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 أ.د. احمـــــد جبــــار عبـــــد
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 الممخص 

يتكمـ البحث عف نشاط العرب والمسمميف األوائؿ بخصوص الرعاية الصحية ,وباألخص النفسية      
منيا, مف خالؿ بناء المشافي والمصحات وترجمة الكتب الطبية المؤلفة عند األمـ األخرى واالستفادة 

ـ لتجاوز بعض األمراض النفسية كالكببة واللمؽ واالنييار مف جيودىـ ثـ ذكر وصايا وتعاليـ اإلسال
 العصبي وغيرىا مما أشار لو الديف الحنيؼ، والحمد  رب العالميف.

 .(المرض، المسمميف، الصحة النفسية، اللمؽ، اإليماف با)الكممات المفتاحية: 
 

Arab and Muslim care for the mental health of the community 

Dr. Ahmed Jabbar Abd 

University of Dhi Qar / College of Islamic Sciences / Department of 

Sharia 

 

Abstract  

      The research talks about the activity of the early Arabs and Muslims 

regarding health care, especially psychological ones, through building 

hospitals and clinics, translating medical books written by other nations and 

benefiting from their efforts. and thank Allah the god of everything 

Kay Word:  the disease, Muslims, Psychological health, worry, Faith in 

God. 

 
 المقدمة  

 مف شرور أنفسنا وسيئات ، ونعوذ باإفَّ الحمد ، نحمده ونستعينو ونستغفره   
وأشيد أف ال إلو إال ا  ،مف ييدي ا فال مضؿ لو، ومف يضؿ فال ىادي لو ،أعمالنا

 وحده ال شريؾ لو واشيد أف محمدًا عبده ورسولو.
  (ٔ)" يا أييا الذيف آمنوا اتلوا ا حؽ تلاتو وال تموتف إال وأنتـ مسمموف"
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ـْ ِمْف َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَمَؽ ِمْنَيا َزْوَجَيا وَ  ـْ الَِّذي َخَمَلُك َبثَّ ِمْنُيَما "َيا َأيَُّيا النَّاُس اتَُّلوا َربَُّك
ـْ َرِقيباً  ـَ ِإفَّ المََّو َكاَف َعَمْيُك  (ٕ)"ِرَجااًل َكِثيرًا َوِنَساًء َواتَُّلوا المََّو الَِّذي َتَساَءُلوَف ِبِو َواأَلْرَحا

ـْ وَ  ـْ َأْعَماَلُك ـْ "ياَأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اتَُّلوا المََّو َوُقوُلوا َقْواًل َسِديدًا @ ُيْصِمْح َلُك ـْ ُذُنوَبُك َيْغِفْر َلُك
 .(ٖ)َوَمْف ُيِطْع المََّو َوَرُسوَلُو َفَلْد َفاَز َفْوزًا َعِظيمًا" 

: فاف أصدؽ الحديث كتاب ا تعالى ، وخير اليدي ىدي محمد )صمى ا أما بعد
عميو والو وسمـ( وشر األمور محدثاتيا ، وكؿ محدثة بدعة وكؿ بدعة ضاللة وكؿ 

 (ٗ)النارضاللة في 
,  األخرىبعمـ الطب حتى جعمتو في صدارة العموـ  اإلسالمية األمةاعتنت        

"إنما العمـ عمماف: عمـ الديف  عمـ الطب بلولو : أىميةفنالحظ  اإلماـ الشافعي يذكر 
وعمـ الدنيا. فالعمـ الذي لمديف ىو الفلو والعمـ الذي لمدنيا ىو الطب"، وقاؿ "ال أعمـ بعد 

 . (٘)والحراـ أنبؿ مف الطب" الحالؿ
لتطوير ىذا اللطاع  آنذاؾفي بذؿ كؿ الطاقات  المسمميف دور فاعؿ ألمراءوكاف     

وتوفير الكوادر وترجمة الكتب  األمواؿ, فتـ بناء المشافي وصرؼ في المجتمعالميـ 
ىذا الموضوع وعرفانا منا  وألىميةمف غير العرب والمسمميف,  أقواـالطبية التي برع بيا 

 وىو أالالذيف خدموا الديف والعمـ اثرنا الكتابة في ىذا الموضوع  األوائؿلممسمميف 
)عناية المسمميف بالصحة النفسية والعلمية( وكاف بحثنا يتكوف مف ملدمة وخاتمة 

 :عدةومباحث 
 .بدايات الطب والمشافي عف العرب والمسمميف : األوؿالمبحث 
 .العالجات النفسية عند العرب والمسمميف :الثانيالمبحث 

 التوتر النفسي ) أو ما يعرؼ باسـ اللمؽ ( المبحث الثالث:
 .الكببةالمبحث الرابع: 

 االنييارات العصبية والصدمات النفسية :الخامسالمبحث 
 ثـ ختـ البحث بالخاتمة والمصادر والفيرست 

 مة ىذا الديف الحنيؼ سائال ا تبارؾ وتعالى اف يوفلنا في لخد
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  األولالمبحث 
 بدايات الطب والمشافي عن العرب والمسممين

 اوال : َكْيفيَّة وجود صناَعة الطِّّب َوأول حدوثها :
 إف الكالـ في تحليؽ ىذا المعنى يعسر لوجوه : 

اللبيؿ، فإف أحدىا : ُبعد العيد بو، فإف كؿ ما بعد عيده وخصوًصا ما كاف مف ىذا  
  .فيو عسر جدِّا النظر

إننا لـ نجد لملدماء والمتميزيف وذوي اآلراء الصادقة قواًل واحًدا ساًدا في ىذا  الثاني:
  .متفًلا عميو فنتبعو

الثالث: إف المتكمميف في ىذا لما كانوا فرًقا وكانوا كثيري االختالؼ جًدا بحسب ما 
 .الحؽوقع إلى كؿ واحد منيـ، أشكؿ التوجيو في أي أقواليـ ىو 

يَماف اَل بلراط َأف اْلَبْحث ِفيَما َبيف اللدماء  َوقد ذكر جالينوس ِفي َتْفِسيره لكتاب اإْلِ
لكف الثابت ىو اعتناء الخمفاء ، (ٙ)َعف أوؿ مف وجد صناَعة الطّّْب لـ يكف بحثا َيِسيرا

والوالة في العصر اإلسالمي بترجمة كتب الطب, ومف ذلؾ تكميؼ الخميفة ىاروف 
 -الرشيد ليوحنا بف ماسويو بترجمة كتب الطب اللديمة, وعمى شاكمة ىذا ما كاف يفعؿ 

خالد بف يزيد بف معاوية مف إخراج لكتب اللدماء ومنيا الطب وتكميؼ مف  -مف قبؿ 
  (ٚ)يترجميا لو

اف الطب في االسكندرية قد تردى وضعو في اياـ االموييف (ٛ)يلوؿ ابف رضواف       
حتى اصبح  (ٜ)عمر بف عبد العزيز بنلؿ تعميمو الى انطاكيا وحراف  الخميفة فامر

