محلها السحاب من البحر وألقى ها قد فشا فيها املوت، فقصد

ا على حنو عشرين فرسخًا من هذه القرى، فنتنت، حىت فشا املوت فيها من نتنها، فعمد بقراط إىل جباية 
القرى أن حيملوه ويلقوه على اجلثث املتفسخة  األموال من تلك املنطقة، واشرتى ا ملحاً، مث أمر أهل تلك

  ٢"حىت انتهت رائحتها، وكف املوت عنهم
مما تقدم نرى أن بقراط كان ميتاز بأخالق احلكماء والعلماء واألطباء والفالسفة الذين نذروا حيام يف 

عاجل املرضى جماناً وال وكان ي .اليت دام بقاء اتمعات ما إن متسكت ا قسبيل نشر العلم والفضيلة واألخال
وحيافظ  الفضيلة، مهما علىومل يشغله الدرهم والدينار ومل يقدّ وال يأخذ األجرة إال من األغنياء،  ،سيما الفقراء

بعدم إسقاط األجنة، ويعاجل عدوه بنية صادقة كما يعاجل حبيبه، وال  صيعلى أرواح الناس ونفعهم ، ويو 
صادق اللهجة، وال خيطر بباله أمور النساء إذ ميلك  وكان عفيف النظرأسرار املرضى وال يبوح فيها،  ييفش

  ٤.وكان قبل الطب ملكاً ترك امللك وتزهد به ٣.نفسه

� J,�:$�J,�:$�J,�:$�J,�:$�::::        
، أبيض، حسن الصورة، أشهل العينني، غليظ العظام، ذا كان بقراط ربَعةً " :٥قال مشس الدين الشهرزوري

، قطرالتّيه، كثري اإلامة، بطيء احلركة، إذا التفت يلتفت يك الظهر، عظيم اهلينعصب، معتدل اللحية، منح
ت عنه كِ مصيب القول، متأنيًا يف كالمه، يكرر على السامع منه بني يديه إذا جلس، إن ُكلم أجاب، وإن سُ 

وإما مبضع،  بيده أبدا ِمْرَودٌ  ،سأل، وإن جلس كان نظره إىل األرض، معه مداعبة، كثري الصوم، قليل األكل
  ."ت وله مخس وتسعون سنةما

� َ+َ+َ+َ+R�R�R�R���	
�� .��	
�� .��	
�� .��	
�� .::::        

                                                 
  .٤٧أيب أصيبعة صعيون األنباء يف طبقات األطباء البن  ١
  .بتصرف يسري ١٩٩ -٣/١٨٩معجم البلدان لياقوت احلموي  ٢
 .١/١٢٢إخبار العلماء بأخبار احلكماء  ٣
 .٢٠١ـ ٢٠٠تاريخ احلكماء ص ٤
سسـة العربيـة للدراسـات ، املؤ ٢الـدكتور عبـد الـرمحن بـدوي، ط: ، حتقيـق٤٩، وخمتار احلكم وحماسن الكلم أليب الوفاء املبشر بن فاتـك، ص١٩٩تاريخ احلكماء ص ٥
  . ٤٩، وعيون األنباء يف طبقات األطباء ص)١٩٨٠(
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قسم أإين أقسم باهللا رب احلياة واملوت، وواهب الصحة، وخالق الشفاء وكل عالج، و : "١قال أبقراط 
اليمن وهذا  هباسقلبيوس، وأقسم بأولياء اهللا من الرجال والنساء مجيعاً، وأشهدهم مجيعًا على أين أيف ذ

هذه الصناعة مبنزلة آبائي، وأواسيه يف معاشي، وإذا احتاج إىل مال واسيته  الشرط، وأرى أن املعلم يل يف
  .وواصلته من مايل
املتناسل منه فأرى أنه مساٍو ألخويت، وأعلمهم هذه الصناعة إن احتاجوا إىل تعّلمها بغري أجر وأما اجلنس 

شرط أو حلفوا بالناموس الطيب يف تب عليهم الوال شرط، وأشرك أوالدي وأوالد املعلم يل، والتالميذ الذين كُ 
، أما غري هؤالء فال أفعل به ذلك، وأقصد يف مجيع التدابري، بقدر طاقيت وسائر ما يف الصناعة الوصايا والعلوم
  .منفعة املرضى