الطب في االمة االسالمية والعربية بمستويات تفوؽ الكثير مف بلاع العالـ وبدأت االمـ 
بترجمة الكتب العربية لالستفادة مما تحممو في طياتيا مف نفائس العمـ ومف الذيف  

( يذكر فريمي ٓ٘ٔٔنلمت كتبيـ مف العربية الى الالتينية في اوائؿ اللرف الثاني عشر )
والفارابي والغزالي وابف سينا تـ ذلؾ في طميطمة مف قبؿ االسلؼ : الكندي وابف رشد 

االعظـ لمدينة شلوبيا في اسباني ,,,, مستعينا في ذلؾ بالذيف كانوا يتلنوف المغة العربية 
 (ٓٔ)وجميـ مف الييود , خاصة سميماف بف جبيروؿ 
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مى المتعمـ تتعمؽ بطالب عمـ الطب حتى قالوا: ع وآداباووضع عمماء الطب قواعدا     
ويلعد في الموضع الذي يستحلو ويتمسؾ باليدوء ( ٔٔ)اف يمتـز بدخوؿ البيمارستانات 

والوقار واالنصات الى شيوخو والى ما يلولو المرضى ويدقؽ النظر الى غرائب 
 (ٕٔ)ويسجؿ تفاصيؿ امرىا ليكوف لو مف ذلؾ دستور يعمؿ بموجبو  األمراض
ىدفيـ طمب الماؿ بؿ األجر والثواب، وأال ُيعطوا وينصح األطباء أف ال يكوف       

دواًء قتااًل وال يصفوه، وال يدلُّوا عميو أو ينطلوا بو، وال دواء لمنساء إلسلاط األجنة، وأف 
يكوف الطبيب رقيؽ الكالـ، طاىًرا، بعيًدا عف كؿ نجس وفجور، وبعيًدا عف الميو 

ال ُيفشي سرِّا، وأف يكوف رحيًما وشرب النبيذ، صافي النية في نظراتو لمنساء، وأف 
 (ٖٔ)وعفيًفا مع الفلراء

 ثانيا : المستشفيات عند المسمميف العرب :
اعتنى كثير مف والة المسمميف ببناء المشافي وعالج المرضى وترجمة كتب       

الطب وجمب العلاقير واالدوية واالعشاب ليذه المشافي والتي كانت تسمى 
أبو العباس أحمد اللملشندي: إف أوؿ مف اتخذ البيمارستاف )البيمارستات( قاؿ الشيخ 

بالشاـ لممرضى الوليد بف عبد الممؾ وىو سادس خمفاء بني أمية تولى الخالفة سنة 
وقاؿ تلي الديف الملريزي: أوؿ مف بنى البيمارستاف في اإلسالـ (ٗٔ)ـ ٘ٓٚ -ىػ ٙٛ

دار الضيافة وذلؾ سنة  ودار المرضى الوليد بف عبد الممؾ. وىو أيًضا أوؿ مف عمؿ
ـ، وجعؿ في البيمارستاف األطباء وأجرى ليـ األرزاؽ، وأمر بحبس المجذميف  ٙٚى ٛٛ

لئال يخرجوا، وأجرى عمييـ وعمى العمياف األرزاؽ، ولـ يصؿ إلينا أي عمـ أو إشارة عف 
 (٘ٔ) المكاف الذي أنشأ فيو الوليد البيمارستاف.

ارستاف النوري الكبير في دمشؽ .اال انو ليس ومف اشير ىذه المشافي ىو بيم      
االقدـ فلد ذكر ابف العماد في شذرات الذىب: المارستاف الصغير بدمشؽ أقدـ مف 
المارستاف النوري وكاف مكانو في قبمة مطيرة الجامع األموي، وأوؿ مف عمره بيتًا 

ىاف األخناوي، وخرب رسوـ المارستاف منو أبو الفضؿ األخناوي، ثـ ممكو بعد أخوه البر 
 .(ٙٔ)وىو تحت المئذنة الغربية بالجامع األموي مف جية الغرب
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وبيمارستاف النوري الكبير أمر ببنائو الممُؾ العادؿ نور الديف الزنكي عاـ      
ًصا لمفلراء والمساكيف، (ٚٔ)ـٗ٘ٔٔ وييدؼ بناؤه إلى "إقامة  شرَط أف يكوف وقفو مخصَّ

َماَناتدوٍر لمبائسيف ومبٍو لمضعفاء وأصح  .(ٛٔ)اب العاىات والزَّ
وقاؿ ابف أبي أصيبعة: لما أنشأ الممؾ العادؿ نور الديف محمود بف زنكي     

البيمارستاف الكبير، جعؿ أمر الطب فيو إلى أبي المجديف بف أبي الحكـ الباىمي، 
وأطمؽ لو جامكية وجراية، وكاف يتردد إليو ويعالج المرضى فيو، وكاف أبو المجد بف 

الحكـ يدور عمييـ ويتفلد أحواليـ ويعتبر أمورىـ، وبيف يديو المشارفوف واللواـ أبي 
لخدمة المرضى، فكاف جميع ما يكتبو لكؿ مريض مف المداواة والتدبير ال يؤخر عنو 
وال يتوانى في ذلؾ... وكاف نور الديف رحمو ا قد وقؼ عمى ىذا البيمارستاف جممة 

ي الخرستانيف المذيف في صدر اإليواف، فكاف جماعة كتب مف الكتب الطبية، وكانت ف
مف األطباء والمشتغميف يأتوف إليو ويلعدوف بيف يديو، ثـ تجرى مباحث طبية ويلرئ 

 (ٜٔ)التالميذ، وال يزاؿ معيـ في اشتغاؿ ومباحثة ونظر في الكتب ملدار ثالث ساعات
دمشؽ قولو : وبيا ومف لطائؼ ما ذكره خميؿ بف شاىيف الظاىري بعد أف زار       

مارستاف لـ ير مثمو في الدنيا قط، واتفلت نكتة أحببت أف أذكرىا: وىي أني دخمت 
ـ وكاف بصحببتي رجؿ عجمي مف أىؿ الفضؿ والذوؽ ٕٚٗٔى/ٖٔٛدمشؽ في سنة 

والمطافة، وكاف قصد الحج في تمؾ السنة، فمما دخؿ البيمارستاف المذكور ونظر ما فيو 
مطائؼ التي ال تحصى، قصد اختبار رجاؿ البيمارستاف المذكور مف المبكؿ والتحؼ وال

فتضاعؼ ]تمارض[ وأقاـ بو ثالثة أياـ، ورئيس الطب يتردد إليو ليختبر ضعفو، فمما 
جس نبضو وعمـ حالو وصؼ لو ما يناسبو مف األطعمة الحسنة والدجاج المسمنة 

تب لو ورقة مف معناىا: أف والحموى واألشربة والفواكو المتنوعة. ثـ بعد ثالثة أياـ ك
 (ٕٓ)الضيؼ ال يليـ فوؽ ثالثة أياـ

وىذا يدؿ عمى تلدـ الطب والعناية بالجانب الصحي لممجتمع في االمة االسالمية       
  .والعربية بما يفوؽ المجتمعات االخرى التي تفد لبالدنا االسالمية
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 المبحث الثاني
 العالجات النفسية عند العرب والمسممين

 : الدعم النفسي لممريض من خالل زيارته: اوال
تعد عيادة المريض والوقوؼ الى جانبو اياـ مرضو مف اعظـ انواع الدعـ النفسي      

, واليدؼ اف يتجاوز المريض ىذه المحنة مف غير خسائر نفسية قد تستمر بعد شفائو 
 مف مرضو العضوي .

 االطمئناف عمى صحتيـوكاف العرب في الجاىمية يدعوف الى عيادة  المرضى و 
( يحث عمى عيادة وكاف النبي )عميو الصالة والسالـ، وتمنياتيـ ليـ بالشفاء والسالمة

المريض وقد كاف يعود حتى النساء,  وروي انو عاد صمى ا عميو وسمـ  اـ العالء  
حتى ورد في الحديث الصحيح قوليا : عاَدني رسوُؿ المَِّو صمى ا عميو وسمـ  وَأنا 

َـّ العالِء، فإفَّ َمرَض المسمـِ يذىُب المَُّو ِبِو خطاي اُه، كما َمريضٌة، فلاَؿ: أبِشري يا أ
ِة   .(ٕٔ)ُتذىُب النَّاُر َخبَث الذَّىِب والفضَّ

,  فلد أورد اإلمػاـ البخاري في كتاب لؿ عف السمؼ عيادة النساء لمرجاؿوايضا ن     
المرضى مف صحيحو " باب عيادة النساء لمرجاؿ ".قاؿ: وعادت أـ الدرداء رجاًل مف 

 .(ٕٕ)أىؿ المسجد مف األنصار
نيا قالت: " لما قدـ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ  المدينة وروي عف عائشة أ      

وعؾ أبو بكر وبالؿ رضي ا عنيما، قالت: فدخمت عمييما، فلمت: يا أبت كيؼ 
 .(ٖٕ)....الحديث تجدؾ ؟ ويا بالؿ كيؼ تجدؾ ؟"

قاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ: "حؽ المسمـ عمى المسمـ خمس: رد السالـ،      
جابة الدعوة، وتشميت العاطسالمريض، واتباع الجنائوعيادة   .(ٕٗ)"ز، وا 
تلتصر عمى المسمـ فلط بؿ حتى غير المسمـ يعاد ويسأؿ عنو  وعيادة المريض ال     

حالو وصحتو فلد عاد النبي صمى ا عميو وسمـ  غالمًا ييوديًا ودعاه إلى اإلسالـ 
 .(ٕ٘)فأسمـ 
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 المبحث الثالث
 ما يعرف باسم القمق ( التوتر النفسي ) أو

, لنفسي وغيرىا مف األمراض النفسيةال شؾ أف اإلنساف يصاب باللمؽ والتوتر ا     
 األضرار، وتفعؿ األمراض النفسية مف اليـ لممستلبؿ والحزف عمى الماضيبسبب 

: إذا أصبح العبد وأمسى ، يلوؿ ابف الليـ رحمو ادنيةبالبدف أكثر مما تفعمو الحسية الب
وليس ىمو إال ا وحده تحّمؿ ا عنو سبحانو حوائجو كميا، وحمؿ عنو كّؿ ما أىّمو، 

ف أصبح وأمسى والدنيا ىمو حّممو و، ولسانو لذكره، وجوارحو لطاعتووفّرغ قمبو لمحبت ، وا 
، فشغؿ قمبو عف محبتو بمحبة الخمؽ ،موميا وأنكادىا ووَكَمو إلى نفسوا ىموميا وغ

بذكرىـ، وجوارحو عف طاعتو بخدمتيـ وأشغاليـ، فيو يكدح كدح  ولسانو عف ذكره
الوحوش في خدمة غيره.. فكّؿ مف أعرض عف عبودية ا وطاعتو ومحبتو ُبِمَي 
بعبودية المخموؽ ومحبتو وخدمتو. قاؿ تعالى:)ومف يْعُش عف ذكر الرحمف نليض لو 

 . (ٕٚ)((ٕٙ)شيطانًا فيو لو قريف
عدة عالجات لراحة النفس والبعد عف االضطراب النفسي والشريعة االسالمية وضعت 

 واللمؽ ومنيا :
واشد مايكوف وقت المحف والمصائب  المجوء إلى اهلل تعالى في جميع االوقات -ٔ

واليليف باف الفرج معلود بيد ا فيذا سيدنا يعلوب عميو السالـ  ابتمي بفلد أحب 
ـُ ِمَف المَِّو َما ال أوالده إليو، فمجأ إلى ا وقاؿ: )ِإنََّما أَ  ْشُكو َبثّْي َوُحْزِني ِإَلى المَِّو َوَأْعَم

فرزقو ا الفرج وراحة الباؿ وطيب الخاطر وقد قاؿ تعالى: )َأال ِبِذْكِر  (ٕٛ)َتْعَمُموَف(
فيعممنا النبي عميو الصالة والسالـ اف المسمـ يجب عميو  (ٜٕ)المَِّو َتْطَمِئفُّ اْلُلُموُب(

ا كميا  واف يطمئف با ربا وحكما وفارجا لممصاب واف االجر اف يسمـ امورى
عمى قدر المشلة واالالـ ,ليس الملصود تسميمًا سمبّيًا، يدفعنا إلى االكتفاء بالبكاء 
، قائـٌ عمى اصؿ اف الخير في كؿ ما  والنواح والتبمد .. ال؛ بؿ ىو قبوٌؿ إيجابيّّ

ا  صمى ا عميو وسمـ  )عجبًا ألمر يلدّْر ا تعالى لنا؛ حيث يلوؿ رسوؿ 
المؤمف، إف أمره كمو خير, وليس ذاؾ ألحٍد إال لممؤمف؛ إف أصابتو سرَّاء شكر؛ 

ف أصابتو ضرَّاء صبر؛ فكاف خيرًا لو(  (ٖٓ)فكاف خيرًا لو, وا 
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وخالصة اللوؿ: )في ىذا أف ظيور اللمؽ  يرتبط بلمة الوعي وانعداـ الخبرة في الحياة 
طيط الجيد لحؿ المشکالت التي يتعرض ليا الفرد باإلضافة إلى ضعؼ وعدـ التخ

 (ٖٔ)اإليماف باللضاء واللدر وقمة الصبر عمى البالء.(
  : انتقاء الزوجة الصالحة وسعة الدار -ٕ

فمع كوف الزوجة المؤمنة الصالحة َمتاًعا دنيويِّا تدخؿ السرور والبيجة عمى زوجيا في 
ا ايضا في فوزه برضا ا في االخرة , ذلؾ بما تحمؿ معو ىذه الحياة اال انيا تكوف سبب