لب مين دين منهم باجلور عليهم، فأمنع منها حبسب رأيي، وال أعطي إذا طُ توأما األشياء اليت تضر م و 
شيء تتداوى به (، وال أشري أيضًا مبثل هذه املشورة، وكذلك ال أرى أن أدين من النسوة فرزجة دواء قّتاالً 

صناعيت على الزكاة والطهارة، وال أشق أيضاً عمن يف مثانته و اجلنني، وأحفظ نفسي يف تدبريي  طتسق) النساء
ملنفعة  إليها دخلها إمنا أدخلحجارة، ولكن أترك ذلك إىل من كانت حرفته هذا العمل، وكل املنازل اليت أ

، ويف اجلماع للنساء ، وأنا حبال خارجة عن كل جور وظلم وفساد إرادي مقصود إليه يف سائر األشياءىاملرض
مسعها يف غري أوقات و أاألحرار منهم والعبيد، وأما األشياء اليت أعانيها يف أوقات عالج املرضى أ ،والرجال

، فأمسك عنها، وأرى أن أمثاهلا ال ينطق ا ،اليت ال ينطق ا خارجاً  شياءعالجهم يف تصرف الناس من األ
أكمل هذا اليمني ومل يفسدها شيئًا كان له أن يكمل تدبريه وصناعته على أفضل األحوال وأمجلها، وأن  فمن

ا الطبيب إن هذا القسم الذي تركه لن ".الزمان، ومن جتاوز ذلك كان بضدهمن حيمده مجيع الناس فيما يأيت 
ويف اجلامعات أبقراط كان قانونًا ونرباسًا إىل يوم الناس هذا، إذ يقسم به كل إنسان خترّج يف كليات الطب، 

  .ة يف أصقاع العامل، وإذا مل يرتك أبقراط لإلنسانية سوى هذا القسم لكفاهصنعاليت تعلم هذه ال

� JL�,$JL�,$JL�,$JL�,$::::        
يف مدينة الريسا ) م.ق٣٧٧(اً، ووافته املنية سنة متعلمًا عامل ٢وتسعني عاماً  عاش بقراط زهاء مخسةً 

)liriss (٣.مات مبرض الفاجل، ويُروى أنه من أعمال تساليا جنوب اليونان  

� JL�?�7�JL�?�7�JL�?�7�JL�?�7�::::        
                                                 

  .١/١٧، وإخبار العلماء بأخبار احلكماء ٤٥عيون األنباء يف طبقات األطباء ص ١
  .١٨، وشرح فصول أبقراط ص١/٢١٩، تاريخ العلم )م.ق٣٧٠ -٣٨٠(لقد اضطربت األخبار يف تاريخ وفاة بقراط، وتنحصر ما بني  ٢
  
 .٤٩ون األنباء يف طبقات األطباء صعي ٣



 توفيق املرعبعبد الكايف الدكتور     أبقراط الطبيب

 www.naseemalsham.com:   موقع نسيم الشام                                                                        ١٠

 - ١٨٠١(سنة ) emile- litter(طة إميل ليرتيه اسبقراط من خالل نشرها بو ألقد ُعرفت مؤلفات 
أن هذه املؤلفات بلغت اثنني فات أبقراط، إذ ذكر لترييه ، حتت عنوان جمموعة مؤلتيف عشر جملدا) ١٨٨١

نشرها يف أربع ب) Samuel jones -صموئل جونز(وسبعني مؤلفاً، ونشر منها األكثر شهرة، إذ قام 
وال بد من تقدمي موجز للمؤلفات اليت ثبت نسبها إىل  ١دات، تتضمن خمتارات باليونانية واإلنكليزية،لجم

  ٢.ؤلفات اليت احتفظ ا الزمان لناأبقراط، وال سيما امل
  ٣:)الصرع( املرض املقدس : كتاب -أ

 اإليار( وهو من أبرز مؤلفات األبقراطية يف نظر مؤرخي علم الطب، ويعاجل فيه أبقراط مرض الصرع 
ى ويف بداية هذا الكتاب، يعرتض أبقراط عل. وأنواعًا أخرى من النوبات العصبية واألمراض العقلية) العصيب

  .تسمية الصرع باملرض املقدس، فاألمراض ال تنقسم يف نظره إىل طبيعية ومقدسة
هأنذا أبدأ ببحث املرض املعروف باملقدس وليس هو يف رأي أعرق يف األلوهية أو القداسة : "يقول أبقراط