فتخفؼ عنو وتطيب خاطره , وكما جاء في الحديث الشريؼ  َعْف  مف ُىُموـ وَمشاِكؿ،
النبي صمى ا عميو وسمـ  قاؿ : ) أربع مف السعادة : المرأة الصالحة ، والمسكف 

مف الشلاء : المرأة السوء ، والجار الواسع ، والجار الصالح ، والمركب الينيء . وأربع 
. وعف َناِفِع ْبِف َعْبِد اْلَحاِرِث رضي ا (ٕٖ)السوء ، والمركب السوء ، والمسكف الضيؽ (

اِلُح  عنو َقاَؿ : َقاَؿ َرُسوُؿ المَِّو صمى ا عميو وسمـ  : ) ِمْف َسَعاَدِة اْلَمْرِء : اْلَجاُر الصَّ
ومف دعاء النبي عميو الصالة والسالـ  في  (ٖٖ)َواْلَمْسَكُف اْلَواِسُع ( ، َواْلَمْرَكُب اْلَيِنيُء ، 

َـّ اْغِفْر ِلي َذْنِبي، َوَوسّْْع ِلي ِفي َداِري ، َوَباِرْؾ ِلي ِفيَما  احدى الميالي انو قاؿ : )المَُّي
  .(ٖٗ)َرَزْقَتِني(
حة النفسية وال ننسى فالمسكف الواِسع أبيج لمنفوس وىو سبب مف اسباب الرا      

لمرجؿ والسرتو وىو امر دلنا عميو االسالـ مف قبؿ مئات السنيف , اىتماما منو بالصحة 
 النفسية لالنساف . 

 االبتعاد عن الحـقد والحســــد : -ٖ
فة الحسد , فالحسد مرض يبدأ آالمدمرة الستلرار النفس وسالمتيا ىي  اآلفاتمف 

نلة عميو فيعيش في عذاب دائما , وال يلر بصاحبو فيحوؿ ما انعـ ا بو عمى عباده 
ـْ َيْحُسُدوَف النَّاَس َعَمى َما ﴿ :والعياذ با, قاؿ تعالى وأوجاعيـالناس  ببالـ إاللو قرار  َأ

ـَ اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة  ـُ المَُّو ِمْف َفْضِمِو َفَلْد آتَْيَنا آَؿ ِإْبَراِىي ـْ ُمْمًكا َعِظيًماآَتاُى  .(ٖ٘)﴾َوآتَْيَناُى
لذلؾ نجد نبينا   ، ) در الحسد ما أعدلو .. بدأ بصاحبو فلتمو ( :وصدؽ اللائؿ    

صمى ا عميو وسمـ يحذرنا مف البغض والحسد والكراىية بلولو الشريؼ : قاؿ رسوؿ 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
 4238 

المَِّو ا صّمى ا عميو وسّمـ: "ال تَباَغُضوا، وال َتحاَسُدوا، وال َتداَبُروا، وُكوُنوا ِعباَد 
"  .(ٖٙ)إْخواًنا، وال َيِحؿُّ ِلُمْسِمـٍ أْف َيْيُجَر أخاُه َفْوَؽ َثالَثِة أيَّاـٍ

 األمةأّف االختالؼ سبب في ضياع  وقد بيف النبي  صمى ا عميو وسمـ      
، فيلوؿ عبدا بف مسعود رضي ا عنو، "َسِمْعُت َرُجاًل َقَرَأ آَيًة، وىالكيا وذىاب بركتيا

 بو النبيَّ صمى ا عميو وسمـ ْعُت النبيَّ َصمَّى اُ عميو وسمَّـَ َيْلَرُأ ِخاَلَفَيا، َفِجْئتُ وَسمِ 
فأْخَبْرُتُو، َفَعَرْفُت في وْجِيِو الَكَراىيَة، وقاَؿ: ِكاَلُكما ُمْحِسٌف، واَل َتْخَتِمُفوا، فإفَّ َمف كاَف 

ـُ اْخَتَمُفوا َفَيَمُكوا" َقْبَمُك
(ٖٚ) 

 عن الغضـــب : االبتعاد  -ٗ
نفسيا وجسديا وتتحوؿ حياة  باإلنسافيعد الغضب مف اخطر السموـ التي تفتؾ 

الغضوب الى جحيـ , حيث اف اغمب مشاكؿ اللمب والضغط وكثير مف عمؿ 
الجسد يزيدىا سوءا ىو الغضب . لذلؾ يحذر النبي صمى ا عميو وسمـ  مف 

رضي ا -الغضب ايما تحذير وقد دّؿ عمى ذلؾ ما ثبت عف سميماف بف صرد 
قاؿ: )اْسَتبَّ َرُجاَلِف ِعْنَد النبيّْ َصمَّى اُ عميو وسمَّـَ وَنْحُف ِعْنَدُه ُجُموٌس،  -عنو

: وَأَحُدُىما َيُسبُّ َصاحِ  َبُو، ُمْغَضًبا َقِد اْحَمرَّ وْجُيُو، َفلاَؿ النبيُّ َصمَّى اُ عميو وسمَّـَ
ـُ َكِمَمًة، لو قاَلَيا َلَذَىَب عْنو ما َيِجُد، لو قاَؿ: أُعوُذ بالمَِّو ِمَف الشَّْيَطاف  إنّْي أَلَْعَم

(ٖٛ). 
د ذلؾ مرارًا ، وأف رجاًل قاؿ لمنبي صمى ا عميو وسمـ  أوصني قاؿ ال تغضب . فردّ 

فكـ مف نفوس قتمت,  واسر تشتت ,بسبب الغضب , فاغمب  .(ٜٖ)قاؿ ال تغضب
حاالت الطالؽ سببيا الغضب واغمب العراؾ واللتؿ نابع مف ساعة غضب يتبعيا بعد 

ليذا نجد التحذير الشديد مف قبؿ رسوؿ ا عميو افضؿ الصالة  ذلؾ ندـ طويؿ .
والسالـ مف ىذا السموؾ واالنفعاؿ الخطير . وايضا يبشر باالجر العظيـ لمف يتخمص 
مف ىذا السموؾ بلولو صمى ا عميو وسمـ :  مف كظـ غيظًا وىو قادر عمى أف ينفذه 

مة حتى يخيره مف الحور العيف ، دعاه ا عز وجؿ عمى رؤوس الخالئؽ يوـ الليا
 .(ٓٗ)ماشاء
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 المبحث الرابع
 الكآبة

عمى كثير مف  واألوىاـ لميأسواسبابيا مف اليـ والحزف واالستسالـ  الكببةكـ أثرت      
 األقوياء ، فضاًل عف الضعفاء ، وكـ أدت إلى العجز التاـ أو فلداف العلؿ والجنوف.

والحزف  الكببةفيشتكي كثير مف الناس مف  وكـ ُمألت المستشفيات مف ىؤالء المرضى,
واالحباط  دوف سبب مباشر ليذه المنغصات بؿ ىي اوىاـ حب الدنيا وخوؼ الزواؿ 

وال فرؽ في ذلؾ بيف األغنياء والفلراء،  وربما بحث  الذي يخالط كؿ نعـ الدنيا الفانية ،
ث عنيا بعض ىؤالء عف عالج ذلؾ بتعاطي الخمور والدخاف والمخدرات ، أو بح

بمشاىدة التمفزيوف واالفالـ اليابطة واالدماف عمى وسائؿ التواصؿ او موقع النت 
المختمفة ، ولخطورة الكابة وما يتبعيا مف الـ قد يدفع صاحبو لالنتحار نجد  نبينا 

 .(ٔٗ)«الميـ إني أعوذ بؾ مف اليـ والحزف»صمى ا عميو وسمـ  استعاذ منيا فلاؿ: 
عمى ىذا الحديث الشريؼ بلولو :  -رحمو ا-ـ ابُف الليـ وقد عمؽ االما      

"والملصود أفَّ النبي عميو الصالة والسالـ  جعؿ الحزَف مما ُيستعاذ منو؛ وذلؾ ألفَّ 
، ويضّر اإلرادة، وال شيء أحّب إلى الشيطاف مف  الحزَف ُيضعؼ اللمب، وُيوِىف العـز

 .(ٕٗ)حزف المؤمف"
مف عالج ىذا الداء الوبيؿ ووضع الحموؿ الناجعة في الحد وال يوجد مثؿ االسالـ      

قاؿ ا تعالى}َمْف َعِمَؿ َصاِلًحا مّْف  منو وبشر بالحياة الطيبة مف اخذ بعالج االسالـ .
ـْ َأْجَرُىـ ِبَأْحَسِف َما َكاُنوْا  َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌف َفَمُنْحِيَينَُّو َحَياًة َطيَّْبًة َوَلَنْجِزَينَُّي

 .(ٖٗ)َيْعَمُموف{
قاؿ تعالى: }َفَمْف ُيِرِد المَُّو َأْف َيْيِدَيُو َيْشَرْح َصْدَرُه ِلْْلِْساَلـِ َوَمْف ُيِرْد َأْف ُيِضمَُّو َيْجَعْؿ 

عَُّد ِفي السََّماِء َكَذِلَؾ َيْجَعُؿ المَُّو الرّْْجَس َعَمى الَّذِ  يَف اَل َصْدَرُه َضيًّْلا َحَرًجا َكَأنََّما َيصَّ
  (ٗٗ)ُيْؤِمُنوَف{
بتعاليـ ا الطاىرة والنلية  واألخذ باإلسالـذف العمؿ الصالح وانشراح اللمب إ      

تجمب السعادة والتفاؤؿ  أموركميا  األعماؿواللاذورات مف  واآلثاـومجانبة الرجس 
 .(٘ٗ)َفَمِف اتََّبَع ُىَداَي َفاَل َيِضؿُّ َواَل َيْشَلى{ قدر ا , قاؿ تعالى ) رح بكؿ ماوالف
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ـْ ِبِذْكِر المَِّو َأاَل  :ذكر ا تبارؾ وتعالى في سورة الرعد      }الَِّذيَف آَمُنوا َوَتْطَمِئفُّ ُقُموُبُي
اِلَحاِت ُطو  ـْ َوُحْسُف َمبٍب{ِبِذْكِر المَِّو َتْطَمِئفُّ اْلُلُموُب . الَِّذيَف آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ َبى َلُي

(ٗٙ). 
, يعد مف اعظـ الفرائض أداءثـ اإلكثار مف المستحبات والمندوبات بعد       

وما تلرب إلي عبدي بشيء أحب »واليـ ففي الحديث اللدسي:  الكببةالعالجات لداء 
، فما بمؾ (ٚٗ)« إليَّ مما افترضت عميو، وما يزاؿ عبدي يتلرب إليَّ بالنوافؿ حتى أحبو

بلولو  اآلخرةوخاصتو الذيف ذكر ا فرحيـ في  أحبابوبرجؿ عده  ا عز وجؿ  مف 
 .(ٛٗ)}َوَقاُلوا اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َأْذَىَب َعنَّا اْلَحَزَف ِإفَّ َربََّنا َلَغُفوٌر َشُكوٌر{ عز وجؿ ..

 المبحث الخامس
 االنهيارات العصبية والصدمات النفسية

: ىو حالة مف الشعور الذاتي المستمر االنييار العصبي )الوىف النفسي( تعريؼ     
بالوىف النفسي العاـ، الذي يصحبو أعراض عصبية وجسمية ، ومف أىـ خصائصو 

شدة التعب واإلعياء والفتور واإلنياؾ ، وقد يصؿ إلى  الوىف النفسي والجسمي ىو
عب المزمف " . ويطمؽ عميو البعض أسـ ، وىو يكاد يكوف حالة مف " الت االنيياردرجة 

العصبي " أو " الضعؼ النفسي " أو " اإلعياء النفسي " أو " استجابة  االنييار" 
 (ٜٗ) Asthenic Reactionالضعؼ " أو " متالزمة التعب " أو " رد فعؿ الضعؼ  

ىناؾ طرؽ شرعية في معالجة األمراض النفسية، ومنيا االنييار العصبي ألف       
يعمـ   ألنوفيو يعمـ ما يصمحيا ويشفييا ،  اإلنسانيةا تبارؾ وتعالى خالؽ النفس 

ـُ َمْف َخَمَؽ َوُىَو المَِّطيُؼ اْلَخِبيُر( , فا تعالى  (ٓ٘)األدواء واألمراض، قاؿ تعالى )َأاَل َيْعَم
ؿ النبي صمى ا عميو وسمـ  ) ما أنزؿ داء إال أنزؿ لو شفاء، عممو مف عممو، كما قا

 . (ٔ٘)وجيمو مف جيمو(
والشريعة اإلسالمية رسمت مف خالؿ اللرآف الکريـ والسنة النبوية المنياج        

األمثؿ الذي يلي اإلنساف شر األمراض العضوية والنفسية, وسف العديد مف األساليب 
ي تدفع عف اإلنساف مخاطر االنييارات العصبية والصدمات النفسية والتي والطرؽ الت

 تحلؽ لو السعادة  ووالشعور باالماف  ومف أىميا ما يمي:
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َوَمف َيتَِّؽ المََّو َيْجَعؿ لَُّو َمْخَرًجا   المجوء إلى ا تعالى والتوکؿ عميو قاؿ تعالى:  } -ٔ
َمف َيَتَوکَّْؿ َعَمى المَِّو َفُيَو َحْسُبُو ِإفَّ المََّو َباِلُغ َأْمِرِه َقْد َوَيْرُزْقُو ِمْف َحْيُث اَل َيْحَتِسُب وَ 