م تغراأما ألوهية أصله املزعومة، فمردها إىل جهل الناس واس. من سواه من األمراض، بل له سبب طبيعي
أحد  يعّدهاأخرى ال تقل عن هذا املرض غرابة وهوالً، ومع ذلك مل  وهناك أمراضٌ .. لطبائعه اخلاصة

  ".مقدسة
  :٤اإلنذار املرضي: كتاب - ب

بأطوار املرض عند  التكهنف فيه أبقراط نشوء األمراض احلادة وتطورها، حىت يتمكن الطبيب من ويص
  .ابتدائه
  ٥:)ري الصحي يف األمراض احلادةالتدب( األمراض احلادة  - ج

حبث أبقراط يف هذا الكتاب األمراض اليت تتميز حبرارة عالية كالعلل الصدرية واملالريا املتقطعة، ويرى أن 
  .مشرياً يف أحيان قليلة إىل عالجها باألدوية املركبة.. عالجها يقرتن بنظام غذائي خاص

                                                 
 .١٨شرح فصول أبقراط ص ١
، وتـــاريخ العلـــم ٤٠٢ -٤٠١، والفهرســـت البـــن النـــدمي ص١٤٦-١٤٤، وعيـــون األنبـــاء يف طبقـــات األطبـــاء ص١٢٨ -١/١٢٧إخبـــار العلمـــاء بأخبـــار احلكمـــاء  ٢
 .٢٤ -١٨، وشرح فصول أبقراط ص٢٣٦ -١/٢٢١
  .١٩شرح فصول أبقراط ص ٣
  .١٩أبقراط ص شرح فصول ٤
  
 .١٩شرح فصول أبقراط ص ٥
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أبقراطياً، وأوصوا بدراسته ضمن اثين عشر كتاباً  هذا الكتاب ضمن ثالثني كتاباً  وقد عرف املسلمون
ونقل هذا الكتاب للعربية حنني بن إسحاق العبادي، وتوجد منه . الطب ألبقراط ال غىن عنها يف صناعة

  )١٤٣٨/١(خمطوطة بأيا صوفيا حمفوظة حتت رقم 
إبراهيم، أحد تالمذة كما توجد ترمجة عربية أخرى قام ا عيسى بن حيىي بن . األمراض احلادة :بعنوان

  .حنني بن إسحاق
  ١:)أبيدمييا(األوبئة  -د

 كتاب األوبئة   يعد)epidemics ( مة من األنظمن روائع املؤلفات العلمية اليونانية، وهو جمموعة
 ..ترمجة حنني بن إسحاقوقد عرفه املسلمون معرفة جيدة، من خالل . ةالصحية والتسجيالت األكلينكي

وجند هلذا الكتاب ) أول ٨٠٥ -٨٠٤(اإلسالمية باألسكو، حتت رقم وطات طوتوجد نسخة من هذه املخ
) طلعت/ طب  ٥٨٣(عدة شروح، من بينها شرح البن النفيس، وتوجد نسخة بدار الكتب بالقاهرة، برقم 

  . كتور يوسف زيدانعلى هذا الكتاب، قام ا الد  وسوف تصدر قريباً طبعة حمققة من شرح ابن النفيس 
   :٢اجلروح يف الرأس - هـ

ى أوصاف ألنواع اجلماجم املختلفة، كما يشتمل على هو أروع حبوث أبقراط اجلراحية، ويشتمل عل
ومنهجًا لكيفية ثقب اجلمجمة بالرتبنة ) contrecoup( وصف لنظرية الكسر بالصدمة املعاكسة

  .واحلاالت اليت جتري فيها هذه اجلراحة
   ٣:ر واملفاصل وأدوات اجلربالكسو  -و

يف اموع  –أكرب شرّاح أبقراط اليونانيني  –جالينوس إىل أبقراط، وضعه من املؤلفات الثابت نسبتها هو 
وكان ضمن املؤلفات املوصى بقراءا ) الكسر واجلرب(األول من املؤلفات األبقراطية، وعرفه املسلمون بعنوان 

  .ملن أراد تعلم الطب
   :)األخالط(إلنسان طبيعة ا -ز

ويبحث فيه أبقراط بعض النظريات الطبية، وأمهها نظرية األخالط القائمة على فكرة الفيسيس 
)physis ( اليت اشُتقت منها كلمة)physiology ( وهي نظرية فلسفية يف األصل، تقول بأن هناك طبائع