 .   (ٕ٘){ َجَعَؿ المَُّو ِلُکؿّْ َشْيٍء َقْدًرا
كونو ديف رباني يخاطب اعماؽ االنساف فيو يبدأ بالعالج مف المبنة  فاالسالـ

االولى اال وىي االيماف با تعالى, فال عالج لمف ال ايماف لو , حيث يخاطبنا ا 
ـْ ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب  عزوجؿ بلولو : ) َما َأَصاَب ِمْف ُمِصيَبٍة ِفي اأْلَْرِض َواَل ِفي َأْنُفِسُك

  (ٖ٘)ْف َنْبَرَأَىا(ِمْف َقْبِؿ أَ 
 الرقية  -ٕ

 (ٗ٘)فالرقية: ما يرقى بو مف الدعاء لطمب الشفاء
وقاؿ ابف التيف : الرقي بالمعوذات وغيرىا مف أسماء اا تعالى الحسنى ىػو الطب  -

الروحاني، إذا كاف عمى لساف األبرار مف الخمؽ حصؿ الشفاء بػإذف اا تعػالى، ولما 
 .(٘٘)لى الطب الجسمانيعز ىذا النوع فزع الناس إ

ُىَو الَِّذي ) وذكر ابف الليـ عف العالج ببيات السكينة عند الخوؼ, قاؿ تعالى :      
( وقاؿ تعالى :)  (ٙ٘)َأْنَزَؿ السَِّكيَنَة ِفي ُقُموِب اْلُمْؤِمِنيَف( ـْ َفَأْنَزَؿ السَِّكيَنَة َعَمْيِي

. وفي  (ٚ٘)
َـّ  سورة التوبة يلوؿ المولى تعالى : السكينة ثبات .  (ٛ٘)َأْنَزاَل لمَُّو َسِكيَنَتُو َعَمى َرُسوِلِو()ُث

اللمب عند ىجوـ المخاوؼ،  يلوؿ ابف الليـ: "وقد جربت أنا قراءة ىذه اآليات عند 
 (ٜ٘)اضطراب اللمب مما يرد عميو، فرأيت ليا تأثيرًا عظيمًا"

سدًا منيعًا  ف الكريـ : حيث تعتبر الصالةآاللر  وتالوةالمحافظة عمى الصموات  -ٖ
ْبِر  يحفظ اإلنساف مف االنييار والتوتر قاؿ تعالى: َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا اْسَتِعيُنوا ِبالصَّ

اِبِريفَ  اَلِة ِإفَّ المََّو َمَع الصَّ , وکاف الرسوؿ صمى ا عميو وسمـ  )إذا حزَبُو (ٓٙ)َوالصَّ
اللمؽ ألف فييا تالوة لملرآف . فأف لمصالة تأثيرا في عالج اليـ و  (ٔٙ)أمٌر صمَّى(

وفييا ذکر ودعاء وذلؾ يبعث في النفس اليدوء والسکينة واالطمئناف ويلضي عمى 
 اللمؽ وتوتر األعصاب.
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وأف ا سبحانو وتعالى أنزؿ اللرآف الکريـ زاجرًا عف الفواحش, وشفاء لمصدور مف 
الناس االستفادة مف  الشکوؾ, ومحصؿ لميداية والرحمة والسکينة, لذا کاف لزامًا عمى

 (ٕٙ)ىذه المنحة الربانية في الخالص مف ىذه االمراض النفسية والعصبية الفتاكة 
 الهوامش

 
 ٕٓٔ(اؿ عمػػػراف  (ٔ
 ٔ( النسػػػػػػاء  (ٕ
 ٔٚػػ -ٓٚ( االحزاب  (ٖ
(، والنسائي ٘ٓٔٔو الترمذي وحسنو ) ٕٛٔٔىذه خطبو الحاجة رواىا أبو داود برقـ  ( (ٗ

 (ٕٜٛٔ، وابف ماجو ) ٛٚ٘ٔ(برقـ ٜٛ/ٙ)
 ٕٓٔ, طبلات الفلياء الشافعييف، ٕٗٗآداب الشافعي ومناقبو،  ( (٘
 ٜاألطباء  صكتاب عيوف األنباء في طبلات  ( (ٙ
 ٘ٙ،  ٓٙابف جمجؿ: طبلات األطباء والحكماء، ص  ( (ٚ
ُىَو َأُبو اْلحسف َعمّي بف رضَواف بف َعمّي بف َجْعَفر َوَكاَف مولده ومنشؤه ِبمْصر َوبَيا تعمـ الطّّْب  ( (ٛ

ر َوَذِلَؾ ِفي َوَكاَنت َوَفاة َعمّي بف رضَواف َرحَمو ا ِفي سنة َثاَلث َوخمسيف َوَأْرَبعِماَئة ِبمصْ 
خاَلَفة اْلُمْسَتْنصر ِبالمَّو أبي َتِميـ معد بف الظَّاِىر إلعزاز ديف ا اْلَحاِكـ.. ينظر عيوف األنباء 

 ٗٙ٘في طبلات األطباءص
 ٜٖ٘( مختصر تاريخ الطب لمسامرائي ص (ٜ

ٔٓ) )freely , john, 137  
ض، وستاف بمعنى مكاف أو محؿ، وىي البيمارستاف: كممة فارسية مركبة مف بيمار بمعنى مري ( (ٔٔ

تلابؿ مصطمح مستشفى. ))معجـ مصطمحات التاريخ والحضارة اإلسالمية، أنور محمود 
 ((ٖٚزناتي ص 

 ٜٖٙمختصر تاريخ الطب لمسامرائي ص ( (ٕٔ
 .ٜٕٗ، ٕٛٗرواد عمـ الطب في الحضارة العربية واإلسالمية لػ عمي عبد ا الدفاع: ص ( (ٖٔ
 ٓٛاإلسالمية مف العصر النبوي إلى العصر العثماني صػ( المستشفيات  (ٗٔ
  ٘ٓٗ/ ٕالخطط واآلثار  ( (٘ٔ
 .ٚٓٗ/ ٖشذرات الذىب  ( (ٙٔ
ىو أبو اللاسـ محمود بف عماد الديف زنكي بف آؽ سنلر المملب بالممؾ العادؿ نور الديف، ولد  ( (ٚٔ

مًكا عاداًل زاىًدا ممؾ الشاـ وديار الجزيرة ومصر، وكاف مى ٔٔ٘شواؿ سنة  ٚٔيـو األحد 
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عابًدا ورًعا مائاًل إلى أىؿ الخير، كثير الصدقات. قاؿ ابف األثير: قد طالعت سير المموؾ 
المتلدميف فمـ أر فييا بعد الخمفاء الراشديف وعمر بف عبد العزيز أحسف مف سيرتو وال أكثر 

مف ممؾ كاف لو قد تحرًيا منو لمعدؿ، وكاف ال يأكؿ وال يمبس وال يتصرؼ في الذي يخصو إال 
اشتراه مف سيمو في الغنيمة ومف األمواؿ المرصدة لمصالح المسمميف. ينظر الكامؿ في 