البلغم والدم واملرارة ( الطب األخالط األربعة وتقابل يف) احلرارة واليوبسة والربودة والرطوبة(أربع لألشياء 
  .إذ تنشأ الصحة من انسجام هذه األخالط، كما ينشأ املرض من اضطراا ) السوداء والصفراء

                                                 
  .٢٠شرح فصول أبقراط ص ١
  .٢٠شرح فصول أبقراط ص ٢
  .٢١شرح فصول أبقراط ص ٣
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خيتلف عن هذا الكتاب، وإن النقاد ) األخالط(إن هناك كتابًا أبقراطيًا بعنوان : وقال جورج سارتون
وهو حافل باأللغاز، وال يكاد يعرض ملوضوع األخالط اليت مل يعرض هلا إال   .إىل أنه مسودة أبقراطية أشاروا 

  ١.كتاب الطبيعة اإلنسانية
وعد األطباء املسلمون كتاب الطبيعة اإلنسانية من أهم مؤلفات أبقراط، ونالت نظرية األخالط مكانة 

   ٢:ولويذكر ابن سينا األخالط يف أرجوزته الطبية املطولة فيق.. عالية عندهم 

8.�S�8.�S�8.�S�8.�S�    ٌG�"UٌG�"UٌG�"UٌG�"U    Wِ���X� 0�Wِ���X� 0�Wِ���X� 0�Wِ���X� 0�                                        YZ�?"&UYZ�?"&UYZ�?"&UYZ�?"&U    ِ[�"��ِ[�"��ِ[�"��ِ[�"��    Wِ�)4�$Wِ�)4�$Wِ�)4�$Wِ�)4�$        
        ��Ya�M��Ya�M��Ya�M��Ya�M    ̀**̀̀*̀*	_	_	_	_ــــ$�Ya�Ya�Ya�Ya�                                        IٍM 0�$IٍM 0�$IٍM 0�$IٍM 0�$    Y�$Y�$Y�$Y?	_?	_?	_?	_ــــ::::    ̀**̀̀*̀*	_	_	_	_$�Y�$Y�$Y�$Y    ٍ..ٍٍ.ٍ.ــــ�0 �"\�0 �"\�0 �"\�0 �"\

(  ٣٦٣٢وتوجد منه نسخة بآيا صوفيا، برقم ) يف األخالط، ألبقراط( كتاب وقد ترجم عيسى بن حيىي  
  ).أ ٣٩: ب ٣١أوراق 
  ٣:هوية واملياه واألماكناأل - ح

 وفيه يوجه أبقراط هذا الكتاب أول حبث يف علم املناخ الطيب، وأول دراسة يف علم األجناس البشرية يعد ،
  .أنظار الطبيب إىل أمهية املناخ وتأثريه يف الطباع، إىل ضرورة دراسة كل مسألة طبية يف جّوها اجلغرايف اخلاص

تويف ( شبلي مشيل / إىل العربية قدميًا حنني بن إسحاق، مث ترمجه يف القرن املاضي د وترجم الكتاب
 وتوجد عدة نسخ من هذه الطبعة بدار الكتب بالقاهرة) م١٨٨٥املقتطف (  وطبع بالقاهرة) م١٩١٧

 أما ترمجة)  الطب/ خاص  ١٩٣األزهر برقم  - تيمور/ طب ١رقم بدار الكتب ( ومبكتبة اجلامع األزهر 
  .سحاق، فتوجد منها نسخة خمطوطة بآيا صوفياإحنني بن 

  ٤:كتاب الغذاء -ي
حياول أبقراط يف هذا الكتاب شرح عملية التغذية البالغة التعقيد، فيعرف الغذاء وضرورة حتوله إىل سائل 

هذه  و تعد . ليستفيد منه اجلسم، كما يتحدث الكتاب عن عمليات النبض وحركة التنفس وارتباطهما بالسن
  .أول إشارة طبية إىل النبض يف الرتاث اليوناين

وترجم هذا الكتاب إىل العربية واحٌد من أقدم املرتمجني هو احلجاج بن يوسف بن مطران املعروف 
ضمن اموعة اخلطية بآيا صوفيا، احملفوظة حتت رقم هذه الرتمجة نسخة  من وتوجد. باحلاسب الوراق