 ٖٓٗ/ٔٔالتاريخ 
 .ٙ٘ٔخطط الشاـ  ( (ٛٔ
 ٘٘ٔ/ ٕينظر عيوف األنباء    ( (ٜٔ
زبدة كشؼ الممالؾ وبياف الطرؽ والمسالؾ لغرس الديف خميؿ بف شاىيف الظاىري طبع باريس  ( (ٕٓ

 ـ.ٜٗٛٔسنة 
 ٔٗٔ/ٕ٘(، والطبراني ٕٙ٘ٔ( والمفظ لو، وعبد بف حميد في المسػػػند )ٕٜٖٓأخرجو أبو داود ) ( (ٕٔ
 ٕٓٗٔ/٘(  البخاري  (ٕٕ
 ٕٖٗٚصحيح ابف حباف    ( (ٖٕ
 ٕٕٙٔ, مسػػمـ  ٕٓٗٔالبخاري  ( (ٕٗ
 ٖٙ٘ٔالبخاري  ( (ٕ٘
 ٖٙالزخرؼ /  ( (ٕٙ
 ٜ٘ٔ" الفوائد "  ( (ٕٚ
 ٙٛيوسؼ: ( (ٕٛ
 ٕٛالرعد: ( (ٜٕ
  ٖٛٔ٘( رواه مسػػمـ رقـ  (ٖٓ
اضطراب ما بعد الصدمة وعالقتو بلمؽ المستلبؿ لدى عينة مف طالب المرحمة الثانوية بمدارس  ( (ٖٔ

الحد الجنوبي دراسة بحثية بتعميـ منطلة جازاف  /إعػػػػػػػػػػداد  جبراف داحش عمي محزري/ مجمة 
 كمية التربية /جامعة اسيوط 

 ٘ٙٔ-ٖٔٔ، الصفحة ٕٕٔٓ، يوليو ٚالعدد ، ٖٚ، المجمد ٖالملالة 
 (ٚٛٛصحيح الجامع برقـ ) ( (ٕٖ
 ( .ٜٕٖٓ(,  صحيح الجامع برقـ )ٜٓٗ٘ٔمسند أحمد ) ( (ٖٖ
 (ٕ٘ٙٔصحيح الجامع ) ( (ٖٗ
 ٗ٘النساء:  ( (ٖ٘
 ٘ٙٓٙ( البػػخاري الرقـ: (ٖٙ



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
 4244 

 
 ٖٙٚٗ( البػػػخاري  الرقـ  (ٖٚ
 ٙٔٔ٘( البػػخاري برقػػـ   (ٖٛ
 ٙ٘ٗ/ٓٔتح الباري رواه البخاري ف ( (ٜٖ
 ٛٔ٘ٙوغيره ، وحسّنو في صحيح الجامع  ٚٚٚٗرواه أبو داود  ( (ٓٗ
 (.ٜٕٚٙ( البخاري برقـ ) (ٔٗ
 ٜٕٚ( طريؽ اليجػػرتيف وباب السعادتيف  (ٕٗ
 ٜٚالنحؿ  ( (ٖٗ
 ٕ٘ٔ( االنػػػعاـ  (ٗٗ
 ٖٕٔطو:  ( (٘ٗ
 ٜٕ، ٕٛالرعد:  ( (ٙٗ
 ٕٓ٘ٙالبخاري:  ( (ٚٗ
 ٖٗفاطر: ( (ٛٗ
 ٕٖ( محاضرات الصحة النفسية أ.ـ.د . جماؿ سالـ احمد مصطفى الفصؿ االوؿ ص  (ٜٗ
 ٗٔسورة الممؾ: ( (ٓ٘
 (.ٔ٘ٗ(، سمسمة األحاديث الصحيحة: )ٖٕٙٗرواه أحمد: ) ( (ٔ٘
 ٖ  -ٕ  : الطالؽ ( (ٕ٘
 ٕٕ( الحػػػديد  (ٖ٘
 .ٔٔٗ/ٗالزرقاني: .  شرح  ٕ٘ٗ/ٔينظر: حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني:  ( (ٗ٘
  ٜٙٔ/ٓٔ( ينظر: فتح الباري البف حجر:  (٘٘
 ٗسورة الفتح: ( (ٙ٘
 ٛٔسورة الفتح: ( (ٚ٘
 ٕٙسورة التوبة: ( (ٛ٘
 (ٔٚٗ/ ٕينظر مدارج السالكيف: ) ( (ٜ٘
 ٖ٘ٔ  : البلرة  ( (ٓٙ
 ٜٖٔٔ( صحيح  ابوداود  (ٔٙ
اضطراب ما بعد الصدمة وعالقتو بلمؽ المستلبؿ لدى عينة مف طالب المرحمة  ( ينظربتصرؼ : (ٕٙ

الثانوية بمدارس الحد الجنوبي دراسة بحثية بتعميـ منطلة جازاف  /إعػػػػػػػػػػداد  جبراف داحش عمي 
 محزري/ مجمة كمية التربية /جامعة اسيوط 
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 ٘ٙٔ-ٖٔٔ، الصفحة ٕٕٔٓ، يوليو ٚ، العدد ٖٚ، المجمد ٖالملالة 
 

 المصادر 
 اللراف الكريـ  -
آداب الشافعي ومناقبو، أبي محمد عبدالرحمف بف أبي حاتـ الرازي: تحليؽ  -ٔ

ىػ / ٕٗٗٔ،دار الكتب العممية، بيروت، لبناف،  ٔعبدالغني عبدالخالؽ، ط 
 .أبي الفداء ٕٗٗـ، ص ٖٕٓٓ

اضطراب ما بعد الصدمة وعالقتو بلمؽ المستلبؿ لدى عينة مف طالب المرحمة  -ٕ
الثانوية بمدارس الحد الجنوبي دراسة بحثية بتعميـ منطلة جازاف  /إعػػػػػػػػػػداد  

، المجمد ٖجبراف داحش عمي محزري/ مجمة كمية التربية /جامعة اسيوط ,الملالة 
 ،ٕٕٔٓ، يوليو ٚ، العدد ٖٚ

تاج العروس مف جواىر اللاموس: أبو الفيض المملب بمرتضى، الزَّبيدي )ت:  -ٖ
 لؽ: مجموعة مف المحلليف الناشر: دار اليدايةىػ( المحٕ٘ٓٔ

عمي الصعيدى العدوي. دار  حاشية العدوي عمى شرح كفاية الطالب الرباني. -ٗ
 ـٜٜٚٔالكتب العممية .تاريخ الطبعة 

 (.  دمشؽ: مكتبة النوري.ٖٜٛٔخطط الشاـ. كرد عمي،محمد. ) -٘
الدكتور/ عمي بف عبدا  رواد عمـ الطب في الحضارة العربية اإلسالمية تاليؼ -ٙ

 الدفاع /الناشر: دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع ;الطبعة االولى .
زبدة كشؼ الممالؾ وبياف الطرؽ والمسالؾ لغرس الديف خميؿ بف شاىيف  -ٚ