٣٦٣٢.  
                                                 

  .٢/٢٨٢تاريخ العلم جلورج سارتون  ١
 .٢٥ -٢٢، انظر ابن النفيس غليوجني، ص٧٣ -٧٢ومها من أرجوزة ابن سينا الطبية ص ٢
 .٢٢شرح فصول أبقراط ص ٣
 .٢٢ص شرح فصول أبقراط ٤
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  ١:تقدمة املعرفة -ك
يتألف من ثالث مقاالت حتتوي كل مقالة منها على عدة فصول، وأول  ،وهو من مؤلفات احلكيم الطبية

إين أرى أنه أفضل األمور أن يستعمل الطبيب ": يقول فيها أبقراط –حبسب الرتمجة العربية-هذه املقاالت
طية، منها نسخة بدار وقد ترجم هذا الكتاب يعقوب الكندي، وتوجد منه عدة نسخ خ "..سابق النظر

كما ترمجه حنني بن ) طب ٣٧٢٢برقم (ونسخة أخرى باإلسكندرية ) تيمور/ طب ١٧٧(الكتب بالقاهرة 
للكتاب وشرحه نسخة خمطوطة بباريس  إسحاقوتوجد من ترمجة ابن .. إسحاق، مع شرح جالينوس عليه 

  ).أول/ ٢٨٣٧املكتبة الوطنية، رقم (
اً عديدة على هذا الكتاب، منها شرح عبد الرمحن بن أمحد بن أيب الصادق مون شروحووضع األطباء املسل

وشرح البن ) هـ٦٢٨املتوىف (ين بن علي الَدخوار دوشرح مهذب ال) هـ ٤٦٠ املتوىف بعد سنة( النيسابوري 
  .النفيس

اط، وكانت وإىل جانب هذه القائمة من املؤلفات األبقراطية، عرف املسلمون العديد من كتب ورسائل أبقر 
بان إمعرفتهم هلذا الرتاث األبقراطي مبكرة إىل حٍد ما، فقد متت ترمجة معظم آثار أبقراط إىل اللغة العربية 

أول : نظرة خاصة، عّدوهونظر املسلمون إىل أبقراط ) التاسع والعاشر للميالد( القرنني الثالث والرابع اهلجريني 
  .من دون علم الطب

املقام هنا إذا أردنا اإلفاضة فيهما،   يضيقملسلمني، وتراثه املرتجم للغة العربية، لكن صورة أبقرط عند ا
  . ورمبا كان يف حاجة إىل حبث مفرد مستقل

  ٢:فصول أبقراط •

طالق، ورمبا كان األثر األبقراطي الوحيد الذي ينازع الفصول الفصول هي أشهر ما كتبه أبقراط على اإل
  .م أبقراطقس: هو) راطيةأشهر املؤلفات األبق( قي لقب 

وفصول أبقراط عبارة عن حكم طبية موجزة، أودع فيها خرباته ومالحظاته الطبية وكان اختيار هذا الشكل 
. ، صفة من صفات احلكمة ملعناها العامياملوحاملوجز أمراً مستحسنًا عند اليونان، فقد كانوا يرون يف اإلجياز 

أخرى كأمثال  يونانيةرت على هذا النحو، على جانب مؤلفات وهلذا جند العديد من كتب أبقراط قد سا
  ).هرياقيلطس( وكتابات الفيلسوف الكبري ) أيسوب(

والفصول األبقراطية صاحبة أكرب عدد من الشروح يف تاريخ الطب اإلنساين، فقد اعتىن ا األطباء يف كل 
قة إىل إعجاب األطباء بشخصية أبقراط، أو ورمبا رجعت أسباب هذه العناية الفائ. العصور عناية ال مثيل هلا

                                                 
 .٢٣شرح فصول أبقراط ص ١
  .٢٥ -٢٤شرح فصول أبقراط ص  ٢
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نفسه متامًا من خالل شرح عبارات  نبت به الفصول يتيح لكل شارح أن يعرب عألن األسلوب الذي كت
  . أبقراط املوجزة املوحية

أما أول شرح على كتاب الفصول فقد قام بوضعه طبيب مشهور من أسرة أكليبوس، وهو جالينوس املتوىف 
  .  بعده حىت بعثه املسلمون مرة أخرىميمجد الطب القد، الذي )م٢٠٠( 

يف عصر ويرجع الفضل يف معرفتنا بكتاب الفصول وبشرح جالينوس عليه إىل مرتجم عاش يف بغداد 
، ١، هذا ما ذكره بركلمان)هـ ٢٦٠( هو أبو زيد حنني بن إسحاق العبادي املتوىف سنة  ،املأمون واملتوكل

 بن إسحاق حني ذكر مؤلفات جالينوس، إذ ترجم حنني بن إسحاق  الذي أثبت بعض خمطوطات حنني
كتاب الفصول من اليونانية إىل العربية، وهذه الرتمجة أتاحت لألطباء املسلمني شرقًا وغربًا أن يدرسوا هذا 

   ٢.األثر األبقراطي، ومثة خمطوطات بالعربية لكتاب الفصول يف خمتلف مكتبات العامل
ة على كتاب الفصول اليت وضعها األطباء العرب واملسلمون، إذ قام جورج وقد انعقدت شروح كثري 

اليونانية والسريانية والعربية ( ـبالبحث عن شروح كتاب الفصول وترمجاا إىل خمتلف لغات العامل ك ٣سارتون
   :وهي كاآلتيوال بد من الوقوف على هذه الشروح، ) والالتينية والعربية

ت (رمحن بن علي بن أيب الصادق النيسابوري، امللقب بقراط الثاين، القاسم عبد ال شرح أليب - ١
  ٤.ويوجد من هذا الشرح العديد من النسخ اخلطية يف العامل.. أوفر الشروح: ، وهو بعنوان)هـ٤٦٠
ولكن مل نقع على أي ).. ابن أيب الصادق ذكر سارتون أنه من معاصري(شرح بن رضوان املصري  - ٢

 .٥شرحإشارات أخرى إىل هذا ال
وهو ) املتوىف خالل النصف األول من القرن السادس اهلجري(شرح يوسف بن حاسداي األسباين  - ٣
 .٦شرح الفصول: بعنوان
وقد ترجم هذا الشرح إىل اللغة ) قضى الشطر األول من حياته مبصر(شرح موسى بن ميمون الطيب  - ٤

 .٧ميالدية ١٢٥٧العربية سنة 

                                                 
 .٤/١٠٤)  الرتمجة العربية(  لكارل بروكلمان تاريخ األدب العريب ١
 .٢٦ -٢٥شرح فصول أبقراط ص ٢
  .، ويسمي فصول أبقراط كتاب احلكم٢/٣٠٨و ٢٣٥ - ١/٢٢١تاريخ العلم جلورج سارتون  ٣
 .٢٩شرح فصول أبقراط ص  ٤
  .٣٠ل أبقراط صشرح فصو  ٥
  .٣٠شرح فصول أبقراط ص  ٦
  .٣٠، وشرح فصول أبقراط ص٢/٣٠٢تاريخ العلم جلون سارتون  ٧
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، عاش يف مدينة فاس يف النصف الثاين من ارة اإلسرائيلي، املغريب األصلشرح يوسف بن مائري بن زب - ٥
 ١.وكان رئيساً من أطباء امللك ظاهر غازي بن ناصر. القرن السادس اهلجري

وهو استاذ ابن النفيس ) هـ٦٢٨تويف (ور اخْ الرحيم بن علي، امللقب بالدّ  عبدشرح مهذب الدين  - ٦
 ٢.وطة من هذا الشرح بدار الكتب املصريةوتوجد نسخة خمط.. وابن أيب أصيبعة

يف جملدين، ) هـ٦٨٥تويف بدمشق ( شرح يعقوب بن إسحاق، املعروف بابن القّف الكركي النصراين  - ٧
 .٣عديدةخطية هـ، وتوجد منه نسخ ٦٧١أكمله سنة .. األصول يف شرح الفصول : بعنوان
 .ح ابن النفيسشر  - ٨
وتوجد منه نسخة بدار الكتب .. شرح فصول أبقراط: بعنوانشرح الشيخ حممد العطار الدمشقي،  - ٩

 .٤)هـ١٢٢٨كتب سنة (طب، تيمور /٤٤٠بالقاهرة، برقم 
ذكر .. شرح فصول أبقراط : بعنوان) هـ٥٢٠طبيب سامري تويف (شرح صدقة بن منجا الدمشقي  -١٠