 ـ.ٜٗٛٔالظاىري طبع باريس سنة 
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سنف ابف ماجو المؤلؼ: ابف ماجة أبو عبد ا محمد بف يزيد اللزويني، وماجة  -ٛ
ىػ تحليؽ: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب ٖٕٚسـ أبيو يزيد ت ا

 العربية
سمسمة األحاديث الصحيحة وشيء مف فلييا وفوائدىا المؤلؼ: أبو عبد الرحمف  -ٜ

األلباني  محمد ناصر الديف، بف الحاج نوح بف نجاتي بف آدـ، األشلودري
ىػ(الناشر: مكتبة المعارؼ لمنشر والتوزيع، الرياض الطبعة: ٕٓٗٔ)المتوفى: 

 األولى، )لمكتبة المعارؼ
 ٜٕٚسنف الترمذي ) الجامع الصحيح ( , البي عيسى الترمذي السممي ت  -ٓٔ

 بيروت  –لميجرة , دار احياء التراث العربي 
بف يزيد اللزويني، وماجة  سنف ابف ماجو المؤلؼ: ابف ماجة أبو عبد ا محمد -ٔٔ

ىػ( تحليؽ: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار ٖٕٚاسـ أبيو يزيد )المتوفى: 
 إحياء الكتب العربية

شذرات الذىب في أخبار مف ذىب المؤلؼ: عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف  -ٕٔ
ىػ( حللو: محمود األرناؤوط ٜٛٓٔالعماد الَعكري الحنبمي، أبو الفالح )المتوفى: 

بيروت  -خرج أحاديثو: عبد اللادر األرناؤوط الناشر: دار ابف كثير، دمشؽ 
 ـ ٜٙٛٔ -ىػ  ٙٓٗٔالطبعة: األولى، 

صحيح البخاري ، لمحمد بف اسماعيؿ البخاري، تحليؽ الدكتور مصطفى البغا  -ٖٔ
 دار العمـو اإلنسانية ػ دمشؽ .

يبة( صحيح مسمـ ، ألبي الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابوري ، )ط. ط -ٗٔ
المؤلؼ: مسمـ بف حجاج المحلؽ: نظر بف محمد الفاريابي أبو قتيبة الناشر: دار 

 ٕٙٓٓ – ٕٚٗٔطيبة سنة النشر: 



 هـ4443-م  2022. لسنة  3الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 

 

 
 4247 

 

طبلات الفلياء الشافعييف، عماد الديف ابف كثير ،تحليؽ محمد أحمد عبدالحميـ،  -٘ٔ
 دار الكتب العممية، بيروت، لبناف

اسحاؽ بف حنيف )ويميو(  «و»طبلات األطباء والحكماء  ابف جمجؿ األندلسي  -ٙٔ
 مػٜ٘ٛٔىػ  ٘ٓٗٔالثانية  مؤسسة الرسالة/ الطبعة –تاريخ األطباء والفالسفة 

طريؽ اليجرتيف وباب السعادتيف المؤلؼ: محمد بف أبي بكر بف أيوب بف سعد  -ٚٔ
ىػ( الناشر: دار السمفية، اللاىرة، مصر ٔ٘ٚشمس الديف ابف قيـ الجوزية )ت 

 ىػٜٖٗٔالطبعة: الثانية، 
عيوف األنباء في طبلات األطباء : أحمد بف اللاسـ بف خميفة بف يونس الخزرجي  -ٛٔ

ىػ( المحلؽ: الدكتور نزار ٛٙٙموفؽ الديف، أبو العباس ابف أبي أصيبعة )ت: 
 بيروت –رضا : دار مكتبة الحياة 

 -ىػ( دار الكتب العممية ٔ٘ٚالفوائد المؤلؼ: شمس الديف ابف قيـ الجوزية )ت  -ٜٔ
 ـ ٖٜٚٔ -ىػ  ٖٜٖٔة: الثانية، بيروت الطبع

فتح الباري شرح صحيح البخاري: أحمد بف عمي بف حجر أبو الفضؿ  -ٕٓ
رقـ كتبو وأبوابو وأحاديثو: محمد فؤاد  ٜٖٚٔبيروت،  -العسلالني: دار المعرفة 

 عبد الباقي قاـ بإخراجو وصححو وأشرؼ عمى طبعو: محب الديف الخطيب .
 ز بف عبد ا بف بازعميو تعميلات العالمة: عبد العزي

ىػ( تحليؽ: عمر عبد السالـ ٖٓٙالكامؿ في التاريخ: عز الديف ابف األثير )ت:  -ٕٔ
ىػ / ٚٔٗٔلبناف الطبعة: األولى،  -تدمري الناشر: دار الكتاب العربي، بيروت 

 ـٜٜٚٔ
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مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، أبو عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف  -ٕٕ
عادؿ مرشد، وآخروف  :  -ىػ( المحلؽ: شعيب األرنؤوط ٕٔٗت أسد الشيباني )

 ىػ  ٕٔٗٔ، ٔمؤسسة الرسالة، ط
المواعظ واالعتبار بذكر الخطط واآلثار المؤلؼ: أحمد بف عمي بف عبد اللادر،  -ٖٕ

ىػ( الناشر: ٘ٗٛأبو العباس الحسيني العبيدي، تلي الديف الملريزي )المتوفى: 
 ٛٔٗٔة: األولى، دار الكتب العممية، بيروت الطبع

المنتخب مف مسند عبد بف حميد المؤلؼ: أبو محمد عبد الحميد بف حميد بف  -ٕٗ
ىػ تحليؽ: الشيخ مصطفى العدوي الناشر: دار بمنسية لمنشر ٜٕٗنصر  ت 

 ـٕٕٓٓ -ىػ ٖٕٗٔوالتوزيع الطبعة: الثانية 
د المستشفيات االسالمية/ مف العصر النبوي الى العصر العثماني/ عبد ا عب -ٕ٘

 ٜٚٛٔالرزاؽ مسعود السعيد / دار الضياء لمطبع والنشر والتوزيع, 
،دار  ٔمعجـ مصطمحات التاريخ والحضارة اإلسالمية، أنور محمود زناتي: ط  -ٕٙ

 ـ،ٕٔٔٓزىراف لمنشر والتوزيع، المممكة األردنية، 
 محاضرات الصحة النفسية أ.ـ.د . جماؿ سالـ احمد مصطفى / الفصؿ االوؿ . -ٕٚ
كيف : أبو عبد ا، شمس الديف ابف قيـ الجوزية؛ المحلؽ: محمد مدارج السال -ٕٛ

 - ٖٕٗٔالمعتصـ با البغدادي/ الناشر: دار الكتاب العربي/ سنة النشر: 
ٕٖٓٓ 

مختصر تاريخ الطب العربي/ كماؿ السامرائي / الطبعةاالولى/ دار النشر,, دار  -ٜٕ
 النضاؿ

 