 .٥حاجي خليفة أنه مل يتمه
لود يف كرمان بقرب مسرقند، وكان طبيب إلغ بيك  املو ( شرح برهان الدين نفيس بن عوض الكرماين  -١١
 .٦وقد أشارت املراجع إىل هذا الشرح) كوركان
وتوجد منه نسخة  بدائع النقول يف شرح الفصول: شرح حممد بن عبد السالم املظفري، بعنوان -١٢

 .٧هجرية ٨٨٧وهذه النسخة بتاريخ . طب/م٧برقم  خطية بدار الكتب املصرية
 .٨ن بن عبد الرحيم البقالشرح عماد الدي -١٣
 ٩.رضي الدين الرحيب: شرح ابن الطيب، وقام بتهذيب الشرح -١٤
مع تعليق ) هـ٦٢١املتوىف (شرح مشس الدين احلكيم بن عبدان الدمشقي، املعروف بابن اللبودي  -١٥

 ١٠.البن املنذر

                                                 
  .٣٠، وشرح فصول أبقراط ص٢/٣٠٣، وتاريخ العلم ٢/٨٠٢كشف الظنون  ١
  .٣٠شرح فصول أبقراط ص ٢
  .٣١ -٣٠شرح فصول أبقراط ص ٣
  .٣١شرح فصول أبقراط ص ٤
  .٣١شرح فصول أبقراط ص ٥
  .٣١، وشرح فصول أبقراط ص٢٨١لسامي محارنة ص) الطب( س خمطوطات الظاهرية فهر  ٦
  . ٣١شرح فصول أبقراط ص ٧
 .٣١شرح فصول أبقراط ص ٨
  .٣١شرح فصول أبقراط ص ٩

  .٣٢، وشرح فصول أبقراط ص٢/٨٧كشف الظنون  ١٠
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قول على حل تنبيهات الع: بعنوان.. ل الرئيس أمحد بن سعد بن علوان الطبيبضشرح الفا -١٦
 ١.مشكالت الفصول

بك لكيالين إىل جاين وهو شرح مع ترمجة للرتكية، أهداه ا.. شرح أمحد بن حممد قاسم الكيالين -١٧
 ٢.حممود أمري العشرية الزرقاء يف غريب القبجاين

عمدة الفحول يف شرح : شرح عبد اهللا بن عبد العزيز بن موسى السيواسي، الطبيب الرتكي، بعنوان -١٨
 ٣.فصولال

  ٤).هـ٨١٩املتوىف ( مجاعةشرح عز الدين حممد بن أيب حممد بن أيب بكر بن  -١٩
 

حتقيق الوصول إىل شرح الفصول، وتوجد منه نسخة خطية : بعنوان) هـ٨٩٣املتوىف ( شرح املناوي  -٢٠
 ٨٧٨.٥باألسكو، برقم 

  ٦).٩٢٩املتوىف سنة ( شرح موفق الدين بن يوسف البغدادي  -٢١
عل هذه الشروح اليت انعقدت على كتاب الفصول تبّني لنا أمهّية هذا األثر األبقراطي من جهة، ول   

وتكشف عن اهتمام األطباء العرب واملسلمني، وغريهم ممن سبقهم إىل شرح هذه اآلثار اليت خلفها لنا أبو 
ن جهة ثانية، إال أن شرحاً الطب أبقراط الذي اعرتف له الشرّاح العرب األوائل بالفضل والعرفان واجلميل م

واحدًا من هذه الشروح أكثر أمهية من غريه، وهو الشرح الذي وضعه مفخرة الطب اإلسالمي، مكتشف 
الدورة الدموية، صاحب املؤلفات الطبية الرائعة، أوحد زمانه، احلكيم الرئيس، عالء الدين القرشي، املعروف 
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 .٣٢شرح فصول أبقراط ص ١
 .٣٢، وشرح فصول أبقراط ص٢/٣٠٥تاريخ العلم جلون سارتون  ٢
 .٣٢، وشرح فصول أبقراط ص٢١٨لسامي محارنة ص) الطب(فهرس خمطوطات الظاهرية  ٣
 .٣٢شرح فصول أبقراط ص ٤
  .٣٢شرح فصول أبقراط ص ٥
  .٣٢شرح فصول أبقراط ص ٦


